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להיכנס ולצאת

שלש אפשרויות יש בשביל להיכנס אל הקודש פנימה. 
ולפנים ללא כל  האחת היא להיות כמשה, הנכנס לפני 
הכנה מיוחדת, ללא בגדי כהונה, ללא הקרבת קורבנות 
הדגם  הוא  משה  למדבר.  שעיר  של  שילוח  וללא 
לתקן  נדרש  ואינו  פגם,  בו  שאין  האדם  של  האידיאלי 

דבר, כי אם לשמוע את דבר ה' מבין שני הכרובים.
האפשרות השניה היא להיות כאהרן, ולבצע את כל סדר 
העבודה שבפרשת אחרי מות. אהרן, שתפקידו לקרב את 
הרחוקים ולתקן את עיוותיהם, רשאי לבוא אל הקודש 
שהם  העיכובים,  את  לסלק  כדי  הנדרש  ככל  עשה  אם 
הרושם שהותירו העוונות באומה. לשם כך יש להעלות 
ולערוך  הפר,  בדמות  החיים  של  המפעל  כוחות  את 
להצטרף  הראויים  הסוערים,  הנפש  כוחות  בין  הפרדה 
החלק  ובין  בפנים,  הנעשה  השעיר  בדמות  הקודש,  אל 
המבוטאים  מהנפש,  להשליך  שיש  כוחות  אותם  של 

בשעיר המשולח לעזאזל.
האפשרות השלישית מיועדת לכהנים הגדולים לדורות. 
מי שאינו אהרן המקורי ואינו אלא יורשו, זקוק גם לזמן 
עוונותיהם  כפרת  משא  את  לשאת  עליו  שיקל  יחודי 
של ישראל, אחת בשנה, ביום הכיפורים, בזמן המסוגל 

לכפרה.
עם  להתאחד  החפץ  כלומר  הקודש,  אל  ההשתוקקות 

נטיה  היא  החיים,  מקור 
נטיה  האדם.  בנשמת  קבועה 
זו נושאת עמה את סכנותיה, 
נדב  במעשה  שראינו  כפי 

ואביהוא.
בתיאור של סדר העבודה, מודגש 

שמו של אהרן: דבר אל אהרן, ונתן אהרן, והקריב אהרן, 
ועוד. אך בתיאור של הכניסה לפני ולפנים, נעלם אהרן: 
והזה,  הקטורת,  את  ונתן  והביא,  המחתה,  מלא  ולקח 
לכאורה מחוסר הבנה:  גדלה בכתוב  וכדומה. התמיהה 
בקודש  לכפר  בבואו  מועד  באוהל  יהיה  לא  אדם  "וכל 
עד צאתו, וכפר". הלוא אדם אחד יש שם, והוא אהרן 
לעומת  בטל  אהרן  שעה  שבאותה  אלא  זה  אין  עצמו! 
מקום  כלפי  אישיותו  של  זמנית  העלמה  זו  החויה. 
לשוב  הכהן  יחפוץ  שלא  יתכן  כזה,  במצב  ההתגלות. 
ההתבטלות  של  טעמה  את  שטעם  אחרי  עולמנו,  אל 
עונג עליון עבור  הינה  כזאת  אל מראה השכינה. עליה 
הכהן הגדול, אך אינה מיטיבה עם שולחיו, בני ישראל, 
ששלחו אותו על מנת להביא משורש החיים שפע טהרה 
אל עולמנו. לכן אומר הזוהר שהיו קושרים חוט אל רגלו 
של הכהן הגדול, על מנת שלא ישכח את העולם החיצון, 

שאותו הוא נשלח לתקן. 
יום הכיפורים איננה  כך פיסגת ההתרגשות של  משום 
כניסת הכהן אל הקודש, כי אם יציאתו ממנו: מה נהדר 

כהן גדול בצאתו.

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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יסודות לליל הסדר
של  ההגדה  על  זצ"ל  מלובביץ'  הרבי  של  הידוע  חיבורו 
פסח, שהופיע לפני כשבעים שנים, ממוקד בפשט המילים, 
מביא  הדברים  בין  ובמנהגים.  בדינים  ההגדה,  במקורות 
שהם  ובגלל  הזה,  הלילה  מהות  של  רוחניים  יסודות  הרבי 

קצרים מסתבר שנבחרו בקפידה רבה.
חירות נפשית לנצח 

שומר  "ברוך  המילים  על 
מביא  לישראל"  הבטחתו 
הזוהר  קושיית  את  הרבי 
"זה  חופשי(:  )בתרגום 
לישראל  מזכיר  שהקב"ה 
בכל מקום ומקום "הוצאתיך 

אבינו  אברהם  הרי  שבזה?  החידוש  מה  מצרים",  מארץ 
הובטח מראש על כך! 

ומתרץ הזוהר, ובתירוץ זה נמצא כל העומק של ליל הסדר 
והשבח של יציאת מצרים: החידוש איננו הגאולה מהגלות 
הפיזית במצרים אלא היציאה ממ"ט שערי טומאה והכניסה 
את  ששחררה  התורה  קבלת  לקראת  קדושה,  שערי  למ"ט 
ישראל לנצח מעול הטומאה. חרות הגוף הובטחה לאברהם, 
אבל השבח הגדול המוזכר פעמים רבות בתורה מדבר על 

חרות הנשמה.
הוא הפלא  ישראל  כיסוד אמונת  יציאת מצרים  הסוד של 
העצום של הפיכתנו ל"בני חורין בעצם". חובה עלינו לזכור 
ולחיות יום יום את היותנו משוחררים באמת מכל שעבוד 
עם  של  ומועקה  גלות  כל  ואפילו  הזה;  העולם  של  מהותי 

ישראל לדורותיו הן חיצוניות ולא פנימיות.
גאלנו וגאל את אבותינו

בברכה המסיימת את החלק הראשון והעיקרי של ההגדה, 
אנו  המסובים,  כל  ידי  על  בהתרגשות  הנאמרת  ברכה 
והגיענו  אבותינו  את  וגאל  גאלנו  אשר  "ברוך...  אומרים: 
פדות  ועל  גאולתנו  על  חדש  שיר  לך  ונודה  הזה...  הלילה 
מה'חתם  ביותר  יסודית  הארה  מביא  הרבי  כאן  נפשנו". 
את  מקדימים  אנו  ומדוע  לנו,  קדמו  אבותינו  הלא  סופר': 
"גאלנו" ל"וגאל את אבותינו"? אלא שעבודת ליל הסדר היא 
להרגיש את הגאולה בצורה מוחשית כל כך, עד שהתחושה 
ממש  שלנו  כל  קודם  היא  שהגאולה  להיות  צריכה  שלנו 
ששמענו  עתיק  סיפור  חוגגים  איננו  אבותינו.  של  ו...גם 

גאולתנו  את  אלא  מאבותינו, 
כאן ועכשיו.

דודי לי ואני לו
של  בשמו  מצויה  מופלאה  תופעה 

החג. בתורה החג נקרא "חג המצות" ובפי עם ישראל "חג 
הפסח", דבר שלא מצינו דוגמתו באף חג או מועד. על כך 
אומר הרבי בשמו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבליל הסדר 
עם ישראל עוסק בשבחו של הקב"ה והקב"ה עוסק בשבחו 
יתברך  ה'  ישראל.  עם  של 
"לא  ישראל  שעם  מספר 
היאך  אמרו  ולא  התמהמהו 
בזריזות  ואפו  למדבר"  נצא 
נצטוו  שבהן  המצות  את 
ישראל,  עם  המצות.  חג   –
מצדו, מספר את שבחו של ה' - "חג הפסח" הוא החג שבו 
וכשם שמצינו בתפילין,  ואותנו הציל.  ה' על הבתים  פסח 
האות בינינו לבין ה', שבפרשיות שלנו כתוב "שמע ישראל 
"ומי  כתוב  עלמא  דמארי  ובתפילין  אחד"  ה'  אלוקינו  ה' 

כעמך ישראל גוי אחד בארץ".
להיות ילד ולבקש!

הלילה  של  הנפש"  "תנועת  את  להדגיש  לרבי  היה  חשוב 
הנחיות  פעם  מדי  מופיעות  המדוקדק  פירושו  בתוך  הזה. 
לבנו  הרש"ב  הרבי  שאמר  מה  כמו  כלליות,  מרוממות 
הריי"צ: "בשעת הסדר צריך לחשוב להיות בן אדם, והקב"ה 
יעזור. בפרט בעת פתיחת הדלת לאליהו הנביא. אל תבקש 

גשמיות - בקש רוחניות". 
גם ההתעסקות הגדולה עם הילדים הקטנים בשעת הסדר 
בשם  הרבי  שמביא  הקצרה  באמרה  רעיוני  עומק  מקבלת 
מה  שואל  הבן  "וכאן  המילים  על  הריי"צ,  הרבי  חמיו, 
נשתנה": "זה שהתינוק דוקא שואל, מעורר למעלה העניין 
ד"כי נער ישראל ואוהבהו" כתוב המדבר בזמן של יציאת 

מצרים". 
כולנו משתדלים להיות ילדים בלילה הזה, ילדים טובים של 

ה', שאוהב אותנו ומקרב אותנו אליו. 
פסח כשר ושמח! 

 מדוע אנו מקדימים את "גאלנו"
ל"וגאל את אבותינו"?
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המילוא
הפירושים השונים למילה מילוא וזיהויו

השם "מילוא" מופיע בעיר ירושלים בימי דוד, שלמה ויחזקיהו.
ַּבְּמֻצָדה  ָּדִוד  "ַוֵּיֶׁשב  איזור:  או  מקום  כשם  מופיע  המילוא  דוד,  אצל 

ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד ַוִּיֶבן ָּדִוד ָסִביב ִמן ַהִּמּלֹוא ָוָבְיָתה" )שמ"ב ה,ט(.
אצל שלמה, המילוא נכלל בין הבניינים המלכותיים הנבנים בירושלים: 
"ְוֶזה ְדַבר ַהַּמס ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ה' ְוֶאת ֵּביתֹו 

ם..." )מל"א ט,טו(. ְוֶאת ַהִּמּלֹוא ְוֵאת חֹוַמת ְירּוָׁשלִָ
בתיאור מרד ירבעם נאמר: "ְוָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֶאְפָרִתי... ַוָּיֶרם ָיד ַּבֶּמֶלְך. 
ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֵהִרים ָיד ַּבֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ָּבָנה ֶאת ַהִּמּלֹוא ָסַגר ֶאת ֶּפֶרץ ִעיר 

ָּדִוד ַאִביו" )שם יא,כו-כז(.
פירושים  כמה  מילוא  למילה 
מלשון  לפרשה  מקובל  אפשריים. 
יש  אך  ובאבנים,  בעפר  מילוי 
של  לטיבו  באשר  שונות  אפשרויות 

מילוי זה. 
במילוי  שמדובר  היא  אחת  אפשרות 
טופוגרפית  מבחינה  נחות  שטח  של 

הבית  להר  ומדרום  דוד  לעיר  באזור שמצפון  לזהות  הוצע  והגבהתו. 
מלכותיים  בנינים  ובו  המלך  בית  נבנה  שם  המלוא,  של  מיקומו  את 

שונים, ולכך נוטה דעתנו.
שתי תגליות ארכיאולוגיות יכולות לחזק הבנה זאת:

נתגלו  ממלכתי  מחסנים  ומבנה  שער  בית  של  שרידים  האחת, 
באיזור המזוהה כעופל, מדרום מזרח לחומה הדרומית של הר הבית 
שבנה  יותם  המלך  לימי  הממצא  את  מייחסת  )החופרת  ההרודיאני 

בעופל לרב(.
בתחתית מסגד אל אקצא, נתגלו קורות עצי ארזים, ברושים ואלונים 
שלפחות אחת מהן תוארכה לשנת 700 לפני ספירת הנוצרים. ממצא 
זה, מיקומו והעובדה כי מדובר על עצי ארזים וברושים מחזקים את 
ההבנה כי קורות אלו שייכות לבית ה' או לבית המלך בסוף ימי בית 

ראשון.
אפשרות אחרת לפירוש המילה מילוא היא שמדובר בסוג של ביצור 
ובו קירות תמך אשר מחזקים ומגביהים את המדרון ומאפשרים בנייה 
המילוא  את  לזהות  שביקשה  קניון  קתלין  פי  על  כך  גביו.  על  יציבה 

בבנית המילויים המסיבית במדרון המזרחי של עיר דוד.
ייתכן גם שהכוונה למבנה מבוצר – מצודה של ממש.

צביונו של מקום
מיקומו של המילוא בין העיר והר המוריה – גבוה מן העיר ונמוך מן 

ההר – קבע את אופיו כאזור מעבר מן העיר למקדש.
העיר.  של  הבצורה  לחומתה  מחוץ  המקום  היה  הקדומות  בתקופות 
בימי דוד המקום אינו מיושב, והוא מפריד בין החלק הצפוני של העיר 

לבין מושבו של ארוונה המלך היבוסי בהר המוריה. 
בימי שלמה חל שינוי בייעוד המקום. שלמה בונה את המקום )כנראה 
בחומה.  ומקיפו  עפר(  מילוי  באמצעות  המלאכותית  הגבהתו  ידי  על 
העיר,  בתוך  המוריה,  הר  עם  יחד  כלול,  הוא  ואילך  זו  מתקופה 
חומה  הנראה  ככל  מוקפת  ממלכתית  אחוזה  המלך:  כבית  ומשמש 
עצמאית אשר מתחברת אל בית ה' שמעליה וכוללת הן את המבנים 
הממלכתיים הכלליים )בית יער הלבנון, אולם הכיסא, אולם המשפט 
ואולם העמודים( והן את המבנים הממלכתיים הפרטיים )בית המלך, 
שבתקופת  בעוד  פרעה(.  לבת  הבית 
והר  העיר  בין  המקום  חיבר  דוד 
מהווה  הוא  שלמה  בתקופת  המוריה, 
ביניהם  המצויה  עצמה  בפני  יחידה 

בתווך.
ובין  העיר  בין  המלך  בית  מיקום 
בית  ולמרגלות  העיר  מעל   – ה'  בית 
בין העם,  ה' – מעורר בצורה החדה ביותר את השאלה בדבר היחס 
המלך והקב"ה: האם מנהיג המלך את העם, היושב תחתיו בעיר, בדרך 
מתוקנת; האומנם מקשר הוא כראוי בינו ובין בית ה'; והאם הוא אכן 

כפוף למלכותו של הקב"ה, שלמרגלות מקדשו הוא שוכן.
בדבריהם על מרד ירבעם מדגישים חז"ל דווקא את האפשרות השנייה. 
שלמה השתמש בבית המלך ובמילוא ככלי להאדרת המלוכה עצמה. 
כך נהפך המקום דרכו נהג העם לעלות אל בית ה' לאזור חיץ בין העם 

ובין בית ה' בגלל חטאי המלך היושב שם עם אשתו, בת פרעה.
התנאים  הדואלי:  צביונו  את  קובע  המילוא  אזור  של  מיקומו 
הזיקה  את  להבליט  עשויים  המקום  של  והטופוגרפיים  הגאוגרפיים 
ההדוקה של העם, והמלך בראשו, לבית ה', כפי שהיה בימי דוד; אך 
העם  על  המלך  של  עליונותו  את  לשלילה  להדגיש  גם  עלולים  הם 
העם  בין  הטבעי  היחס  את  לנתק  וכך  כביכול,  העצמאי  מעמדו  ואת 
הגדול של  הסיכוי  המילוא מסמל את  אזור  כבימי שלמה.  וא-לוהיו, 
זיקה בלתי אמצעית של המלך לבית ה' תוך התבטלות וכפיפות כלפיו, 
אך גם את הסיכון הגדול כי בגאוותו ובגבהות לבו יפגע המלך בזיקת 

העם כולו לבית ה'.
המלך  בית  את  להרחיק  יש  כי  וקובע  בספק  מכריע  יחזקאל  הנביא 
מבית ה' מפני שעוצמת המבנים המלכותיים וקרבתם היתרה אל בית 

ה' פגמו וטימאו אותו. 

מיקום בית המלך מעל העיר 
ולמרגלות בית ה' מעורר בצורה 

החדה ביותר את השאלה בדבר היחס 
בין העם, המלך והקב"ה
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האם מותר להגשים סיפורים?
את עיוננו בסיפור החסידי אני רוצה להקדיש לאחד מקוראיו 
של עלון זה שבידכם, אברהם )שם בדוי(, שזכיתי לקבל ממנו 

תגובה לדברים שהבאתי כאן לפני כמה שבועות.
ששלח  מעניין  ובמייל  שנים,  לפני  מאתיופיה  עלה  אברהם 
אליי, תיאר לי כמה מסיפורי הצדיקים של יהדות נפלאה זו. 
אחד הסיפורים טלטל את נפשי ימים ארוכים, והותיר אותי 

פעור פה ומבולבל. 
חשוב  בסיפור  מדובר 
ביתא  יהודי  של  במסורתם 
יציאת  אודות  ישראל, 

אתיופיה של אבא מהרי. 
שנת  של  שבחורף  כריזמטי,  יהודי  נזיר  היה  מהרי  אבא 
1862 הוביל קבוצה גדולה של יהודים במסע משיחי אל 
עבר  השלטונות  מן  אישור  שקיבל  לאחר  ישראל.  ארץ 
אליו  הצטרפו  שם  וטגרי,  גונדר  במחוזות  מהרי  אבא 
הגבול  עבר  אל  קשה  בחורף  צעד  ועמם  רבים,  יהודים 

האריתראי ולכיוון צפון מזרח. 
נהר  של  חופו  אל  הגיעו  העולים  באסון.  נגמר  המסע 
גועש, ולפי חלק מן הגרסאות אף הרחיקו והגיעו ממש 
מעל  מטהו  את  הניף  מהרי  אבא  סוף.  ים  של  לחופיו 
אל  קפצו  אף  למסע  שהתלוו  הקייסים  מן  חלק  המים. 
שבאו.  כלעומת  לשוב  נאלצו  אך  נחשון,  כמעשה  המים 
ונקברו  הקשה  החורפי  המסע  במהלך  מתו  מאוד  רבים 
מוכים  הגיעו  העולים  שרידי  מרוחק.  באזור  במרוכז 

ואבלים אל מחוז טגרי והתמקמו שם. 
לסמל  מהרי  אבא  של  סיפורו  הפך  הצורב  הכישלון  למרות 
לתשוקתם של יהודי אתיופיה לארץ ישראל וירושלים, וכמו 
והתמימה  החזקה  לאמונתם  לסמל  אף   – לי אברהם  שכתב 

של יהודי אתיופיה. 
שלוותי,  את  ערערה  אמונה  של  זו  תמימות  דווקא  אולם 
אבא  של  תפילותיו  נענו  לא  מדוע   – שואל  אותי  והותירה 
ויחפים  ואולי אלפים, הצועדים רעבים  מהרי? מדוע מאות, 
זכו להיגאל? אני מדמיין את אבא  אל ארץ תפילותיהם לא 
ידו.  את  מניף  הוא  הנה  הגועשים.  המים  מעל  עומד  מהרי 
אנשים רבים משליכים את כל נפשם וגופם בביטחון ובתקווה 
לנס אל המים, משליכים את עצמם אל מסע האמונה. האין 
העובדה שהמים לא נבקעו מעוררת שאלות נוקבות בעולמו 

של המאמין?
כדי לענות על שאלה דרמטית זו הרשו לי להשתמש בבדיחה 

חסידית:
לפני  שנפטר  הצדיק,  רבו  על  לנכדו  הזקן  החסיד  סיפר 
שכינה".  לגלוי  זכה  לברכה  זכרונו  "רבי  רבות:  שנים 
הרבי  גם  הלא  בכך,  יש  פלא  "מה  ואמר:  הנכד  התפלא 
שלי, החי כיום, יש לו גילוי שכינה"! - "אין מה להשוות", 

ענה הסב, "זוהי שכינה אחרת לגמרי...". 
הרשו לי לדרוש את ההלצה הקטנה הזו, ולשאול – מה הטריד 
ולטעון  עדותו  להרחיק  הוא  מנסה  מדוע  הזקן?  החסיד  את 
הזקן  ספק שהחסיד  אין  לגמרי'?  ב'שכינה אחרת  מדובר  כי 
מנסה בכך להעביר מסר חשוב לנכדו הצעיר – אסור להשוות 
מתרחש  נכון  לא  משהו  בהווה.  לפלא  העבר  מן  הפלא  את 
כאשר לוקחים אירוע נשגב של אמונה שקרה 'פעם' ומנסים 

להדגים, או לממש אותו בהווה. 
'סיפור',  להישאר  חייב  הנשגב 

ולא מציאות קונקרטית. 
סיפור,  בין  מבחין  שאינו  שמי  חושב,  אני  כך  משום  בדיוק 
והווייתו הקסומה ומלאת הפלא, לבין המציאות הממשית – 

אסור לו לעיין בסיפורי חסידים. 
להתמיה.  כדי  בה  שיש  בעובדה  דבריי  את  לחזק  לי  הרשו 
חוקר  אני  אותו  התחום 
הוא  אילן  בר  באוניברסיטת 
החסידים.  של  השבחים  ספרות 
אל  בצלילה  מבלה  אני  ימי  את 
מאות  של  נפלא  אוקיינוס  תוך 
מסופרים  בהם  וספרונים  ספרים 
התופעות  אחת  והנה,  החסידות.  מורי  של  שבחיהם 
שספרים  העובדה,  היא  זו  ספרות  המאפיינות  המובהקות 
בחייהם,  יוצאים  אינם  לעולם  צדיקים  של  גדולתם  אודות 
הסתלקותם.  לאחר  הראשונים  בעשורים  ולא  כמעט  ואף 
ספר השבחים החסידי הראשון – שבחי הבעש"ט )קאפוס, 
לאחר  שנים  וחמש  חמישים  רק  בדפוס  הופיע   – תקע"ה( 
שבחיהם  שיופיעו  זכו  אחרים  צדיקים  הבעש"ט.  של  מותו 
יחסית  ונדיר  הסתלקותם,  לאחר  שנים  כמאה  רק  בדפוס 

למצוא פער של פחות מיובל שנים. 
מדוע נמנעו החסידים מלפרסם את שבחיו ופלאיו של מורם 
מצניעים החסידים את  מדוע  בחייו?  אף  או  מותו,  עם  מיד 
כאן  שהוזכרה  בבדיחה  כמו   – ומחכים  החי,  רבם  נפלאות 
אישית?  הצדיק  את  והכיר  ראה  שלא  הנכדים,  לדור  עד   –
הופך  שבו  ומיוחד  זהיר  תהליך  באותו  נעוצה  לכך  הסיבה 
אדם לסיפור, ומציאות קונקרטית נצבעת בצבעיה של אגדה. 
הזמן  עם  כי  יודע,  שנסתלק  קרוב  מאדם  שנפרד  מי  כל 
ומתעצמים  הנפטר  של  הריאלית  דמותו  מטשטשת 
מובהקת  הנפטר  של  דמותו  הופכת  בסיפורים  הסיפורים. 
ואופייניות.  שלמות  והופכות  מתחדדות  תכונותיה  יותר, 
האדם החי לעולם לא יתגלה בשלמות המופלאה של הדמות 

שבסיפורים, וכך ראוי שיהיה.
וודאי  האם משמעות הדבר שסיפורי הצדיקים אינם אמת? 
שנעשה  שציור  כשם  מציאות,  של  מופלא  עיבוד  הם  שלא. 

בידי אמן הוא שיקוף מופלא של מציאות גזורה. 
אולם כאן טמונה הסכנה – מי שאינו מבחין בין הציור ובין 
המציאות, מי שמנסה להגשים בהווה את הפלא ו'לתפוס' את 
הנשגב מול עיניו עשוי להביא את עצמו לעיוורון ולכישלון 

נורא. 
נשוב כעת אל אבא מהרי. לדעתי הניסיון לשחזר את קריעת 
ים סוף היה דבר שאין לעשותו. היתה בו עבירה על האיסור 
למציאות  אמונה  סיפורי  תהפוך  אל   – כאן  לנסח  שניסיתי 

בהווה.
מאידך, גם סיפורו של אבא מהרי לא התרחש כיום. אירוע 
זה התרחש לפני למעלה ממאה וחמישים שנה. כעת, ממרחק 
בטוח, רשאים אנו לראות בסיפור זה את צדדיו המופלאים, 
אמתית,  לגאולה  יהודים  של  העזה  תשוקתם  את  ובראשם 

כאן ועכשיו. 

מאוצר הסיפור החסידי
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לתגובות והארות:
zeevkitsis@gmail.com

מדוע לא נענו תפילותיו של אבא מהרי?
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הכשרת כלים לקראת פסח )ב(
כלים שאינם  בין  בפעם הקודמת הסברנו את ההבדל 
אך  דבוק  מחמץ  לנקות  יש  אותם  בפסח,  בשימוש 
ובין כלים שעתידים להשתמש בהם  לא מחמץ בלוע, 
בפסח, להם יש לעשות הגעלה או ליבון, לפי השימוש 
בהם. הרחבנו מעט בדיני ההגעלה, והסברנו מהו האופן 
ונתייחס  ליבון,  בדין  נעסוק  כעת  לעשייתה.  הנכון 

לאופן הכשרתם של כלים שונים לקראת פסח.
כיצד מלבנים?

צלייה  ידי  )על  נוזל  ללא  שבלעו  כלים  שראינו,  כפי 
ליבון  בין  שההבדל  הזכרנו  ליבון.  צריכים  אפייה(  או 
האיסור  טעם  את  מוציאה  שההגעלה  הוא  להגעלה 
מן הכלי, ואילו הליבון שורף את האיסור. לכן, בניגוד 
להגעלה, בליבון אין צורך לנקות את הכלי, וכמו כן אין 
להשתמש  או  ההגעלה  לפני  שעות   24 להמתין  צורך 
עד,ו;  כלל  חכ"א  תנא,ז;  או"ח  )ט"ז  פוגם  בחומר 

ערוה"ש יו"ד קכא,כב(.
מהו הליבון? כתב השו"ע )או"ח תנא,ד(:

צריכים  האור...  ידי  על  בהם  שמשתמשים  כלים 
ליבון, והליבון הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזין מהם.

כלומר, צריך לשרוף באש את התבנית, עד שאם יתנו 
הכלים  רוב  אמנם,  ניצוצות.  ממנו  יצאו  בכלי,  מכה 
בימינו אינם עמידים בליבון חמור )הכלי יהרס(, ולכן 
הזקוקים  כלים  להכשיר  ניתן  לא  מעשית  מבחינה 

לליבון חמור.
בליבון  קל.  ליבון  ניתן לעשות  רבים  בכלים  זאת,  עם 
ונשים  אחד,  בצד  הכלי  את  נחמם  שאם  בכך  די  קל, 
בצד השני נייר טישו וכדומה, הנייר יצבע בצבע חום. 
אולם  ליבון,  הדורשים  לכלים  מועיל  אינו  קל  ליבון 
הוא מועיל לכלים הדורשים הגעלה, ויש בהם סדקים 
צריך  לא  קל  בליבון  תנא,ד(.  )רמ"א  לנקותם  שקשה 

להמתין 24 שעות, ואין צורך לנקות את הכלי. 
הכשרת המטבח

כעת נציין בקצרה את דרך הכשרת המטבח לפסח.
תנור: בדרך כלל נזהרים שלא להכשיר תנור לפסח, שכן 
הנדרש  ליבון חמור,  לחום של  מגיע  אינו  חום התנור 
בתנור. עם זאת, יש למקלים על מה לסמוך, ומי שרוצה 
להכשיר את התנור, ינקה אותו היטב, ימתין 24 שעות, 
יפעיל את התנור על החום הגבוה ביותר  ולאחר מכן 
במשך שעה. טעם המקלים: א. ייתכן שאין צורך בליבון 
)הפעלת  להגעלה  המקביל  קל  בליבון  די  אלא  חמור 
התנור על חום מעל 200 מעלות צליוס, נחשבת כליבון 
כך  התנור,  חום  ידי  על  שבלע  שכיוון  ייתכן  ב.  קל(. 

יפלוט את החמץ על ידי חום התנור. 
אך  הכשרתו(  )לאחר  בתנור  להשתמש  שרוצה  מי 
להיות מן המחמירים, יקפיד במהלך הפסח לכסות את 
התבשילים בזמן האפייה. דברים שאופה לפני הפסח, 
אינו אוסר  לפגם  נותן טעם  )כי  גלויים  ניתן להשאיר 

לפני הפסח(. 
ואת  התנור  רשתות  את  להחליף  יש  מקרה,  בכל 
התבניות )אם אי אפשר להחליף את הרשתות, ילבנו 
בזמן  בתנור  אותן  ישאירו  לחילופין,  באש.  אותן 

הכשרתו ויעטפו אותן בנייר 
כסף(. 

לניקוי  מערכת  בעל  תנור 
 ,450° של  לחום  המגיע  עצמי, 

ניתן להכשיר גם לדעת המחמירים )באופן הנ"ל(. צריך 
להקפיד לנקות את הדלת עם חומרים פוגמים וכן את 

הגומי שמסביב.
ב-24  בו  להשתמש  שלא  להקפיד  רצוי  מיקרוגל: 
שעות שלפני ההכשרה. לפני ההכשרה יש לנקות את 
סבון  ומעט  מים  עם  כוס  לשים  מכן  ולכן  המיקרוגל, 
שלא  להיזהר  יש  ירתחו;  שהמים  )עד  דקות  לכמה 
להוציאה מיד כדי לא להיכוות!(. את צלחת המיקרוגל 
יש להכשיר בהגעלה )לא לשים במים קרים מיד אחרי 
ההגעלה כדי שלא תתפוצץ!(. אם אי אפשר להכשירה 
בהגעלה, יש לערות עליה מים רותחים משני הצדדים, 
במהלך הפסח יש  ולצפות אותה היטב בניילון נצמד. 

לכסות את כל המאכלים במיקרוגל.
מקומקום  רצוי  רותחים,  מים  ושופכים  מנקים  שיש: 
כששופכים  יבש  יהיה  שהשיש  להקפיד  יש  חשמלי. 
את המים הרותחים. אם השתמשו בשיש ב-24 שעות 
במים  סבון  מעט  לשים  יש  חם,  בחמץ  האחרונות 
הרותחים שאותם שופכים. נוהגים לכסות את השיש, 
למרות שבשיש אמיתי או בשיש מנירוסטה אין חובה 
בכך מעיקר הדין. אם השיש יתקלקל – מנקים ומכסים 
חמים  סירים  לשים  להקפיד  ראוי  זה,  במקרה  היטב. 
מפני  וכדומה.  מעץ  )עיגול  מיוחד  מעמד  על  וכדומה, 
שלעתים יש נוזל בין הכיסוי והשיש(. אם משתמשים 
בשיש רק בצונן ניתן להסתפק בניקוי, אך רבים נוהגים 

בכל זאת לכסותו.
כיור: כיור מנירוסטה - מנקים ושופכים מים רותחים 
כיום(  הכיורים  )רוב  מחרס  כיור  חשמלי.  מקומקום 
חשמלי.  מקומקום  רותחים  מים  ושופכים  מנקים   -
)פחות  פושרים  במים  להשתמש  יש  הפסח  במהלך 
מ-45 מעלות צלזיוס(. רצוי לשים קופסת פלסטיק או 
עליה  ולערות  לנקותה  )או  מסננת  להחליף  יש  רשת. 

מים רותחים(.
כסף  בנייר  ומכסים  מנקים   - המגש  גז:  של  כיריים 
 - מבערים  רותחים(.  מים  לשפוך  גם  המקפידים  )יש 
מנקים, מפעילים לחצי שעה. חצובות - רצוי להחליף. 
אם אי אפשר, עושים ליבון קל, ואם אי אפשר עושים 

הגעלה )ורצוי במקרה זה ללפף בנייר כסף(.
שולחנות אוכל: מנקים היטב ומכסים בשתי מפות )יש 

המערים מים רותחים(.
ומכסים  לשעה  מפעילים  מנקים,  שבת:  של  פלטה 

היטב בנייר כסף.
החשובה  היא  המטבח  הכשרת  נעים:  מאמץ 
ביותר בנקיון הבית. אולם, גם אותה ניתן לעשות 
בני  אם  יהיה  טוב  סביר.  במאמץ  טובה  בצורה 
אלו,  בימים  יתאמצו לשמח אחד את השני  הבית 
להתכונן  שתאפשר  וטובה  נעימה  רוח  ולהפריח 

לפסח במאמץ נעים ובונה! 

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

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
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דם הפר ודם השעיר
ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו  "ְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם 
ֶאל ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ְוָעָׂשה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר 

ְוִהָּזה אֹתֹו ַעל ַהַּכּפֶֹרת ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת" )טז,טו( 
'האי חיוור והאי סומק'

עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים כללה שלבים רבים 
וביניהם גם שחיטת הפר והשעיר והזאת דמם בקודש 
הקדשים ולאחר מכן בהיכל. הפר נשחט קודם לשעיר 
ההזאות  השעיר.  דם  להזאות  הזאותיו  קדמו  ולכן 
דם  את  שהכיל  המזרק  בין  החלפות  חייבו  זה  בסדר 
הפר והמזרק של דם השעיר ולכן היה על הכוהן הגדול 

שאינו  המזרק  את  להניח 
בשימוש על כן שיוחד למטרה 
ביומא  במשנה  התנאים  זו. 
בשאלה  חלקו  מ"ג(  )פ"ה 
כמה כנים היו: "הביאו לו את 
השעיר שחטו וקבל במזרק את 
דמו נכנס למקום שנכנס ועמד 
 ... ממנו  והזה  שעמד  במקום 
יצא והניחו על כן השני שהיה 
לא  אומר  יהודה  רבי  בהיכל. 
בלבד.  אחד  כן  אלא  שם  היה 
נטל דם הפר והניח דם השעיר 
והזה ממנו על הפרוכת שכנגד 
למעלה  אחת  מבחוץ  הארון 

ושבע למטה...". 
יומא  במסכת  הגמרא  פי  על 
רבי  סבר  שבגללה  הסיבה 
בכן  להשתמש  שיש  יהודה 
מנת  על  היא  בלבד  אחד 
הפר  דם  בין  החלפה  למנוע 
אין  אחד  בכן  השעיר.  ודם 
שלא  משום  לטעות  מקום 
ניתן להניח את המזרק שממנו 
נטילת  לפני  הזה  כבר  הכהן 
המזרק שממנו יש להזות עתה. 
רבי  בשיטת  הדיון  במהלך 

יהודה מעלה הגמרא הצעה לכתוב על הכנים את שם 
הבהמה )פר או שעיר(, על מנת למנוע החלפה, אך היא 
נדחית בגלל החשש שהכהן לא ישים לב לרישום בגלל 
הגמרא  דחתה  סיבה  מאותה  הכיפורים.  יום  חולשת 
צבעם.  פי  על  הדם  סוגי  בין  להבחין  ההצעה  את  גם 
ההבדל הוא בגוון הכהה יותר של דם הפר בהשוואה 
לדם השעיר ובלשון הגמרא: "האי חיוור והאי סומק". 
בגמרא  גם  למדנו  הפר  דם  של  האדום  צבעו  על 
המפרטת את ההבדלים בנוהל עבודות יום הכיפורים 
בהשוואה לימים אחרים. "תניא נמי הכי: בכל יום היה 
זהבה ירוק והיום אדום, והיינו זהב פרוים שדומה לדם 
אדום  פר  דם  שצבע  העובדה  מה,א(.  )יומא,  הפרים" 
מדוע  היא  לפנינו  העומדת  השאלה  אך  לכול  ידועה 

צבע הדם של השעיר חיוור?
המוגלובין

לדעת  טוב  אך  לאישורנו  זקוקים  אינם  חז"ל  דברי 
שאכן גם בנקודה זו לא "השתנו הטבעים" וגם בימינו 
כמה  בפני  שהעידו  כפי  יותר  כהה  הבקר  דם  צבע 

ונאמר  נקדים  שוחטים. 
של  האדום  הצבע  שמקור 
בחלבון  הוא  היונקים  דם 

בכדוריות  הנמצא  המוגלובין 
 .)Erythrocyte( האדומות  הדם 

תפקיד ההמוגלובין הוא לשאת את החמצן מהריאות 
"כי הדם הוא  אל תאי הגוף. לא בכדי אמרה התורה 
ייתכנו  לא  זה  מופלא  חלבון  שבלעדי  משום  הנפש", 
חיים. לפני שנפנה לדון בהבדל הגוונים בין דם פר ודם 
בגופו  הדם  בצבע  קלים  ששינויים  להעיר  יש  שעיר 
בחמצן.  הרוויה  מרמת  לנבוע  עשויים  חיים  בעל  של 
אדום  צבעו  ולכן  בחמצן  יותר  עשיר  הדם  בעורקים 
עני  בורידים הדם  ואילו  יותר 
יהיה  צבעו  ולכן  בחמצן  יותר 
ניתן  ברפואה  יותר.  בהיר 
הבדלי  במדידת  להשתמש 
צבע אלו כדי לגלות את כמות 
וקבלת  מאחר  בדם.  החמצן 
הדם לאחר שחיטת הקרבנות 
הרי  הבהמה  מצוואר  היא 
שבכל הבהמות מדובר בעיקר 
בדם עורקי ולכן אין אפשרות 
בין  הגוון  הבדל  את  להסביר 
בעזרת  הפר  ודם  השעיר  דם 

משתנה זה.
עיון בספרות העוסקת בהרכב 
הדם ביונקים מבויתים שונים 
מגלה הבדלים רבים במשתנים 
בין  ביחס  למשל  שונים, 
קיימים  בנוסף,  הדם.  מרכיבי 
וצורת  מספר  בגודל,  הבדלים 
האדומות.  הדם  כדוריות 
כדי  אלו  בהבדלים  ויש  ייתכן 
הגוון  הבדלי  את  להסביר 
הקוטר  בגמרא.  המתוארים 
הדם  כדוריות  של  הממוצע 
מיקרונים   6.0 הוא  בפרה 
ביותר  הגדולות  )הכדוריות 
7.0 מיקרונים(, בדרך  וקוטרן הממוצע  הן של כלבים 
מחורצת.  קערה  כעין  וצורתן  אחיד  איננו  גודלן  כלל 
מבין  ביותר  הקטנות  הן  העיזים  של  הדם  כדוריות 
מיקרונים.   4.1 הממוצע  וקוטרן  המבויתים  היונקים 
הן חסרות מבנה קבוע וצורתן עשויה להיות כדורית, 
משום  מסתבכת  זו  תמונה  מוט.  או  כישור  דמוית 
שקיים מתאם שלילי בין גודל כדוריות הדם ומספרן, 
ולכן כאשר הכדוריות קטנות מספרן רב יותר )מספר 
מיליון   5-10 הוא  בפרה  האדומות  הדם  כדוריות 
ניתן  זאת  למרות   .)8-12 בעז  ואילו  ליטר  במיקרו 
למצוא שבאופן כללי ריכוז ההמוגלובין המעניק לדם 
טווח  בעיזים.  מאשר  בפרות  גדול  האדום  צבעו  את 
ל –  גרם   13.2  –  10.9 ממוצעי הריכוזים בפרות הוא 
100 מ"ל ואילו בעיזים 8 – 12 גרם. ניתן לסכם שלאור 
צבעו  את  לדם  המעניק  הוא  שההמוגלובין  העובדה 
האדום הרי שדם הפר עשוי להיות אדום יותר מאשר 

דם השעיר.
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הסיבת ימין
ארבע  חירות:  לדרך  כביטוי  הסדר  בליל  חכמים  תיקנו  מצוות  שתי 
כורך  )לרבות  מצווה  מצת  באכילת  להסב  יש  והסיבה.  כוסות 
ואפיקומן( ובשתיית הכוסות.  אופן ההסיבה בעיקר בהישענות נוחה, 
ולצד שמאל, והמסב לצד ימין - לא קיים מצוות הסיבה. שני טעמים 
לכך: א. הסיבה ימינה מפריעה לשימוש ביד ימין וממילא אינה נוחה 
לוושט"  )פסחים,ק"ח,א(. לדעת  קנה  יקדים  ב."שמא  חירות.  זו  ואין 
רש"י חשש רפואי זה נאמר רק על הסבת פרקדן )שכיבה על הגב(, 
אולם נכדו, הרשב"ם, חולק עליו )בעדינות( וסובר שזה גם טעם שני 
לימין,  יסב  לרש"י  )שמאלי(:  לאיטר  נפק"מ  ימינה.  הסבה  לשלילת 
מתחלפים.  לא  והוושט  הקנה  שהרי  ככולם,  לשמאל  לרשב"ם  אך 
משום  לשמאלו  יסב  האיטר  שגם  כותב  )קל"ו(  הדשן  תרומת  בעל 
שחשש הסכנה תמיד גובר ע"פ הכלל "חמירתא סכנתא מאיסורא", 
התמרון  ליכולת  לו  להפריע  עלולה  לשמאל  הסיבתו  אם  גם  ולכן 

הרדב"ז  סובר  לעומתו  ככולם.  יסב   – הדומיננטית  השמאלית  בידו 
כנגד דעת רש"י, אלא שומר מצווה  )ג,תקפ"ד( שאין לחשוש לסכנה 
לא ידע דבר רע, והאיטר יסב לימין כך שהסבתו תהיה נוחה לו וכדרך 

חירות. להלכה פסק הרמ"א )תע"ב,ג( כתרוה"ד, שיסב ככולם.
ד"ר דוד אפלבאום הי"ד )בהרצאתו בכנס תושבע"פ בתשנ"ט, קובץ מ"א( 
סיפר על מקרה שבו היה קושי להחדיר לחולה זונדה לוושט, והטייתו 
לצד שמאל אפשרה את ההכנסה. עם זאת, גם שיטת רש"י בוודאי 
אכילה  בזמן  גם  ישיבה  על  הממליצה  הרפואית  לבחינה  מתאימה 
של כל אדם, ובמיוחד אדם עם רפיון שרירי הלוע. ההנחיה למניעת 
אספירציה )חדירת מזון למערכת הנשימה(  היא הרמת ראש המיטה 

למצב ישיבה, ולפחות ישיבה בגובה חלקי. 
למעשה, האיטר יסב לשמאל לכתחילה, אך בדיעבד יצא גם בהסיבת 
ימין )הגר"ע יוסף, חזון עובדיה(. וע"פ דברי התשב"ץ, הקנה צריך להיות 

מעל הוושט כביטוי לכך שהלב מעל הכרס! חג כשר ושמח! 
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מה עשית היום?!
"יום אחד הגעתי הביתה בסוף יום עבודה. השעה הייתה 
שעת דמדומים. הסתכלתי על החצר והרגשתי שמשהו 
של  המכונית  דלת  מדאיג.  משהו  מתרחש,  רגיל  לא 
הרצפה  על  מפוזרת  הניירת  וכל  פתוחה  הייתה  אשתי 
פתוחים  היו  הבית  ודלת  החצר  שער  המכונית.  ליד 
ושלושת ילדיי לבושים עדיין בבגדי הבוקר, מלוכלכים 
בבוץ, שיחקו בקולי קולות בחצר ולא שמו לב למתרחש 

סביבם. על הדשא היו פזורים חלקי 
והרבה  שונים  מסמכים  לבוש, 
צעצועים. הילדים פתאום הבחינו 
אמא?"  "איפה  אליי.  ורצו  בי 
ענו,  הם  יודעים",  “לא  שאלתי. 
לנו  נגמרה  רעבים,  אנחנו  "אבא, 

הבמבה". מה קרה? אולי משהו נורא, איפה אשתי? היא 
היומי  לשיעור  לרוץ  וצריך  מאוחר  מגיע  שאני  יודעת 
שלי. אולי היא לא מרגישה טוב? אבל גם כשהיא חולה 
היא לא מרשה לעצמה להשאיר את הבית ככה. נכנסתי 
אל הבית החשוך והדלקתי את האור. הכל היה מבולגן. 
בכיור מלא כלים, חטיפים מפוזרים על השיש, שאריות 
על  מודבק  פתק  עיני  קלטה  לפתע  השולחן.  על  אוכל 
המראה. לקחתי את הפתק בידיים רועדות וקראתי את 
כתה ידה של אשתי: “בעלי היקר והאהוב היום עשיתי 
את זה באהבה, אשתך". ליבי החסיר פעימה. ריבונו של 
במדרגות  עליתי  היא?!  איפה  היא עשתה?!  מה  עולם, 
וקראתי בשמה כמה פעמים אבל היא לא ענתה. הדפתי 
את דלת חדר השינה ואז ראיתי אותה שרועה במיטה 
מתחת לשמיכת פוך מפנקת. עיניה עצומות, ועל אוזניה 

אוזניות. נגעתי בה, הזזתי אותה והיא פקחה עיניים.
“שלום", היא לחשה לי. הורידה את האוזניות ושאלה: 

"מה נשמע?". 
לא ידעתי אם לבכות או לצחוק. “מה קרה", היא שאלה, 

"למה אתה כל כך חיוור?!". 
הבלגן  כל  זה  קרה. מה  מה  אותך  לשאול  צריך  "אני 
בבית? למה הילדים לא אכלו? ומה משמעות הפתק הזה 

על המראה?”. 
“אאההה... זה. כן, היום עשיתי את זה". 

“את מה?!", שאלתי שוב בדאגה, כמעט בצעקה. 
היא  מתווכחים",  שאנחנו  פעם  שבכל  זוכר  “אתה 
קשה  עובד  שאתה  לי  אומר  "אתה  לספר,  התחילה 

מהבוקר עד הערב.”
“נו...". 

“ואני לא עושה כלום?...".
“נו...". 

“אז היום עשיתי את זה". 
“מה עשית?!".

“כלום!!!".
)מקור הסיפור לא ידוע, אבל יותר מידי אנשים אומרים 

שהם מבינים טוב על מה מדובר...(

* * *
כנראה שזה פשוט הרגל גברי. 

שורשים  לו  שיש  בֵגנים  משהו 
בפרהיסטוריה.  אי-שם  קדומים 

נתת  אשר  "האישה  הראשון.  לאדם  כבר  קרה  הרי  זה 
עימדי, היא נתנה לי" )בראשית ג,יב(. היכולת המופלאה 
בעולם,  מדהימה  הכי  המתנה  את  מאלוקים  לקבל 
ובמקום להכיר תודה עליה ולהעריך אותה - לזלזל בה 
היום  ועד  ומאז  אותה.  ולהאשים 
באותה  לדבוק  הגברים  המשיכו 
הגברי  הנוהל  מגונה.  מסורת 
להתחמק  לקטר,  לנצל,  להתנשא, 
את  להטיל  ולבסוף  מאחריות, 
האשמה על הצד השני, הוא הרגל 
ידעו  בחוכמתם  חז"ל  ודתות.  עדות  מגזרים,  החוצה 
הקביעה  את  ולנסח  מקומם  על  הגברים  את  להעמיד 
ההפוכה "כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא 
אם  סב,ב(.  )יבמות  טובה  בלא  ברכה,  בלא  שמחה, 
ירח  רק  והיא  הזורחת,  השמש  שאתה  ידידי,  חשבת, 

כהה המקבל ממך את אורו, כדאי שתחשוב שוב... 
סופר-וומן

שבעידן  נדמה  אבל  אישה,  להיות  קל  היה  לא  מעולם 
בו  להתמודד  הצורך  מתמיד.  קשה  המשימה  המודרני 
בזמן בכמה חזיתות, כשכל אחת מהן יכולה למלא את 
סדר היום ולשאוב את הכוחות עד תום, היא דבר שאין 
ואישה  ורעיה  אמא   – במקביל  להיות  ראש.  בו  להקל 
אתגר  היא  מהן  אחת  שכל  משימות  שלוש  עובדת, 
כבד בפני עצמו, זהו דבר מעורר התפעלות שלא לומר 
הערצה. כשמדובר בנשים דתיות הפלא כפול ומכופל. 
זוגיות,  לבנות  שצריכה   22 בת  ילדה  למצוא  נדיר  לא 
טרחניות  נסיעות  כדי  תוך  בית,  לתחזק  הריון,  לשאת 
ללימודי מקצוע מתישים. ב"ה שיש היום יותר מודעות 
בנטל  ונושאים  שותפים  להיות  הגברים  של  לחובתם 
מלמצוא  רחוקים  אנו  שעדיין  נדמה  אבל  המשפחתי, 
הקמת  של  הזוגית  במשימה  וההוגן  הנכון  האיזון  את 

וניהול בית בישראל. 
נשים  בזכות  להיגאל  זכינו  בו  הזמן  הוא  הפסח  חג 
ביד  להוביל  ממשיכות  הן  היום  ועד  מאז  צדקניות. 
הספינה  את  ולנווט  הבית,  ואת  המשפחה  את  רמה 
המטלטלת לחוף מבטחים בים החיים הסוער. כשנעמוד 
לא  מיוחדת  הזדמנות  לנו  יש  הסדר  שולחן  ליד  שם 
להסתפק ב'אשת חיל' סטנדרטי ומסורתי, אלא לגמור 
עליה את ההלל. תודה לך, אשתי, שאת כל כך נפלאה. 
ומכילה, סבלנית  ורגישה, עדינה  תודה שאת מקשיבה 
וחרוצה. תודה שאת סובלת אותי גם ברגעים הקשים, 
ויודעת לתמוך, לדחוף ולומר תמיד את המילה הנכונה 
שתיתן לי כוח ונחמה. אני כבר ילד גדול ולכן כבר לא 
גונב את האפיקומן. אבל לו הייתי עושה את זה, והיתה 
לי בקשה אחת שהייתי יכולת לבקש מאלוקים, לא היה 

לי ספק לרגע. הייתי מבקש שוב – אותך!

 מה זה כל הבלגן בבית?
למה הילדים לא אכלו?

לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות לרשימת 
milatova.org.il :תפוצה
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לְעַּלֵה ּולְקַּלֵס
בהפטרת פרשת אחרי מות, שהייתה נקראת השבת לולא 
ירושלים:  אל  יחזקאל  הנביא  אומר  הגדול,  שבת  היתה 
)כב  ָהֲאָרצֹות"  ְלָכל  ְוַקָּלָסה  ַלּגֹוִים  ֶחְרָּפה  ְנַתִּתיְך  ֵּכן  "ַעל 
וביזיון. כך  ד(. השורש קל"ס בלשון המקרא עניינו לעג 
למשל נאמר גם בתהילים: "ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו, ַלַעג 
ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו" )מד יד( – ומכאן הצירוף "לעג וקלס" 

הנשמע גם בימינו. 
מלא:  יין  כוס  על  אומרים  אנו  הסדר  ליל  במרכז  ברם, 
"לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל... לברך לעלה ולקלס 
למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו". המילה 
"לקלס" הפכה את משמעה בלשון חז"ל, ומלעג וחרפה 

הפכה ללשון שבח והודאה.
החדש  המשמע  הנראה,  ככל 
המילה  בהשראת  נולד 

שפירושה  "קאלוס",  היוונית 
את  הדיבור  בשפת  גזרנו  שכיום  כשם  "טוב".  "יפה", 
כך   - לועזיים  משמות  "לסמס"  או  "לפקסס"  הפעלים 
ה"תריס"  מן  נגזר  "להתריס"  הפועל  אבותינו.  גם  נהגו 
נולד  ו"להסתפג"  מלחמה(,  כלי  ָמֵגן,  )שמשמעו  היווני 
את  ספג  "לקלס"  הפועל  דומה,  באופן  ה"ספוג".  מן 

המשמעות "לומר קאלוס", היינו ְלַׁשֵּבַח.
מאזכור  שהסתייגו  היו  במקרא  המקובל  המשמע  בשל 
רבים  נוהגים  בפועל  אך   – הסדר  בשולחן  הקילוס 

מישראל לשבח ולעלה ולקלס, והכול מצטרף לברכה.

בא לידי ביטוי
יון

עצ
ב 

עק
י

ye
ts

io
n@

gm
ai

l.c
om

ת: 
בו

גו
ת

ל



10

החידה השבועית
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פרשת אחרי מות - שבת הגדול
מיהו שחסר בהפטרה, 

אך נוסף בסדר;
נמצא בהפטרה, 

אך בפסח הוא מחוץ לחדר?

תשובה לפרשת מצורע

אמנה  טוב  "הלוא  ארם:  צבא  שר  נעמן   - פרפר  מעדיף  אחד 
ופרפר נהרות דמשק" )מל"ב ה,יב(. 

  לתגובות: info@hidonim.com השני משמש כנער - גחזי נער אלישע )מל"ב ד,יב ועוד(.

משה   - נותן  אינו  אמון  השלישי 
)שמות  לי"  יאמינו  לא  "והן  שאמר: 

ד,א(, 
והרביעי רוצה להיות כהן - עוזיה מלך יהודה שביקש גם כהונה 

)דבה"י ב כו,טז-כא(.
מן  שהורחקה  מרים   - מבושה  מורחקת  החמישית  הדמות 
המחנה לשבעה ימים: "הלוא תיכלם שבעה ימים" )במדבר יב,י(.

המשותף לכל החמישה – כולם לקו בצרעת.
חוגגים בר מצווה / בת מצווה ומחפשים חידון ייחודי 

וחוויתי? צרו קשר עם: "החידון והחוויה"



11



12

עברנו את פרעה ואת דתן ואבירם
 "והנה שני אנשים עבריים נצים,
ויאמר לרשע למה תכה רעך
... הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. 
ויירא משה ויאמר: אכן נודע הדבר" )שמות ב,יג-יד(
רש"י: "דאג על שראה בישראל רשעים דלטורין
אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל"
"בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים; 
שלא שינו את שמותן, שלא שינו את לשונם 
ולא נפרצו בעריות, ולא גילו מסטורין שלהם. 
שמשה א"ל 'ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב' 
והיה הדבר הזה מופקד אצלם י"ב חדש 
ולא גילה אחד מהם למצרים" )במד"ר כ(

שרטון ב'זכות הבוגדניים'
המשא-ומתן הפוליטי הממושך בינינו לבין ה...אמריקאים 
על  עלה  נברא(  ולא  כלל  היה  שלא  הפלסטינים,  )ולא 
נראה שהמערכה הנוכחית  ובעת כתיבת השורות  שרטון, 
יריבינו הפלסטינים,  הגיעה לקיצה. למזלנו שוב התעקשו 
וַיְכֵּבד ה' את לבם, עד כדי העלאת חרונם של האמריקאים 

אשר נאלצו להאשים גם אותם, ב"ה, ולא רק אותנו...
וארגוני  אישים  כי  גג  כל  ציפורי תקשורת מרננות מראש 
וכמעט-בוגדניים,  אנטי-לאומיים  ישראליים,  שמאל 
הלחצים  מכבש  את  להטות  האמריקאים  את  מעודדים 
מטיפים  הללו  ועוד.  ועוד  עוד  מאתנו  ולסחוט  כלפינו 
ל'שתי מדינות לשני עמים', ל'די לכיבוש ולדיכוי', ל'גבולות 
מרוחקים',  ישובים  ל'פינוי  התנחלויות',  ל'הקפאת   ,'67
כל  ל...'מדינת  וגם  בירות'  לשתי  ירושלים  ל'חלוקת 
מחיקת  עם  היטב  משתלבות  אלו  סיסמאות  אזרחיה'. 
החקיקה  ניוון  עם  ישראל,  מדינת  של  היהודית  זהותה 
בזכות  הכרה  עם  ואפילו  הציונות  איפוס  עם  היהודית, 

השבות ל'פליטי 48'.
אלו  וכמעט-בוגדניים  אנטי-לאומיים  וארגונים  אישים 
חרם כלכלי, אקדמי ותיירותי על  מעודדים בסתר ובגלוי 
באירופה  ל'ידידינו  משת"פיות  עצות  ומשיאים  ישראל, 
הכרה  ביותר,  האלמנטארית  הדרישה  אפילו  ובארה"ב'. 
בישראל כמדינת הלאום היהודי, לא מקובלת על השמאל 

הישראלי הרדיקלי!
מו"מ פרעה ללא בוגדנים 

לפעול  צריך  אשר  ישראל  ממשלת  בראש  מתקנא  אינני 
כמעט-בוגדנות  בתנאי  והיהודי  הלאומי  האינטרס  למען 

מ... יותר  הרבה  קשה  מצבו  כזו. 
מתיש  ומתן  משא  וניהל  פרעה  לפני  התייצב  אשר  משה 
אלמנטים  יש  אם  שגם  ידע  אך  עשר-מכות,  ומורט 
מסטורין  יגלו  ו"לא  יבגדו  לא  הם  והיו,  בעם,  מתסיסים 
אמנם  מחז"ל.  המדור  בראש  כמצוטט  לאויב,  שלהם" 
משה חשש מ'דתן ואבירם', הרשעים הנצחיים, ה"עברים 
המדבר.  במסעות  התלונות  ומסיתי  קורח  פלגני  הנצים", 
משה  ביד  המצרי  הריגת  על  לפרעה  הלשינו  אמנם  הם 
שנאלץ לברוח למדין, אך היה להם קו-אדום; לא ל'בגידה' 
ברמה  לא  אך  ברמת הפרט  'מוייסרים'  לאומית! הם היו 
הכמוס  הלאומי  הסוד  את  חשפו  לא  הם  לא!  הלאומית! 
לחופשת  רק  ולא  להיגאל!  יוצאים  "הידד,  כמוס:  מכל 
הכיסוי  כסיפור  במדבר'  ימים  'שלשת  לחגיגת  עבדים 
משה  כבשורת  גאולים,  בשירת  יוצאים  לפרעה".  שמכרנו 
הארץ"  אל  אתכם  והבאתי  ולקחתי  "וגאלתי,  המוצהרת: 
)שמות ו(. גם הרשעים "לא גילו מסטורין שלהם", כלשון 

חז"ל, ורק לכן זכו להיגאל!             
מד'  כאחד  בחז"ל  המצויינת  זו,  לאומית  נאמנות  ואכן, 
הדברים שבזכותם נגאלו, היא פנטסטית לכל מי שמתעמק 
בפרשה במושגי ימינו; כ-3 מליון שותפי סוד, גברים נשים 
ואולי טף, ואין 'שמאלני' אחד ביניהם, אשר יכול למוטט 
מכוונת  זעירה,  בהדלפה  המדהימה  הקונספירציה  כל  את 
או בלתי  זהירה. וכידוע לא חסרו נרגנים ופלגנים ומחררי 

ריב-שבטים מימות עולם. 
איגוף מימין

לאישי  קורא  אני  העכשווית;  הפוליטית  לגיזרה  נשוב 
את  ליטול  וחדשים,  קיימים  ימין  ולארגוני  ימין, 
בזירה  המשפטית,  ואף  ההסברתית,  המיתקפה  משימת 
הבינלאומית כנגד כל העולם! ארגונים חוץ-פרלמנטריים 
יכולים להרשות לעצמם מה שממשלה איננה יכולה. חווינו 
בתחומים  ויעיל  מוצלח  באופן  שפועלים  ימין  ארגוני 
על  השתלטות  נגד  במאבק  ההתנחלותיים,  המשפטיים, 
לפעול  יש  נוספים.  עשייה  ובתחומים  המדינה  קרקעות 
בקשת רחבה בזירה הבינלאומית הפוליטית,  במסדרונות 

מוסדות האו"ם וארגונים בינלאומיים אחרים. 
וימין ה' רוממה והיא תעשה חיל!     

)נכתב במוצ"ש מצורע(

לא היה אף 'שמאלני' 
ביציאת מצרים, שהדליף 

את הסוד הלאומי 
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אל תפסחו על חווית צומת

חדש! נפתח מרכז המבקרים האינטראקטיבי 
 של מכון צומת 

לרגל הפתיחה 
מחיר כניסה מוזל רק

 10 ₪ למבקר 
(במקום 20 ₪) 

ילדים מתחת לגיל 8 
בחינם

תכנסו מאחורי הקלעים של מכון צומת        
תגעו בחיבור שבין הלכה וטכנולוגיה

תשתתפו בסיור וירטואלי המונחה ע"י אסי צובל (מ'אסי וטוביה')      
תצפו בסרטי אנימציה

תפעילו עשרות פטנטים הלכ-טכניים ביטחוניים ורפואיים

מכון צומת, רח' הארז 6, אלון שבות, גוש עציון  לפרטים: 02-9932111

זמני הפתיחה: 
חוה"מ פסח  

בימים ד' ה' ו- ו'  
 16-18/04/2014

בין השעות 10:00-18:00
 (יום ו' עד 14:00)


