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"כל רודפיה השיגוה בין המצרים" )איכה(. אמר המגיד מקוז'ניץ: 
"כל רודף י-ה", המחפש את השכינה, ימצאה בימי בין המצרים, 
לששון  שייהפכו  הבטיח  הנביא  שהרי  הם,  גדולים  שימים 
ולשמחה ולמועדים. ואף אהרן אמר על י"ז בתמוז "חג לה' מחר".
בכניסת ימי המצרים הפטרנו על ירמיהו שראה מקל שקד. כתב 
רש"י אגדה: "השקד הזה זמן חניטתו עד גמר בישולו כ"א יום, 

כמנין הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב".
הימים הקדושים שנמנו בפרשת הקורבנות שבפרשת פינחס - 
שבת, ר"ח והמועדים עולים למניין כ"א, וכ"א ימי בין המצרים 
שיתגלו  המצרים  בין  ימי  המועדות.  קדושת  של  השורש  הם 
מ"ב.  הם  הקיימים,  המועדים  עם  יחד  כמועדים,  לבא  לעתיד 
ישראל",  בני  מסעי  "אלה  בפרשתנו.  נפגשים  אנו  זה  ובמספר 
וכתב  מסעות.  מ"ב  נסעו  ירחו,  לירדן  ועד  ממצרים  מהיציאה 
הגר"א שבמ"ב מסעות אלו גנוזים מהלכי הגאולה העתידה. מה 

גנוז במספר זה?
על שאלתו של משה "מה שמו?", ענה לו הקב"ה "א-היה אשר 
א-היה... א-היה שלחני אליכם". ופירש ה'משך חכמה': 'א-היה' 
בגי' כ"א. 'א-היה אשר א-היה' – מ"ב. והוא השם הגדול בן מ"ב, 

שהיודע אותו 'אימתו מוטלת על הבריות' )קידושין עא,א(.
וכן הוא בתפילין. בד' הפרשיות יש כ"א פעמים שם ה', ובשל יד 
וראש יחד – מ"ב. ועל זה נאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 
נקרא עליך ויראו ממך – אלו תפילין שבראש", כי מי שיודע את 

השם, אימתו מוטלת על הבריות.
על  מורות  ראש  של  תפילין 
המכוסה,  יד,  ושל  גלויה,  השגחה 
ה'  ואמר  נסתרת.  השגחה  על 

השגחה  תהיה  שפעמים  למשה, 
א-היה',  'א-היה אשר  כמנין  גלויה, 

ופעמים נסתרת כמנין "א-היה שלחני אליכם"
יהושע.  לר'  הצדוקי  בין  דת  ויכוח  על  מספרת  בחגיגה  הגמרא 
הצדוקי סיבב פניו, לרמוז שהקב"ה אינו מביט עלינו, והרים ר' 
השגחה  לא  אמנם  עלינו".  נטויה  ידו  "עוד  לרמוז  ידו,  יהושע 

גלויה כתפילין של ראש, אך עדיין נסתרת כשל יד קיימת.
וכך הבטיח הקב"ה לשלמה בחנוכת המקדש: "והיו עיני ולבי שם 
כל הימים". עינים ולב כנגד תפילין של יד ושל ראש, המורים על 
השגחה גלויה. אך זה דווקא בימים, לא בלילות, בזמן הגלות. אז 

תהיה ההשגחה נסתרת.
בצלאל  ור'  בהר"ן  דוד  ר'  ת"ח:  שני  גרו  חסד  שערי  בשכונת 
הגר"א,  בדברי  שהתעמק  לחברו  דוד  ר'  סיפר  פעם  גולדשטין. 
הפצרות  לאחר  המסעות.  שבמ"ב  הסוד  את  שפענח  לו  ונדמה 
ניאות לגלות לו, ואמר שלפני ימות המשיח תהיינה ג' פקידות, 
שיארעו בהן אירועים משמעותיים ןבסופן יבוא משיח: תש"ז-
)קדש(.  תשי"ז-תשי"ח  השחרור(.  )מלחמת  תש"ח 

תשכ"ז-תשכ"ח )ירושלים(.
ואלה מסעיהם על פי ה'!

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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מסעי בני ישראל
בני  מסעי  של  מפורט  בתיאור  פותחת  פרשתנו 

ישראל במשך ארבעים שנות מדבר:
ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ָהִראׁשֹון  ַּבחֶֹדׁש  ֵמַרְעְמֵסס  "ַוִּיְסעּו 
ִמֻּסּכֹת  ַוִּיְסעּו  ְּבֻסּכֹת.  ַוַּיֲחנּו  ָהִראׁשֹון...  ַלחֶֹדׁש  יֹום 
התורה  ַהִּמְדָּבר..."  ִּבְקֵצה  ֲאֶׁשר  ְבֵאָתם  ַוַּיֲחנּו 
שחנו  החניות  ושתיים  ארבעים  את  מפרטת 
מוסיפה  מה  הפירוט?  מה  לשם  במדבר.  ישראל 

לנו אינפורמציה זו?
התורה מדגישה כי הפירוט הרב אינו פרי יוזמתו 
ֶאת  מֶֹׁשה  "ּוִיְכּתֹב  אלוקי:  צווי  אלא  משה  של 
ה'  ראה  מה   ." ה'  ִּפי  על  ְלַמְסֵעיֶהם  מֹוָצֵאיֶהם 

לצוות על כך?
המיותר  הפירוט,  על  תמה  בפירושו  הרמב"ן 

ומגיע  לכאורה, 
הדברים  כי  למסקנה 
במישור  מובנים  אינם 
וקשורים  הפשט 
"והנה  הסוד:  לתחום 
מצות  המסעים  מכתב 

אף  הרמב"ן  סודו".  לנו  נתגלה  לא  היא...  השם 
מדגיש שמשה כותב זאת למרות שאינו מבין את 
התכלית: "כי 'על פי ה' ' דבק עם 'ויכתוב משה' ".

חסדי ה'
למרות זאת מביא הרמב"ן שני הסברים לפירוט 

המקומות.
האחד - תירוצו של רש"י בשם ר' משה הדרשן: 
"למה נכתבו המסעות הללו? להודיע חסדיו של 
ולהניעם  לטלטלם  עליהם  שגזר  מקום, שאעפ"י 
ומטולטלים  נעים  שהיו  תאמר  לא  במדבר, 
להם  היתה  ולא  שנה  ארבעים  כל  למסע  ממסע 
מנוחה...". ר' משה הדרשן עורך חשבון: ארבעה 
לפני  עוד  הראשונה,  בשנה  היו  מסעות  עשר 
היו  תחנות  שמונה  ועוד  המרגלים,  חטא  עונש 
לארץ.  הכניסה  ערב  ממש  הארבעים,  בשנה 
נסעו  לא  שנה  ושלושים  שמונה  שכל  "נמצא 
מציינת  שהתורה  למרות  מסעות".  עשרים  אלא 
לארוז  הוצרך  לא  העם  חניות,  ושתיים  ארבעים 
את מיטלטליו ולקפל את האוהלים כל כמה ימים 
לשנתיים  אחת  רק  אלא  בנדודים,  להמשיך  כדי 

בממוצע. 
במורה  הרמב"ם  של  הסברו   - שניה  הצעה 
שהו  בהם  השונים  המקומות  ציון  הנבוכים: 
הנס  את  ולחדד  להדגיש  בא  במדבר,  ישראל 
במדבר  שלם  עם  של  השהייה  עצם  של  הגדול 
הם  האלו  המקומות  כל  שנה.  ארבעים  במשך 
צחיחים ושוממים ואין בהם אפשרויות כלכליות 
וחקלאיות כלל. העם שרד ארבעים שנה במדבר 

בכוח ניסי ה' בלבד.
רפואה לבן החולה

רש"י מביא הסבר אחר בשם מדרש תנחומא:
משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק 
מונה  אביו  התחיל  חוזרין  שהיו  כיון  לרפאותו, 
הוקרנו,  כאן  ישננו,  כאן  לו  אמר  המסעות.  כל 

כאן חששת את ראשך...
במסע דברי ימי ישראל, 
עובר  ובהווה,  בעבר 
רבות  תחנות  עמנו 
נראות  חלקן  מספור. 
כמובילות קדימה וחלקן 
הגדול נראות כאילו לוקחות אותנו כמה צעדים 
לאחור. בדרך כלל לא מובן לנו מהי התכלית של 
הדרך המפותלת, לשם מה זה טוב? לשם מה כל 
תנחומא  רבי  עלינו?  הבאים  והפגעים  הייסורים 
מסביר שהכל נעשה לרפואתנו. לכל תחנה ישנה 
מטרה, היא באה ללמדנו דבר מה, לקדם אותנו 
בנקודה כלשהי, ולהוציאנו בריאים וגדולים יותר.
החסידות פיתחה עיקרון זה גם במישור הפרטי.

הרבי מסלונים, בעל ה'נתיבות שלום', מביא בשם 
הבעש"ט: "כי כל המסעות הם אצל כל אדם מיום 
העליונה".  החיים  ארץ  אל  שובו  ועד  היוולדו 
מטרת המסע היא לטהר את האדם, ולתקן בו את 
הצריך תיקון. ומכיוון שכל אדם הוא ייחודי ואין 
עוד אדם כמותו, אין אדם יכול לתקן מה שחברו 
שלו.  הפרטי  ה"מסע"  את  יש  אחד  לכל  מתקן. 
"במדבר  עבר  במדבר  ישראל  של  שהמסע  כשם 
כך  וצמאון",  עקרב  נחש שרף  והנורא  הגדול 
המסע הפרטי של כל אדם מישראל רצוף קשיים 
ואתגרים. אך עלינו להבין שדווקא מסע זה הוא 

המוביל אותנו לתיקון השלם.

לכל תחנה ישנה מטרה - היא באה ללמדנו 
דבר מה, לקדם אותנו בנקודה כלשהי
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רגמים בדרום מערב ירושלים
במות לעבודת ה'

בית  גנים,  עיר  מנחם,  )קרית  ירושלים  של  מערבה  דרום  באזור 
זית, אורה ועמינדב ואף בגבעת משואה( נמצאו כעשרים רגמים 
באחד  שנעשתה  חפירה  פי  על  עצומות.  אבן  תלוליות  שהם 

הרגמים הללו, ניתן להבין את מבנה הרגמים כך:
מתחת  מטרים.   10-42 קוטרם  מטרים.   3-9 הוא  הרגמים  גובה 
לערמת האבנים העצומה התגלה מבנה של מצולע בן 17 צלעות. 
במצולע ישנו בור מצופה אבנים מסותתות מבפנים ולפני הבור 
ואבנים  אפר  פחם,  רסיסי  נמצאו  ולצדו  הבור  בתוך  מרצפת. 
שנשרפו. כמו כן נמצאו שברי סירי בישול, קערות, פכים וקנקנים 
מלכי  תקופת  מסוף  הנוצרים,  ספירת  לפני  ה-8-7  המאה  מן 

יהודה.
ולא  גבי במות. היות  נבנו על  הדעה המקובלת הינה כי הרגמים 
כי  להניח  סביר  נכרי,  פולחן  חפצי  כל  לרגמים  מתחת  נמצאו 

ולא  ה'  לעבודת  במות  אלו 
היא  ההנחה  נכר.  לאלוהי 
אם כן כי המבנים הנמוכים 
בני 17 הצלעות הם הבמות 

המקוריות לעבודת ה'.
הינה  המרכזית  השאלה 

הכמויות  מהות  מה  הזה?  באזור  דווקא  אלו  במות  רוכזו  מדוע 
הגדולות מאוד של האבנים שכיסו את הבמות?

מהפכת יאשיהו
פרופ' יהודה אליצור הציע הצעה מרתקת לפתרון הבעיה ונביא 
כאן את עיקר דבריו. הוא משער כי עיקרו של הממצא קשור, על 
מלכי  מאחרוני  ויאשיהו  מנשה  לימי  הארכיאולוגי,  הממצא  פי 

יהודה בסוף בית ראשון.
מובהקת.  אלילים  עבודת  של  למקום  המקדש  הפך  מנשה  בימי 
הושם  ה',  בית  חצרות  בשתי  השמים  צבא  לכל  מזבחות  נבנו 
פסל אשרה בתוך הבית עצמו. המלך והשרים התמכרו לאלוהים 
חדשים פניקיים ואשוריים ואילו עבודת ה' הנושנה נשארה נחלת 
העם. לכן עולי הרגלים לא הגיעו למקדש שהיה מלא זימה אלא 
פנו לעבוד את ה' בבמות לעבודת ה'. כך התפתחה בדרום מערב 

ירושלים עבודה לה' בבמות.
כל  את  לבער  ורצה  מנשה  של  נכדו  היה  צדיק,  מלך  יאשיהו, 
הפולחנות הפסולים בכל מרחבי ירושלים שהתחדשו בימי מנשה. 
מצאנו שיאשיהו עשה שתי פעולות שונות: האחת, הוא השמיד 
הפעולה  וכריתה.  שבירה  ניתוץ,  בשריפה,  האלילים  עבודת  את 

טומאה,  ידי  על  ושרידיו  הפולחן  מקומות  פסילת  היא  השניה 
קברים ועצמות מתים.

באופן  ה'  לעבודת  בבמות  לנהוג  רצה  לא  יאשיהו  כי  ייתכן 
את  לקבור  ציווה  לכן  זרה.  לעבודה  בבמות  שנהג  למה  דומה 
הבמות לעבודת ה' ולגנזן מתחת לרגלי האבנים. על כן, המבנים 
המצולעים הם הבמות מימי עובדי ה' בתקופת מנשה ומבני האבן 
הגדולים מעליהם המכסים אותם וגונזים אותם הם מימי המלך 
ה' בחר במקום  כי  'מכריזה' את העובדה  גניזת הבמות  יאשיהו. 
אחד נצחי, בהר המוריה לשכן את שמו שם ולא בשום מקום אחר.
והמניעה  הפולחן  מקום  גניזת  של  המיידית  לתועלת  מעבר 
גלי האבנים הללו היא גם להרתיע ולהזהיר  מלעבוד בו, תכלית 
את  להזהיר  הבא  גלעד  של  סוג  זהו  הבאים.  הדורות  את  בכך 
הדורות הבאים כי מקום המקדש הוא מקום עבודת ה' הבלעדי. 

מעין 'הפגנה לדורות' נגד פולחן הבמות.
עת לעשות לה'

כוהני אותן במות לא היו מוכנים לעבוד במקדש הטמא בו קיימת 
עבודה זרה אך מאידך גיסא, 
על  לוותר  מוכנים  היו  לא 
הקריבו  ולכן  ה',  עבודת 
מערב  בדרום  בבמות 
פי שאסור  על  אף  ירושלים. 
לעבוד את ה' בשום מקום מחוץ למקדש משעה שנבנה בית ה', 
הם לא וויתרו על העבודה הזאת. מענין כי יאשיהו לא רק שלא 
ולא מנע מהם  לירושלים  פגע בכוהני הבמות אלא הביא אותם 
בחשיבות  הכיר  הוא  מעשה,  לאחר  הזה,  במובן  כהונה.  מתנות 
המעשה שלהם ששמרו אמונים לקב"ה בתקופה הקשה כל כך של 

המלך מנשה ועל כן הוא נהג בהם ובבמותיהם כבוד.
הבית  ימי  מסוף  ארכיאולוגי  ממצא  איך  מרתקת  דוגמה  זוהי 
בפרשנות  יש  גיסא  ומאידך  הפסוקים,  את  לבאר  יכול  הראשון 
לו  ולתת  הארכיאולוגי  הממצא  את  לבאר  יכולת  הפסוקים  על 
משמעות. במקרה זה, לתת לנו מושג ממסירות הנפש של כוהני 

הבמות שלא היו מוכנים לוותר על עבודת ה' שלהם.
גנים, אורה, עמינדב ואף  המסייר היום באזור קרית מנחם, עיר 
באבנים  המלאות  הגדולות  בתלוליות  ומבחין  משואה  גבעת 
שנועדו לגנוז את אותה עבודה מיוחדת של כוהני ה' בדורו של 
את  לגנוז  שבחר  יאשיהו  של  מעשהו  עם  להזדהות  יכול  מנשה, 
הבמות הללו בהשקעה אדירה של אבנים, על מנת שיזכרו כולם 
בדורות הבאים כי ישנו רק מקום אחד המיוחד לעבוד את ה' והוא 

הר המוריה.

גניזת הבמות מכריזה כי ה' בחר במקום אחד 
נצחי, בהר המוריה לשכן את שמו שם
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חסידים על הגג
בשנת תרע"ח, לקראת סיום מלחמת העולם הראשונה, 
נכנס יהודי חסיד אל משרדי תנועת 'המזרחי' בוורשה. 
בכלי  סוחר  לנדוי,  חיים  הציג את עצמו כשמואל  הוא 
בית וחסיד קוצק מן העיירה צ'מרניק, ובדיבור מגומגם 
ומלא להט, ביקש לקחת חלק בעשייה חלוצית-דתית. 
תוך שנים ספורות התפרסם לנדוי, הידוע יותר בראשי 
ביותר  הנלהבים  הפעילים  מן  כאחד  'שח"ל',  התיבות 
ופרסם  כתב  עצרות,  ארגן  נאם,  הוא  התנועה.  של 

עלה  גם  ולבסוף 
אל  להתלוות  לארץ 

החלוצים הדתיים. 
לדמיין  מנסה  אני 
פי  על  שח"ל  את 
תמונתו המפורסמת 
שחור,  חסידי  זקן   –
מאוד,  ועבות  ארוך 

ונוקבות.  חכמות  בוערות,  עיניים  וזוג  גדולה,  כיפה 
המראה החסידי הזה היה בוודאי זר מאוד בין הפועלים 
גרם  מה  העבודה.  בבגדי  הקסקטים  חבושי  הצעירים 
צעירים?  חלוצים  לתנועת  לחבור  נלהב  קוצק  לחסיד 
עצמה.  החסידות   – ברורה  הייתה  שח"ל  של  תשובתו 
ודבקות  התלהבות,  משמעה  שח"ל  עבור  החסידות 
ועצמאות  עקשנות  מתוך  להשגה  קשה  במטרה 
"ושמא הגיעה  מחשבתית. במילותיו של שח"ל עצמו: 
תתגשם  החסידית  שההתלהבות  באמת,  השעה 
לעשות".  עת  ישראל?  ארץ  למען  גדולים  במעשים 

)מתוך הספר 'שחל חולם ולוחם', עמ' 77(.
אהבת  קוצק.  חסיד  אלא  חסיד,  סתם  היה  לא  שח"ל 
'אין  עשייתו.  לכל  המנוע  הייתה  הקוצקאית  האמת 
זו  החסידיים.  רבותיו  בשם  לומר  נהג  לחצאין',  אמת 
האמת שמציבה אותך תמיד במבחן – האם נכון אתה 
להילחם עבורה? האם מוכן אתה לעזוב חיים של נוחות, 
שח"ל  רבים?  כנגד  יחיד  ולעמוד  ויציבות,  פשרה  של 
היו  ומצא.  כאלו  אמיצים  יחידים  של  חבורה  חיפש 
אלו החברים הצעירים שהתארגנו אז בעזרתו להקמת 
תורה  ספר  הכנסת  במהלך  והנה,  המזרחי'.  'הפועל 
בירושלים אותה ארגן שח"ל, הוא מספר לצעירים אלו 

על דרכה של קוצק: 
עלה  הקודש  לארון  התורה  ספר  את  משהכניסו 
כמה  לומר  השטוח  הבית  גג  על  לנדוי  חיים  שמואל 
על  נשען  הגג  בקצה  עמד  הוא  לנאספים:  דברים 
קומתו  את  הלפידים  מאירים  צדדיו  כשמשני  מעקה, 
ניבטים  המתוחים  כשפניו  חיּות,  השופעת  הרעננה, 
במימרתו  דבריו  את  פתח  הוא  המסוער.  זקנו  מתוך 
של הרבי מקוצק, שפעם אחת בשעת דבקות אמר אל 
צריך אלא עשרה  איני  חסידיו שהצטופפו סביבותיו: 
חסידים שאזורי קש למותניהם ועלי כרוב לראשיהם, 
המוכנים לעלות על הגגות ולקרוא בפני עם ועדה 'ה' 
בכל  משוחררים  הללו,  'המעטים   – האלוקים'!  הוא 
את  להחיש  עשויים  הקשים,  היומיום  לחיי  שעבוד 
ידיו  כשתנופות  לנדוי,  אמר   - בהווה',  אף  הגאולה. 
חרות  'יביאו   - מפיו  שיצאו  המשפטים  את  הדגישו 
החלוצית  שמחשבתם  איכות,  אנשי  ורוחנית  מדינית 

ומעשיהם החלוציים מכוונים 
ִדקדּושה.  עזּות  ידי  על 
משעבוד  להשתחרר  עזות 

בידיו  כיוון  בדברו  מלכויות'– 
לעבר השוטרים )הבריטים ששיבשו את התהלוכה( – 
'ועזות להשתחרר מדעות ואורחות לקוחים מן הֵנכר'.

דתיים  כשחלוצים  העתיד  חזון  את  לתאר  החל  הוא 
לתורה  יישובים  שם  ויקימו  יזרעאל  לעמק  ילכו 
חלוצי  מביקוריו אצל  הוא מסר את רשמיו  ועבודה... 
אותם  שמצא  יזרעאל,  עמק  בשערי  אבריק,  שייך 
בפיתות  ניזונים 
ומשכנם  חרוכות 
ובאהלים...  ב'חושות' 
את  המשיל  לנדוי 
ועבודה  תורה  חלוצי 
לעולים ב' סולם מוצב 
מגיע  וראשו  ארצה 
ומעלים  עולים  כפיים,  עבודת  בעבודתם,  השמימה'. 
הם  ישראלית.  לתחייה  כולה  הדתית  היהדות  את 

מחיים את החיים! 
שבתי  עליו  שכתב  הקדוש'  'המרד  הביוגרפיה  )מתוך 
חולם  'שחל  בתוך  בשלמותה  המופיעה  יחיא,  דון 

ולוחם'. שם, עמ' 114-115(.
של  הידועים  המשפטים  אחד  את  כאן  מצטט  שח"ל 
כל  כלפי  והניכור  הבוז  את  המבטא  מקוצק,  הרבי 
כלומר  הגג',  על  'לעלות  מציע  הרבי  וחברה.  מוסכמה 
גבוה,  היומיומי אל מרחב  מן המרחב הציבורי  לפרוש 
על  הכרוב  עלי  יחידים.  כמה  רק  לעמוד  עשויים  עליו 
הראש, אגב, קשורים לדעתי לבוז שחש ר' מנדל מקוצק 
שאסרו,  השלטונות  בגזירת  היהודים  של  למאבקם 
בזמנו, את חבישת השטריימל. הרבי ראה בכך הזדמנות 
חברתי  מעמד  המסמל  המהודר,  הכובע  את  להשליך 
המורד  היחיד  של  הפנימית  באמת  ולבחור  מכובד, 

והעצמאי. 
והנה, בדבריו של שח"ל הופכים יחידים אלו העולים אל 
הגג לחלוצים הדתיים בשייך אבריק שבעמק יזרעאל - 
ה'עזּות דקדושה'  זוהי  היום.  יעקב של  היא שדה  הלא 
לה התכוון הרבי. הם המשתחררים מעולה של הגלות, 
ופועלים מתוך אומץ ומאבק בתנאים הקשים ובלחציה 

של החברה.
כשהוא  שומעיו  עם  שח"ל  מדבר  משים  מבלי  כמעט 
התמונה  את  משלים  הריהו  ובכך  גג,  על  עומד  עצמו 
שאותה הוא מתאר בדבריו. הגג משמש לשח"ל מעין 
הנאמר  את  לשמוע  לשומעים  קל  ממנה  כמובן,  במה, 
הרבי  של  המסר  את  ומרחיב  שח"ל  מוסיף  בכך  להם. 
זאת  עושה  אינו  החברה  מן  הפורש  היחיד   – מקוצק 
רק על מנת להתרחק ממנה, אלא דווקא על מנת לדבר 
'סולם   – שח"ל  של  כלשונו   – ולהציב  לשכנע,  אליה, 

מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה'. 
הגיעה   – ומכריז  הגג  בראש  עומד  המהפכן,  החסיד, 

העת למעשים גדולים. עת לעשות!

מאוצר הסיפור החסידי
לן

אי
ר 

 ב
ת

ט
סי

בר
ני

או
י ו

ת
הד

ץ 
בו

קי
 ה

ת
יב

ש
, י

יס
יצ

 ק
אב

ז

לתגובות והארות:
zeevkitsis@gmail.com

הרבי מציע 'לעלות על הגג', לפרוש מן 
המרחב הציבורי היומיומי אל מרחב גבוה, 

עליו עשויים לעמוד רק כמה יחידים
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משו"תת בהלכה
הפקרת פירות השביעית

נאמר בתורה: "והשביעית תשמטנה ונטשתה" )שמות 
פירות  את  להפקיר  החובה  על  למדנו  ומכאן  כג,יא(, 
הפירות  כל  עקרוני,  באופן  השביעית.  בשנה  השדה 
נשארים  והם  מופקרים,  שביעית  בקדושת  הקדושים 
הפקר גם בשנה השמינית )רמב"ם ז,יח; חזון איש ג,כג(. 
שכן  מופקרים,  אינם  הפירות  השמיטה  שנת  בתחילת 

הם אינם קדושים בקדושת שביעית.
של  במהותה  מתלבט  פד(  )מצווה  חינוך  מנחת  בעל 

הפקרה זו: 
ואני מסופק אי המצווה אקרקפתא דגברא הוא )האם 
להפקיר  ציווהו  דרחמנא  האדם(,  על  היא  המצווה 
פירותיו בשביעית ומחויב לקיים להפקיר... או דילמא 
)או שמא( הפקר זה אין צריכים הבעלים להפקיר, רק 
הוא אפקעתא דמלכא )הפקעת המלך(, שהוא ממילא 

הפקר.
מחדירה  הראשונה  שהאפשרות  נראה  ראשון  במבט 
שכן  האדם,  ללב  השמיטה  של  המסר  את  יותר  טוב 
ידיו. מאידך, מעשה  הוא נדרש לבצע את ההפקר במו 
בעלות,  תחושת  לאדם  להעניק  עשוי  דווקא  ההפקרה 
פאסיבית  קבלה  ואילו  להפקיר,  יכול  בעלים  רק  שהרי 
של הפקרת המלך מפנימה טוב יותר את הרעיון של "כי 

לי הארץ".
פירות שלא הופקרו

שלא  אדם  של  במקרה  היא  העיקרית  מינא  הנפקא 
הפירות  מן  לאכול  מותר  האם   - פירותיו  את  הפקיר 
ללא רשותו? אם חובת ההפקרה מוטלת על האדם אזי 
יכול  לא  אחר  אדם  וממילא  מופקרים,  אינם  הפירות 
מאליה  מתרחשת  ההפקרה  אם  אולם,  אותם.  לקחת 
ובין  אזי הפירות מופקרים בין אם הבעלים ירצה בכך 
יוכל לקחת אותם אפילו ללא דעת  אם לאו, וכל אדם 

הבעלים. 
במחלוקת זו נחלקו כנראה הבית יוסף והמבי"ט. הבית 
הבין שההפקרה היא של האדם )ואם לא הפקיר  יוסף 
שזו  הבין  המבי"ט  ואילו  מופקרים(,  אינם  הפירות 

הפקעת המלך, ובכל מקרה הפירות מופקרים. 
החובה להפקיר בפה

האם יש חובה על הבעלים להפקיר את פירותיו בפה? 
הפירות  שהרי  צורך,  בכך  אין  לכאורה  המבי"ט  לדעת 
מופקרים מאליהם והאדם רק צריך לאפשר את הגישה 
אליהם. לפי הבית יוסף האדם צריך לבצע פעולת הפקר, 

ולכן יתכן שצריך להפקיר בפה.
גישה  עולה  )ספר המצוות עשה קלד(  הרמב"ם  מדברי 

מורכבת יותר:
שצוונו להפקיר כל מה שתצמיח הארץ בשנת השמיטה, 

והפקיר צמחי אדמתנו כולם לכל אדם.
 - פירותיו  את  להפקיר  האדם  על  מצווה  יש   - מחד 
"שצוונו להפקיר", אך מאידך, גם התורה הפקירה את 
הפירות - "והפקיר" ואין ההפקר תלוי במעשי האדם. 
הבין  ג,צ(  יו"ד  משה,  אגרות  )שו"ת  פיינשטיין  הרב 
מדברי הרמב"ם )פ"ד הכ"ד( שצריך לכתחילה להפקיר 
דגל  שביעית,  )דיני  הגרש"ז  בשם  גם  נמסר  וכך  בפיו, 
האחרים  הפוסקים  פשטות  אמנם  יד,ג(.  ירושלים, 
רק  היא  והדרישה מבעלי השדה  צורך,  בכך  היא שאין 

השדה  שער  את  להשאיר 
פתוח כדי לאפשר לכל הרוצה 
להדר  טוב  למעשה,  להיכנס. 

ולהפקיר את הפירות בפה.
כניסה חופשית של זרים לגינה?

גם  או  השביעית,  פירות  את  רק  להפקיר  יש  האם 
שהאדם  שכדי  לומר,  מקום  היה  מסברה  הקרקע?  את 
ההפקרה  חובת  הארץ,  על  הבעלים  שהוא  יראה  לא 
מן הפסוקים  לפירות. אולם  והן  הן לקרקע  מתייחסת 
רק בהקשר של  קיימת  עולה, שחובת ההפקרה  עצמם 
אכילת פירות: "והשביעית תשמטנה ונטשתה - ואכלו 

אביוני עמך".
הנאה מחבירו  נאמר שלמודר  )מב,א(  בנדרים  במשנה 
)היינו, שאסור לו ליהנות מנכסי חבירו( אסור להיכנס 
ומוכח  שמיטה,  בשנת  אפילו  חבירו  שדה  לתוך 
אמנם  כהפקר.  ולא  בעליה  בחזקת  נחשבת  שהקרקע 
בגמרא שם )מב,ב( מבואר שגם הקרקע הופקרה לעניין 
ההיתר להיכנס לתוכה לשם קטיפת פירות: "ארעא נמי 
לקטיף  קשור  שאיננו  שימוש  לעניין  ודווקא  אפקרה". 
היא נשארת בחזקת בעליה. וכך כתבו התוס' והרא"ש 
לצורך  שלא  רחמנא,  אפקריה  אכילה  "לצורך  )שם(: 

אכילה לא".
שער  את  להשאיר  שחייבים  משמע  הרמב"ם  מלשון 
אפשרי.  כשהדבר  לנהוג  יש  אכן  וכך  פתוח,  השדה 
במקרים רבים השארת שער פתוח עשויה להביא לכך 
שייכנסו אנשים שיזיקו לרכושו של בעל השדה. בשם 
החזון איש הוצע שבמקום צורך יהיה מותר לנעול את 
לקבל מפתח  ניתן  היכן  המורה  ולהשאיר שלט  השער 
)דרך אמונה ד, כד ס"ק רצז; שם ז, יח, בה"ל ד"ה ועד; 

משפטי ארץ י, הערה 9(.
ללא רשות? 

בעל  רשות  את  לבקש  צריך  האם  הפוסקים  נחלקו 
נראה  )כך  בדבר  שהקלו  יש  לקיחתם.  לפני  הפירות 
מדברי החזון איש(, אולם, הרב קוק )שבת הארץ ו,א( 
רשות מבעל השדה  לבקש  שיש  פסק כדעת הראב"ד, 

כדי לאכול מפירותיו.
למעשה, יש להורות כדעת הרב קוק, בפרט בימינו, בהם 
כניסה לשדות של אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות 
ללא בקשת רשות עשויה לגרום לחילול ה' גדול. כמו 
לפגוע  עשויה  רשות  ללא  כניסה   - פרטית  בגינה  כן, 
בצניעות של הגרים בבית, ובשדה חקלאי - יתכן שיש 
לכן,  מופקרים.  אינם  הפירות  וממילא  מכירה  היתר 

תמיד צריך רשות או שלט המורה על היתר הקטיף. 
לסיכום: 

הקדושים  ירקות  או  פירות  בגינה/שדה  ישנם  כאשר 
כדי  פתוח,  השער  את  להשאיר  יש  שביעית  בקדושת 
לחילופין,  מהפירות.  ולקחת  להיכנס  אדם  כל  שיוכל 
לקבל  ניתן  היכן  המורה  בכניסה  שלט  לשים  ניתן 
שלט  אין  אם  פירות.  ולקחת  להיכנס  כדי  מפתח 

כזה, יש לבקש רשות מהבעלים כדי להיכנס.
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מחפשים רב קהילה? רב בית כנסת?
ניתן לפנות למרכז הלכה והוראה, להכשרת 
 רבני קהילה ורבני עיר, וללימוד חושן משפט.

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

ַ
ַ

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 נתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

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

הפצה: מקור ראשון 052-8908518 יוסי
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שמירת טבע

"ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנְתנּו ַלְלִוִּים ִמַּנֲחַלת ֲאֻחָּזָתם 
ָעִרים ָלָׁשֶבת 
ּוִמְגָרׁש ֶלָעִרים ְסִביבֵתיֶהם ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים" )לה,ב(

לעיון  אותנו  מוביל  פתחנו  בו  בפסוק  המופיע  "מגרש"  המונח 
הפורמאלי  ששמו  ומאמרים,  ספרים  מאות  עסקו  שבו  בנושא 

הוא "אקולוגיה במורשת ישראל". 
מקום חלק

פירש רש"י: "ומגרש - ריווח מקום חלק חוץ לעיר סביב להיות 
ולא  כרם  לנטוע  ולא  בית  שם  לבנות  רשאין  ואין  לעיר,  לנוי 
שדות  לו  ומעבר  חלק"  "מקום  הוא  העיר  נוי  זריעה".  לזרוע 
וכרמים. על פי ההגדרות המקובלות היום ל"נוי העיר" ספק רב 

גינון  אם היינו מכנים מגרש ריק, ללא 
במסגרת  נאה.  כמקום  ירוקה"  ו"ריאה 
מצומצמת זו לא אוכל להתייחס לנושא 
קצה  על  להציג,  ואעדיף  מקיף  באופן 

המזלג, היבט מעט "פרובוקטיבי".
במורשת  ל"אקולוגיה  הכללית  הגישה 
שהמקרא,  ובצדק,  טוענת,  ישראל" 
בחשבון  הביאו  והפוסקים  חז"ל 
ממערכת  כחלק  אקולוגיים  שיקולים 
כהסתייגות  וההלכות.  המצוות 
מקום  יש  לענ"ד,  זו,  כללית  מהסכמה 
באופן  עשיתי  לא  שעדיין  )מה  לבדוק 
בבסיס  העומד  הרציונאל  מהו  יסודי( 
האם  במקורות?  האקולוגית  התפיסה 
שמירת  תפיסת  את  תואם  הוא  אכן 

הטבע של ימינו?
מי במרכז?

האקולוגיה  עומדת  גיסא  מחד 
במרכז"(  )"האדם  האתנוצנטרית 
המבוססת על הטענה שהאדם הוא נזר 

הבריאה, וכל הטבע והחי אמורים לשרת אותו. תפיסה זו מבקשת 
להגן על הסביבה באמצעות נימוקים תכליתיים הנוגעים לרווחת 
הטבע,  שמירת  ארגוני  על  מאד  החביב  המדרש  אפילו  האדם. 
הא- מעשה  את  'ראה   " אתנוצנטרית:  לתפיסה  עדות  מהווה 
להים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו', בשעה שברא הקדוש ברוך 
הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר 
לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך 
בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת 
ז(. הסכנה העיקרית  אין מי שיתקן אחריך" )קהלת רבה פרשה 
)אם לא נתייחס להיבטים מוסריים עקרוניים( הטמונה בתפיסה 
זו היא שמי שמבסס את מחויבותו לשמור על סביבתו מנימוקים 
אינה  על סביבה שלדעתו  עלול שלא לשמור  תועלתיים לאדם, 

תורמת לו כמו למשל מדבריות או אוקיינוסים. 
)הביוספירה  הביוצנטרית  האקולוגיה  עומדת  גיסא  מאידך 
במרכז( המבוססת על תפיסה הפוכה, שלפיה האדם אינו אלא 
שווה  זכות  שלכולם  רבים  יצורים  בין  יצור  הטבע,  מן  חלק 
הטבע  על  להגנה  זו,  תפיסה  לפי  ולהתקיים.  להתפתח  לחיות, 

מחייבת  והיא  עצמאי,  ערך  יש 
משרתת  היא  אין  שבהן  בנסיבות  אף 

בהכרח את האדם. תפיסה זו מהווה אבן יסוד לפעילות ארגונים 
הנקראים היום בשם )לעיתים בתוספת "צליל זלזול"( "ירוקים". 
ה"ירוקים"  נתפסים  פיתוח  הבולמים  טבע  לשמירת  במאבקים 
על ידי "כרישי הנדל"ן" כ"נמ"רים" )נודניקים ממדרגה ראשונה(. 
)ע"ע  המוקדמות   50  – ה  משנות  אותנו  מלווים  אלו  מאבקים 

ייבוש החולה( ועד ימינו )ע"ע כלובי הדגים בים סוף(. 
בהמה דקה

תפיסות  לשתי  ביטוי  במקורות  למצוא  שניתן  טוענים  רבים 
אך  הצורך  די  זה  בנושא  העמקתי  לא  כאמור,  אלו.  אקולוגיות 
מצאתי כמה מקרים שבהם מחבר התייחס למאמר חז"ל כמבטא 
הלכה  אתנוצנטרי.  היותו  למרות  הביוצנטרית  התפיסה  את 
ה"מככבת" לעיתים קרובות בספרות הרלוונטית לנושא זה היא 
מגדלין  "אין  מ"ז(:  פ"ז  קמא,  )בבא  במשנה  המופיעה  ההלכה 
ובמדברות  בסוריא  מגדלין  אבל  ישראל  בארץ  דקה  בהמה 
המשתמשים  יש  ישראל...".  שבארץ 
במשנה זו כהוכחה לגישה הביוצנטרית 
של חז"ל. העיזים המכרסמות את עצי 
הסביבה  את  להכחיד  עלולות  החורש 
לאסור  יש  ולכן  הזאת  האקולוגית 
משתמע  זו  מהלכה  בא"י.  גידולן  את 
על  לשמור  ביקשו  שחז"ל  לכאורה 
רעיית  מפני  בחורש  המינים  מגוון 
העיזים. לאמתו של דבר האיסור נובע 
שעולה  כפי  לחלוטין  שונה  מרציונל 
בהמה  מגדלין  אין  "ת"ר:  מהברייתא: 
בחורשין  מגדלין  אבל  בא"י,  דקה 
שבארץ ישראל, בסוריא אפילו בישוב, 
תניא  לארץ.  בחוצה  לומר  צריך  ואין 
בארץ  דקה  בהמה  מגדלין  אין  אידך: 
ישראל, אבל מגדלין במדבר שביהודה 
קמא,  )בבא  עכו..."  שבספר  ובמדבר 

עט,ב(. 
מעיון בסוגיה ניתן להבין שאין לה ולא 
כלום עם הלכות "שמירת הטבע" אלא 
רק הלכות גזל ומצוות ישוב א"י במובן 
לציין שדווקא במקומות שבהם  הפוך מ"שמירת טבע". מעניין 
הביוצנטריות  ההגדרות  פי  על  העיקרי  האקולוגי  הנזק  קיים 
המדבריות  שהם  הפתוחים  בשטחים  כלומר  היום,  המקובלות 
לרעות  מתירה  ההלכה  מותרת.  הרעייה  שם  והחורשים, 
במדבריות, בחורשים וביערות, בלי הגבלה, ואוסרת רק בסמוך 
לשדות. רוב החוקרים סוברים שרעיית יתר של עיזים היא גורם 
את  מסבירים  הם  בכך  תיכוניים.  הים  לחורשים  העיקרי  הנזק 
גישה  פי  על  קרקע.  וסחיפת  רבים  משטחים  החורש  היעלמות 
זו ברור שההיתר לרעות בחורשים אינו מבטא "שמירת טבע". 
מאידך גיסא קיימת גישה מחקרית הטוענת שלא רק שאין נזק 
יציבותו  על  לשמור  מנת  על  חיונית  היא  אלא  בחורש  ברעייה 
איננו  בחורשים  הרעייה  היתר  זו  גישה  פי  על  רבים.  בהיבטים 

סותר, בהכרח, את תפיסת "שמירת הטבע" המודרנית.
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להעמקה ותגובות: במדור "להרחיב" בפורטל 
הדף היומי )בבא קמא, עט,ב(

ַ

"נוי העיר" בגן הבוטני בירושלים
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אז מה למדנו בבית הספר של החיים?
הגדול,  החופש  שהחל  מאז  מחודש  פחות  עבר 
התלמידים  הספיקו  בו  שדווקא  נדמה  אולם 
במדינת ישראל ללמוד כמה מן השיעורים הטובים 

ביותר שקיבלו בשנים האחרונות. 
מדוע? 

אולי בגלל שהשיעורים הללו לא היו מן הספרים, 
אלא מן החיים.

אירועים  שני  עברנו  ספורים  שבועות  בתוך 
מטלטלים.

אשר  הנערים  שלושת  חטיפת  היה  הראשון 
יום השקיעה  במשך 18 
מאמצים  שלמה  מדינה 
לאתר  כדי  עילאיים 

אותם. 
המערכה  הוא  השני 
הטרור  מול  הגדולה 
שהחלה  החמאסי, 

ביו"ש, עברה לדרום והתפשטה לרוב אזורי הארץ. 
הסתיים,  טרם  המבצע  אלו  שורות  כתיבת  בזמן 
אך כבר עכשיו אפשר להצביע על כמה שיעורים 

גדולים שלמדנו כאן.
הראשון הוא שיעור בהיסטוריה.

אם רק לפני 70 שנה נרצחו שישה מיליון יהודים 
ועולם שלם עמד מנגד ולא נקף אצבע להצלתם, 
עתה נכתב לנגד עינינו פרק חדש ושונה בתכלית 
בהיסטוריה של עם ישראל. כאשר שלושה נערים 
יהודים נעלמים, מדינה שלמה מחפשת אחריהם 
יישובים  וכאשר  להצלתם,  עולמות  והופכת 
יוצא  צה"ל  הטרור,  ידי  על  מאוימים  ישראליים 
האויב  את  להכות  כדי  ונחושה  תקיפה  למערכה 

בעוצמה.
השני הוא שיעור באזרחות.

חיה  המחשה  מקבלים  אנחנו  הללו  בשבועות 
יקר  מעמנו  יחיד  כל  של  ערכו  בה  למציאות 
עולם  היא  מישראל  נפש  'כל  האימרה  וחשוב; 
האמת של  מלא', אינה משפט מן הספרים, אלא 
החיים. היא מתעצמת במיוחד כשאתה רואה את 
מגנים  אנחנו  בעוד  השני.  הצד  של  התנהלותו 
להרוג  מנסים  הם  ילדיהם,  על  וחסים  ילדינו  על 
ילדיהם.  באמצעות  עצמם  על  ומגנים  ילדינו  את 
כולו המחשה  ולעולם  לנו  הימים האלו מעניקים 
ושל  בין תרבות של מוסר  נוספת לפער התהומי 
לבין  בחיים",  "ובחרת  הוא  שלה  שהמוטו  צדק 
חרבה  על  החיה  אלימות  ושל  הרג  של  תרבות 

וסוחרת בדם ובמוות, גם של ילדיה שלה.
השלישי הוא שיעור בגיאוגרפיה. 

מפרידים  לשדרות  תל-אביב  שבין  חשבנו  אם 
אורכת  לאשקלון  ירושלים  בין  והדרך  ק"מ   90
קרובות  הן  כמה  עד  גילינו  פתאום  דקות,   70

שהן  היא  האמת  וקשורות. 
היו כך כל הזמן, אלא שלא 

תמיד שמנו לב לזה...
הרביעי, הוא שיעור בחשבון. 

 – יהודים  ש"שני  לדקלם  ידענו  היום  עד  אם 
שלוש דעות", עכשיו נוכל להוסיף למשוואה צלע 
דעות  שלוש   – יהודים  "שני  ומכריעה:  שלישית 
האחווה  גילויי  את  אחד!".  לב  העיקר  אבל   –
לאורך  שראינו  המופלאים  ההדדית  והערבות 
השבועות האחרונים כדאי שנזכור גם בזמנים של 

שיגרה ושל מחלוקת.
החמישי, וגם הוא חשוב, הוא  שיעור בהתעמלות.
לא מעט אנשים הפתיעו את עצמם וגילו יכולות 
מרשימות.  וריצה  זינוק 
להם  שלוקח  כאלו  גם 
להתארגן  שעה  לפחות 
כדי לצאת מהבית הצליחו 
לבצע יציאות בזק תוך 90 

שניות.
השישי הוא שיעור בתנ"ך.
כולנו מכירים את סיפורי התנ"ך. גדלנו והתמלאנו 
השראה מסיפור חייו וגבורתו של עם ישראל לכל 
אורך ההיסטוריה. מתברר שהסיפור עוד לא נגמר. 
ומלחמת  לכלותנו,  עלינו  עומדים  הזה  בדור  גם 
הקיום של עם ישראל על אמונתו, ערכיו ועתידו, 
אלו  בימים  כותבים  אנחנו  הסתיימה.  לא  עדיין 

ממש את הפרק הבא בתנ"ך.
השביעי, ואולי לא האחרון, הוא שיעור באמונה. 

תגידו את האמת, אם לפני כמה שבועות מישהו 
טילים   1500 של  קטלני  שגשם  לכם  מספר  היה 
ודם  הרס  לזרוע  בדרכו  ישראל  שמי  את  יחתוך 
כמעט  פלאי  ובאורח  אוכלוסיה,  צפופי  באזורים 
ייורטו  השאר  פתוחים,  בשטחים  יפלו  כולם 
יהיה  הנפגעים  ומספר  באוויר  בעודם  ברובם 
מועט ביותר – האם הייתם מאמינים? ברור שלא! 
אין דברים כאלה בעולם. אם זה לא נקרא נס, אני 
לא יודע מהו נס. מתברר שמעל כיפת ברזל ישנה 
גם כיפת שמים, והיושב במרומים שומר על בניו 
ומגן עליהם. "לא תירא מפחד לילה, ומחץ יעוף 
יומם... יפול מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא 

ייגש... כי אתה ה' מחסי" )תהילים צא(.
הנערים  על  המרה  הבשורה  כשהתקבלה 
כל  הלכו  להיכן  בכאב:  ששאלו  היו  החטופים, 
התפילות שלנו?! מה קרה עם כל הדמעות ופרקי 
כיוון  אולי  לנו  יש  עכשיו  האם  התהילים?!". 

לתשובה?
טרם  המערכה  נכתבות  אלו  ששורות  בזמן 
לגלות  שזכינו  הגדולים  הדברים  אבל  הושלמה, 

בה, ילוו אותנו בעז"ה עוד הרבה זמן.

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

בעוד אנחנו מגנים על ילדינו וחסים על 
ילדיהם, הם מנסים להרוג את ילדינו 
ומגנים על עצמם באמצעות ילדיהם. 



9

בא לידי ביטוי
יון

עצ
ב 

עק
י

ye
ts

io
n@

gm
ai

l.c
om

ת: 
בו

גו
ת

ל

תיבנה ותיכונן - ולהפך
מקובל ורגיל צירוף ראשי התיבות "ת"ו" - שפירושו "תיבנה 
ותיכונן" ומקורו בלשון התורה על העיר חשבון שבעבר הירדן 
ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון"(. רגילים היו יהודים להוסיף את  )"ִּתָּבֶנה 
ראשי התיבות הללו כל אימת שהזכירו את ירושלים או עיר 

אחרת מערי ארצנו.
נוכריות  ערים  שמות  לצד  זה  בצירוף  להיתקל  מפתיע  לכן, 
שבהן שהו ישראל בארצות גלותם. כך למשל כתוב בחתימת 
משה  ה'...  לחסדי  המחכה  הצעיר  דברי  "כה  תימני:  דיואן 
שלום  בן  משה  התפלל  האמנם  ת"ו".  תנעם  מעיר  שלום  בן 

לבנייתה וכינונה של העיר תנעם שבתימן?

כאן  ת"ו  הצירוף  ולא.  לא  ובכן, 
לשון  אלא  ברכה  לשון  אינו 
התרגום  מארמית,  הנטולה  קללה, 

שיהודי תימן הכירוה היטב. הלשון 
שבנבואת  שממה"  ִּתָּׁשֶאה  "והאדמה 

 - ְוִתְצֵּדי"  ִּתְחרּוב  "ְואְרָעא  יונתן:  בתרגום  מיתרגמת  ישעיהו 
ובעקבות כך הצמידו יהודי תימן את הצירוף "תחרוב ותצדי" 
לירושלים.  הפוכה  ברכה  לצד  פעם  לא   - הגולה  ערי  לשמות 
"תחרוב   – צנעא  העיר  לגבי  אחר  במקום  מצאנו  למשל  כך 
ותצדי, וירושלים תתבני ותשתכלל" )ואגב, גם הצירוף "תתבני 
על  נאמר  עמוס  בספר  הנביאים.  מתרגום  לקוח  ותשתכלל" 
סוכת דוד הנופלת "ובניתיה כימי עולם", והתרגום שם נוקט: 

"והיא תתבני ותשתכַלל כיומי עלמא"( - אמן כן יהי רצון.

ַ
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לפרשת מסעי
את הראשון והחמישי נמצא ללא שם.
את השנים עשר נמצא במובן שונה 

אבל עם שם.
במה מדובר?

תשובה לפרשת מטות
השבוע  בפרשת  מתקיימת  היכן  היתה:  החידה 

4

1    
5

1 המשוואה 
 info@hidonim.com :לתגובות 

אחד  הוא  רבע  התשובה: 
"ואת  מדין:  מלכי  מחמשת 

חלליהם  על  הרגו  מדין  מלכי 
רבע  ואת  חור  ואת  צור  ואת  רקם  ואת  אוי  את 

חמשת מלכי מדין..." )במדבר, לא,ח(

"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת   
או  הספר  לבית  לקהילה,  למשפחה,  מצווה, 

לעיר כולה
 לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו: 

"החידון והחוויה"
=?
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פוליטיקאים, היזהרו בחנופתכם
חומרת החנופה

אֶרץ ֲאֶׁשר אֶּתם ָּבּה, ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת- "ְוֹלא ַתֲחִניפּו ֶאת הָָ
אֶרץ" )במדבר לה,לא(. חז"ל מתייחסים בחומרה רבה לחנופה;  הָָ
"ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים וכת חנפים וכת 
שקרים וכת מספרי לשון הרע" )סוטה מב(. מהי חנופה? הרמב"ן 
אבן  לעיניים";  והנדמה  הנראה  ההיפך  "עשות  פירש:  אתר  על 
נגלה  כברו,  תוכו  "שאין  המלבי"ם:  בסתר";  רע  "עשות  עזרא: 
כצדיק והוא רשע באמת"; כלי יקר: "כל הנותן דבר כדי שיחזור 
גם הוא ויתן לו דבר מה; רש"ר הירש: מי שפיו ולבו אינם שוים".

העכשוויים  הפורענות  וימי  בעבר,  המצרים  בין  ימי  פורענויות 
]חטיפתם ורציחתם של הנערים איל, נפתלי וגיל-עד הי"ד; שיגור 
של  איתן'  'צוק  מבצע  המאמר;  כתיבת  עד  רקטות   1500 מעל 
צה"ל הנמשך במלוא עוזו בעת כתיבת השורות[ מהווים הזדמנות 

לבחון האם אנו עומדים ברמה הלאומית במבחן החנופה?
חנופת מנהיגים 

כדי לנצח בלחימה חובה לדרוש מהמנהיגות, ברבדיה האזרחיים 
לראש  מלא  גיבוי  ומתן  לאומית  אחריות  לגלות  והצבאיים, 
הממשלה המוביל את המהלכים הלאומיים המדיניים והצבאיים. 
האחריות נדרשת בעיקר בהתבטאויות בתקשורת, וכן להתייצב 
כאיש אחד מאחורי ההחלטות. כל מחלוקת חיצונית בין מקבלי 
ההחלטות בעת מלחמה היא הרת אסון. איך יכול ראש הממשלה 
האויב שומע את עמיתיו  בהצלחה אם  לאומית  להוביל מערכה 
להנהגה החנפנים מעוררים מחלוקות? איך אפשר להוביל מערכה 
בהצלחה אם האויב יודע על חילוקי דעות בין מקבלי ההחלטות?

כאמור, החנפנות היא דיבור כפול, צבוע, נסיון למצוא חן וליפות 
גם  לשמוע.  אוהבים  שהם  מה  לאנשים  לומר  המציאות,  את 
הדלפה מפורומים סודיים כדי לזכות בחשיפה ובקרדיט ציבורי  
הביאו  כאלו  חנופה  דברי  חנפנות.  הם  העיתונאי  עם  וקשר 

לחורבן ולגלות לפני  כ-2000 שנה והם מסכנים אותנו גם כיום.
הממשלה  ראש  על  לעז  ודברי  החנופה  נגע  בחדות;  לומר  יש 
הנצחון  יכולת  את  מאד  מסכנים  "שמאלן"(  "הססן",  )"פחדן", 
במערכה הצבאית והמדינית, ומובילים לאסון לאומי. במלחמת 
מצווה ואין ברירה מול החמאס והג'יהאד הכרחי לנהל בחשאיות 
חנפן  פוליטיקאי  מפתה  לחימה  מצב  המערכה.  את  ובסודיות 
הזויות,  בהצעות  קסם,  בפתרונות  הציבור  לב  את  לרכוש 
הציבור  נגישות  אי  של  ציני  ניצול  תוך  מעוותות  בהדלפות 
לתמונת המודיעין ושל העדר בקיאותו באסטרטגיה ובטקטיקה 

הרצויים לצה"ל.
ואחריות  לאומית  משמעת  הוא  לניצחון  הכרחי  תנאי 
השותפים  וכל  בייעוץ  המעורבים  כל  של  קפדנית  קולקטיבית 
גנרלים  ה'לשעברים',  כל  על  גם  חל  זה  כלל  בקבלת ההחלטות. 
נושאים  אינם  אך  ונסיון,  מידע  בידיהם  שיש  ופוליטיקאים, 

חנופתם  דברי  גם  לעצותיהם.  באחריות 
חמורים ומסוכנים.

'משפט ציבורי' לפוליטיקאי חנפן
האחראי,  הלאומי  המנהיג  מיהו  ונדע  נכיר  אלו  מלחמה  בימי 
השקול, שכל מעייניו בניצחון הלאומי וחף  משיקולים פוליטיים 
במבחן  שעומד  המנהיג  מיהו  נדע  לחימה  בעת  ואישיים. 
הלאומי גם אם יאבד פופולאריות לזמן מה בקרב בוחריו בגלל 
בהתלהמות.  נגדו  הציבור  את  המסיתים  חנפנים  פוליטיקאים 
את  המנצל  לבוחריו,  חנפן  קטן,  פוליטיקאי  מיהו  נדע  ומנגד, 
מגבלות הסודיות וחוסר המידע של הציבור כדי להפריח אמירות 
פופוליסטיות לצורך אלקטוראלי, פוליטי, אישי ומפלגתי. נכיר 
באחריות,  לשאת  בלי  עיתונאים  בסתר  המתדרך  החנפן  מיהו 

ומעלה פוסטים שאינם אמת כדי להיות 'לאומי' ו'פטריוטי'. 
זוכים  אמנם  חנפנים  פוליטיקאים  כי  מלמד  שנים  רב  ניסיון 
 – מחמיאים  ולסקרים  עולה  לפופולאריות  פוליטיים,  לרווחים 
זה לתקופה מוגבלת  כל  ואלו כנראה הסיבה לחנפנות - אולם 
חנפנים, במשך כל  פוליטיקאים  הפוליטי של  הזבל  פח  בלבד! 
את  מכירים  כולנו  לכך.  הניצחת  העדות  הוא  המדינה,  שנות 
השמות שצצו כמטאורים וכבו בבת אחת. לאורך זמן אף אחד 
לא יחמוק ממשפט הציבור על התנהלותו החנפנית בימי שלום 

בכלל, ובימי מערכה צבאית, בפרט. 
חז"ל במסכת שבת )לג,א( הטיבו להסביר את הקשר בין חומרת 
מידת החנופה האסורה, הנזכרת בפרשתנו בפסוק שצוטט, לבין 
"בעוון שפיכות דמים בית המקדש חרב,  והגלות:  חורבן הבית 
ושכינה מסתלקת מישראל, שנאמר )במדבר לה,לג( 'ולא תחניפו 
בה  יושבים  אינכם  אותה  הא אם אתם מטמאים  ולא תטמא'. 
ימי  בין  מאד  רלוונטי  קשר  איפוא  לפנינו  בתוכה".  שוכן  ואיני 
בין המצרים שאנו בעיצומם, לבין ימי מערכה שאנו שרויים בה, 

לעתיד קיומנו בשלום ובביטחון. 

ספר חדש מאת הרב ישראל רוזן, מהנדס 
בחצוצרות בית ה'

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 

ספרים קודמים של המחבר:
שופטים בגובה חז"ל / ואוהב גר - 59 ₪ 

אתרי סגולה / נקודת מבט - 30 ₪

50 מאמרי הלכה וטכנולוגיה + מפתחות
600 עמ' * 60 ₪ בלבד כולל משלוח

אי אפשר לנהל מערכה 
כשחסרי אחריות מפריחים 

הצעות פופוליסטיות
ַַ
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