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שבפרשתנו  אלא  צדקה,  לתת  התורה  הזהירה  פעמים  כמה 
הוסיפה התורה ציווי השייך לחובת הלבבות. "נתן תתן לו, 
"כאשר  ההלכה.  נפסקה  גם  וכך  לו".  בתתך  לבבך  ירע  ולא 
לבב...  ובטוב  בשמחה  יפות,  פנים  בסבר  אותה  יתן  יתננה, 
יו"ד  )טור  זכותו"  ורעות, מפסיד  זועמות  בפנים  נתנה  ואם 
רמט(. ובסידור האר"י כתב שעיקר קבלת השכר בעולם הבא 
הצדקה  מעל  יותר  הצדקה,  נתינת  בעת  השמחה  על  הוא 

עצמה.
ומידת  האנוכיות  על  אדם  יתגבר  איך  לימוד.  צריך  זה  דבר 
יגיע  על  לוותר  שעליו  בזה  ומאושר  שמח  ויהיה  הקמצנות, 

כפו?!
נדמה שהפתרון מצוי בפרשה הקודמת. שם מזהירה התורה 
"פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת... ואמרת כוחי 
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת כי ה' א-להיך הוא 
העשירית,  בדרשתו  הר"ן  וכתב  חיל".  לעשות  כח  לך  הנותן 
שאכן יש אנשים שיש בהם כוחות וסגולות, כמו קבלת חכמה, 
יש  זאת  ומבחינה  כספו,  ולהרבות  רכוש  לאסוף  כשרון  או 
אמת מסוימת באמירה שכוחו עשה לו את החיל. אלא שעליו 
הר"ן, שלא  ומדייק  כוח לעשות את החיל.  לו  נתן  מי  לזכור 
נאמר "וזכרת כי ה' עושה לך את החיל". שודאי האדם עושה 
את החיל, רק צריך לזכור מיהו הנותן כוח לעשות את החיל. 

הרכוש,  את  לעשות  כוח  הנותן  הוא  שה'  זה,  עקרון  הבנת 

שאין  לאדם,  שאומרת  היא 
מתוך  משלו,  צדקה  נותן  הוא 
הוא  אלא  העני,  על  רחמנות 
חלוקת  על  המופקד  כגזבר 

וכך  רבש"ע.  של  מטעמו  כספים 
כסף  לאסוף  כשסיים  דוד  אמר 

אני  מי  מלפניך...וכי  והכבוד  "והעושר  המקדש  בניין  עבור 
ומידך  כי ממך הכל  ומי עמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת, 
סכום  לילד שמבקש מאמו  כט(. משל  א,  )דבה"י  לך"  נתנו 
וכן אמרו  ליום הולדתה.  כסף, כדי שיוכל לקנות לה מתנה 
במדרש  וכתב  שלו".  ושלך  שאתה  משלו,  לו  "תן  באבות 
שמואל "יש הרבה אנשים שלא נבראו אלא להיותם כלים 

וידיים להשי"ת".
לפי זה כתב האוהב ישראל, שזו כוונת המקרא "נתן תתן 
לו ולא ירע לבבך... כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' ", שאין 
אלא  בעתיד,  אותך  יברך  צדקה  מצוות  שבגלל  הכוונה 
בעבר. "הלוא עבור זה ברכך ה' בעושר יותר מכדי צרכך... 

וגזר שיהיה הפקדון אצלך".
בזה ביאר הרב קוק זצ"ל את ההלכה במסכת פאה, שאסור 
לבעל הבית לחלק את הפאה, אלא העניים עצמם יכנסו 
וילקטו, כדי שהצדקה תינתן בצביון של משפט, "כנוטל 

את שלו מדין, ולא בצורה של חסד ורחמים".
כשנותנים צדקה מתוך תודעה של שליחות, עושים זאת 

בשמחה.

עלון תורני לכבוד שבת קודש

15
38

ס'
 מ

יון
יל

ג

שבת מברכים:
ראש חודש אלול 

בימים שלישי ורביעי
 המולד )לפי שעון ישראל(:

ביום ב', בשעה 20:00, 
29 דקות ו- 43 שניות

זמני
כניסת 
השבת

ויציאתה

ה'
בנ

בי
ם 

כר
ת '

יב
ש

ש י
א

 ר
רג

נב
רי

 ג
כי

רד
 מ

רב
ה



2

המקום אשר יבחר ה'
ואינה  דברים  מאריכה  אינה  התורה   , כידוע 
והנה,  סיבה.  ללא  אותיות  או  מילים  מוסיפה 
לכאורה  הנראית  חזרה  מוצאים  אנו  בפרשתנו 
מאריכה ומיותרת: הביטוי "המקום אשר יבחר ה' 
" או "במקום אשר יבחר ה' " מופיע בפרשת "ראה" 

 )!( פעמים  עשרה  שש 
מופיע  דברים  ספר  ובכל 
פעמים  ואחת  עשרים 
ואחת  עשרים  )במספר 
 - סמליות  לראות  ניתן 

שלש פעמים שבע!(.
מדוע לא מציינת התורה את שם המקום בקצרה 
"ירושלים"? לשם מה האריכות  או  "הר המוריה" 

הרבה?
דרך הקיצור ודרך ההסתרה 

להסבר תופעה זו מצאנו מספר גישות :
ר' חזקיה בן מנוח, ה"חזקוני", מפרש על פי הפשט: 
שונים  במקומות  ה'  בחר  שונים  ובזמנים  היות 
השתמשה  וירושלים(,  גבעון  שילה,  נב,  )הגלגל, 
כביטוי   " ה'  יבחר  אשר  "המקום  במונח  התורה 
כולל המתאים לכל המקומות. החזקוני מדגיש 
שאין כאן אריכות אלא דווקא קיצור, "וחייב אדם 

לשנות לתלמידו דרך קצרה".
לעומתו, רבנו בחיי מניח שהביטוי "המקום אשר 
לשאר  ולא  לירושלים  דווקא  מתייחס  יבחר" 
התורה  לדעתו  המשכן.  שכן  בהם  המקומות 
פי  על  "ואף  במכוון  המקום  זיהוי  את  הסתירה 
שידעו הכל מעלתו של הר המוריה לא היו יודעין 

כי הוא המקום אשר יבחר ה' ". 
סיבות  שלוש  נבוכים  במורה  מביא  הרמב"ם 

להסתרה )ג,מה(:
האחת - פרסום קדושתה של ירושלים היה גורם 
למלחמות על הר הבית עוד לפני היבחרו כמקום 
התפלה  שם  כי  האומות  ידעו  "אילו   - המקדש 
אומה  כל  ירצו  לרצון  שם  והקרבנות  מקובלת 
בין  וההריגה  המריבה  ותרבה  בו  להחזיק  ואומה 

האומות".
את  ומשחיתים  מחללים  היו  הגויים   - השניה 
היו  אלו  הארץ  יושבי  הכנעניים  "כי   – המקום 
יודעין כי ישראל עתידין לירש את ארצם ולעבוד 

השם יתברך ולהקריב קרבנותיהם באותו מקום היו 
משחיתים אותו בכל מה שהם יכולין"

והשלישית – כדי לחסוך מריבות וסכסוכים בתוך 
העם בשאלה מי מהשבטים יזכה בירושלים – "כי 
ואחד  אחד  כל  זה,  עם  זה  מריבים  השבטים  היו 
ותיפול  בנחלתו  ההוא  המקום  שיהיה  מבקש 
והמחלוקת  המריבה 
שנפלה  כמו  ביניהם 

בבקשת הכהונה".
מהסיבות  שתיים  לצערנו, 
הרמב"ם  שמונה 
כאז  בימינו.  רלוונטיות 
על  נלחמות  השונות  והדתות  האומות  עתה,  כן 
בהר  כדורגל  משחקי  קודש".  "מלחמות  ירושלים 
הכנסת  בתי  וחילול  יוסף  קבר  שריפת  הבית, 
חד  דארעא  ש'סדנא  הם  אף  מעידים  קטיף,  בגוש 
הוא' ואנו מתמודדים עם תת תרבות שכל עניינה 

להחריב ולטמא את כל הקדוש והיקר לנו. 
בחירה אלוקית

גישה פרשנית אחרת רואה בבחירת התורה במונח 
"המקום אשר יבחר ה' " מסר חינוכי ורעיוני חשוב.

מדגישה  שהתורה  סובר  הירש  רפאל  שמשון  ר' 
ולא  ה'  ורק בבחירת  שקדושת המקום תלויה אך 
ולא  אלוקית  היא  הקדושה  ודם.  בשר  בבחירת 
לא  ה'  שם  את  לשאת  המקום  "הקדשת  אנושית. 
את  לאבד  כאן  שנצטווינו  הגויים,  כמנהג  תיעשה 
מקדשיהם בארץ ישראל. אל נקבע את המקום הזה 
כראות עיננו הסובייקטיבית, אלא הקדשת המקום 

תהיה תלויה בבחירתו המפורשת של ה'". 
החזרות  בדבר  התהייה  את  גם  פותרת  זו  גישה 
שוב  ומדגישה  חוזרת  התורה  הביטוי:  על  הרבות 
ושוב את המסר החינוכי על מנת שייקלט בתודעתנו, 
כשם שחוזרת פעמים רבות בספר דברים על הצורך 

בביעור העבודה הזרה.
אל  "כי אם   - ר' משה אלשיך  של  נסיים בשאלתו 
המקום אשר יבחר ה'... לשכנו תדרשו ובאת שמה" 
)דברים יב,ה(. מדוע כתוב 'ובאת שמה' ולא 'והלכת 
שמה'? עונה האלשיך: אנו לא סתם הולכים אל יעד 
המקום  אל  באים  אלא  בעתיד,  שייבחר  ידוע  לא 
בו בחר ה' מששת ימי בראשית, ובכך חוזרים אל 

עצמנו - אל המקור בו חוצבו נשמותינו. 

 כאז כן עתה, האומות והדתות
  השונות נלחמות על ירושלים

 "מלחמות קודש"

זווית נשית
אל

רי
 א

ה',
ומ

אל
ת '

ש
דר

 מ
מן

יכ
רו

לי 
וג

י



3

יון
עצ

ר 
 ה

ת
יב

ש
בי

מ 
ר"

י, 
לו

ק 
צח

ב י
הר מקומו של עולם

מערת צדקיהו - המחצבה 
הקדומה של ירושלים

מיקום המערה
מערת צדקיהו הינה אחת המערות הגדולות בירושלים. פתחה נמצא 
בתחתית החומה הצפונית של העיר העתיקה, כ-100 מטר מזרחית 

לשער שכם.
המערה נחצבה בסלע הנקרא מלכה )סלע 
מלכותי( מגיל הטורון. יתרונותיו הם בכך 
אבנים  בקלות  יחסית  בו  לחצוב  שניתן 
האבנים  גיסא  ומאידך  מחד,  גדולות 
של  היתרון  מתפוררות.  אינן  הנחצבות 

בימים  גם  אוויר,  מזג  בכל  לחצוב  שניתן  הוא  מערה  בתוך  חציבה 
המערה  במעמקי  שחציבה  ברור  שוטף.  בגשם  וגם  מאוד  חמים 
מצריכה נרות לתאורה. בנוסף, מיקום המערה הינו די גבוה מבחינה 
הללו  הנתונים  שני  הקדומה.  לעיר  מאוד  קרוב  וכמובן  טופוגרפית 
ומבהירים את תפקידה המרכזי של המערה כמחצבה  משמעותיים 
הגדולה של ירושלים הקדומה לתקופותיה, דבר שהקל ללא ספק על 

הובלת האבנים לעיר הקרובה והנמוכה מעט מן המערה.
המערה לא עומדת לעצמה. מצפון לה, באזור רחוב סולטן סולימן 
נמצא חפיר המתוארך לסוף ימי הבית הראשון. )חפיר הינו חציבה 
לעיר(.  להיכנס  שירצה  צבא  כל  בפני  חייץ  היוצרת  ורחבה  עמוקה 
באולם ספורט בבית ספר שמידט, הנמצא כ-60 מטר מצפון מערב 
לפתח המערה, נחפרה מערת קבורה המתוארכת לימי הבית הראשון 
וזהו חלק מחפיר גדול מאזור שער שכם ועד שער הפרחים ומחומת 

העיר ועד בית הקברות א-סהירה מצפון.
חזקיהו  ידי  על  שנחצב  הגנתי  חפיר  הנראה  ככל  הינו  כזה  חפיר 
את  אשור  צבא  על  להקשות  מנת  על  סנחריב  מצור  לקראת 
התקדמותו לעבר העיר. ייתכן כי גם החפיר, יחד עם המערה, שימש 

מקור לאספקת אבני הבניין שנחצבו באזור.
המערה והחפיר שימשו כחציצה מלאכותית שנועדה להוות מכשול 
של  הצפוניות  השכונות  בין  הפריד  החפיר  האויב.  בפני  טופוגרפי 
העיר ובין הגבעות מצפונה. חציצה זאת גרמה לדחיקת מחנה המצור 
של  הצפוני  הקברות  כבית  וכן שימשו  צפונה  סנחריב  של  האשורי 

העיר מסוף ימי הבית הראשון.
הנראה  ככל  שכנו  הראשון  הבית  מימי  העיר  של  הצפוני  בחלקה 

מספר שכונות המכונות "הגבעות", ביניהן גבעת גרב וגועה.
תיאור המערה

שטחה של המערה הוא כ-9,000 מ"ר. אורכה כ-220 מטרים, רוחבה 
מטרים.  כ-15-14  הוא  המרבי  וגובהה  מטרים  כ-100  הוא  המרבי 

המערה חצובה בעומק כ-9 מטרים מתחת לבתים שנבנו מעליה.

לפי חישוב של החוקר קימל, הוצאו מן המערה כ-350,000 מטרים 
מעוקבים של סלע. בתוך המערה נובע מעין קטן. המערה מחולקת 
לאולמות גדולים ובמקומות מסוימים יש בה שני מפלסים. חלק מן 
במפולות  חסום  ונמוכים,  עמוקים  היותר  בחלקים  ובפרט  המערה, 
פעולה  ידי  על  שנוצרה  טבעית  במערה  כנראה  ראשיתה  סלעים. 
הם  המערה  של  הנוכחיים  ממדיה  הגיר.  סלע  המסת  של  קרסטית 
באופן חלקי תוצאה של פעולות החציבה הממושכות בה במרוצת 

הדורות.
זמן השימוש במערה 

במערה נמצאה חריתה של בעל חיים אגדי 
סגנונו  פי  על  לתארכו  ניתן  ספינקס.  דמוי 
כן  כמו  הראשון.  הבית  ימי  לסוף  האשורי 
נמצאו בתוך המערה חרסים, ביניהם נר מימי הבית הראשון. ממצא 
הנמצא  הקדום  החפיר  של  התאריך  לגבי  שהזכרנו  את  תואם  זה 

מצפון למערה.
פי  ועל  במערה  החציבה  סימני  פי  על  מאוד,  גבוהה  סבירות  ישנה 
ברוב  ירושלים  של  הגדולה  כמחצבה  שימשה  המערה  כי  גודלה 
הדורות ושהיא שימשה למקור הבניה של הבניינים הציבוריים שנבנו 

בעיר בימי הבית השני .
השימוש האחרון במערה כמחצבה הינו מראשית המאה העשרים, 
נחצבו בה אבנים לצורך בנית מגדל שעון שהוצב בשער יפו בשנת 
1907. מכאן שסביר להניח כי נעשה שימוש במערה כמחצבה מסוף 
ימי הבית הראשון ועד ראשית המאה העשרים למשך כ-2,700 שנה.

איזכורי המערה וזיהויה
החומה  מהלך  בתיאור  צדקיהו  מערת  את  מזכיר  פלביוס  יוספוס 
בשם  אותה  מכנה  הוא  השני.  הבית  ימי  בסוף  שנבנתה  השלישית 
"המערות המלכותיות", שם הרומז על קשר של המערה למלכי יהודה 

הקדומים.
במסכת עירובין היא מוזכרת כ"מערת מלכא". שמה של המערה קושר 
על  הבבלי  המצור  התגברות  עם  מירושלים  צדקיהו  לבריחת  אותה 

העיר.
וכך מתאר רש"י את העניין: "מערה הולכת מבית צדקיהו עד ערבות 
יריחו, וברח לו דרך המערה והקב"ה זימן לו צבי הולך על גג המערה 
חוץ לעיר, ורדפו כשדים אחרי הצבי, וכשהגיעו לפתח המערה בערבות 
בכל  מעמיקה  חפירה  רק  ולכדוהו".  וראוהו  יוצא  צדקיהו  היה  יריחו 
תעלה  ישנה  המערה  מן  אכן  האם  לברר  תאפשר  המערה  חלקי 
הממשיכה מזרחה ומאפשרת בריחה ממנה אל אזור הערבה לשם ברח 

המלך צדקיהו.
עדיין מרגש מאוד לסייר במחצבה הקדומה של ירושלים ממנה נחצבו 

אבנים ששימשו לבניינה בימי הבית השני ואחריו .

 לפי חישוב של החוקר קימל, הוצאו
 מן המערה כ-350,000 מטרים

מעוקבים של סלע 
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היזהרו מן האמת
האמת  על  מקוצק?  הרבי  על  שמע  לא  מאיתנו  מי 
הנפש שהבדילו אדם  וסערות  על החריפות  הנוקבת, 
זה מן הבריות. גם תורתו עשתה כנפיים – היה אתה 
ממך.  החברה  של  לציפיותיה  וְלַעג  לך  היבדל  עצמך, 
החברה אינה אלא אויב נצחי לעצמיות ולרצון האישי! 
מפורסם הרבה פחות הוא חברו הטוב ובר הפלוגתא 

של הרבי מקוצק, הלא הוא ר' יצחק מוּוְרָקא.
בבית  נתגדלו  שניהם 
חסידי  של  המדרש 
שניהם  פשיסחא, 
לאחר  חצרות  הקימו 
שמחה  ר'  רבם,  מות 
מפשיסחא,  בונים 
אולם ההבדל בין שני 

רעים אוהבים אלו הוא קיצוני וחד. כל מה שנכון היה 
בקוצק, פסול היה בוּורקא. בקוצק האמינו בקיצוניות 
ובהליכה עד הסוף, ללא פשרות. 'רק הסוסים הולכים 
האמינו  בוּורקא  שם.  לומר  נהגו  הכביש',  באמצע 
לכתחילה בדרך הפשרה, בדרך האמצע, ודגלו במפורש 
'סיירת' של  'נורמאליות'. קוצק היתה מעין  בסוג של 
יחידים המתאימים לכך, בוּורקא סללו דרך המתאימה 
בפרישה  הגגות',  אל  ב'עלייה  האמינו  בקוצק  לרבים. 
האנכי.  הציר  על  מעלה  כלפי  ובטיפוס  החברה,  מן 
בוּורקא טענו, כי ללא הציר האופקי, החברתי, זה שבין 

האדם לרעהו, אין כל טעם לעבודת ה'.
באחד מפירושיו המפורסמים, דורש רש"י את המילה 
אחד  יום  ש'יעצרו'  מעמו  ה'  של  בבקשתו  'עצרת', 
אחרי שבעת ימי הסוכות, וישהו יום נוסף במחיצתו. 
)על פי דברי הבבלי, סוכה נה,ב(. במילותיו של רש"י: 
'עצרת – קשה עלי פרידתכם'. אך הרבי מוורקא מפרש 

בדרך שונה את המילים:
הוא  הפירוש  אלא  ה',  מן  פרידה  על  הכוונה  אין 
שקשה על ה' יתברך פרידת ישראל זה מזה בהליכתם 
לביתם. וזה 'פרידתכם' – הפרדותכם זה מזה. )על פי 

אהל יצחק, עמ' 17(. 
ר'  מחדש  מפרש  בהן  רבות,  מני  היא  אחת  זו  דרשה 
כמצוות  למקום  אדם  שבין  מצוות  מוורקא  יצחק 
שבין  החיבור  מן  דווקא  משמעותן  את  המקבלות 
לבית  הרגלים  ועליית  הסוכות  חג  הנה  לרעהו.  אדם 
התכנסות   – חדשה  משמעות  כאן  מקבלים  המקדש 
העם והתחברותם יחד. אפילו את ברכות הנהנין, ואת 
החובה לברך את ה' לפני האכילה ולאחריה מציב ר' 
יצחק כמצוות שנועדו לקרב אדם לחברו, שהרי אמרו 
אמן  שיענה  מי  כשאין  שלמה  הברכה  שאין  חז"ל 
בלבד,  האנכי  הציר  על  המתקיימות  מצוות  אחריה. 
בוורקא  נתפסו  וחברתי,  אנושי  ומגע  מענה  ללא 

כמצוות שיש בהן פגם. 
נוגע  אולם ההבדל הבולט ביותר שבין קוצק לוורקא 
לשאלת האמת והיחס אליה. מידת האמת הקוצקאית 
זה   – הזיוף  מן  והתרחקות  פנימית  בנאמנות  קשורה 
בדיוק  אותו.  מחייב  כמעט  החברתי  שהקיום  הזיוף 
בשל כך האמינו ר' יצחק מוורקא וחסידיו בדבר ההפוך, 

במה  היתרונות  את  ומצאו 
ובמילים  האמת,  מן  שהפוך 
אחרות – בשקר ובזיוף. אחד 

בהקשר  המעניינים  הסיפורים 
זה נאסף לאחר השואה בידי המלקט החסידי אברהם 

יצחק ברומברג: 
לשיעוריו של ר' יצחק מוורקא במדרש היו מקשיבים 
ופשוטי  תורה  גדולי  ביניהם  ושונים,  רבים  אנשים 
מסביר  הרבי  את  ששמע  חלב  במוכר  מעשה  עם. 
את הכתוב 'לא תעשו עוול במשפט, במדה במשקל 
מאזני  ובמשורה, 
צדק  אבני  צדק 
והין  צדק  איפת 
לכם'  יהיה  צדק 
ואת  יט(,  )ויקרא 
העבירה  חומר  כל 
במעשי  הכרוך 
שכאילו  האיש  הרגיש  ובמדות.  במשקלות  רמייה 
אליו מתכוון הרבי והיה לו מוסר כליות. גמר בלבו 
מאותו יום ואילך שלא להונות את הבריות. התקין 
לו משורה נכונה למדוד את החלב וגם חדל מלמהול 
אותו במים כאשר עשה עד כה. לימים בא אל הרבי 
מוורקא וסיפר לו: 'כך וכך עשיתי, אלא מאותו יום 
מוהלו  ואיני  נכונה  במשורה  חלבי  את  מודד  שאני 
במים מתאוננים הבריות על החלב שלי שאינו טוב 
כאשר היה עד כה!' – שמע הרבי מוורקא ואמר: 'אם 
טיפה אחת  הוסף  כך,  כדי  עד  בשקר  העולם שטוף 
מים לכל משורה, טיפה אחת בלבד, כדי לצאת ידי 
חובה'. )מגדולי החסידות, ספר ג', ירושלים, תשט"ז, 

עמ' כט(. 
עצתו של הרבי נשמעת תמוהה מאוד – האם בכוונתו 
לעודד את החלבן לרמות ולזייף? שאלה נוספת, סמויה 
יותר, עולה גם היא מן הסיפור – מדוע אהבו הקונים 

את החלב המהול במים יותר מן החלב 'האמיתי'?
אין   – אחת  היא  אלו  לשאלות  הוּורָקאית  התשובה 
החלב  והמוחלטת.  הטהורה  באמת  עומד  העולם 
הטהור, המסמל את האמת ה'לבנה' וחסרת הפשרות, 
הופך לאמת נוקבת - כזו שאי אפשר להיות במחיצתה 
ואינה טעימה לחיך. לכן מציע הרבי למהול רק טיפה. 
רק  אלא  המשקל,  את  ומורידה  מעלה  שאינה  טיפה 
מאפשרת את ריכוכה של האמת והתאמתה למציאות 
והשלום,  הוויתור  הפשרה,  חכמת  זוהי  האנושית. 
לאפשרי,  שבינינו  החברתי  הקיום  את  ההופכים 

ובמשנת וורקא – גם לקדוש. 
אגב, תפיסתו של ר' יצחק מוורקא, שהקדושה מופיעה 
במפגש הפנים אל פנים עם הזולת מהדהדת תפיסות 
כמו  העשרים,  במאה  שהופיעו  ודתיות  פילוסופיות 

תורתו של ההוגה היהודי עמנואל לוינס. 
נסיים ב'שקר' וּורקִאי נוסף:

'והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות'. מדוע 
נאמרה המילה 'בסבר'? על כך אמר הרבי מוורקא – 
דאג לכך שחברך 'יסבור' שאתה מקבלו בפנים יפות, 
אף אם אינך סובל אותו בלבך... )על פי אהל יצחק, 

עמ' 98(.

ההבדל הבולט ביותר שבין קוצק לוורקא 
נוגע לשאלת האמת והיחס אליה

מאוצר הסיפור החסידי
לן
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קדושת שביעית - שאיפה או תקלה?
'בעיה'

הקונים  ציבור  בפני  העומדת  היסודיות  השאלות  אחת 
השמיטה  בשנת  להשתמש  האם  היא  השמיטה,  בשנת 
של  פירות  )כגון  שביעית  בקדושת  הקדושים  בפירות 
אוצר בית דין( ואז יש לשמור על קדושתם, או שמא עדיף 
שביעית  בקדושת  קדושים  שאינם  בפירות  להשתמש 
מיובאים  פירות  או  בקירור  ששהו  שישית  פירות  )כגון 

מחו"ל(, ולחסוך את כל ה"בעיה"? 
כבר בעלי התוס' )סוכה לט. ד"ה שאין, בסופו( התייחסו 

לקושי הקיים בשמירה על קדושת פירות שביעית: 
שביעית  בפירות  שיש  ולאיסורים  לדינים  מספר  ואין 

שצריך לנהוג בהן קדושת שביעית!
האם  גדול:  חשש  ראשון  במבט  מעוררים  תוס'  דברי 
קדושת  על  לשמירה  הקשורים  בדינים  לעמוד  נצליח 
על  ולשמור  קדושים  פירות  לקנות  נבחר  אם  שביעית? 
על  הקפדה  בחוסר  חלילה  ניכשל  לא  האם  קדושתם, 

קדושת הפירות? 
פעם בשבע שנים

זכות  היא  שביעית  קדושת  ברורה:  התשובה  לדעתי 
נאכל  שבו  לרגע  להשתוקק  אנו  צריכים  ולכן  מיוחדת, 
פירות קדושים! אמנם יותר קל ונוח לקנות פירות שאינם 
המתעוררים  הקשיים  אולם  שביעית,  בקדושת  קדושים 
ברי  בהחלט  הם  קדושים  בפירות  משתמשים  כאשר 
כדרך  רגילה  בצורה  האוכל  אדם  כלל,  בדרך  התמודדות. 
בדרך  מדי  גדולים  בשינויים  נתקל  אינו  האדם,  בני  רוב 
בעיקר  מתבטאים  עבורו  הרלוונטיים  והדינים  אכילתו, 

בצורת ההתייחסות לשאריות המזון.
בנוסף לכך, גם אם חלק מהלכות שמירת קדושת שביעית 
פירות  לאכול  העצומה  שהזכות  הרי  השקעה,  דורש 
כדלהלן(  עשה,  מצוות  בתוכה  וכוללת  )שייתכן  שביעית 
הנושא  אדם  לשם משל,  הקשיים שבדרך.  כל  על  גוברת 
בשמירתם,  לטרוח  צריך  אמנם  ויהלומים  זהב  ברשותו 
זו בשל הזכות להחזיק באותם  אך הוא שמח על טרחה 
על  בשמירה  טורחים   - אדם  כאותו  אנו  אף  יהלומים. 
בחלקנו  שנפלה  הזכות  על  ושמחים  הפירות,  קדושת 

להשתמש בפירות הקדושים בקדושת שביעית.
כמו כן, יש הסוברים בדעת הרמב"ן )בעל מגילת אסתר(, 
אנו  אולי  כך,  שביעית! אם  פירות  באכילת  מצווה  שיש 
מקיימים מצווה בכל אכילה ואכילה! )ויש מקום להאריך 

בכך – עיין בהרחבה בספרי, הלכה ממקורה - שמיטה(. 
סיוע לחקלאים

פרט לכך, זכות יתירה קיימת באכילת פירות של אוצר 
שמיטה  לקיים  הרוצים  שמים  יראי  חקלאים  דין.  בית 
בהכנסות  ירידה  הכולל  עצום,  בקושי  נתקלים  בהידורה 

וטרחה רבה ביישום הפתרונות השונים. 
אחד הפתרונות המהודרים שבו יכולים לנקוט החקלאים, 
שעיקרו הוסכם הן על ידי הרב קוק והן על ידי החזון איש, 
משני  פחות  כאשר  כיום,  דין.  בית  באוצר  שימוש  הוא 
אחוזים מהעם נושאים על כתפיהם את נטל השמירה על 
להיות  היא  בעבודות השדה, אחריותנו  קדושת שביעית 
לכל אלו  דרך אפשרית  בכל  ולסייע  זו,  שותפים למצווה 

הטורחים כל כך על ההקפדה בהלכות השמיטה. 

קושי  גורם  הדבר  אם  גם 
קטן  בקושי  מדובר   - עבורנו 
החקלאים.  של  לקשיים  ביחס 

ל"גבורי  שותפים  להיות  בכדי 
אנו  גם  צריכים  דברו",  עושי  כח 

להיות  ובכך  החקלאים,  בהצלחת  חלק  וליטול  להתאמץ 
)הדרך המצויה  "וחי אחיך עמך"  לקיום מצוות  שותפים 
ביותר לקניית אוצר בית דין כיום, היא בחנויות של 'אוצר 

הארץ'(.
ארץ- מפירות  לברוח  איננה  שלנו  השאיפה  לסיכום, 

שאיפתנו  אדרבה,  שביעית.  בקדושת  הקדושים  ישראל 
היא לקיים את הציווי "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" 
כפשוטו, בקדושה ובטהרה. שימוש בפירות ארץ ישראל, 
וקל וחומר שימוש בפירות שביעית, מהווה זכות עצומה, 
על  בשמירה  הכרוך  במאמץ  לשמוח  צריכים  אנו  ולכן 

קדושתם!
קדושה בכל הארץ

נעמיק מעט במהותה של קדושת שביעית. כל הקדושות 
יהיה  תמיד  לכן  המקדש.  לבית  קשורות  מכירים  שאנו 
רק  תתבצע  שהיא  או  האכילה:  בזמן  למקדש  חיבור 
)מעשר שני( שהיא  בירושלים  רק  )קרבנות( או  במקדש 
בגדר "לפני ה' ", או שהיא תתבצע בכל מקום אך רק על 

ידי הכהנים המייצגים את המקדש.
קדושת שביעית נובעת מקדושת ארץ ישראל. זו קדושה 
לאכול את  ניתן  לכן  ישראל.  בכל  מיוחדת שמתפשטת 
כולם  ידי  על  לאוכלם  ניתן  ולכן  מקום,  בכל  הפירות 

ואפילו בטומאה! 
ממקומו  האדם  את  להוציא  מבקשת  לא  השביעית 
היובל  "בשנת  הנכון:  הוא  ההיפך   - לירושלים  ולהביאו 
הזאת תשובו איש אל אחוזתו" )ויקרא כה,יג(; השמיטה 
ולהבין  ובשדהו  בארצו  לשבת  דווקא  לאדם  קוראת 

שהקב"ה נמצא גם שם.
קדושה בטבע

הסבר זה מעמיד אותנו בפני העוצמה המיוחדת הקיימת 
הקודש  אל  התחברות  כלל,  בדרך  שביעית.  בפירות 
מן  ניתוק  דורשת  בפרט,  קדושים  דברים  ואכילת  בכלל, 
השביעית  קדושת  התפשטות  שונות.  בדרגות  החוץ, 
והמקום, מורה על ההשפעה  למגבלות האדם  אל מעבר 
חייו  מהות  כל  על  זו  למצווה  להיות  שאמורה  הרחבה 
של עם ישראל החי בארץ ישראל. הקדושה באה אלינו, 
נכנסת אל הטבע, אפילו כאשר אנו טמאים, וכך המצווה 

משפיעה על האומה כולה, בכל מצב שבה היא נמצאת.
שביעית.  פירות  לאכול  אבותינו  זכו  לא  שנים  אלפי 
אבל  השמיטה,  על  הרבה  לכתוב  יכלו  ורש"י  הרמב"ם 
בקדושת  הקדוש  אחד  תפוח  אפילו  לאכול  זכו  לא 
זוכים, נשתדל  נשמח בזכות המיוחדת לה אנו  שביעית. 
הדבר  אם  ואף  שלנו,  במטבח  שביעית  קדושת  להפיץ 
וכדומה,  השאריות  על  בשמירה  מועטת  טרחה  דורש 
הזכות  את  שווה  ובוודאי  גדולה,  איננה  זו  שטרחה  הרי 

העצומה באכילת פירות הקדושים בקדושת שביעית. 

משו"תת בהלכה
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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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 "אְך ֶאת ֶזה לא תאְכלּו ִמַּמֲעֵלי ַהֵּגָרה ּוִמַּמְפִריֵסי
ַהַּפְרָסה ַהְּׁשסּוָעה... 
 ְוֶאת האְרֶנֶבת ְוֶאת ַהָּׁשָפן ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה ֵהָּמה
ּוַפְרָסה לא ִהְפִריסּו..." )יד,ז(.

פולמוס שהתעורר  מחדש
זה  במדור  סקרתי  תשע"ג  בשנת  "ראה"  פרשת  בשבת 
"שפן"  המקראי  השם  של  היומין  עתיקת  ההעתקה  את 
ביותר  הקדומה  שהעדות  כתבתי  בזמנו  הארנבון.  אל 
של  הסברם  היא  לארנבון  השפן  בין  להחלפה  האפשרית 
ספנים  לטענתם  ספרד.  של  שמה  למקור  היסטוריונים 
 1,100 שנת  בסביבות  התיכון,  הים  את  שחקרו  פיניקיים 
בו  שהייתה  מקום  ומצאו  מערבה  הפליגו  לפנה"ס, 
אוכלוסיה צפופה של בעלי חיים שסברו שהם שפנים ולכן 
הרומאים  השפנים.  אי  כלומר   ,Ishaphan למקום  קראו 
השם  המשיך  ומשם   Hispania  – ל  השם  את  שינו 

 . Spain ,להתגלגל עד לשמה של ספרד באנגלית
הסתפקתי  היריעה  קוצר  בגלל 
הוחלפו  שהשמות  העובדה  בציון 
איננו  השפן  שאכן  להוכיח  מבלי 
אותי  שעורר  ה"מנוע"  הארנבון. 
שיצא  ספר  הוא  זו  לסוגיה  לחזור 
ובו  לים,  מעבר  האחרונה,  בעת 
בראיות  להוכיח  המחבר  מנסה 
הצגתי  ואף  דחיתי  )שאותן  רבות 
ראיות הפוכות רבות שאותן ניתן 
היומי"(  הדף  ב"פורטל  לקרוא 
הארנבון  הוא  המקראי  שהשפן 
 .)Hyrax( הסלעים  שפן  ולא 
מעוניין  אני  הבאות  בשורות 
באחד  הקוראים  את  לשתף 
טרנס  פולמוס  של  מההיבטים 
הגורם  תיאור  והוא  זה  אטלנטי 
רצון  את  עורר  שלענ"ד,  העיקרי, 
שהשפן  לטעון  ואחרים  המחבר 

המקראי הוא הארנבון. 
פרשנות מרחיבה או מצומצמת?

נבחן  אם  אך  גרה.  מעלה  השפן  בפרשתנו  האמור  פי  על 
את מערכת העיכול של השפן נגלה שהיא שונה לחלוטין 
ממערכת העיכול של מעלי הגרה שהתורה מנתה. בנוסף 
ללעיסה  מזון  בליל  מקיבתו  מעלה  שהשפן  ידוע  לא  לכך 

נוספת, כלומר "העלאת גרה" במובנה המקורי.
הביולוגי  הידע  לבין  התורה  דברי  בין  לכאורה  הסתירה 
תקופתנו  בני  מחברים  כמה  אצל  רבה  נוחות  לאי  גרמה 
הם  הארנבון.  עם  ה"שפן"  בזיהוי  פתרונה  את  שמצאה 
של  מחודשת  בליעה  קיימת  שבארנבון  כך  על  הצביעו 
ועיכולם מחדש  לעיסתם  העיוור,  גללים שנפלטו מהמעי 
מניע  שהארנבון  טענו  גם  לכך  בנוסף   .)Caecotrophy(
ניזון  שאינו  בשעות  גם  לעיסה  בתנועות  לסתותיו  את 

)תופעה זו קיימת כפי הנראה גם בשפן הסלעים(. 
אך  זה  בזיהוי  הדוגלים  של  דעתם  את  הניח  זה  הסבר 
גרה  מעלה  איננו  הארנבון  שגם  מהעובדה  להתעלם  אין 
במובן המלא והמקובל של התופעה. נדמה לי שה"חירות" 
להעניק  הארנבון"  "אסכולת  בעלי  לעצמם  שנוטלים 
למזהים  גם  מאפשרת  מרחיבה  פרשנות  גרה"  ל"העלאת 

את ה"שפן" עם שפן הסלעים 
לנקוט בדרך דומה. 

עיכול סיבים
מחקרים רבים העוסקים במערכת 

שונים  בניסוחים  טוענים  הסלעים  שפן  של  העיכול 
בגלל  אך   )ruminate( גרה  מעלה  איננו  הוא  שאמנם 
דומה  ביעילות  סיבים  מעכל  הוא  שלו  המורכב  המעי 
למעלי הגרה. בדרך כלל בעלי חיים מלבד מעלי הגרה אינם 
מסוגלים לעכל סיבי צמחים, ולהפיק מהם אנרגיה. מעלי 
הגרה יוצאי דופן מכלל זה משום שבקיבתם בעלת ארבעת 
המדורים שוכנים מיקרואורגניזמים סימביונטים )יצורים 
מיקרוסקופיים כמו חיידקים ופטריות החיים בהדדיות עם 
הפונדקאי( המבצעים עבורם את מלאכת פירוק הסיבים. 
מבחינה זו שפן הסלעים דומה למעלי הגרה משום שבמעי 
הקיבה  לתסיסה:  נפרדים  אזורים  שלושה  יש  השפנים 
הקדמית שהיא מעי אטום קדמי נפרד, וזוג אזורים דמויי 
קרניים שנקראים תוספות קולוניות )של המעי הגס( או 
מעיים אטומים. זוג מעיים אטומים 
אלו כמעט ייחודי ביונקים. המעיים 
את  להגדיל  משמשים  האטומים 
הספיגה.  שטח  ואת  המעיים  נפח 
גידול  בית  מספק  שלהם  המבנה 
לבקטריות התסיסה, מאט את קצב 
מעבר החומר המתעכל וכך מגביר 
התסיסתי.  העיכול  יעילות  את 
המזון  בליל  של  המעבר  זמן  משך 
השפן  של  העיכול  מערכת  דרך 
הארנבת  של  מזה  בהרבה  ארוך 
במידה  ומתאים  שעות(   24 )מעל 
רבה למשך הזמן במעלי גרה. דמיון 
בתנועות  הוא  הגרה  למעלי  נוסף 
של  לצדדים  המעגליות  הלעיסה 
כאשר  המבוצעות  השפן,  לסתות 
הוא איננו אוכל, המזכירות לעיסת 

"גרה". 
לסיכום

לסיכום סוגיה זו אני טוען "ממה נפשך". 
לתהליך  ורק  אך  מתייחסת  בתורה  גרה  העלאת  אם 
וקיומה  לפה  מהקיבה  מזון  בליל  העלאת  של  הטיפוסי 
של קיבה בת ארבעה מדורים הרי שגם בליעת גללים על 
ידי הארנבון איננה העלאת גרה. מאידך גיסא אם המונח 
במובנו האנטומי הצר אלא  איננו  גרה" בתורה  "העלאת 
את  המאפיינת  יעילה,  סיבים  עיכול  לצורת  סמל  מהווה 
הנראות  תופעות  כולל  או  הגרה,  מעלי  והחיות  הבהמות 
לעין כהעלאת גרה )על פי רד"צ הופמן, ויקרא(, הוא עשוי 
ויעילה המאפיינת את  עיכול מורכבת  גם מערכת  לכלול 
שפן הסלעים או מבנה גולגולת המאפשר תנועת לסתות 

חופשית. 
לטעמי, אם נאמץ את הגישה המרחיבה, המבנה המורכב 
למעלי  הדומה  העיכול  ויעילות  הסלעים  שפן  קיבת  של 
הגרה  מעלי  בין  הכללתו  את  מצדיקים  האמיתיים  הגרה 
בבליעת  יותר מאשר את הארנבון המסתפק  של התורה 

גלליו ללעיסה חוזרת.
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 להעמקה ותגובות: במדור "להרחיב"
בפורטל הדף היומי )חולין, נט.א(

שפן סלעים
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דגים עם גבינה
"...לא תבשל גדי בחלב אמו" )דברים יד, כא(

הדגים והחגבים, אינם כלולים באיסורי בשר וחלב, לא מדאורייתא ולא מדרבנן 
והינם "פרווה" )חולין,קג,ב;שו"ע,יו"ד,פ"ז,ג(. לאחרונה )פ' שמיני( עסקנו במדור 
זה בהפרדת דגים מבשר כיום, ובסכנה עליה דיבר מר ב"ר אשי )פסחים,ע"ו,ב(. 

הפעם נעסוק באכילת דגים עם חלב ותוצרתו, כגון טונה עם גבינה. 
אף שכאמור אין בכך סרך של בשר בחלב, קבע הבית-יוסף )יו"ד,פ"ז(, שאין 
לאכול דגים בחלב מפני הסכנה. הראשון שמזכיר זאת הינו רבנו בחיי בפירושו 
שנה   330 כ  לפני  )חי  צהלון  יעקב  רבי  הרופא  הרב  )שמות,כ"ג,י"ט(.  לתורה 
באיטליה( כתב שאין לאכול דגים עם חלב מפני שגורם חולאים קשים, והוסיף 
על-כך בספר "חינוך בית יהודה" )הובא בפת"ש,פ"ז,סק"ט(, שחקר אצל חכמי 
הרופאים ואמרו שדגים המבושלים בחלב יש בהם סכנת חולי כי, דגים מקררים 
מאד וגם החלב רע ומזיק לגוף. לעומת זאת, אין סכנה בדגים המטוגנים עם 

חמאה, כנראה משום שהשומניות מונעת ערבוב. 
מדובר, אפוא, בעניין בריאותי לחלוטין. אלא שלא רק בזמננו אין לכך זכר, גם 
בתקופה שקדמה לבית יוסף לא מצינו הסתייגות כזאת, לרבות אצל הרמב"ם 
-הרופא הגדול. הרמ"א העלה, שהנכתב בב"י הינה טעות ובאמת התכוון לדגים 
עם בשר )דרכי-משה שם(. גם החיד"א סבר שזו טעות, והראיה שהדבר לא 
הובא בשו"ע, בעוד שהוזכר עניין הסכנה בדג עם בשר. וכך כתבו הש"ך והט"ז.

למעשה, פוסקי אשכנז התירו אכילת דגים עם חלב ותוצרתו )ראו ערוה"ש( ובין 
הפוסקים הספרדים נחלקו הדעות. רבים אוסרים: הגר"ע יוסף )יחו"ד,ו,מ"ח( 
בחמאה(  אפילו  למעשה  שהחמיר  הבא"ח  ע"פ  )קיצוש"ע,מ"ו  אליהו  הגר"מ 
לעומת החיד"א )כאמור( ופוסקי צפון אפריקה שלא חששו, כגון הרב משאש 
וספרדי  אבותיו,  כמנהג  אחד  כל  שינהג  אפוא,  ראוי,  ומגן,ד,יו"ד,ב(.  )שמש 

הרוצה לשנות להיתר ע"י התרת נדרים יתייעץ עם רבותיו.      
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בגובה העיניים
w

w
w

.m
ak

sh
iv

im
.o

rg
.il

ם' 
בי

שי
ק

מ
ם 

רי
חב

ר '
וע

הנ
ד 

ק
מו

ל 
נה

מ
א, 

בי
 ל

וני
ב י

הר

חתן, כלה וההורים שביניהם
אך  בעיצומה.  החתונות  ועונת  מאחורינו  באב  ט"ו 
ודילמות  בחיכוכים  פעם  לא  רצופה  לחופה  הדרך 
הנה  ביותר.  אלינו  הקרובים  לאנשים  ביחס  דווקא 

שלוש שאלות לדוגמא. 
להביא אותו הביתה?

שאלה: אני יוצאת כבר חודש וחצי עם בחור מעולה. 
הקשר שלנו מתקדם יפה אבל אנחנו עדיין לא בשלב 
של לקבל החלטות על חתונה. דיברנו המון, טיילנו, 
בילינו ביחד, אך עדיין לא יצא לי להכיר מקרוב את 
כבר  ואני  הרבה  עליהם  סיפר  הוא  שלו.  המשפחה 
סקרנית לראות את הבית בו גדל ולהכיר את האנשים 
לבוא  אני חוששת  זאת  ובכל  ביותר.  הקרובים אליו 

להביא  או  הביתה  אליו 
לפני  ההורים  אל  אותו 
בינינו  סגורים  שאנחנו 
שאנחנו  והחלטנו 

מתארסים. מה דעתך?
והוא תלוי  תשובה: אין בדבר הזה כלל חד משמעי, 
לא  שיש  נכון  לעניין.  שלכם  וביחס  ברצון  בעיקר 
ונמנעים  זוגות השומרים על הקשר בפרטיות,  מעט 
מלהכיר את בן/ת זוגם להורים עד שמגיעים לשלבים 
המכריעים, ולפעמים אפילו רק אחרי ההחלטה, אך 

ההיגיון הפשוט אומר דווקא אחרת. 
את  ישיר  באופן  להכיר  מאשר  מתבקש  יותר  מה 
בן- על  מכל  יותר  שהשפיעו  שייתכן  האנשים 
להתרשם  מאשר  בסיסי  יותר  דבר  יש  האם  זוגך? 
להיות  בהמשך  להפוך  שעשויה  מהמשפחה  בעצמך 
עם  במפגש  הרואים  שיש  נכון  שלך?  המשפחה  גם 
וגם  מכריעות  החלטות  שמסמל  משהו  ההורים 
אך  עת.  בטרם  אנשים  לעוד  יזלוג  שהדבר  חוששים 
כל זה תלוי בעיקר בדרך בה אתם תתייחסו למפגש 

ובאופי של האנשים שנוטלים בו חלק. 
שלו  בבית  זה  את  לעשות  לכם  נוח  פחות  אם 
בית  כמו  ניטראלי  במקום  להיפגש  לקבוע  אפשר 
בשיחה  להכיר  רוצים  שאתם  מראש  ולהודיע  קפה, 
ידידותית, אך גם אתם טרם החלטתם ואתם בתהליך 
ההורים  עם  המפגש  שעצם  ייתכן  ובדיקה.  היכרות 
חוות  רבות  ולעיתים  להתקדם,  שלכם  לקשר  יעזור 

דעת ועצה של הורים מועילות מאוד.
התפקיד שלי כאמא

כבר  ואני  בת עשרים  לא  עוד  הבכורה  ביתי  שאלה: 
היא  לאחרונה  שלה.  מהחתונה  להילחץ  מתחילה 
רמזה שאולי תתחיל להיפגש בקרוב, ואני תוהה מה 
היתה  שלי  אמא  בגילה,  כשהייתי  בעניין.  תפקידי 
לשדכניות,  טלפונים  הרימה  היא  מעורבת.  מאוד 
גם  ואני  זה,  את  אהבתי  תמיד  לא  דחפה.  ביררה, 
ובכל  אחרת.  שמתנהלים  דברים  יש  שהיום  יודעת 

זאת, אני דואגת לה. מה אני יכולה לעשות למענה?
גדלים  הילדים  את  לראות  מרגש  באמת  תשובה: 
ייתכן  ליבם.  בחיר/ת  אחר  החיפוש  לשלב  ומגיעים 
שכיום יש לצעירים יותר ערוצים ואופציות להיכרות, 
אך זה לא מבטל את הזכות והיכולת שלנו לסייע להם. 
לפני הכול כדאי לך לדבר עם בתך על המשמעות של 
הצעד שהיא עושה. מהי זוגיות, איך בונים קשר, איזה 

מין בחור מתאים לה וכו'. 
בעזרת הניסיון וחכמת החיים 

שלך, בצירוף ההיכרות העמוקה 
איתה, תוכלי לתת תובנות ונקודות מבט שיועילו לה. 
לצד זה, חשוב הסיוע במהלך הדרך, שעשויה להיות 
האיזון  את  למצוא  היא  המשימה  ומתישה.  ארוכה 
העדין בין התעניינות ומעורבות לבין נתינת מרחב. 
הצעות  עבורה  למצוא  כדי  לפעול  יכולה  גם  את 

מתאימות, וכשיהיה לך משהו קונקרטי תציעי לה. 
אם היא תרצה – אפשר לעזור בבירורים על הצעות 
כלל  בדרך  יותר  מבוגרים  בגילאים  קיבלה.  שהיא 
ומן הראוי  מעוניינים פחות במעורבות של ההורים 
וחשובה  גדולה  הכי  המתנה  מקרה  בכל  זאת.  לכבד 
שאת ובעלך יכולים להעניק לה 
זה להיות הורים ובני זוג טובים. 
זה  אצלכם  רואה  שהיא  מה 
הנכס הכי חשוב שהיא לוקחת 

איתה מן הבית שלכם. 
ההורים נגד

התארסתי  טובה  ובשעה   25 בן  בחור  אני  שאלה: 
הקשר  של  הראשון  מהרגע  בחורה.  עם  חודש  לפני 
ההורים שלי התנגדו אליו, עוד לפני שהכירו אותה. 
והם  אחר,  כלכלי  ומעמד  אחרת  מעדה  היא  למה? 
שלנו  מהעדה  מישהי  לחפש  צריך  שאני  טוענים 
וממשפחה מבוססת יותר. אבא שלי איש קצת 'קשה' 
והוא אפילו איים שלא יבוא לחתונה בכלל. התאריך 
לחתונה מתקרב, והיחס העוין של ההורים שלו יוצר 

מתיחות והרגשה לא נעימה. מה אפשר לעשות?
אימו  ואת  אביו  את  איש  יעזוב  כן  "על  תשובה: 
התורה  קובעת  כך  אחד".  לבשר  והיו  באשתו  ודבק 
של  בנושא  להלכה:  נפסק  וכך  ב,כד(,  )בראשית 
)רמ"א,  ההורים  בקול  לשמוע  חובה  אין  נישואים 
והם  יו"ד רמ,כה(. מסתבר, כמובן, שכוונתם לטובה 
לעצתם  להאזין  שווה  ותמיד  עליך,  להגן  רוצים 
רבות,  שנים  כבר  אותנו  מכירים  ההורים  וניסיונם. 
דווקא  מחמיצים,  שאנחנו  דברים  רואים  ולפעמים 
זה,  עם  יחד  אך  העניין.  בתוך  כך  כל  שאנחנו  בגלל 
אחרי ששמעת את עצתם, שקלת, בדקת והתייעצת, 
ובכל זאת אתה מגיע למסקנה שזו האישה שהועיד 
לעצור  אמורה  לא  שלהם  ההתנגדות   - אלוקים  לך 

אתכם. 
המקרים  של  המוחלט  שברוב  מלמד  הניסיון 
הדרכים  את  למצוא  מצליחים  בחוכמה  כשעובדים 
אנשים  בעזרת  זה  אם  בין  אותם,  ולשכנע  לרכך 
דרך  זה  אם  בין  דעתם,  את  מוקירים  שהם  אחרים 
היקרה.  ארוסתך  עם  שלהם  האישית  ההיכרות 
לפעמים גם הזמן צריך לעשות את שלו. כשהם יראו 
כבוד  באהבה,  אליהם  להתייחס  ממשיכים  שאתם 
והערכה ויחד עם זה בטוחים ונחושים בדרככם, רב 
הסיכוי שהם ישלימו עם המצב ואף יצטרפו לרכבת 
הדוהרת קדימה, ובעז"ה בבוא היום גם אביך ירקוד 

בחתונה שלך.

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

 'אבא שלי איש קצת 'קשה' והוא
אפילו איים שלא יבוא לחתונה בכלל'
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ל התגלגלו רחמיו
לאיברים  במקרא  מיוחסים  מרגיש  שאדם  ָהְרגשות 
הפנימיים שבגוף. המעיים הומות, הלב שמח או נעצב, 
הכליות מתייסרות וכדומה. אף המילה רחמים – נראה 
שהורתה באיברי הגוף. כשיוסף רואה את אִחיו בנימין 
במצרים, רגשותיו מציפים אותו: "ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ִּכי ִנְכְמרּו 
"נכמרו  פירוש  מה  ִלְבּכֹות".  ַוְיַבֵּקׁש  אִחיו  ֶאל  ַרֲחָמיו 
כפי  להתחממות,  כנראה  קשור  כמ"ר  הפועל  רחמיו"? 
שנלמד מלשון מגילת איכה: "עֹוֵרנּו ְּכַתּנּור ִנְכָמרּו ִמְּפֵני 
אפוא  פירושו  רחמיו"  "נכמרו  הביטוי  ָרָעב".  ַזְלֲעפֹות 
"המו  כמו  לצורות  להשוותו  ויש  רחמיו",  "התחממו 

מעיו" )"ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה'"(.
ישעיהו,  בנבואת  יחד  באים  והרחמים  המעיים  ואכן, 

"אֵּיה  ושואלו:  לה'  הפונה 
ֵמֶעיָך  ֲהמֹון  ּוְגבּורֶֹתָך,  ִקנאְתָך 
ׁשּוב  ִהְתאָּפקּו...  ֵאַלי  ְוַרֲחֶמיָך 

ְלַמַען ֲעָבֶדיָך ִׁשְבֵטי ַנֲחָלֶתָך".
של  ההולדה  איבר  במשמע  רק  משמש  הרחם  כיום 
האישה, אך נראה כי בעבר שימש גם כשם כללי לקרביו 
אינם  בתנ"ך  שהמעיים  )וכשם  האדם  של  הפנימיים 
דווקא איבר העיכול אלא שם נרדף לאיברי הְּפנים של 
האיש והאישה. לאברהם נאמר: "ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיָך הּוא 
ְלֻאִּמים  ּוְׁשֵני  ְּבִבְטֵנְך  גֹוִים  "ְׁשֵני  כלתו:  ולרבקה  ִייָרֶׁשָך"; 

ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו"(.
בשלב מאוחר יותר, מסתבר, עברה המילה רחמים הפשטה 
ובמקום לתאר את האיברים עצמם ביטאה היא את הרגש 

שיוחס להם, וכך נולדו הפועל לרחם, התואר רחום ועוד.

ַ

ַ

ַ
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חידה לפרשת ראה
מה הקשר בין מעלי הגרה שאינם 

מפריסים, ביעור מעשרות,
 שפיכת דם על הארץ,
הענקה ועלייה לרגל?

תשובה לפרשת עקב
החידה היתה: סוף ואחרון - משותף, אבל בכל 

זאת שונה. במה מדובר?
הפתרון: 

ְלסּוָסיו  ִמְצַרִים  ְלֵחיל  ָעָׂשה  "ַוֲאֶׁשר  סוף:  ים 
ְפֵניֶהם..."  ַעל  סּוף  ַים  ֵמי  ֶאת  ֵהִציף  ֲאֶׁשר   לתגובות: info@hidonim.com ּוְלִרְכּבֹו 

האחרון:  והים  יא,ד(  )דברים 
ַּכף  ִּתְדרְֹך  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  "ָּכל 

ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ִיְהֶיה ִמן ַהִּמְדָּבר 
ְוַהְּלָבנֹון ִמן ַהָּנָהר ְנַהר ְּפָרת ְוַעד ַהָּים ָהאֲחרֹון ִיְהֶיה 
 = סֹוף  )אגב  ימים,  שניהם  יא,כד(  )שם  ְּגֻבְלֶכם" 

אחרון( אבל שניהם לא אותו ים, כמובן.
לבר/בת  חידונים  מארגנת  והחוויה"  "החידון 
מצווה, למשפחה, לקהילה, לבית הספר או לעיר 
כולה. לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו: "החידון 

והחוויה"
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נקודת מבט
הדמוקרטיה כבולה מול טירור

לא הצלחנו למגר
נגד אירגוני הטירור  'צוק איתן' אינו הראשון בסידרת הלחימה 
האיסלמיים שהתקשינו להכריעם. למרות שצה"ל גבר בכל קרב 
ישיר לא הצלחנו לעקור מן השורש את הפת"ח ב'שלום הגליל', 
ב'עופרת  את החמאס  ולא  השניה'  ב'לבנון  החיזבאללה  את  לא 
אלו  בכל  השווה  הצד  איתן'.  ב'צוק  ועתה  ענן',  ו'עמוד  יצוקה' 
הטרור.  ארגוני  פועלים  בה  בטריטוריה  זמן  לאורך  שלטנו  שלא 
לא  ישראל מעולם  לסורם.  וחזרו  הם התאוששו בתום הלחימה 
שבחרה,  ובמקום  בזמן  הטירור  ארגוני  נגד  מנע  לחימת  יזמה 
למעט מבצעים חשאיים )"אביב נעורים"( או נקודתיים )חיסולים 
אישיים(. מדוע לא יכולנו למגר את ארגוני הטירור שמחוץ לשטח 

שליטתנו?
ארגונים  נגדנו  נלחמו  המדינה  הקמת  ועד  הציונות  מראשית 
וכנופיות ערביות. נלחמנו נגדם וניצחנו באמצעות ארגונים שלנו; 
הפלמ"ח, ההגנה, האצ"ל והלח"י. למחרת ההכרה באו"ם )נובמבר 
47( הכריזו מדינות ערב על מלחמה, ונצחנו במלחמה הקוממיות 
הזו. מאז ועד מלחמת יום כיפור נלחמו בנו מדינות ערב וניצחנו 
בכל המערכות; במבצע סיני, בששת הימים, במלחמת יום כיפור 

ובמערכות שביניהם ואחריהם.
ארגונים במקום מדינות

מאז מלחמת יום כיפור הפנימו מדינות ערב שלא יוכלו להכריענו 
בכוח צבאי,  וחדלו האיומים מצד מדינות שכנות )סוריה איננה 
איום ממשי(. הכרה זו באה לידי ביטוי בהסכמי השלום עם מצרים 
כמו שמטפלת  אנו מטפלים  איראן  מצד  הגרעיני  )באיום  וירדן. 
מדינות  משהבינו  עקא,  דא  מאיימת(.  במדינה  מאוימת  מדינה 
ארגוני  נגדנו במסגרת  לפעול  צבאית החלו  לנו  יוכלו  ערב שלא 
וארגוני טירור  טירור לאומיים )אש"ף, פת"ח, החזית העממית( 
האיסלמי(  הג'יהאד  חמאס,  )חיזבאללה,  קיצוניים  איסלמיים 
כעם  ולסלקנו  יהודית  כמדינה  להשמידנו  מוצהרת  מטרה  מתוך 
מארץ ישראל. מה שלא הצליחו מדינות, מנסים ע"י ארגוני טירור.
ישראל נלחמת מול הטירור עם 'משקולות צוואר כבדות'; נתונה 
ורכש  לפיקוח האו"ם, כבולה באמנות בינ"ל ובקשרי מדע, סחר 
)כולל ביטחוני(. כדמוקרטיה אנו  תחת פיקוח הממשלה, הכנסת, 
חוקים  ומערכת  התקשורת  הבג"צ,  המדינה,  מבקר  הקהל,  דעת 
האו"ם,  מכללי  החורגת  מדינה  הנשק(.  טוהר  )מוסר,  וערכים 
בסנקציות  מסתכנת  העולמית  הקהל  ומדעת  בינ"ל  מאמנות 
רשמיות או בלתי פורמאליות. מאידך, לארגוני הטירור אין חובות 
משמעת לא כלפי עמם, לא כלפי האו"ם או מדינות העולם. אין 
זכויות  ארגוני  ביקורת  או  מדינה  חוקי  ולא  מלחמה  מוסר  להם 

אדם ותקשורת. 
ארגוני הטרור האיסלמי מגבירים איומי השמדה בחסות אמונה 
דתית פונדמנטליסטית יוקדת. אין להם שום עכבות או מיגבלות 

ולשיטתם הכל מותר; מתאבדים, רצח 
אזרחים, ירי מתוך בתי חולים, בתי ספר ומסגדים, הרס וחורבן 
מפגרת  הבינ-לאומית  החקיקה  עמם.  בני  של  אכזרית  והקרבה 
כה,  עד  אותם,  פטר  הנאור  העולם  טירור.  ארגוני  מול  מאד 

מחובות המשפט הבינלאומי.
האם ואיך יכולה ישראל, כמדינה דמוקרטית, לחסל את ארגוני 
הטירור הללו? שליטתנו ביו"ש מוכיחה ששליטה קבועה בשטח 
מאפשרת לגדוע באופן משמעותי את הטירור. אם נשלוט בעזה 
בקביעות דומה נוכל לחסל את החמאס. אולם נראה שאין מגמה 
היכולת  לכך.  רחבה  לאומית  בהסכמה  הצורך  את  תואמת  זו 
גבוה  דמים  מחיר  לשלם  מחשש  מוגבלת  והצבאית  הפוליטית 
)תרתי משמע( וערעור מעמדנו הבינ"ל וחשש לסנקציות. מאידך, 
שליטה זמנית בעזה תעניק רק פתרון זמני. משמעותה הרתעה 

ולא הכרעה. כעוצמת הפגיעות בטירור כך יהיה משך ההרתעה.
חלום: ארגונים מול ארגונים

ארגוני  מול  להציב  הוא  מהמציאות  ומנותק  דמיוני  פתרון 
הללו  הברית'.  'ארגוני  בינלאומיים,  לחימה  ארגוני  הטירור 
תמיכה  יקבלו  הם  מדינות.  על  החלות  ממיגבלות  פטורים  יהיו 
כספית והסברתית מהעולם היהודי והנוצרי וממדינות שמוכנות 
די מתנדבים לשרת בארגונים אלה  לסייע בגלוי ובסתר. ימצאו 
המאיים  האיסלמי  הטירור  את  למגר  החיוני  בצורך  שמאמינים 
על הסדר העולמי. אך רבותי, נקיץ מחלום באספמיה! במציאות 
גואה,  מערבית  אנטישמיות  מול  ניצבים  אנו  הנוכחית  המרה 
כאילו  בחמאס,  בלחימה  עורף  לנו  מפנות  ידידותיות  ומדינות 
הפונדמנטליזם  ולא  העולם  על  שמאיימת  זו  היא  היהדות 

האיסלמי.
הזה  בטירור  ולהילחם  להמשיך  נאלץ  יתעורר  שהעולם  עד 
לבדנו. הסכמים הם שפה מחייבת בין מדינות ולא ארגון טירור. 
מולם קיימת רק לחימה, תוך זקיפת רוח העם, חיזוק האחדות, 
כל  הצבאי.  בתחום  תחבולות  ועידוד  המדינית  המנהיגות  גיבוי 
אלו, יחד עם אורך רוח וקור רוח, יובילו לניצחון. עם הנצח לא 

מפחד מדרך ארוכה...
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

חלום: ארגוני מתנדבים 
בלתי פורמאליים ילחמו 

בארגוני הטירור
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