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גולן
18:45 
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חיפה
18:39
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תל-אביב
18:48
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באר שבע
18:48 
19:44

אילת
18:46
19:41

 ירושלים
18:32
19:43

קבלת שבת
מדוע שני ספרי תורה?

לכל  בנוסף  המלך,  נצטוה  יוסף  והבית  הרמב"ם  לדעת 
איש ישראל, לכתוב לו ספר תורה שני: "והיה כשבתו על 
כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר 
שהוא  היא  הכוונה  אם  )יז,יח(.  הלוים"  הכהנים  מלפני 

יקרא פעמיים, די היה בספר תורה אחד. 
מוכרחים להניח ששני ספרי התורה ממלאים תפקידים 
שונים, כך שלא יתכן למלא אותם כאחד. האחד, הזהה 
לתפקידו של ספר התורה של כל איש מישראל, מחבר 
ה'  ידי  על  ממנו  הנדרש  אל  כלומר  להלכה,  האדם  את 
כפרט. על מנת לדעת מה ה' דורש ממנו לעשות, פונה 
אל  ובימינו  הלויים,  ואל  הכהנים  אל  מישראל  האדם 
לתורה  בהתאם  הכתוב  את  שיפרשו  מנת  על  הרבנים, 
שבעל פה. לעומת זה הספר השני בא ללמד את המלך 
ינהיג את  את תפקידו המדיני, את המגמות שעל פיהן 
הלויים".  הכהנים  "מלפני  אותו  כותב  הוא  המדינה. 
המלכותית  לקריאה  ההלכתית  הקריאה  בין  ההפרש 
יד,ו  )מל"ב  יהודה  מלך  אמציה  במעשה  במיוחד  בולט 
יומתו אבות על בנים"  ודה"ב כה,ד(, שאת הכתוב "לא 
שהוא  התלמוד,  של  כדרכו  קרא  לא  כד,טז(  )דברים 
כהנחיה  אם  כי  כז,ב(,  )סנהדרין  קרובים  עדות  לפסול 
בהנהגת המלכות שלא להרוג את קרובי המשפחה של 

המורדים במלך.
מלכותו  תולדות  למצוא את  לומר שהמלך מבקש  ניתן 

דרך  על  התורה,  בספר  שלו 
הכתוב  על  החסידי  הדרוש 
כל  בו  וקרא  עמו  "והיתה 

שהמלך  )יז,יט(  חייו"  ימי 
חייו.  ימי  כל  את  בספר  קורא 

המלכות  של  דרכה  זה  לפי 
היא להמשיך את ההיסטוריה המקראית דרך המעשים 
אל  מאשר  יותר  הכלל  אל  הנוגעים  בממלכה,  הנעשים 

הנהגתם הדתית הפרטית של נתיניה.
 :" ה'  "יראת  בתורה  הנקראת  היא  המלך  של  זו  דרך 
"למען ילמד ליראה את ה' א-לוהיו" )יז,יט(. גם במצוות 
הקהל, קריאתו של המלך בתורה נועדה לגרום ליראה: 

ויראו את ה' א-לוהיכם" )לא,יב(.
מתגלה כאן ממד מיוחד של יראת שמים. בעוד שמקובל 
לראות ביראת שמים תנועה נפשית המרכזת את האדם 
העזרה  או  הפרטית  המעשים  בקדושת  הפרט,  בתחום 
לזולת במסגרת חסד של יחידים, תובעת מאתנו התורה 
שיראת השמים תעסוק דווקא בממלכה, ביד ה' הפועלת 

דרך הפוליטיקה.
זוכה  ישראל,  מדינת  דרך  ה'  התגלות  את  החי  דורנו, 
בגלות,  שנטשטשה  זו  המקורית,  השמים  ליראת 
תפקיד  ומעניקה  הממלכות,  את  ה'  בהנהגת  העוסקת 

אוניברסאלי לעם ישראל בקרב עמים רבים.

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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אלול של חרדה, אלול של אהבה
סוגיית ערי המקלט המופיעה בפרשתנו קשורה לחודש 
אלול. ב"לקוטי תורה" לאר"י הקדוש נאמר כי אלול הוא 
מילים  לך",  ושמתי  לידו  "ִאנה  של  התיבות  ראשי  גם 
המתייחסות בפסוק לרוצח בשגגה, שהקדוש ברוך הוא 
הוא  אלול  שחודש  ללמדנו  אליו.  לנוס  מקום  לו  נותן 
ִאנה  בחסדו  הוא  ברוך  "הקדוש  מקלט:  עיר  בבחינת 
וִזמן חודש אלול לכל מי שחטא בתוך השנה, שישוב אז 

בתשובה ויקבלוהו".
עושה  שהאדם  עבירה  בכל 
הרי הוא "שופך דם האדם" 
את  שופך  ט,ו(,  )בראשית 
הקדושה  של  והחיות  הדם 
ליצר  כוחותיהם  את  ונותן 
הדבר  הקבלה  פי  )על  הרע 

אלול  וחודש  באדם"(.  האדם  דם  "שופך  במילים  רמוז 
הוא "עיר המקלט" מ"גואל הדם". 

גואל הדם הוא היצר
לאדם  נותנים  בעיר המקלט  עונש.  איננה  עיר המקלט 
את כל מה שהיה רגיל בו בביתו, כדברי חז"ל על המילה 
לו  ]=עשה  לי חיותא"  ליה מידי דתהוי  "עביד   - "וחי" 
מקום  שינוי  היא  מקלט  עיר  חיות[.  לו  שתהיה  דבר 

וגלות שמכפרת.
היצר הרע שהסית  הוא  מ"גואל הדם",  בורחים  אנחנו 
שעשינו  העבירות  על  בנו  לנקום  ובא  לחטוא  אותנו 
)"יורד ומתעה, עולה ומרגיז, נוטל רשות ונוטל נשמה". 
בבא בתרא טז(. בחודש אלול צריך להתנתק מהמקום 
ולברוח  לנוס  ולהיכנס,  השנה  כל  מצויים  אנו  בו 
למקום חדש. מקום של חשבון נפש ותשובה, רצון טוב 
להיות  הרצון  כלומר,   – מכפרת  עצמה  הגלות  ונקיות. 
אותנו  ומנתק  חדש  למקום  אותנו  מביא  חדש  במקום 

מעוונותינו. 
כל ראשי התיבות

ארבעה ראשי תיבות נוספים מצויים בספרים קדמונים 
לחודש זה ומכילים בקרבם את כל עבודת ה':

"אני לדודי ודודי לי" )האר"י, אבודרהם( –  מה שבינינו 
לבין ה' יתברך: לימוד התורה ועבודת התפילה.

 – אמרכל(  )ספר  לאביונים"  ומתנות  לרעהו  "איש 

אדם  בין  חסדים,  גמילות 
לחברו.

לבבך  את  אלוקיך  ה'  "ומל 
הטורים(  )בעל  זרעך"  לבב  ואת 

תשובה:  של  עז  רגש  מתוך  נעשה  הכל  זה  בחודש   –
את  אלוקיך  ה'  "ומל  ואז  לבבכם"  ערלת  את  "ומלתם 
גם  אך  טובים  לא  מדברים  היא  התשובה  לבבך". 
יותר: "והרוח תשוב אל  מתרוממת למקומות עליונים 
בכל  אליו  ושיבה  בה'  והתכללות  דבקות  האלוקים", 

מאודנו.
ויאמרו  לה'  "אשירה 
בשירת   – )האר"י(  לאמר" 
שבלשון  ישיר"  "אז  הים 
שירת  גם  נרמזת  עתיד 
שירת  לבוא",  ה"לעתיד 
הגאולה. ראשי תיבות אלו 
הגאולה,  זמן  של  ה'  עבודת  על  מלמדים  החודש  של 
עבודה כזו שאינה מתחשבת בעיכובים והפרעות שמצד 

העולם, כאילו אינם במציאות.
דגים שבים או עת דודים

אבל עיקרו ויסודו של חודש זה הוא "אני לדודי ודודי לי". 
הקב"ה מכונה כאן בתואר המתוק של דוד אהוב ואוהב. 
בקשר עם הדוד יש רק חוויות טובות וזיכרונות נעימים.

התארים הרגילים של ה' מבטאים יראה ומשמעת שבין 
אך  ובניו,  אב  שבין  ואוהב  עצמי  וחיבור  לעבדיו,  מלך 
התואר "דודי" מבטא אהבה ומתיקות נטו, הרגשה של 

כיף ביחד.
יש אלול של יראה, זה האלול המטיל חרדה, אותו אלול 
שהדגים שבים רועדים לבואו, וכפי שאמרו בבדיחותא 
שאלול ראשי תיבות: אוי לי ואבוי לי... במידה מסויימת 
זה נכון, צריך את המשגיח שיכריז בזעזוע: א-ל-ו-ל ואת 
תקיעת השופר של "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו". 
אבל העומק והמהות של אלול הם קירבה גדולה בינינו 
לבין דודנו. "המלך בשדה", מקבל כל אחד ואחת ומקשיב 
בהמון סבלנות: "והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות 
ומראה פנים שוחקות לכולם", וכאן תקיעת השופר היא 

"עת דודים" שיא של התעוררות אהבה ודבקות.

יש שאמרו בבדיחותא שאלול 
ראשי תיבות: אוי לי ואבוי לי...
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 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com

יפוצו מעיינותיך
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חנוך לנער
חפש את המדריך

פופים  על  שעונים  הלילה,  של  הקטנות  בשעות  פעם  ישבנו 
ומרגע  הקרירה  מהרוח  נהנים  הכנרת,  לחוף  היהודי  באוהל 
אחד  בדוי(,  )שם  אלירן  אלינו  הצטרף  לפתע  רוח.  נחת  של 
הנערים בחוף, וביקש לדבר איתנו. למראה המבטים העייפים 
שלנו הוא השתתק והתכנס בתוך עצמו, "דבר חופשי" אמרנו 
לו "אל תיתן לנו להפריע למחשבות שלך לזרום". "רק ספרתי 
בראש את אנשי הטיפול שאני קשור אליהם, כולל היועצת, 

המבחן,  קציני  הקבסי"ם, 
הגעתי  והעו"סיות.  הפסיכולוג 
ל-19" השיב אלירן בחיוך שובב 
"ובכל זאת כאשר אני צריך לדבר 
עם מישהו באמת אני מחפש את 
האוהל  מצוות  המדריכים  אחד 

היהודי...". 
מתוך הכרות עם ארגונים, עמותות ומוסדות נוספים הפועלים 
עם בני נוער המצב דומה גם שם. לאמור, באם יישאל החניך 
מי הדמות המשמעותית בתהליך אשר הוא עובר, אחוז ניכר 
בעיניו.  כדמות המשמעותית  המדריך  של  בשמו  ינקוב  מהם 
המכובד  המקצועי  הכלים  ארגז  כל  את  למדריך  אין  אמנם 
המקצועי  הטיפול  בעוד  אבל  המקצוע,  לאיש  שיש  והחשוב 
מדגיש את הדיסטנס, הליווי מאפשר קשר אישי, אמון ואהבה 

ובכוחם של אלה לקחת את המסע הנפשי למחוזות אחרים.
שומרי  אינם  אשר  במוסדות  גם  מתקיים  לעיל  האמור 
תורה ומצוות, אבל במקומות הדתיים יכול המדריך לפתוח 
המרכזיים  ההבדלים  אחד  כיצד?  הנשמה.  אל  נוסף  שביל 
הוא  היהודית  הנפש  לתורת  המודרנית  הפסיכולוגיה  בין 
על  לקיום הנשמה. הפסיכולוגיה בהכללה מסתכלת  ביחס 
זרימת החיים אשר כבר קיימת בתוך האדם, מנסה לאבחן 
ובכך  אותם  להתיר  נמצא,  המטופל  בהם  הפלונטרים  את 
לסייע לו לתפקד טוב יותר. כמובן שקיימות מתודות שונות 
אבל זו קריאת הכיוון. יש לפסיכולוגיה המודרנית לא מעט 
יתרונות, אולם אחת הבעיות המרכזיות היא שההתעסקות 
בתוך  גדול  משקל  לבעיות  מעניקה  גם  בבעיות  המתמדת 
טיפול  קיבלו  אשר  צעירים  של  מבוטל  לא  מספר  הנפש. 
פסיכולוגי ארוך סיפרו לנו כי מיד לאחר הטיפול הם חשים 
בהקלה, כאילו עוד כתף משתתפת במשא ייסורי הנפש, אך 
הבעיה  את  לפתור  עזר  שהטיפול  הרגישו  לא  הם  במקביל 

להיפך.  אף  ולפעמים 
שתפסו  היחסי  המשקל 
הלך  בנפש  ההתמודדויות 
שמחת  חשבון  על  ותפח 

החיים הטבעית. 
זאת, תורת הנפש היהודית מתייחסת לקיים כחלקי  לעומת 
"בראתה"  היא",  "טהורה  של  הממדים  כל  לא  ביותר. 
תפקיד  יש  לקב"ה  במלואם.  ונפתחו  נופחו  כבר  "ויצרתה" 
אלו  ושליחות,  ודרישות  יהודי  לכל 
נכתבו  לכלל  נמסרו  אשר  מתוכם 
הפרטיות  הדרישות  אולם  בתורה, 
נובעות מתוך הנשמה ולא כל צעיר 
יודע להגדיר בעצמו מה רוצה ממנו 

הנשמה שלו. 
מבוסס  המערבי  שהעולם  מכיוון 
להיות  יכול  המדריך  הקשבה,  על  מאשר  יותר  דרישות  על 
האיש הנכון במקום הנכון. מדריך קשוב יכול לחולל פלאות 
אצל נער, לגלות את המקומות בהם פועם ה' בקרבו. כאשר 
המדריך משדר למערכת או אפילו לנער עצמו שהוא לא רואה 
אשר  הזה  בעולם  תפקיד  בעלת  נשמה  אלא  "בעייתי",  בו 
מצוקות  את  מעמיד  הוא  ולגדול  להתפתח  לאן  לה  יש  עוד 
הנפש בפרופורציה הנכונה וכך הן יכולות לזכות לטיפול בלא 

שיחשיכו את אור החיים. 
היהודי  ובאוהל  ב"זולה"  המדריכים  יעקב, אחד  מאור 
היה  ממנו  התייאש  העולם  כל  שכאשר  תמיד  מדגיש 
מדריך אחד שהצליח להוכיח לו שה' לא מתייאש ממנו 
וכך לבסוף הגיע מאור יעקב עצמו למצב בו הוא מצליח 
לתקשר עם בני הנוער הנמצאים במצב הקשה ביותר. 
בקרב  נחמן  רבי  של  לפופולאריות  שהסיבה  ונוסיף 
הצעירים היא מלחמתו בייאוש וחוסר הנכונות של ה' 

לוותר על שום יהודי המתגלה בכתביו.
גם  זה  בקיץ  החליט  היהודי  האוהל  הדברים:  ובשולי 
להתמקד בעשייה חיובית ולא בבעיות ובמקום לפגוש 
התנדבות  מחנות  הפעלנו  החוף  בקו  הצעירים  את 

לבנים ולבנות. רשמים בטור הבא.

 לתגובות:
eyfy156@gmail.com

בעוד הטיפול המקצועי מדגיש את 
הדיסטנס, הליווי מאפשר קשר אישי, 

אמון ואהבה



4

משפחת ישראלי
נד

פו
ה 

אל
ני

 ד
ר:

איו
 ,"

ם
ניי

ור
ת

ת 
כו

אי
רי 

ספ
 -

ון 
צי

 ע
ור

א
" 

כון
מ

 ה
הל

מנ
זן 

רו
ת 

קה
ב י

הר

עבודת חופש
זה ביום הראשון של החופש  היה 
לקום  לעצמי  הרשיתי  הגדול. 
מאוחר. השמש כבר עמדה באמצע 
צפירות  נשמעו  מהרחוב  השמים. 
משחקים  היו  ילדים  מכוניות, 
מבוגרת  אישה  לזה,  זה  וצווחים 
ברוסית  שלה  הכלב  עם  דיברה 

וקראה לו שיבוא אחריה. קולות המולה של אמצע היום. 
הצצתי בשעון ונבהלתי. אבל מיד נזכרתי – הרי חופש היום! אין 
לי לאן למהר! התמתחתי וגררתי את עצמי מהמיטה, והסתכלתי 
מסביב. להפתעתי ראיתי את יהודה כשהוא יושב ליד השולחן, 

שקוע בשיעורי בית.
היום"  חופש  לך?!  קרה  מה  "יהודה, 

שאלתי בפליאה.
את  להרים  מבלי  יהודה  ענה  "נכון," 
די  קיבלנו  "אבל  מהחוברת,  ראשו 
רוצה  אני  לחופש.  בית  שיעורי  הרבה 

לסיים את זה מהר!"
כוח  יש  למי  לחופש??  בית  "שיעורי 
לזה?" פיהקתי "רק התחלנו את החופש 
עכשיו! היום אני לא נוגעת בשום ספר! 
אותם  לעשות  זמן  המון  עוד  לי  יהיה 

בהמשך החופש..."
יהודה  הפטיר  רוצה"  שאת  "איך 

והמשיך לעבוד.
בית.  על שום שיעורי  היום  לעבוד  א  ל  ש  רציתי  בהחלט  ואני 
היו לי מספיק שיעורי בית ועבודות ומבחנים כל השנה, ובמיוחד 
לנצל  מתכוונת  בהחלט  שלי  החופש  את  ואני  סופה,  לקראת 

לדברים אחרים!
בימים הבאים לא נהיה לי יותר חשק לשיעורי בית. להיפך. ככל 
שהתרחקתי משנת הלימודים הלכו החוברות והספרים ונעלמו 

מזכרוני, והפכו לערפל מרוחק.
הבית  לשיעורי  להקדיש  הקפיד  דווקא  זאת,  לעומת  יהודה, 

וחוברות העבודה שלו זמן קבוע בכל יום. 
סיימתי  "יייש!  וצווח:  שלו,  החוברת  את  יהודה  סגר  אחד  יום 

הכל!"
הסתכלתי בו, וקצת קנאה התגנבה לליבי, אבל לא אמרתי כלום.
"גם את קיבלת לא מעט שיעורי בית לחופש, נעמה. לא?" שאל 

אותי יהודה "מתי בדיוק את מתכוונת לעשות אותם?"
"אל תדאג" עניתי "יש עוד מספיק זמן".

יהודה הסתכל בלוח השנה ואמר לי: "רק לידיעתך, נעמה, יש עוד 
שבוע בדיוק לסיום החופש!"

שהזמן  איך  מאמינה!  לא  אני  שבוע!  "רק  שאגתי  "מהההה?" 
טס!"

הילקוט המוזנח,  ניגשתי אל  ברירה. בחוסר חשק  הבנתי שאין 
וחיטטתי בו קצת כדי להיזכר מה היו עבודות החופש שקיבלתי. 
מהודקים  דפים  חבילת  צבעוניות,  חוברות  כמה  משם  שלפתי 
לעבודה בעברית, חומש – שמתוכו הייתי צריכה לחזור על כמה 

פרשיות, ועוד דף הנחיות לעבודת חקר בנושא "הקיץ בישראל".
אותה.  לסדר  וניסיתי  השולחן  על  הערימה  כל  את  הנחתי 
הקדשתי דקות ארוכות לסידור כל הערימה, ואחר כך החלטתי 
מה אעשה ראשון, מה שני ומה אשאיר לסוף... לאחר שהשקעתי 
שההכנות  למסקנה  והגעתי  פיהקתי  הזאת,  המחשבה  כל  את 
גם הן חלק חשוב מהעבודה, ואם כן די לי במה שעשיתי היום. 

בעזרת ה' אמשיך )כלומר אתחיל( מחר...
למען  לעבוד.  באמת  התחלתי  סוף  סוף  למחרת 
רגע  כל  כי  הרבה,  להתקדם  הספקתי  לא  עדיין  האמת 
אחיי  על  הרבה(  )או  קצת  הסתכלתי  מהמקום,  קמתי 
שלהם...  לשיחות  קצת  הקשבתי  במחשב,  שמשחקים 

אבל גם התקדמתי קצת.
כשנשארו רק שלושה ימים לסיום 
החופש הבנתי שאני חייבת להיכנס 
להיסטריה,  נכנסתי  אחר.  לקצב 
ולעבוד.  ולעבוד  לעבוד  והתחלתי 
החוברות  מול  ישבתי  היום  כל 
המורה  על  והתעצבנתי  והספרים, 
שיעורי  הרבה  כך  כל  דינה שנתנה 

בית לחופש.
נועד  זה  שכל  ידעתי  ליבי  בסתר 
שאם  ידעתי  וגם  אותי,  לקדם  רק 
הייתי עושה כמו יהודה אז לא היו 
לי כל כך הרבה עבודה ולחץ. אבל 
– אני אינני יהודה, ואני כן דחיתי 
הכול לסוף, ועכשיו זה מעצבן שיש 

לי כזה לחץ!
עד  ישבתי  עוד  הלימודים  שנת  פתיחת  שלפני  בערב 
בלית  להיעצם.  התחילו  שעיני  עד  מאוחרת,  די  שעה 
דינה  המורה  שכנראה  זה  עם  להשלים  נאלצתי  ברירה 
תכעס עלי שלא סיימתי את הכול, וקיוויתי שלפחות לא 
זמן  לי  גדול, או אולי לפחות שתיתן  תעשה מזה עניין 

נוסף להשלים את החסר...
חזרנו לבית הספר עמוסות חוויות מהחופש הגדול. היה 
כיף לפגוש את כל הבנות ולהעביר חוויות. עם הישמע 
הצלצול נכנסנו לכיתה, מיהרנו לתפוס מקומות וחיכינו 

שהמורה דינה תיכנס.
הדלת נפתחה והמורה נכנסה, אך מי זו? הלוא זו המורה 

שירה! מה היא עושה כאן?
"אני  רחב  בחיוך  שירה  המורה  אמרה  בנות"  "שלום 
אמורה  שהיתה  דינה  המורה  לכיתתכן.  להיכנס  שמחה 
דירה  לעבור  במפתיע  נאלצה  השנה,  גם  אתכן  ללמד 
עליכן  שמעתי  במקומה.  נכנסתי  ואני  רחוקה,  לעיר 
הרבה דברים טובים, ואני מקווה שנחכים ונהנה ביחד..."

ועבודות החופש? אלה לא הוזכרו כלל...
ישראלי"  "משפחת  רוזן  יקהת  ספרי  את  להשיג  ניתן 

ו"משמיע ישועה לילדים" בטלפון 054-6340121

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com

נעמה מספרת:
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

מאימתי יש לומר סליחות בישיבות?
החל  סליחות  לקיים  יש  בישיבות  האם  שאלה: 
מראש חודש אלול, כמנהג הספרדים, או שהחשש 

מפני פגיעה בלימוד התורה דוחה את קיומן?
תשובה:

מנהג הציבור ומנהג הישיבות
דן  )ג,מד(  דעת  יחווה  בספרו  יוסף  עובדיה  הרב 
ישיבות  ובחורי  "אברכי  ידי:  על  סליחות  באמירת 
שרגילים לעסוק בתורה עד שעה מאוחרת בלילה, 
יתבטלו  לסליחות,  לילה  בעוד  קום  ישכימו  ואם 
לכל  לצרף  יש  לענ"ד  ברם  ביום...".  לימודם  מסדר 
דיון בשאלה זו גם את השאלה הבסיסית של היחס 
בינה  והיחס  התורה  ולומדי  הישיבות  הנהגת  בין 

ובין הציבור.
מאימתי?

מה  לדון  צריך  ראשית 
המנהג  של  התוקף  הוא 
קודם  סליחות  לומר 
וממתי  הנוראים  לימים 
בגאונים  כן?  נהגו 
חמש  מצינו  ובראשונים 

הנהגות:
ימי  בעשרת  לומר סליחות  היה  א. מנהג הגאונים 
הרי"ץ  ראשונים.  כמה  ונהגו  פסקו  וכך  תשובה, 
גיאת בתחילת הלכות תשובה מביא: "ואמר רב כהן 
צדק מנהג בב' ישיבות לומר תחנונים בי' ימים שבין 
האיי  רבינו  ואומר  הכפורים...  ליום  השנה  ראש 
מנהגנו לומר תחנונים בהני י' ימים לחוד"; דברים 
דומים מופיעים בסדר רב עמרם גאון )ב,קיז(. מנהג 
זה מופיע גם אצל הרמב"ם בהלכות תשובה )ג,ד(, 
אצל  הקהילות",  רוב  כ"מנהג  )כה(  המנהיג  בספר 
"מנהג  זהו  כי  שמזכיר  טז,א(  השנה  )ראש  הר"ן 
גירונה" וכן באורחות חיים )בתחילת הלכות ראש 
ימי  בעשרת  רק  לומר  שהמנהג  רואים  השנה(. 

תשובה היה המנהג גם בספרד וגם בפרובנס.
לומר  המנהג  מופיע  ראשונים  כמה  אצל  ב. 
גיאת  ברי"ץ  כך  אלול.  חודש  מראש  סליחות 
קיימי  פרס  אתרי  דמקצת  "ושמענו  )הנ"ל(: 
מראש חדש אלול", ומביא הסבר שזהו משך הזמן 
הלוחות  להוריד את  כדי  סיני  להר  שעלה משה 
השניים ביום הכיפורים. בספר המנהיג כותב כי 
זהו מנהג "יש מקומות בספרד"; ובאורחות חיים 

כותב שכך נהגו "במקצת מקומות"..
ג. הר"ן )לעיל( מביא שבברצלונה נהגו להשכים 
פי  על  הבריאה  תחילת  כנגד  באלול,  כ"ה  מיום 

שיטת רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם.
ד. המאירי בחיבור התשובה )עמוד 250( כותב: 
ולקבוע  בלילות  לקום  במקומות  נהגו  "ומזה 
של  וחמישי  שני  בכל  הכנסת  בבית  תפילה 
תשובה  ימי  בעשרת  הכל  שעושין  כדרך  אלול 

בתחנונים ובדברי כבושין".
ה. מנהג אשכנז הרווח היום מובא בטור )תקפא(: 
"ומנהג אשכנז כשחל ראש השנה ביום ה' או בשבת 
אז מתחיל ביום ראשון שלפניו לעמוד באשמורת 
צבור  ורוב  ותחנונים  סליחות  ואומרים  הבקר 

תפלת  ומתפללין  מתענין 
ראש  וכשחל  תענית, 
מתחילין  אז  בב"ג  השנה 

בשבוע שלפני  ראשון  ביום 
להיות  השנה  ראש  שחל  השבוע 

בתוכה".
תוקף אמירת הסליחות

במנהג.  שמדובר  רואים  אנו  הנ"ל  המקורות  בכל 
מראש  "נוהגים....  )תקפא(:  בשו"ע  נפסק  גם  כך 
חודש אלול ואילך". הרמ"א הביא את מנהג אשכנז 
כל  את  שפורש  אחרי  יוסף,  עובדיה  הרב  מהטור. 
שאף  "נמצא  מסכם:  הנ"ל,  הראשונים  שיטות 

בספרד לא נתפשט מנהג זה בכל המקומות".
פרישת לומדי התורה מהציבור?

התורה  לומד  יכול  האם 
על  הציבור  מן  לפרוש 
יותר  ללמוד  שיוכל  מנת 
במסכת  בגמרא  תורה? 
שבת )י,א( מסופר כי רבא 
אם  חלקו  המנונא  ורב 
בתפילה  להאריך  מותר 
תורה.  לימוד  חשבון  על 
חובה  שהיא  תפילה  על  מדברת  הגמרא  ברם, 

ואילו אנו עוסקים בסליחות שאינן אלא מנהג. 
טוב  "יותר  כותב:  )תקפא(  יוסף  בברכי  אולם, 
בימים אלו להרבות סליחות ותחנונים עם הצבור 

מללמוד )הרב טור ברקת(... "
הרב עובדיה יוסף יוצר מדרג שלפיו מי שאינו יכול 
לקום, כי הדבר יפגע בלימודו, יקום בשני ובחמישי. 
אלול  בחודש  וחמישי  בשני  לקום  יכול  שאינו  מי 

שיקום רק בעשרת ימי תשובה.
אולם, מעבר לכל האמור לעיל, לענ"ד ישנו פגם גדול 
ספק  אין  הציבור.  מן  פורשים  החכמים  שתלמידי 
שההנהגה הראויה היא שגם תלמידי חכמים יקומו 

ויהיו שותפים עם הציבור בתפילות הסליחות.
המנהג הראוי בישיבות

לדון  מקום  יש  שהובאו  השיקולים  כל  לאור 
רק  ולא  בישיבות,  היום  סדר  להיות  צריך  מה 
ימינו  במציאות  ב"ה,  התורה.  לומד  יעשה  מה 
ברוב הציבור אין ישיבות רק לאשכנזים או רק 
לספרדים, ויש לתהות האם נכון שכל אחד יאחז 
במנהג אבותיו כך שחלק יתחילו לומר סליחות 
וחלק  הלימוד(,  בעול  לעמוד  )ויתקשו  בר"ח 
יתחילו רק מספר ימים לפני ראש השנה, כאשר 

המנהג ביסודו הוא מנהג מקום. 
תשובה  ימי  בעשרת  המנהג  שרק  ראינו  לעיל 
להציע  יש  שכך  כיון  השיטות,  לכל  משותף 
של  הסליחות  אמירת  זמן  עד  אלול  שמר"ח 
מנהג אשכנז יאמרו כולם )אשכנזים וספרדים( 
המופיע  כמנהג  ובחמישי,  בשני  רק  סליחות 
לפסקו  ובהתאם  למאירי,  התשובה  בחיבור 
ומהשבוע שלפני ראש  יוסף.  עובדיה  של הרב 
השנה יאמרו הכל סליחות דבר יום ביומו. אין 

בתשובה זו פסיקת הלכה אלא הצעה בלבד. 

ההנהגה הראויה היא שתלמידי 
חכמים יהיו שותפים עם הציבור 
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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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אגרת רב שרירא גאון
תשובות רבות יצאו מתחת ידיו של רב שרירא 
 .)906-1005 ד'תשס"ו   – )ד'תרס"ו  גאון 
יעקב  לרבנו  תשובתו  היא  ביותר  המפורסמת 
יעקב  רבנו  מקירואן.  שאהין,  אבן  נסים  ב"ר 
אביו של רבנו נסים, היה מראשי בית המדרש 
כפי  הוא  המשפחה  מוצא  שבתוניס.  בקירואן 
הקהילות  הידלדלות  בשל  אך  מפרס,  הנראה 
למערב  רבים  יהודים  נדדו  במזרח,  היהודיות 

היתה  קירואן  אפריקה.  לצפון   –
בנתיבי  חשובה  דרכים  צומת 
סחורות  לאומיים.  הבין  הסחר 
דרכה  ושבו  עברו  ומרוקו  מספרד 
ועד  ופרס  לבבל  ומשם  למצרים 
להודו. יחד עם הטובין עברו ושבו 
אל  מהתפוצות  ותרומות  אגרות 
שימש  יעקב  רבנו  הבבלי.  המרכז 
לישיבה  הקהילה  בין  הקשר  איש 

ולכן הופנתה התשובה אליו.
לתולדות תורה שבעל פה

נכתבה  כיצד  שנשאלה:  השאלה 
המשנה? השאלה מתפרטת: האם 
כנסת  אנשי  בכתיבתה  התחילו 
הגדולה? מדוע רוב חכמי המשנה 
מה  המאוחרים?  מהדורות  הם 

ההיגיון שבסדור המסכתות במשנה? מה היחס 
כיצד  הברייתות?  מהן  לתוספתא?  בין המשנה 
נכתב התלמוד? מה עשו הסבוראים? מה ארע 

מתקופתם ועד לימי רב שרירא? 
ומפורטת.  ארוכה  שרירא  רב  של  התשובה 
השאלות  על  הגאון  משיב  הראשון  בחלק 
הקדומים,  ההלכה  ספרי  של  מוצאם  בדבר 
מחבריהם וסדריהם. לאחר מכן הוא מפרש את 
בחלק  והאמוראים.  התנאים  של  הדורות  סדר 
הסבוראים  תקופות  על  מספר  הוא  השלישי 

והגאונים. 
נוסח ספרד ונוסח צרפת

אגרת רב שרירא נדפסה בפעם הראשונה בשנת 
יוחסין'  ל'ספר  כנספח  בקושטא   )1566( שכ"ו 
של רבי אברהם זכות, על ידי רבי שמואל שולם. 
כשלוש מאות שנה אחרי הדפוס הראשון מצא 
1800- )תקס"א-תרמ"ד  גולדברג  ר  בֶּ החכם 
1884( כתב יד ישן ובו נוסח שונה של האגרת. 
גולדברג פרסם את הנוסח החדש בספרו 'חופש 
מטמונים' בברלין שנת תר"ה )1845(. גולדברג 
ואילו  המקורי  הנוסח  הוא  שלו  שהנוסח  טען 

הנוסח של רבי שמואל שולם הוא מוטעה.
הנוסחים השונים.  בין  ניסו להשוות  החוקרים 
נוסח  קדומים.  נוסחים  שני  שלפנינו  וקבעו 
ביניהם?  המחלוקת  ומה  ספרד.  ונוסח  צרפת 
למעשה ישנה מחלוקת ראשונים האם רבי כתב 
נכתבה  והיא  אותה  ערך  רק  או  המשנה,  את 
בפועל שנים רבות אחרי פטירתו. חכמי ספרד 
והמאירי  הרמב"ם  הנגיד,  שמואל  רבי  ובהם 
חכמי  ואילו  המשנה.  את  כתב  שרבי  קובעים 
סידור  על  מדברים  והסמ"ג  כרש"י  צרפת 

המשנה ועריכתה. הנוסח 
שמואל  רבי  שפירסם 
שולם תואם לשיטת חכמי 

ספרד. ואילו הנוסח של בר 
גולדברג מתאים לשיטת חכמי צרפת. 

איזה נוסח מדויק יותר?
חוקר תקופת הגאונים, הרב ד"ר בנימין מנשה 
מהדורה   )1921( תרפ"א  בברלין  הדפיס  לוין, 
הנוסחים  שני  כאשר  האגרת.  של  מדעית 
זה  לעומת  זה  מודפסים 
ומתחתם  עמודות.  בשתי 
במבוא  והערות.  נוסח  שינויי 
לוין  רב"מ  הארוך שלו העדיף 
בשל  וזאת  ספרד.  נוסח  את 
שבין  האמיצים  הקשרים 
בצפון  ליהודים  ספרד  אנשי 
הקשרים  לעומת  אפריקה. 
צרפת  ליהודי  שהיו  הרופפים 
טענה  אפריקה.  צפון  עם 
נטייה  הייתה  בספרד  נוספת: 
הקדום,  הנוסח  את  לשמר 
בצרפת  קשה.  הוא  אם  גם 
להגיה  חזקה  נטייה  הייתה 
עיני  ראות  כפי  הספרים  את 

הלומד. 
על  חלק  אפשטיין  נחום  יעקב  פרופ'  אולם 
א.  הן:  וטענותיו  לוין.  הרב"מ  של  מסקנותיו 
הארמית  היא  צרפת  בנוסח  והסגנון  הארמית 
ספרד  בנוסח  שדווקא  נראה  ב.  הגאונים.  של 
צרפת  בנוסח  שאינן  מאוחרות  הוספות  ישנן 
בגניזה  שנתגלו  האגרת  שרידי  ג.  המקורי. 
של  לדעתו  צרפת.  נוסח  את  דווקא  תואמים 
צרפת.  נוסח  הוא  המקורי  הנוסח  אפשטיין 

ולאחר מכן הוסיפו עליו וזהו נוסח ספרד. 
פרופ' אפשטיין מציין דוגמא מעניינת להבדלים 
שבין הנוסחים: בעמוד 118 של האגרת מספר 
רב  ישיבת סורא אחרי פטירת  רב שרירא על 
יוסף  רב  "ואיתיחד  צרפת:  בנוסח  סעדיה, 
ושבקיה  לגמרי...  מילתיה  ואידלדלת  במחסיה 
במדינתא  יתיב  ואזיל  כולה,  ולבבל  למחסיה 
דבצרה ושכיב התם. ועד השתא ליכא במחסיה 
והלך  סורא  את  עזב  יוסף  ]רב  מתיבתא. 
לבצרה, ועד עכשיו אין ישיבה בסורא[. ואילו 
מתיבתא  הות  לא  הכי  "ובתר  ספרד  בנוסח 
במתא מחסיא ]לא הייתה ישיבה בסורא[. מה 
ההבדל? בשנת רצ"ח )938( בה נכתבה האגרת 
כפי שנכתב  בסורא  ישיבה  לא התקיימה  אכן 
בנוסח צרפת. אולם בשנת שי"ב )952( נפתחה 
ישיבת סורא על ידי רב שמואל בן חפני. בנוסח 
ספרד המאוחר גרסו: לא היתה ישיבה בסורא, 

אך כעת בעת העדכון היא התחדשה. 
המקור  היא  שרירא  רב  אגרת  פנים  כל  על 

החשוב ביותר לקורות תקופת הגאונים.

עלי ספר

 לתגובות:
yosephl56@gmail.com
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ולהישאר בריאלהיות בריא

פיקוח הלכתי ברפואה
"...ַעל-ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל-ִּפי ְׁשלָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר")דברים יט, טו( 
לעניינים בהם נדרשים גדרי עדות יש צורך בשני עדים כשרים 
אולם  עבירות(.  מחמת  פסולים  או  קרובים  שאינם  )גברים 
"עד אחד נאמן באיסורין" –כלל המקנה נאמנות גם לאישה, 
כפי שמשתקף בענייני הנדה משם נלמד הכלל )"וספרה לה"(. 
כמו כן נאמנת אישה על הייחוס )באופן שאינו בכלל "דבר 
שבערווה" הדורש שני עדים( שהרי "נאמנת חיה )=מיילדת(  

לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר" )קידושין,ע"ג,ב(.
 )IVF( והפריות )IUI( תחום טיפולי הפוריות הכולל הזרעות
של  שולחנם  על  עלתה  ההלכתית  הסוגיה  מאד.  כיום  נפוץ 
לא  המוחלט  רובם  עשורים.  כשלושה  לפני  הפוסקים  גדולי 
מצאו בכך סרך, אולם חששו להתיר בשל החשש מטעויות 
וטיפולים  ומתפתחת  הולכת  המערכת  כאשר  בפרט  אנוש 
זוגות.  וכמה  לכמה  זמנית  בו  ביומו,  יום  מידי  נעשים  אלה 

בזמנו  דחף  אלה,  לטיפולים  להיזקק  וגובר  ההולך  הצורך 
בעידודו,  הלכתי,  פיקוח  מערך  להקמת  בורשטין  הרב  את 
זצ"ל  אליהו  הרב  של  המפורטות  ובהנחיותיו  בהמרצתו 
)מערך שלימים התרחב והיה ל"מכון פוע"ה"( וכך סלל את 
הדרך לגדולי הפוסקים להיתר ההלכתי לבצע טיפולים אלה. 
אף שהמערכת הרפואית מאבטחת עצמה היטב מפני תקלות 
מרע  לא  )"אומן  לרמאות  לחשוש  אין  עקרונית  כך  ומשום 
דברים  והיו  להתרחש,  יכולות  תמיד  טעויות  אומנותיה"( 
מעולם )טעות במעבדה מתגלית בממוצע אחת לחצי שנה(. 
)ציצ"א,ט,נ"א,ד,ו;  לכן אין ספק שמערכת הפיקוח מחויבת 
הגרשז"א,  בשם  יב-יג  עמ'  עה"ע  נשמ"א  יבי"א,ב,אה"ע,א; 
בגדרי  שאינו  יחוס  של  אישור  על  שמדובר  ומכיוון  ועוד( 
עדות, די באדם אחד לרבות אישה.  מפאת הצניעות לא נהוג 
לנאמנותה  ובדומה  גברים,  ע"י  יעשה  שהפיקוח  ראוי  ולא 
של המיילדת בחדר הלידה. יהי רצון שלא תצא כל תקלה 
ע"י הנשים העוסקות בכך מתוך יראת שמים וחרדת קודש. 
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ותודה לאשר על הליבון המשותף

שלטון ה'סלב'
בארץ  ביותר  המובילים  החדשות  מאתרי  באחד 
מרכזיות  סימניות  ארבע  הדף  בראש  מופיעים 
המפנות את הגולש לארבעת התחומים החשובים 
ביותר. ההפניה הראשונה היא לדף הראשי, השניה 
לחדשות, השלישית לספורט, והרביעית? הרביעית 
מה  זה  הסלבס...  דף  ביותר,  החשוב  לדף  מפנה 

חדשות,  שחשוב: 
ואנשים  ספורט 

מפורסמים.
***

שנת 2012, ילד בבית 
מה  נשאל  יסודי  ספר 

הוא רוצה להיות כשיהיה גדול? התשובה פשוטה 
ומהירה, 'מגה סלב'...

***
לפני  הערבי  העולם  על  עברו  היסטוריים  ימים 
שנתיים. נס המרד שהונף בתוניס הגיע מהר מאוד 
להפגנות  הגיעו  מצרים  מיליוני  תחריר.  לכיכר 
במרחק  התיכון.  המזרח  את  וזעזעו  משולהבות 
מועט מארץ הנילוס ישבו במדינת ישראל קברניטי 
אחר  בדריכות  ועקבו  הביטחון  ומערכת  המדינה 

ההתפתחויות.
גם אזרחי המדינה ישבו דרוכים באותם ימים מול 
דרוכים  היו  הם  צפייה.  שיאי  ושברו  הטלוויזיה 
החמיצו  ולא  הדרמטיות  מההתפתחויות  מאוד 
אף פרט. כשמדובר בשינויים הרי גורל - מי יכול 

להישאר אדיש?
הגדול  האח  ובהפקת  "קשת"   ,2 ערוץ  'בזכיינית 
דיווחו  במיוחד',  משמח  לבוקר  היום  התעוררו 
'נתוני הצפייה  כלי התקשורת,  למחרת האירועים 
מבשרים כי פרק כניסת הדיירים החדשים לתוכנית 

הצליח להשיג רייטינג שיא של 39.6%...'
על  שהתחוללה  בדרמה  כמובן  היה  הערב  'שיא 
של  לשעבר  הארוס  שושן,  בן  כשאבירם  המסך 
הפרשנים  הסבירו  במדרגות',  עלה  גרינר,  ליהיא 
זהויותיהם  שעוררו  הרבה  'הסקרנות  המלומדים, 
האחרונים  הימים  במהלך  החדשים  הדיירים  של 
זכה  להם  ביותר  הגבוהים  הצפייה  לנתוני  הביאה 

הפורמט בישראל...'. 
***

המוסלמים,  האחים  נציג  מורסי,  שמוחמד  בזמן 
להתחמש  לחמאס  ועזר  במצרים  לשלטון  עלה 
בני  וחצי  מיליון  טרודים  היו  קטלניים  נשק  בכלי 
לבית  יכנס  מי  בשאלה  האהובה,  בארצנו  אדם, 
האח הגדול. לא חוסני מובראק ולא מוחמד מורסי 
מעל  עד  עסוק  היה  הציבור  הציבור.  את  עניינו 
הראש בחבורה סתמית של אנשים, שכל מה שייחד 
אותה הוא שהם ידועים ומפורסמים. תוכנית שאין 

לה שום תוכן ומהות השתלטה עלינו. 

של  ההשתלטות 
חלק  היא  הגדול  האח 
של  הכללית  מההשתלטות 

תרבות ה'סלב' על חיינו. כבר 
לא מעניין אותנו מה התוכן והמהות של האדם, 
אלא רק מידת הפרסום לה הוא זוכה. את הטורים 
כותבים  לא  כבר  הראשיים  בעיתונים  שנכתבים 
האנשים  אלא  והמשכילים,  החושבים  האנשים 
המפורסמים )שלעיתים הם גם מוכשרים(. לכנסת 
נבחרים  לא  כבר 
המעשה  אנשי 
אלא  הניסיון,  ובעלי 
האנשים המפורסמים 
לעיתים  הם  )שגם 
שלא  לאן  מוכשרים(. 
נפנה, נתקל ב'סלבים'.
בעבר, אנשי המופת שהובילו את הדור התייחדו 
בהם,  שהיתה  הרוח  בשל  לעיתים  שהם.  במה 
כושר  בשל  לעיתים  ליבם,  אומץ  בשל  לעיתים 
מקוריים  היו  כי  סתם  ולעיתים  שלהם  הביטוי 

וחרגו מהכלל.
לא  כבר  והמשמעות  התוכן  אחרת,  זה  היום 
להיות  זה  מה שמחפשים  כל  אחד.  אף  מעניינים 
אהובים ורצויים על ההמון. הציבור נכנס למעגל 
שמה  דמויות  לחקות  מנסה  ההמון  קסמים. 
אותן.  ומכיר  אוהב  שההמון  הוא  אותן  שמייחד 
ידוע.  להיות  צריך  אתה  הציבור  את  להוביל  כדי 

הא ותו לא. 
***

החברה  משמים.  גזרה  אינה  הסלב  תרבות 
איכותיים,  אנשים  בהמון  גדושה  הישראלית 
חייבים  לא  אנחנו  מפורסמים.  ולא  מפורסמים 
ללכת שבי אחרי התרבות הנוראית הזאת. אנחנו 
מפורסמים.  מאנשים  רק  להתרגש  חייבים  לא 

אפשר גם אחרת.
איתן  צוק  ומלחמת  הנערים  שלושת  חטיפת 
מעין  הנסתרות  רבות  איכויות  שיש  לנו  הראו 
המצלמה. יש אנשים טובים רבים באמצע הדרך. 
לא חייבים להתרגש רק מאנשים מפורסמים. יש 
אנשים מדהימים שגרים ברחוב שלנו או בשכונה 
צריך  המון.  מהם  ללמוד  יכולים  ושאנחנו  שלנו 
מאימת  ולהשתחרר  העיניים  את  לפתוח  רק 

הידוענים והמפורסמים.
***

'רבי אומר: 
אל תסתכל בקנקן, 
אלא במה שיש בו.

יש קנקן חדש מלא ישן,
וישן שאפילו חדש אין בו... ' )אבות ד,כו(
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לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com
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כשמדובר בשינויים הרי גורל - מי יכול 
להישאר אדיש?
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משנה תורה
בפתיחה לספרו כותב רמב"ם "קראתי שם חיבור 
זה 'משנה תורה', לפי שאדם קורא בתורה שבכתב 
תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל 
ביניהם".  אחר  ספר  לקרות  צריך  ואינו  כולה,  פה 
רמב"ם  לבקר את  רבים  לאנשים  גרמה  זו  אמירה 
אלא  תורה",  "משנה  הספר  שם  את  לאמץ  ולא 

לכנותו "הי"ד החזקה".
רמב"ם בעצמו עונה על טענות אלו )באיגרת לר' 
לבי,  על  עלתה  או  צוויתי  אני  "וכי  הדיין(  פנחס 
שאשרוף כל הספרים שנעשו לפני מפני חיבורי?! 
שלא  חיבורי,  בתחילת  אמרתי  בפרוש  והלא 

מפני  אלא  אותו  חיברתי 
קוצר הרוח, למי שאינו יכול 

לירד לעומק התלמוד".
כוונת  בין  ההבנה  אי  את 

ניתן  אותו,  הבינו  אחרים  שבה  לצורה  רמב"ם 
מפרשתנו:  הפסוק  פשט  פרשנות  ע"פ  להסביר 
"והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה 
התורה הזאת" מסביר רש"י: "את משנה התורה - 
שתי ספרי תורה... ואונקלוס תרגם: פתשגן. פתר 
השם  את  מבינים  אם  ודבור".  שנון  לשון  'משנה' 
שם  זהו  אז  שני",  תורה  כ"ספר  תורה"  "משנה 
זוהי  התורה",  "שינון  זהו  אם  אך  לספר,  מקומם 

בדיוק מטרת רמב"ם.
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חידה לפרשת שופטים
אחת שמרת - לירושה זכית;

לירושה זכית - בעוד שתיים זכית;
ובכל השלוש - חיים/אריכות ימים.

מי הן השלוש?
תשובה לפרשת ראה

מפריסים,  שאינם  הגרה  מעלי  בין  הקשר  מה  היתה:  החידה 
ביעור מעשרות, שפיכת דם על הארץ, הענקה ועלייה לרגל?

הפתרון: 
הקשר הוא המספר 3: מעלי הגרה שאינם מפריסי פרסה הם 3: 

גמל, ארנבת ושפן )דברים יד,ז(
מעשר  כל  את  תוציא  שנים  שלוש  "מקצה   - מעשרות  ביעור 

 לתגובות: info@hidonim.com תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך" )יד,כח(

שפיכת דם לארץ נזכרת בפרשת ראה 
שלוש פעמים )יב,טז; יב,כד; טו,כג(

3 מינים נזכרים במצוות הענקה )צאן, 
גורן ויקב( )טו,יד( 

3 פעמים בשנה עולים לרגל )טז,טז(
ילדי ישראל עוסקים בהלכה גם בחופש!

תורה  מרכז  מטעם  השנתי  הארצי  החידון  התקיים  באשדוד 
וחסד ליהדות גיאורגיה. לאורך כל השנה למדו בסניפי המרכז 
הלכות העוסקות בכשרות הבית, ובחודש אב התקיים החידון 
הפומבי בהפקת "החידון והחוויה". החידון התקיים ברוב עם 
ערך  יקרי  פרסים  ובוגרים.  חרדי  ממ"ד,  מסלולים:  בשלושה 

ניתנו לזוכים במקומות הראשונים.

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

 לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו:
"החידון והחוויה".
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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

נקודת מבט
מחוקק ה'אנטי'

"דברי ריבות בשעריך" )יז,ה(
'בליץ' חקיקתי

ח"כ חינוך-ראשי אלעזר שטרן )'התנועה'( הולם שוב: "לגייס את 
בני ישיבות ההסדר בשלשת שבועות הקיץ, בחופשת 'בין הזמנים' 
לכל  יורה שוטפת  לשעבר  אלול". האלוף  לר"ח  באב  שבין תשעה 
הכיוונים, אך תמיד הכוונת שלו מתמקדת ב)כנראה('שנואי נפשו' 
שהם מסגרות הציונות הדתית הממוסדת. הח"כ ה'סרוג', שנדוניית 
בחירתו וחבירתו למפלגת 'התנועה' כללה כמדומה בעיקר 'לוחמה 
בציונות הדתית', מוגיע את מוחו יום-יום בשאלת מפתח: איך לחנך 
את הציונות הדתית, רבניה ומנהיגיה. בידיו של הח"כ האנרגטי נשק 
ודת,  מדינה  ומדינה,  דת  בתחומי  חינוכיות  חוק  הצעות  'קטלני': 

יהדות וחברה, חברה ויהדות וכל הקשור לכך במישרין או בעקיפין.
למרות שמאות רבות מבני ישיבות ההסדר משרתים בהמוניהם בקוי 
החזית וביחידות קרביות ותומכות לחימה, פונה הח"כ התזזיתי לשר 
הבטחון ולרמטכ"ל בדרישה לגייס ל'צוק איתן' את אלו המשתייכים 
ליחידות מילואים שטרם גויסו. מלחמה ותיקה לו ב'ישיבות ההסדר' 
ואפשר בהזדמנות זו להרוויח כמה נקודות הצקה. נשקו האישי של 
האלוף שלוף תמיד: 'הצעת חוק'! וכבר התבשרנו כי כנראה הצעת 

חוק בדרך, לגיוס ההסדרניקים ב'סיבוב הבא'.
למרות  הגיור'.  'חוק  הוא  שלו  ביותר  הנחשק  החקיקתי  ה'בייבי' 
המערכה בדרום האלוף דבק במשימה ואינו מרפה מהאצת החקיקה 
בנושא שנוי במחלוקת זה )או החלטת ממשלה דומה(, לאחר אישור 
היטב  יודע  הוא  אם  גם  החוקה.  בועדת  ראשונה  בקריאה  הצעתו 
שלא ירבו גיורים בישראל בעקבות חוק זה, שהרי הגרים לא ינהרו 
תתנגד,  והיא  להם,  תתנגד  הראשית  הרבנות  אם  הגיור  למחוזות 
מימסד  ריעוע חקיקתי של  אעפי"כ הוא הרויח קלף יקר ונחשק: 
ודין  חוק  דת  ויודעי  הותיק.  הציוני-דתי  הגיור  ומערך  הרבנות 
טוענים כי מאחורי חוק תמים לכאורה זה מסתתרת מגמה מבצעית 

מתוחכמת; לפתוח פתחי גיור לרפורמים ולקונסרבטיבים...
פרוגרמת 'מבצע מחוקק'

של  מעותדים  חוקים  רשימת  לידינו  הגיעה  בדרך-לא-דרך  והנה 
יוצעו בקרוב, אך הצעות החוק  הח"כ האנרגטי. לא בטוח שכולם 
להזדמנות  שיגור  במישטחי  מסתמא  מצויות  ונוספות,  הללו, 
חלק  עם  ואולי  לנו,  מובנות  כולן  לא  האמת  למען  העת'.  'בבוא 
חקיקה  רק  לא  שלו,  את  אומר  המכלול  אבל  להסכים,  ניתן  מהן 
אנטי-מימסדית אלא חדירה חקיקתית לכל מרחבי מסורת ישראל 

לדורותיה.
את  דבר  לשאול  לבלניות  אסור  לפיו  הבלניות,  שתיקת  חוק  א. 
הטובלות ולא לקשור עמהן שיחה. עדיפות בעבודה תינתן לאילמות 
או לכבדות פה וכן לשאינן דוברות עברית. מתוך דברי ההסבר: "יש 

טובלות רווקות ויש מאופרות וכד'".
ב. חוק תברואת שאריות השמיטה, לפיו חל איסור על מוסד ציבורי 

שמיטה'.  ל'פח  אוכל  שאריות  להשליך 
סוציולוגיה...  כלכלה...  תברואה...  אקולוגיה...  ההסבר:  דברי  מתוך 

חרדיזציה.
ג. חוק ציוד חשמלי )המכונה: חוק המקררים(, לפיו חל איסור על 
מתוך  הלקוח.  ע"י  שנדרש  מבלי  שומר-שבת  ציוד  להציע  משווק 

דברי ההסבר: "זכויות הפרט".
ד. חוק זמני היום )בעגה המקצועית: חוק רבנו תם ומגן-אברהם(, 
זמני  לציבור  בפרסומים  או  שנה  בלוחות  לפרסם  איסור  חל  לפיו 
המקילות.  הדעות  ציון  ללא  מחמירות  דעות  של  ושקיעה  זריחה 
ורדיפת  דתית  הקצנה  של  מגמה  "מובחנת  ההסבר:  דברי  מתוך 

חומרות גלותיות".
חוק הקטניות, לפיו בני זוג 'מעורבים', מזרחי אשכנזי, חייבים  ה. 
הדעת  על  יעלה  "לא  ההסבר:  דברי  מתוך  בפסח.  קטניות  לאכול 
בת  הישראלית  החברה  בהליכות  יתערבו  המנהג  או  שההלכה 

זמננו".
ו. חוק הקידוש הנשי, לפיו במקום בו נערך טקס קידוש מדי שבת, 
אחת לשבועיים המקדש תהיה אשה. מתוך דברי ההסבר: "נימוקים 

מיותרים".
ז. חוק מי שבירך, לפיו בכל בית כנסת שבו מעל 25 מתפללים/ות 
חייבים לשאת תפילת 'מי שבירך' לחיילי צה"ל בכל שבת. אחריות 
פלילית אישית וסנקציות כלכליות יוטלו על הרב, על ראש הקהילה, 

על הגבאי הראשי ועל החזן. 
חוק הרמקול בחתונות, בחתונה שבה יש מערכת הגברת קול  ח. 
לתזמורת, למקהלה או לדרשה - חובה להפעילה בעת החופה ולא 
להשתיקה. מתוך דברי ההסבר: "חוגים רדיקליים החלו לאחרונה 
הרב  מפי  הברכות  את  שומע  שהחתן  מחשש  רמקולים  להשתיק 
הצמוד בתערובת קול הרמקול. חומרה זו היא 'חשוכה' וניתן לעקרה 
מן השורש רק בחקיקת בזק ופריסת רשת אכיפה צפופה ומוקפדת".
ויש הצעות חוק נוספות בצנרת אבל המדור הסתיים )המשך יבוא(. 
)נכתב במוצ"ש ראה(

נשקו האישי של האלוף 
שלוף תמיד: 'הצעת 

חוק'!
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