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קבלת שבת
תשובה וכלל ישראל

פרשת נצבים נקראת לעולם לפני ר"ה, משום שהיא עוסקת 
בפרשת התשובה. אך יש בה יסוד נוסף, שאף לו יש זיקה לנושא 

התשובה – הכלליות. 
משמעות התשובה איננה רק חרטה על חטא, אלא שיבה אל 
הוא  החטא  עיקר  אלקיך".  ה'  עד  "ושבת  בפרשה  כנזכר  ה', 
בריחוק מה', כמש"כ הרמב"ם: "גדולה תשובה שמקרבת את 
משוקץ,  המקום,  לפני  שנאוי  זה  היה  אמש  לשכינה...  האדם 
וע"י  וידיד",  קרוב  ונחמד,  אהוב  הוא  והיום  ומתועב,  מרוחק 

התבטלות לכלל מתקרבים לשכינה.
וכך כתב השפת אמת בתחילת הפרשה: "כי כלל ישראל לעולם 
עומדים לפני הקב"ה, והעבודה רק לכול פרט לבטל עצמו אל 
כולכם לפני ה' אלקיכם'...  הכלל... כמש"כ 'אתם נצבים היום 
רק  החטא  כי  בתשובה,  לחזור  הרשעים  כל  יכולים  זה  ומצד 

במקרה, שנפרש מכללות ישראל, ולכן יכול לחזור לשרשו".
וכך פירש את המקרא בריש ירמיהו "כה אמר ה', זכרתי לך חסד 
נעורייך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר...". לעולם תכונת 
עם ישראל "להיות נמשך אחר ה', להפקיר הכול וללכת אחריו". 

ומהו הכוח המניע? "אהבת כלולותיך" – אהבת כלל ישראל.
"עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין ה' אלקיכם", אך קודם 
לכן הם מפרידים ביניכם לבין עצמכם. וכשיש פירוד ביניכם, 
מעוונות,  נטהרים  ביוה"כ  והנה  מרבש"ע.  גם  נפרדים  אתם 

וממילא נעשים עם אחד, ואז גם דבקים בה'. 

וע"כ "כל האזרח בישראל ישבו 
בסוכות", ש"כל ישראל ראויים 
שאז  אחת",  בסוכה  לישב 
כך  ומשום  האחדות.  שוררת 

מקיפים את המזבח בערבה, אף 
שהיא נגד אלו שאין להם לא טעם 

ולא ריח, לא תורה ולא מצוות. ודבר זה בא להורות שמקור 
קדושתו של יהודי אינו בתורה ומצוות אלא ביצירה האלקית, 
במצוות.  נתחייבנו  כך  מתוך  ורק  העמים,  מכל  בנו  שבחר 
בני  מניין בא חביבות  כי  בנ"י להשי"ת,  ניכר דבקות  "ומזה 
אדם אלו? ובנ"י שמחים יותר בנקודה זו שנטבע בהם מצד 

הבריאה, ממה שזוכים ע"י מעשיהם" )שפ"א סוכות(.
התשובה.  בתהליך  מכריע  צעד  היא  לכלל  ההתחברות 
ולהיפך, מי שפורש מהכלל, מצוות לא יסייעו לו לקרבת 
השכינה, כדברי הרמב"ם: "הפורש מדרכי צבור אין לו חלק 
ולא  בצרתן  נכנס  עברות...לא  עבר  אעפ"י שלא  לעוה"ב. 
וכאילו  הארץ  מגויי  כאחד  הולך  אלא  בתעניתן,  מתענה 

אינו מהם".
"וע"כ נהגו להרבות בצדקה וחסד בימים אלו" )רמב"ם הל' 
תשובה פ"ג(. "כדי להשתרש בתוך כלל אחינו בני ישראל, 
כי הכלל דבוק לאבינו שבשמים תמיד" )משך חכמה ויקרא 

ח(. ובדבקות לכלל מתקיים "ושבת עד ה' אלקיך". 
כולה"  כנס"י  לגבי  כשיריים  עצמו  "אשרי האיש שחושב 

)אורות(.

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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סופים הם לפעמים געגועים
הנה חלפה לה עוד שנה ואנחנו בשבת האחרונה 

של שנת תשע"ד. 
עוד מעט תכנס לה השנה החדשה. איננו יודעים 
מה צופנת לנו השנה הקרובה, הכל עדיין לפנינו. 
אנו מתפללים לה' שתהיה זו שנה מבורכת, ללא 
מחלות  וללא  דרכים  תאונות  ללא  מלחמות, 

הרבה  עם  שנה  קשות. 
שנה  מבורכת,  עשייה 
ותתפתח  תימשך  שבה 
העם.  בתוך  האחדות 
שנה שבה תגבר האהבה 
השנאה.  את  ותנצח 
הרשע  ימוגר  שבה  שנה 

וייפלו כל אויבינו וכל חמא"סנו ודע"שנו. שנה 
שהשכינה תהיה בתוכנו ותשע"ה לשוועתנו.

אך בעוד העתיד נעלם מעינינו, הרי העבר הקרוב 
לסכם את מה שעבר  אנו מנסים  לפנינו.  פרוש 
בגעגועים  נזכרים  אנו  החולפת.  בשנה  עלינו 
באירוע מרגש ומשמח במיוחד כמו לידת ילד או 
נכד, או חתונה של אדם אהוב וקרוב. ובמקביל, 
נזכרים בלב כואב באירועים קשים שעברו עלינו 
או  שחלתה  יקרה  נפש  כולו,  העם  ועל  כפרט 
הלכה לבית עולמה, חטיפת הנערים, המלחמה, 

הנופלים והפצועים שחלקם עדיין במצב קשה.
למרות הזיכרונות הקשים יש בנו מנגנון מבורך 
חיובית.  בעין  למפרע  לאחור  להביט  הנוטה 
רגעים  והמעצימים,  הגדולים  לרגעים  להיתפס 
באחדות  להיזכר  נפש,  וגדלות  התרוממות  של 
אחים,  אנחנו  שבעצם  לכולנו  שהזכירה  היפה 

ולהתרפק על רגעים אלה בגעגועים...
נפרד  משה  ניצבים-וילך,  פרשת  בפרשתנו, 
לפני  העם  מתאסף  בתחילה  מותו.  ערב  מהעם 
היום  ניצבים  "אתם  דבריו:  את  לשמוע  משה 
נראה שהמצב מתהפך:  בהמשך  אך  כולכם...".  
"וילך משה.." להיכן הלך? אומר ר' אברהם אבן 
ושבט  שבט  כל  עם  לדבר  משה  שהלך  עזרא 
בנפרד. מדוע צריך משה לטרוח ולהסתובב בין 

השבטים?
ההנהגה  חילופי  של  זו,  שתקופה  ספק  אין 
אחרי  העם.  את  ומפחידה  קשה  בישראל, 

תקופה כה מרשימה ודרמטית, עם מנהיג ונביא 
ניסים  על  יומיום המושתתים  וחיי  דגול כמשה 
נודע. במקום מן  גלויים, העם צועד אל הבלתי 
היורד משמים - יצטרך העם לעבד את האדמה; 
במקום לשתות מבארה של מרים - יהיה צורך 
לחצוב בורות לאגירת המים; ובמקום עמוד אש 
וענן המגוננים יהיה עליהם להילחם באויביהם. 
וודאי שהנטייה הטבעית של העם היא להיצמד 
היפות  החוויות  בכל  בנוסטלגיה  להיזכר  לעבר, 
יחד  והמרוממות שעברו 
עם משה, ולחשוש מפני 

העתיד.
לעבור  מחליט  משה 
ולעודדם.  ביניהם 
את  מזכיר  הוא  בדבריו 
שמשו  דבר  של  שבסופו  בעבר,  שהיו  הקשיים 
כמנוף להתקדמות. משה לא מתעלם מהעובדה 
"וקם  גדולות:  נפילות  צופן בחובו  שגם העתיד 
והפר  הארץ...  נכר  אלוהי  אחרי  וזנה  הזה  העם 
את בריתי.." אך מבטיח שלמרות הנפילות העם 
אל  "והשבות  לעצמו:  ולחזור  להתאושש  יידע 
תשכח  לא  כי  א-לוהיך...  ה'  עד  ושבת  לבבך... 

מפי זרעו..."
הלוקח  העתיד,  אל  הריאלי  המבט  דווקא 
ונותן  מעודד  שנכונו,  הקשיים  את  גם  בחשבון 
בטחון להמשיך הלאה, ולהבין, שכל סוף הוא גם 
יעד  ולקדם אל  התחלה חדשה, שיכולה לרומם 

גבוה יותר.
* * *

אל  מגיעה  אלה  שורות  כותבת  גם  להבדיל, 
נקודת הסיום והסיכום. זכיתי להתבטא מעל דפי 
עלון זה במשך שלוש שנים. בחלק מהמאמרים 
בפרשה  העולות  בסוגיות  לעסוק  בחרתי 
למרות  דיומא.  לענייני  להתייחס  אחר  ובחלק 
שהדברים נכתבו ב"זווית נשית", תגובות רבות 
הקוראות  לכל  תודה  דווקא.  מקוראים  נתקבלו 
והקוראים, ובפרט לאלה שהגיבו לדברים, חלקו 
את  בי  שנתן  העלון  לצוות  ותודה  הסכימו,  או 

אמונו.
בתפילה לשנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל, 

יוגלי רויכמן.

יש בנו מנגנון מבורך הנוטה להביט 
לאחור למפרע בעין חיובית
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מקומו של עולם
כתף הינום וקבורה בימי בית ראשון

מיקום הקברים
חז"ל  לעיר.  מחוץ  היתה  הקדומה  הקבורה  כללי,  באופן 
כשם  לעיר  מחוץ  הקברים  את  להרחיק  יש  כי  קובעים 
את  בו  שמעבדים  )מקום  הבורסקי  את  להרחיק  שיש 
העורות(. ההרחקה הינה חמישים אמה וזאת בגלל הריח.
את  המקיפים  בנחלים  המתים  את  לקבור  היה  מקובל 
של  ענין  ישנו  תחילה,  עיקריות:  סיבות  משתי  העיר, 
חיים.  בהם  לבתים  צמודים  יהיו  לא  שהקברים  נוחיות 
שנית, הקרקע ממנה חצבו את הקברים היתה זמינה ולא 
יקרה מפני שהיא לא שימשה למגורים וגם לא לחקלאות 
מסייעים  הקבורה  ממצאי  למעשה,  אחר.  לשימוש  או 
לארכיאולוגים לשרטט את גבולות העיר הקדומה, כי הם 
מקיפים את העיר וכי לא נמצאו בתוך העיר קברים כלל.

שלא  הטהרה  מצד  גדולה  הקפדה  היתה  שני  בית  בימי 
יהיו קברים בתוך תחומי העיר ואף פינו קברים מן העיר. 
יש על כך עדויות במקורות וייתכן כי יש לכך גם הוכחות 
הנחלים  כל  לאורך  מוצאים  אנחנו  כך  ארכיאולוגיות. 
עם  ירושלים  את  )וכן  הקדומה  ירושלים  את  המקיפים 
הרחבתה מערבה במרוצת הבית הראשון(  מערות קבורה 

חצובות בסלע.
פערי מעמדות גם לאחר הפטירה

האנשים הפשוטים נקברו ככל הנראה במדרונות הנחלים 
בשוחות כפי שאנו נוהגים להיקבר בדורות אלו. ייתכן כי 
כג,ו. הנביא  כזה של קבורה מכוון הפסוק במל"ב,  לסוג 
ירמיהו מתאר את ביעור העבודה הזרה של יאשיהו אחרי 
האשרה  את  "ויוצא  כך:  כותב  והוא  ואמון  מנשה  ימי 
וישרוף אותה  נחל קדרון  לירושלים אל  ה' מחוץ  מבית 
בנחל קדרון וידק את עפרה וישלך את עפרה על קבר בני 
העם". המושג קבר בני העם מכוון ככל הנראה לקברים 

פשוטים ועממיים בתוך נחל קדרון.
אנשים אמידים חצבו לעצמם מערות קבורה משפחתיות. 
כך  משום  השתמרו.  הן  כן  ועל  בסלע  נחצבו  המערות 
ראשון  בית  מימי  רבות  קבורה  מערות  מוצאים  אנחנו 
הן לאורך נחל קדרון, הן לאורך גיא בן הינום והן בחלק 
הגיא,  במחקר  המכונה  האמצעי"  ה"נחל  של  הצפוני 

מצפון לשער שכם.
המשפחתיות  במערות  הקבורה  של  ראשון  בשלב 
או  על איצטבא  הגופה במערה  מונחת  היתה  החצובות 

דרגש סלע וכשיש צורך לפנות את הנקברים הראשונים 
הנקברים  של  העצמות  את  מעבירים  מקום,  מחוסר 
ואז  במערה  החצוב  קרקעי  תת  חלל  אל  הראשונים 
דרגשי  על  הקבורה  של  המקוריים  המקומות  מתפנים 

הסלע בתוך המערה. 
אל  מאוחר  יותר  בשלב  העצמות  העברת  של  זו  פעולה 
אל  "ויאסף  בטעות  כונתה  במערה  קרקעי  תת  חלל 
איסוף  על שם  "מאספה"  בטעות  כונה  והחלל  אבותיו" 
העצמות. סדר הפעולות המתואר בכתובים היא כי נאסף 
האדם אל עמיו או אל אבותיו ואחר כך הוא נקבר, ועל 
כן, אין הפעולה של פינוי העצמות של הנפטר אל החלל 

המשפחתי במערה יכולה להיקרא כך.
כתף הינום

השם "כתף הינום" הינו שם מודרני שניתן לאזור המצוק 
בגין,  מורשת  מרכז  מאחורי  הינום  בן  גיא  של  הטבעי 
על ידי גבי ברקאי שחפר באזור זה שבע מערות קבורה 
קדומות המתוארכות על פי הממצאים למאה השביעית 

לפני ספירת הנוצרים.
ברורה  ארכיטקטונית  תכנית  ישנה  המערות  מן  בחלק 
של המערה. ישנו פתח כניסה למערה שהיה סגור באבן 
גולל כדי למנוע שוד וביזה וגם כניסת בעלי חיים. ישנו 
חדר מבוא חצוב בסלע שמידותיו הן שמונה אמות ושש 
חדרי  אל  כניסות  מספר  ישנן  המרכזי  החדר  מן  אמות. 
קבורה בהיקף המערה. מבנה כל חדר כזה הינו מסדרון 
מקום  חצוב  עליהן  איצטבאות  צדדיו  ומשלושת  כניסה 
להנחת ראש הנפטר. חדרים אלו דומים בתכניתם לבתי 

ארבעה מרחבים, מבני מגורים בימי הבית הראשון. 
באחד  שנמצאו  ביותר  המרגשים  הממצאים  אחד 
משנית  לקבורה  המשמשים  קרקעיים  התת  החללים 
הינו שני לוחות כסף זעירים ועליהם כתובה בכתב עברי 
קדום ומיניאטורי ברכת כהנים, בנוסח שהוא כמעט זהה 
להניח שהלוחות  לברכה המופיעה בספר במדבר. סביר 
ניתן  ושהוא  אותו  שענדו  כתכשיט  או  כקמע  שימשו 
שהוא,  כל  כהן  ידי  על  שנקברו  המשפחה  מבני  לאחד 

ייתכן תמורת כסף.
ברכת  של  שריד  קדומה  קבורה  במערת  למצוא  מרגש 
הכהנים המקורית לצידי ראשי חיצים בבליים ויהודאיים 
המעידים כי אחרוני הלוחמים שנקברו כאן השתתפו ככל 

הנראה בהגנה על ירושלים עם בוא נבוכדנצר מלך בבל.
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'יש דרך אחרת הטובה מכל המפתחות, זהו 
הגרזן, שבו אפשר לפתוח כל המנעולים'

zeevkitsis@gmail.com :לתגובות והארות

קולו של הלב הנשבר
זכיתי, ואחד מאבות אבותיי שאני נושא את שמו 
היה בחבורה הקדושה של תלמידי הבעל שם טוב. 
שמו של ר' זאב-וואלף מופיע לצד הבעש"ט בכמה 
סיפורים, בספר שבחי הבעש"ט ובספרים אחרים. 
בתקיעות  עוסק  עליו  ביותר  המפורסם  הסיפור 
הגרסה הקדומה של  הנה  השופר אצל הבעש"ט. 

הסיפור, בשינויי לשון קלים:
פעם אחת צווה הבעל שם טוב לתלמידו ר' זאב-
וולף שיכין עצמו וילמד כוונות התקיעה, כי הוא 
יהיה בעל התוקע בראש השנה לפניו. למד ר' וולף 
נייר, כדי שיוכל להביט  וכתבן על  את הכוונות 
בהן כשהוא מסדר התקיעות, ואת הנייר הטמין 
בכיסו. לא ידע ר' וולף כי הבעל-שם-טוב גרם 
התקיעות  לסדר  ובבואו  מכיסו,  יאבד  שהנייר 
חיפש הנייר אנה ואנה - ואינו. התמרמר מאוד 
דלבא  מעומקא  תמרורים  בכי  ומתוך  וולף,  ר' 

ובלב נשבר תקע בשופר בלי שום כוונות.
לו  אמר  כך  אחר 
הנה  הבעש"ט: 
יש  המלך  בהיכל 
והיכלות  חדרים 
פתח  ולכל  רבים, 
החדרים  מאלו 
יש  וההיכלות, 

מפתח שונה ומיוחד. אך יש דרך אחרת הטובה 
מכל המפתחות, זהו הגרזן, שבו אפשר לפתוח 
כל המנעולים של הפתחים כולם. כך גם הכוונות, 
בכוונה  פתח  ולכל  שער  לכל  המפתחות  אלו 
הראויה לו, אך הלב הנשבר הוא הגרזן. בו ייכנס 
מלכי  מלך  של  וההיכלות  השערים  לכל  אדם 
המלכים הקדוש ברוך הוא. )על פי אור ישרים, 
וורשה, תרפ"ד, עמ' -104 קליינמן,  משה חיים 

.)105
השתיקה,  בשניות  רב  קסם  חש  אני  שנה  בכל 
בהן אנו חדלים לרגע מלומר את מילות התפילה 
הארוכות של ראש השנה, ושבהן, מתוך השתיקה, 
מבטא  השופר  השופר.  של  הגולמי  קולו  עולה 
בעצמה את האנחה הפשוטה, את הקול היסודי של 
הנפש, לפני שזה עוצב במילים או ב'כוונות'. את 
לתלמידו  הבעש"ט  מתאר  הזו  הפשוטה  הנקודה 
הלא   – המפתחות  והגרזן.  המפתחות  על  במשל 
הם הכוונות והייחודים הקבליים – עליהם להיות 
מתקרב  ובזהירות  לאט  וכך  וזהירים,  מדויקים 
האדם אל המלך, מלכו של עולם. כזה הוא למשל 
שערי  הקדום  הקבלה  בספר  המפורט  התיאור 
במפורט  המתאר  ג'יקטיליה,  יוסף  ר'  של  אורה 
בזהירות  להיכנס  בכוונות  העיסוק  מסייע  כיצד 

בשעריו של ארמון מלכות שמים. 
זה  הנשבר,  ללב  המשול  זה  הגרזן.  עומד  מנגד 
שבכוחו בבת אחת לפרוץ את שעריו הנעולים של 
המלך. כעת לא צריך לדעת את הכוונות, לא צריך 
איטיות שקולה של כוונות, לא צריך ידע ומילים 
החשובה  הכוונה  רק  נצרכת  גיליון.  על  כתובות 

של  הנשבר  לבו  ביותר: 
האדם. 

רוצה  הייתי  זאת,  ובכל 
להקשות מעט על משלו הנאה 

של הבעש"ט – האם אמנם ניתן לבוא אל המלך 
ה'ארמון',  של  ותפקידו  מהותו  כל  הלא  בגרזן? 
והחומות  השערים  של  וההיכלות,  החדרים  של 
כניסתו  למנוע את  נועדו  אלו  כל   - בו  המצויים 
ולחצוץ  ולעצור  המפתחות,  את  לו  שאין  מי  של 
מפני הגרזן! תארו לכם כיצד היה מגיב מלך היושב 
בארמונו כשישמע לפתע את קולו של גרזן המנפץ 
את דלתות הפאר הסגורות. כיצד משווה הבעש"ט 
בין שתי אפשרויות הכניסה אל הארמון, שהאחת 
מקובלת ולגיטימית והשנייה אבסורדית ואסורה?

בילה  האחרונות  חייו  שנות  וארבע  עשרים  את 
הבעש"ט בסמיכות לארמון מבוצר. בית המדרש 
הקטן העשוי עץ, בו נפגשו הבעש"ט, ר' וולף ושאר 
בני החבורה, נמצא אז במרכזו של רחוב היהודים 
של מז'יבוז'. בקצהו 
מחקר  הרחוב,  של 
קצר מבית המדרש, 
ועומד  עמד 
אחד  היום  עד 
המלוכה  ממבצרי 
של  המרשימים 
נידחת  כיום עיירה כפרית  אוקראינה. מז'יבוז' – 
חשובה.  מחוז  עיר  ימים  באותם  היתה   - למדי 
השמירה  ומגדלי  האדירות  האדומות  חומותיו 
של המבצר הגנו על העיר ועל הדרכים המובילות 
אליה מפני פלישות התורכים. לפני כשנה, כחלק 
בשעריו  באנו  ומורים,  סטודנטים  של  מקבוצה 
כאורחיו  וגרזן,  מפתחות  ללא  הזה  המבצר  של 

הרשמיים של מנהל המוזיאון שבמקום.
העץ  ושערי  הנישאות  החומות  כי  ספק  לי  אין 
הבעש"ט  של  עיניו  נגד  נצבו  והנעולים  הגדולים 
העוסקים  שאמר,  אחרים  ובמשלים  זה  במשל 
אל  האדם  של  ובכניסתו  חומות  של  בשבירתן 
ידע  לא  האם  כך,  בשל  דווקא  אולם  המלך. 
הבעש"ט כי אין לבוא אל המלך בגרזן? האם לא 
ידע שצריך 'הזמנה רשמית' והסכמה מראש, כדי 

להיכנס פנימה?
משלו של הבעש"ט יכול לעמוד רק אם נניח הנחה 
מוקדמת – שהמלך היושב ספון בארמונו מצפה 
מן האדם לנפץ ולזעזע את המחיצות המבדילות 
בגרזן.  רוצה  עצמו  המלך  פניו.  את  ומסתירות 
החומות שהמלך הקיף את עצמו בהן, ובכך הרחיק 
את עצמו מאתנו והסתתר, אינן אלא מבחן אומץ 
הדלת  דרך  וניכנס  נידחק  האם  לבדוק  שנועד 
החסיד,  של  הפשוט  קולו  נשמע  כאן  הסגורה. 
שאינו מתחשב בפערי האין סוף שבין האדם ובין 
גם  הוא  המלך  אותו  כי  המכריז  החסיד  אלוקיו. 
אביו אוהבו המצפה לו. בדרך זו נקרא כולנו בקול 

פשוט - 'אבינו מלכנו'. 
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אוצר בית דין - הפתרון המהודר
מהו אוצר בית דין?

בדרך כלל מותר לקטוף את הפירות בשמיטה רק בכמות 
קטנה ואסור לעשות מסחר בפירות שביעית. אולם, אם 
)הנחשבים כעת כשליחי בית  בית הדין ממנה פועלים 
הדין( מותר להם לקטוף כרגיל. הפירות יחולקו בחינם 
לציבור, אולם הציבור ישלם על העבודה )לכן אין הדבר 

נחשב כמסחר בפירות שביעית(. 
יסודות אוצר בית דין

פועלין,  שוכרין  דין  בית  שלוחי   - ענבים  זמן  הגיע 
בוצרין אותן, ודורכין אותן בגת, וכונסין אותן בחביות 
 - זיתים  זמן  הגיע  שבעיר.  לאוצר  אותן  ומכניסין 
שלוחי בית דין שוכרין פועלין, ומוסקין אותן, ועוטנין 
אותן בית הבד, וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן 
אחד  כל  שבתות  ערבי  מהן  ומחלקין  שבעיר.  לאוצר 

ואחד לפי ביתו. )תוספתא שביעית, ח,א(
לדברי התוספתא, שהיא המקור הראשון לאוצר בית דין, 
כדי שיקטפו  אל השדות  היה שולח שליחים  הדין  בית 
את הפירות ויטפלו בשדה כפי הנדרש. לאחר מכן, בית 
הדין חילק פירות אלו לכל אנשי העיר, איש לפי צרכיו. 
היו  הדין  בית  ששליחי  עולה  התוספתא  דברי  מפשט 
וללא שינוי.  רגילה  בדרך  פירות השביעית  קוצרים את 
כדרכן  ובצירה  קצירה  שהרי  תמוה,  זה  תיאור  לכאורה 

נאסרו והן מותרות רק בשינוי )רמב"ם שמיטה ד,כב(!
שם,ד(  )ט,ו;  סיריליאו  הר"ש  נדחק  זו  קושיה  מכח 
בפירות  טיפול  על  כמדברת  התוספתא  את  להעמיד 
כה,ז(  )ויקרא  הרמב"ן  זאת,  לעומת  בשמיטה.  שישית 
ביצע  אכן  הדין  שבית  כפשוטה,  התוספתא  את  מפרש 
מלאכות בשדה בשנת השמיטה. החזון איש )יב,ו( ביאר:
הא דתנן ש’אין דורכין ענבים בגת’ היינו דוקא בעלים, 
אבל אותן שזכו מן ההפקר מותרין בכל; וקרא ד’לא 

תקצור’ כדרך הקוצרים - בבעלים אזהר רחמנא!
פעולות  ולכן  לבעלים,  ביחס  רק  הוא  הקצירה  איסור 
אלו מותרות באמצעות שליחי בית דין. מה טעם הדבר? 
בניגוד לזריעה וזמירה, שהן מלאכות שנאסרו בעצמותן, 
קצירה ובצירה מותרות לצרכים ביתיים. הדבר מלמדנו, 
שהקטיף אינו אסור מצד עצמו אלא רק כשהוא מפגין 
הדין  בית  ידי  על  הנעשית  קצירה  הפירות.  על  בעלות 
אינה מבטאת בעלות שהרי כל מהותו של בית דין היא 
בכך שהוא אינו ישות פרטית אלא הוא מייצג את כלל 

ישראל. 
האם אוצר בית דין הוא פתרון מומלץ?

מבחינה עקרונית ברור שאוצר בית דין הוא הפתרון 
שבסופו  המכירה,  להיתר  בניגוד  שכן  ביותר,  הטוב 
הלכתית(  מבחינה  היטב  מבוסס  שהוא  )אף  דבר  של 
מבטל את מצוות השביעית, אוצר בית דין מאפשר את 
דין  בית  אוצר  פירות  כן,  כמו  דיני השמיטה.  שמירת 
הם פירות שקדושים בקדושת שביעית, בניגוד לפירות 

היתר המכירה.
נכון הדבר, שאוצר בית דין שאין בו מכירת קרקעות 
נזקק להיתרים אחרים בעבודות הקרקע ועוד. אולם, 
ללא  ישראל  בארץ  עברית  על חקלאות  הוא מתבסס 
מנכרים.  בקנייה  צורך  וללא  המכירה  בהיתר  צורך 

בין  אוצר  של  ההיתרים 
החזו"א,  על  מבוססים  דין 
לחקלאים  מחובר  שהיה 

מאידך,  שמיטה  ולהלכות  מחד 
בארץ  יהודית  לשמיטה  מרשימות  הנחיות  בהם  ויש 

ישראל.
שומרי  כולם  שבה  מציאות  לעצמנו  נדמיין  בנוסף, 
מופקרים!   – בארץ  השדות  וכל  הפרדסים  כל  שמיטה. 
תמרים,  לתפוחים,  זקוקה  משפחה  מתחיל.  השבוע 
נקטרינות ודובדבנים. להיכן תלך? המסע יתחיל בנסיעה 
לרמת הגולן. שם מן הסתם נוכל לקחת תפוחים עבור 
ניסע לבקעת הירדן עבור התמרים.  זה. אחר כך  שבוע 
אחר כך ניסע לגוש עציון לקחת נקטרינות ודובדבנים.. 

ברור שאין זה ריאלי.
הדין  בית  דין.  בית  אוצר  הוא  היחידי  הריאלי  הפתרון 
אותם  ומחלק  ישראל,  כלל  עבור  הפירות  את  קוטף 
בימות המשיח.  גם  זהו הפתרון שיהיה  ברחבי הארץ. 
יהיה היתר מכירה )שהרי הרב קוק  בימות המשיח לא 
כתב שהיתר המכירה הוא רק "הוראת שעה"( ובוודאי 

שלא יקנו הכל מנכרים.
גאולה  פעמי  גאולה.  של  במציאות  נמצאים  אנו 
ממשמשים ובאים. אוצר בית דין הוא הפתרון לקראת 

מציאות של מקדש, מציאות של קדושה. 
אוצר בית דין - הלכה למעשה

באוצר בית דין, החקלאים לוקחים סיכונים לא פשוטים, 
בשמיטת  ערך  ויטמן  הרב  להם.  לעזור  צריך  והציבור 
תשס"א אוצר בית דין על ידי תנובה. אוצר בית דין זה 
שחששו  אנשים  שהיו  כיוון  ש"ח,  מליון  עשרה  הפסיד 

לקנות פירות הקדושים בקדושת שביעית! 
יושב אני בבית הדין של אוצר בית דין בגוש עציון. אנו 
נפגשים עם החקלאים - חקלאים יראי שמים השואפים 
לקשיים  נכנסים  אך  במלואן,  שמיטה  הלכות  לקיים 
ולמורכבויות. רק אם הציבור יהיה שותף, ניתן להצליח.
כיום אוצר בית דין נמצא בכמה מקומות. למשל, ישנו 
אוצר בית דין בגוש עציון, ישנו אוצר בית דין בהנהגת 
דין  ישנו אוצר בית  הרב שמחה קוק רבה של רחובות, 
הדרכים  אחת  מהודרות.  כשרויות  כמה  המאגד  מיוחד 
המשוכללות ביותר היא של אוצר הארץ, הפרוש ברחבי 
וירקות,  פירות  של  תוצרת  תהיה  הארץ  באוצר  הארץ. 
שהמשותף להם הוא שאינם מנכרי ולא מהיתר מכירה, 
אלא מתבססים על חקלאות מהודרת בארץ )אוצר בית 
הוא  בירקות  אולם  לפירות,  מעולה  פתרון  מהווה  דין 
מועיל רק בחודשים הראשונים של השנה. כשמגיע שלב 
הזריעה, יש צורך בפתרונות נוספים, הנמצאים באוצר 

הארץ(.
בפעמי  מתקרבים  שמיטה.  רגע  עוד  להתקרב.  זוכים 
קדושה  של  לשמיטה  כולנו  שנזכה  בע"ה  הגאולה. 

והתעלות. 

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
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ועתה כתבו לכם
"ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם 
ְלַמַען ִּתְהֶיה ִּלי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל" )לא,יט(.

הנצי"ב  בפירוש  נעיין  זו  בשבת  לטורנו  כפתיחה 
ב"הרחב דבר":

נכתבה  לא  והלוא  'שירה',  התורה  נקראת  ולמה 
טבע  בה  יש  כורחך  על  אלא  שירה?  של  בלשון 

כידוע  השירה,  וסגולות 
לכל מבין, דמשונה מליצת 
פרוזי.  מסיפור  השירה 
דבשיר אין העניין מבואר 
פרוזי,  בסיפור  כמו  יפה 
מן  הערות  לעשות  וצריך 
הצד שזה החרוז כיוון לזה 
כיוון  החרוז  וזה  הסיפור, 
מיקרי  ולא  הסיפור.  לזה 
'דרוש', אלא כך הוא טבע 
הדיוט.  של  אפילו  השיר, 
שיודע  דמי  עוד,  ומושכל 
לידי  שהביא  עניין  בטיב 
אור  לו  מתוק  זו,  מליצה 
ודקדוקה  השיר  לשון 
מלאיש  יותר  הרבה 
בתכונת  ידיעה  לו  שאין 
טבע  הוא  וכך  העניין. 
הסיפור  שאין  התורה, 
יש  אלא  יפה,  מבואר  בה 
ופירושים  הערות  לעשות 
ודקדוקי הלשון. ולא נקרא 
פשט  הוא  כך  אלא  דרוש, 

המקרא. 
עם תום שנתיים להופעתו 
העת  הגיעה  זה  טור  של 
להפנות זרקור אל "מאחורי 
יש  עבורי  שלו.  הקלעים" 
בטור משום שירה – שירת 
אמנם  וטבעה".  ה"פרשה 
דבריו  את  כתב  הנצי"ב 
כך  אך  התורה"  "טבע  על 
גם  הדברים  להבדיל,  הם, 
בבחינת  הטבע"  ב"טבע 

שטחי  במבט  עלמא".  וברא  באורייתא  "הסתכל 
)"שאין  פשר  חסרות  נראות  רבות  טבע  תופעות 
מן  הערות  בעזרת  אך  יפה"(  מבואר  בה  הסיפור 
בטיב  שיודע  "דמי  של  למצב  להגיע  ניתן  הצד 
לשון  אור  לו  מתוק  זו,  מליצה  לידי  שהביא  עניין 
השיר ודקדוקה הרבה יותר מלאיש שאין לו ידיעה 

בתכונת העניין". 
* * *

בתאנה,  דברי  את  אדגים  עסקינן  במתיקות  אם 
שהיא אחד מהפירות המצטיינים בטעמם המתוק, 
בשנת  בפרשתנו  כתבתי  עליה  ללענה  נגד  כמשקל 
הסוג  בת  שלתאנה  להקדים  יש  ראשית  תשע"ג. 
החלק  פגה.  אלא  הבוטני  במובן  פרי  אין  פיקוס 

בתאנה  הנאכל  העיקרי 
תפרחת  "מצעית  הוא 
פרחים  על  הסוגרת  קעורה 

רבים". על מנת להבהיר את 
המשפט האחרון והמסובך עלינו 

ביניהם  והראשון  בוטניים  מונחים  כמה  להכיר 
הגבעול  של  המעובה  החלק  שהיא  המצעית  הוא 
שעליו ממוקמים שאר חלקי הפרח. מונח נוסף שבו 
השתמשתי הוא המונח "תפרחת". ה"תפרחת" היא 
לציר  המתחברים  רבים,  כלל  בדרך  פרחים,  צבר 
משותף. לדוגמה פרחי הגפן 
מאורגנים בתפרחות כאשר 
לענב  מתפתח  פרח  כל 
יוצרים  יחד  וכולם  אחד 
את האשכול. דוגמה נוספת 
תפרחת  היא  לתפרחת 
לגפן  בניגוד  העץ.  תות 
לעצמו  עומד  פרח  כל  שבה 
הפרחים  כל  שבתות  הרי 
מחוברים למצעית משותפת 
התוצאה  ולכן   )1 )תמונה 
התות",  "פרי  הסופית, 
כלומר  מורכב  פרי  נקרא 
פרי המורכב מפירות קטנים 

רבים )תמונה 2(.
למשפט  נחזור  עתה 
קודם:  שהופיע  המסובך 
פגת  של  העיקרי  החלק 
היא  אף  השייכת  התאנה 
הוא  התותיים  למשפחת 
התפרחת,  מצעית  למעשה 
יושבים  אינם  הפרחים  אך 
בתות  כמו  המצעית  פני  על 
פנימי  חלל  בתוך  אלא 
)ראו  המצעית  בתוך  שנוצר 
בחתך אורך בתאנה. תמונה 

.)3
מבנה זה של פרחים סגורים 
קושי  מעמיד  פנימי  בחלל 
על  התאנה.  לפני  רציני 
על  זרעים  שיתפתחו  מנת 
גרגירי  לקלוט  הפרחים 
מפרחים   )pollen( אבקה 
חשיפה  ללא  זאת  לבצע  ניתן  כיצד  אך  אחרים, 
בקיומן  היא  לבעיה  התשובה  הרוח?  או  לחרקים 
דרך  הפגה  לתוך  החודרות  ספציפיות  צרעות  של 
פי הפגה )ראו בתמונה 3( על מנת להטיל שם את 
הפרחים  את  מאביקות  הן   פנימה  בדרכן  ביציהן. 
בעזרת גרגירי אבקה שאספו בפגה אחרת בה בקעו. 
ספציפית  צרעה  יש  פיקוס  של  מין  שלכל  התברר 
המטילה בו את ביציה ורק בו. הצרעה הספציפית 
של השקמה )מין של פיקוס( אינה חיה בארץ ולכן 
הקשר  זרעים.  מייצרות  אינן  בישראל  השקמים 
מופלא  קשר  הוא  והפגה  הצרעה  בין  הספציפי 
שעליהם  מושלמים  זמנים  ותיאום  מבנה  הדורש 
"הדף  בפורטל  "להרחיב"  במדור  לקרוא  ניתן 

היומי" )שבת, צ,א(.
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 תמונה 1: תפרחת התות

תמונה 2: תות -"פרי מורכב"

 תמונה 3: פגת התאנה - חתך אורך
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ולהישאר בריאלהיות בריא

הקדמת לידה
ָנה אנִכי ַהּיֹום לא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא"  ִרים ָשׁ ן ֵמאה ְוֶעְשׂ "ֶבּ
"היום מלאו ימי ושנותיי, ביום זה נולדתי..." )רש"י; סוטה,י"ג,ב(
יודעת  איננה  זמננו,  בת  הרפואה  גם  לשמים.  מסור  הלידה  זמן 
להקדים  אפשרות  ישנה  זאת,  עם  הצירים.  יתחילו  מתי  לנבא 
לזרז  וכן  אחר,  או  תרופתי  טיפול  ע"י  )אינדוקציה(  לידה 
מגבלה  בכך  יש  האם  התהליך.  את  להאיץ  בכדי  פעילה   לידה 
הלכתית? האם הרצון )המובן( "להיות אחרי" –מסור ביד אדם? 
בספר  כתב  ְבִעּתֹו"  ָיֶפה  ָעָשׂה  ַהּכל  "ֶאת  בקהלת  הפסוק  על 
במזל  תלד  "פן  לידה  למהר  שאין  התוספות(  )מבעלי  הרוקח 
ד'(.  רוה"ק,תיקון  )שער  הדבר  בחומרת  הפליג  והאר"י  רע". 
לרבות  בהלכה,  האמוני-השקפתי  הצד  בשילוב  נוגעת  זו  סוגיה 
שאין  למרות  לכך.  לחשוש  יש  ומתי  כמה  עד  הקבלי,  המימד 
סברו  זמננו  מפוסקי  רבים  לידה,  הקדמת  השולל  הלכתי  בסיס 
היו  הלכתית.  מחייבים   – האמוניים-מחשבתיים  שהמקורות 

שכינו זאת "החלק החמישי של השו"ע". הגר"מ פיינשטיין אסר 
סברתו,  באו"ח,ד,ק"ה,ו(  ושוב  )אג"מ,יו"ד,ב,ע"ד,  לידה  הקדמת 
להיכנס  ומצווה  מותר  זאת  ובכל  סכנה  הינו  הלידה  הליך  שכל 
להביא  הדרך הטבעית  על  מגוננת  אלוקית  יש הבטחה  כי  אליה 
נשמות לעולם ולקיים בכך רצונו. לא כן כאשר מבקשים להעביר 
יוסף,   הגר"ע  פוקעת.  ההבטחה  שאז  האנושי"  "למסלול  זאת 
ובעל  נ"ד-נ"ה(  הבית,ב,עמ'  )טהרת  זו  בדעה  החזיק  הוא  אף 
הגרמ"פ  קיבל את סברת  ולא  )ו,קכ"ח( אף שתמה  הלוי"  "שבט 
שאין  הסכים  הלידה,  בזמן  אנושית  בהתערבות  הסכנה  לעניין 
העליונה. וההשגחה  הטבע  נגד  ללכת  שאין  משום  להקדים 
ברור, אימהי  צורך רפואי  ברם, במצבים הבאים מותר להקדים: 
או עוברי; חשש סכנה בדחייה; נחיצות ברופא מסוים שלא ימצא 
לאחר מכן; זירוז כדי למנוע ניתוח קיסרי; לשם הקלת צער בלידה 
במצבים  אומר,ז,קי"ב(.  )מעיין  מתקדמת  ואינה  פעילה  שכבר 
פוע"ה(.      למכון  להתקשר  )ניתן  בפוסק  להיוועץ  יש  גבוליים 



8

 

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

שלושה ימים, שבע ארוחות משפחתיות 
איך עוברים את זה בשלום?!  

הראשונה ששמה לב לזה היא בדרך כלל אמא. לבשל ארוחות 
של שבת אחת, בפרט אם זכינו למשפחה ברוכה, זו משימה לא 
קלה. כשמדובר על יומיים כאלו - האתגר קשה הרבה יותר. 
של  רצופים  ימים  ש-ל-ו-ש-ה  לפנינו  עומדים  כאשר  אך 
ארוחות כבדות – משימת כיבוש עזה נראית פתאום משחק 

ילדים. 
שהעגלה  שמגלה  האבא  זה  ההתרחשות  את  שמעכל  השני 
הקניות  רשימת  בעוד  גדותיה,  על  עולה  בסופר  דוחף  שהוא 

הכתובה באותיות צפופות טרם הגיעה לחצי. 
להתחיל ברגל ימין

תשע"ה  שנת  עצמו.  לדבר  הקדמה  רק  כמובן  הוא  זה  כל 
פורצת לחיינו בסערה עם שלושה ימים רצופים של שני ימי 

ר"ה פלוס שבת-שובה צמודה 
הקיטורים  כל  לפני  להם. 
תודה  ולהגיד  להעריך  חשוב 
על המתנה שקיבלנו. להתחיל 
מרוכזים  ימים  בשלושה  שנה 
סימן  בוודאי  זה  קדושה,  של 
שתבוא  הנפלאה  לשנה  טוב 

בעז"ה. יחד עם זאת יש כאן אתגר מיוחד במינו. לא נכנס כרגע 
לשאלה המרתקת מה פשר התופעה החריגה של חג שנמתח 
בתשרי  א'  האם  בשאלה  נעסוק  לא  וגם  ימים,  שני  פני  על 
פשוט הכפיל את עצמו, או שאולי מבחינה רוחנית יש להם 
תוכן שונה שכדאי לנו להיות מודעים אליו )למשל, ספר הזוהר 
דיבר על מידות שונות המתגלות בימים האלו - יראה ואהבה, 
"דינא קשיא" ו"דינא רפיא". המשיך בכך האר"י הקדוש וחכמי 
רוחניים  בענינים  עיסוק  בין  אבחנה  על  שדיברו  החסידות 
לגשמיים, בין כלל לפרט, ועוד. כמובן שראוי שכל הרעיונות 
ובמחשבות  בתפילות  הלב  בכוונות  ביטוי  לידי  יבואו  האלו 

והכוונות לאורך היום(.
אנחנו נניח כרגע בצד את קול השופר המרטיט ואת התפילות 
המרוממות וננסה להתמקד דווקא בחלק ה'חומרי' של הסיפור. 
שבע הארוחות המשפחתיות המצפות לנו. האם הסדרה הזו 
תהיה עול מעיק ודביק שהציר המרכזי שלו הוא אוכל, אוכל 
משפחתית  לחוויה  אותן  להפוך  שנצליח  או  אוכל,  ועוד 

רוחנית מעצימה שתהיה פתיחה נהדרת לשנה שלמה? 
פותחים שולחן

הנה כמה רעיונות לדיונים, הפעלות ושאלות לעיון שישדרגו 
את המפגש המשפחתי מ'פסטיבל אכילה' לחוויה משפחתית-

רוחנית מתוקה ומשמעותית:
כל  שחלפה.  השנה  מן  זיכרונות  מעלים   – שנה  מסכמים   
אחד מספר על האירוע שהיה הכי משמעותי/מפתיע/ מאכזב/

מרגש בעבורו במהלך השנה.
על השנה  לה'  להודות  רוצה  היינו  על מה   – הטוב  הכרת   
האחרונה )ביחס לעם ישראל בכלל ובאופן אישי(? למי עוד 
אחד  לכל  אומרים  הזאת?  בהזדמנות  להודות  רוצים  היינו 
מהנוכחים מה הדבר המיוחד שהוא תורם למשפחה ומודים 

לו על כך.
 "שנהיה לראש ולא לזנב" – מה זה אומר לכם? איפה בחיים 
אנחנו זנב ואיפה ראש? מה קובע האם נהיה לראש או לזנב? 

האם יש מקומות בהם עדיף להיות 
דווקא זנב?

שמהווה  דמות  בוחר  אחד  כל   
השראה עבורו ומשתף בסיפור/אנקדוטה אופיינית עליה.

יראה וחרדת הדין או  השנה –  בראש  להרגיש  צריך  מה   
ימים  האלו  לימים  כשקוראים  מתכוונים  למה  שמחה? 

'נוראים'?
 ספרו על ראש-השנה/יום-כיפור מיוחד שהיה לכם בעבר.

 כל אחד נותן לכולם טיפ או שניים לשנה החדשה.
בית  מנהלת  הממשלה,  )ראש  מוכרות  דמויות  בוחרים   
הספר, הדודה שּולה וכו'( – ואומרים מה אנחנו רוצים לאחל 
להם לשנה הקרובה )תנאי קריטי – בלי ציניות ועוקצנות!(. 

מה אנחנו רוצים לאחל לעצמנו כמשפחה?
 עצמו עיניים ונסו לדמיין את 
בראש  עצמכם/משפחתכם 
מה  תשע"ו.  שנת  של  השנה 

אתם רואים?
רּו על נס שקרה לכם או   ַספְּ
למישהו שאתם מכירים בשנה 

האחרונה.
רּו על חוויה קשה שקרתה לכם וכיצד דווקא היא תרמה   ַספְּ
לחייכם / על הרגל שהייתם רוצים להיפטר ממנו או שכבר 

הצלחתם לעשות את זה )בזכות מה זה קרה?(.
ללא  רצופים  ימים  שלושה  עם  מתמודדים  אתם  איך   
סלולארי, פייסבוק, וואטסאפ וכו'? האם זה עושה לכם טוב 
או שאתם בקושי שורדים? מה זה אומר על התרבות שלנו ועל 
החיבור שלה אל אמצעי המדיה? האם הייתם רוצים לקחת 
את פסק הזמן הזה )גם אם קצר יותר( לעיתים קרובות יותר? 

מתי?
 מהו עירוב תבשילין ומהן הלכותיו?

גדליה בן אחיקם, ומה אפשר   מה אתם יודעים לספר על 
ללמוד מהסיפור שלו לחיינו?

ושכנים  אורחים  שהזמנת  כמובן,   - הנ"ל  כל  אחרי   
תוספת  תהיה  המשפחתי  לשולחן  להצטרף  )חילונים?( 

מבורכת ומעשירה.
כולל  אינו  שבת,  של  הרגיל  הזמירון   – מומלצים  שירים   
לר"ה:  להתאים  היכולים  לשירים  הצעה  הנה  לחג.  שירים 
בספר חיים, אבינו מלכנו חננו ועננו, תהא השעה הזאת, חמול 
על מעשיך, אדון הסליחות, שובו אלי, השיבנו ה' אליך, אבינו 
אב הרחמן המרחם, ארשת שפתינו, לב טהור, ונתנה תוקף, 
והביאותים,  לארצך,  שמחה  בחרתנו,  אתה  האובדים,  ובאו 

הבן יקיר לי אפרים, כי לא תחפוץ. 
נוסף  ויצירתיים,  חדשים  סימנים  להמציא  אפשר  וכמובן   
מאחורי  מסתתר  מה  לגלות  וגם  המוכרים,  המסורתיים  על 
שנת  תהא  או  ה'  עבודת  שנת  תהא  שלי:  )ההצעה  תשע"ה 

עזרה הדדית. ומה אתם אומרים?(.

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

האם נצליח להפוך את הסעודות לחוויה 
משפחתית רוחנית ומעצימה?
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ל שיגור דמעה וחזרה לשגרה
ואף  תיבות,  לראשי  הצבאית  הלשון  של  חיבתה  ידועה 
כיום  שנשתגרו.  התיבות  מראשי  מחודשים  פעלים  לגזירת 
על  לתת  מבלי  דיווח,  בפועל  רבות  למשל  משתמשים  אנו 
בדומה,  וחשבון.  דין   – דו"ח  התיבות  בראשי  שמקורו  לב 
מקובל בין החיילים הפועל לחזלש – שנגזר כמובן מן חזל"ש, 
חזרה לשגרה )כדרך הלשון הצבאית, הפוַעל משמש לא רק 
תפקידכם  המטבח,  "תורני  למשל:  מלחמתיים.  בהקשרים 

לחזלש את ארוחת הבוקר"(.
מופיע  שג"ר  בארמית. השורש  מקורה  עצמה  ִׁשגרה  המילה 
במקרא רק בהקשר לוולד הבהמה )"שגר אלפיך"(, ובארמית 
משמעו שילּוַח, שיגּור. המילים "ותרד עיני דמעה" בנבואת 
ירמיהו )יג,יז( מתורגמות "ותשגר עיני דמעין", ובעקבות כך 

מצאנו בלשון חז"ל: "מיד עיניהם 
בלשון  ואף  דמעות",  משגרות 

שילוח כללית: "משל למלך ששיגר 
את בנו לבית המשתה", ועוד. 

וכשם שהעין משגרת דמעות, כך הפה משגר ומפיק מתוכו 
בן  חנינא  ר'  של  דבריו  ידועים  המדוברות.  המילים  את 
מת",  וזה  חי  "זה  ואומר  החולים  על  מתפלל  שהיה  דוסא, 
בפי  תפילתי  ָׁשְגָרה  "אם  ענה:  יודע  הוא  היאך  וכששאלוהו 
יודע אני שהוא מקובל" )בכתבי יד הנוסח הוא "שגרה" ולא 
"שגורה"(. שגרה תפילתי – כלומר שטפה ורצה בלי מפריע. 

מה  היינו  דלישנא,  שיגרא  הצירוף  התפתח  זה  משימוש 
המילה  קיבלה  ובהמשך  וברגילות,  בשטף  אומרת  שהלשון 
רגיל  דבר שהוא  לכל  והתרחב משמעה  עברית  צורה  שגרה 

וקבוע, שגור ושגרתי.

ַ
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חידה לפרשת ניצבים וילך
מי היא זו שלפני האחרונה,
אך מתקיימת בראשונה?

תשובה לפרשת כי תבא
החידה היתה: הם נפטרים מתפקידם בכל ימות השנה, 

אבל את משימתם אינם מסיימים אם לא תשמע.
בית  בונה  או  אשה  מארס  כרם,  הנוטע  הוא:  הפתרון 
"ְוִדְּברּו  השנה:  ימות  בכל  הרשות  ממלחמת  נפטר 
ַהּׁשְֹטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית ָחָדׁש 
ְוֹלא ֲחָנכֹו, ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש אֵחר 
ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ָנַטע ֶּכֶרם ְוֹלא ִחְּללֹו,  ַיְחְנֶכּנּו: ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש אֵחר ְיַחְּלֶלּנּו: ּוִמי ָהִאיׁש 

 info@hidonim.com :לתגובות 

ֵיֵלְך  ְלָקָחּה,  ְוֹלא  ִאָּׁשה  ֵאַרׂש  ֲאֶׁשר 
ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב 

ְוִאיׁש אֵחר ִיָּקֶחָּנה" )דברים כ,ה-ז(.
את  להשלים  אף  יזכו  לא  ה',  בקול  ישמעו  לא  אם 
משימותיהם אלו: "ִאָּׁשה ְתאֵרׂש ְוִאיׁש אֵחר ִיְׁשָּכֶבָּנה, ַּבִית 
ִּתְבֶנה ְוֹלא ֵתֵׁשב ּבֹו, ֶּכֶרם ִּתַּטע ְוֹלא ְתַחְּלֶלּנּו" )שם כח,ל(.

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

נוספים בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"
ַ

ַַ

ַ

ַ
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נקודת מבט
הח"כים הערביים אינם אשמים. אנחנו!

בראש השנה כל באי עולם עוברים לפני הקב"ה כבני מרון. לא 
רק כיחידים אלא גם כמדינות כלשון תפילת מוסף בר"ה: "ועל 
איזו  לרעב  איזו  לשלום,  איזו  לחרב  איזו  יאמר  בו  המדינות 
יחידים  ר"ה(,  )תוספתא  השנה"  בראש  נידונין  "הכל  לשבע". 
אלא  האישי  במישור  רק  לא  מאתנו  נדרשת  תשובה  ומדינות. 
גם במישור המדינתי. במישור האישי יעשה כל אחד את חשבון 
זאת  לעשות  ונכון  צריך  הלאומי  במישור  שלו.  הפרטי  הנפש 

בגלוי, בפומבי. 
ח"כים מסיתים בגלוי

ערבים,  ציבור  ומנהיגי  לח"כים  נחשפנו  איתן"  "צוק  בימי 
חמתנו  את  להעלות  ושוב  שוב  שהצליחו  המדינה,  אזרחי 
בסוריה  )מפגשים  במעשיהם  אף  ולעתים  בהתבטאויותיהם 
ובקטאר( בעד אויבינו הפלסטינאים ובעד הטרור החמאסי. הם 
כמדינת  וזהותה  המדינה  נגד  מורא,  ללא  בבוטות  בגלוי,  קראו 

הלאום היהודי ונגד זכותנו לריבונות יהודית בא"י.
תבעו  הקהל,  ובדעת  בתקשורת  מרכזי  וחלק  אחדים,  מנהיגים 
וכד'.  לעזה  לגרשם  מהכנסת,  לסלקם  הדין,  את  עמם  למצות 
לצערנו, הכול דיבורים בעלמא!  אין בישראל חוק יסוד המגדיר 
חוק  גם  אין  יהודית.  כמדינה  ישראל  מדינת  של  זהותה  את 
פלילי האוסר לפעול, ובוודאי שלא לדבר, נגד זהותה היהודית 
של המדינה. מאחר והחוק אינו אוסר זאת, מותר ולעשות ולדבר 

הכל כדי לשנות או אף לבטל את זהותה היהודית של המדינה.
אמנם, סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת קובע שאדם או רשימה לא 
יכולים להיות מועמדים לכנסת אם "יש במטרותיה או במעשיה 
או  במפורש  העניין,  לפי  אדם,  של  במעשיו  או  הרשימה  של 
כמדינה  ישראל  של  קיומה  שלילת   .1  : מאלה  אחד  במשתמע 
החלטת  פעמיים  פסל  בג"צ  אולם  ודמוקרטית...",  יהודית 
מועמדת  מלהיות  בל"ד  את  לפסול  המרכזית  הבחירות  ועדת 
לכנסת. ועוד, חוק זה מתייחס למועמדים לכנסת ולא למעשים 
המועמדות  בשלב  מה שאסור  שנעשו לאחר שנבחרו לכנסת; 
יהודית  "מדינה  האיזכור  גם  הגיוני?  הבחירה!  לאחר  מותר 
אינו  האדם,  וכבוד  העיסוק  חופש  יסוד  בחוקי  ודמוקרטית", 
רלוונטי. אין במשמעו  איסור על פעילות לביטול אופייה היהודי 

והדמוקרטי של המדינה.
הצעות שנדחו בפיק ברכים

שלוש הצעות חוק שיזמתי בנדון נדחו, לצערי: 1( החלת האיסור 
פלילי  חוק   )2 לכנסת.  שנבחרו  לאחר  גם  רשימה  או  ח"כ  על 
האוסר על אדם או תאגיד לפעול נגד הזהות היהודית דמוקרטית 
של המדינה, כמו החוקים נגד גזענות, הסתה, המרדה וכד'. 3( 
ישראל  למדינת  "אמונים  הח"כים  יצהירו  חדשה  כנסת  בכל 
כמדינה יהודית ודמוקרטית", ולא רק הצהרה סתמית "לשמור 

אמונים למדינת ישראל". 

חלק מהצעות אלו נבלמו בממשלה 
אולם  טרומית  בקריאה  אושרו  וחלק 

נבלמו בהמשך החקיקה, בגלל מתנגדים לא רק מצד הערבים, 
הימין  שבשלטון.  הלאומי  הימין  מלב  גם  אלא  והעבודה,  מרצ 
אמונים  להצהיר  ערביים  ח"כים  נכריח  שאם  טען  המתנגד 
בינלאומית  שערורייה  תפרוץ  ודמוקרטית"  יהודית  ל"מדינה 
כלפי המדינה. נשמע לכם רציני? כמו כן נטען שאין דומה מצב 
רשימה  או  ח"כ  פיטורי  לבין  לכנסת  התמודדות  מונעים  בו 
לאחר שנבחרו. טענה זו, הנכונה כשלעצמה, מפקירה את זירת 
הכנסת לשוללי קיומנו וזהותנו. ביחס להצעתי לחקיקה פלילית 
חדשה טענו יועצי המשפט בכנסת ש"אי אפשר להגדיר מה הן 
הגדירו  לא  כאילו  היהודית",  הזהות  כנגד  האסורות  הפעולות 

בחוק הפלילי מהי הסתה לגזענות או חשש לשלום הציבור?
את  היטב  מנצלים  הערביים  הציבור  וראשי  מהח"כים  חלק 
לנו  וגורמים  הישראלית  בחקיקה  השערוריתיות  הפרצות 
ברורה.  בחקיקה  יהודית  לאומית  זהות  מהגדרת  לפחוד 
"מדינת  סיסמת  מאחורי  מסתתרים  זהותנו  נגד  המסיתים 
כל אזרחיה", ואין מדובר רק בערבים אלא גם בשמאל יהודי 
קיצוני. בתחום הביטחון הצבאי קיימת חקיקה פלילית עניפה 
וענישה מחמירה, אבל כנגד ביטחון אופייה הערכי והיהודי של 
המדינה – אין! מה טעם קיומנו אם צה"ל ינצח ובזירת הזהות 

היהודית נפסיד?
הפרצות, אחריות בעל-הבית

)גיטין  גנב"  חורא  אלא  גנב  עכברא  ש"לאו  בחז"ל  למדנו 
מה,א(. האשם תלוי לא במי שגנב, אלא בתנאים שאיפשרו לו 
את הגניבה. יש לחפש את האשם במערכת, ולא במי שכשל; 
"פירצה קוראת לגנב", מזמינה אותו! העדר אומץ לב ציבורי, 
את  מעודדים  ראויה,  משפטית  מהסדרה  עיניים  ועצימת 
האיומים הפנימיים על זהותנו. בריחה מאחריות היא תכונה 
לא  זו!  בנקודה  גם  המשל  הוא  העכבר  האדם.  של  טבעית 
שנה  תחל  הח"כים הערביים אשמים, כמו שאנחנו אשמים! 

של הגנה אמיצה על זהותנו ללא רגשי נחיתות.

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
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יש להגדיר 'מדינת הלאום 
היהודי' מיד! 


