
הכנת קומפוסט משאריות שביעית - האם וכיצד היא מותרת?
עמ' 3מדוע לא זכה תלמידו של הבן איש חי בגילוי אליהו?

עמ' 5

פרשת לך לך

השנה השלושים ואחת

תשע"ה
ח' בחשוון 1/11/2014

גולן
16:16 
17:23

חיפה
16:20
17:27

תל-אביב
16:31
17:29

באר שבע
16:33 
17:29

אילת
16:35
17:30

 ירושלים
16:16
17:27

קבלת שבת
עבדִי

שני אופנים יש בעבודת ה': האחד, עבודת עבד, והשני עבודת 
בן )הקדמת שעה"ק א, ג(.

הינה פעולה טכנית, שאינה מבקשת אלא  העבודה הראשונה 
לצאת ידי חובה. העובד כעבד אינו מבקש לדעת את טעמיהן 
"מה  במשפט  אצלו  מסתכם  והכל  מקיים,  שהוא  המצוות  של 
כאילו  דתית  הצדקה  לה  מבקשת  זו  עמדה  ואעשנה".  חובתי 
יש פגם בבקשת ידיעת החוכמה שעומדת ביסודן של המצוות, 
שאינם  נאמנים,  בעבדים  אם  כי  חפץ  ברוך  הקדוש  ושאין 
שמים  מלכות  עול  קבלת  זו,  תפיסה  לפי  שאלות.  שואלים 
רוחב  את  ומבטלת  האדם  של  קומתו  שיעור  את  מקטינה 

האופקים שלו. 
לעומת זאת, עבודת בן משתפת את תבונתו של האדם. "בן" 
שני  בין  במעשה  הבדל  אין  הטכני  במובן  בינה.  מלשון  הוא 
אופני העבודה: מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אלא 
שהבן רשאי לפשפש בגנזי אביו )זהר, רעיא מהימנא, בהר קיא, 

ב(. גנזי האב הם המחשבות שלו, העומדות בבסיס דרישותיו.
לפי זה יקשה הביטוי "עבד ה' " או "עבִדי" שבו מכונים גדולי 
האומה ומשה בכללם, ואף עוד יותר כשהאומה בכללה מכונה 
כך, כמופיע בהפטרה שלנו מפי ישעיהו הנביא: "ְואַָּתה ִיְׂשָרֵאל 

ַעְבִּדי, ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך" )מא,ח(.
התשובה היא שהפרש תהומי יש בין העובד עבודת עבד לבין 
הגיע  כבר  שהאחרון  בעוד  מיראה,  עובד  הראשון   ." ה'  "עבד 

למדרגת בן, עובד הוא מאהבה, 
והבנתו,  אהבתו  שמרוב  אלא 
לא  כעבד.  להתנהג  מבקש  הוא 

בחוכמה,  חלילה,  שמואס,  משום 
להשיג  מבקש  שהוא  משום  אלא 

שמעבר  מה  את  חוייתי  באופן 
שבהפטרתנו  הפסוק  בהמשך  כך  משום  החוכמה.  להשגת 
'עבדי'  נאמר: "זרע אברהם אוהבי". הכתוב מודיענו שהכינוי 
הוא תולדה של אהבה ולא של יראה. וכבר ביאר הרמב"ם בסוף 
הלכות תשובה ש"אינו אוהב את ה' אלא בדעת שידעהו, ולפי 
הדעת תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. לפיכך 

צריך לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו".
תיראי  "אל  לגאולתנו:  הסיבה  בעצמה  היא  ה'  אוהבי  היותנו 
תולעת יעקב" –לאמור לא לעבוד מיראה- "אני עזרתיך נאם 

ה' וגואלך קדוש ישראל" )מא,יד(.
כאן נמצא היסוד לשיטתו של הרב קוק, שהגאולה הפוליטית 
של עם ישראל, עניינה להביא לשינוי תודעתי באומה, על ידי 
פחדנות,  מכל  המשוחרר  הטהור,  השכל  על  האמונה  ביסוס 
ההורסת את גבורת הרוח. זו קריאה להתעודדות הרוח, מתוך 
סילוק ההכרות הקטנות, המחשיכות את הוד האמונה, והוספת 

כוח בעיונים העמוקים של המחשבה הישראלית והכללית.
לקבלת חמישה פרקים מספרו החדש של הרב שרקי 'קדושה 

 https://gumroad.com/l/kedusha-וטבע' גילשו ל

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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חוויות טריות מסוכות 
השבת בעלת שם הפרשה התובעני: "לך לך"! והדבר הראשון 
כמו  ליהדות,  ולקרבם  לאנשים  ללכת  הוא  בראש  לי  שנופל 

שעשה אברהם אבינו וכמו שעשתה שרה אימנו.
תרשו לי, בהקשר הזה, לחלוק איתכם רגשות שעדיין טריים 

אצלי מחג הסוכות האחרון:
זה קל !

כמה  זה.  את  לעשות  קל  כמה 
כמה  זה.  את  לעשות  הכרחי 
לקחת  זה.  את  לעשות  משמח 
לרחוב  ללכת  שלך,  הלולב  את 
לולב.  ליטול  לאנשים  ולהציע 
על  מזנקים  ככולם  רובם 

מצווה,  בקיום  ולשמוח  לשמח  בהתלהבות.  הזו  האפשרות 
השנה,  של  השמח  ובחג  לשמחה  ישירות  הקשורה  מצווה 
ובחודש תשרי - החודש בעל ההשפעה וקביעת הסטטוס של 

השנה כולה.
של  המוכר  המשל  הטבע,  מתוך  שבאים  המינים  רעננות 
קיום  של  נתפסת  הבלתי  הקלות  ישראל,  בני  סוגי  ארבעת 
הופכים את המצווה  זה"(  ועשית את  ביד  )"תחזיק  המצווה 
הזו למצווה הנגישה ביותר להתחלת קשר של מצוות מעשיות 
ברחובות,  לנו  מחכים  יהודים  מיליוני  ברחוב.  יהודי  עם 

במרכזי הקניות ובפארקים, וגם בבתים. 
אלוקות ממש

מתרגשים,  והם  המינים  ארבעת  את  אנשים  עם  נוטל  אתה 
הם  לכאורה  עיניים.  בעצימת  אותם  מנשקים  רבים  רבים 
מחזיקים ביד צמחים רעננים ומלבבים, זו תחושה טובה, זה 
משמח. אבל ממה ההתרגשות? כי כל יהודי מרגיש שלולב זה 
לא לולב! אלא "לולב זה הקב"ה" , "לו-לב". ארבעת המינים 
הם ביטוי של ה', ביטוי שנוגע בלב היהודי בשנייה של נטילת 
ותראה  שנוטל  זה  של  בעיניים  בעדינות  תסתכל  הלולב. 

בוודאות: הניצוץ נדלק.
בארבעת  מצוידים  שנינו  חבר,  עם  הולך  אני  כלל  בדרך 
בפועל  ההצלחה  ותמיד  להצליח.  בשביל  הולכים  המינים, 
מחדש  שנה  בכל  ותיכננו.  ששיערנו  ממה  יותר  גדולה  היא 
אפילו:  אומר  הייתי  והצימאון,  מההיענות  מופתעים  אנחנו 

מההשתוקקות.
בהחלטה  קשורה  המבצע  הצלחת  "קרבי".  קצת  ללכת  צריך 

להצליח.  חייב  שאתה  הפנימית 
השתמש  תמיד  מלובביץ'  הרבי 
בכדי,  ולא  לולב"  "מבצע  בלשון 

כמו למבצע,  לזה  לגשת  חייב  אתה 
אחרת זה עלול לדשדש.
ואם אפשר אז חייבים

שם  אין  בחולון,  הילדים  למוזיאון  הלכתי  הימים  באחד 
לעצמי  תיארתי  אבל  המונים 
ברמה  חילונים  שם  שאפגוש 
שלוקחים  כאלו  גבוהה, 
במקום  למוזיאון  ילדים 
וצדקתי.  שעשועים...  לפארק 
הפעם  זו  האם  שאלתי  על 
השנה,  נוטל  שהוא  הראשונה 
די  בחיים".  ראשונה  פעם  זו  "לא.  הראשון:  האדם  לי  ענה 
נדהמתי. שוחחנו, הוא ישראלי נורמטיבי, בן שלושים ושבע 
ללא סבא דתי, מעולם לא הציעו לו ליטול לולב "ומעצמי אין 
מצב שאלך לחפש את זה. אבל וואלה זה באמת טוב לנשמה". 
מצמרר לחשוב כמה עשרות אלפי יהודים כאלו חיים בארץ 
ובגללנו הם לא נטלו מעולם לולב. רק מפני שלא הצענו להם.
צעיר  מוכר  שם  עמד  פיצוציה.  יש  מהמוזיאון  רחוק  לא 
חטף  הוא  בידיו.  לי  נופף  כבר  הוא  מרחוק  מימדים,  גדול 
מעלה  כלפי  עיניים  הרים  והאתרוג,  הלולב  את  בהתרגשות 
בעצימת  ונענע  ברך  הוא  הלב!".  את  לי  תפתח  "ה',  וקרא: 

עיניים. אשריכם ישראל.
בעלה  את  שמכריחה  אשה  של  מקרים  בעשרות  נתקלתי 
לברך וילדים שמפצירים באביהם ליטול לולב. היה גם מקרה 
קצת מוזר של אבא שביקש שהילדים שלו יברכו ובעצמו לא 

הסכים לברך בשום אופן.
האדם האחרון שהצעתי לו ליטול לולב אמר לי "לא" באל"ף 
רבתי! התגובה הזאת קצת דכדכה אותי אבל מיד קלטתי שה' 

נותן לי להבין שנשארה לנו עבודה למשך השנה...
התחנה הבאה הענקית של הדלקת נשמות היא חנוכה, וכבר 
חשוון  חודש  של  חול  ביום  גם  אבל  אליה.  להתכונן  צריך 
אפשר להניח תפילין, אפשר ללמד תורה ואפשר לקרב. ואם 

אפשר אז חייבים.

'מעצמי אין מצב שאלך לחפש את זה. 
אבל וואלה, זה באמת טוב לנשמה'
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 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
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יפוצו מעיינותיך
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כיצד זוכים לגילוי אליהו?
הרב יוסף חיים, הידוע בכינויו ה'בן איש חי', היה מגדולי 
ישראל בדורות האחרונים )1834–1909(. הבן איש חי פעל 
בעירק, אך השפעתו ניכרת על כל המזרח. מן המפורסמות 
הגג.  בעליית  שבת  מוצאי  בכל  אליהו  לגילוי  שזכה  הוא 
סיפורנו עוסק ברצון תלמידיו לזכות לגילוי אליהו בעצמם. 

שהיה  שרבאני,  יהושע  רבי  בתלמידו  דחקו  אחת  פעם 
איש  הכן  של  לחדרו  להתפרץ  המהירים,  בצעדיו  ידוע 
חי כדי לחזות באליהו הנביא. רץ חכם שרבאני כאַָיָלה 
לעליית  להגיע  וביקש  למדרגה  ממדרגה  דילג  שלּוחה, 

אל  שהגיע  לפני  עוד  אך  הגג, 
ושאלו  הדלת  נפתחה  החדר 
הבן איש חי: "חכם יהושע, מה 

מעשיך כאן?"
המופתע  התלמיד  לו  השיב 
הנביא  אליהו  כי  "שמעתי 

בביתך, ובאתי לראותו." 
הביט בו הרב יוסף חיים ואמר "את אליהו לא פוגשים 
עקבית  הליכה  מכח  דווקא  אלא  מהירה  ריצה  בזכות 

ועבודה קשה."
המדרגות  מדרגות.  גרמי  שני  ניצבים  סיפורנו  במוקד 
שבה  הגג  עליית  אל  עולים  ובהן  ממשיות  הן  הראשונות 
עליית  גם  הבית,  הר  או  סיני  הר  כמו  חי.  איש  הבן  למד 
המדרגות  אליה.  להעפיל  ויש  גבוה,  במקום  ניצבת  הגג 
השניות הן המעלות הרוחניות שעל האדם לעלות בהן על 
המדרגות  יחד  נשזרו  בסיפורנו  אליהו.  לגילוי  לזכות  מנת 
ביקש  שרבאני  יהושע  התלמיד  והממשיות.  הרוחניות 
על  בזריזות  קיפץ  ולפיכך  אליהו,  לגילוי  הוא  אף  לזכות 
הרגע.  את  להחמיץ  שלא  מבקש  כשהוא  העץ,  מדרגות 
תלמידו  של  למעשיו  מּודע  הוא  בעדו.  עוצר  חי  איש  הבן 
ובכך מונע ממנו לפתוח הדלת. הבן איש  ויוצא לקראתו, 
חי מתנגד לקיצורי דרך: על מדרגות העץ אמנם ניתן לדלג, 
אך לא ניתן לקפוץ במעלות הרוח, אלא יש התקדם שלב 
אחר שלב עד שהאדם יהיה בשל לגילוי אליהו. הוא מתנגד 
שנתקן  ודורש  ומרגשים,  מפעימים  שיאים  אחר  לחיפוש 

את מידותינו עקב בצד אגודל. 
ראה  חי  איש  הבן  מדרשותיו.  באחת  מופיעה  זו  קריאה 

hhcohen4@gmail.com :לתגובות
אם יש בידכם סיפורים נוספים על חכמי המזרח 

אשמח אם תשתפו אותי

של  הראשונה  בקריאתו 
ה' אל אברהם – "ֶלְך ְלָך" 
– ציווי לכל יהודי באשר 
מהלך  נקרא  האדם  הוא. 
הנקרא  למלאך  בניגוד 

עומד, ולפיכך "וזה שאמר ֶלְך ְלָך רוצה לומר תואר ֶלְך יש 
ְלָך ולא תואר עומד". ההליכה היא המייחדת את האדם, 
והמשתלם תדיר  ולפיכך הצדיק הוא המתהלך, המשתנה 

בעבודת הבורא.
הבן איש חי ממשיל זאת לאדם שחלם שהמלך עומד 
מדרגות.  אלף  בן  סולם  באמצע 
וזה   - למלך  זאת  סיפר  למחרת 
ראתה  זהובים.  אלף  לו  העניק 
בבעלה  והאיצה  שכנתו,  זאת 
לספר למלך שבחלומו הוא עומד 
צפיה  מתוך  הסולם  של  בשיאו 
להפתעתה  יותר;  גדול  לגמול 

הורה המלך להשליכו מן הגג. 
שמח  שהמלך  מסביר  חי  איש  הבן  המלך?  כך  נהג  מדוע 
אופטימיות,  בו  שטמונה  משום  הראשון  החלום  על 
להתקדמות  מקום  לו  נותר  הרבים,  הישגיו  אף  על  שכן 
ולהתפתחות. המלך מעניק לחולם הראשון אלף זהובים, 
גם בשלבים  הסולם, משום שחש שזכה  כנגד אלף שלבי 
שעדיין לא עלה בהם. הוא אינו מתייאש מן הדרך הארוכה 
לו  נכונו  שכן  תקווה,  פתח  בהם  רואה  אלא  שלפניו, 
אתגרים נוספים, ופרושים לפניו אופקים חדשים. לעומת 
לשיאו  הגיע  כבר  שהמלך  'חלם'  המדומה  החולם  זאת, 
של הסולם, וכל שנותר לו הוא ניוון וקמילה, ועל כן הוא 
ראוי לעונש. במשל הסולם מלמדנו הבן איש חי דבר נוסף, 
כמי  עצמנו  את  לראות  עלינו  מאוד:  עד  הוא  אף  חשוב 
במבט  להסתפק  לנו  אל  הסולם;  של  באמצעו  שעומדים 
לבנו  לשים  אלא  לתיקון,  בשאיפה  מעלה,  כלפי  המופנה 
גם לשלבים שכבר טיפסנו. כך נוצר איזון בין השמחה על 

הישגי העבר לבין הקריאה להשתלמות אינסופית.

 על מדרגות העץ אמנם ניתן לדלג,
אך לא ניתן לקפוץ במעלות הרוח
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הזמר מספר אחת!
יתקיים  ימים  חודש  "בעוד 
שיודע  ילד  כל  הגדול!  המופע 
מוזמן  להציג  או  לנגן  לשיר, 
להפגין את כשרונו." כך הכריזו 
המודעות הגדולות בבית הספר. 
של  השנתית  התחרות  זו  היתה 
כשרונות  להפעלת  הספר  בית 

צעירים. ואני כבר החלטתי – השנה גם אני אשתתף!
ואת  לשיר,  מה  שהחלטתי  עד  הרבה  הראש  את  שברתי 
בבית,  המון  זה  על  התאמנתי  בעצמי.  המצאתי  המנגינה 
וכולם אמרו לי שזה שיר ממש יפה, והתלהבו ממנו מאוד. 

במשפחה שלי כולם כבר מזמזמים את השיר כל היום... 
אמא  את  שמעתי  הימים  באחד 
השני,  מהחדר  בטלפון  מדברת 
"את  כך:  בערך  הלכה  והשיחה 
לתחרות  הולך  שלי  הבן  שומעת, 
הספר.  בית  של  צעירים  כשרונות 
חייבת  את  אדיר!  שיר ממש  לו  יש 
אני  מקסים!  זה  שר.  אותו  לשמוע 
במקום  שם  זוכה  שהוא  בטוחה 
הראשון! האמת ידעתי שהוא אוהב 
ידעתי עד  לא  יפה, אבל  ושר  לשיר 
כמה הוא כשרוני..." וככה זה המשיך 
עוד ועוד, עד שהיה נדמה לה שאני 
פתאום  הפסיקה  היא  ואז  מתקרב, 
לדבר בבת אחת. כמובן לא הראיתי 
אבל  השיחה,  את  ששמעתי  לה 

בליבי התמלאתי בגאווה ובסיפוק.
הגיע היום הגדול. אולם בית הספר 

עשר  כחמשה  רבים.  ובהורים  נרגשים  בתלמידים  התמלא 
תלמידים בחרו להופיע. הסדר ביניהם נקבע בהגרלה, ואני 

קיבלתי את מספר 12.
הראשון שעלה היה די חלש לדעתי. הוא שר שיר מוכר, ולא 

עשה את זה מי-יודע-מה מוצלח.
בשם  ב'  מכיתה  ילד  היה  זה  מפתיע.  ממש  היה  השני  אבל 
את  פתח  רק  שהוא  ברגע  מיוחד.  ממש  קול  לו  והיה  רוני, 
הפה לשיר כולם כבר מחאו כפיים. הוא לא התרגש מהרעש, 
והמשיך לשיר בקול גבוה ובאמת יפה. הוא לא "זייף" אפילו 
פעם אחת, וכשהוא סיים את השיר, האולם ממש רעד מרוב 
מחיאות הכפיים של כולם. מיד הבנתי שיש לי כאן מתחרה 

רציני...
השלישי היה גם הוא די טוב, אבל הרביעי קצת פחות. בשלב 
ולא  מדי,  עצבני  הייתי  כי  הקשבתי  ממש  לא  כבר  מסוים 

היתה לי סבלנות לחכות לתורי.
"לשיר מספר 12" הכריז המורה צבי ששימש כמנחה, "נזמין 

את יהודה ישראלי!!" 
את  לקחתי  הבמה,  לאמצע  ניגשתי  רועדות  ברגליים 

המיקרופון וכעבור כמה שניות כבר שמעתי את עצמי שר.
סיימתי את השיר ומחיאות הכפיים מילאו את האולם. אבל, 
האם זה רק נדמה לי או שבאמת מחיאות הכפיים של רוני 

היו הרבה יותר חזקות?

על  והכריז  השופטים  נציג  עלה  ההופעות,  כל  כשהסתיימו 
התוצאות:

כפיים  מחיאות  ה'!"  מכיתה  אופיר  זכה  השלישי  "במקום 
מידי  הפרס  את  לקבל  כשניגש  אופיר,  את  ליוו  סוערות 

המנהל. 
כאילו  בכוונה,  דבריו  את  מתח  השופט  השני..."  "ובמקום 
זכה  הוא  גם  ו'!"  מכיתה  דן  את  מכבדים  "אנו  להרגיז,  כדי 

למחיאות כפיים סוערות.
"יש  יוכרז.  הייתי בטוח שעכשיו שמי  "ובמקום הראשון..." 

לנו הפעם נציג צעיר ביותר! קבלו את... רוני מכיתה ב'!!"
באף אחד מהמקומות הראשונים!  זכיתי  לא  אכזבה!!  איזו 
לא קיבלתי שום פרס! סתם אחד מכולם! בשביל מה בכלל 
התאמנתי כל כך הרבה? ובאמת כל מי 
בטוח  היה  השיר  את  מראש  ששמע 
הראשון  המקום  את  לוקח  שאני 

בקלות! אוף!
עצמי  שאת   – ידעתי  האמת  את 
שמעתי מראש, אבל את האחרים לא, 
ולא באמת יכולתי לדעת מי יהיה יותר 

טוב.
ובכלל, כל אחד יודע ששירים זה עניין 
פשוט  השופטים  וכנראה  טעם,  של 

נהנו יותר משירים אחרים...
צורב!  היה  ההפסד  עדיין  אבל 

והאכזבה היתה קשה!
מלוח  טעם  הרגשתי  החוצה  בדרך 
הדמעות  הן  שאלו  וידעתי  בפה, 
לברוח  רציתי  גרוני.  את  שחונקות 
משם, להגיע הביתה ולקבור את עצמי מתחת לשמיכת הפוך 

העבה ביותר.
לפתע חשתי טפיחה חזקה על השכם: "שמע! היית גדול!" 
כזה כשרון עצום!"  לנו בכיתה  ידעתי שיש  "לא  יוסף,  צעק 
זמר  ממש  אתה  "יהודה,  המשיך:  ויוסף  התבלבלתי,  לרגע 

מלידה! יש לך עתיד!" 
"אבל בכלל לא זכיתי בשום מקום." אמרתי במבוכה

וכנה  אמיתית  נשמעה  יוסף  של  השאלה  משנה?!"  זה  "מה 
לגמרי, "הרי כולם יודעים מה זה תחרות. גם אם כל החמש 
עשרה היו מצויינים, היו חייבים לבחור מתוכם שלושה – אז 

מה? זה אומר שהאחרים לא טובים? שטויות!"
ואת  השמחה,  את  לי  החזיר  הוא  שוב.  זאת  עשה  ויוסף 
ההתרגשות למקום האמיתי שלה. דווקא השאלה הפשוטה 
הזאת שלו גרמה לי להבין את מה שלא יכולתי לחשוב עליו 
עד אז- תחרות היא כיפית, אבל להיות טוב זה כיף, גם בלי 

לזכות בשום תחרות...
ישראלי"  "משפחת  רוזן  יקהת  ספרי  את  להשיג  ניתן 

ו"משמיע ישועה לילדים" בטלפון 054-6340121

יהודה מספר:

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

ממש כמו בבריאת העולם, אנו ניכנס אל השבת הראשונה של 
השנה מיד לאחר סוף החג

קומפוסטר בשמיטה
שאלה: 

האם מותר לשים בקומפוסטר שאריות מזון הקדוש 
בקדושת שביעית?

תשובה:  
יעוד  את  מגדירה  התורה  )כה,ו-יא(  בהר  בפרשת 
ְלאְָכָלה  ָלֶכם  ֶרץ  ָהאָ ַׁשַּבת  "ְוָהְיָתה  השביעית:  פירות 
ַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך ִּתְהֶיה ָכל  ְולַֽ ְוִלְבֶהְמְּתָך  ּוְלַעְבְּדָך...  ְלָך 
"ְוַהְּׁשִביִעת  משפטים:  בפרשת  וכן  ֶלֱאכֹל".  ְּתבּואָָתּה 
ּתֹאַכל  ְוִיְתָרם  ַעֶּמָך  ֶאְבֹיֵני  ְואְָֽכלּו  ּוְנַטְׁשָּתּה  ִּתְׁשְמֶטָּנה 
שני  שישנם  רואים  אנו  אלו  מפסוקים  ַהָּׂשֶדה".  ַחַּית 
והם  השביעית  בקדושת  הקדושים  לפירות  יעודים 
פסחים  במסכת  בגמ'  בהמה.  ואכילת  אדם  אכילת 
וקיים  נועדו לאכילה  למדנו שפירות שביעית  )נב,ב( 

איסור להפסיד פירות שביעית.
בקומפוסטר מונחות כל הזמן שאריות מזון אורגניות 
העוברות תהליך כימי של ריקבון איטי, המאפשר את 
הריקבון  תהליך  )קומפוסט(.  אורגני  לדשן  הפיכתן 
ומשום  חום,  נפלט  שבמהלכה  כימית  ריאקציה  הנו 
כך הוספת שאריות מזון חדשות לקומפוסטר מזרזת 
את רקבונן. לאור הנ"ל ברור שיצירת קומפוסט איננה 
שביעית,  בקדושת  הקדושים  הפירות  של  מייעודם 
ומשום כך הכנסתם לקומפוסטר דינה כהפסד פירות 

שביעית.
פתרונות להנחת הפירות בקומפוסטר

תהא  בקדושת שביעית  הקדוש  מזון  הנחת שאריות 
מותרת רק באחד מהאופנים הבאים: 

א. להמתין עד שירקיבו הפירות מאליהם כך שתפקע 
מהם קדושתם, ואז להשליכם לקומפוסטר. ב. להניח 
פירות  כמפסיד  יוגדר  שלא  באופן  בקומפוסטר 

שביעית בידיים.
)עמ'  "שמיטה"  בספרו  שליט"א  רימון  הרב  ידידי 
נייר  או  חול  להניח  והתיר  השנייה  בדרך  נקט   )367
ולהניח מעליהם את השאריות  על השכבה העליונה 
החדשות. באופן זה אומנם לאחר כמה שעות ייהרסו 
קורה  אינו  זה  שדבר  כיוון  אך  החדשות,  השאריות 
ספק  אין  איסור.  בו  אין   - בגרמא  רק  אלא  מיידית, 
הראשון  העולם.  גדולי  של  בדרכם  נוקטת  זו  שדרך 
פירות  הפסד  שהתיר  פ"ג(  )ח"א  המהרי"ט  בהם 
פוסקים  חבל  הלכו  ובעקבותיו  בגרמא,  שביעית 
השמיטה  ספר  ה,א(  רידב"ז  )בית  הרידב"ז  וביניהם 
)הלכות  ציון  וכרם  )ח,לז-מד(,  הארץ  תורת  )ז,ג(, 

פסוקות יב,א(. 
סוכות(  )גיליון  זה  במדור  הקודמת  בתשובה  אולם 
לראיית  דוד  והמקדש  החזו"א  דחיית  את  הבאתי 
דבריו  את  והבאתי  הירושלמי,  מן  המהרי"ט 
המפורשים של הרמב"ם בפירוש המשניות לשביעית 
)ח,ז( שגרם הפסד אסור, והסברנו את הסברא לאור 
אופי האיסור, שהדבר הקובע בו הוא מבחן התוצאה 
שהסברא  ומכיוון  מתמעטת.  הפירות  שאכילת   -
מכרעת כדעת החזו"א והמקדש דוד וכפסק הרמב"ם 
אלא  הגרמא,  בפתרון  לנקוט  אין  לענ"ד  המפורש, 

להמתין עד שהפירות ייפסלו מאכילת אדם.

אך  אדם  מאכילת  נפסל 
ראוי לבהמה

)שמיטה  הרמב"ם 
פי  על  פסק  ה,ג(  ויובל 

התוספתא: 
שאינו  כדרך  מברייתן  פירות  ישנה  ולא 
שדרכו  דבר  שני,  ומעשר  בתרומה  משנה 
שדרכו  ודבר  מבושל,  יאכלנו  לא  חי  ליאכל 
לפיכך  חי,  להאכל מבושל אין אוכלין אותו 
אין שולקין אוכלי בהמה ואינו מטפל לאכול 
כדרך שאינו  והפת שעפשה  תבשיל שנפסד 

אוכל בתרומה ומעשר.  
שני  במעשר  הירושלמי  פי  על  פסק  הרמב"ם 
פוקעת  שקדושתה  לתרומה  שבניגוד  )פ"ב( 
כאשר המאכל נפסל מאכילת אדם, בשביעית 
ועדיין  נפסד מאכילת אדם  גם כאשר המאכל 
ראוי למאכל בהמה עדיין קדושת שביעית עליו. 
על פי התוספתא הפירות נעשים אינם ראויים 
לאדם לאחר 'עיבור צורה', ומפרש הר"ש )פ"ח( 
שמדובר בלינת לילה, וכן הכריע תלמיד הגר"א, 
בעל פאת השולחן. יוצא אפוא שלכאורה לינת 
לילה כשלעצמה עדיין אינה מתירה לשים את 
שעדיין  מפני  בקומפוסטר  האוכל  שאריות 

האוכל קדוש בקדושת שביעית לבהמה! 
שיועד  במאכל  עוסקים  שאנו  מכיוון  ברם, 
נפסד  שכאשר  נראה  לאדם,  מלכתחילה 
בהמה  כמאכל  שביעית  קדושת  אדם  מאכילת 
אינה חלה באופן אוטומטי, כדברי החזון איש 

)יד,ו(: 
וייפסל  שיתעפש  עד  בכלי  הקליפה  ומניח 
ואם  להשליכה  מותר  ואז  אדם  מאכילת 
עדיין ראוי לבהמה נראה שאם רוב בני אדם 
מייחדין אותן לבהמה עדיין קדשי בקדושת 
שביעית ואם רוב בני אדם אין מייחדין אותן 

לבהמה פקעה קדושתן...
אמנם לדעת מרן הרב קוק )שבת-הארץ ז,יג( 
המאכל  את  מגדירה  הדחק  ידי  על  אכילה  גם 
והן לגבי מאכלי  כקדוש, הן לגבי מאכלי אדם 
בהמה, ואם כך לכאורה יש להמתין עד לריקבון 
מוחלט של הפירות! ברם לענ"ד ביחס למאכל 
שהיה מיועד בראשיתו למאכל אדם ורק לאחר 
שנפסד ממאכל אדם מייעדים אותו לבהמה גם 
הרב קוק יכול להודות לחזו"א שלא תחול עליו 
בברייתא  למדנו  שהרי  בהמה,  מאכלי  קדושת 
אדם  שמאכלי  פ"א(  )בהר  כהנים  בתורת 
'ואכלו   " ומאכלי בהמה הינם שתי קטגוריות: 
והראוי  לאדם,  לאדם  הראוי   - עמך'  אביוני 
לבהמה לבהמה", וממילא מאכלי אדם שנפסלו 
לא יעברו למאכל בהמה. ונלענ"ד שגם החזו"א 
אמר את חידושו רק במאכל אדם שעבר להיות 

מאכל בהמה.
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 "שבת בשבתו" באינטרנט: zomet.org.il, למנוי באנגלית בדוא"ל

 נא לפנות ל: dan@zomet.org עריכה: מכון "צומת" אלון שבות, גוש עציון 90433,
www.zomet.org.il zomet@netvision.net.il 02-9931889 'טל' 02-9931442, פקס 

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 052-6070999 יוסי
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תולעת
"אל ִּתיְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב ְמֵתי ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִּתיְך ְנֻאם 
ה' ְוגֲֹאֵלְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל" )ישעיהו, מא,יד(.

למצוא חצי תולעת
אחת  את  לי  הזכיר  פתחנו  שבו  מההפטרה  הפסוק 
מההלצות שהיו שגורות בפי חברי ובפי עוד בטרם הגענו 
מאשר  יותר  גרוע  "מה  לאיש":  הסמוך  "מופלא  לגיל 
תולעת".  חצי  למצוא  תשובה:  בתפוח?  תולעת  למצוא 
רב  תקשורתי  ונפח  חשוב  מקום  תופסת  ה"תולעת" 

הקשורות  בסוגיות  ההלכה  בעולם 
ל"מאכלות אסורות". חדשות לבקרים 
אנו מוזהרים מפני תולעים שהתנחלו 
אחרים.  או  כאלה  במאכלים  להן 
את  לנפות  עלינו  השנה  כל  במהלך 
מוזהרים  אנו  פסח  לקראת  הקמח, 
דגי  לזימי  הנטפלות  תולעים  מפני 
ב"שורה  אפתח  ועוד.  ועוד  הקרפיון 
ואבשר  זה  טור  של  התחתונה" 
חיה  "אין  כלל  שבדרך  לקוראים 
בקמח  בתאנים,  בתפוחים,  כזאת". 
תולעים.  אין  דגים  ובזימי  מנופה  לא 
כמובן, שאין בכוונתי לומר שאין כאן 
"מאכלות אסורות", אלא שעל  חשש 
המודרניות  הביולוגיות  ההגדרות  פי 
שאנו  הזהירות  תולעים.  בהם  אין 
המזון  טיב  על  בהשגחה  נוקטים 
נובעת, בדרך כלל, מחשש להמצאות 

בעלי חיים אחרים אך לא תולעים.
שם כולל

הקדמונים כללו בשם "תולעת" יצורים רבים מקבוצות 
מיון שונות. בשם זה נכללו בעלי חיים מאורכים, רכים 
וחסרי רגליים ובעלי חיים בעלי צורה לא אחידה. למשל, 
גם  וכך  שני"(  )"תולעת  תולעת  נקראת  השני  כנימת 
הזחל שכרסם את הקיקיון שהצל על יונה הנביא והביא 
השחר  בעלות  תולעת  האלקים  "וימן  להתייבשותו: 
למחרת ותך את הקיקיון וייבש" )יונה, ד,ז(. השם תולעת 
)שילשול(,  האדמה  תולעת  את  כלל  ביוונית   )skolex(
)1757( חלוץ  לינאוס  ועוד. אפילו  רימות  זחלי חרקים, 
מערכות   vermes בשם  כלל  המודרנית  הטקסונומיה 
לגלות  מעניין  ועוד.  רכיכות  תולעים,  של  שונות 
דומה  בשם  יעקב" השתמש  ל"תולעת  בפירושו  שרש"י 
לקבוצת  שנה,   700  – כ  לאחר  לינאוס,  שהעניק  לשם 
החלשה  יעקב  משפחת   - יעקב  "תולעת  ה"תולעים": 
וירמונ"א  בפיה, תולעת  גבורה אלא  לה  כתולעת שאין 

 .)vermes = בלע"ז" )וירמונ"א
במכילתא דרבי ישמעאל )בשלח, פרשה ב( אנו מוצאים 
ונראה שהוא  יותר למונח "תולעים"  הגדרה מצומצמת 
תראי  'אל  אומר:  הוא  וכן   ..." חרקים:  לזחלי  מתייחס 
תולעת יעקב מתי ישראל'. מה תולעת זו אינה מכה את 
הארז אלא בפה כך אין להם לישראל אלא תפלה ואומר 
מיד  לקחתי  אשר  אחיך  על  אחד  שכם  לך  נתתי  'ואני 
האמורי בחרבי ובקשתי וכו' ". הרד"ק מצטט מדרש זה 
ומוסיף עוד פרט מבנה: "... ובילמדנו )מדרש תנחומא(, 
זו  תולעת  מה  לך  לומר  לתולעת  ישראל  נמשלו  למה 
ומכה את  והיא רכה  אינה מכה את הארזים אלא בפה 
כלשהו  חרק  של  רך  זחל  מתאר  המדרש   ." וכו'  הקשה 
הנובר בתוך עץ ומסוגל לגרום לו לנזק משמעותי. לאור 

העובדה ש"ארז" בלשון חז"ל 
איננו דווקא ארז הלבנון אלא 
אחד מתוך רשימה ארוכה של 

עצי סרק לא נוכל לקבוע באופן 
המכה  ה"תולעת"  זהות  את  וודאי 
בארז אלא להציע כמה אפשרויות. 

חיפושיות
גזעי  בתוך  נוברים  שזחליהם  חרקים  של  אחת  קבוצה 
אחד  הברקניות.  ממשפחת  חיפושיות  כוללת  עצים 
הוא  במשפחה  הבולטים  מהמינים 
תמונה(.  )ראה  האשל  ברקנית 
לעצה  חודר  מהביצה  הבוקע  הזחל 
משאיר  שהוא  תוך  בתוכה  ומתפתח 
הזחלים  דחוסה.  נסורת  במחילה 
מתגלמים מתחת לקליפת העץ. ניתן 
האליפטי  הפתח  את  בקלות  לגלות 
שהוא  משום  הבוגר  מגיח  דרכו 
זחלי  ידי  על  התקפה  במיוחד.  גדול 
של  לניוונו  לגרום  עלולה  הברקנית 

העץ לאחר כמה שנים. 
קבוצה נוספת של חיפושיות שזחליה 
זחלי  היקרוניות.  היא  בעצים  נוברים 
מרהיטים  ניזונים  אלו  חיפושיות 
ועץ תעשייתי.  ומטע  יער  עצי  בבית, 
השקד  יקרונית  היא  מפורסמת 
הנוברת בעצים ממשפחת הוורדניים 
המינים  מבין  ברבים  פוגעת  ולכן 

הנשירים בארץ. 
ה"תולעים" בקמח למשל הן ביצים וזחלים של חיפושית 
הנקראת חדקונית האורז. הזחלים מתפתחים רק בתוך 
גרגירים של דגניים. הנקבה קודחת שקע בתוך הגרגר, 
מטילה לתוכו ביצה וסותמת את הפתח בהפרשה מפי 
ומתגלם  הגרגר  מתוכן  ניזון  הבוקע  הזחל  הטבעת. 
יציאה  יוצא לאחר שכרסם לעצמו פתח  בתוכו. הבוגר 
בעזרת  נגועים  גרגירים  לזהות  קל  החלול.  מהגרגר 

הצפתם במים משום שהם חלולים.   
זחלי זבובים

מזיק  לחרק  מענה  לתת  נועדה  תולעים"  ללא  "חסה 
מסדרה אחרת. הכוונה לזחלים של זבוב הנקרא "מנהרן 
לא  ולכן  החסה  עלי  בתוך  נוברים  הזחלים  החממות". 
ניתן להרחיקם בעזרת שטיפה. ניתן לזהות את קיומם 
כפסים  המתבלטות  נוברים  שהם  המנהרות  בעזרת 
בהירים על רקע החלקים הירוקים של העלה )בתמונה 
נראים ה"מבוכים" שנברו זחלי מנהרן החממות בעלים 

של מרור ימי(. 
הן  אחרים  מתוקים  ובפירות  בתאנים  ה"תולעים" 
זחליו של זבוב הים התיכון. תקצר היריעה מלתאר את 
בסיכום  ואסתפק  שולחננו  על  הסמוכים  המזיקים  כל 
הנושא בכך שאומר שבתפוח אין תולעת אלא זחל של 
חרק כלשהו. אני משער שהקורא שיצלח את הטור ויגיע 
משנה?".  זה  "מה  עצמו:  את  ישאל  האחרונה  לשורה 
שמדובר  ואודה  טובה  תשובה  לי  אין  דבר  של  לאמתו 

בדקדוקי עניות של זואולוג.

 לתגובות:
raananmoshe1@gmail.com

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 052-6070999 יוסי
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'ובכל זאת שמך לא שכחנו'
מתוך  חלקים  פרסמנו  שבועות  שלושה  לפני 
שיחה שהעביר הרב עמיטל לפני כעשרים שנה. 
בשיחה הצר הרב על כך שאנו מוכרים לציבור 
החילוני ומתוך כך גם לעצמנו, את התורה בלי 
ומזניחים  המצוות  את  מסבירים  אנו  הקב"ה. 
משכיח  המצוות  בטעמי  העיסוק  הקב"ה.  את 

מאיתנו, לעתים, את נותן התורה.
א-לוהים  בלי  מצוות 
ודלות.  חסרות  הן 
שבת  שומרים  אם 
סוציאלים,  מטעמים 
ורוחניים  חברתיים, 
לעשות  גם  אפשר 

התורה  של  העוצמה  רביעי.  ביום  שבת  קבלת 
תלויה בקב"ה. אין תורה בלי הקב"ה. כשמכירים 
את התורה באמצעות כביש עוקף לא-לוהים, 

אנחנו מוציאים את הנשמה מהתורה.
זאת  ובכל  השיחה.  על  קיבלתי  רבות  תגובות 
לא  כלל  שקראתי,  ביותר  החשובה  התגובה 
ספק  'הארץ'.  בעיתון  והתפרסמה  אלי,  כוונה 
רב אם רוגל אלפר החזיק אי פעם בידו גיליון 
של 'שבת בשבתו', ובכל זאת מבלי משים קלעו 
הרב  של  ההיא  לשיחה  מדויקת  בצורה  דבריו 

עמיטל. 
***

מהוות  השנה  ובראש  בפסח  החג  'ארוחות 
ביותר  החשובים  המשפחתיים  האירועים  את 
בישראל  יהודים  בקרב  העברי,  השנה  בלוח 
הסכים  ודתיים',  חילונים   - העולם  וברחבי 
סוכות?!  'אבל  היהודי,  השנה  לוח  עם  אלפר 
כאן  נחגג  תורה,  לשמחת  בצמוד  הזה,  החג 
כעשרה  פני  על  שמשתרע  אימתני,  בחופש 
ימים. סוכות מצוין כאן באופן לא מידתי, שלא 

משקף את מעמדו המינורי בהוויית האומה'.
'החילונים לא צריכים את סוכות', קובע אלפר, 
ובשביל  שבועות  את  יש  החקלאות  'בשביל 
החיים  אורח  לנוכח  פסח.  את  מצרים  יציאת 
שבא  והחופש  מבחינתנו  מיותר  סוכות  שלנו, 
איתו הוא מטרד אמיתי. קיומו בלוח החופשות 
הוא סממן של כפייה דתית, שלא משרתת את 

צרכינו...'
'אם הייתם שואלים אותי לפני כמה ימים מה 
המשמעות של סוכות הייתי אומר, בלי בושה, 
שאין לי ממש מושג. משהו עם רגלים ומגורים 
את  להעביר  נמאס  ואסיף...  במדבר,  ארעיים 
זה  גם  פנימית.  וגלות  ניכור  בתחושות  תשרי 

לא נורמלי'.
***

לו  מכרנו  לגמרי.  מבחינתו  צודק  אלפר  רוגל 
פסח  את  הקב"ה.  בלי  העברי  השנה  לוח  את 
ואת  מצרים,  יציאת  בגלל  לקנות  הסכים  הוא 
שבועות בגלל עולם הטבע. זהו. עכשיו נתקענו 

אנו  בסוכות  סוכות.  עם 
יושבים תחת ענני הכבוד 
של הקב"ה. את זה אלפר 

מבחינתו,  קונה.  לא  כבר 
בצדק גמור.

שנמצא  מיוחד  משהו  שיש  מבינים  לא  אם 
קשה  התורה,  ומאחורי  היהודי  העם  מאחורי 
מאוד לקבל את זה שהמדינה הזאת היא מדינה 
לא  אם  יהודית. 
מבינים שיש משהו 
מיוחד בארץ הזאת, 
להבין  מאוד  קשה 
עושים  אנחנו  מה 

כאן.
מחפשים  צעירים  מאוד  שהרבה  מקרי  לא  זה 
שאותו  מקרי  לא  זה  לים.  מעבר  עתידם  את 
רוגל אלפר עצמו כתב מספר שבועות מוקדם 
יותר, 'ישראל לא שווה את המחיר שהיא גובה 
את  ילַדי  בפני  להצדיק  יכול  איני  מאיתנו... 
המשך החיים כאן. ישראל היא מקום מסוכן, 
נותן,  שהוא  ממה  יותר  הרבה  מהם  שלוקח 

מסיבות שאינן מקובלות עלי...'.
***

מה אפשר לענות ל'אלפרים' שלא מבינים למה 
הילדים שלהם לא לומדים שבוע וחצי בגלל חג 
סוכות, ושלא מבינים למה להישאר כאן בארץ 

הזאת? התשובה פשוטה. אין מה לענות.
התשובה שלנו מגיעה ממקום שהם לא מוכנים 
מה  אין  ואותנו.  אותם  להרגיז  חבל  לקבל. 
הם  שלהם  מהזווית  לכעוס,  מה  ואין  לשכנע 
יש  מה  מיוחד,  משהו  כאן  אין  אם  צודקים. 

לחפש כאן? 
אפשר  שבה  אחת  שפה  רק  יש  הזה  במצב 
האישית.  והדוגמא  המעשים  שפת  לשוחח. 
אם אנחנו באמת מאמינים בדרך שלנו אנחנו 
צריכים להיות בטוחים שהאמת תנצח. אנחנו 
והגונה.  וישרה  בצורה אמתית  לחיות  צריכים 
נהיה  שאם  ושוב  שוב  הדגיש  עמיטל  הרב 
תעבור  האמת  וכנים,  אמתיים  נקיים,  ישרים, 

הלאה. אין תחליף לדוגמא אישית.
***

האדם?' שאל  לו  שיבור  ישרה  דרך  היא  'איזו 
תפארת  שהיא  'זו  וענה,  הנשיא  יהודה  רבי 
לעושיה ותפארת לו מן האדם.' הדרך הישרה 
אלא  הבריות,  מסכימים  שאליה  הדרך  אינה 
הדרך שאותה הבריות מעריכים ומפארים. לא 
הדרך  עם  להסכים  הבריות  את  לשכנע  צריך 
שלנו, צריך רק לדאוג שהבריות יכבדו ויעריכו 
נקייה  בצורה  להתנהג  צריך  שלנו.  הדרך  את 

וישרה, בלי הצגות ובלי פוזות.
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 'התשובה פשוטה מאוד. 
אין מה לענות.'
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במדור זה נעסוק בכל פעם בפרק אחד מתוך ספר מלכים, 
ונאיר בו נקודה מסוימת.

פופולאריות )מלכים א א(
מצד  לתמוך.  צריך  במי  ברור  די  הזו,  הפוליטית  במחלוקת 
אחד עומד הבן הגדול ששרד, אדניה בן חגית. תומך בו שר 
נאמן  שהיה  יואב  צרויה.  בן  יואב  והנאמן,  הוותיק  הצבא 
לדוד גם ברגעי השפל הקשים ביותר )הוא אפילו היה נאמן 
עד כדי "סירוב פקודה" לדוד עצמו(. באותו צד עומד אביתר 
הכהן, הצאצא היחיד שנותר לשושלת הכהנים של עלי. גם 

הוא ליווה את דוד לאורך כל הדרך.
לנישואין  שנולד  הקטן  הבן  שלמה,  עומדים,  השני  מהצד 

שנויים במחלוקת )עד היום(, עם 
דרג ב' של אנשי הצבא והכהונה, 

ששלמה  סודית  הבטחה  ובנוסף: 
כה  הבטחה  דוד.  אחרי  ימלוך 

סודית, עד שלא שמענו עליה עד הפרק הזה.
האופציה הכי קלה למלך הזקן, היא לתמוך בצד הפופולארי 
של אדניה, או לפחות להתעלם ולתת לטבע לעשות את שלו. 
הבטחתו  את  מקיים  בפופוליזם,  ולא  באמת  בוחר  דוד  אך 

וממליך את שלמה.  זו עוצמתו של מנהיג שאיננו מונהג.
הפופולאריות  מתערערת  מונהגים,  המנהיגים  שבו  בעידן 

של דוד מלכנו.
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חידה לפרשת לך לך
אנו צמד מילים

באותו מטבע לשון,
וקשורות לאותה דמות.
השבוע אנו בתחילה
ובעוד שבוע בסופה.

תשובה לפרשת ניצבים וילך
החידה היתה: 

מקובל לחלק את עונות השנה לארבע.
היכן ניתן למצוא חלוקה לשש עונות?

הפתרון: 
וחורף"  וקיץ  וחום,  וקור  וקציר,  זרע  הארץ  ימי  כל   לתגובות: info@hidonim.com "עוד 

על  רש"י  ועפ"י  ח,כב(  )בראשית 
"רשב"ג  קו:  מציעא  ובבבא  אתר 
רבי  היה  וכן  אומר  ר"מ  משום 
שמעון בן מנסיא אומר כדבריו חצי 

חצי  זרע,  כסליו  וחצי  מרחשון  תשרי 
כסליו טבת וחצי שבט חורף, חצי שבט אדר וחצי ניסן קור, 
חצי ניסן אייר וחצי סיון קציר, חצי סיון תמוז וחצי אב קיץ, 

חצי אב אלול וחצי תשרי חום".
"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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נקודת מבט
דבר חדש מתחיל: רבנות ירושלים

"ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין 
והוא כהן לאל עליון" )יד,יח(

רב עליליה
היה  ירושלים'  'רבה של  לאחר אחת-עשרה שנים בהן כס 
משאש  ושלום  קוליץ  יצחק  רבניה  פטירת  עם  מיותם, 
בעלות  עתה  זה  התמלא  הֶחֶסר   ,)2003( בתשס"ג  שניהם 
שטרן.  ואריה  עמאר  שלמה-משה  הרבנים  זה  נכבד  לכס 
כס רבנות ירושלים הוא מכובד ונעלה, ואולי הנעלה ביותר 
בעולם מבחינת המכובדות, עליו ישבו דמויות מיתולוגיות 
כמו הרב שמואל סלנט והראי"ה קוק, ושרשרת נוספת של 
אנשי שם, אשכנזים וספרדים. איוש התפקיד ע"י הרבנים 
הנוכחיים היה כרוך במאבקי-מאבקים פוליטיים מפותלים 
מהלכי  כל  מפולפלים.  משפטיים  ובעיכובים-עיכובים 
החתחתים הללו כבר מאחורינו, ועתה רק נצפה לרוות נחת 
ממהלכי הרבנים שנבחרו, ובעיקר מהתנהלותם המשותפת.

כל המאבקים והדילים המתומרנים, וכל הפיתולים 
אחד  ציר  סביב  סבבו  והמשפטיים,  המינהליים 
ויחיד; היש צ'אנס לציונות התורנית להעמיד רב 
מתאים, רצוי לרוב אחיו? השאלה לא היתה מי מן 
מנין  אלא  ירושלים,  של  לכתרה  ראוי  המועמדים 

הוא בא ובאיזו ערוגה גדל? 
הדרה או הכלה?

ואכן, אני מודה, מבחינת תושבי ירושלים אחת היא להם איזה 
רב יבחר ומה 'מיגזרו'. יתר על כן, למעלה מעשור התנהלה העיר 
שירותי  שגם  וכמדומה  נפלו,  לא  והשמים  ראשיים  רבנים  ללא 
הדת בעיר תיפקדו הן חסר הן יתר, גם בלי 'מנהיג לבירה'. לפיכך, 
רבה האזכנזי של  יתנהל  כיצד  מודה, שבעצם השאלה  אני שוב 
ירושלים איננה כ"כ חשובה כמו שאלת המפתח הטמונה באקט 
בכותל  מקום  לתפוס  התורנית  הציונות  התצליח  הבחירה; 
המזרח הרבני אם לאו? ובמילים מפורשות יותר; לעניות דעתי 
דמותה ותיפקודה של רבנות ירושלים תהיה דומה עד זהה ואחת 
היא לנו אם בראש המערכת יעמוד הרב משה-חיים לאו החסידי, 
הרב אריה שטרן הציוני או הרב אליהו שלזינגר ה'ליטאי'. כולם 
אהובים, כולם ברורים כולם נעימים וכולם יודעים את התורה, 
בית  בשערי  הפילוג  חרב  נעוצה  כאן  אך  התורה.  אותה  את 
המדרש; האם גם במחנה )או במחנות( החרדי)ם( אומרים כך? 

והתשובה ידועה: לא באלף רבתי!
ובין הציוני- בין המחנה החרדי  אי סימטריה  לצערנו קיימת 
תורני ביחס להכרה הדדית בשייכות לתורה ובהערכת גדוליה. 
ומוערכים  מוכרים  החרדים  התורה  גדולי  מסורתי  באורח 
בית  וכתלי  עד-דק  נלמדים  ספריהם  התורציוני.  במחנה 
מאידך,  לתפארה.  ספריהם  ניצבים  שם  יוכיחו,  המדרש 
מעבר למיתרס, קיימת הדרה תחת הכרה, זלזול תחת סלסול 

התעניינות.  תחת  והתעלמות 
ואף לא על ספרי  ואמונה,  ואינני מדבר על ספרי השקפה 
הלכות שהזמן והמקום גרמן )כגון 'תחומין' לתורה, חברה 
ספרות  על  מדבר  אני  וכלכלה(.  צבא  הלכות  או  ומדינה 
למדנית טהורה, או הלכתית נטו. הדוגמא הבולטת ביותר 
היא, אולי, סדרת 'הלכה ברורה ובירור הלכה' בעריכת הרב... 
אריה שטרן, רבה הנבחר של ירושלים. לא תמצאו )כנראה( 
החרדיות  בישיבות  הללו  הכרכים  וחמשת  עשרים  את 
למרות שתוכנם הוא 'רק' קיבוץ דעות הראשונים הנוגעות 
להלכה על סדר סוגיות הש"ס. הגדיל לעשות אחד ממשגיחי 
ה'ליטאיות' שציוה לסלק כרך שהוצג לדוגמא, להפצה, תוך 
דפיקה על השלחן ש"יתפטר עם ספר זה יכנס להיכל", או 
משהו בסגנון דומה. וכל כך למה? חלילה להכיר ולהאמין שיש 

תורה ב'גויים' הללו, חניכי 'מרכז הרב' ואגפיה.
יש  הציוני-תורני,  במחנה  תורה  יש  לנצח!  האמת  וסוף 
הוגי  ויש  ספרים,  מחברי  ויש  דיינים  יש  וכוללים,  ישיבות 
בעלי  ויש  מידות  אנשי  ויש  מופת,  מחנכי  ויש  אמונה 

תריסין, ו...יש רב בירושלים! יש לי רב, אחי!

* * *
בפסוק  בפרשתנו,  במקרא  לראשונה  נזכרת  ירושלים 
שצוטט בראש המדור, היא 'שלם'. גם רבני ירושלים נרמזו 
בפסוק, "מלכי צדק" – "מאן מלכי? רבנן" )מיהם המלכים? 
מלכים  "בי  שנאמר  סב,א  גיטין  עפ"י  חכמים.  תלמידי 

ימלוכו"(. 
בן נח  שם  כי מלכי-צדק הוא  חז"ל במדרשותיהם פירוש 
וראש  ישיבה  תופסי  אבי  היה  זה  שם  אתר(.  על  )רש"י 
שם  של  מדרשו  "בית  חז"ל:  בפי  כמורגל  ותיק,  ישיבה 
ועבר"(.  שם   – הדור  "גדולי  כא,ח:  רש"י  גם  )ראו  ועבר". 
גדול הדור הותיק מקבל בברכת כהנים את אברהם העברי 
ומקדם פניו בלחם ויין, שאינם אלא תורה; הלכה - לחם 

ואגדה-השקפה - יין. 
  )נכתב במוצ"ש נח(
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ספרי הרב ישראל רוזן
 בחצוצרות בית ה' - 50 מאמרי הלכה 

 וטכנולוגיה 600 עמ' * 60 ₪
 ואוהב גר - הלכה, אגדה ופולמוס

 ספר שופטים בגובה חז"ל - )מהד' חדשה( 
כל ספר כ-350 עמ' 40 ₪

 אתרי סגולה / נקודת מבט - 30 ₪ 
המחיר כולל משלוח

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 

 יש תורה ב'גויים', בציונות
התורנית, )אל( תאמין!

www.zomet.org.il :להזמנות חייגו למכון צומת: 02-993-2111 לרכישה דרך האתר

 מנורת 3W LED חדישה  מפיקה אור עוצמתי לשנים רבות
 צריכת חשמל אפסית  מתקפל ונייד (כ- 500 גרם)

 חזק וגמיש - גוף המנורה ממתכת
 בטיחותי - ללא חלקי זכוכית  המנורה ניתנת לתליה על הקיר

 מתאים למתח החשמל בכל העולם 

חדש!

רק 92x3 ש”ח
סה”כ 276 ש”ח כולל דמי משלוח


