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קבלת שבת
שמים וארץ

בהושע  קוראים  האשכנזים  העדות.  בין  מחולקת  הפטרתנו 
הספרדים  )יד,י(.  הספר  סיום  עד  )יב,יג(  יעקב"  מ"ויברח 
שדי"  "תלמי  עד  )יא,ז(  תלואים"  מ"ועמי  קוראים  והתימנים 
)יב,יב(, בדיוק לפני הקריאה של האשכנזים. אלא שהתימנים 
מוסיפים את שני הפסוקים הראשונים של הקריאה האשכנזית 
)יב,יג-יד(. וכן יש מקהילות הספרדים הממשיכות עד "בארץ 

תלאובות" )יג,ה(.
עלינו לבקש את מהותה של ההפטרה בסביבת אותם הפסוקים 
המשותפים לעדות, כי מן הסתם טמונה בהם העוצמה הכלל 

ישראלית.
בקרבת התפר בין ההפטרות אנו מוצאים שני פסוקים דומים 

זה לזה:
"ואנכי ה' א-לוהיך מארץ מצרים, עוד אושיבך באהלים כימי 

מועד" )יב,י(.
"ואנכי ה' א-לוהיך מארץ מצרים, וא-לוהים זולתי לא תדע, 

ומושיע אין בלתי" )יג,ד(.
סיני,  בהר  הראשון  בדיבר  הנאמר  על  חוזרים  הפסוקים  שני 
"אנכי ה' א-לוהיך", תוך כדי השמטת הביטוי "אשר הוצאתיך". 
כאן מתגלה שמעבר לחיוב לקבל את מרות ה' מפני שהוציאנו 
שתהיו  ההוצאה  היא  כדאי  כ,ב:  שמות  על  )רש"י  ממצרים 
משועבדים לי(, יש גם שייכות עצמית של עם ישראל אל ה' 

עוד בטרם ראה ממנו כל הטבה. 
המכונה  היא  הזאת  השייכות 
"סגולה" בדברי רבותינו, והיא זו 

שמתעוררת בעידנים של גאולה: 
למען  בניהם  לבני  גואל  "ומביא 

אגרות  ועיין  אבות,  )ברכת  שמו" 
הצורך  את  שוללת  אינה  הסגולה  קפו-קפז(.  עמ'  ח"ב  ראיה 
בזכויות, כי אם היא הזכות היותר עמוקה: הזכות של הזהות.

ישראל  עם  את  משחררת  א-לוהיך"  ה'  "אנכי  של  הידיעה 
מכל שיעבוד, כי "עבד ה' הוא לבדו חופשי" )ריה"ל(. מכוחה 
התורה  משימות:  שתי  מופיעות  הסגולית  החירות  של 
בימי  ביטוי  לידי  שבאה  הכלכלית,  העצמאות  והפוליטיקה. 
כשאכלנו  מועד,  לאוהל  מסביב  באוהלים  ישראל  ישיבת 
לחם שמים, היא המאפשרת את אימוץ התורה כעסק קבוע 
המדינית  העצמאות  הראשון.  בפסוק  כמבואר  באומה, 
מלבד  מרות  מכירים  אנו  שאין  זה  מכוח  בישראל  אפשרית 
זו של הבורא, כמבואר בפסוק השני. אי אפשר להיות נאמן 

באמת לא-לוהי ישראל בלי לעמוד בשתי המשימות.
יתכן שאיחוד התורה והפוליטיקה הוא הנרמז במראה סולמו 
לגלות,  יציאתו  בשעת  דווקא  לו  המגלה  בפרשה,  יעקב  של 
מדינית,  עצמאות  ללא  תורה  וארץ.  שמים  לחבר  שאפשר 
של  לתיקונו  רלוונטית  לבלתי  הופכת  פוליטי,  היבט  ללא 
ישראל עם שליחותו  עולם. המימד הפוליטי מפגיש את עם 
ההיסטורית, שהיא לחשוף שאין צורך בשום אמצעי על מנת 

להיפגש עם הבורא, כי אם להידבק בעמו, בן החורין.

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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הניגון הוא קולמוס הלב
היווה מתחילתה של החסידות  הניגון החסידי 
יסוד גדול בעבודת ה'. לכל זרם בחסידות ניגונים 
מיוחדים משלו, ניגוני שמחה וניגוני דבקות. גם 
בחסידות חב"ד, העיונית והמעמיקה, לא נפקד 
מקומם של הניגונים, אדרבה, הניגון בא למלאת 
לבטאו  ניתן  שלא  לדבר  ביטוי  לתת  חסר, 
ולשנות  לו  להקשיב  ה',  עם  לדבר  במילים. 
פעל  הזקן  "האדמו"ר  ובעולם.  בנפש  דברים 
)הרבי  ניגונים"  ידי  ועל  תורות  ידי  על  בעולם 

ריי"צ מלובביץ'(.
ניגוני  של  רובם  רוב 
תוצרת  הינם  חב"ד 
מעטים  החסידים,  של 
שהולחנו  הניגונים 
ידי  על  שנלמדו  או 
וניגונים  האדמו"רים 
"הניגונים  מכונים  אלו 

"קנייטש"  כל  "תנועה",  שכל  ניגון  המכוונים", 
שבו מדויקים ומכוונים. הניגון המפורסם ביותר 
הוא ניגונו של בעל התניא "ד' בבות" ניגון כנגד 
מסוגלים  בזמנים  אותו  ששרים  עולמות  ד' 

בלבד. 
ניגון נוסף קדום ועוטה הוד הוא ה"ג' תנועות" 
חוברה  הראשונה  נגינה,  של  תנועות  שלוש  בו 
ידי  על  נוספה  השניה  טוב,  שם  הבעל  ידי  על 
ידי  על  והשלישית  ממזריטש  המגיד  תלמידו 
תלמידו האדמו"ר הזקן בעל התניא. מי שמבין 
הניואנסים  עם  ה'  בעבודת  חידושיהם  את 
ידע להסביר את התנועה שכל אחד הוסיף על 

קודמו.
ניגוני הרבי זצ"ל

בלימוד  שניים  בלטו  חב"ד  אדמו"רי  מבין 
ניגונים. האדמו"ר הראשון בעל התניא, שחיבר 
שלימד  זצ"ל  האחרון  והרבי  ניגונים,  עשרה 

עשרה ניגונים שלא היו מוכרים לציבור.
בשנה  תשכ"ד.   – )תשט"ז  שנים  תשע  במשך 
האחרונה לימד הרבי שני ניגונים( בליל שמחת 
שעות  כמה  שהסתיימו  ההקפות  לאחר  תורה, 
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 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com

יפוצו מעיינותיך
ולאחר  חצות,  לאחר 
לחדרו  עולה  הרבי  שהיה 
טוב  יום  סעודת  ואוכל 

קלה, היה יורד בחזרה לבית 
המדרש לפנות בוקר, בשעה שאינה יום ואינה 
לילה, באווירה מיוחדת מאוד, ומלמד את הקהל 

ניגון חדש. 
בו הרבי  נדיר מאוד  החסידים מתארים מעמד 
והם  קטע,  אחרי  קטע  עתיק,  ניגון  מלמדם 
הניגונים  אותו.  שקולטים  עד  אחריו  חוזרים 
שמחה,  ניגוני  וגם  נפלאים  דביקות  ניגוני  היו 
תפילות  מתוך  ברובם 
וחג  הנוראים  הימים 
כנראה שהרבי  הסוכות. 
את  בעצמו  הלחין  לא 
שמעם  אלא  הניגונים 

בבית הוריו.
הרבי  נתן  ניגון  לכל 
וגם  מעמד  באותו  נפש  משובבי  הסברים 
תורה.  שמחת  יום   - למחרת  בהתוועדויות 
מכוסו  מחלק  הרבי  היה  ניגון  שלימד  לאחר 
הוספה  עצמו  על  שקיבל  מי  לכל  "משקה" 

בלימוד החסידות בשנה הבאה לטובה.
פרוייקט "צמאה"

לנחלת  במהרה  הפכו  אלו  מניגונים  גדול  חלק 
הכלל, אבל עד היום לא קובצו יחדיו וברובם גם 
מהסוג  עיבודים  מודרניים,  עיבודים  עברו  לא 
שלא מאבד את החן הפנימי אלא מקרב אותו 
מלאכת  הסתיימה  אלו  בימים  השומע.  לב  אל 
שרים  בו  "צמאה",  הניגונים  תקליטור  הכנת 
מיטב האמנים את ניגוני הרבי, לכל אומן ניגון 
וכולם  משלו  טאצ'  מנגן  ולכל  ניגון  לכל  אחד, 
יחד יוצרים כאן יצירת מופת עמוקה ומרגשת. 
חוברת עשירה של הסברים  צורפה  לתקליטור 
על הניגונים בהשראת שיחותיו של הרבי בעת 
שלימד את הניגונים, בשפה ישראלית עכשווית. 

האזינו ותחי נפשכם

 בליל שמחת תורה לפנות בוקר,
 בשעה שאינה יום ואינה לילה, היה
הרבי מלמד את הקהל ניגון חדש
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צריך לדעת מתי לסגור את הספר
הרש"ש )הרב שלום שרעבי(

בפינתנו הקודמת עסקנו ברש"ש ובו נעסוק גם הפעם. 
מגדולי  היה   )1777-1720( שרעבי  שלום  הרב  כזכור, 
המקובלים, שימש כראש ישיבת המקובלים 'בית א-ל' 
הרש"ש  האר"י.  לכתבי  ביותר  החשוב  לפרשן  ונחשב 

בתורה  ולילות  ימים  עסק 
ובתפילה ואף כתב סידור בו 
פי  על  עמוקות  כוונות  כלל 
תורת הסוד, אך עם זאת ידע 
היטב מתי לסגור את הספר. 

יום אחד, כשהיה הרב שלום 
בית  אל  בדרכו  שרעבי 

סחבות  ולבושת  יחפה  עיוורת,  אישה  ראה  המדרש 
מחזיקה בידה את בתה הקטנה. 

בוצית  היתה  הדרך  רבים,  גשמים  ירדו  יום  אותו 
נכמרו  הרחוב.  אורך  לכל  פרושות  היו  ושלוליות 
ממנה  וביקש  ובתה  האישה  על  הרש"ש  של  רחמיו 
לסור לביתו. פשט הרב שרעבי את גלימתו ועטף את 
וכך הלכו  ונתן אותן לאישה.  נעליו  שתיהן, חלץ את 
בשמלתו  אך  ולבוש  יחף,  כשהוא  העיר  ברחובות 
התחתונה. כשהגיעו לביתו העניק להן בגדים חמים, 

אוכל וכסף. 
באומרו  התחמק  והוא  לשמו,  אותו  שאלה  האישה 
שגם הוא היה יתום וה' סייע לו, ועל כן הוא עוזר לה. 
האישה התעקשה ושאלה שוב לשמו, ומשלא נותרה 
של  דעתה  נחה  לא  שלום."  "שמי  לה  ענה  ברירה  לו 
האישה עד שנתרצה ואמר לה את שמו המלא "שלום 
שרעבי." הזדעזעה האישה לשמע שמו והחלה להתנצל 
על כך שבגללה ביטל הצדיק זמן לימוד התורה ועל כך 
שגרמה לו להתבזות בהליכה יחף וללא גלימה ברחוב. 
הרש"ש הרגיע אותה ואמר "חסד עשית עימי. שנים 
כראוי."  אני  שלומד  ידעתי  והיום  תורה  לומד  שאני 
המסוגל  אדם  "רק  הסביר  והרש"ש  האישה,  תמהה 
להפסיק את לימודו על מנת שיוכל לעזור לזולת נחשב 

אדם שלומד תורה באמת." 
המדרש,  לבית  בדרכו  הרש"ש  את  מתאר  הסיפור 
מתקיים  שם  הישיבה.  כראש  הטבעי  מקומו  שהוא 

הגדול  הרוחני  מפעלו 
הסוד.  תורת  בהבנת 
מלמדנו  הסיפור  אולם 
העבודה  לעתים,  כי 
מתרחשת  הרוחנית 

או  הספר  בעזרת  המדרש,  בבית  רק  לא  בדרך;  דווקא 
הסידור )אפילו זה שהוא עצמו חיבר(, אלא גם בסיוע 
המוטלות  וליתומה  לאלמנה 
ברחוב ביום גשום. לא רק בעזרת 
בעזרת  גם  אלא  עליונות  כוונות 

פעולה ארצית וממשית.
 הרש"ש מבין שלא יוכל להתעלם 
על  ומוותר  ומבתה  מהאלמנה 
רוצה  אינו  אך  המדרש,  לבית  כעת  להגיע  תוכניותיו 
לגלות את שמו. הוא מבקש שמעשה החסד יהיה אנושי 
ופשוט שלא על מנת לזכות בהכרת תודה מיוחדת, אך 

האלמנה מתעקשת וסודו מתגלה.
וסודות  הא-ל  שמות  בתורת  ימיו  כל  עסק  הרש"ש 
ברגע  נחשף.  ושמו  מתגלה  סודו  כאן  והנה  הקבלה, 
אולם  ממנה,  להימנע  שביקש  תקלה  זוהי  הראשון 
יותר  להבנה עמוקה  הביא  גילוי הסוד  דבר  בסופו של 

של המושג 'לימוד התורה'.
האלמנה נבוכה למשמע שמו; היא חשה שפגעה בתלמיד 
מללמוד  אותו  שעיכבה  בכך  הקדושה,  ובתורה  חכם 
תורה. בדבריה היא מביעה את ההבנה המוטעית, שרק 
בלימוד תורה יש עשיה רוחנית משמעותית. בתשובתו, 
מתגלה גישתו המנוגדת לגישתה, שכן לעתים 'ביטולה 
על  גוברת  מוסרית  לעשיה  המחויבות  קיומה'.  הוא 
לימוד התורה. אולם יש לשים לב שיש כאן הבנה חדשה 
של המושג 'תלמוד תורה'. סגירת הספר מלמדת משהו 
על האופן שבו יש לפתוח אותו: להגות בתורת ה' מתוך 
כוונה לפעול באופן מוסרי ורוחני בעולם הזה. אין כאן, 
שלו  הפנמה  דווקא  אלא  הלימוד,  של  הפסקה  בעצם, 
זה סיפור העוסק בהלכות  ותרגומו לחיי המעשה. אין 
עזרה לזולת, אלא אבן דרך בהבנת המושג לימוד תורה. 

 'רק אדם המסוגל להפסיק את 
לימודו על מנת שיוכל לעזור לזולת 

נחשב אדם שלומד תורה באמת'

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

אשמח אם תשתפו אותי
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פיטורין לטובה
את  הניחה  אמא 
היו  ופניה  השפופרת 

עצובות.
שאלתי  קרה?"  "מה 

אותה.
אחותי.  יפה,  היתה  "זו 
כי שם  גרה בארצות הברית,  יודעת שהיא  את 
נמצאת כל משפחתו של בעלה. היא עובדת שם 
כבר שנים רבות כמורה בבית ספר יהודי פרטי. 
שנת  להתחיל  היתה  אמורה  בלבד  שבוע  עוד 
לקראת  התכוננה  היא  כמורה.  חדשה  לימודים 

את  סידרה  החדשה,  השנה 
התרעננה  הלמידה,  חומרי 
השונים,  הלימודים  בנושאי 
כולם,  כמו  כבר,  וציפתה 

לצלצול הראשון."
"נו, ואז מה קרה?" שאלתי.

היא  נקטע.  הכל  "כעת 
כתוב:  שבו  מכתב  קיבלה 
הלימודים  שנת  תחילת  'עם 
החדשה אנו עורכים שינויים 
משנה  החל  המורים.  בצוות 
אצלנו,  לעבד  תמשיכי  לא  זו 
בהצלחה  מפוטרת.  ואת 
בברכה, מנהל  דרכך.  בהמשך 

בית הספר'.
מורה  תמיד  נחשבה  יפה 

ידעה  היא  אותה,  אהבו  התלמידים  מוצלחת. 
והצליחה  הנלמד,  החומר  את  היטב  להעביר 
ראויה.  והתנהגות  טובות  למידות  אותם  לחנך 
בדרך  בעיות  בגלל  פוטרה  שלא  מנחשת  היא 
שינויים  בגלל  כנראה  אלא  עובדת,  היא  שבה 
היא   – זאת  ובכל  קיצוצים בתקציב.  או  בצוות 
מתוסכלת – ובצדק! זה מקומם ומעליב שדווקא 
אותה בחרו לפטר! וגם מדאיג! בבית הספר הזה 
הייתה לה מישרה מכובדת, אך מה היא תעשה 
למצוא  תוכל  האם  תתפרנס?  מאיפה  עכשיו? 
עבודה אחרת כמורה או אפילו במקצוע אחר?"

אמא נראתה מודאגת בשביל אחותה הרחוקה. 
בשבועות הבאים היו עוד שיחות טלפון רבות 

בין אמא לבין יפה.
התברר שלפחות הנהלת בית הספר ההוא הייתה 
פיטורים",  "פיצויי  לה  לתת  כדי  הוגנת  מספיק 
שזהו סכום כסף הניתן לעובד שפוטר מעבודתו. 
היה זה סכום נכבד שאיפשר לה להסתדר לזמן 

מה, עד שתמצא עבודה אחרת.
אחרת.  עבודה  יפה  חיפשה  הבאים  בחודשים 
תוך זמן לא רב מצאה עבודה טובה ומעניינת, 
שבה חוותה סיפוק והצלחה. כעת הרגישה יפה 
יותר מאשר  טוב  נמצאת במקום  דווקא  שהיא 
בית הספר שבו עבדה קודם. בתקופת החיפושים 

ניצלה חלק מהכסף של פיצויי הפיטורים לצורכי 
היומיום, ועוד נשארה לה ממנו שארית, שאותה 

חסכה לעת הצורך.
לה  שזכתה  האלוקית  ההשגחה  גודל  את  אך 

עדיין לא ידעה.
הקו,  על  הייתה  יפה  הטלפון.  צלצל  אחד  יום 

ונשמעה נרגשת מאוד.
שאת  "כמו  אמא,  את  שאלה  שומעת?"  "את 
לפני שפוטרתי  בית הספר שבו עבדתי  יודעת, 
הוא בית ספר פרטי. כעבר זמן מה התברר שבית 
מתוך  כבדים.  כלכליים  לקשיים  נקלע  הספר 
פיטורים  גל  לתכנן  ההנהלה  החלה  המצוקה 
נרחב. רבות מחברותי קיבלו 
לשלי,  דומה  פיטורים  מכתב 
לא  הן   – חשוב  בהבדל  אבל 
כמוני.  קצרה  בהודעה  פוטרו 
המתריע  מכתב  קיבלו  הן 
חודשים  כמה  הפיטורים  על 
מראש, ועל פי החוק בארצות 
צריך  לא  כזה  במצב  הברית 
לתת פיצויי פיטורים! תראי, 
עכשיו  ועד  השנה  מתחילת 
רוב צוות ההוראה כבר מצא 
את עצמו מפוטר! ללא כבוד! 
כסף  וללא  פיצויים!  ללא 
אפילו בשביל תקופה קצרה!"
"עכשיו אני מבינה," המשיכה 
החסד  גדול  כמה  "עד  יפה, 
שה' עשה עימי. הלא ממילא 
מתברר שלא יכולתי להמשיך 
המורות  כל  כמעט  הזה.  הספר  בבית  לעבוד 
שעבדו שם כבר פוטרו. אבל אני התחלתי את 
דרכי החדשה עם כסף הפיצויים, כסף שנתן לי 
את האפשרות לעמוד על הרגליים מחדש, ואילו 

כל אותן חברות יצאו בלא כלום!"
פעם  עוד  מדהים!  "זה  אמא,  אמרה  הא!"  "הּו 
חושבים  שאנחנו  מה  כמה  עד  רואים  אנחנו 
שטוב לנו הוא לא תמיד באמת הטוב. הנה, יפה, 
את חשבת שזה שפיטרו אותך זה רע בשבילך, 
זו  שהייתה  התברר  מאוד  קצר  זמן  תוך  אבל 
תוכנית אלוקית שמטרתה הייתה להיטיב איתך. 
כעת את יודעת היטב עד כמה טוב שיצאת משם 
מהר, מצאת עבודה שיותר מוצאת חן בעינייך, 

וגם קיבלת סכום כסף 'לדרך'..."
)מפי הרב טוביה ליצמן(
ניתן להשיג את ספרי יקהת רוזן "משפחת 

ישראלי" ו"משמיע ישועה לילדים" 
בטלפון 054-6340121

נעמה מספרת:

 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

תפילה בהר הבית
לעלות  שאסור  האומרים  בדברי  ממש  יש  האם  שאלה: 

ולהתפלל בהר הבית, מכיוון שזו מרידה באומות העולם?
תשובה: 

ְוִאם  ָּתִעירּו  ִאם  ם...  ְירּוָׁשלִַ ְּבנֹות  ֶאְתֶכם  "ִהְׁשַּבְעִּתי  הפסוק 
השירים  בשיר  מופיע  ֶׁשֶּתְחָּפץ"  ַעד  ָהאֲַהָבה  ֶאת  ְּתעֹוְררּו 
חז"ל  דורשים  אלו  פסוקים  על  )ב,ז;ג,ה;ח,ד(.  פעמים  ג' 

)כתובות קיא,א(: 
אחת,  למה?  הללו  שבועות  ג'  חנינא:  ב"ר  יוסי  ר'  אמר 

בחומה;  ישראל  יעלו  שלא 
ואחת, שהשביע הקדוש ברוך 
ימרדו  שלא  הוא את ישראל 
ואחת,  העולם;  באומות 
שהשביע הקב"ה את העובדי 
בהן  ישתעבדו  שלא  כוכבים 

בישראל יותר מדאי. 
נגד  המרכזיות  הטענות  מן  אחת  את  היווה  זה  מדרש 
הציונות ונגד העלייה לארץ כאשר זה הוא המוטיב המרכזי 

של הרבי מסאטמר בספרו ויואל-משה.
גדולי ישראל בכל הדורות דחו את הטענה הזאת מכל וכל. 
תשובות  כמה  ליקט  ז"ל,  וינגרטן  הכהן  שמואל  ר'  סבי, 
הנקראת  בחוברת  בחומה'  העליה  'איסור  כנגד  וראיות 
כמה  אמנה  להלן  בשנת תשל"ו.  שיצאה  'השבעתי אתכם' 
לעלות  בימינו,  גם  ההלכתית,  החובה  מוכחת  שמהן  מהן, 

ולפעול למען קיבוץ גלויות ובניין בית הבחירה:
תוקפן ההלכתי של ג' השבועות

האבני-נזר )יו"ד, תנד( כתב: "שהרמב"ם וכל הפוסקים לא 
הביאו דין השלוש שבועות שנשבעו ישראל, דזה אין עסק 
בהלכה". ואכן הרי"ף, הרא"ש, הרמב"ם, הטור והשו"ע לא 

הביאו את השבועות להלכה.
האבני-נזר מביא את דעת ההפלאה שהשבועה נאמרה על 
מקוטנא  יהושע  ר'  הגאון  גם  סובר  וכך  בלבד.  בבל  גלות 
הסובר  הכסף-משנה  על  בתמיהתו  סו(  )ישועות-מלכו, 
ברמב"ם שהאיסור לצאת מבבל לשאר ארצות כולל גם את 

ארץ ישראל: 
...והוא אינו מובן, שהרי זה לא נאמר אלא על ארץ בבל 
שהם  אחרי  כי  והטעם  לארץ,  חוץ  שאר  על  ולא  בפרט 
זאת  חשבו  לא  כי  לשוב  רצו  ולא  עזרא  בימי  נתרשלו 
מגולי  שהם  הללו  מדינות  בני  אבל  גמורה...  לפקידה 
טיטוס שנגלו מארץ-ישראל עם שאר בני הארצות, אינם 

בכלל זה, והוא מצוה גדולה...
שמדרש  משמע  )ב,ז(  השירים  לשיר  בפירושו  מרש"י  גם 

האגדה אינו מתייחס לימי בית שלישי, כמוכח מדבריו: 
יש מדרשי אגדה רבים ואינם מתיישבים על סדר הדברים, 
כי רואה אני שנתנבא שלמה ודבר על יציאת מצרים ועל 
וגלות  הבחירה  ובית  הארץ  וביאת  והמשכן  תורה  מתן 

בבל וביאת בית שני וחורבנו.
ר' חיים ויטל, בהקדמת עץ-חיים, מביא שתוקף השבועה 

היה רק לאלף שנה: 
כי הנה היתה השבועה הגדולה לאלקים שלא יעוררו את 
שתחפוץ  עד  בחפץ...  תהיה  אהבה  שאותה  עד  הגאולה, 

שנים,  אלף  השבועה  זמן 
ישמעאל  דר'  בברייתא  כמ"ש 

בפרקי היכלות עפ"י דניאל.
הרב הרצוג הביא בשם בעל שבט-

מוסר )מחכמי איזמיר לפני כ-300 שנה( "שהשבועה פקעה 
מהאלף השישי ואילך".

הושבעו  שבמקביל  המדרש,  מגוף  טענה  להוסיף  יש 
שהיה  כפי  מדאי,  יותר  בישראל  ישתעבדו  שלא  האומות 
אך ורק בגלות בבל שהיתה רק שבעים שנה. )ודוחק לומר 
שהשבועה היתה גם לגלות שניה, ואע"פ שאומות העולם 

הפרו את שבועתן אנו מחויבים בחלקנו(.
ע"י  שהועלתה  נוספת  טענה 
הציונות  ראשית  דור  גדולי 
שקיים  שסובר  למי  שאף  היא 
תוקף  בחומה',  'עלייה  איסור 
'הצהרת  עם  פקע  האיסור 
האומות  נתנו  שבה  בלפור', 

לישראל רישיון לשוב לארצם.
חובת הציפייה לבניין המקדש

הציפייה לבניין המקדש ניצבת במוקד עבודת ה'. כל יהודי 
מתפלל שלוש פעמים ביום: "ותחזינה עינינו בשובך לציון 
ברחמים..", ובשבת בתפילת המוסף: "יהי רצון מלפניך ה'... 
שתעלנו בשמחה לארצנו... ושם נעשה לפניך את קרבנות 

חובותינו...". 
מעולם לא עלה על הדעת לאסור להתפלל ולכסוף לנבואות 
הגאולה. הרמב"ם, הרדב"ז ועוד מגדולי עולם בכל הדורות 
השראת  למקום  בסמוך  להתפלל  מנת  על  הבית  להר  עלו 

השכינה. 
מסדר  להוריד  עלינו  שכביכול  טענה  נשמעת  אלו  בימים 
ציפייתנו  את  ולהצניע  להשתיק  הפחות  לכל  או  היום, 
ולהימנע  המקדש,  בית  בניין  של  הנביאים  חזון  למימוש 
מפני  בחשש  נומקו  אלו  טעונות  ה'.  בית  בהר  מתפילה 
העלאת חמתם של בני דודנו הישמעאלים )שכמוה כמרידה 
באומות(. טענות מעין אלו נאמרו גם בתקופת תרפ"ט כנגד 
שהימנעות  היא  האמת  אולם  המערבי.  בכותל  תפילותינו 
והרציחות  ההסתה  את  תמנע  לא  הבית  להר  מעלייה 
הוא  הישמעאלים  דודינו  בני  את  שמרגיז  מה  האכזריות. 
עצם קיומנו בארצנו, על פי חזון הנביאים של שיבת ציון, 

כפי שהוא מתבטא בתפילותינו. 
בידי  ייתן  הנביאים  בחזון  האמונה  חוסר  דווקא  להפך, 
גלותיים  דיבורים  הנוראה.  לאש  שמן  תוספת  אויבינו 
ייאוש מהתגשמות חזון הנביאים בימינו, רק  המבטאים 
מחזקים את תחושת הניצחון של אויבינו, אשר מחכים 

לכך זמן רב.
גם  נזכה  ובעזרת השם  ולפעול,  להאמין  נמשיך  אדרבה, 
לבית  הקדוש  ההר  ובהפיכת  שלמה  ציון  בשיבת  לחזות 
יהיה  נכון  הימים  באחרית  "והיה  העמים:  לכל  תפילה 
הגויים...  כל  אליו  ונהרו  ההרים...  בראש  ה'  בית  הר 
ואמרו לכו ונעלה אל הר ה'... כי מציון תצא תורה ודבר 
ילמדו עוד  ולא  גוי חרב  גוי אל  ה' מירושלים... לא ישא 

מלחמה".

מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
 "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

הרמב"ם, הרדב"ז ועוד מגדולי עולם בכל 
הדורות עלו להר הבית על מנת להתפלל 

בסמוך למקום השראת השכינה
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ערמון
ַוִּיַּקח לֹו ַיֲעקב ַמַּקל ִלְבֶנה ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון 
ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחׂשף ַהָּלָבן ֲאֶׁשר ַעל ַהַּמְקלֹות 
)ל,לז(.

קסטניה
זיהוי עץ הערמון ששימש את יעקב ב"תרגיל" שעשה ללבן 
זמננו  בת  בעברית  והחוקרים.  המפרשים  למחלוקת  נתון 
הנקרא   )Castanea( הקסטניה  עץ  ערמון  בשם  מכונה 
באנגלית Sweet Chestnut. עץ זה ידוע בזכות פירותיו 
הנאכלים קלויים, כמרכיב בתבשילי קדרה או כמחית. עץ 
הקסטניה הוא עץ נשיר גדול היכול להגיע לגובה של -20
המתאים  משובח  עץ  מהערמון  להפיק  ניתן  מטרים.   25
היה  מעניין  שימוש  וגדרות.  חביות  רהיטים,  לבניית 
ויצמן  חיים  הראשונה.  העולם  מלחמת  בתקופת  לערמון 

שהיה  ישראל(  של  הראשון  )הנשיא 
כימאי במקצועו ייעץ לבריטים להפיק 
מפרי הערמון אצטון לצורך ייצור אבק 
בריטניה  רחבי  מכל  ילדים  שריפה. 
המלחמתי  המאמץ  לטובת  התגייסו 

ואספו ביערות את פרי הערמון.
הוא  הקסטניה  עם  הערמון  זיהוי 

אירופה.  פרשני  מסורת  פי  על 
 - "וערמון  כתב:  בפרשתנו  רש"י 

קשטיניי"ר בלע"ז". השם ערמון מופיע 
גם ביחזקאל )לא,ח( בהקבלה לארזים 
ְּבַגן  ֲעָמֻמהּו  לא  "ֲאָרִזים  ולברושים: 
ֱא-לִהים ְּברֹוִׁשים לא ָדמּו ֶאל ְסַעּפָתיו 
ְּבַגן  ֵעץ  ָּכל  ְּכפארָֹתיו  ָהיּו  ְוַעְרמִנים ֹלא 
ֱא-לִהים ֹלא ָדָמה ֵאָליו ְּבָיְפיו". גם כאן 
פירש רש"י: "וערמונים - קאשטיני"ש 
בלע"ז". הרד"ק שנולד בפרובנס, אזור 
בפירושו  כתב  קסטניה,  בעצי  עשיר 
כמו   - "וערמונים  ביחזקאל:  לפסוק 
שקורין  אילן  שהוא  וערמון  ולוז 

כתב:  "ערם"(  )ערך  השורשים  בספר  בלע"ז".  קשטיני"ר 
"... הם הנקראים בלשון רבותינו דופלי וכן אמר התרגום 

ודדלוב. ואומרים כי הוא האילן הנקרא בלעז קשטניי"ר".
דולב

המקורות  שרוב  כך  על  מתבססת  אחרת  זיהוי  מסורת 
אונקלוס  דולב.  העץ  עם  הערמון  את  מזהים  העתיקים 
דלבן  חטרין  יעקב  ליה  "ונסיב  מתרגם:  שם(  )בראשית, 
רטיבן ודלוז ודדלוב, וקליף בהון קלפין חיורין קלוף חיור 
דולבי  ערמונים   ..." מוצאים:  אנו  בתלמוד  חטריא".  דעל 
אלמוגין כסיתא" )ראש השנה, כג,א( ובירושלמי )כתובות, 
אלמוגים.  ערמונים  אלונים  עליהן  "הוסיפו  ה"ז(:  פ"ז 
אלונים בלוטים, ערמונים דולבי, אלמוגים אלוים". באופן 
דומה מפרשים גם הפשיטתא )דולבא( ורס"ג בפירושו על 
התורה )דלב(. גם בערבית בת זמננו נקרא הדולב המזרחי 
בתרגום  )دلب(.  דלב  בשם   )Platanus orientalis(
השבעים ערמון הוא platanos ובוולגטה platanus. כל 
והמין  דולבא   – הערמון  בין  מזהים  שסקרנו  התרגומים 
דולב מזרחי. המפרשים הסבורים שהערמון הוא הקסטניה 

נאלצו לטעון שהדולב הוא שם נרדף לערמון. 
מה להדס ולדולב?

הזיהוי  מסורות  שתי  בין  להכרעה  מהמפתחות  אחד 
שהצגתי עשוי להגיע מכיוון לא צפוי והוא סוגיה העוסקת 

בזיהוי "ענף עץ עבות", אחד 
במצוות  המינים  מארבעת 
"תנו רבנן: ענף  לולב:  נטילת 

את  חופין  שענפיו  עבת  עץ 
זה  אומר  הוי  הוא?  זה  ואי  עצו. 

דולבא?  ואימא  וליכא.  עבת  בעינן  זיתא?  ואימא  הדס. 
בעינן ענפיו חופין את עצו וליכא..." )סוכה, לב,ב(. פירוש: 
שנו חכמים: נאמר: "וענף עץ עבת", והכוונה לעץ שעליו 
שגם  הזית  זה  ואולי  מקשים:  ההדס.  וזה  אותו  חופים 
שהעלים  אנו  צריכים  ומשיבים:  עצו?  את  חופים  ענפיו 
בזית.  זה מתקיים  ואין  כלומר שרשרת  "עבת"  כעין  יהיו 
כעין  עשויים  שעליו  )ערמון(  הדולב  זה  ואולי  ושואלים: 
ודוחים: אף שעליו אכן עשויים כמקלעת, מכל  מקלעת? 
זה  ודבר  עצו  חופים את  ענפיו  צריכים שיהיו  אנו  מקום 

לא קיים בדולב. 
רבינו  דחה  הגמרא  דברי  על  בהתבססו 
הקסטניה  עם  הדולב  זיהוי  את  תם 
בטענה שעץ זה אינו קלוע: "ערמונים - 
מכאן מוכיח רבינו תם דערמונים אין זה 
שקורין קשטניי"ס. דהא בפ' לולב הגזול 
אמר: ענף עץ עבות, שענפיו חופין את 
ופריך,  הדס.  זה  אומר  הוי  ואיזה?  עצו. 
וליכא.  עבות  בעינן  זיתים?  ואימא 
ואימא דולבא, ואי ערמון שהוא דולבא 
אינו  הלא  פריך,  מאי  קשטניי"ס  היינו 
רש"י  פא,א(.  בתרא,  )בבא  עבות"  עץ 
)סוכה, לב,ב( כתב: "דולבא - עץ ערמון, 
עליו  אין  אבל  הוא  קלוע  קשטניי"ר, 

רצופין לכסות כל עצו".
דלקות עיניים

וגם  ובוטנאי  רופא  שהיה  דיוסקורידס 
הערמון  את  תיארו  הרופא  גלינוס 
מכוסים  שעליו  משום  לגירויים  כגורם 
בשמו  הערמון  דוקרניות.  בשערות 
הנוכחי לא גורם לגירויים מסוג זה וגם 
איננו חלק מנוף הארץ וארם נהריים, המקום שבו, על פי 
המסופר בספר בראשית, השתמש יעקב בערמון. התיאור 
של דיוסקורידס וגלינוס הולם את הדולב המזרחי משום 
שעליו מכוסים בשערות עדינות המוסעות על ידי הרוח 
זו ממעטים לשתול את  וגורמות לדלקת עיניים. מסיבה 
שדרות  עוקרים  אף  אחדות  ובארצות  נוי  כעץ  הדולב 
של  כנגזרת  ערמון  השם  את  המפרשים  יש  זה.  עץ  של 
המילה ערום משום שגזעם של העצים בהיר וחלק בגלל 
תופעה  דקות,  בשכבות  ונשירתה  הקליפה  התקלפות 
הגזע  זקנים  )בעצים  המזרחי  הדולב  בעצי  הקיימת 

מסוקס(.
על  ר"ת  שאלת  היא  עבורה  ראוי  פתרון  לי  שאין  בעיה 
זיהוי הדולבא עם קשטניי"ר. לכאורה גם לדולב המזרחי 
לבדוק  שיש  רעיון  רש"י(.  )כלשון  "קלועים"  עלים  אין 
היא  ו"קלוע"  "עבת"  המונחים  שכוונת  האפשרות  הוא 
למבנה העלים המפורץ המעניק להם מראה של אצבעות 
הדולב  בין  שההחלפה  הציע  עמר  ז.  בזו.  זו  האוחזות 
הדמיון  בגלל  נגרמה   )Castanea( והקשטניי"ר  המזרחי 

החיצוני בין פירותיהם העטויים ב"קוצים".

להעמקה ותגובות: במדור "להרחיב" 
בפורטל הדף היומי )סוכה, לב,ב(

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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בן ערובה
אמצעי התקשורת דיווחו על גל קור חריג שתקף את 
ארצות הברית. מסתבר שלא רק קור תקף את ארצות 
של  חריגים  גלים  הצטרפו  החריג  הקור  לגל  הברית. 
רשעות ונבזות, שתקפו את המעצמה הגדולה ובפרט 

את האדם שמכהן כיום כנשיא ארצות הברית.
***

כמעט  שנה,  כחצי  לפני 
ישראל  משלחות  והגיעו 
להסכמה  והפלסטינאים 
ומתן  המשא  הארכת  על 
ההסכמה,  פי  על  המדיני. 
אמורה  היתה  ישראל 

לשחרר מספר אסירים ולהקפיא את הבניה מעבר לקו 
הירוק. 

ידידתנו  של  הצד  המיועד.  להסכם  היה  שלישי  צד 
שמעבר לים. הידידה היתה אמורה לשחרר אסיר בודד 

אחד. יהונתן פולארד.
***

כלפי  כבוד  חוסר  וקידום  העבירה  בחומרת  "זלזול 
השחרורים  וועדת  של  הנימוקים  היו  אלו  החוק", 
בקשת  את  שעבר  בשבוע  כשדחתה  האמריקאית, 

פולארד לשחרור בתנאים מגבילים. 
חצי שנה אחרי ההסכמה העקרונית לשחרור פולארד 
האמריקאי  הממשל  נזכר  מדיני  ממהלך  כחלק 
שהשחרור שלו הוא זלזול בחומרת העבירה. שחרורו 
של מרגל שיושב בכלא פי ארבעה וחמישה מכל מרגל 
שהורשע בעבירה דומה, הוא חוסר כבוד כלפי החוק...
מחזיק  באמריקה  הידידותי  שהממשל  הוכח  שוב 
שברק  עד  בכלא  יישאר  פולארד  ערובה.  כבן  ביהודי 
מדיניים.  הישגים  ישראל  ממדינת  יקבל  אובמה 
אשמר  ומשונאי  מאוהבי,  אותי  שמור  'א-לוהים, 

בעצמי'.
***

של  המרכזית  הביון  סוכנות  ראש  היה  וולסי  ג'יימס 
דורנברגר  ודייויד  דקונסיני  דניס   . CIA-ה ארה"ב, 
האמריקאי.  הסנאט  של  המודיעין  ועדת  ראשי  היו 
ברנרד נוסבאום היה היועץ המשפטי של הבית הלבן. 

לורנס קרוב היה סגן שר ההגנה האמריקאי.
אישית  היכרות  הייתה  הללו  הבכירים  האנשים  לכל 
האנשים  וכל  פולארד,  יונתן  של  המסווג  התיק  עם 
הבכירים הללו חתמו על מכתב ובו האשמות חמורות 

כלפי התנהלות הממשל.
במכתבם, שפורסם בשבוע שעבר, מבקרים הבכירים 
בחריפות את תהליך ועדת השחרורים שעבר פולארד. 
הם מגדירים אותו כ"פגום באופן עמוק", וקובעים כי 
את  שגוי  באופן  "מאפיין  השחרורים,  וועדת  מסמך 
לחלוטין  שקרית  טענה  ומעלה  פולארד  של  מעשיו 

כלפיו..."
נזק  טענת  על  בהתבסס  אדם  של  חירותו  "שלילת 

תוך  בעליל,  שקרית  שהינה 
מזכות  מראיות  התעלמות 
הסתתרות  ותוך  מתועדות, 

ראיות  של  מעטה  מאחורי 
הדרך  לא  בהחלט  וזו  הוגנת  בלתי  הינה  חשאיות, 

האמריקנית..."
***

אם גם אחרי השורות הללו נותר ספק בדבר הסיבה 
פולארד  נמק  שבשלה 
לעיין  ניתן  בכלא, 
שכתב  בדברים 
האמריקני  השליח 
דניס  התיכון,  למזרח 
רוס. "אמרתי גם שאני 
כיוון שהאמנתי שקיבל  תומך בשחרורו של פולארד 
דומות.  עבירות  שביצעו  מאחרים  יותר  חמור  עונש 

העדפתי לא לקשור את שחרורו בהסכם כלשהו...".
למרות זאת, רוס לא מתבייש לכתוב כי עצתו הסופית 
לנשיא קלינטון היתה שבשל ערכו כקלף מיקוח אין 
לשחרר אותו עד שיושגו הסדרים סופיים. "זה יהיה 
בכיס...  כאלה  הרבה  לך  אין  לישראל;  גדול  רווח 

תצטרך אותו יותר מאוחר, אל תשתמש בו כעת". 
***

טרור.  ארגון  של  בשיטות  נוקט  האמריקאי  הממשל 
ברק אובמה מחזיק בכלא אדם רק כדי לסחוט מאיתנו 
הישגים. פולארד היה צריך לצאת כבר מזמן מהכלא. 
בפניו משום שהוא קלף  נעולות  בית הסוהר  דלתות 
זה  בעניין  המתנהל  הברית  ארצות  נשיא  של  מיקוח 

כמו ראש ארגון פשע.
למסקנה שפולארד מוחזק כעת כבן ערובה בידי ברק 
צריכים  אנחנו  אופרטיביות.  השלכות  יש  אובמה, 
להתנהל מול ברק אובמה לפי כללים של ניהול מו"מ 

לשחרור בני ערובה. 
ראשית עלינו להבהיר לאובמה שהוא לא יקבל כלום 
לכך  לדאוג  צריכים  אנחנו  פולארד.  שחרור  עבור 
כך  כי  ישוחרר  הוא  מיקוח.  קלף  יהיה  לא  שפולארד 

נכון, ולא תמורת תשלום כופר.
בנוסף אובמה צריך לדעת שאנחנו נרדוף אחריו לכל 
מקום שנוכל, ונחשוף את העובדה שהוא מחזיק בבן 
וגם  נשיא,  אובמה  עוד  כל  זאת  נעשה  אנו  ערובה. 
אחרי זה. אובמה צריך לדעת שבכל מגע עם הציבור 
בן  החזיק  הוא  למה  להסביר  יצטרך  הוא  הישראלי 

ערובה יהודי אצלו בכלא. 
אדוני הנשיא. אם תמשיך להתנהל בשיטות של ארגון 
טרור אנחנו נעשה הכל כדי להזכיר זאת לך ולעולם 
כולו. אנחנו נעשה כל מאמץ לפגוע במעמד הציבורי 
את  נשכח  לא  שנה  ושלושים  עשרים  עוד  גם  שלך. 
ההתנהלות הנבזית שלך. לא נשכח, ונדאג לכך שגם 
ויהודים הם  אתה לא תשכח. תיזהר, אנחנו יהודים, 

עם עקשן. מאוד.
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במדור זה נעסוק בכל פעם בפרק אחד מתוך ספר מלכים, ונאיר 
בו נקודה מסוימת.

האם שלמה היה נביא? )מל"א, ג(
"בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה". האם ע"פ תיאור זה 

שלמה היה נביא?
ע"פ רמב"ם )מו"נ ב,מה(, ישנם חלומות שהם נבואה, וישנם כאלה 
החולם  הוא  השניים  בין  להבדיל  שיודע  מי  חלום.  "רק"  שהם 
עצמו. אחרי חלום יעקב, הוא אומר "א-ל שדי נראה אלי בלוז" - 
תיאור של נבואה. לעומתו נאמר אצלנו "ויקץ שלמה והנה חלום". 
ולכן ספריהם  ודניאל לא היו נביאים, אלא חולמים,  דוד, שלמה 

נמצאים ב"כתובים".

)בפרקנו(,  אברבנאל  טוען  לעומתו 
ששלמה  ההתגלויות  ארבע  שאת 

קיבל, אפשר להשיג רק בנבואה.
יותר:  עמוק  שורש  שלהם  למחלוקת 

אלו  תנאים  רמב"ם,  לפי  ואמיץ.  עשיר  חכם,  להיות  צריך  נביא 
מייצגים את המאמץ האנושי, שאדם צריך להשיג כדי לקבל נבואה. 
לפי ר' חסדאי קרשקש )ובעקבותיו- אברבנאל(, רק אחרי שנביא 
מקבל נבואה, תכונות אלו יסייעו בעדו להגשים את נבואתו. שלמה 
קיבל חכמה ועושר בעקבות ההתגלות. רמב"ם לא מסכים שאדם 

יקבל נבואה וחכמה במתנה. על קירבה לה' צריך לעבוד.
ובין לדעת אברבנאל, נראה בהמשך את סופו  בין לדעת רמב"ם 

של אדם שהגיע אל הפסגה, אך לא התאמץ לעלות אליה.
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חידה לויצא
שתי מילים אנו בפרשה

מילים זהות כמעט, בחילוף אות אחת.
האחת - הסיבה לאחת התולדות,
השניה - הגורם לקנאה ותחרות,
ויחדיו- אנו איחול פופולרי נאות.

תשובה לפרשת תולדות
בשבוע שעבר חיפשנו שתי שכונות בירושלים שמקור שמן מן 

התנ"ך:
אני הדור השלישי לשמו של יוזם הראשונה מחוץ לחומות.

מהי הראשונה ומהי הדור השלישי?
הפתרון: 

מדובר בשכונות "משכנות שאננים" ושכונת ו"רחביה".
מחוץ  הראשונה  השכונה  של  היוזם  הוא  מונטיפיורי   לתגובות: info@hidonim.com משה 

לחומות, "משכנות שאננים" שנוסדה 
שאננים  משכנות  השם   .1860 בשנת 
ְנֵוה  בִּ י  ַעמִּ ב  "ְוָיַשׁ הפסוק:  על  מבוסס 
ּוִבְמנּוחֹת  ִמְבַטִחים  נֹות  כְּ ּוְבִמְשׁ לֹום  ָשׁ

ֲאַנּנֹות" )ישעיהו לב,יח(. ַשׁ
משה:  של  נכדו  רחביה,  של  שמו  על  נקראת  "רחביה"  שכונת 
ִנים ֲאֵחִרים  ְהיּו ְבֵני ֱאִליֶעֶזר ְרַחְבָיה ָהרֹאׁש ְוֹלא ָהָיה ֶלֱאִליֶעֶזר בָּ "ַויִּ

ּוְבֵני ְרַחְבָיה ָרבּו ְלָמְעָלה" )דבה"י א, כג,יז(. 
הערה: יש גם הסברים אחרים למקור שמה של שכונת "רחביה". 

בכל אופן השם "רחביה" נמצא במקורות כאמור.
"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
רק מדינת-לאום-יהודי תוכל לטירור

השבוע שיחול לאחר כתיבת השורות צפוי להיות סוער. זו תחזית 
מיפלס  האווירה.  מזג  תחזית  בעיקר  אך  זה,  לרגע  האויר  מזג 
מתפלל  ואני  לגאות,  צפוי  והלאומית  הבטחונית  ההתכתשות 

ומייחל כי היושב במרומים ישמע קולנו לשכך כעס וחימה.
טירור=איסלאם

 – ניצבים מול אויב לא שערום אבותינו  בגיזרה הבטחונית אנו 
הטירור; אויב שטני רצחני, אחוז חרב נוטפת דם, שטוף-שיסוף 
וטירוף אכזרי, ו...אין מאחריו לא מדינה ולא צבא הניצב למערכה 
פנים-אל-פנים. הטירור החצי-אנונימי הפך להיות אויב העולם 
החפשי, התרבותי, ולא רק המערבי. בעבר דברו על מדינות-טירור 
)כמו שלטון סטאלין ודומיו( אך כיום המושג שינה את פרצופו 
אידיאולוגית  ולאלימות  כנופייתית  לרצחנות  כינוי  להיות  והפך 

בוטה, אך חסרת כתובת מדינית או שלטונית.  
"על  ויקיפדיה:  היודע-כל[  הגדול  ]=הכהן  האוראקל  קובע  כך 
אלימות  'הפעלת  היא  הטירור  הגדרת  שפרינצק  אהוד  פרופ'  פי 
סימבולי וככלי  כאקט  לוחמים  נגד  אזרחים שאינם  חריפה 
גנור מוסיף:  ד"ר בועז  רחב'.  לציבור  מפחיד  מסר  להעברת 
'במטרה להשיג מטרות פוליטיות או שינוי מדיניות'. פעולות אלו 
אינן מכוונות כלפי אדם מסוים אלא כלפי אוכלוסייה שלמה, כך 
שהטירוריסט לרוב אינו מייחס חשיבות לזהות קורבנותיו. רצח 
נחשב  טירור,  ארגוני  בידי  מבוצע  הוא  גם אם  של אדם מסוים, 
רצח פוליטי  ולא טירור. כך, למשל, רציחותיהם של קנדי ורבין 
ועוד". אני משער כי דוקטורנטים בכל העולם כבר 'מתפרנסים' 
ובינתיים  ובתת-הגדרות,  בתיזות  ומתפלפלים  ממחקרי-טירור 
"השמש זרחה, השיטה פרחה והשוחט שחט" )קינת ח"נ ביאליק 
'בעיר ההריגה' על פרעות קישנוב 1903(, ולא רק בירושלים, הר-

נוף משוש כל הארץ )עפ"י תהלים מח,ג(.
המשפט  הוא  הללו  המלומדות  ההגדרות  בכל  לי  שחסר  מה 

הפשוט: 'אמרת טירור אמרת איסלאם'!
ענישה סביבתית

חסרת  לכאורה  מפלצתית,  צורה  לבש  הטירור  האחרון  בעשור 
פתרון קונבנציונלי, עת הפך לטירור התאבדותי, שהידי – מַקֵדש 
המוות. עוד לא נברא עונש בבי"ד של מטה אשר יגמול למתאבד 
כראוי לרצחנותו. ההרתעה היחידה היא אך ורק בסביבתו, לגמול 
חקירות  מתוך  רצחנותו.  וכמידת  מעשיו  כרוע  משפחתו  לבני 
פגיעה  רק  כי  עולה  'בדרכם'  שנתפסו  איסלאמיים  מתאבדים 
קשה בהורים, במיוחד באמא, ובשאר קרובי המשפחה – עלולה 
להתריע;  לפחות  אז  להרתיע  לא  ואם  להרתיע.  אולי-אולי 
לפני  ו'יזמרו'  יתריעו  בעונש  לשאת  המעותדים  המשפחה  בני 

המעשה, אולי-אולי.
זכויות  שלילת  על   - ידיו  ותחזקנה   - מדבר  אצלנו  הפנים  שר 
אזרחיות מַסייָעני טירור כביטוח לאומי ועוד. אני מצפה לחוקי-
זכויות  ושלילת  רכוש  החרמת  גירוש,  לכך;  מעבר  הרבה  חירום 

מבני  גם  ואולי  וטפם,  נשיהם  מתאבדים,  טירוריסטים  מהורי 
הכל  יוכיחו שעשו  א"כ  )אלא  ראשונה  מקירבה  נוספים  חמולה 
למנוע בעדו, והם מגנים ומוקיעים את ה'שהיד'(. העוון: תמיכה 
"ושמתי  התורה:  שקבעה  מה  דרך  על  מניעתו,  אי  או  בטירור 
אותו"  והכרתי  ו-ב-מ-ש-פ-ח-ת-ו,  ההוא  באיש  פני  את  אני 
)ויקרא כ,ה(. וברש"י )מחז"ל(: "וכי משפחה מה חטאה? אלא... 
תלמוד  בהכרת,  המשפחה  כל  יהיו  יכול  עליו...  מחפין  שכולם 
אלא  בהכרת,  המשפחה  כל  ולא  בהכרת  אותו   - 'אותו'  לומר 

ביסורין".
אינני תמים; קריאה נרגשת זו ניצבת מול חומה משפטית בצורה 
מעל  דמוקרטיה  האדם!  זכויות  קולקטיבית!  ענישה  הזועקת: 
הגדרת  מהי  מתדיינים  אקדמיים  כשמלומדים  מילא,  ה-כ-ל! 
אנחנו  מתערבים  כשמשפטנים  מזיק.  כ"כ  ולא  ניחא   - הטירור 
התוצאה  השהידות  דת  מול  הזכויות  דת  במלחמת  בצרה! 

האומללה ידועה מראש...
חוק הלאום - קרן אור

היהודי!  הלאום  מדינת  לנושא אקטואלי אחר;  זה הרגע לעבור 
היא  הוא האם הדמוקרטיה הבג"צית  זה  חוק  לב המאבק סביב 
וערכי  לאום  ערכי  שמא  או  יגבר,  תמיד  אשר  העליון  הערך 
בעת  ידועים  טרם  המוצע)ים(  החוק)ים(  שפרטי  מכיון  יהדות. 
כתיבת השורות, ומכיון שהנושא נזיל וכפוף לשיקולי קואליציה, 
פריימריז ובחירות – אין זו השעה ולא המקום לדון בו לעמקו. 
לנו  יאפשר  היהודי  הלאום  חוק  רק  ידעתי;  אחד  דבר  אבל 
מדרגה  הורדת  רק  ההתאבדותי;  האיסלאמי  בטירור  להלחם 
הזכויות,  דת  הורי  והמשפטולוגיה,  הדמוקרטיה  רוממות  את 
ו'על-הדרך', רק חוק הלאום  יכולה לסלול דרך למיגור הטירור. 
היהודי יאפשר לנו להתגבר על מכת מסתנני סודאן ועל גזירות 
לנו להרוס בתים  יאפשר  כנגד כליאתם. רק חוק הלאום  הבג"צ 
של 'שהידים' ולא להרוס בתי יהודים שנבנו על קרקעות המדינה. 
לבטח  האנטי-יהודי  השמאל  אשר  לחוק  רבות  תועליות  ועוד 

יודע כנגד מה הוא נלחם...
)נכתב במוצ"ש תולדות(
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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 

 גירוש, החרמת רכוש 
 ושלילת זכויות מהורי 

טירוריסטים, נשיהם וטפם

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

יצא לאור:
 לב אבות על בנים

 אסופת מאמרים בנושא 
יחסי הורים וצאצאים


