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קבלת שבת
פן ינחם העם

"כי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה". 
ואכן התלוננו. "מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים". "הלא זה 
הדבר אשר דברנו אליך במצרים, חדל ממנו ונעבדה את מצרים". 
בקשו  ואפי'  הבשר".  סיר  על  בשבתנו  ה'...  ביד  מותנו  יתן  "מי 

לחזור "נתנה ראש ונשובה מצרימה".
שקוצי  איש  אליהם  "ואומר  יחזקאל  בנביא  מפורשים  והדברים 

עיניו השליכו... וימרו בי, איש שקוצי עיניו לא השליכו".
ואינם  הגלות  אל  לשוב  בדעתם  עולה  איך  משתוממים,  ואנו 

מתלהבים מן החירות?
שהקושי  נווכח,  האחרונים  בדורות  הרוחות  בהלך  לכשנתבונן 
הרגל  מכל  להשתחרר  קושי  אלא  כפשוטם,  בגילולים  רק  אינו 
לתרבות שהיא זרה ליהדות. ונביא כמה דוגמאות: לאחר אלפיים 
גדולה  הייתה  ההתנגדות  לציון.  תנועה  מתעוררת  גלות,  שנות 
של  רבה  כתב  כך  ומשכילים.  חילונים  חרדים,   – הכיוונים  מכל 
הרוצה  הפוליטית  "הציונות  בהונגריה:  המתקדמת  הקהילה 
להקים בא"י מדינה יהודית היא לפי דעתי שיגעון רוחני מסוכן... 
התנועה הציונית הרוצה להפוך את היהדות מכת דתית לאומה, 
לא תצליח בהונגריה לעולם. אנו הננו הונגרים בני הדת היהודית. 
לאומיות יהודית אינה קיימת. בזה תמימים הם כולם, מחדשים 

ואורתודוכסים".
והחרה החזיק אחריו רבם של האורתודוכסים: "בנוגע להערכתם 
עם  האורתודוכסים  הם  דעה  תמימי  הציונית,  התנועה  את 

לתנועה  מתנגדים  אנו  המחדשים. 
בני  ההונגרים  הזאת.  האווילית 
את  למצוא  רוצים  היהודית,  הדת 
זה עולה על  אין  אושרם בהונגריה, 

דעתם כלל להקים מדינה בא"י".
יש שגייסו לשם כך את כתבי הקדש. איחוד הרבנים של גרמניה 
יהודית  מדינה  להקים  ציונים,  המכונים  של  "שאיפותיהם  פרסם 
היהדות,  של  המשיחיים  לייעודיה  בניגוד  עומדת  בא"י,  לאומית 
כפי שהם כלולים בכתבי הקדש ובמקורות דתיים מאוחרים יותר".

של  סילוף  הם  הרצל  של  שהרעיונות  כתב,  כהן  הרמן  הפילוסוף 
היהודים  של  לפטריוטיות  עלבון  האמיתית,  היהודית  המשיחיות 
המרגישים בבית במולדתם. "אנחנו שואבים תחושה של שותפות 
להומניזם  היהודית  המשיחיות  בין  הקיימת  ההתאמה  מן  דתית 
הגרמני... עד כדי כך שהיא נושאת חותם של אמירה כמעט דתית".
נאכל  "זכרנו את הדגה אשר  וכך חוזרת ההיסטוריה על עצמה. 
במצרים חינם, את הקישואים וכו' ". וכך גם היום. רק שהנושא 
על  מדברים  במצרים,  חינם  ואבטיחים  דגים  ובמקום  התחלף, 

מילקי שנמכר בחצי חינם בגרמניה.
"ולא שמעו אל משה  יהודים להלך רוח שפל כזה?  איך מגיעים 
מקוצר רוח ומעבודה קשה". בפרשת שמות נאמר "ויאמן העם" 
על בשורת הגאולה, אך כאן שמעו "והייתם לי לעם, והייתי לכם 
לא-להים", וזה מפחיד. "לצד שלא היו בני תורה, לזה יקרא קוצר 

רוח, שהתורה מרחבת לבו של אדם" )אוה"ח(. 

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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לחלץ ניסים מן האדמה
הופעתו  רבות.  שגרסאותיו  מפורסם,  חסידי  סיפור  הנה 
שמואל  ר'  של  בספרו  היא  בדפוס  הסיפור  של  הראשונה 
וכך  מפשיסחא.  בונים  שמחה  ר'  של  תלמידו  משינובה, 

הסיפור שהוא מביא בשם רבו:
זי"ע,  מפשיסחא  בונם  שמחה  ר'  הקדוש  ממורי  שמעתי 
היה  בצעירותו  ז"ל.  טוב  שם  הבעל  על  מעשה  שסיפר 
הבעש"ט ֵריש-דּוכנא לתינוקות )עוזר למלמד של ילדים 
נוסע  היה  הבעש"ט  התאכסן  שבו  הבית  בעל  צעירים(. 
אך  עמו,  ולנסוע  לבוא  רצה  והבעש"ט  רבו,  אל  לעתים 
בלי  הבעש"ט?  עשה  מה  לקחתו.  הסכים  לא  הבית  בעל 
ידיעת בעל הבית עמד הבעש"ט על הקרש הבולט מאחורי 
העגלה, והעגלה נסעה לדרכה. בדרך, בעברם בכפר אחד, 
ויזוב דם מן  ויפצע אותו  גוי אבן על הבעש"ט,  זרק נער 
הבעש"ט. אחר כך, כשחזרו מנסיעתם ועברה שוב העגלה 
באותו הכפר, ראו המון רב מאוד מתגודד במקום שבו זרק 
הנער הגוי את האבן. עצרו האנשים את העגלה ולא נתנו 

שיתנו  עד  לדרכם  לנסוע  להם 
להם עצה. כי הנה גופו של הנער 
ושוקע  הולך  והוא  לארץ  נדבק 
בכדי  שעשו  מה  וכל  בתוכה, 
עצר  לא  האדמה  מן  להוציאו 
הביט  יותר.  מלשקוע  גופו  את 
לו:  ואמר  הנער  על  הבעש"ט 

'התפסיק לזרוק אבנים ביהודים?' והנער רק הרכין ראשו, 
כי לא מצא כוח לומר כלום. עשה הבעש"ט מה שעשה, 

והנער הוצא מן האדמה בריא ושלם. 
גם  אולם  רבים,  אנשים  לעיני  מופת  הבעש"ט  ביצע  כך 
כריש-דוכנא  לתפקידו  חזר הבעש"ט  הזה  אחר המעשה 

פשוט, ולא עשה המופת שום רושם. 
על כך אמר ר' שמחה בונים מפי ר' לוי יצחק מברדיטשוב, 
שגרם  הוא  הבעש"ט,  כאן  שעשה  גדול  היותר  הנס  כי 
לעיני  שנראו  למרות  הדברים,  וישתכחו  הנס  שישתכח 

רבים.
)על פי ר' שמואל משינובה, פירוש רמתיים צופים על תנא 

דבי אליהו, )תרמ"ג(, מהד' ירושלים, תשס"ג, עמ' כז( 
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מאוצר הסיפור החסידי
 - הזה  הסיפור  על  לשאול  ניתן 
וגם על סיפורים חסידיים רבים 
אחרים - שאלה כמעט קטנונית: 

שנשתכח.  נס  מופיע  בסיפור 
הבעש"ט עצמו גרם לכך שהמעשה יישכח. אך אם כך, כיצד 

ידעו ר' לוי יצחק ור' שמחה בונים לספר על שאירע?
הסיפור  של  למהותו  בעיניי,  קשורה,  לשאלה  התשובה 
החסיד ותפקידו. כל סיפור, כל מַספר, עוסק בעצם בניסים 
נסתרים. ניסים נסתרים הם אותם דברים קסומים ונפלאים 
המפוזרים במציאות, בלי שאנשים שמים לב לפלא ולייחוד 
הוא   – וודאי מספר חסידי   – שבהם. תפקידו של המספר 
להצביע על הפלא, לדווח עליו ולהפוך אותו לסיפור. כעת, 
הפלא  אל  להציץ  אחרים  גם  יכולים  המספר,  של  מפיו 
הסמוי, שיכול היה בקלות לחלוף תחת עיניהם מבלי משים. 
בסיפור שלפנינו הבעל שם טוב עצמו הוא נס נסתר. מדובר 
על השנים שטרם התגלותו ופרסומו. הוא מתואר כאן כמי 
נוסע  מלמד;  עוזר  משנה;  דייר   – כיסויים  בכמה  שעטוף 
שנים  כמה  העגלה.  בירכתי  סמוי 
יתהפך,  העגלה  כיוון  כך  אחר 
הבית'  'בעל  שייסע  ובמקום 
העגלה  תפנה  האנונימי  רבו  אל 
היושב  הבעש"ט,  של  ביתו  אל 
שנים  עוד  בסודותיו.  עטוף  כעת 
הנס,  על  יצביע  מישהו  ספורות 

יגלה אותו ויספר עליו. 
ְלַבּדֹו"  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  "ְלעֵֹׂשה  הפסוק  על  דורשת  הגמרא 
"עושה  רק  ולכן  בניסו",  מכיר  אינו  הנס  בעל  "אפילו  כי 
לא,א(.  )נידה,  הנס  על  יודע  "לבדו"  הקב"ה,  הנפלאות", 
באדמה  שקוע  נותר  ניכר,  אינו  הניסים  של  שרוב  ומכאן, 
ואין מי שיחלצו. כך גם הנס שלפנינו, אני מניח שהאירוע 
"עשו  לא  הם  אך  בו,  שנכחו  האנשים  בזיכרון  נותר  אכן 
באים  כאן  ופלאי.  מיוחד  דבר  בו  ראו  ולא  סיפור",  ממנו 
בעלי הסיפורים – אצלנו אלו ר' שמחה בונים ור' לוי יצחק 
את  המחלצים  הם  הנס,  על  המצביעים  הם  מברדיטשוב. 

הנפלאות ואינם נותנים להן להיעלם ולשקוע. 

הנס היותר גדול שעשה הבעש"ט, 
הוא שגרם שישתכח הנס וישתכחו 
הדברים, למרות שנראו לעיני רבים

לתגובות והארות:
zeevkitsis@gmail.com
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קבר הלני המלכה
כ-700 מטרים מצפון לשער שכם, במפגש בין דרך שכם לרחוב 
צלאח א דין מצויה מערת קבורה מפוארת ביותר מסוף ימי הבית 

השני.
תיאור מערת הקבורה וממצאיה

נחצב  הסלע  מ"ר.  ל-2,500  מגיע  בסלע  החצוב  המערה  שטח 
בעומק 11 מטרים מתחת לפני הקרקע. ההערכה היא כי הוצאו 

משם 20,000 טון אבן.
 9 ברוחב  אדיר  מדרגות  גרם  מרכזיים.  חלקים  שלושה  במערה 
מטרים ובאורך 31 מטרים. במדרגות שתי תעלות המנקזות את 

מי הגשמים לשני מקוואות טהרה מרשימים.
בעומק  החצובה  ומרשימה  גדולה  לחצר  נכנסים  המדרגות,  מן 
קירות החצר  25 מטרים.  על  27 מטרים  8 מטרים. מימדיה הם 
היו ככל הנראה מצופים באבנים מסותתות. רצפת החצר רוצפה 
בלוחות אבן חלקים. בחצר ישנו בור ובו ככל הנראה מנגנון סודי 

לפתיחת הדלתות שסגרו את הכניסה למערת הקבורה עצמה.
עמודים.  בשני  ומעוטרת  בסלע  חצובה  הקבורה  מערת  חזית 

בנוסף ישנם עיטורים צמחיים ובהם 
אקנתוס  עלי  ענבים,  אשכולות 
)בתקופת בית המקדש השני נעשה 
גיאומטרים  בעיטורים  רק  שימוש 
וצמחיים בלא עיטורים מעולם החי 

או פרצופים של בני אדם(.
באולם מבפנים לעמודים מדרגות המכוסות בלוח אבן. מתחתיו 
היה ככל הנראה מנגנון שאיפשר את הרמת הלוח מלמטה. ככל 
הנראה אותו מנגנון סודי בבור שבחצר איפשר את הרמת האבן 

מלמטה.
ובה  שניה  קומה  הנראה  ככל  הייתה  המערה  חזית  גג  מעל 
יד  של  לחרוט  הנראה  ככל  דומה  צורתן  פירמידות.  שלוש 
מאחורי  היטב.  מוסתרת  עצמה  למערה  הכניסה  אבשלום. 
המאפשרת  באתרה  גולל  אבן  ישנה  האבן,  ולוח  המדרגות 
את חסימתה של המערה. מעבר לאבן הגולל פתח קטן שהיה 

חסום אף הוא בדלת.
במפלס  שלושה  קבורה.  חדרי  ששה  עצמה  הקבורה  במערת 
מקומות   48 ישנם  בחדרים  תחתון.  במפלס  ושלושה  עליון 

קבורה, חלקם כוכים, חלקם מקמרים.
בתוך המערה נמצאו שלושה ארונות קבורה )סרקופגים( וכן 

גלוסקמאות לקבורה משנית.
זיהוי המערה

זיהוי המערה כקבר הלני המלכה מבוסס על דברי ההיסטוריון 
)לאחר  בירושלים  השני  הבית  ימי  בסוף  פלביוס שחי  יוספוס 
לייצג  ועבר  בגד בעמו  נכנע לצבא הרומי,  שבמרד הגדול הוא 
מחדייב  הלני  המלכה  כי  אומר  הוא  בכתביו(.  הרומאים  את 
ריסים  שלשה  במרחק  פירמידות  שלוש  בעל  קבר  בנתה 

מירושלים. אלה דבריו: 
ירושלימה  ואת עצמות האח  ומונבזוס שלח את עצמותיה 
וצווה לקברן בפירמידות שבנתה האם שמספרן שלוש והן 
רחוקות שלושה ריסים ומעלה מירושלים העיר )קדמוניות 

היהודים,כ,ד, ג(.
בקטע אחר בדברי יוספוס פלביוס מפורש כי הקברים מצויים 
אצל  נוצריים  במקורות  גם  מוזכר  המקום  העיר.  של  בצפונה 

אבזביוס ואצל הירונימוס.

ההיסטוריון היווני פאוסאניאס שביקר בירושלים ככל הנראה 
בשנת 150 לספירת הנוצרים מתפעל מן הקבר ואומר כך: 

מעצמה  האבן  מתגלגלת  קבוע,  ביום  בשנה,  אחת  פעם  רק 
ופותחת המערה. כעבור זמן מה היא סוגרת אותה שוב. בזמן 
אחר, אי אפשר להזיז את האבן ממקומה, אף אם יאזרו בני 

אדם את כל כוחותיהם.
להרים  שאיפשר  סודי  למנגנון  הנראה  ככל  רומז  פאוזניאס 
המובילות  המדרגות  את  המסתיר  האבן  לוח  את  מלמטה 

לכניסה למערה. 
המוזכר  שהמרחק  היא  החוקרים  בין  מקובלת  היותר  הדעה 
הנראה  ככל  ששרידיה  השניה  החומה  מן  הוא  ריסים  שלושה 
בלב העיר העתיקה, ולא מן החומה השלישית המצויה מצפון 

לעיר העתיקה של היום.
המלכה הלני

כורדיסטאן  )איזור  מחדייב  באו  משפחתה  ובני  הלני  המלכה 
בעיראק כיום(. היא בנתה ארמון בעיר דוד ועזרה מאוד לעניי 
ירושלים. חז"ל משבחים את מעשיהם הטובים של הלני המלכה 

ושל בנה מונבז.
על  זהב  של  נברשת  עשתה  הלני 
טבלה  עשתה  כן  היכל,  של  פתחו 
של זהב. מונבז המלך עשה כל ידות 
יום  של  המקדש(  בית  )של  הכלים 
הכיפורים של זהב )משנה יומא ג,י(.

התוספתא בפאה )ד,יח( מספרת על 
מונבז בנה של הלני את המעשה הבא:

מעשה במונבז המלך שעמד ובזבז את כל אוצרותיו שהיו לו 
לעניים. בשני בצורת שלחו לו אחיו ואמרו לו: "אבותיך גנזו 
שלך  ובזבזת  עמדת  ואתה  אבותם  של  על  והוסיפו  אוצרות 
ואני  למטה  אוצרות  גנזו  "אבותי  להם:  אבותיך". אמר  ושל 
משמים  וצדק  תצמח  מארץ  'אמת  שנאמר:  למעלה,  גנזתי 

נשקף' ".
מסורות שונות לגבי זהות הקבורים במערה 

קברי  עם  זיהו את המערה  החוקרים הראשונים במאה ה-19 
מה  פי  על  כיום,  הקבר.  של  העצום  הפאר  בגלל  יהודה  מלכי 
שידוע לנו על סגנון הקבורה בתקופות השונות, ברור כי זמנה 

של המערה מסוף ימי הבית השני.
כלבא  מערת  זוהי  לפיה  מסורת  הייתה  ירושלים  יהודי  בקרב 
שבוע, אחד מעשירי ירושלים בסוף ימי הבית השני. יש שזיהו 
הוא מעשירי  גם  גוריון  בן  נקדימון  קברו של  עם  את המערה 

ירושלים בסוף ימי הבית השני.
יהודי ירושלים נהגו בשנות בצורת להגיע למערה ולהתפלל בה 

)למשל בשנת תקצ"ח(.
הבעלות על המערה

במבוא למערה, קבע הקונסול הצרפתי בירושלים לוח נחושת 
בו כתוב בצרפתית בין השאר: "מצבה שנרכשה בשנת 1878 על 
ידי אמיל ויצחק פדייר לשמרה לשם המדע ולשם זכרון קודש 
לנאמני בני ישראל". בשנת 1885 הועברה הבעלות על מערת 

הקבורה בשם יורשיה לממשלת צרפת.
מאז ממשלת צרפת הינה הבעלים של אחת ממערות הקבורה 
למערה  הכניסה  ישראל.  בארץ  ביותר  המפוארות  היהודיות 
נעשית בהתאם לכללים ולזמנים שנקבעים על ידי הקונסוליה 

הצרפתית בירושלים ודגל צרפת מתנוסס על המערה. 

מקומו של עולם
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ט"ו בשבט של שמיטה
שאלה:

האם יש משמעות הלכתית לט"ו בשבט ביחס 
ט"ו  את  לציין  ניתן  כיצד  השמיטה?  לשנת 

בשבט בשנת השמיטה?
תשובה:

מדוע ט"ו בשבט הוא ראש השנה?
מציינת  השנה  ראש  מסכת  בתחילת  המשנה 
שני 'ראשי-שנים' שיכולים להיות משמעותיים 

לפירות האילן בשביעית:
ולשמיטין  לשנים  השנה  ראש  בתשרי  באחד 
בשבט  באחד  ולירקות;  לנטיעה  וליובלות, 
ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל 

אומרים: בחמשה עשר בו.
בעוד ביחס לשמיטה ולירקות קובעת המשנה 
לפירות  ביחס  השנה,  ראש  הוא  בתשרי  שא' 
בט"ו  דווקא  הוא  השנה  שראש  נאמר  האילן 
לאילן  השנה  ראש  כן  אם  הוא  מתי  בשבט. 
לשם  בשבט?  ט"ו  או  בתשרי  א'   - בשביעית 
השנה  ראש  מדוע  לבחון  יש  זו  שאלה  בירור 
לאילנות הוא ט"ו בשבט. בירושלמי )ר"ה א,ב( 

הובאו שני הסברים לכך:
עלה  השנה,  גשמי  רוב  יצאו  בשבט  בט"ו  א. 
ולכן  החנטה,  שלב  והגיע  באילנות  השרף 
תאריך זה מהווה את תחילת השנה החקלאית 

של האילן.
ב. פירות החונטים עד ט"ו בשבט, בעצם חנטו 
משרף שנכנס בהם קודם תשרי, ולכן נחשבים 

כאילו חנטו לפני תשרי.
קדושת שביעית בפירות

יש  הירושלמי  בתלמוד  ההסברים  לשני 
תחילת  זמן  לקביעת  הלכתית  משמעות 
קדושת שביעית בפירות. לפי ההסבר הראשון, 
העונה  מתחילה  שבו  הזמן  הוא  בשבט  ט"ו 
החקלאית באילן, ועל כן נקבע בו ראש השנה 
לאילנות; אולם לפי ההסבר השני, ט"ו בשבט 
הוא רק סימן לכך שהפירות שחנטו עד לתאריך 
זה נוצרו למעשה כבר בשנה שעברה )לפני א' 

בתשרי(.
לכן, לפי ההסבר השני, פירות שחנטו עד ט"ו 
בשבט של שביעית לא יהיו קדושים, שהרי כל 
עוד  נוצרו  בעצם  לכן  קודם  שחנטו  הפירות 
ט"ו  עד  שחנטו  פירות  ואילו  השישית,  בשנה 
בשבט של שמינית יתקדשו, שהרי כל הפירות 
בשנה  עוד  נוצרו  בעצם  לכן  קודם  שחנטו 
טו,ב(.  ר"ה  חננאל,  רבנו  דעת  )וכן  השביעית 
מסתבר,  הראשון  ההסבר  לפי  זאת  לעומת 
שאמנם השנה החקלאית הטבעית של האילן 
)למשל  בשבט  בט"ו  רק  כלל  בדרך  מתחילה 
לעניין מעשרות(, אולם השמיטה נקבעת על פי 
שבת הארץ, ושבת הארץ מתחילה בא' בתשרי 
מדברי  משמע  )וכן  באלול  בכ"ט  ומסתיימת 

ויובל  שמיטה  הרמב"ם, 
הראשונים,  ורוב  ד,ט 
זרעים  תורת  ועיין 

שביעית ה,א(. 
הארץ  )שבת  קוק  הרב  ובהם  האחרונים,  רוב 
הרמב"ם,  כדעת  הכריעו  )ז,יג(,  והחזו"א  ד,ט( 
שפירות שקדושים בקדושת שביעית הם אלו 
שחנטו בין א' בתשרי של שביעית לא' בתשרי 
של שמינית. למעשה דבר זה בא לידי ביטוי רק 
בחציה השני של שנת השמיטה, כיוון שרק אז 
יוצאים לשוק הפירות שחנטו לאחר א' בתשרי 
לתוך השנה  זו ממשיכה  קדושה  של שביעית. 
בשנת  חנטו  האלו  שהפירות  כיוון  השמינית, 

השמיטה.
נטיעת עצים בט"ו בשבט

כיום  ידוע  מנהג  השניה.  לשאלה  נפנה  מכאן 
הוא לטעת עצים חדשים בט"ו בשבט. אמנם 
אך  בשבט,  לט"ו  נטיעה  בין  מהותי  קשר  אין 
זהו מנהג יפה )התחיל בכך זאב יעבץ, בראשון 
לציון תרנ"ב, 1892 למניינם(. חשיבות הנטיעה 
מופיעה במקומות שונים, וביניהם בדברי חז"ל 

)אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לא(: 
הוא  ומשמאי  זכאי קבל מהלל  בן  יוחנן  רבן 
ידך  בתוך  נטיעה  היתה  אם  אומר...  היה 
את  ונטע  בוא  המשיח.  לך  הרי  לך  ויאמרו 

הנטיעה ]ואח"כ צא והקבילו[.
לעסוק  כמובן  אפשר  אי  השמיטה  בשנת 
בנטיעות, שהרי אסור לנטוע בשמיטה. אולם 
של  במהותן  לעסוק  ניתן  השמיטה  בשנת 
מצוות  על  נטיעה,  על  לדבר  ניתן  הנטיעות: 
התלויות בארץ, על ארץ ישראל, על חקלאות 

בארץ ישראל וכדומה.
קדושת השמיטה מאפשרת לנו להגיע בשנה 
להגיע  ניתן  כלל  שבדרך  רוממות  לאותה  זו 
אליה רק בחיבור הפיזי אל האדמה. בשמיטה, 
גם ללא הנטיעה הפיזית, ניתן לחוש רוממות 

מיוחדת.
רק  אותנו, שלא  ישראל מלמדת  ארץ  קדושת 
אלא  קדושים,  במציאות  הרוחניים  הצדדים 
 - והירקות  הפירות  היבול,  כל  המציאות,  כל 

נובעים כולם ממעיין הקדושה.
הקדושה  את  לחוש  ננסה  בשבט  בט"ו 
המיוחדת  הקדושה  את  הארץ,  של  המיוחדת 
בטעמי  ולהעמיק  ללמוד  ננסה  השמיטה,  של 
קדושת  ומתוך  השמיטה,  ובערכי  השמיטה 
הארץ  קדושת  לרוממות  נגיע  השמיטה 
לאמונה,  נתחבר  האדם;  טהרת  ורוממות 
לביטחון בה', לעזרה ולנתינה לחברה, לחיבור 

לטבע ולארץ ישראל.
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לצאת בכי טוב
"מצבה של הקבוצה בכי רע". כך אמר לאחרונה 
מה  לעיתון.  בראיון  הכדורגל  ממאמני  אחד 
פירוש הצירוף "ְּבִכי רע", הנפוץ למדי בעברית 
 – בהפכו  דווקא  מקורו  ובכן,  העכשווית? 
פחות  ואף שדומה שהוא  טוב",  "ְּבִכי  בצירוף 

נפוץ במחוזותינו.
יצא  "לעולם  י,ב(:  )תענית  חכמינו  אמרו 
'הּבֹקר  בכי טוב, שנאמר  ויכנס  בכי טוב  אדם 
כלומר   – טוב"  "בכי  ֻׁשלחו'".  והאנשים  אור 
הפסוק  פי  על  וזאת  בעולם,  אורה  שיש  בזמן 
ָהאֹור  ֶאת  ֱא-ֹלִהים  "ַוַּיְרא  בראשית:  בתחילת 
שבתורה(.  הראשון  ה"טוב"  )וזהו  טֹוב"  ִּכי 
לדרך  לצאת  לאדם  אפוא  ממליצים  חכמינו 

לאחר שהאיר הבוקר, ולשוב לפני החשכה.
"בכי  בצירוף  רבות  השתמשו  זו  לשון  פי  על 
ובפרט  "בטוב",  בהוראת  כמליצה,  טוב" 
בהקשר של סיום דברים. כך למשל כתב הרב 
של  בעניינה  צבי  הר  בשו"ת  פרנק  פסח  צבי 
יתברך  השם  חפץ  "בוודאי  כלשהי:  מחלוקת 
את  ולגמור  הסכמה  לידי  לבוא  יצליח  בידו 

העניין בכי טוב".
בכי  הדברים  מסתיימים  תמיד  שלא  וכיוון 
טוב – החלו כותבים לעתים אף לשון הפוכה, 
כמליצה על מליצה: "העניין הסתיים בכי רע", 

"בכי  הצירוף  הפך  וכך 
רע" לצירוף העומד בפני 
פשוט  ומשמעו  עצמו 

"רע  אף  או  טוב",  "לא 
התקשר  גם  )ואולי  למדי" 

לכאן דמיון הצליל של "ְּבִכי" ל"ֶּבִכי" במלעיל(.
ואגב דברינו במילה טוב – כיום משמשת מילה 
"אתה  לבקשה.  או  לשאלה  כמענה  רבות  זו 
אם  שואלת  הפח?",  את  לזרוק  בבקשה  מוכן 
להיווכח  מעניין  עונה.  הוא  "טוב",  בנה.  את 
המלַכת  לאחר  זו.  דרך  נהוגה  בתנ"ך  כבר  כי 
ומבקש  שבע,  בת  אל  אדוניהו  פונה  שלמה 
ָיִׁשיב  ֹלא  ִּכי  ַהֶּמֶלְך  ִלְׁשֹלמֹה  ָנא  "ִאְמִרי  ממנה: 
ֶאת ָּפָנִיְך ְוִיֶּתן ִלי ֶאת ֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית ְלִאָּׁשה". 
נִֹכי ֲאַדֵּבר ָעֶליָך ֶאל  ומשיבה בת שבע: "טֹוב. אָ
ַהֶּמֶלְך". הלשון "טוב", הנראית כאילו נשאבה 
מהעברית המדוברת שלנו, היא למעשה קיצור 
של התשובה "טוב הדבר" )ראו למשל במענה 
ָהָעם  ָּכל  "ַוַּיַען  הכרמל:  בהר  לאליהו  העם 
בן  שמעי  בתשובת  או  ַהָּדָבר";  טֹוב  ַוֹּיאְמרּו: 
מירושלים:  לצאת  שלא  שלמה  לפקודת  גרא 
ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּדָבר.  טֹוב  ַלֶּמֶלְך:  ִׁשְמִעי  "ַוֹּיאֶמר 

ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֵּכן ַיֲעֶׂשה ַעְבֶּדָך"(.
כיום כמדומה מעטים האומרים "בכי טוב" או 
ורווח  נפוץ  "טוב הדבר" – אך המענה "טוב" 

בשפתנו החיה, ממש כבימי אדוניה.

השקדיה פורחת
את  דושמן  ישראל  כתב  שבהם  מהימים  עוד 
השיר "השקדיה פורחת", אנו רואים בכל שנה 
ללבלב  המתחיל  השקד  עץ  של  פריחתו  את 
בט"ו בשבט, ויודעים כי הוא מבשר את סופה 
חריג  הוא  השקד  עץ  זאת,  עם  השלכת.  של 
בנוף. הפריחה הגדולה תבוא באביב. בינתיים, 
הקשיבו היטב למה שקורה מתחת לפני השטח.
חמישה-עשר בחודש שבט נקבע כראש השנה 
התאריך  של  העיקרית  משמעותו  לאילנות. 
נתון  העץ,  גיל  קביעת  לצורך  הלכתית,  היא 
כדוגמת  מסוימות  למצוות  אותנו  המשמש 
פירות  את  לאכול  תורני  )איסור  רבעי"  "נטע 
וכדומה. עם  בן ארבע שנים(  עד שיהיה  העץ 
זאת, במהלך השנים התגבש צביון חגיגי סביב 
ט"ו בשבט, והוא הפך להיות מעין חג הטבע, 
שבו אוכלים מפירותיה של ארץ ישראל. בזמן 
מפוזר  היה  ישראל  עם  של  כשרובו  הגלות, 
ישראל  מארץ  שהגיעו  הפירות  תבל,  ברחבי 
היו ברובם יבשים. מאז השתרש המנהג לאכול 
מגיעים  הם  שכיום  )והעובדה  יבשים  פירות 

זו  מתורכיה,  ברובם 
בעיה אחרת(. 

כל  עם  זאת,  עם 
מהפריחה  ההתלהבות 

על  כשמסתכלים  הטבע,  של 
רואים  לא  עדיין  בשבט  בט"ו  הקרקע  פני 
העצים  בוצית,  האדמה  פריחה,  אין  שינוי: 
שמתוך  להאמין  מאוד  קשה  בשלכת,  עדיין 
פי  יגיע האביב. אף על  העולם האפרורי הזה 
כן, חכמים מקשיבים למשהו פנימי שמתרקם 
שחודש  מסבירים  הם  השטח.  לפני  מתחת 
שבט נקבע כראש השנה לאילנות, כי בחודש 
זה "עלה השרף באילנות" )רש"י, מסכת ראש 
השנה(. כלומר, אף שעל פני השטח לא נראה 
כל שינוי, ישנו מהפך עצום שמתרחש ברובד 
הפנימי. השרף, נוזל החיים של האילן, תוסס 
לפני השטח; תסיסה שמביאה בסופו  מתחת 
של דבר לפריחה שתתגלה באביביות של חודש 
בפרשיות  מקבלים  אנו  ממנו  שתזכורת  ניסן, 
השבוע של השבועות הללו העוסקות ביציאת 

מצרים וקריעת ים-סוף.

בא לידי ביטוי

ראי"ה בהירה
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לדעת להרפות
למרות הדממה שהייתה במטבח הוא הרגיש כאילו הן קוראות 
הזכוכית  שבצנצנת  הצבעוניות  הסוכריות  אליו.  ומדברות 
וטפס  כיסא  קח  חמוד,  'בוא,  ופיתו.  הזמינו  וקרצו,  חייכו 
אלינו," לחשו, "אף אחד לא ירגיש, אמא לא תדע. קצת מתוק 
לפני  שרק  למרות  עכשיו...'  צריך  שאתה  מה  בדיוק  זה  בפה 
שבוע חגג יום הולדת ארבע הוא גרר בעצמו את הכיסא הכבד, 
המכסה  המקרר.  מעל  הצנצנת  את  והוריד  השיש  על  טיפס 
ומזמין. אלא  נראה מבטיח  והשביל אל האוצר  הוסר בקלות 
פשוט  הוא  החוצה.  בדרך  דווקא  התגלתה  הבעיה  שבמפתיע 
לא הצליח לשלוף את היד מן הצנצנת... הוא משך והתעקש, 
מאמצים  של  ארוכות  דקות  אחרי  גם  אך  והתאמץ,  סובב 
קול  בפנים.  עמוק  תקועה  נשארה  היד  ומתסכלים,  כואבים 
שתקוותה  האמא  את  והזניק  החדר  את  מילא  הרועם  בכיו 
נגוזה באחת. מבט חטוף הספיק  לחטוף שנת צהריים קצרה 

הסיטואציה  את  להבין  כדי  לה 
היא  העבר  מניסיון  הבעייתית. 
בסבון  להשתמש  ידעה שאפשר 
כלים או בשמן זית כדי להקטין 
ליד  ולאפשר  החיכוך  את 
מה  זה  המצרים.  מבין  להישלף 

שהיא עשתה כאשר טבעת הדוקה נתקעה לה על האצבע הלא 
נכונה. אלא שהפעם הרעיון שהבריק במוחה היה פשוט הרבה 
יותר. "חמוד שלי, תניח לסוכריות בבקשה. תפתח את היד". 
הילד הבוכה הביט באמו ומילא את הפקודה בצייתנות. כמו 

קסם, בתוך שניה אחת, היד החליקה החוצה בקלות...
השריר המכווץ

קפוצות  שלו  הידיים  העולם  לאוויר  מגיח  חדש  כשתינוק 
בחוזקה. העולם כולו, כביכול, מקופל בכף ידו ומוחזק אצלו. 
שברשותו.  האוצר  מן  להרפות  מוכן  יהיה  הוא  בקלות  לא 
עיניו  את  עוצם  הוא  בו  הרגע  ומגיע  חולפות  שנה  שמונים 
פרושות  כבר  ידיו  עכשיו  עולמים.  למנוחת  מיקיריו  ונפרד 
לרווחה. לקח לו חיים שלמים כדי להבין את מקומו האמיתי. 
שלו  אינו   - כשלו  בוודאות  לו  שנדמה  מה  שאפילו  לדעת 

באמת.
דברים  של  ארוכה  בשורה  יהודי  נפגש  החיים  מסע  לאורך 
שגורמים לו לאמן את שריר ההרפיה. זהו שריר מיוחד בנפש 

הזקוק לתרגול בלתי פוסק כדי להפוך לגמיש ומשוחרר. 
זה מתחיל ממה שקורה כל יום. בן אדם נאלץ להפסיק שלוש 
הכסף  אחר  המרדף  מן  להרפות  יומו,  מירוץ  את  פעמים 
הוא  עולם.  של  ריבונו  מול  בתפילה  ולהתייצב  וההישגים, 
והעיסוקים  הפגישות  וכל  יקר  עבודה  זמן  מפסיד  אומנם 
נאלצים להמתין, אבל דקות האיכות הללו יעזרו לו לחזור אל 

הכביש המהיר של החיים ישר, אמיתי ומדויק יותר. 
מתברר שאי אפשר להסתפק בזה ובכל שבוע יש צורך בפסק 
יום שלם של הרפיה. האדם לוקח צעד  יותר.  זמן משמעותי 
אחורה, מניח לענייני החומר והזמן, ואפילו לא מדבר עליהם. 
להיטען  למצברים  חלקה,  את  לקבל  לנפש  ההזדמנות  זו 
הפנימי  כשהעולם  המעשה  ימי  אל  ולשוב  רוחנית,  באנרגיה 

הרמוני ומסודר יותר .
פעם בשנה, בדיוק בזמן האסיף, ברגע בו היבול בשיאו והלב 
של אדוני האדמה מלא סיפוק על ההצלחה הגדולה, הוא חייב 
המפואר  ביתו  את  נוטש  הוא  שלם  שבוע  למשך  להרפות. 

ישן  הוא  הטבע.  אל  ויוצא  והנוח 
בכוכבים  ומביט  עראי  בדירת 

הקורצים מן הסכך.
בצעד  צורך  יש  שנים  בשבע  פעם 

ונתינת  לגמרי,  האדמה  עבודת  שמיטת   - יותר  אף  דרסטי 
מקום של כבוד למרחבים אחרים של החיים ושל הנפש.

לאפשר לא-לוהים להיכנס
בתוכו  מרגיש  הוא  לא.  ממש  להרפות?  לאדם  קל  האם 
בליבו חשש  מקנן  אף  לעיתים  הזה.  לצעד  פנימית  התנגדות 
ופחד. 'מה יקרה ברגע שאעזוב? איך אני יכול לוותר ולהניח 

את כל מה שהשגתי?'
דוד המלך מקפל במשפט קצר בן חמש מילים את הסוד הגדול 
של 'שריר השמיטה' - "ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי אָנִֹכי ֱא-להים" )תהילים 

מו,יא(. 
של  ביטוי  היא  ההרפיה 
ויתור.  של  ענוה.  של  אמונה. 
של סבלנות. של ידיעת המקום 

הנכון שלי.
האדם  את  משחררת  ההרפיה 
להתרחשות  פתח  ונותנת  במציאות  העיקשת  מאחיזתו 

חיצונית לפעול בעולמו. 
ההרפיה יוצרת ריחוק שעל ידו מברר האדם את טיב הקשר 
בינו ובין מה שנאחז בו קודם. ישנם דברים שפשוט אי-אפשר 
לראות כשנמצאים בפנים, ורק נקודת המבט המרוחקת מגלה.
לפרופורציות,  להכניס  היחסים,  את  לאזן  עוזרת  ההרפיה 
לתחום  עמוק  )ומכאן פשר  על התמונה בשלמותה  להסתכל 
חיוני  החודשי  הזוגי  במעגל  המשפחה'.  'טהרת  של  המופלא 
מבנה  על  לשמור  כדי  הפיזי  המישור  מן  ימים  כמה  להרפות 

בריא, מאוזן, טהור ומדויק של מערכת היחסים(.
הרפיה היא ענוה. האדם מבין שלא בהכרח הוא השולט על 

המציאות. יש כוח גדול ממנו שהאדם מתבטל כלפיו.
פני  על  ביטחון  נוסכת  דווקא  פרדוקסאלי,  באופן  ההרפיה, 
אפשרות  לקב"ה  יש  בתוכנו,  מקום  מתפנה  כאשר  המרפה. 

להיכנס... 
העמדה הנכונה

מי שיזכה לאמן ולהגמיש את שריר ההרפיה שלו יגלה שיש 
ישתמש  הוא  יותר.  ושלווים  בריאים  לחיים  אדיר  כלי  בידו 
בו כהורה כשיתברר שהילדים 'שלו' הם לא באמת שלו. הם 
שלא  משלהם,  רצונות  עם  עצמאיים  אדם  בני  להיות  גדלים 
ישתמש  הוא  ההורים.  של  דרכם  את  בדיוק  תואמים  תמיד 
בזה בקשר הזוגי, וישתחרר מן הרצון המתנשא לשנות את בן 
הזוג כדי להתאימו אל 'האמת שלי'. זה יועיל לו בכל מערכת 
יביא לעמדה  לכל  ומעל  ובחברה,  בלימודים  יחסים בעבודה, 

נכונה וטובה יותר מול העולם ומול מי שברא אותו.  
תודה להדס ילינק, "טבע עברי" על ההארות. 
חפשו ביוטיוב את השיר המקסים והקולע של קובי עוז על הנושא 
- 'זלמן, זה לא אתה' 

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

ההרפיה היא ביטוי של אמונה. של 
ענוה. של ויתור. של סבלנות. של 

ידיעת המקום הנכון שלי 
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יגדיל תורה ויאדיר
עמותת "מנורה"

כבוד והדר לספרי תורה ישנים
"מצווה לייחד לספר תורה מקום ולכבדו ולהדרו..." )רמב"ם(

שאינם  תורה  ספרי  הקודש  בארון  שוכנים  רבים  כנסת  בבתי 
לצד  יקרה,  לכשרות  והחזרתם  שנפסלו  ישנים  ספרים  בשימוש: 
ספרי תורה ישנים אשר ספרים חדשים ומהודרים יותר כבשו את 

מקומם.
פשוט ומובן, שאין זה "לכבודו ולהדרו" של ספר תורה, להחזיקו 

לאורך זמן כשהוא פסול וללא שימוש.
גורמים  ידי  על  שהוקמה  עצמאית  עמותה   – "מנורה"  עמותת 
שאינם  תורה  ספרי  באיתור  שנה   25 מזה  עוסקת   - ציבוריים 
תורה  לספר  הזקוקים  למקומות  וחלוקתם  שיפוצם  בשימוש, 

ומתקשים להשיגו. 

עד היום העלתה העמותה לארץ מאות ספרים מקהילות בחו"ל. 
למוסדות  לקהילות,  לישובים,  תמורה  ללא  ניתנים  אלה  ספרים 
ניתן  כנסת.  בית  בהם  הוקם  אשר  חילוניים  ולישובים  חדשים 

לשמר את זהות התורם, או מי שהספר נכתב לכבודו או לזכרו.
המצויים  תורה  לספרי  גם  פעילותה  את  העמותה  מרחיבה  כעת 

בבתי כנסת בארץ.
תורה  ספרי  ברשותכם  אם  כנסת,  בתי  גבאי  תורה,  ספרי  בעלי 
לעמותת  במסירתם  לשימוש  להחזירם  תוכלו  בשימוש,  שאינם 
לספר  "לייחד  ההלכה:  את  בהידור  לקיים  תזכו  ובכך  "מנורה", 

התורה מקום ולכבדו ולהדרו..."
העמותה מתנהלת בהתנדבות מלאה. 

 עמותת "מנורה"
menorah.s.t@gmail.com

טלפון: 026241724 0546713950
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חידה לבשלח
בגימטריה יצא צדיק

הא לך עוד אות - קיבלת צורר
תשובה לפרשת בא

החידה היתה: 
מה המשותף לשה, למן ולמטה אהרון?

הפתרון: 
לכולם משותפת המילה "למשמרת".

ר יֹום ַלחֶֹדׁש  ָעה ָעָשׂ ֶמֶרת ַעד אְַרבָּ על השה נאמר: "ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְשׁ
ִים" )שמות יב,ו(. ין ָהַעְרבָּ ָרֵאל בֵּ ל ְקַהל ֲעַדת ִיְשׂ ֲחטּו אֹתֹו כֹּ ה ְוָשׁ ַהזֶּ
ּנּו  ה ה' ְמֹלא ָהעֶֹמר ִממֶּ ר ִצוָּ ָבר ֲאֶשׁ ה ֶזה ַהדָּ אֶמר מֶֹשׁ על המן: "ַוֹיּ
י ֶאְתֶכם  ר ֶהֱאַכְלתִּ ֶחם ֲאֶשׁ ֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהלֶּ  לתגובות: info@hidonim.com ְלִמְשׁ

הֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ר בְּ ְדבָּ מִּ בַּ
ִצְנֶצֶנת  ַקח  אֲַהרֹן  ֶאל  ה  מֶֹשׁ אֶמר  ַוֹיּ
ח  ְוַהנַּ ָמן  ָהעֶֹמר  ְמֹלא  ה  מָּ ָשׁ ְוֶתן  ַחת  אַ

)שם  ְלדֹרֵֹתיֶכם"  ֶמֶרת  ְלִמְשׁ ה'  ִלְפֵני  אֹתֹו 
טז,לב-לג(.

ִלְפֵני  ַאֲהרֹן  ה  ב ֶאת ַמטֵּ ָהֵשׁ ה  אֶמר ה' ֶאל מֶֹשׁ "ַוֹיּ על מטה אהרון: 
ָתם ֵמָעַלי ְוֹלא ָיֻמתּו"  לּונֹּ ֶמֶרת ְלאֹות ִלְבֵני ֶמִרי ּוְתַכל תְּ ָהֵעדּות ְלִמְשׁ

)במדבר יז,כה(.
 "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

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

חיטוט ציטוט
ציוצים

ארטילריה  הבחירות';  'מלחמת  של  לעולמה  באה  חדשה  אופנה 
המכונות:  עילית  יחידות  ע"י  התקשורתית  בזירה  מופעלת 
פצחני  ציטוט".  חיטוט  מומים  "מחפשי  תיבות:  ראשי  'ממחץ', 
גוגל ופייסבוק ויוטיוב בולשים אחר מימראות מביכות, וסרטונים 
הרצים  למדי  האלמוניים  המועמדים  מפי  יצאו  אשר  מביישים, 
)"יום  פלוני הפרופסור מחבב ערבים  ברשימות השונות לכנסת. 
הנכבה = יום העצמאות"( ופלונית הסטודנטית לא מריחה טוב 
ופלונית  אל-אקצה  לחורבן  מייחל  פלוני  )"מסריחים"(;  ערבים 
לחורבן עמונה; פלונית נגד ֵשירּות נשים ופלוני נגד שירת נשים; 
הממחץ'  'אביר  בפרס  המזכה  המחץ  חיטוט  כולנה,  על  והעולה 
נשלפים  אלו  מימצאים  חד-מיניים.  כלפי  העמדה  חשיפת   –
שנחשפו,  הנצלבים  לראשי  היישר  ונורים  תקשורת  בראיונות 
ומותזים כריקושטים אל הקפיטן, ראש הרשימה. וכיאות למלחמת 
תקשורת מופקים סרטוני-נגד מושקעים, והיח"צנים והרעיונאים 

)=קופירייטרים( חוגגים בדרך אל הבנק...
שעשועי בחירות אלו מזינים את ההמון, המתענג על ההתנגחות 
ו)לא( טוב  בעצם  הכל  והאריות.  השוורים  בזירת  והפרובוקציות 
כמה  אצלי  מעורר  אך  לגיטימי,  אפילו  ואולי  ואטרקטיבי  יפה 

מחשבות שאני משתף בהן את קוראיי.
חכה לכל ח"כ

אופנה זו, ללא ספק, היא תוצאה מובהקת מהיותם של מועמדים 
לפיאור  נועדו  רובם  מוכר.  ציבורי  פרופיל  וחסרי  אלמונים  רבים 
בשיטה  הנבחרת.  לאיוש  מיכרז  במסגרת  התלקטו  או  הרשימה, 
ה'ישנה', טרום עידן ה'פוסט', )כמעט( כל מועמדי המפלגות היו 
אישי ציבור, עסקני מוסדות או פיגורות בעלות רקע לאומי מוכר. 
כרטיסי הביקור שלהם היו פחות או יותר חשופים משכבר הימים, 
וקשה היה לתופשם בהתבטאויות החורגות מאד מן הקו המפלגתי 
אליו הם משתייכים. בעידן ה'שמים הפתוחים', כאשר כל שוליא 
של  התבטאויות-מן-העבר  שציד  הוא  טבעי  אך  לח"כות,  ראוי 
המועמדים חוגג; כל ח"כ צפוי לחכה מורעלת, כזו שתדוג אותו 

תקשורתית, ואף תטגן אותו 'על האש'... 
מסקנה; עצת ידידות קצת חשוב )ולא חשוב באיזו תחום(, שדרן 
קצת פופולארי, אמן, נהג או סחבק שמהרהר שמא ביום מן הימים 
הוקמה(  טרם  )שאולי  המפלגות  לאחת  ומח)"(כה  לגדולה,  יעלה 
שתשליך לעברו חכת-ח"כ - לכל אדם מומלץ שינצור פיו ולשונו 
רק  שיביע  לחילופין,  כא,כג(.  משלי  )עפ"י  נפשו  מצרות  וישמור 
דעות אמצע או כאלו המשתמעות לשתי פנים. לחילופי חילופין 
שיתבל את מסריו הפרובוקטיביים במלל על 'יוקר הדיור' ו'מסעי 
הצלב' ו'תשואה שלילית' וכד', או-אז יכול לטעון שדבריו הוצאו 

מהקשרם.

האדם החושב
עד כאן ביקורתי כלפי איוש רשימות באנונימיים. אך בעצם שיטת 
קשר  ללא  חיינו,  מרחבי  בכל  כולנו,  על  מאיימת  החיטוט-ציטוט 
לח"כות. מי שהתבטא אי פעם בכתב, בעלון הכי נידח בקצווי תבל, 
מנוע  ע"י  שניה  אלפית  תוך  הענן  מן  וישלפו  לעד  הונצחו  דבריו 
חיפוש אינטרנטי. אם מישהו שח אי פעם, ושחרר חרצובות לשון 
או העווה פנים 'פורימיות' באירוע ציבורי, או חסוי ו'פנימי' שצולם 
בפשיעה או בגניבה – דבריו וחזותו חקוקים בסלע, ויוצבו ביום מן 

הימים כ'מראה מול עיניו'.
האמנם פחד חקירתי חייב לאחזו בכולנו? ותשובתי; לאו רבתי! 
אדם איננו רובוט מתוכנת. הוא עלול ועשוי בהחלט, ואפילו רצוי, 
"כי זה  לבחון מדי פעם את עמדותיו ולשנות ולשנות ולהשתנות, 
כל האדם" )קהלת יב,יג(. האדם קרוי 'מהלך', בניגוד למלאך שהוא 
תמיד ניצב, קפוא ו'עומד' )"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה"; 
זכריה ג,ז(. האדם יכול בהחלט לשנות את השקפותיו, למטוב ועד 
רע, ואוי לו אם לפני כל מסרון יעסיק את עצמו בשאלה "איך בדיוק 

התבטאתי על הנושא בעבר, או מי בסביבה טומן לי מלכודת?" 
בבית  ל...קדוש-ברוך-הוא,  שמורה  זו  ציטוטית  פריווילגיה  אכן, 
דין של מעלה: "מגיד לאדם מה שיחו" )עמוס ד,יג(. ודרשו חכמים: 
בשעת  לאדם  לו  מגידים  לאשתו  איש  שבין  יתירה  שיחה  "אפילו 
מיתה )חגיגה ה,ב(. בגמרא שם מקבלת הסיטואציה הציטוטית הזו, 
האלקית, ביטוי חריף ועוצמתי: "עבד שרבו מגיד לו מה שיחו, תקנה 
יש לו?" וכידוע, אופציית התשובה וההשתנות היא הטיעון המרכזי 

בבי"ד של מעלה. האם גם בתקשורת של מטה? 
מסקנה: אין משמעות אמיתית לחיטוט-ציטוט, ובפרט אם מדובר 
באמרות שאינן משנה סדורה. השאלה היא מי אני היום, ולא איך 
ושליפתה  רגעית,  מימרא  הנצחת  אי-פעם.  נתפשתי  או  הייתי 
מוסרית.  מבחינה  ראויה  איננה  אדם,  של  דרכו  בהמשך  כמוקש 
בתעמולת  משכנע  לא  ממילא  החיטוט-ציטוט  ותת-מסקנה: 

הבחירות ורק מסב שעשוע להמון המשועמם.
)נכתב במוצ"ש בא(

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' 50 ₪

 אתרי סגולה / נקודת מבט - 40 ₪ 
המחיר כולל משלוח

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 

ָָ

מחפשי מומים מטילים חכה 
לדוג כל ח"כ על אמירותיו 
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