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קבלת	שבת
סוד	המשכן

"וסוד  הרמב"ן:  כך  על  עמד  בתוכם'.  ושכנתי  מקדש  לי  'ועשו 
עליו  שוכן  סיני,  הר  על  הכבוד אשר שכן  הוא, שיהיה  המשכן 
ובמשכן  סיני'.  הר  על  ה'  כבוד  'וישכון  שנאמר  וכמו  בנסתר, 
נאמר 'וכבוד ה' מלא את המשכן'. והיה במשכן תמיד עם ישראל 
הכבוד שנראה להם בהר סיני וכו'. המסתכל יפה בכתובים, יבין 

סוד המשכן ובית המקדש".
האלקים'.  שם  אשר  הערפל  אל  ניגש  'ומשה  בסיני  מצינו  וכן 
אינו  סיני  הר  מעמד  מועד'.  אהל  את  הענן  'ויכס   – ובמשכן 
מצטמצם אפוא בנתינת התורה, אלא בהשראת שכינה בעולם. 

'וישמעו את קול אלקים מתהלך בגן'. "עיקר שכינה בתחתונים 
לרקיע  שכינה  נסתלקה  הראשון,  אדם  שחטא  כיוון  הייתה. 
בימי  מצרים  וכו'.  השני  לרקיע  נסתלקה   – קין  חטא  הראשון. 
עמד  צדיקים.  שבעה  עמדו  כנגדם  לששי.  הורידוה  אברהם 
מלמעלה  והורידה  משה  עמד  וכו'.  לששי  והורידה  אברהם 
למטה". מכאן שירידת ה' על הר סיני, לא הייתה רק לתת תורה, 
אלא בעיקר לממש את תאוותו של רבש"ע – "נתאוה הקב"ה 
שתהיה לו שכינה בתחתונים". "ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר 
בעליו עמו? אמר הקב"ה: מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי 

עמה, שנא' 'ויקחו לי תרומה', כמו אותי".
פרשת תצוה מסתיימת בעניין מזבח הקטורת. הקטורת חותמת 
את תהליך השראת השכינה שהחל במעמד הר סיני, ומסתיים 

זהו  הקטורת.  בהקטרת  במשכן, 
שכינה  ירדה  חז"ל, שלא  שאמרו 
ומפרש  קטורת.  שהקטירו  עד 

בארמית  שקטורת  המהר"ל, 
כשאנו  קשר.  קיטרא,  עניינה 

ועליונים,  תחתונים  מקשרים 
כשהקטורת עולה למעלה, שכינה יורדת למטה. 

מן התורה  "המן  חז"ל מופלא.  ומכאן הבנה מחודשת למאמר 
מניין? שנאמר 'המן העץ'. מרדכי מן התורה מניין? שנא' 'מור 

דרור', ומתרגמינן 'מריא דכיא' ".
נתאווה  העולם,  את  הקב"ה  שברא  "בשעה  במדרש:  ומצינו 
עץ  'מכל  וצווהו  האדם  את  ברא  בתחתונים.  דירה  לו  שתהיה 
הגן אכל תאכל'. כשעבר על הציווי א"ל: הייתי מתאוה שתהיה 
לי דירה בתחתונים, ודבר אחד ציוויתי אותך ולא שמרת, סילק 
שכינתו לרקיע הראשון וכו'. עמד משה והורידו לארץ, שנאמר 

וירד ה' על הר סיני' ".
הכתוב  על  האר"י,  בכתבי  ומצינו  השכינה,  לסילוק  גרם  הנחש 
עניינו של עמלק,  וזה  עמלק.  בגי'  'צפע'  צפע',  יצא  נחש  'משרש 
לבטל  הייתה  המן  שכוונת  חז"ל,  ואמרו  שכינה.  לסילוק  לגרום 
עצתו  מפר  מרדכי  בתחתונים.  שכינה  מקום  ביהמ"ק,  בניין  את 
ומשמיד את המן האגגי. משום כך, המן שנאבק במציאות השכינה 
בתחתונים, רמוז ב"המן העץ", שבגינו של העץ נסתלקה השכינה. 
ומרדכי שמתגבר על המן, נרמז בקטורת הגורמת להחזרת השכינה. 

עלון	תורני	לכבוד	שבת	קודש
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לכבוד	ולתפארת
לא	רק	כיסוי

הכהנים,  בבגדי  עוסק  תצווה  מפרשת  נכבד  חלק 
בי  עולה  מיד  זאת  ובקוראי  הגדול,  הכהן  ובבגדי 
בבגדי  הזאת  המפורטת  ההתמקדות  למה   – תהייה 
הכהונה?! האם קיימות בתורה עוד מצוות העוסקות 
במלבוש, ועוד באופן כה מפורט? אצלי נתפס הלבוש 
ככלי לכיסוי הגוף, שראוי שיהיה נאה ואסתטי, אבל 

עם כל הכבוד – הוא אינו מהות בפני עצמה?!
התייחסות  יש  אם  לראות  כדי  בפרשנים  נברתי 
לשאלה זו, ומצאתי שהרמב"ם מונה את בגדי הכהונה 
כאחת מתרי"ג מצוות, כלומר – הוא רואה בפרשת 
על  פרשנות  עצמו.  בפני  מהותי  ערך  הכהונה  בגדי 
קביעתו זו נותנת שני הסברים לשיטתו של הרמב"ם: 

האחד, שלבישת הבגד היא 
משום  עצמה  בפני  מצווה 
כאשר  רק  חלה  שהכהונה 
בגדיו,  את  לובש  הכהן 
הם  כאשר  חלה  ואינה 
והשני, שעל  גופו.  אינם על 

ולתפארת".  "לכבוד  שהם  בבגדים  לעבוד  הכהנים 
כלומר, לשיטת הרמב"ם, בגדי הכהונה אינם רק כלי 
למען מטרה אחרת, אלא הם חלק מהמהות עצמה 
נועדו  והם  כהונה,  אין  ובלעדיהם  הכהונה  הם   –

להשלים את מעשי הכהונה – לכבוד ולתפארת. 
חידוש  היא  ללבוש  ערכית  מהות  הענקת  עבורי, 
שיש  חשבתי  לא  מעולם  ומעניין.  משמעותי 
משמעות בבגד בפני עצמו, במנותק מהלובש אותו, 
רק  מעמדו  את  מקבל  שהלובש   – מכך  יותר  ואף 

כשהוא עם הבגד.
מחיר	כבד

רמא  מאיגרא  יורדת  שאני  על  קוראיי  לי  יסלחו 
אותי  מטריד  הבגדים  נושא  אבל  עמיקתא,  לבירא 
שניתנת  והערכיות  החינוכית,  בעבודתי  יום  יום 
לדברים  מעמיק  פן  מוסיפה  לבגד  הזאת  בפרשנות 
רבים שאני ועמיתותיי מנסות להגיד לתלמידותינו 

בבית הספר. 
מראה  של  טוטאלית  בכפיה  מאמינה  איני  מחד, 
בכלל,  תלמידים  של  ומהונדס  מעוצב  אחיד 

אני  בפרט.  ותלמידות 
הבריאות  על  שמחה 
הילדות  גדלות  בה  הנפשית 

של היום, בה הן אוהבות את 
עצמן ואת גופן, ומבקשות לצאת לבית הספר ולכל 
היופי הפנימי  בגדים שיבטאו את  מקום אחר, עם 
והחיצוני הייחודי להן. מאידך, איני יכולה להתעלם 
מהמחיר הכבד שאנחנו כחברה משלמים, על היותנו 
חלק מהעולם המערבי הפתוח, ועל החשיפה הבלתי 
מטרתה  שכל  פרובוקטיבית,  לאופנה  מבוקרת 

החפצת האישה והפיכתה לאובייקט מיני.
בגיל  נערות  גדלות  הזה  הסתירות  עולם  בתוך 
סותרים,  ממסרים  ומבולבלות  תוהות  ההתבגרות, 
שרוצות להראות לדור המבוגרים את עצמאותן, וגם 
רוצות להחצין את יופיין, והן 
לא ממש מודעות למשמעות 
לדפוסי  שניתנת  המהותית 
ואנחנו,  שלהן.  הלבוש 
מנסות  כמו  החינוך,  נשות 
נהר  של  בסכר  אצבע  לשים 
ובאהבה  פנים  במאור  להן  להסביר  מבקשות  גועש, 
האופנה  שמעצבי  והגלויים  הנסתרים  המסרים  את 
והזוהר  הבוטות  עולם  בשלהן,  והן  עליהן,  מלבישים 

שובה את ליבן, ומי אנו שנבין את עולמן?! 
בגד	שהוא	מהות

ואז כמעט מתוך ייאוש, אנחנו מחליטות על תלבושת 
אחידה, שתגן במידת מה על הנערות מפני רצונן להיות 
העולם.  מסיכוני  הגנה  חסרות  אבל  ואופנתיות,  יפות 
נמלה, עוסק  להיות צר מעולם  ועולמנו החינוכי הופך 
באכיפת חוקים וכללים, ומפספס את המהות הערכית 
ממי  חלק  הוא  הבגד   – להעניק  מבקשות  כה  שאנחנו 
שלובש אותו, הבגד משדר ומעביר מסרים, כדאי לבחור 
בין  ויתווך  שישלים  בפנים,  שאת  מי  את  שידבר  בגד 

היופי הפנימי לחיצוני, שייצג אותך באשר את.
נכון לעשות  לא תוהה מה  בבית הספר שאני  יום  אין 
ערכים  בעולם  ששבויות  מקסימות  עשרה  בנות  מול 
הכהונה  בגדי  שפרשת  לי  נדמה  בנשים.  ופוגע  נצלני 
מהות,  הוא  הבגד  לפיו  למחשבה,  חדש  כיוון  לי  נתנה 
נוכל  ואין כבוד ותפארת. האם  וללא הבגד אין מעמד 
ללמד את בנותינו להתלבש בבגדים שיעניקו להן את 

המעמד, הכבוד והתפארת הראויים להן?!

זווית	נשית

אנחנו, נשות החינוך, כמו מנסות 
לשים אצבע בסכר של נהר גועש
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מאוצר	הסיפור	החסידי

החסידים היו קרועים בין חיי 
המשפחה והזוגיות לבין המשפחה 

 האמתית אליה התגעגעו -
חוג חבריהם החסידים

לתגובות והארות:
zeevkitsis@gmail.com

ושילכו לביתם". 
הדלת  את  האישה  כשפתחה 

בעיגול,  רוקדים  החסידים  היו 
לקחה  מיד  חופה.  כמו  סביבם  מלהטת  שהאש  וראתה 
הכלים והלכה בעצמה למרתף והביאה להם יין כפי רצונם. 
שילכו?"  להם  "אמרת  הבעש"ט:  אותה  שאל  כך  אחר 
אמרה לו: "היה עליך לומר להם בעצמך"... )על פי שבחי 

הבעש"ט, מהדורת מינץ, עמ' עה(. 
ניתן לראות בשיח העוקצני שבין הבעש"ט לאשתו מידה של 
מרירות או תסכול. הרשו לי להציע כי ההיפך הוא הנכון, וכי 
השיחה הצינית שביניהם מעידה קודם כל על שיח זוגי טבעי 
ונורמאלי. הייתה ביניהם שיחה. יתרה מזו, חנה מעמידה את 
"שלהם",  או  "שלה"  הוא  האם   – למבחן  הבעש"ט,  בעלה, 
במין  הסגורה.  לדלת  מעבר  הרוקדים  החסידים  של  כלומר 
הבעש"ט  אותה  מזמין  קינטור, 
להיכנס אל החדר, ולהבין בעצמה 

את החוויה של החסידים.
בקסם.  מיד  ונשבית  נכנסת,  חנה 
של  הדבקות  את  מבינה  היא 
האש  את  רואה  היא  המעגל. 
העוטפת אותם "כמו חופה", במין חתונה וזיווג מקודש, שאינו 
שייך להקשר המשפחתי. אמנם, גם כעת חנה רק מתבוננת על 
המעגל, הסגור עבורה, אולם ליבה נקשר עכשיו אל החבורה 

החסידית של בעלה, וכאמור – אין זה מובן מאליו.
מדבריה  מתפעל  אני  עליה  שעברה  החוויה  בשל  דווקא 
הבאים של חנה. השיחה הצינית שהיא ממשיכה ומנהלת 
עם בעלה מעידה, כי חנה לא הפכה כעת למעריצה כנועה, 
היא  אלא  סגולתו,  ואנשי  בעלה  את  בשתיקה  המגבה 
משמרת את השיח הנורמלי והמוכר כל כך, עם בעלה. חנה 
לא יכולה, וגם לא רוצה, להפוך לחסיד נוסף של בעלה. היא 
מסרבת להפוך לאשת צללים כנועה, מיוסרת או צייתנית. 
האינטימי  המפגש  ואת  השיחה  את  לשמר  מקפידה  היא 

והישיר שביניהם, ואין לך זוגיות יפה וטובה מזו. 
לחיים! 

האישה	חנה	ומעגל	האש	החסידי
הנוגע  קטן  בסיפור  הפעם  נעסוק  הפורים  חג  לכבוד 

לשתיית "לחיים" בחצרו של הבעש"ט.
לאחרונה פרסמה הספרייה הלאומית מסמכים, מהם עולה 
אחוז  משמונים  למעלה  החסידות,  ראשית  בתקופת  כי 
מיהודי פולין עסקו בייצור ובתעשיית האלכוהול לסוגיו. 
ובקיצור – אלכוהול שמונים אחוז. יחד עם זאת, אין הדבר 
ההיפך  היהודים.  בקרב  נפוצה  הייתה  שהשתיינות  אומר 
הוא הנכון – תעשיית האלכוהול ניתנה בידם דווקא מפני 
שאדוני הארץ ידעו, כי היהודים הם היחידים שלא יחסלו 
בעצמם את הסחורה. היין שימש את היהודים והופיע על 
שולחנם בעיקר בשבתות, בחגים ובהתוועדויות חסידיות, 

כהכשר מצווה וכ"שמן סיכה" למנועי הנפש.
הסיפור שלפנינו עוסק בשתייה חסידית, אך למעשה הוא 

חשוב  וכאן  זוגיות.  על  סיפור 
כללי,  באופן  כי  ולומר,  להקדים 
חסידות וזוגיות, או משפחה, לא 

תמיד חיו בשלום זה עם זה.
החסידים  היו  רבים  דורות  לאורך 
קרועים בין חיי המשפחה והזוגיות 

חבריהם  חוג   – התגעגעו  אליה  האמתית  המשפחה  לבין 
משלמות(  )ועדיין  שילמו  רבות  חסידיות  נשים  החסידים. 
של  החסידי  העולם  את  הוקירו  מהן  חלק  כך.  על  מחירים 
בעליהן, אך גם אז נשארו הן על פי רוב מתבוננות מן החוץ, 
ומן המעגל הגברי של החסידים. רבים  רחוקות מן החוויה 
בנות  לבין  בין חסידים  גלוי  אודות מתח  על  גם הסיפורים 
זוגם המתוסכלות. דווקא על רקע זה בולטת הזוגיות הטובה, 
החמה והטבעית, שניהל הבעל שם טוב עם אשתו )השנייה(, 
חנה. הסיפור הבא מדגים את הקשר ביניהם, והוא מסופר – 

כך נראה לי - מתוך השתייה ובאווירה מבודחת: 
הבעש"ט  של  סגולתו  אנשי  היו  תורה,  בשמחת  אחת  פעם 
המרתף  מן  שלקחו  הרבה,  יין  ושותים  ומרקדים  שמחים 
אם  כי  הצדקנית,  הבעש"ט  אשת  ראתה  הבעש"ט.  שבבית 
ולהבדלה.  לקידוש  יין  ישיירו  לא  לשתות,  ימשיכו החסידים 
לשתות  שיפסיקו  "אמור  לו:  ואמרה  להבעש"ט  ונכנסה 
לה  אמר  ולהבדלה".  לקידוש  יין  לך  יישאר  לא  כי  ולרקוד, 
שיפסיקו,  להם  ואמרי  לכי  אמרת.  "טוב  בצחוק:  הבעש"ט 
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מערת	שמעון	הצדיק	ומערת	
"הסנהדרין	הקטנה"

ראשיתו של נחל קדרון בשכונת שמעון הצדיק, משם דרך 
ומשם  יהושפט  עמק  הגאונים  מתקופת  )המכונה  ג'וז  ודי 
הנחל  של  האמצעי  החלק  אל  ג'וז(  ובקיצור  ז'וזפט  בלעז 
הממשיך דרומה בין הר הזיתים וכפר השילוח במזרח לבין 
הר הבית ועיר דוד במערב. הנחל נשפך בסופו אל ים המלח.
במתחם המכונה "שמעון הצדיק" מאותרות שתי מערות קבורה. 
האחת נקראת שמעון הצדיק והשניה "סנהדרין קטנה". על פי 

סגנון הקבורה, המערות מתוארכות לסוף ימי הבית השני.
מערת	שמעון	הצדיק

מעבר  ממנה  כמעט,  השתמרה  שלא  חצר  כללה  המערה 
מדורג שהוליך לחדר מרכזי. מחדר זה מעבר לכיוון מערב, 
בדפנותיו הותקנו שני מקמרים. מכאן ישנו מעבר לחדר 
נוסף במרכזו נחצב בור עמידה וסביבו איצטבאות. בבור 

זה נקבר לפי המסורת שמעון הצדיק.
מן החדר המרכזי מעבר צפונה לחדר נוסף. בשלוש מדפנותיו 
הותקנו שלושה מקמרים בתחתיתם חצובות שקתות קבורה.

וסידור  המבוא  החצר, 
והמקמרים  הקבורה  חדרי 
הבית  ימי  לסוף  אופייניים 

השני. חסרים כוכים.
המוכר  ביותר  הקדום  האזכור 

אודות זיהוי מקום קבורתו של שמעון הצדיק הוא תיאור מסעו 
של רבי יעקב, שליחו של רבי יחיאל מפריס, שביקר בירושלים 
בשנים 1238-1244. לא ידועה לנו ראשיתה של המסורת הזאת.

קדוש,  מקום  השנים  במהלך  שימש  הצדיק  שמעון  קבר 
במקום  העיקרית  ההילולה  בו.  וחגגו  התפללו  שיהודים 
רבי  של  לחגיגה  ובמקביל  בדומה  בעומר,  בל"ג  נערכה 

שמעון בר יוחאי במירון.
בשנת 1876 רכשה קהילת יהודי ירושלים את המערה ואת 
השטח סביבה. בשנת 1891 נוסדו לידה השכונות "שמעון 

הצדיק" ו"נחלת שמעון" שננטשו במלחמת העצמאות.
מערת	"הסנהדרין	הקטנה"

"שמעון  למערת  הסמוכה  מורכבת,  קבורה  מערכת  זוהי 
שרדו  מטר   50 לאורך  המערות  בין  ממערב.  הצדיק" 

מחצבות עתיקות רחבות ידיים.
כידוע, בזמן שבית המקדש היה קיים היו בירושלים סנהדרין 
הגזית  בלשכת  שישבה  דיינים  ואחד  שבעים  של  גדולה 
ושלושה  עשרים  של  קטנה  וסנהדרין  הבית,  בהר  בעזרה 

דיינים, האחת בפתחו של הר הבית והאחת בפתח העזרה.
ראשיתה של המסורת אודות קברי הסנהדרין בירושלים 
היא בימי הביניים. בצפון העיר החדשה, בשכונת סנהדריה 
)הקרויה משום מה על שם קברי הסנהדרין( נמצאו מספר 
אחת  ביותר.  מפוארות  בסלע  חצובות  קבורה  מערות 
המערות המפוארות מכילה בתוכה כ-70 כוכים לקבורה. 
לזהותה  הכוכים  מספר  סמך  על  שביקש  מי  יש  מכאן 

כמערה בה נקברו דייני הסנהדרין הגדולה.
ומכאן  כוכים  ושלושה  עשרים  הקטנה"  "הסנהדרין  במערת 
למעשה  אך  הקטנה,  הסנהדרין  דייני  נקברו  כאן  כי  המחשבה 

אין למסורות הללו בסיס היסטורי או ארכיאולוגי כלשהו. 
הקבורה בימי קדם ובמיוחד אצל יהודים בתקופת הבית 
קבורה  מערות  בתוך  משפחתי  בסיס  על  הייתה  השני 
שדורות אחדים בני משפחה אחת נטמנו בהם. מנגד, לא 

היה נהוג לקבור על פי משרות או תפקידים.
האזכור הוודאי הקדום ביותר של המערה הוא המחצית 
למערה  הכניסה  משקוף  על  ה-19.  המאה  של  הראשונה 
נעשה  הזאת  המערה  "תיקון  כתוב:  בה  כתובת  ישנה 

בפקודת ועד הצירים לארץ ישראל תרע"ח" )1918(.
המערות נסקרו על ידי ד"ר בועז זיסו וד"ר עמוס קלונר.

לפני המערה חצר רחבת ידיים באורך 12 מטר וברוחב 11 מטר. 
נותרו שרידים של מזוזת הפתח. מן הפתח עברו למבוא מלבני 
כי בחזית  ייתכן  4.3 מטר(.  בגובה  3.5 מטר,  על  )7 מטר  גדול 
המערה שולבו שני עמודים. במערה שני אגפים, צפוני ומערבי.

באגף הצפוני שלושה חדרי קבורה רבועיים. בכל אחד מן 
החדרים היו שלושה מקמרים בעלי איצטבה שטוחה.

באגף המערבי, חדר מרכזי רבוע, הותקן בור עמידה רדוד 
נחצבו  המרכזי  החדר  מן  ספסלים.  עבריו  מכל  המוקף 
פתחים אל שלושה חדרי קבורה רבועיים. בחדרי הקבורה 
מקמרים  בדפנות  הותקנו 

לקבורה.
בפועל  נמצאו  כולה  במערה 
19 מקמרים ו-8 כוכים, סה"כ 
תחילה  קבורה.  מקומות   27

נחצב האגף הצפוני ואחריו האגף המערבי.
המערות נחצבו על פי תכנון מראש. הכוכים נועדו לקבורה 
הראשונית ואילו חדרי המקמרים נועדו בעיקר לאיחסון 
גלוסקמאות. מניתוח הממצא מתברר כי המערות נחצבו 
בשלבן  קבורה  כוכי  בהן  שהותקנו  מבלי  מתוכנן  באופן 
הקדום. תכנון המערות שם את הדגש על חדרי המקמרים 

הרבים הסדורים סביב חדרים מרכזיים.
ההסבר המוצע על ידי החוקרים הוא כך: במאה הראשונה 
המלך  בימי  צפונה.  ירושלים  העיר  התרחבה  לספירה 
אגריפס הראשון החלה בנית החומה השלישית )בין -41
המרד  בתחילת  בחיפזון  בפועל  והסתיימה  לסה"נ(   44
השלישית  החומה  של  התוואי  לסה"נ.   67 בשנת  הגדול 
הוא בקו המקביל כ-500 מטר מצפון לחומה הצפונית של 
העיר העתיקה. עם בנית החומה השלישית נוספו לתחום 
העיר אזורים פתוחים, וסביר להניח כי הם כללו קברים 

חצובים קדומים שפונו ודאי לפני בניית החומה.
בגלל קדושתה של ירושלים והרצון בימי בית שני לשמור על 
טהרתה של העיר, פינו בפועל קברים מתוך התחום של העיר 

כלשון התוספתא )בבא בתרא א,יא( "כל הקברות מתפנין".
עתה  שנמצאה  קבר  אחוזת  שברשותה  מבוססת  משפחה 
בתחום המוקף חומה נאלצה למצוא מקום חדש לקבורת בני 
המשפחה. ייתכן כי מערת שמעון הצדיק ומערת "הסנהדרין 
עצמות  בהן  לאחסן  איפשרו  מקמרים  חדרי  בהן  הקטנה" 
קבורה  למערות  אלו  מערות  הפכו  זה,  משלב  בגלוסקמאות. 
משפחתיות, ועל כן באגף המערבי נוספו בשלב מאוחר כוכים. 
בכל מקרה מדובר על מערות קבורה משפחתיות ששימשו את 

נכבדי ירושלים בסוף ימי הבית השני.

מקומו	של	עולם
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הקבורה בתקופת הבית השני הייתה על 
בסיס משפחתי. מנגד, לא היה נהוג לקבור 

על פי משרות או תפקידים
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מה	יעשה	אדם	שלא	שמע	מילה	אחת	
מהמגילה?

קריאת	המגילה	בעל	פה
שמי  אומרת,  )יז,א(  מגילה  במסכת  המשנה 
ידי  יוצא  לא  פה  בעל  המגילה  את  שקורא 
לכך  שהמקור  אומרת  )יח,א(  הגמרא  חובתו. 
)שמות  ַּבֵּסֶפר"  ִזָּכרֹון  זֹאת  "ְּכתֹב  הפסוק  הוא 
מתוך  נעשית  שזכירה  משמע  שממנו  יז,יד(, 
שקריאה  גם  עולה  מכאן  פה.  בעל  ולא  ספר 
ממגילה פסולה )וכן ממגילה מודפסת( נחשבת 
חובה  ידי  בה  יוצאים  ולא  פה  בעל  כקריאה 

)משנה ברורה תרצ, ס"ק ו(.
)יח,ב(  הגמרא  מביאה  בהמשך  זאת,  עם 
וממנה  המגילה,  בכתיבת  שעוסקת  ברייתא 
פה  בעל  המגילה  של  חלקית  שקריאת  עולה 

כשרה אף היא:
או  אותיות  סופר  בה  השמיט  רבנן:  תנו 
המתרגם  כמתורגמן  הקורא  וקראן  פסוקין, 

- יצא.
השמיט  הסופר  המגילה  בכתיבת  אם  כלומר, 
כשרה  עדיין  המגילה  פסוקים,  או  אותיות 
והקורא בה יצא ידי חובה, ובלבד שרוב המגילה 
כתובה. מכאן, שקריאת חלקים מן המגילה בעל 
את  יקרא  שאכן  )ובלבד  כשרה  קריאה  זו  פה 
ערוך  השולחן  וכך פסק  כדלהלן(,  כל המילים, 

)תרצ,ג(.
שמיעת	כל	מילה

בהמשך מביאה הגמרא )שם( ברייתא נוספת: 
תנו רבנן: השמיט בה הקורא פסוק אחד, לא 
יאמר אקרא את כולה ואחר כך אקרא אותו 

פסוק, אלא קורא מאותו פסוק ואילך. 
את  לקרוא  שצריך  מבואר  הברייתא  בדברי 
המגילה כולה, ואם לא קרא אפילו פסוק אחד 
ערוך  השולחן  פסק  וכך  חובה,  ידי  יצא  לא 
)שם(. כמו כן מפורש בברייתא שצריך לקרוא 
כיוון  ו(.  שם,  )שו"ע  כסדרם  הפסוקים  את 
חובתם  ידי  יוצאים  המגילה  את  שהשומעים 
מדין "שומע כעונה", הרי שהם חייבים לשמוע 

את כל המגילה, כסידרה.
מה דין מי שלא שמע מילה אחת? לדעת הריא"ז 
)מגילה ב, א אות ב(, רק מי שהשמיט מילה או 
אות שמשנות את משמעות הפסוק לא יצא ידי 
חובתו, אולם בשו"ת הרשב"א )א,תסז( מבואר 
אחת  אות  או  אחת  מילה  שהשמיט  מי  שגם 
ה,א  )מגילה  הר"ן  דעת  וכן  חובה,  ידי  יצא  לא 
מדפי הרי"ף ד"ה והלועז(. המשנה ברורה )ס"ק 
ה( פוסק כדעת הרשב"א, ומוסיף )ביאור הלכה 
ד"ה אין( שיש לברך בשנית כשיחזור ויקרא את 

המגילה.
לאור האמור צריך להיזהר להקשיב לכל מילה. 
במיוחד חשוב הדבר כשעייפים בבוקר וכדומה, 
כיוון שאם נמנם כששמע - לא יצא ידי חובתו 

תרצ,יב(.  ערוך  )שולחן 
לדבר  אסור  כן,  כמו 
המגילה  קריאת  בשעת 

תרצב,ב(,  ערוך  )שולחן 
לא שומע את  הקריאה  מפני שהמדבר בשעת 
כל המילים )ויש בכך גם בעיה של 'הפסק' )ב"ח 

תרצב,ב; לבוש תרצ,ה( ובעיות נוספות(.

אדם	שלא	שמע	מילה	מן	המגילה	
הרעש  בעקבות  כלשהי  מילה  שמע  שלא  מי 
שבהכאת 'המן', או אם דיבר באמצע המגילה 
פה  בעל  שהפסיד  המילים  את  יאמר  וכדומה, 
שמע  שלא  המילים  אם  )גם  חומש  מתוך  או 
בסופּה(,  או  המגילה  שבתחילת  המילים  הן 
שהרי כפי שביארנו מותר לומר מקצת ממילות 
ברורה  המשנה  כותב  וכן  פה.  בעל  המגילה 

)תרצ, ס"ק יט(: 
אפילו חיסר רק תיבה אחת דעת כמה פוסקים 
אחד  לכל  להיות  גדול  צורך  ולכן  יצא,  דלא 
וכיוצא  המן  הנערים  שמכין  בעוד  כי  חומש, 
ויוצא  מש"ץ  תיבות  כמה  לשמוע  אפשר  אי 
מה שקורא על פה מחומש, ויוצא על כל פנים 

דיעבד.
לאור זאת כתב הפרי מגדים )תרפט, א"א ס"ק 
שתהיה  שיכול  שמי  יט(  ס"ק  א"א  תרצ,  יא; 
ויקרא ממנה את  לו מגילה מקלף ישתמש בה 
מגילה  לו  שיש  מי  "ואשרי  החסרות,  המלים 
אבל  כן".  גם  נשים  בעזרת  ולאשתו  לו  כשרה 
גם ללא מגילה כשרה ניתן להשלים את המילה 

מתוך תנ"ך או בעל פה.

מדוע	צריך	לשמוע	כל	מילה?
בניגוד לקריאת התורה, שבה מי שהפסיד חלק 
מן הקריאה לא צריך להשלים אותה )לדעת רוב 
הפוסקים(, במגילה כאמור הדין שונה. הסיבה 
חובה  היא  התורה  קריאת  שבעוד  היא  לכך 
המוטלת על הציבור, במגילה החיוב מוטל על 
ויחיד ולכן כל אחד חייב לשמוע את  כל יחיד 

כל המגילה, מתחילתה ועד סופה.
יש  במגילה  שדווקא  לכך  המשמעות  מהי 
שדווקא  נראה,  מילה?  כל  שמיעת  על  הקפדה 
משום שהנס שבמגילה הוא נס נסתר, הרי שכל 
יש  שולית,  נראית  היא  אם  אף  קטנה,  נקודה 
ההקפדה  המציאות.  של  א-להית  הכוונה  בה 
לכך שאנו  ומילה מרמזת  כל מילה  על קריאת 
לא  אם  גם  זו,  א-להית  להנהגה  מודעים 
השתלשלות  משמעות  את  מבינים  אנו  תמיד 

האירועים במציאות.
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ניתן להזמין את ספרו של הרב יוסף צבי רימון 
שמיטה	-	הלכה	ממקורה	

בטלפון 02-5474542/7

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 לאתר מכון "צומת". 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	אורן	גל	מסחריות:	ולמודעות	להפצה
 הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699,

דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-8908518 יוסי
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בלבול	השורר	בין	ימין	ושמאל
"דממה  המשפט:  את  בבקשה  ִקראו  קצר:  ניסוי 
כי  דומני  קריאה".  נשמעה  ולפתע  בחדר,  שררה 
לפחות מחצית מהקוראים הגו את המילה "ָׂשְרָרה" 
בשי"ן ימנית, ולא כראוי בשי"ן שמאלית. תופעה 
זו אינה ייחודית לצורה ָׂשְרָרה. גם את שם היישוב 
מכמׂש ואת שם העיר ׂשדרות רבים הוגים בשי"ן 

ימנית, אף שיש להגותם בשי"ן שמאלית.
שבחוצות  הׂשדרות  לגבי  וכן  ׂשדרות,  העיר  לגבי 
הערים )ְׂשֵדרֹות הרצל, נאמר(, יש נסיבות מִקלות 
הִׁשְדָרה  עם  הׂשֵדָרה  את  מזהים  רבים  שכן   –
השדרה  עמוד  ימנית.  בשי"ן  אכן  שנהגית  שבגב, 
רבים  סבורים  ולכן  הגב,  לאורך  ביושר  מסודר 
לׁשדרה  קשורות  שבערים  הישרות  שהׂשֵדרות 
שבגוף. ברם, השדרה שבגב מקורה כנראה בצורה 
הארץ ישראלית "ִׁשְזָרה", תוך חילוף ז' ו-ד' )ראו 
למשל במדרש ויקרא רבה: "השזרה שללולב דומה 
בעוד   - לעין..."(  דומה  וההדס  שלאדם,  לשזרה 
הְׂשֵדרה קשורה כנראה לשורש סד"ר )ראו למשל 
המילה  את  יונתן  מתרגם  שם  יא,ח,  ב,  במלכים 

"ׂשדרות" במילה "סדריא"(.
הצורה  בחדר?  ששררה  לדממה  באשר  ומה 
 – אסתר  במגילת  הכתוב  בלשון  מקורה  "ָׂשררה" 
היינו שולט  כל איש שורר בביתו". שורר  "להיות 
ומנהיג, מלשון ָׂשר וְׂשָרָרה )ראו באבות דרבי נתן: 

גמליאל  בן  שמעון  "רבי 
שלום  המשים  כל  אומר: 
עליו  מעלה  ביתו  בתוך 

שלום  משים  כאילו  הכתוב 
ביתו,  בתוך  ואחד מלך  לפי שכל אחד  בישראל... 
וכשם   .)" בביתו'  שורר  איש  כל  'להיות  שנאמר 
שאדם שורר בביתו, כך אפשר גם לומר שאווירה 
בו  שלטה  היינו  מסוים,  במקום  ָׂשררה  כלשהי 

ומילאה את כל חללו.
לשורש  קשר  גם  כאן  שנתערב  נראה  ברם, 
מסוים.  במקום  ועמד  ָחָנה  שעניינו  שר"ה,  אחר, 
השכינה  פירושו   – בישראל"  שורה  "השכינה 
שוכנת בישראל. הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי 
קדמי  "ויעבדון  אונקלוס:  אצל  מתורגם  בתוכם" 
השורש  במקורו,  בהון".  שכינתי  ואשרי  מקדש 
שר"ה עניינו פתיחה והתרה של קשר. כשמגיעים 
למקום חנייה פותחים את הקשרים של החבילות 
התלווה  כנראה  ולכן   – הבהמות  את  ופורקים 
והפך  חנה",  "שכן,  המשמע  גם  שר"ה  לשורש 

למשמע העיקרי.
לא  הוא  דממה"  "שררה  אומר  כשאדם  לכך,  אי 
יוצא  שכך  וכיוון  דממה,  שׁשרתה  מתכוון  פעם 
מן  הקשר  ומתרחק   – ימנית  בשי"ן  הפועל  מפיו 
הׂשררה )להרחבה בעניין – ראו בספרו של גד בן 

עמי צרפתי, "כלשון עמי", עמ' 36(.

צחוקים
כבר  מתחילים  וההורים  מהמורים  רבים  בעוד 
ככה...  גם  למרוט את שערותיהם המלבינות  כעת 
זהו חודש שיא. שכן חודש אדר,  בני הנוער  עבור 
הבלאגן:  חודש  הוא  בעיצומו,  כעת  מצויים  שאנו 
הרבה  צחוק.  ובעיקר  הצגות,  הופעות,  מסיבות, 

צחוק. 
של  'שבירה'  ישנה  כאשר  פורץ  צחוק  צחוק?  מהו 
בזמן  פורץ  צחוק  לדוגמא,  הצפוי.  ההגיוני  הרצף 
בו מתברר לפתע שדבר מסוים שעד כה היה נראה 
'גדול' וחשוב - איננו כזה. ילדים קטנים מתגלגלים 
מצחוק כאשר מפוצצים מולם בלון נפוח. על אותו 
משקל, מבוגרים 'מתפוצצים' מצחוק כאשר מישהו 
בעייתיות:  כאן  יש  אחד  מצד  פוליטיקאי.  מחקה 
להתייחס  שיש  סמכות  שום  ואין  נגיש  הכול  אם 
אלף  דוחה  אחת  'ליצנות  אזי  כבוד  ביראת  אליה 
תוכחות'. וזהו הצחוק המגונה כל כך על ידי חז"ל; 
אולם יש גם פן נוסף לצחוק: מסתבר שהדבר שהיה 
עד עכשיו גדול ורציני, ולכן גם נתפס רחוק ומנוכר 
הצחוק  זהו  ונגיש.  לקרוב  לפתע  הופך   – ממני 

החיובי במובן של אושר וחברות.

חוסר  הינו  הומור 
במציאות  ההסתפקות 
הקיימת. הומור שלילי הוא 
הנוכחית  במציאות  זלזול 

ללא בנייה של קומה חדשה; 
מה שמותיר את הצוחק בציניות ובליצנות. הומור 
חיובי לעומת זאת, מבטא אף הוא אי-הסתפקות 
חתירה  מתוך  מגיע  הוא  אולם  הקיים,  במצב 
בשל  'צוחקים'.  עליו  במצב  המצוי  העומק  לממד 
ואפילו  נפשי  כריפוי  יכול לשמש  חיובי  כך, צחוק 
גופני )ליצנות רפואית(. צחוק מאפשר להתגבר על 
"עוז  בחיים:  ביותר  והמאיימים  הקשים  המצבים 

והדר לבושה ותשחק ליום אחרון".
חודש אדר הוא החודש בו ניתן להשתמש בצחוק 
הלבבות.  וקירוב  הפנימיות  אל  לחתירה  כמנוף 
לגעת  ניתן  בהומור,  נכון  ומשתמשים  במידה 
במעגלים רחבים יותר ויותר של אנשים. השאלה 
האם אתה צוחק על האדם שמולך או שאתה צוחק 
איתו. האדם המאמין הינו אדם צוחק – במשמעות 
אל  הפנימיות,  אל  העת  כל  החותר  אדם  של 
החיבור; אדם עניו, חכם וביקורתי במובן החיובי 
של המילה. וכן, גם זורק בדיחה מידי פעם; מה יש?

בא	לידי	ביטוי

ראי"ה	בהירה
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שמחה?	תיזהר	שלא	עובדים	עליך...
המדריך	המלא	לזיהוי	זיופים	במוצר	הכי	

מבוקש	של	חודש	אדר
מיוחדים  מנגנונים  לזייף.  קשה  כסף  שטרות 
הון  לעשות  שירצו  נוכלים  על  להקשות  נועדו 

מייצור של כסף לא אמיתי. 
בקלות.  די  לזייף  אפשר  זאת,  לעומת  שמחה, 
אין בעיה לעטות על עצמך פרצוף חייכני מלווה 
)ואפילו  כולם  על  ולעבוד  קולניים,  בצחקוקים 

על עצמך( שאתה הברנש הכי שמח בסביבה. 
אך השקר הזה סופו להתגלות. 

במוקדם או במאוחר הבלון הזה יתפוצץ, ובדרך 
גם יגבה מחיר לא קטן. 

במוצר  שיסתפק  מי 
את  יחמיץ  המזויף, 
את  לחוות  ההזדמנות 
שמחה   - האמיתי  הדבר 
ופנימית,  עמוקה  כנה, 
נפלא  דבר  בעולם  שאין 

ממנה.
איך מבחינים ביניהן? כיצד 
התרמית?  על  לעלות  ניתן 

הנה כמה סימנים. 
אינה  אמיתית  שמחה 
תלויה באמצעים חיצוניים 
או  רועשת  מוזיקה   -
חריף,  אלכוהולי  משקה 
ו'לתדלק'  להרגיש  כדי 

אותה. 
היא גם לא קשורה לשאלה כמה 

כסף הרווחת ולכמה לייקים זכית היום. 
אך  בחוץ  מורגשת  עצמאית,  אך  עדינה  היא 

נובעת מבפנים. 
לך אלא בעיקר  היא לא מבוססת על מה שיש 

על מי שאתה...
או  מיוחדים  לימים  לא מחכה  אמיתית  שמחה 
נוכחת  יוצאי דופן כדי להופיע. היא  לאירועים 
גם בימי שיגרה אפורים של סתיו, ואפילו בימים 

קודרים וקרים של חורף.
ובריחה  בהתרחקות  תלויה  מזויפת  שמחה 
כדי  'לצאת'  חייבים  הרגילה.  המציאות  מן 
'לעשות חיים'. לחפש במחוזות רחוקים מאשר 
מעגלי החיים הקרובים של המשפחה, העבודה 

והסביבה המוכרת.
שמחה מזויפת היא קצרת טווח. היא לא מחזיקה 
מעמד יותר מאשר כמה דקות, מקסימום שעות. 
מותירה  היא  הולכת  שהיא  אחרי  פעם  לא 
אחריה טעם לוואי מר, ממש כאילו אכלת משהו 

מקולקל...

באה  מזויפת  שמחה 
חשבון  על  פעמים  הרבה 
אחות  היא  אחר.  מישהו 
של  דודה  בת  ציניות,  של 

אטימות והתנשאות, ושם המשפחה שלה הוא 
אנוכיות. 

שמחה אמיתית אינה כרוכה בירידה על הזולת 
או בהגחכתו. היא לא שייכת רק לקבוצה סגורה 
ואליטיסטית, אלא דווקא מוכפלת כאשר אתה 
נותנת  כזו  שמחה  אחרים.  עם  בה  מתחלק 
ותאריך  הלאה  להמשיך  ומוטיבציה  כוח  לך 

התפוגה שלה אינו 'היום הבא'.
שמחה אמיתית יכולה לפרוץ החוצה ולהתבטא 
אבל  משוחרר,  בצחוק  או  ספונטאני  בריקוד 
זאת.  לעשות  חייבת  אינה 
ויציב  חזק  שלה  הקיום 
מי  בשאלה  תלות  ללא  גם 
אם  אותה,  רואה  מבחוץ 

בכלל.
קשורה  אמיתית  שמחה 
בקשר הדוק לאמונה ולעין 
בחלקך  לשמחה  טובה, 
היא  המלאה.  הכוס  ולחצי 
מהחסרונות  מתעלמת  לא 
במציאות  שיש  והקשיים 
אותם  לשים  יודעת  אבל 

בפרופורציות הנכונות.
כמו  היא  מזויפת  שמחה 
האיש  הרשע.  המן  של  זו 
העולם,  גג  על  שהיה 
בבעלותו  למלך,  המשנה 
עושר וכבוד אינסופי כשכולם 
אבל  לו,  ומשתחווים  כורעים 
כדי  כרצונו  ילך  שלא  קטן  אחד  דבר  מספיק 
לנתץ לרסיסים את הפנטזיה המושלמת שהוא 
שהוא  הסרט  את  בשניה  ולכבות  לעצמו  טווה 

חי בו.
שמחה אמיתית יודעת להתפעל ולהתרגש אפילו 
ל'בום'  מחכה  ולא  ויומיומיים,  קטנים  מדברים 

גדול כדי להתעורר. 
היא מסרבת לקבל כמובן מאליו את ים המתנות 
האינסופי שאנחנו שוחים בתוכו, וזוכרת להפנות 

עיניים מידי בוקר לשמים ולומר "מודה אני".
שמחה אמיתית אינה צרת עין. היא יודעת להכיל 
אינה  אך  המזויפת,  לכפילתה  גם  לפרגן  ואפילו 
אל  הזמן  כל  חותרת  היא  בה.  להסתפק  מוכנה 
ומתבקש  פשוט  שאין  והמופלא  העמוק  המקום 
ממנו בעולם – המקום הבריא והישר של "ולישרי 

לב שמחה".
חודש טוב ומלא שמחה!

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

אייר: בני כהן, ישיבת מקור חיים
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באהלי	שם	
ויקרא	שמו	בישראל

ר' מנחם מנדל היה המוהל היחיד שנשאר בכל האזור. לילה 
אחד נשמעו דפיקות בדלת, באו אנשי הבולשת. ערכו חיפוש 
אשר  הטחוב  המרתף  אל  האיום,  הבית  אל  אותו  ולקחו 
ר'  את  החזיקו  רצופים  ימים  שני  בצינוק.  למשרד,  מתחת 

מנדל בתא המרתף, חקרו, דרשו ואיימו. 
ביום השלישי לפנות בוקר, נקרא אל המפקד הראשי. בחדר 
הראשי  והמפקד  ומוהל",  ה"שו"ב  –הוא,  שניהם  רק  היו 

ניקולאי ניקולייביץ' פודורקין.
"שום דבר לא נעשה לך. עליך רק להודיע – למי מן היהודים 
שימשת מוהל?" "לא אגיד!" "וכי לא ידוע לך מה צפוי לברנש 
שכמותך, אדם שאינו מציית למשטר הסובייטי? התבין או 

לא?" "מבין מבין, שום דבר לא יועיל, את האלקים אני ירא!"
"ובכן," אמר המפקד, "נוכחתי שבן חיל אתה, ר' מנדל, יודע 
לא להישבר, יודע להמתיק סוד, עליך אפשר לסמוך.. ובכן, 
שמע בקולי, אף אשתך לא תדע מאומה.. יהודי כמוך אנוכי, 
נתן נטע שמי, נתן נטע בן ר' נח שפטל. בן נולד לי למזל טוב. 

עליך למול אותו.."
"ויקרא שמו  פונה אל האב  מנדל  ר'  הברית עברה בשלום, 
בישראל.. נו.." "ברית" "ברית? לא הבנתי.." "כן כן, ברית בן 
נתן נטע, ואנו נקרא לו בוריס ניקולייביץ', ולא יגלה הסוד 

לשום אדם"
)ע"פ מאמרו של מרדכי חנזין, "שלוש בריתות", 
רגמעריב, תשכ"ח(
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חידה	לתצוה
זה הביטוי לעוסקים במלאכה
גם לממשיך בסיום התורה

תשובה	לפרשת	תרומה
החידה הייתה: 

היכן מתקיימת המשוואה הבאה: 
)X-2( + X + 2X = 42

הפתרון: 
.X = 11 .המנורה

במנורה היו תשעה פרחים - שישה לששת הקנים 
 לתגובות: info@hidonim.com ושלושה למנורה.

אחד עשר כפתורים – שישה 
לששת הקנים. שלושה בגופה 
יוצאים  שהקנים  מנורה,  של 

ממנה. ועוד שניים במנורה. 
לששת  עשר  שמונה   - גביעים  ושניים  עשרים 
הקנים, שלושה בכל אחד ואחד וארבעה בגופה של 

מנורה. 
כח,ב  מנחות  פי  )על  במנורה  קישוטים   42 סה"כ: 

ורש"י לפרשה(
 מוזמנים לאתר 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

טובות הנאה רבות יש בהן 
'מחילה' ורק 'מידת חסידות' 

שלא לנצלן
טול	בקבוק	והך	על	קדקדו

 "ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך 
לכבוד ולתפארת" )כח,ב(
"מנין שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלין אותו

ת"ל 'והכהן הגדול מאחיו' גדלהו משל אחיו" 
)יומא יח,א(

"ביזה שבוזזין - מחצה למלך ומחצה לעם" 
)סנה' כ,ב(

זוטות
התנהלות  בתחום  דברים  זוטי  מדעתה;  יצאה  התקשורת 
ריהוט  והחלפת  בקבוקים  בפדיון  נתניהו,  שרה  משפחת 
בין המעון הרשמי לפרטי, מערערת לחלוטין את שיווי  גן 
הכותרות  ומיקום  התקשורת  ליבוי  ספק,  ללא  משקלה. 
לחפור  המדינה  מבקר  ואת  המשפטי  היועץ  את  אילצו 
בפרשיות אלו ונוספות בעת הזו. והמניע התקשורתי שקוף; 

משנכנסו בחירות מרבין בשמחה ובצלצולי תרועה.
ואומר מיד ועל הסף; ברור לי כי ל'עם' יש חושים בריאים יותר 
טיפש;  לא  ה'עם'  אותם.  לעמעם  יכולה  שהתקשורת  מכפי 
בסוגיות  עמדותיו  בשל  בנתניהו  תומכים  הליכוד  מצביעי 
מדינת  של  החוץ  יחסי  האיראני,  האטום  וקריטיות;  כבדות 
ישראל, העימות המדיני מול הפלשתינים, העימות הצבאי מול 
כתלנו,  אחר  דאעש  של  תהומית  ורצחנות  הסובבים  אויבינו 
הבטחת צמיחת המשק ויציבות כלכלית, מצוקת הדיור והגיור, 
נוספים.  נכבדים  ונושאים  היהודי'  'הלאום  מדינת  הגדרת 
טיפש מי שחושב כי כל אלו יידחו ויידחקו עקב התנהלות 
לא אתית, אופייה האישי של האשה אשר עמו או רוממות-על 

של המשפט )תרתי משמע( "דין פרוטה כדין מאה".  
המתחרים  כלפי  ולא  התקשורת  כלפי  חצי  את  מפנה  אני 
במירוץ. הללו מעדיפים, ובצדק, לגרור את התחרות לפינות, 
וההתנצחות  החוק'  בפני  ה'שויון  האתיקה,  לסימטאות 
)עד  יתרון  להם  יש  כי  סבורים  הם  שבהן  המשפטית 
לדעתי,  השמש...(.  לעין  אותם  גם  תחשוף  שהתקשורת 
למהלומות  הירידה  שאדרבא,  יתברר  חובב,  פוליטי  כפרשן 
פסיכולוגיית  נתניהו.  עם  תיטיב  דוקא  לחגורה'  'מתחת 
ההמונים 'תבקש את נרדף' )עפ"י קהלת ג,טו( ושפויים רבים 
יזדעקו "השתגעתם! המדינה בוערת ואתם נטפלים ל'פחות 

משוה פרוטה'? בתגובה נטיל דוקא 'מחל' בקלפי!" 
מנהג	בקבוקי	הציבור

אכן חצי מופנים כלפי התקשורת ההולכת ומאבדת יותר ויותר 
ולהצגות-שוליים.  ל'סקופים'  בלהיטותה  הפרופורציות,  את 
מוסדיים  שבאירועים  ה'סקופים'  לייצרני  ידוע  לא  האם 

וציבוריים רבים מקובל שברנש בלתי 
מורשה בעליל אוסף את הבקבוקים לעצמו, בהחבא או בגלוי. 
קבלת  ללא  העובדים  ועד  לטובת  אותם  אוסף  גרוע;  ויותר 
רשות מההנהלה! אציע לשלוח תחקירנים מתחילים למשימה 
קלה ומניבת תוצאות מיידיות: בדיקה ביחידות צה"ל מה עושה 
נובעים המקורות  ומהיכן  הבקבוקים,  עם  הרס"פ  או  הרס"ר 
ייחשף,  או-אז  היחידה?  של  הקטן'  ה'כסף  של  הכספיים 
בטוחני, שחייל נשלח בפקודה לפדותם לטובת הקומזיץ הבא, 
ללא קבלת רשות מפורשת מראש אגף אפסנאות במטכ"ל, או 
ראש אגף התקציבים במשרד הבטחון, ואפילו לא מהסמח"ט 

או הסמג"ד או הסמ"פ או הסמהמ"ט )=סגן מפקד המטבח(. 
במשטרת  שאפילו  לחשוד  מעז  אני  ובעיקר;  ועוד  זאת 
ישראל, המופקדת על החוק ונורמות ההתנהגות יתכן שמא 
פן ואולי פה ושם ניצבים בכירים מודעים לאיסוף בקבוקים 
מבלי להזרים את הפדיון לרשות העליונה הזכאית להחזר זה, 
והם אפילו אינם מדווחים על כך לממונים. )הערת שוליים: 
אם כלי תקשורת כלשהו יפתח בתחקיר מעמיק של הנושא, 

עד כמה פשה הנגע בעם, אני מבקש קרדיט על הרעיון!(.
מבט	של	תורה

ומכיון שאני חותם בתואר 'רב', התייחסותי לנושאים כאלו 
במסגרת  שיאומצו  ולואי  היהדות,  ממקורות  גם  מודרכת 
היהודי.  הלאום  במדינת  העברי  המשפט  החלת/הכלת 
לדעתי פשיטא שסיפור הבקבוקים הוא 'עורבא פרח'. מנהג 
המדינה ששום 'בעל בית' לא מצפה שיחזירום והם נחשבים 
כ'הפקר' לכולי עלמא, או לפחות למשתתפי האירוע. טובות 
הנאה דומות נכנסות לגדרי 'מחילה מכללא'. שימוש קבוע 
פרטי,  לצורך  מסמכים  ובצילומי  משרדי  מכתבים  בנייר 
טלפוניה ושימוש ברכב וכיו"ב. בכל אלו יש לצפות ל'מידת 
מה  בדין;  יתבע  לא  זו  במדרגה  שאינו  מי  אך  חסידות', 

שמקובל כ"נוהג שבעולם' מייצר 'מחילה' או 'יאוש'.
המדור  בראש  המקורות';  'מן  נוספת  אסוציאטיבית  והערה 
הגדול'  ול'כהן  ל'מלך'  המעניקות  הלכתיות  מימראות  צוטטו 
יודע  )ואני  וצדק  הגיון  חסרות  מפליגות,  ממוניות  זכויות 
תרגעו!  אלו.  משרות-על  באיזכור  רבים  קוראים  שהקפצתי 
'כהונת  איננו  ו'שרד'  'מלכות'  איננה  'ממלכתיות'  בעיני  גם 
מקדש'(. לגביהם אני זוקף גבה של 'איפה הצדק'? המלך רשאי 
לגרוף לאוצרותיו הפרטיים מחצית מהכנסות המדינה מ'שלל'. 
כיוצא בו הכהן הגדול 'מגודל' בעושר על חשבון אחיו הכהנים. 
)נכתב במוצ"ש תרומה(
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