
מדוע לא התנגדו הסיעות החרדיות לביטולו של החוק ה'הלכתי'?
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קבלת שבת
מי שענה לאליהו

"וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו: ה' הוא הא-לוהים! ה' הוא 
הא-לוהים!" )סוף הפטרת כי תשא(. 

למה התכוון העם במילים מרגשות אלו? במבט ראשון נראה שהם 
יח,כא(:  )מל"א  אליהו  לפניהם  שהציב  בשאלה  להכריע  ביקשו 
אבל  אחריו".  לכו  הבעל  ואם  אחריו,  לכו  הא-לוהים  ה'  "אם 
נראה  התפעלות,  על  מורה  שהיא  מה  מלבד  הביטוי,  על  החזרה 
שהיא מצביעה על הבנה מעמיקה שהתבררה לעם אחרי ההכרעה. 
כלומר, מלבד ההכרה שה' הוא הא-לוהים ולא הבעל, הבינו גם 

את אופיו של גילוי ה' בעולמו. במה המדובר?
ניצב מול שניות מתמיהה. מצד  מאז עמד האדם על דעתו, הוא 
אחד הוא רואה את עולם הטבע, הסתמי, הנתון לחוקיות ברזל, 
של  במציאותו  האדם  מבחין  הטבע  מערכת  בראש  א-מוסרי. 
הקב"ה  על  המורה  "א-לוהים"  בשם  אותו  מכנה  והוא  הבורא, 

בתור פועל הטבע.
מצד שני הוא מבחין בקרבו את נשמתו, את היותו אישיות, בוחר 
בין טוב לרע, בעל חיים פנימיים ובן חורין. את יוצר נשמתו הוא 
פועל  בתור  הוא  ברוך  הקדוש  על  המורה  "הוי"ה",  בשם  מכיר 

המוסר.
על מנת ליישב את המתח בין שתי ההכרות, הופיעו בעולם ארבע 

פרשנויות: 
מלא  העולם  שכל  הסבורים  אלילים,  עובדי  של  זו   – האחת 

באישויות, אלים, נפשות ורוחות. 
שעבור  נאמר  המקראית  בשפה 

העולם הפאגני "הכל ה' ".
הפילוסופים  של  זו   – השנייה 

הסבורים שהכל טבע, ואף האישיות 
אינה אלא אשליה. העולם כמכונה גדולה ואדישה. לדידם "הכל 

א-לוהים".
השלישית – זו של היהודי מאמסטרדם, שהא-לוהות זהה לסך כל 
גילוייה. גם הנשמה, המוסרית, כלולה במערכת העל של הטבע. 

לדידו "הא-לוהים הם ה' ". 
בהר  הנביא  אליהו  ובכללם  הנביאים,  של  זו  היא   – הרביעית 
הכרמל, שגילו לנו ש"ה' הוא הא-לוהים" ולא הא-לוהים הם ה'. 
קיימת אחדות פנימית בין הטבע לנשמה, אך זו איננה מאוזנת, 
כי אם נותנת יתרון למוסר )עיין נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין 

שער ג פרק ט שהרחיב בעניין(.
מבכר  שהוא  המוסר,  דרך  פועל  הוא  ברוך  שהקדוש  ההכרה 
על  הנאספים  ללבם של  זו שחדרה  היא  הרע,  פני  על  את הטוב 
הכרמל, כאשר ראו שאין חפץ לה' בפולחן אכזרי שבו "ויתגודדו 
כמשפטם, בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם" )פסוק כח(. 
גם ראו שהאש יורדת דווקא על מזבח של "שתים עשרה אבנים, 
של  המגמה  על  להורות  לא(,  )פסוק  יעקב"  בני  שבטי  כמספר 

המוסר לפי התורה, שהיא אחדות הערכים ואחדות הלבבות. 

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com

יפוצו מעיינותיך
מטבע של אש? 

השקל  מחצית  נתינת  על  אנו  למדים  בפרשתנו 
למשכן. חז"ל אומרים: "כמין מטבע של אש הוציא 
הקדוש ברוך הוא מתחת כסא כבודו והראהו למשה 

ואמר לו: 'זה יתנו', כזה יתנו".
מה  משה?  התקשה  במה 
כל כך מסובך בלהבין מה 
ואם  השקל?  מחצית  זה 
נפתר  מה  אז  מסובך,  זה 
הקדוש  לו  שהראה  בכך 
של  "מטבע  הוא  ברוך 

אש"?
התוספות )חולין מב( מסבירים שמשה לא התקשה 
להיות  היא  יכולה  איך  אלא,  המטבע,  מהי  בהבנה 
אדם  יוכל  מה  הדבר  על  "תמה   ," לה'  נפשו  "כופר 

ליתן כופר נפשו". ואז הראה לו ה' מטבע של אש.
ההסבר המפורסם לזה הוא: כשיהודי מקיים מצווה 
ובתשוקה  בהתלהבות  אש,  עם  כאש"(  דברי  )"כה 
נפש.  כופר  להיות  יכולה  קטנה  מטבע  גם  אז  לה', 
עדיין אל שורש  הגענו  לא  הזה  נראה שבהסבר  אך 

העניין. 
זה לא כסף

נמדדים  ועפר  מים  רוח,  מלובביץ':  הרבי  מסביר 
לפי נפחם, גודלם או שוויים, אבל אש אינה נמדדת 
במקום או בשווי, המציאות שלה היא איכותית בלבד 

ומעט אש מתפשטת בלי גבול. 
אפשר  היה  השקל  מחצית  לקחת  אומר  כשקב"ה 
שקל,  חצי  של  שווי  להביא  היא  שהמצווה  לחשוב 
בכמה  גם  אבל  בכסף  או  אחר,  בחומר  אפילו 
מטבעות. מטבע האש הוכיח כי יותר משרצה הקדוש 
ברוך הוא את השווי הכספי, הוא התכוון לעצם קיום 
של  זו  מטבע  יתנו",  "זה  הוא  המצווה  גדר  רצונו. 
מחצית השקל. אש אי אפשר לתת, אבל בתוך מטבע 
הכסף צריך לזכור שמאחוריו יש רק דבר אחד: אש. 

זה לא כסף, זה אש.
כסף,  איך  התקשה  הוא  רבנו?  למשה  הפריע  ומה 
שהוא הדבר הגשמי ביותר, יכול להיות כופר לנפש 
במטבע  הוא  ברוך  הקדוש  של  תשובתו  הרוחנית. 

האש הייתה שהאקט הגשמי 
לשורשו  ישירות  קשור 
כסא  תחת  המצוי  הרוחני 

הכבוד. לכן הסכום הוא פעוט 
ירבה.  לא  והעשיר  ימעיט  לא  העני  בכולם,  ושווה 
גדר הנתינה איננו נמדד בפונקציונאליות של הכסף 
כמו במצוות הצדקה. זה לא 
לעשות  אפשר  מה  משנה 
איתו. הנתינה מראה שכופר 
הנפש מגיע מהמקום העליון 
פועל  אבל  "אש",   - ביותר 
 - הזה  העולם  לתוככי  עד 
"כסף", שהוא מיסוד העפר, 
השקל  במחצית  השתמשו  זו  מסיבה  ביותר.  הנמוך 

לבניית האדנים המונחים על העפר – יסוד המשכן.
לטבול באש

ועוד נקודה עמוקה באש הזו: על נתינת המטבע 
"כופר  זהו  כי  התורה  אומרת  השקל  מחצית  של 
שונה  נפש"  "כופר  הביטוי  הנותן.  של  נפשו" 
מהביטוי הרגיל של כפרה. כפרה משמעותה ניקיון 
מובאים  שלשמו  דבר  החטא,  טומאת  והסרת 
הקורבנות. כופר נפש משמעותו פדיון הנפש, כעין 
כמו:  חדשה.  למציאות  והפיכתה  הנפש  החלפת 

"אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו". 
בטהרה מצינו שני סוגים: אש ומים. טבילה במים 
מסירה את הטומאה ומחזירה אותנו לאחור – אל 
המצב שלפני הטומאה. טבילה באש, לעומת זאת, 
היא תנועה קדימה והולדת מציאות חדשה. לקחת 
להמציא  זה  הכבשן  באש  ולהעבירו  שנטמא  כלי 
אותו מחדש. חז"ל אומרים שמחצית השקל היא 
כפרה על חטא העגל שפגעה בעצם המציאות של 
ליצלן.  רחמנא  מיתה,  אותם  וחייבה  ישראל  עם 
ברוך  הקדוש  הראה  ולכן  אפשר,  אי  אחור  לנוע 
להיוולד  חייבים   – דווקא  אש  של  מטבע  הוא 
מחדש ולהתעלות עוד יותר. מחצית השקל הפכה 
יותר  הרבה  עמוק  חדש,  למשהו  ישראל  עם  את 

ממה שהוא היה לפני החטא. 

כשיהודי מקיים מצווה עם אש, 
בהתלהבות ובתשוקה לה', אז גם מטבע 

קטנה יכולה להיות כופר נפש
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הרב יוסף חיים ועבודת החושים 
ישראל  מגדולי  היה  חי,  איש  בן  המכונה  חיים,  יוסף  הרב 
אך השפעתו  בעירק  פעל   .)1909-1834( בדורות האחרונים 
הייתה ניכרת על כל המזרח. תלמידיו היו לשדרה המרכזית 
של תלמידי החכמים )ביניהם כף החיים והרב יהודה פתיה(. 

סיפורנו מתאר מעשה שארע בילדותו: 
במוצאי שבת אחת התווכחו הילד 
את  יחזיק  מי  ואחותו  חיים  יוסף 
אליהו  הרב  אביהם,  ההבדלה.  נר 
חיים, קבע שמי שיסביר היטב את 
סדר ברכות ההבדלה יזכה להחזיק 

בנר. 
מופיעות  ההבדלה  שברכות  והציע  יוסף  הילד  קפץ  מיד 

בסדר עולה על פי איכות החושים ומבנה הפרצוף. 
)בורא פרי הגפן( קשורה לחוש הטעם,  הברכה הראשונה 
שבכדי להשתמש בו יש צורך במפגש ממשי בין האובייקט 

לפיו וללשונו של האדם. 
הברכה השנייה )בורא מיני בשמים( היא ברכת הריח, והיא 
אין  כי  לאדם, אם  האובייקט  בין  קרבה מסוימת  מצריכה 

צורך במגע ישיר. 
הקשורה  האש(  מאורי  )בורא  הנר  ברכת  באה  לאחריה 
לחוש הראיה שהוא רחב יותר - שהרי אדם רואה דברים 

אף מרוחקים מאוד. 
ישראל  ובין  לחול  קודש  בין  "המבדיל  ברכת  באה  לסיום 
זה  בחוש  ובתודעתו.  האדם  של  במוחו  שהיא  לעמים" 
יכול האדם להבין דברים שאינם לפניו ואף כאלה שאינם 

קיימים כלל במציאות. 
המופשט  אל  המוחשי  מן  כן,  אם  הוא,  הברכות  סדר 
חומרי  קיום  להם  שאין  דברים  להבין  היכולת  כשבשיאו 
כלל )ברכת המבדיל(. הסדר העולה מתגלה גם באופן גרפי 
בפה, השנייה  היא  בפרצופו של האדם. הברכה הראשונה 
והרביעית  שמעליהם  בעיניים  השלישית  שמעליו,  באף 
במוח שהוא בקצה הראש. ההסבר שהציע יוסף הקטן מצא 

חן בעיני אביו והוא זכה להדליק ולאחוז בנר ההבדלה.
הרוחנית  והמודעות  המופשטת  ההבנה  ראשונה,  בקריאה 

של  היכולת  שיא  הן 
זו  יכולת  האנוש.  בן 
מושגים  הבנת  מאפשרת 
מרחבים  לכמת,  שקשה 

האלוקות  אל  קרבה  מבטאים  ולפיכך  סוף  להם  שאין 
האינסופית. אולם בסופו של דבר, ההסבר משמש בידי יוסף 
הצעיר על מנת לגבור על אחותו ולזכות בנר בעת ההבדלה – 
מעשה שהוא מוחשי לכל הדעות. 
הסיפור מציג, אם כן, את המתח 
בנפש  למופשט  המוחשי  שבין 
בפרט.  ה'  ובעבודת  בכלל  האדם 
שהתפישה  ההבנה  שלצד  נראה 
הרי  הַנֲעָלה,  היא  המופשטת 
– קרי לאחוז את המצוה  בנר  צורך לאחוז  שהאדם מרגיש 

בידיו, לחוות בחושיו את הקדושה. 
יפה כוחו של סיפור זה להבנת טקס המעבר בין השבת לימי 
החול. רגעי צאת השבת יש בהם מן העגמומיות. ההתמקדות 
להתחלף  עומדת  השבת,  ליום  האופיינית  הרוחני,  בממד 
בששת ימי המעשה. טקס ההבדלה מלמדנו את היחס הראוי 
בין הרוח לחומר. אמנם שיאו של השבוע הוא בהתמקדות 
ברוחני והמופשט, אך בסופו של דבר חייבת להיות לשיא זה 
השפעה על חיי המעשה. בכל שבוע אנו צועדים מן המוחש 
אל המופשט, ומן החול אל הקודש, אך תמיד גם שבים אל 
המציאות החומרית. על דברי הרב יוסף חיים נוסיף ששתיית 
היין נדחית לאחר ברכת 'המבדיל' משום שבתום התהליך, 
לשוב  עלינו  והמופשטת,  הגבוהה  המודעות  אל  הגיענו  עם 

אל הגס שבחושים ולקדשו בטעימה מן היין. 
הניסיון לרתום את כל כוחותיו וחושיו של האדם לעבודתו 
הרוחנית הוא רעיון מרכזי בתורתו של הבן איש חי. עבודת 
ה' תלויה ביכולת האדם להשתמש ביצריו ובגופו בקדושה. 
גישה  כאן  יש  והיצריות  החושים  מן  להסתייג  במקום 
הרותמת את כל כוחות הנפש לעבודת ה'. ואכן, במקומות 
רבים הורה הבן איש חי לאדם לפעול בעזרת החושים, מתוך 
ההבנה כי בעזרת המודעות הנכונה הם יכולים לשמש גורם 

חיובי ואפילו חיוני בעבודת ה'. 

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

אשמח אם תשתפו אותי

שיאו של השבוע מתמקד ברוחני 
והמופשט, אך חייבת להיות לשיא 

זה השפעה על חיי המעשה.
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נסיכה חוזרת הביתה
ושפשפה  החתולה  יללה  "מיאו" 
בבהלה  קפצתי  הרגל.  את  לי 
לא  דווקא  הצידה, אבל החתולה 

נבהלה.
זו  היתה  הרי  הפלא?  מה  נו, 

"נסיכה".
משפחת שופנהאואר הם זוג של 
אהובת  היא  נסיכה  והחתולה  מולנו.  שגרים  מבוגרים  אנשים 
ליבם. הם מטפחים אותה ומפנקים אותה בצורה בלתי רגילה. 
לא  לעולם  היא  ומטופחת.  נקייה  שמנה,  חתולה  היא  נסיכה 
תחטט בזבל כדי למצוא לעצמה אוכל. היא תמצא בבית תמיד 
שופנהאואר  טובה  שהגברת  מיוחד,  מזון  עמוסות  קעריות 

מבשלת במיוחד בשבילה.
לעתים קרובות יוצאת הגברת שופנהאואר 
אותה  מובילה  היא  לטיול.  נסיכה  עם 
ברצועה מוזהבת, ועניבת פפיון קשורה על 

צווארה של החתולה.
אמא החביבה מזמינה מדי פעם את טובה 
ולפטפט  תה  כוס  אצלנו  לשתות  השכנה 
קצת. תמיד השיחה היא על חתולים ועל 
מהצד  עמדתי  אחת  פעם  בהם.  הטיפול 
"אז  כך:  בערך  נשמע  זה  קצת.  והקשבתי 
'חתוליים'  במגזין  קראתי  שומעת?  את 
שהייתי  האוכל  חדשים,  מחקרים  שלפי 
מכינה לנסיכה שלי הוא לא המזון הבריא 
נבהלתי.  ממש  בגילה.  לחתולה  ביותר 
מתכון  על  לעבוד  מתחילה  אני  מעכשיו 
חדש. זה מין שילוב של דג נסיכת הנילוס 

עם חלב, בתוספת ירק קצוץ דק דק ונגיעות של חמאה בתיבול 
אקזוטי. ומה אני אגיד לך? זה שעות של עבודה..."

"שעות של עבודה בשביל החתולה?!" פלטה אמא בפליאה.
"ועוד איך!" ענתה טובה בגאווה, "אבל לראות את נסיכה שלי 

מתלהבת ומתנפלת ככה על האוכל! מממ... זה הכל כדאי!"
טובה השתעלה קצת, ואמא שכנראה רצתה לשנות את נושא 

השיחה, התעניינה בשלומה.
מזכירה  את  באמת  אוי  אבל  איתי.  בסדר  הכל  שטויות,  "או, 
אנחנו  נסיכה!  בשביל  הווטרינר  לרופא  שלי  התור  מחר   – לי 

מקפידים כמובן לבקר אצלו לעיתים קרובות..."
כך נמשכה ונמשכה השיחה, ואני השתעממתי והסתלקתי לי.

נוסעים  שהם  שופנהאואר  הזוג  בני  סיפרו  ימים  מספר  לפני 
למשך שבועיים לבקר את קרוביהם בחו"ל. 

"תיקחו אתכם את נסיכה?" התעניינה אמא.
נעימה בשבילה.  זה. הטיסה לא תהיה  "לא, לא נעשה לה את 
אבל לא נורא – כבר ביררנו, ויש פתרון מצוין! יש בתל אביב 
בית מלון מיוחד לחתולים, "ארמון החתול" שמו. כל אחד יכול 
להכניס לשם את החתול שלו למספר ימים עם הוראות טיפול 
מדוייקות, והם מתחייבים להעניק לחתול טיפול מעולה – ממש 

כמו בבית."
"יש להם שם וטרינר  טובה נשמעה נלהבת ביותר, והמשיכה: 
צמוד! וצוות מקצועי, שמיומן בטיפול בחיות! ושמירה היקפית! 

הון  עולה  זה  אמנם  ואוהב!  טוב  לב  שם  להם  יש   – והעיקר 
תועפות – אבל מה זה חשוב?"

את  לי  ומשפשפת  במדרגות  עולה  נסיכה  את  שראיתי  אחרי 
הדלת  מול  עכשיו  עמדה  נסיכה  הזאת.  בשיחה  נזכרתי  הרגל, 
של שופנהאואר וגירדה את הדלת. הסתכלתי שוב על נסיכה, 
היתה  היא  לגמרי מתמיד! הפעם  נראית שונה  וקלטתי שהיא 
העניבה  עם  בגופה, הסרט  רבים  במקומות  פצועה  רזה מאוד, 

היה קרוע, היא יללה בקול חלש, וכולה נראתה מסכנה מאוד.
והיא  בחו"ל,  שלה  הבעלים  הרי  פה?  עושה  היא  מה  ובעצם 

אמורה להיות ב"ארמון החתול", לא?
האומלל  והזעקתי את אמא שתראה את מצבה  הביתה  רצתי 

של החתולה.
אמא הבינה מיד מה קרה.

הזאת  המפונקת  שהחתולה  "כנראה 
מ-לו-ן  בב-י-ת  להיות  הסכימה  לא 
ומשכה  אמא  אמרה  ל-ח-תו-לי-ם," 
איכשהו  שהצליחה  "כנראה  המילים.  את 
את  מצאה  פלא  ובאורח  משם,  לברוח 

הדרך עד הבית."
רחוק  זה  אשלים?  קרית  עד  אביב  "מתל 
הדרך?"  את  לה  הראה  מי  ובכלל,  מאוד! 

התפלאתי.
שבעלי  כאלה  מקרים  היו  אבל   – "נכון 
לבית  הדרך  את  למצוא  הצליחו  חיים 
שלהם. יש להם חושים טבעיים שעוזרים 
להם, והרצון הפנימי התגבר על כל קושי."

אמרתי  ככה!"  נראית  היא  זה  "ובגלל 
הרזה  האומללה,  החתולה  על  והצבעתי 

והפצועה.
אמא הצדיקה! אני יודע שהיא שונאת לטפל בבעלי חיים, אבל 
היא לא נרתעה אף לרגע. היא שמה על האש סיר ובו תבשיל 
שאותו הכינה לפי מה שזכרה מאותה שיחה עם השכנה. היא 
ונתנה  דברים  כמה  ועוד  חמאה  מעט  חלב,  דג,  לסיר  הכניסה 
רחצה  נסיכה,  את  לקחה  היא  בינתיים  להתבשל.  זמן  לאוכל 

אותה באמבטיה ושמה לה יוד על הפצעים.
שופנהאואר  מספחת  של  הטלפון  מספר  את  ידעה  לא  אמא 

בחו"ל, אז היא פשוט המשיכה לטפל בנסיכה עד שהם יחזרו.
למרות שאמא לא אמרה לי את זה אף פעם, אני יודע שאמא 
בטוחה שהשכנים מגזימים לגמרי ביחס שלהם לחתולה. אבל 
בפעם הזאת ראיתי איך אמא ידעה לכבד את השכנים – ואת 
מה  לפי  ולא  להם,  שמתאים  לפי  בדיוק   – שלהם  החתולה 

שמתאים לה.
ואם הייתם רואים את שמחת השופנהאוארים כשחזרו הביתה 

– הייתם מבינים גם אתם שאמא צדקה!

מזל טוב למאיירת דניאלה פונד להולדת הבן
ניתן להשיג את ספרי יקהת רוזן "משפחת ישראלי" ו"משמיע 

ישועה לילדים" בטלפון 054-6340121

יהודה מספר:

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

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

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

מה נלמד לקראת פסח?
שאלה: מקובלנו כי "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם 

הפסח שלושים יום". מהם גדריה של הלכה זו?
תשובה: 

שתי תקנות
תנאים  מחלוקת  מובאת  )ו,א(  פסחים  במסכת  בגמרא 

בברייתא: 
שלשים  הפסח  קודם  הפסח  בהלכות  ודורשין  שואלין 

יום, רבן שמעון בן גמליאל אומר: שתי שבתות. 
סימוכין  ומציעה  התנאים  טעמי  את  לבאר  מנסה  הגמרא 

מן  אחת  לכל  התורה  מן 
שבהם  פסוקים   – השיטות 
משה מורה הלכות פסח לעם 
)במדבר ט,ה-ו; שמות יב,ב(. 
לעומת זאת, במסכת מגילה 
)לב,א( מובא כי התקנה היא 
לשאול ולדרוש ביום עצמו. 

בענינו  ודורשין  שואלין  שיהו  לישראל  להם  תיקן  משה 
של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות 

חג בחג.
שמדובר  היא  הברייתות  שתי  את  ליישב  הפשוטה  הדרך 
חלק  על תקנת משה שהיא  מדובר  במגילה  תקנות.  בשתי 
מהווה  התקנה  הקודש  ובמקראי  בתורה,  קריאה  מתקנות 
והתקנה  יום.  של  בעניינו  לדרוש  היום  מקדושת  חלק 
בהלכות  ולדרוש  לשאול  היא  מצוין,  אינו  שזמנה  השנייה, 

הפסח קודם הפסח, וזאת על מנת לדעת את ההלכות. 
לחכמים או לכל יחיד

ליחיד.  נוגעות  קודם, שתי התקנות  פי ההבנה שראינו  על 
לעומת זאת, הירושלמי )תחילת פסחים( מציג את החובה 
ואת  הכל  על  כחובה  היום  במהלך  ההלכות  את  ללמוד 
הברייתא המדברת על לימוד לפני החג כמתייחסת לחכמים 
הילכות  בפסח  הפסח  בהילכות  "שואלין  הוועד:  שבבית 
קודם  שואלין  וועד  בבית  בחג.  חג  הילכות  בעצרת  עצרת 

לשלשים יום רבן שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות". 
לדעת  נדרשים  והם  החכמים  של  מקומם  הוא  הוועד  בית 
הסבר  לשואלים.  להשיב  שיוכלו  מנת  על  יותר  מוקדם 
ומאירי(  רשב"א  )ר"ן,  ראשונים  כמה  אצל  מופיע  דומה 
שאף הוסיפו על כך את דברי התוספתא בסנהדרין )ז,ז( על 
החובה להקדים את "השואל כעניין" שאותה פרשו כחובה 
הדגש  אכן  אם  רלוונטיות.  הלכות  על  ששואל  למי  לענות 
גירסת  בלימוד המוקדם הוא בשאלות מהציבור מסתברת 
"דורשין".  ומשמיט  בהלכות"  "שואלין  רק  שגורס  הרי"ף 
דברים דומים כתבו בספר אור חדש )פסחים( ובטורי אבן 
קודם  יום  שלושים  היו  משה  דברי  כי  שהדגישו  )מגילה( 

לפסח שני, בתגובה לשאלת הטמאים. 
ייחודה של התקנה לפסח

הטור )תכט( נקט בדרך אחרת והסביר כי הדין של שלושים 
חובת  תחילת  מועד  שזה  בגלל  לפסח  רק  רלוונטי  יום 
הביעור, ואילו בשאר החגים ההלכות רלוונטיות רק באותו 

היום.
בדומה לטור, הבית יוסף נוקט בשלוש דרכים המצמצמות 

רק  יום  השלושים  דין  את 
כי  מסביר  הוא  ראשית  לפסח. 
הינו חג המרובה בהכנות  פסח 

אלו  להכנות  הנוגעות  ובהלכות 
ולכן יש להקדים לו לימוד:

דדיני פסח על כל פנים צריך להודיעם לעם קודם לפסח 
שלשים יום כדי שיהיה להם שהות רב להתעסק בטחינת 

החיטים ואפיית מצה והגעלת כלים וביעור חמץ. 
קודם  נעשה  שלא  שמה  משום  הדברים  אמורים  במיוחד 
הפסח לא יכול להיעשות כהלכה בתוך ימי החג. על ריבוי 
הטרחה  שלאור  העובדה  את  יוסף  הבית  מוסיף  ההלכות 
הרבה בענייני פסח אין לאדם אפשרות ללמוד את ההלכות 
כן  שאין  מה  בערבו,  או  בחג 

בסוכות או עצרת:
עוד שאין טרחת סוכה ולולב 
בהם  להתעסק  ודיין  מרובה 
בערב החג ומשום הכי לא בעי 
כל  בהלכותיו  ולדרוש  לשאול 

כך זמן קודם. 
קודם  ספורים  ימים  לעסוק  די  סוכות  בהלכות  לשיטתו, 
מבאר  עצמו,  בחג  מיוחדות.  הלכות  אין  ובשבועות  החג, 
הב"י, עוסקין בטעמי היום ובהלכות המותר והאסור ביום 

טוב ועניין זה שווה בכל המועדים:
והא דתניא ששואלין בהלכות פסח בפסח והלכות חג בחג 
היינו לדרוש בטעמים שבעבורם נצטוינו במועד ההוא וגם 

כן לדרוש בדברים שאסור ומותר לעשות ביו"ט. 
הסבר שלישי מצמצם )בעקבות הגמרא בע"ז ה,ב( את דין 
מומיו  ומבדיקת  שממנו  פסח  קרבן  לענייני  יום  שלושים 

השתלשל כל ההכרח בלימוד מוקדם:
לכולם  שהות  שיהא  ממומין...  לבודקו  כדי  הקרבן  מפני 
דהשתא  גב  על  ואף  ממומין  בדוקים  קרבנות  להם  ליקח 
כיון דבזמן שהיה קרבן התקינו  לנו קרבן  בעוונותינו אין 

שיהו דורשין שלשים יום קודם תקנה לא זזה ממקומה. 
לעסוק  צריך  הפסח  שקודם  הימים  בשלושים  זו,  דרך  לפי 
עתניאל.  בקהילת  נוהגים  אנחנו  וכן  פסח,  קרבן  בהלכות 
הציפיה  מצד  הן  ההלכות  בלימוד  ערך  שישנו  להוסיף  יש 
שהרחיב  כפי  שפתינו'  פרים  'ונשלמה  מצד  והן  למימושן 

מרן החפץ חיים בכתביו.
השו"ע פסק את דין שלושים יום לחג הפסח בלבד והמגן 

אברהם הרחיבו גם לשאר הרגלים.
)יג,ח(  תפילה  בהלכות  משה  תקנת  את  הביא  הרמב"ם 
וראה אותה חלק ממצוות תלמוד תורה המבוטאת בקריאת 

התורה, ולא הביא את דין שלושים יום קודם הפסח. 
סיכום

בקורבן  מחד  יעסקו  מפורים  שהחל  היא  הראויה  ההנהגה 
הפסח, ומאידך, בהלכות הרלוונטיות למעשה. בנוסף, בכל 
כחלק  היום  בהלכות  ולדרוש  לשאול  חובה  חלה  ורגל  רגל 

מתקנות משה ללימוד התורה. 

פסח הינו חג המרובה בהכנות 
ובהלכות הנוגעות להכנות אלו ולכן 

יש להקדים לו לימוד

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 דוא"ל באנגלית

 ניתן להירשם באתר מכון "צומת", עריכה: מכון "צומת"
www.zomet.org.il 02-9931889 'אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' 02-9931442, פקס

zomet@netvision.net.il 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



6

חלבנה
 "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ַסִּמים,

 ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה" 
)ל,לד(. 
מופיע  הקטורת  מסממני  כאחד  החלבנה  של  שמה 
בברייתא במסכת כריתות )ו,א( ובירושלמי )יומא, פ"ד 
ה"ה(: "פיטום הקטורת הצרי והצפורן החלבנה והלבונה 
משקל שבעים שבעים מנה...". ברייתא זו נאמרת לפני 
תפילת שחרית ובסיומה וברבות מקהילות ישראל גם 
לפני תפילת מנחה. מאמץ רב הושקע במהלך הדורות 
סימני  אולם  הקטורת  סממני  את  לזהות  בניסיון 

השאלה לגבי רובם נותרו בעינם. 
כנגד פושעי ישראל

החלופות  את  אציג  זו  ברשימה 
לרוב  שבניגוד  החלבנה,  לזיהוי 
שניחוחם  האחרים  הקטורת  סממני 
חריף  ריח  בעלת  שהיא  הרי  ערב, 
רע:  ריח  הדיפה  שריפתה  ובשעת 
"כל תענית שאין בה מפושעי ישראל 
אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, 
קטרת"  סממני  עם  הכתוב  ומנאה 
ל,לד(  )שמות,  רש"י  ו,ב(.  )כריתות, 
רע  שריחו  בשם   - "וחלבנה  מפרש: 
הכתוב  ומנאה  גלבנ"א,  לו  וקורין 
שלא  ללמדנו,  הקטורת,  סמני  בין 
באגודת  עמנו  לצרף  בעינינו  יקל 
פושעי  את  ותפלותינו  תעניותינו 

ישראל שיהיו נמנין עמנו". 
החלבנה  צירוף  של  הרוחני  במסר 

מסתתרים שני רמזים לזהותה. כאמור מדובר בסממן 
של  ריחם  את  להדגיש  ביכולתו  אך  רע,  ריח  בעל 
)הדרוש  בדרשותיו  הר"ן  עמד  זו  תכונה  על  הבשמים. 
הנכנסת  בחלבנה  הנרמז  הענין  "...וזהו  הראשון(: 
בסמני הקטורת, כי עם היות ריח החלבנה מצד עצמה 
ולהוציא  לעורר  כח  לה  שיהיה  אפשר  נאותה,  בלתי 

איכויות הסמים האחרים ולעורר בשמיותם".
עם  החלבנה  את  המזהים  ואחרים  לרש"י  בניגוד 
הגלבנא, שעליה נרחיב בהמשך, הרי שהרס"ג, הרמב"ם 
הרמב"ם  ה"מאיעה".  עם  אותה  מזהים  מפרשים  ועוד 
)ב,ד( כתב: "והחלבנה כמו דבש  בהלכות כלי המקדש 
וזהו  יוון,  בערי  אילנות  שרף  והוא  קשה  וריחו  שחור 
שמות הסמנים בלשון ערבי: עוד בלסאן ואצפאר טיב, 
אפרסמון  הצמח  או  הקטף  הוא  הבלסאן  ומיעה...". 

ואילו אצפאר או אט'פאר משמעותם ציפורן.
גלבנא

המופק  נעים  לא  ריח  בעל  צמיג  שרף  היא  החלבנה 
מכמה מיני כלך הנפוצים באירן, אפגניסטן ובטורקיה. 
 Ferula ו-  החלבנה  כלך  הם  העיקריים  המינים 
ההרים  מדרונות  על  בצפיפות  הגדלים   rubricaulis
העלים  מבסיסי  מופרשת  החלבנה  תפוצתם.  באזורי 
שקופים  גושים  בצורת  הצמח  של  השורש  וצוואר 
למחצה או לעיתים כטיפות נפרדות בצבע חום בהיר, 
בעל  מריר  טעם  לחלבנה  ירקרק.  צהוב  או  צהבהב 
ריח חזק דמוי טרפנטין עם מעט ריח מושק. על מנת 

השרף  הפרשת  את  להגביר 
נוהגים לבצע חתכים בשורש 
הצמח. לפני התקשות טיפות 
לבן- גוון  בעלות  הן  השרף 

השם  נובע  ומכאן  וייתכן  חלבי 
היא   Galbanum גם משמעות השם הלטיני חלבנה. 

חלב או גוון חלבי לבן.
סממן החלבנה היה מפורסם בעולם העתיק ונשא שמות 
דומים. בארמית וסורית הוא נקרא חלבניתא, בערבית 
התגלגל  השם  ח'לבאני.  נקרא  הוא  ובאירן  חלבאן 
 chalbane מהשפות השמיות ליוונית שבה הוא נקרא
כתרופה  שימשה  החלבנה   .galbanum וברומית 

ת  ר כ ז ו מ כתב: ו דיוסקורידס  ורומי.  יוון  בספרות 
הגדל  צמח  ממיץ  מופקת  "החלבנה 
בסוריה. המין המשובח דומה ללבונה, 
ולא  מעוצה  אינו  שמנוני,  נקי  הוא 
מעורב עם זרעי הצמח. מזייפים אותו 
הוא  קטניות.  ובגריסי  בשרף  בגומי, 
ומשמש  וכיווץ  חימום  תכונות  בעל 
פליניוס  ופנימית".  חיצונית  כתרופה 
)Nat. Hist. xxiv. 13( כתב: "בהרי 
החלבנה  גדלה  שבסוריה  אמנוס 
שם  על   stagonitis גם  הקרויה 
השיח עליו היא מצויה. היא משמשת 
דינרים  שלושה  מחירה  כתרופה. 

הקילו  הליברה )454 גרם(."
את  גידלו  העתיקה  בעת  כאמור, 
כיום  אך  בסוריה  גם  הלבונה  כלך 
ולכן  בטורקיה  נכללים  אמנוס  הרי 
בסוריה.  זה  צמח  מוצאים  אין 
החלבנה משמשת כתרופה גם ברפואה המודרנית אך 
שימוש זה הולך ומצטמצם. היא גם משמשת לעיתים 
לתעשיית  והכנסתה  בשמים  מיני  בכמה  כמרכיב 
בעלי  הבשמים  ל"משפחת"  כמקור  נחשבת  הבשמים 
הריח ה"ירוק". "ריח ירוק" הוא כינוי לקבוצת בשמים 

שריחם מזכיר עלים ירוקים. 
מאיעה

כאמור, יש המזהים את החלבנה עם ה"מאיעה" שהוא 
"ליקוידמבר  מהעץ  המופק  חום  בצבע  צמיגי  שרף 
ושטחים מוצפים  לנחלים  גדל בסמוך  זה  עץ  מזרחי". 
במזרח הים התיכון )דרום מערב טורקיה, באיים רודוס 
מ'   6-10 וגובהו  נשיר  העץ  סוריה(.  ובצפון  וקפריסין 
בכמה  מפיקים  השרף  את  יד.  כף  דמויי  עלים  בעל 
ואיסוף  הפנימית  הקליפה  פציעת  ידי  על  א.  שיטות: 
השרף הניגר. ב. מיצוי מחתיכות של קליפת העץ על ידי 
יציאת השרף  עד  בישול הקליפה הפנימית  ג.  כבישה. 
והשקעתו בתחתית הכלי. השרף ושמן המזוקק ממנו 
בזיהוי  הקושי  המסורתית.  ברפואה  בעיקר  משמשים 
זה הוא בכך שריח השרף מתקתק ונעים ואיננו מתאים 

לתיאור הגמרא על ריחה הרע של החלבנה. 

לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 
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האמת מנצחת
בילדותי, לא היו בחברה הישראלית זמרים דתיים. 
היה צמד רעים, אבל הם יוצאים מן הכלל המעידים 
על הכלל. בילדותי, פס הקול של החברה הישראלית 
לא כלל שירים דתיים. התרבות הישראלית הייתה 

חילונית למהדרין.
זמרים  מאוד  הרבה  ישנם  היום  אחרת.  הכל  היום 
שמחוברים לתורה וליהדות. היום, רשות הרבים של 
החברה הישראלית מכילה לא מעט שירים דתיים. 
מעלה  השומע  של  נשמתו  את  המרוממים  שירים 

הדוגמאות  אחת  מעלה. 
המעבר  את  הממחישות 
משפחת  היא  הזה  הדרמטי 
מפריד  עצום  מרחק  בנאי. 
המייסד  החילוני  הדור  בין 
המוכשרת  המשפחה  של 
ועוד(,  גברי  )יוסי,  הזאת 
)אהוד,  שאחריו  הדור  לבין 

מאיר ואביתר(.
רוחניים  תהליכים  לצפות  יכולת  יש  לאמנים 
ולהוביל אותם. בשנות השבעים והשמונים עברו 
מגישה  הישראלית  בחברה  משמעותיים  חלקים 
ובארץ  בלאומיות  מרכזי  ערך  הרואה  לאומית 
חשיבות  הרואה  הומניסטית  לגישה  ישראל, 
עצומה בדאגה לפרט )גם אם זה על חשבון ערכי 
קולות  שהשמיעו  הראשונים  שם,  גם  הלאום(. 

כאלו היו האמנים )'מלכת האמבטיה' ועוד(. 
והתורני  היהודי  בכיוון  שנעים  הרבים  האמנים 
הם ראש חץ לחברה הישראלית כולה. יותר ויותר 
בחברה  משמעותיים  חלקים  על  שומעים  אנו 
החברה  יהודית.  משמעות  שמחפשים  הכללית 
ישראליים  יהדות  לערכי  צמאה  הישראלית 

ולקשר עם הבורא.
***

רבות  פעמים  הזכיר  ז"ל,  עמיטל  הרב  מו"ר, 
כמעט  הזדהות  ישנה  שבהם  המקומות  ששני 
תורת  עם  הישראלי  הציבור  של  מוחלטת 
ישראל, הם דווקא המקומות שבהם אין חקיקה 

דתית. ברית מילה ויום כיפור. 
לפני שנים הגיע לארץ בערב יום כיפור, צוות 
זיהומי  של  השפעות  שבדק  הולנדי,  מחקר 
היחיד  שהמקום  כיוון  לכאן  הגיעו  הם  אוויר. 
יום  במשך  נוסעות  לא  מכוניות  שבו  בעולם 
ענן  נמוג  כיפור  ביום  ישראל.  ארץ  הוא  שלם, 

הזיהום והעשן האופף אותנו כל ימות השנה.
כל זה לא היה קורה אם הכנסת הייתה מחוקקת 
חוק האוסר נסיעות ביום כיפור. כל זה לא היה 
קורה אם המדינה הייתה מעודדת בחוק עריכת 
ברית מילה. לא צריך קורס בדמיון מודרך כדי 
לדמיין את קווי האוטובוסים שהייתה מארגנת 
מפלגת מרץ לאורכה ולרוחבה של הארץ ביום 
הכיפורים, ואת הבליץ התקשורתי כנגד הטקס 

הפגאני של 'ברית מילה'.
***

העם  של  שכוחו  העובדה 
גדול מכוחו של החוק באה 
במקרים  גם  ביטוי  לידי 

החוק  כאשר  גם  הפוכים. 
לכך,  והחברה מתנגדת  על ההלכה  מחייב שמירה 
יודעים  רבים  לא  העליונה.  על  החברה  של  ידה 
בספר  הופיע  השמונים  שנות  סוף  עד  אך  זאת, 
הקובע  חוק  סעיף  ישראל  מדינת  של  החוקים 
מאסר.  שנות  עשר  הינו  זכור  משכב  על  שהעונש 
שבקואליציה  בעת   1988 בשנת  רק  נמחק  הסעיף 
ש"ס  ישראל,  )אגודת  הדתיות  הסיעות  כל  ישבו 
והמפד"ל(. אף חבר כנסת 
שביטול  חשב  לא  חרדי 
בזהותה  פוגע  הסעיף 
הבינו  כולם  המדינה.  של 
לחוק  משמעות  שאין 

המנותק מהמציאות.
להפסיק  צריכים  אנחנו 
להתרגש מכל שבריר חוק 
גדולה  באמונה  ולהסתכל 
על העם שלנו. העם שלנו מתקרב לערכי היהדות. 

העם שלנו צמא ליהדות. 
***

איני מזלזל בחשיבות החקיקה. חוקים מעצבים את 
המציאות ומשפיעים עליה. אבל, גם אם אין לזלזל 
בחשיבותה.  להגזים  גם  אין  החקיקה,  בחשיבות 
אחרי הכל, חוקים הם רק אמצעים. פחות חשוב מה 
יאמר ספר החוקים, חשוב יותר מה יעשו היהודים.
ישנם  שלנו.  בעם  גדול  אמון  לתת  צריכים  אנחנו 
התורה  קיום  על  ישיר  באופן  שמשפיעים  חוקים 
וכמובן  כשרות,  חוקי  הגיור,  חוק  )למשל  וההלכה 
הבית  מפלגת  שהעבירה  החשוב,  החוק  סעיף 
ישראל  שמדינת  הקובע  הגיוס,  חוק  בתוך  היהודי 
לטפל  שיש  ודאי  בהם  תורה(  בלימוד  ערך  רואה 
המתייחסים  אחרים,  חוקים  אבל  רבה.  בזהירות 
לקבוע  יש  האישי  או  הציבורי  המרחב  של  לצביון 
שבת  חוק  עדיף  הישראלית.  החברה  עם  בשיתוף 
שבת  חוק  מאשר  בקונצנזוס,  המתקבל  מצומצם 

רחב המתקבל בכפייה קואליציונית. 
מעולם  פסיק  על  נוותר  לא  לעולם  ברור.  שיהיה 
ואינה  האמונות המוצק שלנו. תורתנו תורת נצח, 
מוותרים,  לא  אנחנו  חולפות.  באופנות  תלויה 
המכלול  בתוך  שלנו  המקום  את  מבינים  אנחנו 
הגדול המרכיב את החברה הישראלית הרחבה. לא 
נפריע לעם הגדול שלנו למצוא בעצמו, ובלי כפייה, 

את דרכו לעולם היהדות והתורה. 
אנחנו חיים בשלום עם העובדה שאין חוק האוסר 
על עבודה זרה או בעילת אשת איש. אפשר לחיות 
חילוניים  לאנשים  המאפשרים  חוקים  עם  בשלום 
יש  הכוח  את  בעינינו.  האסורים  דברים  לעשות 
המשפיעים  לחוקים  החשובים.  למאבקים  לשמור 

בצורה משמעותית על החברה.

לא צריך קורס בדמיון מודרך 
כדי לדמיין את קווי האוטובוסים 
שהייתה מארגנת מרץ לאורכה 

ולרוחבה של הארץ ביום הכיפורים
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מאות  של  למסע  ממלכתה  את  עוזבת  שבא  שמלכת  הייתכן 
נותנת  הייתכן שהיא  לבחון את שלמה?!  כדי  רק  קילומטרים, 
לשלמה מתנות בסכום עתק רק בגלל שהצליח בחידון?! ייתכן 

שהייתה לה מטרה נוספת:
בפרק הקודם, מסופר על חירם מלך צור שקיבל רשות משלמה 
ליצור נתיב סחר בין צור למפרץ אילת. מהנמל, יורדי הים של 
חירם  בו.  ולסחור  הזהב שבאפריקה,  להגיע אל  צור מצליחים 
ככר  ועשרים  "מאה  ערך:  יקרות  במתנות  לשלמה  משלם 
יקרה".  ואבן  עצי אלמוגים...  כן  בא  לא  עצי אלמוגים...  זהב... 
מביאה  שבא  שמלכת  למתנות  להפליא  דומות  אלו  מתנות 

בפרקנו "מאה ועשרים ככר זהב... 
ההוא...  כבושם  בא  לא  בשמים... 

ואבן יקרה".
את  מעלה  המתנות  בין  ההשוואה 

ההשערה, שמדובר כאן בתחרות עסקית. מלכת שבא מזהה את 
הסיכון הכלכלי בכך שחירם שובר לה את המונופול על הזהב 
האפריקאי, ומציעה לשלמה עסקה חלופית, שוות ערך לעסקה 

של חירם.
כאז כן היום, גם כאשר בארץ ישראל ישנם פחות משאבי טבע, 
יותר: המיקום הגיאוגרפי  נותנת לנו משאבים חשובים  הארץ 

המרכזי, והתבונה הישראלית.
)ע"פ ישראל בן-שם, בית מקרא נו(
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חידה לכי תשא
שלוש פעמים בפסוק חוזרת אותה מילה;
פעמיים - באותה משמעות, פעם – שונה;

פעמיים - רפויה, פעם - דגושה.
מהי המילה?

תשובה לפרשת תצוה
החידה הייתה: 

זה הביטוי לעוסקים במלאכה,
גם לממשיך בסיום התורה.

 הפתרון: 
 לתגובות: info@hidonim.com העוסקים במלאכת הבגדים היו מלאי רוח 

ל  ר ֶאל כָּ ַדבֵּ ה תְּ חכמה: "ְוַאתָּ
אִתיו רּוַח  ר ִמלֵּ ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶשׁ
ְגֵדי ַאֲהרֹן  ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֶאת בִּ

ׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי" )שמות  ְלַקדְּ
כח,ג(.

יהושע בן נון ממשיכו של משה היה מלא רוח 
י ָסַמְך  ן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה כִּ ַע בִּ חכמה: "ִויהֹוֻשׁ

ה ֶאת ָיָדיו ָעָליו..." )דברים לד,ט(. מֶֹשׁ
מוזמנים לאתר שלנו: "החידון והחוויה"
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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 

התגרות באומות?
 "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"
 )אסתר ט,א( 

נאום רווי חשש
לנאום  הממשלה  ראש  יציאת  לפני  נכתבות  הבאות  השורות 
בקונגרס האמריקאי, על אפו וחמתו של נשיא ארה"ב. כשתקראו 
בתקשורת  זכה  האם  ובעיקר:  אירע,  מה  תדעו  כבר  אותן 
של  לקיתונות  רק  או  שבחין  של  לכתבות  גם  האמריקאית 
שופכין. אבל הפעם ה'משחק' הרבה יותר רציני משאלת 'מה יחס 
התגרות  כאן  יש  שנוצרה,  בסיטואציה  ספק,  ללא  התקשורת'? 
אסטרטגי  סיכון  ונטילת  שבידידתנו',  'הגדולה  בנשיא  ברורה 

דרמטי.
זו,  שאלה  סביב  אישית  סחרחורת  חש  אני  שבועות  כמה  מזה 
תודתי  לא?  או  לנאום  לא?  או  לנסוע  לדעתי:  שאלו  לא  ולמזלי 
ראש  בנסיעת  הדתית'  הציונות  רבני  תמיכת  'מודעת  למארגני 
הממשלה, ושיגור ברכת הדרך, שלא פנו אלי להצטרף. אילו פנו 
לתמוך  קרוא  הריני  כפטריוט  מחד,  נפשי;  את  מוצא  הייתי  לא 
במדיניות ממשלה ימנית, בזירה הבינלאומית. מאידך גיסא, אנו 
ניצבים )בשעת כתיבת השורות( בפני משבר עמוק אשר לכאורה 
ישורנו? אביע איפוא דעת-יחיד  ניתן היה למונעו, ואחריתו מי 
מסתייגת, למרות היותי לאומי-גאה. בעצם אני חושש – וחש – 

כי אני מביע דעת רבים, כשליח ציבור.
ואלמלא  המשבר,  עילת  הוא  הבחירות  עיתוי  כי  מודים  הכל 
סמיכות המאורעות ניתן היה למתק את גלולת הנאום בקונגרס 
במלא  שואל  אני  ולפיכך  הנשיא".  של  ראשו  "מעל  המונף 
התמימות; איזה אסון היה מתרגש אם הנאום היה נישא למחרת 
השמאל'  ו'גבר  אסון  יסתמן  חלילה  אם  גם  בישראל?  הבחירות 
בבחירות אלו עדין ראש הממשלה מכהן, וכוחו בפיו ובשכנוע לא 
נמוגו. מה גם שבימים הראשונים שלאחר הבחירות איש לא ידע 
בבירור מי יכהן כראש ממשלה, ואפשר לעצור את ההתרוצצות 
לא  לארה"ב.  רוה"מ  גיחת  לטובת  ליומיים,  הבחירות  שאחרי 
השתכנעתי בהסבר 'סביבת רוה"מ' כי ההסכם עם האיראן עומד 
להיחתם בד' בניסן )24.3( ו"אסור לאחר את הרכבת". בנסיבות 
שנוצרו דומה כי יקל לבלום את הצנטריפוגות האיראניות בכ"ח 

באדר יותר מאשר בי"ב בו, בשל ההתנצחות עם הנשיא ויועציו.
התגרות באומות

לכך מתלווים  אך  הנושא.  סביב  הרציונלית  כאן הסחרחורת  עד 
סביב  סובבים  והם  המטה-פיזית,  בקומה  בקומת-על,  הרהורים 

הנושא 'התגרות באומות'.
החרדית  היהדות  עם  המחלוקות  סלע  להיות  הפך  זה  נושא 
החרדית  ההתנגדות  והמדינה.  השואה  טרום  בתקופת 
האידאולוגית לציונות נשענת על המדרש )שלא בא זכרו בהלכה(: 
)תנחומא  באומות"  ימרדו  שלא  ישראל  את  הקב"ה  "שהשביע 

'סאטמר'  חסידות  בחצר  ד(.  דברים 
למדרגה  זו  אגדית  מימרא  העלו 

מלחמת  מקדשים  והם  האמונה,  מעיקרי  אחד  של  תיאולוגית 
חרמה נגד ייסוד מדינה ישראל שהיא בעיניהם 'מרידה באומות'. 
כת סהרורית זו מאמינה כי השואה האיומה היא עונש על פשע 
הציונות – המרידה באומות. הם מוכנים לשתף פעולה עם איראן 

כנגד מדינת ישראל, לכפר על 'פשע' זה.
הביטוי 'מרידה באומות' שינה מעט את צורתו והוסב ל'התגרות 
התורה'  'יהדות  מצד  רבות  פוליטיות  התנגדויות  באומות'. 
למהלכי ממשלות בישראל מוכתרות כ'התגרות באומות' )"הרב 
שך הביע כאבו וזעק שוב ושוב מנהמת לבו כי אין לנו חלק ונחלה 
זה, שיש בהם  והאידיאלים הלאומיים מסוג  'ההתנחלויות'  בכל 
בעד שלום  "אנחנו  נאמן תש"ע.  יתד  באומות";  משום התגרות 
אייר  האמריקאי,  לשגריר  גפני  ח"כ  באומות";  התגרות  ונגד 

תשע"ד; ורבים כמותם(.
הציונות הדתית לא זו בלבד שלא רואה כל פסול אמוני בהתגרות 
באומות, אולי דוקא להפך; יש ב'התגרות' )ואין הכוונה בהתגרות 
לשם התגרות( מימד של עמידה תקיפה על שלנו, זקיפת ראש, 

אי-התקפלות ואי-כניעה גם לנוכח מצוקות וספקות. 
ישועה מתוך התגרות

אנו  אשר  הפורים  בימי  דוקא  תוקף  משנה  מקבלים  הדברים 
נגיע  באומות  ההתגרות  מודל  את  בתנ"ך  נחפש  אם  בעיצומם; 
יושב בשער המלך...  "ומרדכי  המן;  מול  מרדכי  להתנהלות  מיד 
לא יכרע ולא ישתחוה... מדוע אתה עובר את מצות המלך... ולא 
הפיל  להשמיד...  המן  ויבקש  חמה...  המן  וימלא  אליהם...  שמע 
של  התגרות  דברי  הוסיפו  במדרשיהם  חז"ל  ג(.  )אסתר  פור" 
מרדכי בהמן בעיקר בסצינת ההרכבה על הסוס. הוי אומר, גזירת 
'התגרות באומות'. האם  נולדו על ברכי  שושן הבירה והנצחון 

ניתן ללמוד מכאן ולשאוב השראה לדורות? 
ואחרי ככלות הכל, אם רוה"מ החליט לנאום למרות ההתגרות, מוטב 

שזה ייערך בחודש אדר ולא בחודש אב...  
)נכתב במוצ"ש תצוה(

גזירת שושן והישועה נולדו 
על ברכי ההתגרות...

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

רק 96x3 ש"ח
)סה"כ 288 ש"ח כולל דמי משלוח(

 שימו לב! 
השנה שביעי של פסח ושבועות סמוכים לשבת

חג"ז
שעון גז ליו"ט

הזדרזו, המלאי מוגבל!בפעם הקודמת נותרתם ללא חגז?

פסח בפתח!!!פסח בפתח!!!

מאפשר בישול וחימום מהיר לחג.
הפעלה פשוטה ונקייה. כיבוי גז - למהדרין!


