
1

האם מותר להקריב מנחות ונסכים מפירות שביעית?
'כתועפות ראם' - על בעל החיים העצום ש)אולי( עבר מן העולם
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מוסר הנביאים
מן המפורסמות אצל המבקרים שהנביאים הדריכו את בני 
דורם לעבודה מוסרית בלבד וזלזלו במעשים הפולחניים. 
יהודה הלוי בספר הכוזרי  רבי  ראייתם, שכבר עמד עליה 
)מאמר שני, מז(, היא מפסוקי ההפטרה שלנו: "הירצה ה' 
באלפי אילים, ברבבות נחלי שמן, האתן בכורי פשעי, פרי 
בטני חטאת נפשי? הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' דורש 
עם  לכת  והצנע  חסד,  ואהבת  כי אם עשות משפט  ממך, 

א-להיך" )מיכה ו,ז-ח(.
שהנביאים  )שם(  ריה"ל  דבריהם  על  השיב  יפה  וכבר 
הבסיסי.  המוסר  חובת  ידי  יצאה  שלא  חברה  אל  דיברו 
נשגבים  היותר  הקודש  בענייני  העיסוק  כזאת,  בחברה 
אינו כי אם חוכא ואיטלולא, ועל זה נאמר "זבח רשעים 
את  רכש  שכבר  מי  כן  שאין  מה  כא,כז(.  )משלי  תועבה" 
המעלות המוסריות הבסיסיות, אצלו רצויה מאוד עבודת 
אפאר"  תפארתי  ובית  מזבחי  רצון  על  "יעלו  הקורבנות: 

)ישעיהו ס,ז(.
לפי זה מובנת ההצמדה של הביקורת על הקרבן למעשה 
ומה  מואב  מלך  בלק  יעץ  מה  נא  זכר  "עמי,  ובלק:  בלעם 
ענה אותו בלעם" )ו,ה(. בלעם ובלק סברו שהקרבת הקרבן 
מטרה  משרתת  היא  אם  גם  עצמה  מצד  הרצויה  היא 
נוראה כמחיקת עם ישראל, ולכן הרבו בקרבנות. התברר 
היא  ישראל,  עם  בקרב  הנשואה  המוסרית  שהמגמה  אז 

המכריעה לאיזה כיוון תפעל ההשגחה העליונה.
הערכים הפועלים בהיסטוריה דרך עם ישראל, המצדיקים 

אינם  הנצחי,  קיומו  את 
הנאמנות  במידת  תלויים 
ישראל  בני  של  הגלויה 
אליהם. אדרבה, לפעמים יכול 
השטחי  לצופה  נדמה  להיות 

שעם ישראל אינו עומד באמות 
המידה של המוסר הכללי. אבל המבט הכללי הצופה מראש 
ההרים "מראש צורים אראנו", יודע לומר "מה טובו אהליך 
אל  ופונים  בשיטים  יושבים  שישראל  בשעה  גם  יעקב", 
ההבל. נראה שאת זה רמז הנביא במילים "מן השיטים ועד 
הגלגל", כלומר בין כאשר הם בשפל המדרגה של השיטים, 

ובין כאשר עוסקים בעבודת המשכן שבגלגל.
תחילה  הם  לעולם  ישראל  עם  שמנחיל  הערכים 
הצדק  עשיית  דרישת  הקדמת  כלומר  משפט",  "עשות 
ישראל  עם  נוהג  כך  החסד.  מידת  של  לתקפותה  כתנאי 
במלחמותיו, הבאות להשיב את ארצנו מידי גוזליה ולנקום 
את דמי העשוקים. מתוך כך "ואהבת חסד", כלומר בקשת 
"והצנע לכת עם א-להיך" מבטא את  נברא.  לכל  הטובה 
לא- העולם  בין  הקשר  למפרנסי  להיות  העליון  התפקיד 
נחלתם  חי,  כל  מעיני  המוצנעים  הסודות  ידיעת  לוהות. 
לצינור  אותו  העושה  היא  ישראל,  בני  של  הבלעדית 

ההתגלות לעולם כולו.
יצא לאור ספרו החדש של הרב שרקי

"דעה צלולה - עולם ואדם במשנת הרב קוק".
ניתן להשיג בטלפון 050-5556775

ourim.yaara@gmail.com או במייל

לפרסום מודעות: 052-4295209
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יפוצו מעיינותיך
חוטפים בהיסטריה

חז"ל דורשים את נבואות השבח של בלעם לא רק כעוסקות 
את  כמציינות  גם  אלא  עצמם,  ישראל  בני  של  במעלתם 
חביבות המצוות בעיני עם ישראל. בלעם מכיר בכך, שלא 
די,  בלי  ישראל עד  ברוך הוא אוהב את עם  רק שהקדוש 
אלא שגם מצד מעשיהם "ראויים הם לברכה" ואי אפשר 
לקללם. נעיין כעת בשניים מהשבחים על פי הסבריו של 

הרבי מלובביץ'.
אומר  השנייה  בנבואתו 
יקום  כלביא  עם  "הן  בלעם: 
עד  ישכב  לא  יתנשא,  וכארי 
לפשט  בנוסף  טרף".  יאכל 
של  גבורתם  על  המדבר 
את  רש"י  מביא  ישראל, 
עומדים  "כשהן  חז"ל:  דברי 

המצוות,  לחטוף את  כארי  הן מתגברים  משנתם שחרית 
ללבוש טלית, לקרוא את שמע ולהניח תפילין. לא ישכב 
– בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא 

לטרפו, כיצד? קורא את שמע על מטתו". 
לא רגועים בכלל

הצורך להתגבר כארי בבוקר מובן ואף מוכר לנו מתחילת 
השולחן ערוך, אבל למה לחטוף? מה לא מושלם בקימה 

זריזה לקיום המצוות בשמחה?
יש כאן פן נוסף בחיבתם של ישראל למצוות. לאחר כמה 
חזרתנו  עם  מהחיים,  פרידה  של  סוג  שהן  שינה,  שעות 
הוא  אותנו  שמעסיק  הראשון  הדבר  בהיסטריה.  אנחנו 
הקשר שלנו עם ה', חייבים אותו זמין, וזה בא לידי ביטוי 
בנחת,  להתנהל  יכול  תאבון  בעל  אדם  מצוות.  בחטיפת 

אבל מי שעוד שנייה מת מרעב וגעגועים – חוטף!
אנחנו חוטפים עוד מצווה ועוד אחת, ומובן שהמשך היום 
מושפע גם הוא מהחטיפות האלה. חטיפה אינה "מחטף" 
שחוטפים  אהוב  תינוק  כמו  עצומה,  לאהבה  ביטוי  אלא 
ובלי  מסודרת  הכי  בצורה  תמיד  לא  אותו  ומנשקים 
שאינה  פעולה  היא  חטיפה  יותר,  בעומק  גדולות.  הכנות 
והגיון אלא קשורה למסירות נפש ש"למעלה  על פי סדר 
מטעם ודעת" ותנועת נפש זו נדרשת בפתיחת עבודת ה' 

שבתחילת היום.
דבר  לקיחת  היא  "חטיפה"  לחטיפה:  אחרונה  ומשמעות 

מישהו.  של  לרצונו  בניגוד 
היצר הרע רוצה לטרוף אותנו, 

עצמנו  את  חוטפים  ואנחנו 
קרבות  בתשובה.  וחוזרים  מידיו 

עזים מתחילים עם שחר, ואנחנו בהחלט "מחטיפים לו" 
ורוצים לחסל אותו לגמרי בעזרת הטלית, התפילין וקבלת 
עול מלכות שמים, וכלשון רש"י )לגבי קריאת שמע שעל 

המיטה(: "אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו". תחטפו! 
בשקט ובהתמדה

הראשונה  בלעם  בנבואת 
יעקב".  עפר  מנה  "מי  נאמר: 
מעבר לציון ריבוי העם כעפר 
מחז"ל:  רש"י  מביא  הארץ, 
שהם  במצוות  חשבון  "אין 
תחרוש  לא  בעפר,  מקיימים 
סוטה  ועפר  פרה  אפר  כלאים,  תזרע  לא  ובחמור,  בשור 

וכיוצא בהם". אבל מה מיוחד בעפר בכלל ובמצוות אלו?
עפר הוא דבר בלי טעם, דבר זה מרמז על קיום המצוות 
מתוך קבלת עול וביטול לה' של "נפשי כעפר לכל תהיה". 
"חוקים",  המכונות  במצוות  בעיקר  מתבטא  כזה  קיום 
מצוות כמו כלאים, פרה אדומה ועפר סוטה הן דוגמאות 
למצוות שאין אפשרות להבינן בטעם ודעת )"אין חשבון 

במצוות"(.
רש"י מציין שני סוגי כלאים ושתי מצוות עשה, ויש כאן 
תמידית  פעולה  ישנה  המצוות  ארבע  בכל   - נפלא  דבר 
הוא  אדומה  פרה  חלק ממצוות  במצוות".  "אין חשבון   –
שיהיה אפר למשמרת כל הזמן, גם כשלא משתמשים בו 
להזאות על טמאים. פעולת עפר הסוטה איננה רק בעת 
השתייה. אישה טהורה נפקדת בזכות השתייה בצאצאים 
יפים, כך שההשלכות של השתייה מלוות אותה כל חייה. 
חקלאית,  בחברה  תדירות  פעולות  הן  וזריעה  חרישה 
חרישה  בכל  תעשה",  "לא  מצוות  היא  שכלאים  ולמרות 
של  כפעולה  המצווה  מתקיימת  כדין  זריעה  ובכל  כדת 

ממש. 
כך שמלבד ההיסטריה החיובית שלנו שגורמת לנו לחטוף 
מצוות, אנחנו מחוברים למצוות גם מזווית שונה לחלוטין 

– בענווה, בהתבטלות ובהתמדה.

היצר הרע רוצה לטרוף אותנו. קרבות 
עזים מתחילים עם שחר, ואנחנו 

בהחלט "מחטיפים לו" ורוצים לחסל 
אותו לגמרי..

 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com
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מאוצר הסיפור החסידי
שבת ביום שלישי

האם אנו מרגישים את קדושת השבת עצמה, או שמא 
הקוגל, מפת השבת הלבנה וזמירות השבת הם הגורמים 
"האחים  את  הטרידה  זו  שאלה  "שבת"?  לחוש  לנו 
הקדושים", ר' אלימלך מליז'נסק ואחיו הגדול, ר' זושא. 
על פי המסופר, שני האחים חששו שמא הקדושה שהם 
הם  אין  שמא  "דמיון".  אלא  אינה  השבת  ביום  חשים 
חשים את קדושת השבת, אלא חווים רגש הנוצר מתוך 
העיסוק בחפצים ובפעולות הכרוכים ביום זה. האחים 
חול,  ביום  השבת  את  לקבל  ניסוי:  לערוך  החליטו 
ירגישו  ולבדוק, האם ההרגשה נשארת דומה או שמא 

שאין זו שבת "אמיתית".
מפוריסוב  האדמו"ר  ידי  על  שנמסר  כפי  הסיפור  הנה 

ונשמר במשפחת אדמו"רים פולנית זו:
ר' אלימלך ור' זושא התווכחו 
יתברך.  השם  עבודת  בעניין 
קודש  שבת  כשבאה  הנה 
קדושת  את  מרגישים  הם 
תורה  דברי  ואומרים  השבת 
אצל  החסידים  באסיפת 
עבודתם  אולי  אך  שולחנם, 

והרגשתם אינם באמת חלילה, והכל הוא בדרך דמיון. 
לעשות  בזה,  בחינה  לעשות  ביניהם  החליטו  לזאת, 
באסיפת  קודש  בשבת  כמו  החול  בימי  סעודה 
כמו  ההרגשה  להם  יהיה  אם  ידעו.  ואז  חסידים, 
אמת,  בדרך  לא  והרגשתם  דרכם  חלילה  אזי  בשבת, 
מבורר  להם  יהיה  אזי  בשבת  כמו  ירגישו  לא  ואם 
עשו.  וכן  אמת.  השבת  את  והרגשתם  אמת  שדרכם 
הכינו סעודה כמו בשבת קודש, וגם לבשו בגדי שבת 
והנה  חסידים.  עדת  עם  לשולחנם  וישבו  ושטריימל, 
הרגישו הרגשה גדולה, ואמרו גם דברי תורה. התחיל 
רבי אלימלך לבכות ואמר לאחיו הקדוש: "זושא, מה 
נעשה!" – "ֶמְיֶלך," )אלימלך( אמר ר' זושא, "נלך לקבל 

את עצתו של רבינו המגיד שבמזריטש." 
נסעו השניים אל המגיד וסיפרו לו את מרירות לבבם. 
בגדי  את  לבשתם  אמנם  "אם  המגיד:  להם  השיב 
את  שהרגשתם  וראוי  נכון  אז  והשטריימלך,  השבת 
יכולים  שטריימל  עם  שבת  בגדי  כי  השבת,  קדושת 
להמשיך את האור של קדושת השבת, ועל כן אין לכם 

הרב  פי  )על  כלל!"  לפחד  מה 
כתר  רבינוביץ,  מרדכי  אריה 

היהודי, תרפ"ט, עמ' נה-נו(
אולם  השבת,  בקדושת  נוגעת  המגיד  של  תשובתו 
למעשה, היא נוגעת בשאלה עמוקה ורחבה הרבה יותר. 
אדם  לכל  אולי  המשותפת  המתסכלת,  השאלה  זוהי 
שעל  הכיפה   – הנסיבות  שלולא  ייתכן  האם  מאמין: 
היו   – המקצועיים  והחיים  המשפחה  החברה,  הראש, 
נעלמות גם אמונותיי, תחושותיי הדתיות, רגש התפילה?
לפי  עוקצה.  את  זו  משאלה  נוטלת  המגיד  של  תשובתו 
אותם  חיצוניים,  וסממנים  נסיבות  אותם  תשובתו, 
"לבושים", כגון כיפה או שטריימל, מכילים את המהות 
עצמה, את "האור של קדושת השבת". המגיד מפקיע את 
חשיבותו של הדיון "מי אני באמת", ואת רצוננו לדעת מי 
אנו ללא המסגרת, ועונה: אתה הוא לבושיך, אתה הוא 
מתנהג  אתה  שבו  האופן 

ומתנהל בעולם. 
לי על  אחד מתלמידיי סיפר 
שנערך  בניסוי  השתתפותו 
בעקבות  הישיבות  באחת 
התלמידים  הזה.  הסיפור 
כהלכתו  "טיש"  וערכו  זמירות  שרו  שבת,  בגדי  לבשו 
הייתה  התלמיד,  שסיפר  כפי  התוצאה,  שלישי.  ביום 
זהה לסיפורנו – הם חשו בעוצמה תחושות "שבתיות". 
לדבריו, את המשבר חשו התלמידים דווקא כאשר הניסוי 
הגיע לסיומו. כאן התבלבלה נפשם, והם הוכו בתחושה 

צורבת של שקר. 
של  בתשובתו  נחמה  מוצא  אני  כך,  משום  דווקא  אולי 
לנו "לרמות" את עצמנו, אם אין  המגיד. אם כל כך קל 
הרי  וקבועה,  יציבה  עצמית  מהות  אל  להגיע  אפשרות 
שאותה מהות הופכת לקרובה ולזמינה הרבה יותר. שהרי 
להחליף "לבושים" ולשיר זמירות קל הרבה יותר מאשר 
אינה  המגיד  של  תשובתו  ועמוק.  פנימי  שינוי  לייצר 
חשיבותו  את  מעלה  אלא  השבת,  קדושת  את  מנמיכה 
זקוקים לחפצים  של השטריימל. במילים אחרות – אנו 
ולמסגרת מארגנת, בעזרתם הנני אני, ובלעדיהם – אהיה 

פשוט מישהו אחר...

'כי בגדי שבת עם שטריימל יכולים 
להמשיך את האור של קדושת השבת, 

ועל כן אין לכם מה לפחד כלל!'

zeevkitsis@gmail.com :לתגובות והארות
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המחשב חסום!
צררר...  טאח...  "צררררר... 
וואואו...  וואואו...  צררר... 
מונחות  הידיים  טילילינג..." 
העיניים  המקלדת,  על 
והנשימה  למחשב,  מרותקות 
איכשהו  נעצרת.  כמעט 
המשחק הזה מצליח כל פעם 
לרגש אותי מחדש. אני חושבת ששיחקתי בו כבר מאות 

פעמים, וזה ממשיך להיות כיף.
אבל האמת היא, שזה שאני משחקת כל כך הרבה פעמים 
באותו משחק, זה לא רק בגלל שהתאהבתי במשחק הזה. 

זה בגלל החסימה.
זה,  ובגלל  חסימה,  האינטרנט  על  לנו  התקינו  ההורים 
כשאנחנו מנסים להיכנס לכל מיני דברים מעניינים, הכל 

נחסם. זאת אומרת לא ממש הכל, אבל 
הרבה דברים נחסמים – וזה מעצבן!

אני רוצה לצפות בסרט מעניין ביוטיוב 
– זה חסום!

אני רוצה להיכנס לכל מיני אתרים של 
משחקים מגניבים – הם חסומים!

למצגת  תמונות  לחפש  רוצה  יהודה 
שהוא מכין לכיתה. התמונות חסומות!
נתנאל מנסה להפעיל איזה שיר חסידי 

– גם הוא חסום!
אפילו כשאבא ואמא מחפשים דברים 
באינטרנט, אני שמה לב שהם נחסמים 

לא פעם.
אוף! בשבל מה אנחנו צריכים את החסימה הזאת?

כן, אני יודעת. אבא דיבר על זה המון פעמים שבאינטרנט 
יש גם הרבה שטויות, הרבה חוסר צניעות, הרבה אלימות, 
ובקיצור – אפשר להגיע לכל הזבל שבעולם בקלי קלות – 

אבל בכל זאת, החסימה הזאת ממש מוגזמת!
לספיר.  הולכת  אני  הזה.  מהמשחק  לי  נמאס  די  טוב, 

נשחק, נפטפט... מזמן כבר לא הייתי אצלה.
למשחק  מרותקת  אותה  מצאתי  לספיר,  כשהגעתי 
מעניין,  היה  הוא  הכרתי.  שלא  משחק  היה  זה  במחשב. 
ומנסה  עיניים,  נועצת  כשאני  ספיר,  מאחורי  ונעמדתי 
להבין את כללי המשחק. במהירות ומיומנות היא הריצה 
דמות מוזרה בעלת קרניים על המסך הנה והנה. מדי פעם 
בעלת  והדמות  המסך,  של  הצדדים  מאחד  ילד  הופיע 
ופוצצה  עליו  התנפלה  השחקן(  בעצם  )שזה  הקרניים 
אבן,  עליו  לזרוק  ברובה,  עליו  לירות  יכולה  היא  אותו. 
או פשוט לתת לו אגרופים. אם הצליחה להרוג את הילד 
במכות אגרוף זה נותן הכי הרבה נקודות. בשלבים הבאים 
הדמות הייתה צריכה לפוצץ לא רק ילד אחד אלא קבוצה 
שלמה של תינוקות, ואם היא לא הצליחה, אז התינוקות 
משכו אותה מכל עבר ביללות והפילו אותה )גיים אובר!(. 
כל  את  ריסקה  תמיד  וכמעט  טובה,  ממש  היתה  ספיר 
משלב  אליה.  להתקרב  הספיקו  שאפילו  לפני  התינוקות 
נעשו  זה  עם  ויחד   – והסתבכו  המשימות  הלכו  לשלב 

אלימות יותר ויותר.

זה  ככה  ספיר,  "רגע,  ושאלתי:  התיישבתי  מסוים  בשלב 
כל המשחק?"

"כן, זה אחד המגניבים!" ענתה ספיר בהתלהבות.
לרסק  האלה...  "המכות  גמגמתי,  לך?..."  מפריע  "ולא 

תינוקות... להעיף זקנים..."
"נו באמת," אמרה ספיר בלגלוג, "הרי זה רק משחק! לא 
פגעתי בשום תינוק ושום זקן. זה הכל ציורים על המסך!"

מרגיש  זה  לי.  נראה  לא  יודעת.  לא  אבל..  כן,  "אההמ... 
כאילו באמת את עושה את זה."

 "טוב, נו, אם את לא רוצה, נחפש לך משהו אחר..." אמרה 
ספיר באנחה. היא הניחה לזקן אחד להכות אותה במקל 
הודיע  והמחשב  מעולפת,  נפלה  שלה  שהדמות  עד  שלו 

"גיים אובר".
פרסומת מאוד לא צנועה לשמפו קפצה מולנו, אבל ספיר 
לאחד  ועברה  מכך,  התעלמה 
פחות  שאני  הילדים  מאתרי 

מכירה. 
או  בסרטון  שם  צפינו 
את  ניצחו  הטובים  שנים. 
על  התגברו  הנסיכות  הרעים, 
והנסיכה-הילדה  הצ'ומבורים, 
מתקתק  בקול  הודיעה  הגיבורה 
שמעכשיו בממלכה שלה, ממלכת 
ייכנס  לא  הקסומה,  הפיות 
פתחו  הנסיכות  צ'ומבור.  אף 
כל  גירוש  על  ושרו  מוזר  בריקוד 
הפיות  מממלכת  הצ'ומבורים 

הקסומה.
בלי  ושאלתי  עצמי  את  תפסתי 
קול: "האם גם בממלכה שלנו, ממלכת הילדים הקסומה, 
אנחנו נזהרים לא להכניס את הצ'ומבורים? האם באמת 
זה טוב שנתרגל למכות, לחוסר צניעות, למרוץ אינסופי 

של מלחמות טוב ורע?"
חשבתי לשאול את ספיר את השאלה הזאת, אבל הרגשתי 
פתאום  אבל  מדברת.  אני  מה  על  תבין  לא  בכלל  שהיא 
לא  המעצבנת.  החסימה  את  אבא  לנו  עשה  למה  הבנתי 

הייתי רוצה שהמחשב שלנו יראה כמו זה של ספיר...
כן, מודה, זה עדיין מעצבן אותי לפעמים, אבל בעצם אני 
כן מבינה שזה חשוב. עדיף היה שמישהו אחראי ישב לידי 
וייתן לי להיכנס רק לדברים הטובים. אבל נו, הרי זה לא 
מעשי. בשביל זה יש תוכנת חסימה – והיא טועה הרבה 

פעמים ב"החלטות" שלה. 
מסתבר שלכל צד יש מחיר, והיום אני מבינה שהמחיר של 

להיות בלי חסימה הוא הרבה יותר גדול... 
ספריית  "הרפתקאות  רוזן  יקהת  מאת  חדש  ספר  יצא 
רימונים", ניתן להשיגו וכן את "משמיע ישועה לילדים" 

ו"משפחת ישראלי" בטלפון 054-6340121

נעמה מספרת:

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com
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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

 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

מנחות ונסכים בשנת השמיטה
שאלה: האם מותר להקריב מנחות, לחמי תודה ונסכים 

מפירות שביעית ומדמי שביעית?
דרשת התורת-כהנים והתוספתא

)ויקרא  בהר  שבפרשת  השמיטה  בפרשת  הפסוק  על 
כה,ו(: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" שנינו בברייתא 
בתורת-כהנים: " 'לאכלה' - ולא להביא ממנה מנחות, 
ביראים  הובאה  זו  דרשה  ממנה".  נסכים  להביא  ולא 
מובאת  אינה  אך  קמז-קמח(,  )עשין  ובסמ"ג  )קנח( 

בכתבי הרמב"ם. 
התורת- דברי  נאכלים  שאינם  ונסכים  למנחות  ביחס 
כהנים מובנים, שהרי הייעוד של פירות השביעית הוא 
לחמי  מביאים  לא  מדוע  אולם  להקרבה.  ולא  לאכילה 
הקומץ  שאין  מנחות  וכן  לאכילה,  המיועדים  תודה 

מוקטר מהן?
]ובאופן  )א,יא(  בשקלים  התוספתא  הוא  נוסף  מקור 

דומה גם בתוספתא מנחות ח,ל ומעילה א,כז[: 
ונסכים  מנחות  מביאין  אין 
ומנחת תודה ולחמה של תודה 
ומן  התרומה  ומן  הטבל  מן 
ניטלה  שלא  ראשון  המעשר 
תרומתו וממעשר שני והקדש 
מן  המדומע  מן  נפדו  שלא 

החדש ומפירות שביעית, ואם הביא הרי אלו פסולין, 
ואין צריך לומר מן הערלה וכלאי הכרם. 

השאלה המרכזית על דברי התוספתא היא - מדוע אם 
הביא המנחה או לחמי התודה פסולים, הרי מדובר בלאו 
בהלכות  דין  הוא  שה'עשה'  ובפרט  עשה,  מכלל  הבא 

שמיטה!
בשו"ת חבל-נחלתו )ז,לח( ביאר שהפסול הינו רק גזרת 
בפסול  שמדובר  ומסתבר  דחוקים,  דבריו  ברם  חכמים. 
היא  בכלל(  )והקרבנות  המנחות  של  שמהותן   - עצמי 
מזבח.  לאכילת  והפיכתם  החולין  על  קודש  שם  החלת 
והייעוד  השביעית  פירות  של  המולדת  קדושתם  לפיכך 
מונע  בקדושה,  אדם  לאכילת  התורה  אותם  שייעדה 

מלהחיל עליהם קדושה אחרת השונה במהותה.
חשש הפסד פירות שביעית במנחות

ושתי  העומר  שקרבן  עולה  )ג,ב(  במנחות  המשנה  מן 
הלחם באים דווקא מתבואת הארץ, והגמרא שם )פד,א( 
מבינה שגם בשביעית הן מובאות. על כך מקשה הגמרא 
- הרי על פירות שביעית נאמר 'לאכלה' - ולא לשרפה, 
המזבח?  גבי  על  העומר  קומץ  מוקטר  כיצד  כן  ואם 
ומיישבת הגמרא שלגבי העומר ושתי הלחם ישנה גזרת 

כתוב מיוחדת, שנאמר "לדורותיכם".
מנחה  בהקרבת  החשש  שכל  לכאורה  עולה  זו  מגמרא 
מתבואת השביעית הוא הקומץ המוקטר ממנה, ואם כן 
לכאורה בלחמי תודה שאינם מוקטרים כלל לכאורה לא 
צריכה להיות בעיה, וזה בניגוד לאמור בתוספתא הנ"ל!

מקור נוסף לאיסור שימוש ביבול שביעית בגלל איסור 
ההפסד מצינו בסוגיה בבכורות )יב,ב( שם נאמר שבהמה 
שביעית  קדושת  עליה  וחלה  שביעית  מדמי  שנקנתה 
ולא   - 'לאכלה'  שנאמר  משום  הבכורה,  מן  פטורה 

לשרפה.

על  הר"ש  מיקד  הנ"ל,  לאור 
האיסור  את  התורת-כהנים 

בשרפת הקומץ: 
וכתיב  נקטר  היה  שהקומץ 

'לאכלה' - ולא לשרפה, כדאמרינן בפרק כל הקרבנות 
לאכלה,  זה  ואין  אזלי  לשתין  נסכים  וכן  פד(  )מנחות 
ובתוספתא דשקלים אין מביאין תודה ולחמה מפירות 

שביעית ואם הביא לא קידש.
)ח,ח(  שביעית  במסכת  נוספת  משנה  מצאנו  כן  כמו 
מנחות  בהקרבת  החשש  שכל  לכאורה  עולה  שממנה 
בניגוד  השביעית,  פירות  הפסד  הוא  שביעית  מתבואת 

לאמור בתורת-כהנים ובתוספתא: 
מדמי  יולדות  וקיני  זבות  וקיני  זבים  קיני  מביאין  אין 

שביעית, ואם הביא - יאכל כנגדן.
 - ברור  הינו  לתוספתא  זו  משנה  בין  החילוק  אולם 
שביעית  בפירות  עסקו  והתורת-כהנים  שהתוספתא 
רק  עוסקת  והמשנה  בקדושתם,  תמיד  שנשארים 
מדוע  צ"ע  אולם  שביעית.  בדמי 
והתורת-כהנים  התוספתא 
המשניות.  מש"ס  נעדרים 
על  חולקת  שהמשנה  מסתבר 

התוספתא והתורת-כהנים. 
דעת הרמב"ם

אכן גם ברמב"ם לא מופיע דין 
שקלים  בהלכות  הרמב"ם  והתורת-כהנים.  התוספתא 
)ד,ה( הביא את דין העומר ושתי הלחם מיבול שביעית. 
השפת-אמת במנחות )פד,א( שת עינו להיעדרות הנ"ל 
מהרמב"ם ופתרונו הוא שהרמב"ם סמך על מה שכתב 

בבכורות )ה,ט(: 
חייבת  בירושלים  שני  מעשר  ממעות  בהמה  הלוקח 
זו  הרי  שביעית  מפירות  בהמה  הלוקח  אבל  בבכורה. 
סחורה  לעשות  רשאי  שאינו  לפי  הבכורה  מן  פטורה 
בפירות שביעית שהרי נאמר בה 'לאכלה', לאכלה ולא 
משתכר  זה  הרי  בבכורה  חייבת  תהיה  ואם  לסחורה, 
בבכור שהרי יצא מתורת פירות שביעית. וכבר ביארנו 
סחורה  לעשות  שאסור  אסורות  מאכלות  בהלכות 
בתרומות  ביארנו  וכן  באכילה,  האסורים  בדברים 
לעשות  אסור  וכן  בתרומות,  סחורה  לעשות  שאסור 
דרך  על  למוכרן  שמותר  פי  על  אף  בבכורות  סחורה 

שביארנו. 
דברי השפת-אמת קשים מאוד, ולא מסתבר שהרמב"ם 

החסיר סוגיות מפורשות וסמך על הלכות בכורות. 
שני.  למעשר  שביעית  בין  הבדיל  שהרמב"ם  נלענ"ד 
שביעית  ואילו  יוצר,  שהאדם  קדושה  הוא  שני  מעשר 
הינה קדושה מולדת שיש לה ייעוד אחד ולפיכך לא חלה 
עליה קדושה נוספת של בכורה. ברם, קדושת המנחות 
שנאמר  ומכיוון  האדם,  ידי  על  המּוחלת  קדושה  הינה 
"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" גם מנחות הינן חלק 
החסיר  לכן  האדם.  באכילת  השביעית  יעוד  ממימוש 
הדברים  מן  ה,ט(  מזבח  איסורי  )בהלכות  הרמב"ם 
וברור  השביעית,  פירות  את  בתוספתא  המוזכרים 

שהרמב"ם לשיטתו.

מכיוון שנאמר "והיתה שבת הארץ לכם 
לאכלה", גם מנחות הינן חלק ממימוש 

יעוד השביעית באכילת האדם
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ראם
"ֵא-ל מֹוִציאם ִמִּמְצָרִים ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם לֹו" )כג,כב(.
המילה "תועפות" מתפרשת, על פי כמה מהמפרשים, ככוח 
או תוקף, ואילו לדעת אחרים הכוונה לקרני הראם. לאור 
בדומה  לעוצמה,  כסמל  הראם  קרני  משמשות  זו  פרשנות 
כֹור  "בְּ לג,יז(:  )דברים  יוסף  שבט  בברכת  המופיע  לפסוק 
ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו אְפֵסי 
חיים  בעל  הוא  שהראם  משתמע  אלו  מפסוקים  אֶרץ...". 
חזק שבראשו קרניים שבעזרתן הוא יכול לתקוף בעוצמה 
המפורסם  מהביטוי  להגיע  ניתן  דומה  למסקנה  רבה. 

"מקרני ראמים ועד ביצי כנים" 
השגחת  לתיאור  המשמש 
הקב"ה המקיפה את כל היקום. 
המשמעות הפשוטה של הביטוי 
היא מוסרית. הקב"ה זן את כל 
הקטן  מהיצור  החל  ברואיו 

ביותר ועד הגדול ביותר.
ראם = שור הבר

חיים  כבעל  הראם  תיאור 
להשערה  מוביל  במיוחד  גדול 
הבר  שור  במין  שמדובר 
מנוף  שנעלם   )Aurochs(
שנה  כ–2,000  לפני  הארץ 
בשם  בימינו  הנקרא  במין  ולא 
את  בעבר  איכלס  הראם  זה. 
אמריקה,  וצפון  אסיה  אירופה, 
אך בעקבות הצטמצמות שטחי 
אוכלוסיותיו  וציד,  היערות 
מת  האחרון  והפרט  הידלדלו 

בפארק בפולין בשנת 1627. 
בפרסתנים  הגדול  היה  זה  מין 
מהבקר  בהרבה  וגדול  באזורנו 
גובה  מ',  כ–3  אורכו  המודרני. 
ומשקלו  מ'  כ–2  היה  כתפיו 
אנו  ק"ג.  כ–1,000  עד  הגיע 
בציורי  הבר  שור  את  מוצאים 
פרה-היסטוריים,  מערות 
של  ציד  במחזות  הרבה  מצויר 

מלכי אשור הראשונים וכסמל לאומי במדינות אירופאיות 
רבות. השוואות רצפי D.N.A העידו ששור הבר היה אב 
כנראה  התנהל,  הביות  השונים.  הבקר  לטיפוסי  המוצא 
כמעט במקביל, במקומות שונים בעולם לפני אלפי שנים. 

לשור  שהכוונה  ברור  ושם  אוגרית  בכתבי  מופיע  הראם 
הבר משום שבאזור זה לא חי בעל החיים הנקרא בלשוננו 
"רימו"  כתוב  בציורים אשוריים של שור הבר  בשם ראם. 
שור  את  לבלבל  אין  ראם.  וערבית  בסורית  שמשמעותו 
והביזון שגם הם  )היום הוא נקרא תאו(  הבר עם הבופלו 
מקרא  פסוקי  כמה  בימינו.  גם  החיים  גדולים  בקר  מיני 
הולמים היטב את זיהוי הראם כשור הבר. בישעיהו )לד,ז( 
נאמר: "ְוָיְרדּו ְרֵאִמים ִעָּמם ּוָפִרים ִעם אִּביִרים ְוִרְּוָתה אְרָצם 
ִמָּדם ַוֲעָפָרם ֵמֵחֶלב ְיֻדָּׁשן". מוצאים אנו הקבלה בין הפרים 
והאבירים שהם מיני בקר לבין הראמים. בתהלים )כט,ו(: 
"ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְרין ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים". התקבולות 
המתאימות בפסוקים הן: ראם – פר, עגל – בן ראמים. וכן 
ִאם  ֲעבֹתֹו  ְּבֶתֶלם  ֵרים  "ֲהִתְקָׁשר  )לט,י-יב(:  באיוב  מצינו 

ְיַׂשֵּדד ֲעָמִקים אֲחֶריָך. ֲהִתְבַטח 
ֵאָליו  ְוַתֲעזב  ּכֹחֹו  ַרב  ִּכי  ּבֹו 

ישוב  ִּכי  ּבֹו  ֲהַתֲאִמין  ְיִגיֶעך. 
ָיִׁשיב ַזְרֶעָך ְוָגְרְנָך ֶיֱאסֹף".

ראם = הראם הלבן
בניגוד לזיהוי שתיארתי עד עתה הרי שממקורות אחרים 
בעל  חיים  בעל  אלא  הבר  שור  איננו  שהראם  משתמע 
קרניים מרשימות כקרני הראם הלבן )הראם הערבי(. על 
הברכה,  )וזאת  הספרי  דורש  קרניו"  ראם  "וקרני  הפסוק 

שנג, יז(: 
מלמד   - לו'  הדר  שורו  'בכור 
והדר  למשה  הוד  לו  שניתן 
ליהושע. שאילו ניתן הוד ליהושע 
בו.  לעמוד  יכול  העולם  היה  לא 
'וקרני ראם קרניו', שור כחו קשה 
קרניו  ראם  נאות  קרניו  אין  אבל 
ניתן  קשה,  כחו  אין  אבל  נאות 
של  וקרנו  שור  של  כחו  ליהושע 

ראם. 
התייחס  לא  המדרש  שבעל  ברור 
שקרניו  משום  הבר,  כשור  לראם 
הלבן  לראם  אלא  נאות,  אינן 
והדקות  הארוכות  הקרניים  בעל 
כך  כמטר.  לאורך  מגיע  שאורכן 
שמעוני  ילקוט  מדרש  גם  הבין 

)תהלים, רמז תתמה(:
'ותרם כראים קרני', אמרו כשהיה 
ישן  ראם  מצא  במדבר  רועה  דוד 
וכו'.  עליו  ועלה  הר  כסבור שהיה 
כראים  'ותרם  הפסוק  שאמר  זה 
קרנותיו  הזה  הראם  מה  קרני', 
וחיה,  בהמה  קרני  מכל  גבוהים 
והוא מנגח לימינו ולשמאלו וכו'. 

שלראם  משתמע  הפסוקים  משני 
מאשר  יותר  ארוכות  קרניים 
זה  אין  כן  ואם  אחרים  פרסתנים 

שור הבר. 
גלגול השם "ראם"

להבין  ניתן  במקורות  "ראם"  בשם  הכפול  השימוש  את 
מנוף הארץ.  כתוצאה מהיעלמות הדרגתית של שור הבר 
חוסר הרצון לוותר על סמל-שם זה גרם לכך שהוא "נדד" 
נקרא  אז  שעד  באזור,  ששרד  ביותר  הגדול  החיים  לבעל 
בעל  ָוָזֶמר"(.  ּוְתאֹו  ְוִדיׁשֹן  ְואּקֹו  ְוַיְחמּור  ּוְצִבי  )"אָּיל  דישון 
היום.  גם  זה  בשם  לנו  המוכר  הלבן  הראם  הוא  זה  חיים 
השם דישון "נלקח" מהראם והועבר למין שלישי שבעבר 
לא חי בארץ ולכן לא היה לו שם עברי. לפנינו אם כן "חד 
גדיא" של שמות שמתואר בתמונות המצורפות. כתוצאה 
מהמעבר ההדרגתי של השם ראם משור הבר לדישון הוא 
הבר  )שור  המינים  לשני  חז"ל  ובספרות  במקרא  מתייחס 

והראם( כפי שניתן להסיק מתוך המקורות. 

לתגובות ורישום לקבלת מאמרי צמחים 
 ובעלי חיים  על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 

השם הקודם - ראם | השם הנוכחי - שור הבר

השם הקודם – דישון | השם הנוכחי – ראם לבן

השם הקודם - חסר שם עברי | השם הנוכחי - דישון 
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מקומו של החול
קדושה  של  עולם  עולמות.  בשני  חי  'אני 
עולם  חולין...  של  תכנים  של  ועולם  צרופה 
מועיל...  והוא  הקדושה  עם  מתחבר  החולין 
של  אספקלריה  מתוך  הקודש  עולם  בהבנת 
הכ"מ,  ליכטנשטיין  הרב  )מו"ר  החול'  עולם 

בראיון בשנותיו האחרונות(.
***

'...יסוד קיומו של עולם התורה וציבור היראים 
הקודש,  טהרת  על  ויראה  תורה  בחיי  הוא 
ומושגי  חיי  מכל  מוחלטת  התבדלות  מתוך 
העולם החילוני של פורקי עול תורה...' )הרב 
ביתד  שפורסם  מכתב  מתוך  זצ"ל,  אלישיב 

נאמן תשע"ב(.
***

החרדי  הציבור  מכוון  שאליהם  הדור  גדולי 
תלמידי  הם  כיום, 
שחיים  עצומים  חכמים 
בעולם  ורק  כמעט 
תורה  גדולי  הקודש. 
שאין להם דבר בעולמם 
הקדושה.  התורה  מלבד 
של  כדוגמתו  אריות 

גאון העולם, הרב אלישיב זצ"ל, שהיו שרויים 
בעולם הקודש בלבד.

מו"ר, הרב ליכטנשטיין הכ"מ, היה שונה. גם 
בעולם  ובראשונה  בראש  שקוע  היה  מו"ר 
התורה והקדושה. שם היה מקומו ושם הייתה 
נפשו. מגיל ילדות ועד זקנה הגה הרב בתורת 
אהבת  ובקור.  בשרב  ובלילה,  ביום  משה. 
התורה העצומה של מו"ר, גרמה לו בגיל שבע 
ללמוד משניות עם פנס כיס מתחת לשמיכה, 
כדי שההורים לא יראו שהילד לא הולך לישון 
בזמן. אהבת התורה העצומה של מו"ר גרמה 
הפסיק  לא  הוא  ושיבה  זקנה  בגיל  שגם  לכך 
למסור את נפשו על הרבצת תורה בכל מקום 

ואתר.
אבל בצד זאת, מו"ר חי גם בעולם החול. מו"ר 
משום  החול  בעולם  בהתעניינות  ראה  לא 
ביטול תורה. מו"ר לא נרתע מלימודים כלליים. 
מו"ר לא ראה סתירה בין עולם הקודש לעולם 
הדוקטורט  לימודי  את  מו"ר  כשלמד  החול. 
שלו באחת האוניברסיטאות ההישגיות ביותר 
בכל  ללמוד  הרב  הקפיד  )'הרווארד'(,  בעולם 
יום לפחות שמונה שעות גמרא. הרב לא חשב 

שעולם החול סותר את עולם הקודש.
תלמידיו,  אנו,  מרחבית.  ראייה  הייתה  לרב 
נהנינו מכך בשיעורי הגמרא שלו, בהם ריחף 
בין סוגיות הש"ס, בחן, צירף וזיקק אותן אחת 
לאחת. ילדיו של הרב נהנו מהראייה המרחבית 
שלו גם בזמן שלמדו עם הרב בחברותא, וגם 
בבית  המטבח  את  להם  תכנן  שהרב  בזמן 
החדש שלהם. הרב לא ראה פחיתות כבוד או 
האדריכל  שולחן  על  יושב  שהוא  בכך  בעיה 
בין  סתירה  ראה  לא  הרב  מטבח.  ומתכנן 

לבין  בתורה  שקידה 
חי  הרב  מטבח.  תכנון 
וגם  הקודש  בעולם  גם 

בעולם החול.
הרב חשב שאדם שחי גם בעולם החול, הוא 
גם  יותר,  שלם  וכשהאדם  יותר.  שלם  אדם 

תורתו שלמה יותר. 
***

'והיה כעץ שתול על פלגי מים,
אשר פריו יתן בעתו,

ועלהו לא יבול,
וכל אשר יעשה יצליח' )תהילים א,ג(.

***
של  חולין  שיחת  ...אפילו   - יבול'  לא  'ועלהו 
שנאמר:  תלמוד,  צריכה  חכמים  תלמידי 
)ע"ז  יבול'.  לא  'ועלהו 

יט,ב(
***

המשיל  המלך  דוד 
החכמים  תלמידי  את 
של  הפירות  לאילנות. 
האילן הם עולם הקודש. העלים של האילן הם 
עולם החול. 'אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא 

יבול'.
פירות  עמוסי  אילנות  הרבה  ישנם  בדורנו 
ונטולי עלים. אילנות שגדלו על טהרת הקודש 
ועל שלילת החול. אילנות גבוהים ומרשימים 
התורה  פלגי  על  נטועים  ששורשיהם 
ופירותיהם גדושים בתורה ובמצוות. תתברך 

ארצנו באילנות חשובים אלו.
שעל  אילן,  אחר.  באילן  גם  להתברך  זכינו 
התורה  פלגי  על  נטועים  היו  ששורשיו  אף 
נמנעו  לא  ועסיסיים,  מתוקים  היו  ופירותיו 
האילן  עלים.  הרבה  עלים.  מלהצמיח  ענפיו 
הזה, שבצילו חמדנו וישבנו, ופריו היה מתוק 

לחיכנו, היה אילן של פירות וגם של עלים.
העלים של מו"ר שמרו על הפירות שלו, העלים 
של מו"ר נשמו חמצן מהסביבה והזרימו אותו 
החמה  את  חסמו  מו"ר  של  העלים  הגזע,  אל 
האילן,  בצל  ליושבים  תפריע  לבל  הקופחת 
האילן  את  והפכו  נאים  היו  מו"ר  של  העלים 

לטוב מראה ולתאווה לעיניים.
*** 

'והיה כעץ שתול על פלגי מים,
אשר פריו יתן בעתו,

ועלהו לא יבול,
וכל אשר יעשה יצליח'.

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com

הרב לא ראה פחיתות כבוד או 
בעיה בכך שהוא יושב על שולחן 

האדריכל ומתכנן מטבח
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מדוע לא נדלקת האש? 
)מלכים א יח(

מהשמים  תרד  שאש  חשבו  הבעל  נביאי  האם 
)ילק"ש  המדרש  שלהם?  למזבח 
מלכים א ריד( מספר על ה"עוקץ" 
שהם ניסו לעשות: "חיאל עשאו 
ואמרו  בתוכו,  אותו  ושמו  נבוב, 
מיד  הקול-  את  'כשתשמע  לו 
והדלק  בידך  אשר  האש  חתה 
"מיד  הייתה  התוצאה  מתחתיו'" 

זימן הקב"ה נחש ונשכו ומת".
מקבילה  אף  זה  מאוחר  למדרש  אין  אמנם 
קדומה  מקבילה  לו  יש  אך  הקדומים,  במדרשים 

אף יותר: קירותיו של בית 
ב"דורה-ארופוס",  הכנסת 
עיר בצפון סוריה, מעוטרים 

היתר  בין  המקרא.  בסיפורי 
את  המתארות  תמונות  שתי  ישנן 
באחת  שבהפטרתנו,  הכרמל  מעמד 
ונחש  מזבח  בתוך  אדם  מצויר  מהן 

זוחל לעברו.
הוא,  המדרש  של  שהמסר  ייתכן 
מלמעלה,  באה  האש  שביהדות 
ה"אש"  הבעל,  בעבודת  מהקב"ה. 
באה מהאדם עצמו. אולם כיוון שמקורה של אש 
היצר  הנחש,  ע"י  המבוטא  העריות,  יצר  הוא  זו 

הוא שהורג את האדם ומכבה את האש.
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חידה לפרשת בלק
באחד מהפסוקים בפרשת בלק חוזרת 

אחת מאותיות האלף בית בשלוש עשרה 
מילים רצופות!

מהי האות ומהו הפסוק )לא מדובר 
באותיות אהו"י(?

תשובה לחקת
החידה הייתה: 

פעולה המשותפת לאדם פרטי לפני מתן תורה
ובפרשתנו לקבוצה.

שם הקבוצה כשמו השני של האדם.
מהי הפעולה, מי האדם ומי הקבוצה?

 info@hidonim.com :לתגובות 

הפתרון: 
הפעולה היא נדירת נדר. יעקב 

ר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר  דַּ נדר נדר: "ַויִּ
ָמַרִני  ּוְשׁ ִדי  ִעמָּ ֱאֹלקים  ִיְהֶיה  ִאם 

ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן  ר אנִֹכי הֹוֵלְך  ֲאֶשׁ ה  ַהזֶּ ֶרְך  דֶּ בַּ
ׁש" )בראשית כח,כ(. ִלְלבֹּ

בפרשתנו נדרו בני ישראל )שמו השני של יעקב( נדר: 
ֶרְך  ָרֵאל דֶּ א ִיְשׂ י בָּ ֶגב כִּ ב ַהנֶּ ַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ֹיֵשׁ ַמע ַהכְּ ְשׁ "ַויִּ
ָרֵאל  ר ִיְשׂ דַּ ִבי ַויִּ ּנּו ֶשׁ בְּ ִממֶּ ְשׁ ָרֵאל ַויִּ ִיְשׂ ֶחם בְּ לָּ ָהֲאָתִרים ַויִּ
ָיִדי  בְּ ה  ַהזֶּ ָהָעם  ֶאת  ן  תֵּ תִּ ָנתֹן  ִאם  אַמר  ַוֹיּ לה'  ֶנֶדר 

י ֶאת ָעֵריֶהם" )במדבר כא,א-ב(. ְוַהֲחַרְמתִּ
בקרו באתר 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 

'בדד' - קללה או ברכה?
"הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב" )כג,ט(
"עם ישראל כשהוא לבדד ואינו מתערב עמהם, ישכון בכבוד.
ו'בגויים', כאשר הוא רוצה להיות מעורב עמם, לא יתחשב,
אינו נחשב בעיניהם כלל לאדם והוא כקוף בצורת אדם" 
)העמ"ד(

יחסי חוץ במורד
אנו עדים בשבועות האחרונים, בחדשים האחרונים, בשנים 
האחרונות – להחרפה ביחסי החוץ שלנו עם מדינות העולם: 
דו"ח הועדה לזכויות האדם שהוגש לביה"ד הבינלאומי בהאג; 
התרבות הקריאות להחרמת ישראל בתחום המדיני, האקדמי 
ועוד  פלסטין  כבירת  ירושלים  על  מצהיר  הותיקן  והכלכלי; 

מרעין בישין בזירת האומות.
הטבעי  במישור  רק  חיים  ישראל,  ועם  ישראל,  מדינת  אם 
מדאיג.  ואפילו  נעים  איננו  זה  מצב   – עולם  של  כדרכו 
שר  של  בחיקו  העל-טבעי,  במישור  נמצא  נחמתנו  את 
ההיסטוריה האלקי וב...פרשת השבוע. הפסוק הבולט ביותר 
בקללת-ברכת בלעם הוא "עם לבדד ישכון". פסוק זה איננו 
קביעת עובדה. הוא דברי נביאה בלעמית הנחזית כקללה אך 
תחתיה טמונה ברכה: "ולא אבה ה' אלקיך לשמוע אל בלעם 

ויהפוך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה" )דברים כג,ו(
במישור  לפעול  ויש  מיסטיקה  על  לסמוך  שאסור  כמובן 
הטבעי כדרכו של עולם. זו בדיוק נקודת המחלוקת שהיתה 
)ועדין?( בין היהדות הציונית לחרדית: גאולה בדרך הטבע 
וארגונים  המדינה  שליחי  ע"י  גלויות  קיבוץ  שמיימית;  או 
ציוניים או המתנה סבילה לשופרו של משיח. כך גם ביחסי 
החוץ של מדינת ישראל, "בין ישראל לעמים"; יש להשקיע 
מלחמה  בהשבת  ובעיקר  ובתעמולה)!(,  בהסברה  ולהשקיע 
כזבים  וכנגד  החד-צדדיים  האו"ם  ארגוני  כנגד  שערה 
הרווחים בהיכלות אקדמיה ומשפט, וכבר עסקנו בנושא זה 
העליונה  התודעה  בקומת  אעפי"כ,  שבועיים.  לפני  במדורנו 
שלא  אחרים,  חוקים  כעם  לקיומנו  כי  להבין  עלינו  שומה 
כדרך הטבע. תודעה זו צריכה להיות גם נחלתם של מדינאים 
מלווה  הגאולתית-משיחית  שהאמונה  כשם  ישראלים, 
הארציים,  המעשה  בחיי  גם  הדתית  הציונות  את  ומלבה 

בהתנחלות, בבטחון וכד'. 
איפה יעקב הרצוג?

לבדד  "עם  בשם  מפורסמת  מסה  על  התחנכנו  בצעירותי 
ישכון" שנישאה שנה לאחר מלחמת ששת הימים )1968( ע"י 
דיפלומט ישראלי יחודי, שגריר ישראל בקנדה, הלא הוא הרב 
י"א הרצוג,  )בן הרב הראשי  הרצוג  יעקב  )למשפטים(  ד"ר 

אחי הנשיא חיים הרצוג, ודודו של בוז'י הרצוג(. וכך נאם:
"אומר פה ברשותכם קצת דברי אפיקורסות; פה הפרדוקס 
יסוד,  בעיות  שתי  תפשה  לא  הקלסית  הציונות  העצום; 
היא לא הבינה לא את העם היהודי ולא את העם הערבי. 
רגיל  במסלול  נחזור  שאנו  גרסו  הציונית  המנהיגות  אנשי 

עמים  עשרות  ה-20.  המאה  של 
העולם  מלחמת  אחרי  התחילו 

כאן  נקבל  אנו  וגם  כלשהי,  עצמאות  לקבל  הראשונה 
משוחררים  ונהיה  נורמלי,  לעם  ניהפך  אנחנו  עצמאות. 

מעומס הגלות ומקובלים ברחבי תבל. 
שלא  כפי  הזאת  התיאוריה  פני  על  וטפחו  העובדות  באו 
טפחו על שום תיאוריה, כמדומני. הציונות הפוליטית גרסה 
שהמושג של 'עם לבדד ישכון' הוא בעצם מושג אנורמלי. 
ובאמת המושג של 'עם לבדד ישכון' הוא המושג הטבעי 

של בית ישראל".
יעקב הרצוג הנזכר התפרסם בזכות מסה נוספת שלו שנאמרה 
בויכוח הסטורי שבע שנים קודם )1961( מול טענותיו של 
הסטוריון בריטי שבשם ארנולד טוינבי שהאשים את ישראל 
ישראל.  ערביי  כנגד  השחרור  במלחמת  נאציים'  ב'פשעים 
בתקשורת  חשוב  מקום  בשעתו  תפס  זה  מילולי  דו-קרב 
 – עקיבא  בבני  כעול-ימים   – אז  רוחי  ובעיני  העולמית, 
הצטיירו הדברים כהמשך לפולמוסים התיאולוגיים הנודעים 
אינני  ונוספים.  ספר-הכוזרי  הרמב"ן,  של  המלכים  בחצרות 
יודע האם הז'אנר הזה מתאים לדור האינטרנט והפייסבוק, 
תוך  האויב  בזירת  מלחמה  השבת  בעינו;  נשאר  העקרון  אך 

ידיעה שאנו נישאר 'לבדד'.
בדידות זוהרת 

הנצי"ב  דברי  את  הכיר  הרצוג  הרב/המשפטן  כי  לשער  יש 
לפרשתנו שצוטטו בראש המדור, לפיו פשוטו של פסוק הוא 
ניקלט,  לא  יתחשב",  "לא   – העמים  ככל  להיות  נרצה  שאם 
חז"ל  דברי  את  גם  ידע  מסתמא  שונים.  נישאר  ולעולם 
שבכוחנו לקבוע האם התג 'בדד' יהיה ברכה או קללה, האם 
אמרתי  אני  הקב"ה,  "אמר  כעליונים;  או  כאבלים  בדד  נשב 
ותירוש'.  דגן  ארץ  אל  יעקב  עין  בדד  בטח  ישראל  'וישכון 
בדד'.  ישבה  'איכה  מושבם,  בדד  יהיה  )=שחטאו(  עכשיו 

)סנהדרין קד,א(. 
את  לחזק  ויכולה  צריכה  חוץ  כלפי  בדידות  הברכה:  וזאת 

הלכידות הפנימית. 
 )נכתב במוצ"ש חקת(

בדידות ביחסי החוץ יכולה 
להפוך לברכה כלפי פנים

www.zomet.org.il 02-993-2111

תחומין ל"ה 70 ש"ח
סט תחומין )א-ל"ה( 1,250 ש"ח )במקום 2500 ש"ח(

תקליטור תחומין 4+ 180 ש"ח )במקום 380 ש"ח(

יצא לאור תחומין ל"ה


