
קבלת שבת
לא עוצרים בדרך למטרה

בשבת שעברה יצאנו עם יעקב בבורחו מפני עשו לעבר 
מפני  בפחד  המקום  מאבני  אספנו  יחד  נודע.  הבלתי 
א-להים  ומלאכי  השמימה  מגיע  וראשו  סולם  העתיד. 
נוסכים ביעקב אמונה בצדקת הדרך, בקב״ה היוצא עמו 
וכוחות  ללבוש  בגד  לאכול,  לחם  לו  ייתן  ואשר  לגלות 

לשוב בשלום. 
 - אברהם  בברכת  השכינה  מפי  יעקב  מתברך  בשנתו 
בברכת הארץ והזרע. יעקב מבין שהוא לא רק בורח מפני 
עשו אלא גם נשלח למצוא אישה כדי למלא את המשימה 

הגדולה לצוות את ביתו אחריו ושמרו דרך ה׳. 
יעקב, המתעורר ביראה, נודר נדר המצביע על הביטחון 
הגדול שלו במשימה, יחד עם חשש גדול מפני מאורעות 
מצד  הגדולה.  במשימה  עמוק  באופן  השזורים  היומיום 
עשו   - שני  ומצד  שכינה,  וגילוי  אברהם  ברכת   - אחד 
כוחות  שני  משפחתית.  ותסבוכת  כעס  אחריו,  הרודף 
משמשים בערבוביה ביציאת יעקב לחרן והנדר המוליך 
את  לשכוח  לא  לו  מאותת  לדרך  ביציאה  יעקב  את 
בשלום,  לשוב   - כתפיו  על  המוטלת  הגדולה  המשימה 

לבנות מזבח ובית א-להים ולקרוא כאבותיו בשם ה׳.
עמדי  א-להים  יהיה  ״אם   - צדדים  שני  ישנם  בנדר 
נודר  בתמורה  הולך...״.  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני 

אשר  הזאת  ״והאבן  יעקב 
בית  יהיה  מצבה  שמתי 
אכן  עולם  בורא  א-להים״ 

מקיים את חלקו - יעקב הולך 
וגדל והקב״ה משיבו בשלום. 

לבן  עזיבת  הילדים,  לידת  אחרי 
שכם.  עיר  שלם  מגיע  יעקב  עשו  עם  הטעון  והמפגש 
הדבר הראשון שמוטל על יעקב לעשות הוא לעלות לבית 
אל ולבנות מזבח לה׳ הנראה אליו. אך יעקב מתמהמה 
״קום  דינה עד שציווה עליו הקב״ה:  וקופצת עליו צרת 
הנראה  לא-ל  מזבח  שם  ועשה  שם  ושב  אל  בית  עלה 
״לפי  מדגיש:  רש״י  אחיך״.  עשו  מפני  בברחך  אליך 

שאחרת נדרך נענשת ובא לך זאת מבתך״.
לקרוא  הגדולה  המשימה  עם  יעקב  מתמודד  השנים  לאורך 
בשם ה׳ ולהקים את כנסת ישראל יחד עם גידול ילדים ופרנסת 
המשפחה והתמודדות עם מצבים משפחתיים מורכבים. יעקב 
וילדים, והוא נתבע על ידי  התמהמה בדרך בגלל אתגרי חיים 
בורא עולם לשוב לבית אל ולהיזכר במשימה הגדולה - לבנות 
ייעוד  אלו.  רמות  בשתי  מתמודדים  אנו  אף  לה׳.  מזבח 
וגורל. משמעות וחיי יומיום. נדרו של יעקב תובע מאתנו 
לזכור ולאזן בין שני פנים אלו ולא להתמהמה - לעלות 

לבית א-ל ולבנות בכל יום מזבח לה׳ הגואל אותנו. 
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מתוק לנפש
אמנות הלחימה החסידית

בי"ט כסלו, ראש השנה לחסידות, שרים "פדה בשלום נפשי 
מקרב לי" )פסוק שאמר אדמו"ר הזקן בעת בשורת שחרורו 
בקרב  והניצחון  הנפש  שפדיון  מדגיש  הפסוק  מהכלא(. 
בשלום  מנצחים  כיצד  מלחמתית.  בדרך  ולא  "בשלום"  היו 
במלחמות הנפש? מהי אותה "חרב של שלום" )עפ"י תענית 

כב, א( המכריעה את המערכה?
הוא  המוסר  לשיטת  ביחס  החסידות  מחידושי  אחד 
כולה(.  במציאות  מכך  )וכנגזרת  שבנפש  לרע  ההתייחסות 
החסידות  בעוד  שבנפש,  הגלוי  ברע  עוסק  המוסר  ככלל, 
מתייחסת גם לרע הנעלם )מה שכעבור כמאתיים שנה הוגדר 
עם  ההתמודדות  גם  אך  כתת-מודע(,  הפסיכולוגיה  ידי  על 
הרע,  ישירה עם  דגל בהתמודדות  הגלוי שונה: המוסר  הרע 
שרק אחריה ניתן להתקדם לחיזוק הטוב – "סור מרע ]ואחר 

שם  הבעל  מורנו  טוב".  ועשה  כך[ 
טוב דרש את הפסוק אחרת – "סור 
כאשר  טוב",  "ועשה  ידי  על  מרע" 
מן החשך"  דוחה הרבה  אור  "מעט 

)ו"חשך לא מגרשים במקלות"(.
תופעות לוואי

להתמודדות הישירה עם הרע יש תופעות לוואי: 
האדם  ברע  במלחמה   – מתנוול"  מנוול  עם  "המתאבק   
בעיה  אבחון  רבות  פעמים  כך,  שלו.  המושגים  למערכת  נכנס 
האדם  את  מעביר  השונים  ובמופעיה  בהגדרותיה  ועיסוק 
ממערכת חשיבה בריאה למערכת חשיבה 'חולה', כשהמושגים 

ה'מכוערים' מעסיקים אותו ונעשים חלק מעולמו הפנימי. 
 בנוסף, מצב המאבק גורם לאדם כיווץ פנימי כללי, וכשעיקר 
המשאבים מופנים להתמודדות עם בעיה, חלקים חשובים של 
הנפש אינם מתפתחים )בדימוי מושאל – תקציב הביטחון גדול 

מתקציב החינוך והתרבות(. 
עולם  תמונת  יוצר  ברע  במלחמה  מתמיד  עיסוק  הכל,  ומעל   
בה לרע יש מציאות ממשית ומאיימת מאד, והטוב יכול לעמוד 
מולו רק במאמץ מרוכז ומתמיד )וממילא סיכויי הניצחון שלו 

נמוכים(.
לעסוק בחיובי

הגברת הטוב בנפש – לא כהתעלמות ממציאות הרע ומהצורך 
אלא  פשוטים(,  מרע"  "סור  באמצעי  )כולל  ממנו  להיזהר 
כאמנות הלחימה הטובה ביותר נגדו – משיגה תוצאות הפוכות: 

הטוב,  בהגברת  כשעסוקים   
הרע  מושגי  עם  ההכרות 
במקום   – ושולית  מינימאלית 

להתכער במושגים שליליים, הנפש 
עסוקה בטוב ומתבשמת ממנו.

 העיסוק באור מטפח את החלקים הטובים והבריאים של 
הנפש ומשחרר מהכיווץ הפנימי. גם אדם שיש לו בעיה, לא 
מגדיר וכולא את עצמו בתוכה – יש לו עוד תחומי עיסוק – 
והוא קונה לעצמו חירות וחוסן שיסייעו לו גם בהתמודדות 

עם הבעיה.
 ובעיקר, כשמוסיפים אור מטפחים תמונת עולם בה הרע 
הוא תופעה זמנית וחולפת והטוב הוא נצחי ומנצח )ושוב, 
הביטחון  דווקא  מהרע:  בהתעלמות  או  בטיוח  מדובר  לא 
ביקורת  מאפשר  והטוב  האור  של  ואיתנותם  בתוקפם 
והעמקה  הרע  על  אמתית 
גם   – הלא-מודעים  בשורשיו 
העל- הטוב  הנפש,  בפנימיות 
התת- הרע  על  גובר  מודע 

מודע(.
"חרב של שלום" מגיעה להתמודדות מתוך ביטחון מוחלט 
שכם  על  שבאו  ולוי  שמעון  )כדוגמת  הטוב  של  בניצחונו 
להתגמש  ומסוגלת  זקן"(  של  בכוחו  "בטוחים   – "בטח" 
ולתקוף את פגמי הנפש מהעורף שלהם, מתוך תחומי הטוב 
חשוף  האדם  בה  הישירה  בחזית  ולא  האדם,  של  והחוזק 

לפגיעה וניוול.
הוספת אור הדוחה והופך את החושך היא המסר העיקרי 
 – החנוכה  בנרות  והולכין"  "מוסיפין  בו  כסלו,  חודש  של 
וכך  היום".  נכון  עד  ואור  הולך  נֹגה  כאור  צדיקים  "ואֹרח 
בי"ט כסלו, אדמו"ר הזקן קיבל מסר שמימי שאל מול כל 
המניעות והקשיים עליו להפיץ ביתר שאת את אור פנימיות 
בהתמודדויות  היום,  גם  העולם.  את  לתקן  וכך  התורה 

הפנים-יהודיות בארץ ישראל, עלינו בעיקר להוסיף אור. 
הציבור מוזמן להתוועדות-של-שליחות בסימן "מחושך 
לאור" בהיכל התרבות בתל אביב ביום רביעי )כ' בכסלו( 

בשעה 19:30.
הכניסה חופשית.
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אבחון בעיה ועיסוק בהגדרותיה מעביר 
את האדם ממערכת חשיבה בריאה 

למערכת חשיבה 'חולה'
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הדורות הבאים ומתחננים לפני 
הקב"ה שיציל את בניהם מעול 
הגלות והשמד. אך הקב"ה אינו 

שומע אלא לתחינתה של רחל:
אהבה  אהבני  עבדך  שיעקב  לפניך  גלוי  רבש"ע  אמרה - 
זמן  והגיע  שנים...  שבע  לאבא  בשבילי  ועבד  יתירה, 
לבעלי בשביל אחותי,  להחליפני  יעץ אבי  לבעלי,  נשואי 
והוקשה עלי הדבר עד מאד... ונחמתי בעצמי וסבלתי את 
תאותי, ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה... ומסרתי 
לאחותי הסימנין... ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה 
שותקת,  והיא  עמה  מדבר  והיה  אחותי  עם  שוכב  שהיה 
ואני משיבתו על כל דבר ודבר... מיד נתגלגלו רחמיו של 
את  מחזיר  אני  רחל  בשבילך  ואמר  הוא  ברוך  הקדוש 

ישראל למקומן.
סמל אהבת החינם

מראש עד סוף סבבו חייה של 
אהבה  החינם.  באהבת  רחל 
פעם  ולוותר  רצונותיה  כל  על  להתגבר  אותה  שהביאה 
אהבת  של  השיאים  שיא  הבכורה.  לאחותה  פעם  אחר 
חינם זו, בא לידי ביטוי במקום בו נקברה רחל. רחל נקברת 
ויוסף לקוברה, לא  ורצו יעקב  בדרך, לא במקום בו קיוו 
במערת המכפלה בה קבורה משפחתה. קבורה זו מנציחה 
ברגע  אפילו  החינם.  אהבת  כסמל  עד  לעולמי  רחל  את 
האחרון של המפגש שלה עם עולם הזה היא מונצחת כמי 

שוויתרה פעם נוספת לאחותה לאה על מקום קבורתה.
לכן, מובן מדוע דווקא רחל היא זו שמצליחה ל"טרוף את 
כל הקלפים" ולהביא לרחמים על בניה שגלו בשל שנאת 
החינם. תבוא אהבת החינם של רחל ותתקן את שנאת 
לחורבן  שהביאה  חינם  שנאת  אותה  בניה.  של  החינם 
ונשלמת בכוחה ההפוך של רחל,  ולגלות מיתקנת  הבית 

באהבת החינם. 
נוח  גיאוגרפי  איננו רק מקום  מקום קבורתה של רחל 
דרכו יעברו הבנים בירידתם לגלות, זהו הסמל לאהבת 

החינם, המתקנת את שנאת החינם בגללה גלו בניה.

בשבילך רחל!
למה דווקא בדרך?

עם יציאתו של יעקב מבית אל, בשיא השיאים של חייו, מתה 
עליו רחל והוא קובר אותה בדרך אפרתה סמוך לבית לחם.

כולנו זוכרים, עוד מתקופת גן הילדים, שהסיבה בגללה בחר 
יעקב לקבור את רחל דווקא שם, ולא במערת המכפלה, היא 
דרך שם  בניה שיורדים  על  לבקש רחמים  כדי שרחל תוכל 
לגלות הארוכה. מלבד השאלה הגאוגרפית שעולה כאן, הרי 
שמהדהדת כאן שאלה חריפה ביותר - וכי ממערת המכפלה 
מוגבל  טווח  יש  האם  בניה?  על  להתפלל  יכולה  לא  רחל 
שדווקא  רחל  של  רוחנית  רחמים  ובקשת  שמירה  לאותה 
היא  המכפלה  מערת  אבל  נקלטת  היא  לחם  בית  מאזור 

מחוץ לטווח?
עליו  הרוחני  העיקרון  אפוא,  מהו, 
מבוססת ההחלטה לקבור את רחל 
דווקא בדרך ולא במערת המכפלה?

יעקב רצה לקבור את רחל 
במערת המכפלה

שאלה זו מתחזקת בקוראנו מדרש מיוחד המתאר דו-
שיח, בו שואל יוסף את יעקב אביו מדוע קיפח את אמו 
רחל ובחר שלא לקוברה בחלקה המשפחתית הקדושה 

אשר במערת המכפלה.
יעקב עונה לבנו ואומר כי הוא עצמו תכנן לקוברה שם אבל 

מי שמנע זאת ממנו היה הקב"ה, בכבודו ובעצמו:
מיצר  יוסף  שהיה  עמך?  לקבורה  נכנסה  לא  למה  לו  אמר 
על הדבר מאוד, התחיל אביו משיבו... כשם שהיית מבקש 
שתכנס אמך לקבורה כך אני הייתי מבקש... שלא קברתיה 
להעלותה  בקשתי  אני  שאף  הדיבור,  פי  על  אלא  שם 
ולקוברה ולא הניחני הקדוש ברוך הוא... )פסיקתא רבתי, 

פיסקא ג(
מכאן יוצא שלא יעקב הוא זה שבחר את מקום קבורתה של 
דורש  זה  ועניין  לכך  הוא שגרם  רחל, אלא הקב"ה בעצמו 

בירור. 
מאמע רחל

גדולי  את  כד(  רבה,  )איכה  המדרש  מתאר  אחר  במקום 

 וכי ממערת המכפלה רחל 
לא יכולה להתפלל על בניה?

להערות, הארות ותגובות: 
atharnoy7@gmail.com
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חכמים מאדום
מהפטרת  פסוק  על  יג(  ב,  רבה  )איכה  רבותינו  לימדונו 
תאמן.  בגוים',  חכמה  'יש  אדם:  לך  יאמר  אם  פרשתנו: 
חכמים  "והאבדתי  ח(:  א,  )עובדיה  דכתיב  הוא  הדא 
מאדום ותבונה מהר עשו", 'יש תורה בגוים', אל תאמן, 
ט(.  ב,  )איכה  תורה"  אין  בגוים  ושריה  "מלכּה  דכתיב: 
דווקא במקום שבו מציין הנביא את אובדן חכמתה של 
מהותי  קשר  שיש  נראה  קיומה.  על  למדנו  משם  אדום, 
בין אופייה של חכמת אדום לבין אובדנה. חכמת אדום, 
כולה,  המערבית  התרבות  של  חכמתה  הרחב  ובמובן 
בחוש  ששורשה  ישראל,  חכמת  עם  תחרות  מהווה 
הביקורתי המהווה את יסוד המדע ומביא לאדם הישגים 
כבירים, אך יחד עם זאת אין בידו לספק דבר ודאי בדבר 
מהותם הפנימית של החיים. לעולם היא תישאר חיצונית 

לתופעות מבלי לחדור אל עומקן.
חכמי  מאחרוני  ביבאגו,  אברהם  רבי  זאת  לבאר  היטיב 
)עמ'  אמונה'  'דרך  בספרו  הגירוש,  שלפני  בדור  ספרד 
של  חכמתם  מול  ביאליק(.  מוסד  בהוצאת   150-151
חכמות  מתחרות:  עומדות  בנבואה,  ששורשה  ישראל 
מצרים, בבל ואדום. הבירור לעומתן נעשה בגלות ישראל 
בנויה על פיתוח עולם החושים- ביניהן. חכמת מצרים 
הכישוף, וחכמת בבל על הדמיון. זמן לא רב יחסית נדרש 
כדי לערוך את הבירור: 210 שנים במצרים עד שבא משה, 

הפותח את סדרת המכות במה 
יודעים  גם  מצרים  שחרטומי 
קוצר  שמתגלה  עד  לעשות, 

בבל  גלות  שנות  ו-70  יכולתם, 
בה נערך הבירור על ידי דניאל, הפותר את חלומות מלך 
בבל שלא ידעו חכמי בבל לפותרם. לעומת שתי גלויות 
אלה, התארכה מאוד גלות אדום )היום אנו יודעים שהיא 
הינו  הרוחני  זאת משום שהמתחרה  1880 שנה(.  ארכה 
דק מאוד והוא 'החוש התבוני'. כינוי זה של רבי אברהם 
חוש  גיסא  מחד  כפול:  תוכן  נושא  לפילוסופיה  ביבאגו 
הטוען  במקצוע  כן  אם  מדובר  תבונה.  גיסא  ומאידך 
שבאמת  המציאות,  של  אובייקטיבית  לידיעה  לתבונה, 
שמוצאה  סובייקטיבית  ידיעה  כלומר  חוש,  אלא  אינה 
בחושים. מאז שהודתה הפילוסופיה בחולשתה זאת בימי 
קנט, פונתה הדרך להתחדשות התרבות הנבואית על ידי 
שיבת ציון, והגלות הפכה למיותרת. מאז, החלו הקריאות 

לשוב לציון.
חלקיה  אימוץ  ידי  על  תהיה  אדום  חכמת  של  ישועתה 
הטובים ודחיית חלקיה המקולקלים על ידי אנשי הקודש 
הר  את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו  יעקב:  בבני 
של  הנכבדות  המשימות  אחת  כא(.  א,  )עובדיה  עשו" 
הגאולה היא עבודת השיפוט והבירור של ערכיו של עשו, 

ובמובן רחב יותר, של העולם כולו.

מקדש מלך )גלגולו של ניגון(
מהבית בפיוטרקוב הגיעו הרב לאו ואחיו למחנה בצ'נסטוחובה 
בערב שבת. מקצה הצריף, לשם הובלו, נשמע ניגון "מקדש מלך" 

מתוך "לכה דודי". החזן יוסף )יוסל'ה( מנדלבאום שר אותו.
)לולק(  ישראל  האחים  שעברו  הרב  מהסבל  קצת  הקל  הניגון 
כפי שהבטיח  מכל משמר  אחיו  על  הגדול שמר  נפתלי  ונפתלי. 

לאמו בפרידתם.
סדר היום במחנה כלל יציאה לעבודת פרך של נפתלי והסתתרות 
של האח הקטן ישראל, בצריף. מיום ליום גדל הקושי ומה שקצת 
"ניחם" היה אותו זיכרון מתוק של הניגון המשתפך "מקדש מלך".
עד כאן תמצית הסיפור מתוך הספר "אל תשלח ידך אל הנער".

חומרים  חיפש  בדוי(  לא  )שם  מרינבך  ברני  בשם  שלי  חבר  נגן 
בהזדמנות, כשבא  הזה.  בסיפור  ונתקל   – ליום השואה  לתכנית 
לביקור אצלי – פגש בדרך את ברברה מבורך )גם שם לא בדוי( 
והיא סיפרה לו שאביה מתפלל בבית הכנסת שבו התפלל החזן 

מנדלבאום.
מנדלבאום ששרד את השואה חזר לחסידות בובוב ממנה צמח 
ואנחנו  לסיפור  חוליה  נוספה  כך  מניגוניה.  הרבה  הצמיח  וגם 

מודעים עכשיו גם ליוסף מנדלבאום.
הצלע השלישית עדיין חסרה: מהו אותו ניגון "מקדש מלך"? וזה 

מה ששאל אותי ברני.
הצעתי לו ניגון שהיה מוכר לי זה מכבר וגם סיפקתי לו הקלטה 
מנדלבאום  יוס'ל  אותו  הוא  שמחברו  מלך'  'מקדש  של  ותווים 

החזן והחסיד מבובוב.
'מקדש  אכן  אם  לברר  נותר  כעת 
שהושר  ניגון  אותו  הוא  שלנו  מלך' 

בצ'נסטוחובה? שאלנו את נפתלי לביא 
אם הוא זוכר את הניגון - הוא לא זכר. לשאלתי האם כשאשיר 
לו הוא יוכל להיזכר השיב בחיוב וכששרתי לו, אמר שנראה לו 

שאכן זה הניגון.
ובמלאת לו )לנפתלי( שמונים שנה באנו לביתו וניגנו את 'מקדש 

מלך' ואין לתאר את ההתרגשות שאחזה בנוכחים.
ומוסיף הרב בני לאו:

"הניגון הזה מלווה את המשפחה מאז אותו יום הולדת מופלא 
בבית, לפני תשע שנים".

וכשהלך נפתלי לעולמו ביקשו לנגן את הניגון עם סתימת הגולל.
"סתימת הגולל באדמת ירושלים עם 'מקדש מלך' ברקע הייתה 

סיום סוחט ומדויק לסיפור נפתולי אבא", מסיים הרב בני לאו.
)ליום ה"יאהרצייט" י"ד בכסלו( 

סיפור מההפטרה

עלי היגיון בכינור
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 להאזנה לניגון 
סרקו את הברקוד

 לתגובות/הערות/הארות 
sulamklezmer@gmail.com
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הדלקת נרות חנוכה לחיילים 
ולמטיילים

שאלה:
חיילים או מטיילים הנמצאים בשטח ולא בתוך בית 

- כיצד ידליקו נרות חנוכה?
תשובה:

ב'בית'  הצורך  את  לבחון  יש  זו,  שאלה  לברר  כדי 
עבור הדלקת נרות חנוכה, ואת הגדרותיו המדויקות 

של ה'בית'.
דין 'הרואה'

בנר חנוכה התחדש דין מיוחד של 'הרואה'. דהיינו, 
גם מי שאינו מדליק נרות, אך רואה נרות של אחרים 
הראשון  וביום  נסים',  'שעשה  ברכת  לברך  יכול 
מו.  )סוכה  התוספות  כג,א(.  )שבת  'שהחיינו'  גם 
רק  נתקן  'הרואה'  דין  מדוע  מבארים  הרואה(  ד"ה 

במצוות נר חנוכה:
בשאר מצות, כגון אלולב וסוכה, לא תקינו לברך 
הנס,  חביבות  משום  חנוכה  נר  גבי  אלא  לרואה, 
בתים  להם  שאין  אדם  בני  כמה  שיש  משום  וגם 
ואין בידם לקיים המצוה. וטעם ראשון ניחא, דלא 

תיקשי ליה מזוזה...
לקיים  שכדי  עולה  התוספות  של  השני  מהתירוץ 
בית  לו  שאין  אדם  'בית'.  צריך  חנוכה  נר  מצוות 
אינו יכול לקיים מצוות נר חנוכה, כמו שאדם שאין 
זאת,  עם  מזוזה.  מצוות  לקיים  יכול  אינו  בית  לו 
התוספות מקשים שלפי טעם זה היה צריך לתקן גם 
עבור מזוזה את ברכת 'הרואה'. האם בקושיה זו הם 

דוחים את התירוץ השני?
על  מתבססים  השני  בתירוצם  התוספות  דברי 
חנוכה  בנר  בבית  צורך  יש  א.  הנחה:  נקודות  שתי 
תיקנו  בבית,  צורך  יש  כאשר  ב.  במזוזה(.  )כמו 
ברכת הרואה, כי יש אנשים שאין להם בתים ואין 
שבקושייתם,  להבין  אפשר  המצווה.  לקיים  בידם 
התוספות דוחים את נקודת הנחה א', ולדעתם אין 
צורך בבית בנר חנוכה. אולם ניתן להבין שגם לאחר 
נקודת הנחה א',  הקושיה משאירים התוספות את 
ב', דהיינו: אף  אלא שהם דוחים את נקודת הנחה 
כדי  סיבה מספיקה  זו  אין  בבית,  צורך  פי שיש  על 

לתקן את ברכת הרואה.
בבית  צורך  שיש  נראה  התוספות  מפשט  כך,  אם 
עבור נר חנוכה, אם כי קשה להכריע מהי מסקנתם.

הכרעת האחרונים
בשאלה  מוסכמת  הכרעה  אין  האחרונים  בפוסקים 
זו. כמה פוסקים מרכזיים חששו לדעה שחובה לקיים 
לפיכך,  בבית.  דווקא  חנוכה  נר  הדלקת  מצוות  את 
כשנמצא  גם  המצווה  קיום  אחר  לחזר  צריך  אדם 
מחוץ לביתו, אבל צריך 'בית' עבור ההדלקה )שו"ת 
קודש  מקראי  פרנק,  הגרצ"פ  קמו;  ד,  מהרש"ם 

חנוכה, יח; הגרש"ז אויערבך; הרב אלישיב(.
אולם יש שחלקו על קביעה זו. בשו"ת ציץ אליעזר 
)טו, כט( פסק שמטיילים רשאים להדליק 'בשטח', 

נדברו  אז  בשו"ת  וכן פסק 
)ו, עה(.

הגדרת 'בית'
מה  'בית',  צריך  אכן  אם 

שאוהל  נראה,  נרות?  הדלקת  לעניין  ככזה  מוגדר 
אינו  מטרים(  כשני  רוחבו  כמטר,  )גובהו  סיירים 
נחשב כבית, כי אי אפשר לעשות בו תשמישי דירה 
וכדומה. אבל אוהל גדול יותר )כמו אוהל 11( נחשב 

כבית, ורצוי שיהיה סגור משלושה צדדים.
יכול  הוא  שבו  בית  אין  למטייל  או  לחייל  כאשר 
להדליק נרות, יבקש מהוריו שיוציאו אותו ידי חובה 
איש  "נר  הדין  שמעיקר  מכיוון  הנרות,  בהדלקת 
וביתו" כולל את כל בני הבית, כולל אלו שנמצאים 
ועיין  רלח;  ויטרי,  מחזור  כג,א;  )שבת  לבית  מחוץ 
כך  אחר  אם  זה,  במקרה  מג(.  ו,  דעת  יחוה  שו"ת 
יזדמן לו בית מתאים להדלקה, ידליק בברכה )למהג 

האשכנזים(. 
הדלקה של 'פרסומי ניסא'

מנהג ישראל להדליק נרות בבית הכנסת בברכה, 
יוצאים  שאין  פי  על  רף  ניסא,  פרסומי  משום 
בהדלקה זו ידי חובה )שו"ע תרעא, ז(. האם מכוח 

מנהג זה ניתן להדליק בברכה גם בשטח?
הוא  שהדבר  מכיוון  רבים,  פוסקים  לדעת 
מתכונתו  על  להעמידו  יש  מחודש,  והוא  מנהג, 
המצומצמת, בבית הכנסת דווקא, ולכן אין לברך 
על הדלקה במקום אחר )הגרש"ז אויערבך, הובא 
סה  ו,  יצחק  מנחת  שו"ת  שם;  נדברו  אז  בשו"ת 
אות ג(. אך יש פוסקים המתירים הדלקה כזו, גם 
אם היא בחוץ, וכך נוהגים בהדלקות חב"ד )שו"ת 
אז נדברו שם(. ועדיף שיתפללו שם תפילה אחת 
)שו"ת יביע אומר ז, או"ח נז אות ו(. כאשר מדובר 
אפשר  חנוכה,  נרות  כלל  הדליקו  שלא  באנשים 
לצרף את הדעה שאין צורך בבית עבור ההדלקה, 

ולברך על הדלקה זו.
אחת  הדלקה  לעשות  כדאי  בית,  אין  כאשר  לכן, 
אולם  עליה.  לברך  לא  אך  ניסא',  'פרסומי  משום 
אם מתפללים ערבית ומדליקים מיד אחר כך את 
החנוכיה, ניתן לברך על ההדלקה מדין בית כנסת.

סיכום
בבית  רק  נרות  הדלקת  על  ולברך  לחשוש  צריך 
)מבנה או אוהל שטוב לתשמישי דירה, כמו אוהל 
11(. לכן, אין להדליק נרות בשטח. מי שאינו יכול 
להדליק, יבקש מהוריו )ואם הוא נשוי - מאשתו( 
להדליק  יצליח  מכן  לאחר  אם  עבורו.  שידליקו 

במקום שבו נמצא - ידליק בעצמו.
הדלקה  לערוך  רצוי  מדליקים,  אין  כאשר  גם 
אחת בחוץ מדין 'פרסומי ניסא', אך לא יברכו על 
הדלקה זו )מחמת הספק(. יש מקום להקל ולהדליק 
ובמיוחד  אחת,  תפילה  שם  יתפללו  אם  בברכה 

כאשר המדליקים לא הדליקו נרות אחרים.

משו"תת בהלכה

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 052-8908518 יוסי
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ניתן להזמין את ספריו של הרב יוסף צבי רימון 
מסדרת הלכה ממקורה 
בטלפון 02-5474542/7
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לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 

אלון
 "ַוָּתָמת ְּדבָֹרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל ַּתַחת 
ָהאַּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו אַּלֹון ָּבכּות" )לה,ח(.

אלון בודד או אלה בודדת?
נפתח את דברינו לפרשה זו בתיאור אירוע שהתרחש בשולי 
מכון  של  מושבם  מקום  שבות,  אלון  היישוב  הקמת  טקס 
צמ"ת ומערכת "שבת בשבתו". עליית היישוב לקרקע הייתה 
בכ' בסיוון תש"ל ושמו נקבע ל"אלון שבות" על משקל "אלון 

בכות" המוזכר בפרשתנו. 
האלון שעל שמו נקרא היישוב הוא ה"אלון הבודד" הניצב 
"ישראל הקטנה"  משטח  נצפה  זה  עץ  עציון.  גוש  במרכז 
וסימל, עד שחרור הגוש בשנת תשכ"ח, את הכמיהה לשיבה 

למקום.
בולטות  דמויות  נכחו  בו  ההקמה  בטקס  להשתתף  זכיתי 

לאומי.  הדתי  והציבור  המדינה  בהנהגת 
בין שאר האישים שנכחו בטקס היה גם 
השר יגאל אלון שסייע במתן האישורים 
או  הטקס  במהלך  שבות.  אלון  להקמת 
בבדיחות  אלון  ליגאל  נאמר  לאחריו 
אישיות  על שמו.  נקרא  הדעת שהישוב 
בכירה אחרת שנכחה בטקס לקחה את 
לצנן  ודאגה  מדי  רבה  ברצינות  העניין 
את "התלהבותו" של יגאל אלון בטענה 
אלה  אלא  אלון  איננו  למעשה  שהעץ 

)אגב, מקימי אלון שבות ניצלו היטב את המתיחות בין שרי 
הממשלה כדי לקדם את מתן האישורים(.

ה"עץ  של  הבוטנית  זהותו  סביב  הערפל  את  לפזר  מנת  על 
הבודד" אני מעיד, באיחור של כ – 45 שנה, שאכן הוא אלון 

מצוי )האלון הבודד בתמונה צולם על ידי בשנת תשכ"ט(. 
אמנם זהותו הבוטנית של ה"אלון הבודד" אינה נתונה לספק 
המוזכרים  נוספים  ו"אלונים"  בכות"  "אלון  גם  האם  אך 

במקרא היו אלונים?
עץ או מישור?

ובין  במפרשים  הארמיים,  בתרגומים  במדרשים, 
לזיהוי  כלליות  אסכולות  שתי  מוצאים  אנו  החוקרים 

השם "אַלון" או גם "ֵאלון". 
השם  את  כלל,  בדרך  מתרגמת,  המסורתית  האסכולה 
"ומיתת  פירש:  בפרשתנו  אונקלוס  למישור.  "אלון" 
אל  לבית  מלרע  ואתקברת  דרבקה  מינקתה  דבורה 
אנו  כך  בכיתא".  מישר  שמיה  וקרא  מישרא  בשיפולי 
מוצאים גם בפירוש יונתן. רש"י אימץ פירוש זה וכתב: 
"תחת האלון - בשפולי מישרא, שהיה מישור מלמעלה 
בשפוע ההר והקבורה מלמטה, ומישור של בית אל היו 
נוספות  רבות  דוגמאות  קיימות   ." וכו'  אלון  לו  קורין 
לשמות מקומות הכוללים את השם "ֵאלון" כנ.צ. )נקודת 
ֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד  ציון( כמו למשל: "ַוַּיֲעבר אְַבָרם ָּבאָ
ַּבֲעֵלי  ָּכל  "ַוֵּיאְָספּו  )יב,ו(.  ְוַהְּכַנֲעִני אָז ָּבאֶָרץ"  ֵאלֹון מֹוֶרה 
ְׁשֶכם ְוָכל ֵּבית ִמּלֹוא ַוֵּיְלכּו ַוַּיְמִליכּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמֶלְך ִעם 
ֵאלֹון ֻמָּצב ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם" )שופטים ט,ו( ועוד. בכל אזכורים 

אלו ה"אלון" אינו מזוהה כשם של עץ אלא כמישור.
הפשיטתא  השבעים,  תרגום  עומדים  השני  העבר  מן 
להם  ושותפים  בוולגטה,  היירונימוס  גם  מסוים  ובאופן 
עץ  הוא  "ֵאלון"  שגם  הסבורים  המודרניים,  המחקרים 

ירושלמי  בתרגום  עצים.  או 
"ּוִמיַתת  נאמר:  לפרשתנו 
ְדִרְבָקה  ַמְרְּבָייָתא  ְדבֹוָרה 

ְוִאְתְקָבַרת ִמְלַרע ְלֵבית ֵאל ְּתחֹות 
ְּבכּוָתא".  ְּבלֹוט  ְׁשֵמיּה  ּוְקָרא  ְּבלּוָטה 

והערבי של  בלוט או בלוטא הוא השם הארמי, הסורי 
ַית  ֵׁשיֵציִתי  "ַוֲאָנא  יונתן:  )ב,ט( מתרגם  האלון. בעמוס 
הּוא  ַוֲחִסין  רֹוֵמיּה,  ֲאָרִזין  ִדְכרּום  ֳקָדֵמיהֹון  ִמן  ֱאמֹוָרָהא 
"אלון"  את השם  תרגום השבעים מתרגם  ִּכְבלּוִטין...". 
ְיַקֵּטרּו  ַהְּגָבעֹות  ְוַעל  ְיַזֵּבחּו  ֶהָהִרים  ָראֵׁשי  "ַעל  בפסוק 
ַּתַחת אַּלֹון ְוִלְבֶנה ְוֵאָלה..." )הושע ד,יג( balanos ואילו 
בפסוק: "ְואָנִכי ִהְׁשַמְדִּתי ֶאת ָהֱאמִרי ִמְּפֵניֶהם ֲאֶׁשר ְּכגַבּה 
כתב  ב,ט(  )עמוס  ָּכאַּלֹוִנים..."  הּוא  ְוָחסן  ָּגְבהֹו  ֲאָרִזים 
לסוג אלון.  יווניים אלו מתייחסים  druns. שני שמות 
בלטינית.  האלון  של  שמו   ,quercus מתרגם  הוולגטה 
ולבנה,  אלון  "תחת  כתב:  "אלן"(  )שורש  ג'נאח  אבן 
וכן  בלוט  ערבי  בלשון  הנקרא  והוא  מבשן...  אלונים 
ממתנן  בלוטין  המתרגם  בו  תרגם 
כבוטמא  וכאלון  בכאלה  ותרגם 
"כאלונים  מפרש:  רש"י  וכבלוטא". 
בלע"ז",   )chesnes( קיישנ"ש   -
עתיקה  בצרפתית  שפירושה  מילה 

"אלונים". 
ההקשר  מהאזכורים  בחלק  לפחות 
בסדרת  כעץ.  האלון  בזיהוי  תומך 
לשאול  שמואל  שנתן  הציון  נקודות 
בדרכו לקראת משיחתו למלך מופיע גם "אלון התבור": 
ּוְמָצאּוָך  ָּתבֹור  ֵאלֹון  ַעד  ּוָבאָת  ָוָהְלאָה  ִמָּׁשם  "ְוָחַלְפָּת 
ֶאָחד  ֵאל,  ֵּבית  ָהֱא-לִהים  ֶאל  עִלים  ֲאָנִׁשים  ְׁשלָׁשה  ָּׁשם 
נֵׂשא ְׁשלָׁשה ְגָדִיים ְוֶאָחד נֵׂשא ְׁשלֶׁשת ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ְוֶאָחד 
מפרש  זה  בפסוק  גם  י,ג(.  א,  )שמואל  ָיִין"  ֵנֶבל  נֵׂשא 
על רקע ההנחיות  - מישר תבור".  "אילון תבור  רש"י: 
מסלול  את  המתארים  בפסוקים  המופיעות  המדויקות 
ההליכה סביר יותר ש"אלון תבור" הוא נקודה ספציפית 
זה קשה שלא  באופן  כ"מישור".  ידיים  רחב  ולא שטח 
להתייחס ל"אלון" שתחתיו נקברה מינקת דבורה שלא 

כנקודת ציון מדויקת. 
דבריו  מתוך  אולם  הראשונה  כדעה  סובר  אליצור  י. 
הוא  שעליהם  מהטיעונים  אחד  דווקא  לצטט  בחרתי 
חלוק המסביר מדוע פירוש השם "אלון" הוצא מפשטו:
ב'מישר' אפולוגטיקה  רואים  המודרני  במחקר 
אחרים  רבים  במקרים  כמו  המעוגנת  מדרשית, 
את  לבאר  הציעו  חוקרים  באטימולוגיה יוונית, 
דבר  כל  להרחיק  התרגומים  של  דרכם  כך:  הדברים 
וההלכה  הצרופה  הייחוד  באמונת  פגיעה  בו  שיש 
לא  האומה  באבות  נוהגים  שהם  הכבוד  המקובלת. 
אפשר להם להשלים עם תופעת העצים המקודשים 
של  הא-ל  עבודת  דרכי  ואת  החיים  את  המאפיינת 
המלה  להם  נזדמנה  הלשונית  הבחינה  מן  האבות. 
ומכחה  מישור,   =  aulon בצלילה  הקרובה  היונית 

נעשו 'ֵאלון' ואף 'איל' ו'אֵָבל' – מישור וכו'. 

האלון הבודד, תשכ"ט
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אייפון חדש או פרק במסל"ש? 
מגורם  ההודעה הבאה  הגיעה  המייל שלי  לתיבת 
בלתי מוכר: "חדש!!! אם עד היום תחום ההפריה 
פוריות,  קשיי  עם  לזוגות  שימש  גופית  החוץ 
מעכשיו יוכלו להשתמש בו גם כל השאר. כל זוג 
יוכל  יותר  בריא  יהיה  שלו  שהילד  לוודא  שרוצה 
לפנות למרפאתנו. בטיפול מיוחד ומתקדם נבצע 
לעולם  להביא  מי  את  לבחור  תוכלו  בה  סלקציה 
גנטיקה  ייערך סינון של עוברים עם  לא.  ואת מי 
רפואיות  ובעיות  סוכרת  סרטן,  לפתח  הנוטה 
נוספות, כך שתישלל מראש התפתחות של תינוק 

עם נטייה למחלה". 
מה אתם חשים למקרא ידיעה שכזו? התפעלות? 
לתפוס  וממהרים  הטלפון  את  שולפים  שמחה? 
כאן  יש  שאולי  או  החדשה?  בקליניקה  תור 

נוספת.  למחשבה  מקום 
גוררת  המדע  התקדמות 
דילמות  מעט  לא  אחריה 
מוסריות  ושאלות  אתיות 
לתת  שיש  משקל  כבדות 
וצריך  הדעת  את  עליהן 

להיזהר מלהסתנוור מפלאי הטכנולוגיה ולהתעלם 
והמחירים  החדשים  הפיתוחים  של  מהמשמעות 

שלהם.
רצים קדימה

נתפס.  בלתי  הוא  העולם  של  ההתפתחות  קצב 
כמו  נראים  היו  שנה  עשרים  שלפני  דברים 
ואנו  בכיס  אצלנו  היום  נמצאים  בדיוני,  מדע 
עוד  יהיה  מה  מאליו.  כמובן  אליהם  מתייחסים 
עשרים שנה? קשה לצפות אבל לאור ניסיון העבר 
מסתבר ששום דבר אינו בגדר בלתי אפשרי. אלא 
ולהתפעל  חדשני  מוצר  על  להסתער  שהנטייה 
מהגילוי המדעי האחרון, גורמת לפספס את הדיון 
הקריטי במשמעות המוסרית, הנפשית והחברתית 
שלו. הנזק שעלול להיגרם מכך הוא רב ביותר. נסו 
לדמיין ילד בן 9 יושב ליד הגה של משאית ולוחץ 
קטלנית.  להיות  עלולה  התוצאה  הגז.  דוושת  על 
של  ומיומנויות  מנטאלית  רמה  עם  נהג  כאשר 
בידיו מפלצת רבת עוצמה שכזו,  ד' מחזיק  כיתה 

לא מעט דברים עלולים להידרס בדרך. 
הרב קוק בספרו "אדר היקר" מתאר בדיוק כך את 
דרך צעידתו של העולם. שני כוחות מובילים אותו 
ההתקדמות  זו  'היכולת'  ו"היכולת".  "הרצון"   –
המודעות,  זו  'הרצון'  שלו.  והטכנולוגית  המדעית 
העולם  לו  צועד  וכך  המוסרי.  והעולם  התבונה 
שמובילה  ה'רגל'  תמיד  כשכמעט  רגליים  בשתי 
את הצעידה היא דווקא זו של היכולת. האדם כבר 
הגיע לירח ואף שלח חלליות אל מעבר למערכת 
השמש, הוא פיצח את סוד הגנום האנושי והגיע 
ליכולות מדהימות בשיבוט גנטי, הוא מחזיק בידיו 
סמארטפונים מדהימים ופיתח אפליקציות שיתוף 

ורשתות חברתיות שמקשרות בין מיליארדים. 
לדון  מבלי  זה  כל  את  לעשות  נחפז  העולם  אך 

במשמעות  ולהתלבט 
המוסרית של הדברים. כיצד 
משפיעה  הזו  ההתקדמות 

עושה  היא  מה  החברה?  על 
לתא המשפחתי? מה ההשלכות שלה להתפתחות 
כיצד  שלהם?  החברה  ולחיי  ילדים  של  הנפשית 
להשתמש בפיתוחים הללו לטובה ובאופן מוסרי, 
ולניצול ציני  מבלי להיגרר להשתלטות מסחרית, 
של היכולות הללו גם על חשבון ערכים חשובים?

מה צריך להוביל?
שההתקדמות  ספק  לנו  אין  מאמינים  כאנשים 
של העולם היא דבר מבורך. יש בתוכו כוח פנימי 
שתובע  ומלאך  יותר  גבוה  למקום  אותו  שדוחף 
במלכות  עולם  תיקון  "גדל".  הרף  ללא  ממנו 
ש-ד-י כולל בתוכו לא רק את הצדדים הרוחניים 
של המציאות אלא גם את 
המחלות  מיגור  הגשמיים. 
איתני  על  והתגברות 
איכות  שיפור  הטבע, 
אמצעי  ופיתוח  החיים 
התקשורת והעברת המידע 
בין אנשים. יחד עם זה חוק המציאות קובע שכל 
צל. והפער בין שתי הרגליים בהן  גם  אור מטיל 
רבים  נופלים  בה  תהום  יוצר  צועדת  האנושות 

מספור. 
וכאנשי אמונה  כמחנכים  כהורים,  התפקיד שלנו 
לעורר  שניתן.  ככל  הזה  הפער  את  לצמצם  הוא 
טכני  אמצעי  רק  אינו  שכלי  לכך  המודעות  את 
שמשפיע  מסר  אחריו  גורר  גם  אלא  לשימושנו 
על המשתמש בו ומעצב את אישיותו )"הכלי הוא 
יסודי  דיון  לערוך  עלינו  המסר", מרשל מקלוהן(. 
ורחב היקף על המשמעויות הרוחניות והמוסריות 
לשלם  מוכנים  ולהיות  טכנולוגיים  פיתוחים  של 
או  כזו  המצאה  על  הוויתור  מחיר  את  לפעמים 
מוסרי,  מחיר  איתה  גוררת  היא  כאשר  אחרת 
ייקנו  שהורים  ייתכן  לא  גדול.  חברתי  או  נפשי 
לילד סמארטפון ללא דיון יסודי ואמיץ ביניהם על 
המשמעות של הדברים, ובלתי מתקבל על הדעת 
יהיה  מדינה  של  והטכנולוגיה  המדע  שמשרד 
ומומחים  רוח  מנותק ממשרד החינוך או מאנשי 
ובדילמות  במשמעויות  לדון  שיוכלו  חברתיים 

העולות מן הפיתוחים החדשים ולנתח אותן.
הכוחות,  מאיחוד  דבר  של  בסופו  תגיע  השלמות 
לטובת  והטכנולוגי-מדעי,  המוסרי-רוחני 
האנושות. ובינתיים אם צריך לבחור בין החלפת 
האייפון למכשיר מהדור החדיש יותר לבין ללמוד 
האדם  ששדרוג  נראה  ישרים,  במסילת  פרק  עוד 

קודם לשדרוג המכונה.
לקבלת סרטון וידאו קצרצר בווצאפ עם הארה 
לקראת שבת מאת הרב יוני לביא שלחו הודעה 

למס' 054-6702313

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

כלי אינו רק אמצעי טכני לשימושנו 
אלא גם גורר אחריו מסר שמשפיע 
על המשתמש בו ומעצב את אישיותו
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אוצרים לרגע 
18 קנים מתחת לאדמה

מבית  חנוכה  מנורות  משתי  אחת  הינה  זו  מנורה 
העולם  מלחמת  במהלך  בוורשה.  הגדול  הכנסת 
הקהילה  רב  טמן  הנאצי,  האיום  גבר  כאשר  השנייה, 
בו  קרקעי.  תת-  במסתור  המנורות  שתי  חלקי  את 
פולין  שגריר  באמצעות  למכירה  אותן  הציע  בזמן, 
בני הקהילה. לגייס כספים לצורך הצלת  כדי  בשוודיה 
מרגרט ונר גרן, רוזנת משטוקהולם, רכשה את המנורות 
בסכום עתק. לימים תרמה אותן למוזיאון בצירוף השיר 

הבא:
 "את מנורה עתיקת יומין,

 ספרי נא
 לשרידי עמך ישראל

את קורותיך.
 וכשהנרות יאירו עליך,

יזכירו את צלילי כינורו של דוד 
 בלילות.

 ספרי לשרידי בניך
 שחזרת לגבולך,
למקום מקדשך,

לא  אישה  בידי 
יהודייה

בשנים  רבות  אשר 
שמרה  בבטחה 

עליך"

ת
דו

יה
 ה

ת
ש
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של
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החידה השבועית
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חידה לפרשת וישלח
 שתי ערים קרובות

 שנענשו בעונש שונה
על חטא זהה.

 נזכרות גם בפרשתנו
במסע חזרה הביתה.

תשובה לויצא
 החידה הייתה:

 האב ביקש בנדר,
 הבן הלך בימי התקופה,

וכל האחים הוזמנו לסעודה.
הפתרון: לחם וימי קציר חיטים.

ִדי  ִעמָּ ֱא-ֹלִהים  ִיְהֶיה  ִאם  ֵלאמֹר  ֶנֶדר  ַיֲעקֹב  ר  דַּ "ַויִּ מבקש:   לתגובות: info@hidonim.com יעקב 

הֹוֵלְך  אָנִֹכי  ר  ֲאֶשׁ ה  ַהזֶּ ֶרְך  דֶּ בַּ ָמַרִני  ּוְשׁ
ׁש"  ִלְלבֹּ ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן 

)בראשית כח,כ(.
ֶלְך  "ַויֵּ חטים:  קציר  בימי  הולך  בנו  ראובן 

ֶדה" )שם ל,יד(. ׂ שָּ ְמָצא דּוָדִאים בַּ ים ַויִּ יֵמי ְקִציר ִחטִּ ְראּוֵבן בִּ
ְקָרא  ָהר ַויִּ ח ַיֲעקֹב ֶזַבח בָּ ְזבַּ יעקב מזמין את 'האחים' לסעודה: "ַויִּ

ָהר" )שם לא,נד(. ִלינּו בָּ אְכלּו ֶלֶחם ַויָּ ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל ָלֶחם ַוֹיּ
הערה: לא נכנסנו לפרשנות מיהם האחים שנזכרו בפסוק!

נשמח לארח את חידותיכם במדור זה עם ציון שמו של כותב 
החידה. נשמח לקבל רעיונות לכתובת הדואר האלקטרוני 

המצורפת מטה )על החידה להגיע למערכת שלושה שבועות 
לפני פרסום החידה(.
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נקודת מבט
ידידתנו הצבועה ביותר

 "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו" )לג,ד(
"מלמד שנכמרו רחמיו באותה השעה ונשקו בכל לבו. 
 "מלמד שלא בא לנשקו אלא לנשכו ונעשה צוארו 
 של אבינו יעקב של שיש וקהו שיניו של אותו רשע. 
'ויבכו' - זה בוכה על צוארו וזה בוכה על שיניו" )בר"ר עח(
 "שמעתי מפי מו"ז ז"ל שהנשיקה עצמו הוא הנשיכה, כדכתיב 
'נעתרות נשיקות שונא' )משלי כז,ו(" )שפ"א וישלח תרמד(

צביעות
אמריקה!  של  הברית  ארצות  נחשתם!  הצבועה?  ידידתנו 
משענת  הפוליטית,  ידידתנו  היא  זו  מדינה  אכן  להכחיש;  אין 
אני  הדמוקרטי.  העולם  ומנהיגת  תקציבית  תומכת  בטחונית, 
מאמין כי ידידות זו יש בה אחוז גבוה של כנות אך יש בה אחוז 
יותר גבוה של אינטרס וכדאיות: הקול היהודי בבחירות לנשיאות 

והשדולות היהודיות בחצרות המימשל.
חילוקי הדעות הפוליטיים הגלויים, על פני השטח. הם לגיטימיים. 
"כמו במשפחה".  ידידים",  בין  "כמו  הוא:  הנלווה  הנוסח השגור 
המדיניות  בין  קיימים  קשים  דעות  חילוקי  מעט  לא  ואכן 
שנים:  ובראשם  הלבן',  ול'בית  המדינה'  ל'מחלקת  הישראלית 
שתי  לירדן  הים  בין  לייסד  והדרישה  האיראני  הגרעין  הסכם 
מיהודים,  בפועל(  או  )כמעט  נקיה  פלשתינית   - אחת  מדינות: 
ופלשתינית.  מוסלמית  באוכלוסיה  משופעת  יהודית,   – והשניה 
זו דרישה פוליטית אבסורדית, בצד היותה לא ריאלית ולא בת-

קיימא, אך זו איננה דרישה 'צבועה'; היא גלויה ומנומקת.
צבוע הוא מי שדורש מאחרים התנהגות, מוסרית או משפטית, 
אשר הוא בעצמו מפר אותה. יש לשער כי אם המשטרה בישראל 
היתה מטפלת בפשיעת מהגרים ושחומי-עור באקדחים שלופים 
כמו המשטרה האמריקאית – היינו זוכים לגל גינויים מפי דובר 
דוגמאות  חסרות  לא  מוסרו.  ומטיפי  הנשיא  יועצי  הלבן,  הבית 
נוספות על הצביעות האמריקאית הדורשת ממדינות אחרות מה 

ששנוא עליה; הלא הן כתובות על מרחבי ה'גוגל'...
אחינו יהונתן

מה הביא אותי להידרש היום לסוגיא זו? נחשתם! יונתן פולארד 
יכתבו/נכתבו  שחלף  בשבוע  הסתם  מן  כשבוע.  לפני  ששוחרר 
חצי- פרשה  על  רבים  וניתוחים  ופרשנויות  וכתבות  מאמרים 
שחרורו  ונסיבות  האשמתו  פרטי  לכידתו,  עלילות  זו.  עלומה 
לוטים בחצי ערפל. אך גם אם נכונים כל ההסברים המחמירים, 
פנים  בשום  ניתן  לא  האמריקאים,  המודיעין  לגופי  המיוחסים 
הברית  ארצות  נשיאי  של  החנינה  סרבנות  את  להבין  ואופן 
הפוליטיים, ואת 'אי יכולתם להתערב בשאלה משפטית', כאשר 
אילצו אותנו לשחרר רוצחים ורבי-מחבלים  כולם, ממש כולם, 

שנשפטו על פי מיטב הסובלנות המשפטית הישראלית.
התנהלות זו חמורה שבעתיים כשמדינת ישראל הכירה בפולארד 

לו  העניקה  ואף  ישראלי',  כ'סוכן 
שנה   13 )ב-98,  ישראלית  אזרחות 

לאחר מעצרו(, כך שהנושא הפך להיות בינ-מדינתי ולא פלילי-
מרגלים  פולארד  של  מעצרו  בשנות  שחררה  ארה"ב  פרטי. 
רוסים, קובנים ועוד, ורק פולארד נרקב בתאו. אינני מאמין כי 
התנהלות צבועה זו נבעה מרצון להחזיק בפולארד כקלף מיקוח 
נגד ישראל, וכאמצעי לסחוט מאתנו ויתורים פוליטיים בגיזרה 
הפלשתינית. לא נשמע שום ציוץ לשימוש בקלף זה. נותרה רק 
הסתר  ע"י  ב'ידידה'  לנקום  שיכלו  ארה"ב  נשיאי  של  הצביעות 
פנים והתחבאות מאחורי טענת 'אי התערבות משפטית'. יודעי 
דבר מייחסים מניע עיקרי לנקמנותם של 'גופי המודיעין' נגד מי 
שבדור הקודם הלבין את פניהם. יש המצביעים על עמדות אנטי-
ישראליות של חלק מהעומדים בראש ארגונים אלו. תכסיסנות זו 
תנאי השחרור המחפירים  היא האפשרות היחידה להסביר את 
האזנה?(  מכשיר  )עם  לגופו  איתורן  הצמדת  בית';  ל'מעצר 
ושלילת הגישה לאינטרנט. הסבר יחיד העולה בראשי לגזירה זו 
הוא טמינת מלכודת אשר סביר שילכד בה ו...ישוב לכלא, לקול 

מצהלות 'גופי המודיעין'.
הפנימיים  הרוח  בהלכי  בקי  אינני  בפי;  וחמורה  נוספת  ומילה 
בקרב יהודי ארה"ב, אך גופי התקשורת מדווחים ש'הכח היהודי' 
שאלת  פולארד.  של  לשחרורו  דיו  נוצל  לא  שם  השדולתי 

ה'נאמנות כפולה' שיתקה חלק ממנהיגי יהודי ארה"ב.
* * *

"נעתרות נשיקות שונא"
'ֵעַשִו'ית  נשיקת-צביעות  על  מפרשתנו  ציטטנו  המדור  בריש 
שתוכה רצוף נשיכת-צוואר. אמוראים נחלקו לפשרה של נשיקת 
עשו ליעקב. רש"י על אתר מביא את דברי רבי שמעון בן יוחאי 
שתוכנם הוא לפעמים כך ולפעמים כך: "הלכה היא בידוע שעשו 
שונא ליעקב, אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו". 
היא  עצמה  נשיקה  לעתים  חידוש:  מלמדנו  שפת-אמת  בעל 

בעצם נשיכה! וכל קשר לידידתנו הוא מקרי בלבד. 
)נכתב במוצ"ש ויצא(
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לינר
נרות שבת חשמליים

איך תדליקו בברכה 
בבית מלון?

לפרטים והזמנות 02-993211 או באתר ׳צומת׳

הפתרון ההלכתי האידיאלי
נרות שבת חשמליים של צומת!

₪ 90
02-9932111

אי-שחרור צבוע 
ושחרור מחפיר
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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 


