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פרסום הנס והשראת שכינה
"מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאד וצריך אדם 
להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא-ל והודיה 
לו על הניסים שעשה לו". כך מגדיר הרמב"ם את מצוות 
נר חנוכה. כן פוסק הרמב"ם: "נר חנוכה מצווה להניחו על 
פתח ביתו מבחוץ... ונר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים 
נר חנוכה הדולק  ניכר".  אמה לא עשה כלום לפי שאינו 
על פתח הבית מבחוץ מטרתו לספר לכל באי עולם על 
הנס הגדול שחולל בורא עולם לעמו ואם אינו נראה לא 
"בימי  הרמב"ם  כותב  אחרת  בהלכה  מנגד,  כלום.  עשה 
הסכנה מניח נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו הניחו 
על שולחנו, דיו". נר חנוכה לא מיועד רק לרשות הרבים, 
 – היחיד  לרשות  גם  בו  יש  מסר  אלא  ברחוב,  לחולפים 
על  'מניחו  אשר  חנוכה  נר  משמעות  מהי  פנימה.  לבית 

שולחנו ודיו'? 
אגדה  מדרש  מפרש  בהעלותך  פרשת  בפתיחת  הרמב"ן 
ומבאר  המנורה  בהדלקת  אהרן  את  הקב"ה  מנחם  בו 
שהדלקת המנורה במקדש יש לה מעמד מיוחד היות והיא 

ממשיכה לדורות ולנצח גם אחרי חורבן הבית. 
ישיר  המשך  חשמונאי  בית  בחנוכיית  רואה  הרמב"ן 
למנורה שדלקה במקדש והעידה לכל באי עולם שהשכינה 
לאורה  "וכי  במנחות  הגמרא  כדברי   - בישראל   שורה 
אני צריך... – עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה 

בישראל". 
החנוכייה  של  משמעותי  פן 
בכל  שכינה  בהשראת  הינו 

אשר  בית  בישראל.  בית 
פתחו  על  חנוכייה  דולקת 

עולם,  באי  לכל  מעיד  מבחוץ 
וגם, ובעיקר, לדרי הבית, על סולם הערכים של היושבים 
בו. עדות היא לכל הדרים בבית זה שפה גרים עובדי ה' 

המעוניינים להניף בגאון את שם ה' על פתח ביתם. 
דומה החנוכייה להנפת דגל ביום העצמאות. הלב מתרונן 
בלב  גדולה  גאווה  ומעורר  ברוח  המתנופף  דגל  למראה 
כולנו. גאווה ומחויבות, זכות ומשמעות. כך גם החנוכייה 
– במעשה ההדלקה מעיד המדליק על מחויבותו בהשראת 
שכינה בביתו וגאוותו בה, ואף יותר מכך מעיד המדליק 
על מוכנותו ואף רצונו להשרות שכינה ברחובה של עיר. 

עיר  של  ברחובה  ובעוז  בגאון  חנוכייה  להדליק  היכולת 
בבית  שכינה  בהשראת  וביטחון  גדולה  מגאווה  נובעת 
ובלב האדם. החנוכייה הדולקת בחוץ מעידה על החוסן 
והביטחון בפנים. משל לנכונות לתלות שלט בחירות ענק 
עבור  מי שמצביע  כל  דבר שלא  מבחוץ,  הבית  פתח  על 
המפלגה מוכן לעשות. פרסום הנס והשראת שכינה, פנים 
מאירים  אלו  כל  ה',  בשם  בקריאה  גדולה  וגאווה  וחוץ, 

וזוהרים באור החנוכייה.    

קבלת שבת
עלון תורני לכבוד שבת קודש

 פרשת מקץ
חנוכה תשע"ו

השנה השלושים ושתיים
ל' בכסלו 12/12/2015
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תפילת הדרך בנסיעה קצרה: האם אפשר לאומרה בשם ומלכות?
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 שמָש לשם שמים
המניעים  מה  אינטרס?  מתוך  או  שמים  לשם  פועל  אני 
הגלויים והסמויים שלי, והאם זה משנה בכלל? האם אני 
כל כך מתוסבך עד שאיני יכול לעשות משהו פשוט וטהור 

מהלב?
גם  רבות  עוסקת  התורה  העיקר",  הוא  ש"המעשה  אף 
ו"שלא לשמה",  "לשמה"  בין  בהבחנה   – בכוונת המעשה 
ובהוראות דוגמת "כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"אל תהיו 
כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו 

כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס". 
מניעים גלויים ונסתרים

להסתבך  לאנשים  גורמת  המניעים  שאלת  פנימה,  בנפש 
ולסבול. לכתחילה, היכולת לקבל 
מחד  נפגעת  נכונות  החלטות 
מחשד- ומאידך  משוחד-עצמי 

נגועים.  האדם  שמניעי  עצמי 
לאחר מעשה, האדם תוהה כיצד 

לכף  עצמו  לדון  עלול  הוא   – ולמעשיו  לעצמו  להתייחס 
נקי  בלב  טוב  מעשה  לעשות  מיכולתו  לייאוש  עד  חובה, 
עלול  והוא  הטובים,  במעשיו  המצווה  שמחת  ולאובדן 

להגיע לגאווה במחשבה שהוא פועל לשם שמים.
וארט חסידי חריף אומר שלכל מעשה שהאדם עושה יש 
מייחסות  שהבריות  הסיבה  )א(  מניעים-סיבות:  ארבעה 
שהוא  הסיבה  )ג(  עליה.  מצהיר  שהוא  הסיבה  )ב(  לו. 
שרק  )זו  האמתית  הסיבה  )ד(  לבו.  בסתר  אליה  מתכוון 
ריבונו של עולם, מסובב כל הסיבות, גרם לה ויודע אותה(.
את  ממחיש  הציני-קמעא,  הזה,  הוארט  בפשטות, 
המציאות הנפשית המסובכת, את העובדה שאותו מעשה 
יכול לסבול פרשנויות רבות ושמעשינו גדושים במניעים 
גם  הוא  בעומק,  אך  המוצהרים.  מאלה  שונים  אישיים 
מעשה,  לכל  וא-להית  עמוקה  פנימיות  שישנה  מזכיר 

שהיא בסופו של דבר סיבתו האמתית.
נקודה טהורה

בנרות  מהתבוננות  עולה  לסוגיה  מאוזנת  התייחסות 
חנוכה:

חתום  שנמצא  הטהור  השמן  פך  לנס  זכר  הם  הנרות 
יהודי מסתתר "פך שמן  בחותמו של כהן גדול. בנפש כל 
גם  ונקיה,  טהורה  תמימה,  שנשארת  נקודה   – טהור" 

'טובע'  שהאדם  כשנדמה 
במציאות הצינית ושכל מערכת 

שלו  והמעשים  השיקולים 
הבלתי- הנקודה  נטמאה. 

גם  ולרפואתה  הנפש  לבריאות  המקור  היא  הזו  פגיעה 
במקרים הקשים ביותר. 

בהקשר דנן, אחרי כל ההסתבכות על האדם לזכור שטמונה 
רצונות  נובעים  וממנה  בה'  טהורה  אמונה  נקודת  בו 
ומעשים טובים ונקיים, ללא כל אינטרס צדדי. ורמז: "פך 
שמן טהור" בגימטריה נסתר – הוא המניע הנסתר האמתי 
טהור"  שמן  "פך  של  התיבות  ראשי  אך   – למעשי האדם 
הם פשט, כי האמונה הטהורה משתקפת בעשייה פשוטה 
ואכן,  ואפלים(.  נסתרים  במניעים  חשד  )בלי  ה'  כרצון 
מצווה  מובהק  באופן  הם  הנרות 
שאין לאדם הנאה צדדית ממנה 
– "הנרות הללו קדש הם ואין לנו 

רשות להשתמש בהם".
לזרוק עצם ליצר הרע

אך במפתיע, האיסור להשתמש בנרות מתבטא בהוספת 
בקושי  מכירה  התורה  נאותים.  לאורו  נוסף  נר   – השָמש 
ולכן  וטהורים,  נקיים  הטובים  המעשים  את  להשאיר 
צדדי- אינטרס  על  האנוכי  הדחף  את  'להשליך'  מציעה 
'תזרוק  מצווה,  עושה  – כשאתה  למעשה  שולי שמצטרף 
כולה.  על המצווה  לך  ישתלט  כדי שלא  הרע,  ליצר  עצם' 
האינטרס,  את  מנתבת  רק  לא  השמש  בנוכחות  ההכרה 
של  והגאווה  מהלחץ  האדם  את  משחררת  בעיקר  אלא 
ה"לשם שמים" – האדם שמייחס לעצמו את המניע הצדדי 
מותיר את המצווה טהורה, נובעת מנקודת הלב הטהורה 
היא  האמונה  שהרי  שמים,  מתנת  )שהיא  והא-להית 
ירושה לנו מאבותינו – האדם לא זוכה לה במעשיו, ולכן 

גם לא יכול לקלקל אותה(.
הטובה  האור  שלהבת  את  נעצים  חנוכה,  בנרות  נתבונן 
להתייחס  לנו  המזכיר  לשמש  חיוך  תוך  בתוכנו  שמרצדת 
המכיר  כ"חכם  שלנו,  האישיות  למכלול  מפוכח  באופן 
 – שמש  אותו  שגם  בה'  טהורה  אמונה  )ותוך  מקומו"  את 
האינטרס האישי שעוזר להשאיר מצווה טהורה לשם שמים 

–  התגלגל לתוך המעשה בהשגחה פרטית(. חנוכה שמח!

על האדם לזכור שטמונה בו נקודת 
אמונה טהורה בה' וממנה נובעים רצונות 

ומעשים טובים ונקיים
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ככה מפרסמים!
נר לי דקיק

לדעת  כדי  ופרסום  בשיווק  גדול  מבין  להיות  צריך  לא 
אגרסיבי  פרסום  דורשת  ל"שוק"  חדש  מוצר  שהכנסת 
לתודעה  לחלחל  מוצר  או  נושא  לאותו  שיגרום 
הציבורית. ללא קמפיין שיווק רציני, שלטי חוצות ועוד, 

הנושא או המוצר לא יתפרסמו בציבור.
פרסום  חג החנוכה, שכל עניינו סובב סביב העניין של 
זו.  מודרנית  פרסום  לשיטת  לכאורה,  "חוטא",  הנס, 
פרסום הנס של חנוכה לא נעשה באמצעות שלטי חוצות 
כל  היוונים.  על  המכבים  ניצחון  של  ענק  פרסומות  או 

של  הגדול  הנס  פרסום 
ומציאת  המכבים  ניצחון 
נר  ע"י  נעשה  השמן,  פך 

"דקיק" יחידי בלבד.
בית יוסף להבה

קיים מדרש חשוב, העוסק 
הרשע  עשו  שבין  ביחס 

מהותו  כל  על  וללמוד  לדלות  ניתן  וממנו  ויוסף  ליעקב 
של חג החנוכה: 

משל לנפח שהיה פתוח באמצע פלטיא ופתח בנו זהבי 
פתוח כנגדו וראה חבילות חבילות של קוצים ונכנסו 
למדינה. אמר: אנה יכנסו כל החבילות הללו? והיה שם 
אחד  גץ  לו[ מאלו אתה מתיירא?  ]שאמר  אחד  פקח 
יוצא משלך וגץ אחד משל בנך ואתה שורפן, כך, כיון 
א"ל  נתיירא,  ואלופיו  עשו  )את(  יעקב  אבינו  שראה 
הקדוש ברוך הוא מאלו אתה מתיירא? גץ אחד משלך 
וגץ א' משל בנך ואתם שורפים אותם כולם, הה"ד- 
"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. )בראשית רבה, 

וישב, פד(
המדרש מתאר את חששו של יעקב, הקטן והחלש, מפני 
עוצמתם וגודלם של עשו ואלופיו. עשו ואלופיו משולים 
וצורף  לנפח  ויוסף  ויעקב  קוצים  של  גדולות  לחבילות 
החוששים מגודלם של הקוצים הבאים לפניהם. באותו 
רגע מגיע איש "פיקח" שאינו מבין לחששם של השניים. 
את  במהירות  מכלה  מהם,  הבא  אש  של  אחד  גץ  הרי 
ערמות הקוצים הענקיות. כך, אומר הקב"ה ליעקב- אל 
תירא, כי גץ אחד משלך ושל בנך יוסף מכלים ומשמידים 

כל אויב וצורר הבא מולכם, גם אם הוא גדול ועוצמתי.

שהאש  יודע  אינו  הכבאי 
שורפת?!

העולה  ביותר  הגדולה  התמיהה 
נפח  אותם  כיצד  היא  זה  ממדרש 

וצורף - שהם בעלי מלאכה שעיקר עיסוקה הוא עם אש, 
אינם מודעים לכך שהאש יכולה לגבור על אותן חבילות 
החידוש  מה  אותן.  ולשרוף  לכיוונם  המתקרבות  קוצים 

הגדול שהצריך "אדם פיקח" שיאמר להם דבר זה? 
התשובה לדבר היא מהותו וחידושו של חג החנוכה.

הגימנסיון מול המערה
מלחמתי  מאבק  היה  לא  ליוונים  המכבים  בין  המאבק 
או  כזו  טריטוריה  על  "יבש" 
תרבותי- במאבק  מדובר  אחרת. 
עקרוני בין תרבות יוונית הדוגלת 
בהאדרת החיצוניות, לבין תרבות 
"מכבית" הדוגלת בחשיבות הכוח 
שאינו  והנסתר,  העמוק  הפנימי, 

תמיד נראה כלפי חוץ.
נערים  נלחמים  היו  היווני  )ביה"ס התיכון(  כשבגימנסיון 
היו  המכבים  רועש,  המון  מול  למחצה  לבושים  צעירים 
יוון  בדממה.  בתורה,  ועוסקים  המערות  בתוככי  יושבים 
דגלה במראה החיצוני, בגודל ובעוצמה, בעוד שהמכבים 

דגלו בצניעות, בפנים ובקדושה.
רק  לא  הדברים  את  לבחון  שיש  ללמדנו  בא  החנוכה  חג 
של  עוצמתו  מראיהם.  פי  על  רק  לא  חיצוניותם,  פי  על 
דבר איננה נמדדת ע"פ גודלו החיצוני אלא בכוח הטמון 
לאותו  שהתחדש  החידוש  זהו  בפנימיותו.  בתוכו,  עמוק 
נפח, שגם זיק קטן של אש יכול להשמיד ולכלות חבילות 
את  והוביל  הפנימי שהניע  הברק  וזה  קוצים  של  ענקיות 
המכבים החלשים והמועטים לגבור על היוונים האדירים. 
ביותר  הוא המסמל  החנוכה  חג  הדקיק של  הנר  דווקא 
שגדולה  לנו  ואומר  המלמד  הוא  יום.  של  מהותו  את 
פרסומי  או  חוצות  שלטי  פי  על  נמדדות  אינן  ועוצמה 
את  בחובו  שטומן  הוא  קטן  נר  דווקא  לפעמים  ענק, 

העוצמה האדירה. 

להערות, הארות ותגובות: 
atharnoy7@gmail.com

הארה בפרשה

כשבגימנסיון היווני היו נלחמים נערים 
צעירים לבושים למחצה מול המון 
רועש, המכבים היו יושבים בתוככי 
המערות ועוסקים בתורה, בדממה
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עדות לבאי עולם
על  ובהשלכותיה  לציון  השכינה  בשיבת  פותחת  ההפטרה 
האנושות: "רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך 
נאום ה'. ונלוו גוים רבים אל ה' ביום ההוא..." )זכריה ב, יד-
טו(. סיומה של ההפטרה מתאר את השכינה בדמות מנורת 
זהב מעין זו שבמקדש. צמידות העניינים מהווה ראיה לדברי 
חז"ל )מנחות פו,ב( שהמנורה משמשת עדות לכל באי עולם 

שהשכינה שורה בישראל.
אמנם מוצבת המנורה מחוץ לקודש הקודשים, כך שלכאורה 
נראה שקדושתה פחותה מזו של ארון הברית שבו מונחת 
התורה. הבנה זו תואמת את המחשבה שעם ישראל, ובכלל 
זה השראת השכינה בקרבו, הינו משני לעומת התורה. אבל 
הרב קוק מבאר שכל זה הוא רק מצד חיצוניותם של דברים, 
ושאדרבה, בפנימיות, מכיוון שהתורה בשביל ישראל ניתנה 
וישראל קדמו לה, עולה קדושתה של המנורה על של הארון: 
עצמה,  מצד  ישראל  נשמת  קדושת  כוללת  המנורה 
שנראית לכאורה חיצונה לגבי התורה שבקודש הקודשים, 
ובאמת היא מאירה לכל, והיא סוד עדות לישראל, אלא 

שהיא יכולה להאיר בחוץ גם כן )שמונה קבצים ח,קנז(.
הקרנה  בעלת  בהכרח  הינה  האומה  שקדושת  מכאן  עולה 
בין  דירוג  שקיים  לחשוב  ניתן  שטחי  באופן  אוניברסלית. 
קדושתה העצמית של האומה כלפי עצמה לעומת הקרנתה 

ושההשפעה  האוניברסלית, 
כי  אינה  העולם  אומות  כלפי 
קדושת  של  עודף  סרח  אם 

היא, ההיבדלות של  ולא  ישראל. 
האומה נועדה לשרת טוב יותר את המטרה של "ונברכו בך 
כל משפחות האדמה" )בראשית יב, ג(. מאחר ו"אין חבוש 
שהגואל  צריך  ה,ב(,  )ברכות  האסורים"  מבית  עצמו  מתיר 
עם  של  לנבדלותו  היסוד  זה  ממנו.  נבדל  יהיה  חברו  את 

ישראל מהאומות. 
בהפטרה מופיע עם ישראל כמי שמהווה דגם לחיקוי לשאר 
העמים. אנו העם הראשון בהיסטוריה שהגיע למעלת "עם 
לומדים  שהאחים  כמו  העמים,  שאר  לומדים  וממנו   ," ה' 
לי  והיו  ההוא,  ביום  ה'  אל  רבים  גוים  "ונלוו  מהבכור. 
לקדושה  זכה  ישראל  עם  רק  ההיסטוריה,  במהלך  לעם". 
קולקטיבית, החלה בלאום ובפוליטיקה. אצל שאר העמים 
בעתיד  אך  והדתית,  המוסרית  הפרט,  קדושת  רק  מצאנו 
לימות  גרים  לכן אין מקבלים  יזכו לקדושת הכלל.  אף הם 
לעקור  צורך  לאדם  אין  כבר  כי  כד,ב(,  )יבמות  המשיח 

מאומתו כדי לזכות לקדושת הכלל.
דווקא הצלחת המשימה האוניברסלית היא זו שמעלה את 
"ושכנתי  האומות:  ככוהני  יותר,  גבוהות  למעלות  ישראל 
בתוכך... ונחל ה' את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר 

עוד בירושלים" )זכריה ב, טו-טז(. 

קְחּו מִּזִמְרַת הָאָרֶץ
הארץ  מתוצרת  הפירות  אלו  הארץ"  "זמרת  רש"י,  לפי 
לעולם  באים  כשהם  עליהם  שמזמרים  משום  כך  הנקראים 
בטנים  דבש...  ומעט  צרי  "מעט  בהמשך,  שמפורט  כפי  והם, 

ושקדים".
ופירש רבי נחמן מברסלב ז"ל: "דע כי יעקב אבינו כששלח את 
בניו עשרת השבטים שלח עמהם  ניגון של ארץ ישראל" )לפי 
ר' נחמן אם "משירת העשבים נעשה ניגון" אז על אחת כמה 

וכמה שבטנים ושקדים גם הם יכולים לעשות ניגון(. 
אבינו...  יעקב  של  מביתו  "מנגינה...  נריה:  הרב  מתפלא 
שחוברה באווירה הזך של ארץ ישראל, כיצד אפשר להוציאה 
שיסאב  עכו"ם,  למלך  למשנה  במתנה  אותה  לשלוח  לחו"ל, 
אותה בנגינות שותי שיכר? אלא כאן גנוזה דאגתו הפנימית 
"ושילח לכם את  של האב השכול לבנו שנעלם, התקווה של 
המשוטטות  המחשבות  ממנו,  הרפתה  שלא  אחר"  אחיכם 
נתרחק  נשתקע,  במצרים,  אחרת  או  זו  לפינה  נתגלגל  שמא 

ונשה את כל בית אביו".
ולכן הייתה הכוונה: "ישלח הניגון למשנה למלך, ינוגן אחר כך 
בראש-חוצות )מעין מצעד הפזמונים(, אולי יגיע לאוזני הבן 
האובד, פתאום ישמע וייזכר בימי נעוריו בבית-אבא, ויעורר 
נימות חבויות בלב, ורוח אחרת תפעמהו, ולבש עוז, וחתר ושב 

אל בית-אבא".
)לפי הרב משה צבי נריה זצ"ל(

העלה  שיעקב  נריה  לרב  ומנין 
בדעתו שאולי יוסף חי? הרי "חיה 
רק  ונשארה ממנו  רעה אכלתהו" 

הוא  הנראה  בדם?  הספוגה  כותונת 
הבנים  אילו  כפשוטם.  בניו  דברי  את  לקבל  נטה  לא  שיעקב 
היו מוכיחים שיוסף מת ומראים גופה, יעקב היה מקבל זאת 
יעקב  אבל  מהלב.  שישתכח  המת  על  שגזירה  כדרך  ומתנחם 
גופה. הקב"ה כבר הבטיח  כיוון שלא נמצאה  ממאן להתנחם 
וסר  )קין שחטא,  יהיה על כל חית הארץ...  ומוראכם וחתכם 
עליו  להגן  כדי  מיוחד  לאות  זקוק  היה  אלוקים  צלם  ממנו 
מפני החיות(. אם אכן, "חיה רעה אכלתהו", ייתכן שיוסף לא 
בהכרח מת, אלא שסטה מדרך הישר, התרחק מבית אביו וחייו 
מתנהלים עכשיו בשונה מבית יעקב, ולכן מאן יעקב להתנחם.

מתקופת  רבים  סיפורים  מזכיר  נריה  הרב  של  כזה  מהלך 
הרוסי  לצבא  הוריהם  מבית  ילדים  נחטפו  בה  הקנטוניסטים 
ונתקו  משרשם, ורק בעקבות ניגון מבית אבא חזרו ליהדותם.

ספור מפורסם של עגנון - "לעבד נמכר יוסף" נכתב על הפיוט  
"כל מקדש שביעי" המושר בזמירות ליל שבת. להרחבה - חפשו 

בגוגל:  כל מקדש שביעי בעל בית ואורחיו.

עלי היגיון בכינור

סיפור מההפטרה
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 להאזנה לניגון שירת העשבים
סרקו את הברקוד

הערת המערכת: לפני שבועיים עסקנו בניגון 
מקדש מלך. בטעות צורף למאמר ברקוד-

קישור לניגון אחר. הנה הברקוד הנכון:
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משו"תת בהלכה
תפילת הדרך

המקור לאמירת תפילת הדרך הוא בגמרא בברכות )כט,ב(:
חסידא:...  סלא  דרב  אחוה  יהודה  לרב  אליהו  ליה  אמר 
וכשאתה יוצא לדרך הימלך בקונך וצא. מאי הימלך בקונך 
הדרך.  תפילת  זו  חסדא:  רב  אמר  יעקב  רבי  אמר  וצא? 
צריך  לדרך  היוצא  כל  חסדא:  רב  אמר  יעקב  רבי  ואמר 

להתפלל תפילת הדרך.
אורך הדרך

הגמרא ממשיכה לדון באיזה מרחק יש לומר תפילת הדרך, 
ואומרת: 

עד כמה? אמר רבי יעקב אחר רב חסדא: עד פרסה.
לדעת בה"ג )הובא ברש"י ד"ה עד(, כוונת הגמרא היא שאם 
הדרך.  תפילת  יאמר  לא  מפרסה,  פחות  הוא  הדרך  אורך 

אולם רש"י )שם( מפרש בדרך שונה: 
עד פרסה - אבל לא לאחר שהלך פרסה.

כלומר, הגמרא לא נותנת שיעור לאורך הדרך, אלא אומרת 
שניתן לומר תפילה זו רק בפרסה הראשונה ולא לאחר מכן 
)אפילו אם יש לו עוד דרך ארוכה לאחר הפרסה הראשונה(. 
תלמידי  שכותבים  כפי  ביותר,  תמוהה  רש"י  דעת  לכאורה 
רבינו יונה )כ: מדפי הרי"ף(, "שזה לא ייתכן, דכל זמן שיש 
כל   - בעניין התפילה הצריכה"  הוא  ללכת מחויב  עדיין  לו 

עוד הדרך נמשכת, עדיין יש עניין לומר את תפילת הדרך.
אך ניתן להסביר את שיטת רש"י על פי דברי המאירי )ד"ה 
כל היוצא(, הכותב שלאחר פרסה "אין זה נמלך בקונו ואינו 

אומרה". דהיינו:
אופנים:  בשני  הדרך  תפילת  של  אופייה  את  להבין  ניתן 
כנגד סכנת  האופן הפשוט הוא שמדובר בתפילה שנתקנה 
היא  הברכה  שמהות  עולה  המאירי  מדברי  אולם  הדרכים. 
נטילת רשות לצאת לדרך )וכך יש לדייק מתחילת הסוגיה 
רש"י:  ופירש  וצא",  בקונך  הימלך  לדרך  יוצא  "וכשאתה   -
הוא  הברכה  נוסח  זו,  שיטה  לפי  רשות"(.  טול   - "הימלך 
לבקשת  ביטוי  היא  זו  תפילה  אולם  תפילה,  בלשון  אמנם 
שנגיע  אומרים  אנו  כאשר  לדרך.  לצאת  מהקב"ה  הרשות 
ליעדנו רק אם הקב"ה יגן עלינו, אנו בעצם מבקשים ממנו 

רשות לצאת לדרך.
מעתה, מובנים דברי רש"י. כיוון שמהות הברכה היא ליטול 
רשות לצאת לדרך, כאשר האדם כבר עבר פרסה ועדיין לא 
בירך, לא עוד שאין כבר עניין לברך, אלא שברכה בשלב כזה 

יכולה להיחשב כחוצפא כלפי שמיא! 
כותב  והרמ"א  כבה"ג,  פוסק  ז(  )קי,  השו"ע  להלכה, 

שלכתחילה יש לחוש לשיטת רש"י.
פחות מפרסה 

על  הדרך  תפילת  לומר  אין  בה"ג  לדעת  לעיל,  כפי שראינו 
פחות מפרסה. ייתכן שלפי רש"י אין מרחק מינימלי לאמירת 
תפילת הדרך, אך מכל מקום השו"ע )שם( פוסק כדעת בה"ג, 
שאין לאומרה אם הדרך אינה אורכת פרסה. שיעור פרסה 
הוא הליכת אדם מרחק של כארבעה ק"מ, אולם לא ברור 
האם כוונת שיעור זה היא למרחק עצמו )4 ק"מ( או לזמן 
הליכת מרחק זה )72 דק'(, ואין כאן המקום לדון בעניין זה.

מקום סכנה
את  לומר  ד,יח( מסתמנת אפשרות  )ברכות  הרא"ש  בדברי 

תפילת הדרך אף על פחות מפרסה:

פחות  לילך  לו  כשיש  אבל 
הוי  לא  לעיר  בקרוב  מפרסה 

מקום סכנה ואין צריך לברך.
סכנה  מקום  זהו  שאם  משמע 

ו(  )ס"ק  הט"ז  ואכן,  מפרסה.  בפחות  אף  לברך  יצטרך 
והמשנ"ב )ס"ק ל( פוסקים שאם מדובר במקום סכנה, יש 

לומר את תפילת הדרך אפילו בפחות מפרסה.
מהו מקום סכנה? בעניין פיקוח נפש בשבת מצינו הגדרה 
מעניינת של הרוגוצ'ובר )שו"ת צפנת פענח, לט(, שאותה 
)כט,ב(  בשבת  המשנה  זצ"ל.  עמיטל  הרב  ממו"ר  שמעתי 
מתיירא"  שהוא  "מפני  בשבת  הנר  את  שהמכבה  אומרת 
שמדמה  דימיון,  גדר  רק  ש"זה  הרוגוצו'בר  ודייק  פטור,   -
דהיינו: הגדרת הדרך  לו סכנה".  יהיה  זה  ידי  בעצמו שעל 
שבת  שלעניין  ואף  האדם.  בהרגשת  תלויה  כ"מסוכנת" 
נאה  דבר  הדרך,  תפילת  שלעניין  נראה  הוא,  גדול  חידוש 

ומסתבר הוא.
להגדרה זו יש להוסיף את דברי שו"ת אגרות משה )או"ח 
ב,נט(, שדייק שתפילת הדרך באופן מהותי "הוא רק ספק, 
דאפשר לא יחשבו כלל מזיקים להיות שם... אלא שלתפילה 
בו  שיש  מקרה  בכל  לכן,  הספק".  על  אף  להתפלל  צריך 
זריקת אבנים  והן  דרכים  הן מצד תאונות  סכנה,  תחושת 
העיר,  בתוך  לא  )אך  הדרך  תפילת  לומר  אפשר  וכדומה, 

כיוון שהתפילה נתקנה רק על יציאה לדרך(.
למעשה יש לומר תפילת הדרך בנסיעה מחוץ ליישובים 
חשים  כאשר  או  מיוחדת  אובייקטיבית  סכנה  יש  כאשר 
בתחושת סכנה. ולכן נראה שכיום, ביישובי יש"ע בפרט, 
מיישוב  נוסע  אדם  כאשר  בארץ,  אחרים  במקומות  אך 
ליישוב, הרי שאף אם הדרך פחותה מפרסה יאמר תפילת 
רק  נאמרת  הדרך  שתפילת  )כמובן,  ומלכות  בשם  הדרך 
פרק  לומר  מומלץ  נוספות  בנסיעות  ביום.  אחת  פעם 

תהלים(.
האם לומר תפילת הדרך מיד כשיוצא מהיישוב?

רק  הדרך  תפילת  לומר  שיש  אומרת  )ל,א(  הגמרא 
"משהחזיק בדרך", כלומר לאחר שנסע מרחק של שבעים 
אולם  העיר(.  מיציאת  מטרים  וחמישה  )כשלושים  אמה 
שיודע  שמי  היא  הגמרא  שכוונת  הבין  ז(  )ס"ק  הט"ז 
בוודאות שהוא יוצא מהעיר, יכול לומר תפילת הדרך עוד 

בתוך העיר.
המשנה ברורה )ס"ק כט( פוסק שלכתחילה יש לומר תפילת 
על  לסמוך  יש  בדיעבד  אולם  העיר,  מן  ביציאה  רק  הדרך 
למעשה, במקומות שבהם ישנה סכנה או תחושת  הט"ז. 
תפילת  לומר  נראה שעדיף  העיר,  מן  ביציאה  מיד  סכנה 
הט"ז  שיטת  על  בכך  ולסמוך  להמתין,  ולא  מיד  הדרך 
)וכן הובא בשם הרב יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל בשו"ת 

תשובות והנהגות א,קצט, בגלל חשש מתאונות דרכים(.
סיכום

לומר  יש  סכנה,  תחושת  של  או  סכנה  במציאות  למעשה, 
תפילת הדרך מיד ביציאה מהיישוב, ויש לומר תפילת הדרך 

גם אם הנסיעה מחוץ ליישוב קצרה מארבעה ק"מ.

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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דבש דבורים
ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהאֶָרץ ִּבְכֵליֶכם... 
ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש, ְנכֹאת ָוֹלט, ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים".
)מג,יא(

מוצרים רפואיים
)גיליון  תשע"ג  מקץ  פרשת  של  בשבתו"  "שבת  בעלון 
1453( הרחבתי את הדיבור על זהות הבטנים שנשלחו 
שכל  הצעתי  בדברי  ליוסף.  כמנחה  יעקב  ידי  על 
המוצרים במנחה היו בעלי ערך רפואי ולכן מחירם היה 
"מחיר בית מרקחת". רק בדרך זו ניתן להבין כיצד ניתן 
היה לשלוח מוצרים בעלי ערך כלכלי משמעותי מארץ 
ישראל הרעבה למצרים השבעה. רעיון זה עובר כחוט 
השני במדרש שכל טוב )חובר ע"י רבי מנחם בן שלמה, 

בשנת 1138( בפרשתנו: 
מעט צרי. זה שרף עצי הקטף יוצא 
מן האילן כמו זיעה, ועליו הכתוב 
אומר 'הצרי אין בגלעד אם רופא 
אין שם', מכלל שמובחר למרפא. 
ומעט דבש. של דבורים, שגם הוא 
 ... ולוט  סמנין...  לבלילות  מובחר 
את  ולהעמיד  למרפא  הוא  וטוב 
ושקדים. זה שומן של   ... השיניים 

לוזים, שמוציאין מהם שמן ומובחר הוא למרפא.
היה  צור  עם  יהודה  של  מסחרה  שגם  מציין  הרד"ק 
מבוסס על מוצרים דומים: "מעט צרי מעט דבש - הצרי 
כמו  ארצות  לשאר  ישראל  מארץ  מוציאין  היו  והדבש 
שנאמר בפרשת צור, יהודה וארץ ישראל המה רוכליך 
בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי הוא הנקרא בלסמא". 
רש"י ביחזקאל )כז,יז( מפרש: "ראיתי בספר יוסף הכהן 
עץ אפרסמון הוא פנג והיו מצויין ביריחו ועל שם ריח 

הטוב נקראת יריחו באלסמ"א בלע"ז".
משמעות כפולה

הדבש מוזכר במקרא ובספרות חז"ל פעמים רבות ומהן 
משתמע שיש לו משמעות כפולה. אנו נסתפק במקורות 

המקראיים. 
בחלק מהמקורות הכוונה לדבש המופק מפירות ובעיקר 
תמרים. המקור המפורסם ביותר בו מוזכר הדבש הוא 
בהם  שהשתבחה  המינים  שבעת  את  המתאר  הפסוק 
ארץ ישראל: "ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ 
בפסוק  ההקשר  מתוך  ח,ח(.  )דברים,  ּוְדָבׁש"  ֶׁשֶמן  ֵזית 
דווקא  הנעשה  לדבש  מתייחס  שהפסוק  חז"ל  הסיקו 
לדבש.  העיקרי  המקור  שהיה  בתמר  ובחרו  פרי  מעץ 
ְדִמן  ְרָעא  "אַ מוצאים:  אנו  וביונתן  הירושלמי  בתרגום 
ֵזיָתָהא ָעְבִדין ְמַׁשח ּוִמן ְּתָמָרָהא ָעְבִדין ּדּוְבָׁשא". על רקע 
זה נוכל להבין את ההלכות המובאות בגמרא בברכות 
)מא א-ב(: "כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה וכו' 

" ו"דבש - ככותבת הגסה ביום הכפורים".
גם התקבולת בין "שמן" ל"דבש" ובין "סלע" ל"חלמיש 
ֵמַחְלִמיׁש צּור  ְוֶׁשֶמן  "...ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע  צור" בפסוק 
)דברים, לב,יג( רומזת על כך שבדומה לשמן גם מקור 
במדרש  מוצאים  אנו  כך  אכן  פרי.  בעץ  הוא  הדבש 
שאמר  "מעשה  שט"ז(:  פיסקא  האזינו  דברים,  )ספרי, 
רבי יהודה לבנו צא והבא לי קציעות מן החבית. אמר 

היא.  דבש  של  אבה  לו: 
לתוכה  ידך  השקע  לו  אמר 

ואתה מעלה קציעות מתוכה. 
ושמן מחלמיש צור, אלו זיתים 

כמוצר  הדבש  של  משמעי  חד  זיהוי  חלב...".  גוש  של 
"ְוִכְפרֹץ  מהצומח הוא הפסוק בדברי הימים ב )לא,ה(: 
ַהָּדָבר ִהְרּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵראִׁשית ָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ּוְדַבׁש 

ְוכֹל ְּתבּואת ָׂשֶדה ּוַמְעַׂשר ַהּכֹל ָלרֹב ֵהִביאו.
 מאידך גיסא אין ספק בזהותו של הדבש שמצא שמשון: 
ָהאְַרֵיה  ַמֶּפֶלת  ֵאת  ִלְראֹות  ַוָּיַסר  ְלַקְחָּתּה  ִמָּיִמים  "ַוָּיָׁשב 
)שופטים,  ּוְדָבׁש"  ָהאְַרֵיה  ִּבְגִוַּית  ְּדבֹוִרים  ֲעַדת  ְוִהֵּנה 
דבש  היה  יונתן  טעם  ממנו  הדבש  שגם  כנראה  יד,ח(. 
ֶרץ ָּבאּו ַבָּיַער ַוְיִהי ְדַבׁש ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה...  דבורים: "ְוָכל ָהאָ
ֶאת  אִָביו  ְּבַהְׁשִּביַע  ָׁשַמע  ֹלא  ְויֹוָנָתן 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ְקֵצה  ֶאת  ַוִּיְׁשַלח  ָהָעם 
ַהְּדָבׁש  ְּבַיְעַרת  אֹוָתּה  ַוִּיְטּבֹל  ְּבָידֹו 
ֵעיָניו"  ַוָּתאְֹרָנה  ִּפיו  ֶאל  ָידֹו  ַוָּיֶׁשב 

)שמואל א, יד,כה(.
ארץ זבת חלב ודבש

השם  של  הכפולה  המשמעות 
לגבי  למחלוקת  הביאה  "דבש" 
חלב  זבת  "ארץ  בביטוי  זיהויו 
רבות  פעמים  המופיע  ודבש" 

במקרא: 
ארץ זבת חלב ודבש - ר' אליעזר אומר: חלב זה חלב 
הפירות, דבש זה דבש תמרים. ר' עקיבה אומר: חלב 
זה חלב ודאי, וכן הוא אומר: 'והיה ביום ההוא יטיפו 
דבש  זה  דבש  חלב'.  תלכנה  והגבעות  עסיס  ההרים 
והנה  היער  אל  העם  'ויבא  אומר:  הוא  וכן  היערות, 

הלך דבש..." )מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, יג(. 
קרוב לוודאי ש"דבש היערות" הוא דבש דבורים משום 
שבתקופה זו גידול הדבורים בכוורות היה מצומצם ואת 
הדבש אספו בנחילי דבורים שקיננו בחללים בעצים או 
עצמים אחרים )למשל גוויית האריה שבה מצא שמשון 

דבש(. 
איזה דבש שלח יעקב ליוסף?

היו  במחלוקת.  נתונה  ליוסף  שנשלח  הדבש  זהות  גם 
שטענו שהכוונה לדבש תמרים משום שמוצר זה יובא 
לעומת  השכנות.  מהארצות  גדולות  בכמויות  למצרים 
זאת על פי מדרש "שכל טוב" שבו פתחנו מדובר בדבש 
דבורים  בדבש  שמדובר  יותר  מסתבר  לענ"ד  דבורים. 
משום שערכו רב בהשוואה לדבש תמרים. אמנם דבש 
ערך  שהיה  להניח  קשה  אך  למצרים  הובא  תמרים 
משתלב  דבורים  דבש  דבש".  ל"מעט  גם  משמעותי 
שהוא  משום  המנחה  מרכיבי  שאר  ברשימת  היטב 
הוא  "...שגם  הנ"ל:  במדרש  כאמור  לרפואה  שימש 
מובחר לבלילות סמנין". על תפקידו של הדבש כתרופה 
אנו לומדים גם מהמשנה במסכת שבת )ח,א( העוסקת 
בשיעורי הוצאה בשבת: "המוציא יין כדי מזיגת הכוס... 

דבש כדי ליתן על הכתית...".
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לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 

כוורות עשויות טיט מתקופת הבית הראשון    
צילם: חנוך פלסר

ַ
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מגבלות בהדלקה בשל אילוץ רפואי
"מצוות חנוכה נר איש וביתו" הדלקת נרות חנוכה היא 
א.  כפולה:  ההלכתית  המשמעות  בית.  צמודת  מצווה 
ההדלקה נעשית בבית )פתח/חלון( בו נמצאים באותו 
ידי חובה גם  זמן אך לא במקום אחר ב. אפשר לצאת 
אם מישהו אחר בר חיוב הדליק עבורו בביתו, לרבות 
האישה החייבת גם היא בנ"ח. לדעת הרמ"א, יש אמנם 
מצווה שכל אחד מבני הבית ידליק בעצמו )תרע"א,א'( 
חנוכה,  בנרות  וביתו".  איש  -"נר  הצורך  בשעת  אך 
בשונה ממזוזה, למשל, יש מצווה )לא חובה( גם בראיית 
הנרות, ומתוך כך להודות ולהלל, והדבר מתבטא בברכת 

"שעשה ניסים". 
יכולים  אינם  אך  בבית  הנמצאים  חולים  כך,  משום 
להדליק בעצמם, יוצאים ידי חובה בהדלקת האישה או 
נוכחים  שיהיו  רצוי  אך  הגדולים,  מבני המשפחה  אחד 

בהדלקה ויראו. 
באשר לחולים המאושפזים, לכאורה הם בגדר אכסנאי 
של  ודינו  מושגחים(  הם  בו  במקום  אירוח  )אשפוז= 

שמתארח,  במקום  בהדלקה  בעצמו  שחייב  אכסנאי, 
ויכול  פטור,  שלו, שאז  בביתו  עליו  מדליקים  אלא אם 
זה, אם מי מבני  ולפי  לראות הנרות שהמארח מדליק. 
משפחת המאושפז מדליק בביתו – הריהו יוצא בכך ידי 
חובתו.  ואם אין מדליקים עבורו בביתו, יש לראות את 
)אם  בעצמו  שם  וידליק  הנוכחי,  כביתו  אשפוזו  מקום 
"חסרונות",  שני  יש  חולים  שבבתי  אלא  לכך(.  כשיר 
פרטי  אירוח  אינו  רפואי  מרכז  א.  רגיל:  באירוח  שאין 
מארח  בעל-בית  אין  שאם  אומרים  ויש  ציבורי,  אלא 
שמדליק בעצמו נרות, אין ההדלקה של בן משפחה בבית 
פוטרת. ב.יש סוברים שאם האירוח כרוך בתשלום, אין 
זה אירוח אלא סוג של שכירות והשוכר נעשה כביכול 
)מהרש"ם,ד,קמ"ו(.   בעצמו  להדליק  שחייב  בעל-הבית 
בנוסף לכך, כאמור, יש מצווה בראיית נרות חנוכה, גם 
כשפטורים מההדלקה בפועל, וכן דברי הרמ"א שמצווה 
מאושפז/ת  גם  לפיכך,  בעצמו.   להדליק  לכל-אחד 
במקום  בעצמם  שידליקו  עדיף  בביתו/ה,  שמדליקים 
)או בפינת האכילה  כגון בפינה מוגנת בחדר  אשפוזם, 
–אם מסוכן בחדר( ויש לשער שהדלקתם תשמח אותם 

ותשפיע לטובה גם מבחינה מוראלית ונפשית!  
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SEND-הקלות הבלתי נסבלת של ה
חיכה  ולא  הקריר  הלילה  אוויר  אל  הדייט  מן  יצא  הוא 
מיהר  והוא  מכיסו  נשלף  הסלולארי  הטלפון  רגע.  אפילו 
לשתף את חברו הטוב בהודעה מאוכזבת: "הפגישה הזו 
תוך  תיגמר".  עד שהיא  הדקות  סיוט. ספרתי את  הייתה 
התבלבל  הוא  המטלטל:  הגילוי  במוחו  היכה  וחצי  שניה 
חוקרות  כשעיניו  בחרדה  המכשיר  את  לפת  הוא  ביעד. 
בבהילות את המסך המואר. האם יש עוד סיכוי לעצור את 
הטיל ששוגר? אבל לא, זה כבר היה מאוחר מידי. ההודעה 
נשלחה, אך בסערת הרגע שוגרה אל הכתובת הלא נכונה. 

לא אל החבר אלא בדיוק אל הבחורה שפגש הרגע...
הצד האפל של חופש הדיבור

גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים למערב הפרוע. שולפים 
ויורים. זה מה שהולך היום וכדאי שתלבשו שכפ"צ לפני 
שאתם יוצאים מהבית. ולא, לא התכוונו לטרור הסכינים 
התקשורתי  המילים  טרור  על  מדברים  אנו  פלשתינאי. 
שמציף אותנו בתקופה האחרונה, ורק תיזהרו לא לחטוף 

בעצמכם פגיעה מכדור תועה.
אם  מבורכת.  תופעה  כאן  שיש  ספק  אין  העניין  בשורש 

מוגבל  היה  הדיבור  בעבר 
וההמון  ומיוחסים,  ליחידים 
דום  להיאלם  נאלץ  הרחב 
ותגובה,  ביטוי  יכולת  מבלי 
פה  פתחון  יש  לו  גם  היום 
אלא  להישמע.  יכול  וקולו 

הסקאלה.  של  השני  הקצה  אל  נזרקנו  משים  שמבלי 
התפתחות אמצעי המדיה, האינטרנט, הפייסבוק, הווצאפ 
דעה,  לחוות  להתבטא,  אחד  לכל  מאפשרת  והטוויטר, 
במלל  מוצפים  שאנו  היא  התוצאה  וללייקק.  לטקבק 
אמיתיות  חלקן  רגע,  ובכל  נושא  בכל  ובהתבטאויות, 
כך  על  שמחים  אנו  ומיותרות.  מכוערות  וחלקן  ונחוצות 
על  ולמחות  עוולות  על  להתריע  ניתן  המודרני  שבעידן 
פגיעה וחוסר צדק, אך לא יכולים להתעלם מכך שהקלות 
שבה ניתן היום להוציא דברים לרשות הרבים ולשתף את 
ההמונים בכל הגיג גוררת תופעות קטלניות כמו שיימינג, 

השמצות וסיכולים ממוקדים. 
בר- להיות  צריך  היית  דעה  מאמר  לכתוב  כדי  פעם  אם 
כיום אתה  הנושא,  ומקיף של  יסודי  סמכא שערך מחקר 
צריך בסך הכול גישה למחשב או טלפון סלולארי. הקלות 
הלא תאומן בה כל אחד יכול כיום להגיע ל-YNET או 
WALLA, לעלות לשידור בתוכנית 'שיחות עם מאזינים' 
או להפיץ שמועות לא מבוססות באופן וויראלי בווצאפ – 
היא פשוט בלתי נסבלת. אין צורך בשום השכלה או ידע, 
לא נדרשת היכרות מוקדמת עם הנושא, אינך חייב לבדוק 
את העובדות ואפילו לא לדעת לכתוב בלי שגיאות כתיב. 
צריך רק ללחוץ על SEND והנה אתה בשידור. התוצאה: 
התלהמות  לשטחיות,  מלבלב  שדה  לקשקשנים,  עדן  גן 
ולכבוד  הישר  לשכל  למוסר,  לאמת,  ואסון  ודורסנות, 

הבריות.
לכרות מחדש את ברית המילה

כיהודים מאמינים אנו רואים ערך עצום בדיבור ורוחשים 
כבוד רב לכל מילה. "בעשרה מאמרות נברא העולם", קבעו 
רבותינו, ומאז ועד היום יש כוח במילים לבנות עולמות, 
אנחנו  במילים  שבורים.  לבבות  ולרפא  הדרך  את  להאיר 
ולעומת  זה.  את  זה  ומברכים  מתפללים  תורה,  לומדים 
זאת באותן המילים אנו גם יכולים לרכל ולקלל, להעליב 
החכם  הזהיר  לשון"  ביד  וחיים  "מוות  פנים.  ולהלבין 

באדם )משלי יח,כא(, וגילה בזה 
אקט  רק  אינה  המילה'  ש'ברית 

בגיל  בבנים  שמתבצע  פעמי  חד 
שהולכת  ברית  זוהי  ימים.  שמונה 

ונכרתת בינינו לבין המילים שאנו בוחרים להוציא מפינו, 
יום.  באותו  פעמים  מאה  גם  ולפעמים  מחדש,  יום  בכל 
ההלכה מכוונת ומדריכה אותנו מתי ואיך נכון לדבר ומתי 
נרחב למצפון המוסרי  כר  עדיף לשתוק, אך עדיין נשאר 
ולאינסטינקט הבריא של האדם שינחה אותו בהתנהלות 
בביטוי  טמון  להצלחה  המפתחות  אחד  היומיומית. 
'המתנה'  של  במובן  שמירה  הלשון".  "שמירת  המפורסם 
)כמו שנאמר על יעקב - "ואביו שמר את הדבר" ומסביר 
המילים  של  ערכן  יבוא(.  מתי  ומצפה  ממתין  היה  רש"י: 
לא נמדד במהירות בה הן מפציעות לאוויר העולם, אלא 
ליין  דומות  הן  זו  מבחינה  שלהן.  ובמשמעות  בעומק 
איכותי. ככל שיעבור זמן רב יותר בטרם יימזגו אל הכלים, 

הן עשויות להשביח ולצאת מלוטשות ומשובחות יותר.
שכן  כל  מפינו,  היוצא  משפט  לכל  ביחס  נכון  הדבר 
כשמדובר בדבר העומד להתפרסם לרבים. הרמב"ם ניסח 
זאת בלשון הזהב שלו: "אין ראוי לו לאדם לדבר ולדרוש 
באוזני העם, עד שיחזור מה שרצונו 
וארבע,  ושלוש  ושנים  פעם  לדבר 
וישנה אותו היטב ואחר כך ידבר. זה 
נאמר על מה שצריך לאדם לדבר בו 
בידו  אולם מה שיחוק האדם  בפיו, 
ויכתבו על הספר, ראוי לו שיחזרהו 

אלף פעמים אילו ייתכן זה".
לפני שאתה שולח

לפני  הזהב  כללי  שבעת  את  קבלו   – לציבור  וכשירות 
:SEND לחיצה על

ראוי,  באופן  אותו  חקרת  שלא  בנושא  תתבטא  אל   .1
מעמיק ומקיף.

2. בדוק היטב: האם מה שכתבת עומד במבחן העובדות? 
האם יש בו חידוש שלא נאמר על ידי קודמיך? האם הוא 

נכתב מן הראש או מן הבטן?
3. תהיה בטוח במיליון אחוז שאין מישהו שעלול להיפגע 

ממנו באופן לא מוצדק או לא מידתי.
או  פעמים"  "שני  כמו  מביכות  4. חסוך מאיתנו שגיאות 
פליטות קולמוס מגוחכות של מישהו שמפגיז מילים בקצב 
הצד החזק  לא  היא  עברית תקינה  ירייה. אם  מכונת  של 
שלך, בקש ממישהו שמבין בעניין שיעבור על מה שכתבת.
5. קרא עוד פעם ועוד פעם את מה שרשמת לפני שאתה 
נחפז לשגר אותו. אם היה אפשר לישון על זה ולשקול את 
הדברים שוב מחר בבוקר כשתהיה רגוע וצלול יותר - היה 

עדיף בהחלט.
6. קח אחריות! - אין לפרסם שום דבר, גם לא טוקבק, 
נחשב(.  לא  מירושלים'  )'משה  מלא  בשם  חתימה  ללא 
חושב שעם ישראל כולו צריך לשמוע את הגיגיך? תהיה 

מספיק אמיץ כדי לעמוד מאחוריהם.
7. התפלל לה' מעומק הלב שהמילים שיוצאות מתחת יד 

מקלדתך יוסיפו אור וטוב בעולם ולא, חלילה, להפך.
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לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות לרשימת 
milatova.org.il :תפוצה

'ברית המילה' אינה רק אקט חד פעמי 
שמתבצע בבנים בגיל שמונה ימים. זוהי ברית 

שהולכת ונכרתת בינינו לבין המילים שאנו 
בוחרים להוציא מפינו בכל יום מחדש
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למה? כובע!
חנוכה,  מנורות  כ-200  של  אוסף  מתוך 
דיוק  ליתר  מנחושת.  חנוכה  מנורת  בולטת 
בחלקה  המחוררת  חנוכה  מנורת  של  דופן   -
אליה. מחוברים  שהיו  לבזיכים  עדות  התחתון, 
גרמניה,  בסקסוניה,  שמקורה  הנדירה  המנורה 

עשויה מקסדת חיילים ומתוארכת למאה ה-18.
בין אם הייתה שייכת לחייל יהודי, ובין אם נאספה 
של  כדופן  בה  לשימוש  קרבות,  לאחר  יהודים  ע"י 

מנורת חנוכה יש שתי סיבות טובות:
אור(  )מחזיר  רפלקטור  מהווה  המבריקה  המתכת 

ובכך מעצימה את אור הנרות.

של  חפץ  הסבת  בנוסף, 
'חול' לתשמיש מצווה היא 
ביטוי מקורי ביותר למושג 

אשר  בקודש",  "מעלין 
נרות  להדלקת  בנוגע  הלל  בית  לדעת  גם  מתייחס 

החנוכה.
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חידה לפרשת מקץ
 שמם הפרטי של הנוכחי ושל הקודם

ושם משפחתו של זה שנפטר לאחרונה –
כולם נזכרו בפרשה.

מיהם השלושה ומה תפקידם?
תשובה לוישב
החידה הייתה: 

יישובים  באחד מפסוקי השבוע מסתתרים שמות שני 
מהם  בארץ.  האזוריות  המועצות  לאחת  השייכים 

היישובים ומהי המועצה?
הפתרון: 

למועצה  השייכים  )ליאון(  ושריגים  גפן  הם   לתגובות: info@hidonim.com היישובים 

"ּוַבֶגֶּפן  יהודה:  מטה  האזורית 
ְכפַֹרַחת  ְוִהיא  ִריִגם  ָשׂ ה  ֹלָשׁ ְשׁ

ֹלֶתיָה  כְּ ילּו  אְַשׁ ִהְבִשׁ ּה  ִנצָּ ָעְלָתה 
ֲעָנִבים" )בראשית מ,י(. 

נשמח לארח את חידותיכם במדור זה עם ציון שמו 
לכתובת  רעיונות  לקבל  נשמח  החידה.  כותב  של 
הדואר האלקטרוני המצורפת מטה )על החידה להגיע 

למערכת שלושה שבועות לפני פרסום מהחידה(.
מצווה,  לבר/בת  חידונים  מארגנת  והחוויה"  "החידון 

למשפחה, לקהילה, לבית הספר או לעיר כולה.
לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"
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נקודת מבט
ה'טרור היהודי' - הקוזאק הנגזל

בארץ  עצמאותנו  חידוש  את  מציינים  החנוכה  ימי 
סדר  לעשות  טובה  הזדמנות  מהווים  והם  ישראל, 

איום  של  סוג  להסיר  ניתן  איך  ובמעשינו  במחשבותינו 
על תמיכת העם והעולם )עד כמה שעדיין נשארה תמיכה 

שכזו( במעמד ההתיישבות ביהודה ושומרון.
טרור יהודי פוגע בהתיישבות

לאחרונה פורסמה ידיעה על התפתחות דרמטית בחקירת 
הטרור היהודי, ומדובר, בין היתר, ברצח הנתעב בשריפת 
הורים ותינוק פלסטיניים בכפר דומא. מטריד אותי מאד 
טרור  מעשי  לנוכח  שבקרבנו  והאדישות  הדממה  קול 
במספר  מדובר  ולהערכתי  יהודים,  צעירים  של  נפשעים 
מצומצם מאד. שתיקה מגזרית אופפת מעשים חמורים 
אלו שגדולי רבותינו הגדירום כמנוגדים לחלוטין לדרכה 
של תורה. וכי אנו פטורים מכל אחריות לגידולי פרא אלו, 
בני הציונות הדתית הנושאים  ופסיבית?  גם עקיפה  ולו 
בגאון את דגל ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל השלמה, 
לא יכולים לעצום עין נוכח פעולות החותרות תחת ערכי 

התורה והמדינה כראשית צמיחת גאולתנו. 
פוגעים קשות במעמדה של ההתיישבות  פורעים אלה 
היהודית ביהודה ושומרון, והטרור היהודי תורם תרומה 
משמעותית להסתה החמורה נגדנו, ומעניק לגיטימציה 
בין  הקשר  את  מבין  מתחיל  אסטרטג  גם  נגדנו.  לטרור 
בדומא  ומשפחה  בשועפט  ילד  כשריפת  נוראי  רצח 
הפלסטיני,  הטרור  יהודים.  רצח  לבין  מפשע  החפים 
הרוצח אנשים נשים וטף, מקבל חיזוק ורוח גבית הזוכה 

לעתים להבנה בינלאומית. 
את  המגנים  אישים  שומעים  אנו  לעת  מעת  נכון, 
כסכנה  הוכר  טרם  היהודי  הטרור  אולם  הבריונים, 
בכל  כנגדו  להיאבק  כמגזר  התארגנו  טרם  חמורה. 
חש  אינני  ובנסתר.  בגלוי  האפשריים,  האמצעים 
מתגייסת  והפוליטית,  החינוכית  הרוחנית,  שהמנהיגות 
את  בחומרה  ולהעניש  לחשוף  המדינה  לרשויות  לסייע 
האשמים. אם חפצים אנו להגשים את משנתנו לשלמות 
את  למגר  נמרץ  באופן  ולסייע  לתמוך  עלינו  ארצנו 

הטרור היהודי. 
בערוגותינו!

גדלו  לא  אלה  טרוריסטים  ונתחסד;  ניתמם  לא  הבה 
הם  הממלכתי.  בחינוך  ולא  בשוהם,  או  אביב  ברמת 
הציוני  החינוך  בערוגות  שגדלו  נוראיים  פרא  גידולי 
רוב  בהם  מהווים  שאנו  בישובים  הרחב;  במובנו  דתי 
חלה  לכן  מובילים.  שאנו  ואזוריות  מקומיות  וברשויות 
אפשרי!  זה  השורש.  מן  לעקרם  גדולה  אחריות  עלינו 
מדובר במספר מצומצם של צעירים ואנו יודעים היכן הם 
מתיישבים ופועלים, ואנו גם מכירים אותם בשמותיהם. 
את  בתשובה  להחזיר  שניתן  מאמין  אני  חינוך  כאיש 
אין  מהם  שלחלק  בעובדה  מכיר  גם  אני  כמחנך  חלקם. 

מאחורי  להושיבם  זולת  פתרון 
סורג ובריח, כדי להתגונן מפני רעתם ולהרתיע אחרים.

לפני ימים אחדים שמעתי בתקשורת השתלחות חמורה 
של אביו של אחד מהצעירים העצורים בחשדות חמורים 
תומכיהם  בדברי  וכן  הדמגוגיים,  בדבריו  טרור.  של 
וסנגוריהם, אנו שומעים בקורת קשה על תנאי מעצרם, 
אינם  שפלים  רוצחים  אפילו  אשר  חקירתם  דרכי  על 
'זוכים' להם. צר לי שלא שמעתי מי שישיב לו ויקהה את 
שבין  בפשעים  מדובר  שאין  מוחצת,  בתשובה  שיניהם 
אדם לחברו אלא בפשעים לאומיים שבין אדם לעמו, 
המדינה.  לבין  מאורגנת  אידיאולוגית  פשע  חבורת  ובין 
מכירים  שאינם  בטרוריסטים  רבה  בחומרה  לנהוג  יש 
במדינה, בחוקיה וברשויות האכיפה ומעשיהם מאיימים 
שמי  הנגזל'  'הקוזאק  טענת  לפנינו  והמדינה.  העם  על 
שמבצע פשע מציג עצמו כקורבן. מחד גיסא, לשיטתם 
להם  מותר  ובחוקיה  במדינה  מכירים  שאינם  מכיוון 
מבקשים  הם  ומאידך  לחוק,  בניגוד  טרור  בדרכי  לפעול 
את  מזכירות  טענותיהם  המדינה.  חוקי  פי  על  זכויות 
הוא  כי  בדין  רחמים  ומבקש  אביו  את  שרצח  היתום 

יתום...
רתיעה ממיגור אלימות

המעש,  מחוסר  בעצמם,  והם  הרחב,  הציבור  מבין  מה 
השתיקה, ההתעלמות והאדישות שלנו? מנסיוני בחיים 
הציבוריים אני יודע כי ייתכן שיש רתיעה מלהיאבק נגדם 
בתקשורת  המסיתה  המילולית  האלימות  בגלל  בגלוי 
וברשתות החברתיות, ואף אלימות פיזית שהם מפעילים 
ללא מגבלות נגד כל מי שנלחם נגדם. אישית, נפגעתי לא 

מעט מאלימות כזו ב...חדר המדרגות שבביתי. 
נצחונם של מתתיהו ובניו בחנוכה, למרות תנאי פתיחה 
נחותים, הושג בזכות האמונה כי מדובר במלחמת קודש 
קיומית מול כובש זר. זה כלל לא המצב מול הטרוריסטים 
את  לחסל  והאמצעים  התנאים  כל  את  לנו  יש  שמבית. 
כחברה  לקיומנו  קודש  מאבק  זהו  מבחינתי  התופעה. 

ציונית דתית, כעם יהודי וכמדינת ישראל. 
הבה נדליק את האור הגדול! 

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

לקדש 'מלחמת קודש' 
נגד הטרור היהודי

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 
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