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עצת ה' היא תקום
היאורה  הילוד  הבן  כל  לאמר,  עמו  לכל  פרעה  "ויצו 
תשליכוהו". אמרו חז"ל שאיצטגניני פרעה ראו שמושיעם 
של ישראל לוקה במים, וגזרו להשליך "כל הבן הילוד", כולל 
הבנים שלהם. אך "רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא 
תקום". לא זו בלבד שאי אפשר להפר עצתו, אלא שמאוחר 
יותר מתברר, שכל מה שעשו להפר עצתו, הם הם הגורמים 
הביאה  למים  השלכתו  דווקא  עצתו.  להגשמת  שהביאו 
להצלתו ולגידולו וחינוכו בבית פרעה, להכשירו למנהיגות. 
מכל השמות שנתכנה בהם משה, בחרה התורה דווקא בשם 
'משה' שנתנה לו בת פרעה ע"ש שנמשה מן המים, ולהורות 

ניתן, שדווקא השלכתו למים הביאתו למלכות על ישראל.
כך למדנו גם בעבר. האחים ביקשו להפר עצת יוסף, "המלוך 
תמלוך עלינו?" הלכו ומכרוהו לעבד. דווקא מכירה זו שבאה 
לבטל את החלום, היא שהביאה להגשמתו ולכך שהאחים 
הנה  אחיו  אל  איש  "ויאמרו  חז"ל:  אמרו  כך  לו.  השתחוו 
ונראה  וכו',  ונהרגהו  לכו  ועתה  בא,  הלזה  החלומות  בעל 
מה יהיו חלומותיו". ודרשו: "רוה"ק אומרת כן. הם אומרים 
ונהרגהו, והכתוב מסיים "נראה מה יהיו חלומותיו", נראה 

דבר מי יקום, שלי או שלכם".
המן  שהועיד  מה  כל  זה.  יסוד  מלמדת  אסתר  מגילת  אף 
למרדכי, נחל בעצמו. כל מה שהועיד לעצמו הנחיל למרדכי. 
אליו  אבן  וגולל  יפול,  בה  שחת  "כורה  שלמה  אמר  ע"ז 

תשוב".
שלמה עצמו חווה עיקרון זה. 

היו  המלך  סופרי  כושים  שני 
לו. פעם ראה שלמה את מלאך 
המוות כשהוא עצוב. שאלו על 

ליקח  שנשלח  לו  וענה  עצבותו, 
שיעבירום  ע"מ  לשדים  שלמה  מסרם  הכושים.  שני  את 
המוות  מלאך  את  שלמה  ראה  למחר  וינצלו.  לוז  למחוז 
שהוא שמח. שאלו על כך, וענה לו: למקום שהיו דרושים 
רגליו של  ואמר:  לי, לשם שלחת אותם. מיד פתח שלמה 
אדם מוליכות אותו. למקום שהוא נדרש, לשם הן מובילות 

אותו.
ונסיים באירוע שנתוודעתי לו. שני תלמידים היו לי, לפני 
הי"ד.  גורדון  ואהוד  חגי  בגדרה,  בתיכון  שנה,  כחמישים 
אחים תאומים, מהמושב כפר מרדכי. מיד בתחילת מלחמת 
וכשיצאה  בסיני,  נעדר אחד מהאחים. אחיו שירת  יוה"כ, 
בעיה.  למישהו  יש  אם  המפקד  שאלם  לפעילות,  יחידתו 
אחיו,  של  בגורלו  עלה  מה  ידוע  שלא  למפקד  סיפר  האח 
הבין  המפקד  במאהל.  להישאר  מעוניין  היה  כך  ומשום 
ונאות לבקשתו. לאחר שיצאו פגע טיל רב ממדים במאהל, 
וקבר תחתיו את האח. לאחר המלחמה נמצאה גופתו של 
אחיו, ושניהם הובאו לקבורה במושב, בהלוויה קורעת לב. 
מקרה זה הוא המקרה היחיד במלחמות ישראל שבו נהרגו 

שני אחים תאומים. 

קבלת שבת
עלון תורני לכבוד שבת קודש
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האם יש לברך הגומל לאחר נסיעה בכבישי יהודה ושומרון?



2

זווית נשית
ובערת הרע מקרבך

היא  ש-די  במלכות  עולם  לתקן  השאיפה 
את  הדתית.  הציונות  של  היסוד  מאבני  אחת 
מפעלותיו החברתיים של הציבור הדתי לאומי 
ניתן למצוא בכל נקודה במפת ישראל מהצפון 
עד הדרום; גרעינים תורניים, מעונות אמונה, 
צדק  המושג  ועוד.  מלך'  'בת  לנשים  מקלט 
בשנים  רק  לא  הדתית  בציונות  מוכר  חברתי 

מאז  אלא  האחרונות, 
זאת,  לעומת  ומעולם. 
האדם  זכויות  במגרש 
אופטימלי.  פחות  המצב 
הארגונים  של  הפעילות 
מתמקדת  החברתיים 
בצדק,  כ"כ  ולא  בצדקה 

של  והאפלות  הקשות  בסוגיות  נוגעת  ופחות 
מדינת ישראל. 

בחודשים האחרונים נחשפנו לסיפורים קשים 
חשפו  אשר  סיפורים  אביב,  בתל  נשים  של 
עולם אפל של ניצול, השפלה, החפצה ואיבוד 
הנשים  שרוב  כיום  יודעים  אנחנו  אנוש.  צלם 
לרחוב'  ב'ירידה  מרצונן  בחרו  שלכאורה 
התעללות  או  במשפחה  חיים  קשיי  עברו 
ואל  לגלגל הצלה  זקוקות  נשים אלו  בילדותן. 
תוך התעלמות  לשוליים  אותן  לדחוק  לחברה 

ממצוקתן. 
מצווה  התורה  עולם,  תיקון  על  כשמדברים 
המהווים  והאלמנה,  היתום  על  להגן  עלינו 
יותר.  החלשות  השכבות  של  סמלי  ייצוג 
חברה  לקיים  מאתנו  תובעים  הנביאים  דברי 
בעיני,  צדק.  ולדרוש  עוולות  לתקן  מוסרית, 
ראוי שהציונות הדתית תהיה חוד החנית של 

מאבקים אלו. אין קידוש השם גדול מזה.
חוק  הצעת  מונחת  כנסת  כחברת  שולחני  על 
לפי  ביותר.  חשובה  משימה  בה  רואה  שאני 
שקשור  מי  כל  בפלילים  יואשם  המוצע  החוק 
אני  המיני.  בתחום  הנשים  ניצול  לענייני 
מאמינה כי חוק זה יסייע למגר את התופעה של 

שהתעוררה  בנשים  סחר 
שמדינת  לאחר  מחדש 

הצליחה  כבר  ישראל 
לחלוטין  כמעט  לחסל 

המדינה  מחלקת  איומי  בעקבות  זה,  נגע 
האמריקאית. החוק מתבסס על מודל המיושם 
בשוודיה משנת 1999 בהצלחה רבה לפי דו"ח 
שנות   10 לאחר  שוודיה  ממשלת  שפרסמה 
רבה,  עבודה  מותיר  הדו"ח אמנם  הפעלתו. 
חיוביים  ממצאיו  אך 
המשטרה  גורף.  באופן 
שם, שביקרה את החוק 
בתחילת דרכו, מאשרת 
היטב  עובד  שהחוק 
פגיעתם  את  ומצמצם 
סרסורים  של  הרעה 
שם  הפלילית  המשטרה  נתוני  נשים.  וסוחרי 
בתחום  באירופה  מובילה  שוודיה  כי  מציינים 

זה של הפללת מנצלי נשים.
למאבק זה בישראל שותפים ארגונים ופעילים 
אשר  ושמאלנים,  ימנים  וחילוניים,  דתיים 
של  הממדים  רב  החברתי  ההרס  את  מבינים 
לנפילה  בינה  הקשר  ואשר  בנשים,  התעללות 
שהגיעו  נשים  והכרחי.  ידוע  הוא  בסמים 
טראומה  פוסט  סימני  הראו  שיקום  למקלטי 
זו  פשיעה  קשות.  גופניות  חבלות  ואף  קשים, 
של  סובב  במעגל  תעשייה  לממדי  מתרחבת 
בשכונות  וונדליזם  גניבות  אלימות,  סמים, 
ומהוות  ויותר  יותר  למסוכנות  הופכות  אשר 
גברים  אלפי  שבו  מתקתקת. המצב  פצצה 
של  במוסריותה  פוגע  חפץ  בנשים  רואים 

החברה ובחוסנה. 

"ובערת הרע מקרבך" – עלינו לקחת אחריות 
החברה  של  יותר  האפלים  המקומות  על  גם 
הציונות  דבריי,  בתחילת  כאמור  הישראלית. 
החנית  בחוד  ולהיות  להוביל  חייבת  הדתית 
מאבקים  ולהוביל  הקיים  המצב  לשינוי 

חברתיים בנושא זכויות האדם והאשה. 

 הציונות הדתית אמורה להיות 
 בחוד החנית של המאבקים 

למען הצדק, אין קידוש ה׳ גדול מזה
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רימונים ומזבח בבדן
מקדש.   – לימנות  שדרכו  את  אומר:  מאיר  רבי  שהיה 
וחכמים אומרים: אינו מקדש אלא שישה דברים בלבד, 
ורימוני  פרך,  אגוזי  הם:  ואלו  שבעה.  אומר  עקיבא  ור' 
כלאי   – הכרם  לכלאי  ערלה,   – לערלה  הראוי  בדן... 

הכרם.  )ערלה ז,ג(
רימונים שאינם בטלים ברוב

הם  שמהם  היישובים  בשל  שמפורסמים  מוצרים  ישנם 
המוצרים  בשל  המפורסמים  יישובים  וישנם  מגיעים, 
חרקים  בלי  ירקות  נמנים  הראשונים  על  בהם.  שיוצרו 
של  החרס  כלי  נמנים  האחרונים  ועל  קטיף,  גוש  של 

הגליל  שבין  בגבול  חנניה,  בית 
העליון לתחתון, וגם רימוני בדן. 
בדן  ביישוב  שגדלו  הרימונים 
הסמוך לתרצה, אחת הבירות של 
דבר  לשם  היו  ישראל,  ממלכת 

בימי חז"ל.
במסכת  מוזכרים  בדן  רימוני 

ערלה בהקשר אחד, אך במסכת כלים )יז ה( הם מוזכרים 
בשני הקשרים נוספים, לגבי הלכות טומאה וטהרה ולגבי 
גידולי  של  ביטולם  הוא  הנידון  ערלה  במסכת  מעשרות. 
ערלה )או כלאי הכרם, דבר שאינו אפשרי ברימונים( ברוב. 
אם מדין תורה איסורים בטלים ברוב, הרי שחז"ל הצריכו 
שיעורים מוגדלים יותר לביטול. לגבי ערלה הצריכו חז"ל 
רוב 'מיוחס' באופן מיוחד – אחד למאתיים. אם פרי ערלה 
נופל לכמות של 199 פירות מותרים - כל הכמות נאסרת. 
רק אם יש מאתיים פירות היתר מול האיסור – האיסור 

בטל וכל הכמות מותרת.
אולם יש דברים שבהם אפילו ביטול במאתיים אינו עוזר. 
נמכר  אלא  במשקל  נמדד  שאינו  דבר  כל  מאיר  ר'  לדעת 
כמניין של פרטים אינו בטל. חכמים חולקים עליו וסוברים 
בגלל חשיבותם  וזאת  בטלים,  אינם  דברים  רק שישה  כי 
של  השישה  על  נוסף  דבר  מוסיף  עקיבא  ור'  המיוחדת, 
חכמים, וכדעת ר' עקיבא פוסק להלכה הרמב"ם )הלכות 
מאכלות אסורות טז,ג(. שם )הלכה ד( מסביר הרמב"ם את 
העיקרון דווקא בעזרת רימוני בדן, גיבורי מאמרנו: "כיצד? 
רימון אחד מרימוני בדן שהיה ערלה ונתערב בכמה אלפים 
רימונים – הכל אסור בהניה", שהרי ערלה אסורה לא רק 

באכילה אלא גם בהנאה.
המתכון המוצלח

מה היה בהם ברימוני בדן? עקיבא 
לונדון משער )בעבודת הדוקטורט שלו, בעקבות פליקס( 
גדול  פריים  רכים,  היו  גרגריהם  משובח,  היה  טעמם  כי 
בעל  זן  על  שמדובר  כנראה  יפים.  היו  וצבעם  וצורתם 
תכונות ייחודיות, אבל נראה שלא התכונות הגנטיות הן 
המוצלח  המיקום  שגם  מסתבר  במתכון.  היחיד  המרכיב 

קשור לכך.
בדן )או: בדאן, ואפילו: באדן( הוא יישוב קדום שראשיתו 
בימי הבית הראשון. הוא מזוהה בסמוך למעיינות הגדולים 
מזרחית  צפונית  בידאן,  עין  של 
נחל  של  הדרומי  היובל  על  לשכם, 
הגדול  המעיין  זהו  כיום  תרצה. 
זורמים.  שמימיו  בשומרון  ביותר 
בדן  של  בשמו  שמו  שמקור  ייתכן 
האזור.  את  שנחל  מנשה  מצאצאי 
שבאזורי  מהחמים  הוא  המקום 
ההר, ובאופן טבעי מי המעיינות זורמים באפיק הנחל עד 
הירדן, הרי שפרדסי הרימונים רק החלו בבדן אך המשיכו 
עוד הרבה מזרחה. לונדון סבור כי השילוב של מים זורמים 
מים  ואיכות  פורייה  קרקע  מתון,  הררי  חום  השנה,  כל 
והניבו תוצרים  הזן  לתכונות המעולות של  גבוהה, חברו 
מעולים. פרדסי הרימונים היו קיימים עדיין במאה ה-19, 
אך הוחלפו בהמשך על ידי הדרים, שכבשו בכל הארץ את 

השוק בגלל ערכם הכלכלי הגבוה יותר.
המזבח הראשון בארץ?

)ב'המעיין'  פרנקל  אברהם  רימונים.  רק  איננה  בדן  אבל 
הצרפתי  הפייטן  של  בפיוט  לאתר  רוצה  תשע"ה(  ניסן 
המשמר  נעלם  מדרש  שרידי  עלם  טוב  יוסף  ר'  הקדום 
שבנה  הראשון  המזבח  לפיה  היא(  אף  )נעלמת  מסורת 
היה  כי  נאמר  בתורה  בבדן.  ממוקם  היה  בארץ  אברהם 
זה באלון מורה, אולם היכן היא אלון המורה המקראית? 
מהפיוט הזה אפשר אולי ללמוד שהיה זה בבדן, לא הרחק 
ימינו, הממוקמת על הר כביר שמדרום  מאלון מורה של 

לבדן.
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yoelyya@gmail.com  :לתגובות

בדן מזוהה בסמוך למעיינות 
הגדולים של עין בידאן, צפונית 

מזרחית לשכם, על היובל 
הדרומי של נחל תרצה
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"עם בני ישראל"
עם:  ישראל  לבני  לקרוא  הראשון  הוא  פרעה 

ְּבֵני  ַעם  ִהֵּנה  ַעּמֹו:  ֶאל  "ַוֹּיאֶמר 
ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו" )א, ח-ט(.

מספר  פזורים  ישראל  בארץ 
שזורה  ַעם  שהמילה  יישובים 

בשמם.
קצרין  לעיר  סמוך  הגולן,  ברמת 
הוקם  המושב  אניעם.  את  נמצא 
לארץ  שבאו  חדשים  עולים  בידי 
כידוע  אשר  המועצות,  מברית 
לעלות  ליהודים  התירה  לא 
ארצה במשך שנים רבות. סיסמת 

המאבק הייתה פסוק מהמשך הפרשה: "שלח את 
עמי". אניעם הוא גם שמו של אחד מבני מנשה, 

אשר רמת הגולן הייתה חלק מנחלתם.
שוכן  לבנון,  גבול  ליד  העליון,  הגליל  במזרח 
יישוב יהודי  ברעם. הקיבוץ קרוי על שם  הקיבוץ 
שהיה באזור בתקופת התלמוד. בגן הלאומי ברעם 

נמצא ממצאים מהיישוב הקדום ובהם בית כנסת 
משגב  הקיבוץ  את  גם  נמצא  בסמוך  משוחזר. 
יוסף  פלמ"ח מתל  בידי אנשי  הוקם  הקיבוץ  עם. 
שם  תש"ה.  בשנת  ומדפנה 
הקיבוץ נובע ממקומו הנשגב 

והמורם משאר האזור.
הגליל  של  המערבי  בצדו 
קיבוץ  את  נמצא  העליון 
יחיעם  של  שמו  על  יחיעם, 
שלושה  עם  יחד  שנפל  וייץ, 
עשר מחבריו בעת פיצוץ גשר 
בקיץ  הגשרים',  ב'ליל  אכזיב 
נמצא  לקיבוץ  בסמוך  תש"ו. 
התבצרו  בו  יחיעם,  מבצר 
מגני הקיבוץ במלחמת השחרור. במהלך הקרבות 
וייצמן,  עזר  בידי  תחמושת  במקום  הוצנחה  אף 
לימים נשיא המדינה. באביב תש"ח יצאה למקום 
שיירה מנהריה )שיירת יחיעם(. השיירה הותקפה 
ו-47 מתוך 90 חבריה נהרגו. לאחר מבצע חירם, 

בקיץ אותה שנה, הוסר האיום מעל הקיבוץ.

הנוער של היום
מילים  ששתי  לכך  גורם  בשפה  נפוץ  תהליך 
מתבדלות  שוות-משמע  היו  שבמקורן  נרדפות 
למשל  כך  משלה.  משמע  אחת  כל  ומקבלות 
חינוכם  למקום  מכוונת  מעון  המילה  כיום 
משכן  מקום  היא  במקורה  אך  הפעוטות,  של 
"ה'  כו,ח:  שבתהלים  בהקבלה  למשל  )כך  כללי 
ְּכבֹוֶדָך"(; וכך  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום  ֵּביֶתָך  ְמעֹון  אַהְבִּתי 
'בן עם  גוי לציין  בדורות קדומים הפכה המילה 
לעם  נרדפת  מילה  היא  במקורה  בעוד   – זר' 
ְלַעִּמים  ְוהֹוִכיַח  ַהּגֹוִים  ֵּבין  "ְוָׁשַפט  ב,ד:  )ישעיהו 
את  ד,ג  במיכה  המקבילה  בנבואה  וראו  ַרִּבים". 

התהפכות היוצרות(.
המילים  לגבי  גם  התרחשה  דומה  תופעה 
אנו  כיום  במקורותינו.  לילדים  המתייחסות 
מבדילים בין ילד, תינוק ונער – ומשייכים בדרך 
מסוים.  גילים  לטווח  מהמילים  אחת  כל  כלל 
ברם, במקורות אין הבחנה כזו. בפרשתנו מסופר 
בה  ושמה  גומא  תיבת  לקחה  משה  של  אמו  כי 
ומיד אחר כך נאמר על בת פרעה:  את הילד – 
ּבֶֹכה".  ַנַער  ְוִהֵּנה   - ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַוִּתְרֵאהּו  "ַוִּתְפַּתח 
נער,  יכול להיקרא  כי אף תינוק רך  הנה לפנינו 
וכך נאמר אף עם הולדת שמשון, למשל )שופטים 
יג,ח(: "ִאיׁש ָהֱא-ֹלִהים ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ָיבֹוא ָנא עֹוד 

ֵאֵלינּו ְויֹוֵרנּו ַמה ַּנֲעֶׂשה ַלַּנַער ַהּיּוָּלד".
תינוק  כיום  בלשוננו  תינוק.  במילה  הדין  והוא 

הינקות,  בגיל  פעוט  הוא 
 - הראשונות  בשנותיו 
שבה  חכמינו,  בלשון  אך 

תינוק  המילה  חודשה 
)בתנ"ך אין תינוקות, אלא רק יונקים(, התינוק 
)תוספתא  עשרה  שמונה  בן  גם  להיות  יכול 
בת  תינוקת  על  בלוד  רבי  "הורה  נדה:  מסכת 
יום  שלשים  הימנה  שנכנסה  עשרה  שמונה 
אחד  ויום  עשרה  שמונה  בת  כתינוקת  שתהא 
לכל דבר"(. כיום כאמור איש לא יקרא לילד בגיל 
בית הספר - תינוק, אלא אם ינקוט את הצירוף 
בלשון  שכן   – רבן"  בית  של  "תינוקות  החז"לי 
מהולדתו  לילד,  כללי  שם  היה  התינוק  חכמים 

ועד בגרותו.
ַלַּנַער  "ֲחנְֹך  )כב,ו(:  משלי  מספר  הפסוק  ידוע 
ִמֶּמָּנה".  ָיסּור  ֹלא  ַיְזִקין  ִּכי  ַּגם   - ַדְרּכֹו  ִּפי  ַעל 
כיום רגילים להבין את הפסוק כממליץ על דרך 
חינוכית המתחשבת באופיו הייחודי של כל נער 
ונער – אך נראה שפשט הפסוק אינו מכוון לכך 
היינו  דרכו,  פי  על  הנער  את  לחנך  קורא  אלא 
בפתח דרכו )כשם ש"פי הבאר"  בתחילת דרכו, 
נער  המקרא  בלשון  כנזכר,  הבאר(.  פתח  הוא 
תינוק  גם  אלא  נעורים',  'בן  דווקא  לאו  הוא 
שיש  היא  הפסוק  שכוונת  אפשר  ולכן  ופעוט, 
להתחיל לחנך את הנער החל מגיל ינקותו - וכך 
אף  ממנה  יסור  ולא  הטובה  בדרכו  יתמיד  ב"ה 

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

 ברכת הגומל 
בכבישי יהודה ושומרון

שאלה: 
בכבישי  נסיעה  לאחר  הגומל  לברך  חובה  חלה  האם 

יהודה ושומרון במציאות ימינו?
תשובה:

בברכות  בגמ'  מצוי  ההודאה  ברכת  של  הדין  מקור 
)נד,ב(: 

 - להודות  צריכין  ארבעה  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר 
יורדי הים, הולכי מדבריות, ומי שהיה חולה ונתרפא, 

ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא...
הולכי  של  ההגדרה  מהי  היא  בפנינו  העומדת  השאלה 

מדבריות והאם ניתן להרחיבה לכל הולכי הדרכים.
מדבריות"  "הולכי  מיהם 

החייבים בהגומל?
ברכות  בהלכות  הרמב"ם 
הגרסה,  את  שינה  )י,ח( 
מדבריות"  "הולכי  ובמקום 
כתב: "והולכי דרכים כשיגיעו 

שינוי  את  מבאר  )או"ח,ריט(  הבית-יוסף  לישוב". 
הגרסה: 

כשהולכים  מברכין  שאין  וצרפת  באשכנז  ונוהגין 
מעיר לעיר, שלא חייבו אלא בהולכי מדברות דשכיחי 
כל  בירושלמי  דאיתא  והא  ולסטים.  רעות  חיות  בה 
תפלת  לענין  אלא  אמרו  לא  סכנה,  בחזקת  הדרכים 
הדרך, שבכל הדרכים צריך אדם לבקש על עצמו, אבל 

ברכת הגומל במקום ]קרבן[ תודה איתקן. 
שנפל  חולה  דוקא  יוסף  הר"ר  כתב  חולה  לענין  וכן 
לברך.  צריך  אין  במעיו  או  בראשו  אבל חש  למיטה, 
וכן כתב הראב"ד דוקא במכה של חלל שיש בו סכנה. 
צריך  חולי  ובכל  דרך  דבכל  כתב  ז"ל  הרמב"ם  אבל 
להודות, דגרסינן בירושלמי 'כל הדרכים בחזקת סכנה 
הם', וכ"כ בערוך דאפילו חש בעיניו או בראשו צריך 

לברך, וכן נוהגין בספרד. 
וכמנהג  ט,ג(  )ברכות  ברא"ש  הוא  אשכנז  חכמי  מקור 
ספרד מובא גם באבודרהם )עמ' שמ( וברמב"ן )תורת 
האדם(, וכך הביא בשו"ע את מחלוקת בני ספרד ובני 
נוהגים לברך הגומל אחר  זה הספרדים  ולאור  אשכנז. 

כל נסיעה בדרכים, והאשכנזים אינם נוהגים. 
ביחס לשיעור הדרך נחלקו הראשונים. הרמב"ן )תורת 
האדם( סבר שכל דרך הינה בחזקת סכנה ואין שיעור 
המינימלי  שהשיעור  סובר  בה"ג  לדעתו,  בניגוד  לדרך. 
הוא מרחק של פרסה )כ-4 ק"מ(. באורחות-חיים )הל' 
שני וחמישי, אות כד(, הביא שהמנהג כבה"ג, וכך הכריע 
מרן בבית-יוסף ובשו"ע אחרי שסקר את הדעות הנ"ל. 
במשנה-ברורה מבאר מדוע בפחות מפרסה אין לברך: 

"דבמקום קרוב כזה בודאי לאו בחזקת סכנה הוא".
דרך מסוכנת הקרובה לעיר

השאלה העומדת בפנינו היא האם למנהג חכמי אשכנז 
לברך  צריך  מסוכנת,  דרך  על  אלא  הגומל  לברך  שאין 

אחר נסיעה בכבישי יהודה ושומרון.

ביחס לשיעור פחות מפרסה 
פסק מרן השו"ע: "ואם הוא 

ביותר,  בסכנה  מוחזק  מקום 
מפרסה".  בפחות  אפילו 

מסתבר שלעניין זה יודו אף חכמי 
אשכנז, וכמה ראיות בדבר:

שאינם  נסים  על  לברך  אפשר  האם  דנו  הראשונים 
שייכים לארבע הקטגוריות המובאות בגמ'. מרן הבית-

יוסף מביא את האבודרהם שכתב: 
אבל  להודות,  צריכין  בלבד  שארבעה  אומרים  יש 
והוא הדין בכל  אחרים שבירכו הויא ברכה לבטלה... 

מקום שמזכיר התלמוד מספר. 
)שלז(  לזה הביא מרן הבית-יוסף את הריב"ש  בניגוד 

שכתב: 
שהרי  לברך,  שצריך  נראה 
שצריכים  מדברות  הולכי 
סכנת  מפני  זהו  להודות 
המצויים  וגנבים  אריה 
כשעמד  וא"כ  בדרכים, 
אפילו  לטרפו  אריה  עליו 
מהם  וניצל  לילה  שודדי  אם  לו  באו  גנבים  אם  בעיר 
וכיוצא בנסים אלו כל שכן שצריך להודות. ולא הוזכרו 
הארבעה בכתוב אלא מפני שהם מצויים תמיד בדרך 
מנהגו של עולם, וכל שכן הנעשה לו נס וניצול ממיתה 
עצמה, שהרי קבעו עליו ברכה אחרת לברך כשיעבור 
במקום  נס  לי  שעשה  "ברוך   - ההוא  במקום  עוד 
כדרך  להודות  הוא  צריך  שניצל  וכל שכן שמיד  הזה" 

הארבעה שצריכים להודות. 
מרן בשו"ע הכריע לברך בלא שם ומלכות, ואעפ"כ כתב 
המשנה-ברורה: "ומי שהלך בדרך אפילו שלא במקום 
מברך  לכו"ע  וניצול,  להרגו  לסטים  עליו  ובאו  סכנה 
ברכת הגומל". ובפשטות כוונתו לברכה בשם ומלכות. 
מסוכנת  שהיא  דרך  המשנה-ברורה  שלדעת  מכאן 
ומברכים  אשכנז,  חכמי  לפי  גם  מדברות  בגדר  כלולה 
נראה  וכן  אשכנז.  לחכמי  גם  ומלכות  בשם  הגומל 
מלשון ערוך-השולחן שהביא את מחלוקת חכמי ספרד 
שאינה  שבדרך  משמע  המורגלת,  לדרך  ביחס  ואשכנז 
שנים  לפני  הכריע  וכן  יודו.  אשכנז  חכמי  גם  מורגלת 

הרב דב ליאור שליט"א.
ברכת הגומל ציבורית

יהיה  ההרגל  הגומל  יום  כל  יברכו  אם  שלמעשה  אלא 
)קיח,ב(: "הקורא הלל בכל  בבחינת דברי הגמ' בשבת 
יום - הרי זה מחרף ומגדף". וכן אם נטיל חובה על כל 
אחד לברך הגומל הדבר יגביר את תודעת הפחד, ולכן 
לענ"ד יש לנהוג שרק אחד מהעולים יברך הגומל ויברך 
לחתם-סופר  הזיכרון  בספר  שמובא  כפי  רבים  בלשון 

)עמ' כה( שאחרי שהופגזה עירו ימים רבים כתב: 
בלשון  הגומל  וברכתי  לתורה  עליתי  הכניעה  וביום 
בלשון  אחרי  ענו  עמי  שהי'  פ"ב  ק"ק  ואנשי  רבים 
וכן נעשה גם בתוך הק"ק  רבים מי שגמלנו כל טוב, 

ע"י הרב רב"ד מרדכי טאסק נ"י.

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

אם נטיל חובה על כל אחד לברך 
 הגומל אחרי כל נסיעה הדבר 

יגביר את תודעת הפחד
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מסלול חדש
ונכנסתי  לאמא  אמרתי  מוכנה."  אני  "זהו. 
בעודי  המושב  על  מכווצת  התיישבתי  לאוטו. 
הכירה  שלא  אמא,  הנסיעה.  לתחילת  ממתינה 
את המסלול, התחברה תחילה ל'וויז' ונסעה לפי 
בקע  השנייה,"  ביציאה  צא  "בכיכר,  ההוראות: 
הקול ממכשיר הפלאפון. הנופים היפים התחלפו 
'מה  שבראשי.  המחשבות  גם  כמו  זה  אחר  בזה 
ללמוד  רוצה  כך  כל  אני  אתקבל?  לא  אם  יקרה 
באולפנת חדווה. יש שם אווירה נהדרת ומרבית 

חברותיי תלמדנה שם. ומה 
בבחינות?  אצליח  לא  אם 
לענות  אצליח  לא  אם  ומה 
בריאיון  השאלות  כל  על 
או שפשוט אשתוק מבושה 
מפי  להוציא  אצליח  ולא 
מילה? הלוואי והזמן ייעצר 
ח'  בכיתה  לנצח  ואישאר 

שאני כל כך אוהבת.'
מאות  ארבע  "בעוד 
מטרים, בכיכר, צא ביציאה 

הראשונה," הורה הוויז.
לאולפנת  שאתקבל  'ונניח 
לי  יהיה  לא  אבל  חדווה 
אמצא  לא  ואולי  שם?  כיף 
את  אוהב  ולא  חברות 
המורות? ומה אם אתגעגע 

כל הזמן הביתה?'
מחשבות,  בקריאת  אלופה  שהיא  שלי,  אמא 

חייכה לעברי חיוך מעודד. 
"היצמד לנתיב השמאלי," בקע הקול שבמכשיר. 
אמא המשיכה לחייך אליי ואף הציעה לי לאכול 
שהיא  אמרה  היא  עמוק.  ולנשום  שוקולד  מעט 
והחששות  ההתרגשות  את  מבינה  בהחלט 

לקראת הריאיון.
מסלול  בפני  עומדת  אני  מבינים,  שאתם  כמו 
שהמסלול  אומרת  יעל  המורה  בחיים.  חדש 
שלנו.  החיים  כל  על  להשפיע  עתיד  שנבחר, 
שמעצבות  חשובות  שנים  הן  באולפנה  "השנים 

את האישיות," היא הדגישה.
 "בעוד ארבע מאות מטרים, פנה שמאלה," הורה 
הקול. אמא התבוננה בי שוב וניסתה להפיג את 
הקומפקט  על  לחצה  היא  אחרת,  בדרך  המתח 

דיסק ומנגינה נעימה נשמעה באוויר.
"פנה שמאלה," קבע הוויז נחרצות. אוי! זה היה 
מאוחר מידי. אמא פספסה את הפנייה ובטעות 

המשיכה ישר.
עוד  "אני  בבהלה.  שאלתי  כעת?"  נעשה  "מה 

עלולה לאחר לריאיון."
אמא עצרה בצד הדרך. ועד מהרה השמיע הוויז 

צליל חדש, מוזר, שלא שמעתי קודם לכן.

למכשיר?"  קורה  "מה 
שאלתי 

את  עבורנו  מחשב  "הוויז 
הסבירה  מחדש."  המסלול 

אמא.
לדעת  יכול  הוא  "איך  התפלאתי,  "מה?" 

שטעינו?"
שצופה  לווין  באמצעות  פועלת  הוויז  "תוכנת 
בנו מלמעלה. באמצעות תוכנה מתוחכמת הוא 
נתון  רגע  בכל  אותנו  מאתר 
אם  הדרך.  את  לנו  ומראה 
מחשב  הוא  טועים  אנחנו 
מחדש,  המסלול  את  עבורנו 
הוא  מאתנו  שנדרש  מה  כל 
לאותה  להתחבר  פשוט 
לוויז."  להתחבר  תוכנה, 
הוא  "ראי,  אמא.  הסבירה 
אחרת,  בדרך  אותנו  לוקח 
דרך שהיא ארוכה רק במעט 
ואולי  הקודם  מהמסלול 

אפילו יותר מעניינת." 
התבוננתי בנופים שהתחלפו 

להם בנחת. 
אמרתי  בסדר,"  יהיה  "הכול 
כל  אמא  רגוע.  בקול  לפתע 
כך הופתעה מהשינוי שחל בי 
עד שכמעט שוב פספסה את 

הפנייה. 
עליי  משגיח  למעלה,  שם  הקב"ה  אמא,  "תביני 
ומורה לי את הדרך. ואם אטעה הוא יחשב עבורי 

את המסלול מחדש." 
כמעט  )ושוב  אמא  התפעלה  נפלא."  "רעיון 
ואמרה:  מעט  חשבה  ואז  ימינה(  לפנות  שכחה 

"בתנאי שתהיי מחוברת..."
'להתחבר? איך מתחברים לקב"ה?' שאלתי את 

עצמי. ולפתע ידעתי.
במסלול  להצליח  לי  עזור  עולם,  של  "ריבונו 
לי  עזור  אנא   - אטעה  ואם  שבחרתי.  החדש 
מעומק  התפללתי  מחדש."  המסלול  את  לחשב 

הלב.
האולפנה.  בשערי  עצמי  את  מצאתי  מהרה  עד 
איתם  יחד  אבל  לגמרי.  נעלמו  לא  החששות 
שם  שמישהו  אמונה  של  גדושות  מנות  לי  היו 

למעלה...
אתם  גם  האם  חביבים?  קוראים  אתכם  ומה 
עליכם  משגיח  שהקב"ה  לפעמים  מרגישים 
עוד  מכירים  אתם  ואולי  דרככם?  את  ומכוון 

דרכים שאפשר להתחבר אליו? 
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maggeni@gmail.com  :כתבו לי
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עדיף כבר לשרוף ספרים
הגבעות  נוער  ברובו,  האמת.  על  להודות  חייבים 
הוא נוער נפלא. נערים אידיאליסטים, חדורי אמת 
שונה  הפוליטית  השקפתם  אם  גם  נוקבת.  פנימית 
של  הדומם  לרוב  בהערכתי  לפגום  בכך  אין  משלי, 

נוער הגבעות. 
עם זאת, בצד אותו רוב דומם נמצא גם מיעוט רועש 
למחוזות  הצער,  למרבה  שנסחף,  גבעות  נוער  של 
שטניים. כן, מחוזות שטניים, שום הגדרה אחרת לא 
תינוק  שתמונת  הנערים  עשרות  את  לתאר  תיטיב 
שסכין נעוץ בה, לא הפריעה להם לקפץ בהתלהבות 

עם סכינים שלופות.
את  לעומק  חקרתי  לא 
מיעוט  קבוצת  אותה 
יותר  ודאי  ישנו  מרושעת. 
להיווצרות  אחד  מגורם 
אני  מיעוט.  קבוצת  אותה 

מבקש להצביע על גורם אחד, שצריך להטריד מאוד 
כל הורה לילדים בגיל ההתבגרות.

לפני חמש שנים קרא מורי, הרב יעקב מדן, לשרוף 
מנערי  שאחדים  'בזמן  המלך'.  'תורת  הספר  את 
הגבעות יקשיבו לפסקיו ובעקבות זאת ישבו בכלא, 
וישיר בשלווה עם  ידרוש ברבים  הלז,  לו הרב  ישב 
משפחתו זמירות שבת', ניבא הרב יעקב. ניבא ולא 

ידע מה ניבא.
שנים  כחמש  לפני  פרסמתי  הבאות  השורות  את 
בעיתון 'בשבע', כהמשך לנבואתו הנוראית של מורי 
הרב יעקב מדן. חזרתי אליהם בימים מוטרפים אלו 

והצטמררתי.
***

רב  בו שכן  'מה הרגיש הטייס שהפציץ את הבניין 
אנשים  הרג  הזדמנות  ובאותה  שחאדה  המחבלים 
נוספים שלא היו מחבלים', נשאל האלוף דן חלוץ, 

שענה בשחצנות, 'מכה קלה בכנף'.
חלוץ  של  מינויו  נגד  לבג"ץ  עתרו  'שלום'  ארגוני 
לרמטכ"ל בשל התבטאות זאת. למרבה הצער דחה 
הבג"ץ את תביעתם. שיהיה ברור. הפצצה שחיסלה 
מוצדקת  הייתה  סביבו  אנשים  ועוד  שחאדה  את 
חפים  היו  שסביבו  האנשים  אם  גם  כמותה.  מאין 
את  ולהרוג  הפצצה  את  להטיל  נכון  היה  מפשע 
חלוץ  כנגד  החמורה  הטענה  מפשע.  חפים  אותם 
אינה בכך שהצדיק את ההפצצה, אלא בהתייחסות 

שוות הנפש שלו להרג ערבים חפים מפשע.
על אף שצריך היה להרוג את שחאדה, אין להתייחס 
להרג של חפים מפשע כ-'מכה קלה בכנף'. הרג זה, 
עלינו  אותנו.  לצער  צריך  יגונה,  בל  הכרח  שהינו 
למרבה  הכוללת  חורמה,  מלחמת  בטרור  להילחם 
הצער גם פגיעה בחפים מפשע, אבל לא לעשות זאת 

באדישות ובקהות חושים...
האדם שהתייחס באדישות וביהירות שכזו לפגיעה 
יותר בשלוות נפש  בחפים מפשע, התייחס מאוחר 
יהודים  ואכזרי של אלפי  לגירוש מטופש  גם  דומה 

וחד  ברור  קו  קטיף.  מגוש 
בין התעלמות מכאבם  עובר 
של הערבים שנפגעו מפצצת 

שחאדה, לבין התעלמות מכאבם 
ללא  באכזריות  גירש  שאותם  היהודים  אחיו  של 
תשע"א  )'בשבע'  כנה...  ודאגה  אמיתי  טיפול  שום 

גיליון 409(
***

ועוד כתבנו שם: 'את הספר תורת המלך יש לשרוף. 
להורות  הסמכות  את  להפקיע  יש  שחיברו  מהרב 
יקשיבו  הגבעות  מנערי  שאחדים  בזמן  הלכה. 
הרב  לו  ישב  בכלא,  ישבו  זאת  ובעקבות  לפסקיו, 
וישיר  ברבים  ידרוש  הלז, 
משפחתו  עם  בשלווה 
זמירות שבת', כך דרש מורי, 

הרב יעקב מדן בישיבה.
נשאל  המתינות?'  'איפה 
'איפה הפתיחות? למה אתה מוכן לשבת עם  הרב, 
ידוע  הרי  הלז.  הספר  מחבר  עם  ולא  גביזון  רות 

ש'במקום בו שורפים ספרים בסוף ישרפו אנשים!'
זעקו חמס על  וכואבת. המגיבים  התשובה פשוטה 
החשש שישרפו ספר. אלא שחשש חמור שבעתיים 
אנשים.  שישרפו  החשש   - להטרידם  צריך  היה 
'תורת המלך'  'תורת המלך'.  מורי קרא לשרוף את 

לעומתו עודד לשרוף אנשים...
בחפים  לפגוע  עלינו  שבהם  רבים  מצבים  ישנם 
היחס  על  הוא  הוויכוח  ויכוח.  אין  כך  על  מפשע. 
נפש  נטילת  כלפי  הספר  שמקרין  והאדיש  השלו 
מאדם. קין נענש על רצח הבל על אף שלא ציווהו 
הבורא שלא לרצוח. על קין היה להבין זאת בעצמו. 
גם  לדרוש  עלינו  מקין  שנדרש  האינסטינקט  את 
ישפך'.  'שופך דם האדם באדם דמו  מכותב הספר. 

)'בשבע', שם(
הבעיה  אזי  כבשה  כהריגת  כמוה  ערבי  הריגת  אם 
יפה  לא  זה  אסתטית.  בעיה  היא  הסכינים  בריקוד 
ומתאים לרקוד לצד תמונה של כבשה שחוטה, זאת 
הרוח שעלתה מתגובות מסוימות כלפי הריקוד. אבל 
מה לעשות, ועל טעם ועל ריח קשה להתווכח. מה 
שנראה לא אסתטי לאדם בוגר, נראה סביר בהחלט 
לנער מתבגר. הרוח של 'תורת המלך' שהשוותה את 
דמו של הגוי לדמו של יתוש טורדני היא שריחפה 

מעל ריקוד הסכינים המצמרר.  
***

פרעה,  של  בתו  בתיה,  על  בהערכה  מספרים  חז"ל 
שלמרות הציווי של אביה לרצוח את התינוקות של 
האומה שאיימה על העם שלה, נכמרו רחמיה והיא 
הושיטה יד והצילה תינוק יהודי בוכה. מרחק שנות 
תינוק  שהצילה  הגויה  פרעה  בת  בין  מפריד  אור 
הדקורה  תמונתו  לצד  שרקדה  החבורה  לבין  יהודי 

של תינוק ערבי.

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com

השורות הבאות פורסמו לפני כחמש 
שנים, חזרתי אליהן בימים מוטרפים 

אלו והצטמררתי.
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חדש מבית צומת - 'גרמא' כיס
הלכ-טכניים  פתרונות  מפתחים  ב'צומת'  כידוע, 
המיועדים למכשור חיוני בשבת. במרחבי הביטחון 
בשיטת  הפעלות  מאפשרים  אנחנו  והרפואה 
ה'גרמא'. פרטים על השיטה ויישומיה ניתן למצוא 
באתר מכון 'צומת' zomet.org.il. העיקרון הוא 
שהאדם לא מפעיל דבר, ולא מתחיל שום תהליך, 
אלא רק גורם לסורק מחזורי להפעיל את המכשיר 

החיוני.
מתברר שלעתים יש צורך בהפעלת לחצן או מתג 
חשמלי חיוני שלא ניתן לחבר אליו מנגנון 'גרמא' 
הנמצאים  למוגבלים  מעלית  לחצני  למשל,  קבוע; 

להתקין  ניתן  שלא  בבניין 
לחצני  או  שבת,  מעלית  בו 

מכשור רפואי וכד'.
לשם כך פותח מכשיר גרמא-כיס הקרוי 'מיתוגרם' 
הנדרש  הלחצן  מול  אותו  מחזיקים  זמני?(.  )שם 
'אצבע' מכנית תישלף בשיטת ה'גרמא'  ולוחצים. 
השימוש  כאמור,  המתג.  או  הלחצן  על  ותלחץ 

 ' ם ר ג ו ת י מ ' ב
לצרכים  מוגבל 
ורצוי  חיוניים, 
להיוועץ ברב.    
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חידה לפרשת שמות
בפרשה מסופר כיצד ציפורה מלה את בנה: 

ע  גַּ ָנּה ַותַּ ְכרֹת ֶאת ָעְרַלת בְּ ָרה צֹר ַותִּ ח ִצפֹּ קַּ "ַותִּ
ה ִלי" )ד,כה(. ִמים אתָּ י ֲחַתן דָּ אֶמר כִּ ְלַרְגָליו ַותֹּ

 מה מטבע הלשון )שמשמעותו שייכת 
 לתחום אחר לגמרי( המתאים לתאר 

את מעשיה של ציפורה?
תשובה לויחי
החידה הייתה: 

כאן זבולון ושם אשר.
כאן יששכר ושם ראובן.

 לתגובות: info@hidonim.com במה מדובר?

הפתרון: 
בפרשתנו:  נאמר  זבולון  על 

ְוהּוא  ן  כֹּ ִיְשׁ ים  ַימִּ ְלחֹוף  "ְזבּוֻלן 
ִצידֹן"  ַעל  ְוַיְרָכתֹו  ֳאִנּיֹות  ְלחֹוף 

ר  "אֵשׁ דבורה:  בשירת  נאמר  אשר  על  מט,יג(.  )בראשית 
ה,יז(.  )שופטים  ּכֹון"  ִיְשׁ ִמְפָרָציו  ְוַעל  ים  ַימִּ ְלחֹוף  ב   ָיַשׁ
ין  בֵּ רֵֹבץ  ֶרם  גָּ ֲחמֹר  ׂשָכר  "ִישָּ בפרשתנו:  נאמר  יששכר  על 

ָתִים" )בראשית מט,יד(. פְּ ְשׁ ַהמִּ
מַֹע  ַתִים ִלְשׁ פְּ ְשׁ ין ַהמִּ ְבתָּ בֵּ ה ָיַשׁ על ראובן נאמר בשירת דבורה: "ָלמָּ

דֹוִלים ִחְקֵרי ֵלב" )שופטים ה,טז.( ִרקֹות ֲעָדִרים ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן גְּ ְשׁ
בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"

ַָ
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 'הטירור היהודי' - 
חריגה מפרופורציה

קיים סיכוי רב כי בעת קריאת השורות תדעו הרבה יותר על 'פרשת 
הטירור היהודי' מאשר אני יודע בעת כתיבה הדברים. כרגע שורר 
ערפל מסוים, עובדתי, סביב ה'עינויים' שעברו העצורים בפרשה, 
סביב הודאותיהם במה ואם בכלל, וסביב שאלת השאלות; האם 
המרדני,  האגף  את  לקעקע  הצליחה  בשב"כ  היהודית  החטיבה 
אעיר  לערפל  מבעד  הגבעות'?  'נוער  של  האנרכיסטי,  הלוחמני, 

שתי הערות סביב הפרשה, משתי זויות מנוגדות במקצת.
לא מתנצל

הציונות  פרי  איננה  ה'דאעש'ית  הרצח  כנופיית  אכריז על הסף: 
יודעים להכות על חזינו ככלל, כמיגזר. וכהד חוזר,  הדתית! הכל 
ואולי כהד מחולל, היכוני גם בית מאהביי )עפ"י זכריה יג,ו( הלא 
מתוך  היורים  לאומי  הדתי  המיגזר  מקרב  ואישים  רבנים  המה 
ו'בתוך הנגמ"ש'; אשמנו, העוינו והרשענו. אנחנו  'הבית היהודי' 
טובים בזה, מימי רצח רבין. אינני מקבל שום אחריות ציונית דתית 
נוער הגבעות החשודים בפשעי השנאה, כשם שאיני  על מעללי 
מקבל שום אחריות על 'שליסל' מטורף, יוקד שנאה, וגם לא על 

צליבת 'המשיח'.
נושא  איננו  ימין',  'אנשי  קולקטיב  או  הכיפה',  'חובשי  קולקטיב 
זוועה כמו  באחריות כשם שהקולקטיב החילוני לא הנביט פושעי 
הימורים,  לטובת  ממונם  את  לרשת  כדי  הוריו  רוצח  מעוז,  דניאל 
ואת מארי פיזם ואולגה בוריסוב שהטביעו את ילדיהם בירקון ובים, 
ומקרים מזעזעים נוספים שתרעד העט מלפורטם. כלום קולקטיב 
'העדה האתיופית' נושא באחריות לרציחות בקרב בני העדה בעבור 
סיגריה או מעות סמים? או 'קולקטיב בני הקיבוצים' שנתפסו באונס 

קבוצתי, והקולקטיב 'דוברי רוסית', וחתכים חברתיים נוספים.
בקורת  טילי  מוכוונים  בגינה  אשר  מוגדרת,  הבלתי  הקבוצה 
הגבעות'. לא  'נוער  למחוזות הציונות הדתית, מכונה בתקשורת 
כאלו?  יש  בכלל  ואם  ה'גורו',  או  רבניו  או  מנהיגיו  מיהם  ידוע 
אכן, מדובר בכנופיה אנרכיסטית, אך זו אין לה דבר וחצי דבר 
או הלאומי-תורני, שקיבלו במוסדות  עם החינוך הדתי-לאומי, 
אי  האידאולוגית  הוויתם  כל  אדרבה,  ואגפיה.  הדתית  הציונות 
השנאה  שפושעי  האות  לכם  וזה  ואנטי-דתית.  אנטי-ציונית 
אחד  שהרי  הדתית  הציונות  מחנה  על  נמנים  אינם  המדוברים 
המדינה  'קדושת'  היא  הדתית  הציונות  של  האמונה'  מ'עיקרי 
במדינה  כופרים  אלו  'גבעונים'  ואילו  בצה"ל,  השירות  וחובת 

ובמרותה, ובכך משמיטים כל בסיס ל'ציונותם'.
לא  ומחנכיו,  רבניו  הדתית,  הציונות  לאישי  איפוא  מציע  אני 
להיתפס לפניקת ה'הכאה על חטא'. ]אם יש פגם בציטוט עצמי, אני 
מתנצל על שהטרחתי עליכם לקרוא ב-3 הפיסקאות האחרונות את אשר 

כבר קראתם, מילה במילה, בנקודת מבטי לפרשת ראה לפני 4 חדשים.[ 

אין סימטריה
על  דרקוניים  חירום  חוקי  והחלת  ה'עינויים',  לפרשת  ומכאן 
ה'גבעונים', במאמץ עילאי לשבור את זכות שתיקתם באמצעות 
אני שואל את  בישראל".  הופעלו  נוהלי חקירה חריפים "שטרם 
עצמי, ואתכם; מה נשתנתה פשיעה זו מארגוני פשע ו'מאפיות' 
גם  הפוגעים  חיסול  פיצוצי  כמו  בישראל?  הפועלות  זוועתיות 
בחפים? למיטב ידיעתי בדו-קרב שביניהם לבין חוקרי המשטרה 

לא מופעלות שיטות דרקוניות בדומה לפושעי הגבעות.
בדרך  גם  החקירה,  וקשיחות  החריגּות  היא:  הנפוצה  התשובה 
שהיא על גבול החוקיות, נעוצה בטענה ש'הטירור היהודי' פוגע 
מסכנים  הגבעות  "נערי  הלאומי;  ובבטחון  החוץ  ביחסי  קשות 
את שלום המדינה בהסתת הפלשתינאים, ומעוותים את דמותנו 
לזכות  מתאמצים  שאנו  מדינות  בקרב  והדמוקרטית  המוסרית 
מאשר  יותר  אלו  ובטחון'  'חוץ  טענות  מקבל  אינני  באהדתם". 
טענות דומות כנגד התנחלויות רבות או יהודים המנסים להתפלל 
בהר הבית. כל אלו מעוררים נוגדנים במדינות רבות, ומעוררים גלי 
הסתה פלשתינית, אך אנו איננו נחפזים ל'כרוע ברך' נוכח טיעונים 
אלו, אלא טוענים בתוקף לאי נכונותם. באותה מידה ניתן להסביר 
ולשכנע שקומץ מיזערי של קיצוני-ימין איננו מייצג שום קבוצה 

בציבוריות הישראלית. 
אכן, מי שמעצים את פרופורציית פשעי הגבעות יוצר מצג שוא 
של אחריות המיגזר הציוני-דתי כולו, או לפחות זה המתנחלי, 
ואני מפנה אותו לקרוא שוב את ראשית דבריי... באחת, אין מנוס 
מתחושה של איבוד פרופורציה בסוגיא זו; העלאת נערי הגבעות 
שוא, או לפחות  מצג  היא  בטחונית'  או  קיומית  'סכנה  לממדי 
'פשע שנאה' כלפי הימין  האם אני מריח קמצוץ  מוגזם ביותר. 

הלגיטימי?
* * *

וללא קשר: "ויוכו שוטרי בני ישראל" )ה,יד(. "השוטרים ישראלים 
היו וחסים על חבריהם מלדוחקם... ]והנוגשים המצרים[ היו מלקין 

אותם... זכו אותם שוטרים להיות סנהדרין" )רש"י(.
 )נכתב במוצ"ש ויחי(

נקודת מבט

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 

שום אחריות לציונות הדתית 
ולא לאידאולוגיית הימין 
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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


