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קבלת שבת
"ויאכלו וישתו"?

"ויראו את א-להי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר 
 וכעצם השמים לטֹהר..
ויחזו את הא-להים ויאכלו וישתו" )כד,י-יא(.
שכינה  פני  לראיית  זוכים  ישראל  זקני   - רבים התקשו  פרשנים 
ואוכלים ושותים?! היינו מצפים שהמשך הפסוק יהיה "וישתחוו 

ויתפללו" מה עניין אכילה ושתייה לראיית פני א-להים?
הפרשנים נחלקים בהבנת הביטוי "ויאכלו וישתו" – רש"י בדבריו 
מתוך  גס  בלב  בו  מסתכלין  "היו  שונות  גישות  שתי  על  מצביע 
מפרש  אכן  אונקלוס  כן".  תירגם  לא  ואונקלוס  ושתייה,  אכילה 
אכלין  כאילו  דאיתקבלו  בקורבניהון  חדן  "והוו   – אחר  בכיוון 

ושתין".
רש"י דורש לגנאי את היכולת לאכול ולשתות מיד לאחר ראית 
פני א-להים. במקום להתעלות מעל לצרכי בני האדם הם נשארו 
מצליח  אינו  האדם  ולשתות.  לאכול  האנושי  בצורך  "תקועים" 

להשתחרר ממגבלות החומר למרות ההתעלות הרוחנית. 
 – אחרת  פרשנית  לאפשרות  גם  בדבריו  מרמז  רש"י  זאת,  עם 
אונקלוס. לפי תרגומו, זקני ישראל בוודאי לא אכלו ושתו אלא 
הרוחנית  החוויה  ושתו.  אכלו  כאילו  קרבנותיהם  בקבלת  שמחו 
שזכו לה נשארה כולה בגדר הרוחני, אי אפשר היה ולא היה צורך 
להגשימה. היות ובני האדם הם ברואי חומר, התורה מתארת את 

ההתרגשות במושגים אנושיים.

שתי גישות אלו מהוות שני קצוות 
על  בביקורתיות  המרמז  רש"י   –
הזדקקותו של האדם לחומר ברגעי 

אונקלוס  שני  ומצד  ורוח,  שיא 
 – מהחומר  היפרדות  על  המרמז 

החומר  שבו  לעולם  מדרגה  עליית 
הוא דימוי.

בתווך שבין שתי השיטות אנו מוצאים קבוצת פרשנים נוספת. 
הרמב"ן מבאר "עשו שמחה ויום טוב כי כן חובה לשמוח בקבלת 
התורה... ויאכלו וישתו לפני ה' בשמחה גדולה". אכן אכלו ושתו 
בפועל ממש – בגופם, אך האכילה והשתייה היו לפני ה' כחלק 
וחיים רוחניים.  ממפגש עם שכינה - שילוב של אכילה גשמית 
הספורנו אף כותב על מתח זה שבין חומר ורוח במפורש: "ויאכלו 
וישתו – עשו משתה אחרי כן בלתי השתנות בחושיהם וזה עשו 

לשמחה על מה שהשיגו".
האכילה והשתייה היו חלק בלתי נפרד מגילוי שכינה. זקני ישראל 
חגגו דווקא באכילה ושתייה את היכולת שלהם לאחד בין רוח 
וחומר – יכולת לראות פני שכינה, לחזות בא-להי ישראל ועם 
זאת לדעת כיצד לאכול ולשתות נכון, לדעת כיצד לאזן בין רצון 
ולנגיעה בנצח לבין הצורך הבסיסי של האדם  האדם להתעלות 

לאכול ולשתות.
איזון זה הינו משימת חיים - לגעת בקודש, לחזות בא-להים ועם 

זאת לשלוט בחומר ולקדשו, לאכול ולשתות נוכח פני שכינה. 
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מתוק לנפש
ביקורת עצמית שבונה אחרים

כך  כל  בעצמי  רואה  אני  עצמי...  את  סובל  לא  אני  אויש, 
היא  קשה  הכי  הבעיה  וכנראה  ובעיות,  חסרונות  הרבה 
שאני מדי ביקורתי כלפי עצמי. סך הכל אני די בסדר, אז 
לא עדיפה עין טובה במקום כל הביקורת? ובכלל, אם אני 
כה פגום, איך אוכל לעזור לאחרים ולהעניק לעולם מהטוב 

שבי?
ביקורת מפוכחת

לבניין  תנאי  היא  עצמית  ביקורת 
לחיי  ובוודאי  אישיים  והתקדמות 
פגמים  לו  שאין  מי  ה'.  עבודת 
וחסרונות – הוא בכלל לא בן אדם, 
כי לבני אדם, כולם, יש מעלות וגם 

כדי  נדרשות  והביקורת העצמית  לכך  חסרונות. המודעות 
החסרונות  עם  להתמודד  וכדי  המעלות  את  ולנצל  לפתח 
ולתקן אותם. אך גם מי שיודע שיש לו חסרונות, אבל לא 

מסוגל להישיר אליהם מבט, נמצא בבעיה.
הפחד  ובהתקדמות,  העצמי  בתיקון  ל'תקיעה'  מעבר 
נובעים  במדויק  בעצמי  להסתכל  והקושי  מהחסרונות 
מבעיה בדימוי העצמי. מי שמנסה לעטות תדמית עצמית 
עצמו'  את  סובל  'לא  מנסה?(  לא  )ומי  מהאמת  גבוהה 
כבמעגל  תדמית.  באותה  והדמיון  ההפרזה  לו  כשמתגלים 
קסמים, חוסר הסבלנות כלפי עצמי גורם לכך שאיני מסוגל 
להתבונן בעצמי בכנות כדי לתקן ולהשתפר, בלי להמעיט 
בחסרונות וגם בלי להפריז בהם. הפתרון, כדרך חיים, הוא 
האישיים,  בחסרונות  המכירה  מפוכחת,  עצמית  מודעות 
סובלת אותם מבלי להשלים איתם, תוך שאיפה מתמדת 

לשינוי וצמיחה.
"הוכח" תחילה את עצמך

לצורך  העצמית  הביקורת  לגבי  נמרץ,  בקיצור  כאן,  עד 
ליכולת  תנאי  גם  היא  עצמית  ביקורת  אך  האישי.  הבניין 
לעזור נפשית לזולת – בחינוך, בטיפול ולפעמים גם סתם 

בהערה לחבר: 
ידוע הכלל "קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים". 
כך גם פירש מורנו הבעל שם טוב את מצות "הוכח תוכיח 
את עמיתך" – "הוכח" את עצמך ורק אחר כך "תוכיח את 

עמיתך" באותו עניין. 

להעיר  ניתן  שלא  הכוונה  האם 
את  תיקנתי  לא  עוד  כל  לזולת 
עצמי )וממילא, כנראה שלעולם 

מי  אחד(?  לאף  להעיר  אוכל  לא 
שנהנה להעיר לזולת, לדקור אותו מעמדת עליונות, באמת 
כך. אבל אפשר לשאול גם אחרת: האם עלי  כדאי שיבין 
אוכל  לא  סיימתי  לא  עוד  וכל  האישי,  בתיקוני  להתמקד 
מהנחיית  ההפוך  צרוף,  אגואיזם  כבר  זהו  לזולת?  לסייע 
טובת  את  להקדים  החסידות 

זולתו לטובת עצמי.
אומר  לא  תחילה"  עצמך  "קשוט 
התיקון  את  להשלים  שעלי 
הזכות  את  לרכוש  כדי  העצמי 
שכדי  אלא  לזולת,  'להציק' 
בעצמי  ולחיות  לתיקון  לשאוף  עלי  לזולת באמת  לעזור 
מי שמבקר את עצמו, מתוך הכרה  ביקורת עצמית.  חיי 
מפוכחת וסבלנית כלפי חסרונותיו שלו, יהיה סבלני גם 
כלפי הזולת. הוא לא יעיר בהתנשאות, אלא יציע עזרה 
שאפשר  מניסיונו  ויעודד  הקושי,  עם  הזדהות  מתוך 
גם  הזמן  ובמשך  לכולם,  שיש  חסרונות,  עם  לחיות 

להתמודד עמם ולתקנם.
להכרה  מביאה  מפוכחת  עצמית  מודעות  יותר,  בעומק 
שפעולות טובות ועזרה לזולת הן מתנת שמים. ככל שהאדם 
בטל יותר לקדוש ברוך הוא הוא מסוגל, למרות חסרונותיו 
האישיים, להיות צינור להשפעה טובה. לאור זאת, הביקורת 
אני  כמה  עד  לה':  הביטול שלי  במידת  העצמית מתמקדת 
מייחס  כשאני  מטופלי?  או  תלמידי  ילדי,  כלפי  נקי'  'צינור 
 – שלי  החסרונות  ההצלחות,  ואת  התובנות  את  לעצמי 
ובראשם גאוותי – מקלקלים את השפע האלקי. כשפועלים 
בענווה, המכירה שכל הטוב שייך לה', החסרונות האישיים 
הנטייה  בשל  לעבור.  האלקי  לטוב  ומאפשרים  הצדה  זזים 
מאפשרת  מתמדת  עצמית  ביקורת  רק  שלנו,  הגאוותנית 
לשמור על ניקיון הצינור ועל השפעה טובה באמת על הזולת.
וההדרכה" החינוך  ב"כללי  הראשון  התנאי  על   מבוסס 

של הריי"צ מליובאוויטש.

רג
בו

נז
גי

ק 
צח

ב י
הר

בי 
ת

 כ
רך

עו
ש ו

נפ
 ה

ת
ור

ת
 ל

פר
ס

 ה
ת

בי
 ב

צה
מר

די 
לע

 ג
אל

תי
אי

ב 
הר

torathanefesh.org :לקריאה נוספת
itiel@pnimi.org.il :לתגובות

ככל שהאדם בטל יותר לקדוש ברוך 
הוא הוא מסוגל, למרות חסרונותיו 

האישיים, להיות צינור להשפעה טובה
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שם  גם   - שכנים  בין  בסכסוך 
אדון  של  א-להית  הכרעה  יש 

העולמים.
"ו" החיבור

קראנו  עליו  סיני,  הר  מעמד  שבין  החיבור  בדיוק  זהו 
המצוות  לבין  הקודמת,  בפרשה 
והפרטים המרובים הבאים בפרשתנו. 
המשפטים של פרשתנו, לכל פרטיהם 
ואינם  מנותקים  אינם  וגווניהם, 
כוחם  כל  עצמם".  את  "נושאים 
ומהותם נובעים מתוך החיבור הגדול שיוצרת ה"ו" שאיתה 
המעמד  ובין  המשפטים"  "ואלה  בין   – פרשתנו  מתחילה 

האדיר של הר סיני שבפרשה הקודמת. 
שנגלתה  שמימית  מציאות  אותה  א-להית,  שכינה  אותה 
ומתחילה  בפרשתנו  שבאה  זו  היא  ההר,  אותו  על  בערפל, 

להתפרט לתילי תילים של הלכות.
כמו הלב המחיה ומזרים דם לכל נים ונים ולכל וריד, כך גם 
מעמד הר סיני והשראת השכינה פועלים, מחיים ושולחים 
רחוק  נראה  הוא  גם אם  ועניין  נושא  לכל  הארה א-להית, 

וקטן.
לא  הקדושה,  תורתנו  של  ותפקידה  עניינה  כל  זה  כי 
להישאר שם בראש ההר, אלא לרדת ולהיכנס לאוהלו של 

כל אחד ואחד.
ולגעת באותה תורה עליונה שניתנה בסיני, על  כדי להגיע 
כולנו להיות משפטנים, לא רק כשקורה איזה מקרה וגם לא 

להסתפק ב"התייעצות" עם משפטן מומחה. 
לזכות  כדי  בו,  ולגעת  המלכים  מלכי  מלך  את  לחבק  כדי 
ולראות מזיו השכינה, צריך לזכור את מעמד הר סיני, אך 
הפרשה  לבין  בינו  המחברת  "ו"  אותה  את  לשכוח  אסור 

שלנו - "ואלה המשפטים". 
"דרך התשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה 
בעולם, היא הִשנון בחלק דיני ממונות וכל המשפטים שבין 
אדם לחברו... שמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים 

המעשיים". )אורות התשובה יג,ה(

דוקטורט ב"משפטים"
מה תרצה להיות כשתהיה גדול?

במה  היא  צעיר  בגיל  הקשות  ההתלבטויות  אחת 
והמקצוע  התחום  מה  גדול",  "כשאהיה  אעסוק 
בבגרותי. לעסוק  רוצה  הייתי  ובהם  אלמד   אותם 

אולי נגר או רופא, אולי חקלאי, מהנדס 
חייב  אתה  אחד  דבר  חינוך.  איש  או 
במשפטים". "דוקטורט   - לך   שיהיה 

בעולם  כללי  ידע  סתם  לא 
מספיקה  לא  גם  המשפט, 

שיהיה  חייב  אחד  כל  מסוים,  בתחום  רחבה  הבנה 
במשפטים. גדול  מומחה  שיהיה  "דוקטורט",   לו 

החיים  מרחב  בכל  כמעט  לגעת  זה  משפטן  להיות  כי 
זה  משפטן  להיות  כי  בישראל,  המניין  מן  אדם  של 
לפניך. הנקרים  שונים  במצבים  נכון  לפעול   לדעת 

לכן, כל אחד חייב שיהיה לו "דוקטורט במשפטים". 
דרושה השקעה

צריך  למשפט  מומחה  של  כזה  לתואר  זכאי  להיות  בכדי 
להשקיע, זה דורש מאמץ יומיומי, עקבי ומכל הלב.

למעשה, זה לא כל כך משנה כמה תזכור כל חוק וכל פרט )על 
אף שגם זו מעלה גדולה(, העיקר הוא שבאמת תיתן מכולך 

על מנת להשיג את ה"דוקטורט" החשוב הזה.
אך אל תשכח, גם אם קנית דבר בהיותך נער, ואולי אף אחרי 
מתקדמת.  המציאות  הזמן,  כל  משתנה  המשפט  עולם   -
גחלת  על  ולשמור  ללמוד  להוסיף,  הזמן  לאורך  חשוב 

ה"משפט" שבך, בכדי שתהיה "משפטן דגול". 
אלה המשפטים

כי אלה המשפטים שניתנו לנו בהר סיני, זוהי התורה שבכתב 
ושבעל פה שממנה אנו יונקים ועל פיה אנו חיים.

לכן, כל אחד, מקטן ועד גדול, צריך לדעת ולהבין מה הדין 
ששניים  בטלית  מתחלקים  וכיצד  הפרה  את  שנגח  בשור 

אוחזים בה.
זה יופייה של התורה הא-להית שניתנה בסיני, וזה גודלו של 
מלך מלכי המלכים - שהוא יורד ומתפלש עד סתרי המדרגה 

של הפרטים הקטנים ביותר.
וציוויו  הדרכתו  ולכן  הוא,  החיים  א-להי  ישראל,  א-להי 
יורדים עד לדברים הכי דקים וגשמיים, ובכל מציאות, אפילו 

 לכל אחד חייב להיות 
"דוקטורט במשפטים".

להערות, הארות ותגובות: 
atharnoy7@gmail.com
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עגל חדש
לג,  ח-כב;  לד,  )ירמיה  משפטים  פרשת  בהפטרת 
מלך  צדקיהו  כרת  אשר  הברית  מוזכרת  כה-כו( 
האחרונים  בימיה  העם  ראשי  עם  האחרון  יהודה 
כל  של  ההסכמה  על  נסובה  הברית  ירושלים.  של 
ואת השפחות העבריים.  העם לשחרר את העבדים 
נראה שכוונת הברית לא הייתה רק לקיים את מצוות 
התורה לשחרר את העבדים אחרי שש שנים, כי אם 
לבטל לחלוטין את מוסד העבדות כלפי יהודים )יש 
באותם  כראוי  נשמרו  לא  עבדות  שהלכות  להניח 
ימים שהרי נמצאו לא רק עבדים אלא גם שפחות, 
מה שאינו כל כך סביר לפי ההלכה המחייבת לשחרר 
אמה עבריה כבר בהגיעה לגיל 12(. היה בכך שכלול 
מוגבל  לזמן  עבדות  המאפשרת  התורה,  מצוות  של 
העבדות  של  המוחלט  ביטולה  עם  ישראל.  בן  כלפי 
ביקשו כנראה ראשי העם לחזק את ברית אבותיהם 
קל  במעין  לחירות,  מעבדות  ממצרים  היוצאים 
וחומר: אם ברית יוצאי מצרים הביאה לביטול חלקי 
של העבדות בישראל, ביטולה המוחלט כעת לא כל 

שכן שיחזק את הברית, ובכך נינצל מיד הכשדים.
העם לא עמד בהתחייבותו ושב לשעבד את העבדים 
זו  מעידה  רקע  על  )יא(.  המשוחררים  והשפחות 
מזכירה הנבואה את חוק התורה המגביל את העבדות 
לשש שנים )כאן, שלא כבלשון ברית צדקיהו, מוזכר 

כי  השפחה,  ולא  העבד  רק 
בדין תורה אין זה מצוי כלל 
שאמה עבריה תצא רק אחרי 

הלוואי  לאמור:  שנים(.  שש 
המינימלי,  חוק התורה  על  לפחות שומרים  והייתם 
אמנם  שהיא  חסידות,  מנהג  לנהוג  ביקשתם  ולא 

"הישר בעיני ה'" )טו(, אבל לא עמדתם בה.
למעשה  מקבילה  הברית  לכריתת  בסמוך  המעידה 
העגל שחל בסמוך לברית של הר סיני. מרוב צימאון 
שזו  נראה  העגל.  לעבודת  העם  נופל  לא-להות, 
בימי  הברית  את  הנביא  מתאר  שבו  לאופן  הסיבה 
צדקיהו: "העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו" 
)יח(. אמנם כתב רש"י )בראשית טו,י(: "ודרך כורתי 
ברית לחלק בהמה ולעבור בין בתריה, כמו שנאמר: 
העוברים בין בתרי העגל )ירמיה לד,יט(", ספק אם 
אכן כך עשו בטקס הברית שנערך בעזרה. נראה יותר 
שזו מטאפורה בפי הנביא, המדמה את מעשי ראשי 

העם למעשה העגל. 
כשם שמעשה העגל אינו מבטל את הברית הנצחית 
עם ישראל, כך גם פרשה זו אין בכוחה למאוס לנצח 
שני  באזכור  ההפטרה  מסיימת  כך  משום  בישראל. 
המבטיחים  הסיפור,  את  המקדימים  הפסוקים 
ויעקב  ישחק  אברהם  בזרע  ה'  ימאס  לא  שלעולם 

ובבית דוד )לג, כה-כו(. 

מידה כנגד מידה 
ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן: כל הקורא בלא נעימה ושונה 
 בלא זמרה... 
עליהם הכתוב אומר "וגם אני נתתי להם חקים לא טובים 
 ומשפטים לא יחיו בהם".
)מגילה לב,א(

"אתה מוזמן למשפט ביום שלישי הקרוב!"
ההודעה הקצרה שנתלתה על דלת ביתו של החלבן, הסעירה את 
רוחו. הוא היה איש ישר, שהתנהג תמיד בנאמנות ובמוסריות. אף 
לשוכרה בשעות  לא שתה  גם  הוא  גנב.  או  רימה, שיקר  לא  פעם 
הבוקר, דבר האסור על פי החוק בכפר. הוא לא ידע למה מזמינים 

אותו למשפט. אבל האופה ידע.
האופה היה רגיל לקנות חמאה וגבינה מהחלבן המקומי והשתמש 
בהן לאפייה. יום אחד עלה בו החשד שגושי החמאה שהחלבן מוכר 
לו שוקלים פחות מקילו, על אף שהחלבן מצהיר שכל גוש שוקל קילו 

בדיוק, לא פחות ולא יותר.
האופה החליט לבדוק את העניין, ובמשך תקופה הוא שקל בעקביות 
כל גוש של חמאה שקנה מהחלבן, והוא אכן גילה שגושי החמאה 
שוקלים פחות מקילו, לפעמים 900 גרם, לפעמים 950, ופעם אחת 

אפילו 800.
האופה היה נזעם. "מרמים אותי," הוא אמר לאשתו בכעס, "אני לא 

אשתוק על זה".
החלבן.  של  מעשיו  על  והתלונן  המקומי  השופט  אל  ניגש  הוא 
"חייבים להעמיד אותו לדין!" אמר האופה, "אי אפשר לאפשר לו 

לרמות את כל תושבי הכפר. אנשים 
סומכים עליו."

בית  יום תלה שליח של  באותו  עוד 
על  לדיון  הזמנה  המקומי  המשפט 

פתח ביתו של החלבן. החלבן הגיע לבית המשפט רועד ונפחד. הוא 
דיבר עם השופט  לא  ומעולם  בית המשפט,  לא ראה את  מעולם 

שהטיל אימה על כל תושבי הכפר.
"אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה?" פתח השופט את 

הדיון.
"לא כבודו!" אמר החלבן, "אין לי משקל". "אז איך בדיוק אתה 
שוקל את החמאה שאתה מוכר לאופה?  האם אתה סתם כך 
מחליט שזה קילו?!" הרעים השופט בקולו. "חס וחלילה, אדוני 
 השופט. אני איש ישר, לעולם לא עלה על דעתי לעשות כזה דבר. 
פשוט מאוד, בניתי לעצמי מין משקלי מאזניים, כאלו שאתה צריך 
 לשים משקולת בצד אחד כדי שתאזן את החמאה שבצד השני."
השופט הנהן בראשו בהבנה, והחלבן המשיך: "בכל יום כשאני 
בא לשקול את החמאה עבור האופה אני מניח בצד השני של 
המשקולת כיכר לחם של קילו שאותה אני קונה בבוקר מהאופה, 

וכך אני יודע כמה חמאה עלי לתת לו כדי שיצא קילו בדיוק."
השופט חזר על דבריו של החלבן: "אתה בעצם אומר לנו שכמות 

החמאה שאתה נותן שווה למשקל הכיכר שהאופה נותן לך?"
"בדיוק כבודו!" אמר החלבן, ופני האופה חפו.

סיפור מההפטרה

עלי היגיון בכינור
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 סרקו את הברקוד 
והאזינו לניגון אדרבה
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 צער בעלי חיים 
לצורך ייצור מזון

שאלה:
החי  מן  מזון  ייצור  של  המודרנית  התעשייה 
לצורך  חיים  בבעלי  פגיעה  על  לעתים  מבוססת 
צפיפות  הגדלת  )כגון:  הייצור  תפוקת  הגברת 
הדבר  אין  האם  וכדומה(.  בלולים  התרנגולות 

אסור משום "צער בעלי חיים"?
תשובה:

צער בעלי חיים 
חושן  )רמ"א  חיים  בעלי  לצער  מהתורה  אסור 
)בבא  בגמרא  נלמד  זה  איסור  רעב,ט(.  משפט 
מעל  כבד  משא  פריקת  ממצוות  לב,ב(  מציעא 
זה  שעיקרון  ייתכן  אך  כג,ה(,  )שמות  הבהמה 
"לא  בתורה:  נוספות  מצוות  של  ביסודן  עומד 
מצוות  כה,ד(;  )דברים  בדישו"  שור  תחסום 
החינוך  )ספר  חד  ובסכין  הצוואר  מן  שחיטה 
ביום  תשחטו  לא  בנו  ואת  "אותו  תנא(;  מצווה 
אחד" )ויקרא כב,כח(; איסור אכילת איבר מן החי 
ג,מח(.  נבוכים  מורה  )עיינו  הקן  שילוח  ומצוות 
בשבת,  בהמתו  שביתת  חובת  שאף  אומרים  יש 
נועדה כדי למנוע מהבהמה סבל וצער )ברטנורא 

שבת א,ה; שו"ת מהרשד"ם, אורח חיים ב(.
לצורך האדם

לצרכי  חיים  בעל  לצער  נאלצים  כאשר  אולם 
האדם – הדבר מותר. אילולא כן, לא היה מותר 
עליהם  להניח  או  חיים  בעלי  על  לרכוב  לאדם 
מסוים  צער  בכך  יש  כלל  בדרך  שהרי  משאות, 
לבעל החיים. והרי הקב"ה ציווה את האדם: "פרו 
הים  בדגת  ורדו  וכבשוה  הארץ  את  ומלאו  ורבו 
הארץ"  על  הרומשת  חיה  ובכל  השמים  ובעוף 
"נתן  )שם(:  הרמב"ן  והסביר  א,כח(.  )בראשית 
לעשות  בארץ  וממשלה  כח  אדם(  )לבני  להם 
עפר,  זוחלי  וכל  ובשרצים  בבהמות  כרצונם 
נחשת,  לחצוב  ומהרריה  נטוע,  ולעקור  ולבנות, 
וכיוצא בזה". בעלי החיים ניתנו לשימוש האדם, 
בעל  לצער  שלא  אותנו  מזהירה  שהתורה  אלא 
את  לצער  נאלצים  אם  אבל  לצורך.  שלא  חיים 
כך  בדבר.  איסור  אין  האדם,  לצרכי  החיים  בעל 
פסק בשו"ת תרומת הדשן )פסקים וכתבים, קה(: 
"דאין אסור משום צער בעלי חיים אם הוא עושה 
רק  הבריות  כל  נבראו  דלא  ולתשמישיו,  לצרכיו 
הרמ"א )אבן העזר  לשמש את האדם." וכן פסק 
ה,יד(: "כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, 

לית ביה משום איסור צער בעלי חיים". 
תועלת ציבורית

בנידון שלנו יש לשקול סיבה משמעותית נוספת 
תיתכן  החי  מן  התוצרת  כמות  להגדלת  להיתר. 
הכלכלית  לתועלת  מעבר  נוספת  משמעות 
כמות  והגדלת  במידה  ולמשווקים.  למגדלים 
תועלת  יש  מחירים,  להפחתת  תגרום  התוצרת 
ציבורית בדבר. יתר על כן, ייתכן שבזכות הפחתת 
חלב  ביצים,  )כגון:  החי  מן  המזון  מוצרי  עלות 
וכדומה( יהיו יותר בתים בישראל שיוכלו לצרוך 

מוצרים  גבוהה  בתדירות 
על  לכך השלכה  ויש  אלו, 
בריאות הציבור )עיינו גם 

שלמה  הרב  של  במאמרו 
בעת  חיים  בעלי  "צער  אבינר, 

הדברה", תחומין, ו )תשמ"ז(, עמ' 436-432(.
הכרח, מידתיות ומידת חסידות

שחשוב  סייגים  כמה  יש  לעיל,  האמור  למרות 
קיימת  שאם  ברור  ראשית,  אליהם.  לב  לשים 
והציבורית  האישית  לתועלת  להגיע  אפשרות 
יש להשתדל לעשות כן  מבלי לצער בעלי חיים, 
לשקול  יש  בנוסף,  יד,סח(.  אליעזר  ציץ  )שו"ת 
לאדם  הנגרם  הרווח  מה  לגופו  מקרה  בכל 
מהצער, והאם הוא רווח אמיתי שמצדיק לצער 
משה  אגרות  )שו"ת  החיים  בעל  את  בעבורו 
אבה"ע ד,צב; שו"ת יביע אומר ט, יו"ד ג; שו"ת 

יחוה דעת ג,סו(.
תשובות  פי  על  פה,ב;  מציעא  )בבא  בגמרא 
יהודה  שרבי  מסופר  שעה(  )הרכבי(,  הגאונים 
עקב  וקשים  ארוכים  ייסורים  סבל  הנשיא 
התנהגות שהייתה מותרת וראויה לכשעצמה, אך 
עלולה הייתה להתפרש כחוסר רחמנות על בעלי 
ייסוריו  חיים, מצד אדם במדרגה גבוהה כמותו. 
של רבי יהודה הנשיא נעלמו רק לאחר שכעבור 
שנים רבות גילה רחמים לפנים משורת הדין על 
הרחמנים  ישראל  לזרע  ראוי  כן  על  חיים.  בעלי 
)יבמות עט,ב( - ובפרט למי שנדבה רוחו אותו 
להתקדש בעניין זה - להשתדל עד כמה שאפשר 
אכזריות  של  צד  בהם  שיש  ממעשים  להימנע 
כלפי בעלי חיים )שו"ת תרומת הדשן שם; נודע 
שם;  העזר  אבן  רמ"א  י;  יו"ד  תניינא  ביהודה 

שו"ת אגרות משה חו"מ ב,מז(.
סיכום 

בסיסי  ועיקרון  איסור  מהווה  חיים  בעלי  צער 
בתורה. עם זאת, כל פעולה שיש בה תועלת לאדם 
הפרטי וכל שכן לציבור, אינה אסורה משום צער 
בעלי חיים. אף על פי כן, ראוי להשתמש בהיתר 
ניתן  ורק כאשר לא  זה בצורה מידתית וסבירה, 
להשיג את התועלת בלא לצער בעלי חיים. עלינו 
לדבוק בדרכי הבורא עליו נאמר "ורחמיו על כל 

מעשיו" )תהלים קמה,ט(.
צריך  אחד  מצד  בשאלה:  הנידון  המקרה  לגבי 
להתרחק מלצער בעלי חיים גם כאשר אין בדבר 
איסור פורמאלי. מצד שני, אם החמרה במניעת 
צער התרנגולות תגרום לכך שמאות אלפי ילדים 
לא יוכלו לאכול ביצים בגלל מחירן, הרי שנוצרה 
כאן בעיה חמורה יותר. לכן ראוי, במידת האפשר, 
לחפש אלטרנטיבות להפחתת צער התרנגולות, 
)כגון: סבסוד  מבלי להעלות את מחירי הביצים 

ממשלתי(. 
התשובה נכתבה בידי הרב שי ויסבורט

משו"תת בהלכה
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 הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699,
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לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 

חפירה
"ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור, אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר ְוֹלא ְיַכֶּסּנּו,
ְוָנַפל ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור" )כא,לג(.
מאוד  נפוצה  והיא  האדם  נחלת  רק  איננה  החפירה 
מגוונות:  מטרות  בקרקע  לחפירה  החיים.  בעלי  בעולם 
כשרקרקים  עופות  במיני  כמו  קינון  לצורך  חללים  בניית 
ושלדגים, חפירת מחילות למגורים ונבירה להוצאת פריטי 

מזון מהקרקע. 
בעלי החיים שונים זה מזה לא רק במטרות החפירה אלא 
נעזרים  השרקרקים  חופרים.  הם  בעזרתם  באמצעים  גם 
במקורם לצורך החציבה וברגליהם לצורך הוצאת החומר 
הנחפר ואילו פועלות הנמלים חופרות את קיניהן בעזרת 
ו/או  חרטומם  בשיניהם,  משתמשים  היונקים  הלסתות. 

בכפות רגליהם. 
כושר חפירה מעולה

חייו  אורח  את  אתאר  הבאות  בשורות 
בזכות  היטב  המוכר  חיים  בעל  של 
המתבטא  שלו  המעולה  החפירה  כושר 
בשדות,  עורם  שהוא  העפר  בתלוליות 
ציבוריים.  דשא  במשטחי  או  גינות 
תלוליות אדמה אלו, המסודרות בשורות 
זו  ספורים  מטרים  של  במרחק  ישרות 
מזו, הן מעשה חרטומו ורגליו הקדמיות 

של מכרסם הנקרא בעברית חולד. החולד 
הוא חיה תת קרקעית שאינה עולה אל פני האדמה. הוא 
הקרקע.  לפני  מתחת  מחילות  חפירת  כדי  תוך  מתקדם 
בנוסף למחילה האופקית הארוכה חופר החולד במרחקים 
קצובים גם פירים כלפי מעלה. הפירים מאפשרים להגיע 

למזון נוסף וכניסת אוויר. 
החולד ניזון משורשים, בצלים ופקעות שאותם הוא מוצא 
להגיע  בעיקר  היא  החפירה  מטרת  התקדמותו.  כדי  תוך 
למזון. כתוצאה מאופי התזונה שלו זכה החולד ל"מוניטין" 
והחזקות  הגדולות  שיניו  לחקלאות.  מזיק  חיים  בעל  של 
קשים  עצמים  לכרסם  לו  מאפשרות  חייו  כל  הגדלות 

יחסית ולחפור ללא הרף.
טעות נפוצה

ולמעשה  והחפרפרת  החולד  בין  מבלבלים  רבים  אנשים 
בעיתונות,  או  ברחוב  המדוברת,  שבשפה  לומר  ניתן 
ביניהם  ההחלפה  חפרפרת.  כלל,  בדרך  נקרא,  החולד 
נובעת מדמיונם הרב הקשור לאורח חייהם התת-קרקעי. 
שניהם בעלי כושר חפירה מעולה וחיים במחילות צרות. 
תנועה  המאפשר  בליטות  חסר  גמיש  גלילי  גוף  לשניהם 
הפרווה  מנוונות.  ועיניהם  קצרות  רגליהם  במחילה.  קלה 

צפופה וקצרה. 
בצד הדמיון הרב קיים הבדל מבני בולט המאפשר להבדיל 
על  המעיד  וצר  ארוך  חרטום  לחפרפרת  בקלות.  ביניהם 
מבנה  טרפה.  את  לגלות  לה  המסייע  מפותח  ריח  חוש 
השטוח  לחרטום  בניגוד  בחפירה  יעיל  איננו  זה  חרטום 
העיניים.  במבנה  הוא  נוסף  הבדל  החולד.  של  והסחוסי 
לחפרפרת  ואילו  בעור  המכוסות  מנוונות  עיניים  לחולד 
עיניים קטנות שכמעט אינן נראות משום שהן מוסתרות 

על ידי הפרווה. 
טקסונומית.  מבחינה  מאוד  שונים  והחפרפרת  החולד 

לסדרת  שייך  שהחולד  בעוד 
 )Rodentia( המכרסמים 
הרי  צמחי  ממזון  וניזון 

לסדרת  שייכת  שהחפרפרת 
 )Insectivora( החרקים  אוכלי 

וניזונה בעיקר מבעלי חיים כמו חלזונות, שלשולים, זחלי 
חיפושיות ועוד.

מעטות  בארצות  רק  בחפיפה  חיים  והחפרפרת  החולד 
מארצות  וכמה  הונגריה  רומניה,  טורקיה,  רוסיה,  כגון: 
הבלקן אך לא בגרמניה וצרפת. בני אירופה שלא הכירו את 
החולד כינו אותו בשם חפרפרת. עדות קדומה להחלפה זו 
נוכל למצוא בפירוש רש"י המזהה את התנשמת שנמנתה 
 )Talapa( כטלפ"א  יא,ל(  )ויקרא  השרצים  שמונת  בין 
שהכוונה  אף  על  החפרפרת,  של  הלטיני  שמה  שהוא 
לחולד. בספרות חז"ל נקרא החולד אישות ובפירוש רש"י 
לתהילים )נח( אנו מוצאים הקבלה בין שלושת השמות: 
שאין  בלעז,  טלפ"א   - אשת  "נפל 
דמתרגמינן  תנשמת  והיא  עינים  לה 

אשותא, כך פירשוהו רבותינו". 
קשה  חקלאות  למזיק  נחשב  החולד 
ומסיבה זו מותר היה לצוד אותו במועד 
ואת  האישות  את  "צדין  ובשביעית: 
הלבן  ומשדה  האילן  משדה  העכברים 
וחכמים  ובשביעית.  במועד  כדרכו, 
ומשדה  כדרכו,  האילן  משדה  אומרים: 
מהווה  זו  הלכה  א,ד(.  קטן  )מועד  כדרכו"  שלא  הלבן 
הוכחה חד משמעית לכך שבניגוד לפירוש רש"י האישות 
לצמחים.  מזיקה  איננה  שהיא  משום  חפרפרת  איננה 
קושי  לשדות.  מועילה  אף  היא  חרקים  שכטורפת  ייתכן 
נוסף בזיהוי האישות עם החפרפרת נמצא בדברי הגמרא 
האומרת שהאישות היא "ברייה שאין לה עיניים" ואילו 
לחפרפרת יש עיניים אם כי קטנות. בעל תפארת ישראל 
)במבוא לטהרות, יבקש דעת אות י"ג( התמודד עם קושי 
זה וכתב: "... ואין לו עיניים רצה לומר שאין עיניו נראים 

להדיא כי הם קטנים מאד". 
תקשורת מפתיעה

בגלל  מאד  חשובה  מחקר  חיית  להיות  "זכה"  החולד 
לחיות  יכולתו  בו.  הקיימות  ומעניינות  רבות  תכונות 
הפכה  נמוכים  חמצן  בריכוזי  הקרקע  לפני  מתחת 
מתעניינים  גנטיקאים  לפיסיולוגים.  מחקר  ליעד 
במספר  מזו  זו  השונות  אוכלוסיות  יש  שבארץ  בעובדה 
הכרומוזומים שלהן ולכן ניתן לראות בחולד בישראל מין 
בתחילת התפצלותו למינים שונים. תכונה חשובה מאוד 
עיניים  לו שרידי  של החולד היא העובדה שעל אף שיש 
נכבדת של  לרשימה  לחלוטין. החולד מצטרף  עיוור  הוא 
מינים החיים בחשכה שאף הם עיוורים. שאלה מעניינת 
מאוד העומדת לפני החוקרים היא כיצד החולד מתקשר 
ואינם עולים  זוגו משום שהם חיים כבודדים  בן/בת  עם 
ידי  על  מתבצעת  שהתקשורת  התברר  הקרקע.  פני  מעל 
נשלחים  הקרקע  זעזועי  המחילה.  בדפנות  הראש  הקשת 

למרחקים המספיקים לתקשורת החשובה הזאת. 

חולד    צילם: עמיר בלבן
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כשאת אומרת 'תורה' למה את מתכוונת?
עבור הרבנות הצבאית זה היה לא פחות מאשר רעידת אדמה. 
מגולות  לאחת  שנחשב  היוקרתי,  יהודית"  "תודעה  תחום 
של  ישירה  בהוראה  ממנה  נלקח  פעילותה,  של  הכותרת 
הרמטכ"ל, והועבר למרותו הבלעדית של ראש אכ"א. התברר 
את  למנוע  והלחצים  התחינות  ההסברות,  המאמצים,  שכל 
של  המכריע  רובם   – יותר  שגרוע  ומה  לשווא,  היו  המהלך 
הרבנות  'ברור!  הרעש.  מה  על  הבין  לא  כלל  ישראל  אזרחי 
צריכה להתעסק בתפקידה האמיתי – לדאוג לכשרות, לזמני 
ברוח  העיסוק  כל  הדתיים.  לחיילים  שבת  ולנרות  תפילה 
של  המוסרית  ובהתנהלות  הדרך  בצדקת  באמונה  הקרב, 
מדוע  חינוך.  לחיל  ושייכים  כלל  אליה  נוגעים  אינם  הצבא, 

הרבנות פולשת לתחום לא לה?!'
התורה והחיים והיחס ביניהם

אנשים  שני  כאשר  הוא  בעולם  המתסכלים  הדברים  אחד 
מסוימת,  נקודה  על  רמות  ובצעקות  בלהט  מתווכחים 
כשלמעשה הוויכוח הוא חסר תוחלת לחלוטין, כיוון שהוא 
הרשמי  העימות  נושא  נכון.  הלא  במגרש  מתחולל  פשוט 
שלהם הוא רק נגזרת והתפרטות של נקודה שורשית הרבה 
יותר, שבו נעוצה המחלוקת האמיתית, אלא שלמרבה הצער 

אף אחד לא מדבר עליה...
התפיסה שתוארה לעיל בנוגע לתפקידה של הרבנות הצבאית, 
יסודית  שאלה  גבי  על  בנויה  היא  זה.  בוויכוח  מתחילה  לא 
וקריטית שלמרבה הצער לא זוכה לדיון עמוק כפי הראוי לה 

– מהי תורה ובאילו תחומים בחיים היא רלוונטית?
לעולם החרדי יש תשובה ברורה לשאלה הזו, ובאופן מפתיע 
הניגוחים  למרות  להפליא.  איתה  מסתדר  החילוני  העולם 
ומתמיד  מאז  המצלמות,  מול  אל  וההתכתשויות  ההדדיים 
של  צד  מאיזה  משנה  ולא  חילונים,  פוליטיקאים  הסתדרו 
המפה הפוליטית, טוב מאוד עם עמיתיהם החרדים. לא הייתה 
למפלגה עטויה חליפה וכובע שחורים בעיה לשבת )כמעט( 
בכל ממשלה שתהיה, ודי מהר נמצאה הנוסחה שתספק את 
דרישותיהם. קצת כספים לישיבות, קורטוב מלגות לאברכים 
וההסכם  הדתות  במשרד  משלנו  שר  לילדים,  וקצבאות 
תמשיכו  אתם   - להפליא  פשוט  הדיל  חתום.  הקואליציוני 
לאפשר לנו לגדוש את ספסלי הישיבות ולהמשיך את 'עולם 
כראות  לעשות  לכם  נפריע  לא  ואנחנו  המפואר,  התוירה' 
עיניכם במדינה שלכם. נכון, נוח מאוד להשתלח בחרדים בכל 
ומנדטיה  בסקרים  מדשדשת  כשמפלגתך  ובפרט  מצוא  עת 
זולגים, אך בסיכומו של יום העולם החילוני חי טוב מאוד עם 
התורה החרדית. 'ניתן להם את ליטרת הבשר שלהם, והם לא 

יפריעו ולא יתערבו לנו בחיינו'.
יותר.  הרבה  יומרנית  זאת,  לעומת  לאומית,  הדתית  התורה 
אלא  מובהקים,  'דתיים'  בעניינים  רק  עוסקת  לא  היא 
ולהשפיע  לגעת  ומבקשת  החיים  מרחב  כל  על  מתפרשת 
הדבר  אמת  החול.  לעולם  כשייכים  שנראים  בתחומים  גם 
אמות  לד'  ישראל  תורת  הצטמצמה  גלות  שנות  שבאלפיים 
כל  דרך שמקיפה את  של הלכה, אבל בייעודה המקורי זוהי 
מרחב החיים, של הפרט והכלל. יש לה מה לומר לכל יהודי 
באופן אישי, ולא רק בזמן שהוא בבית כנסת. היא רלוונטית 
מאוד גם בעת שהוא בעבודה ומנהל את עסקיו, וגם באופן 
גם  לה  כמובן שיהיה  לבלות.  ויוצא  ילדיו  הוא מחנך את  בו 
איך   – גאולתנו  צמיחת  ראשית  יהודית,  למדינה  לומר  מה 

יהודית  כלכלה  להיראות  אמורה 
ומה סדר העדיפויות של המערכות 

של  סוג  איזו  שלה,  הסוציאליות 
יהיו  ומה  לתקצב  ראוי  אומנות 

הערכים המרכזיים שיילמדו בספר האזרחות לבגרות. ברור 
להיות  רק  אינו  הרבנות  מאליו שגם בתחום הצבאי תפקיד 
במנוע  הדלק  היא  אלא  החיילים  של  'ספקית-צורכי-הדת' 
להיות  וחייבים  האויב  מטרות  לעבר  שנעים  הטנקים  של 

חדורים בצדקת הדרך ובאמונה בזכותם ובחובתם להילחם.
במה מתעסק הרב ולמה צריך דבר תורה בארוחה?

התורה  של  הכנפיים  מוטת  רוחב  מה  העקרונית  השאלה 
באינספור  מתבטאת  רלוונטית  היא  תחומים  ובאילו 

דוגמאות. למשל:
 מה תפקידו של רב קהילה - האם לגוון למתפללים את

על  טרחני  תורה  בדבר  השבת  בבוקר  הארוכה  התפילה 
שננעץ  חלבי  מזלג  על  לשאלות  כתובת  ולהיות  הפרשה 
בפשטידה בשרית, או להנהיג ולהשפיע, להיות עמוד השדרה 
בכל  חבריה  את  ולהעצים  הקהילה  של  והערכי  הרוחני 

הגילאים בתחנות השונות של חייהם.
 מה עניינה של התפילה - האם היא משימה טכנית שמוטל 
לקטוע  נאלץ  כשהוא  ביום,  פעמים  שלוש  לקיים  האדם  על 
את עיסוקיו החשובים ולפנות זמן יקר כדי לדקלם )ואפילו 
 יהיה זה בכוונה עמוקה( את הטקסט העתיק שרשום בסידור,
או שזו עבורו חווית מפגש עם ריבונו של עולם, וכמו שמתאר 
תהיינה  השעות  ושאר  ופריו,  הזמן  "גרעין  הלוי  יהודה  רבי 
מצפה".  הוא  שלבואה  זו,  שעה  אל  המוליכות  כדרכים  לו 
יחזור  הוא  הזו  המנחה  מתפילת  המשרד  אל  יחזור  כשהוא 

אדם אחר...
תורני  קישוט  מין  השולחן?  על  תורה  דבר  משמש  למה   
הוויכוחים  שמוצו  אחרי  המזון,  ברכת  לפני  רגע  שבא 
ומישהו  הכדורגל,  ועדכוני  השכונתית  הרכילות  הפוליטיים, 
משהו...", תגיד  משה,  תורה!  דבר  רגע,  "רגע,   מכריז 
או שבעצם לא צריך לעצור במיוחד כדי לצטט איזו קושיה 
ותירוץ על רש"י מהפרשה כי כל הארוחה הייתה סוג של דבר 
תורה אחד גדול. כן, דיברו בה על חדשות ועל פוליטיקה וגם 
שיתפו בחוויות מהשבוע החולף, אבל כל זה נעשה מנקודת 
נוכח בחייהם, וממילא  מבט של אנשים מאמינים שהקב"ה 
ההתייחסות לכל נושא מקבלת צבע ומנגינה אחרים לגמרי...
יש דתות רבות בעולם שרואות את החיים כדבר אחד ואת 
הדת כמעין פינה, צדדית או מרכזית של החיים. צריך לתת 
מסוים  זמן  לו  לשריין  דורש,  שהוא  המס  את  לא-להים 
בלו"ז היומי או השבועי, אבל עיקר החיים הוא שלנו ולא 
בשורה  לעולם  הביאה  ישראל  תורת  בכלל.  אליו  קשור 
אחרת. חידוש מופלא! הקשר עם בורא עולם ונותן החיים 
- מקיף את כל החיים. התורה שהוא נתן אינה עוד אחד 
מרשימת המוצרים שאנו אוספים לעגלתנו בסופר, אלא 
היא העגלה עצמה שמכילה ונותנת את המקום והמסגרת 
לכל אחד מן הערכים והצרכים האחרים. מימוש מלא של 
עלינו  לפחות  אבל  מאוד,  מאתנו  רחוק  עוד  הזה  החזון 
שלשם  בכלל  יודעים  אנחנו  האם   – עצמנו  את  לשאול 

אנחנו צריכים להגיע?!

לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות לרשימת 
milatova.org.il :תפוצה
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אוצרים לרגע 
סיפור משפחתי

לקראת יום המשפחה אשר יצוין בל' בשבט, הנכם 
מוזמנים להכיר את שרה ודוד, האחים לבית הילמן.
שמואל  הדיין  של  ובנו  בתו  היו  ודוד  שרה 
לונדון.  של  הדין  בית  ראש  ששימש   הילמן, 
במהלך מלחמת העולם הראשונה נישאה שרה לרב 
כרבּה  היתר,  בין  שכיהן,  הרצוג  הלוי  אייזק  יצחק 
הגשים  לארץ,  כשעלו  לימים,  אירלנד.  של  הראשי 
של  ובסיועו  קוק,  הרב  של  חזונו  את  הרצוג  הרב 
המרכז  –בית  שלמה  היכל  את  הקים  וולפסון  סר 

הרוחני- לשכת הרבנות הראשית לישראל.
מעטרים  בהיכל,  הוקם  אשר  הכנסת  בית  את 
מתארים  אשר  מרהיבים,  ויטראז'  חלונות   12

את  ישראל,  מועדי  את 
ופסוקים  המקדש  מנורת 
אלו  חלונות  המקורות.  מן 
לא  של  ידיו  מעשה  הינם 

אחר מאשר דוד הילמן.
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חידה למשפטים
 היא מופיעה בפרשתנו

 כמשל וכעדות לחזרה לחיים כרגיל.
 בנביאים ראשונים - כחלק מהניסיון להחזיר לחיים,

ובאחד החזיונות - על חיים שוקקים באחרית הימים.
 תשובה ליתרו
 החידה הייתה: 

 מצא שתי מילים בפרשה - חלק מתוכחה.
החלף בכל מילה את האות האמצעית )x=y( וקיבלת: ביטוי דומה 

במגילה, המרמז על המפלה העתידה.
הפתרון: 

ם ָהָעם  ה גַּ ם אַתָּ ל גַּ בֹּ ל": בתוכחת יתרו למשה נאמר: "ָנבֹל תִּ בֹּ "ָנבֹל תִּ
ָך" )יח,יח( ָבר ֹלא תּוַכל ֲעשֹׂהּו ְלַבדֶּ ָך ַהדָּ י ָכֵבד ִממְּ ְך כִּ ר ִעמָּ ה ֲאֶשׁ  לתגובות: info@hidonim.com ַהזֶּ

"ָנפֹול  קיבלנו:  ב=פ  החלפת  לאחר 
ּוְלָכל  ּתֹו  ִאְשׁ ְלֶזֶרׁש  ָהָמן  ר  "ַוְיַספֵּ ּפֹול":  תִּ

לֹו  ַוֹיּאְמרּו  ָקָרהּו  ר  ֲאֶשׁ ל  כָּ ֵאת  אֲֹהָביו 
הּוִדים  ַהיְּ ַרע  ִמזֶּ ִאם  ּתֹו  ִאְשׁ ְוֶזֶרׁש  ֲחָכָמיו 

ְלָפָניו"  ּפֹול  תִּ ָנפֹול  י  כִּ לֹו  תּוַכל  ֹלא  ְלָפָניו  ל  ִלְנפֹּ ַהִחּלֹוָת  ר  ֲאֶשׁ ַכי  ָמְרדֳּ
)אסתר ו,יג(.

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 מהחידה(.

"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת מצווה, למשפחה, 
לקהילה, לבית הספר או לעיר כולה.

לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"
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נקודת מבט
תרבות של מחלוקת

איך מנהלים מחלוקת?
של  בתרבות  יסוד  אבן  הם  יג,ב(  )עירובין  הגמ'  דברי 
מחלוקת:  "שלש שנים נחלקו בית  שמאי ובית הלל, הללו 
אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה 
בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן והלכה כב"ה. 
וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים מפני מה זכו ב"ה 
לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן 

ודברי ב"ש. ולא עוד, אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן". 
גם  המלוות  ולעתים  החריפות,  ההדדיות  במהלומות 
בהחרמות, המתרחשות בקמפיינים, בהצעות חוק, בהצהרות 
פוגעניות ומבזות אין כל דמיון למחלוקת לשם שמים של בית 
ובית הלל. מן הראוי שנלמד מהם איך לנהל תרבות  שמאי 
של מחלוקת נוקבת, על אף שמחלוקתם היתה בדברי הלכה 
שיש בהם השפעה ישירה על אורח החיים על הפרט והכלל. 
גם במחלוקות אידאולוגיות ראוי שנקיש גזירה שווה מב"ש 
וב"ה. קשה לתאר איך ניתן היה לקיים עם מאוחד אם לא היו 
נוהגים כך. תרבות המחלוקת שהורישו לנו שמרה על אחדות 
העם ומנעה קרע ופיצול כדוגמת הקראים והשבתאים, ואף 

מלחמת אחים שאחריתה מי ישורנה.
כולם שוחרי טוב למדינה

אין בלבי ספק שכל בעלי המחלוקת הציוניים שוחרים בסופו 
של דבר את טובת העם היהודי ומדינת ישראל. כולם רוצים, 
הכלכלית  האיתנות  הביטחון,  להעצמת  ותורמים  פועלים 
למרות  ודמוקרטית.  כיהודית  המדינה  של  זהותה  ושמירת 
המחלוקות האידיאולוגיות והפוליטיות הקוטביות - בעיקר 
על שלום, שטחים, מלחמה וגבולות - כל הצדדים משרתים 
שכם אחד בצה"ל, כולל ביחידות הקרביות ביותר, מפתחים 
יחדיו את המדע, הכלכלה, ההייטק, עובדים ביחד ונושאים 

בעול בתשלום מסים. 
אעיז ואומר שאף הגופים הקיצוניים ביותר מימין )כדוגמת 
'שוברים  )כדוגמת  ומשמאל  מחיר'(  ו'תג  בדומא  המציתים 
שתיקה' ו'בצלם'( הגורמים לסיכון בטחונה ולנזקים חמורים 
למעמדה של המדינה בעולם, סבורים שהם פועלים לטובתה 
בודדים  סהרורים  מלבד  הבנתם.  לפי  והעם  המדינה  של 
כדי  הדין  חומרת  את  למצות  יש  שעמהם  אלה,  בקבוצות 
יש  בני עמנו שטעו בדרכם.  להתגונן מפגיעתם הרעה, אלו 
מפני  דווקא  ושכנוע.  הידברות  בדרכי  מחלוקת  עמם  לנהל 
שהשלטון מסור בידי מפלגות הימין והדתיות, מוטלת עלינו 
תפלג  שלא  מחלוקת  של  תרבות  להכתיב  כבדה  אחריות 
מהמדינה  להתנתק  אחרות  קבוצות  תדחק  שלא  העם,  את 
ולהפסיק לתרום לה, או להיסחף לזרועות גורמים פוגעניים.

בלימת יצר הפרסום

חולשה  יש  שלטון  לאישי 
כדי לקבוע עמדה חד צדדית  בכוח הרוב  ופיתוי להשתמש 
מלמד  הניסיון  עמה.  להתיישר  השני  הצד  את  ולהכריח 
לתקופה  רק  בכלל,  אם  מועיל,  שלטונית  כוחניות  שניצול 
יתהפכו  משתנה  קואליציונית  שבסיטואציה  כיוון  קצרה 
היוצרות על ראשם של הכוחניים, והם יסבלו מנחת זרועם 
אעשה  כך  לי  עשו  כאשר  בבחינת  החדשים  הכוחניים  של 
בכוחניות  שנחקקו  רבים  חוקים  על  להצביע  ניתן  להם. 
היתה  שהקואליציה  מפלגה  של  פוליטי  נרטיב  בגלל  הרוב 
תלויה בה, ועם שינוי הרכב הקואליציה שונו גם חוקים אלו 
'שוויון בנטל'(. לעומת זאת, חוקים שהושגו  )כדוגמת חוק 
בשינויים  גם  מעמד  החזיקו  ובפשרות  בהידברות  בהבנה, 

קואליציוניים )כדוגמת הסכם השלום עם ירדן(.
והמרדף  הבולטות  הפרסום,  שיצר  ברור  תמים;  אינני 
להרחבת התמיכה האלקטורלית האישית והמפלגתית, הם 
הכוח המניע את היוזמות הללו, המייצגות תרבות מחלוקת 
ציבוריים  ארגונים  וראשי  שלטון  אישי  ומזיקה.  קלוקלת 
ולטובתם  עצמם  למען  ולא  ציבור  שליחי  להיות  צריכים 
לחדול  בנחישות  מהם  לתבוע  יש  המגזרית.  או  הפרטית 
מפרובוקציות מחרחרות איבה ועוינות בין צדדי המחלוקת 
השפעה  ופשרות.  הבנות  הידברות,  בדרכי  ולנקוט  בעם, 
על אופייה וצביונה של המדינה כיהודית ודמוקרטית צריך 

להתנהל בתרבות ראויה של מחלוקת לשם שמים.
פי שאלו אוסרים  "אף על  וב"ה:  כך היתה דרכם של ב"ש 
ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין - לא נמנעו בית 
שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי. 
כל הטהרות והטומאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין - 
לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו" )משנה יבמות פ"א 
מ"ד(. אנו אזרחי מדינה אחת, בני עם אחד, אחים למשפחת 
נכבד  ומאיים.  רוגש  בים  אחת  בסירה  כולנו  אחת.  גדולה 
של  והמאופקת  המרוסנת  בדרכם  רעהו  על  איש  ונשמור 
ונוכל  בספינה,  חור  יקדח  לא  אחד  שאף  מבלי  וב"ה  ב"ש 

להגיע בסייעתא דשמיא לחוף מבטחים.

תרבות המחלוקת 
שמרה על העם מפיצול

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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נרות שבת חשמליים

שבת שלום, בכל מקום!

לפרטים והזמנות 02-9932111 או באתר ׳צומת׳

אידיאלי לבתי מלון, בתי חוליֿם, דיור מוגן ועוד
נרות שבת חשמליים של צומת!

₪ 90


