
לפרסום מודעות: 052-4295209

ככל אשר אני מראה אותך... וכן תעשו
ה'  שעבודת  הוא  המשכן  ממעשה  למדים  שאנו  הלקחים  אחד 
האדם.  של  בהבנתו  תלויה  ואיננה  פרטית,  ליוזמה  עניין  אינה 
כיצד  להדריך את האדם  יכול  והבריאה  יוצר האדם  אלקים  רק 
"זה הדבר אשר  להתקרב אליו. עם הקמת המשכן אומר משה: 
ִצוה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד ה'" )שמיני(. אמרו ע"ז במדרש: 
"א"ל משה, אותו יצה"ר העבירו מלבכם, וירא עליכם כבוד ה'". 
מתוך  ה'  אל  להתקרב  הרצון  היינו  יצה"ר,  שאותו  הנצי"ב  פי' 
יוזמה פרטית, בהתלהבות וסערת רגשות. רבש"ע שולל זאת מכל 
וכל. ישנה הדרכה מדויקת בתורה איך עושים זאת. ואכן החשש 
"בהקריבם אש  ומתו  בזה  נכשלו  ואביהוא  נדב  לשווא.  היה  לא 

זרה אשר לא ִצוה אותם".
ריה"ל בספרו הכוזרי חוזר על יסוד זה כמה פעמים. בדבריו הוא 
בין  והיחסים  הקישורים  שם  הטבע,  מעולם  במשל  משתמש 
כשיתר,  או  מהם,  משהו  וכשחסר  מאוד,  מדויקים  הם  היסודות 
הדבר נידון לכליה, אף שאין בשכל האנושי להבין מדוע הדברים 
פועלים דווקא כך. וכך הם מצוות התורה ודיני הקרבנות המרובים, 
עניני הכהנים ומלבושיהם, וכן ציווי המשכן והכלים, שאין השכל 
האנושי משיג אותם. אנו מבינים שיוצר האדם הוא היודע באילו 

מעשים ניתן להתקרב אליו.
המעשים נראים בעינינו פעמים מוזרים, ורק לאחר שאנו רואים 

את התוצאות אנו מבינים את ערכם.
למשל, אומר הכוזרי, אילו היה אדם שומע על תהליך היווצרות 

בלבו  בז  בוודאי  היה  הולד, 
ליחסי האיש והאשה, והיה רואה 
בזה השפלה גדולה, חרפה ובושה 
פחותים  למעשים  הנזקק  לאדם 
כאלה. רק לאחר שנוכח בתוצאות 

לאוויר  יוצא  כשהילד  המעשים, 
העולם, למד להכיר את ערך המעשה.

ויש שבזים  נראית בעינינו כבית מטבחים,  וכך עבודת המשכן, 
ולועגים לפעולות אלו. אך לאחר שיורדת אש מן השמים, ולאחר 
והתרוממות,  קדושה  התעלות,  תחושת  חש  המקריב  שהאדם 

הוא מבין שזו תוצאה של המעשים שעשה.
במקום אחר מתאר הכוזרי כסיל שנכנס לבית המרקחת ומחלק 
ולא  במחלה  לא  מכיר  אינו  מאומה,  בהן  שיבין  מבלי  תרופות, 

בתרופה ולא במינון, והוא מקפח חייהם של חולים רבים.
הדרכה נכונה יכולה להיות רק מידי רבש"ע, יוצר האדם. הרי אפי' 

במכונה אלקטרונית, אין מפעילים אלא עפ"י הוראת היצרן.
"כאשר  המשכן  במעשה  רבות  פעמים  התורה  הדגישה  וע"כ 
גרעון  בלא  רצונו,  לפי  בדיוק  נעשה  ה' את משה", שהדבר  ִצוה 

ותוספת.
ובסיום העבודה נאמר "וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו 
אותה כאשר ִצוה ה' את משה כן עשו, ויברך אותם משה". ורק 

אז שרתה השכינה.
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מה למד ה'משך חכמה' מהאבן היקרה שמצא רבי שמעון בן שטח?
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האם מותר לאשה לגלח בתער מטופל בבית חולים פסיכיאטרי?
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זווית נשית
אשר ידבנו לבו

פרשת תרומה עוסקת בסוג אחד של תרומה למען הכלל, 
ייתן  שרוצה,  מי  כלומר,   – לבו"  ידבנו  אשר  "איש  שהוא 
ייצרו את כלי המשכן  כמה שלבו חפץ, ומהתרומה הזאת 
 – כמובן  היום  גם  לנו  מוכר  נדבה  של  כזה  סוג  השונים. 
אדם תורם כסף למטרה של הקמת מבנה לטובת הציבור, 
התורם  שם  את  נושאים  המוסד  או  המבנה  ולעתים 

בעקבות כך.
לאן  מגיעים  היינו  לא  אלו  מעין  תרומות  שללא  ברור 
ועוד,  ספר  בתי  ארגונים,  בניינים,  הרבה  כך  כל  שהגענו. 

תורמים.  של  נדיבותם  פרי  הם 
מדינה  לנו  הייתה  לא  בלעדיהם 
הייתה  לא  וחזקה,  מבוססת 
מפוארת,  כה  חינוך  מערכת  לנו 
מחלקות  משוכללות,  מעבדות 
ובנייני אשפוז לתפארה, קתדרות 
אולם  ועוד.  באוניברסיטאות, 
נדיבים  שמעשים  ברור  זה  לצד 

לב  יחידי סגולה שהתברכו במשאבים, בטוב  אלו הם של 
ורצון לתרום, שאינם בגדר הרגיל. מזלם שפר עליהם, הם 
התברכו במעשיהם וידם משגת לדאוג לעצמם ולמשפחתם, 
ולצד זה להוסיף ולדאוג לצרכי הציבור. אשריהם ואשרינו.

תרומות שהן חובה
שונות  במצוות  כולנו,  על  חלה  כזו,  לתרומה  בנוסף  אבל 
התורם,  לסוג  קשורה  שאינה  תרומה  חובת  התורה,  מן 
לנדב.  מבקש  שהוא  ולסכום  לרשותו,  העומדים  לאמצעים 
חובה זו באה לידי ביטוי למשל במחצית השקל, שהיא מעין 
קרבנות  קניית  לצורך  מישראל  אדם  כל  על  חל  שהיה  מס 
ציבור. כלומר מתרומה לא וולונטרית זו קיימו את עבודת 
 – אחרות  במילים  או  והיומיומית,  השוטפת  המקדש  בית 
בעם  תקינים  ציבוריים  חיים  לקיים  נועד  ששולם  המס 

ישראל.
נדבות אחרות בהן נצטווינו הן למשל התרומות והמעשרות, 
כאן  ישראל.  עם  ועניי  הלויים  הכהנים,  לפרנסת  שנועדו 
החובה המוטלת עלינו היא לפרנס חלק מהעם שתפקידיו 
או גורלו לא מאפשרים לו להתפרנס מיגיע כפיו. כלומר כאן 
התורה מצווה עלינו, ולא בהתנדבות, אלא כחובה פסוקה 

ומפורשת, לקחת חלק בקיום הפיזי של האחרים בעם.

המצוות  על  קוראים  כשאנחנו 
שכדי  מאליו,  לנו  ברור  האלו 
מסים  להטיל  יש  עם,  לקיים 

וחובות כאלו, ואנו אף גאים להיות 
לחלשים  המודעות  שבה  הזאת,  התורה  את  שקיבל  העם 
חלק  הם  המשותפים,  הציבור  חיי  לקיום  או  בחברה, 

ממערכת החוקים שלה מלכתחילה, ולא בדיעבד.
'עם קבלה או בלי?'

לכולנו  לא  כיום  למה  פעמים  הרבה  תוהה  אני  כך  מתוך 
משכר  כהפרשה  הן  למדינה,  מסים  שתשלום  ברור 
או  כשכירים  שלנו  העבודה 
כשאנחנו  והן  כעצמאים, 
של  בשירותיהם  משתמשים 
)נהגי  שונים  מקצוע  בעלי 
מוניות, אינסטלטורים ועוד(, 
מידה?!  באותה  חובה  הם 
למשל  נתקל  לא  מאתנו  מי 

בשאלה המקוממת )אותי( – "עם קבלה או בלי?"
התורה לא ניתנה בזמן מדינת ישראל, אולם ִמסי קהילה 
את  לקיים  כדי  בגולה,  גם  הלכתית  כחובה  נהוגים  היו 
כיום  בחברה.  החלשים  רווחת  ואת  המשותפים  החיים 
כשאנחנו בארץ, התקנה ממשיכה, ולפחות לעניות דעתי 
הקהל  תקנות  של  לזה  שווה  משקל  בעלת  להיות  צריכה 
מדינת  את  לקיים  כדי  מסים  לשלם  חובה  זו   – בגולה 
מבחינת  והן  הציבוריות,  ההוצאות  מבחינת  הן  ישראל 

רווחת החלשים בחברה.
אנחנו, החברה הדתית, כחלק מהחברה הישראלית, חברה 
להירתם  יודעים  כולנו  אסון,  קורה  כשלמישהו  מדהימה. 
למען  כסף  אוספים  אנחנו  ספורות  שעות  בתוך  ולסייע. 
ופצועים  חולים  מבקרים  אנחנו  מאוד.  טובות  מטרות 
בהמונינו. אנחנו תורמים מזמננו וכוחותינו למען אחרים 
אבל  הזה.  הנפלא  מהעם  חלק  להיות  גאה  אני  הזמן.  כל 
בנושא החובות שלנו אנחנו לעתים קצת מפספסים. קל 
להיצמד  לנו  ולהרגיש טוב עם עצמנו. קשה  לנו להתנדב 
חובה  כשהם  הלכתיים,  הם  אם  גם  ולחוקים,  לכללים 
עלינו. בגלל זה חז"ל אמרו לנו מפורשות – "גדול המצווה 

ועושה יותר משאינו מצווה ועושה" )עבודה זרה ג,א(.

אנחנו מבקרים חולים ופצועים 
בהמונינו, אנחנו תורמים מזמננו 

וכוחותינו למען אחרים כל הזמן, אבל 
בנושא החובות שלנו אנחנו לעתים 

קצת מפספסים
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פירות מעזקה
מילה של גוי

המבקר בתל עזקה היום יראה שעל אף שמדובר ביישוב שהיה 
פעיל מאות ואולי אלפי שנים, הרי שהדגש התיירותי שניתן לו 
ע"י הקק"ל הוא דווקא על מאורע שאירע בכלל למרגלותיו, בין 
וגולית. אבל  דוד  בין  ובין עזקה, כשהכוונה, כמובן, לקרב  שכה 

אנחנו נפנה לבקר בשפלה בגלל הקשר אחר לגמרי.
אלים  בגוי  מתחיל  קכא,ב(  )יבמות  סיפורנו 
שבא ליהודי ואיים עליו שאם לא יקצור עבורו 
שהוא  תוך  אותו,  יהרוג  הוא  בשבת  אספסת 
הקרוב:  מהעבר  במקרה  דבריו  את  מחזק 
"כדרך שהרגתי יהודי פלוני שאמרתי שיבשל 
אשתו  בישל".  לא  והוא  בשבת,  קדרה  עבורי 
המבוהלת של היהודי המאוים פנתה לרב יוסף 
שהרגיע אותה ואמר שהגוי לא באמת מתכוון 
דבריו  את  הוכיח  יוסף  רב  דבריו.  את  לקיים 
ואמר  פירות  שמכר  שגוי  האומרת  מברייתא 

שפירותיו הם פירות ערלה, עזקה או נטע רבעי 
לא אמר כלום, שלא נתכוון הגוי אלא להשביח את מקחו.

כי  משובחים,  הם  שפירותיו  לומר  התכוון  שהגוי  היא  הכוונה 
בשנת  או  שלו  הערלה  בשנות  שנמצא  ורענן  צעיר  באילן  גדלו 
דין  ואין כאן  נטע הרבעי, ומכיוון שדבריו לא נאמרו בתום לב 
של 'מסיח לפי תומו', לדברי הגוי אין משמעות הלכתית, ומעמד 
הפירות כמעמדו של כל פרי אחר שאיננו יודעים האם הוא ערלה 

או לא, ויש ללכת אחר הרוב.
עזקה - אילן מעוזק או עיר בארץ ישראל?

הפירוש  לפי  פירושים.  שני  רש"י  מביא  'עזקה'  המילה  בפירוש 
את  הביא  שהוא  אמר  הפירות  את  שמכר  גוי  אותו  הראשון 
כך  סתם  היטב.  ומטופל  השמור  ומגודר  מעוזק  מאילן  פירותיו 
אין כאן בעיה, אלא שמדובר כאן בשנת שמיטה, ואילן זה היה 
יש  זה  בפירוש  הפירות.  את  להפקיר  התורה  כדין  שלא  שמור, 
חידוש, כי העובדה שאדם עבר ושמר את פירותיו עדיין איננה 

מחייבת שהפירות נאסרו באכילה.
ש'עזקה'  לפרש  מעדיף  והוא  זה,  בפירוש  מתקשה  רש"י  ואכן 
בה  הארץ-ישראלית  העיר  אלא  מעוזק,  אילן  סתם  איננה 
בחו"ל,  הפירות  את  שמכר  גוי  על  מדובר  דברינו.  את  פתחנו 
הוא מעזקה  הפירות  מקור  כי  ולומר  לשבח את מקחו  והתכוון 
שמסתבר שהצטיינה באותו דור בפירות משובחים שיצא שמעם 

הוא  הפירות  מקור  אם  למרחוק. 
שהם  הרי  ישראל  בארץ  מיהודי 

אולם  ומעשרות.  בתרומות  חייבים 
מבחינתנו הגוי השתמש בשמה של העיר 

משמעות  לדבריו  אין  בלבד,  מכירות  כמקדם  הארץ-ישראלית 
רוב  אחר  בהם  הולכים  המעשרות  חובת  ומבחינת  הלכתית, 

הפירות ממין זה, שאם הרוב מחו"ל אין חובה לעשר.
חן  מצא  דווקא  רש"י  של  בעיניו  ישר  שלא  הראשון  הפירוש 
בתוספות  המובא  תם  רבנו  אחרים.  בעיני 
רש"י.  של  הראשון  בפירושו  תומך  במקום 
בשביעית  שמורים  פירות  באמת  לדעתו 
שאומר  בספרא  הוא  כשהמקור  אסורים, 
התורה  על  רש"י  ואפילו  במפורש,  זאת 
מביא אותו, אם כי כנראה הבין את הספרא 
בצורה אחרת. לדעת רבנו תם )וכך כתב גם 
הגר"א( שמור אסור לגמרי ומופקר מותר רק 
כשהבצירה נעשית בשינוי. הר"ש מקל יותר 
וסובר ששמור מותר לבצור רק בשינוי, ואילו 
מופקר מותר בכל אופן. לעומת זאת ראשונים 
אחרים כמו הרמב"ן והרמב"ם )שאמנם לא אומר זאת במפורש( 
סוברים כפירוש השני ברש"י, שאף שמובן שאסור לשמור את 
הפירות וחובה להפקירם, הרי ששמור אינו נאסר, אם כי בתור 

קנס אסרו חכמים לקנות מהמשמר עצמו.
תל עזקה

עזקה היא עיר בשפלת יהודה, הממוקמת בתל הנושא את שמה 
והכלול היום בתחומי פארק בריטניה של הקק"ל. העיר מוזכרת 
לראשונה בספר יהושע כמקום אליו ברחו מלכי הדרום שנלחמו 
עם יהושע, וכאחת מערי שבט יהודה. בימי ממלכת יהודה הייתה 
עזקה עיר מבוצרת, דבר המתבקש מהיותה גבעה נישאה הצופה 
על דרך חשובה המובילה מאזור ההר לחוף. גם בתעודה אשורית 
מכונה עזקה 'קן הנשרים'. עוצמתה של עזקה גרמה לכך שהיא 
הייתה בין ערי יהודה האחרונות שנכבשו על ידי נבוכדנצאר מלך 
בבל. המקום יושב מחדש על ידי שבי הגולה, וגם אחרי החורבן 
ומערכות  בעזקה,  יהודים  ישבו  כוכבא  בר  מרד  בימי  השני, 
עזקה  כנראה  זוהי  התל.  על  נמצאות  המרד  מתקופת  מסתור 
אותה מזכיר רש"י בפירושו השני, מתוך הנחה שהשם המקראי 

השתמר גם בתקופה זו.
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מפת שבת

ּתֵיעָשֶׂה המנורה - קוצו של יו"ד
המילה  את   - הניקוד  חסר  הכתיב  כללי  פי  על 
התי"ו  לאחר  יו"ד  עם  כך,  לכתוב  יש  "תיעשה" 
בשעתיים  תיעשה  השלג  פינוי  "מלאכת  )למשל: 
היא  המילה  את  הפותחת  התנועה  הקרובות"(. 
נכתב  הצירה  פעם  לא  אך  חיריק,  ולא  צירה  אמנם 
כשיו"ד אחריו )כמו במילה ֵּביצה, וכמו במילה ֵציֶרה 

עצמה(.
הכתיב בתנ"ך, כידוע, אינו אחיד. המילה "מנורה", 
אך  )ְמנָֹרה(  חסר  בכתיב  כלל  דרך  נכתבת  למשל, 
לעתים היא באה במילוי הוי"ו. אך על אף גמישות 
הכתיב שבמקרא – ישנם כתיבים שאינם מקובלים 
כמו  מילים  לכתוב  רגילים  כיום  לדוגמה,  כלל. 
"גבירותיי ורבותיי" בכפל היו"ד בסוף – אך בתנ"ך 
כמו  במילים  הדין  הוא  כאלו.  צורות  נמצא  לא 
"ידיים" ו"רגליים" שלא ייכתבו בתנ"ך בשני יו"דים.

כך הוא גם במילה שבה פתחנו. מילים כמו "תיָעשה" 
או "תיָראה" לעולם לא יבואו עם יו"ד לאחר התי"ו. 
יש רק מקום אחד במקרא שבו יש צורה כזו, והוא 
בפרשתנו: "ִמְקָׁשה ֵּתיָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה". כך הוא הנוסח 
ברוב החומשים המצויים בבתי הכנסת )ואף בתנ"ך 

קורן(.
שבכתיב  המוזרות  על  העיר  שנה  כ-900  לפני  כבר 
שבדקום  ספרים  "ראיתי  עזרא:  אבן  אברהם  ר' 
חכמי טבריה, ונשבעו חמשה עשר מזקניהם ששלוש 

מילה  כל  הסתכלו  פעמים 
וכל  מלא  וכל  נקודה,  וכל 
חסר, והנה כתיב יו"ד במלת 

ככה  מצאתי  ולא  תיעשה. 
בספרי ספרד וצרפת ומעבר לים".

כדוגמת  התנ"ך,  של  מדויקים  יד  בכתבי  ואמנם, 
כתב יד לנינגרד )בצילום( וכתר ארם צובא, נכתבה 
המילה ללא יו"ד - וכך הוא במהדורת הרב ברויאר 
בחלק  חסר  אמנם  צובא  ארם  כתר  של  היד  )כתב 
זה של התנ"ך, אך כך עולה מרשימות שתיעדו את 

חילופי הנוסח בינו ובין כתבי יד אחרים(.
שהמנורה  המלמד  מדרש  מביא  בפירושו  רש"י 
נעשתה כביכול מעצמה: "אמר לו הקב"ה - השלך 
את הכיכר לאּור והיא נעשית מאליה. לכך לא נכתב 
להתקבלות  תרם  רש"י  שפירוש  ייתכן  תעשה". 
הנוסח "תיעשה" - שכן הובן מדבריו שבתורה לא 
כתוב "תעשה". ברם, בהחלט סביר שרש"י התכוון 
להסביר מדוע המילה מנוקדת ֵּתָעֶׂשה )בבניין נפעל( 
להוספת  רמז  לא  וכלל   - קל(  )בבניין  ַּתֲעֶׂשה  ולא 
בכל  אחת  היא  המילה  הגיית  כך,  או  כך  היו"ד. 
המנורה",  "ֵּתָעֶׂשה  קוראים  והכול  ישראל,  תפוצות 

ויהי רצון שנזכה מהרה לאורה.

בא לידי ביטוי
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תרומיה
עתה  זה  שקראתם  בכותרת 

לא נפלה טעות.
הוקמה  עתלית  המושבה 
בשנת 1903 בידי גרעין שמנה 
חמש משפחות שיצאו מזכרון 
המושבה  את  והקימו  יעקב 
דרומית לחיפה. כאשר הוקמה 
שמה  נקבע  עתלית  המושבה 
עתל  הערבי  הכפר  של  כשמו 
התקופה,  באותה  שם  ששכן 
שם  רצו  המושבה  איכרי  אך 

עברי.
מסע  למושבה  הגיע  כאשר 
רבני  משלחת  של  המושבות 
והרב  קוק  הרב  ובהם  א"י 
היישוב  של  )רבו  זוננפלד 
במושבות  שעברה  הישן(, 
לעורר  כדי  באזור  היהודיות 

החינוך  היהדות,  בענייני 
וקיום המצוות במושבות, 
דנו הרבנים עם האיכרים 
הפרשת  לנושא  בנוגע 
ומעשרות.  תרומות 
שנוצרה  ההתלהבות 
לבקש  למתיישבים  גרמה 
עברי  שם  לתת  מהרבנים 
כך  בעקבות  למושבה. 
השם  את  הציעו  הרבנים 
מספר  הלקוח  "תרומיה", 
יחזקאל )יחזקאל מח,יב(: 
ְּתרּוִמָּיה  ָלֶהם  ְוָהְיָתה   "
קֶֹדׁש  ָהאֶָרץ  ִמְּתרּוַמת 
ַהְלִוִּים".  ְּגבּול  ֶאל  ָקָדִׁשים 
השם נתקבל, אך במהרה 
חזרו  והמתיישבים  נשכח 
להשתמש בשם "עתלית", 
שם  הנראה  ככל  שהוא 
תורכי ל"מצודת אבירים".
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israluv :צילום
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

גילוח חולי נפש בתער ע"י אשה
מתושבת  קיבלתי  להלן  המובאת  השאלה  את 
ביתה  בפתח  שנרצחה  הי"ד,  מאיר  דפנה  עתניאל, 
דפנה  צירפה  חכם"  ל"שאלת  כיאה  כחודש.  לפני 
חולי  של  תפקודיהם  על  רחבה  רפואית  סקירה 
הייתה  היא  אף  לה  שניתנה  התשובה  סכיזופרניה. 
מקיפה יותר, ותמציתה מובאת להלן. יהיו הדברים 

לעילוי נשמתה.
אני  שבו  הפסיכיאטרי  החולים  שאלה: בבית 
חולי  של  זקנם  גילוח  על  מאוד  מקפידים  עובדת 
רוב  הגיינה.  מטעמי  המאושפזים,  הסכיזופרניה 
ולכן  עצמם,  את  לגלח  יכולים  אינם  המטופלים 
מכונות  למימון  בקשתנו  אותם.  מגלחות  האחיות 
נענתה.  טרם  המטופלים  של  הקצבה  מכספי  גילוח 

האם מותר לאחיות לגלחם בתער?
חיוב אשה בהקפת ראש ובהשחתת זקן

והקפת  זקן  השחתת  באיסור  חייבת  אינה  אשה 
הראש, כמבואר במשנה )קידושין כט,א(:

וכל מצות לא תעשה... אחד האנשים ואחד הנשים 
תטמא  ובל  ובל-תשחית  מבל-תקיף  חוץ  חייבין, 

למתים.
הזקן  השחתת  על  עוברת  אשה  האם  היא  השאלה 

כאשר היא משחיתה "שוטה" שאינו חייב במצוות.
אם  ספק  שקיים  שנזיר  נאמר  )נז,א(  בנזיר  במשנה 
נטמא - מגלח מספק. הגמ' שם שואלת כיצד מותר 
לו לגלח מספק, והרי אם לא נטמא הרי הוא עובר על 
איסור הקפת הראש? ומתרץ האמורא שמואל שם: 
"באשה וקטן". כלומר: מדובר בשתי נזירות, או שני 
נזירים קטנים, שאחד מהן נטמא, ולכן הם צריכים 
להקיף ראשם, שכן איסור זה אינו חל בהם כלל. וכך 

פסק הרמב"ם )נזירות ט,יד-טו; י,ט(
בהמשך הגמ' )שם( נחלקו אמוראים מי רשאי לגלוח 

את אותו נזיר קטן, שעליו דיברה המשנה.
ראש  את  להקיף  מותר  לאשה  רק  הונא  רב  לדעת 
לגדול  ואסור  הנזיר הקטן, שכן קטן הנו בר חיובא 
ברת-חיוב  שאינה  אשה  אולם  ראשו.  את  להקיף 
מותרת להקיף ראשם של גברים, שכן הולכים אחר 
שהפעולה  מי  אחר  ולא  )ה'מקיף'(  הפעולה  מבצע 
המגלח  נזיר  של  במקרה  ולכן  )ה'ניקף'(,  בו  בוצעה 

מספק - יתגלח ע"י אשה.
רב  של  ההנחות  שתי  על  חלק  אהבה  בר  אדא  רב 
גם  קטן,  כולל  אינו  הקפה  שאיסור  וסובר  הונא, 
אף  שעל  אדא  רב  סבור  וכן  מקיפו,  גדול  כאשר 
אם  הראש,  הקפת  מחיוב  בעצמה  פטורה  שאשה 
)שהולכים  חייבת  היא  הרי  לאיש  זאת  עושה  היא 

אחר ה'ניקף'(.
בשתי  הונא,  רב  כדעת  הכריע  הרמב"ם  בפשטות, 
ההנחות. בהלכות עבודה זרה )יב,א( פוסק הרמב"ם: 
הקטן  את  והמגלח  הראש...  פאתי  מגלחין  "אין 

לוקה". ובהלכה הבאה פסק הרמב"ם:
שנתגלחה,  או  האיש,  ראש  פאת  שגלחה  האשה 
ולא  ראשכם  פאת  תקיפו  "לא  שנאמר  פטורה, 

כל  זקנך"  פאת  תשחית 
ישנו  תשחית  בבל  שישנו 
שאינה  ואשה  תקיף  בבל 

לה  שאין  לפי  תשחית  בבל 
זקן אינה בבל תקיף...

כדעת  הכריע  הרמב"ם  והרי  להקשות  יש  לכאורה 
כנ"ל  בהקפה  אינם  ואשה  שקטן  הסובר  שמואל 
ולכאורה תמוה היאך פסק כדעת רב הונא המחייב 
במקיף את הקטן? הפתרון הוא שקטן מותר בהקפת 
עצמו, אבל גדול המקיף את הקטן עובר על איסור 

דאורייתא.
האם אסור מדרבנן לאשה להקיף פאת גבר?

נחלקו בזה הראשונים. הרי"ף והרא"ש בסוף מסכת 
המשנה  בעקבות  הונא  רב  כדעת  הכריעו  מכות 
הבין  קפא(  )יו"ד  יוסף  הבית  הנ"ל.  בקידושין 
לאשה,  הדבר  מותר  מלכתחילה  שגם  בשיטתם 
כפשט דברי רב הונא. בניגוד לזה הרמב"ם והראב"ד 

)שם הלכה ה( הכריעו שיש בזה איסור דרבנן:
אע"פ שהאשה מותרת לגלח פאת ראשה, הרי היא 

אסורה לגלח פאת ראש האיש, ואפילו קטן...
השגת הראב"ד: האיסור הזה אינה לוקה עליו לא 

בגדול ולא בקטן אלא מדרבנן הוא דאסור...
מלכתחילה,  שמתיר  הסמ"ג  את  מביא  )שם(  הטור 

ולא כדעת הרמב"ם והראב"ד.
השו"ע )יו"ד קפא,ו( מביא את דעת הרמב"ם בתור 

"ויש אומרים":
אשה אינה במצות הקפה. ויש אומרים שאף על פי 
שמותרת להקיף פאת ראשה, אסורה להקיף פאת 

ראש האיש ואפילו הוא קטן.
ועיין בחידושי רבי עקיבא איגר על השו"ע שנוטה 

לדעת הראשונים שאין איסור מדרבנן.
הכרעה למעשה

המוזכרים  החולים  את  לגלח  לאשה  מותר  לענ"ד 
בשאלה, ולהלן הנימוקים:

א. הלכה כרב הונא שלאשה מותר לגלח גם גדולים 
מכל  פטור  שוטה  ב.  מדאורייתא.  איסור  קיים  ולא 
ג.  כשוטים.  מוגדרים  בשאלה  והחולים  המצוות, 
ייתכן שגם הרמב"ם וסיעתו יודו שאין איסור דרבנן 
להקיף ראש שוטה, שכן בניגוד לקטן הוא אינו עתיד 
קנג,א מוכח ששוטה  )ומהגמ' בשבת  לגדול בעתיד 
ד. הכרעת השו"ע נוטה שלא  דרגתו נמוכה מקטן(. 
איסור  שאין  מרע"א  מוכח  וכן  הרמב"ם  כדעת 
אינו  האיסור  כל  וסיעתו  לרמב"ם  גם  ה.  מדרבנן. 

אלא מדרבנן, ובספק דרבן מכריעים לקולא.
למכונות  ידאגו  שבעתיד  כדאי  לענ"ד  אעפ"כ, 
ומשום  החולים,  של  כבודם  משום  עבורם,  גילוח 
ובתת-הכרתם  בעבר,  כך  על  הקפידו  מהם  שרבים 
קודם  להם  חשובים  שהיו  הדברים  את  זוכרים  הם 

מחלתם - אף שעתה הם פטורים מכך.

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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לבחור בשמחה
אדר  נכנס  מיש...  מיש..  מיש...  "מיש... 
לא  אני  בשמחה!!"  מרבים  אדר...  משנכנס 
יודע איך זה אצלכם, אבל אצלי השיר הזה לא 
יוצא מהראש. השנה החלטתי לנסות להרבות 
בשמחה. אבל איך עושים את זה? אני מכיר 
רק  ולא  השנה  כל  שמח  שהוא  כזה  אחד 
משנכנס אדר. חשבתי שזה רעיון טוב לגשת 

אליו.

שאתה  זה  "איך 
שמח?"  הזמן  כל 
דודי  את  שאלתי 
לדוד  אליאב. 
חיוך  יש  אליאב 
הפנים  על  גדול 
מתגלגל  וצחוק 
לא  פעם  ואף 
ראיתי אותו עצוב. 
תחשבו  ושלא 
שלו  שהחיים 

קלים.

כשדוד אליאב היה 
נפצע  הוא  חייל 
במלחמה ועד היום 
להזיז את  לו  קשה 
כמה  לפני  היד. 
פיטרו   שנים  
מהעבודה  אותו 
קיצוצים  בגלל 
במפעל והוא עובד 
כל  שלא  בעבודה 
לו.  מתאימה  כך 
ואם זה לא מספיק 
כמה  לפני  אז 

נדיר. כולנו  נולד לו תינוק, עם מום  חודשים 
יצליח  הקטן  לשלומי  שהניתוח  מתפללים 
דוד  הכול  למרות  בריא. אבל  ילד  יהיה  והוא 

אליאב תמיד שמח.

דוד אליאב שמח בשאלה שלי, וסיפר: "לפני 
כמה שנים נפצעתי במלחמה. עברתי ניתוחים 
אם  אז  ידעתי  לא  ארוך.  ושיקום  מסובכים 
כרסמה  והדאגה  הידיים  את  להזיז  אצליח 
מאוד.  עצוב  והייתי  מכאבים  סבלתי  אותי. 
חשבתי לעצמי 'למה זה קרה לי?' והמחשבה 
הזו העציבה אותי מאוד. יחד איתי במחלקה 
היה גם שלמה. שלמה נפצע במלחמה ברגלו 
ועבר תהליך דומה לשלי. רק שההבדל בינינו 
ועושה  חיוך  עם  קם  היה  שלמה  עצום.  היה 
תרגילים כואבים כשהוא מפזם לו שיר עליז. 
השמחה,  לו  באה  מאיפה  הבנתי  לא  ואני 
כשהמצב שלו אפילו קצת יותר חמור משלי. 
אחר כך קצת קינאתי בו שהוא מסוגל לשמוח 
ואני לא. עד שיום אחד שאלתי אותו "איך זה 

שאתה כל הזמן שמח?" 
וחייך.  בי  הביט  שלמה 
לבחור  יכולים  "אנחנו 

מצב  בכל  להרגיש  איך 
ואני בוחר להרגיש שמח." הוא אמר.

תמיד  לדברים.  כך  התייחסתי  לא  פעם  "אף 
כשלא."  והתעצבתי  טוב  לי  כשהיה  שמחתי 
מה  שכל  הלב  מכל  עניתי. "כשמאמינים 
הרבה  מביא  זה  לטובה  רק  הוא  עושה  שה' 
אחרי  ללב.   שמחה 
הבנים  אנחנו  הכל 
האהובים שלו." הוא 

אמר וקרץ בחיוך.

הדברים  על  חשבתי 
שלמה,  לי  שאמר 
נכון, לעולם הזה  זה 
יש מנהל שיודע מה 
טוב עבורי. החלטתי 
עליו.  לסמוך 
לבחור  החלטתי 
בשמחה. ואתה יודע 
נתנה  השמחה  מה? 
את  לעבור  כוח  בי 
בהצלחה  השיקום 
כמעט  שלי  והיד 

מתפקדת כרגיל.

זכור תמיד. השמחה 
של  בחירה  היא 

האדם."

דוד אליאב סיים את 
חושב  ואני  סיפורו 
הרבה  שלמדתי 
נפצעו  שלא  אנשים  יש  באמת  שאמר.  ממה 
במלחמה שיש להם ילדים בריאים  ויש להם 
עבודה נהדרת והם לא נראים שמחים. כי הם 

לא בחרו לשמוח.

ממנו  ולהיפרד  אליאב  לדוד  להודות  רציתי 
אבל אז הוא קרא לי ואמר: "החברים הטובים 
מוזיקה  הפנים,  על  חיוך  הם  השמחה  של 
דברים  ועוד  לחברים  עזרה  וריקודים,  טובה 
שאתה אוהב לעשות. אבל החברה הכי טובה 
של השמחה היא המחשבה שכל מה שקורה 

לך זה רק לטובתך."

גם אתם  קוראים חביבים. האם  ומה אתכם 
יש  ואולי  לשמוח?  לבחור  שאפשר  חושבים 
שידליקו   נוספות  מחשבות  או  שיטות  לכם 

בלב שמחה? 
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maggeni@gmail.com :כתבו לי
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ברוך א-להי שמעון בן שטח
בית  בתקופת  ישראל  חכמי  גדול  של  מלאכתו 
ניפוץ  הייתה  שטח,  בן  שמעון  רבי  חשמונאי, 
כותנה. פעם באו אליו תלמידיו וביקשו: 'נקנה 
לך חמור, וכך לא תכתת את רגלך כשאתה מנפץ 
כותנה.' הלכו לישמעאלי אחד וקנו ממנו חמור.

בישרו התלמידים  לעבוד,'  צריך  אינך  'מעכשיו 
החמור  'על  שמעון.  רבי  תמה  'מדוע?'  לרבם. 
שקנינו הייתה תלויה אבן יקרה,' הסבירו בחיוך. 
נותן לכם אבן יקרה?' תהה  'המוכר ידע שהוא 

רבי שמעון. 'בוודאי שלא..' השיבו התלמידים.
'חמור  שמעון,  רבי  אמר  האבן,'  את  'תחזירו 
לאותו  והחזירוה  הלכו  קניתי.'  לא  אבן  קניתי, 
ישמעאלי. קרא עליו אותו ישמעאלי: 'ברוך ה' 

א-להי שמעון בן שטח.'
'לא  התלמידים.  תמהו 
שאין  אותנו,  לימדת  כך 
את  לגוי  להשיב  חובה 
רבי  בהם  נזף  אבדתו?' 
חושבים  'אתם  שמעון. 

לשמוע  לי  נוח  ברברי?!  שטח  בן  שמעון  שרבי 
יותר מכל  'ברוך א-להי היהודים'  את המשפט 
כסף וזהב שבעולם!' )ירושלמי ב"מ ב,ו, מדרש 

דברים עקב, ג, בעיבוד קל(
***

רבי  הקודם,  בדור  ישראל  חכמי  מענקי  אחד 
מאיר שמחה מדווינסק, דן בספרו 'משך חכמה' 
של  דינו  תורה,  מתן  קודם  הגוי.  רצח  בחומרת 
רוצח הגוי היה מיתה. 'שופך דם האדם, באדם 
האיסור  נשאר  תורה  מתן  לאחר  ישפך'.  דמו 
החמור של רצח הגוי, אך נקבע כי מעתה עונשו 

של  רוצח הגוי מסור לשמים. מדוע?
רבי מאיר שמחה דן בהסבר שמביאה המכילתא 
חדה  תשובה  מציע  הוא  כך  ואחר  לשאלה, 

ונוקבת משלו:
חטא  מלבד  ישנו  נח  בן  שהרג  ישראל  'על 
הרציחה גם עוון נוסף והוא חילול השם יתברך. 
בן  שמעון  רבי  על  וסיפרו  הפליגו  בירושלמי 
היהודים  א-להי  ברוך  לשמוע  לו  'נוח  שטח: 
ממונות  בדיני  אם  שבעולם'.  שכר  מכל  יותר 
נכונים ברציחת  כל שכן שהם  נכונים,  הדברים 

גופו שיש בה חילול שמו הגדול.
יום  ולא  מכפרת,  תשובה  אין  השם  חילול  על 
הכיפורים, ואף לא ייסורים, ורק מיתה ממרקת 
נמצא  תמותון".  עד  העון  לכם  יכופר  "אם   -
חילול  על  מיתה  עונש  דין  יש  הגוי  שלרוצח 

השם.
רוצח הגוי חייב מיתה על חילול השם, איך יכופר 
גם חטא הרציחה  עונש מיתה  ידי אותו  על  לו 
החמור? ולכן דינו מסור לשמים...' )משך חכמה 

כא,יד, בעיבוד קל(

ח"ו,  היהודי  את  הרוצח 
המיתה,  בעונש  מתכפר 
ח"ו  הגוי  רוצח  של  עוונו 

גדול ומיתתו לא תספיק לכפר 
של  נשמתו  נטילת  ועל  הגדול  השם  חילול  על 

בן אנוש.
***

)'שבכל  שסביבנו  הגויים  עם  הרצחני  המאבק 
ישכיח  לא  לכלותנו'(,  עלינו  עומדים  ודור  דור 
וגוי קדוש,  את תפקידנו להיות ממלכת כהנים 
עבורנו ועבור העולם כולו. 'כי ביתי בית תפילה 

יקרא לכל העמים'.
הגויים  בהשחתת  הבורא  של  רצונו  אין 
שסביבנו. 'ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה 
אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם...'. 
חברת  שנהיה  רצונו 
את  המקדמת  מופת 
במלכות  העולם  תיקון 
לעולם  והקוראת  ש-די, 
א-להי  ש'ה'  לדעת  כולו 
ישראל מלך ומלכותו בכל 

משלה'.
לרמה  העולם  יושבי  את  להעלות  תפקידנו 
להידרדר  ולא  שלנו,  התורה  של  המוסרית 
נעתיק  לא  שלהם.  מוסריים  הלא  לתהומות 
הברבריות,  את  סביבותינו  אשר  מהגויים 
האכזריות והרשע שלהם אלא נדאג שהם ילמדו 

מאיתנו מהו אור, יושר ומוסר.
העולמית  שהחברה  להניח  היא  חמורה  טעות 
לחברה  נבראה.  שלא  לה  מוטב  הגויים  של 
העולמית יש תפקיד מרכזי בעולמו של הקב"ה. 
קדימה  אותה  להוביל  האומות',  כ'לב  עלינו, 

במסילה העולה בית א-ל.
קידוש ה' אינו תלוי רק במה יחשבו היהודים על 
תורתנו הקדושה, קידוש ה' תלוי גם במה יאמרו 

עלינו הגויים. עלינו ועל א-להינו.
הבהרה:

בנזקי  עיסוק  תוך  הקודמת,  בפעם 
הסמארטפונים סיפרנו על אירוע חמור שנטען 
שקרה בבית ספר מסוים. מהיכרותי האישית 
עם לא מעט בוגרים של אותו בית ספר ידוע לי 
היטב כי בית הספר הנ״ל הינו מהמעולים שיש 
להראות  הייתה  שהובא  הסיפור  מטרת  לנו. 
בית  אותו  )כמו  מצוינים  במקומות  שאפילו 
קשים.  דברים  לקרות  יכולים  משובח(  ספר 
לצערי הובנה מדברי ביקורת מרומזת על אותו 
בית ספר. אני מבקש להבהיר שלא הייתה לי 
כל כוונה וכל זכות להעביר ביקורת על אותו 
והצלחותיו אינן צריכות  בית ספר שזכויותיו 

אותי. אני מתנצל בפני אלו שנפגעו מכך.

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com

עונש מיתה לא יספיק לכפר על חילול 
השם הגדול ועל נטילת נשמתו של 

בן אנוש
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מיני בר ביתי
בר  מהמיני  צוננים  מים  כוס  קידוש,  בבוקר,  שבת 
הביתי, מה יכול להיות רע? אז האמת שרע אולי לא, 
אבל כן יש דברים שחייבים לבדוק! בחלק ממכשירי 
יש ברזים חשמליים, אשר השימוש בהם  בר  המיני 

בשבת בעייתי.
ישנו  קרים,  יהיו  תמיד  שהמים  מנת  על  כן,  כמו 
במערכת תרמוסטט אשר מופעל כאשר אדם מוציא 
מים מן המכשיר. מערכת זו מופעלת על ידי פעולה 

של האדם, ולכן גם היא יוצרת בעיות בשבת.
בעלי  מכשירים  ישנם  הנ"ל  את  לפתור  מנת  על 

צומת  מכון  של  אישור 
הברז  בהם  בשבת,  לשימוש 

ומערכת  חשמלי  אינו 
עובדת  התרמוסטט 
לפעולת  קשר  ללא 
במכשירים  האדם. 
שבת,  התקן  אין  בהם 
פיקוד  להתקין  ניתן 
צומת.  מכון  של  שבת 
ניתן  נוסף  מידע 

למצוא באתר שלנו.
 להזמנות והודעות:

02-9932111
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חידה לפרשת תרומה
בפרשתנו הוא היתר והיא בפרשה אחרת היחידה בין הבנים

 תשובה למשפטים
 החידה הייתה: היא מופיעה בפרשתנו,

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

ובאחד החזיונות - על חיים שוקקים באחרית הימים.
הפתרון: המשענת

וחזרה  לעדות  בקשר  משפטים  בפרשת  נזכרה  המשענת 
ִמְׁשַעְנּתֹו  ַעל  ַּבחּוץ  ְוִהְתַהֵּלְך  ָיקּום  "ִאם  המוכה:  של  לחיים 
כא,יט(. )שמות  ְיַרֵּפא"  ְוַרּפֹא  ִיֵּתן  ִׁשְבּתֹו  ַרק  ַהַּמֶּכה  ְוִנָּקה 
 לתגובות: info@hidonim.com אלישע שלח את גיחזי לשים את המשענת על בן השונמית כדי 

ָמְתֶניָך  ֲחגֹר  ְלֵגיֲחִזי  "ַוֹּיאֶמר  להחיותו: 
ָוֵלְך ִּכי ִתְמָצא ִאיׁש  ְבָיְדָך  ִמְׁשַעְנִּתי  ְוַקח 

ַתֲעֶנּנּו  ֹלא  ִאיׁש  ְיָבֶרְכָך  ְוִכי  ְתָבְרֶכּנּו  ֹלא 
ְוַׂשְמָּת ִמְׁשַעְנִּתי ַעל ְּפֵני ַהָּנַער" )מל"ב ד,כט(.

ְזֵקִנים  ֵיְׁשבּו  עֹד  ְצ-ָבאֹות  ה'  אַָמר  "ּכֹה  נאמר:  זכריה  של  בחזונו 
ּוְרחֹבֹות  ָיִמים  ֵמרֹב  ְּבָידֹו  ִמְׁשַעְנּתֹו  ְוִאיׁש  ם  ְירּוָׁשלִָ ִּבְרחֹבֹות  ּוְזֵקנֹות 

ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרחֹבֶֹתיָה" )זכריה ח,ד-ה(.
נשמח לארח את חידותיכם עם ציון שמו של כותב החידה )ניתן 

לשלוח רעיונות עד שלושה שבועות לפני פרסום החידה(.
בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"



11



12

סר הבטחון
תעוקת חוסר ביטחון

אני קורא לעם בישראל להתלכד בלחץ רבתי להחליף את סר 
הבטחון, בוגי יעלון. התלכדות דומה היתה ערב מלחמת ששת 
מתישת  המתנה  בעקבות  כאשר   ,)67( שנה  כ-50  לפני  הימים, 
עצבים תבע העם בהמוניו מראש הממשלה ההססן, לוי אשכול, 
זו בידי משה  ולהפקיד משימה  לפנות את מקומו כשר הבטחון 
ונצחנו!  באופוזיציה!  ומ...מפלגה  והתהילה  העוז  עטור  דיין, 
וחבלי  ירושלים  שחרור  רק  לא  היתה  הימים  ששת  ומלחמת 
א"י, אלא גם מפנה דרמטי בתולדות המדינה ובשורה עולמית 
ש'עם ישראל חי ובועט'. היא זקפה את קומתו של צבא ישראל 
והעם שבתפוצות. ההתעוררות לעליית מליון מברית המועצות, 
תוך רמיסת מסך הברזל, היא תוצאת אותה ישועה, פרי המינוי 

בלחץ העם!
יש לנו סר בטחון אנמי, לפחות כפי שזה נראה כלפי חוץ, ומנגד 
יש לנו מוראל לאומי ברצפה. תושבי ישראל מתעוררים לצלילי 
אשר  היומי  הקרבן  מיהו  הפעם?  הסכין  פגעה  במי  הרולטה: 
לאחר מנוד ראש נשתה את קפה הבוקר או את מרק הצהרים. 
מצב נוראי זה נמשך מראש השנה )5 חדשים(; האויב מצליח 
ואילו סר הבטחון שלנו מסתפק בהפעלת  ולהפתיע,  להפתיע 
'שיקול דעת' בתוך הקופסא. האם אינך חש, כב' השר, את רחשי 
אני  קונבנציונליים?  לא  מפתיעים,  למהלכים  המצפה  העם  לב 
את  קונים  שאינם  ישראל  יהודי  מרבית  את  מייצג  שאני  בטוח 
ביוקר".  וישלמו  יתפסו  "הטירוריסטים  השאבלוניים:  ניחומיך 
יתר על כן, אני מאשים את השר בעידוד עקיף לטירור, לא פחות, 
בתמיכתו בהחזרת גופות מחבלים ובלוחמה מינהלית ומשפטית 
הנבטחון  לסר  יש  האם  מעניין  בחברון.  בתים  איכלוס  כנגד 
יועצים 'מחוץ לקופסא', או שכל החכמים שובצו בענף הסייבר, 

שאין בו תועלת מול סכינאים מוסתים?
נחוץ לא-אינטליגנט

יגאל  וכך  בשפתם,  לדבר  שידע  ערביסט  היה  דיין  משה 
מצביא  צריכים  אנחנו  זו.  מסידרה  ונוספים  שרון  אריק  אלון, 
אלו.  מכישורים  רחוק  הבטחון  וסר  הזה,  הזן  מן  אינתיפאדה 
בוגי,  הקיבוצניק  יעלון,  ממשה  אינטליגנטי  פחות  מישהו  צריך 
המפא"יניק שלא מן הזן הבן-גוריוני, יפה הנפש "החש מועקה" 
לאחר שפיקודיו הקדימו לחסל מצרים במלחמת יום הכיפורים 
החרד  המדינה,  במדעי  התואר  בעל  )ויקיפדיה(,  להרגם  שארבו 
זכויות  כולל  הדמוקרטיה,  וערכי  החוק  לשלטון  ולילה  יומם 
אויבינו. רמז לסולם העדיפויות במשנתו ניתן לשאוב מכך שמצא 
בצה"ל,  הלחימה'  'רוח  מערך  את  לשנות  אלו  טירוף  בימי  זמן 
ניתן  לא  לחיל התרבות. האם  ולהסב אותה מהרבנות הצבאית 
היה להמתין עד ל'שש אחרי המלחמה'? סר הבטחון שותף פעיל 
לליבוי מחלוקת מיותרת זו לעת הזו. אבל איני משלה את עצמי; 

עתון 'הארץ' חשוב )? משפיע( מ'שבת בשבתו'...  

אז מה/מי כן?
דרסטיים,  מהלכים  להוביל  )החדש(  הבטחון  לשר  פונה  אני 
ואיומים תקשורתים דרמטיים, שישמשו 'אור לגויים' ולעולם 
וח"כים  שרים  ע"י  שהועלו,  העצות  בטירור.  במלחמה  כולו 
לסוריה!  לעזה.  לא  )אציע  משפחות  לגרש  הם  מובילים, 
ברעש  בתים  לפוצץ  הנבזית(;  לאירופה  דרכם  ימצאו  משם 
עבודה  וזכות  אזרחות  לשלול  רכוש,  להחרים  ומיד,  גדול 
בישראל של כל מי שמביע תמיכה בטירור. התכונה העיקרית 
הנדרשת, היא לדלג על המשפטולוגיה. ניתן להשקיע מאמצי-
על מתוחכמים )גם ע"י תמיכה ב'גופי מחקר' פרטיים( להוכיח 
הבינלאומיים,  הזכויות  לחוקי  בזות  המתוקנות'  'האומות  כי 

ובראשן ארה"ב, האיחוד האירופי ורוסיה.
וההזויה  השקרית  בתקשורת,  מתנהלת  הנוכחית  המלחמה 
בטוח  אני  להפליא.  בה  חזקים  אויבינו  בבא'.  'עלי  בנוסח 
תעלולים  לזירת  להיכנס  מידה  באותה  יכולים  שאנחנו 
ופעלולים זו, ולאחוז בנשקם, ובלבד שהמשפטנים יעמדו קצת 
לגדר  מחוץ  מזמן  הוא  אבל  לנבח,  ימשיך  'הארץ'  עתון  בצד. 

המדינה היהודית.
מתבלטים  בתקשורת  שלי?  המועמד  מי  שואלים:  אתם  ואם 
והשני  ליברמן(  )אביגדור  מהאופוזיציה  האחד  שנים, 
מהקואליציה )נפתלי בנט(. לי נראה שבוגי יעלון ימצא ענין 
רב להיות שר החינוך. אפשר איפוא לבצע מהלך של הצרחה... 

* * *
ספר  פסוקי  לעטי  נזרקו  בפרשה"ש  רלבנטי  פסוק  בהעדר 
כנגד  )א',יג(. הפלישתים דאז מצאו פתרון תעשייתי  שמואל 
כי  ישראל  ארץ  בכל  ימצא  לא  "וחרש  היהודית:  הסכינאות 
והצליחו!  חנית".  או  חרב  העברים  יעשו  פן  פלשתים  אמרו 
"והיה ביום מלחמת ולא  יונתן האמיץ, כדוד מול גלית,  אבל 
יונתן,  ואת  שאול  את  אשר  העם  כל  ביד  וחנית  חרב  נמצא 
בנו", ובאומץ לבו בהעזה ובתיכחום  וליונתן  ותמצא לשאול 

יכול להם...
)נכתב במוצ"ש משפטים(

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 

להחליף תפקידים בין שרי 
הבטחון ו...החינוך
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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


