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קבלת שבת
"עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" 

של  לא  אם  ויקרא,  ספר  של  לבו  לב  היא  קדושים  פרשת 
התורה כולה. בפרשה זו מדגישה התורה את מושג הקדושה. 
השפה  מתחלפת  וכעת  וטהרה,  טומאה  על  דובר  עתה  עד 
למושג הקדושה. "קדושים תהיו, כי קדוש אני". הציווי להיות 
קדושים מכוון אל כל "עדת בני ישראל". עד עתה פנה משה 
בספר ויקרא "אל בני ישראל", ועתה מרחיבה התורה את קהל 

היעד: "כל עדת בני ישראל". 
רש"י מצטט את תורת כהנים ומדייק: "מלמד שנאמרה פרשה 
זו בהקהל – מפני שרוב גופי תורה תלויים בה". פרשת קדושים 
מכילה בתוכה מצוות רבות הנוגעות לכל תחומי החיים, בכל 
מן הצד שייתכן  היה למתבונן  נדמה  עד עתה  שלבי החיים. 
הם  ישראל,  בעם  הקדושה  על  המופקדים  הם  הכהנים  שרק 
אל  הנכנסים  הם  ומטהרים,  המטמאים  הם  המקריבים, 
כל  אל   - ופרט  פרט  כל  אל  ופונה  פרשתנו  באה  הקודש. 
יחדיו  נמצאים  שבו  מעמד  ב"הקהל",  ודווקא  העדה,  חלקי 
חברה  יצירת  על  מופקדים  יחדיו  כולם   – וטף  זקנים  נשים, 
קדושה. הקוצרים בשדה, יחד עם המעסיקים המשלמים שכר, 
המרכלים על הספסל בגינה יחד עם בעלי רגש הנקמה, כולם 
ביחד מצווים על יצירת חברה קדושה השואפת להציב רף של 

מוסר וצדק בין אדם לרעהו.

מורתנו הגדולה נחמה ליבוביץ' 
בעל  את  בעיוניה  מצטטת 
"כל  המילים  על  ושמש"  "מאור 

קהל עדת ישראל": 
אי  בכנסיה.  יהיה  המצוות  ועיקר 

אפשר לו לאדם שיזכה הקדושה אלא שיהיה יחד עם הקהל... 
שיוכל אדם לטעות שאם יתבודד ויפרוש מן הציבור יזכה אל 
הקדושה, לכך פירש רש"י שפרשה זו נאמרה בהקהל, דהיינו 

שאינו זוכה אל הקדושה אלא בהקהל עצמו עם הציבור.
האתגר הגדול של פרשת קדושים הינו ביצירת חברה שלמה 
עובדת ה'. חברה המשלבת ידיים בחסד ובצדקה ומציבה רף 
נקראות  בין אדם לחברו. מילים אלו  יחסים  גבוה מאוד של 
בימי אייר – ימים בהם כל קהל עדת ישראל מביט בהשתאות 
אל שיבת ציון ותקומת מדינת ישראל. הקב"ה שב את שבות 
מדינה  בארצנו  לכונן  הגדולה  החובה  מוטלת  ועלינו   - עמו 
נוכל  כ"קהל"  שרק  המבינים  וחברה  מדינה  מוסדות  קדושה, 
האחר  טובת  את  להעמיד  פרט  מכל  התובע  קהל  להתקדש, 
והרבים לנגד עיניו ופרטים המוכנים להקריב בעד ערכים אלו.

כך ציווה משה, וכך התקדשה כנסת ישראל לאורך הדורות. 
למען זאת מתו יהודים על קדושת השם, העם והארץ, ולמען 

זאת נמשיך ונתחייב: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' ". 
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עלון תורני לכבוד שבת קודש

פרשת קדושים
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כולם נפגשים ברמזור - על רגע אחד של שבת בתוך ימי המעשה 
עמ' 5

עמ' 8

האם מותר לקנות ולחדש בגדים בימי ספירת העומר? 

שבת מברכים: 
ראש חודש אייר בימים 

ראשון ושני 
המולד )לפי שעון ישראל(: 

ליל שבת, שעה 23, 38 דקות 
ו-56 שניות
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לצמצם כדי להפוך
אתה במצוקה? חושב עליה כל היום? זו הבעיה. תחזיר את המצוקה 

לפרופורציה והיא תהפוך לכוח בונה ומקדם.
מויטבסק,  מנחם-מענדל  רבי  הילולת  תחול  אייר,  בר"ח  השבוע, 
בעל "פרי הארץ", שעמד בראש העלייה הגדולה הראשונה לארץ 
בעת החדשה. רמ"מ רצה שהיישוב בארץ יגיע לעצמאות כלכלית, 
אך בזמנו הוא לא הצליח והיישוב הסתמך על "צדקת ארץ ישראל" 

שהגיעה מחו"ל. זהו הרקע לסיפור הבא.
את  שהביא  השד"ר  התעכב  פעם 
הגיעה  והקהילה  מחו"ל,  הכסף 
לחרפת רעב. כשהתלוננו בפני רמ"מ 
הוא השיב: מובן שאתם רעבים, אך 

למה לעסוק בכך כל היום?
עשו כמוני – בבקר אני רעב כרבע שעה, משך זמן אכילת ארוחת 
בוקר, ואחר כך חוזר לעיסוקי, וכך בזמני שאר הארוחות. כשיש 
אוכל אינכם אוכלים כל היום, וכשאין אוכל מספיק להיות רעבים 

בזמן המוקדש לארוחות... 
רוחם,  למצב  התאימה  שלא  כבדיחה,  להם  נשמעו  הרבי  דברי 
והם המשיכו להתלונן. אז אמר הרבי שהוא רואה ברוח קדשו 
שהשליח כבר קרוב, וניתן ללוות ולקנות אוכל על סמך הכספים 
שבדרך. לאחר מכן ֵהצר רמ"מ ואמר שאם היו שומעים לעצתו 
ומחזיקים מעמד עוד זמן-מה היו נפטרים מהתלות בכספי חו"ל.

לשמור על פרופורציה
הסיפור מתאר מצוקה טבעית, רעב, אך הרבי אמר לחסידיו כי אין 
לתת לה לצאת מפרופורציה ולהקיף את החיים כולם – יש להקדיש 
לצורך את הזמן הראוי לו ולא יותר. אז, אמר רמ"מ, הרעב לא יהיה 
בעיית נפש אלא יגרום לעצמאות כלכלית. כלומר, מצוקה שמשתלטת 
על החיים ׳תוקעת׳ אותם וממילא מגבירה את התלות בזולת, אך צורך 

מבוקר ונשלט הופך לדחף חיובי המקדם את האדם לפתרון עצמאי.
כוח  של  מפרופורציה  יציאה  היא  בעיה  שכל  ברור  הטוען:  יטען 
נפשי או הגזמת סיטואציה בחיים, ומה התועלת ב׳תגלית הגדולה׳ 
שהתיקון הוא חזרה לפרופורציות? אם הייתי יכול לשלוט במצוקות 

או במחשבות הטורדניות לא הייתי מגיע לפסיכולוג...
צמצום שמאפשר

אכן, המודעות לדרך הנכונה לפתרון מרגיעה ונותנת כיוון לשינוי: 
אדם חושב שכדי לפתור בעיה עליו לעסוק בה עוד ועוד, אך בכך 

הנפשי.  הקושי  את  מגדיל  הוא 
לחלופין, החשש מעיסוק אובססיבי 
השנייה,  לקיצוניות  דוחף  במצוקה 

המצוקה  אז  מוחלטת.  דעת  הסחת 
המודחקת, שלא נפתרה, חוזרת וצצה והקושי הנפשי ממשיך וגובר. 
צמצום העיסוק בצורך לזמן נכון ׳משחרר קיטור׳, כי לא מתעלמים 
מהבעיה, אך העיסוק תחום כדי שלא ישתלט על החיים. הצמצום 
מאפשר ׳להקיף׳ את הבעיה ולשלוט בה, במקום להיות כלוא בה, 

ואז ניתן להפוך אותה לדחף בונה ולמצוא פתרון ראוי. 
הדעת  את  להסיח  יש  אכן  בתחילה 
לגמרי – ׳להתייאש׳ מהעולם הזה ולבטל 
שמסוגל  מי  רק  צרכיו.  ואת  האני  את 
נכון  מינון  ולקבוע  לשלוט  גם  יוכל  לכך 
לעיסוק בבעיותיו )כדברי הרמב"ם שכדי 
לעבור  ביותר,  הרחוק  לקצה  תחילה  לנטות  יש  לאמצע  להגיע 
מעיסוק אובססיבי בבעיה להתעלמות מוחלטת ממנה(. אך כשזו 
הכרחי  שלב  אלא  שלילית  הדחקה  איננה  הדעת  הסחת  המגמה 
ולכן  בארץ,  הקהילה  לאנשי  היה חסר  זה  )ובאמת, שלב  בתיקון 

עצת רמ"מ נשמעה להם כבדיחה(.
צמצום העיסוק בבעיה דורש מאמץ ושליטה עצמית )"אתכפיא"(, 
חיובי  נפשי  לכוח  בעייתי  נפשי  כוח  להפיכת  המפתח  הוא  אך 

)"אתהפכא"(.
 עש"ן

ממדים  שלושה  מתאר  יצירה  ספר  בזמן.  דווקא  אינו  הצמצום 
ונפש  הזמן(  )ממד  שנה  המקום(,  )ממד  עולם   – במציאות 
)תאות  הרעב  את  לצמצם  הציע  רמ"מ  האישי-נפשי(:  )הממד 
האכילה( לזמן מתאים. כיוצא בכך, תיקון קשיים חברתיים תלוי 
בניתוב הקשר החברי לאדם מתאים, במקום להתפזר במערכות 
)ובעיקר: תיקון תאוות המין הוא צמצום המשיכה  יחסים רבות 
בעולם  מקום/שליחות/פרנסה  במציאת  קושי  בלבד(.  הזוג  לבן 
)השייך לתיקון תאוות הממון( יש להפוך על ידי ריכוזו ב׳מקום׳ – 
התמקדות בזירה בה מתאים לאדם להתפתח, תוך שמירה מהשגת 

גבול או מפיזור הנפש.
הילולת רמ"מ מויטבסק ביום ב׳ בערב בבית כנסת חב"ד העתיק 

בגן הזכרון, טיילת טבריה

הצמצום מאפשר ׳להקיף׳ את הבעיה 
ולשלוט בה, במקום להיות כלוא בה
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הארה בפרשה
של  הידורו  על  מקפידים 
על  שמירות  כמה  האתרוג, 
שומרים  אנו  שמירות  גבי 

אנו  כמה  המצווה,  מצת  על 
מקפידים ומדקדקים במצוות רבות וחשובות שאולי 
בכלל אינן מן התורה, אך האם, לכל הפחות באותה 
העשה  במצוות  ולהקפיד  לדקדק  זוכים  אנו  מידה, 

ה-206 - "ואהבת לרעך כמוך"? 
הכל  לציווי  ומצמידה  הקדושה  תורתנו  באה  כן,  על 
לכאורה,  וטריוויאלי,  פשוט  כך 
את המילים "אני ה׳". בל נשכח, 
שאהבת  התורה,  מלמדתנו 
הם  גם  חשובים  וכיבודו  החבר 
האדם  שבין  מהיחס  פחות  לא 

למקום. 
תלמידי רבי עקיבא

רבי  תלמידי  של  טעותם  הייתה  בדיוק  שזו  ייתכן 
הרי  אלו.  בימים  אבלים  אנו  מיתתם  שעל  עקיבא, 
בתורה  גדולתם  בדבר  ספק  אין  מאתנו  אחד  לאף 
ובמצוות של תלמידים שרבם זכה לדרוש תלי תלים 
ייתכן  אולם,  בתורה.  ותג  תג  כל  על  הלכות  של 
שדווקא מתוך אותה הדבקות וההתמסרות לישיבה 
ברובד  התמקדות  פחות  הייתה  המדרש,  בבית 
היותר פשוט של "ואהבת לרעך כמוך". ייתכן שקו 
הפריד בין המצוות שבין האדם למקום לאלו שבין 
אדם לחברו. כך נוצר מצב בו תלמידי חכמים גדולים 

בתורה טעו דווקא ביחס ובכבוד זה לזה.
והמצוה הר"ו היא שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו 
כמו שנאהב עצמנו ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי 
מה  וכל  ובגופו  בממונו  לעצמי  ואהבתי  כחמלתי 
שארצה  מה  וכל  אותו  ירצה  או  ברשותו  שיהיה 
לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה שאשנא לעצמי או 
למי שידבק בי אשנא לו כמוהו. והוא אמרו יתעלה 

ואהבת לרעך כמוך )ספר המצוות לרמב"ם(. 

המצווה ה-206
מאוד  חשוב  לו  שהיה  אחד  ישיבה  בחור  על  מספרים 
ערנותו  על  לשמור  בכדי  בוקר  בכל  קפה  לשתות 
בלימוד. משום שתקציבה הדל של הישיבה לא אפשר 
לקנות בעצמו את החלב, לרשום  זאת, החליט הבחור 
בחורי  לכלל  המשותף  במקרר  ולהניחו  שמו,  את  עליו 
החלב  את  להוציא  כשבא  למחרת,  בוקר  הישיבה. 
מהמקרר, גילה כי החלב נגמר ולא נשארה ממנה טיפה.

בטח  שהוא  וחשב  זכות  לכף  חבריו  את  הבחור  דן 
כי  ברורה  בצורה  כתב  לא 
החלב שייך לו. הלך הבחור, 
קנה חלב חדש, ועליו כתב 
בגדול - "פרטי". גם הפעם 
המקרר  אל  הבחור  חזר 
שקנה  החלב  כי  ומצא 

שאסור  ברור  היה  לא  שכנראה  סבר  הבחור  רוקן. 
"פרטי   - רשם  ועליו  נוסף,  חלב  קנה  להשתמש, 
הפעם  גם  גילה  לצערו,  רשות!".  ללא  לקחת  לא   -

שהשתמשו לו בחלב והוא נגמר.
לפתע, צץ במוחו של הבחור רעיון: הוא הלך וקנה חלב 
חדש, הפעם הוא לא רשם את שמו או שאסור לקחת, 

הוא פשוט רשם עליו "חלב עכו"ם" והבעיה נפתרה.
ואהבת לרעך - אני ה׳!

הציווי  בין  בפרשתנו  מופיעה  תמוהה  די  סמיכות 
"ואהבת לרעך כמוך" לצמד המילים "אני ה׳" )יט,יח(. 
לכאורה, הציווי לאהוב ולכבד את הזולת הוא פשוט, 
אהבת  בעולם.  וקבוצה  חברה  לכל  ומתאים  ברור 
החבר, והכלל שלא לעשות לשני מה ששנוא עלי, הם 
הרובד המוסרי והבסיסי ביותר בכל חברה מתוקנת. 
ה׳"  "אני  המילים  צמד  הוסיפו  מה  להבין  יש  לפיכך, 

לאחר הציווי על אהבת החבר. 
כמו  עשה  מצוות  לקיים  ומזומן  מוכן  "הנני 

שכתוב בתורה"
כיבודו  הזולת,  שאהבת  לשכוח  נטייה  יש  לעתים 
והדאגה לו הם לא רק דבר חשוב וראוי כי אם מצוות 
לולב, אכילת מצה  נטילת  כמו  בדיוק  מהתורה  עשה 
אנו  וקפידות  דקדוקים  כמה  תפילין.  והנחת  בפסח 

אהבת הזולת, כיבודו והדאגה לו הם 
לא רק דבר חשוב וראוי כי אם מצוות 
עשה מהתורה, בדיוק כמו נטילת לולב

להערות, הארות ותגובות: 
atharnoy7@gmail.com
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 לא תִּקֹם ולא תִּטֹר... 
ואהבת לרעך כמוך

הכנה  המהווים  הספירה,  בימי  נקראת  פרשתנו 
על  ואבלות  נפש  וימים של חשבון  לחג מתן תורה 
פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, שמתו במגפה על 

שלא נהגו כבוד זה בזה.
רבי עקיבא היה זה שאמר שהפסוק "ואהבת לרעך 
כמוך" הוא כלל גדול בתורה, והנה, דווקא תלמידיו 

נכשלו בכך.
ֵרִעים שבחבל הבשור,  הפסוק מוביל אותנו לקיבוץ 
שמתו  המקום  בני  של  חברים  שם  על  הקרוי 

ונראה  הסמוך  ֵרעּות  וליישוב  ישראל  במערכות 
מודיעין.  ולעיר  מכבים  ליישוב 
היישוב הוקם בידי אנשי צבא 

הקבע.
הפסוק  פתח  שבה  המצווה 
אותנו  מובילה  שבכותרתנו 
הגולן,  ברמת  אהוב  לאתר 
נוטרה, או בפי  עין  הלא הוא 
רבים, עין תינה או עין תאנה. 
חמד  לפינת  כשמגיעים  אכן, 
יותר  הרבה  נראה  הכול  זו, 
פשוט, וקל הרבה יותר לקיים 

את המצווה שלא ליטור.

 אחרי מות קדושים... 
זיכרון להולכים

 ר׳ אברהם סגל ורעייתו שושנה 
)ליום השבעה והשלושים(

אברמהל׳ה סגל, או כפי שקראו לו לעלייה לתורה ר׳ 
אברהם הירש בן מנחם מנדל הלוי, הלך לעולמו בערב 
של  בעפרה  ונטמן  נצבים-וילך,  פרשת  קודש  שבת 

חיפה.
כאברום  מוקיריו  בפי  ידוע  היה  סגל  אברמהל׳ה 
כלייזמר )שפילער( או אברום קלינעטער, והוא אשר 
הישן  ביישוב  השמחות  במירון,  החגיגות  את  ליווה 

בטבריה, צפת וירושלים במשך שנות דור ויותר.
כבן למשפחת כליזמרים הנחיל גם לבניו את אמנות 
הכליזמר, אך יותר משהנחיל לבניו – הנחיל לתלמידיו. 
הוא לא היה מורה, אך מי שרצה יכול היה לדלות ממנו 
שפע של ניגונים וביצועים. אני אישית פגשתי אותו 
לפני ארבעים שנה, בתשי"ב, ומאז לא פסקתי לעקוב 
אחריו ולהתעניין בו. תורת הניגונים שלו הייתה תורה 
שבעל פה, שום דבר לא היה כתוב ושום דבר לא היה 
מוקלט. בדרך כלל לא הרשה שיקליטו אותו, ואכן הוא 
מודע לכך שהמצאת מכשיר הקלטה נייד וזול פוגעת 
הוא  הזה  "המכשיר  התבטא  אף  פעם  ובפרנסתו.  בו 

הסוף שלי".
באחד  עולמו  לבית  אותו  ללוות  היה  אפשר  אך  לו 
מצווה  של  בהתכנסויות  משמיע  שהיה  הניגונים 
בהורה  בקדצ׳קה,  ניגון,  טיש  באיזה  ושמחה: 
אולי  או  המתים"  "תחיית  בניגון  אולי  ירושלמית. 
בניגון "כל נדרי" משתפך שמזכיר את התעלות הנפש 

בליל ל"ג בעומר על יד קברו של ר׳ יוחנן הסנדלר.
את  לקבל  שירדה  הפמליה  את  לראות  יכולנו  אך  לו 
פניו. מן הסתם היינו מבחינים באותן דמויות מירוניות 
שבימי  מופלאים,  קבלה  ואנשי  נסתרים  צדיקים  של 
היוצא  הרוטט  הצליל  את  לשמוע  אוזנם  הטו  חלדם 

אברום.  שבפי  הקלרינט  מן 
של  שעות  גרם  מהם  לכמה 
כמה  הזה,  בעולם  רוח  קורת 
מחוזקים, שמחים  יצאו  מהם 

הנגינה  עם  מהמפגש  ומעודדים 
המיוחדת שרק אברהם סגל היה מסוגל להפיק. לכמה 
מהם גרם הניגון להתעלות בריקוד טפח מן הקרקע. 
האהוב  הניגון  את  שינגן  מאברום  ביקשו  מהם  כמה 
קלרינט  הביא  אף  מהם  מישהו  אולי  ביותר.  עליהם 

ואברום עצמו הוביל את התהלוכה אל שערי גן עדן.
בן 86 במותו, נטמן אברהמל׳ה סגל ליד קברה הטרי 
של רעייתו הצדקת בת גילו, שהלכה לעולמה 20 יום 
קודם לכן. שושנה רייזל ע"ה סעדה את בעלה בשנותיו 
האחרונות, ועם כל הקושי לא התלוננה וקיבלה הכול 
שתהיה  ותבקשו  "תתפללו  לי:  אמרה  פעם  באהבה. 
לכם ִזקנה טובה". היא תפקדה היטב עד שאירוע מוחי 

שיתק אותה וכעבור כמה ימים נפטרה.
משפקע מיתרה של הרעיה – נדם גם צלילו של הבעל. 

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו.
אבי  לתואר  ביותר  ראוי  שפילער  אברמהל׳ה 
זו  שכליזמרות  העובדה  הארצישראלית.  הכליזמרות 
איננה באופנה כיום איננה פוגמת בגדולתו של האיש, 
החדש  הדור  דורנו.  קטנות  על  מעידה  היא  אדרבא, 
הבסיס  שכל  לזכור  חייב  השורשיים  הכליזמרים  של 

לנגינתם משל אברום סגל הוא.
אכן ראוי היה לשרת בן לוי זה במקדש בכלי שיר שלו.

ת.נ.צ.ב.ה
משה )מוסא( ברלין.
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האם מותר לקנות בגדים חדשים 
בימי הספירה?

בספר חסידים )תתמ( מובא שיש מן החסידים שהיו נוהגים שלא 
לאכול פרי חדש בימי בין הְמצרים:

פרי  שום  אוכלים  היו  שלא  הראשונים  מחסידים  חסידים  יש 
חדש בין י"ז בתמוז לט' באב, כי אמרו איך נברך שהחיינו וקיימנו 

והגיענו לזמן הזה.
דין זה הובא בשולחן ערוך )תקנא,יז( ביחס לימי בין הְמצרים:

טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין הְמצרים על פרי או על מלבוש, 
אבל על פדיון הבן אומר, ולא יחמיץ המצוה.

האם דין זה נוהג גם בימי ספירת העומר? המאמר מרדכי )תצג, 
ס"ק ב( כותב שיש הנוהגים שלא לברך שהחיינו בספירת העומר, 

אך הוא מוסיף שזהו מנהג טעות שהגיע מבין הְמצרים:
לא מצאתיו בשום ספר ראשון או אחרון, ואין ספק שנשתרבב 
סי"ז  בסי' תקנ"א  לקמן  ערוך  זה המנהג ממה שכתוב בשולחן 

דטוב ליזהר מלומר שהחיינו בין הְמצרים על פרי או על מלבוש.
ההבדל בין ספירת העומר לימי בין המְצרים

ניתן  העומר?  ספירת  ימי  ובין  הְמצרים  בין  ימי  בין  לחלק  מדוע 
להציע שני הסברים:

א. ימי בין הְמצרים הם ימי אבל על חורבן המקדש, החורבן החמור 
ביותר לעם ישראל, ולכן יש בהם דינים נוספים המיוחדים לימים 
אלו, ואין להעתיקם לימי אבלות על אסון אחר )וכן כתב במאמר 

מרדכי שם(.
ב. כאמור, הסברא מדוע לא לברך שהחיינו בימי בין הְמצרים היא 
שמדובר בימי פורענות, ולא ראוי לומר עליהם "שהחיינו... והגיענו 
לזמן הזה". לאור זאת, מסתבר שיש הבדל מהותי בין ימי הספירה 
שמחה,  ימי  הם  במהותם  העומר  ספירת  ימי  הְמצרים.  בין  לימי 
"כחולו של מועד" )לשון הרמב"ן ויקרא כג,לו(. ימים אלו דורשים 
כובד ראש ותשומת לב מיוחדת בגלל המתח המיוחד שיש בהם 
לקראת קבלת התורה, ובגלל מותם של תלמידי רבי עקיבא. אולם 
ימי בין הְמצרים  ימים אלו אינם מופקעים מברכת שהחיינו כמו 
אב  ש"משנכנס  אב  בחודש  )ובפרט  במהותם  אבל  ימי  שהם 

ממעטין בשמחה" )תענית כט,א((.
עם זאת, בספר פחד יצחק ))למפרונטי( ערך עומר, סג ע"ב( ובדעת 
תורה )למהרש"ם, תצ"ג( כתבו שיש להחמיר ולא לברך שהחיינו 

בימי הספירה.
המשנה ברורה )תצג, ס"ק ב( פוסק כדעת המאמר מרדכי:

ומכל מקום אם נזדמן לו איזה ענין שצריך לברך עליו שהחיינו 
- יברך.

לא  שלכתחילה  ומשמע  נזדמן",  "אם  היא  ברורה  המשנה  לשון 
ְיַזֵמן דבר חדש. אולם הרב חיים קנייבסקי )מובא בספר בין פסח 
לשבועות, טז, הערה א( מבאר שאין כוונת המשנה ברורה לצמצם 
את ההיתר, ואף לכתחילה אפשר לברך שהחיינו על פרי חדש. כך 
פוסקים גם כף החיים )ס"ק ד(, שו"ת דברי מלכיאל )ג,יג(, שו"ת 

יביע אומר )ג, או"ח כו( ועוד.
הכריעו שמותר  וגדולי הפוסקים  ברורה  כיוון שהמשנה  למעשה, 
לנהוג  יש  שכך  הרי  העומר,  בספירת  פירות  על  שהחיינו  לברך 
למעשה. ובוודאי שניתן לברך שהחיינו על מצווה עוברת כגון ברית 
מילה או פדיון הבן )שאפילו בין הְמצרים ניתן לברך עליהם )שולחן 
ערוך תקנא,יז((, או אם רואה את חברו שלא ראהו שלושים יום 

ושמח בראייתו, או על לידת בת.
בימי  חדשים  בגדים  קניית 

הספירה
מותר  האם  השאלה  פשוט,  באופן 

לקנות בגדים חדשים תלויה בשאלה האם מותר לברך שהחיינו. 
דהיינו: כיוון שמי שקונה בגד חדש צריך לברך עליו שהחיינו, הרי 
שאם מותר לברך שהחיינו בספירת העומר - מותר לקנות בגדים 
חדשים, ואם לאו - אין לקנות בגדים חדשים. כפי שראינו, מותר 
לברך שהחיינו בספירת העומר, ולפיכך מותר לכאורה גם לקנות 

בגדים חדשים או ללובשם.
אולם בדברי הגאונים מצאנו שיש בעיה בעצם קניית בגדים חדשים 
רב  שהחיינו.  לברכת  קשר  ללא  העומר,  בספירת  בעשייתם(  )או 
שרירא גאון )מובא בתשובות ופסקים לחכמי אשכנז וצרפת, סט( 
כותב ש"גזרו חכמים שלא לעשות שמחה בין פסח לעצרת, ושלא 
)או"ח,  יושר  בלקט  וכן כתב  לעשות כסות חדשה עד שבועות". 
עמ׳ צח, ענין א( בשם תרומת הדשן. ובספר מנהג טוב )סא( כתב 

שמנהג טוב שלא לחנוך כסות ושום דבר חדש בתקופה זו.
אם כך, יש שתי סיבות מדוע לא לקנות בגדים חדשים בימי ספירת 
לומר  ואין  שהחיינו,  מברכים  חדש  בגד  שעל  משום  א.  העומר: 
חדש  דבר  לקנות  שלא  נהגו  ב.  העומר.  בספירת  שהחיינו  ברכת 

בימים אלו כדי למעט בשמחה.
אולם משני הטעמים יש מקום להסתייג: לגבי הטעם הראשון, כפי 
שראינו דעת רוב הפוסקים היא שניתן לברך שהחיינו בימים אלו. 
לגבי הטעם השני, אמנם יש הדים למנהג זה בדברי הגאונים, אולם 

לאחר מכן הוא לא הוזכר בדברי הפוסקים.
הלכה למעשה

כיצד עלינו לפסוק בעניין זה? מעיקר הדין, הטעם המרכזי לאסור 
שהכרענו  וכיוון  שהחיינו,  ברכת  מצד  הוא  חדשים  בגדים  קניית 
לעניין  הדין  הוא  ממילא  הספירה  בימי  שהחיינו  לברך  שמותר 
בגדים. למרות זאת, רבים נוהגים שלא לקנות בגדים חדשים בימי 
לכן,  פי המנהגים השונים(.  על  בעומר,  ל"ג  עד  )לפחות  הספירה 
מי שנוהג שלא לקנות ימשיך במנהגו, כיוון שיש לכך מקור בדברי 

הגאונים והראשונים.
עם זאת, כשיש צורך ניתן לקנות בגדים חדשים בספירת העומר 
)כגון שלא הספיקו לקנות לפני ספירת העומר, או שיש מבצעים 
בין  אפילו  שהרי  טוב,  מה   - בשבת  לחדשם  ניתן  אם  וכדומה(. 
מותר  הדין  מעיקר  אך  בשבת;  שהחיינו  לברך  מותר  הְמצרים 
לחדשם גם ביום חול. בגדים שאינם חשובים כגון לבנים, גרביים 

וכדומה - ניתן לכתחילה לקנות בימי הספירה. 
חתן, נער בר מצווה, בעל ברית וכדומה )וכן כל אדם שיש לו צורך 
משמעותי אחר( - בוודאי שיכולים לקנות בגדים חדשים במהלך 
כאמור  שעדיף  )אלא  משפחתם  גם  הדין  ומעיקר  הספירה,  ימי 

להשתדל לקנות לפני הפסח(.
מעיקר הדין מותר לקנות גם דברים גדולים כגון מכונית או דירה, 
אולם כשאין צורך עדיף לדחות דברים אלו )לכל הפחות עד ל"ג 
בעומר( כיוון שהם גורמים לשמחה יתרה. עם זאת, בארץ ישראל 
להיכנס  יכול  )ואם  אלו  בימים  גם  דירה  לקנות  לכתחילה  מותר 
לדירה ביום ל"ג בעומר ]או לפחות אחריו[ נראה שיש בכך עדיפות, 

אף שמצד הדין יכול להיכנס גם קודם לכן(.

ניתן להזמין את ספריו של הרב יוסף צבי רימון 
מסדרת הלכה ממקורה בטלפון 02-5474542/7

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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נמלים
"ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר אְרְצֶכם ֹלא ְתַכֶּלה ְּפאת ָׂשְדָך ִלְקצֹר 
ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלֵּקט" )יט,ט(

של מי הגרגרים?
לאחד  אותנו  מוביל  העניים  ממתנות  אחד  שהוא  הלקט 
מבעלי החיים המופלאים בעולמנו – הנמלים. מצאנו במשנה 

בפאה )ד,יא(: 
הן  הרי  הקמה  שבתוך  הנמלים  חורי 
הקוצרים,  שלאחר  הבית.  בעל  של 
העליונים לעניים והתחתונים של בעל 
לעניים  הכל  אומר  מאיר  רבי  הבית. 

שספק לקט לקט. 
הנמלים  של  האינסופיות  השיירות 
בכמות  הקן  אל  זרעים  האוספות 
עוררו  ק"ג  לעשרות  להגיע  העשויה 
התבואה  גורל  לגבי  במשנה  הדיון  את 
בפירוש  הרמב"ם  מפרש  שבקיניהן. 

המשניות: 
חורי הנמלים. הם חורי הנמלים שהם 
עושין בארץ לאגור שם הזרע כשיהיו 
אין  כי  בעל הבית,  בקמה, הם בחזקת 
לעניים בקמה כלום, וכשימצאו מאחרי 
לעניים  זכות  שם  יש  שהרי  הקוצרים 
במה שנפל, אמר שהזרע העליון והוא 
מן  שהם  שנאמר  לפי  לעניים,  הלבן 
והוא  התחתון  והזרע  החדש,  הזרע 
השחור לבעל הבית, לפי שנאמר שהוא 
קדמון ומזרע השנה שעברה הוא, ורבי 
השחור  להיות  אפשר  כי  אומר  מאיר 
שלא  אפשר  אי  כי  החדש,  מזה  ההוא 
שהדבר  ואחרי  ורע,  טוב  בזרע  יהיה 
והלכה  לקט,  לקט  ספק  נאמר  ספק 

כרבי מאיר. 
זרעי עונות שונות

רב  הם  שהקינים  הרמב"ם  מדברי  ללמוד  נוכל  אורחא  אגב 
שונות. אכן  מעונות  זרעים  בהם  למצוא  ניתן  ולכן  שנתיים 
הזרעים  בין  הנמלים  בקיני  להבחין  ניתן  המשנה  כדברי 
החדשים והישנים על פי מיקומם במחסני הזרעים בקן. על פי 
בשכבה  כי  מתברר  הקציר,  נמלת  בקיני  שנעשו  חפירות 
העליונה נאספים זרעים ופירות לא מקולפים )אפשר להניח 
ובשכבות  קולפו(  שטרם  יותר  טריים  בזרעים  מדובר  שאכן 
המינים  פי  על  המסודרים  מקולפים  זרעים  רק  התחתונות 
 השונים.  איסוף הזרעים על ידי הנמלים עלול לגרום לנזק רב  
שקצרוה  "שדה  )ב,ז(:  בפאה  במשנה  מוצאים  אנו  לחקלאי. 
או  הרוח  שברתה  נמלים,  קרסמוה  לסטים,  קצרוה  גוים, 
בין  משווה  המשנה  בקמה".  הפאה  פטורה, שחובת  בהמה... 

נזק הנמלים לסוגי נזק קשים אחרים.
לא רק נזקים

בצד הנזק שהם גורמים, נמצא שמינים של נמלי קציר עשויים 
להועיל לשדות התבואה בכך שהם משמידים את זרעיהם של 
צמחי בר העלולים להתפתח בשדה ולהתחרות עם התבואה 
 barbarus על המים והמינרלים. במחקר שהתבצע על המין
שהוא  שהנזק  התברר  הקציר(  נמלת  ממיני  )אחד   Messor

שולי  לתבואה  כלל  בדרך  גורם 
חשבון  של  ובסיכומו   )0.6%(
הנמלים מועילות לשדה. יחד עם 

זאת, במקרים מעטים הנזקים היו 
 9.2% כדי  עד  והגיעו  בהרבה  גדולים 

של היבול. אם נניח שהתנהגות נמלת הקציר השחורה דומה 
מדוע  להבין  נוכל   Messor barbarous המין  להתנהגות 
המשנה בפאה מציינת את הנזק הנגרם לשדה התבואה על 

ידי הנמלים )"קרסמוה נמלים"( כאירוע יוצא דופן. 
הנובעת  לתועלת  נוספת  דוגמה 
מדרום  ידועה  קציר  נמלי  מפעילות 
את  מנצלים  זו  אפריקה. בארץ 
את  לאסוף  מנת  על  הנמלים 
הרויבוס  צמח  של  הזעירים  זרעיו 
תה.  להכנת  המשמשים   )rooibos(
למרחקים  זרעיו  את  מפזר  הצמח 
קשה  ידני  באופן  איסופם  ולכן 
ביותר. מסתבר שנמלים אוספות את 
יחד  אותם  ואוגרות  לקינן  הזרעים 
זרעים אחרים. מאחר שהנמלים  עם 
ממיני  הזרעים  את  מאחסנות 
הצמחים השונים בנפרד ניתן להוציא 
בקלות את הזרעים הרצויים. מכל קן 
ניתן להוציא כ–200 גרם זרעים שזו 

כמות משמעותית מאוד.
"ראה דרכיה וחכם"

אורח החיים הפעלתני וההרמוני של 
לסמל  אותן  הפך  הנמלים  מושבות 
אבותינו.  בעיני  וצדק  חריצות  של 
מוצאים  אנו  )ו,ו-ח(  משלי  בספר 
פסוקים המתייחסים לתכונות אלו: 
דרכיה  ראה  עצל  הנמלה  אל  "לך 
שטר  קצין  לה  אין  אשר  וחכם. 
אגרה  לחמה  בקיץ  תכין  ומשל. 
בקציר מאכלה". הפסוקים מתארים 
במושבה  הפנימי  הארגון  את  הנמלה,  של  חריצותה  את 
ניצול הזמן בעונה המתאימה לקראת העתיד הקשה.  ואת 
בעיקר  לאגור  והקציר  הקיץ  עונת  את  מנצלות  הנמלים 
זרעים לקראת החורף שבו הפעילות מחוץ לקן קשה ומלאי 
המזון בשדות דל. כך גם אנו מוצאים בפסוק: "הנמלים עם 
לא עז ויכינו בקיץ לחמם" )שם לה,כה(. הניהול המאורגן של 
המושבה, המושתת על חלוקה צודקת של המשאבים, גרם 
להיותן סמל לתכונה זו: "אמר רבי יוחנן: אילמלא לא ניתנה 
)עירובין  מנמלה"  וגזל  צניעות מחתול  למידין  היינו  תורה 
ביניהן  פעולה  המשתפות  הפועלות  מראה  אולי  ק,ב(. 
בנשיאת משא כבד מבלי שאחת מהן תנסה להשתלט עליו 
הדגיש את הימנעותן מגזל. חריצותן באה לידי ביטוי לא רק 
באיסוף הזרעים אלא גם בפעולות נוספות בחיי המושבה 
הצאצאים  על  הגנה  הקן,  על  הגנה  פסולת,  סילוק  כמו 

ושטיחת זרעים רטובים לייבוש.

לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 

נמלת קציר 
Alvesgaspar :צילם

קן נמלת קציר – בהיקף תלולית 
החול נראות קליפות הזרעים

ַַ
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כולם נפגשים ברמזור
אתה נוסע על הכביש המהיר. 

הרגל סוחטת את דוושת הגז והרכב השחור טס קדימה חותך 
את הרוח כמו סכין לוהט.

אל  מרותקות  והעיניים  בחוזקה  ההגה  את  לופתות  ידיך 
הכביש שמתעקל לימין ולשמאל כמו נחש פראי.

מחוג המהירות חלף מזמן על פני קו המאה, מותיר מאחוריך 
שובל צבעוני של רכבים שלא עמדו בקצב שלך.

מעשרים  שפחות  ומגלה  הבקרה  שבלוח  בשעון  מציץ  אתה 
׳לעזאזל, אין מצב שאני  דקות נותרו עד הפגישה החשובה. 

מאחר הפעם. אני חייב להיות בזמן.׳
אתה לוחץ את הדוושה עד הסוף והמנוע מגיב בנהמה קולנית 

כסוס מירוץ לשמע אות הזינוק.
ואז...

הוא מופיע פתאום. 
שתי  שתוך  מעצבן,  ירוק  הבהוב 

שניות מתחלף לכתום, שרק מבשר על בואו של...האדום. 
בתוך שבריר שנייה המוח נערך לחשב את הדילמה הגורלית:

יותר,  אאיץ  אם  המעכב  המטרד  את  לצלוח  אספיק  האם 
נותר  ולא  מדי  קרוב  העצירה  קו  אבוד,  זה  הפעם  שמא  או 
אלא להיכנע ולבזבז שתי דקות מעצבנות בהמתנה מיותרת 

ברמזור?
למרבה הצער, המסקנה הפעם בלתי נמנעת. 

הרגל משנה עמדה לעבר הבלם, והצמיגים החדשים שורקים 
בחדות וחורכים את הכביש בפס שחור. 

אתה ראשון בצומת. בשניות שנותרו עד להגעת המזדנבים 
אחריך אתה פותח את החלון, מנסה להרגיש קצת מה קורה 

בחוץ. 
אתה מפנה את המבט שמאלה. מרבד כחול מרהיב של הים 
התיכון נפרש לעיניך. על שפתיו קצף לבן ואת פניו מעטרים 

גלים שובבים. 
מתובל  רענן  בירוק  הכול  את  צובע  האביב,  צוהל  מימין 

במרבדי כלניות אדומות. 
החלון  מן  משתחלת  ים  של  עדין  ניחוח  עם  נעימה  רוח 

ומלטפת את פניך ברכות. 
"איזה מזג אוויר מדהים," אתה מתפעל בקול, "ממש בזבוז 
להפעיל מזגן ביום כזה, ובעצם בכלל לנסוע ברכב... כל-כך 

יפה בחוץ..."
רכב משפחתי לבן ממודל מיושן עוצר מימינך וקולות צחוק 

של ילדים נשמעים ממנו. 
הצליל שלהם מרעיד בתוכך מיתר סמוי.

׳כשאתה טס על הכביש,׳ אתה מהרהר לעצמך, ׳אתה בעצם 
קופסאות מתכת  בהמוני  יחיד המוקף  בודד.. אדם  כל-כך... 
על גלגלים.׳ פתאום ברמזור אתה מגלה שיש בתוכן... חיים. 

שמשתובבים בהן ילדים.

ממש כמו... שלך. 
לך  שמחכים  המתוקים  הארבעה 

בבית. 
אוי, כמה שאתה מתגעגע אליהם. מסתבר שגם הערב הם לא 
יזכו לראות את אבא שלהם. הוא יחזור כשהם כבר ישנים, 
מקווה להחליף מילה עם אישה מפוהקת, כששניהם כמעט 

נרדמים...
רק דבר אחד עוד מחזיק אותך. 

היום יום חמישי. 
פחות מיממה נותרה עד שהאור יתחלף ועוד שבוע מטורף 

ועצבני ישחרר מלפיתתו וירפה ממך לכמה שעות של חסד. 
"גאון מי שהמציא את השבת הזו!" אתה חושב לעצמך, "מה 

הייתי עושה בלעדיה?!..."
פעם בשבוע אתה מקבל הזדמנות 
ולגמוע  בעיניים  לילדים  להסתכל 
כמו  שלהם  הילדותי  הצחוק  את 

משקה מרענן. 
רק  ולא  חיים  אנשים  לפגוש  הזדמנות  לך  יש  בשבוע  פעם 
וטבלאות  נתונים  עמוסי  מסכים  ניידות,  מתכת  קופסאות 

אקסל גדושות מספרים. 
את  לנשום  השמים,  אל  להסתכל  הזדמנות  בשבוע  פעם 

הפריחה, ולהקשיב לדופק של הטבע. 
ושל עצמך... 

יום בשבוע שמאפשר להיות ולא רק לעשות, לחוות ולא רק 
לבצע, לחשב מסלול מחדש ולא רק לסחוט את דוושת הגז 

ולשעוט קדימה בלי לראות אף אחד ממטר. 
שאר  שבכל  השאלות  את  עצמך  את  לשאול  בשבוע  פעם 
האם  לשאול:  מפחד...(  גם  )ואולי  מספיק  לא  אתה  הימים 
רציתי לחיות?  לי עם עצמי? האם אלו החיים שתמיד  טוב 
האם יום אחד, כשאגיע לקצה המסלול, לא אצטער על הדרך 

בה חייתי את החיים שלי?
וואו! איזה פלא היום הזה. 

אם רק היה ממנו קצת יותר... 
אם רק יכולנו ללגום מהקסם שלו יותר מפעם בשבוע... 

יכולת להתרפק בגעגועים עוד הרבה זמן אך הצפירה החדה 
עיניים  פוקח  אתה  המחשבה.  חוט  את  לך  קטעה  מאחור 
ומגלה שהרמזור כבר לא אתך. הוא המשיך לתחנתו הבאה 

ופסק הזמן המתוק שהתענגת עליו התפוגג ונעלם.
אתה מניח את הרגל על דוושת הגז והרכב מזנק קדימה חזרה 

אל המירוץ. 
בלב נותרו רק געגוע וצביטה קטנה. 

׳כמה חבל. התחלף האור. נגמרה שבת..׳

 לתגובות, חומרי העשרה
 והצטרפות לרשימת תפוצה:

milatova.org.il 

אתה מניח את הרגל על דוושת הגז 
והרכב מזנק קדימה חזרה אל המירוץ..
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אוצרים לרגע 
בין קודש לחול

ָרֵאל ְואַמְרתָּ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיְשׂ ל ֲעַדת בְּ ר ֶאל כָּ בֵּ "...דַּ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ה׳ ֱא-ֹלֵהיֶכם." ְהיּו כִּ ים תִּ ְקדִֹשׁ

בתואר קדוש נכלל גם מוטיב ההבדלה. תואר זה ניתן 
אנו  אותם  ורעיון  מושג  מכל  מובדל  שהוא  לקב"ה, 
יכולים לתפוס. כמו כן נקרא קדוש, דבר אותו הבדיל, 
מן המציאות היום-יומית, באמצעות מצווה או חיוב.
ההבדלה בין קדושת השבת לימי החול כוללת בתוכה 
וכך  האש  מאורי  ועל  הבשמים  על  היין,  על  ברכה 
נובע  הבשמים  יסוד  השבת.  מקדושת  נפרדים  אנו 
מהפרידה מן הנשמה היתירה. כדי לנחם את הנשמה 
על היבדלותה מן הקדושה, אנו מתבשמים מן הריח 

הטוב.

מגדלי  המוזיאון  באוסף 
ואיוריהם מקהילות  בשמים 

רבות. ביניהם גם רישום 
בשמים  מגדלי  של 
האמן  משל  רוקדים 

יוסל ברגנר.
ברגנר נולד בשנת 1920 
ישראלי  צייר  בוינה, 
הסוראליזם  מחשובי 
הישראלי. ברגנר הקנה 
לעצמים שצייר תכונות 
ומעמד  אנימטיביות 
האווירה  סמל.  של 
מן  שאובה  בציוריו 

המסורת הצפתית.
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חידה לקדושים
פעולה בפרשה:

פעם להזדרז ולהספיק ופעם לחכות ולהמתין.
מהי הפעולה?

החידה הייתה: 
מארח הגיש לשני אורחיו, אשה למלך ואנשיו ושופט למלאך ה׳.

הפתרון: מצות.
בֹאּו ֶאל  ֻסרּו ֵאָליו ַויָּ ם ְמאֹד ַויָּ ְפַצר בָּ לוט הגיש לשני המלאכים: "ַויִּ

אֵכלּו" )בראשית יט,ג(. ה ּוַמּצֹות אָפה ַוֹיּ תֶּ ַעׂש ָלֶהם ִמְשׁ יתֹו ַויַּ בֵּ
ִית  בַּ בַּ ק  ַמְרבֵּ ֵעֶגל  ה  "ְוָלִאשָּׁ לשאול:  מצות  הגישה  האוב  בעלת 
ֵפהּו ַמּצֹות" )שמו"א כח,כד(. ָלׁש ַותֹּ ח ֶקַמח ַותָּ קַּ ֵחהּו ַותִּ ְזבָּ ַמֵהר ַותִּ ַותְּ

 info@hidonim.com :לתגובות 

א  בָּ "ְוִגְדעֹון  ה׳:  למלאך  הגיש  גדעון 
ַמּצֹות  ֶקַמח  ְוֵאיַפת  ים  ִעזִּ ִדי  גְּ ַעׂש  ַויַּ

רּור ַוּיֹוֵצא  פָּ ַרק ָשׂם בַּ ל ְוַהמָּ סַּ ָשׂר ָשׂם בַּ ַהבָּ
ׁש" )שופטים ו,יט(.  גַּ ַחת ָהֵאָלה ַויַּ ֵאָליו ֶאל תַּ

בחידון  נשאלתי  ַמּצֹות"  ֶקַמח  "ֵאיַפת  שהגיש  אדם  על   - )אגב 
הארצי לנוער לפני 30 שנה(

נשמח לארח את חידותיכם במדור זה עם ציון שמו של כותב 
החידה. רעיונות שלחו לכתובת המייל המצורפת מטה עד שלושה 

שבועות לפני פרסום החידה.
בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה" ָ
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נקודת מבט
עצמאות נקנית בייסורים

בית קברות לפני המדינה
החירות  בין  ימים   50 גשר  על  התקדמו  מצרים  יוצאי 
בקבלת  הרוחנית  החירות  לבין  מצרים  ביציאת  המדינית 
 23 בן  גשר  על  שנה  מדי  מתקדמים  אנו  בדורנו  התורה. 
לבין  בתש"ח  המדינית  והעצמאות  הזיכרון  יום  בין  ימים 
יום ירושלים הרוחנית בתשכ"ז. ניתן לומר ברוח ההגדה: 
"בכל יום זיכרון ויום עצמאות חייב אדם לראות את עצמו 
להקמת  נפש  בחירוף  להילחם(  )וימשיך  לחם  הוא  כאילו 

מדינת ישראל".
בילק"ש מובא: "משל לאב ובן שהיו מהלכין בדרך ונתייגע 
הבן, ואמר לאב: היכן היא המדינה? ענה לו האב: בני, סימן 
המדינה  הרי  לפניך  קברות  בית  ראית  אם  בידך,  יהא  זה 
שתכפו  צרות  ראיתם  אם  הקב"ה,  אמר  כך  לך.  קרובה 
אתכם באותה שעה אתם נגאלין, שנא' יענך ה' ביום צרה". 
הדרך ליום העצמאות מסומלת בזכרון הנופלים, להדגיש 
מה'מחיר'  נפרד  אינו  העצמאות  שביום  הגדול  שההישג 
הכבד והכואב שמומחש ביום הזיכרון, וכמאמר חז"ל "ארץ 

ישראל נקנית בייסורים".
כמו רבים מאתנו גם אני חש ייסורים אישיים על חברים 
אבוטבול  משה  שלי  החברותא  לידי.  ממש  בקרב  שנפלו 
ירושלים  משחררי  הצנחנים  מלוחמי  גת  מקרית  הי"ד 
אל  כתף  כשלחמנו  ממני  ס"מ  כמה  נפל  הימים'  ב'ששת 
כתף בשיח' ג'ראח; אברהם דוד כץ הי"ד מירושלים חבש 
יקר  בן  ומשה  ביבנה,  בכרם  ה'הסדר'  ספסלי  את  כמוני 
הי"ד מלוד, שניהם לוחמים עזי נפש שהיו פקודיי במעוז 
'כתובה' על שפת תעלת סואץ ונפלו למחרת יוה"כ לאחר 
לחימה רצופה של 24 שעות בהן מנענו מהמצרים לצלוח 

את התעלה.
בדרך הטבע

רבות  פעמים  להלחם  נדרשים  אנו  מדוע  השאלה  ועולה 
עושה  הקב"ה  אין  מדוע  ויקרים?  רבים  קרבנות  ולהקריב 
עמנו נס כביציאת מצרים, "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"? 

מדוע נגרעו זכויות דורנו מזכויות יוצאי מצרים? 
פרשנים רבים הבחינו והבדילו  בין יוצאי מצרים לבאי א"י. 
מצרים  יוצאי  בין  מבדיל  במדבר(  לספר  )הקדמה  הנצי"ב 
לבין באי א"י שצריכים להתהלך  ניסים,  שהתרחשו להם 
בדרך הטבע: "עיקר זה הספר הוא מחליף ומשנה הליכות 
שהלכו  הדרך  מן  לא"י,  שהגיעו  מאז  עולם  בחיי  ה'  עם 
שהלך  התפארת  במידת  מתנהגים  היו  שבמדבר  במדבר. 
הטבע.  מהליכות  מן  למעלה  לגמרי  שהוא  משה  לימין 
בדרך הטבע בסתרי השגחת מלכות שמים".  הלכו  ובא"י 
הבחנה  הוא  גם  מציין  לב,ג(  )דברים  משך-חכמה  בעל 
טבעי  באופן  האומה  יתנהג  אשר  התכלית  "עיקר  דומה: 

ויאספו  יקצרו  כי  פרטי,  מושגח 
דגנם... וחיים כזה הוא חיים רוחניים ויקר מכל חיי העולם 
וכל  הטבע  גבולות  נפרצו  בימי משה אשר  כן  לא  הבא... 
לפניהם... הלא  הולך  וה'  ה',  וכבוד  ענן  רואה עמוד  אחד 

אין זה רק חיי העולם הבא, חיים של מלאכים!" 
הרב שלמה גורן )תורת-המקרא פר' בשלח( מדגיש כי "ה' 
ילחם לכם ואתם תחרישון" זה נס בלעדי ליוצאי מצרים. 
לא"י צריך להיכנס בדרך "עלה רש", בלחימה רגילה כדי 
להתנחל בה ולהתנהל בדרך הטבעית ובסייעתא דשמייא.

קומת המאמינים
היסוד המשותף לכל העם היושב בציון צריך להיות מבוסס 
על אבחנה זו, על קיום המדינה בקומה הראשונה ברובד 
הנצי"ב:  כדברי  נוספת  קומה  יש  המאמינים,  לנו  טבעי. 
ציונים  של  זו  הכרה  שמים".  מלכות  השגחת  "בסתרי 
רבות  גלויות  יוצאי  ולא  בא"י,  ישראל  קוממיות  מחדשי 
מהן התקבצנו, היא הבסיס המשותף לעם כולו ולעתידנו 
כמדינה יהודית ריבונית, "באופן הטבעי המושגח הפרטי", 
להרתיע  צריכים  לא  הקשיים  המשך-חכמה.  כלשון 
דודי לצבי,  "דומה  ולייאש, כפי שלמדנו במדרש שיה"ש: 
מה צבי זה נראה וחוזר ונתכסה, כך גואל אחרון נגלה להם 
)בהקמת המדינה ובניין הארץ( וחוזר ונתכסה )במלחמות 
מוילנא  הגאון  דברי  עלינו  מקובלים  עלינו(".  ובאיומים 
)קול-התור(: "עלינו לדעת כי בעקבות משיחא מכל צרה 
פי הכתוב:  והישועה באה מתוך צרה, על  ישועה,  יוצאת 
'ְוֵעת-ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב, ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע'. לכן חלילה לנו לסגת 
אחור במשהו אם יהיה ח"ו איזה קושי... ולהיות בטוחים 
כי דווקא ממנה יעקב יוושע, ומן המיצר נגיע למרחב י-ה".  
וכך ברבנו בחיי: "כאשר יתקרב הקץ תהיינה צרות רבות 
יוחנן:  ר'  אמר  לישראל:  הישועה  סימן  והוא  ומתחזקות 
לו  חכה  כנהר  עליו  באות  רבות  שצרות  דור  ראית  אם 
שנא': ִּכי-ָיבֹוא ַכָּנָהר ָצר רּוַח ה' נְֹסָסה בֹו. וסמוך לו: ּוָבא 

ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל".

אמונה בגאולה בדרך 
הטבע היא היסוד 

לאחדות העם

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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