
לפרסום מודעות: 052-4295209

קבלת שבת
עלון תורני לכבוד שבת קודש

16
39

ס'
 מ

יון
יל

ג

פרשת ראה 
תשע"ו
ל׳ באב 3/9/2016
השנה השלושים ושתיים

גולן
18:42 
19:36

חיפה
18:33 
19:39

תל-אביב
18:42 
19:49

באר שבע
18:43 
18:38

אילת
18:41 
19:36

 ירושלים
18:26 
19:37

זמני
כניסת 
השבת

ויציאתה

ה'
בנ

בי
ם 

כר
ת '

יב
ש

ש י
א

 ר
רג

נב
רי

 ג
כי

רד
 מ

רב
ה

הרב אסף הר נוי יצא למילואים וחזר עם תובנות בנושא ה..שמחה
עמ' 2

עמ' 3

תרזה פרנקל מתכוננת לשנת הלימודים החדשה

ושמעתי כי חנון אני
בליעל...  נקרא  זה  הרי  הצדקה  מן  עיניו  המעלים  כל 
הקב"ה  בליעל...'  לבבך  עם  דבר  יהיה  פן  לך  'השמר 
קרוב לשועת עניים שנא' 'שועת עניים אתה תשמע'. 
לפיכך צריך להזהר מצעקתן שהרי ברית כרותה להם 
'והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני' )הל'  שנא' 

מתנות עניים פ"י ה"ג(.
נא  'הראני  משה  שכשביקש  אומרת  בברכות  הגמ' 
לא  "כשרציתי  לו:  ואמר  הקב"ה  סירב  כבֹדך',  את 
רצית, עכשיו שאתה רוצה, אני איני רוצה". ופירש"י, 
משה  רצה  לא  הסנה,  מתוך  הקב"ה  לו  שכשקרא 
מהביט  ירא  כי  פניו  את  משה  'ויסתר  שנא'  להביט, 
אל האלקים'. והדברים קשים. הרי משה הסתיר פניו 

מחמת יראתו ומדוע ננזף על כך?
והנה במס' שבת )נה,א( מספרת הגמ' שרב יהודה ישב 
עוול  איזה  על  וצעקה  אשה  ובאה  רבו,  שמואל  לפני 
לא  יהודה,  רב  שאלו  הגיב.  לא  ושמואל  לה,  שנעשה 
סבירא ליה למר 'אוטם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא 
ולא ייענה'? ענה לו שמואל, הרי מר עוקבא, אב בית 

דין לפניה, יעיין הוא בדבר.
)י,ב(.  בתרא  בבא  במס'  מופיע  האירוע  של  המשכו 
הגמרא מספרת שם על רב יוסף שחלה וחזר לתחייה, 
וסיפר על דברים שראה ושמע למעלה, "עליונים למטה 
ותחתונים למעלה". וכתבו שם תוס': "פי' ר"ח, דאמרו 

רב  בידם  שקבלה  הגאונים 
הפוך",  ד"עולם  רב,  מפי 
דהוי  שמואל  שראה  היינו 
יתיב קמיה רב יהודה תלמידו, 
משום דמיחה בשמואל בפרק 

במה בהמה, גבי ההיא איתתא 
ולא  וצווחה קמיה שמואל  דאתיא 

לאדם  אין  אם  שגם  בזה,  חז"ל  לימדונו  בה".  אשגח 
יכולת לסייע, מ"מ להקשיב לעשוקים הוא חייב.

וכך ביאר הכלי יקר מדוע ננזף משה כשהסתיר פניו: 
"קרא לו 'משה משה', לפי שגלות ישראל דומה עליו 
קריאה  אחר  קריאה  קראו  לכך  כביכול,  למשא  ית' 
ית'  מעליו  ולהקל  ביאתו  ביותר  למהר  משה(,  )משה 
המשא, כמ"ש 'עמו אנכי בצרה' ". טענתו של הקב"ה 
כשראה  אבל  לעזור,  יכול  לא  שמשה  שהגם  הייתה, 
לפחות  עליו  היה  כביכול,  כבד  משא  נושא  שהקב"ה 

להשתתף בצערו, והוא נמנע מלהביט.
מכאן הורונו חז"ל על חובת ההשתתפות בצער הציבור 
ואמרו "בזמן שישראל שרויים בצער ופירש אחד מהם, 
ומניחין  לאדם,  לו  שמלווין  השרת  מלאכי  שני  באים 
ידיהן על ראשו ואומרים: "פלוני זה שפירש מן הציבור, 

אל יראה בנחמת הציבור" )תענית יא,א(.
יושר:  שערי  לספרו  בהקדמה  שקופ  שמעון  ר'  וכתב 
"יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו, שיהיו כל עבודתנו 

ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל". 
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זווית נשית
ופרוש עלינו שנת לימודים חדשה

שנת הלימודים נפתחה השבוע, והשגרה המשפחתית 
חזרה. מצד אחד היו אתרי האינטרנט מלאים בחודשיים 
להעסיק  הקושי  את  הורים  של  בתיאורים  האחרונים 

את הילדים בחודשי הקיץ, 
ומצד שני אני שומעת שוב 
ושוב טענות על מוסד בית 
הספר ועל כישלונו בהבנה 
של הילדים, באי התאמתו 
שנות  של  הלמידה  לצרכי 
יכולתו  בחוסר  האלפיים, 

ואני  ועוד.  ראויים,  להישגים  ולהביא  פערים  לצמצם 
רוטנים  אנחנו  מצב  שבכל  לנו,  קרה  מה   – שואלת 
אחד  כל  ומה  אוטופי?  לעולם  ומייחלים  ומקטרים, 
מאתנו עושה כדי להצליח לשפר את הבעיות שעומדות 

לפניו?
בשנים האחרונות אני נחשפת לסיפורים מסמרי שיער 
מהמורים,  החינוך  מערכת  בוגרי  שחוו  פגיעות  על 
מחומר  והכללים,  מהחוקים  הספר,  בית  מהנהלת 
בכאב,  לסיפורים  מקשיבה  אני  לא.  וממה  הלימודים, 
ותוהה איך כל כך הרבה אנשים במערכת החינוך מנסים 
לעשות טוב בכל לבם, לעתים בתנאים בלתי אפשריים, 
ומהצד השני יוצאים מתחת ידיהם כל כך הרבה אנשים 
מה  טראומטיות.  חוויות  מלאי  וכואבים,  ממורמרים 

אנחנו עושים לא טוב?
אליהו,  בשדה  הדתי  הקיבוצי  הספר  בית  בוגרת  אני 
שם  למדתי  מאוד.  חיוביים  הספר  מבית  וזיכרונותיי 
זוכרת עד  ובלי סוף דרך ארץ. אני  הרבה מאוד תורה 
לחיי,  רלבנטי  לימודי  חומר  אכפתיים,  מורים  היום 
שיחות מהותיות על החיים ועל ערכים יהודיים וכלליים. 
אני גאה בבית הספר שלמדתי בו, ומאחלת לכולם בית 
ספר כזה. לעומתי יש בוודאי אחרים שרואים את אותן 
לשאלתי  מהתשובה  חלק  אז  שונה.  באופן  החוויות 
ביכולות, בתפיסות,  נובע משונות  על מערכת החינוך 
אין  כלומר,  התלמידים.   - הלקוחות  של  ובציפיות, 
בכלל אפשרות לרצות את כולם, כי כולם שונים, כולל 

המורים, ההורים והתלמידים.
הדבר השני הוא השינוי בערכים האוניברסליים בעולם 

– שיטות חינוכיות מחמירות, 
פיסי,  וכאב  השפלה  ששילבו 
מי  יותר.  לגיטימיות  אינן 

שחווה שיטות כאלו שולח כיום 
את ילדיו ונכדיו למוסדות חינוכיים מכבדים ובטוחים 
גם  לצערי  אבל  יותר. 
באה  לא  הזה  השינוי  עם 
רווחה לעולם. רבים רבים 
ומהוריהם  מהתלמידים 
חוקי  על  מתלוננים 
המסגרת, על הכללים, ועל 
הסנקציות של בתי הספר. 
לשמור  נדרשים  המורים  הדדית:  היא  האחריות  כאן 
על המסגרת כדי להצליח לעשות את המוטל עליהם, 
ללמד, לעתים בתנאים קשים ביותר – כיתות ענקיות, 
מותאם,  לא  לימודי  חומר  קשות,  משמעת  בעיות 
סבורה  אני  הקשיים  למרות  ועוד.  חסרים,  משאבים 
שהמורים חייבים ללמוד לעבוד עם המרדנות הטבעית 
של ילדים, ועם האתגרים הלא פשוטים שהם נתקלים 
בהם יום יום, מתוך כבוד רב לילדים, בניסיון להבין את 
הצד שלהם, ומתוך 100 אחוז רצון לפעול לטובתם. אין 
לנו המורים ברירה אלא למצוא בעצמנו את הכוחות 

לכך, זו בדיוק עבודתנו.
מן הצד השני אני מבקשת לפנות להורים: האחריות 
ואת  ילדינו  של  המורים  את  לכבד  ללמוד  היא  שלנו 
כללי המסגרת של בתי הספר. גבולות, כללים וחוקים, 
והילדים  האמתי  בעולם  הישרדות  של  בית  אלף  הם 
שלנו זקוקים להם. הורים רבים )מדי( כיום מתנגדים 
ומזלזלים בכללים של בתי הספר ויוצאים נגדם. בעיני 
ומקשים  אדם,  כבני  במורים  פוגעים  שהם  רק  לא 
ילדיהם,  את  וללמד  להתמודד  הספר  בתי  על  מאוד 
אלו  עצמם.  בילדים של  ישירות  גם  פוגעים  הם  אלא 
והזלזול  מחד,  המסגרת  דרישות  מול  נבוכים  עומדים 
של הוריהם מאידך, ולא יודעים מה לעשות. זו אחריות 

בסיסית שעל ההורים לקחת על עצמם!
אני מאחלת לכולנו, הורים, מורים ותלמידים, להצליח 
להפיק את המרב משנת הלימודים, הן בבית הספר והן 
בבית. אני מייחלת שזה יקרה עם הרבה כבוד ועין טובה 

בין כל הנפשות הפועלות. שנת לימודים מוצלחת!

איך זה שכל כך הרבה אנשים במערכת 
החינוך מנסים לעשות טוב בכל לבם, 
ומהצד השני יוצאים מתחת ידיהם כל 

כך הרבה אנשים ממורמרים?
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שמחת אמת
הביטוי "שמחה" חוזר ומופיע בפרשתנו יותר מבכל פרשה 
לשמוח  המצווה  מלבד  התורה.  חומשי  בחמשת  אחרת 
שבה  בפרשתנו,  היא  גם  המופיעה  הרגלים,  בשלושת 
ומוזכרת השמחה כתיאור מצב של איש ישראל המגיע אל 

מיטב תבואתו  בית המקדש עם 
משפחתו.  עם  באכילתה  ושמח 
שעליה  בשמחה  בה  יש  מה 
מוגמרת  כעובדה  הכתוב  מדבר 
אכילת  למעשה  המצטרפת 

שאודותיה  השמחה  כיצד  ה'?  לפני  והתבואה  הפירות 
מדברים הכתובים יכולה ללמד גם אותנו מהי שמחת אמת 

וכיצד נוכל להשיגה?
תרח"ט 7

גילוי נאות, לפני כשבוע זכיתי להשתתף, כחלק משירות 
מילואים, בתרגיל חטיבתי של חטיבת הטנקים - "חטיבה 
7". מדובר בתרגיל גדול ומשמעותי, מופע של פעם בשנה, 

בו נקראנו חבריי מהמילואים ואני לקחת חלק.
יושבים  עצמנו  את  כשמצאנו  שעות,  מספר  לאחר  כבר 
נגיע  לא  הנראה  שככל  הבנו  לפקודות,  וממתינים  בשטח 
בתרגיל הזה לא לביירות וכנראה גם לא לחרמון. אט אט 
גילינו שחלקנו בתרגיל יהיה ברובו שולי וללא הרבה עשייה 

ועבודה.
היו  החיילים  של  ממרביתם  שיצאו  הראשוניים  הקולות 
יותר  צריך  מילואימניק  "מה   - וצוהלים  שמחים  דווקא 
מקפה שחור תחת העץ וקצת בריזה מהצד", אכן קפה בא 

וקפה הלך אבל אנחנו במקומנו עמדנו, או רבצנו.
מעט  קריאות  להישמע  החלו  יומיים  או  יום  כשעברו 
כך  על  וכעס  במרמור  הוחלפה  המנוחה  שמחת  אחרות. 
שבאנו לריק. תוך כמה ימים מצאו עצמם כל חיילי הפלוגה 
מבקשים לרוץ בחום ולהסתער על דיונות, הנאת המנוחה 
עם הקפה השחור הוחלפה ברצון לטפס, להזיע ולכבוש 

יעדים.
מה הוביל לשינוי זה? מדוע הוחלפה הנאת המנוחה בבקשת 

המאמץ והיגיעה?
ההנאה והשמחה

לעתים נוצר בלבול בין שני מושגים: "הנאה" ו"שמחה". 

אותן  את  מסמלת  ההנאה 
לאדם  המגיעות  הנאות 
לו  הנעימות  חיצוניות  מחוויות 

ואשר הדרך להשיגן קלה יחסית. 
הנאה  לאוכל  תגרום  טעים  שוקולד  אכילת  למשל  כך 
"יקיצה טבעית"  יקום  יחוש האדם אשר  גם  וכך  גדולה, 

בשעת בוקר מאוחרת.
במובנה  השמחה,  זאת,  לעומת 
אחר  משהו  מבטאת  העמוק, 
העמוקה  השמחה  לחלוטין. 
לאדם  המגיע  אושר  מבטאת 

דווקא מן הדברים ההפוכים לאותה הנאה חיצונית. 
אחד המושגים השבים וחוזרים בספר תהלים הוא מושג 
ה"אושר". "אשרי האיש" הן המילים הראשונות בספר, ועל 
מילים אלו חוזר דוד המלך ומדגיש עבורנו מה מוביל את 
האדם לשמחה האמתית. אמירתו של דוד - "יגיע כפיך כי 
תאכל, אשריך וטוב לך" ניצבת כסמל ומלמדת אותנו כי אל 
האושר יגיע האדם דווקא מתוך יגיעה ועמל, אל השמחה 
השלמה נגיע דווקא מתוך ערכים מסוימים שלמענם נחיה, 

נפעל ונעבוד.
ושמחתם בכל משלח ידכם

השמחה החוזרת מספר פעמים בפרשתנו מוזכרת גם היא 
דווקא בהקשר של אותו אושר הבא לאדם מתוך יגיעתו 
ועמלו. אותם חקלאים המוזכרים בפרשה, באים ועולים 
לאחר שנה  בית המקדש,  אל  בדרך ארוכה במעלה ההר 
של עבודת אדמה קשה, כשבידיהם מעשר דגנם ותירושם 
סמוך  כשהם  העת,  באותה  רבות.  בו  וטרחו  עמלו  אשר 
של  מתיקות  מאותה  לטעום  הם  זוכים  המקדש,  למקום 
עבודתם הרבה ומיגיע כפם. מצב זה, של אכילת "משלח 
ידם" אשר טרחו ועמלו בו, הוא שמביאם לאותה שמחה 
עליונה לפני ה'. הוא שגורם לאותה תחושה של סיפוק, 

משמעות ושביעות רצון מחייהם ומעשיהם.
ללא  שברביצה  הגדולה  וההנאה  הכיף  כל  עם  כי  נראה, 
מעש כשפק"ל קפה בצד, בסופו של דבר מבין האדם כי 
האושר האמתי והשלם יגיע לו דווקא מהטרחה והעשייה 

למען ערך עליון.

הארה בפרשה

atharnoy7@gmail.com :לתגובות

תוך כמה ימים מצאו עצמם כל 
חיילי הפלוגה מבקשים לרוץ בחום 

ולהסתער על דיונות
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מה בין צימר לקלמר?
התלמידים המתחילים בשעה טובה את לימודיהם נושאים על גבם 
ילקוט, ובתוכו קלמר ועפרונות. שלוש המילים הללו, השימושיות 
שכן  לשוננו,  של  תולדותיה  את  במעט  להמחיש  יכולות  כך,  כל 

מקורן בשלושת הרבדים העיקריים של העברית.
המילה ילקוט מקורה בתנ"ך. כך נאמר על הנער דוד היוצא להילחם 
בגוליית: "וִּיַּקח ַמְקלֹו ְּבָידֹו ַוִּיְבַחר לֹו ֲחִמָּׁשה ַחֻּלֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהַּנַחל, 
ֶאל  ַוִּיַּגׁש  ְבָידֹו  ְוַקְּלעֹו  ּוַבַּיְלקּוט  לֹו  ֲאֶׁשר  ָהרִֹעים  ִּבְכִלי  אָֹתם  ַוָּיֶׂשם 
ילקוטים משתמשים אפוא  ַהְּפִלְׁשִּתי". הילדים הנושאים על גבם 
– מתרמיל  קל במשמעה  שינוי  תוך  היחידאית,  התנ"כית  במילה 

שבו חלוקי אבנים לתיק ובו מחברות וספרים.
אנו.  בתקופתנו  שנולד  חידוש  היא  זאת,  לעומת  עיפרון,  המילה 
החולצה  גם את  ללשוננו המתחדשת  קלוזנר, שתרם  יוסף  פרופ' 
ואת הקרנף, חידש את המילה עיפרון לכלי הכתיבה שהיה בעבר 
לא  וכבר  החומרים  השתנו  אמנם  הזמן  במרוצת  עופרת.  עשוי 

משתמשים בעופרת לכתיבה – אך השם נשאר במקומו. 
המילה קלמר אין מקורה במקרא ואף לא בעברית החדשה, אלא 
בלשון חכמינו זכרם לברכה. בתקופת חז"ל כתבו אבותינו בקולמוס, 
שפירושו ָקֶנה ביוונית. פעמים הרבה פיתוחים טכנולוגיים ושמות 
הלועזי  איתם את שמם  נושאים  זרה  חפצים שמגיעים מתרבות 
היום  עד  למשל,  כך  החדשה.  בתרבות  מתאקלמים  כשהם  גם 
שפריץ – מושגים בגרמנית  שפכטל ועושים  הבנאים עובדים עם 

שהיו שגורים בפי העולים בתחילת 
איתנו  ונשארו  הקודמת,  המאה 
גם  בעבר  קרה  כך  שנים.  לאורך 

שימש  הוא  ביוונית   – לקולמוס 
בהוראה  וכן  )קנה(  הראשונית  בהוראתו 

רק  אותו  קיבלה  העברית  אך  לכתיבה(,  המיועד  )קנה  החדשה 
יפה בדברי  ניתן לראות  ְּכשם כלי הכתיבה. כך  בהוראה השנייה, 
חז"ל: "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז. ולפיכך זכה 
קנה ליטול הימנה קולמוס, לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות". 
דוגמה נוספת לתופעה זו היא הצימר. צימר בגרמנית הוא פשוט 

חדר, אך בעברית הוא משמש במובן המצומצם של דירת נופש.
הכלי המשמש את הקולמוס – קסת הדיו, או הכלי שבו מניחים 
את הקולמוס – נקרא ביוונית קלמרין. כך נאמר במשנה במסכת 
מקוואות: "קלמרין אינה טהורה עד שינקבנה מצדה. וקלמרין של 
יוסף הכהן היתה נקובה בצדה". הקלמרין הוא שמו של כלי בודד, 
הרגילה  הרבים  כצורת  בטעות  כנראה  נתפסה  "ין"  הסיומת  אך 
גזרו  ולכן   – ועוד(  קידושין  נישואין,  במילים  )כמו  חז"ל  בלשון 
בתשובת  למצוא  ניתן  למשל  )כך  "קלמר"  הכלי  שם  את  לאחור 
וכך הוא שמו  בקלמר וכתב בו"(,  החת"ם סופר: "טבל הקולמוס 

כיום בכל אתר ואתר. 
הנה כי כן, הילקוט שבתוכו הקלמר ובתוכו העיפרון – יכולים לתת 

לנו שיעור קצר על תולדותיה של הלשון.

בא לידי ביטוי
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)עבור המפטירים 'השמים כסאי' גם בראש חודש אלול(

תוכנו של ראש חודש הוא ההתחדשות על ידי החזרה 
אל הראש, הראשית. אנחנו שבים להתבונן בראשית 
הבריאה ובמטרותיה. משום כך הפטרת ראש חודש 
מתחילה עם הפרדוקס שביסוד בריאת העולם: אף 
על פי ש"השמים כסאי והארץ הדום רגלי, איזה בית 
)ישעיה סו,א(,  ואיזה מקום מנוחתי"  לי  אשר תבנו 
עם כל זאת: "ואת כל אלה ידי עשתה ואל זה אביט 

אל עני ונכה רוח וחרד על דברי" )ב(.
את  המבארים  )ג-ו(  פסוקים  באים  ואילך  מכאן 
הנהגת מידת דינו של הקדוש ברוך הוא, על פי מה 
שרמח"ל כינה בספרו "דעת תבונות" בשם "הנהגת 
ה'  קול  מהיכל,  קול  מעיר,  שאון  "קול  המשפט": 

משלם גמול לאויביו" )ו(.
לא רק הפורענות הבאה על החוטאים נזקפת למידת 
הדין אלא גם גאולת ישראל מן הדין היא: "ונודעה 
יד ה' את עבדיו, וזעם את אויביו" )יד(, מה שמתאים 
לשיטת רבי אליעזר )סנהדרין צח,ב( שגאולת ישראל 
לציין  הכתוב  מרבה  זאת  עם  יחד  בתשובה.  תלויה 
רבי  לשיטת  בהתאם  הגאולה,  של  ההכרחיות  את 
יהושע שאין הגאולה תלויה בתשובה: "האני אשביר 
ולא אוליד, יאמר ה', אם אני המוליד ועצרתי, אמר 

א-לוהיך" )ט(.

אלא  אינם  אלה  כל  אבל 
ה'  עצת  של  שבילים 
הכללית  המגמה  להשלמת 

שהיא  ההיסטוריה,  של 
מעשיהם   - "ואנכי  העמים:  כל  בקרב  השם  קידוש 
המסתתר  הוא  אני  כלומר,  )יח(.  ומחשבותיהם" 
"באה  אדם.  בני  של  ומעשיהם  מחשבותיהם  בקרב 
לקבץ את כל הגוים והלשונות, ובאו וראו את כבודי" 
)שם(. מתברר שפיזורו של עם ישראל בקרב העמים 
נועד לשתף את העמים במהלך של שיבת ציון, ועל 
ידי כך לזכות בדבקות בה': "ושלחתי מהם פליטים 
אל הגוים... אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את 
)=עם(  את  והביאו  בגוים.  כבודי  את  והגידו  כבודי, 
כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה'... כאשר יביאו בני 
מהם  וגם  ה'.  בית  טהור  בכלי  המנחה  את  ישראל 

אקח לכוהנים, ללויים אמר ה' " )יט-כא(.
נצחיות עם ישראל, "כן יעמוד זרעכם ושמכם" )כב(, 

מקבלת רקע חדש: תיקון העולם כולו.
מתוך המהלך הגדול הזה, המציב משימה אוניברסלית 
עבור עם ישראל בשובו לציון, מקבלת עבודת ראש 
חדשה:  משמעות  הבריאה,  מחשבת  יום  חודש, 
ההכרה של כל העולם בבורא העולם, ועבודת השבת, 
המיוחדת לישראל, מצביעה על מרכזיות עם ישראל 
במהלך. "והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו 

יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר ה' " )כג(.
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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,
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

מאימתי יש לומר סליחות בישיבות? 
שאלה:

חודש  מראש  החל  סליחות  לקיים  יש  בישיבות  האם 
אלול, כמנהג הספרדים, או שהחשש מפני פגיעה בלימוד 

התורה דוחה את קיומן?
תשובה:

מנהג הציבור ומנהג הישיבות
דן  )ג,ד(  דעת  יחווה  בספרו  זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב 
ישיבות  ובחורי  "אברכי  ידי:  על  סליחות  באמירת 
שרגילים לעסוק בתורה עד שעה מאוחרת בלילה, ואם 
ישכימו קום בעוד לילה לסליחות, יתבטלו מסדר לימודם 
ביום...". ברם לענ"ד יש לצרף לכל דיון בשאלה זו גם את 
השאלה הבסיסית של היחס בין הנהגת הישיבות ולומדי 

התורה ובין הציבור.
המנהגים השונים בתחילת אמירת הסליחות 

לומר  המנהג  של  התוקף  הוא  מה  לדון  צריך  ראשית 
הנוראים  לימים  קודם  סליחות 

וממתי נהגו כן. 
בגאונים ובראשונים מצינו חמש 

הנהגות:
לומר  היה  הגאונים  מנהג  א. 

כמה  ונהגו  פסקו  וכך  תשובה,  ימי  בעשרת  סליחות 
מביא:  תשובה  הלכות  בתחילת  גיאת  הרי"ץ  ראשונים. 
"ואמר רב כהן צדק מנהג בב' ישיבות לומר תחנונים בי' 
ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים... ואומר רבינו האיי 
מנהגנו לומר תחנונים בהני י' ימים לחוד"; דברים דומים 
מופיע  זה  מנהג  )ב,קיז(.  גאון  רב עמרם  בסדר  מופיעים 
המנהיג  בספר  )ג,ד(,  תשובה  בהלכות  הרמב"ם  אצל  גם 
השנה  )ראש  הר"ן  אצל  הקהילות",  רוב  כ"מנהג  )כה( 
טז,א( שמזכיר כי זהו "מנהג גירונה" וכן באורחות חיים 
)בתחילת הלכות ראש השנה(. רואים שהמנהג לומר רק 
בעשרת ימי תשובה היה המנהג גם בספרד וגם בפרובנס.
ב. אצל כמה ראשונים מופיע המנהג לומר סליחות מראש 
דמקצת  "ושמענו  )הנ"ל(:  גיאת  ברי"ץ  כך  אלול.  חודש 
אתרי פרס קיימי מראש חדש אלול" ומביא הסבר שזהו 
משך הזמן שעלה משה להר סיני כדי להוריד את הלוחות 
השניים ביום הכיפורים. בספר המנהיג כותב כי זהו מנהג 
נהגו  ובאורחות חיים כותב שכך  "יש מקומות בספרד"; 

"במקצת מקומות".
ג. הר"ן )לעיל( מביא שבברצלונה נהגו להשכים מיום כ"ה 
רבי אליעזר  פי שיטת  כנגד תחילת הבריאה על  באלול, 

שבתשרי נברא העולם.
"ומזה  כותב:   )250 )עמוד  התשובה  בחיבור  המאירי  ד. 
נהגו במקומות לקום בלילות ולקבוע תפילה בבית הכנסת 
בכל שני וחמישי של אלול כדרך שעושין הכל בעשרת ימי 

תשובה בתחנונים ובדברי כבושין".
ה. מנהג אשכנז הרווח היום מובא בטור )תקפא(: "ומנהג 
ביום  מתחיל  אז  בשבת  או  ה'  ביום  ר"ה  כשחל  אשכנז 
ראשון שלפניו לעמוד באשמורת הבקר ואומרי' סליחות 
תענית  תפלת  ומתפללין  מתענין  צבור  ורוב  ותחנונים 

וכשחל ר"ה בב"ג אז מתחילין 
שלפני  בשבוע  ראשון  ביום 

לחיות  ר"ה  שחל  השבוע 
בתוכה".

תוקף אמירת הסליחות
בכל המקורות הנ"ל אנו רואים שמדובר במנהג. כך גם 
אלול  חודש  ....מראש  "נוהגים  )תקפא(:  בשו"ע  נפסק 
הרב  מהטור.  אשכנז  מנהג  את  הביא  הרמ"א  ואילך". 
יוסף, אחרי שפורש את כל שיטות הראשונים  עובדיה 
הנ"ל, מסכם: "נמצא שאף בספרד לא נתפשט מנהג זה 

בכל המקומות".
פרישת לומדי התורה מהציבור?

מנת  על  הציבור  מן  לפרוש  התורה  לומד  יכול  האם 
)י,א(  שבת  במסכת  בגמרא  תורה?  יותר  ללמוד  שיוכל 
להאריך  מותר  אם  חלקו  המנונא  ורב  רבא  כי  מסופר 
לימוד תורה. ברם, הגמרא מדברת  בתפילה על חשבון 
בסליחות  עוסקים  אנו  ואילו  חובה  שהיא  תפילה  על 

שאינן אלא מנהג. 
)תקפא(  יוסף  בברכי  אולם, 
אלו  בימים  טוב  "יותר  כותב: 
ותחנונים  סליחות  להרבות 
עם הצבור מללמוד )הרב טור 

ברקת(...".
הרב עובדיה יוסף יוצר מדרג שלפיו מי שאינו יכול לקום, 
יקום בשני ובחמישי. מי שאינו  יפגע בלימודו,  כי הדבר 
יכול לקום בשני וחמישי בחודש אלול יקום רק בעשרת 

ימי תשובה.
גדול  פגם  ישנו  לענ"ד  לעיל,  האמור  לכל  מעבר  אולם, 
ספק  אין  הציבור.  מן  פורשים  החכמים  שתלמידי 
שההנהגה הראויה היא שגם תלמידי חכמים יקומו ויהיו 

שותפים עם הציבור בתפילות הסליחות.
המנהג הראוי בישיבות

לפיכך, יש מקום לדון לאור כל השיקולים שהובאו, מה 
צריך להיות סדר היום בישיבות, ולא רק מה יעשה לומד 
התורה. ב"ה, במציאות ימינו ברוב הציבור אין ישיבות 
רק לאשכנזים או רק לספרדים, ויש לתהות האם צריך 
שחלק  כך  אבותיו  במנהג  יאחז  אחד  שכל  להמשיך 
בעול  לעמוד  )ויתקשו  בר"ח  סליחות  לומר  יתחילו 
הלימוד( וחלק יתחילו רק מספר ימים לפני ראש השנה, 

כאשר המנהג ביסודו הוא מנהג מקום. 
משותף  תשובה  ימי  בעשרת  המנהג  שרק  ראינו  לעיל 
לכל השיטות. כיון שכך יש להציע שמר"ח אלול עד זמן 
אמירת הסליחות של מנהג אשכנז יאמרו כולם )אשכנזים 
המופיע  כמנהג  ובחמישי,  בשני  רק  סליחות  וספרדים( 
הרב  של  לפסקו  ובהתאם  למאירי,  התשובה  בחיבור 
עובדיה יוסף, ומהשבוע שלפני ראש השנה יאמרו הכול 
הלכה  פסיקת  זו  בתשובה  אין  ביומו.  יום  דבר  סליחות 

אלא הצעה בלבד. 

בימינו אין ישיבות רק לאשכנזים או רק 
לספרדים, ויש לתהות האם צריך להמשיך 

שכל אחד יאחז במנהג אבותיו



6

יש לו הכול אבל אין לו כלום! 
וטרקתי  לחדרי  כועס  נכנסתי  אוף!'  אוף!  'אוף! 

אחריי את הדלת.
שכבתי על המיטה ונתתי לדמעות להשתחרר על 

הכרית. 
מה בסך הכול ביקשתי? אופניים... 

"המצב הכלכלי שלנו לא מאפשר." הסביר אבא. 
הכרחיות  הוצאות  יש  שכעת  הוסיפה  ואמא 

אמרו  הם  כך  יותר.. 
להירשם  כשביקשתי 
לחוג כדורגל וכך הם 
כשביקשתי  אמרו 
למחנה  להירשם 
הקיץ. במקום המחנה 
טיילתי עם המשפחה 
באחד  הטבע  בחיק 
היה  זה  המעיינות. 
אבל  נחמד  דווקא 
שהפסדתי  הידיעה 
העציבה  המחנה  את 

אותי. 
עולם,"  של  "ריבונו 
"הרי  בלבי  בכיתי 
אז  יכול.  כל  אתה 
תיתן  שלא  למה 
כמות  שלי  להורים 
כסף  של  מכובדת 
לי  לקנות  שיוכלו 
שארצה?  מה  כל 
שאתה  יודע  אני 
להפוך  אפילו  יכול 
בחצר  החול  כל  את 
הבית לזהב טהור או 
לשטרות  עדיף  אולי 
דמיינתי  כסף?" 
החול  איך  להנאתי 
בשטרות,  מתמלא 

המסחרי  למרכז  רץ  מהם,  כמה  אוסף  אני  הנה 
וקונה אופניים, משחקי מחשב, ספרים וצעצועים 
לאמא  יקרות  מתנות  שלי,  הקטנים  לאחים 
רץ  אני  אז  רב.  כסף  בידי  נשאר  ועוד  ולאבא 
לחנות הממתקים וממלא עגלות בכל טוב. לבסוף 
אני משלם כמה שטרות לנהג מונית והוא מעמיס 
הכול למכונית שלו ומסיע אותי הביתה. בדמיוני 
שאני  מקום  בכל  לעולם,  נגמרים  לא  השטרות 
ועוד שטרות של כסף. אני  דורך אני מוצא עוד 

יכול לקנות כל מה שבא לי... ואני יכול...
אליי.  פונה  קול  לפתע  שמעתי  שלום."  "הי 
הרמתי את ראשי מהכרית וראיתי ממש על ידי 
נחש גדול ומפחיד. התחלתי לרעוד ומרוב בהלה 
כמעט שהתעלפתי. "אוי לא, אל תפחד, אני לא 
ערמומי.  בקול  הנחש  שלי." אמר  בחברים  פוגע 
"אני לא חבר שלך," עניתי באומץ. "אתה דווקא 

כן.." הוא ענה וחייך חיוך 
מסתורי. 

בכל  דבר.  חסר  לא  "לי 
יש  מגיע  אני  שאליו  מקום 

לי אוכל בשפע, עפר טרי ישר מהטבע. וגם אתה 
כמוני לא חסר לך דבר. בכל מקום שאתה דורך 
את  צריך  לא  כבר  אתה  כסף.  שטרות  לך  יש 
השטרות  עם  חה-חה–חה...  שלך...  ואמא  אבא 
ובגדים. יש לך  יכול לקנות אוכל בלי סוף  אתה 
ולא  לך  שבא  מה  כל  לעשות  תוכל  ה-כ-ו-ל. 
לשמוע  חייב  תהיה 
תלוי  ולהיות  בקולם 

בחסדים שלהם." 
הנחש התפתל סביב 
אל  הביט  מותניי, 
ולחש  עיניי  תוך 
גם  אתה  "למעשה 
לא צריך יותר לפנות 
בשביל  א-להים.  אל 
כבר  אם  לבקש  מה 
–חה-חה.."  חה  יש? 
וצחק  צחק  הנחש 
הפך  לאט  לאט  אך 
קורע  לבכי  צחוקו 
לך?  קרה  "מה  לב. 
בוכה?"  אתה  מדוע 
ומר  "רע  שאלתי. 
התייפח  גורלי," 
"העונש  הנחש. 
מעשיי  על  שקיבלתי 

הרעים מר ממוות."
התפלאתי  "עונש?" 
אמרת  אתה  "הרי 
שלא חסר לך דבר?!"

ואין  הכל  לי  "יש 
ייבב  כלום!"  לי 
"א-להים  הנחש. 
לא אוהב אותי. הוא 
לא רוצה שום קשר איתי. מה שווה עפר טעים 
ללא אהבה? אתה מבין?" הוא נעץ בי את עיניו 
את  מאבד  דבר  לו  חסר  שלא  "מי  הדומעות. 
היכולת לפנות בבקשה אל ה', ליצור קשר עם ה' 

ולהרגיש אהוב."
על  רבה  "תודה  לנחש.  אמרתי  מבין."  "אני 
חבר  לא  אני  כי  מכאן,  לך  בבקשה  אך  ההסבר, 
כלעומת  ונעלם  החוצה  הזדחל  הנחש  שלך." 

שבא.
קמתי אל עבר החלון, הרמתי את עיניי לשמים 
בקשה,  ממך,  אנא  עולם,  של  "ריבונו  וביקשתי: 

אחת בינתיים, אני רוצה אופניים..."

ילדים פותחים את הלב
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maggeni@gmail.com :אשמח לתגובתכם
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הגבורה השקטה
לכבודו של אהרן לביא נ״י, ׳זה הקטן גדול יהיה׳

לעולים  בהערצה  מוקדשים  הבאים  הדברים 
שהשאירו  אנשים  הם.  באשר  הרווחה  מארצות 
הקהילה  המורחבת,  המשפחה  את  מאחוריהם 
הלא  אל  והלכו  המכניסה  התעסוקה  המוכרת, 
נודע. מהיכן שואבים אותם עולים תעצומות נפש 
ושפה  תרבות  לעזוב  האומץ  מהיכן  גדולות?  כה 
מוכרות ולנחות בארץ עם תרבות שונה כל כך? מי 
מאיתנו, הצברים, היה עומד בניסיון הקשה הזה, 

עוזב הכול ועולה לארץ?
***

הכהן,  אהרן  של  פטירתו  יום  תשל"א,  אב  בר"ח 
שגרתית  טיסה  גוריון  בן  התעופה  בנמל  נחתה 
של  משפחה  יצאה  מהמטוס  הברית.  מארצות 
לאחור,  במבט  הברית.  מארצות  שהגיעה  עולים 
הקליטה של המשפחה הייתה סיפור הצלחה נדיר, 

אבל באותו יום קייצי מי ידע את שצופן העתיד.
אבי המשפחה היה התקווה 
התורה  עולם  של  הלבנה 
הברית.  בארצות  המודרני 
שהיו  החכמים  תלמידי  כל 
הגיעו  הברית  בארצות  אז 
מהם  רבים  מאירופה. 
לגדל  ביכולת  ספק  הטילו 

האמריקאית  באווירה  רציניים  חכמים  תלמידי 
שגדל  הנוער  בין  התרבותי  הפער  והמודרנית. 
באירופה  שגדלו  הרבנים  לבין  הברית  בארצות 
ולימדו את השיעורים שלהם ביידייש היה עצום 
)הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל היה חריג בכך שלימד 
בשפה האנגלית(. התחושה שרווחה אז אצל בני 

הנוער הייתה שאנו בשלנו והם בשלהם.
מבחינה זאת היה הרב אהרן ליכטנשטיין נקודת 
אור חשובה מאוד. הרב אהרן היה בחור 'משלנו' 
שיודע לשחק בייסבול וכדורסל, ובכל זאת הייתה 
לרווח  בניגוד  נתפסת.  בלתי  תורנית  עוצמה  בו 
רבים  שבה  לאומית,  הדתית  בחברה  אצלנו, 
 ,18 בגיל  רק  רציניים  בהיקפים  ללמוד  מתחילים 
ניצל את שנות נערותו ללימוד  הרב ליכטנשטיין 
למדני  מאמר  כתב  הוא   18 בגיל  כבר  משמעותי. 
זיבה'.  'צחצוחי  של  מוכר  הלא  בנושא  ומעמיק 
מאמר  הצעיר  הנער  פרסם  יותר  מאוחר  שנה 

מורכב יותר על פסול טומאה בקודש. 
שהראה  הרב  הצעיר.  ברב  נתלו  רבות  תקוות 
רק  שייכת  לא  שהתורה  האמריקאים  לבחורים 
להם  שהוכיח  הרב  המלחמה'.  ש'לפני  לאירופה 

שאפשר גם אחרת. 
ב'ישיבה  תורה  הרבצת  של  שנים  עשר  בתום 
להנהלת  ליכטנשטיין  הרב  ניגש  יוניברסיטי' 
הישיבה וביקש לקחת שנת חופשה. 'הזמינו אותי 
להצטרף לישיבה חדשה שהוקמה בארץ ישראל,' 
הסביר הרב, 'איני בטוח שההרפתקה הזאת תצליח 

חופש  לקחת  מבקש  ואני 
לראות  כדי  לשנה-שנתיים 
של  הספקות  קורה.'  מה 

הרב ליכטנשטיין היו במקומם. 
הישיבה שאליה הרב תכנן להגיע שכנה במבנים 
ארעיים על גבעת טרשים שוממה. עתידה הפיזי 

והרוחני של הישיבה היה לוט בערפל. 
מדעתך?'  'יצאת  בהלם.  הייתה  הישיבה  הנהלת 
עוזב מקום  לך כאן? אתה  'מה חסר  נשאל הרב, 
מבוסס, מצליח ומוביל בשביל איזה בית מפוקפק 
אתה  הערכה  איזה  תראה  טרשים?  גבעת  על 

מקבל כאן? מי יעריך אותך שם מעבר לים?'
ההנהלה לא הסתפקה בדברי השכנוע. כדי לוודא 
שהנכס החשוב נשאר אצלם הם צירפו גם איום 
החלטי וברור. 'לא תקבל שנת חופשה. אם אתה 

עוזב אין לך לאן לחזור.'
***

שאין  בידיעה  המטוס  על  עלה  הוא  עזב.  הרב 
הרב  סיפר  יותר  מאוחר  שנים  לחזור.  לאן  לו 
המצביאים  כמו  הרגיש  המטוס  על  שכשעלה 
את  ששרפו  הרומיים 
הגיעו,  שמהם  הגשרים 
מהחיילים  למנוע  כדי 
רק  אחורה.  לחזור  שלהם 
מישהו  הרב  של  שבמקרה 
את  עבורו  שרף  אחר 

הגשרים.
בארץ  ליכטנשטיין  הרב  של  הראשונות  השנים 
היו קשות. כל דבר שהשיג הרב עלה בעמל רב. 
של  מהתרבות  חלק  היה  הוא  הברית  בארצות 
התלמידים שלו. כאן בארץ הוא הועמד באותה 
עמדה שבה היו הרבנים הזקנים מאירופה. תהום 
האמריקאי  הרב  בין  פעורה  הייתה  תרבותית 
לא  שחלפו  השנים  הצברים.  התלמידים  לבין 
יותר,  מאוחר  שנה  עשרים  הפערים.  את  מחקו 
בלי משים,  עדיין,  למחזור,  חבריי  עם  שיח  בדו 

קרא הרב לעצמו 'חוצניק'. הזרות לא נעלמה.
***

תורתו  לבבות.  שמקרבת  תורה  גדולה  אבל 
לבין  בינו  וחיברה  לו  עמדה  מו"ר  של  הגדולה 
הנוער הישראלי המחוספס. תורתו הגדולה של 
פערים  כל  על  התרבות.  פערי  את  ניצחה  מו"ר 
תכסה התורה. זכה הרב להעמיד אלפי תלמידים 

ולהקים מעצמה של תורה.
החינוכי  מפעלו  על  פרס  הרב  קיבל  שנים  לפני 
העצום. כשעלה לנאום התוודה הרב כי תמה הוא 
תמיהה גדולה מדוע רבו, הרב אהרן סולובייצ'יק, 
שעלה עליו בכל תחום, לא זכה לתלמידים רבים 
כל כך. לשאלה זאת הייתה לרב רק תשובה אחת, 

'זכותה של ארץ ישראל עמדה לי.'

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com

כשעלה על המטוס הרגיש כמו 
המצביאים הרומיים ששרפו את 

הגשרים שמהם הגיעו
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עשה זאת בעצמך
מנופש-צימר  אי-שם  נכתבות  הבאות  השורות 
כשמוצאים  שבת  לקראת  עושים  מה  בצפון. 
במקרר הקטן בחדר מתג הנלחץ ע"י הדלת? וזאת 
המתנתק  מאורר  יש  נורה,  אין  אם  גם  לדעת; 
כאשר הדלת נפתחת. תשובת בעל הצימר: "כבר 

נפשו כאן רבנים" איננה הכשר ואיננה לענין...
בצילום  טכנית.  מיומנות  לחסרי  גם  עצה  והנה 
רואים את הלחיץ כשהוא מזדקר החוצה, שהרי 
הדלת פתוחה. מוצאים קיסם שינים )כפי שניכר 
)בעובי  מקופל  קרטון  נייר  או  השני(,  בצילום 
נשאר  ו...המתג  בחריץ  נועצים  ביקור'(,  'כרטיס 
לחוץ כל השבת. בעצם, אפשר להשאיר מצב זה 

כל השנה כולה. שוב דבר 
רע לא יקרה.

אגב, זה לא רק ב'צימרים'. גם 
במקרר ביתי או מוסדי נפוץ מתג מסוג זה.
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חידה לפרשת ראה
הפוך את אחת החיות הנאכלות וקיבלת זה הרמז.

תשובה לעקב
החידה הייתה: 

מהפרשות  אחת  בכל  שמופיע  העצם  שם  מהו 
עקב(  ואתחנן,  )דברים,  דברים:  בחומש  הראשונות 

ובכל אחת מהפרשות מופיע ביחס לארץ אחרת?
הפתרון: ברזל

עֹוג  ַרק  י  "כִּ עמון:  בני  רבת  ארץ   - דברים  בפרשת 
ֶעֶרׂש  ַעְרׂשֹו  ה  ִהנֵּ ָהְרָפִאים  ֶתר  ִמיֶּ ר  אַ ִנְשׁ ן  ָשׁ ַהבָּ ֶמֶלְך 
ּה  ְרכָּ ע אַּמֹות אָ ַשׁ תֵּ ַעּמֹון  ֵני  ְבּ ת  ַרַבּ בְּ ִהוא  ֲהֹלה  ְרֶזל  ַבּ

ת ִאיׁש" )ג,יא(. אַמַּ ּה בְּ ע אַּמֹות ָרְחבָּ ְואְַרבַּ
 לתגובות: info@hidonim.com בפרשת ואתחנן - ארץ מצרים: "ְוֶאְתֶכם ָלַקח ה' ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם 

ְצָרִים ִלְהיֹות לֹו ְלַעם  ְרֶזל ִמִמּ ִמּכּור ַהַבּ
ה" )ד,כ(. ּיֹום ַהזֶּ ַנֲחָלה כַּ

"ֶאֶרץ  ישראל:  ארץ   - עקב  בפרשת 
ֹלא  ֶלֶחם  ּה  בָּ אַכל  תֹּ ֻנת  ְבִמְסכֵּ ֹלא  ר  ֲאֶשׁ

ת"  ְחצֹב ְנחֶֹשׁ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה תַּ ּה ֶאֶרץ ֲאֶשׁ ל בָּ ֶתְחַסר כֹּ
)שם ח,ט(.

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

שלושה שבועות לפני פרסום החידה.
"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת מצווה, 

למשפחה, לקהילה, לבית הספר או לעיר כולה.
בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"
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שחררו את צה"ל ממלחמות דת ותרבות
"ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה:
וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" 
)ח,יז-יח(

"כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע" )דברים 
כג,י(
"... שלא ירבו ביניהם מחלוקת, ויכו ביניהם מכה רבה מאד 
יותר מן האויבים" )רמב"ן(

היקלעות לאש המחלוקת
בעת האחרונה צה"ל נגרר, בעל כרחו צריך לומר, למחלוקות 
הכוונה  ולבטחון.  למדיניות  קשורות  שאינן  חוצות-ישראל 
קבוצות  עולם.  והשקפות  דת  ותרבות,  חברה  של  לשאלות 
בעלות אג'נדה שאיננה מוסכמת על דעת הרוב מצאו בקעה 

להידחק אליה - מחוזות צה"ל. 
מועדון  לשפץ  צה"ל  חיילי  את  'לנדב'  האם  כמו  סוגיה 
לסודנים ולשאר עממין שהתפלחו לישראל והתנחלו בדרום 
תל אביב? או סוגיה כמו האם 'לנדב' את חיילי צה"ל לשפץ 
מועדון לבעלי נטיות הפוכות המתגאים בנטייתם החריגה? 
אני מסכים כי נאה ויאה שחיילי צה"ל 'מנודבים' למשימות 
לאוכלוסיות  סיוע  כמו  בקביעות,  או  מזדמנות  חברתיות 
חלשות בישובי ספר, או ארגון תחרויות ספורט לנכים וכד'. 
אמנם משימות אלו אינן צבאיות, וכבר נשפך דיו רב סביב 
לאומיות  במשימות  לעסוק  צריך  העם'  'צבא  האם  השאלה 
בן-גוריון  ברוח  חיובית,  היא  תשובתי  בטחוניות?  שאינן 
שראה בנח"ל הצבאי מופת ל'צבא העם' העוסק בהתיישבות 
ובחקלאות בצד אחיזתו בשלח. נושא דיוננו איננו האם מותר 
לנייד את צה"ל מחוץ לזירת הבטחון, אלא האם ראוי להגליש 

את צה"ל למחוזות שאינם בטווח הקונצנזוס הרחב?
מן  דת  הפרדת  אין  בישראל  הדת;  לשדה  החברה  משדה 
המדינה; הדת היחידה המוכרת עד כה היא היהדות בלבושה 
זרמים  לישראל.  הראשית  לרבנות  ובזיקה  האורתודוקסי, 
ומנסים  תקשורתיים  ויכוחים  מנהלים  אחרים  ותת-זרמים 
דת  מחלוקות  משם  ולנהל  הצה"לית  לבמה  להשתחל 

החברה  את  המאפיינות  ומדינה 
קבוצות  התעטרות  הישראלית. 

לגיטימציה  להם  להעניק  נועדה  צה"ל  במדי  אלו  מיעוט 
לאומית רחבה, שהרי ב'צבא העם' עסקינן. הללו 'מתגנבים' 
טקסים  באופי  חינוך,  בסדרות  צה"ליות  למסגרות  איפוא 
אמירות  לחשיפת  מודיעיני  מאמץ  ומשקיעים  ועצרות, 
תורניות, או מינשרי-קרב עם פסוקים, מפי רבנים צבאיים 
או מפקדים בכירים חובשי כיפה שאינם תואמים את האופי 
הליברלי. התקשורת הצווחנית בניצוחו של 'הארץ' מגוייסת 
לפולמוסים  צה"ל  גרירת  שכותרתה:  זו  זעירה  ללוחמה 

מיותרים.
לסגת מתחום האש

דעות  שיש  לכך  מודע  ואני  אלו,  במחלוקות  מזלזל  אינני 
אחרות משלי, אבל חייבים להוציא את צה"ל ממשחק זה. 
אני מודע לכך שזה לא כ"כ פשוט, שהרי המחלוקות חוצות-
ישראל, כנזכר לעיל. ברם, דבר אחד ידעתי; הערת הרמב"ן 
על הפסוק בפרשת 'כי תצא למלחמה' – "ונשמרת מכל דבר 
רבה  מכה  ביניהם  ויכו  מחלוקת,  ביניהם  ירבו  שלא  רע... 
מאד יותר מן האויבים", כמצוטט בראש המדור. חז"ל דרשו 
'דיבור רע', והעלו שורה ארוכה של סוגי דיבור  'דבר רע' = 
לשון  ליצנות,  פה,  ניבול  כמו  המחנה',  'רוח  את  המרופפים 

הרע, גילוי מסתורין )'בטחון שדה'( ו...מחלוקות.
מהתחפרות  להימנע  וכדי  מחלוקות,  על  לדילוג  ב'תמורה' 
בהן, אני סבור שיש מקום להעלים עין ואוזן מנושא זמר נשי, 
ולהסתפק בפטור למי שלא מעונין. גם ב'פולמוס הזקן' כבר 
הבעתי עמדתי במדור זה, לפני מספר חדשים, כי לדידי יש 
מקום להאחדת 'זקן צבאי' מטופח, כנהוג בתספורת הראש 
ובדרישה לאיסוף תקני של שיער החיילות. גם ביחס לפאות 
הופעה  שהרי  צבאי',  'תקן  להסדרת  מקום  יש  מדובללות 

מעין-אחידה היא מאושיות ההגדרה החיילית.
בקיצור; צה"ל חייב להישאר במרכז הקונצנזוס.

)נכתב במוצ"ש עקב(

נקודת מבט
 צה"ל חייב להישאר 

במרכז הקונצנזוס
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 משרת בצבא קבע? 
בכוחות הבטחון?

 רופא כונן? 
 אחות אחראית? 

איש מימשל חיוני? וכד'

רק בשבילך! תקשורת סלולארית חיונית בשבת * להזמנות: מכון 'צומת' 02-9932111

לינר
נרות שבת חשמליים לפרטים והזמנות 02-9932111 או באתר ׳צומת׳

₪ 90 ₪ 215

נרות שבת חשמליים
הפתרון ההלכתי

למקומות ציבוריים

מנורת השבת 
החדשה
של צומת

485 ש״ח
כולל משלוח


