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המגזיןמה למדתי ממטיילים במזרח?
כתבות השבוע:

הרב יונה גודמן
מנהל חינוכי – רשת ישיבות 

ואולפנות בני עקיבא

צעירים שמטיילים באזורים פרימיטיביים 
הדברים  שאחד  מספרים  במזרח 
שמטלטלים אותם שם הוא הריח הנורא 
העולה לעיתים מאזורי מגורים ומאנשים 
שגרים בהם. הם פוגשים אנשים שישנים 
בחדר גדול יחד עם בעלי חיים, ונרתעים 
מהריח. ברם, המקומיים התרגלו לצחנה 

וכלל לא חשים בה.

לטעמי, חרף קיצוניות הדוגמה, יש דמיון 
ֶהרגלים  על  אלו,  תיאורים  בין  מסוים 
לבין  המציאות,  קשיי  את  שמשכיחים 
המרשתת.  ובראשן  חינוכיות,  סוגיות 
האינטרנט, בין אם הוא מגיע אלינו דרך 
המחשב ובין אם דרך הסמארטפון, מביא 
תחומים.  בשפע  עצומה  ברכה  איתו 
עם זאת, יש בו גם אזורים קשים שלא 
אליהם.  ייחשפו  שילדינו  רוצים  היינו 
הביאו  ההרגל  וכוח  האינרציה  ברם, 
חלק מאיתנו, ההורים, למצב שבו איננו 
ואנחנו  'הסכנות'  על  לשמוע  מוכנים 

פשוט משלימים עם המצב. 

שלנו  הילד  אם  אבסורד:  יוצר  זה  מצב 
ירצה לנסוע למקום רווי בסכנות, נבדוק 
אלף בדיקות וננקוט משנה זהירות כדי 
לעומת  פיזית.  מבחינה  עליו  לשמור 
זו  הורית  אחריות  המקוון  בעולם  זאת, 
מתאדה לנוכח שגרת הגלישה. אם ננסה 
נותנים  שהורים  הטיעונים  את  לסכם 
המעש  חוסר  את  להצדיק  כדי  לעצמם 
על  מסנן  להצבת  הקשור  בכל  שלהם 
כמה  נזהה  הניידת,  או  הביתית  הרשת 
טיעונים מרכזיים: "הסינון מעצבן ומאט 
וכה  כה  "בין  נכון(;  )לא  השימוש!"  את 
בקלות  לפריצה  ניתנות  ההגנה  תוכנות 
מערכות  נכון!(.  )לא  נער"  כל  ידי  על 
בעיקר  למדי,  טובה  בצורה  מגנות  אלה 
על ילדים שאינם חפצים להיכנס בכוונה 
להם  'קופצים'  ואלו  בעייתיים  לאתרים 
מעצמם; "אני לא מבין בטכנולוגיה ולא 
יודע איך מתחברים לתוכנת סינון" )די 
בקלות  להתחבר  כדי  טלפון  בשיחת 
על  מושג  אינו  אמיתי  "חינוך  למסנן(; 
חופש  מתוך  אלא  וחסימה  נעילה  ידי 
ואמון, ומתוך מתן בחירה חופשית לילד" 
)נו, באמת. זה לא סותר. אני נותן אמון 
מתעקש  ועדיין  ברכב  שינהג  במתבגר 

48

52

46

42
ליאת שוקרון

כולנו יהודים
אלוף במיל. גרשון הכהן

שתי מדינות - 
סכנה

מוטי זפט

בעיניים של 
מוטי 

מרב לרנר

תורתם אומנותם 
- גם בציונות 

הדתית

« המשך בעמ' 55 ‹

28



גליון  898 פרשת וישלח  ט״ז כסלו תשע״ט 2



3גליון  898 פרשת וישלח  ט״ז כסלו תשע״ט



גליון  898 פרשת וישלח  ט״ז כסלו תשע״ט 4



5גליון  898 פרשת וישלח  ט״ז כסלו תשע״ט

בס"ד

| כשתטייל תברך על ההבדל |
www.shaibarilan.co.il | sivan@shaibarilan.comלפרטים מלאים וטיולים נוספים:

03-9224410

טיולי פריחת הדובדבן

טיולי הסתיו והחורף המעולים שלנו

טיולי פרימיום משולבים עם שייט באניות פאר

שייט מקיף במזרח 20 יוםדרום קוריאה  13 יוםיפן  12 יום

ויטנאם וקמבודיה 17 יום
המחיר הזול ביותר בשוק לטיול האיכותי ביותר

14.1.19 עם אורי ראפ נותרו 6 מקומות
25.2.19 עם מירה גלבשטין נותרו 10 מקומות

25.3.19  עם תמיר משרקי בהרשמה

הודו ונפאל - הטיול המקיף 17 יום
מהטאג' מהאל עד לפסגות ההימלאיה

11.12 עם אורי ראפ נותרו 4 מקומות
8.1.19 עם יוקי בנימיני נותרו 9 מקומות
5.2.19  עם מירה גלבשטיין בהרשמה 

דרום אמריקה 20 יום
ברזיל, ארגנטינה, צ'ילה ופרו

6.1.19 עם שימי ברס נותרו 10 מקומות
10.2.19 עם שמעון עטר נותרו 4 מקומות

 אפריקה

דרום אפריקה 13 יום
כולל ספארי בפארק קרוגר, מפלי ויקטוריה 

ושמורת צ'ובה
13.1.19 עם ליאורה דניאלי נותרו 6 מקומות

10.2.19 עם ריטה זילבר בהרשמה
3.3.19 עם מירה גלבשטיין בהרשמה

טנזניה במבצע מיוחד!
בשיא עונת ההמלטות בעדרים הגדולים.

טיסות אל על ישירות לקילימנג'רו.
ביקור בכל שמורות הטבע.

טיול איכותי במיוחד 8 ימים במחיר מיוחד!
5.3.19 עם יגאל רון

לטייל ביפן בתקופה 
המבוקשת ביותר בשנה. 

הטבע כולו ורוד ולבן.

כל הארוחות בחב״ד.
24.3.19

עם אורי ראפ ובלהה רשף
31.3.19

עם ליאורה דניאלי

דרום קוריאה בתקופת 
פריחת הדובדבן, צובעת 

הכל בצבעים עזים.
מדינה מיוחדת במינה.

23.3.19 )מוצ״ש(
עם חנה ערן,

חוקרת דרום קוריאה

מינות של דן אנד ברדסטריט
ם הא

ות
ח

ניו זילנד, טסמניה, אוסטרליה 22 יום
חלום של פלאי טבע ושייט מהאגדות

6.2.19 עם ד"ר רונה מייקלסון
נותרו 6 מקומות

סין הקלאסית  16 יום
בתקופה הטובה בשנה

27.3.19 עם יוקי בנימיני

מיאנמר ותאילנד 15 יום
מיאנמר "ארץ הזהב" וחופי הזהב של תאילנד

14.1.19 עם יוסי גרין נותרו 10 מקומות
18.2.19 עם אבי פלדמן בהרשמה

הפיליפינים 12 יום
ביקור קצר בגן עדן

9.12 עם יוחאי קופנהגן

המזרח הרחוק

 אמריקה - מרכז ודרום

מקסיקו וגואטמלה 17 יום
3.2.19 עם אבי פלדמן נותרו 8 מקומות

קולומביה ופנמה 16 יום
23.12 עם יוסי גרין בהרשמה

הקדימו להרשם נותרו מקומות ספורים

בעת בפריחת הדובדבן
שנחאי, דרום קוריאה, יפן, טיוואן, 

פיליפינים והונג קונג
מבצע מיוחד על חדרי מרפסת באניה 

לנרשמים עד חנוכה )5.12(

משגיח כשרות צמוד באניה, 
ארוחות טריות כיד המלך.

28.2 עם שי יוגב

בכל טיולי השייט הגיאוגרפי שלנו משגיח כשרות צמוד באניה
ארוחות איכותיות טריות המבושלות באניה.

הטיול הנוח ביותר, ללא צורך לסחוב מזוודות, ללא טיסות פנים
האניה משמשת כמלון צף 5 כוכבים ובכל לילה כשאתם ישנים

עוברת מיעד אטרקטיבי אחד למשנהו.
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להיאבק

המלאך  עם  אבינו  יעקב  של  מאבקו 

ספור  לאין  דרך  ומורה  מצפן  מהווה 

עצמנו  מוצאים  אנו  שבהם  מצבים 

במאבק רוחני, בין אם מדובר במאבקים 

היחיד המתמודד עם מצבים קשים  של 

בכללו.  בלאום  מדובר  אם  ובין  בחייו, 

ראשית אנו למדים על עצם קיומם של 

המאבקים – לא כתאונה אלא כמציאות 

את  מתארת  אינה  גם  התורה  חיים. 

פעולה  רקע  על  כנוצר  ההדדי  המאבק 

אם  כי  עשה,  אבינו  שיעקב  ראויה  לא 

הוא   – הבודד  האדם  של  מהותו  מעצם 

עם  להתעמת  נאלץ  עצמו  את  מוצא 

המבקש לפגוע בו, ואין מי שיושיע אותו 

כי אם נכונותו לעמוד על חייו. 

על  ושמירה  רוחניים  מאבקים  תוצאות 

עצמיות הן כפולות. מחד גיסא, המאבק 

מנגד  העומד  שאף  בברכה,  מסתיים 

מביע  אינו  אם  אף  אותה,  לברך  נאלץ 

אלא  בלבד,  זו  לא  זאת.  לעשות  רצון 

עצמו,  האבק  מעצם  יונקת  שהברכה 

יעקב  של  שמו  את  שינה  המלאך  שכן 

אבינו לשם המביע את נצחונו – "שרית 

עם א-לוהים ועם אנשים ותוכל". יעקב 

בכל  כי  לדורות  אותנו  מלמד  אבינו 

מולנו  הניצבות  הרוחניות  התנועות 

מצויה התגלות א-לוהית, ואף קורא את 

שם המקום פנואל על כך. זו אחת מדרכי 

למאבקים  גיסא,  מאידך  ד'.  פני  ראיית 

רוחניים יש מחיר כואב – "ותקע כף ירך 

יעקב", והמחיר הזה נותר לזיכרון עולם: 

גיד  את  ישראל  בני  יאכלו  לא  כן  "על 

הנשה אשר על כף הירך". 

המאבקים  מספר  את  למנות  קשה 

הרוחניים שניצבנו מולם לאורך הדורות. 

מצאנו את עצמנו עומדים מול הכנענים 

ומול  האשורים  מול  המצרים,  ומול 

היוונים,  ומול  הרומאים  מול  הפרסים, 

אומתנו,  של  ההיסטוריה  בשחר  זה  וכל 

הארוכה.  לגלות  שיצאנו  לפני  ועוד 

מכל המפגשים האלה יצאנו גם מנצחים 

בעולמות  יותר  מלאים  גם  מוכים,  וגם 

במחירים  יותר  חסרים  וגם  שפגשנו 

 – המחשבה  גדולי  ששילמנו.  הכבדים 

הלבבות  חובות  בעל  וריה"ל,  הרמב"ם 

ובעל ספר העיקרים וכדו' – לימדו אותנו 

בפילוסופיה  המאבק  את  הופכים  כיצד 

על  אף  וברכתה,  יצירת  עוצמת  למקור 

פי שהיא גם גבתה מהאומה הישראלית 

מחיר יקר. 

יותר  קרובים  רוחניים  מאבקים 

על  המאבק  בעולמנו.  עוד  מהדהדים 

שמירת הזהות עם שבירת חומות הגטו 

איים על האומה הישראלית בהתמוססות 

מוחלטת ובהיטמעות, ומאבק זה גבה אף 

הוא מחיר יקר, וירכיים רבות נקענו, ובד 

בבד – יצאנו מחוזקים הרבה יותר מעולם 

הזה. לא זו בלבד שהתגברנו על האיום 

מבורכים.  ממנו  יצאנו  שגם  אלא  הזה, 

התורה  ומשומרי  עמנו  מבני  רבים 

נטשו אותנו במאבק הזה, התבוללו בין 

האומות, ונעלמו לעם ישראל, וזו המכה 

עולם  לזיכרון  שספגנו  הירך  על  הקשה 

יצאנו   – כן  פי  על  ואף  זו,  תקופה  של 

ממנו מבורכים גם על ידה, ועם ישראל 

השב אל ארצו הוא חלק מתוצאות אלה.

הדבר נכון גם לגבי המאבקים הרוחניים 

הם  קשים.  הם  היום.  נאבקים  שאנו 

מותירים בנו חללים. יש הבוחרים שלא 

גבוהות  חומות  לבנות  אלא  להיאבק 

שגילו  כמו  מגלים,  הם  גם  אך  יותר, 

בכוח  שאין  שנים,  כמאתיים  לפני 

לנו  אין  המאבקים.  את  לבלום  חומות 

של  המלאך  אתגרי  עם  להתמודד  אלא 

כשהכאב  גם  עימו,  ולהתאבק  דורנו 

עשוי להיות גדול מאוד ולחרוט בנו את 

מנצחים  לצאת  כך  ידי  ועל  תוצאותיו, 

מתמדת  היסטורית  בעלייה  ומבורכים, 

של עושר רוחני מצטבר. 

ycherlow@gmail.com 

פרשת שבוע

הרב יובל שרלו
 ראש ישיבת אמי"ת 
"אורות שאול" רעננה
וראש תחום אתיקה 

ברבני צהר

עד 50 איש
5 דונם מטופחים 

מבודד ושקט
בריכה גדולה מחוממת 

מגרש ספורט
נוף עוצר נשימה

nofesh1.com | 058-4166927

מתחם נופש 
משפחתי בגליל 
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ויירא ויצר לו

בלתי  מאבק  העימות,  בסימן  עומדים  אבינו  יעקב  של  חייו 
פוסק באויביו. אך ביקש יעקב לישב בשלווה, וכבר קפץ עליו 
רוגזו של מי מהם. עשו אחיו, המתנחם לו להורגו; לבן הארמי 
ובניו, חותן וגיסים המחפשים כל דרך לרמותו, ואפילו ה"איש" 
- מלאך אנונימי שנאבק עמו בשעה שמבקש הוא לחלץ את 
אפוא  מפליא  זה  אין  הרודפים.  מאימת  ולמלטם  וילדיו  נשיו 
עם  שרית  "כי  "ישראל",  שם  דווקא  לו  ניתן  השמות,  שמכל 

אלוקים ועם אנשים ותוכל".

חז"ל ראו בחייו של יעקב לא רק "סימן לבנים", אלא הרבה 
יש  כיצד  שימוש",  "הוראות  מעין  דרך,  מורה  מכך:  למעלה 
להתכונן לעימות. "אמר רבי יונתן: כל מי שרוצה לַרצות מלך 
או שלטון, ואינו יודע דרכם וטכסיסיהם, יניח פרשה זו – של 
פגישת יעקב ועשו – וילמד הימנה טכסיסי פיוסים וריצויים" 

)מדרש לקח טוב, וישלח(.

ואכן, עיון מעמיק בפרשה מגלה תובנות מעמיקות שרצוי כי 
ישראל  מדינת  ביטחון  על  המופקדים  את  בימינו  גם  תנחנה 

ותושביה. 

יעקב אבינו אינו ממהר לשים את כל הביצים בסל המדיני או 
מכין עצמו בשלושה מסלולים שונים: תפילה,  הוא  התוקפני. 
דורון ומלחמה. יעקב יודע היטב, כי לא רק "בַחִיל" אף לא רק 

"בכוח" יושג הניצחון. 

האשליה שלפיה יכול האדם לנצח מערכות צבאיות באמצעות 
מטוסים, טנקים ולוויינים משוכללים עשויה להתנפץ אלי סלע 
הן  ב"תפילה":  גם  צורך  יש  כי  יודע  יעקב  המציאות.  לנוכח 
הן  דשמיא,  סייעתא  בקשת  המצומצמת,  במשמעותה  תפילה 
יותר: רוח ולא רק כוח, אמונה  "תפילה" במשמעותה הרחבה 

בצדקת הדרך, חזון. 

לצד זה, יעקב אינו נחפז להפעיל את הכוח הצבאי. הוא מכין 
כראוי – ומבעוד מועד – את האפשרות שייאלץ להשתמש בו, 
אך לצד זה אין הוא זונח גם את ה"דורון", דרך הפיוס והגישור. 
אין הוא מוחל על כבודו ומחכה עד שהצד השני יעשה מעשה. 
הוא פותח במהלך הגישור בראשונה, ויוזם משלחת שתצא אל 

עשו, אויבו הגדול, ותנסה לדבר על לבו בדברי פיוסים. 

יעקב גם אינו מזלזל בכוחו של עשו: הוא נוקט כלפיו נימוס 
"כה  "אדוני":  אותו  מכנה  הוא  בפניו)!(  שלא  ואפילו  וכבוד, 
תאמרון לאדוני לעשו". חכמים אחדים ביקרו בחריפות מהלך 
מהלך  בו  רואה  הנצי"ב  אך  יעקב,  של  השפלה  בו  שראו  זה, 
פרגמטי: "קראו אדוני גם שלא בפניו, למען ייזהרו עבדיו שלא 
יקלו בכבודו ומוראו גם שלא בפניו, כי חברך חברא אית ליה". 
את  ישכח  לא  "פלוני  )מסוג  יהירות  והצהרות  באויב  הזלזול 
שמי"( עלולים להביא עמם שאננות יתר שסופה ביזיון וקצף. 

גם "הערכות המודיעין" של יעקב היו זהירות ביותר, והבחינו 
המלאכים- שבים  כאשר  פרשנותן.  לבין  עובדות  בין  היטב 
הולך  וגם  עשו,  אל  אחיך  אל  "באנו  מודיעים:  הם  השלוחים, 
לקראתך וארבע מאות איש עמו... ויירא יעקב מאד ויצר לו". 

קיומית  כסכנה  אלה  דברים  הרמב"ן  גם  הבין  אחרים,  כרבים 
המרחפת מעל ראשו של יעקב. לפי פירושו, אותם ארבע מאות 
איש לא באו אלא להורגו: "כי עשו לא קיבל השלוחים כהוגן, 
רשות  נתן  לא  כי  לפניו,  היו  לא  ואולי  עליהם,  השגיח  ולא 

שיבואו לפניו וידברו עמו כלל".

אכן, בכתוב עצמו לא נמצא רמז לכך, ואמנם, הרשב"ם, פרשן 
התורה הדבק ב"פשוטו של מקרא", מדייק בלשון הכתוב ואינו 
מוצא בו רמז שלילי מפורש, שהרי המקרא רק מציין שהיו עמו 
"ארבע מאות איש", אך אינו מפרט מה הייתה כוונתם. לפיכך 
לשיטתו,  לחלוטין.  הפוך  לפירוש  מפתיע,  באופן  נוטה,  הוא 
אותם ארבע מאות איש, נועדו להיות משלחת של שלום, ריצוי 
ופיוס)!(: "ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת, וגם הנה הוא, מתוך 
ששמח בביאתך ובאהבתו אותך, הולך לקראתך וארבע מאות 

איש עמו לכבודך!"

בין כך ובין כך, קריאה זהירה של העובדות מלמדת כי "החיפזון 
– מעשה שטן" הוא. יש לשקול היטב את הידיעות המודיעיניות, 
בהסקת  היטב  ולהיזהר  פרשנותן,  לבין  עובדות  בין  להבחין 

מסקנות ובעשיית מעשים נמהרים. 

פרופ׳ אביעד הכהן
נשיא המרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט

בשערי המשפט העברי

« המשך בעמ' 30 ‹

סקי כשר
בצפון איטליה - סלה רונדה

מחיר מבצע לקבוצה ראשונה 11-18/12

W 1150 לאדם

ינואר 2019
3

6 כנס משפטנים ועורכי דין
ט''ו בשבט 13, 20

27 כנס רופאים ורופאי שיניים

פברואר 2019

3

10

24

מרץ 2019

10 ,3

17 פורים

31 ,24

אפריל 2019

צרפת
FLAINE

9-16/4

הותיקים והמובילים בסקי לציבור הדתי
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המאבק על הבכורה
מאז ולתמיד

המפגש הגורלי בין יעקב ועשו בדרכו של יעקב מלבן לארץ 
מאבק  הבכורה'.  על  ב'מאבק  ההכרעה  שלב  גם  הוא  ישראל 
שראשיתו כבר בלידתם, כשיעקב אוחז בעקב עשו כדי לצאת 
ראשון, כאומר שה'בכורה' מגיעה לו )רש"י בראשית כה כו(. 

למעשה המאבק מתחיל כבר ברחם אמם )רש"י שם ' כב(.

כה  הבכורה' )בראשית  ב'מכירת  היה  שלב משמעותי במאבק 
מבחינה  ושחוק  עייף  חייו,  מפעל  מהשדה,  חוזר  עשו  כט(. 
נפשית. הוא מוכן למכור את הבכורה הטבעית, שהוקנתה לו 
בלידתו, בעד 'נזיד עדשים'. הבכורה כבר אינה חשובה בעיניו. 
הוא לא רואה בה נכס שיניב לו פריווילגיה ותועלת כלכלית 
נותרה  הבכורה  של  המשמעות  לד(.  כה  בראשית  עזרא  )אבן 
רק ברובד הערכי – לקחת אחריות, להוביל, להשפיע ולהטביע 
חותם. וברובד הרוחני - בכהונה העתידית )חיזקוני שם(. על 

אלה עשו היה מוכן לוותר.

למטבע הבכורה שני צדדים: 'כתר הבכורה' -  המעמד הבכיר 
שניתן לבכור במשפחה, ו'מחיר הבכורה' - הנשיאה במחויבות 
תובענית יותר משאר בני המשפחה וההובלה. עשו מוותר על 
ב'מחיר  לשאת  נפש  תעצומות  לו  היו  לא  מבחירה.  הבכורה 
בעיניו.  משמעותי  לא  כבר  והרוחני  הערכי  והרובד  הבכורה', 
לעומתו, ליעקב יש מוטיבציה גבוהה לזכות בבכורה, והוא מוכן 

גם לשלם את 'מחיר הבכורה'.

לאחר מעשה, עשו התחרט על המכירה ולא השלים עם אבדן 
)רשב"ם  כך"  על  נתחרט  שלסוף  "לפי  שלה.  הפריווילגיה 
שהבכורה  בדיעבד  שהבין  משום  גם  אולי  לד(.  כה  בראשית 
מקנה את הזכות על ארץ ישראל )הכוזרי ב יד(. הברכה של 
יצחק תיקפה את בכירות יעקב )בראשית כז כח(. התסכול של 
עשו על אבדן הבכורה התדרדר לעויינות ולתוכניתו להתנקש 
בחיי יעקב. בפרשתנו המאבק מוכרע. עשו חוזר לאדום, מפני 
יעקב שממשיך בדרכו, כ'בכור', הולך לארץ ישראל )בראשית 

לג טז-יח, לו ו(.

מאז שחר ההיסטוריה, בין קין והבל, ה'מאבק על הבכורה' בתוך 
והתדרדרות  עוינות  של  נפיץ  פוטנציאל  בעל  הוא  המשפחה 
לאלימות קשה ורצחנית. קין היה הבכור. אולם לעומת קרבנו 
מ'המיטב',  ששולם  'בכורה'(  )קרבן  צאנו'  'מבכורות  הבל  של 
קין אינו מוכן 'לשלם' ומביא מהמזדמן, 'מפרי האדמה'. הקב"ה 
מבכר את קרבנו של הבל. הבל זוכה ל'כתר הבכורה'. קין לא 

השלים עם אבדן בכורתו להבל והורג אותו.

כך גם בין ישמעאל ליצחק. ישמעאל נולד בכור, אולם לא תאם 
בהתנהלותו את מעמד הבכורה )רש"י בראשית כא ט(. משנולד 
יצחק כבכור לשרה, ישמעאל ראה בכך איום על בכורתו וניסה 
בערמומית להתנקש בחייו )ב"ר נג טו(. שרה דרשה את סילוקו 

ואת ביסוס מעמד הבכורה של יצחק.

וכן, כך גם במאבק על הבכורה בין יוסף ואחיו, שאיים לקרוע 
יעקב  ביקש  יוסף  ומשנולד  הבכור  היה  ראובן  את המשפחה. 
להעדיפו ולתת לו את הבכורה 'ועשה לו כתונת פסים' – 'לבוש 
של מלכות' )הטור הארוך שמות כח ב(. דבר זה הביא לשנאת 
האחים ולבקש להורגו. בסוף יוסף זכה ב'כתר הבכורה' כשהיה 

משנה למלך מצרים: "ולקדקד נזיר אחיו" )בראשית מט כו(.

הגרעינית  הוא בתוך המשפחה  פעמים שהמאבק על הבכורה 
ופעמים שמתקיים מאבק על הבכורה בתוך המשפחה הלאומית 
לדוד. שאול  בין שאול  הבכורה  היה במאבק על  כך  הרחבה. 
ניהל מרדף ארוך אחרי דוד להורגו. כך גם במאבק בין רחבעם 

לירבעם, שהביא לקריעת הממלכה, למלחמות ולגלות.

כשנשלח  ואהרון.  משה  בין  מצינו  וחיובית  הפוכה  דוגמה 
משה להנהיג את עם ישראל, ביקש משה מהקב"ה לשמר את 
הבכורה של אהרון, כמנהיג העם במצרים )רש"י שמות ד יג(. 
יעביר  שאהרון  ומעיד  בקשתו  את  מקבל  אינו  הקב"ה  אולם 
לו באצילות, ברצון ובשמחה את 'כתר הבכורה', כ'צו השעה': 
"ושמח בלבו - לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה 
מצינו  נוספות  דוגמאות  יד(.  ד  שמות  )רש"י  לגדולה"  עולה 

במנשה ואפרים ואח"כ בין דוד הקטן לאחיו, ובין דוד ויונתן.

מידות היחיד והיחד

הרב אליעזר חיים שנוולד
ראש ישיבת ההסדר ״מאיר הראל״

מודיעין-אופקים

לובי מפואר וחדש.
חדר אוכל ברמה גבוהה 

)אפשרות לסדר פרטי(.
חדרים מחודשים ומאובזרים.

בית כנסת ואולמות.
מדשאות ומרחבים.

גני משחקים, מועדון פעילויות 
לילדים.

חדר פליי סטיישן.
אופני רכיבה וסיורים יומיים.

תכניות בידור, טיולים 
מאורגנים, שיעורים והרצאות.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

פסח במלון שפיים

לפרטים והזמנות: אבי - 050-7700802

ח אתכם
מח לאר

נש

שרויה
ללא קטניות

מוצרים גלאט
מהדרין

אי ירוק במרכז הארץ
כל חופשה הופכת לחוויה מול הים
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זוית אישית

אבי רט
עורך תלמוד ישראלי

מדיסון

ִיְׂשָרֵאל

שבה  מציאות  גיאוגרפי-טריטוריאלי,  עניין  רק  איננה  גלות 
אדם חי ופועל לא בביתו ובמקומו הטבעי.

מעבר  הרבה  ומשמעותי,  עמוק  יותר  הרבה  משהו  היא  גלות 
לעובדה הפיזית שאדם או עם נמצאים לא במקומם ובסביבתם 

הטבעית.

לדבר  אנכרוניסטי  די  נשמע  זה  היום,  של  המודרני  בעולם 
על גלות. בעולם של היום אנשים נדים ונעים ממקום למקום 
משפחה  בגלל  חיים,  איכות  שיפור  ופרנסה,  עבודה  לצורכי 
רבות,  כך  כל  היום  התקשורת  שאפשרויות  ומכיוון  וכדו', 
רציף  קשר  על  לשמור  ומאפשרות  ומשוכללות,  מודרניות 
לא  כמעט  והריחוק  הניתוק  גם  אזי  אחד,  כל  עם  הזמן  כל 

משמעותיים, ולכן גם המושג גלות מאבד קצת ממשמעותו.

ואף על פי כן- גלות היא עונש. גלות היא מצב פיזי בו אדם 
ועם נמצאים לא במקומם הטבעי. אבל הרבה יותר חמור מכך- 
גלות היא מצב נפשי ומנטאלי, בו הנפש והנשמה לא נמצאות 

במקומן הטבעי.

גלות פירושה ניתוק ותלות. ניתוק מהמעיין הטבעי של החיים 
פירושה  גלות  זרים.  מימי  של  נשברים  בורות  על  והישענות 
מלך  או  קיסר  דוכס,  או  פריץ  של  בעקבו  והיאחזות  תלות 
כזה או אחר, תוך השפלה והזדקקות מתמדת לחסדיו של הוד 

מעלתו.

גלות פירושה מלחמת הישרדות יום יומית מבלי יכולת להגביה 
יעדים  חזון  להציב  ולחלום,  לשאוף  למרחוק,  לראות  ראות, 
ולצעוד לעברם. אדם גלותי הוא אדם שכל רצונו הוא לעבור 

את היום בשלום.

יעקב זה גלות. תלוי ואוחז בעקבו של האחר, תלוי בגחמותיו, 

רחל  מחליף  שברצותו  התורן  הפריץ  של  ותרגיליו  שקריו 

בלאה, וברצותו מעלים את הצאן ולא משלם את שכר העובד.

ישראל- זה בדיוק כל ההפוך מגלות. ישראל זו שררה, ישראל 

זו סגוליות- 'ישראל לסגולתו', ישראל זו התמודדות, מאבק, 

לקיחת אחריות, הצבת חזון ויעדים, ובסופו של דבר- ַוּתּוָכל.

הלילה ההוא לא היה סתם עוד לילה, והמאבק ההוא לא היה 

סתם עוד מכות בין אנשים זרים בחשכת לילה.

הלילה ההוא היה הלילה של הפרידה מהגלות, ולילה של הצהרת 

העצמאות והישראליות. מהלילה ההוא אנחנו לא תלויים יותר 

בעקבו של אף אחד, ולא נתונים יותר לחסדיו של אף פריץ. 

מהלילה ההוא אנחנו 'ִיְׂשָרֵאל'.

כל כך הרבה לילות שכאלו עברו על עם ישראל מאז אותו 

הלילה. אין לך מקום, קהילה, תקופה וכמעט יום בו לא נאלץ 

יהודי כזה או אחר, או קהילה כזו או אחרת להיאבק עם המלאך 

שתקף אותה לפתע בחשכת ליל גלות. לכל מקום ולכל אדם 

בקורות ימי ישראל היה סיפור הגלות שלו, הגירוש שלו, 'שרו 

של עשו' שלו, והמאבק הלילי שלו.

יהודים שידעו לדבוק בשם ישראל שנקרא עליהם, ידעו לעבור 

את הלילות המרים הללו של המאבק והגלות, וזכו שיתקיים 

בהם 'ַוּתּוָכל'.

מדינה הנושאת את השם המחייב 'ִיְׂשָרֵאל', היא מדינה שקמה 

לאחר אלפי שנות ולילות של גלות ומאבקים ליליים. זו מדינה 

שקמה בזכות מיליוני יהודים שנאבקו מרה עד עלות השחר, 

ְוִעם  ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלקים  יזכו ל'ִּכי  מתוך ידיעה שבע"ה גם הם 

ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל'.

מדינה הנושאת את השם 'ִיְׂשָרֵאל', צריכה אכן לנהוג כישראל 

ולא כיעקב. כישות שיודעת שבסופו של דבר יעלה השחר, וגם 

אם הפגיעה בכף הירך תציק ותגרום לצליעה, הרי שהיא שווה 

את זה, כדי לזכות לקבל את התואר והשם 'ִיְׂשָרֵאל'- 'ַוּיֹאֶמר ִלי 

ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר'.

avir@medison.co.il 
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09-8616-770
  052-770-4770
www.ykg.co.il

kosher
resort
& spaLAGOON  BL
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פסח 
בלגונה 
הכחולה 

למהדרין בהשגחת הרב אליהו רוטנברג 

חבילות נופש הכל כלול: 

 לאור הביקוש 
כל שבוע! 

        כל השנה: 
חבילות נופש 

החל מ-2,250 ₪ 

אוטבוס מירושלים לנתניה עולה 27 ₪ 

חברת התעופה  
ומלון כהנא 'הלגונה הכחולה' 

מאפשרים להזמין באתר אחד ובעברית: 
טיסה ישירה וזולה לפאפוס - קפריסין 

ואירוח מפנק במלון כשר למהדרין 

טיסות, העברות, אירוח חצי פנסיון + כריכים,  
תכניות ערב, טיולים ואטרקציות 

סוויטות 
    אחרונות 

לחנוכה 

ykgכהנא  
group

טיסה לפאפוס מתחילה ב- 5 €  
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הלכה מסביב לשולחןתורה ומדע

הרב ד״ר עידו פכטר
רב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג, נתניה 

ועורך עלון ׳מסביב לשולחן׳

כתובת קעקע
חלק א׳

כתובות קעקע אמורות להיות יותר מאשר טרנד אופנתי. בגד 
לזמן  בהתאם  לשנות,  או  להחליף  אפשר  תמיד  תסרוקת  או 
כתובות  בקעקועים.  מדובר  כאשר  הוא  כך  לא  אך  ולמקום. 
אלו נשארות לתמיד, אלא אם כן האדם יעבור תהליך כירורגי, 
הצהרה  משום  אפוא  יש  קעקוע  בעשיית  פשוט.  שאיננו 
והתחייבות. האדם חורט בגופו רושם מסוים שממנו לא יוכל 

להיפרד כל חייו.

בשנים האחרונות הקעקועים נכנסו בכל זאת חזק מאד לאופנה. 
אם פעם היה מדובר ברישום קטן שעשו מקצת אנשים, כיום 
יותר ויותר אנשים מקעקעים עצמם בחלקים גדולים יותר של 
הגוף. וככל אופנה, גם כאן נראה שככל שהתופעה מתרחבת 

והולכת כך היא הופכת ליותר לגיטימית.

יודע שקעקועים אסורים מן התורה.  לכאורה, כל בר בי רב 
פסוק מפורש בספר ויקרא )יט, כח( אוסר את הדבר: "ושרט 
לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני ה'". 
אבל האמנם האיסור כה פשוט? מאלף לראות כיצד גם בנושא 
חשובה  זו  הכרה  ודעות.  גישות  של  מעניין  רצף  יש  שכזה 
נכון  באופן  להעריך  לנו  מאפשרת  רק  לא  היא  שכן  ביותר, 
את האופנה התוקפת אותנו בשנים האחרונות, אלא גם עשויה 
לעזור לנו לתת מענה למצוקתם של אנשים שנזקקים לעתים 

לקעקועים שונים – בשל צרכי רפואה או אסתטיקה.

של  ההקשר  מציאת  הוא  הנושא  בהבנת  ראשון  צעד  ובכן, 
ייתכן  קעקע?  כתובות  לעשות  נאסר  בכלל  מדוע  האיסור. 
שהדבר נתון במחלוקת תנאים, המובאת במשנת מכות )ג, ו(. 
לדעת תנא קמא שם, כל אדם שכותב ומקעקע את גופו בכל 

דבר שרושם, חייב מן התורה. ואולם, משמו של רבי שמעון 
יוחאי נמסר שאין המקעקע חייב אלא רק כש"יכתוב שם את 
השם". הגמרא מבארת )בבלי מכות כא, א( שכוונתו היא שאינו 
חייב אלא רק כשיקעקע את שם עבודת כוכבים בבשרו. לפי 
זה ניתן להסביר שהתנאים נחלקו בטיב האיסור. לדעת רבי 
שמעון, מדובר באיסור הנוגע לפרקטיקה של עבודת אלילים, 

ואילו לפי תנא קמא מדובר באיסור כללי. 

בתוספתא )מכות ד, טו( שוב עולה עניין העבודה זרה בהקשר 
כתובת הקעקע: "ואינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכוחל 
לעבודה זרה". האם דעה זו היא שיטתו של תנא קמא או של 
שיטתו  היא  זו  מהראשונים שהבינו ששיטה  יש  רבי שמעון? 
של רבי שמעון, ואף פסקו כמותו. מכאן, שכל קעקוע שאינו 
מכיל שם של עבודה זרה אסור מדרבנן בלבד. אחרים הבינו 
שדעה זו הולמת את שיטתם של חכמים. לתפיסה זו, גם שיטת 
נובעת מן העובדה שכך  חכמים, האוסרת כל קעקוע שהוא, 
הוא מנהגם של עובדי אלילים, ועל כן חייב רק כאשר מתכוון 

להידמות להם. 

כנראה זו היתה שיטתו של הרמב"ם אשר פסק כחכמים, ובכל 
זאת – בניגוד לרבי יהודה הנשיא, שלא הביא את דין כתובת 
הקעקע במסכת עבודה זרה אלא במסכת מכות, כדין כללי – 
הביא את הדברים בהלכות עבודה זרה )יב, יא(, בפרק בו הוא 
דן באיסור להידמות לעובדי האלילים, וכותב: "זה היה מנהג 
עבד  כלומר שהוא  כוכבים  לעבודת  עצמן  העכו"ם שרושמין 
מכור לה ומורשם לעבודתה" )באופן מעניין למדי, טוען פרופ' 
מאיר בר אילן, שגם בישראל נהוג היה לכתוב את שם ה' על 
הגוף. כך הוא מסביר את האיסור 'לא תשא את שם ה' א-לוהיך 
לשווא', ואת הציווי על הכהנים 'ושמו את שמי על בני ישראל', 
כהוראתם המילולית(. כך גם נראה שפסק השולחן ערוך, אשר 
הביא את דין כתובת קעקע ברצף הסימנים העוסקים בעבודת 

אלילים )יורה דעה קפ(.

אם כך, מעלה הדבר בימינו שאלה גדולה. הרי בימינו עבודת 
אלילים כבר לא נפוצה, וכבר מזמן הפכה תעשיית הקעקועים 
לעניין שאיננו דתי אלא תרבותי. האם בשל כך ניתן לצפות 
לשינוי מעמדו של האיסור בימינו? על כך נדון אי"ה ברשימה 

הבאה.

idopachter@gmail.com 
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"ֶיׁש ִלי כֹל" או "ֶיׁש ִלי ָרב"? 

הסוגיות  אחת  אתגרים.  רצופי  ואחת  העשרים  במאה  החיים 
המרכזיות נוגעת לסגנון החיים הראוי, היינו היחס שבין עושר 
לראות  נוטים  אנו  לפשטות.  והון  רכוש  צבירת  בין  לאושר, 

סתירה בין שתי האפשרויות. 

מושגים  שני  בין  הבחנה  על  עומדים  אנו  השבוע  בפרשת 
שונים, האחד מבית מדרשו של יעקב: "ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר 
ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחַּנִני ֱא-ֹלִהים ְוִכי ֶיׁש ִלי כֹל", השני מבית מדרשו 
ָרב". הפער בין שני הביטויים תפס מקום  ִלי  "ֶיׁש  של עשיו: 
לי  ש'יש  מדגישה  עשיו  כשעמדת  הפרשנית,  בספרות  נרחב 
הרבה, אבל עוד אין לי הכל', ואילו יעקב מתייחס למה שיש לו 
ברגע זה כ"הכל". רש"י מבאר שההבחנה נוגעת להבדל שבין 
מידת הגאווה למידת הענווה. לא חייבים לחתור ל"הסתפקות 
במועט". מספיק שאדם מגיע למדרגת "סיפוק", שמח בחלקו, 
מרגיש שממש זכה להארת פנים, יש לו הכל. ענווה בהקשר 
זה היא ייחוס של אור וטוב למה שיש. לדעת רש"י, עשו בוחן 
הוא  לחבריו.  ביחס  אלא  צרכיו  פי  על  לא  שלו  הרכוש  את 

לא רוצה שיהיה לו מה שהוא צריך, הוא רוצה שיהיה לו יותר 
מאחרים. הכתב סופר מסביר שמדובר בהבחנה בין מבט אנושי 
למבט א-לוהי, "כי העושר הבא לאדם במזל אינו מסתפק בו, 
כי טבע האדם לבקש יותר, אוהב כסף וכו'. אבל עושר הבא 
מאת ה', נותן לו ה' גם כן מדת הסתפקות כדי שיחיה בנחת 
ולא יכאב לבו לבקש יותר". במבט אנושי – אין גבולות. אם 
מן  יוצא  אדם  "אין  יותר?!  ארצה  שלא  מדוע  הצלחתי,  כבר 
העולם וחצי תאוותו בידו: מי שיש לו מנה, רוצה מאתיים. יש 

לו מאתיים, רוצה ארבע מאות".

יותר  'כל'  "לכאורה  פירושו של השפת אמת שונה בתכלית: 
כמה  והרי  'כל'  לומר  אדם  יוכל  איך  אך  עשו.  שאמר  מ'רב' 
מה  עליון  מי שדבוק בשורש  אך  לו.  היה  היה שלא  דברים 
שיש לו הוא בחינת כל. כי כל דבר יש בו נקודה חיות מהשי"ת 
מהרגע,  נהנים  לא  פעם  אף  אנחנו  הכל".  כלול  זו  ובנקודה 
אנחנו כל הזמן במסע של הצלחות והישגים. יש לי הרבה? אבל 
יש יותר מ'הרבה': יעדים שלא כבשתי, מקומות בהם לא הייתי, 

בתים ומכוניות שעוד לא רכשתי.

ליעקב יש חיים אחרים. הוא מתייחס למה שיש לו כאילו יש 
לו הכל. המצב שלו ברגע נתון הוא שיקוף של מצבו האמתי, 

של שורשו העליון. 

האם מחר יהיה לי יותר? אולי. האם לנצל הזדמנויות עסקיות? 
להרחיב את ההצלחות? למה לא. אבל בתנאי שבכל רגע נתון 
החוויה הנפשית שלך תהיה כאילו שיש לך הכל. שלרגע לא 

תהיה מתוסכל מזה שחברך השיג יותר. 

)בצדק(  להתפעם  תאכל",  במלח  "פת  בשפת  לדבר  אפשר 
המבטאת  בפשטות  המתייחדים  ישראל  גדולי  של  מבתים 
במשנת  לבחור  גם  אפשר  אבל  הרוח.  בחיי  עמוקה  בחירה 
"דירה נאה, אישה נאה וכלים יפים מרחיבים דעתו של אדם". 
התחושה  הנכסים,  הרחבת  במסגרת  שלב  שבכל  הוא  התנאי 
משמעותית  רוחנית   – נפשית  עמדה  זו  כל".  לי  "יש  תהיה: 
המייצרת צורת חיים שלמה יותר. לא חייבים להסתגף, להיפך, 
לפעמים המפגש עם העושר שקיים בעולם, עם נופים, ריחות 
לשכלול  מוקד  להוות  יכול  ונופים,  אסתטיקה  עם  וטעמים, 
לכך,  בהקשר  בעולם.  הא-לוהית  הנוכחות  ולהבנת  האמונה 
אביא את דברי רבי חזקיה בתלמוד הירושלמי: "עתיד אדם 
)סוף  אכל"  ולא  עינו  שראת  מה  כל  על  וחשבון  דין  ליתן 
קידושין(. "שחטא על נפשו שסגפה חנם" )קורבן העדה(. הכל 

– מאדון הכל. 

shaypiron1@gmail.com  

הרב שי פירון

התורה והחיים

לחברתנו אסתי הרטמן ובעלה שימי
מזל-טוב נאמנה להולדת הבת

יה"ר שתגדלוה בנחת ואושר
יחד עם הצאצאים כולם

מערכת שבתון
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עט לדרוש

ד"ר תמר מאיר
ראש ביהמ"ד 'כולנה', ראש החוג 
לספרות בגבעת וושינגטון, מרצה 

בתכנית להוראת אגדה במכללת אפרתה

כי במקלי עברתי

הקב"ה  אל  יעקב  פונה  בפרשה,  המרגשים  הרגעים  באחד 
בתפילה, ובה הוא מזכיר לקב"ה את הבטחותיו שיהיה עימו, 

ואף מתוודה בכנות על פחדיו מאחיו.

ל  ל ַהֲחָסִדים ּוִמכָּ י ִמכֹּ באמצעה של התפילה הוא מצהיר: "ָקטְֹנתִּ
ה  ן ַהזֶּ ְרדֵּ י ֶאת ַהיַּ י ְבַמְקִלי ָעַבְרתִּ ָך כִּ ָהֱאֶמת ֲאשֶׁר ָעִשׂיָת ֶאת ַעְבדֶּ

ה ָהִייִתי ִלשְֵׁני ַמֲחנֹות." )לב: יא(. ְוַעתָּ

הניגוד בין האופן שבו עבר יעקב את הירדן לראשונה – בחוסר 
ושני   – הירדן עתה  גדת  ניצב על  הוא  כל, לבין האופן שבו 
מחנות עימו, הוא החסד העצום שעליו אומר יעקב: 'קטונתי'.

רש"י במקום מביא שתי התייחסויות למקל: 

הראשונה: "כי במקלי - לא היה עמי לא כסף ולא זהב ולא 
מקנה אלא מקלי לבדו". כלומר במקלי, ורק במקלי והשנייה: 

"ומדרש אגדה, נתן מקלו בירדן ונבקע הירדן".

ובוודאי  יעקב,  של  היחידי  רכושו  את  מציין  מקל  אם  בין 

מופיע  עוד  היכן  לחפש  שמתבקש  הרי  פלאי,  במקל  מדובר 
מקל בסיפור יעקב, ומניין צץ לו לפתע מקל כזה.

למקלות יש תפקיד חשוב בסיפור יעקב, ואף בהפיכתו מהלך 
הוא  כאשר  במקלות  משתמש  יעקב  עשיר:  לאיש  כל,  חסר 
וטלואים.  נקודים  עקודים,  שיוולד:  הצאן  על  להשפיע  רוצה 
ָצלֹות  ֵהן פְּ ל בָּ ל ִלְבֶנה ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון ַוְיַפצֵּ ח לֹו ַיֲעקֹב ַמקַּ קַּ "ַויִּ

ְקלֹות" )ל: לז(.  ָבן ֲאשֶׁר ַעל ַהמַּ ְלָבנֹות ַמְחשֹׂף ַהלָּ

ְפרֹץ ָהִאיׁש ְמאֹד ְמאֹד  לאחר שתרגיל המקלות מצליח, כתוב: "ַויִּ
ים". ים ַוֲחמִֹרֽ ַוְיִהי לֹו צֹאן ַרּבֹות ּושְָׁפחֹות ַוֲעָבִדים ּוְגַמלִּ

אזכור  הירדן'  'כי במקלי עברתי את  כן,  מציין אם  כשיעקב 
המקל אינו מקרי, ומסתבר שלמקל יש תפקיד מיוחד בחייו של 
יעקב. יעקב, כידוע, אינו הדמות היחידה שיש לה מקל/מטה 
המטה  כמובן  הוא  המטה של משה  אותה.  המלווה  משמעותי 
מכן משמש  ולאחר  צאן,  כרועה  אותו  המלווה  המטה  הנוסף: 
לעשיית אותות ומופתים בפני ישראל ובפני פרעה וחרטומיו. 

אותו מטה הוא המשמש אותו גם לקריעת ים סוף.

מדרש  רומז  יעקב  של  והמקל  משה  של  המטה  בין  לחיבור 
האגדה שמביא רש"י: כי במקלי עברתי את הירדן – באמצעות 

מקלי עברתי את הירדן.

במדרשים  המופיע  במטה,  נקשרו  ופלאיות  רבות  מסורות 
הראשון.  אדם  מימי  לדור,  מדור  שעבר  פלאי  כמטה  שונים 
על  יהושע,  ושל  משה  של  סיפוריהם  דו-כיווני:  הוא  החיבור 
בקיעת הים והירדן, מתחברים כאן לדמותו של יעקב, ואזכורם 
של מקל ושל מקור מים זורמים בכפיפה אחת, מוביל לזיהוי 
הפעולה של בקיעת הירדן גם בנוגע ליעקב. הכיוון הוא דו-
סתרי. מדרש בראשית רבה הקדום, הוא אולי המקור למדרש 
המאוחר על מקל יעקב שבקע את הירדן. בבראשית רבה )עו 
ה( לא מדובר על יעקב כמי שבקע בעצמו את הירדן, אלא 
דבר  יעקב,  בזכותו של  לישראל  נבקע  העובדה שהירדן  על 

מהמוזכר בתורה, בנביאים, ובכתובים:

"בתורה בנביאים בכתובים מצינו שלא עברו ישראל את הירדן 
אלא בזכותו של יעקב, בתורה: כי במקלי עברתי את הירדן 
הזה, בנביאים: )יהושע ד( והודעתם את בניכם לאמר ביבשה 
עבר ישראל את הירדן הזה, ישראל סבא, בכתובים: )תהלים 
קיד( מה לך הים כי תנוס הירדן תסוב לאחור וגו' מלפני אלה 

יעקב".

מעשי  לבנים':  סימן  אבות  'מעשי  של  ברורה  מגמה  כאן  יש 
לבניהם,  בעתיד  שיקרה  למה  רמזים  בתוכם  מכילים  האבות 
הנשענים על אותה זכות אבות. אירועי ספר בראשית הם מעין 
קפסולה מרוכזת, ובה גלום פוטנציאל האומה. הבנה זו יכולה 
עבר  שאיתו  המקל  הראשוני:  המקל  אל  גם  אותנו  להחזיר 
יעקב את המסע, לבדו, ללא גמלים וללא מטען, נראה אולי 
במבט ראשון כחסר משמעות, אלא שהוא מתגלה כטומן בחובו 
פוטנציאל להפוך את יעקב לשני מחנות. כשיעקב מזכיר אותו 
במסע חזרה, בתוך תפילתו, הוא מבטא את האמונה בכך שכל 
מעשה, כל חפץ, כל פעולה, יכולים להפוך ברצון ה' לרבי כוח 

ועוצמה ומחוללי שינוי – ממש כמו המטה של משה. ברוך רובינשטיין 054-6457011

ציפוי לק מיוחד לכלי כסף השומר על הברק
ומונע השחרה לאורך שנים.

תיקון וחידוש כלי כסף
לקראת חנוכה

מקבלים עטרות כסף לחידוש • קונים כסף ישן

פטנט עולמי
באחריות 

מלאה!

מלאכת מחשבת

מלאכת מחשבת
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נופש כשר בטרנסילבניה

  nofes.k.t@gmail.com פרטים נוספים בטלפון 9327959- 053 ובמייל

במלון היוקרתי ביותר ברומניה )ואירופה בכלל(
GRAND HOTEL ITALIA, CLUJ -חופשת פסח מדהימה ב

• 10 לילות )11 ימים( פנסיון מלא
• קפה ועוגות בין הארוחות

• טיסות והעברות

טיולים ברחבי טרנסילבניה: במפלים, 
באגמים, במצודות, בערים, ובעיירות וכפרים 

של פעם... כולל בעיירה סיגט במרמורש.

חדר קלאסי
)30 מ"ר(

2000 יורו

חדר דה לקס
)33 מ"ר + מרפסת(

2250 יורו

סוויטה ג'ניור
)60 מ"ר + מרפסת(

3500 יורו

בתשלום נפרד:המחיר לאדם בחדר זוגי כולל: 

18-28/04/2019

™ ™

פסח עם שורשים
"קלוז' הנה עיר הבירה של חבל טרנסילבניה, והעיר השנייה בגודלה 

ברומניה, ומשמשת כמרכז האקדמי - תרבותי שלה.
בנוסף למוזיאונים, לגלריות, למבנים ההיסטוריים ולפרקים ולמתקני 

השעשועים לילדים, יש בה גן בוטני שנוסד ב- 1920.
ולחובבי הקניות, יש בקלוז' גם כמה מרכזי קניות - הלוואי עלינו...
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איזהו מאושר?

דעתם  בגדול.  חייהם  תמונת  את  לראות  שנוטים  אנשים  יש 
הן  ואם  גדולות שבדרך כלל לא מוגשמות,  נתונה לשאיפות 
יותר.  גדולות  אחרות,  שאיפות  שתגענה  סביר  מתגשמות, 
עם  כלל  בדרך  הולכים  בשמים  שאיפות  בעלי  כך  משום 
שאפשר  טובים  דברים  להם  קורים  אמנם  באדמה.  הראש 
להפיק מהם סיפוק ואף אושר, אבל דעתם נתונה רק לדברים 
הקטנים  בפרטים  גם  מבחינים  לעומתם,  אחרים,  הגדולים. 
בתוך התמונה הכוללת, וכל הנאה קטנה מסבה להם קורת רוח 

גדולה. אשריהם ואשרי חלקם. 

מסוג  הוא  עשו  ועשו.  יעקב  התאומים  בין  היו  אלה  ניגודים 
הטיפוסים שחי את חייו 'בגדול'. הפרטים הקטנים לא מעניינים 
מיעקב  דורש  הוא  ורעב,  עייף  השדה  מן  בא  כשהוא  אותו. 
בלי  בסיר,  שמתבשל  ַהֶּזה"  ָהָאדֹם  ָהָאדֹם  "ִמן  אותו  שילעיט 
את  לבלוע  רוצה  הוא  מדובר:  תבשיל  באיזה  כלל  לזהות 
ליהנות מהם בכפיות קטנות.  ולא  "הלעיטני",  בגדול:  החיים 
עשו אדיש לפרטים הקטנים, ולכן הוא מתייחס באדישות גם 

לבכורה, ומכריז "הנה אנוכי הולך למות", באופן כללי הכול 
זורם אל המוות: "ולמה זה לי בכורה", מה זה משנה אם אני 

בכור או אתה בכור, אלה הם פרטים קטנים ולא חשובים.

בהמשך לקו מחשבה זה ניתן להבין את התנהגותו המפתיעה 
של עשו בפרשתנו, כאשר בסוף הפגישה עם יעקב הוא מתגלה 
כג'נטלמן אמיתי. בניגוד להצהרתו המקורית 22 שנה קודם לכן 
שבדעתו להרוג את יעקב, הוא מחבק את אחיו ומנשקו, מוותר 
על המנחה ששלח יעקב ואומר לו: "ֶיׁש ִלי ָרב ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר 
ָלְך". מאימתי עשו נהיה כזה וותרן גדול? התשובה לאור דברינו 
היא שלעשו לא חשוב באמת כמה עיזים ותיישים יש לו. הוא 
הצליח בשאיפת חייו הגדולה: מצייד בודד הוא הפך לאימפריה 
של ציידים, המעסיקה 400 איש. הוא נהנה מעושר רב, ולכן 
הדברים הקטנים לא מעניינים אותו. גם השנאה לאחיו הפכה 

לפרט שולי וזניח מההיסטוריה המשותפת שלהם.

את  שולח  כשהוא  הקטנים.  לפרטים  יורד  לעומתו,  יעקב, 
המנחה לעשו הוא סופר כל עז וכל תיש: "ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים 
ֶעְׂשִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים..." )בראשית לב, טו-טז(.

הקטנים  הפרטים  על  יעקב  הקפיד  לבן  אצל  בהיותו  גם 
ֶׂשה חּום  ְוָכל  ְוָטלּוא  ָנקֹד  "ֶׂשה  כל  הפריד  רבה  לב  ובתשומת 
בדקדקנות  וטיפל  ובתיישים,  ָּבִעִּזים"  ְוָנקֹד  ְוָטלּוא  ַּבְּכָׂשִבים 
פרטים  לפרטי  ירידה  תוך  ְוַעְרמֹון",  ְולּוז  ַלח  "ִלְבֶנה  במקלות 

בסבלנות אין קץ, וכך הצליח לעשות חייל.

בפרשתנו, נותר יעקב לבדו בגדה המזרחית של הירדן, אחרי 
צאן  לו  יש  צא(.  )חולין  עליהם"  וחזר  קטנים  פכים  ש"שכח 
'פכים  לאסוף  חוזר  הוא  זאת  ובכל  וחמורים,  גמלים  ובקר, 
קטנים', שכן בשיטת יעקב יש ערך לכל דבר קטן, ואף מפך 

קטן אפשר לחולל נס גדול. 

החשבת הפרטים הקטנים גורמת ליעקב להעריך כל דבר טוב 
שקורה לו בחייו, ולהיות אסיר תודה לקונו על כל פרט בטובה 
"קטונתי  עשי:  עם  הפגישה  לפני  באמירתו  אתו.  גומל  ש-ה' 
מכל החסדים", השתקפה לא רק ענווה גדולה, כי אם גם גישתו 
המיוחדת של הערכת כל פרט של הצלחה בחייו, המביאה אותו 
להכרת תודה ל-ה' על כל חסד קטן שזכה לו. יעקב הסתפק 
בצאתו לחרן בלחם לאכול ובגד ללבוש, ובחזרתו מהגלות היה 

בדלות לעומת עשו, אך הצהיר: "יש לי כל". 

מהדברים  "תהנה  כתב:  וונגוט  קורט  האמריקאי  הסופר 
הקטנים בחיים, כי יום אחד תסתכל לאחור ותגלה שהם היו 
בשביל  'לחזור  יעקב  בשיטת  שהולך  מי  הגדולים".  הדברים 
ואומר "קטונתי מכל החסדים", מסוגל להפיק  פכים קטנים', 
והשגרתיים  הקטנים  מהדברים  יום-יומית  רוח  וקורת  הנאה 

שבחיים.

ובמיוחד  אדם,  לכל  לסייע  יכולה  זו  פשוטה  חיים  חכמת 
מצוקה  או  מוגבלות  במצבי  ולנמצאים  מבוגר  בגיל  לאנשים 
שעלולים לאבד את הטעם והסיפוק בחייהם. אם נדע ללכת 
בדרכו של יעקב, לגלות ולהודות על החסדים הקטנים והרבים 
שבחיינו, נצליח להיות בבחינת איזהו מאושר – השמח בחלקו.

ronenlbtch@gmail.com 

הרב ד״ר רונן לוביץ
רב ניר עציון, נשיא

׳נאמני תורה ועבודה׳

ערך מוסף
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פיוס בין אחים - זה אפשרי 

לאחר הפרידה מלבן צועד יעקב לעבר משימתו הבאה למפגש 

עשו  של  לכיוונו  שליחים  שולח  יעקב  אחיו.  עשו  לבין  בינו 

ובוחר בטקטיקה של התרפסות. וכך נאמר: "ַוְיַצו אָֹתם ֵלאמֹר 
ַּגְרִּתי  ָלָבן  ַיֲעקֹב ִעם  ַעְבְּדָך  ְלֵעָׂשו ּכֹה ָאַמר  ּכֹה תֹאְמרּון ַלאדִֹני 

ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה...". 

הפרשנים נחלקו ביחס לטקטיקה שבוחר יעקב לקראת מפגשו 

עם עשו. יש המותחים ביקורת נוקבת: "באותה שעה שקרא 

יעקב אבינו לעשו אדוני א"ל הקדוש ברוך הוא אתה השפלת 

את עצמך לפני אחיך, וקראת אותו אדון שמונה פעמים, אני 

שמעוני  )ילקוט  לבניך..."  קודם  מלכים  שמונה  ממנו  מעמיד 

וישלח קל(. מצד שני, יש שראו בכך דגם נכון להתקשרות עם 

אויב. כך היה בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, שחי ופעל 

בארץ תחת שלטון רומא, והורה לתלמידו לכתוב אגרת לקיסר, 

הפותחת כך: לא כך אמר: 'כה אמר עבדך יעקב". על כך אמרו 

"אמר  כבודך?",  על  מבזה  מה אתה  מפני  "רבי,  לו תלמידיו: 

לו: וכי טוב אני מזקני? לא כך אמר: 'כה אמר עבדך יעקב?'" 

)בראשית רבא פרשה עה, ו(. 

ונכון  נכונות  שתיהן  ושמא  הגישות  שתי  בין  להכריע  קשה 

לאמץ כל אחת מהן במצבים שונים. על אף שחז"ל ראו את 

המאבק שבין יעקב לעשו כמאבק בין שני עמים, דומני שנכון 

להתמקד בצדדים האנושיים של עשו ויעקב. ראוי להתבונן על 

המפגש גם בזווית אחרת - מפגש בין אחים מסוכסכים. 

כתוצאה מגניבת הברכות נשקפה סכנה לחייו של יעקב ולכן 

מעונין  היה  שעשו  יצויר  לו  לחרן.  שיברח  מבקשת  רבקה 

באותן עשרים  זאת  לעשות  יכול  היה  הוא  יעקב,  להרוג את 

שהחרדה  ומסתבר,  משפחה  בונה  ויעקב  חלף  הזמן  השנים. 

מעשו אחיו עדיין קיימת וחושש הוא מנקמתו. החשש מתגבר 

כאשר השליחים חוזרים ומתארים שגדוד של ארבע מאות איש 

יעקב מתקשה לדמיין מציאות בה התקופה  מלווה את עשו. 

הארוכה שחלפה גרמה לעשו להיות במקום אחר. אולם, ייתכן 

ועשו ניחן ביכולת לחיות את ההווה. הוא יודע להחליף רגשות 

שליליים של כעס ונטירת איבה ברגשות חיוביים של אהבה 

אחיו  כלפי  המתמידים  וההאשמה  שהכעס  מבין  הוא  וחיבה. 

פוגעים למעשה בעצמו יותר מאשר באחיו. הוא בוחר לסלוח 

ליעקב, לשחרר, לקבל את מחוות הפיוס שלו ולהמשיך הלאה 

בחייו. הוא לא נותן לפגיעה מהעבר להגדיר את חייו, להצדיק 

הופך  לא  הוא  שלו.  הקבוע  לנרטיב  ולהפוך  כישלונותיו  את 

הרגעים  מתוך  ניכר  גם  כך  ואכן  נצחי.  לקורבן  עצמו  את 

לכיוונו של  רץ  ביניהם. עשו מתרגש,  המרגשים של המפגש 

הראשון:  ברגע  מתמהמה  יעקב  מאידך,  אותו.  ומחבק  יעקב 

ַוִּיְבּכּו".  ַוִּיָּׁשֵקהּו  ַצָּואָרו  ַעל  ַוִּיּפֹל  ַוְיַחְּבֵקהּו  ִלְקָראתֹו  ֵעָׂשו  "ַוָּיָרץ 

לבסוף שניהם בוכים ומתרגשים. לא ניתן להישאר אדיש ביחס 

לרגע המפגש והדבר בא לידי ביטוי בדבריו של רבי שמעון בר 

יוחאי: "הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו 

שניתן  דומני  )רש"י(.  לבו"  בכל  ונשקו  שעה  באותה  רחמיו 

"לפרגן" יותר לנשיקה של עשו כפי שמובא בדבריו החמים של 

זו ודמעות אלה מראות גם את עשו  "נשיקה  הרש"ר הירש: 

כבן בנו של אברהם. מן הנמנע שעשו היה רק פרא איש ציד... 

אך בשעה שהחזק, כדוגמת עשו כאן, נופל על צוארי החלש, 

שצדק  מתגלה  אז  רק   - התוקפנות  חרב  את  מידיו  ומשליך 

ואנושיות ניצחו בלבו". 

המסר העולה מתוך הדברים, שגם כאשר ישנה שנאה גדולה 

ולשנות  המתחים  את  לשכך  הזמן  של  בכוחו   - אחים  בין 

יכול להתברר  גם אם נדמה שהשנאה היא תמידית  מציאות. 

עוצמת  מופרך.  בדמיון  ומדובר  שינויים  יצר  שחלף  שהזמן 

המפגש  קרעים.  לאחות  בכוחה  אחים  שבין  הפנימי  הקשר 

בין עשו ליעקב הוא עדות שפיוס בתוך המשפחה אפשרי גם 

במקרים קשים. 

nehoraim@gmail.com 

הרב מאיר נהוראי
רב משואות יצחק
יו״ר רבני בית הלל

מבט לחיים מתוך הפרשה

חבילה לבנה הכל כלול!
5 ימים  א-ה |  ינואר-מרץ

טיסות ישירות, העברות , 3 ימי הדרכה סקי, 
כרטיס סקי פס  וציוד לסקי

מלון מפנק עם אירוח מלא גלאט כשר

תגלשו חופשששששי!

073-3744-818
www.o ron tou r s . co . i l

להזמנת חופשת סקי חלומית

קבוצות למתחילים ולמתקדמים

החורף הזה

גלאט 
למהדרין

050-873-8000
קבוצה משלכם? אנחנו בענין!

הדרכה בעברית למעונינים החל מ 649€ לאדם
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ההנקה 

רבקה,  מינקת  דבורה,  של  דמותה  מוזכרת  השבוע  בפרשת 

שנפטרה ונקברה מתחת לבית אל, פרט הנראה שולי ומיותר 

"ותמת דברה מינקת רבקה..." )בראשית ל"ה ח'(. גם מיקומה 

באמצע הפרשיות העוסקות בנסיעה לבית אל מתמיה, ובלשון 

הרמב"ן "לא ידעתי למה נכנס הפסוק הזה בין 'ויקרא למקום 

'וירא אלוקים אל יעקב עוד', והפסיק בעניין  בית אל' ובין 

אחר, שהיה בבת אחת ובמקום אחד..." )שם כ"ד נ"ט(. יעקב 

הגיע לבית אל, ואלוקים נגלה אליו. אנו מצפים לשמוע מה 

דבורה.  המינקת  לווית  מופיעה  ופתאום  לו,  אומר  הקב"ה 

ובכלל, במה זכתה מינקת רבקה לכבוד רב כל כך שהמקום בו 

נקברה כונה "אלון בכות", על שם הבכי הרב על הסתלקותה? 

לחרן,  יעקב  בנה  את  רבקה  ששלחה  בעת  כי  הסביר  רש"י 

סיכמו ביניהם שכשיגיע העת תישלח ותקרא לו חזרה מבית 

אחיה לבן. השליח היה לא אחר מאותה מינקת שחזרה לחרן 

כדי לקרוא ליעקב לשוב. 

הרמב"ן ביאר שהבכייה הגדולה הייתה על מות רבקה, והצניע 

הכתוב את פטירתה והזכירוה אגב מות מניקתה. מות רבקה 

לא נזכר במפורש כיוון שלא זכתה ללוויה ראויה. יעקב בנה 

הקטן בחרן, עשו בנה הגדול כועס על שסייעה ליעקב בקבלת 

הברכה, יצחק זקן וכבד רואי ומן הסתם אינו יוצא מפתח ביתו, 

ועל כן הסתיר הכתוב את הסתלקותה, ורמז השאיר בידינו על 

בכייה גדולה, כפולה, "אלון בכות", על המינקת, אך בעיקר 

על האם רבקה שנפטרה. 

הנקה היא דרך ההזנה המאפיינת את ולדות היונקים. ההנקה 

אחד  את  ומהווה  החיים  בעלי  מיתר  היונקים  את  מייחדת 

העיכול  מערכת  בהתפתחותם.  ביותר  החשובים  הגורמים 

של יונק בן יומו מותאמת לתזונה נוזלית ואינה יכולה לעכל 

מזון  במרכיבי  עשיר  האם  חלב  כן,  ועל  מוצקים  חומרים 

חיוניים, ומספק את כל צרכיו התזונתיים של הילד.

דוגמא  רבים.  בתחומים  ביטויה  את  מוצאת  ההנקה  חשיבות 

מובהקת לכך מצויה בגזירת חז"ל על אישה גרושה או אלמנה, 

שיחלפו  עד  מחדש  תתחתן  שלא  מעוברת,  או  מניקה  שהיא 

ששוב  מחשש  הילד,  לידת  אחרי  חודשים  וארבע  עשרים 

תתעבר ולא יהא חלב לילד וימות, שהרי בעל חדש זה אינו 

אביו וייתכן שלא ידאג לצרכיו )כתובות ס' ע"א(. רבים סברו 

שגזירה זו נוהגת גם בזמננו שלא כולן מניקות, ובקלות ניתן 

לקבל חלב בדרכים אחרות, כי לא חילקו בדבר זה, שכל דבר 

שבמניין צריך מנין אחר להתירו, כלומר, רוב דיינים ששינו 

את הגזירה, דבר שאינו מצוי כיום )ערוך השלחן שם סעי' ל'(, 

ועוד שגם בזמננו יש שמניקות זמן ארוך )אוצר הפוסקים סי' 

י"ג סקע"ג אות ב'(. שניים מחשובי הפוסקים בדורנו נחלקו 

שלמה  הרב  דעת  חודש.  מכ"ד  בפחות  גם  להקל  ניתן  האם 

זלמן אויערבך הייתה שאין להקל בפחות מכ"ד חודש, ששיעור 

זמן זה נקבע בתלמוד והוא הלכה )נשמת אברהם אהע"ז סי' 

י"ג סו"ס ו'( ואילו לדעת הרב משה פינשטיין, בזמננו שוודאי 

כ"א  גם לאחר  ניתן להקל  יותר מי"ח חודשים  שלא תניקהו 

חודש ובעת הצורך אף לאחר י"ח חודשים. זמנים אלו אמנם 

הובאו בתלמוד, אך כל שגזרו בימיהם לא היה אלא שלא ישא 

הגזירה,  בכלל  היה  לא  החודשים  מספר  ואילו  חברו,  מינקת 

כך שאין צורך במניין אחר, רוב בבית דין, כדי להתיר גזירה 

הבחינה  צומות,  לעניין  ט'(.  סי'  ח"ב  אהע"ז  משה  )אגרות  זו 

ההלכה בין צומות שונים; לעניין יום הכיפורים חייבת המינקת 

לצום ככל אדם )או"ח תרי"ז סעי' א'(, שכן אין בכך כדי לסכן 

את חיי התינוק, והמצב הוא הפיך לאחר הצום. בתשעה באב- 

מינקת חייבת להשלים הצום כמו ביום הכיפורים )שוע תקנ"ד 

סעי' ד'(. בשאר הצומות, מינקות אינן מתענות, ואפילו אינן 

מצטערות כיוון שבזמן הזה ירדה חולשה לעולם )ערוך השלחן 

מינקת  יוסף  עובדיה  הרב  לדעת  ז'(.  סעי'  תקנ"ד  סי'  או"ח 

דעת,  )יחווה  צומות  בשאר  עצמה  על  להחמיר  רשאית  אינה 

ח"א סי' ל"ה(.

 רפואה עפ״י היהדות

אברהם רזניקוב
רב המרכז הרפואי
איכילוב, תל-אביב

הבחירה הנכונה
050-5931530 054-3529330

הבחירה הנכונה 
בשבת חנוכה 7-8.12.18

ליחידים, זוגות ולמשפחות

 הדלקת נרות חנוכה
   וכניסה לשבת עם מוסיקה שירים וסופגניות
 תפילות השבת בנוסח קרליבך - אליקים הרץ

 דניאל רוטשטיין
   במופע טלפתיה מדהים ״החוש השישי״

 סיור רגלי עם דמויות תיאטרליות לגשר       
   המשאלות ול״כלייזמרים של שבת״...

 פעילות מיוחדת לילדים
 חידון חנוכה לכל המשפחה עם אבי רז

 במוצ״ש - הדלקת נרות חנוכה, ערב שירה    
   וקריוקי עם הזמר ג׳קי בראון

ישנה אפשרות בתוספת תשלום ללינה וא.בוקר ביום חמישי ובמוצ״ש

במלון 
פארק הים נתניה 

פנסיון מלא
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ויירא ויצר לו 
המשך מעמ' 8

ד״ר יצחק קניגסברג

תורה ומדע בפרשה

טעות פרוידיאנית

מכובד  דורון  הכין  יעקב  עשו,  עם  הגורלי  המפגש  לקראת 
"ַוִּיַּקח  בכדי לפייסו. המילה החוזרת על עצמה היא "מנחה": 
המנחה  לוקחי  עבדיו  את  ָאִחיו".  ְלֵעָׂשו  ִמְנָחה  ְבָידֹו  ַהָּבא  ִמן 
הוא מצווה: "ְוָאַמְרָּת... ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו: ִּכי ָאַמר 
ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה ַההֶֹלֶכת ְלָפָני", ושוב לפני משלוח הדורון: 
יעקב  ביניהם  המפגש  בזמן  גם  ָּפָניו".  ַעל  ַהִּמְנָחה  "ַוַּתֲעבֹר 
שמיד  אלא  ִמָּיִדי",  ִמְנָחִתי  "ְוָלַקְחָּת  "מנחה":  במילה  השתמש 
ומבלי משים יעקב השתמש במילה חדשה: "ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי 
"ברכתי"  המילה  להוספת  המשמעות  מהי  ָלְך".  ֻהָבאת  ֲאֶׁשר 
על המילה "מנחתי" השגורה בהכנות למפגש, ובמפגש עצמו?

הכלי יקר מבחין בשוני בין מנחה לברכה: "קח נא את ברכתי 
אשר הובאת לך, ולא על המנחה דיבר כן כי אם על הברכות 
שברכני אבי, קח נא אותה לך כי שלך היא והיא הובאת לך כי 

אבי כשברכני היה דעתו עליך".

הייתה זאת כנראה טעות פרוידיאנית בצורת פליטת פה של 
יעקב, על רקע נקיפות המצפון עקב לקיחת הברכות מעשו 

או  דיבור  בפעולה,  שגיאה  היא  פרוידיאנית  טעות  במרמה. 
הלא מודע, הקרויה על שם  ידי  על  אנושי, שנגרמת  זיכרון 
דופן  יוצאת  כמקרית,  נראית  השגיאה  לרוב  פרויד.  זיגמונד 

ומוזרה, אך יש לה משמעות עמוקה יותר. 

הלא מודע כולל בתוכו רגשות, יצרים ותשוקות, וכן תכנים לא 
נעימים שמפריעים לאדם לנהל את שגרת חייו. הפסיכואנליזה 
וקשורים  האדם  על  שמאיימים  וחוויות  זיכרונות  כי  גורסת 
לדחפיו הביולוגיים מודחקים אל הלא מודע, הם לא גורמים 
לאדם תעוקה נפשית, אך הם ממשיכים להשפיע על חיי האדם. 

בתגובות  מלווים  למודע  מודע  הלא  שבין  הזליגה  תהליכי 
קולטנים  על  שמתיישבים  במוח,  הרגש  בהורמוני  כימיות 
בין  הקשר  נוצר  וכך  המיוחד,  הרגש  את  לקלוט  שמיועדים 

אותה מחשבה במודע לבין אותו הורמון הרגש בלא מודע.

התעוקה הנפשית ששנים הייתה חבויה אצל יעקב בלא מודע, 
על גניבת הברכות מעשו, צצה ועלתה למודע במפגש ביניהם, 
ִּבְרָכִתי  ֶאת  ָנא  "ַקח  הפרוידיאנית:  הפה  בפליטת  והתבטאה 
לעשו  הכין  שיעקב  המנחה  תפקיד  אומנם  ָלְך".  ֻהָבאת  ֲאֶׁשר 
היה לרצות את אחיו, אך היא שימשה בו זמנית גם להקלה על 

התעוקה הנפשית של יעקב שעלתה עתה מהלא מודע.   

החטאת  קרבן  מקריב  הרגשת  את  להסביר  המנסים  גם  יש 
על עבירות שנעשו בשוגג, כהקלה לתעוקה הנפשית שמרגיש 

החוטא, בזמן שרגשות האשמה עולות מהלא מודע למודע.

kenitech@013net.net 

14.1
מקומות
אחרונים

ארוחות כשרות למהדרין שף צמוד ומשגיח מטעם החברה לאורך כל הטיול

הגם שעמד לפני אויב שמבקש לכלותו, יעקב אינו שש לצאת 
למלחמה. את הפסוק "ויירא יעקב מאד ויצר לו", פירשו חז"ל: 
"ויירא שמא ֵיָהֵרג, ויצר לו – אם יהרוג הוא את האחרים" )אגב, 
בחלק מהנוסחים, כגון בדפוסי בראשית רבה עו, ב, ובמדרשים 
שמא  ויירא  תחילה,  הפוך:  הוא  הסדר  טוב,  ושכל  טוב  לקח 

יהרוג אחרים, ורק לאחר מכן: ויצר לו – שמא ייהרג!(. 

כורח  ביותר,  הגדול  האויב  על  מלחמה  שגם  מבין  יעקב 
מלחמה  כל  כשלעצמה.  מטרה  או  תכלית  ולא  היא  המציאות 
נושאת עמה סבל, הרג ויגון, וגם השמדת אויב, שאין להימנע 
ויגון, על  לו", בצער  ב"ויצר  ממנה במקרים מסוימים, כרוכה 

דם שנשפך לשווא. 

והוסיפו במדרש קדמונים )ילקוט תלמוד תורה בראשית קמו(: 
"ויירא – מנשיו, ויצר לו – מילדיו". רוצה לומר: גם המוצדקת 
נוראות המלחמה  ישראל, מותירה אחריה צרבת.  שבמלחמות 
אינן משפיעות רק על החיילים שבחזית, ולשעה. חותמן נותר 

צרוב בתודעה לדורות, על העם והמדינה. 
aviadhacohen3@gmail.com 
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X המפגש עם מיסטר

האויב,  למדינת  מדינתנו  בין  ארוכה  זה במהלך מלחמה  היה 
לכוס משקה,  אותי  הזמין  הוא   .X מיסטר  את  פגשתי  כאשר 
עצמו  את  הציג   X מיסטר  הלילה.  לתוך  התגלגלה  והשיחה 
כסוכן חשאי של מדינתנו, הפועל מעבר לקווי האויב. במסגרת 
האויב,  של  לסוכן  רבות  פעמים  להתחזות  עליו  משימותיו, 
אולם  למדינתנו;  ומזיקות  מסוכנות  שנראות  פעולות  ולבצע 
לחשוף  ניתן  שלא  גדולה  סודית  מתוכנית  חלק  הוא  זה  כל 
את  מקדמות  הללו  הפעולות  גם  דבר  של  ובסופו  לציבור, 
והשתכנעתי  ארוכות,  דיברנו  במלחמה.  ונצחוננו  מטרתנו 
היא  למדינתנו  ושנאמנותו  אמת,  דובר   X שמיסטר  לחלוטין 

ללא עוררין. לאחר מכן נפרדו דרכינו.

בחזית  עצמנו  את  מצאנו  וחבריי  ואני  נמשכה,  המלחמה 
הקרבות. מדי פעם הזדמן לנו לראות את מיסטר X בפעולה. 
היו פעמים בהן נראה היה שהוא עומד לצדנו - הוא מסר לנו 
מידע חשוב, הזהיר אותנו מפני מארבים, העביר לנו ציוד חיוני 

נראה היה שהוא עומד  היו גם פעמים בהן  וכן הלאה. אולם 
לצד אויבינו. לפעמים נראה היה שהוא ממש עוזר להם לנצח.

חבריי כעסו על מיסטר X וחשדו בו. "איך אתה יכול לקבוע 
דעות  ללא  מעשיו  את  נבחן  אם  "הרי  טענו.  לצדנו?"  שהוא 
קדומות, נראה שהוא עוזר לאויב לא פחות מאשר לנו, ואולי 
אפילו יותר. אז למה שניתן בו אמון, ונתאמץ להסביר איך כל 
פעולותיו הן לטובתנו? אולי ההפך הוא הנכון? אולי הוא שיקר 

לך ותיעתע בך?"

לי מה להשיב לטענות חבריי. אכן, מנקודת מבטם  היה  לא 
דבריהם נראו הגיוניים ואמונתי נראתה תמוהה. ואף על פי כן, 
לא היה לי ספק שאני צודק ומיסטר X עומד לצדנו, מסיבה 

פשוטה: אני דיברתי איתו. הם לא.

אותו(  שהציג  הפילוסוף  של  שמו  ממני  )שנשמט  זה  משל 
מתייחס כמובן לה' ולבעיית הרע. כאשר מתבוננים במתרחש 
בעולם, רואים שיש בו הרבה טוב, אבל גם הרבה רוע וסבל. 
והשאלה המתבקשת היא, מי אמר שה' הוא אכן טוב ושלרע 

יש הסבר מוצדק? אולי חלילה להפך?

ואכן, מתוך התבוננות במציאות בלבד, קשה לדעת מה האמת. 
ואמונתו  אותה,  יודע  הוא   - ה'  את  "לפגוש"  שזכה  מי  אבל 
תימצא  בחקירות  לא  קשים.  ניסיונות  מול  גם  תתערער  לא 

התשובה, אלא במפגש.

mosheratt@gmail.com 

הרב ד״ר משה רט
קרני שומרון

בחזית האמונה

בהנהלת גבי מור יוסף 

לפלנד

17 ימים
14.1.19 מובטח

לפלנד דרום אמריקה, ברזיל, ארגנטינה, צ׳ילה
7 ימים  כל הטיולים מובטחים:

1.2 שבת בהשתתפות הרב יחזקאל שיינפלד
13.2, 18.3 מלאים

השאלת ציוד ארקטי מלא, פנסיון מלא, 
בית כנסת וספר תורה.

מדריכים ומסלולים מעולים | כל הטיולים על בסיס חצי פנסיון  מיסי נמל ודלק נכונים לתאריך 1/1/18 ט.ל.ח

מרוקוגאורגיה

תאילנד  מוסקבה וסנט פטרבורג

8 ימים
26.5

11 ימים
24.3

15 ימים
15.1 מלאים

5.3

9 ימים
11.6 ,14.5

17 ימים
21.1

מקומות אחרונים

וייטנאם קמבודיה
15 ימים

12.6  ,15.5

15 ימים
11.6  ,21.5

8 ימים
11.6 ,20.5

7 ימים
28.2

סין

איטליה היפה

ספרד

קרנבלים באיטליה
8 ימים 

12.6 ,22.5

פורטוגל
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www. o r o n t o u r s . c o . i l
073-3744-818

אירוח מלא גלאט

מגיע לכם להתפנק קצת..

טיסות ישירות
העברות      מלון

חבילת טיולים

5 ימים א-ה מלאאירוחברצלונה

בוקרארוחתלונדון

מלאאירוחמדריד

  5999 ₪ לזוגהחל מ

  מטורףדיל

16/12 - 20/12

הטובים לבית 
המדרש

של  המסלול  אחרי  בנתניה.  גדלתי 
והדרכה  בעיר  התיכונית  הישיבה 
בסניף בני עקיבא, חלמתי על הקריירה 
וביקשתי  התקבלתי,  שאליה  הצבאית 
ללמוד שנה בישיבה, לשרת בצה"ל ואחר 
ללימודים  לפנות  חבריי,  כמו שאר  כך, 

באוניברסיטה.

ב"ה, זכיתי לקבוע את מרכז חיי בבית 
התורה,  בעוצמת  להכיר  זכיתי  המדרש, 
האברכים  עולם  עם  להיפגש  זכיתי 
הציוניים בישיבת הכותל יחד עם אשתי 

לאחר נישואינו בשלהי שיעור ה'.

פגשנו חיים חדשים, איכותיים, ערכיים, 
ישיבה,  מתוך  חיי משפחה  לבנות  זכינו 
לעסוק  במקום  ובעיקר  תורה  מתוך 
בהנדסה מצאתי את עצמי עוסק בחינוך 

ובהרבצת תורה.

הציוניים?  האברכים  חשובים  למי 
לכולנו!

נושאים  הדתית  הציונות  בני  אנו, 
על  כולה  המדינה  ערכי  את  כאידיאל 
כתפינו הצרות. הכתפיים הללו נושאות 
את השירות בצבא ואת ההליכה לפיקוד, 
המדע,  בתחומי  להצטיין  השאיפה  את 
אלה  כל  והמשפט.  הכלכלה  המחשבים, 
ציונית  אמא  כל  אצל  מאוד  נחשבים 

דתית ובמשפחה ממוצעת זו השאיפה.

ביותר,  לנו  היקרים  על  נחשוב  רק  אם 
הכל  עושים  שאנו  נגלה  ילדינו,  על 
יחנך  מי  ילדינו?  ערכי  ומהם  בשבילם. 
את ילדינו? את נכדינו? על אילו ערכים 
אנו רוצים שיגדלו? האם ערכים של חול 
ושל פיתוח השאיפות החומריות צריכים 

לעמוד במרכז חייהם?!

ילדינו  של  החינוך  לנו  חשובים  אם 
ילדי ישראל כולם, עלינו להעמיד  ושל 
ומאין  וערכית.  גדולה  תורה  לילדינו 
יגדלו המחנכים, המובילים, המורים את 

הדרך?

ב"ה, זכינו בישיבה לעסוק בבניית בתים 
עשרות  וללוות  צעירים  אברכים  של 
לומר  מבקש  אני  כאלו.  צעירים  זוגות 
העשייה  תחומי  שכל  הדבר  אמת  כי 
האברכים,  אבל  וחשובים,  לנו  יקרים 
המדרש אלו  בית  יושבי  התורה,  בני 

החלוצים של ימינו!

בוגר  גם  הוא  ציונית  ישיבה  בוגר  כל 
מסלול תיכון ובעל תעודת בגרות ויכול 
בישיבת  הלימוד  שנות  אחרי  להמשיך 
רובנו  לפחות  זה  שעל  )וב"ה  ההסדר 
לא  זה  גם  בעבר  כי  היום,  מסכימים 
האקדמי ולדאוג  במסלול  מוסכם(  היה 
ישיבות  בוגרי  רוב  כלכלית.  לרווחה 
יוצאים לשדה המעשה ופועלים  ההסדר 
כל  תדע  אבל  האקדמיה,  שטחי  בכל 
וידע כל אב עברי, שעולם  אם עברייה 
הדיינות  ועולם  הרבנות  עולם  החינוך, 
היקרים לכולנו מפז, ייבנה ויכונן מאותו 
אחוז קטן המוותר על קריירה אקדמית 

ובוחר בלימוד תורה!

איכותיים,  חיים  הם  אלו  כי  מאמין  אני 

חיים מלאים בערכים ובמסירות נפש על 
הבית,  מרכז  את  המהווה  התורה  לימוד 
לכלל  היוצאים  בין  גם  ב"ה  אמת.  חיי 
עוסקים  רבים  רבים  העשייה,  שדות 
בתורה ואוהבי תורה, אך למי שמקדיש 

את חייו לתורה, מעלה יתירה.

זוכה  כבר  השלישית  בשנה  אברך  כל 
פרנסה",  על  "מה  מהסביבה,  למבטים 
הציבור  תכלס".  "מה  מקצוע",  על  "מה 
את  לייקר  חייב  כולו  דתי  הציוני 
לתמוך  החובה  עלינו  האלו.  האברכים 

במפעל החלוצי הציוני התורני הזה.

לומר  יכול  אני  הסדר,  ישיבת  כראש 
ויירתם  זה  יבין את  שאם הציבור שלנו 
ילדינו  ובעידוד  כלכלית  בתמיכה  לזה 
נוכל  הזה-  החשוב  במסלול  הבוחרים 
ומחנכים  רבנים  להעמיד  יותר,  לפעול 
ביותר  הנצרכים  ודיינים  ופוסקים 
לכולנו. הערכים של הדור הבא תלויים 
באברכים הללו. הצלחת חינוך צאצאינו, 
בנינו ובנותינו, נכדינו ונכדותינו תלויה 
בוגרי  ציוניים,  חכמים  תלמידי  באותם 
להתמסר  המוכנים  ציוניות  ישיבות 
לנו  החשוב  הדבר   – החינוך  למשימות 

ביותר.

תלוי  שלה  העתיד  ביחס  האומה  "יסוד 
דבריו  קוק.  הרב  כתב  החינוך"  ביסוד 
תמיכה  ומחייבים  אמירתם  כיום  נכונים 
הזה  החשוב  הציוני  המפעל  של  וחיזוק 

למען עתיד ילדינו ועתיד האומה.

)ביום שלישי הקרוב, י״ט כסלו )27.11( 

נריה  צבי  משה  הרב  של  פטירתו  יום 

התרמה  יום  לאחד׳  ׳אחד  קרן  תקיים 

האברכים  ׳מאה  לפרויקט  מיוחד 

המצטיינים׳. לתרומות: 1-700-707-099(.

הרב ברוך וידר 
ראש ישיבת הכותל
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אנדורה

סקי כשר קונים 
מהחברה המובילה

לסקי כשר.

בולגריה

צרפתאיטליה

r 649 -החל מr 999 -החל מ

r 1099 -החל מr 1049 -החל מ

077-2489898NKosher.comהטיול המושלם למשפחה שלי

 יעדים עם מגוון מסלולים לכל הרמות
 ארוחות מבושלות במלון בפיקוח משגיח כשרות צמוד

למעלה מ- 1500 גולשים מרוצים בכל עונה
החברה הגדולה בישראל לסקי כשר

בפסח
אנחנו עם נופש כשר

מלון 4 כוכבים
כל הטיולים כלולים במחיר!

נופים עוצרי נשימה בסלובניה, אוסטריה וקרואטיה
ספא עם בריכות תרמיות )מחוממות( פנימי וחיצוני

ועוד המון הפתעות...

מחירים מיוחדים
לבלאק פריידי

בסלובניה, 
אוסטריה 
וקרואטיה



גליון  898 פרשת וישלח  ט״ז כסלו תשע״ט 38

www.kosherholidays.net
ובחו"ל: בארץ  נוספות  לחופשות  09-7484846

www.olympichotels.it/en/olympic-turismo

מלון כשר למהדרין בדולומיטים

• מלון אולימפיק טוריזמו- ספיאצו.
• מלון מפואר ברמה גבוהה שעבר שיפוץ יסודי.

• סמוך לאזור הסקי של מדונה די קמפיליו.
• כל המלון כשר למהדרין עם משגיח צמוד, בית כנסת במקום.

לחווית סקי וטיולים
פתוח

מדצמבר עד מרץ

2018-19

מיוחדיםבמחירים

הרב אבינדב אבוקרט
רב קהילת אברהם יגל, גבעת שמואל

מנוחת נדבה

מי ששלם לא מפחד!

לג  ]בראשית  התורה  אומרת  עשו  עם  ההתמודדות  בסיום 
תיאור  ַנַען".  כְּ ֶאֶרץ  בְּ ֲאשֶׁר  שְֶׁכם  ִעיר  שֵָׁלם  ַיֲעקֹב  בֹא  "ַויָּ  – יח[ 
נתרפא   - בגופו  "שלם  מוחלטת:  בצורה  במדרש  מתפרש  זה 
מצליעתו, שלם בממונו - לא חסר כלום מכל אותו דורון, שלם 
כלומר, אחר המתח  לבן".  בבית  לא שכח תלמודו   - בתורתו 
הגדול במפגש בין האחים, מבקשת התורה לסכם את הדברים 
באמירה לפיה כל האירועים הקשים לא הותירו חותם ביעקב 
אבינו. דומה, שניתן למצוא בדברים הללו לא רק ספירת מלאי 

או הערכת נזקים חיובית אלא מהפך בנפשו של יעקב אבינו.

רמב"ן מבאר כי מלבד העובדה שיעקב ניצל מכל מזיקיו, כעת 
הוא מגיע לשלווה ולביטחון מוחלט – "כי בסוכות היה מתפחד 
מעשו כי סכות.. הנה הוא יותר קרוב לשעיר. ועד היותו בארץ 
כנען לא שקט לבו כי אז ידע שלא יגע בו כי אביו קרוב משם 
או  בתוכם  א-להים  נשיא  אביו  כי  הארץ  אנשי  שיעזרוהו  או 
שזכות הארץ תצילהו..". כלומר, יעקב אבינו אמנם ניצל מכל 
לעשו.  הקרבה  בשל  מפוחד  היה  אולם  לו,  האורבות  הסכנות 

הפחד הזה חדל כאשר התקרב למקומו של אביו או זכה לזכות 
הארץ כיון שמאז הסיכון הולך ופוחת.

אם נבקש לחזור לתחושות של יעקב לפני המפגש עם עשו הרי 
שנמצא כאן רובד נוסף בשלמותו של יעקב. התורה ]בראשית 
לֹו".  ֶצר  ַויֵּ ְמאֹד  ַיֲעקֹב  יָרא  "ַויִּ רגע  שבאותו  מתארת  ח[  לב 
כפילות הלשון לימדה את המפרשים שלא היה מדובר בחשש 
חיצוני אלא ביראה עמוקה. למרות העוצמה הכלכלית והצבאית 
של יעקב, הפחד הוא שהכריע אותו: "כי יעקב אבינו לא היה 
לו גבורה בלבו, על כן פחד אע״פ שהיה תקיף בכח. כי יש חלש 
שהוא גבור בלב, כי אין הגבורה רק בלב. ויש תקיף בכח בידו 
מפי  ]ראב"ע  הוא"  ירא  כי  בלבו,  גבורה  לו  ואין  ובזרועותיו, 
תלמיד[. הפחד של יעקב הצביע על ירידה רוחנית, על חסרון 
– "כי הדבר שהוא שלם, מפני שלימותו אינו מוכן להפסד, לכך 
אין מפחד רק מי שאינו שלם, והוא מוכן להפסד, הוא מפחד.. 
ולכך  להפסד  ומוכן  חסרון,  בעל  והוא  שלם,  אינו  החוטא  כי 
מפחד"  אינו  ולפיכך  להפסד,  מוכן  אינו  השלם  אבל  מפחד. 

]מהר"ל נצח ישראל ה[.

אלו  והם  עדיין חסרונות  בו  הוא מראה שיש  כשיעקב מפחד 
שמכריעים את האופן שבו הוא מתייחס למאורעות חייו. אמת 
שבוחר  מי  אבל  וחטאים,  חסרונות  ישנם  אחד  שלכל  היא 
להתמקד בהם ולתת להם להשפיע על חייו, מראה שהשלמות 

רחוקה ממנו.

החששות  אז  שכם.  לעיר  מגיע  הוא  כאשר  משתנה  זאת  כל 

« המשך בעמ' 47 ‹
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פרשה מזווית פסיכולוגית

חסדים
ולהתלונן  היו את כל הסיבות להתעטף בצער  ליעקב אבינו 
דאגות  תחרות,  רצופי  חייו,  היו  קשים  חיים  בוראו.  בפני 

ומאבקים.

עם זאת, בפרשתנו, הוא בוחר דווקא להודות )גם אם כטכניקה 
ִמּכֹל  "ָקטְֹנִּתי  הזרע(:  הבטחת  וקיום  הצלה  לבקשת  מקדימה 
ְבַמְקִלי,  ִּכי  ֶאת-ַעְבֶּדָך:  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ּוִמָּכל-ָהֱאֶמת,  ַהֲחָסִדים 
)בראשית  ַמֲחנֹות"  ִלְׁשֵני  ָהִייִתי  ְוַעָּתה  ַהֶּזה,  ֶאת-ַהַּיְרֵּדן  ָעַבְרִּתי 

ל"ב, י'(.

של  לשיח  חינם(  )מתנת  "חסד"  המילה  בין  מופלא  קישור 
האדם עם בוראו מציע הפסיכולוג ד"ר יאיר כספי, מייסד מרכז 
א-לוהים",  "לדרוש  הספרים  ומחבר  ביהדות"  "פסיכולוגיה 

"ניסיון" ועוד:

לכן  א-לוהים.  היה של  העולם  לפני שנים,  ענווים,  "כשהיינו 
כל מה שמצאנו בו היה מתנה. כשהתחלנו להיות פעילים יותר 
מסביבתו  וגדלים  הולכים  חלקים  לראות  התרגלנו  בעולם, 
כמעשה ידי אדם. כש"פיטרנו" את א-לוהים, התחלנו לראות 

סביבנו רק את מה שעשינו בעצמנו... על אובדן חוויית החסד 
הא-לוהי אנו מנסים לפצות באמצעות קריירה וקניות, כפיצוי 

על אהבת החינם שאינה עוד.

האחרונים,  בעשורים  שהתפתחה  החיובית,  ...הפסיכולוגיה 
מנסה לתקן משהו מן העיסוק האינסופי באין. במה שמגיע לי 
ולא נתנו לי או לקחו לי. ה'חיוביים' אומרים שכדאי לו לאדם 

ִלמנות פעם ביום את המתנות הקטנות שקיבל. 

על  מהילד,  שקיבלתי  החיבוק  על  תודה  אומר  ...כשאני 
מן  יוצא  אני  ממולא,  אחד  פלפל  ועל  בגינה  היפה  הפריחה 
העיסוק הכפייתי בצרותיי - ומתחבר לעולם נחמד. אם אעז 
ואומר: תודה א-לוהיי, ששלחת את אהבתו של הילד הזה אלי, 
ושלימדת את בני האדם לשתול צמחים כמותך, ועל הנדיבות 
הופך  פתאום  הממולא,  את  שבישלה  זו  של  בלבה  שנטעת 
מתנות  לי  המשאיר  מסתורי,  בורא  אהבה של  לסיפור  יומי 

בעולמי" )אתר ynet יהדות, 2013(.

ועוד: "...מבחינת יחסי עלות-תועלת, הודיה היא הדרך הקצרה 
ביותר להתקין חיבור בין אדם לאלוהיו. מתנה אחת, שהיום 
הבנתי שהיא ממך, עושה אותי שלך. כשאני מודה, אני מגלה 
שקיבלתי הרבה. אפשר שהייתי רצוי יותר ממה שהיה נדמה 
לי"  שנגלה  השפע  את  לחלוק  יכולת  בי  נולדת  פתאום  לי. 

)מתוך הספר "ניסיון"(.

תודה לך ה' על האהבה והאמון שלך בי, שאפשרו לי להפוך 
מיחיד ל"ראש שבט", אומר יעקב. 

ואנחנו... על אילו חסדים אנו מודים?

naomieini1@gmail.com 

נעמי )יפה( עיני
פסיכולוגית חינוכית ובוגרת ביה״ס 

מנדל למנהיגות חינוכית
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הגיגים

תעתועי הדמיון

על השאלה מיהו המלאך הנאבק ביעקב משיבים שני אמוראים: 
"רבי שמואל בר נחמני אמר: כעובד כוכבים נדמה לו... רב 
שמואל בר אחא... אמר: כתלמיד חכם נדמה לו..." )חולין צא, 
א(. מה פשר העניין? כיצד ייתכן שמלאך זה מוצג על ידי שני 
אמוראים בשני הפכים כה בולטים? נבחן את העניין תוך ניתוח 

דברי המקרא.

לאחר המפגש המרגש עם עשו, לעשו יש הצעה מעניינת עבור 
שאין  בנדיבות  ָך".  ְלֶנְגֶּדֽ ְוֵאְלָכה  ְוֵנֵלָכה  ִנְסָעה  אֶמר  "ַויֹּ יעקב: 
מה  אולם,  אחיו.  על  חסותו  את  לפרוש  מבקש  הוא  כמותה 
להרחיקו מארץ ישראל!  הוא מבקש באמת? התשובה הינה: 
הוא מוכן לתת לו אזרחות של כבוד בשעיר תוך שמירה על 
'אוטונומיה' דתית יעקובית. הוא מוכן גם להתערבב מעט עם 
י".  ָך ִמן ָהָעם ֲאשֶׁר ִאתִּ א ִעמְּ יָגה נָּ אֶמר ֵעָשׂו ַאצִּ היעקוביזם: "ַויֹּ
יעקב משיב בנימוס: "ַיֲעָבר-ָנא ֲאדִֹני, ִלְפֵני ַעְבּדֹו; ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה 
ָלאָכה ֲאשֶׁר-ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים, ַעד ֲאשֶׁר-ָאבֹא  י, ְלֶרֶגל ַהמְּ ְלִאטִּ

יָרה". ֶאל-ֲאדִֹני ֵׂשִעֽ

משל היה אומר: בשל הדאגה לדור העתיד, אין לנו כל דרך 
להגיע לשעיר, אנחנו 'בדרך לשם'. ברם, לעולם לא התכוונו 
וגלגוליו  עשו  אך  לשם,  נגיע  לא  גם  ולעולם  לשם  להגיע 
ממשיך להמתין עד היום לבואנו. בסופו של דבר הכוון יהיה 
-ה'  ט ֶאת-ַהר ֵעָשׂו; ְוָהְיָתה ַלֽ ַהר ִצּיֹון, ִלשְׁפֹּ הפוך: "ְוָעלּו מֹושִִׁעים בְּ

ה" )עובדיה א, כא(.  ַהְּמלּוָכֽ

מבית ומחוץ, תמיד היה מי שדאג להזכיר לנו את תכונות ה- 
'ויעקבני זה פעמיים' ואת 'הרמייה' בנטילת הברכות. בשל כך, 
זיקתנו לארץ הקודש מוטלת בספק בעיני המלעיזים. בעיניהם, 
היהודי היה מאז ומעולם רמאי. זה מחלחל והופך להיות ברבות 
הימים 'עובדה' שאנו בעצמנו כמעט משוכנעים בקיומה. ומה 
רבה חוצפת עמי העולם בקובעם כי אין לנו זיקה לירושלים 

ולהר הבית, לדוגמה.

ניצני המאבק הזה מצוי לצערי גם בתוכנו. המאבק על זיקתנו 
הפנימי  הכוח  פנימי.  מאבק  גם  להיות  הופך  ישראל  לארץ 
בעם ישראל המכונה 'עובד כוכבים' טוען- זה לא שלנו. הכוח 
ה'אבל'  זה שלנו, אבל...,  'תלמיד חכם' טוען-  הפנימי הקרוי 
תלמידי  של  כדרכם  ולעילא'  ל'עילא  הלכתית  מנומק  הזה, 
חכמים. מפתיע, יש המסוגלים ואף המצליחים לכאורה לקעקע 
מדרשיים  בית  בטיעונים  ישראל  לארץ  העצומה  זיקתנו  את 
של תלמידי חכמים, כתלמיד חכם נדמה לו. לאלו כמו לאלו, 
דמיון תעתועים הזוי ופרוע, שהרי שני האמוראים כותבים – 

"נדמה לו".

 hazutg@gmail.com  

ד״ר חזות גבריאל
ממייסדי 'מידה טובה' לחקר ההיגיון היהודי 

ו'שיטה מחודשת' ללימוד תלמוד
בעידן המחשב 
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ַהִּמְלָחָמה )13(
)ִּפְסָקה ו'(

ַאְך  ִמְלָחמֹות  ַעל  לֹוְמִדים  ָאנּו  ְלָך טּוְבָיה.  ָׁשלֹום  ָמְעָיה:  ְשׁ
ׁשּוב חֹוֶזֶרת אֹוָתּה ְׁשֵאָלה: ִמְלָחמֹות ֵהן ָּדָבר נֹוָרא ָּבעֹוָלם 

ֻּכּלֹו, ָאז ֵאיְך הקב"ה ַמְרֶׁשה ֶׁשִּיְקֶרה ָּדָבר ָּכל ָּכְך ַרע?

טּוְבָיה: ֶזה ָּדָבר ָאֹים ְונֹוָרא, ַאְך יֹוֵצא ִמֶּמּנּו ָּדָבר טֹוב. ָּדָבר 
ֶׁשהּוא טֹוב ָלָעם ַהּלֹוֵחם.

ש: ֵאיֶזה ָּדָבר טֹוב?

ַעם,  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּלֻאִּמית  ָהרּוַח  ֶאת  ַמֲעִמיָקה  ַהִּמְלָחָמה  ט: 
ְוֵעֶקב ֶזה, ָהָעם ִמְתַּגֵּדל, ִמְתַּפֵּתַח ּוִמְתַעֵּצם ַיְחָּדו.

ש: ָאז ָהַעִּמים ֵהם ֵאּלּו ֶׁשַּמְרִויִחים. ֲאַנְחנּו ֹלא.

ָלֵכן,  ֲאַנְחנּו ֵלב ָהַעִּמים.  ֲאַנְחנּו ֹלא ְמֻנָּתִקים ֵמָהַעִּמים,  ט: 
ָּכל ָמה ֶׁשָּקׁשּור ָּבַעִּמים ִלְבָרָכה, ֵמִביא ַּגם ָלנּו ְּבָרָכה.

ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  יֹוֵצאת  ְּבָרָכה  ֵאיזֹו  ְלַהְסִּביר,  ַחָּיב  ַאָּתה  ש: 
ִמִּמְלֲחמֹות ָהַעִּמים...

ָהַעִּמים  ָּבעֹוָלם,  ַהִּמְלָחמֹות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָאַמְרנּו,  הּוא  ט: 
ִמְתַּפְּתִחים ְּבִיחּוִדּיּוָתם, ְוֶזה ַמְׁשִליְך ָעֵלינּו, ִּבְהיֹוֵתנּו ִסּכּום 
ִהְתַּגָּלה  ֶׁשֹּלא  ַעם  ֶׁשֵּיׁש  ְזַמן  ָּכל  ָהַעִּמים.  ָּכל  ֶׁשל  רּוָחִני 

ִּבְׁשֵלמּותֹו, ַּגם אֹורֹו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ֻמְׁשָלם.

ש: ֶזה ַרְעיֹון ְמאֹוד ְמַעְנֵין. ֵיׁש לֹו ָמקֹור?

ט: ֵּכן, חז"ל ָאְמרּו: "ְּכֶׁשַּמְלֻכּיֹות ִמְתָּגרֹות, ְצֵפה ְלַרְגָליו ֶׁשל 
ָמִׁשיַח".

 ְוַגם ָרִאינּו ֹזאת ִּבְתִחַּלת ִּפְסָקה א': "ְּכֶׁשֵּיׁש ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה 
ָּבעֹוָלם, ִמְתעֹוֵרר ּכֹוַח ָמִׁשיַח".

ש: ָמה ֶזה ָקׁשּור ַלָּמִׁשיַח?

ַּגם  ּוִמְתַּגֵּדל  ֶׁשהֹוֵלְך  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  אֹוָרם  הּוא  ַהָּמִׁשיַח  ט: 
ִמּתֹוְך ִמְלֲחמֹות ָהַעִּמים.

ש: יֹוֵצא ֶׁשִּמְלָחָמה ֶזה ָּדָבר טֹוב.

ט: ֹלא. ִהיא ָאְמָנם ָּדָבר ַרע, ַאְך יֹוֵצא ִמֶּמָּנה ָּדָבר טֹוב.

ָהַרב ְׁשֹלמֹה ֲאִביֵנר

ֵסֶפר "אֹורֹות" ַלְּיָלִדים
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יהודיה.  שהיא  רשום  שם  שלה,  הלידה 
הדין הרבני  הדיין בבית  לפני חתונתה 
שלה,  אמא  עם  לדבר  בנוסף  ביקש 
שהייתה בברית המועצות, ביידיש, והם 
אכן דיברו מספר דקות ביידיש. נפסק 

שהיא יהודיה", היא מספרת.
בידיעה  וגדלה  בישראל  נולדה  נטלי 
"אנחנו  ועניין.  יהודיה לכל דבר  שהיא 
ואחותי  אני  החגים,  כל  את  שומרים 
עשינו לבנים שלנו ברית, אנחנו שומרים 
על המסורת. פתאום הפרוד אומר להם 
שהתנצרתי והם מחליטים לברר. מאיפה 
זה מגיע בכלל?", היא שואלת. נוסף על 
כך, מובן שטענת הפרוד אינה רלוונטית, 
משום שיהודי לא יכול להמיר את דתו, 
מונעת  אינה  יהדות  בחקירת  והפתיחה 

מהטענה הזו.

אז מה אם התחתנת ברבנות
חקירות  כ-5,000  עורכת  "הרבנות 
יהדות לשנה", אומר עו"ד אלעד קפלן, 
המכריע  "רובן  'עתים'.  ארגון  מנהל 
לנישואין.  הרישום  תהליכי  במסגרת 
יוצאי  של  במשפחות  בעיקר  מדובר 
בשנים  רק.  לא  אבל  המועצות,  ברית 
חוקרים  התרחבה,  המגמה  האחרונות 
ברבנות,  בעבר  שהתחתנו  אנשים  גם 
ולא  אותם,  חוקרים  היו  לא  שבעבר 
מסתפקים בזה כדי לאשר את יהדותם 

אלא דורשים חקירה חוזרת".
נפתח  זה  מטפל  אני  בהם  "בתיקים 
כשבמסגרת הליך הגירושין הבעל מטיח 
באשתו שהיא לא יהודיה", הוא מתאר. 
"בית הדין הרבני היה צריך להגיד שאם 
הבעל התחתן איתה כי היא יהודיה הוא 
אינו כשר להעיד על יהדותה במסגרת 
הליך גירושין. לצערי זה לא קרה, ובחלק 
מהמקרים פתחו בחקירות יהדות. בגלל 

נהייתה  הרבנות  של  שהמדיניות 
האחרונות  בשנים  נוקשה  יותר 
יהדות  להוכיח  קשה  יותר  וגם 
הוסיפו את אותן נשים לרשימות 
מוצאת  והאישה  יהודים,  הספק 
ממנה  ששללו  לאחר  עצמה  את 

את הדבר החשוב והמהותי מכל - הזהות 
והשייכות שלה".

צדק  ממרכז  כספי-שילוני  ניצן  עו"ד 
לנשים  צדק  "מרכז  מוסיפה:  לנשים 
במהלך  בהם  תיקים  בהרבה  טיפל 
גירושין  בהליך  הרבני  הדין  בבית  דיון 
הבעל טען פתאום שהאישה לא יהודיה. 
מהאמירה  יתעלם  הדין  שבית  במקום 
אינטרס  לבעל  שיש  ברור  כי  הזאת, 
בירור  תיק  לפתוח  הוחלט  בעניין, 

נשואה,  באישה  מדובר  לאישה.  יהדות 
זאת אומרת, כבר עשו עליה הליך בירור 
החליטו  להתחתן  לה  נתנו  ואם  יהדות 
כנראה שהיא יהודיה. היה נכון אם בית 
בטח  האלה,  מהאמירות  יתעלם  הדין 
יהודית.  שהמשפחה  בעבר  כשנפסק 
התופעה,  של  התגברות  רואים  אנחנו 
לא רק שאנשים טוענים דברים כאלה 
תיק  פותחים  שהם  אלא  הדין  בבית 
בירור יהדות בעקבות אמירה כזאת. זו 
מדיניות שהתגבשה בשנים האחרונות".

לך תוכיח שאחותך יהודיה
לבירור  נדרשה  נטלי  של  משפחתה 
הלידה  הביאו את תעודת  יהדותה. הם 
נשלחה  התעודה  הדוד.  ושל  האם  של 
למעבדה שם ראו כי במקום בו נכתבה 
ומעליה  אחת  אות  נמחקה  היילוד  דת 
נכתבה אות אחרת. ספויילר - נפסק כי 
מדובר בספק יהודים. נטלי מסבירה: "זו 

לזייף,  תעודה מ-1963, לא משהו שקל 
אם בכלל זה אפשרי. ברוסית יש הבדל 
ל"עבריקה".  "רוסקה"  לרשום  בין  ענק 
המילה,  באורך  באותיות,  הבדל  יש 
וזה  אחת  אות  למחוק  סתם  אפשר  אי 
בכלל  מעיד  לא  זה  המילה.  את  ישנה 
על זה שהתעודה מזויפת. יש לנו הרבה 
בחשבון;  נלקח  לא  דבר  ושום  הוכחות 
את  מכיר  שהוא  שאמר  עד  הבאנו 
וגם  ביידיש  איתה  דיבר  והוא  הסבתא 

הבאנו אישור מהרבנות של עיר הלידה 
של אמא שלי. הסבתא הייתה רופאה של 
כל האזור בעיר בה גרה בבריה"מ, היו 
אנשים שהכירו אותה וראו שהיא הלכה 
התמונות,  לפי  גם  שם.  הכנסת  לבית 
מראה  זה  יהודי,  אדם  שהבן  רואים 
סבתא  של  המשפחה  שם  גם  טיפוסי. 
יהודי,  נחשב  שזה  דורוכינה,  הוא  שלי 
אמא  יעקב.  זה  שלה  אבא  של  והשם 
שלי יודעת מילדותה שהיא יהודיה, אבל 
הזאת  בדרך  הולכים  שהם  החליטו  הם 
שהאנשים האלה לא יהודים, והם עושים 

הכל כדי למנוע את זה מאיתנו". 
בית  התנהלות  על  ביקורת  יש  לנטלי 
בלבד  אחד  דיין  היה  לטענתה   – הדין 
זה שהחליט שהם  בתיק, שהוא  שפסק 
שלושה  להביא  ויש  יהודים,  אינם 
להביא  סירבו  הדיינים  בנוסף,  דיינים. 
לאימי  גרמו  הם  "ככה  לדיון,  מתורגמן 

אם הבעל התחתן עם אשתו 
כי היא יהודיה הוא אינו כשר 

להעיד על יהדותה במסגרת הליך 
גירושין. אבל, בחלק מהמקרים 
בית הדין פתח בחקירות יהדות, 
הוסיפו את אותן נשים לרשימות 
הספק יהודים והאישה מוצאת 
עצמה לאחר ששללו ממנה את 
הדבר החשוב מכל - הזהות שלה

יש לנו הרבה הוכחות; עד שמכיר 
את הסבתא ודיבר איתה ביידיש, 
אישור מהרבנות של עיר הלידה 

של אמי. אנשים הכירו את 
הסבתא וראו שהיא הלכה לבית 
הכנסת שם. רואים שהבן אדם 
יהודי. אבל הם החליטו שאנחנו 
לא יהודים, והם עושים הכל כדי 

למנוע את זה מאיתנו

יהדותו של אדם היא לתמיד, או  האם 
שיש לה "פג תוקף"? בשנים האחרונות 
חקירות יהדות רבות נגד נשים נפתחו 
בעקבות הצהרה של בעליהן שהן אינן 

היו  הזוג  שבני  בזמן  שניתנו  יהודיות, 
הדין  בתי  חקירות  גירושין.  בהליכי 
הדין פסק בעבר  נפתחו למרות שבית 
שמדובר במשפחה יהודית, למרות חוסר 

העתידי  הגרוש  של  האובייקטיביות 
ולמרות חזקת היהדות. מצד שני - מה, 

להתעלם?
נטלי התחילה הליך גירושין לפני 3 שנים 
הדין, במטרה  דיון בבית  וחצי. במהלך 
טען  הכתובה,  דמי  מתשלום  להתחמק 
היא  שכן  יהודיה  אינה  היא  כי  בעלה 
התנצרה. הדיין החליט לפתוח בחקירת 
יהדות, אף על פי שכבר נפסק לפני 26 
לארץ  עלתה  נטלי  של  כשאמה  שנה, 
והתחתנה כאן, שהיא יהודיה, ונטלי ואף 
אחותה נישאו גם הן דרך הרבנות וערכו 
עלתה  שלי  "אמא  וכדין.  כדת  חופה 
בשנת 90' מברית המועצות. היא הביאה 
תעודת  של  מקוריים  מסמכים  איתה 

תופעה בה גברים 
מצהירים במהלך 
הליך גירושין כי 

נשותיהן אינן 
יהודיות, תופסת 

תאוצה. בית הדין 
הרבני מחליט 

לרוב לבדוק שוב 
את יהדותן של 
הנשים, אעפ"י 
שנקבע בעבר 
שהן יהודיות

כולנו 
יהודים?

ליאת שוקרון

אנשים רימו את המערכת והודו בזה. שנתעלם? שנגיד שהם יהודים? אם 
גילו שהאם גויה נגיד שהילדה יהודיה? הם פשוט מבקשים להכיר באנשים 

שהם לא יהודים כיהודים. אי אפשר להתעלם מהמשמעויות האלה. יש 
הלכה. אם מישהו לא יהודי- הוא לא יהודי 

עו"ד אלעד קפלן. צילום: מכון 'עתים'.
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יהודיה.  שהיא  רשום  שם  שלה,  הלידה 
הדין הרבני  הדיין בבית  לפני חתונתה 
שלה,  אמא  עם  לדבר  בנוסף  ביקש 
שהייתה בברית המועצות, ביידיש, והם 
אכן דיברו מספר דקות ביידיש. נפסק 

שהיא יהודיה", היא מספרת.
בידיעה  וגדלה  בישראל  נולדה  נטלי 
"אנחנו  ועניין.  יהודיה לכל דבר  שהיא 
ואחותי  אני  החגים,  כל  את  שומרים 
עשינו לבנים שלנו ברית, אנחנו שומרים 
על המסורת. פתאום הפרוד אומר להם 
שהתנצרתי והם מחליטים לברר. מאיפה 
זה מגיע בכלל?", היא שואלת. נוסף על 
כך, מובן שטענת הפרוד אינה רלוונטית, 
משום שיהודי לא יכול להמיר את דתו, 
מונעת  אינה  יהדות  בחקירת  והפתיחה 

מהטענה הזו.

אז מה אם התחתנת ברבנות
חקירות  כ-5,000  עורכת  "הרבנות 
יהדות לשנה", אומר עו"ד אלעד קפלן, 
המכריע  "רובן  'עתים'.  ארגון  מנהל 
לנישואין.  הרישום  תהליכי  במסגרת 
יוצאי  של  במשפחות  בעיקר  מדובר 
בשנים  רק.  לא  אבל  המועצות,  ברית 
חוקרים  התרחבה,  המגמה  האחרונות 
ברבנות,  בעבר  שהתחתנו  אנשים  גם 
ולא  אותם,  חוקרים  היו  לא  שבעבר 
מסתפקים בזה כדי לאשר את יהדותם 

אלא דורשים חקירה חוזרת".
נפתח  זה  מטפל  אני  בהם  "בתיקים 
כשבמסגרת הליך הגירושין הבעל מטיח 
באשתו שהיא לא יהודיה", הוא מתאר. 
"בית הדין הרבני היה צריך להגיד שאם 
הבעל התחתן איתה כי היא יהודיה הוא 
אינו כשר להעיד על יהדותה במסגרת 
הליך גירושין. לצערי זה לא קרה, ובחלק 
מהמקרים פתחו בחקירות יהדות. בגלל 

נהייתה  הרבנות  של  שהמדיניות 
האחרונות  בשנים  נוקשה  יותר 
יהדות  להוכיח  קשה  יותר  וגם 
הוסיפו את אותן נשים לרשימות 
מוצאת  והאישה  יהודים,  הספק 
ממנה  ששללו  לאחר  עצמה  את 

את הדבר החשוב והמהותי מכל - הזהות 
והשייכות שלה".

צדק  ממרכז  כספי-שילוני  ניצן  עו"ד 
לנשים  צדק  "מרכז  מוסיפה:  לנשים 
במהלך  בהם  תיקים  בהרבה  טיפל 
גירושין  בהליך  הרבני  הדין  בבית  דיון 
הבעל טען פתאום שהאישה לא יהודיה. 
מהאמירה  יתעלם  הדין  שבית  במקום 
אינטרס  לבעל  שיש  ברור  כי  הזאת, 
בירור  תיק  לפתוח  הוחלט  בעניין, 

נשואה,  באישה  מדובר  לאישה.  יהדות 
זאת אומרת, כבר עשו עליה הליך בירור 
החליטו  להתחתן  לה  נתנו  ואם  יהדות 
כנראה שהיא יהודיה. היה נכון אם בית 
בטח  האלה,  מהאמירות  יתעלם  הדין 
יהודית.  שהמשפחה  בעבר  כשנפסק 
התופעה,  של  התגברות  רואים  אנחנו 
לא רק שאנשים טוענים דברים כאלה 
תיק  פותחים  שהם  אלא  הדין  בבית 
בירור יהדות בעקבות אמירה כזאת. זו 
מדיניות שהתגבשה בשנים האחרונות".

לך תוכיח שאחותך יהודיה
לבירור  נדרשה  נטלי  של  משפחתה 
הלידה  הביאו את תעודת  יהדותה. הם 
נשלחה  התעודה  הדוד.  ושל  האם  של 
למעבדה שם ראו כי במקום בו נכתבה 
ומעליה  אחת  אות  נמחקה  היילוד  דת 
נכתבה אות אחרת. ספויילר - נפסק כי 
מדובר בספק יהודים. נטלי מסבירה: "זו 

לזייף,  תעודה מ-1963, לא משהו שקל 
אם בכלל זה אפשרי. ברוסית יש הבדל 
ל"עבריקה".  "רוסקה"  לרשום  בין  ענק 
המילה,  באורך  באותיות,  הבדל  יש 
וזה  אחת  אות  למחוק  סתם  אפשר  אי 
בכלל  מעיד  לא  זה  המילה.  את  ישנה 
על זה שהתעודה מזויפת. יש לנו הרבה 
בחשבון;  נלקח  לא  דבר  ושום  הוכחות 
את  מכיר  שהוא  שאמר  עד  הבאנו 
וגם  ביידיש  איתה  דיבר  והוא  הסבתא 

הבאנו אישור מהרבנות של עיר הלידה 
של אמא שלי. הסבתא הייתה רופאה של 
כל האזור בעיר בה גרה בבריה"מ, היו 
אנשים שהכירו אותה וראו שהיא הלכה 
התמונות,  לפי  גם  שם.  הכנסת  לבית 
מראה  זה  יהודי,  אדם  שהבן  רואים 
סבתא  של  המשפחה  שם  גם  טיפוסי. 
יהודי,  נחשב  שזה  דורוכינה,  הוא  שלי 
אמא  יעקב.  זה  שלה  אבא  של  והשם 
שלי יודעת מילדותה שהיא יהודיה, אבל 
הזאת  בדרך  הולכים  שהם  החליטו  הם 
שהאנשים האלה לא יהודים, והם עושים 

הכל כדי למנוע את זה מאיתנו". 
בית  התנהלות  על  ביקורת  יש  לנטלי 
בלבד  אחד  דיין  היה  לטענתה   – הדין 
זה שהחליט שהם  בתיק, שהוא  שפסק 
שלושה  להביא  ויש  יהודים,  אינם 
להביא  סירבו  הדיינים  בנוסף,  דיינים. 
לאימי  גרמו  הם  "ככה  לדיון,  מתורגמן 

אם הבעל התחתן עם אשתו 
כי היא יהודיה הוא אינו כשר 

להעיד על יהדותה במסגרת הליך 
גירושין. אבל, בחלק מהמקרים 
בית הדין פתח בחקירות יהדות, 
הוסיפו את אותן נשים לרשימות 
הספק יהודים והאישה מוצאת 
עצמה לאחר ששללו ממנה את 
הדבר החשוב מכל - הזהות שלה

יש לנו הרבה הוכחות; עד שמכיר 
את הסבתא ודיבר איתה ביידיש, 
אישור מהרבנות של עיר הלידה 

של אמי. אנשים הכירו את 
הסבתא וראו שהיא הלכה לבית 
הכנסת שם. רואים שהבן אדם 
יהודי. אבל הם החליטו שאנחנו 
לא יהודים, והם עושים הכל כדי 

למנוע את זה מאיתנו

יהדותו של אדם היא לתמיד, או  האם 
שיש לה "פג תוקף"? בשנים האחרונות 
חקירות יהדות רבות נגד נשים נפתחו 
בעקבות הצהרה של בעליהן שהן אינן 

היו  הזוג  שבני  בזמן  שניתנו  יהודיות, 
הדין  בתי  חקירות  גירושין.  בהליכי 
הדין פסק בעבר  נפתחו למרות שבית 
שמדובר במשפחה יהודית, למרות חוסר 

העתידי  הגרוש  של  האובייקטיביות 
ולמרות חזקת היהדות. מצד שני - מה, 

להתעלם?
נטלי התחילה הליך גירושין לפני 3 שנים 
הדין, במטרה  דיון בבית  וחצי. במהלך 
טען  הכתובה,  דמי  מתשלום  להתחמק 
היא  שכן  יהודיה  אינה  היא  כי  בעלה 
התנצרה. הדיין החליט לפתוח בחקירת 
יהדות, אף על פי שכבר נפסק לפני 26 
לארץ  עלתה  נטלי  של  כשאמה  שנה, 
והתחתנה כאן, שהיא יהודיה, ונטלי ואף 
אחותה נישאו גם הן דרך הרבנות וערכו 
עלתה  שלי  "אמא  וכדין.  כדת  חופה 
בשנת 90' מברית המועצות. היא הביאה 
תעודת  של  מקוריים  מסמכים  איתה 

תופעה בה גברים 
מצהירים במהלך 
הליך גירושין כי 

נשותיהן אינן 
יהודיות, תופסת 

תאוצה. בית הדין 
הרבני מחליט 

לרוב לבדוק שוב 
את יהדותן של 
הנשים, אעפ"י 
שנקבע בעבר 
שהן יהודיות

כולנו 
יהודים?

ליאת שוקרון

אנשים רימו את המערכת והודו בזה. שנתעלם? שנגיד שהם יהודים? אם 
גילו שהאם גויה נגיד שהילדה יהודיה? הם פשוט מבקשים להכיר באנשים 

שהם לא יהודים כיהודים. אי אפשר להתעלם מהמשמעויות האלה. יש 
הלכה. אם מישהו לא יהודי- הוא לא יהודי 

עו"ד אלעד קפלן. צילום: מכון 'עתים'.
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לחתום על מסמך שכאילו היא לא 
מסמך  שזה  לה  אמרו  כשהם  יהודיה, 
משום שמבחינת  כעת,  לדבריה.  אחר", 
לתת  יש  יהודיה  ספק  נטלי  הדין  בית 
לה גט מספק. נטלי ערערה על הפסיקה 
בסיוע מרכז צדק לנשים ולאחר 3 וחצי 
שנים והוצאות רבות היא עדיין ממתינה 
לפסיקה שונה ולגט ממשי. "ביום בהיר 
נשללה  מכירה  שאני  הזהות  כל  אחד 
ממני, כאילו אני בן אדם אחר פתאום. 
כאילו אני לא אני. אני לא יודעת למה 
לצפות. זה גרם המון סבל למשפחה שלי. 
נפל  זה  מאיפה  מבינה  לא  שלי  אמא 

עליה", היא מספרת.
ברוסיה,  אז  היה  מה  להבין  "צריך 
תעודות,  להם  היו  לא  באמת  לפעמים 
לפעמים בתעודות היה כתוב על אחד 
בגלל  יהודי  ולא  רוסי  שהוא  ההורים 
שינוי  שהוא  איזו  מאנטישמיות.  חשש 
בתוך תעודה אחת לא תמיד אומר, בטח 
לא על פי ההלכה, שמישהו לא יהודי", 

אומרת עו"ד כספי-שילוני.
"יהדות לא נקבעת על פי מסמכים של 
המועצות,  בברית  אנטישמיים  פקידים 
קצת  וזה  הלכה,  פסיקת  פי  על  אלא 
הלך לאיבוד בבתי הדין הרבניים. ברגע 
שהכשירו את זה זה נותן פתח לכל גבר 
לטעון את זה בהליך גירושין. כיום כל 
בסכנה  נמצאת  גירושין  בהליכי  אישה 
וכך  אלעד,  סובר  תישלל",  שיהדותה 
נתונות  "נשים  כספי-שילוני:  עו"ד  גם 
גירושין,  בהליכי  לסחיטה  ממילא 
וסיפור בירור היהדות מרחף עוד יותר 
יכולת  את  ומגביר  הנשים  ראשי  מעל 
מי  כי  היא  שלנו  התפיסה  הסחיטה. 
 - הדין  בבית  נקבעה  כבר  שיהדותו 
הדין  בתי  שוב.  אותה  לחקור  אסור 
פועלים מחוץ לאוטונומיה שניתנה להם, 
מקובלת  שהייתה  מההלכה  וחורגים 

במשך שנים".
לעניין התעודות המזויפות, באופן כללי, 
הרבניים:  הדין  בתי  מדוברות  נמסר 
עליה  כאישור  למדינה  שמוגש  "מסמך 

וכדין,  כדת  להיות  צריך 
ללא  ב-100%,  מדויק 
וחתום,  רשמי  מחיקות, 

קצת הגיון".
כאנשים  לנו  למה 
בטח  יהודים, 
שבודקים  מפריע  דתיים, 
יהודי  בתוכנו  שחי  שמי 

בוודאות? 
כאן  "מדובר  כספי-שילוני:  עו"ד 
על משפחות ששנים נטמעו בעם ישראל, 
בני המשפחה רשומים כיהודים והרבנות 
הכירה בהם כיהודים. 'משפחה שנטמעה 
נטמעה' - לא הולכים ומפשפשים בדורות 

העבר, זאת ההלכה".
עו"ד קפלן: "אין דבר כזה בטוח יהודי. 
יהדות, לא רק  כולנו במצב של חזקת 

שנערער  ברגע  המועצות.  ברית  יוצאי 
חז"ל,  שקבעו  הדרך  את  נאבד  עליה 
לשמור על לכידות העם היהודי. אם נלך 
לבדוק  לחפש,  שבאה  מדעית  לגישה 
ולשלול כולנו נמצאים במצב של סכנה 
ואת  היהדות  את  ונסכן  אישי,  באופן 
במשך  נהוגה  שהייתה  ההלכה  פסיקת 
דורות. היום, אפילו בחשד הקטן ביותר 
לבדוק,  מתחילים  הרבניים  הדין  בתי 
פיה  שעל  שהיא  כל  ראייה  יש  ואם 
אפשר לשלול יהדות אז ייתפסו דווקא 
אליה ולא על החזקת יהדות שחלה על 

כל אדם", משיב.

יהודים רטרואקטיבית
נמסרה  הרבניים  הדין  בתי  מדוברות 
עתים  "מכון  ונרעשת:  מעניינת  תגובה 

ומרכז צדק לנשים מטעים את הציבור. 
והגישו  רימו  אנשים  בה  תופעה  יש 
שנים  לפני  יהדות  ולבירורי  לרבנות 
אם  מזויפים.  הם  ספק  שללא  מסמכים 
הסבתא לא יהודיה והיא זייפה מסמכים 
אז  ולעלות למדינה  כדי לקבל הטבות 
שווא  מצג  להם  עשו  רומו,  הבעלים 
את  רימו  הן  יהודיות,  נשותיהן  כאילו 
המדינה כי הן קיבלו סל קליטה וגרו פה 
רימו את בני המשפחה,  וגם  כיהודיות, 

לפי ההלכה הן לא יהודיות".
בודקים  שפתאום  לא  "זה  אמרו:  עוד 
לאנשים יהדות. מקבלים מידע באמצע 
מזויפות,  שהתעודות  גירושין  הליך 
מודים  ואנשים  מזויפות  שהן  מוודאים 
למה  מתפלאים  הם  ואז  זייפו,  שהם 
אנחנו  דברים.  מיני  כל  להם  שוללים 

היו  הזה.  מהדבר  להתעלם  יכולים  לא 
אלה  אותנו.  הטעו  מזויפים,  מסמכים 
אנשים שרימו את המערכת והודו בזה. 
אם  יהודים?  שהם  שנגיד  שנתעלם? 
יהודיה  נגיד שהילדה  גויה  גילו שהאם 
כי מכון עתים רוצה? באים מכון עתים 
זאת  'מה  ואומרים-  ומרכז צדק לנשים 
אומרת, אישרתם להם את היהדות פעם 
אחת, אז הם אוטומטית יהודים'. לא. הם 
שהם  באנשים  להכיר  מבקשים  פשוט 
יהודים כיהודים", עוד הוסיפו: "אי  לא 
האלה.  מהמשמעויות  להתעלם  אפשר 
מבחינה  לא  הלכתית,  מבחינה  לא 
יהדות.  רישום  מבחינת  לא  כלכלית, 
הוא  יהודי-  לא  מישהו  אם  הלכה.  יש 
לא יהודי. אנחנו עושים את מה שהעם 

מצפה מאיתנו", סיכמו בתגובה.

נשים נתונות ממילא לסחיטה 
בהליכי גירושין, וסיפור בירור 

היהדות מגביר את יכולת הסחיטה. 
התפיסה שלנו היא כי מי שיהדותו 

כבר נקבעה בבית הדין - אסור 
לחקור אותה שוב. בתי הדין 

פועלים מחוץ לאוטונומיה שניתנה 
להם, וחורגים מההלכה שהייתה 

 מקובלת במשך שנים

יהודים?כולנו 

עו"ד ניצן כספי שילוני צילום: אביגיל פיפרנו
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- גרשון הכהן -
כיהודים  קיומנו  תכלית  מעולם  היתה  לא  לביטחון  השאיפה 
בארץ ישראל. בכל זאת היא תנאי הכרחי לגאולת העם היהודי 

במדינת ישראל. 

מתוך הנחה זו יש לבחון את פוטנציאל האיום הביטחוני הצפוי 
בפתרון שתי  הארץ  חלוקת  את  אם תממש  ישראל,  למדינת 
בטלטלות  הדיונים  שולחן  על  ועלה  ששב  רעיון  המדינות: 
הפוליטיות של השבועות האחרונים, ועם פרסומה של התכנית 
האלוף  בהובלת  לאומי  ביטחון  למחקרי  המכון  של  המדינית 
במיל' עמוס ידלין. פתרון שתי המדינות, גם אם איננו מוצג 
כ"טוב מוחלט", מוצג לא פעם כ"רע במיעוטו" שימקסם את 
יכולתה של מדינת ישראל להגן על עצמה ולהישאר יהודית 

ודמוקרטית. האמת רחוקה מכך, וצריך לחדד בדיוק למה. 

המשמעותי  מהפער  להתעלם  נוטה  הרווח  הישראלי  השיח 
שקיים בין המטרה של הסכמי אוסלו, כפי שנוסחה ע"י יצחק 
ההסכמות  לבין  ב-5.10.1995,  בכנסת  האחרון  בנאומו  רבין 
ואולמרט  ברק  ישראל  ממשלת  ראשי  של  הלכת  מרחיקות 
שהפכו לנקודת המוצא של המערכה הבינלאומית לפתרון שתי 

המדינות. 

על  בדיון  בכנסת,  בנאומו 
אוסלו,  לתכנית  ב'  שלב 
תפיסתי  מסד  רבין  התווה 
ארבעה  בהדגשת  ברור 

עקרונות יסוד: 

כינונה של מדינת ישראל   .1
כמדינה יהודית שלפחות 80% 

מאזרחיה יהיו יהודים.

2. ירושלים מאוחדת שתכלול 

ישראל  כבירת  זאב  גבעת  את  וגם  אדומים  מעלה  את  גם 
בריבונות ישראל.

הירדן  בבקעת  יוצב  ישראל  מדינת  להגנת  הביטחון  גבול   .3
בפירוש הנרחב ביותר של המושג הזה.

שהיא  ישות  זו  "תהיה  פלסטינית:  למדינה  בהתייחסות   .4
פחות ממדינה ואשר תנהל באופן עצמאי את חיי הפלסטינים 

הנתונים למרותה".

ברק,  אהוד  הממשלה  ראש  בהנהגת   ,2000 בקמפ-דיוויד 
הסכימה  היא  רבין:  מעקרונות  ישראל  מדינת  התרחקה 
הביטחון,  כגבול  הירדן  בקעת  על  ויתרה  ירושלים,  לחלוקת 
הסכימה לחילופי שטחים תמורת השארת 'גושי ההתנחלויות' 
בידי מדינת ישראל – לא יותר מ-3% משטחי יהודה ושומרון, 

והסכימה למדינה פלסטינית בריבונות מלאה. 

ביעדה  ידלין,  עמוס  במיל'  האלוף  של  החדשה  תכניתו  גם 
הסופי, מתכנסת בשלבים למתכונת דומה. 

בחסדי שמיים, האיום שהתהווה ברצועת עזה בשנים שלאחר 
פוטנציאל  את  בישראל  לציבור  היטב  ממחיש  ההתנתקות 
תיסוג  אם  ושומרון  יהודה  ממרחבי  להתפתח  העלול  האיום 
מדינת ישראל לקווי 67'. התיקון ה"קל" בקו הגבול הישראלי, 
כל שיכלול רק את "גושי ההתנחלות", רחוק מלהעניק למדינת 

ישראל גבולות ברי הגנה. 

תומכי הנסיגה מיהודה ושומרון מהלכים אימים מפני התדרדרות 
את  תולים  ובכך  דו-לאומית  מדינה  לקראת  ישראל  מדינת 
ההכרח בהיפרדות מרחבית. אלא שהם מתעלמים מן העובדה, 
שההיפרדות מן הפלסטינים אליה הם מייחלים, הושלמה במאי 
1994 כשיצאו כוחות צה"ל מכל השטחים ברצועת עזה למעט 
הפלסטינים  מרבית  כשהועברו   ,1996 ובינואר  ההתנחלויות, 
החיים ביהודה ושומרון, לידי הרשות הפלסטינית. מאז, תמה 
שליטת מדינת ישראל על 90% מן הפלסטינים. המחלוקת בין 
עוד  איננה  עצמם  לבין  הישראלים  ובין  לפלסטינים  ישראל 
ירושלים  של  עתידם  על  אלא  "הכיבוש",  לסיום  הדרך  על 
היהודיים  הישובים  כל  את  הכוללים   -  C ושטחי  המזרחית 
השולטים  השטחים  הראשיות,  הדרכים  צה"ל,  מחנות  ביו"ש, 

החיוניים, והמרחב הפתוח בואכה בקעת הירדן. 

כל  הישראלי,  הגבול  בקו  ה"קל"  התיקון 
רחוק  ההתנחלות",  "גושי  את  רק  שיכלול 
גבולות ברי הגנה״ מלהעניק למדינת ישראל 

הפלסטינים.  לבין  ביננו  הכוחות  ביחסי  השתנה  משמעותי  משהו  אוסלו  ימי  מראשית 
הנסיגות  תומכי  גלובליים.  שינויים  האחרונים  בעשורים  חלו  המלחמה,  בתופעת  גם 
במבחן  צה"ל  עוצמת  את  הערכתם   - אלה  שינויים  של  משמעותם  הפנימו  לא 
יתר בהערכת  בעקביות  לוקה  המתהווים,  האיומים  למול  והרלבנטיות  היעילות 

גרשון הכהן.
צילום: וויקיפדיה

שתי מדינות - סכנה
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מתפוגגים והחסרונות מאבדים ממשמעותם - הוא הופך לשלם. 
ועוונותיו  שבעיותיו  שמבין  שלמות,  בתחושת  שמלא  מי  רק 
אינם מה שמגדיר אותו, מסוגל אכן לפעול ולשנות מציאות. 
רק לאחר מכן אפשר לשנות את המקום שבו אתה חי ולחון את 
פני העיר – "לא רצה להיות אכסנאי בעיר אבל רצה שתהיה 
תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו ולכן חנה בשדה וקנה המקום 

וזה להחזיק בארץ" ]רמב"ן בראשית לג יח[.

כשמתבוננים במאורעות חייו של יעקב הרי שהפסוק המעיד 
על שלמותו של יעקב כמעט מאבד ממשמעותו. מיד לאחריו, 
ילדיו  של  בחייו  חמורים  אתגרים  עם  להתמודד  נאלץ  יעקב 
הזה  הפסוק  דברינו  אחר  אבל,  ויוסף.  יהודה  ראובן,  דינה,   -
הופך לנקודת מפנה. אמת, חייו של יעקב לא הפכו לשלמים 
להיות  הפך  יעקב  אבל,  לשכם.  ההגעה  מאז  יותר  ומושלמים 
שלם - לא חטאיו מכתיבים את תחושות נפשו אלא שלמות 

רוחנית המובילה לעשייה נפלאה.

מי ששלם לא מפחד!
המשך מעמ' 38

את  מבטאים  רבין)!(,  יצחק  בידי  ששורטטו  אלה,  מרחבים 
הבא  בשבוע  ולהגנתה.  לקיומה  לישראל  הנחוץ  המרחב 
אתייצב ב"ועידת האינטרס הלאומי" של תנועת "ישראל שלי" 
לעימות מול עמי איילון, ראש השב"כ לשעבר וחסיד פתרון 
שתי המדינות. איילון, כמו כל תומכי הנסיגה מיהודה ושומרון, 
על  מתבסס  לשעבר,  הביטחון  מערכות  בכירי  רוב  ובכללם 
קונספציה בלתי מעורערת: ניתן ליטול את הסיכונים הכרוכים 
לעקרונות  מעבר  גם  המלאה,  המרחבית  ובהיפרדות  בנסיגה 
ביממות  להסיר  יוכל  המתמדת  בעליונותו  צה"ל  כי  רבין, 
מדינת  נפרדה  ממנו  מהמרחב  ביטחוני  איום  כל  ספורות, 
שוב  מתגלה  זו  קונספציה  המציאות,  שבמבחן  אלא  ישראל. 

ושוב כמופרכת. 

ימי אוסלו משהו משמעותי השתנה ביחסי הכוחות  מראשית 
ביננו לבין הפלסטינים. גם בתופעת המלחמה, חלו בעשורים 
הפנימו  לא  הנסיגות  תומכי  גלובליים.  שינויים  האחרונים 
צה"ל  עוצמת  את  הערכתם   - אלה  שינויים  של  משמעותם 
במבחן היעילות והרלבנטיות למול האיומים המתהווים, לוקה 

בעקביות בהערכת יתר. 

יכולות הלחימה המשמעותיות שהתפתחו בחיזבאללה ובחמאס 
ישראלית  נסיגה  טרור.  לאיומי  מעבר  הרחק  מזמן  חורגות 
ההתיישבותית  הפריסה  עקירת  תוך  הירדן  ומבקעת  מיו"ש 
הצפופה  הישראלית  החוף  רצועת  בפני  תציב  הישראלית, 
והצרה איום ביטחוני-אסטרטגי עד כדי איום קיומי על מדינת 

ישראל.

גרשון הכהן )אל"מ במיל.( יציג את עיקרי משנתו ב"ועידת האינטרס 

הלאומי" של תנועת "ישראל שלי" שתתקיים בכ"ט בנובמבר )29.11( 

במרכז מורשת בגין בירושלים.
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בעיניים של מוטי

מוטי זפט
עורך שבתון

ליגה אחרת

אותו,  לאהוב  נתניהו, אפשר שלא  בנימין  את  לאהוב  אפשר 
אבל גם השבוע, בנאומו לאומה, הוכיח ראש הממשלה כי הוא 
'ליגה אחרת'. לכל המזנבים אחריו יש עוד הרבה מה ללמוד 
ממנו. נפתלי בנט, שהתחיל את סיבוב הכאסח הזה מול נתניהו 
לי את תפקיד שר הביטחון נתפטר"( כרמבו,  ייתן  )"אם לא 

סיים את הסבב הזה לא מי יודע מה. בלשון המעטה.

מי שצפה בעמיתתו השרה איילת שקד עומדת לידו במסיבת 
העיתונאים כאשת לוט, כמי שקפאה שד, לא יכול היה שלא 
מהתנהלותו.  בנוח  חשה  לא  היא  גם  כי  גופה,  משפת  להבין 
אבל אני מבקש לדון את האיש על פי סופו של עניין. "אנחנו 
לעזרת ראש  ונעמוד  הפוליטיות  דרישותינו  כל  על  מוותרים 
הממשלה", אמר בנט. כמעט כל כליי התקשורת הגדירו את בנט 
כמי ש"התקפל". אני מוכן לקנות את התיאור הזה, "התקפל", 
אבל לא לגנאי. לפעמים נכון לעשות 'חישוב מחדש', ולחזור 
בך. מי שלא עושה – לא טועה. ובנט עשה בממשלה הזו לא 
מעט, ולא רק בתחום החינוך עליו הוא מופקד. נכון, מנומס 
ולצפות  עסקינן,  בפוליטיקאים  אבל  'טעיתי',  להודות  יותר 

ל'סליחה טעיתי', זה מוגזם.

בהכירנו את אופיו של בנט, המחזיק מעצמו ברמות, בטוח שלא 
אני, שבדרך  אבל  פלאק",  "פליק  לעשות  עבורו  קל  זה  היה 
כלל לא נמנה על המפרגנים לו, מוצא הפעם ב'חזרתו הביתה' 
זאת  הגדיר  מהעיתונאים  אחד  זכות.  נקודת  משום  לממשלה 
"התקפל לטובת הדגל". טוב ויפה. )גם( אני לא יודע כמה זמן 
הממשלה הזו עוד תצליח למשוך, אבל כל יום שבנט ואיילת 
שקד שם - רווח גדול לציבור ששלח אותם, ויש אומרים גם 

למדינה כולה.

* * *
המוסיקה של הדברים

בעלי אוזן מוסיקלית הבחינו בוודאי כי גם דברי ה'כיבושין' 
של בנט כלפיי נתניהו, לא היו חמים במיוחד, תומכים במיוחד, 
להאמין  רוצה  "אני  שאמר:  במשפט  דיי  במיוחד.  אופטימיים 
לנתניהו", ובכך שלא אמר: "אני מאמין לנתניהו..." כדי להבין 

מה הוא לא חושב.

צ'אנס  לנתניהו  שנותן  כמי  עצמו  להציב  בנאומו  ניסה  בנט 
על  לבנט  הודה  לא  פראייר,  לא  נתניהו,  טובה'.  ל'התנהגות 
לו  השיב  אלא  הממשלה,  את  לפרק  שלא  לקריאתו  שנענה 
באותו מטבע: "אני לא זקוק לפקחים מימין כביכול. אני לא 
צריך שישמרו עלי". מה שנקרא, 'הלו בנט, תזכור מי כאן בעל 

הבית'. הפינג פונג הזה ביניהם יימשך ויימשך, עד שאחד מהם 
)כנראה נתניהו( יוכל להסתדר בלי השני. אם יוכל.

* * *
חדל שלוף

שלא  לו  שייעץ  כמי  אומן  פרופ'  את  הזכיר  בנט  בנאומו, 
)לשיקולים  קודמת"  המדינה  "טובת  כי  להתפטר מהממשלה, 
פוליטיים אישיים או מגזריים(. אני מאמין לבנט כי שיקולים 
של טובת המדינה תופסים אצלו מקום ראשון ומגמדים אצלו 
שאני  הסיבה,  בדיוק  זו  אישי.  או  מגזרי  אחר,  שיקול  כל 

מתקשה לקבל את ה'יציאה' שלו על הפצ"ר.

בעיניים שלי, בעל משרה כבנט, שר חינוך, ומי שרואה עצמו 
מיועד לתפקיד שר הביטחון, חייב להקפיד בכבודם של לובשי 
המדים, כולם. את הביקורת שיש לו על מי מהם, הוא רשאי 
ואף חייב להשמיע בפורומים המתאימים. לא בפני כל האומה. 
לא כל מה שמותר לכל עיתונאי או גולש ברשת, מותר לשר 
חינוך. הוא חייב, אבל חייב, לשדר לכולנו כבוד כלפי לובשי 
מהם,  מי  לתקוף  ההגינות  חוסר  על  מדבר  לא  ואני  המדים. 
כשאתה יודע שההוא חייב לסכור את פיו בהיותו לובש מדים. 

ואת כל זה אמרתי, בלי להתייחס לעצם הביקורת של בנט על 
על  סומך  סגורים.  בחדרים  רק  דברים שאומרים  יש  הפצ"ר. 
בנט שיש לו דרכים להוציא החוצה ביקורות שיש לו מכאן ועד 

הודעה חדשה, בלי שייאמרו בקולו שלו.

* * *
שומע לרבנים

אני מתקשה להבין את המתקפה התקשורתית, בעידודם של 
לאומי  לביטחון  המועצה  ראש  על  מהשמאל,  פוליטיקאים 
)המל"ל( מאיר בן שבת, שהלך באישון לילה לביתו של הרב 
חיים דרוקמן ושכנע אותו לעשות השתדלות אצל בנט שלא 

יפרוש מהממשלה לעת הזו.

בעיניים שלי, אם בן שבת סבר שהמצב הביטחוני-אסטרטגי 
מחייב ממשלה מכהנת ומתפקדת שלא עסוקה כרגע במערכת 
נתניהו  לעשות,  )ומה  ומפלגת  כותשת  תובענית,  בחירות 
בראשה(, לא נורא אם הלך לביתו של הרב דרוקמן למטרה זו. 
חזקה על בן שבת שלא מכר לרב דרוקמן סודות כמוסים. גם 
אם מי מאנשיו של נתניהו הוא שהגה את הרעיון הזה, לא נורא. 

יש מצבים, ועפ"י נתניהו אנחנו כעת באחד כזה, שמותר לנהוג 
גם במהירות העולה על המותר בדר"כ. ועוד חידוש מהעניין 
הזה. )גם( בנט שומע )גם( לרבנים... ובלי קשר, שאפו לעמית 

סגל מ'החדשות' שחשף את הפגישה הזו. 

* * *
דבר הנשמע?

של  הכנסת  בבתי  חזק  ממש  שתפסה  השבת,  עלוני  תופעת 
הציונות הדתית, קצת פחות חזקה בבתי הכנסת של החרדים. 
שמש  בית  בירושלים,  חרדיות  שבשכונות  כנסת  בבתי  לכן, 
האחרונות  בשבתות  מאוד  בטלה  חרדיים,  ריכוזים  ועוד 
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נחדל  "למען  הכותרת  תחת  שם  שהופצה  )קונטרס(  חוברת 
בעניין איסור הונאת הרשויות". אתר 'כיכר השבת' דיווח כי 
לגנוב  אסור  מדוע  רגיש:  בנושא  הזה עסק  החריג  הקונטרס 
מהמדינה. מחבר הקונטרס, ששמו לא מופיע בחוברת )אולי 
הרב  של  הלכה  פסקי  הביא  נזעמות?(,  מתגובות  חושש  הוא 
משה פיינשטיין, הרב יוסף שלום אליישיב והרב עובדיה יוסף 

זצ"ל ואחרים האוסרים לשלוח יד בכספיי המדינה.

היו  בישראל  לפנים  אשר  "דברים  כתב:  הקונטרס  בפתח 
דברו,  אל  החרדים  ה'  יראי  קהל  כל  אצל  וברורים  פשוטים 
ואשר  קשת,  כמטחווי  מהם  להתרחק  הורגלנו  אשר  דברים 
ימינו לתעב אותם ולהתרחק מכל נדנדו קל של  חונכנו כל 
מכשול בהם, הנה לדאבוננו הגענו למצב שצריכים אנו לבוא 

לעורר ולהזהיר עליהם".

לאיסור  גם  המכוון  כוונת  ואם  הרעיון.  את  אהבתי  האמת? 
להרחיב את חלוקת  לו  הייתי ממליץ  הלכתי להעלמות מס, 
הקונטרס למרבית בתי-האב בישראל. ובכלל, ממתין בקוצר 
רוח לקונטרסים מסוג זה, עם הסכמות של רבנים "גדויילים", 
הנהיגה,  חוקי  על  לעבור  שלא  לעשן,  שלא  כמו:  בנושאים 

וכדומה. "ונשמרתם", מצווה מדאורייתא, לא?

* * *
טווח ביטחון

אחת לכמה שבועות מאכילים אותנו כליי התקשורת בידיעה 
בגלל  על,  אל  חברת  של  בד"כ  בטיסות,  בלגן  על  צבעונית 
שהטיסה התעכבה או התמשכה מעבר לצפוי, והמטוס אמור 
לנחות בנתב"ג לאחר כניסת השבת. )תמיד זה מזכיר לי את 
נפילת הממשלה בידי המפד"ל בזמנו בגלל הגעת מטוסי האף-

15 לארץ לאחר כניסת השבת(.

ברור  נוסעים,  עדויות של  פי  ועל  דומה,  סיפור  השבוע,  גם 
כי אל על היא שהייתה כאן הפשלונרית. זה התחיל בדיילות 
שאיחרו להגיע לשדה בגלל מזג אוויר סוער )כ-400 הנוסעים 
המשיך  בחוץ(,  הסערה  חרף  לטיסה  בזמן  להגיע  הצליחו  כן 
בדיווח מטעה, לטענת הנוסעים, שנתן להם קברניט הטיסה, 
הקלטה  שיש  אישרו  'כאן'  )ובתאגיד  לשדה  חוזרים  שהם 
ממגדל הפיקוח בניו יורק שאישר לטייס לחזור ולהוריד את 

הנוסעים שחששו מחילול השבת(, בעוד הטייס המשיך בטיסה 
עצמה.

נכון  ועדה פנימית שתבדוק.  מנכ"ל אל על הודיע כי הקים 
עשה. מן הצד השני נוסעים שנפגעו מהעניין מאיימים בתביעה 

כספית מאל על. גם בסדר.

אבל בואו נלך רגע מהמיקרו אל המקרו. תמיד, אבל תמיד, 
בטיסות האלה יש מספר לא קטן של דתיים ואף חרדים, שמן 
הסתם חשוב להם להגיע לשבת לישראל. את זה אני מתקשה 

להבין.

בגלל  מתארכות  או  מתעכבות  שטיסות  שבעולם  בנוהג 
שביתות  הנחיתה,  במסלולי  עומס  במיוחד,  סוער  אוויר  מזג 
וכדומה. לא מבין שומרי שבת שלא לוקחים לפחות חצי יום 
טווח זמן ביטחון, שלא להיקלע לסיטואציה שכזו. ורגע לפני 
קריאה  נאמן'  ב'יתד  רואה  אני  לדפוס  יורד  הזה  שהגיליון 
של ועד הרבנים למען קדושת השבת בא"י )גוף רבני חרדי, 
כמובן(: "להימנע בכל דרך מנסיעה בטיסות היוצאות מארה"ב 
אשריי  רח"ל".  שבת  חילול  מחשש  בצהריים  חמישי  בימי 

שכיוונתי לדעת "גדויילים".

* * *
ומה עם פיוס פנימה?

אם לא היה די השבוע ל'בית היהודי' בהתנצחות מול נתניהו 
למפלגה  מעמיתיהם  גם  נחת  שבעו  לא  ושקד  בנט  וחבריו, 
וח"כ בצלאל סמוטריץ', שניהם מ'האיחוד  השר אורי אריאל 
הלאומי', שגם בשעה שבנט התעמת חזיתית מול נתניהו והציב 
אריאל  פורשים,  שאנחנו  או  לידיי  ביטחון  אולטימטום,  לו 
וסמוטריץ', הגם ששותפים לביקורת החריפה שיש לבנט על 
היהודי'  'הבית  לצד  בתחילה  התייצבו  לא  הביטחון,  מערכת 
שהאיחוד  בטוח  לא  כי  הודיעו  אלא  נתניהו,  מול  במאבקו 
הלאומי יפרוש גם הוא מהממשלה, גם אם הבית היהודי יפרוש.

הלאומי  האיחוד  מרכז  את  ייכנסו  אמרו,  הצורך,  במקרה 
להחליט. בנט יכול היה לצפות לקצת יותר תמיכה מהם. אלא, 
שב'איחוד הלאומי' מבינים שכל יום שעובר בלא שיש הסכמה 
בינם ל'בית היהודי' על שריונים והליכה משותפת בבחירות, 

או לחילופין על פירוק החבילה, הדבר משחק לרעתם. 

www. o r o n t o u r s . c o . i l
073-3744-818

אירוח מלא גלאט

מגיע לכם להתפנק קצת..

5 ימים א-ה
טיסות ישירות

העברות      מלון

WHITE FRAIDAY
 מבצע חנוכה במלטה

החל מ Mal ta5499 ₪ לזוג  

טיול בטרקטורון מתנה
למזמינים עד 28.11

חבילת טיולים
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שבעה דורות
שלא מתחתנים

גילוי  "קרוב משפחה" לעניין איסור  נכנס לכלל  ההגדרה מי 
עריות אינה אחידה ומשתנה מתרבות לתרבות. על פי שולחן 
ערוך מותרים הנישואים בתוך המשפחה החל מדור שלישי. אף 
יהודי  ביותר.  מעניין  הוא  זה  בדין  יהודי אתיופיה  מנהג  כאן 

אתיופיה נוהגים איסור חיתון עד שבעה דורות.

"קרוב  משמעו  האתיופית  בקהילה  הקיים  "זמד"  המושג 
אתיופיה  יהודי  דורות.  לשבעה  עד  דם  קירבת  משפחה", 
שמרו על מנהג זה באדיקות רבה. כאשר בת מגיעה לפרקה, 
מתחילים לברר באשר לבן הזוג, בין היתר, שהוא אינו קרוב 
משפחה של הכלה המיועדת עד שבעה דורות מכל צד שהוא. 
בשל כך ההורים הפגינו ידע עצום בשושלת המשפחה ולכן הם 

אלו שנרתמו בחיפושים למציאת בת הזוג.

יהודי  בקרב  כלל  קיימת  הייתה  לא  קרובים  נישואי  בעיית 
אלו  היו  שההורים  העובדה  בשל  זאת  מצב.  בשום  אתיופיה 
עם  המשפחה.  בשושלת  עצום  ידע  הפגינו  גם  ולכן  ששידכו 
זאת, במידה ונישאו בטעות, נדרשו מבני הזוג להתגרש מיד. 

 - הרוחנית  המנהיגות  לדעת  זה,  מנהג  של  וטעמו  מקורו 
הקייסים והחוקרים הוא קדום ביותר, כנראה מהמאה השנייה 
לספירה. נוהג זה, על פי מיכה פלדמן, קיים אף במנהגי הנוצרים 
באתיופיה. העובדה שהנצרות הגיעה לאתיופיה מאוחר יותר, 
רק במאה הרביעית, נותנת יסוד חזק להנחה שמקור החיפוש 
אחר 7 דורות מקורו ביהדות אתיופיה ולא להיפך. טעמו של 
מספר  הוא   7 שהמספר  לשער  נראה  דיו.  ידוע  לא  זה  מנהג 
טיפולוגי בהשפעת ספר היובלים. כך או כך העובדה שאצל 
יהודי אתיופיה אין כמעט מחלות תורשתיות ומומים מולדים 

מצביעה על השפעות המנהג בעניין זה. 

זאת ועוד. נראה שהמעגל המשפחתי הרחב תרם במידה רבה 
ומשפחתיים,  קהילתיים  משבר  בעתות  קשיים  בפני  לעמוד 
לתקשורת  הביא  גם  הוא  היהודים.  נגד  ופרעות  פוגרומים 
בכפרים  מפוזרים  שהיו  אף  על  ישראל  ביתא  בקרב  רצופה 

נדחים ברחבי אתיופיה. 

לאחר העלייה למדינת ישראל, נוהג זה של איסור חיתון במצב 
בין  גדול  קרע  יצר  אחורה,  דורות   7 עד  משפחתי  קשר  של 
הדור הצעיר שראה בנוהג זה גורם מעכב למציאת בן/בת הזוג 

ויצר מתחים עצומים בין הדור הצעיר שביקש לבטל את הנוהג 
בחירוף  הזה  הכלל  על  לשמור  המבוגרים שביקשו  לבין  הזה 
נפש. אני אישית מכיר זוגות מאוהבים לא מעטים שהחליטו 
והמשפחה.  ההורים  מצד  העזה  ההתנגדות  חרף  להתחתן, 
מתוכה.  אותם  להוקיע  מחליטה  המשפחה  הללו  במקרים 
לתפיסתי, נוכח האדיקות וההקפדה של נוהג זה על ידי ביתא 
ישראל, אני מתקשה להבין מדוע אחד מפוסקי הדור של זמננו 
דרש מיהודי אתיופיה גיור מדין חשש ממזרות מחמת נשואי 

קרובים! 

כמו  לישראל,  אתיופיה  יהודי  של  העלאתם  עם  מקום,  מכל 
הקייסים   - הדתית  ההנהגה  על  אחרת,  קהילה  מכל  שנדרש 
הישראלית  המציאות  את  ההולם  חדש  רוחני  חזון  לשרטט   -
החדשה. רוב הקייסים כיום מסכימים להפחית את איסור חיתון 
בין קשריי משפחה משבעה דורות כפי שהיה נהוג באתיופיה, 

לארבעה עד חמישה דורות.

ככה נהגו היהודים באתיופיה

הרב ד"ר שלום שרון
רב קהילת קדושי ישראל קרית-גת

הזמן  עולם, בבוא  נצחי. בדרכו של  נכס  אינו  'כתר הבכורה' 
הנושאים בכתר מתחלפים. פעמים מפני שקמים אחרים בעלי 
מוטיבציה החושקים לזכות ב'כתר הבכורה' והם עושים מאמץ 
בנושאי  נאבקים  אף  שהם  ויש  בו.  לזכות  מחירים  ומשלמים 
'כתר הבכורה' כדי לרשת את מקומם, אולם אז נושאי הכתר 
עלולים להגיב בתקיפות ואף באלימות עד כדי רצח. ופעמים 
מ'מחיר  ונשחקים  מתעייפים  הבכורה  בכתר  שהנושאים 
בתור',  שבא  'מי  בה  וזוכה  מרצון.  עליה  ומוותרים  הבכורה' 

בדלית ברירה, גם אם לא חשק בכך מלכתחילה. 

חובה  הבכורה'  על  'מאבק  שכשנוצר  לדורות  ללמוד  עלינו 
לאמץ את המודל של משה ואהרון: "הווה מתלמידיו של אהרון 

אוהב שלום ורודף שלום" )אבות א יב(.
eliezershenvald@gmail.com 

המאבק על הבכורה
המשך מעמ' 10

צילום: מארק ניימן, לע״מ
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בעיניים משפטיות
ד״ר שוקי פרידמן

למה שלא נכסח את עזה?
חלק א'

אם מעשה שמעון ולוי באנשי שכם היה מתרחש היום ונבחן 
בעיניים משפטיות - במקרה הטוב הם היו מואשמים בפגיעה 
בשבוע  בעזה  התקיפה  לאחר  מפשע.  בחפים  אבחנה  חסרת 
והוקרסו  שהופצצו  שלמרות  בכך  בחיל  בכיר  התגאה  שעבר 
הרוגים  היו  לא  מגורים,  שכונת  בלב  גבוהים  בנינים  ארבעה 
גררה  ההתבטאות  ישראל.  שנקטה  המיוחדים  הצעדים  בשל 
ביקורת חריפה ששיאה התבטאותו של השר בנט לפיה חיילי 
צה"ל מפחדים מהפרקליט הצבאי הראשי )הפצ"ר( יותר מאשר 
ממנהיג החמאס יחיא סנוור. המדיניות המשפטית של ישראל 
והביקורת הציבורית עליה חוזרות על עצמן שוב ושוב ואיתן 
השאלה - למה לישראל לכפות את עצמה במגבלות של דיני 

המלחמה שבמשפט הבינלאומי?

דיני הלחימה הם אחד הענפים הוותיקים במשפט הבינלאומי 
אשר התפתחו ביתר שאת מאז מלחמת העולם השניה. ביסודם 
עומדת תפיסה לפיה גם במלחמה צריך ליצור מגבלות וכללים 
למניעת הרג המוני. דיני הלחימה שואפים להפוך את המלחמה 
במושגים  לדבר  שאפשר  ככל  ומוסרית,  הומנית  יותר  למעט 
כאלו על לחימה. לצד דיני הלחימה התפתח בשלושת העשורים 
האחרונים המשפט הבינלאומי הפלילי, שגורם האכיפה המרכזי 
דיני  הצלחת  בהאג.  הפלילי  הבינלאומי  הדין  בית  הוא  שלו 
לצפון,  מבט  להפנות  די  מוגבלת.  המוני  הרג  לרסן  הלחימה 
לסוריה, או מזרחה לתימן כדי להיווכח שהרג המוני של חפים 
מפשע נמשך למרבה הצער גם היום. ועם זאת, לדיני הלחימה 
השפעה ברורה על התנהלותן של מדינות, בעיקר מערביות, 
על פעילותן בשדה הקרב, כמו גם על הפוליטיקה הבינלאומית 
ועל דרך הפעולה שבוחרים מנהיגים אל מול סיכון של העמדה 

לדין בבית דין בינלאומי.

'מערכה  בין  שנע  מתמשך  בעימות  נמצאת  ישראל  מדינת 
האחרונים  שבעשורים  ומלחמות,  למבצעים  מערכות'  בין 
הזו הפכה את  מתנהלים בעיקר מול ארגוני טרור. המציאות 
ישראל לצערנו ל'מעבדה' המשמעותית בעולם לדיני לחימה. 
כמדינה מערבית שרואה עצמה מחויבת למוסר ולשלטון החוק, 
מגבלות  בין  מתמרנת  היא  הבינלאומי,  המשפט  גם  בתוכו 
המשפט הבינלאומי לבין הצורך להגן על ביטחון אזרחיה, ועל 
כוחות הצבא הפועלים מטעמה. בגלל הסכסוך המתמשך מול 
מגדלת  זכוכית  תחת  קבוע  באופן  נמצאת  היא  הפלסטינים 
בינלאומית וכל פעולה שלה נבחנת גם באמות מידה משפטיות 
שקולה  להיות  ישראל  את  מחייבים  יחד  אלו  כל  מחמירות. 
בהתייחס למגבלות שמטיל על פעולותיה החוק הבינלאומי, הן 
מתוך כבוד לחוק והן מתוך אינטרס שלה לזכות ללגיטימציה 

בינלאומית. 

ד"ר שוקי פרידמן הוא מרצה למשפטים במרכז האקדמי 'פרס'. 

ספארי שלג
 בלפלנד

טיול חורף בשוויץ 
המשלב סקי וטיולים

תאריכי יציאה: 
10/2/2019 - מלא

4/3/2019 - ההרשמה החלה

שלג באופנועי  נסיעה   | קרח  בשוברת  שייט 
שלג בסנדלי  הליכה   | הצפון  אייל  של  מזחלות 
קפואים מפלים   | האסקי  כלבי  במזחלות  נסיעה 
מטאורולוגים( בתנאים  )מותנה  הצפוני  בזוהר  לילה  צפיית 

פרטים והרשמה: זאביק לבנברג מדריך הטיול 
zeev.levenberg@biu.ac.il | 054-5550196

תאריכי יציאה: 
9/12/2018 )חנוכה( - מלא

13/1/2019 מקומות אחרונים

מלון איכותי וכשר | אפשרות בחירה מידי יום בין טיול לגלישה | 
מותאם למשפחות בהן לא כולם גולשים | מסלולי טיול המותאמים 
למזג האויר | כ 100 ק"מ של מסלולי גלישה מתוכם כ 50% כחולים  
למתחילים בעברית  סקי  לשיעורי  אפשרות   | סקי  מעליות   25  |
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עופות מוזרים
אחד מבין אותם אברכים הוא פנחס 
ילדים.  ל-3  ואב  נשוי   ,28 בן  ביטון, 
בפתח  למדתי  תורני,  מרקע  "באתי 
חיים'  'מעלות  ספר  בבית  תקווה 
בא  הרב  של  נחלים  בישיבת  ואח"כ 
"באתי  ל"שבתון",  פנחס  מספר  גד". 
מבית דתי לאומי רגיל שאוהב תורה. 
תורה  לימוד  בבית  אצלנו  היה  לא 

המוזר'  'העוף  אני  בכולל, 
איך  ידעו  לא  הראשון. 

המסלול  אותי.  לאכול 
היותר מקובל הוא צבא 
פסיכומטרי   - הסדר   -
על  שוקדים  לא  אבל 
ביטון  התורה".  שמרי 
הגיע לישיבת חיספין 

ברמת הגולן, שם חלה 
מה'מסלול':  היציאה 

"שם חשקה נפשי 
שם  בתורה. 

התחילה 
פריצת 

בצורה  התורה  עולם  לתוך  הדרך 
כל  את  שרותמת  ואמיצה  רצינית 
נאמר  חז"ל  שבדברי  כמו  האיברים, 
במהלך  למשא'.  וחמור  לעול  'כשור 
בצנחנים  ללוחם  הפכתי  ההסדר 
לישיבה.  חזרתי  שהשתחררתי  ואחרי 
מי  לבחינת  הפרמטר  כשהתחתנתי 
מעוניינת  היא  אם  היה  אשתי  תהיה 
בגבר שיישב וילמד תורה. הראשונה 

שאמרה כן זכתה ואני זכיתי".

30 נשוי ואב ל-3  גד מכטה, בן 
משפחתו  עם  מתגורר  ילדים, 
הוא  יום  חצי  אדומים.  במעלה 
היום  ובחצי  דיינות  בכולל  לומד 
בהיבט  א'  מלווה את שיעור  השני 
ברבנות  הוסמך  בנוסף  החינוכי, 
כרב עיר. גד לא פסח על תואר 
הוראה.  ותעודת  בחינוך  ראשון 
"בחרתי להישאר בבית המדרש. 

ערך לימוד התורה וההשקעה בעולם 
התורה מבחינה ציבורית צריך חיזוק. 
עם  האחרונות,  שבשנים  חושב  אני 
התרחבות ישיבות ההסדר והישיבות 
שבחור  מוזר  דבר  לא  זה  הגבוהות, 
לומד בישיבה. יש אברכים בכל מיני 
חיזוק,  של  במגמה  כן  זה  צבעים. 
כמובן שצריך להטמיע את החשיבות 

של החיזוק הרוחני בעם שלנו".

להיות  הנורמה  זו  החרדי  בציבור 

בנוף  אך  תורה,  וללמוד  אברך 
הציונות הדתית זה לא מקובל, ציבור 
תורה  בין  השילוב  ערכיי  על  הגדל 
ועבודה. לאברכים הדתיים זה דווקא 
היה מובן מאליו: "היה ברור לי שאני 
שאתקדם  רצו  בצבא  אברך.  אהיה 
שאני  להם  עניתי  ואני  קצין  ואהיה 
רוצה להיות מג"ד בתורה ולא בצבא. 

למדו  אלה  לאומי.  הדתי  בציבור  גם  אברכים.  ישנם  החרדי  בציבור  רק  לא 
בישיבה תיכונית, השלימו בגרויות, לרוב עשו צבא והיו מתקבלים בלי בעיה 
לאוניברסיטה – ובכל זאת בחרו לעסוק בתורה כמקצוע. קדש חייך בתורה 

וטהרם בתורה

מרב לרנר

בין הברכות של יעקב לבניו המופיעות 
בפרשת ויחי, נמצאת גם ברכתו לבניו 
ים  ַימִּ ְלחֹוף  "ְזבּוֻלן  וזבולון:  יששכר 
רבה:  בבראשית  ומפרשים   – ן"  ֹכּ ִישְׁ
ן ְמַיֲחִסין  כֵּ "ֲהֵרי ְזבּולּון ָקַדם ְלִיָשְׂשָׂכר שֶׁ
ָהָיה  א שֶׁ ן? ֶאלָּ ה כֵּ ְוָלמָּ 'ִיָשְׂשָׂכר-ְזבּולּון', 
)פרנסה(  ְפַרְקַמְטָיא  בִּ עֹוֵסק  ְזבּולּון 
א  בָּ ּוְזבּולּון  ּתֹוָרה,  בַּ עֹוֵסק  ְוִיָשְׂשָׂכר 
ָאַמר  ָעָליו.  ְקָדמֹו  ְלִפיָכְך  ּוַמֲאִכילֹו, 
ּה'". ֲחִזיִקים בָּ ים ִהיא ַלמַּ תּוב 'ֵעץ ַחיִּ ַהכָּ

מדרש זה מציין שזבולון זוכה להיות 
יעקב  בברכת  יששכר  לפני  מוזכר 
למרות שהוא צעיר ממנו, בגלל שהוא 
אנשי  את  מאכיל  וכך  במסחר  עוסק 
יששכר הלומדים תורה. 'אנשי יששכר' 
בכך  מורגלים  אנו   – בימינו  גם  יש 
בעיקר,  שעוסקים  אברכים  שישנם 
ומקבלים  אם לא רק, בלימוד תורה, 
אליה  הישיבה  דרך  מהמדינה  קצבה 

הם משתייכים, משום שאין להם פנאי 
לעבוד שכן שתורתם אומנותם. 

אברכים  כ-70,000  ישנם  בימינו, 
בציבור החרדי, ותתפלאו – גם בציבור 
אולם  אברכים,  ישנם  לאומי  הדתי 
משמעותית,  נמוכים  המספרים  בו 
בכל  שמתמסרים  בחורים  כ-3,000 
התורה  ללימוד  וזמנם  נפשם  ליבם, 

בסקטור הציוני-דתי.

בישיבת תורה בציון שבישוב אפרת, 
אותה הקימו הרב יצחק נריה ואביו, 
צורך  שיש  הבינו  נריה,  נחום  הרב 
האברכים  של  מעמדם  את  לבצר 
בציונות הדתית כדי לטפח את דור 
הדתי  הרבנות  מוסד  של  העתיד 
הישיבה  בתוך  פתחו  משכך,  לאומי. 

כולל אברכים.

לאומי?  הדתי  בציבור  אברך  מיהו 
מדובר בבחור שלמד בישיבה תיכונית 
ויש לו בגרות מלאה, על פי רוב שירת 

בצבא והוא יכול להתקבל לכל פקולטה 
שלא  בחר  אם  באוניברסיטה.  שירצה 
לשבת  אלא  מקצוע  ללמוד  ללכת 
וללמוד תורה זה לא משום שהוא לא 
יכול לעשות זאת, אלא כי הוא העמיס 
על שכמו את האחריות לדור הבא. הרב 
יצחק נריה מפרט: "אברך בציבור הדתי 
לאומי מגיע ממקום מאד טהור ואמיתי, 
ממקום של יש ברירה והוא בוחר את 
שלו  הייעוד  זה  בחייו.  הזה  המסלול 
ודרישות  לחצים  מתוך  לא  זה  בחיים, 
חברתיות. אברך בציבור הדתי לאומי 
רק  לומד  לא  בתורה  לגדול  שרוצה 
גמרא אלא גם תנ"ך, אמונה, מחשבת 
כולל,  תורה  לימוד  וחסידות.  ישראל 
משיבת  תמימה  ה'  'תורת  כמשפט: 
נפש'. האברך מכיר את התנ"ך וספרי 
את  לומד  וכן  יסודית  בצורה  האמונה 
לו  שתהיה  מנת  על  קוק  הרב  כתבי 
יכולת לתקשר עם גוונים רבים בתוך 

הציבור הדתי לאומי".

שאתקדם  רצו  בצבא  אברך.  אהיה  שאני  לי  ברור  היה 
מג"ד  להיות  רוצה  שאני  להם  עניתי  ואני  קצין  ואהיה 
בתורה ולא בצבא. יש הרגשה פנימית שמלווה אותך 
שזו השאיפה וזה התפקיד - להאיר את התורה לרבים, 

שלא תהיה נחלת הפרט

אברך בציבור הדתי לאומי מגיע ממקום מאד טהור ואמיתי, 
ממקום של יש ברירה והוא בוחר את המסלול הזה בחייו. זה 

הייעוד שלו בחיים, זה לא מתוך לחצים ודרישות חברתיות

הרב יצחק נריה. צילום: לירון מולדובן

פנחס ביטון
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עופות מוזרים
אחד מבין אותם אברכים הוא פנחס 
ילדים.  ל-3  ואב  נשוי   ,28 בן  ביטון, 
בפתח  למדתי  תורני,  מרקע  "באתי 
חיים'  'מעלות  ספר  בבית  תקווה 
בא  הרב  של  נחלים  בישיבת  ואח"כ 
"באתי  ל"שבתון",  פנחס  מספר  גד". 
מבית דתי לאומי רגיל שאוהב תורה. 
תורה  לימוד  בבית  אצלנו  היה  לא 

המוזר'  'העוף  אני  בכולל, 
איך  ידעו  לא  הראשון. 

המסלול  אותי.  לאכול 
היותר מקובל הוא צבא 
פסיכומטרי   - הסדר   -
על  שוקדים  לא  אבל 
ביטון  התורה".  שמרי 
הגיע לישיבת חיספין 

ברמת הגולן, שם חלה 
מה'מסלול':  היציאה 

"שם חשקה נפשי 
שם  בתורה. 

התחילה 
פריצת 

בצורה  התורה  עולם  לתוך  הדרך 
כל  את  שרותמת  ואמיצה  רצינית 
נאמר  חז"ל  שבדברי  כמו  האיברים, 
במהלך  למשא'.  וחמור  לעול  'כשור 
בצנחנים  ללוחם  הפכתי  ההסדר 
לישיבה.  חזרתי  שהשתחררתי  ואחרי 
מי  לבחינת  הפרמטר  כשהתחתנתי 
מעוניינת  היא  אם  היה  אשתי  תהיה 
בגבר שיישב וילמד תורה. הראשונה 

שאמרה כן זכתה ואני זכיתי".

30 נשוי ואב ל-3  גד מכטה, בן 
משפחתו  עם  מתגורר  ילדים, 
הוא  יום  חצי  אדומים.  במעלה 
היום  ובחצי  דיינות  בכולל  לומד 
בהיבט  א'  מלווה את שיעור  השני 
ברבנות  הוסמך  בנוסף  החינוכי, 
כרב עיר. גד לא פסח על תואר 
הוראה.  ותעודת  בחינוך  ראשון 
"בחרתי להישאר בבית המדרש. 

ערך לימוד התורה וההשקעה בעולם 
התורה מבחינה ציבורית צריך חיזוק. 
עם  האחרונות,  שבשנים  חושב  אני 
התרחבות ישיבות ההסדר והישיבות 
שבחור  מוזר  דבר  לא  זה  הגבוהות, 
לומד בישיבה. יש אברכים בכל מיני 
חיזוק,  של  במגמה  כן  זה  צבעים. 
כמובן שצריך להטמיע את החשיבות 

של החיזוק הרוחני בעם שלנו".

להיות  הנורמה  זו  החרדי  בציבור 

בנוף  אך  תורה,  וללמוד  אברך 
הציונות הדתית זה לא מקובל, ציבור 
תורה  בין  השילוב  ערכיי  על  הגדל 
ועבודה. לאברכים הדתיים זה דווקא 
היה מובן מאליו: "היה ברור לי שאני 
שאתקדם  רצו  בצבא  אברך.  אהיה 
שאני  להם  עניתי  ואני  קצין  ואהיה 
רוצה להיות מג"ד בתורה ולא בצבא. 

למדו  אלה  לאומי.  הדתי  בציבור  גם  אברכים.  ישנם  החרדי  בציבור  רק  לא 
בישיבה תיכונית, השלימו בגרויות, לרוב עשו צבא והיו מתקבלים בלי בעיה 
לאוניברסיטה – ובכל זאת בחרו לעסוק בתורה כמקצוע. קדש חייך בתורה 

וטהרם בתורה

מרב לרנר

בין הברכות של יעקב לבניו המופיעות 
בפרשת ויחי, נמצאת גם ברכתו לבניו 
ים  ַימִּ ְלחֹוף  "ְזבּוֻלן  וזבולון:  יששכר 
רבה:  בבראשית  ומפרשים   – ן"  ֹכּ ִישְׁ
ן ְמַיֲחִסין  כֵּ "ֲהֵרי ְזבּולּון ָקַדם ְלִיָשְׂשָׂכר שֶׁ
ָהָיה  א שֶׁ ן? ֶאלָּ ה כֵּ ְוָלמָּ 'ִיָשְׂשָׂכר-ְזבּולּון', 
)פרנסה(  ְפַרְקַמְטָיא  בִּ עֹוֵסק  ְזבּולּון 
א  בָּ ּוְזבּולּון  ּתֹוָרה,  בַּ עֹוֵסק  ְוִיָשְׂשָׂכר 
ָאַמר  ָעָליו.  ְקָדמֹו  ְלִפיָכְך  ּוַמֲאִכילֹו, 
ּה'". ֲחִזיִקים בָּ ים ִהיא ַלמַּ תּוב 'ֵעץ ַחיִּ ַהכָּ

מדרש זה מציין שזבולון זוכה להיות 
יעקב  בברכת  יששכר  לפני  מוזכר 
למרות שהוא צעיר ממנו, בגלל שהוא 
אנשי  את  מאכיל  וכך  במסחר  עוסק 
יששכר הלומדים תורה. 'אנשי יששכר' 
בכך  מורגלים  אנו   – בימינו  גם  יש 
בעיקר,  שעוסקים  אברכים  שישנם 
ומקבלים  אם לא רק, בלימוד תורה, 
אליה  הישיבה  דרך  מהמדינה  קצבה 

הם משתייכים, משום שאין להם פנאי 
לעבוד שכן שתורתם אומנותם. 

אברכים  כ-70,000  ישנם  בימינו, 
בציבור החרדי, ותתפלאו – גם בציבור 
אולם  אברכים,  ישנם  לאומי  הדתי 
משמעותית,  נמוכים  המספרים  בו 
בכל  שמתמסרים  בחורים  כ-3,000 
התורה  ללימוד  וזמנם  נפשם  ליבם, 

בסקטור הציוני-דתי.

בישיבת תורה בציון שבישוב אפרת, 
אותה הקימו הרב יצחק נריה ואביו, 
צורך  שיש  הבינו  נריה,  נחום  הרב 
האברכים  של  מעמדם  את  לבצר 
בציונות הדתית כדי לטפח את דור 
הדתי  הרבנות  מוסד  של  העתיד 
הישיבה  בתוך  פתחו  משכך,  לאומי. 

כולל אברכים.

לאומי?  הדתי  בציבור  אברך  מיהו 
מדובר בבחור שלמד בישיבה תיכונית 
ויש לו בגרות מלאה, על פי רוב שירת 

בצבא והוא יכול להתקבל לכל פקולטה 
שלא  בחר  אם  באוניברסיטה.  שירצה 
לשבת  אלא  מקצוע  ללמוד  ללכת 
וללמוד תורה זה לא משום שהוא לא 
יכול לעשות זאת, אלא כי הוא העמיס 
על שכמו את האחריות לדור הבא. הרב 
יצחק נריה מפרט: "אברך בציבור הדתי 
לאומי מגיע ממקום מאד טהור ואמיתי, 
ממקום של יש ברירה והוא בוחר את 
שלו  הייעוד  זה  בחייו.  הזה  המסלול 
ודרישות  לחצים  מתוך  לא  זה  בחיים, 
חברתיות. אברך בציבור הדתי לאומי 
רק  לומד  לא  בתורה  לגדול  שרוצה 
גמרא אלא גם תנ"ך, אמונה, מחשבת 
כולל,  תורה  לימוד  וחסידות.  ישראל 
משיבת  תמימה  ה'  'תורת  כמשפט: 
נפש'. האברך מכיר את התנ"ך וספרי 
את  לומד  וכן  יסודית  בצורה  האמונה 
לו  שתהיה  מנת  על  קוק  הרב  כתבי 
יכולת לתקשר עם גוונים רבים בתוך 

הציבור הדתי לאומי".

שאתקדם  רצו  בצבא  אברך.  אהיה  שאני  לי  ברור  היה 
מג"ד  להיות  רוצה  שאני  להם  עניתי  ואני  קצין  ואהיה 
בתורה ולא בצבא. יש הרגשה פנימית שמלווה אותך 
שזו השאיפה וזה התפקיד - להאיר את התורה לרבים, 

שלא תהיה נחלת הפרט

אברך בציבור הדתי לאומי מגיע ממקום מאד טהור ואמיתי, 
ממקום של יש ברירה והוא בוחר את המסלול הזה בחייו. זה 

הייעוד שלו בחיים, זה לא מתוך לחצים ודרישות חברתיות

הרב יצחק נריה. צילום: לירון מולדובן

פנחס ביטון
« המשך בעמ' 54 ‹
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אותך  שמלווה  פנימית  הרגשה  יש 
להאיר   - התפקיד  וזה  השאיפה  שזו 
את התורה לרבים, שלא תהיה נחלת 
הפרט. רק אני ועוד חבר אחד נשארנו 
הישיבה.  חברי  כל  מבין  אברכים 
כיועצי  כיום  משמשים  השאר  כל 
משכנתאות, מ"פ בצבא ועוד. כל אחד 

ומלאכתו הוא", מתאר פנחס.

גד: "זה לא היה אירוע מכונן, זה תהליך 
של הבשלה, מה התפקיד שלי במרקם 
מהנדס  שלי  אבא  ישראל.  עם  של 
ואמא  רופא,  שאהיה  רוצה  היום  ועד 
שלי עורכת דין, לפניי אח אחד הלך 
בעריכת  לעסוק  בחר  אבל  לישיבה 
דין. אני פורץ הדרך במשפחה בבחירה 
כמקצוע,  תורה  וללמוד  אברך  להיות 

לימוד תורה כאורח חיים".

עולה כסף ללמוד תורה 
להתמקצע  ולא  תורה  ללמוד  הבחירה 
קריירה,  ולפתח  אקדמאיים  בלימודים 
גובה בעיקר מחיר כלכלי. כדי להגיע 
התורה  בלימוד  גבוהה  למדרגה 
דיין,  להיות  מנת  ועל  וברוחניות 
עשר  עד  לשמונה  האברכים  נדרשים 
עול  בעקבות  לצערנו,  לימוד.  שנות 
הפרנסה, הרבה אברכים מוכשרים אינם 

יכולים להישאר בישיבות ללמוד תורה.

יצאה  לאחד'  'אחד  קרן  שעברה  בשנה 
לגייס  במטרה  המונים  גיוס  בקמפיין 
אברכים  ל-100  הצטיינות  מלגות 
מישיבות הסדר וישיבות גבוהות בציונות 
להתרכז  יוכלו  שאלו  על-מנת  הדתית, 
הבאים.  התורה  גדולי  ולהיות  בלימוד 
המלגות שנתרמו נתנו להם שקט כלכלי 
להמשיך וללמוד תורה ללא עול הפרנסה. 

הקמפיין יחזור על עצמו השנה.

אברכים  "יש  מסביר:  נריה  הרב 
הציבור  כמנהיגי  לשמש  שמתאימים 
אותם  להחזיק  צריך  והציבור  בעתיד 
כדי שיתפתחו תורנית. כמו שברור לכל 

אחד שכדי שיהיו דוקטורים צריך לתת 
הדוקטורט  לקיום  לדוקטורנטים  מלגה 
שלהם, כך אם לא ניתן מלגות לאברכים 
אנחנו  לאומי,  הדתי  בציבור  מצטיינים 
שוקת  בפני  בעתיד  לעמוד  עלולים 
שבורה של היעדר תלמידי חכמים בעלי 
מהציבור שלנו. כשאנחנו  קומה  שיעור 
הולכים על מאה מצטיינים מתוך הציבור 
הדתי לאומי זה גאווה של ההורים שהבן 
ולהוריו  המאה,  מתוך  אחד  הוא  שלהם 
יש סיבה טובה להתגאות. אם יש הערכה 
למצוינות אז הערכה באה לידי ביטוי". 

מאפשר  הכלכלי  שהסיוע  מתאר  פנחס 
לו ללמוד ללא דאגות: "יש דבר שנקרא 

'ברכת ה' היא תעשיר', יש ברכה בכסף. 
שיעורים  ומוסר  שיעורים  מעביר  אני 
מקבל  ואני  מסוים  בארגון  או  בשכונה 
להכניס  יכול  אתה  בכלל,  כסף.  זה  על 
50 אלף שקל ולהיות במינוס, או להכניס 
6,000 ש"ח ולא להיות במינוס. הכל תלוי 
החל  בנוסף,  ידיך.  במעשה  ה'  בברכת 
מהשנה שעברה, משפחתי ואני מקבלים 
קרן  של  מבוטלת  לא  חודשית  תמיכה 
כלכלית  רגיעה  שנותנת  לאחד'  'אחד 
מתפללים  אנחנו  בנחת.  ללמוד  לשבת 
הכלכלית  התמיכה  את  לראות  שנוכל 
שמסייעת  הציבור,  של  והפנימית 
לאברכים ללמוד תורה בנחת, להרים את 

דגל התורה ולהמשיך אותו בעוז וגבורה".

הרב נריה מאמין שזו האחריות שלנו, 
לדור  המנהיגים  את  לבנות  כציבור, 
הזו  "הנקודה  הבאים:  ולדורות  הזה 
שאתה  משהו  לא  זה  חיזוק,  חייבת 
גדל איתו. צריך לבנות את זה ולוקח 
זמן, לא נעשים גדולים ביום אחד ולא 
גדול.  נעשה  ללמוד  שהולך  מי  כל 
הזכות  שזו  לזכור  צריך  הציבור  בסוף 
והחובה שלו להחזיק תורה, אבל האמת 
שמח  אני  אותנו.  מחזיקה  שהתורה 
לראות שיש הבנה גדולה בציבור שלנו 
להחזיק  ולצורך  תורה  של  למקומה 
תורה. זה לא מובן מאליו", הוא מסכם.

שבתודעה  ברור  וזה  המדרש  בבית  להישאר  "בחרתי 
התורה  בלימוד  וההשקעה  התורה  לימוד  ערך  הציבורית 
צריכים חיזוק גדול. בשנים האחרונות עם התרחבות ישיבות 
ההסדר והישיבות הגבוהות זה לא דבר מוזר שבחור לומד 

בישיבה. יש אברכים בכל מיני צבעים
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על גבולות. יש לצבא אמון בחייל, ובכל זאת הוא אוסר עליו 
לשאת נשק עם מחסנית ב'הכנס'. חינוך אמיתי מורכב מאמון 
הדתית!  להקצנה  "די  הוצבו(;  הם  מדוע  והסבר  גבולות  לצד 
אנחנו לא חרדים ולא רוצים לחיות בגטו" )גם אני לא חי בגטו, 
אחריות  מתוך  בביתי  נקייה  אווירה  ליצור  מבקש  זאת  ובכל 
הורית. ובכלל, זה לא עניין דתי אלא עניין חינוכי בסיסי. בכל 
העולם פועלים הורים, לאו דווקא יהודים, כדי להתקין תוכנות 
הגנה(. "נכון שחשוב לסנן לילדים אבל לי כמבוגר סינון לא 
פתרונות  יש  מכיוון שהיום  העולם  מן  זה עבר  )טיעון  נצרך" 
של  השימוש  בזמן  הסינון  רמת  את  להבדיל  שיכולים  סינון 
ההורים מה גם שסינון להורה יכול רק להועיל( אפשר להמשיך 

עוד ועוד, אך הבנתם את העיקרון.

את  לחזק  שצריך  מבינות  הנוער  תנועות  אפילו  שבה  בעת 
מסגרות המשפחה, ראוי שאף אנחנו ננקוט צעדים אקטיביים 
כדי להעצים את משפחתנו, קודם כול על ידי תיקון הפרצות 
שמאפשרות לרוח מצויה להיכנס לתוך הבית. חנוכה קרב, והוא 
מזכיר לנו שתפקיד הבית הוא להקרין אור החוצה ולא לאפשר 
לחושך לחדור פנימה. מתתיהו קרא "מי לה' – אליי". בימינו – 

על כל אחד לקרוא לעצמו ולפעול, למען ביתו וילדיו.

מה למדתי ממטיילים
המשך מעמ' 1
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סיפורם של גרי סן ניקנדרו, הוא סיפור ייחודי ונפלא המהווה 
לדור  מדור  מסירתה  ובעיקר  היהדות  לשמירת  ודוגמא  סמל 

בתנאים לא תנאים ואף במשפחות "מעורבות". 

קהילת סן ניקנדרו תשס"ז היא ההמשך של קהילת סן ניקנדרו 
והפכה  התגיירה  רבים  מאמצים  לאחר  אשר   ,)1946( תש"ו 

לחלק מעם ישראל ומדינת ישראל.

למה לכם להתגייר?
גרשו  ולא  ואישה, שאיש לא רדף אותם  ל-74 איש  גרם  מה 
לארץ  ולעלות  וכדין  כדת  להתגייר  מולדתם,  מכפר  אותם 
בו  שרבים  בלבד  זו  שלא  מכפר  אלא  סתם,  ולא  ישראל? 
מהי  יהדות  כלל  ידעו  לא  גם  אלא  וכתוב,  בקרוא  התקשו 

ויהודים מי הם?

הופיע  הניצוץ  שלנו  במקרה  ניצוץ.  דורש  ושינוי  תהליך  כל 
)1885 – 1948(. דונאטו היה בן  בדמותו של דונאטו מנדוצ'יו 
איכרים ונכה ממלחמת העולם הראשונה. עד גיל 33 לא ידע 
מנדוצ'יו  התנ"ך.  את  גילה   45 בן  בהיותו  ורק  וכתוב  קרוא 
בפעם  הולדתו  מכפר  יצא  אז   ,1915 בשנת  לצבא  התגייס 
הראשונה. כאשר נפצע ואושפז בבית חולים בשנת 1918 החל 
ללמוד את אותיות האלף בית האיטלקי ומרגע שלמד לקרוא, 

החל אצלו צימאון לקרוא וללמוד ללא הרף.

היום בו מנדוצ'יו החל לקרוא בתנ"ך נקרא בפי חסידיו "יום 
ההולדת", שכן אז החלה לידה רוחנית חדשה.

והחל  הא-ל  כשליח  עצמו  את  ראה  מנדוצ'יו 
התנ"ך  של  האור  את  להדליק 
והיהדות, אולם לא ידע כלל 
בעולם.  יהודים  עוד  שיש 
אשר  מרומא  משטרה  קצין 
גילה  בכפר  לביקור  הגיע 
ברומא,  יהודים  שיש  לו 
מנדוצ'יו  רבה  ובהתרגשות 
של  הראשי  לרב  מכתב  כתב 
"מצאתי  ציורית  בלשון  רומא 
)שנת  האבודים"  אחיי  את 

.)1936

הצטרפות לעם היהודי בשעות קשות
למרות שהיו כבר בהיסטוריה היהודית מקרים רבים של גיורים 
ואף של גיורים קבוצתיים, שני גורמים הופכים את התופעה 
יחידאית.  ולמעשה  ייחודית  כך  לכל  ניקנדרו  סן  גרי  של 
אותה  לימדו  לא  אשר  קבוצה  של  גיור  על  מדובר  ראשית, 
שלא  כיוון  ואכן,  עצמה.  את  לימדה  היא  אלא  גיור,  לקראת 
היה להם מורה אשר גידולו ושורשו מתוך היהדות, הם אימצו 

לעצמם מנהגים מוזרים במקצת.

הצעדים הראשונים של שמירת המצוות נעשו על ידי מנדוצ'יו 
התורה  את  קראו  הם  מקרא.  של  פשוטו  פי  על  עדתו  ובני 
ומתוכה למדו מה מותר ומה אסור ללא כל הסבר של תורה 
שבעל פה שלא הייתה מצויה בידם. הם קיימו את הפסוקים 
"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" או "אל יצא 
להקריב  הקפידו  ואף  וכלשונם  כפשוטם  ביתו",  מפתח  איש 

קרבן פסח בארבע עשר בניסן בין הערביים.

מיוחד.  הקבוצתי  הגיור  התקיים  בו  והמקום  הזמן  בנוסף, 
של  שלטונו  בשנות  וכן  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת 
מוסוליני באיטליה, מעמדם של היהודים ושל היהדות לא היה 
במיטבו, הן באיטליה והן באירופה בכלל. בתקופה זו, שיהודים 
ידי  ואת משפחתם על  ולהציל את עצמם  ניסו לשרוד  רבים 
הסתרת יהדותם, קמה בסן ניקנדרו קבוצה של אנשים אשר לא 
זו בלבד שביקשו להצטרף לעם ישראל, אלא הכריזו בפומבי 
שהם יהודים. אפילו בבית הספר הנוצרי בו למדו הילדים של 
בשמותיהם  להם  שיקראו  כך  על  הילדים  עמדו  המשפחות 

העבריים.

חסידי מנדוצ'יו, היו אנשים פשוטים, כפריים, אבל בעלי אומץ 
בלבד שהם  זו  לא  דבר שבקדושה.  לכל  רבה  נפש  ומסירות 
שמרו שבת ומצוות אחרות באדיקות, הם גם לא חששו להציג 
רדיפות  ליהודים, למרות  היו  עוד בטרם  כיהודים  את עצמם 

היהודים באיטליה. 

עולים לארץ
ככל הנראה דבריו של מנדוצ'יו וכנותה של הקבוצה לא נפלו 
על אוזניים ערלות. רבה של רומא שמע לקול בקשתם והחל 
תהליך גיור של הקבוצה. אולם, הגיור לא נעשה באופן מיידי, 

דרום איטליה
ניקנדרו סן  גרי 
הרב אליהו בירנבוים, יהודי עולמי
ראש מכון "שטראוס עמיאל" להכשרת

שליחים לתפוצות, אור תורה סטון

קהילות מספרות
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אלא המתינו עד לאחר סיום מלחמת העולם השנייה והרגעת 
הרוחות בכל הקשור ליהודים.

עלמא  במושב  והתיישבה  לארץ  עלתה  הקבוצה   1949 בשנת 
ומשם נפוצה למקומות שונים בגליל בצפת וסביבותיה.

מנדוצ'יו לא זכה לעלות לארץ שכן נפטר שבועיים לפני מועד 
העלייה. גם לא ברור אם הוא זכה להתגייר, שכן ככל הנראה 

היה חולה ואי אפשר היה למול אותו.

רגל פה רגל שם
גם כיום, דולק לפיד היהדות בסן ניקנדרו, אולם באופן מאוד 

מיוחד שכמעט ואין כדוגמתו במקום אחר בעולם.

אותן  היום מבוססת על  ניקנדרו של  הגרים בסן  בני קהילת 
נשים שלא עברו גיור בשנת 1946 ולא עלו עם בני הקבוצה 
נשים  הצטרפו  לא  השנים,  במשך  למעשה,  ב-1949.  לארץ 
משפחה  קשרי  היום  עד  יש  הקהילה  לבני  לקהילה.  חדשות 
וכולם קרובים בינם לבין עצמם, מצד האב או מצד האם. עד 
היום, כל הנשים נפגשות בליל הסדר ועורכות ביחד את סדר 

פסח, כמשפחה אחת.

למרות שאין כיום משפחות יהודיות בסן ניקנדרו )אפילו לא 
אחת(, הנשים ומשפחות הגרים ממשיכים לחיות כיהודים לכל 
בשר  בבתיהן  אוכלות  ומועדים,  שבת  שומרות  הנשים  דבר. 
כשר שמביאים במאמצים רבים מרומא, ממליחות את הבשר, 
מפרידות בין בשר וחלב, מכינות חלות לשבת, מדליקות נרות, 
ביום  צמות  הכנסת,  בבית  ובשבת  בבית  יום  כל  מתפללות 

כיפור, אולם נשואות לבעלים לא יהודיים...

הקבוצה  את  כיום  ללוות  ממשיך  איטליה,  של  הקהילות  ועד 
לשהות  לבקר,  יגיע  אשר  שבועות  למספר  אחת  רב  ושולח 
בשבת ולהמשיך ללמד תורה את הנשים ואת הגברים המועטים 

המבקשים להמשיך לשמור על דרכם היהודית.

 rabanim@ots.org.il
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לא בחצי אוזן

לב של אמא יכול להכיל הרבה כאב והרבה כוחות. 

קמתי בבוקר ומצאתי את איתן מיכאל שוכב על הצד כי ראשו 
נפל מהכרית, מבלי שיכל לקרוא לי להרים לו את הראש.

אני נחנקת, מנסה לא לבכות כאשר אני רואה אותו כך.

מלטפת,  הרגליים,  את  מיישרת  הראש,  את  לו  מסדרת  אני 
אוהבת, מחייכת, מחתלת, מעבירה לעגלה, נוטלת לו ידיים, 
נותנת לו קצת לשתות לפני שההסעה תגיע. הוא יושב עלי. 
ראשו מונח על ידי, הוא קרוב קרוב. אני רוצה שירגיש את 
חום גופי, את אהבתי העזה אליו. הנייד מצלצל, ההסעה מחכה 

בחוץ.

קשה לי. אני לא רוצה לשים אותו בהסעה. אולי הוא רוצה 
הוא  האם  הספר?  בבית  לו  טוב  האם  בבית?  איתי  להישאר 
מתגעגע אלי במהלך יום הלימודים? קשה לי להתנתק ממנו.

אני  אותו.  מקדמים  הספר  בבית  מהכל.  חזקים  החיים  אבל, 
בטוחה שעושים שם הכל כדי שיהיה לו טוב.

אני מושיבה אותו בעגלתו, מכסה בשמיכה כי בבוקר קריר. 
ועיניי  ההסעה,  של  למעלון  אותו  מעלה  מנשקת,  מחבקת, 

מוצפות בדמעות.

אני רואה כעת רק את כיפתו, רואה איך קושרים את העגלה 
ומחזקים את השרשראות כדי שהיא לא תזוז במהלך הנסיעה.

קצת  עוד  רוצה  הביתה.  חוזרת  ולא  למטה,  נשארת  אני 
שיאהבו  יום  מוצלח,  יום  לו  שיהיה  בליבי  מייחלת  לראותו, 
אותו, שישימו לב לרצונותיו, שלא יתעלמו ממנו. הנהג יורד, 

הדלתות נסגרות, והם נוסעים.

הלב  את  מרגישה  הבית.  לכיוון  בשביל  לאט  חוזרת   - ואני 
ילדי המתוק שנוסע עכשיו לבית הספר בלעדיי  מכווץ, על 

ואיננו יודעים מה הוא מרגיש ומה הוא רוצה.

אני רואה בכביש מכוניות עם משפחות שלמות אשר בדרכן 
יודעים  והיו  הלוואי  בליבי-  חושבת  ואני  הילדים,  את  לפזר 
להעריך כמה טוב להם, כל ילדיהם בריאים. הם צריכים לפזר 
אותם, לדבר איתם בדרך, לבקש מהם שישתפו בחוויות מבית 

הספר, להקשיב להם, אבל להקשיב באמת ולא בחצי אוזן.

הם לא יודעים שיש איזו אמא אחת שעכשיו שלחה את בנה 
בהסעה, לא מטעמי נוחות אלא כי הוא נכה מוגבל ובהכרה 
היום  על  חולמת  והיא  סיעודי,  ספר  לבית  שנוסע  חלקית 
שתוכל לקחתו לבית הספר ולדבר איתו בדרך, לבקש ממנו 

שישתף בחוויות ולהקשיב לו, אבל באמת ולא בחצי אוזן.

reutlevik@gmail.com 

על ידך יושבת אמך
ריעות לוי

לכרוע על חוף הסליחה...

"וירץ עשו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוארו, וישקהו ויבכו" 
)בראשית לג/ד(

לפני כמה שנים רבתי עם מישהי שיקרה לליבי, או יותר נכון 
נפגעתי, עד עמקי נשמתי. לקח לי קצת זמן ואז פתחתי מולה 
לי  לקנות  וביקשה  לבכות  התחילה  היא  שבנפשי...  מה  את 
ואמרתי  התעוררו  שבי  הפולניים  הגנים  אז  הו  פיצוי.  מתנת 
לה: "מה פתאום?! אותי לא קונים בכסף!". בחרתי להישאר עם 

הפגיעה, עם הגאווה... ולא למחול.

זאת  אלא  "לקנות"  לא  שזה  ההבנה,  בי  והכתה  שנים  עברו 
לנקז  להעניק,  התנצלות,  להביע  שלה  הדרך  זאת  תקשורת, 
מעצמה את רגשות האשם. זה בא מהמקום הכי נקי ומתוסכל.

ואז מחלתי, בלי מתנה. הבנתי את טעותי.

לו;  "הכניס"  אחיו  פעם  אחר  פעם  מיעקב.  פגוע  היה  עשיו 
לאה  את  אפילו  בעורמה,  שנלקחה  הברכה  הבכורה,  מכירת 
יעקב "לקח", בעל כורחו אמנם... אבל הכעס היה עצום. יעקב 
לא משחד את אחיו, אלא מנסה כל דרך אפשרית של תקשורת 

בה יוכל להתנצל ולהרגיע את נפשו הסוערת של עשיו.

לא סתם כתוב 'ויפול על צווארו, וינשקהו ויבכו...', כאילו זו 
סצנה מתוך ערוץ ויוה לעקרות בית נואשות... עשיו התגעגע 
לאחיו. הוא קינא, הוא כעס, השתולל, אבל בסופו של יום - 

אהב את אחיו. וסלח.

לפעמים אנחנו לא מבינים כמה קשה לנו לסלוח. זה לא דבר 
מתהלך  אתה  הפגיעה,  היא  ואצילית  תמירה  כמה  בכלל.  קל 
בעולם במבט קורבני, מתעטף בגלימה הזוהרת של המקופח, 
הרגש  את  שכח  שכבר  הפגוע  האגו  של  בשרביטו  מתהדר 
הפצוע. ההרגשה עילאית... ברגע שנסלח - זהו! נהיה רגילים. 

אף אחד לא יהיה חייב לנו יותר כלום, סתם אדם, כמו כולם.

לא יבואו שליחים ושדכני רכילות לנבור ולשלוף פיסת מידע 
"ריב  המופלא  במחזה  שצופה  קהל  יהיה  לא  הלאה,  ולהעביר 
האחים", לא תהיה מלחמה, לא יהיה דם, כמו שאמרתי, נהיה 

סתם. בני אדם.

מהרבה  להיפרד  צריך  פשוט,  כך  כל  דבר  לא  זה  לסלוח  אז 
דברים, אפילו כאלה שעושים לנו טוב. מתי זה קורה? כשיש 
אז אנחנו מסירים את כתר  הו  אהבה. כשיש רגש של אמת, 
ה'אוי אוי אוי'... משילים את פרוות ה'אני טוב ממך', ופשוט - 

מקבלים את ההתנצלות.

מתנצל  בחיוך  אפילו  אסתפק  אפגע,  אם  הבאה,  בפעם  אז 
ופרוסת עוגה. "לטעות זה אנושי - לסלוח זה א-לוהי".

Adiarad9@gmail.com 

הקול שלה
עדי ארד
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ורק 
לך

לא 
נשאר

וכל  הכנסת  לבית  שהגעת  לך  קרה 
עלוני 'שבתון' נחטפו לפני שהגעת?
זאת הפעם האחרונה שאתה יוצא מבואס.

ותקבל את הגיליון הטרי של 'שבתון', כל 
שבוע, כבר ביום חמישי, בתיבת המייל שלך. 

למייל שלך  הדוא"ל  כתובת  את  שלח 
info@shabaton1.co.il
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- גלעד וינר -
י ִאם ִיְשָׂרֵאל  ְמָך כִּ אֶמר ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד שִׁ "ַוֹיּ
ַוּתּוָכל"  ים  ֲאָנשִׁ ְוִעם  ֱאֹל-ִהים  ִעם  ָשִׂריָת  י  כִּ

)בראשית, ל"ב כט(

עוברת  ישראל  מדינת  האחרונים  בשבועות 
ימים טרופים. איומים ביטחוניים מצפון ומדרום, 
- מערכת  אלו  כל  ומעל  חריפות  תנודות שוק 
עדים  אנו  שכזו  בתקופה  גועשת.  פוליטית 

והמתחים  המחלוקות  להתגברות 
השונות  הקבוצות  בין 

המרכיבות את מדינתנו. 

קיומו  שנות  אלפי  במשך 
מחלוקות  היהודי  העם  ידע 
החברה  גם  לרוב.  ופילוגים 
משופעת  הישראלית, 
מאז  ציבוריות  במחלוקות 
רבות,  פעמים  הקמתה. 
מחלוקות אלו נוגעות לשורש 
החיים  כאזרחים  הווייתנו 
ודמוקרטית.  יהודית  במדינה 
השיח הציבורי סביבן מתנהל 

ומשמאל,  פוליטיקאים, מימין  ומתלהמת.  לרוב בצורה רדודה 
הקבוצות  בין  השסעים  ולהעמקת  השיח  להקצת  תורמים 

השונות בעם. 

יהיו  בישראל  פוליטיות  שמחלוקות  לכך  להביא  ניתן  כיצד 
עם  אבינו  יעקב  של  מאבקו  סיפור  קללה?  ולא  ברכה  מקור 
זו.  לשאלה  לתשובות  השראה  כמקור  לשמש  עשוי  המלאך 
בפרשה מסופר כיצד קיבל יעקב אבינו את שמו החדש, ישראל, 
שלימים יהיה גם לשם של עמנו ומדינתנו. שם זה מסמל את 
נחישותו של יעקב בקרב ועמידתו האיתנה מול יריבו. יחד עם 
זאת, השם ישראל גם מנציח את הבשורה שהביא יעקב לעולם, 

שעניינה בדרך בה ראוי לנהל מאבקים. 

איש  עם  אדירים  למאבק  נקלע  יעקב  בפרשה,  המסופר  לפי 
פלאי. במהלך הקרב, יעקב אף נפצע. ובכל זאת, כאשר פונה 
הוא  יש תנאי.  אליו האיש בבקשה לסיים את הקרב, ליעקב 
תנאי  אותו.  יברך  כי  שלם,  לילה  נאבק  איתו  מיריבו,  דורש 

אבי  של  נוספת  תכונה  לנו  מגלה  זה  מפתיע 
האומה הישראלית. יעקב אינו רק לוחם נחוש, 
שגם  בכך  מכיר  הוא  נאמן.  פלוגתא  בר  אלא 
ליריב המר ביותר יש תפקיד וחשיבות בחייו. 
שמו החדש של יעקב, ישראל, מבטא אפוא לא 
רק את היכולת לעמוד במאבק, אלא גם אתיקה 

של מחלוקת יהודית. 

המחלוקת  שתרבות  בעוד  הצער,  למרבה 
קרקע  ומעולם  מאז  הייתה  היהודי  העם  של 
תרבותית  לפריחה  פורייה 
ומחשבתית, ספק אם אתיקה 
בתרבות  גם  קיימת  שכזו 
 .2018 בישראל  הפוליטית 
מחקרים מלמדים על פערים 
באופן  וגדלים  הולכים 
המשתייכים  אנשים  בו 
שונים  פוליטיים  למחנות 
כך  המציאות.  את  קוראים 
הדמוקרטיה  מדד  למשל, 
הישראלי  המכון  של  האחרון 
 72% כי  מגלה  לדמוקרטיה 
ממצביעי השמאל סבורים כי 
הדמוקרטיה הישראלית בסכנה חמורה, זאת לעומת 23% בלבד 
הימין סבורים  הימין. מנגד, בעוד ש-79% ממצביעי  ממצביעי 
כי ארגוני זכויות האדם והאזרח גורמים נזק למדינה, רק 18% 
מעידים  אלו  פערים  זו.  לקביעה  מסכימים  השמאל  ממצביעי 
כי החברה הישראלית הולכת בדרכיהן של דמוקרטיות רבות 
במערב, ומאבדת את היכולת לחיות עם ריבוי דעות. במציאות 
מחלוקת  וכל  מוסרי  כפגם  נתפסת  ערכית  התנגדות  כזו, 
פוליטית הופכת לאיום קיומי. תרבות פוליטית קלוקלת שכזו 
שהיא  החברתית  הלכידות  על  מאיימת  היא  אסון.  הרת  היא 

הבסיס לקיומנו הלאומי. 

דומה כי אם העם היושב בציון רוצה להיות נאמן לשמו, עליו 
לסגל תרבות פוליטית אחרת. תרבות בה כל מאבק עיקש על 
ערכים, מתנהל תוך מתן כבוד עמוק לדעה שמנגד, מתוך הכרה 

שגם בה ניתן למצוא ברכה. 
ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה.  וינר, המרכז ללאום דת  עו"ד גלעד 
דוקטורנט בתכנית ליישוב וניהול סכסוכים ומו"מ באוניברסיטת בר-אילן. 

ישראל –
חברה במחלוקת 

וטוב שכך

גלעד וינר
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The Sound of Silence
פעם הגיע בעל התניא ל'שקלוב', שהייתה מעוז של התנגדות 
לחסידות. כשעלה לבימת בית הכנסת כדי להשיב לשאלות, 
בניגון  ליידיש  ותרגם  ה'"  טוב  כי  וראו  "טעמו  בניגון  אמר 
אחריו  רצו  מהבימה,  כשירד  טוב".  שהקב"ה  ותראו  "תטעמו 
הרבי  סיפר  כך  החסידות.  מעמודי  שנעשו  אברכים,  עשרות 

מליובאוויטש כשהוא מטעים את המילים בניגון ההוא. 

חכמות  מילים  בהם  במקומות  אותנו  מדברר  הניגונים  עולם 
הכל  תקוות,  כיסופים,  געגוע,  ללבנו.  חודרים  לא  והסברים 
מישהו,  פגשת  לעתים  אנו מתחברים.  אליה  במנגינה  מקופל 

והתחברת, כי משהו בניגון שלו שבה את לבך.

"חג  לרגל  השבוע  שיתקיימו  "צמאה"  שאירועי  סוד  זה  אין 
נטו.  חב"דניקים  נחלת  אינם  מזמן  כבר  החב"די,  הגאולה" 
דתיים, ושאינם, חסידים וליטאים, רבבות אנשים גודשים את 
הארוע. מה מושך את כולם שנה אחר שנה? יש כמובן שיחות, 
המופע  היא  הכותרת  גולת  ספק  ללא  אבל  יריד,  תערוכות, 

המוסיקלי, בו שרים יחד אלפי אנשים בדמעות.

לראות  הזאת,  הגדולה  ההפקה  אדריכל  עמד  שעברה  בשנה 
מכנסיים.  עם  סדרנית  ממנו  רחוק  כשלא  כשורה,  שהכל 
הרבי  של  בסרט  נפשי"  לך  "צמאה  בשירת  נפתח  האירוע 
מחב"ד. הסדרנית החלה לרעוד מול עיניו תוך שהיא צועקת 

"צמרמורת. אני כולי צמרמורת" ואז פרצה בבכי.

מישהו סיפר לו, שסטודנטית המגיעה לעשרות שיעורים שלו 
היא  בקרבה.  חסום  משהו  מרגישה  אבל  'להתחבר',  מנסה 
והניגונים  השירה  ולאורך  האומה,  בבנייני  לאירועים  הגיעה 

פשוט בכתה ללא הפוגה. כל החומות נשברו.

קשורה  להוכיח"  שיודע  מי  ש"אין  שהסיבה  כותב  נחמן  רבי 
לקול של האדם. לא לתוכן או לסגנון. יש משהו בקולו של 

מי שראוי להוכיח, משהו בניגון שלו, שעושה את העבודה. זה 
יותר עמוק ממילים. וכשנסחפים בשירה של אלפי אנשים יחד, 
כמו באירוע שתיארתי, אפשר אולי קצת לטעום מכך ששירה 

יכולה לפתוח את הלב לאופקים ומרחבים חדשים לחלוטין.

* * *

ואם כבר כוחו של ניגון, אשתף אתכם בסיפור שצמרר אותי:

יום עיון בבר  יום כיפור נקראתי לחתום  ימים ספורים לפני 
אילן. ישבתי להתוועד עם רב הקמפוס, כשאני מנגן ניגונים, 
מספר מסיפוריי, הרב מוסיף משלו, וחוזר חלילה. בדרך כלל 
לא  שהזמין.  לקהל  השירים  ז'אנר  את  להתאים  משתדל  אני 
הרי הופעה לסטודנטים מאוניברסיטת חיפה, כהרי התוועדות 

לישיבת גור, ולא הרי שניהם כאולפנה דתית...

ביום העיון שארגנה לשכת רב הקמפוס, נאמו רבנים ואנשי 
רוח. השירים שניגנתי נעו בין שירי נשמה חסידיים לבין שירי 
זוכר  שהוא  הרב  לי  לוחש  סיום,  לקראת  מוכרים.  קרליבך 
יגוון  זה  ואולי  נוגה,  לועזי  שיר  לסטודנטים  ניגנתי  שפעם 
קצת ויתאים לחתימת האירוע. הקהל לא היה הומוגני מבחינה 
אוף  "סאונד  הוא  מדבר  הוא  עליו  שהשיר  נזכרתי  מגזרית. 

סיילנס". הרב דחק בי כי לתחושתו זה יילך טוב. ולמה לא...

אני מנגן את השיר האהוב עלי משכבר, ומסיים את האירוע.

תוך כדי קיפול הציוד נגשים אנשים מן הקהל להודות ולהלל 
אשה  ניגשת  ואז  במחיצתו.  שעברו  הנפלא  היום  על  לרב 

מבוגרת, כשהיא ממררת בבכי נרגש.

בעלה נהרג במלחמת יום כיפור. שנים לקח להחזירו ולהביאו 
לקבר ישראל. כל שנה בימים אלו היא נתקפת געגוע נורא. 
ואז היא מסיימת "כל הקיבוץ ידע שהשיר האהוב עליו ביותר 
היה 'סאונד אוף סיילנס'. לא ציפיתי ולא שיערתי שפה אשמע 

זאת. לקח לי זמן לעכל שזה השיר שהתחלת לשיר פה"...

לשיר  ז"ל  בעלה  של  חיבתו  על  דבר  ידע  לא  שהרב  כמובן 
מראש  הוקדש  הזה  העיון  שיום  מסתבר  שכן,  מה  המדובר. 

לזכרו...

אנחנו נזכרים דרך הניגון בדברים שלפעמים שכחנו, באנשים 
שאהבנו, לאיפה צעדנו, ומה באמת רצינו. 

י"ט כסליו שמח שיבוא עלינו! 

mordechayshay@gmail.com  
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