
תשע"ז טובה ומתוקה!
לפרסום מודעות: 052-4295209

קבלת שבת
עלון תורני לכבוד שבת קודש

16
43

ס'
 מ

יון
יל

ג

 פרשת ניצבים
תשע"ו
כ״ח באלול 1/10/2016
השנה השלושים ושתיים

גולן
18:04 
18:58

חיפה
17:56 
19:01

תל-אביב
18:05 
19:02

באר שבע
18:07 
19:01

אילת
18:07 
19:01

 ירושלים
17:50 
19:00

זמני
כניסת 
השבת

ויציאתה

ה'
בנ

בי
ם 

כר
ת '

יב
ש

ש י
א

 ר
רג

נב
רי

 ג
כי

רד
 מ

רב
ה

עמ' 3

עמ' 5 הייתכן שישנם אנשים שיש להם בדיוק חצי זכויות וחצי עוונות?
מה ל'טלפון' משר הביטחון, לטיפוס על הר הקילימנג'רו ולמצוות התשובה?

התשובה
על מצוות התשובה נאמר בפרשתנו: "לא בשמים היא... 
ולא מעבר לים היא... כי קרוב אליך הדבר מאוד". על 
כך כתב הרב קוק זצ"ל "התשובה היא מצד אחד קלה 
שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. ומצד 

אחד היא קשה שבקשות".
על הקושי שבתשובה כתב הרמח"ל: "כי לפי שורת הדין 
היה ראוי שהחוטא ייענש מיד, וגם העונש עצמו יהיה 
בחורי אף וכו'. כי איך יתקן האדם את אשר עיוות, הרי 
אמנם.  המציאות?  לתקן  יוכל  איך  שנאף,  הרי  שרצח, 
כעקירת  הרצון  עקירת  שתחשב  הרחמים...  מידת 

המעשה״ )מסילת ישרים, ד(.
בכל  שיש  א,ד(  ה'  )דרך  הרמח"ל  כתב  אחר  במקום 
מצווה ועבירה שני היבטים: א. שהוא ממרה את פי ה', 
והוא עניין משמעתי גרידא. ב. הטבעת סגולת המעשה 

בנפש האדם.
ו"עצת  מלך"  "גזרת  אלו  תכונות  שתי  מכנה  הנצי"ב 
רופא". גזרת מלך היא עניין משמעתי בלבד. הממרה פי 
מלך נענש. אך הרופא אינו מעניש את מי שפעל בניגוד 
למשל,  זו.  מחלה  עליו  הביא  עצמו  הוא  אלא  לעצתו, 
נפשי  נזק  לעצמו  גרם  זה  הרי  אסור,  מאכל  האוכל 
מעבר למרד שבמעשהו, וכאילו אכל סם המוות. אמרו 
חז"ל: "משעה שהקב"ה אמר 'ראה אנכי נותן לפניכם 
היום ברכה וקללה', שוב אין הקב"ה עושה כלום, אלא 
המצוות עושות את שלהן והעבירות עושות את שלהן".
קל  דבר  העונש,  מחיקת  שהוא  התשובה  חלק  אכן, 

ההשפעה  מחיקת  אך  הוא, 
קשה,  דבר  זה  הנפש,  על 
נעשה  כבר  הקלקול  שהרי 

הבורא  חסד  אלא  במציאות! 
פועלת  שהתשובה  הוא, 

כרפואה, שנא' "ושב ורפא לו", 
את  למחוק  התשובה  בכוח  שיש 

רשמי העבר.
תשובה  חלקי  שני  נקראים  המקראית  בטרמינולוגיה 
אלו "כפרה" ו"טהרה". הכפרה באה לכפר על העונש של 
החוטא, אך הטהרה מוחקת את טומאת הנפש שנוצרה 

בגין החטא.
שבכל  תשובה  מצוות  בין  שיש  החילוק  את  נבין  בזה 
על  הרי  הכיפורים.  שביום  התשובה  למצוות  השנה, 
של  ייחודה  ומה  השנה,  כל  אנו  מצווים  התשובה 
השנה,  שבכל  אלא  הכיפורים?  ביום  תשובה  מצוות 
מהם,  מאחד  ושב  שרצים,  של  קופה  לאדם  יש  אם 
כן  לא  תשובה.  מצוות  בזאת  קיים  לאחרים,  והניח 
חטאתיכם  "מכל  היא  המצווה  שם  הכיפורים.  ביום 
לפני ה' תטהרו". המצווה היא ליטהר, וזה אומר "מכל 
מחוץ  אחת  שערה  והניח  הטובל  שהרי  חטאתיכם", 
למים, לא טהר. וכך מצווה החוטא לשוב ביוה"כ מהכול, 

כי טהרה צריכה לכלול הכול.
רבי,  לשיטת  שגם  זצ"ל,  סולוביצ'יק  הרב  כתב  עפי"ז 
אומר  זה  אין  תשובה,  בלי  מכפר"  יום  של  ש"עיצומו 
שלמחרת יוה"כ יהיה כשר לעדות - יוה"כ "מכפר" אך 

לא "מטהר".
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זווית נשית
בחירה בין רוח לחומר

אלטרנטיבות  שתי  לומדיה  בפני  מציבה  ניצבים  פרשת 
לחיים: חיים של הליכה אחר מצוות ה', קיום חוקי התורה 
בחירה  של  חיים  ולעומתם  החיים,  שהם  הטוב,  ועשיית 

נהייה  אחרים,  באלהים 
אחרי עץ ואבן, עשיית הרע, 
שהם המוות בלשון התורה. 
ספר  של  סיומו  לקראת 
דברים ולמעשה סיומה של 
משה  מסכם  כולה,  התורה 
בה,  שנכתב  מה  כל  את 
מעביר  שהוא  המסר  את 

לבני ישראל בשם ה', בשתי האלטרנטיבות האלו – החיים 
וחלק,  חד  ברור  באופן  ולבן,  שחור  והרע.  המוות  והטוב, 
לבחור  עליו  ובמה  לעשות  עליו  מה  ברור  הדברים  לשומע 

כדי לדבוק בטוב. 
רשות נתונה

בפרק ה' של הלכות תשובה מחדד הרמב"ם את הדברים: 
רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה 
ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך 

רעה ולהיות רשע  הרשות בידו.
כלומר, שתי האפשרויות קיימות בידינו, ובפנינו עומדת בכל 
לבחור  האם  חורין,  בני  של  אמתית  בחירה  הבחירה,  רגע 

בטוב או ברע. 
התוודענו  לנו,  ברורה  הטוב  של  האלטרנטיבה  שאם  אלא 
הרי  כולה,  התורה  כל  קריאת  עם  אותה  והכרנו  אליה 
"ַוִּתְראּו   – קוד  בשמות  מוצגת  הרע  של  שהאפשרות 
ֲאֶׁשר  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ָוֶאֶבן,  ֵעץ  ִּגֻּלֵליֶהם,  ְוֵאת  ִׁשּקּוֵציֶהם  ֶאת 
ִעָּמֶהם" )דברים כט,טז(. הכוונה הפשוטה של הדברים היא 
שהבחירה ברע היא הליכה אחרי אלהים אחרים. ואני תוהה 
לנו לבחירה  מהם בימינו אותם אלהים אחרים, שעומדים 
העם  מבני  יחסית  מעטים  הרי  שלנו.  האחד  האלקים  מול 
אז האם  לדתות אחרות.  ועוברים  פונים  ימינו  היהודי של 
מקוים  משה  בפי  הקב"ה  של  שציוויו  לומר  יכולים  אנחנו 

היום במלואו? האם אכן כולנו בוחרים בטוב בימינו אלה?
סדרי עדיפויות

נדמה לי ששמות הקוד "שיקוצים וגילולים", "עץ ואבן, כסף 
יותר  הרבה  רחבה  אלטרנטיבה  היום  לנו  מעמידים  וזהב" 

בדת  הבחירה  אפשרות  מאשר 
אחרת. הם פורשים בפנינו את 

באלהי  בחירה  של  האפשרות 
שעשויים  אלילים  החומרנות, 

מחומר מוחשי, לעומת האלקים שבשמים, שהוא כולו רוח. 
הליכה  התורה  מבחינת 
למעשה  היא  הרע  לעבר 
ולשים  להיצמד  הבחירה 
העדיפויות  סדר  בראש 
את  במקום  החומר,  את 
הרוח. אמונה ועשייה בשם 
התמכרות  מול  הערכים 
לחפצים. כשמעמידים את 
לבני  יותר  האפשרויות האלו לבחירה בפנינו, נעשה ברור 
זמנינו מהי הבחירה העומדת לפתחנו, ועד כמה היא בחירה 

קשה ולא ברורה מאליה.
בחירה   - ערכית  דילמה  בפרשה  לנו  מציב  משה  למעשה 
בהתמכרות,  הבחירה  כנגד  וערכיו,  ובמצוותיו  בקב"ה 
בהליכה אחרי אופנות חולפות וחומרניות. בימי קדם כללה 
הליכה זו פסלים מעץ ואבן, בימינו היא כוללת טרנדים שכל 
העולם הנאור נוהר אחריהם בעיניים חומדות – בגדי יוקרה 
פלא  מכשירי  אותם,  ומייצגים  אותם  הלובשים  וחבורת 
וחייבים  יותר  מתוחכמים  נעשים  שנה  שבכל  טכנולוגיים 

להחליפם, מכוניות, ועוד.
אחרי  לנהייה  ה'  עבודת  בין  סתירה  שאין  שיאמרו  יש 
הדברים הכי חדישים, השקעות ענק כספיות ברכוש, קניות 
המתוחכמים  המכשירים  ועדכון  מרהיבים,  מותגים  של 
בבית בכל שנה. נראה לי שפרשתנו קובעת שיש היבט דתי 
להיגררות אחרי אלהי החומר, ושבהתמכרות הזאת, שיש 
בה ריטואלים קבועים, טקסים והשקעת זמן רב וקבוע מדי 
ועזיבת  פרופורציות  איבוד  של  גדול  ממד  יש  ביומו,  יום 
הרוח והערכים. אולי פרשת השבוע אומרת לנו שזו בחירה 
לשמה,  חומרנות  זו  אותנו  שמוביל  כשמה  ה'  בעיני  ברע 
כשאנחנו מתמכרים ושוכחים את הערכים שלנו, את הרוח 

שבנו, את האלקים שמעלינו.
לטובה  עלינו  הבאה  החדשה  שבשנה  לכולנו  מאחלת  אני 
והערכים  הרוח  את  העדיפויות  סדרי  בראש  למקם  נדע 
שמייחדים את העם שלנו, ונצליח להפחית את ההתמכרות 

לעכשווי, הטרנדי והחומרני שאורב כל הזמן לפתחנו. 
שנה טובה!

פרשתנו קובעת שיש היבט דתי להיגררות 
אחרי אלהי החומר, ושבהתמכרות הזאת 

יש ממד גדול של איבוד פרופורציות 
ועזיבת הרוח והערכים
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"קרבת אלוקים לי טוב" 
טלפון משר הביטחון

מוקדמת,  בוקר  בשעת  השבוע,  אחד  שיום  יצויר  לו 
בדרך לעבודה, נכנסת אליך שיחה ממספר שאינו מזוהה 

ומהצד השני מדבר שר הביטחון.
הוא מוודא כי אכן אתה הוא האיש שהוא מחפש, ומיד 
לאחר מכן מבקש ממך להיכנס למקום שקט ומאובטח 

כדי שתוכן השיחה לא יתגלה לאיש.
באותם רגעים הוא מסביר שהזמן קצר וכי ישנו איום 

ישראל  מדינת  ביטחון  על  מידי 
ח"ו, ובידך לעשות פעולה, בימים 
הקרובים, בכדי להציל את המצב. 
את  לעזוב  עליך  כך  לשם  אולם, 
להיפרד  ימים,  למספר  הכול 
העיסוקים  ומכל  המשפחה  מן 

ולנסוע למקום שבו תוכל לעשות את הנדרש.
"בידך הדבר, זה אפשרי, קרוב ומידי" הוא מסיים. מה 

היית עושה?
הקילימנג'רו

מיוחד  מטיול  ואחייני  גיסי  חזרו  ימים  מספר  לפני 
הגבוה  ההר  על  שם  לטפס  בכדי  טסו  הם  באפריקה. 
של  לגובה  המתנשא  הקילימנג'רו,   - ביבשת  ביותר 
ועל הטיפוס  כ-5,900 מטרים. כששאלתים על מסעם 
לפסגה,  שמתקרבים  ככל  מעניין.  דבר  לגלות  נדהמתי 
הטיפוס  של  הפיזי  הקושי  לו  וגדל  הולך  אומרים,  הם 
והאוויר נעשה דליל מחמצן, מצד שני - כוחות הנפש 
שהקושי  ככל  ומתחזקים  מתעצמים  רק  והמוטיבציה 
הגובר. במילים אחרות, ככל שמתקרבים לפסגה - קשה 

יותר לגוף אך קל יותר לנפש. 
מבט למרחקים

אחד הדברים הקשים ביותר בחיינו הוא לעשות דברים 
בטווח  רק  וייראו  יגיעו  שלהם  והתוצאה  שהסיומת 
הארוך. כמה קשה לקום בבוקרו של יום א' לשבוע נוסף 
של טירונות בצבא כשהשחרור הוא רק בעוד כ-3 שנים, 
כמה קשה לחסוך פרוטה לפרוטה כדי לקנות דבר יקר 

ערך כשהסכום הדרוש יצטבר בעוד עשור.
לחוש  ומתחילים  היעד  אל  זאת, כשמתקרבים  לעומת 

המיוחלת,  התוצאה  את 
הקשיים  עם  ההתמודדות 

נעשית קלה ונוחה יותר.
האדם  של  והתקווה  הציפייה 

להגיע אל יעד מסוים - תלויות במידת קרבתו לאותו 
היעד. אם קרוב אליו הדבר מאוד - הרי שיעשה הכול 
את  רואה  הוא  שכלו  שבעיני  מאחר  להגיע,  מנת  על 
מקום יעדו לפניו ועוד רגע יעמדו רגליו בשערי המקום 
מוכן  הוא  וממילא  ציפייתו  מתגברת  כך  בשל  הנכסף. 

לכל מאמץ אפשרי כדי להגיע לקו הגמר.
המקום  ירחק  אם  מאידך, 
ארוכה,  דרך  כברת  ממנו 
ובמיוחד אם אינו יודע מהי 
מידת המרחק - מובן מאליו 
לקראת  להתלהב  שיתקשה 

יעדו. 
קרוב-אליך-מאוד-לעשותו

את  וממלאות  מרוממות  מחזקות,  יותר  מילים  אין 
האדם בתעצומות נפש, ממילותיו היקרות של הפסוק 
בפרשתנו - "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך 

לעשותו" )ל,יד(.
המצווה והתורה קרובות אלינו, בידנו לעשותן, לקיימן 
ופעולתנו על העולמות העליונים  ולשומרן. השפעתנו 

היא כאן, בידינו, על ידי מעשה ידינו.
מאתנו  אחד  כל  בידי  הדבר,  קרוב  מאתנו  אחד  לכל 
כולו  העולם  ואת  עצמנו  את  ולהטות  לעשות  לפעול, 

לכף זכות, להצילו מפורעניות ודברים רעים.
בימים אלו, ערב  נכונים הדברים  וכמה  על אחת כמה 
ראש השנה ועשרת ימי תשובה, אשר בהם קרובים אנו 

אל ה' ביותר - "קראוהו בהיותו קרוב".
כאותו אדם המקבל שיחת טלפון משר הביטחון ומוכן 
להתגבר על קשיים רבים כי רואה וחש הוא את יכולתו 
מטפס  כאותו  עמו,  את  ידיו,  במעשה  עכשיו,  להציל 
הרים אשר הקושי הפיזי מתגמד ככל שהוא מתקרב אל 
השגת יעדו, כך ויותר צריך להתגבר כוחנו, כי קרובים 

אנו אל ה' ותורתו. 

הארה בפרשה

atharnoy7@gmail.com :לתגובות

 כשמתקרבים אל היעד 
ומתחילים לחוש את התוצאה 

המיוחלת, ההתמודדות עם 
הקשיים נעשית קלה ונוחה יותר
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תשע"ז טובה ומתוקה!

אליבא דה
במאמר במרשתת נכתב לאחרונה כי "המתנחלים, 
למדינה  להסתפח  צריכים  נתניהו,  דה  אליבא 
הפלסטינית". אין ענייננו כאן בסוגיות הפוליטיות, 

אלא בכתיב המשובש "אליבא דה נתניהו".
"אליבא"  הארמית  המילה  של  המילולי  פירושה 
אליבא  הדעה".  "לפי   – ומשמעה  הלב",  "על  היא 
ר'  של  לבו  'על  פירושו   – למשל  אליעזר,  דרבי 
אליעזר', היינו 'לפי דעתו של ר' אליעזר' )ויושם לב 
איבר  עושים שימוש בשם  אנו  'לפי'  במילה  שאף 

שנתרחבה משמעותו(.
ל'של'  מקבילה  זה  בצירוף  בארמית  ד  האות 
 =( דשמיא"  "בסייעתא  בצירופים  כמו  בעברית, 
)= הדין  דמלכותא"  "דינא  בסיוע של השמים( או 

של המלכות(.
אירופה  שפות  בהשראת  נולד  'דה'  השגוי  הכתיב 
אכן  בעברית  הנכתבת   ,de המילית  קיימת  שבהן 
"דה" )למשל 'דה לגיטימציה' מן האנגלית, או 'קרם 

דה לה קרם' מהצרפתית(.
ייכתב  כלל  ובדרך  רווחת,  אינה  אמנם  זו  טעות 
'אליבא ד-', אך דומני שכמעט הכול הוגים אליבא 
היא  המקורית  ההגייה  בעוד   ,)aliva( רפה  בבי"ת 
אליּבא )aliba(, שהרי הכוונה היא 'על הלב של-', 
בנטייה  ולכן  לב"ב,  לב הוא  כאמור. שורש המילה 
גם  וכך   – לּבנו  לּבך,  לּבי,   – דגושה  תהא  הבי"ת 

בארמית, כמו במשפט 'רחמנא ִלָּבא בעי'.   
הרגשות,  כמשכן  ללב  להתייחס  רגילים  אנו  כיום 
בראש.  מקומן  והידיעות  המחשבות  ואילו 
כשאומרים למישהו 'ללכת אחרי לבו' הכוונה היא 
שילך אחר תחושותיו ורגשותיו, ולא אחר הניתוח 
הקר שהוא עושה במחשבתו, במוחו. ברם, בתקופת 
המקרא הלב היה רחב למדי, והוא שימש גם כמקום 

במדרש  והדעת.  החכמה 
"'והחכמה  מצאנו:  משלי 
מלמד   - תמצא'  מאין 

היכן  מחפש  שלמה  שהיה 
החכמה מצויה. ר' אליעזר אומר 

בראש, ר' יהושע אומר בלב". חכמינו חלוקים בזה – 
אך על פי פשט המקרא החכמה מיוחסת בקביעות 
ללב, כלשון הכתוב לגבי שלמה עצמו: "ְוָכל ָהאֶרץ 
ֲאֶׁשר  ָחְכָמתֹו  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְׁשֹלמֹה  ְּפֵני  ֶאת  ְמַבְקִׁשים 
בחלומו:  בבקשתו  הוא  )וכן  ְּבִלּבֹו"  ֱא-ֹלִהים  ָנַתן 

"ונתת לעבדך לב שומע וכו'"(.
הלב )והצורה המקבילה לבב( מופיע במקרא רבות, 
פעם אחת  אפילו  אין  אך   – פעם  למעלה מ-800 
שבה הוא משמש כשם האיבר האחראי על הזרמת 
או  לחזה  מכוון  הלב  בודדים  במקרים  לגוף.  הדם 
אֲהרֹן  "ְוָנָׂשא  בציווי  )למשל  שבגוף  הקדמי  לחלק 
ִלּבֹו",  ַעל  ַהִּמְׁשָּפט  ְּבחֶֹׁשן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ֶאת 
או בתיאור הרג אבשלום ביד יואב: "ַוִּיַּקח ְׁשֹלָׁשה 
ְּבֵלב אְבָׁשלֹום"(, אך כמעט  ַוִּיְתָקֵעם  ְּבַכּפֹו  ְׁשָבִטים 
לפנימיות  לנפש,  כינוי  הוא  הלב  המקרים  בכל 
האדם. לשם ההמחשה, הלב הראשון בתנ"ך הוא 
"יצר מחשבת לבו" של האדם, והאחרון הוא "ויכנע 

חזקיהו בגבה לבו" )דבהי" ב לב,כו(.
של  מקומו  בולט  שבפרשתנו  התשובה  בפרשת 
הלב, המציין כאמור את פנים האדם, על רגשותיו 
ְלָבֶבָך",  ֶאל  "ַוֲהֵׁשבָֹת  פותח:  הכתוב  ומחשבותיו. 
וממשיך: "ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא-ֹלֶהיָך... ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל 
ַנְפֶׁשָך... ּוָמל ה' ֱא-ֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך, 
ְלאֲהָבה ֶאת ה' ֱא-ֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך... ִּכי 

ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו".
שופכים  הללו  התשובה  ובימי  בעי,  ליבא  רחמנא 
אליו  ושבים  שבשמים,  אביהם  לפני  לבם  ישראל 

בכל לב.

בא לידי ביטוי
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חיים

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת 
הטוב..." )כט,טו(
בארץ ישראל מספר רב של יישובים שנושאים 

בשמם את הבחירה בחיים.
בעמק בית שאן שוכן הקיבוץ מעוז חיים, הקרוי 
ההגנה,  מראשי  שטורמן,  חיים  של  שמו  על 
שנהרג כשרכבו עלה בשנת תרצ"ח )1938( על 

מוקש בדרכו לבקר את חבריו באזור.
קיבוצים  שני  שוכנים  חדרה  לעיר  דרומית 
)"איחוד"  חיים  גבעת  השם  את  הנושאים 
חיים  של  שמו  על  קרויים  שניהם  ו"מאוחד"(. 

ארלוזורוב שנרצח בתל אביב.
על שמו של ארלוזורוב נמצא גם את קרית חיים 
סמוך  חיים,  כפר  היישוב  ואת  חיפה  במפרץ 

לנתניה.
צפונית לכפר סבא נמצא את המושב גן חיים, 
וייצמן, הנשיא הראשון של  חיים  על שמו של 

מדינת ישראל.
חיים,  חפץ  הדתי  הקיבוץ  יושב  לגדרה  סמוך 
על שם רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, מחבר 
הספר "חפץ חיים" שעוסק בהלכות לשון הרע.
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

על מה נידונים בראש השנה?
א"ר כרוספדאי אמר ר' יוחנן: שלשה ספרים נפתחין 
של  ואחד  גמורין,  רשעים  של  אחד  השנה:  בראש 
גמורין  צדיקים  בינונים.  של  ואחד  גמורין,  צדיקים 
גמורין  רשעים  לחיים.  לאלתר  ונחתמין  נכתבין 
תלויים  בינונים  למיתה.  לאלתר  ונחתמין  נכתבין 
 – זכו  הכפורים:  יום  ועד  השנה  מראש  ועומדין 

נכתבין לחיים, לא זכו – נכתבין למיתה. 
דברי ר' יוחנן מובאים ביתר חדות ברמב"ם: )הלכות 

תשובה, ג(: 
כל אחד ואחד מבני האדם יש 
לו זכיות ועונות, מי שזכיותיו 
יתירות על עונותיו צדיק, ומי 
שעונותיו יתירות על זכיותיו 
בינוני,  למחצה  מחצה  רשע, 

על  מרובות  יושביה  כל  זכיות  היו  אם  המדינה  וכן 
מרובין  עונותיהם  היו  ואם  צדקת,  זו  הרי  עונותיהן 
שעונותיו  אדם  כולו.  העולם  כל  וכן  רשעה,  זו  הרי 
שנאמר:  ברשעו  מת  הוא  מיד  זכיותיו  על  מרובין 
מיד  מרובין  שעונותיה  מדינה  וכן  עונך',  רוב  'על 
רבה  כי  ועמורה  'זעקת סדום  היא אובדת, שנאמר: 
וגו' ', וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין 
מזכיותיהן מיד הן נשחתין שנאמר: 'וירא ה' כי רבה 
רעת האדם', ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות 
אלא לפי גודלם... ואין שוקלין אלא בדעתו של א-ל 
דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות. 

שאלה:
על מה נידונים בני האדם בדין של ראש השנה? האם 
ייתכן כי כל מי שנפטר במהלך השנה הוא רשע וכל מי 

שמהלך בינינו שנה אחר שנה ועושה עוול הוא צדיק?
תשובה:

הגדרת 'צדיק' ו'רשע'
זו,  לשאלה  הרמב"ן  מתייחס  השנה  לראש  בדרשתו 
'צדיק'  המונחים  את  מחדש  מגדיר  הוא  ובעקבותיה 
ו'רשע': "כל הזוכה בדינו נקרא צדיק גמור, כל המחוייב 
שתי  ישנן  הרמב"ן  פי  על  גמור".  רשע  נקרא  בדינו 
מערכות משפט: המערכת הרגילה מתייחסת למכלול 
הפעולות והמעשים של האדם, והיא רלוונטית בשעת 
מיתתו של האדם, עת נקבע שכרו לעולם הבא. ברם, 
ושנה,  שנה  בכל  בקיצו"  לא  ומי  בקיצו  "מי  ההכרעה 
ורשע'  ו'צדיק  השנה  אותה  של  לעניינה  רק  נוגעת 

ננקטים כאן רק לצורך הדין ולא לטיבו של האדם. 
הבעיה היא שלפי דרכו של הרמב"ן כלל לא ברור מדוע 
אדם מסוים זכה או הורשע בדין, ולכאורה אין הדבר 
בידו. זאת, בניגוד לדרכו של הרמב"ם שנראה כי פסק 
את דברי הגמרא שבשאלה כפשוטה )הלכות תשובה 
של  השתדלותו  את  מאד  הדגיש  ובמקביל  ג,א-ב( 

האדם לפני ימי הדין.
הנהגת הייחוד והנהגת המשפט

המבוסס  כיום  השנה  ראש  מוצג  הרמח"ל,  בכתבי 
הגותו  מיסודות  הוא  זה  מושג  הייחוד".  "הנהגת  על 
הקב"ה  של  השגחתו  את  מתאר  והוא  הרמח"ל,  של 
"הנהגת   – המקבילה  ההנהגה  עם  יחד  העולם,  על 
המשפט". הנהגת המשפט היא מערכת השכר והעונש, 

למעשי  בהתאם  הפועלת 
בכללים  ומתבטאת  האדם 

טבעיים וקבועים. 
החופשית,  הבחירה  עיקרון 

של  מציאות  גם  מאפשר  זו,  להנהגה  הבסיס  שהוא 
רוע, העלול להסיט את העולם הנברא מתכליתו. כדי 
למנוע אפשרות זו, מנהיג הקב"ה גם באמצעות הנהגת 
הייחוד, שמטרתה הגשמת תכלית העולם בלא תלות 
בפעם  כפעם  המבליחה  ההנהגה  זו  האדם.  במעשי 
בהתגלויות נסיות, אז קורים אירועים החורגים מדרך 
גדול  טוב  והמשפט:  הטבע 
גם  רבים,  אדם  לבני  מושפע 
לכאלה שעל פי אמות המשפט 
אינם זכאים אליו, או לחילופין, 

אסונות פוגעים ללא אבחנה. 
ההנהגות  שתי  הרמח"ל,  פי  על 
העולם  של  והחיצוני  הנגלה  בפן  במקביל:  פועלות 
הכללים  למערכת  בהתאם  והעונש,  השכר  ניכרים 
הקבועה. בד בבד מתקדם העולם כל הזמן אל תיקונו 

ותכליתו, באמצעות הנהגת הייחוד. 
המלכת ה' במרכז

אינה  השנה  ראש  של  המטרה  הרמח"ל,  מסביר  לכן, 
העמדת האדם למשפט על מעשיו, אלא הבאת העולם 
אל ייעודו – המלכת ה' על העולם, כפי שהדבר מודגש 
היום  מושתת  עליהם  השיקולים  לכן  החג.  בתפילות 
האדם  של  גורלו  אמנם  ועונש.  משכר  נובעים  אינם 
הפרטי נגזר ביום זה, אך רק כתוצאה עקיפה של הנושא 
יהיה  בעבר, אלא מה  המרכזי. השאלה אינה מה היה 
המיטבית  בצורה  לתפקד  שיוכל  האדם  מיהו  בעתיד: 
לתפקודה הרצוי של הממלכה, על פי הייעוד הקבוע לה 
בתכנית הא-לוהית. כך יש להבין את דברי רבי יוחנן: 
ה'רשעים' וה'צדיקים' אינם מוגדרים על פי מעשיהם 

עד ראש השנה, אלא על פי העתיד, השנה הנכנסת.
האדם  של  פעולתו  בנדון?  לעשות  האדם  יכול  ומה 
להיות  ורצונו  נכונותו  על  להצהיר  היא  השנה  בראש 
באמצעות  זאת  יעודו,  אל  העולם  בהבאת  שותף 
הקב"ה  בפני  לעמוד  ה' –  להמלכת  אישית  תוספת 
נכון  שהוא  מראה  כך  המכריז  האדם  "הנני".  ולומר 
להיות  עצמו  על  מקבל  והוא  א-לוהית,  תביעה  לכל 
תכליתו.  עבר  אל  העולם  את  הקב"ה  מהנהגת  חלק 
אל  והעונש,  השכר  שיקולי  מעל  האדם  מתעלה  בכך 
עבר ההכרה בייחודו של ה', אל הפעולה שאותה תיאר 
הרמח" ל"להמליך הקדוש ברוך הוא על עולמו, להיות 

הוא המנהג".
בימינו יש להעצים, שהמלכת ה' היא על כלל האנושות, 
והדין הוא על כלל האנושות. העבודה הנתבעת מעם 
ישראל ששב לארצו בראש השנה היא לחזור לייעודו 
המשיחי לדאוג לאנושות כולה ולצאת מנבואת בלעם 
הרשע: "הן עם לבדד ישכון" לנבואת משה: "ממלכת 
של  הגאולה  בנבואת  ומימושה  קדוש".  וגוי  כהנים 
ישעיה: "ְואֶּתם ּכֲֹהֵני ה' ִּתָּקֵראּו ְמָׁשְרֵתי ֱא-ֹלֵהינּו ֵיאֵמר 

ָלֶכם...".

 ה’רשעים’ וה’צדיקים’ אינם מוגדרים 
 על פי מעשיהם עד ראש השנה, 

אלא על פי העתיד, השנה הנכנסת

ַָ
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הסטיקר 
בשעה  אמא  באוזני  רטנתי  נוראי,"  פקק  "איזה 
שישבתי במכונית, חגורה וצפופה יחד עם אחיי 
הקטנים שלא הפסיקו לרגע אחד לריב ביניהם. 

עברה כבר שעה והתנועה כמעט לא זזה.
לנסוע,  יש טעם להמשיך  הייתי בטוחה אם  לא 
הרי ממילא נאחר מאוד למסיבת בת המצווה של 
האחורי  בחלון  בייאוש  בהיתי  דודתי.  בת  רוני 
של האוטו שנסע לפנינו ואז גיליתי את הסטיקר 

על  היטב  מודבק 
השמשה. 

מכירים  בטח  אתם 
הזה,  הסטיקר  את 
ראיתי  אני  אבל 
בפעם  אותו 
הוא  "ה'  הראשונה: 
התנוססו  המלך!" 
וריצדו  האותיות 
ה'  עיניי.  מול 
מה  המלך?  הוא 
למזלי  אומר?  זה 
מספר  דקות  כעבור 
השתחרר הפקק ועד 
את  מצאנו  מהרה 
עצמנו באולם נחמד 

"הוי כמה שדאגתי," קידמה את  בני ברק.  בעיר 
שלך  והפלאפון  כך  כל  "איחרתם  סבתא.  פנינו 
לא היה זמין," היא פנתה לאמא. אמא התנצלה: 
בבית,  שכחנו  הטלפון  ואת  ארוך  בפקק  "היינו 
ה'  החיים,  את  מנהלים  אנחנו  לא  יודעת,  את 
הוא המלך."  ציטטה אמא את הכתוב בסטיקר 
ועוררה שוב  את סקרנותי. 'ה' הוא המלך? למה 

הכוונה?'
אחי  גיא  צהל  העיקרית,"  המנה  את  "הספקנו 
שגם   לי  והזכיר  השולחן  סביב  התיישב  הצעיר, 
אני רעבה וצמאה. "הבורקס במילוי הבשר טעים 
שישבה  חנה  דודה  אבל  לומר,  ניסיתי  מאוד," 
אומר  שלום  דוד  "ששש,  אמרה:  ממול  בשולחן 

דברי תורה."
הוא  "ה'  ונכריז  כולנו  נתכנס  ימים  כמה  "בעוד 
המלך!" נריע למלך בקול שופר ונמליך אותו עלינו 

מחדש כבכל שנה.  נראה 
אהבתנו  את  למלכנו 
הגדולה אליו." סיים הדוד 

את דבריו.
זה כבר היה יותר מידי ליום אחד... זה לגמרי לא 
צחוק, מכל כיוון וכל פינה אני שומעת שה' הוא 

המלך. אולי ה' שהוא המלך רומז לי משהו?
הצטרפתי  ואני  באולם  נשמעה  שמחה  מוזיקה 
שר  טוב!"  ומזל  טוב  "סימן  הרוקדות.  לאגף 
הזמר, ואני כמעט שכחתי מהמחשבות על המלך 
נשמע  שלפתע  עד 
וחד,  ברור  הניגון 
לבי.  את  מפעים 
מלך  ה'  מלך.  "ה' 
לעולם  ימלוך  ה' 
קפצו  כולם  ועד!" 
ורקדו ואני קיפצתי 
וחיפשתי  החוצה 
איש.  בלי  מקום  לי 
מוכרחה  הייתי 
לחשוב מה זה אומר 
את  במוחי  ולשחזר 
ששמעתי  מה  כל 

סביבי. 
המלך!'  הוא  'ה' 
חזרתי שוב ושוב על המילים, ולפתע בלי לשים 
העולם,  של  המלך  בפני  ראשי  את  הרכנתי  לב 
בעוד  מחדש  עלינו  נמליך  נתיניו  שאנו  המלך, 
מקום  לכל  אותנו  שמלווה  המלך  ימים.  כמה 
ומשגיח עלינו בכל עת, גם כשפקוק וגם כשהדרך 
נפתחת. המלך שאוהב אותנו ואנו מביעים את 
אהבתנו אליו בקול שופר ובסטיקרים ברחובות.

לך?"  דאגתי  הריקודים,  באמצע  נעלמת  "לאן 
שאלה אמא בשעה שנסענו הביתה. 

אז  בדיוק  אמרתי.  המלך!"  הוא  ה'  דאגה.  "אל 
"אין עוד  עקפה אותנו מכונית ועליה הסטיקר  

מלבדו" מה זה אומר? 
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מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
 "שבת בשבתו" באינטרנט: zomet.org.il, למנוי דוא"ל באנגלית

 ניתן להירשם באתר מכון "צומת", עריכה: מכון "צומת"
www.zomet.org.il 02-9931889 'אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' 02-9931442, פקס

zomet@netvision.net.il הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
 הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699,

דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-8908518 יוסי
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לשמור על האהבה
הוא הניח את התיק על השולחן בסלון. צנח על 
ונרגע. איזה עומס  נשימה עמוקה  נשם  הספה. 
בעבודה, איזה בלאגן. בקושי יש לי זמן לעצמי 

ולנפשי. מזל שיש חיים מחוץ לעבודה.
שעתיים מאוחר יותר, על ספסל בגינה ציבורית, 
יחד איתה, הכל נראה אחרת. הם דיברו וצחקו. 
הוא  היום.  עליה  שעבר  מה  על  סיפרה  היא 
לדבר  לכם  יש  'מה  שלו.  תלאותיו  את  פטפט 
'רק  פעם,  לא  אותו אמו  הרבה?' שאלה  כך  כל 

אתמול דיברתם שלוש שעות.'
היה  שלי,'  העולם  את  איתה  לחלוק  לי  'כיף 
עונה. עוצם עיניים ומדמיין את שניהם יושבים 

בגיל שיבה על אותו ספסל. 
יושבים ומפטפטים.

***
על  התיק  את  הניח  הוא 
על  צנח  במשרד.  השולחן 
המרופד.  המנהלים  כיסא 

בבית,  עומס  איזה  ונרגע.  עמוקה  נשימה  נשם 
ולנפשי.  זמן לעצמי  לי  יש  איזה בלאגן. בקושי 

מזל שיש חיים מחוץ לבית.
עצמו  את  מצא  הוא  יותר,  מאוחר  שעתיים 
בפינת הקפה עם אחת הקולגות. הוא  מפטפט 
סיפר לה קצת על ההתלבטויות שלו ועל הילד 
לו  סיפרה  היא  א'.  לכיתה  הבאה  שנה  שעולה 
על ההתלבטויות שלה ושל בעלה בקשר להצעה 
קצת  ונעימה.  מרגיעה  שיחה  מחו"ל.  ההיא 

מרגוע לנפש ולנשמה.
'תוכל  הנייד.  למכשיר  נכנסה  חדשה  הודעה 
שאלה  הצהרים?'  אחר  לחוג  יותם  את  לקחת 
הזמן  'כל  חזרה.  סימס  בעיה,'  'אין  אשתו. 
סידורים,' נאנח. מזל שיש כאן מישהי שאפשר 
לדבר איתה. בבית אנחנו עסוקים כל היום רק 

בסידורים ובמטלות. 
***

שילוב  נדיר.  יהודי  היה  ז"ל  לב  זאב  פרופסור 
היה  לב  ומעשיות. פרופסור  גאונות  ייחודי של 
המיקרוגל  מכשירי  פיתוח  את  שהובילו  מאלו 
לב'  'מכון  את  הקים  גם  ולהבדיל   ,MRI-וה
המשלב לימוד תורה עם לימודי חול איכותיים.

לקבל  כדי  בחור  לב  פרופסור  אל  הגיע  פעם 
ציווה  דברים  שלושה  החתונה.  לפני  ברכה 
החובה  היה  שבהם  החשוב  הפרופסור.  עליו 
יחד.  ולהיות  אשתו  עם  בשבוע  פעם  לצאת 
'אני לא מתכוון שתצאו לחתונה או לאירועים 
רק אתה  יחד,  ותהיו  'תצאו  הבהיר,  ציבוריים,' 

והיא - פעם בשבוע.'
***

השיחות האישיות הן מרכיב קריטי בקשר זוגי. 
שיתוף בת או בן הזוג במה שעבר עליך במשך 
היום או השבוע האחרון, בהתלבטויות וברגשות 
שהרהרת  ותובנות  מחשבות  בסתם  או  שלך, 

מרכזי  נדבך  הינו   - בהן 
ומכריע בקשר הזוגי. קשר 

אישיות  שיחות  ללא  זוגי 
ידעך.

עשרה  השלוש  במאה  שחיו  התוספות  בעלי 
הזה.  הקשר  חשיבות  את  היטב  הבינו  בצרפת 
את  מחייבת  שהתורה  סב(  )יבמות  קבעו  הם 
הבעל לפקוד בדברים את בת זוגו. גבר שיוצא 
יוצא  לפני שהוא  להיות עם אשתו  חייב  לדרך 
עד  הבינו  התוספות  בעלי  איתה.  ולדבר  לדרך 

כמה הקשר הנפשי משמעותי לקשר הזוגי.

בסידורים  יתמצו  זוג  בני  בין  שהשיחות  אסור 
זוג  בני  לעשות.  שעליהם 
זמן  להקדיש  מחויבים 
שיחה  ביניהם.  לשיחה 
ולא  עצמם,  בהם  שתיגע 
מדובר  לא  במחויבויות. 
במותרות, זאת מחויבות בסיסית בלתי ניתנת 
בזמן  הברית  ביניהם  נכרתה  זה  על  לפשרה. 

החופה. על השיתוף הנפשי ועל האהבה.

***

שיתוף נפשי בין גבר לאישה יוצר ומחזק אהבה 
וקשר נפשי. לכן הוא כל כך חשוב לקשר הזוגי. 
לכן הוא כל כך פסול בקשר עם בני המין השני 
שאינם בני הזוג שלנו. בני הזוג מעניקים אחד 
לשני לא רק קשר פיזי, אלא גם קשר נפשי. כפי 
כך  לעצמם,  שומרים  הם  הפיזי  הקשר  שאת 

עליהם לנהוג גם בקשר הנפשי.

הרגשי  עולמו  את  לפרוק  צורך  שמרגיש  אדם 
והנפשי שיעשה זאת עם בת הזוג שלו. כשאדם 
פורק את עולמו הרגשי עם אישה אחרת זה רע. 
זה רע כיוון שאת מה שחלק עם האישה ההיא, 
הוא לא יחלוק עם בת הזוג שלו. זה רע כי שיחה 
נפשי מתפתח  וקשר  נפשי  יוצרת קשר  אישית 

לא אחת לאהבה.

דבר  הן  לנשים  גברים  בין  חברותיות  שיחות 
נורמאלי וראוי. שיחות אישיות ואינטימיות הן 
דבר בעייתי מאוד ופסול. צריך להימנע משיחות 
בעלות אופי אישי. שיחות בעלות אופי חברתי 
שהיית מנהל גם אם היו כאן עוד עשרה אנשים 
בחדר הם דבר ראוי ומתוקן. שיחות אינטימיות, 
שלא היית מנהל אם היו בחדר עוד אנשים חוץ 
ממך וממנה, אינן במקומן. מקומן הוא עם בת 

הזוג שלך. 
לתגובות, הערות והארות:

benkodesh@gmail.com

 'מה יש לכם לדבר
 כל כך הרבה?' שאלה אותו אמו
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 מערכת הגברה בשבת וחג -
לא לשופר!

הגברה  מערכת  באספקת  גם  עוסק  'צומת'  מכון 
שבתית עפ"י ההלכה, לבתי כנסת )אורתודוקסיים 
בלבד. עד כה היו פניות רק מחו"ל(, בתי מלון )כנסים 
ללא חילול שבת, עריכת סדרים(, אולמות תרבות 
לאירועים  וגם  )שיעורים(,  אבות  בתי  )כנסים(, 
מוסדיים ופרטיים )אפשר בהשכרה( וכד'. היריעה 
בכרך  שפורסם  מקיף  במאמר  נשטחה  ההלכתית 

ט"ו של 'תחומין' )נמצא גם באתר 'צומת'(.
הרב  בהסכמת  ורק  אך  זה  ציוד  מאשרים  אנו 

המקומי הרלבנטי, או באי-התנגדותו.
לשמיעת  לחלוטין  פסול  זה  ציוד  כי  כאן  נציין 

נדרשת  שבו  שופר  קול 
טבעית,  שמיעת-אוזן 
למגילת  גם  ולדעתנו 
שנמצא  )למי  אסתר 
שאלמלא  במקום 
ההגברה לא היה שומע(. 
מיועד  הציוד  מאידך 
שבקדושה,  לדברים  גם 
חזרת  אחר  אמן  כמו 
התורה,  קריאת  הש"ץ, 
הוצאת ידי חובה בקידוש 

והבדלה וכד'.

מכון 'צומת' - צוותי מדע ותורה אלון שבות. 
להזמנות והודעות: 02-9932111 
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חידה לניצבים - ראש השנה
החידה הפעם קשורה לראש השנה:

נחלש  +
את דרך סבו המשיך,

את דברי חז" ל לפרש.
במה מדובר?

תודה לשולח החידה – מן )שם העט שלו( מפ״ת
תשובה לכי תבוא

החידה הייתה: 
ואחת  הקללות  בפרשת  נזכר  אבי  נביאים.  בספרי  מופיע  אני 

הקללות אירעה לי בסוף ימי. מי אני?
הפתרון: שמשון.

 info@hidonim.com :לתגובות 

בפסוק:  נזכר  שמשון  אבי  מנוח 
ִיְהֶיה  ְוֹלא  יַע  ַתְרגִּ ֹלא  ָהֵהם  "ּוַבּגֹוִים 

ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך" )דברים כח,סה(.
בסוף  שמשון  עיני  את  עיוורו  הפלשתים 

רּו ֶאת ֵעיָניו" )שופטים טז,כא(. ים ַוְיַנְקּ תִּ אֲחזּוהּו ְפִלְשׁ ימיו: "ַוֹיּ
רֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב"  עֹון ּוְבִעוָּ גָּ ִשׁ ָכה ה' בְּ העיוורון נזכר בפסוק: "ַיכְּ

)שם כח(.
נשמח לארח גם את חידותיכם במדור זה. רעיונות שלחו 
לכתובת הדואר האלקטרוני המצורפת מטה עד  שלושה 

שבועות לפני פרסום החידה.
בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה" .
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תשע"ז טובה ומתוקה!
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תשע"ז טובה ומתוקה!

די למשפטולוגיה נוכח אויב
"ואל תבוא במשפט את עבדך 
כי לא יצדק לפניך כל חי" )תהלים קמג,ב(
"אל נא תבוא במשפט עמנו כי לא יצדק לפניך כל חי" 
)סדר סליחות, אשכנז(

פתיחה ליום הדין
הסליחות  סדר  לאמירת  סמוך  נכתבות  הבאות  השורות 
המנוחה  יום  במוצאי  האשכנזים,  כמנהג  השנה,  לראשונה 
)או בשבת שקדמה אם אין לפחות שלשה  שלפני ראש השנה 
ימי סליחות, כמו השנה(. שורה החוזרת ונשנית בסדר הסליחות 
, בה אנו מתחננים  "אל תבוא במשפט עמנו"  שצוטטה לעיל: 
הדין  עקיפת  בקשת  הדין.  יום  משפיטת  להתחמק   ומבקשים 
ו"דילוגו עלי אהבה" מנומקת בפסוקו של דוד בתהלים: "כי לא 
יצדק לפניך כל חי" . אי אפשר לנו לעמוד במיצוי הדינים ויש 

הכרח בהמתקתם.
ונאם  ישי  בן  דוד  )"נאם  תשובה'  של  עולה  'העמיד  אשר  דוד 
הגבר הוקם על" - שהקים עולה של תשובה" ; ע"ז ה,א( מתפלל 
לסגור את פרשת חטאיו )כולל שליחת אוריה החתי אל מותו( 
במסגרת  שלא  הדין,  משורת  לפנים  הדין,  בית  לכתלי  מחוץ 
היבש  המשפטי  במסלול  כי  יודע  דוד  המשפטיים.  ההליכים 
בדבריו  אלא  מזהירים  אינם  סיכוייו  רק  ולא  נמוכים.  סיכוייו 
אנו שומעים קריאת כיוון עקרונית וקבועה נגד מיצוי הליכים, 

כאשר יש נסיבות להתחשבות: "כי לא יצדק לפניך כל חי" ...
די למשפטולוגיה דקדקנית

הדברים דלעיל הם הקדמה מעניינא דיומא, יום הדין, לעניינא 
בחדשים  הנערכת  עד-דק  הסחוטה  למשפטולוגיה  דיומא; 
אזריה. מדובר בחובש קרבי מחטיבת כפיר  לסמל אלאור  אלו 
שהוזעק לטיפול בחייל צה" ל דקור בתל רומידה בחברון, מקום 
אחרי  הדוקר  במחבל  שירה  מואשם  אלאור  לפורענות.  מזומן 
שלכאורה כבר נוטרל. אגב, האירוע היה בבוקרו של יום הפורים 

השתא, יום מזומן לפורענות בחברון )'טבח גולדשטיין'(. 
אינני זוכר משפט צבאי שנערך בפומביות שכזו, ומלווה בדיונים 
על  הנשק,  טוהר  גבולות  על  והשקפתיים,  טקטיים  נוקבים, 

נצירת נשק גם נוכח פני אויב, על 
תוך- ומוות  חיים  שיפוט  יכולת 

שניות במצבי קרב, על השפעה מוראלית עתידית על חיילים 
להיראות  הצורך  על  הדין,  יום  מאימת  שיחששו  ומפקדים 
בתימרוץ  עוינות  מערביות  מדינות  מול  המשפט'  חרב  'אוחזי 

השמאל הישראלי הבוגדני. לא זוכר!
מעניינת העובדה, ואותי גם מרנינה, ששורת אישי צבא ובטחון 
צבאית-בטחונית- עמדה  והביעו  לטובתו  'להעיד'  התייצבו 
עם  קו  יישרו  מדים  לובשי  קצינים  שרק  כמדומה  מוראלית. 
חישובי  גם  בראשם  )היש  תביעה  כעדי  והופיעו  ל  הרמטכ" 
העניינים  מהשתלשלות  מאליה  העולה  המסקנה  קידום?(. 
שלא  מיד,  הפרשה-הפארסה  את  לסיים  שיש  היא  כה  עד 
המחבל  נפח  שניה  )באיזו  פתולוגית  או  בליסטית  בדקדקנות 
את נשמתו(, וגם לא ב'דקדקנות אוירה' האם היורה היה ב'היי' 
ירי )לראשונה בחייו?( או שמא היה עליו לגלגל במוחו טבלת 
שיקולים בעד ונגד ולהכריע בקור רוח ומתוך חרדת יום הדין 

ועורכי הדין.
לדידי, די לנו בדיווחי התקשורת עד כה על העדויות והעמדות 
שהושמעו באזני כבוד בית המשפט הצבאי ביפו. צריך להוריד 
הצדדים  בהסכמת  הקלעים,  מאחורי  ולסכם  המסך  את 
ובדלתיים סגורות, על עונש מופחת ובלא הכרעה שיפוטית. כל 
אלטרנטיבה אחרת  תפגע בצה"ל, ו/או במדינת ישראל בזירה 

הבינלאומית. 
אילו היה דתי ומתנחל...

שאלאור  הקב"ה  עמנו  עשה  נס  דבריי;  לסיום  נוספת  ונקודה 
עזריה אינו חובש כיפה, לא מתנחל ואפילו לא מזוקן. אני רואה 
לנגד עיני את התשפוכת התקשורתית שהיתה מנת חלקנו אילו 
הוא היה מאנ"ש. נותר לי רק לאחל ליפי הנפש הדורשים את 

'ראשו' שבניהם ישרתו בחברון ויקלעו למצבים דומים...
"אל נא תבוא במשפט עמנו כי לא יצדק לפניך כל חי" . 

)נכתב במוצ"ש כי-תבא(

נקודת מבט
 אילו אלאור אזריה 
היה דתי ומתנחל...
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יום הפנינג
חינם!

בחוויית צומת
חוה"מ סוכות, יום ג׳

ט"ז תשרי 18.10
בין השעות 10:00-18:00

Visitzomet.org  | 02-9932111 :מכון צומת, רח' הארז 3, אלון שבות, גוש עציון | לפרטים

האירוע נערך בשיתוף:

שנֹות חלוִציות
למכון צומת
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www.zomet.org.il לפרטים והזמנות 02-9932111 או באתר

₪ 288

י גז הטיימר לכיבו

איך כיביתם את
הגז בחג עד עכשיו?

חגז- הדרך הבטוחה לתזמון כיבוי הגז
מתאים לגז, למנגל וליום-יום

באישור מכון 
התקנים


