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השנה השלושים ושלוש

ממלכת כהנים וגוי קדוש

פרשיות בהר-בחוקותי מסיימות את ספר ויקרא,
"ספר הקדושה" .בעולם האסוציאציות הדתי – ספר
ויקרא מדבר אל הכהנים ועוסק בקדושה הרחוקה
מחיי היומיום שלנו .הרבה נרתעים מללמוד וללמד
את הספר במחשבה שהוא ספר קרבנות המיועד
לכהנים – שומרי משמרת הקודש .ואכן כך בחצי
הראשון של הספר – קרבנות ,דיני טומאה וטהרה
הנלמדים בראי הכהן ,וקדושת זמן המתעצבת דרך
כהן גדול הנכנס ביום הכיפורים למקום הקדוש
ביותר .סכנה גדולה טמונה במחשבה זו – וכי הקודש
שייך לכהנים? למקום מסוים ולזמן מסוים?
חציו השני של הספר מתמודד עם שאלה זו – קדושה
לכלל ישראל בכל מקום וזמן .פרשת קדושים מציבה
אתגר של קדושה בכל תחומי החיים .בפרשת אמור
ישנן הגבלות על הכהנים ביחס לנישואים ,ובפרשת
אחרי מות ישנם ציווים המגבילים כל אדם מישראל
בנישואיו ושומרים על קדושת חיי הנישואין של
כל העם .כהמשך לזמן הקדוש במקדש ביום כיפור
מובאים בפרשת אמור מקראי קודש רבים הנחווים
לא רק במקדש אלא במרחב החיים של כל העם.
"ואנשי קודש תהיון לי" הוא ציווי לכל העם ובחציו
השני ספר ויקרא מדגיש זאת .ישנה דרישה לקדושה
מכל העם בכל זמן ובכל מקום.
פרשת בהר מדגישה את קדושת המקום – מצוות

השמיטה והיובל מנכיחות
שהקדושה לא נמצאת רק
ב"מקום אשר יבחר ה׳ ",
אלא בכל ארץ ישראל" ,כי
לי הארץ" .השמיטה מעבודה
כל שבע שנים והשמירה על
אתגר היובל מרחיבות את הקדושה והתודעה של
נוכחות אלוקית הרבה מעבר לגבולות בית המקדש
והכהנים.
רש"י בתחילת הפרשה מקשה" :מה ענין שמיטה
אצל הר סיני?" ומדגיש "אף כולן נאמרו כללותיהן
ודקדוקיהן מסיני" .בסיום ספר ויקרא שבו נתבע
העם כולו לקדושה ,התורה מדגישה שהפרטים
חשובים לא פחות מהכללים .כללי התורה יפים
ומשמחים – רעיון השבת מאיר לעולם כולו ,השוויון
אף הוא ערך שניתן להתענג על אמיתתו – הרבה
שמחים בכללות התורה .אך אתגר הקדושה הגדול
הוא בהבנה שהכללים היפים עוברים דרך שמירה
מדוקדקת על הפרטים – על איסורי דרבנן ושבות
בשבת ,דרך הקפדה על פרטים שלעתים אף מקשים
על ההנאה מהרעיון היפה .צריך להפנים שרעיון
השוויון עובר לעתים דרך הפסד כלכלי ושמירה על
פרטי הלכות שמיטה .הקדושה מאתגרת את כל
האומה בכל מקום ומתעצבת דרך פרטי ההלכות
וקיומם הדקדקני.
אתגר וזכות .קדושה והלכה.

בזמן הנכון ובמקום הנכון  -הרב אסף הר-נוי על התזמון המדויק של מצוות הצדקה
"פנה אל תפילת הערער"  -לזיהויו של הערער המופיע בהפטרת פרשת השבוע

אסתי רוזנברג ראש בית המדרש במגדל עז

קבלת שבת

עלון תורני לכבוד שבת קודש

עמ' 2
עמ' 6
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יד או מנוף?
עניין של תזמון
אם נשאל ,מה זה משנה מתי
התזמון.
בשאלת
לעתים ,ההבדל בין הצלחה לכישלון ,תלוי
לעזור? ובכלל ,אולי עדיף לסייע
תזמון טוב הוא לדעת לעשות את המעשה הנכון ,בזמן הנכון למי שנמצא בבור העמוק מלחברו
ובמקום הנכון.
העומד ליפול אליו?
בכדי
גדולה
דשמיא
סייעתא
דרושה
האחד,
מן הצד
על כך מוסיף רש"י הסבר חשוב ונפלא:
את
לעשות
לנו
שיאפשר
כזה
הזדמנויות
חלון
שייפתח
אינה דומה העלאת אדם שכבר נפל
הדבר הנכון ,ומן הצד השני נדרשת
לתוך בור עמוק ,להחזקת אדם
להיות
צריכה
העיקרית
ההשקעה
מאתנו חכמת חיים גדולה לפתוח
בכדי למנוע את נפילתו לאותו
בשלב שקודם לנפילה ,באותם
את העיניים ,לשים לב לחלון
הבור.
אנשים אשר עדיין נושאים את
שנפתח ,ולדעת לנצלו.
כדי להוציא אדם שכבר נפל
המשא הכבד על גבם וטרם
סיני?
להר
מה עניין "החזקה"
לעומק הבור  -לא מספיק לתת
נפילתם
נראתה
עם
אותנו
מפגישה
פרשת בהר
יד ולהחזיק ,לשם כך גם לא יעזור
מצוות הצדקה ועם חובת הסיוע
אדם אחד כי אם מנוף גדול וחזק שיוכל להגיע עד לעומק
לאחינו הנזקקים לתמיכה כלכלית.
הבור ולהרים משם את הנופל .אולם ,כדי למנוע את הנפילה
התורה ,בבואה לתאר את חשיבות העזרה לעני ולצוות עצמה לא נדרש מנוף וגם לא צריך קבוצת אנשים ,מספיקה
עליה ,משתמשת במושג מאוד מיוחד אשר מעמיד את רש"י ,יד תומכת אחת ,שתחזיק ותימנע את הנפילה.
כפרשן המבאר פשוטו של מקרא ,בחוסר מנוחה.
תפיסה כלכלית-מוסרית חדשה
ְך
ּמ
ָ
עִ
ֹו
ד
יָ
ה
ט
התורה מצווה (כה,לה) " -וְכִ י יָ מּוְך א ִָחיָך ָּומ ָ
בצורה זו מלמדת אותנו תורתנו הקדושה תפיסה כלכלית
וְהֶ ֱח ְזַק ָּת ּבֹו".
וגם אישית-מוסרית חשובה ומחודשת.
קשה להבין ,מה פשרו של המושג "והחזקת בו" לעניין מצוות ההשקעה העיקרית צריכה להיות בשלב שקודם לנפילה,
הצדקה? מדוע נקטה התורה דווקא במילה זו ,במקום מילים באותם אנשים אשר עדיין נושאים את המשא הכבד על
אחרות שמתאימות לכאורה הרבה יותר (כגון :לתמוך ,לסייע גבם וטרם נראתה נפילתם .הדבר אינו אומר חס ושלום
או לעזור).
לשמוט ידינו מעזרה לאלו הנמצאים כבר עכשיו במעמקי
מה הרעיון שרצתה התורה להדגיש כשבחרה להשתמש הבור ,אמנם יש כאן שינוי תפיסתי הדורש מאתנו לשקול
מחדש את המקום המרכזי שאליו צריכים לכוון את עיקר
דווקא במושג "ההחזקה"?
המשאבים.
רגע לפני הנפילה
רש"י עצמו מתמודד עם שאלה זו ,ומסביר בצורה נפלאה באותו האופן ,צריכה תפיסת ה"והחזקת בו" להגיע
ולהשפיע על הדרך שבה אנו עובדים ומתקנים את המידות
שניתן ללמוד ממנה רבות.
המושג "להחזיק" ,אומר רש"י ,בא להדגיש את עניין שלנו ,בעולמנו האישי.
"התזמון" הנכון בעזרה לעניים .התזמון הנכון בנוגע למצוות באופן טבעי ישנה נטייה להשקיע מאמצים בתיקון המידות
הצדקה הוא לתפוס את חברך רגע לפני שהוא נופל ולא והתכונות שאנו חלשים בהן ביותר .אין חולק כי תיקון
מידות אלו חשוב ואל לנו להסיר ידינו ממנו ,אולם מושג
כשהוא כבר נמצא עמוק בבור.
"ההחזקה" מלמד אותנו שדווקא חיזוק ותיקון המידות אשר
"החזקה" כבר לא תועיל לאדם שנפל מנכסיו ונמצא עדיין לא נפלו למקום הנמוך ביותר  -יכול להוביל בקלות
בתחתית הבור ,אדם כזה
צריך קבוצה של אנשים שימשכו יתרה להישארותנו על קרקע יציבה שאינה מטה ליפול .אם
נפל.
אותו מהבור שלתוכו הוא
נשכיל להחזיק בהן בזמן הנכון  -נזכה להוסיף ולעלות בכל.
בכדי לתפוס את החבר בתזמון הנכון ,עוד לפני הנפילה,
נדרשת מאתנו רגישות גדולה ,אולם לעתים דווקא תשומת
לתגובותatharnoy7@gmail.com :
לב שכזו יכולה לשנות את התמונה כולה.

הרב אסף הר-נוי רב קהילת "אדרת אליהו" ,גילה ,ירושלים

הארה בפרשה
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הכרה זהירה בתועלתה ,בעיקר
איזון הטבע היהודי
מעמידה מעליה מנורת-אזהרה
איזה טיפוס אתה? זורם ,מתמודד או מלא מודעות עצמית? מהבהבת – לאדם לא מתוקן היא
גם אם נראה שהכל טוב וגם אם פחות – לכל קו-אופי יש את גורמת הצטדקות-עצמית והפיכת
הבעיות שלו .רק הרכבה נכונה שלהם בונה אישיות עם טבע חסרונותיו למעלות-בעיני-עצמו ,ומודעות שבעת-רצון
בריא.
לחלקי הנפש הטובים-באמת ,באדם שמתפקד נכון ,גורמת
עץ הספירות ,המתאר גם את מבנה הנפש ,מתחלק לשלושה גאווה והתרפקות האדם על עצמו במקום התמקדות במה
קווים – ימין-שמאל-אמצע – המתבטאים כשלושה קווי אופי שעליו לעשות (התרפקות שהיא סוג של פגם הברית ,מישוש
עצמי במקום מימוש עצמי וניצול כל הכוחות לקשר עם
כלליים:
הזולת ופעולה במציאות).
קו
הזרימהקו החסד והאהבה ,זורם שנת השמיטה באה להכיל ,לאזן
השמיטה מאזנת בין הקווים
קו ימין,
ולבנות
האופי,
קווי
את
נכון
ולצרף
מתורת הבעל שם טוב עולה
בטבעיות (כטבע המים) .נשמע
בצורה טובה את הטבע היהודי
הקבלת שלושת קווי האופי לשש
נהדר ,אך בזרימה הטבעית יש משהו
שנות העבודה במחזור השמיטה,
מיואש :מה שזורם בקלות – זורם,
אבל מה שלא – לא .כשאדם נופל לחטא ,האופי הזורם המסודרות בשתי שלשות (כעולה מסדרי מעשר שני ועני)
מייאש משינוי – ׳ככה זה ,לא משהו ,אבל זה מה יש׳ .אבל – שלוש השנים הראשונות כנגד קווי ימין-שמאל-אמצע
אפילו כשהכול בסדר ,בשגרת חיי תורה טובים ובריאים ,בדרגתם הגבוהה ,אצל אדם חיובי שתפקודו בריא ,ושלוש
אופי זה מונע התקדמות וחידוש והופך הכול ל"מצות אנשים השנים הבאות כנגד הופעתם בדרגתם הנמוכה ,אצל אדם
נפול ובלתי-מתוקן .בין כך ובין כך ,כפי שראינו ,לכל קו אופי
מלומדה".
בעיות חריפות משל עצמו .שנת השמיטה באה להכיל ,לאזן
הקו הביקורתי
ולצרף נכון את קווי האופי ,ולבנות בצורה טובה את הטבע
קו שמאל ,קו הגבורה והיראה ,הוא ביקורתי ,לעולם אינו היהודי (טבע המלכות ,כנסת ישראל ,הספירה השביעית-
מרוצה מעצמו אלא שואף ומתאמץ לשינוי והתעלות (כטבע האחרונה):
האש) .אצל מי שמתגבר על יצרו ומתמודד עם מידות לא -קו האופי היהודי הראשון הוא דווקא קו שמאל ,הבלתי
מתוקנות מתבטא קו זה בהתמודדות ושאיפת עלייה מתמדת מרוצה ,השואף לתיקון ומוכן להתמודדות ,וגם מכיר
– גם אם ׳הכל בסדר׳ ,הוא מוצא מה דורש עוד שיפור ותיקון שבשל חסרונותיו המּובְ נים עליו להיפתח לקבלת עזר אלקי
וצועד קדימה .אבל אפילו לאדם שלא מתגבר ,אלא נופל ("שמאלו תחת לראשי") .כשנפתחים לעזרת ה׳ מצטרף
שוב ושוב ,קו האופי הביקורתי גורם לשאוף להשתנות – קו הימין ("וימינו תחבקני") ,והעבודה המאומצת הופכת
ואם הוא לא מצליח בעצמו ,הוא לפחות מתפלל לעזרת ה׳ .לטבעית וזורמת (עד לתחושה שזהו האני האמתי ,והמאמץ
נשמע טוב ,ובאמת עדיף על שקיעה בשגרה (שלילית או נועד רק להסיר את הקליפות החיצוניות) .אז ,המודעות
חיובית) ,ועדיין – לחיים כאלו אנו מצפים? ביקורת-עצמית העצמית – הזוכרת את שני השלבים ונבנית מהם – איננה
המלווה בהתמרמרות ואי-נחת מהמצב ,כאשר גם הצלחה מרוצה-מעצמה .היא הופכת להיות מודעות לטוב ה׳ וחסדיו,
מרגישה בלתי-טבעית ,מנוגדת לאופי הבסיסי ,וממילא כזו שעזר לי להתגבר ונטע בי טבע טוב ,כעשיר הגומל חסד עם
שתתמוטט ברגע שנרפה מהמאמץ?
העני ש"אין לו משלו כלום" ,וגורמת לטבעיות של הודיה לה׳
ועבודת "תן לו משלו שאתה ושלך שלו".
קו המודעות העצמית
מרוצה-
להיות
שנוטה
עצמית,
מודעות
קו האמצע הוא קו של
על פי המאמר "בנין הטבע היהודי" בספר הטבע היהודי
מעצמה – ׳אני אני ,וזה הכי טוב שיכול להיות...׳ .בעולם
לקריאה נוספתtorathanefesh.org :
שסביבנו משבחים מודעות עצמית ,בטח כזו המאפשרת
לתגובותitiel@pnimi.org.il :
לאדם לחיות טוב עם עצמו .אך תורת הנפש היהודית ,לצד

משרת בצבא קבע?
בכוחות הבטחון?
רופא כונן?
5
8
4
ש
״
אחראית?
אחות
כולל משלוח
ח
איש מימשל חיוני?
וכד'
דיבורית בלוטוס לקבלת שיחה ולחיוג סלולארי בשבת * להזמנות :מכון 'צומת' 02-9932111

הרב איתיאל גלעדי מרצה בבית הספר לתורת הנפש ועורך כתבי הרב יצחק גינזבורג

מתוק לנפש
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לעתים נשמעות תלונות על כך שהעברית מפלה כביכול בין
המינים ,ומעניקה עדיפות לזכר על פני הנקבה .כידוע ,על פי כללי
הדקדוק יש לפנות בצורת זכר לקבוצה שבה גברים ונשים ,ואף
אם הרוב בקבוצה הן נשים .כמו כן ,בהוראות שמכוונות לשני
המינים ננקטת לרוב לשון זכר אף כשההוראה מכוונת הן לגברים
הן לנשים .כך למשל בתמרורי הדרך ייכתב "צא בפנייה השנייה"
או "עצור בטרם תעבור" ,והכול מבינים שהכוונה לנהגים ולנהגות
כאחד.
יסודה של דרך זו במקרא .כך למשל נאמר בפרשת נזיר" :אִ יׁש אֹו
אִ ָּׁשה ּכִ י יַפְ לִ א לִ נְ ּדֹר נֶ דֶ ר נָ זִיר לְ הַ ּזִיר לה׳ " .פתח הכתוב ב"איש או
אשה" אך מיד המשיך בלשון זכר" :כי יפליא" .אין בתנ"ך לוכסנים
כדוגמת "דרוש/ה" ,וציוויים רבים אמורים בלשון זכר וברור שהם
מכוונים גם לנשים.
מבחינה לשונית ,צורת הזכר היא בדרך כלל הצורה היסודית
(ה׳בלתי מסומנת׳) ,ואילו צורת הנקבה מוסיפה עליה .כך למשל
בפועל בעבר בגוף שלישי אנו אומרים ׳הָ לַ ך׳ ,׳יָצָ א׳ ,וכשמתייחסים
לנקבה מוסיפים ה"א :׳הָ לְ כָ ה׳ ,׳יָצְ אָה׳ .כך גם בצורות הציווי:
ְ׳ׁשמור׳ לעומת ִ׳ׁשמרי׳ְ ,׳ׁשמע׳ לעומת ִ׳ׁשמעי׳ ,וכדומה .אי לכך,
ניתן לומר שהעברית משתמשת בדרך כלל בצורות היסוד כברֵ רת
המחדל ,ואין לראות בדרך לשונית זו העדפה של אחד המינים
(אמנם ,אין להכחיש שה׳נמען׳ העיקרי של ציוויי התורה הוא
לרוב הגבר ,וכידוע חלק מהמצוות אכן לא חלות על נשים ,ואין
כאן המקום להאריך בכך).
חלקת לשון שונה מן המתואר כאן היא שדה המספרים .בשם

המספר משום מה הצורה
היסודית לרוב היא דווקא צורת
הנקבה ,וצורת הזכר היא הצורה
הדורשת הוספה .כך ,אנו סופרים
שלוש וארבע כשמדובר בחפצים
שמינם נקבה ,ושלושה וארבעה,
בתוספת ה"א ,כשמדובר בזכר.
כיום מקובל להשתמש בצורת הנקבה ,הפשוטה יותר ,כמספר
סתמי – ולכן אומרים "קו אוטובוס מספר שבע" או "בית מספר
תשע" ,ובתרגילי חשבון כופלים שלוש כפול שמונה וכדומה .ברם,
מעניין להיווכח כי קביעה זו חדשה יחסית בעברית .האקדמיה
ללשון דנה בעניין בשנת תשכ"ט ,ובין חבריה היו שכלל לא קיבלו
את ההצעה להתייחס למספר הסתמי בנקבה .כך למשל אמר
אז פרופ׳ שמואל ייבין" :למדתי בארץ מבית הספר היסודי ועד
לאוניברסיטה ,ומימיי לא שמעתי שמספר מבטאים בצורת נקבה.
בימים שאני למדתי חשבון נהגו לומר ׳שלושה איקס׳ ,׳אחד חלקי
ארבעה עשר׳ .מנין שאוב כל העניין?" .ואכן ,דומה שבמקורותינו
אין כלל אזכור של מספר סתמי ,כמו בתרגילי החשבון ,ובכל פעם
שמוזכר מספר הוא מתייחס לדבר מה .כשהכהן הגדול היה מונה
"אחת ושבע" הוא לא ספר סתם כך אלא מנה את ההזאות ,שמינן
נקבה; וכשאנו מזכירים את "תשעה באב" הכוונה היא לתשעה
ימים באב.
הווה אומר ,הקביעה כי יש להשתמש ּכַ יום במספר סתמי בצורת
הנקבה אינה הכרעה שזו הדרך הנכונה בעברית ,אלא קביעה
שנועדה ליצור אחידות וסדר ,ונבחרה לכך בדרך הטבע הצורה
הפשוטה יותר.

יעקב עציון yetsion@gmail.com

ביטוי
לידי
בא
למה דווקא "אחת ושבע"?

נקודת מבט אחרת על אמנות עכשווית

המצלמה .על ידי כל אלה,
למה הסנדלר הולך יחף?
פתאום מגלים שהשולחן
אני חושבת שזה לא בגלל שאין לו זמן בשביל עקום ושכל החפצים נופלים
עצמו (אבל חלקית גם זה נכון) ,אלא כי
ימינה!
הוא מעורב רגשית ,ויותר קשה לעזור
בכלים האלו כל אחד יכול להשתמש
לעצמך מאשר לאחרים.
בשביל עצמו ,בתחומים שונים .כדי
להיות
יכולה
דיאטנית
לכן לפעמים
לקבל דעה קצת יותר אובייקטיבית ,צריך
מלאה ,רופא חולה או סנדלר יחף.
להתרחק ולהתנתק מהנושא .להרפות,
לראות את המצב ממבט חיצוני ,ושם
גם באמנות זה קורה .כשאמן מצייר
הפתרון עשוי פתאום להתגלות.
תמונה ,מאוד קשה לו לראות את
הטעויות בציור .הוא כל כך מתרכז
כמו בכל תחום ,גם בסטיילינג זה מומלץ.
בעבודה ,והוא מצייר מקרוב כל כך ,וידאו ארט "כיסוי"  2014לסטייליסטית עצמה או לכל אישה
שקשה לו לראות את התמונה הכוללת,
אחרת – להתבונן מרחוק .כשאני מלווה אישה
ושמשהו לא מסתדר.
בתהליך סטיילינג ,אני מתבוננת עליה ממש כמו
לכן אמנים משתמשים בכל מיני טריקים שעוזרים על ציור ,ומנסה להוסיף ,להוריד ,להעלות ולהנמיך
לראות את התמונה ממבט יותר אובייקטיבי  -קווי רוחב או קווי אורך עד שמוצאים את הנוסחה
מניחים את התמונה הפוך ,עם "רגליים" למעלה .המדויקת לכל אישה לפי מבנה הגוף האישי שלה.
מסתכלים על הציור במראה .מתרחקים מהתמונה ובדרך כלל גם היא בעצמה מצליחה לראות איך
ומסתכלים מרחוק .הולכים להתאוורר ,מנסים זה משנה את הפרופורציות ומה הכי טוב עבורה.
להתנתק מהתמונה ואז חוזרים ומסתכלים מחדש.
כתיבה ויצירה :לאה לאוקשטיין
ואפילו מצלמים במצלמה ומסתכלים על מסך

סטודיו משלך

רואים את הקולות
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קריאת התורה  -חובת היחיד
או חובת הציבור?
שאלה :האם קריאת התורה היא חיוב על
היחיד או חיוב על הציבור?
מקור חובת קריאת התורה
בתלמוד הבבלי (ב"ק פב,א) מצינו דיון בשאלה
מי תיקן את קריאת התורה:
עשרה תקנות תיקן עזרא :שקורין במנחה
בשבת ,וקורין בשני ובחמישי ...שיהו קוראין
במנחה בשבת  -משום יושבי קרנות .ושיהו
קוראין בשני ובחמישי  -עזרא תיקן? והא
מעיקרא הוה מיתקנא! דתניא :׳וילכו שלשת
ימים במדבר ולא מצאו מים׳ ...כיון שהלכו
שלשת ימים בלא תורה נלאו ,עמדו נביאים
שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת...
בשני ...וקורין בחמישי ...כדי שלא ילינו ג׳
ימים בלא תורה! ...
מהגמ׳ עולה שקריאת התורה (בשבת ,שני
וחמישי) תוקנה לראשונה בדור המדבר ע"י
נביאים שביניהם כדי שלא ילכו שלושה ימים
בלא תורה ואח"כ בא עזרא והוסיף קריאה
במנחה בשבת (ובהמשך מיישבת הגמ׳
שעזרא חידש והרחיב הלכות גם בתקנת
הנביאים המקורית).
ברם בתלמוד הירושלמי (מגילה ד,א) מובא:
משה התקין את ישראל שיהו קורין בתורה
בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים
ובחולו של מועד ,שנאמר :׳וידבר משה
את מועדי ה׳ אל בני ישראל׳ .עזרא התקין
לישראל שיהו קורין בתורה בשני ובחמישי
ובשבת במנחה.
ע"פ הירושלמי התקנה הראשונה מיוחסת
למשה רבנו ,אך היא הייתה רק על הקריאה
של שבת ,יו"ט ,ר"ח וחוה"מ ,ועזרא הוסיף
שני וחמישי.
שיטת הירושלמי מתאימה לדברי הברייתא
המובאת בבבלי מגילה (ד,א) :תניא :משה
תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין
בענינו של יום :הלכות פסח בפסח ,הלכות
עצרת בעצרת והלכות חג בחג" .לשיטת
הירושלמי תקנת שני וחמישי היא תקנה
חדשה של עזרא הסופר .לענ"ד ע"פ הירושלמי
ישנו הבדל גדול בין תקנת עזרא לתקנת משה.
תקנת משה היא חלק מקדושת מקראי הקודש
ותקנת עזרא היא חלק מהפצת התורה של
עזרא הסופר ,וצריך לדון בגדר התקנות.
הרי"ף (מגילה יג,א מדפי האלפס) מביא
את הירושלמי .הרמב"ם (תפילה יב,א) פסק
כבבלי ,אך החליף את לשון הגמ׳ "נביאים
שביניהם" ב"משה רבינו":
משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין
בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי

בשחרית כדי שלא
ישהו שלשה ימים
בלא שמיעת תורה,
ועזרא תיקן שיהו קורין
כן במנחה בכל שבת משום
יושבי קרנות ,וגם הוא תיקן שיהו קורין
בשני ובחמישי שלשה בני אדם ולא יקראו
פחות מעשרה פסוקים.
את חילוף הלשון מבאר הכסף-משנה  -משום
שמשה רבנו "היה הנביא הגדול ,וכל נביאים
שבדור בית דינו הוא ,ועוד שלא עשו דבר
אלא בהסכמתו ,וא"כ אליו ראוי ליחס הענין".
(ובהמשך כתב ,שבעניין זה הסתמך הרמב"ם
על האמור בירושלמי [על אף שדבריו שונים
מהבבלי])
דין ׳רובו ככולו׳ בקריאת התורה
בברכת-שמואל (יבמות כא) מביא חקירה
בשמו של מו"ר הגר"ח מבריסק האם קריאת
התורה היא חיוב על עשרה וללא עשרה לא
קיים חיוב קריאת התורה ,או שהחיוב חל
על כל אחד ואחד ,אלא שקיים דין שאין
אפשרות לקיים את הקריאה אלא בעשרה.
הנ"מ שמביא הגר"ח היא לגבי מניין שרוב
אנשיו לא שמעו קריאת התורה  -שאם
החיוב הוא על כל יחיד מצטרפים היחידים
לרוב וחל חיוב מדין ׳רובו ככולו׳ ,אך אם
החיוב חל מעיקרא רק על עשרה (שלא קראו)
לא שייך לומר ׳רובו ככולו׳.
הביאור-הלכה (קמג,א) הביא ספק הלכתי
זה ,והכריע (ע"פ הר"ן במגילה פ"א) שמניין
שרובו לא שמע  -חייב בקריאת התורה.
לכאורה לפי חקירתו של הגר"ח ,הכריע
הביאור-הלכה שהחיוב חל על כל יחיד.
אלא שלגבי פסק השו"ע (קלה,יד) שאין
מוליכים ס"ת אצל חבוש בבית האסורים
כתב הביאור-הלכה שהיינו דווקא אצל חבוש
יחיד ,שאין לאסוף עבורו מניין ולהוליך ס"ת
אליו" ,דמן הדין יש לומר דאין חל על יחיד
מצות קה"ת בזמן שאין יכול לילך לביהמ"ד,
אבל כשיש שם עשרה כיון דחל עליהם חובת
קריאה ...מודה דצריך להביא להם ס"ת לקרות
בה" .ולכאורה לפי הגר"ח ישנה סתירה בדברי
הביאור-הלכה!
לכן נלענ"ד  -בניגוד לדברי הגר"ח  -שגם אם
קריאת התורה היא חובת הציבור ולא חובת
היחיד ,חל על רוב הציבור דין ׳רובו ככולו׳
וחלה חובה על כל העשרה לקרוא בתורה.
והכרעת הביאור-הלכה בדין זה אינה סותרת
את הכרעתו שחיוב קריאת התורה הוא חובת
הציבור .וכך מובא גם בספר אורחות-רבנו
(ח"א הוספות עמוד י׳) בשם החזו"א ,שהחיוב
הוא על הציבור ולא על היחיד.

הרב רא"ם הכהן ראש ישיבת עתניאל ורב הישוב

משו"ת בארץ

הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

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"
אלון שבות ,גוש עציון  ,90433טל'  ,02-9931442פקס' www.zomet.org.il 02-9931889
 zomet@netvision.net.ilהוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות
להפצה ולמודעות מסחריות :גל אורן BSD
הבונים  11רמת גן  ,51462טל'  ,03-6133555פקס' ,03-6133699
דוא"ל  ,dotan@go-bsd.co.ilהפצה :מקור ראשון  052-8908518יוסי

מייסודה של:

הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:

מכון 'צומת'

ניהול מסחרי :לאור מבית:

לפרסום מודעות052-4295209 :
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תצמיח לך  -קוץ זו
ערער
קינרס ודרדר זו עכבית".
"וְ ָהיָ ה ּכְ ַערְ ָער ָּב ֲערָ ָבה וְ ֹלא יִ רְ ֶאה ּכִ י יָ בֹוא טֹוב עכוביתא הוא שם כללי
וְ ָׁשכַ ן ֲחרֵ רִ ים ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶארֶ ץ ְמלֵ ָחה וְ לא ֵת ֵׁשב" (מתוך לצמחים קוצניים או הצמח
ההפטרה) .עכובית הגלגל הנקרא בערבית
עכוב .צמח זה נחשב למאכל תאווה
ירמיהו ממשיל את הבוטח באדם לעץ
לערביי ארץ ישראל ובשנים האחרונות
הערער הגדל בתנאי המדבר הקשים
צצו יוזמות לגידול מסחרי שלו.
וללא תקווה לימים טובים יותר .לעומתו,
הבוטח בקב"ה דומה לעץ הזוכה לשפע
פתילת המדבר הגדולה
מים ותנאי אקלים נוחים" :וְ ָהיָ ה ּכְ ֵעץ
אפרים וחנה הראובני זיהו את
יּובל יְ ַׁשּלַ ח ָׁשרָ ָׁשיו וְ ֹלא
ָׁשתּול ַעל ַמיִ ם וְ ַעל ַ
ה"ערער" עם פתילת המדבר הגדולה
ת
נַ
ׁש
ְ
ּוב
ִ
ן
נָ
ע
ֲ
רַ
הּו
לֵ
ע
ָ
ה
יִ רְ ֶאה ּכִ י יָ בא חם וְ ָהיָ
(תפוח סדום) הגדל בבקעת ים המלח
ַּבּצרֶ ת ֹלא יִ ְדָאג וְ לא יָ ִמיׁש ֵמ ֲעׂשֹות ֶּפרִ י".
ובערבה .לעץ זה פירות גדולים וירוקים
שבמבט מרחוק נראים מבטיחים אך
בניגוד לחוסר התקווה של הערער בנבואת
לאחר פתיחת הפרי מתברר שתוכו יבש
ירמיהו ,הרי שבתהלים (קב,יז-יח) אנו
והוא מכיל שערות דמויות משי .שערות
מוצאים שתפילת הערער ,המסמל את עם
אלו ראויות להכנת פתילים ומכאן השם
ישראל ,התקבלהּ" :כִ י ָבנָ ה ה׳ ִצּיֹון נִ רְ ָאה
אשל היאור
פתילת המדבר .זיהוי זה בעייתי משום
ִּבכְ בֹודֹוָּ .פנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָה ַערְ ָער וְ ֹלא ָבזָ ה
שלפתילת המדבר עלים גדולים ירוקים
ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם" (להלן נחזור לניגוד זה).
ורעננים במהלך כל השנה והוא איננו
ערוער במדבר
נראה סובל.
שם דומה לערער מופיע בעצתו של
זיהוי נוסף הוא על פי הערבית שבה
ירמיהו (מח,ו) למואב" :נֻסּו ַמּלְ טּו נַ ְפ ְׁשכֶ ם
העצים בני הסוג יוניפרוס (ערער בעברית)
רֹוער ַּב ִּמ ְד ָּבר" .אמנם בפסוק
וְ ִת ְהיֶ ינָ ה ּכַ ֲע ֵ
נקראים ערער (عرعر) .אחד ממיני הערער
זה נכתב "ערוער" אך חלק מהמפרשים
גדל בהרי אדום ובהרים המזרחיים של
מזהים גם שם זה עם "ערער" .למשל
מדבר סיני .ייתכן שקיימת זיקה בין מין זה
"מצודת ציון" מפרש" :כערוער  -שם
ל"ערוער" הנ"ל שבסביבות מואב .זיהוי זה
עץ מדברי וכן  -והיה כערער בערבה".
מסופק מאד שהרי הערערים גדלים בצפון
מפרשים אחרים מזהים את הערוער
כשם מקום הנמצא במדבר .בתרגום פתילת המדבר הגדול הארץ ,בחרמון ובלבנון אך לא במדבריות
ומלחות ארץ ישראל.
"ערָ קּו ֵׁשיזִ יבּו נַ ְפ ֵׁשיכֹון וַ ֲהוֹו
יונתן נאמרֲ :
א"
רָ
ּב
ְ
ד
ְ
מ
ַ
ּב
ְ
ין
כּונִ
ׁש
ְ
ב
ִ
ן
רָ
ׁש
ָ
ד
ְ
רֹוער
ּכְ ִמגְ ַדל ֲע ֵ
אשל
(ברחו והצילו את נפשותיכם ותהיו כמגדל ערוער לדעת י .פליקס הזיהוי הנראה ביותר ל"ערער"
השוכן במדבר) .ערוער כשם עיר במואב מוזכרת המקראי הוא המופיע בתרגומים העתיקים
בפרשת דברים (ב,לו)ֵ :
"מ ֲער ֵֹער ֲא ֶׁשר ַעל ְׂש ַפת (תרגום השבעים והוולגטה) .התרגומים זיהו
ה
ת
ָ
יְ
ה
ָ
ֹלא
ד
ע
ָ
לְ
ּגִ
ה
ַ
ד
ע
ַ
וְ
ל
נַ ַחל ַארְ נֹן וְ ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ַּבּנַ ַח
את ה"ערער" כעץ הנקרא בימינו אשל .האשל
ִקרְ יָ ה ֲא ֶׁשר ָׂשגְ ָבה ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַהּכֹל נָ ַתן ה' ֱא ֵ
להינּו נקרא בערבית עררה ,שם הקשור כנראה בעליולְ ָפנֵ ינּו" .רש"י מביא את שני הפירושים" :כערוער דמויי הקשקשים .ייתכן שהזיהוי המוטעה של
 מגדל ערוער עשוי במדבר ואין סביביו יישוב כי ה"ערער" עם מיני היוניפרוס נבע מהדמיון ביןאם שוכני אהלים ומגדל העומד באין ישוב נראה עליהם הקשקשיים דמויי עלי האשל .כמה ממיני
כחורבה ,כן תירגם יונתן .ומנחם פירש כערוער האשל גדלים בערבות ובמדבריות מלח .בקיץ
שם עץ מעצי היער".
עליהם נראים אפורים בגלל גבישי המלח שהם
מפרישים ולבסוף הם מצהיבים ונושרים .ירמיהו
כעכוביתא במישרא
מתוך פסוקי המקרא ניתן ללמוד שהערער שוכן שהכיר את נוף מדבר יהודה הנשקף מענתות
במדבר ,אך אין בהם די פרטים המאפשרים לקבוע ואת צמחי אזור ים המלח התייחס לתקופה קשה
בוודאות את זהותו .בתרגום השבעים הגרסה זו ואמר "ולא יראה כי יבוא טוב" .לעומת זאת
היא "כערוד במדבר" ופירשו  onos agriosייתכן שדוד המלך שאמר שהקב"ה "פנה אל
כלומר חמור בר .פירוש זה איננו סביר לאור כך תפילת הערער" הדגיש את עונת האביב שבה
שבפסוקים עומת "ערער בערבה" עם "עץ שתול האשל מתעורר לחיים ומתכסה בפריחה ורודה
על מים" ולכן עלינו לשער שערער הוא שמו של (אשל מרובע) או לבנה (אשל היאור).
צמח מדברי כלשהו .לצמח זה הוצעו כמה זיהויים
ונתייחס לחלקם .בתרגום יונתן (ירמיהו) נאמר:
לתגובות ורישום לקבלת מאמרי
יתי
יׁשרָ א וְ לָ א יֶ ְחזֵ י ֲארֵ י יֵ ֵ
יתא ְּב ֵמ ְ
ּכֹוב ָ
"וִ ֵיהי ּכְ ַע ִ
צמחים ובעלי חיים
פרשה
בראשית
רבה,
(בראשית
המדרש
ָט ָבא".
על פי סדר הדף היומי:
ודרדר
"וקוץ
הדרדר:
עם
העכובית
את
מזהה
כ)
raananmoshe1@gmail.com

החמ"ד ,איור :דניאלה פונד
וסיפורים
תכנים
כותבת
במנהללבנות'
'ירושלים
במכללת
מרצה
מגני,רענן
מירבמשה
ד"ר

ִבעה
פרשה וט ּ
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יוסף איתן ,מרבני מכון וע"ה
כתב :הרב
eitan@puah.org.il

רפואה והלכה
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מולי בלהט ,׳אבל כשאתם
החודש ה–17
מונעים מאנשים שהם
הנושא היה נישואין אזרחיים .הקהל הורכב אזרחי המדינה (והם פסולי
ממאות בחורים ובחורות ממכינות חילוניות .חיתון) להתחתן ,זה כבר ממש
ברקע נצפתה גם כיפה אחת .שלושה מבין חברי כפיה דתית .אם אתם לא מוכנים לחתן אותם ,תנו
הפאנל טענו בתוקף שהמונופול של הרבנות על להם להתחתן במקום אחר...׳ ,המשיכו ותקפו אותי.
הנישואין הוא כפייה דתית רעה.
למרבה הצער ,הטענות הללו
דבריהם המנומקים זכו למחיאות
הם הקשיבו .הקשיבו
הזכירו לי את פרשת החודש
כפיים מהקהל ,שלא הבין באיזו
זכות הרבנות כופה עליו את ערכיה בעניין ובצורה מכובדת.
ה ,17-רק בצורה הפוכה .פסולי
אבל לא רק הם הקשיבו .החיתון הללו נוסעים לקפריסין,
הדתיים.
גם אני הקשבתי.
מתחתנים שם בנישואין אזרחיים
אחרי שלושת הדוברים הגיע תורו
הקשבתי והרהרתי.
ואז חוזרים לארץ .אם אנחנו
של ה׳דוס׳ לדבר .הקשבתי לדברים
לא מוכנים לחתן אותם ברבנות
הנוקבים והבטתי בהנהונים
(מסיבות מוצדקות כמובן) ,מדוע
שבקהל .תהיתי ביני לבין עצמי למה לכל השדים לא לתת להם להירשם במודל של ברית הזוגיות.
והרוחות הייתי צריך את זה .תהום השקפתית איזה נזק ייגרם מכך?
פעורה בינינו .למה שיקשיבו לי?
לא התעצלתי ,בשבועות שחלפו מאז אותו פאנל
הם הקשיבו .הקשיבו בעניין ובצורה מכובדת .בסוף ניסיתי לברר אם יש היגיון מאחורי ההתעקשות
בסוף ,הם אפילו מחאו כפיים (כנראה כאות הערכה למנוע מפסולי חיתון להירשם בארץ במודל של
לאומץ שלי להגיע .)...אבל ,לא רק הם הקשיבו .גם ׳ברית הזוגיות׳ (מודל שכבר קיים כיום) .עמלתי
אני הקשבתי .הקשבתי והרהרתי.
והעליתי חרס בידי ,לא מצאתי ולו נימוק אחד טוב
לכך.
***
אחת לכמה שבועות ,כשאני נזכר במה שנשאר אנחנו מנצלים את הכוח הפוליטי שלנו ומתעקשים
מוועדת שקד אני מתמלא בעצב .מכל הסעיפים על נושא שאין לנו בו שום עניין .אין שום סיבה
הרבים שנועדו לגייס בני ישיבות לצבא ,נותר בסוף שלא לאפשר לפסולי חיתון להירשם במודל של
היום רק סעיף מעשי אחד .הסעיף הקובע שבני ברית הזוגיות .הם ממילא עושים את זה דרך
ישיבות ההסדר ישרתו עוד חודש .כל הסעיפים נישואין בקפריסין ,ונרשמים בסוף במשרד הפנים
כזוג נשוי.
האחרים בוטלו ,כשהוקמה הממשלה הנוכחית.
למה זה כל כך מעציב? בגלל הקטנוניות .אני מבין אנחנו מפעילים כוח כנגד הציבור החילוני
היטב את המתנגדים לשירות המקוצר בן  16ומופתעים כשהכוח הזה חוזר ומופעל נגדנו .זה
החודשים של בני ישיבות ההסדר .לו החודש הנוסף קרה לנו בעניין החנויות בתל אביב כשניסינו ללכת
היה מקל במשהו את הנטל על הצבא הייתי מתכסה בכל הכוח נגד הציבור החילוני וחטפנו בחזרה .זה
בשתיקה .אבל החודש הנוסף לא נותן כלום .כלום .יקרה לנו גם בנושא הנישואין האזרחיים .אם לא
אנשי אכ"א הבהירו בצורה חד משמעית שהצבא נשכיל להתגמש היכן שניתן ,אנחנו נאבד בסוף
עובד ביחידות של ארבעה חודשים ולכן כל תוספת הכול.
שירות הקטנה מארבעה חודשים לא תעזור ,ורק
***
תוסיף עלות כספית.
אנחנו מתגאים בזה שאנחנו ,הציבור הדתי
ואני יודע כמה תורה אפשר ללמוד בחודש .ואני לאומי ,מהווים גשר בין הציבור החילוני לחרדי.
יודע כמה דפי גמרא יכולים היו ללמוד בחורי כמו שהדברים נראים עכשיו אנחנו לא גשר אלא
ההסדר בחודש ה .17-ואני יודע שהציבור שמולנו אסקופה הנדרסת .אין לנו שום אמירה משלנו .חלק
סתם התעקש על החודש הנוסף הזה.
מאתנו הולך עם החרדים ומתנגד לכל שינוי ,חלק
ובכל פעם שאני נזכר בחודש ה 17-אני מצטער .אחר הולך עם החילונים .האם אין דרך שלישית?
אני מצטער על התורה החסרה .אני מצטער על האם העובדה שהחרדים מתנגדים לכל ויתור
הקטנוניות .אף אחד לא מרוויח כלום מהחודש בענייני דת ומדינה אמורה לגזור עלינו להילחם
ה ,17-אבל למה לוותר ל׳משתמטים׳ על החודש כאן כל היום את מלחמות הדת המיותרות הללו?
האם לא נוכל לבנות גשר של אמון בין חלקי העם
הזה .׳גם לנו גם לכם לא יהיה׳.
המשוסע הזה?
***
אין הדבר תלוי אלא בנו.
ובחזרה אל הפאנל .הדבר שהכי הרתיח את הקהל
הערכי שישב מולי היה נושא פסולי החיתון.
לתגובות ,הערות והארות:
׳כשאתם מכריחים אנשים להתחתן בחתונה דתית
benkodesh@gmail.com
במקום בחתונה אזרחית זה משהו אחד׳ ,טענו

הרב עמיחי גורדין ר"מ בישיבת 'הר עציון'

בין קודש לחול
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פרקים מהיכל השירה

נקודה אלמונית
מה היחס בין חייו הפרטיים של אומן ושל יצירתו? האם
חייב אדם לסבול כדי להיות לאומן גדול? מה תפקידו של
הפרשן ביחס לחיי המשורר? האם עליו להתחקות אחרי כל
פרט בביוגרפיה של הסופר כדי להבין את היצירה? האם
באמת ניתן להבין יצירה בלי להכיר את עולמו של בוראה?
על שאלות יסודיות אלה ניתנו במשך השנים ,במחקר
וביצירה ,תשובות מתשובות שונות .דומה שאחת השנונות
והמרגשות שבתשובות אלה ,היא תשובתו של המשורר
אברהם חלפי:

ֲאנִ י ְמצַ ְמצֵ ם ֶאת ַעצְ ִמי
ּכְ דֵ י נְ קֻ ּדָ ה
אַלְ מֹונִ ית –
ֶׁשֹּלא לְ ַה ְטרִ יד ּבְ ּגּופִ י
ַמלְ כֻ ּיֹות.
האני הדובר ,המשורר ,מגדיר את פעילותו כצמצום.
המשורר מבקש להפוך את עצמו ,את כל כולו ,את קולו ואת
חוויותיו ,לכדי נקודה אלמונית ,כלומר חסרת שם היכול
לקשור בין היצירה לבין יוצרה .חלפי מציג כאן תפיסה חדה
בשאלת היחס בין היצירה ויוצרה :הגוף מטריד מלכויות,
נסיבות החיים והנבירה בהן רק מעמעמות את עיקרו של
מעשה השיר.

צחי כהן מרצה לספרות וחינוך במכללת הרצוג
ובקריה האקדמית אונו

מגופו של עולם אל אורו
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החידה הפעם
קשורה ליום
ירושלים
החל במהלך
השבוע:
כיצד קשורות התמונות המצורפות ליום ירושלים?
החידה לקוחה מתוך האתר של גדי איידלהייט
תשובה לאמור
החידה הייתה:
מה פתרון המשוואה הבאה?
 -xמותר - x+1 ,אסור.
 - x+1אסור - x+2 ,מותר.

לתגובותinfo@hidonim.com :

יואב שלוסברג ,מנכ"ל החידון והחוויה

השבועית
החידה
חידה לפרשת בהר בחוקותי

הפתרון:
.X=6, x+1 =7, x+2 =8
שבת  -ששה ימים מותרים בעשיית
מלאכה וביום השביעי שבתֵׁ " :ש ֶׁשת ִיָמים
ֵּתעָ ֶשׂה ְמלָ אכָ ה ּובַ ּיֹום הַ ׁ ְ ּשבִ יעִ י ַׁש ַּבת ַׁש ָּבתֹון ִמקְ רָ א קֹדֶ ׁש ָּכל
ְמלָ אכָ ה ֹלא ַתעֲ ׂשּו ַׁשבָ ּת הִ וא לה' ְּבכֹל מ ְֹׁושב ֵֹתיכֶ ם" (ויקרא כג,ג).
הקרבת קרבן בזמן (מחוסר זמן) ׁ" -שֹור אֹו כֶ ֶשׂב אֹו עֵ ז ִּכי ָיִוּלֵ ד
וְהָ יָה ִׁשבְ עַ ת ִיָמים ַּת ַחת ִאּמֹו ִּומּיֹום הַ ׁ ְ ּש ִמינִי וָהָ לְ אָה יֵרָ צֶ ה לְ קָ רְ ַּבן
ִאׁ ֶּשה" (שם כב,כז).
נשמח לארח גם את חידותיכם במדור זה .רעיונות שלחו
לכתובת הדואר האלקטרוני המצורפת מטה עד שלושה שבועות
לפני פרסום החידה.
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יובל לשלב נוסף ב׳אתחלתא דגאולה׳

״ויצא ביובל ושב לאחוזתו...
ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה( ...כה,כח-כט)
״איש זה הקב״ה ; כי ימכור בית מושב ,פירוש בית שבו
מושב אלהים זה בית המקדש; עיר חומה זו ירושלים ,דכתיב
׳ירושלים הרים סביב לה׳ ...חזר הכתוב לתת טעם לדבר איך
יהיה הדבר הזה שימכור ה׳ אחוזתו ,בית הבחירה? [והתשובה]
שאדרבה ,אמצעות זה נגאל! על דרך אומרם ז״ל (מדרש
תהלים ע״ט) שהשליך ה׳ חמתו על עצים ואבנים ,שזולת
(=שאלמלא) זה לא היה נשאר מישראל שריד ופליט .ואם אין
ישראל אין בית המקדש ולא ירושלים ,והיתה גאולתו של [ה]
עם וגאולת הבית כי יש תקוה ושבו בנים לגבולם״
(אור החיים שם  ,בדילוגין):
פעמי ששת ימי גאולה
השבוע ימלאו  50שנה לתשועת ׳ששת הימים׳ ,יובל ליום
שחרור מקום המקדש וירושלים ,הלא המה ״בית מושב ועיר
חומה״ הנזכרים בפרשתנו ,כדברי בעל אןר-החיים שצוטטו
לעיל)  -״ושב [ה״איש״  -זה הקב״ה] לאחוזתו״.
לאו כל אחד זוכה לחוש את משק כנפי עקבתא דמשיחא,
את פירכוסי הנפש ,וכיסופי הנשמה בעקבות מגע מרחף-
מלטף נורא-הוד זה שחווינו בתשכ״ז .זכינו לחרות בדם ואש
ותמרות עשן שלב נוסף בגאולתנו ,בעקבות ה׳אתחלתות׳
בתש״ח (יסוד המדינה) והצהרת ׳כורש׳-בלפור (בתרע״ח ,נוב׳
 )1917ו׳אתחלתות׳ רבות דלתתא (=מלמטה) בשורת עליות
חובבי ציון ורבנים חדורי כיסופי גאולה .בולט בתוכם רבי
חיים בן עטר שעלה ממערב (=מרוקו) י-ר-ו-ש-ל-י-מ-ה
בשנת תק״ב ( ,)1742וחי בה כשנה עד לפטירתו .לפי המסורת
(=וילנאי?) בשנה זו כתב את ספרו המונומנטלי ׳אור החיים׳ על
התורה תחת תאנה הניצבת ברחוב אור-החיים שבין החומות.
בספר זה ,ה׳דגול מרבבה׳ ,הטמיע כיסופי גאולה ,חישובי
קיצין ,קריאות ׳ציוניות׳ להתעוררות גאולתית דלתתא ,וכן
בקורת על גדולי ישראל שאינם מניפים את מטה הגאולה
וכיו״ב .גם קברו בהר הזיתים נגאל בתש״ח ״ןשב לאחוזתו״.

שגרירות? או ,להבדיל ,הר הבית?
ביום מלאת יובל לפרוץ המלחמה דאז ,ביום שני כ״ו באייר,
אמור נשיא ארה״ב הנוכחי ,טראמפ ,להכריז על העברת
שגרירותו לירושלים .סמוך להיבחרו כתבתי במדור זה שלבי
מלא חששות מפני המחיר הפוליטי שניאלץ לשלם בגין
מחווה׳ זו .הזהרתי שלא לבטוח במלכי חסד גם אם ׳אחות לנו
בבית המלך׳ .אני מתפלל שאתבדה השבוע ,וזאת רק שלא
בדרך הטבע הפוליטי.
מבחינתי הייתי משאיר את השגרירות על שפת הים( ,אלא א״כ
תועתק אל ׳בין החומות׳ .היש מקום וסיכוי?) .לדידי ׳אסתפק׳
בהחלטת ממשלת ישראל ויועציה לשלוט ב׳הר הבית׳ ״ ,בית
מושב עיר חומה״ ,בחיפוי מאסיבי של טראמפ ויועציו.
(נכתב במוצ״ש אמור)
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הרב ישראל רוזן ראש מכון 'צומת'

נקודת מבט

׳דיל׳; שגרירות ארה״ב תישאר בת״א
בתמורה לשלטון ישראל בהר הבית
הרעדת נימי נפש העם
לית מאן דפליג כי נצחונות ׳ששת
הימים׳ המפתיעים זעזעו את העם היהודי בטלטלה רבתי
והפניית מבטו לירושלים .בתגובת שרשרת זכינו למעל
מיליון עולים מארצות ׳חבר העמים׳ לשעבר ,ובצידם רבואות
מארצות המערב ,דרום אמריקה ,וכל קצווי תבל אשר שבו
כ״יונים אל ארובותיהם״ (ישעיה ס,ח) .לאחר קיבוץ גלויות
בעקבות הקמת המדינה פרץ הגל השני ,היותר מסיבי,
כתהודה לכיבוש ירושלים .עלית קיבוץ גלויות מרטיטת לב
היא שיבת צאצאי-ציון הדרמטית מגלות אתיופיה ,כאשר
היעד ׳אורשלם׳ נישא על שפתותיהם ,צרובות ורוטטות
ממסע המדבר הצחיח ושורץ הסכנות.
גם אם נרד מעט מן המילים הגבוהות נודה כי מקומה של
מדינת ישראל בקרב אומות העולם ,ומצבו הפנימי של העם
היהודי לתפוצותיו ,היו במעמד אחר ל-ג-מ-רי אלמלא
התעוררות תשועת ׳ששת הימים׳ שאחזה בציצית ראשנו
בסערת תשכ״ז .ועדין הגחלת לוחשת בשנת היובל הזאת.
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