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קבלת שבת
וכבש רחמיו

"וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך 
את כעסך מעלינו".

ביטוי  לידי  באה  זיכרונות  תפילת  מתוך  אלו  במילים 
תמצית עקידת יצחק – היכולת האנושית לכבוש רחמינו 

ורצונותינו מול תביעותיו וציוויו של בורא עולם.
מיצריו  חלק  על  לוותר  נכונות  מהאדם  תובע  הקב"ה 
את  ולכבוש  נפשו  את  למסור  מוכן  להיות  אף  ולעיתים 
 - שמים  מלכות  עול  מקבלת  כחלק  האנושיים  רחמיו 
נולדה  לברואיו  הבורא  שבין  בקשר  זו  ראשית  נקודת 
בניסיון שאותו ניסה האלוקים את אברהם. יצחק אומנם 
ציווי  מול  נקודת ההקרבה האנושית  אך  לעולה,  לא עלה 
הבסיס  את  ומהווה  המוריה  הר  על  נולדה  הבורא  ורצון 

לחיינו הדתיים.
נקודה  ימים בהם הוא מבין  מה עבר על אברהם באותם 

משמעותית זו? מהם רגשותיו בדרך העולה להר המוריה?
שני ענקי עולם ניסו לתאר את הלך רוחו של אברהם. 

הרב קוק כותב בעולת ראי"ה: 
לו  הבאה  הברורה  הידיעה  מתוך  עליו,  נדדה  לא  שנתו 
בדבר ה' - שום רגש של כהות, של רישול ודכאות לא 
במנוחה  ישרים  נפשו המטוהרה, שנת  נתערבב בהמית 

ועליזת קודש עברה וזמן ההשכמה באה בסידרה.. 
והרמונית  גדולה  ושמחה  רגועה  שינה  מתאר  קוק  הרב 

רגשות  ה'.  צו  לקיום  בדרך 
נתמזגו  הבורא  ורצון  אברהם 

אלו באלו.
ב"על  מתאר  סולובייציק  הרב 
נפש  וגאולת  התורה  אהבת 

הדור" תיאור שונה: 
אני תובע ממך את הקרבן הגדול ביותר, אני רוצה את 
כי  עצמך  את  תשלה  אל  אהובך,  וגם  יחידך  שהוא  בנך 
לאחר שתשמע בקולי ותעלה את בנך לעולה אתן לך בן 
אחר במקום יצחק, אני מעונין בבנך אשר אהבת ותאהב 
בפצעיך  ותחטט  תבלה  שינה  נדודי  של  לילות  לעולם, 
הנפשיים... חייך יהפכו לשרשרת ארוכה של ייסורי נפש 

ובכל זאת אני תובע ממך את הקרבן הזה.
לעקידה,  בדרך  אברהם  של  במחשבותיו  הרמוניה  אין 
בנדודי  אלא   – נפש  והמיית  ישרים  בשנת  מדובר  לא 
שינה ותהיות רבות מול בורא עולם, חידוד הפער הקיים 

לעיתים בין רצון האדם ורצון הבורא.
גם אברהם של הרב קוק וגם אברהם של הרב סולובייציק 
כבשו רחמיהם, ובדממה ובמסירות, בלי להקשות קושיות, 
שונה  הנפשית  הסערה  עדיין  אך  הבורא,  רצון  את  עשו 

בתיאוריהם השונים כל כך זה מזה. 
ה'  צו  נוכח  עמידה  של  אלו,  שונות  דתיות  חוויות  שתי 
בעקידה, מבססות כחוויית תשתית שתי עמידות דתיות 

שונות בחיי היומיום. 

עז
ל 

גד
מ

 ב
ש

דר
מ

 ה
ת

בי
ש 

א
 ר

רג
נב

רוז
תי 

אס

עלון תורני לכבוד שבת קודש

פרשת וירא 
תשע"ו

השנה השלושים ושתיים
י"ח בחשוון 31/10/2015

גולן
16:30 
17:25

חיפה
16:21 
17:28

תל-אביב
16:32 
17:30

באר שבע
16:34 
17:30

אילת
16:36 
17:31

 ירושלים
16:17 
17:2815

96
ס'

 מ
יון

יל
ג

זמני
כניסת 
השבת

ויציאתה

האם ניתן לקיים מצוות ביקור חולים בשיחת טלפון? 
עמ' 2

עמ' 5

על ההזדמנות המיוחדת שיש בעבודת ה' מתוך 'קטנות דמוחין'
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מתוק לנפש
לעבוד את ה' בקטנות

מלהתפלל  אטום  הלב  ללמוד,  ראש  כעת  לי  אין 
מעצבן,  הכל  מאיים,  המצב  דבר.  לשום  כח  ואין 
לא  מאד,  רחוקים  והיפים  הגדולים  הדיבורים  כל 
קשורים אלי כרגע. אין לי כח לאידיאלים, אני רוצה 
לראות  ולא  היום  את  לשרוד  בשמיכה,  להתכרבל 
אף אחד – קצת שקט וזהו. בקיצור, מוחין דקטנות. 
לפעמים אדם נופל לקטנות מוחין בלי סיבה גלויה, 
ולפעמים המצב החיצוני הוא היוצר מתח ולחצים. 
האדם  מוחין  קטנות  של  במצב  כך,  ובין  כך  בין 
שבוי בידי יצריו הטבעיים, דואג לעצמו וכועס על 

כל מי ומה שנדמה לו שפוגע 
כל  כמעט  כלל  )כשבדרך  בו 
הסביבה נתפסת לו כמאיימת 
את  לדחוק  ומנסה  עליו 

מקומו...(. 
אמנם, אחד מיסודות תורת מורנו הבעל שם טוב 
כמובן  מצב,  בכל  ה'  את  לעבוד  וניתן  שצריך  הוא 
בטוב  היה  טובה  "ביום   – בקטנות  גם  אך  בגדלות 
הא- עשה  זה  לֻעמת  זה  את  גם  ראה,  רעה  וביום 

להים". 
אלא  גשמי,  מקום  רק  לא   – מקום  בכל  נמצא  ה' 
גם כל מקום - מצב נפשי. האמונה בכך מאפשרת 
ה'  את  ולעבוד  איתו  להתמודד  המצב,  את  לסבול 
בהשגחה  הכל  על  משגיח  ה'  כן,  על  יתר  בתוכו. 
פרטית. לא רק שה' נמצא איתי בקטנּות, הוא-הוא 
באופן  שאתפקד  ציפייה  תוך  לכאן,  אותי  שהביא 
ולעבוד  בניסיון  לעמוד  כח  לי  נותן  הוא  מסוים. 
אותו גם כאן, ובסופו של דבר הוא גם יחלץ אותי 

מהמשבר "ברכוש גדול".
כשהולכים עוד צעד קדימה עם ההכרה הזו מתגלה 
יש  קטנות:  מצבי  עם  להתמודדות  עיקרי  מפתח 
עולם, אבינו  והביטחון שבורא  לחזק את האמונה 
אב הרחמן, יוציא אותי בקרוב מן המצר אל המרחב 
גם  עומדת  זאת,  לצד  כאן!  אהיה  לא  כבר  מחר   –
הידיעה שהיום, במקום הזה, אני יכול לעשות נחת 
רוח מיוחדת לקדוש ברוך הוא, כזו שמחר כבר לא 
אוכל לעשות. ה' מקבל תענוג ייחודי דווקא מצעקת 
הלב מתוך החושך, מהשתדלות קטנה בתוך הקושי 

ורצון  מהתמסרות  הגדול, 
והלב  כשהמח  גם  טוב 
מחר  ומצומצמים.  אטומים 

כאן,  אהיה  לא  כבר  בע"ה 
קטנות  בתוך  היום  שאפשר  מה  לחטוף  כדאי  אז 

המוחין.
עידוד  או  להתמודדות  חיזוק  רק  אינה  זו  מחשבה 
היא  אלא   – לכשעצמם  דברים חשובים   – משמח 
בקטנות  וביה:  מיניה  והתעלות  לשחרור  מקור 
האדם שקוע בעצמו, פועל מתוך תלות בשיקולים 
לשמה".  "שלא  מניעים  ידי  על  מּונע  אנוכיים, 
ממצבי  ה'  של  המיוחדת  הרוח  נחת  על  המחשבה 
את  מוציאה  כבר  הקטנות 
פתאום,  מעצמו.  האדם 
עצמו,  על  לחשוב  במקום 
ועל  הנוכחיים  קשייו  על 
אי- )ובעיקר  הכדאיות 
מעשיו,  של  הכדאיות( 
הוא נזכר בה' ובשאיפה לגרום לו נחת רוח, עובר 

לתודעת "לשמה". 
זהו פירוש עמוק של "מתוך שלא לשמה בא לשמה" 
התכלית  לשמה",  ה"שלא  של  ה"תוך"  נקודת   –
ה' הביא אותה לקטנות המוחין, היא-היא  לשמה 
הזיכרון  רוח.  נחת  לה'  לעשות  "לשמה",  העבודה 
של ההזדמנות הייחודית שיש במצב הקטנות הופך 
לגדלות  להעלות את האדם  ומתחיל  את התודעה 

מוחין. 
ובסגנון קצת אחר: הבעל שם טוב אומר שלעתים 
ה' מפיל אנשים גדולים למצבי קטנות כדי שיוכלו 
ונחות  קטן  הראשוני  שמקומו  מי  עם  להזדהות 
אפילו  או  בתשובה  )לשוב  להתרומם  לו  ולעזור 
להתגייר(. גם בתוך הקטנות יש להישאר בתודעה 
של משפיע, תוך אמונה שדווקא הנפילה מאפשרת 
המפתח  היא  לזולת  והדאגה  לזולת,  לדאוג  לי 
סביב  סובב  האדם  בה  המוחין  מקטנות  ליציאה 

עצמו.
)עפ"י הספר פנים אל פנים מאת הרב גינזבורג(
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torathanefesh.org :לקריאה נוספת
itiel@pnimi.org.il :לתגובות

המחשבה על נחת הרוח המיוחדת של 
ה' ממצבי הקטנות כבר מוציאה את 

האדם מעצמו

חדש!!! הצנימים של טעים
גם מחיטה מלאה ורק 26 קלוריות ליחידה
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קוימו.  לא  שם  לחו"ל  המצוות 
עשה  מצוות  בין  מחלק  המהר"ל 
ברצוני  אך  תעשה,  לא  למצוות 

להתמקד דווקא בהסברו של ר' חיים 
מוולוז'ין.

ר' חיים מסביר שאכן האבות קיימו את כל המצוות כולן, דקדקו 
שכלם  השגת  ע"פ  כשראו  אולם,  כחמורה.  קלה  על  והקפידו 
לתיקון  תביא  המצוות  שמירת  אי  דווקא  כי  והעליון  הטהור 
לוותר  העדיפו  הם   - יותר  גדול 
ולפנות אחר  על שמירת המצוות 
לתיקונים  שיביאו  מעשים  אותם 
אבינו  יעקב  למשל,  העליונים. 
השיג בשכלו כי רק ע"י שיישא את 
יצאו  ולאה,  רחל  האחיות,  שתי 
ממנו י"ב שבטי ישראל ולכן התעלם מאיסור חיתון עם אחיות:
יגרום  נשמתו  שורש  שלפי  ע"ה  אבינו  יעקב  כשהשיג  לכן 
השתי  ישא  אם  העליונים  ועולמות  בכחות  גדולים  תקונים 
אחיות אלו רחל ולאה, והמה יבנו שתיהן את בית ישראל, יגע 
כמה יגיעות ועבודות להשיגם שינשאו לו )נפש החיים א,כא(.

באה  לדורנו  ביותר  ומשמעותית  החשובה  הנקודה  אולם, 
דווקא בהמשך דבריו של ר' חיים:

יתחכם  ולבל  היא.  בשמים  לא  והורידה לארץ,  משה  משבא 
האדם הגדול שהשגתו מרובה. לומר אנכי הרואה סוד וטעמי 
המצות... שראוי לי לפי שורש נשמתי או למי ומי לפי שורשו 
פרט  שום  לדחות  או  מצווה.  איזה  על  ושלום  חס  לעבור 

מפרטי המעשה.
או  לוותר  ואמירות  קריאות  נשמעות  אנו,  בימינו  לעתים, 
וזאת בשם רוחניות ובשם  להקל ראש במצווה כזו או אחרת, 
מדגישים  כך  על  וטעמים עליונים, כפי שעשו האבות.  סודות 
אנו ואומרים, כל זה היה נכון קודם שניתנה תורה בסיני, אך 

משניתנה - אין לנו שיור אלא התורה הזאת.

מעשה אבות שאינו סימן לבנים
האבות קיימו את התורה כולה

פסח, 400 שנה לפני יציאת מצרים:
בכדי  לוט  אל  מלאכים  שני  באים  נהפכת  שסדום  לפני  רגע 
להצילו. לוט, שהתמחה אצל אברהם בהכנסת אורחים, מפציר 
במלאכים לבוא לביתו ושם הוא מכין להם משתה גדול ואופה 

להם מצות.
רש"י, המזדהה לא פעם כמי שלא בא אלא לפשוטו של מקרא, 

גדולה.  בעיה  בפני  אותנו  מעמיד 
בתיאור המשתה שהכין לוט - "ויעש 
)יט,ג(  אפה"  ומצות  משתה  להם 

אומר רש"י- "פסח היה". 
ומרור,  כוסות   4 גם  ייתכן שהיו שם 

אך כיצד ניתן לחגוג את הפסח מאות שנים לפני המאורעות 
עצמם?

והמדרשים  כח,ב(  )יומא  מהגמרא  להביא  ניתן  לדבר  הסבר 
הגמרא  כולה.  התורה  כל  את  קיימו  אבותינו  כי  האומרים 
שהיא  תבשילין  עירוב  מצוות  אפילו  קיים  שאברהם  מספרת 
אברהם,  כמו  תורה.  מתן  אחרי  הרבה  חכמים  שתיקנו  מצווה 
כך גם לוט אחיינו, קיים עם המלאכים את מצוות הפסח הרבה 

לפני יציאת מצרים.
מה מברכים על בשר עם חמאה?

קביעה זו, כי אבותינו קיימו את התורה כולה מעמידה בפנינו 
אל  המלאכים  כשמגיעים  פרשתנו,  בתחילת  חדשה.  בעיה 
הגיש.  אותו  בתפריט  היה  מה  לנו  מתארת  התורה  אברהם, 
בנוסף לעוגות היה גם בשר משובח בתוספת חמאה וחלב. קשה 
לומר שאברהם, אשר הקפיד אפילו על עירובי תבשילין, שכח 

מאיסור בשר וחלב. 
לומר  ניתן  כיצד  דומה,  שאלה  עולה  אבינו  יעקב  אצל  גם 
שאבותינו קיימו את התורה כולה כאשר יעקב עצמו נשא שתי 
בעצמו  הוא  וחלב שהגיש אברהם  ייתכן שאת הבשר  אחיות? 
כלל לא אכל ואולי גם לא בישל יחד, אבל כשיעקב אבינו נושא 

את רחל ולאה - מה ניתן לומר?
תיקונים גדולים בעולמות העליונים

ע"י  המצוות  קיום  דבר  על  זו  לקושיה  רבים  הסברים  קיימים 
קוימו  בה  ישראל  ארץ  בין  שחילקו  יש  הקדושים.  אבותינו 

 האם אברהם, שהקפיד אפילו 
על עירובי תבשילין, 'שכח' מאיסור 

בשר וחלב?

להערות, הארות ותגובות: 
atharnoy7@gmail.com
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נס, מדוע?
בהפטרה,  המסופרים  הניסים  את  אלישע  עשה  מדוע 
פי  על  אף  הלוא  השונמית?  בן  והחייאת  השמן  ריבוי 
הן  פלאות,  לחולל  ונביאים  צדיקים  של  בכוחם  שיש 
על ידי תפילתם והן מכוח קדושתם, עדיין אין זה ראוי 
לשנות את סדרי בראשית עבור מטרה פרטית, פרנסה 
ביחס  קובע  נג,ב(  )שבת  התלמוד  יחיד.  של  רפואה  או 
למקרה דומה: "אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם 
זה שנעשה לו נס כזה! אמר לו אביי: אדרבה, כמה גרוע 

אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו!".
להוות  הייתה  אלישע  שעשה  השמן  נס  שכוונת  נראה 
מחאה נגד סדרי החברה המקולקלים שאפשרו לנושים 
בלא  לעבדים,  האלמנה  של  הבנים  שני  בלקיחת  לאיים 
פוצה פה. השכנים מוכנים להשאיל לענייה את כליהם 
הריקים, אבל אין מי שימלא את הכלים במזון או בכסף. 
במצב של ריקבון חברתי כל כך גדול, העשוי לפורר את 
הממלכה כולה, מודיע אלישע על ידי מעשה מרעיש, שה' 
כך מחוקי  וחורג לשם  דורש את טובתם של המסכנים 

הטבע, כשבני אדם אינם ממלאים את חובתם כלפיהם.
בתרא  בבבא  הנאמר  את  להזכיר  ראוי  זה  בהקשר 
אם  עקיבא:  רבי  את  הרשע  טורנוסרופוס  "שאל  )י,א(: 
מפרנסם?  אינו  מה  מפני  הוא,  עניים  אוהב  א-לוהיכם 

אמר לו: כדי שניצול אנו בהן 
מדינה של גיהנם". אין הכוונה 
עבור  כלי  משמש  שהעני 

העשיר לזכות לחיי העולם הבא, 
כי הייתה בכך אכזריות כלפי העניים, אלא כפי שביאר 
עמנואל לוינס שעולם שאין בו נתינה וקבלה הוא גהינם, 
העני  ואת  העשיר  את  כולל  אנו"  "נינצל  שהביטוי  כך 

כאחד.
שלו.  הכפר  במסגרת  פרטי,  כאדם  פועל  אינו  אלישע 
מעשיו מכוונים תמיד כלפי המערכת השלטונית: "היש 
לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא?" )מל"ב ד,יג(, אומר 
שתיפקד  לה  מבשר  כשהוא  גם  השונמית.  אל  הנביא 
של  הנביא  את  לעולם  להביא  היא  המטרה  מעקרותה, 

הדור הבא, שהוא לפי חז"ל חבקוק הנביא.
בן  מעשה  לבין  השמן  נס  בין  הסמיכות  מובנת  זה  לפי 
לייאוש  מקום  היה  לגהינם,  שהפך  בעולם  השונמית. 
תקנה?  לעולם  אין  שמא  האדם.  בני  בלב  שיתגבר 
לבוא  הטובה  שסוף  לזכור  יש  זו,  למידה  כשמגיעים 
לעולם, גם אם מדובר ביעד רחוק. משום כך פעל אלישע 
תקווה  שיש  להורות  השונמית,  בן  החייאת  נס  את 
האויב  שעה  לפי  המהווה  המוות,  ושאפילו  לאחריתנו, 
בבוא  ינוצח  הוא  אף  העולם,  לשלמות  ביותר  הגדול 

הזמן, בתחיית המתים.

הקלרינט הראשון שלי
איך התגלגל לידי קלרינט זה סיפור בפני עצמו. 

שוכב  כשהוא  קלרינט  במקרה  לגמרי  גיליתי   17 בן  בהיותי 
יתום ובודד בקצהו של אולם. ניגנתי אז בחצוצרה בתזמורת 
עיני.  את  משך  העזוב  והקלרינט  אליצור,  של  הנשיפה  כלי 
אני  אך  בו,  מעוניין  לא  איש  הגרוע  מצבו  שבגלל  לי  נאמר 

מצאתי בו עניין ואימצתי אותו לי לחבר.
המשפט  מופיע  שבהקדמתה  לקלרינט  לימוד  חוברת  קניתי 
טוב",  מורה  להדר אחר  צריך  קלרינט  ללמוד  "הרוצה  הבא: 
"חבר" היה לי, אך מורה לא היה לי ונאלצתי להיות המורה 

של עצמי.
פגשתי  כאשר  הצבאי  שירותי  לאחר  מפנה  קיבלה  נגינתי 
במסדרונות האוניברסיטה חבר שרצונותיו בשטח המוסיקה 
של  בשמחות  לנגן  החילונו  וביחד  רצונותיי,  עם  התמזגו 

חברים, ולפתח סגנון נגינה שלא היה מוכר עד אז.
עד אז הנגינה בחתונות הייתה נחלתם של מוסיקאים שעלו 
ארצה מארצות מזרח אירופה, שם היו אמונים על נגינה בבתי 
הרפרטואר שלהם שכלל  הביאו את  ומועדונים. משם  קפה 
וואלס,  סמבה  טנגו,  כמו  סלוניים  לריקודם  מוסיקה  בעיקר 
השירים  שונים.  עם  ושירי  אופרטות  מתוך  מחרוזות  וכן 
על  המקובלים  השירים  היו  בהם  השתמשו  שכן  החסידיים 

החלוצים של העליות הראשונות, ותו לא.
לעומת זאת, אנו בנגינתנו שילבנו רפרטואר עשיר של ניגוני 

שירי  חסידיים,  ניגונים  מירון, 
ישראליות,  ונעימות  קרליבך 

שנשאר  ישראלי  כליזמר  סגנון 
עד היום.

נגני החתונות שבאו מאירופה היו בדרך כלל אנשים קשי יום 
לפרנסתם  ובערב  אחרים,  בדברים  היום  במשך  שהתעסקו 
– ניגנו. נגינתנו הייתה שונה משלהם גם בעובדה שאנו לא 
קיבלנו תשלום עבור הנגינה וכולה הייתה לשם שמים. אני 
זוכר שבאותה תקופה קיבלתי הרבה כיפית סרוגות כהוקרה 

מהכלות אותן שימחתי ביום חתונתן.
נקטע באיבו  והוא  4 שנים,  רק  נמשך  זה בחיי  לצערי, פרק 
כאשר חברי אברהמל'ה קוצ'ינסקי ז"ל טבע בים ערב ראש 

חודש תמוז תשכ"ב. 
אחד החידושים המקוריים והמעניינים שעשינו היה ביצוע 
אינסטרומנטלי של פרקי חזנות. הקטע המפורסם של ליבל'ה 
גלאנץ "שמע ישראל" בוצע על ידינו בכלי נגינה. מאד סמלי 

היה הדבר שקטע זה היה גם הקטע האחרון שניגנו ביחד.
קרליבך  שלמה  הרב  בארץ  דרכו  את  החל  תקופה  באותה 
יחד  שנקשרנו  טבעי  אך  זה  היה  המרקד",  כ"רבי  הנודע 

בקשרי נגינה.

סיפור מההפטרה

עלי היגיון בכינור
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סרקו את הברקוד
והאזינו לדברים

בתוספת קטעי נגינה
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ביקור חולים בשיחת טלפון
שאלה:

חבר שלי אושפז בבית החולים, ואין לי אפשרות להגיע 
לבקרו. האם אני יכול לקיים את מצוות ביקור חולים על 

ידי שיחת טלפון?
תשובה:

הגמרא )נדרים מ.( מספרת:
לא  שחלה.  עקיבא  ר'  מתלמידי  אחד  בתלמיד  מעשה 
ר' עקיבא לבקרו, ובשביל  ונכנס  נכנסו חכמים לבקרו, 
שכיבדו וריבצו לפניו חיה... כי אתא רב דימי אמר... כל 

המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה.
הגמרא  מן  לומד  המיחוש(  שער  האדם,  )תורת  הרמב"ן 

שתי מטרות למצוות ביקור חולים:
ושמעינן מהכא דבקור חולים כדי שיכבדו וירבצו לפניו 
ויעשו לו הצרכים הצריכים לחליו, וימצא נחת רוח עם 
עליו...  ויבקש  לרחמים  דעתו  שיכוין  כדי  ועוד  חבריו, 
לא  רחמים  עליו  בקש  ולא  החולה  את  המבקר  הלכך 

קיים המצוה.
שהמבקר  היא  חולים  ביקור  למצוות  הראשונה  המטרה 
בניקיונו  הבית,  בסידור  טכנית  מבחינה  לחולה  יסייע 
השנייה  המטרה  לחולה.  הנצרכים  הדברים  ובשאר 
המבקר  את  יעורר  החולה  אצל  שהביקור  היא  למצווה 

לתפילה ולבקשת רחמים על החולה.
המרכזי  שהטעם  להבין  היה  אפשר  הרמב"ן  מדברי 
אגרות  שו"ת  אולם  להתפלל,  המבקר  את  לעורר  הוא 
ג(  )ה, רמת רחל  ציץ אליעזר  ושו"ת  )יו"ד א,רכג(  משה 
לחולה  הטכנית  העזרה  הוא  המרכזי  שהטעם  מסבירים 
והטיפול בצרכיו )כפי שמודגש במעשיו של רבי עקיבא, 

שטיפל ועזר לחולה(.
חולה המאושפז בבית חולים

ההבדל המעשי בין המטרות השונות קיים בעיקר כאשר 
העזרה הטכנית נעשית על ידי אדם אחר )כגון שהחולה 
לו(.  מאושפז בבית החולים או שיש אדם אחר שמסייע 
צורך  יש  עדיין  אך  טכנית,  בעזרה  צורך  אין  זה  במקרה 

במבקרים כדי שיתפללו על החולה.
על אף שבמקרה זה המטרה המרכזית של המצווה אינה 
מקיים  זה  במקרה  שגם  הפוסקים  כתבו  מתקיימת, 
המבקר את מצוות ביקור חולים, אך נחלקו בטעם הדבר: 
באחת  שדי  היא  לכך  הסיבה  )שם(  אליעזר  הציץ  לדעת 
מן המטרות כדי לקיים את המצווה. אולם האגרות משה 
המטרות  מן  אחת  אף  אם  שגם  מפרשתנו  מוכיח  )שם( 
כאשר  החולה.  את  לבקר  חובה  ישנה  מתממשת,  אינה 
מבחינה  מסייע  לא  הוא  אברהם,  את  מבקר  הקב"ה 
טכנית ואף לא מעורר רחמים אצל המבקר, שהרי "בידו 
לרפאותו אף בלא השראת שכינה מיוחדת לזה באהלו של 
מכאן,  אברהם.  את  מבקר  הקב"ה  זאת,  ובכל  אברהם". 
שיש עניין בביקור חולים גם כאשר המטרות שהזכרנו 
ומעודד  מחזק  הביקור  שעצם  מסתבר,  מתקיימות.  אינן 
גם כאשר  ולכן  לו להתרפא מחוליו,  ומסייע  את החולה 
אין אפשרות לממש את המטרות השונות, המבקר מקיים 

מצווה בעצם הביקור.

אירוח חברה לחולה
משה  האגרות  שדברי  ייתכן 
דברי  בתוך  כבר  רמוזים 

)שם(  אליעזר  הציץ  הרמב"ן. 
הראשונה  המטרה  שבין  מדייק, 

- "וימצא נחת  מטרה שלישית  למטרה השנייה נמצאת 
נועדה  חולים  ביקור  מצוות  דהיינו,  חבריו".  עם  רוח 
מוזכרת  זו  מטרה  לחברה.  לו  ולארח  החולה  את  לשמח 
גם ברמב"ם )ספר הנהגת הבריאות(, שהדגיש "וכל הנכנס 

אליו יכנס בשמחה, כי לבו ועיניו אל הנכנסים אליו".
תועלת זו בקיום המצווה בוודאי מתקיימת גם כאשר אין 
צורך בעזרה או בתפילה, ולכן גם כאשר החולה מאושפז 

בבית החולים מקיים המבקר את המצווה.
קיום מצות ביקור חולים בטלפון 

שבה  לשאלה  נגיע  המצווה  של  השונות  המטרות  מתוך 
פתחנו - האם כאשר אין ברירה אחרת, אפשר לקיים את 

המצווה על ידי שיחת טלפון?
הציץ אליעזר )שם( כותב, שעל ידי שיחת טלפון אפשר 
לקיים את מצוות ביקור חולים, כיוון ששתיים ממטרות 
המצווה מתמלאות: אמנם אין סיוע פיזי, אולם יש דרישת 
מצבו  בירור  ובעקבות  רוח,  נחת  לחולה  שמסבה  שלום 
תהיה תפילה ובקשת רחמים עליו )וכן כתב שו"ת מנחת 
יצחק ב,פד(. דבר זה נכון במיוחד כאשר החולה מאושפז 
כלל  הראשונה  המטרה  זה  שבמקרה  כיוון  חולים,  בבית 

לא קיימת )וכפי שכתבנו לעיל(.
את  לקיים  ניתן  שלא  סוברים  אחרים  פוסקים  אולם 
האגרות  טלפון.  שיחת  ידי  על  חולים  ביקור  מצוות 
משה )שם( כותב שחלקים משמעותיים מהמצווה אינם 
מתקיימים באופן מלא בשיחת טלפון: אין עזרה פיזית, 
ואין  בביקור,  שיש  מידה  באותה  לחולה  רוח  נחת  אין 
החולה.  מצב  על  ותחנונים  לתפילה  מספקת  התעוררות 
מתקיימות  היו  המטרות  כל  אם  שגם  להוסיף  ניתן  לכך 
ולכן  חולים,  ביקור  כאן  אין  סוף-סוף  הטלפון,  בשיחת 
)מנחת  המצווה  מתקיימת  לא  טלפון  שבשיחת  מסתבר 

אשר בראשית כ,ד(.
כן  לעשות  חובה  ודאי  לבקרו,  שניתן  שחולה  ברור  לכן 
עובדיה  הרב  פסקו  וכך  טלפון,  בשיחת  להסתפק  ואין 
יוסף )יחוה דעת ג,פג( והרב אשר וייס )מנחת אשר שם(. 
עם זאת, פוסקים אלו מסכימים שכאשר אדם אינו יכול 
לבקר את החולה, יש עניין שיטלפן אליו ויש בכך מצוות 

גמילות חסדים.
סיכום

למצוות ביקור חולים ישנן מטרות שונות )עזרה טכנית, 
תפילה על החולה ומפגש חברתי(. גם אם לא כל המטרות 
לבקר את החולה. בשיחת טלפון  יש מצווה  מתקיימות, 
ייתכן שחלק ממטרות המצווה מתקיימות, אך בפועל אין 
כאן ביקור חולים. לכן, אם יש אפשרות לבקר את החולה 
- יש לעשות כן. אם אין אפשרות כזו, בוודאי יש מצווה 
גדולה להתקשר אליו ולהתעניין בשלומו, ויש בכך מצוות 

גמילות חסדים.
התשובה נכתבה בידי הרב דניאל פליישמן
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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 052-6070999 יוסי
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לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 

קרניים 
ְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה אִַיל אַַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך  "ַוִּיָּׂשא אַ
ְּבַקְרָניו" )בראשית כב,יג(. 
לו  היו  הכבש(  )זכר  האיל  קרני  מקרא  של  פשוטו  פי  על 
במדרש  בקלות.  לתופסו  הצליח  אברהם  ובגללן  לרועץ 
זו בצד  גישה  וירא פרק כב( מובאת  שכל טוב )בראשית, 
גישה הפוכה האומרת שהסבך עיכב את האיל בדרכו אל 

אברהם: 
...נאחז בסבך בקרניו. סבך הוא אילן שענפיו צפופין מאד, 
דומה לו 'ונקף סבכי היער בברזל', 'בסבך עץ קרדמות', 
היה השטן מעכבו, והיה נשמט מסבך זה, ונסבך בחורש 
אחר. וי"א טעם אחר שנאחז בסבך בקרניו, כדי שיהא נח 

לו לתפסו, והוא דרך הפשוט. 
כך שהן  רומזת על  העובדה שקרני האיל הסתבכו באילן 

ניתן  לא  ולכן  מפותלות  קרניים  היו 
אילים  קרני  אכן  בקלות.  לשולפן  היה 
בניגוד   )1 )תמונה  מאד  מפותלות 
שעובדה  ייתכן  עיזים.  לקרני  למשל 
שופר  להעדפת  נוסף  טעם  מהווה  זו 
כאשר  מפותלות  שקרניו  חיים  מבעל 
של  "שופר  איל.  של  קרן  בנמצא  אין 
וכפוף;  איל  בשל  מצותו  השנה  ראש 
בין  כשרים,  השופרות  כל  ובדיעבד, 
פשוטים בין כפופים, ומצוה בכפופים 
יותר מבפשוטים" )שו"ע או"ח תקפו, 
הטעם  אמנם  השנה(.  ראש  הלכות 
)ראש  בירושלמי  כאמור  הוא  העיקרי 
לבם  את  שיכופו  "כדי  פ"ג(  השנה, 
כפופה  שקרן  גם  ייתכן  אך  בתפלה" 

מזכירה את היאחזות האיל בסבך.
קרני הפריים לעומת קרני האיילים
ואורכים  בצורות  קרניים  של  קיומן 
בין  הקשר  מהו  לשאלה  מוביל  שונים 
ממלאות?  שהן  והתפקידים  זה  מגוון 
נפתח בתיאור ההבדלים בין קרני בני 
הפריים  ומשפחת  האיילים  משפחת 
רבות  בתכונות  לזו  זו  מאד  הדומות 
אך  שסועה  ופרסה  גרה  העלאת  כמו 

שונות מאד במבנה הקרן. 
מסועפות   )antler( האיילים  קרני 

ועשויות מרקמת עצם אטומה המצופה בעור. לעומת זאת 
מחומר  ובנויות  מסועפות  אינן   )horns( הפריים  קרני 
קרני הדומה לציפורן. הקרן בנויה בצורת שפופרת או נדן 
העוטף ליבת עצם המזדקרת מהגולגולת. ניתן להסיר נדן 
זה מעל בסיס העצם ולקבל את השופר )שופר=שפופרת(. 
קרני הפריים קבועות ואילו קרני האיילים נושרות בסופה 
של עונת הרבייה. הבדל נוסף בין המשפחות הוא בנוכחות 
לנקבות  אין  בנקבות. לעומת האיילים שבהם  גם  קרניים 
אייל הצפון הרי  והוא  מן הכלל אחד  יוצא  קרניים מלבד 
בדרך  לנקבות.  גם  קרניים  יש  פריים  של  רבים  שבמינים 
מאד  מובנת  ונוכחותן  יותר  גדולות  הזכרים  קרני  כלל 
או  טריטוריאליים  לקרבות  בעיקר  משמשות  שהן  משום 
בנקבות  קרניים  של  קיומן  שאלת  אך  זוג  בנות  להשגת 

חוקרים  ומעסיקה  העסיקה 
מאז ימיו של דרווין.

קרני  של  מיני  התוך  הערך 
הנקבות בפריים

השונים,  במינים  הקרניים  מיני  למגוון  ההסברים  אחד 
והפחות מפורסם, הוא שמבנה הקרן מאפשר לבני המין 
מסוגלים  אנטילופות  של  רבים  מינים  זה.  את  זה  לזהות 
שאינם  כמעט  אלו  צאצאים  אך  כלאיים  בני  להמליט 
פוריים או עקרים לחלוטין. מסיבה זו על כל פרט להיות 
מסוגל לזהות במהירות את בני מינו על מנת שלא לבזבז 
עונת רבייה. קיימות דרכים רבות לזיהוי הדדי אך הסימן 
הבולט ביותר הנראה למרחקים הוא מבנה הקרניים. הסבר 

זה עשוי להוות נימוק לנוכחות הקרניים גם בנקבות. 
ככלי  משמשות  הפריים  בנקבות  שהקרניים  שהציעו  יש 
משתמשים  וכהוכחה  מזון  מקורות  על  בתחרות  נשק 
בקשר בין גודל העדר ונוכחות קרניים. 
הטענה היא שבמינים החיים בעדרים 
המזון  מקורות  על  התחרות  גדולים 
גדלה  אלו  במינים  ולכן  יותר  חריפה 
תהיינה  הנקבות  שגם  ההסתברות 
הוא  אחר  הסבר  קרניים.  בעלות 
חיקוי  למעשה  הן  הנקבות  שקרני 
את  להרתיע  ונועדו  הזכרים  לקרני 
הזכרים מלתקוף את הצעירים. כראיה 
של  שהתופעה  העובדה  את  מציינים 
נקבות בעלות קרניים בולטת במינים 
של  מעורבים  עדרים  קיימים  בהם 

זכרים ונקבות. 
קרני הנקבות כאמצעי הגנה מפני 

טורפים
גבוהים  שמינים  משערים  חוקרים 
נראים  פתוחים  במרחבים  החיים 
ממרחקים גדולים יותר ולכן חשופים 
יתרון  יש  אלו  במינים  לטריפה. 
בניגוד  בנקבות  גם  קרניים  לנוכחות 
הסוואה  צבעי  בעלי  קטנים  למינים 
היא  נוספת  טענה  בסבך.  החיים  או 
שבמינים גדולים וחזקים נפוצה יותר 
קרניים.  בעלות  נקבות  של  התופעה 
משקל גוף גבוה בצרוף קרניים מאפשר 
ואכן  טורפים  מפני  להתגונן  לנקבות 
הניסו  אימהות  שבהם  רבים  מקרים  אלו  במינים  נצפו 
היטב  מוכר  לצאצאיהן.  או  להן  להתנכל  שניסו  טורפים 
שניסו  אריות  המניסה  תאואים  חבורת  המציג  סרטון 
לטרוף את אחד מבני העדר. במינים אלו הקרניים ישרות 
 .)2 )תמונה  הגולגולת  של  האמצע  ולקו  לאחור  ומופנות 
מבנה זה, כאשר הראש מופנה כלפי מטה, מאפשר לנעוץ 
ממכות  להתחמק  לא  אך  המתקרב  בטורף  הקרניים  את 
תוך  לקרבות  משמש  הוא  שאין  ברור  לכן  יריבים  קרני 

מיניים אלא להגנה. 

  תמונה 1 - מופלון - זכר
Volker.G :צילם

 תמונה 2 - תאו אפריקני 
Ikiwaner :צילם
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מחשבות ליום האם
בת 36 הייתה במותה.

אישה צעירה, יפת-תואר ואצילת נפש.
יהלום נדיר שזוכים לפגוש פעם בכמה דורות.

לדעת  כדי  חטוף  ומבט  ספורות  שניות  נדרשו  ליבה  לבחיר 
שמצא את האישה של חייו וללא מילים הוא נשק לה ובכה.

היא גדלה בביתו של אביר הרמאים, נוכל ערמומי שלא בחל 
בשום אמצעי כדי לספק את תאוות הבצע שלו, אך זה לא 
מנע ממנה לפרוח ולהיות ההפך הגמור ממנו. טהורה, עדינה 

וטובת לב עם נדיבות ויכולת הענקה אינסופית.
האם הכרתם פעם אישה שהייתה 
מוכנה לוותר על אהוב ליבה למען 

מישהי אחרת?
למנוע  דרך  בידה  שהייתה  אישה 
אך  הצורב  האסון  את  מעצמה 
הייתה מוכנה להקריב את אושרה 

לעולמים כדי שאחותה לא תתבזה ותושפל לעיני כל?
ואפילו ביחס לאביה - למרות כל מה שעולל לה כשגזל ממנה 
את אהוב ליבה בליל כלולותיה ולא שעה לתחנוניה - כאשר 
היא נפרדת ממנו כעבור שנים היא דואגת לו ומנסה להצילו 
לו  גומלת  היא  זרה.  עבודה  של  בסיאוב  השקיעה  מהמשך 
היא  כאשר  גם  התרפים  את  ומחביאה  רעה  תחת  טובה 
משלמת על כך מחיר גבוה וסופגת קללה איומה "עם אשר 

תמצא את אלוהיך – לא יחיה".
לא היה דבר בעולם שרצתה בו יותר מאשר ילד משלה. 

ללטף את שערו הרך, להביט בעיניו התמימות, לאמץ אותו 
אל ליבה ולגדל אותו באהבה. 

בכמיהה  וציפייה,  בערגה  שנים  מתייסרת  היא  ודווקא 
ובדמעות – "אנא, בבקשה - הבה לי בנים...". 

לא  היא  נכזבת  אמא  להיות  ותקוותה  חולף  הזמן  כאשר 
חושבת על עצמה ודואגת לבעלה ולעתיד המשפחה ומוכנה 
להכניס אישה אחרת לביתה - "בוא אליה ותלד על ברכיי", 

רק כדי להגדיל ולחזק את בית ישראל.
בסופו של דבר גם החלום שלה מתגשם. 

ה' אוסף את חרפתה ומזכה אותה בפרי בטן. 
אחרות  שנשים  בעת  הלידה,  וייסורי  כאב  של  רגע  באותו 
ממלמלות  רק  הסדוקות  שפתיה  עוד,  ללדת  שלא  נשבעות 
אחד,  עוד  רק  אחר.  בן  לי  ה'  "יוסף   - חרישית  תפילה 

בבקשה...". 
שוועתה מתקבלת במרומים אך היא זוכה לה באופן טרגי. 

היה  לא  החיים",  את  ציוותה  "במותה  המשפט  עבורה, 
קלישאה סתמית אלא מציאות נוקבת. 

הילד  השני,  לבנה  חיים  מעניקה  שהיא  כדי  תוך  מתה  היא 
הנוסף שציפתה לו כל-כך... 

בת 36 הייתה במותה. 
צעירה כל-כך, אך ענקית כל-כך.  

היא חייתה חיים קצרים אבל כה מלאים, 
עמוסי ייסורים וכאב אבל גדושי תפילות וקרבת אלוקים.

והתמסרות  אהבה  שפעה  אך  ועלבונות  פגיעות  ספגה  היא 

בלי גבול.
עשרות שנים חלפו מאז. 

משפחת יעקב עברה טלטלה קשה. 
שבט  של  אכזרית  והרחקה  כוחות  מאבקי  אחים,  מלחמת 

מישראל. 
רעבים,  למצרים,  האחים  עשרת  כשמגיעים  היום  בבוא 
למלך.  המשנה  עם  נפגשים  הם  אונים,  וחסרי  מבולבלים 
איש אונים ואדיר כוח שלפתע חושף בפניהם סוד מבהיל – 

"א-נ-י י-ו-ס-ף".
הם נופלים על פניהם אחוזי חרדה. 

זה הוא! 
בגללם  נהרסו  שחייו  האובד  הבן 
רגע  יגיע  ספק  ללא  ועכשיו 
הנקמה. הוא יגמול להם על כל מה 
שעוללו לו. הם לא יראו עוד את 
אביהם הזקן ולא יזכו לשוב לחיק 

משפחתם. 
אולם הם מתקשים להאמין לפלא שמתרחש לנגד עיניהם. 

המשביר לכל הארץ פורץ לפניהם בבכי רוגש, מחבק אותם 
בחום ועיניו מחייכות אליהם באהבה.
הם משפשפים את עיניהם בתדהמה. 

האם זהו חלום מתעתע? 
שהמכה  כדי  אותם  להטעות  שנועד  ציני  תרגיל  אולי  או 

שתבוא אחר-כך תהיה רק כואבת ואכזרית יותר?
אבל לא, משהו בלתי נתפס מתרחש לנגד עיניהם. 

אצילות נפש וגדלות רוח מסוג שכמותה לא ראו מעודם.
ממי הוא למד? 

כיצד בן אנוש מסוגל להתנהג כך למי שהרע לו ופגע בו?
יש תשובה אחת לשאלה הזו.

הבן האהוב למד מאישה נדירה ומיוחדת במינה.
מאמא שלו. 
מאמא שלנו.

אתמול, י"א בחשון, היה יום פטירתה.
רחל אמנו.

האישה שגילתה לעולם כולו שאריכות ימים לא מתבטאת 
במשך של זמן, אלא בעומק ועושר של קיום.

האישה שנקברה בדרך בנפרד מכולם, אך בזכותה בניה יגיעו 
בסופו של דבר אל היעד.

האמא שהיו לה רק שני בנים, אבל הטוב והמסירות ששפעו 
ממנה, נצרבו בגנטיקה הרוחנית של כולנו וזורמים בעורקים 

של עם ישראל לדורותיו מאז ועד היום.
רחל,  אמא  אלייך,  מתגעגעים  זוכרים,   – הילדים  ואנחנו 

ומבטיחים לך להמשיך בדרכך.
ָׂשָכר  ֵיׁש  ִּכי  ִמִּדְמָעה,   ְוֵעיַנִיְך  ִמֶּבִכי  קֹוֵלְך  ִמְנִעי  ה',  "ּכֹה אַָמר 
ְלאֲַחִריֵתְך,  ִּתְקָוה  ְוֵיׁש  אֹוֵיב.   ֵמֶאֶרץ  ְוָׁשבּו  ה',  ְנֻאם  ִלְפֻעָּלֵתְך, 

ְנֻאם ה', ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם" )ירמיהו לא(.

לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות לרשימת 
milatova.org.il :תפוצה

האם הכרתם פעם אישה שהייתה 
מוכנה לוותר על אהוב ליבה למען 

מישהי אחרת?
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אוצרים לרגע 
בדרך אל ההר 

השונים:  ומרכיביו  סמליו  על  יצחק,  עקידת  סיפור 
והאיל,  המלאך  העקידה,  להר,  המשותפת  העלייה 

קיבל לאורך השנים ביטויים רבים באמנות.
לכאורה,  מסתכמים,  אשר  הדרמטיים  הרגעים 
אינספור  הקורא  אצל  מעלים  בתנ"ך,  ב"פרשייה" 
ואצל  נכתבו,  שלא  ומחשבות  רגשות  על  שאלות 

האמן - את הניצוץ למשיכת המכחול הראשונה. 
הגרמנית,  בשפה  הכתוב   ,1908 משנת  תנ"ך  בספר 
 )Benjamin Harz Verlag( של  בתרגומו 
משה  אפרים  הנודע  האמן  של  איורים  משולבים 

ליליין.
יהודי,  ותחריטאי  צייר  היה   )1925-1874( ליליין 

ייסד יחד עם בוריס ש"ץ את 
"בצלאל", נחשב לאחד מגדולי 

האמנים היהודיים, 
הציוני  לאמן  ואף 

הראשון.
שלפנינו  באיור 
אברהם  מתוארים 
אל  בדרכם  ויצחק 
עוצמתית  ההר. 
בחירתו  ומרגשת 
לתאר  ליליין  של 
אברהם  את 
כשהוא  הכפוף 
של  ידו  לכף  נושק 

יצחק. 

ת
דו

יה
 ה

ת
ש

ור
מ

 ל
כז

מר
 ה

- 
מה

של
ל 

יכ
 ה

און
וזי

מ



10

החידה השבועית
יה

חוו
וה

ון 
יד

הח
ל 

כ"
מנ

ג, 
בר

וס
של

ב 
וא

י

חידה לפרשת וירא
אם נכפיל את המספר האחרון לדבר, בעצמו - נקבל גיל.

 אם נכפיל שנית - נקבל מתנה שקיבל גיבור הפרשה.
במה מדובר?

תשובה ללך לך
 החידה הייתה: 

 עם המעבר- אחד אז נזכר,
במריבה – אז נוסף השני מהעשרה.

הפתרון: 
ֶכם  אֶָרץ ַעד ְמקֹום ְשׁ ְבָרם בָּ ֲעבֹר אַ כשאברהם עבר בארץ נאמר: "ַויַּ

אֶָרץ" )יב,ו(. ַנֲעִני אָז בָּ ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְכּ
ין רֵֹעי ִמְקֵנה   לתגובות: info@hidonim.com במריבה של רועי אברהם ולוט נאמר: "ַוְיִהי ִריב בֵּ

ַנֲעִני  ְוַהְכּ לֹוט  ִמְקֵנה  רֵֹעי  ּוֵבין  אְַבָרם 
אֶָרץ" )יג,ז(. ב בָּ ִרִזּי אָז ֹיֵשׁ ְוַהְפּ

מעשרת  שניים  הם  והפריזי  הכנעני 
י  העמים שה' הבטיח לאברהם בברית בין הבתרים, "ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ
יִני  ָרת ֶאת ַהקֵּ דֹל ְנַהר פְּ ָהר ַהגָּ ַהר ִמְצַרִים ַעד ַהנָּ את, ִמנְּ ֶרץ ַהזֹּ ֶאת ָהאָ
ִרִזּי ְוֶאת ָהְרָפִאים ְוֶאת  י ְוֶאת הְפּ ְדמִֹני ְוֶאת ַהִחתִּ י ְוֵאת ַהקַּ ִנזִּ ְוֶאת ַהקְּ

י ְוֶאת ַהְיבּוִסי" )טו,יח-כא(. ִשׁ ְרגָּ ַנֲעִני ְוֶאת ַהגִּ ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַהְכּ
נשמח לארח את חידותיכם במדור זה עם ציון שמו של כותב 

החידה. נשמח לקבל רעיונות לכתובת הדואר האלקטרוני 
המצורפת מטה.

בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"
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נקודת מבט
שופטי בג"צ חיים בשוויץ או בהאג?

וגם הרבנות הראשית...
"ותאמר )=שרה( לאברהם: גרש האמה הזאת ואת בנה...
ויאמר אלקים... כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" 
)כא,י;יב(
"למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות" )רש"י, מחז"ל(

חזית המוראל וההסברה
חסר  אישי,  טירור  מול  רבתי,  בגבורה  ניצבים,  ישראל  אזרחי 
כתובת להשבת מלחמה שערה. מדינת ישראל ניצבת, בחולשה 
העולמית.  בתקשורת  שקרית  תקשורתית  מיתקפה  מול  רבתי, 
האלהים של אויבינו המוסלמים הוא אלהי רצח, זוועה ושקרים 
מבויימים לאחז את עיני העולם. שתי זירות עיקריות למלחמה 
הבינלאומית. לאסוננו  וההסברה  הלאומי  המוראל  זו:  נואשת 
הלאומי יש לנו הפרעות קשות גם מבית, ובכללן משתי רשויות-
על בתחומן: הבג"צ )וכן היועה"מ( ו...הרבנות הראשית. ואפרש 

שיחתי הכאובה;
חשוב  מרכיב  דמעות.  ושטופת  מדם  עקובה  במלחמה!  אנחנו 
המערכה  חיילי  שהרי  הלאומי,  המוראל  הוא  העמידה  בכח 
הנוכחית הם האזרחים מן השורה, מול אספסוף אזרחי מתפרע. 
להרוס את בתי  יועצים רבים, ובראשם אישי בטחון, מציעים 
צבאי  שיפוט  מכח  ולא  מלחמתי-בטחוני  כאקט  המפגעים, 
הקרובה,  מן המשפחה  אזרחות  לשלול  או אזרחי. מוצע עוד, 
האוקיינוס  מרחבי  אל  אותם  ולגרש  רכושה  את  להחרים 

המוסלמי. 
בכורסותיהם,  המרווחים  בג"צ  לשופטי  פרט  ילד,  לכל  ברור 
הרתעתיים  אלא  ענישתיים-מידתיים  אינם  אלו  שצעדים 
ולהנמכת  להעלאת המוטיבציה הלאומית שלנו  ופסיכולוגיים, 
זו של האויב. והבג"צ לא מרשה! פגיעה באושיות הדמוקרטיה! 
שבשדה  המשפטי,  וליועץ  בג"צ  לשופטי  פרט  ילד,  לכל  ברור 
קרב שוררים חוקים אחרים. ברור לכל ילד, פרט לשופטי בג"צ 
אשר  ולעת  חירומיים,  הינם  אלו  שאמצעים  המשפטי,  וליועץ 
ימות  של  'שוויצריים'  ונהלים  חיקוקים  לַשֵמר  ניתן  לא  כזאת 
המשפטי,  והיועץ  המעכב,  הבג"צ  כי  ילד  לכל  ברור  השיגרה. 
מובילים להתאבדות לאומית שלנו על מזבח דת-האג, כתמונת 

ראי לשהידים הנושקים לחרבם המוסלמית.
ניתן  ולא  במחלוקת,  שנויה  אלו  צעדים  שיעילות  אנכי  יודע 
להוכיח תוצאות בטווח קצר. אך בעיני זה אסון לאומי כשבג"צ 
ומסייע  המערכתי,  הבטחון  בגלגלי  משפטיים  מקלות  תוקע 

בעקיפין להקרבת בנינו ובנותינו למולך הדמוקרטיה.
אני קורא לבג"צ לרדת מן האולימפוס והכורסאות, ולהסתלק 
כנגד  פסיקה  מכל  הוכרזה(  לא  אם  )גם  בפועל  מלחמה  בעת 
רשויות הבטחון הלאומי, בטענה של אי-שפיטות מלחמתית, 

או בכל דרך מפותלת אחרת כפי שהם יודעים...

הרבנות מסייעת בעקיפין לשקרי-אויב
בחזית השקרים  הבינלאומית  ההסברה  השניה:  לחזית  ומכאן 
הר  על  יהודים  השתלטות  שעלילת  יודע  ינוקא  כל  הנבזיים. 
של  קודש  מלחמת  זו  ושודדיו.  עלי-בבא  מכזבי  היא  הבית 
הזוממים  מדומים  צלבנים  נגד  הנחלצים  מוסתים  מוסלמים 
להרוס את מסגדם בהר הבית. והנה הרבנות הראשית מתערבת 
להר,  להכנס  רבנים"   100 "איסור  כרוז  ע"י  זו  בזירה  בדיוק 
ליהודים  הקריאה  "צודקת  לאמר:  אויבינו,  ליד  ומשחקת 
שאם  הזו,  לעת  הכרוז  של  פשרו  זה  הכבוש".  ההר  מן  לסגת 
קיימת  כלום  בנדון?  הלכה  לפרסם  ברבנות  ראו  כן מה  לא 
נהירה המונית שראוי לעצרה? וכרוז נוסף בצדו יוכיח: כמאה 
אקדמאים )דתיים?( פרסמו מינשר שלא לבקר בהר ולעצבן את 
נעדרת  המוסלמים. ועוד, אם אכן הכרוז הוא א-פוליטי כיצד 

ממנו הדרישה ההלכתית לאסור על עליית נכרים? 
ציבור  בענייני  הלכה  פסקי  מפרסמת  הרבנות  האם  ובכלל, 
ומחתימה רבני ערים ושכונות? בנקל יכלה לפרסם נגד מכינות 
נגד  מעורבת,  נוער  תנועת  נגד  המכירה,  היתר  נגד  צבאיות 
יועצות הלכה, נגד מניינים שוויוניים ועוד. האם הרבנות נקטה 
אי פעם דרך זו מלבד סוגיית העלייה להר שיש לה השלכה 
פוליטית ישירה? ועוד, כל ינוקא יודע שאיש לא יושפע ממנו 
את  הכרוז  בחותמי  רואה  איננו  העולים  שפוטנציאל  משום 
הדתית  לציונות  המשוייכים  שנים  רק  בהם  מצאתי  רבניו. 
באחת,  מ'הר-המור'.  שלשה  ועוד  השפעה,  בעלי  שנחשבים 
רבני-פוליטי )כעין איסור העלייה לארץ  נוצר כמסר  המסמך 
הציונית בשעתו( ולא כפסק הלכה לשואלים. הוא מכוון להדהד 
באזני ממשלת ההיסוס והתקשורת העולמית לאמר 'גם אנחנו 

בין האוסרים' לקול מצהלות השמאל הישראלי. 
עצתי איפוא לרבנות לנקוט ב'שב ואל תאמר', גם אם הפסק 
אמיתי וחשוב בעיניה. ראו מה אירע בתקשורת צמאת דם-
את  שדחף  המופתי  על  רוה"מ  של  הנכונה  להכרזתו  ישראל 

ה'פתרון הסופי' צודק אבל מזיק!
)נכתב במוצ"ש לך-לך(
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קריאה לבג"צ ולרבנות 
להסתלק מן הזירה 

הפוליטית בשעת חירום

ספרי הרב ישראל רוזן
 בחצוצרות בית ה' - 50 מאמרי הלכה 

 וטכנולוגיה 600 עמ' * 60 ₪
 ואוהב גר - הלכה, אגדה ופולמוס

 ספר שופטים בגובה חז"ל - )מהד' חדשה( 
כל ספר כ-350 עמ' 40 ₪

 אתרי סגולה / נקודת מבט - 30 ₪ 
המחיר כולל משלוח

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 

לינר
נרות שבת חשמליים

איך תדליקו בברכה 
בבית מלון?

לפרטים והזמנות 02-993211 או באתר ׳צומת׳

הפתרון ההלכתי האידיאלי
נרות שבת חשמליים של צומת!

₪ 90


