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האש המאחדת
הרב טוביה שלמה בר אילן
כִּי ִּ ֵתצֵ א ִּאֵ ׁש ִּו ָמצְ אָ ה ִּקֹצים ִּ ְונֶאֱ ַכל ִּגָד ׁיש ִּא ֹו ִּהַ ָק ָמה ִּא ֹוִּ
הַ ָש ֶד ׁ ַ
הִּשלֵםִּי ׁ ְַשלֵםִּהַ ַמבְ ערִּאֶ תִּהַ ְבעֵ ָרה ִּ
יתיבִּרבִּאמיִּורבִּאסיִּקמיהִּדר'ִּיצחקִּנפחאִּ ִּ,
מר ִּא"לִּ :לימא ִּמר ִּשמעתתאִּ ,ומר ִּא"לִּ :לימא ִּמרִּ
אגדתאִּ ,פתח ִּלמימר ִּאגדתא ִּולא ִּשביק ִּמרִּ ,פתחִּ
למימרִּשמעתתאִּולאִּשביקִּמרִּ ִּ.

ר' ִּיצחק ִּנפחא ִּשומע ִּבקשות ִּסותרות ִּמתלמידיוִּ.
תלמיד ִּאחד ִּמבקש ִּלשמוע ִּדבר ִּהלכהִּ ,ואילוִּ
התלמיד ִּהשני ִּמבקש ִּלשמוע ִּדבר ִּאגדהִּ .כדיִּ
להענותִּלבקשתםִּ,ר'ִּיצחקִּנפחאִּמלמדִּאתִּהפסוקִּ
שפתחנו ִּבוִּ ,ודורש ִּממנו ִּשתי ִּדרשותִּ .דרשה ִּאחתִּ
אגדית ִּהנוגעת ִּבגאולת ִּישראל ִּואילו ִּדרשה ִּאחתִּ
הלכתיתִּ,הקובעתִּש"אשוִּמשוםִּחציו"ִּ,כלומרִּשאדםִּ

אמר ִּלהםִּ :אמשול ִּלכם ִּמשלִּ ,למה ִּהדבר ִּדומה?ִּ

שהדליק ִּאש ִּוהאש ִּהתפשטה ִּוהזיקהִּ ,ההזק ִּנחשבִּ

לאדם ִּשיש ִּלו ִּשתי ִּנשיםִּ ,אחת ִּילדה ִּ(צעירה) ִּואחתִּ

כנעשהִּבאופןִּישירִּעלִּידיִּהמדליקִּ .

זקינהִּ ,ילדהִּמלקטת ִּלו ִּלבנות ִּ(כדיִּשיראהִּצעיר)ִּ ,זקינהִּ
מלקטתִּלוִּשחורותִּ(כדיִּשיראהִּמבוגר)ִּ,נמצאִּקרחִּמכאןִּ
ומכאן!ִּ ִּ

נראהִּלומרִּשלאִּלחינםִּר'ִּיצחקִּנפחאִּעוסקִּבגאולתִּ
ישראלִּ .כעת ִּבזמן ִּהגלותִּ ,ישנו ִּנתק ִּבין ִּהלימודִּ
ההלכתי ִּוהלימוד ִּהאגדיִּ .תלמיד ִּאחד ִּמבקש ִּכךִּ

אמרִּלהןִּ:איִּהכיִּ,אימאִּלכוִּמלתאִּדשויאִּלתרוייכוִּ:

ותלמיד ִּאחר ִּמבקש ִּכך ִּו"נמצא ִּקרח ִּמכאן ִּומכאן"ִּ.

(רש"יִּ :דשוויא ִּלתרוייכו ִִּּ -אגדתא ִּושמעתתא ִּבדבר ִּאחדִּ
ושניכםִּשויןִּבהִּשתתרצוִּותחפצוִּבהִּ ).

אולםִּ ,בעת ִּהגאולהִּ ,יבוא ִּהדבר ִּעל ִּתיקונוִּ .העיסוקִּ

כי ִּתצא ִּאש ִּומצאה ִּקוצים ִִּּ -תצא ִּמעצמה(ִּ ,כי ִּתצאִּ
מעצמהִִּּ -אנחנוִּגרמנוִּלוִּשקלקלנוִּוהבטיחִּהקדושִּברוךִּ
הואִּלשלםִּכאילוִּהואִּהבעירה).

ִּ

ההלכתי ִּלא ִּיסתור ִּאת ִּהעיסוק ִּהאגדיִּ ,אלא ִּאדרבהִּ
ניתןִּיהיהִּלשלבִּביןִּשניהםִּ .
ב"הִּבדורִּאתחתלתאִּדגאולהִּעלינוִּללכתִּבדרךִּזוִּ.
אמנםִּ,לאִּתמידִּניתןִּהדברִּ,אבלִּבסוגיותִּרבותִּ,ניתןִּ

שלםִּישלםִּהמבעירִּאתִּהבערהִִּּ-אמרִּהקדושִּברוךִּ
הואִּ :עלי ִּלשלם ִּאת ִּהבערה ִּשהבערתיִּ ,אני ִּהציתיִּ
אש ִּבציוןִּ ,שנאמרִּ :ויצת ִּאש ִּבציון ִּותאכל ִּיסודותיהִּ,
ואני ִּעתיד ִּלבנותה ִּבאשִּ ,שנאמרִּ :ואני ִּאהיה ִּלהִּ...
חומתִּאשִּסביבִּולכבודִּאהיהִּבתוכה;ִּ ִּ
שמעתתאִּ ,פתח ִּהכתוב ִּבנזקי ִּממונו ִּ(שהזיק ִּממונוִּ
דכתיבִּכיִּתצאִּמשמעִּמעצמהִּשהדליקִּבתוךִּשלוִּוהלכהִּ
ודלקהִּבתוךִּשלִּחבירו) ִּוסייםִּבנזקיִּגופוִּ(שקראוִּמבעירִּ
בידים)ִּ .לומר ִּלךִּ :אשו ִּמשום ִּחציו(ִּ .כזורק ִּחץ ִּשמזיקִּ
למרחוק ִּדאיהו ִּגופיה ִּעביד ִּהכא ִּנמי ִּאיהו ִּגופיה ִּעבידִּ
ונפקא ִּמיניה ִּלחייבו ִּבד' ִּדברים ִּאם ִּהוזק ִּבה ִּאדםִּ

כדאמרינןִּבפ"בִּ(דףִּכג)ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ.
(גמרא ב"ק ס):

לחשוף ִּולהתחבר ִּלעומק ִּהנפשי ִּוהרוחני ִּהנמצאִּ
בדיניםִּובסברותִּההלכתיותִּ .במיוחדִּהדבריםִּנכוניםִּ
בסוגייתִּ'יהרגִּואלִּיעבור'ִּשאנוִּעוסקיםִּבהִּבשבועותִּ
אלוִּ ,סוגיות ִּאשר ִּמהוות ִּאת ִּהתשתית ִּהבסיסית ִּשלִּ
ערכיִּהנצחִּשלִּעםִּישראלִּ ִִּּ.
ִּ

סיכום סוגיית רודף
עדן משה דה קסטרו

בימים ִּהאחרונים ִּעסקנו ִּבשיטת ִּר' ִּיונתן ִּבןִּ
שאול ִּבסוגיית ִּ'רודף' ִּהרחבהִּ .הנחת ִּהיסודִּ
בשיטתו ִּהיא ִּשמותר ִּלהרוג ִּאת ִּהרודף ִּעלִּ
מנת ִּלהציל ִּאת ִּהנרדף ִּרק ִּכאשר ִּאיןִּ

המדבר ִּעל ִּמקרה ִּביניים ִּאלא ִּחזרנו ִּלדין ִּהפשוטִּ
של ִּ'לא ִּתרצח'ִּ .ראיה ִּלדברים ִּאלו ִּנמצאת ִּבלשוןִּ
שלִּר'ִּיונתןִּ,מדועִּכשהמצילִּהורגִּכשלאִּנצרךִּהואִּ
נהרג? ִּמשום ִּשהוא ִּמוגדר ִּכרוצח ִּמהתורהִּ .זוהיִּ
הנחת ִּיסוד ִּחשובה ִּשמעצימה ִּאת ִּהקושיה ִּעלִּ

אפשרותִּאחרתִּלהצילוִּ.בשיטתוִּשלִּר'ִּיונתןִּ
בןִּשאולִּמסתתריםִּשניִּדיניםִּ-א'ִּ:אםִּאפשרִּ

פסיקתִּהרמב"םִּ .

להציל ִּאת ִּהנרדף ִּבאחד ִּמאברי ִּהרודףִּ,
חייב ִּלהצילו ִּבאחד ִּמאבריוִּ .ב'ִּ :אם ִּבכלִּ
זאת ִּהרג ִּאת ִּהרודףִּ -נהרג ִּעליוִּ .ר' ִּיונתןִּ

רמב"ם ִּהלכות ִּרוצח ִּפ"א ִּהלכה ִּי"ג'ִּ :כל ִּהיכולִּ
להציל ִּבאחד ִּמאבריו ִּולא ִּטרח ִּבכך ִּאלא ִּהצילִּ
בנפשו ִּשל ִּרודף ִּוהרגו ִּהרי ִּזה ִּשופך ִּדמים ִּוחייבִּ

מוכיח ִּאת ִּשיטתו ִּמוולדותִּ -המקרה ִּבתורהִּ
כמו ִּשראינו ִּלעיל ִּהוא ִּראובן ִּושמעון ִּרביםִּ
ביניהםִּוראובןִּרוצהִּלהרוגִּאתִּשמעוןִּולשםִּ
כך ִּמניף ִּאת ִּידוִּ ,על ִּכן ִּהוא ִּמוגדר ִּכרודףִּ.
אך ִּבמקום ִּלפגוע ִּבשמעון ִּהוא ִּפגע ִּבאישהִּ
הרה ִּשנקרתה ִּלמקוםִּ .הדין ִּבתורה ִּהואִּ
ששמעון ִּצריך ִּלשלם ִּעל ִּהנזק ִּשנגרםִּ
לוולדות ִּמשום ִּשהוא ִּלא ִּהיה ִּחייב ִּמיתהִּ
באותה ִּעת ִּשהרים ִּאת ִּאגרופו ִּלפגועִּ
בשמעוןִּ ,זאת ִּמשום ִּשהנרדףִּ ,שמעוןִּ ,היהִּ
יכול ִּלהציל ִּאת ִּעצמו ִּבאחד ִּמאבריו ִּשלִּ
ראובןִּ ִּ.
לעיל ִּאמרנו ִּשיש ִּשני ִּחידושים ִּבדברי ִּר'ִּ
יונתןִּ ,אך ִּבמקור ִּלשיטתו ִּיש ִּביסוס ִּרקִּ
לחידוש ִּהראשוןִּ ,ולא ִּמוזכר ִּכלל ִּביסוסִּ
להלכה ִּהשנייהִּ ,אז ִּמה ִּמקורו ִּשל ִּהחידושִּ
השניִּבשיטתִּר'ִּיונתן?ִּהמקורִּלחידושִּהשניִּ
הוא ִּדין ִּהתורה ִּ'לא ִּתרצח'ִּ .אם ִּאין ִּברירהִּ
אלא ִּלהרוג ִּאת ִּהרודףִּ ,ודאי ִּשחייב ִּלהרוגִּ
אותוִּ .אך ִּאם ִּיש ִּאפשרות ִּאחרתִּ ,אין ִּדיןִּ

מיתהִּ ,אבל ִּאין ִּבית ִּדין ִּממיתין ִּאותו'ִּ .הרמב"םִּ
ציטטִּמשיטתִּר'ִּיונתןִּבןִּשאולִּבגמראִּאתִּרובִּדינוִּ
אך ִּהוסיף ִּ'אבל ִּאין ִּבית ִּדין ִּממיתין ִּאותו'ִּ .מהִּ
המקורִּלדבריםִּאלוִּשלִּהרמב"ם?ִּאםִּבןִּאדםִּעברִּ
על ִּלאו ִּשל ִּ'לא ִּתרצח' ִּכמו ִּשראינו ִּלעילִּ ,ודאיִּ
שממיתין ִּאותו ִּע"י ִּבית ִּדין! ִּומדוע ִּלא ִּפסקִּ
הרמב"ם ִּכך? ִּכמו ִּכן ִּמצינו ִּבטור ִּבסי' ִּתכ"הִּ,
המקשה ִּעל ִּדברי ִּהרמב"ם ִּהנ"ל'ִּ -וכתבִּ
הרמב"ם...ואיני יודע ִּכיוון ִּשחייב ִּמיתה ִּלמה ִּאיןִּ
ביתִּדיןִּממיתיןִּאותו'ִּ ִּ.
הגרי"ז ִּבחידושיו ִּמציין ִּמספר ִּמקומות ִּברמב"םִּ
ששםִּ ,כמו ִּבמקרה ִּדידןִּ ,הדין ִּהוא ִּמיתה ִּבידיִּ
שמייםִּולאִּבידיִּביתִּהדיןִּ,לדוגמאִּבמקרהִּבוִּאדםִּ
כפת ִּאת ִּחבירו ִּבפני ִּהארי ִּאו ִּאדם ִּששלח ִּשליחִּ
להרוג ִּאדם ִּאחר ִּחייבים ִּמיתה ִּבידי ִּשמייםִּ ,כךִּ
פוסק ִּהרמב"םִּ .מפסיקת ִּהרמב"ם ִּבמקומות ִּאלוִּ
עלינו ִּלחדד ִּאת ִּהקושי ִּשל ִּהטור ִּבדברי ִּהרמב"םִּ.
כעתִּראינוִּשישִּברמב"םִּמושגִּשלִּחייביִּמיתהִּבידיִּ
שמייםִּ,ולטורִּלאִּהיהִּקשהִּעלִּמושגִּזהִּבכללותוִּ,

אלא ִּהקושי ִּהוא ִּנקודתיִּ ,רק ִּבמקרה ִּשלנוִּ,
מדועִּאדםִּשעברִּעלִּ'לאִּתרצח'ִּנהרגִּבידיִּ
שמים? ִּהרי ִּהמציל ִּהרג ִּבידיו ִּאת ִּהרודףִּ
ומדוע ִּשבית ִּדין ִּלא ִּימיתו ִּאותו? ִּבמקריםִּ
אחרים ִּשהובאו ִּלעיל ִּמובן ִּלטור ִּמדוע ִּהדיןִּ
הואִּמיתהִּבידיִּשמיםִּולאִּבידיִּביתִּהדיןִּ,אךִּ
כאןִּישִּקושיִּגדולִּבהבנתִּדבריוִּ .
הבית ִּיוסף ִּמתרץ ִּשני ִּתירוציםִּ ,ושניהםִּ
מופיעיםִּעלִּהטורִּבסי'ִּתכ"הִּ:הראשון'ִּ,כיווןִּ
שנכנס ִּברשותִּ '...המציל ִּנכנס ִּבהיתרִּ
למקרה ִּבו ִּיש ִּלו ִּרשות ִּלפגוע ִּברודףִּ .ודאיִּ
שלכתחילהִּאסורִּלוִּלהרוגִּאתִּהרודףִּועדיףִּ
שיצילִּאתִּהנרדףִּבאחדִּמאבריוִּ.אךִּגםִּאםִּ
הרגו ִּשלא ִּבהיתרִּ ,כניסתו ִּלמקרה ִּהייתהִּ
בהיתר ִּולכן ִּהוא ִּנהרג ִּבידי ִּשמים ִּולא ִּבידיִּ
בית ִּדיןִּ .תירוץ ִּנוסף ִּשל ִּהב"י ִּנמצא ִּבספרוִּ
'בדקִּהבית'ִּ,ספרִּשנכתבִּעלִּהטורִּכהוספהִּ
לספר ִּבית ִּיוסף ִּובו ִּחידודיםִּ ,הערותִּ
והוספותִּ ,כנראה ִּמשום ִּשהבין ִּאתִּחולשותיוִּ
של ִּהתירוץ ִּהראשון'ִּ -לא ִּשייך ִּבו ִּהתראהִּ'...
אפשרותִּאחתִּלהסברִּהתירוץִּהיאִּאפשרותִּ
טכניתִּ,כאשרִּרואיםִּאתִּראובןִּעושהִּמעשהִּ
מצווה ִּומציל ִּאת ִּשמעון ִּמפני ִּהרודףִּ ,אףִּ
אחד ִּלא ִּמתרה ִּבו ִּכיוון ִּשמוכח ִּוודאי ִּלכלִּ
שהוא ִּמצילִּ .לכן ִּמבחינה ִּטכנית ִּאי ִּאפשרִּ
לדוןִּאתִּראובןִּבביתִּהדיןִּמשוםִּשלאִּהתרוִּ
בוִּ .אפשרות ִּשניה ִּלהסביר ִּהיא ִּשלמרותִּ
שברור ִּשראובן ִּבא ִּלהציל ִּאת ִּשמעוןִּ
מהרודףִּ ,התרו ִּבוִּ ,אך ִּהוא ִּלא ִּקיבל ִּאתִּ
ההתראה ִּמשום ִּשהוא ִּלא ִּאמרִּ'על ִּמנת ִּכןִּ
אני ִּעושה' ִּולכן ִּאי ִּאפשר ִּלדון ִּאותו ִּבביתִּ
הדיןִּעלִּמעשהִּרצחִּ.ישנן ִּמספרִּקושיותִּעלִּ
שני ִּהתירוצים ִּהללוִּ ,אך ִּאין ִּכאן ִּהמקוםִּ
להאריךִּ .

שניִּתירוציםִּנוספיםִּמובאיםִּבדבריִּהאחרוניםִּר'ִּ
שלמהִּאיגרִּוהגרי"זִּ(שאתִּתירוצוִּלאִּנביאִּלעיל)ִּ.
שםִּבנוסףִּלתירוציםִּ,מובאיםִּעודִּשניִּיסודותִּ
חשוביםִּבסוגייתִּרודףִּובאִּבמחתרתִּ.גםִּהגרי"זִּ
וגםִּר'ִּשלמהִּאיגרִּ,בנוִּשלִּר'ִּעקיבאִּאיגרִּ,בוניםִּ
אתִּתירוצםִּעלִּדבריִּהרמב"םִּבמקומותִּאחריםִִּּ-
ר'ִּשלמהִּבונהִּאתִּתירוצוִּעלִּדבריִּהרמב"םִּ
בהלכותִּרוצחִּבשגגהִּפ"הִּה"יִּ,שםִּמדוברִּעלִּרוצחִּ
בשוגגִּשהגיעִּלעירִּמקלטִּ,אךִּהרוצחִּמאסִּבעירִּ
המקלטִּויצאִּחוץִּלתחומהִּ,פוסקִּהרמב"םִּ
שבעקבותִּמעשהִּזהִּהואִּהתירִּאתִּדמוִּוישִּרשותִּ
לגואלִּהדםִּלהרוגִּאותוִּ.בנוסףִּ,אםִּאדםִּאחרִּ
הרגוִּ,לאִּמתחייבִּעלִּהריגתוִּ.שואלִּר'ִּשלמהִּ,מדועִּ
אדםִּאחרִּאינוִּמתחייבִּעלִּהריגתו?ִּהריִּהואִּהרגִּ
מישהוִּללאִּכלִּסיבה!ִּאלאִּמשוםִּשלגואלִּהדםִּ
מותרִּלהרוגִּאתוִּ,דמוִּ'הותר'ִּלכלִּהעולםִּ.מדבריםִּ
אלוִּיוצאִּשאםִּישנוִּאדםִּשישִּהיתרִּלמישהוִּאחדִּ
בכלִּהעולםִּלהורגוִּ,לכלִּאדםִּאחרִּאסורִּלהרוגִּ
אותוִּ,אךִּבכלִּזאתִּהואִּמוגדרִּכמיִּש'איןִּלוִּדמים'ִּ
וכלִּאדםִּלאִּמתחייבִּעלִּהריגתו.

על חוק "עונש מוות למחבלים"
יעקב נרי
"במקום זה בו אני עומד לפניכם,
שופטי ישראל ,ללמד קטגוריה על
אדולף אייכמן אין אני עומד יחידי;
עמדי ניצבים כאן ,בשעה זו ,שישה
מיליון קטגורים ...דמם זועק אך
קולם לא יישמע .אהיה על כן אני
להם לפה ואגיד בשמם את כתב
האישום הנורא"ִּ ִּ.
כך ִּפתח ִּהתובע ִּגדעון ִּהאוזנר ִּאתִּ
דבריוִּבמשפטִּאייכמןִּ .
ִּ ִּ

בשנת ִִּּ 1961התרחש ִּמאורע ִּהיסטוריִּ .בפעםִּ
הראשונהִּ ,ונכון ִּלהיום ִּאף ִּהאחרונהִּ ,הוצאִּ
להורג ִּאדם ִּבמדינת ִּישראלִּ .מדובר ִּבלא ִּאחרִּ
מאדולף ִּאייכמןִּ ,הצורר ִּהנאצי ִּשנחטףִּ
מארגנטינהִּבמבצעִּמתוחכםִּשלִּהמוסדִּוהובאִּ
לארץ ִּמורדם ִּבתוך ִּארון ִּבתא ִּהמטען ִּשלִּ
המטוסִּ .
ִּ
המשנה ִּבמסכת ִּמכות ִּ(אִּ ,י) ִּכותבת ִּהלכהִּ ,אוִּ
ליתר ִּדיוק ִּעובדהִּ ,מעניינת ִּומפתיעה ִּבמידהִּ
מסוימתִּ ִּ:
"סנהדרין ִּההורגת ִּאחד ִּבשבוע ִּ[=שבע ִּשנים]ִּ

נקראת ִּחובלניתִּ .רבי ִּאליעזר ִּבן ִּעזריה ִּאומרִּ:
אחד ִּלשבעים ִּשנהִּ .רבי ִּטרפון ִּורבי ִּעקיבאִּ
אומרים ִּאילו ִּהיינו ִּבסנהדרין ִּלא ִּנהרג ִּאדםִּ
מעולםִּרשב''גִּאומרִּאףִּהןִּמרביןִּשופכיִּדמיםִּ
בישראלִּ ".

לא ִּניכנס ִּכעת ִּלביאור ִּהמחלוקת ִּבין ִּהתנאיםִּ
שהיא ִּדבר ִּמעניין ִּבפני ִּעצמוִּ ,אך ִּהעובדהִּ
המצוינת ִּבמשנה ִּהיא ִּדבר ִּמפתיע ִּמאודִּ .איןִּ
ספקִּשביהדותִּניתןִּערךִּגבוהִּמאודִּלחייִּאדםִּ,
אךִּעםִּזאתִּ,בהתחשבִּבעובדתִּקיומןִּשלִּל"טִּ

אבות ִּמלאכה ִּשיש ִּבאפשרותנו ִּ'להיכשל' ִּבהןִּ
בכלִּשבתִּושבתִּ,עםִּתופעהִּשלִּגנביםִּשלעיתיםִּ
נכנסיםִּלגֵדרִּ'באִּבמחתרת'ִּ,דבריםִּשבכלִּיוםִּ,
היינו ִּמצפים ִּשיהיו ִּהרבה ִּיותר ִּאנשים ִּשהוצאוִּ
להורגִּ .נראה ִּשחז"ל ִּעשו ִּמאמצים ִּרבים ִּכדיִּ
שלא ִּלהוציא ִּאדם ִּלהורג ִּויש ִּתנאים ִּרביםִּ
שצריכיםִּלהתקייםִּכדיִּשביתִּדיןִּיחליטִּלהוציאִּ
להורגִּ .למשלִּ ,שהדבר ִּיעשה ִּבמזידִּ ,עדיםִּ
והתראה ִּנכונה ִּושמבצע ִּהעבירה ִּיבהיר ִּשעלִּ
דעתִּזאתִּהואִּעושהִּ .
ִּ
השנה ִּאנחנו ִּבשנת ִּתשע"חִּ ,2018,ומדינתִּ
ישראלִּחוגגתִִּּ70שנהִּלקיומהִּ,במקרהִּ,אוִּשלאִּ,
ִּ
כמה ִּאנשים ִּהוצאו ִּלהורג ִּבשנות ִּקיומה ִּשלִּ
המדינה? ִּאדם ִּאחד ִּבלבדִּ ,כבר ִּאמרנוִּ .נדמהִּ
שר'ִּאלעזרִּבןִּעזריהִּלאִּהיהִּמרוצהִּמתפקודהִּ
שלִּמערכתִּהמשפטִּהישראליתִּואףִּייתכןִּשהואִּ
היה ִּמכנה ִּאותה ִּ'חובלנית'ִּ ,מצד ִּשני ִּמדינתִּ
ישראלִּחוגגתִּאתִּכניסתהִּלסבבִּהִּ70-השניִּ,אזִּ
אוליִּמותרִּלנוִּשובִּ,אתםִּיודעיםִּ ...
והנה ִּבדיוק ִּבשנה ִּזוִּ ,התעוררִּלאחרונה ִּמחדשִּ
במדינה ִּפולמוס ִּציבורי ִּנרחב ִּסביב ִּחוק ִּ'עונשִּ
מוות ִּלמחבלים' ִּ[אגב ִּלא ִּמדובר ִּבחוק ִּחדשִּ
אלאִּמדוברִּסךִּהכולִּבהוספתִּסעיףִּאחדִּלחוקִּ
קיים"ִּ,חוקִּהעונשין"ִּ,שיקבעִּ"גזרִּדיןִּעונשִּמוותִּ
למורשע ִּברצח ִּבנסיבות ִּטרור"(ִּ ִּ1הערה ִּ ִּבדףִּ
הבא)ִִִּּּ]ִּהחוקִּעברִּבקריאהִּטרומיתִּברובִּדחוקִּ
מאוד ִּשל ִִּּ 52חברי ִּכנסת ִּמול ִִּּ ,49ונראה ִּמהִּ
יהיה ִּגורלו ִּבהמשךִּ .זאת ִּבמידה ִּשבג"ץ ִּלאִּ
יתערב ִּומאמצם ִּשל ִּחברי ִּהכנסת ִּיהפוך ִּללא-
רלוונטיִּ .עלינו ִּלשאול ִּאת ִּעצמנוִּ ,האם ִּמדוברִּ
במקרהִּשנושאִּזהִּעלהִּבדיוקִּכעת? ִּ
ִּ
ִּ

הסיבה ִּשאני ִּמתייחס ִּלעניין ִּזה ִּהיא ִּכי ִּחשובִּ
שאנחנו ִּלא ִּניתן ִּלחוק ִּבעל ִּהשלכות ִּכה ִּרבותִּ
לעבור ִּלידינו ִּמבלי ִּלשים ִּלב ִּולהבין ִּאתִּ
המשמעויות ִּהנגזרות ִּממנוִּ .מדובר ִּבנושאִּ
עקרוני ִּשמעצב ִּאת ִּדמותה ִּשל ִּמדינת ִּישראלִּ
ואת ִּצורתה ִּהמוסריתִּ .כמו ִּכן ִּעלינו ִּלשים ִּלבִּ
לתהליכים ִּ'הסתוריים' ִּשמתרחשים ִּבתקופתנוִּ
ולתת ִּאת ִּהדעת ִּמדוע ִּהם ִּקורים ִּדווקאִּ
בתקופהִּזוִּ .
ממשִּלאִּמדובר ִּבוויכוח ִּשל ִּ'שמאל' ִּנגדִּ'ימין'ִּ
וזהוִּ,ישנםִּשיקוליםִּרביםִּהמעורביםִּבנושאִּעודִּ
מֵ עבר ִּלדיון ִּעל ִּחיי-אדםִּ .כל ִּאחד ִּצריך ִּויכולִּ
ללבן ִּלעצמו ִּאת ִּהעניין ִּולא ִּלקרוא ִּ'בעד' ִּ(אוִּ
'נגד') ִּללא ִּמחשבה ִּכללִּ .ברור ִּשכולם ִּרוציםִּ
פתרוןִּלבעייתִּהטרורִּוהפיגועיםִּ,אבלִּהנהִּסתםִּ
כמהִּנקודותִּלמחשבהִּ,התוצאהִּשלִּהחוקִּהזהִּ
יכולה ִּלעודד ִּערבים ִּלעשות ִּפיגועים ִּבתקווהִּ
להפוך ִּלשהידים ִּגיבורים ִּשיהללו ִּאת ִּמותםִּ
הפומבי ִּויקראו ִּעל ִּשמם ִּכיכרותִּ .בנוסףִּ ,לאִּ
בטוח ִּשזהו ִּהפתרון ִּהמוצלח ִּביותרִּ ,ייתכןִּ
והרעתִּתנאיִּהכליאהִּשלִּהאסיריםִּתהיהִּענישהִּ
אפקטיביתִּיותרִּ .ושלישיתִּ ,מה ִּמטרתו ִּשל ִּחוקִּ
כזה?ִּענישהִּ,הרתעהִּאוִּענייןִּאחרִּבכללִּ,צריךִּ
לבדוק ִּטוב ִּהאם ִּהחוק ִּאכן ִּישיג ִּאת ִּמטרתוִּ.
ומכיווןִּאחרִּלחלוטיןִּ -מהִּיהיהִּדינםִּשלִּיהודיםִּ
שיורשעוִּברצחִּבפעולותִּטרורִּכלפיִּערבים? ִּ

מסמך ִּזה ִּלא ִּמהווה ִּהבעת ִּעמדה ִּכלשהי ִּלצדִּ
מסוים ִּבדיון ִּאלא ִּמעלה ִּנקודה ִּלמחשבהִּ.
מטרתו ִּהיא ִּכפולהִּ ,ראשיתִּ ,לעורר ִּחשיבהִּ
עצמאיתִּ ,מקורית ִּומורכבת ִּלגבי ִּכל ִּנושאִּ.
שניתִּ,עלינוִּלהביןִּשחלקִּמ"תיקוןִּעולםִּבמלכותִּ
שדי" ִּהוא ִּגיבוש ִּוהבעת ִּדעה ִּלגבי ִּכל ִּמהִּ
שמתרחש ִּבסביבתנו ִּובמדינתנו ִּבפרטִּ ,ובעולםִּ
בכללִּ .לעצם ִּגיבוש ִּדעה ִּבנושא ִּמסוים ִּכבר ִּישִּ
השלכה ִּ'רוחנית' ִּעצומה ִּעל ִּהמציאותִּ ,כראיהִּ
ראו ִּכמה ִּהתפיסות ִּהפילוסופיות ִּוהאקדמיותִּ
משפיעותִּבפועלִּעלִּהעולםִּכולוִּ .
(ִּ –ִּ 1הערה) ִּהדין ִּהצבאי ִּמאפשר ִּכבר ִּכיום ִּלהטילִּ
עונש ִּמוות ִּעל ִּמורשע ִּברצח ִּכחלק ִּמפעולת ִּטרור ִִּּ-
בתנאי ִּשהשופטים ִּפסקו ִּכך ִּפה ִּאחדִּ .הנוסחִּ
שמציעה ִּישראל ִּביתנו ִּקובע ִּכי ִּבית ִּהמשפט ִּהצבאיִּ
יוכל ִּלגזור ִּעונש ִּמוות ִּגם ִּברוב ִּרגיל ִּשל ִּשופטיםִּ.
הצעת ִּהחוק ִּקובעת ִּכי ִּלא ִּניתן ִּיהיה ִּלהקל ִּבעונשוִּ
שלִּמיִּשנגזרִּעליוִּעונשִּמוותִּבגזרִּדיןִּסופיִּ.ההצעהִּ
לא ִּמבקשת ִּלחייב ִּאת ִּהפרקליטות ִּהצבאית ִּלדרושִּ
הטלתִּעונשִּמוותִּבמקריםִּאלהִּ,והדברִּנתוןִּלשיקולִּ
דעתם ִּשל ִּהתובעים ִּבכל ִּאחד ִּמהמקריםִּ .החוקִּ
מבקש ִּלאשר ִּסעיף ִּנוסף ִּשלא ִּהוכנס ִּלהסכםִּ
הקואליציוניִּ ,שיאפשר ִּגם ִּלבתי ִּהמשפט ִּבתוךִּ
ישראלִּ ,ולא ִּרק ִּבתי ִּהדין ִּהצבאייםִּ ,לגזור ִּמוות ִּעלִּ
טרוריסטיםִּשהורשעוִּברצחִּ .

בטלפון עם אביאור קהלני

בכל מקום שהם
אחיה לוי ואלעד לנצ'יסקי

אביאור ִּקהלני ִּ(שיעור ִּג')ִּ ,גר ִּבפתח ִּתקווה ִּאוהבִּ

ישיבת ִּהגולןִּ ,אבל ִּבסופו ִּשל ִּדבר ִּאני ִּחושבִּ

לקרוא ִּולנגן ִּבפסנתר ִּ(חלטורות ִּבעיקר)ִּ .התגייסִּ
בסוף ִּשנה ִּשעברה ִּלחטיבה ִִּּ 7בשריון ִּונמצא ִּכעתִּ
בשיזפון.

שבאמתִּהיהִּמשהוִּטובִּבזהִּשהלכנוִּלשריוןִּ,ישִּ
יותרִּגיווןִּשלִּישיבותִּ,כשאתהִּבשריוןִּעםִּשישהִּ

ספר קצת מה אתה עושה היום?
עוד ִּשבוע ִּוחצי ִּמסיימים ִּאת ִּכל ִּההכשרהִּ ,מנקיםִּ
המון ִּאת ִּהטנקים ִּבצורה ִּמאוד ִּיסודית ִּובדרך ִּכללִּ
אחרי ִּמסדר ִּמג"ד ִּזה ִּלא ִּמספיק ִּטוב ִּאז ִּצריךִּ
לעשותִּאתִּזהִּשובִּ,מנקיםִּומטפליםִּבטנקיםִּממשִּ
"מלאכת ִּמחשבת"ִּ .זה ִּשבועות ִּלקראת ִּסוףִּ
ההכשרהִּאנשיםִּמרגישיםִּשלאִּממשִּעושיםִּעבודהִּ
תכלסִּ,רקִּעובדיםִּעלִּהטנקיםִּזהִּקצתִּמבאסִּאבלִּ
אחריִּשכברִּחווינוִּכלִּמיניִּדבריםִּהזוייםִּכמוִּלפרוסִּ
זחל ִּבארבע ִּבלילהִּ ,או ִּכשפתאום ִּמקפיצים ִּאותךִּ
ואתה ִּצריך ִּלטעון ִִּּ 82פגזים ִּבבת ִּאחתִּ ,ועכשיוִּ
אנחנוִּכברִּלקראתִּהסוףִּאזִּישִּאווירהִּטובהִּ ִּ..
איך היה להתגייס לשריון כשכמעט כל השיעור
שלך מתגייס ביחד למקום אחר?
אנחנו ִּשישה ִּשהלכנו ִּלשריון ִּמהשיעור ִּלעומת ִִּּ17
מגולניִּ ,ובהתחלה ִּזה ִּבאמת ִּהיה ִּקשהִּ ,לא ִּבכינוִּ
בלילותִּאבלִּאתהִּמרגישִּקצתִּבחוץִּ,שכאילוִּאנחנוִּ
בשריוןִּפהִּכשכולםִּבגולניִּוזהִּלאִּבאמתִּהעיקרִּשלִּ

משיחִּ,שישהִּמישיבתִּהגולןִּושישהִּמנתיבותִּזהִּ
מגוון ִּויפה ִּלראות ִּאת ִּזהִּ ,כיף ִּלפגוש ִּעודִּ
אנשיםִּמישיבותִּאחרותִּ,בטירונותִּבאמתִּהיינוִּ
מפוצליםִּ ,לא ִּהיינו ִּעם ִּהחבר'ה ִּשל ִּישיבתִּ
הגולןִּ ,אני ִּספציפית ִּבגלל ִּשאני ִּבתפקיד ִּשלִּ
טען ִּאז ִּהייתי ִּלבד ִּמהישיבה ִּב"מגמת ִּטענים"ִּ
מהִּשנקראִּ,הייתיִּבמחלקהִּנפרדתִּ,וכלִּהשארִּ
התפצלוִּזוגותִּשלשותִּבמחלקותִּ,אמנםִּזהִּלאִּ
החבר'ה ִּשבאמת ִּאיתם ִּמהישיבה ִּאבל ִּאתהִּ
מתחבר ִּגם ִּעם ִּשאר ִּהביינישים ִּשאיתךִּ ,ועםִּ
החילונים ִּשסביבך ִּשבאמת ִּהם ִּאחלה ִּחבר'הִּ,
אני ִּחושב ִּשאף ִּאחד ִּלא ִּמתבאס ִּעל ִּזהִּ
שהתפצלנוִּ ,באמת ִּזכינו ִּלפגושִּחבר'ה ִּלא ִּרקִּ
ביינישים ִּאיכותיים ִּשהם ִּחברים ִּשלנוִּ ,ועכשיוִּ
בהכשרהִּחזרנוִּלהיותִּביחדִּאזִּעודִּיותרִּגיבשִּ
אותנוִּ ,בעוד ִּשבועיים ִּבערך ִּהולכים ִּלפצלִּ
אותנו ִּשובִּ ,כל ִּאחד ִּלפלוגה ִּולצוות ִּשלוִּ ,כברִּ
לאִּנהיהִּכולםִּביחדִּ,אניִּמקווהִּמאודִּשנצליחִּ
לראותִּאיךִּאתִּהשניִּעדייןִּ .

איך אתה מרגיש את הישיבה אצלך בשירות?

חוויה מהשירות שלא תשכח לעולם?

אני ִּחושב ִּשהאכפתיות ִּשל ִּהישיבה ִּכלפיִּ
החייליםִּשלהִּזהִּמשהוִּשלקחתיִּ,במובןִּשתהיהִּ
אכפתי ִּכלפי ִּאחרים ִּז"א ִּבאת ִּממקום ִּכלשהוִּ

המ"מ ִּהעניש ִּאת ִּחבר ִּשלי ִּבזחילות ִּהלוך ִּחזורִּ
עלִּהפודרהִּ(חולִּאבקתיִּ,שאלוִּשריונר)ִּואזִּקראִּ
לנו ִּלח'ִּ ,עמדנו ִּשם ִּיחד ִּעם ִּהחבר ִּהזה ִּכשכולוִּ
מכוסה ִּפודרה ִּועם ִּמבט ִּהלם ִּבפניםִּ ,אזִּ
ִּ
התחלתיִּלצחוקִּ,המ"מִּאמרִּליִּשישִּליִִּּ 7שניותִּ
להירגעִּ ,מפה ִּלשם ִּלא ִּהצלחתי ִּוהמשכתיִּ
להתפוצץִּלוִּמצחוקִּמולִּהפניםִּ,אזִּהואִּאומרִּליִּ:

שבאמת ִּמקום ִּמדהיםִּ ,ישיבת ִּהגולן ִּזה ִּבאמתִּ
מקום ִּמדהיםִּ ,ובדיוק ִּהאמת ִּאתמול ִּממש ִּהיהִּ
ליִּשיחהִּעלִּזהִּעםִּחברִּמישיבהִּאחרתִּשאמרִּליִּ
בואנה ִּשמע ִּאתם ִּמקבלים ִּחמצוואריםִּ ,תיקיםִּ
עםִּשמותִּרקומיםִּ,באיםִּאליכםִּעםִּשלטיִּחוצותִּ
שלִּ"חייליִּישיבתִּהגולןִּאנחנוִּאתכם"ִּואנחנוִּלאִּ
מקבלים ִּכלום ִּואתה ִּשם ִּלב ִּלדבר ִּשהוא ִּלאִּ
מובן ִּמאליוִּ ,שלישיבת ִּהגולן ִּאכפת ִּמהחייליםִּ
שלהִּ ,הרבה ִּבזכות ִּדניאל ִּימין ִּהתותחִּ ,שדואגִּ
לסדרִּשיגיעוִּויבקרוִּ,האכפתיותִּשלִּישיבתִּהגולןִּ
מעודדתִּאותךִּלהיותִּאכפתיִּגםִּלאחריםִּ,זהִּלאִּ
מסתכם ִּרק ִּבמעגל ִּהמצומצם ִּשלךִּ ,אתהִּ
אכפתיִּכלפיִּכלִּהפלוגהִִּּ,כלפיִּכלִּאחדִּמהגדודִּ
ובכלל ִּכלפי ִּכל ִּהחיילים ִּזה ִּמשהו ִּשאני ִּמרגישִּ
שקיבלתיִּמהישיבהִּ,האכפתיותִּ .
ומבחינה דתית איך הישיבה באה לידי ביטוי?

"איןִּבעיהִּקהלניִּ,חכהִּחכהִּ.יאללהִּ,משוחרריםִּ.
קהלניִּבואִּאיתי"ִּ.אניִּהולךִּאליוִּוהואִּשואלִּאותיִּ:
"אתה ִּרואה ִּאת ִּהטנק ִּהזה?""ִּ ,הקרוב?""ִּ ,לאִּ,
הרחוקִּ .יש ִּלך ִּחצי ִּדקה ִּלזחול ִּהלוך ִּחזורִּ,
בהצלחה"ִּ .אחרי ִּשסיימתי ִּהחבר ִּהראשון ִּואניִּ
ישבנו ִּבצדִּ ,מכוסים ִּבפודרהִּ ,מנסים ִּלנשוםִּ
צוחקיםִּאחדִּעלִּהשניִּמיִּיותרִּמסכןִּ ..
משהו אחרון לאחל לחבר'ה
קודם ִּכל ִּלחבר'ה ִּשל ִּהשיעור ִּשלי ִּאני ִּרוצהִּ
באמת ִּלאחל ִּשיהיה ִּבהצלחה ִּלכל ִּאחד ִּואחדִּ
שבאמת ִּלא ִּמשנה ִּאיפה ִּהוא ִּנמצא ִּאם ִּהואִּ
בגולניִּאוִּאםִּהואִּמש"קִּדתִּבעירִּהבה"דיםִּ(עייןִּ

תמיד ִּיש ִּאת ִּהשאלות ִּהמעשיות ִּשל ִּ"איךִּ

ערך ִּרוני ִּכהןִּ ,חולה ִּעל ִּהבן ִּאדם ִּהזה ִּ)ִּ,

להשתמשִּבמכשירִּקשרִּבשבת?ִּ,חשמלִּבשבתִּ,

ולתלמידי ִּהישיבה ִּשתהיה ִּלכם ִּהצלחה ִּבלימודִּ
בעז"הִּ ,אל ִּתפחדו ִּלשגע ִּאת ִּהרבנים ִּבשאלותִּ
עלִּכלִּנושאִּשישִּ,אישיתִִּּליִּזהִּעזרִּהרבהִּ .

עירוב ִּבשטח" ִּבמצבים ִּהאלה ִּאני ִּישר ִּמתקשרִּ
לרבִּטוביהִּשואלִּאותוִּומציקִּלוִּ.בסופוִּשלִּדברִּ
בדברים ִּהמהותיים ִּאנחנו ִּמאוד ִּהחלטיים ִּלגביִּ
הדברים ִּשמגיעים ִּלנו ִּבין ִּאם ִּזה ִּזמני ִּתפילותִּ,
ארוחות ִּכמו ִּשצריך ִּואם ִּזה ִּשבשבת ִּיש ִּאיזהִּ
בעיה ִּעם ִּהעירוב ִּאז ִּלדרוש ִּעירוב ִּושלא ִּימרחוִּ
אותנוִּ,אבלִּלעשותִּאתִּזהִּבנועםִּובמתינותִִּּ,זהִּ
דבר ִּשהועבר ִּבמיוחד ִּבשיחות ִּשלפני ִּצבאִּ
בישיבהִּ .

ִּ

מהנעשה בישיבה

לרגלִּימיִּהשובבי"םִּפתחוִּהתלמידיםִּבמיזםִּחדשִּ–ִּכלִּשבועִּעבודהִּישיבתיתִּבנושאִּמסויםִּ.בשבועִּ
הראשוןִּהדגשִּהושםִּעלִּדיבורִּ,ותעניותִּדיבורִּנפוצוִּברחביִּהישיבהִּ.בשבועִּהשניִּהעוסקִּבתפילהִּראשִּ
הישיבהִּהרבִּמנוביץ'ִּ,העבירִּשיעורִּכלליִּבנושאִּכוונהִּבתפילהִּ(ִּ.)3השבועִּהשלישיִּעסקִּבנושאִּ
הסמארטפוןִּ.ניצלנוִּאתִּההזדמנותִּלפאנלִּבוִּדנוִּר'ִּאלעדִּנבוִּ,הרבִּערןִּמזרחיִּור'ִּגבריאלִּג'אןִּ.הרבִּ
דוקטור אילןִּסלעִּ,בוגרִּישיבתִּמרכזִּהרבִּומכהןִּכשופטִּבביתִּהמשפטִּהשלוםִּבירושליםִּ,העבירִּשיחהִּ
מרתקתִּעלִּהמשפטִּהעבריִּועלִּסוגייתִּ"באִּבמחתרת"ִּבהִּעסקנוִּבאותוִּהזמןִּ(ִּ.)1לאחרִּמכןִּבשבועִּ
החסדִּאספנוִּחטיפיםִּוחילקנוִּלחיילנוִּברחביִּהארץִּ.נמשכהִּהמסורתִּמשנהִּשעברהִּוהישיבהִּנפגשהִּעםִּ
בוגריהִּבביתִּהכנסתִּ"זכורִּלאברהם"ִּבפתחִּתקווהִּלסדרִּט"וִּבשבטִּחוויתיִּומחברִּ(ִּ.)5בשבתִּפרשתִּ
יתרוִּהתארחוִּבישיבהִּמחזורִּט'ִּ,משמחִּלראותִּאתִּעוצמתִּהקשרִּביןִּהישיבהִּובוגריהִּ(ִּ.)2אתִּימיִּ
השובבי"םִּסיימנוִּבשבועִּשעסקִּבנושאִּהסינוןִּ.בישיבהִּהועברהִּהרצאהִּע"יִּארגוןִּ"עזיםִּבקדושה"ִּ
בשיתוףִּהרבִּאלישעִּינוןִּ( .)4למחרתִּהרבִּאליִּשיינפלדִּ,בוגרִּהישיבהִּ,הוסיףִּוחיזקִּאותנוִּבנושאִּ.

מעבר לגדר 2 -
אלחי פרישטיק

בגיליון ִּהקודם ִּדיברנו ִּעל ִּהסיבות ִּשהביאוִּ
לפרוץ ִּהמלחמה ִּבין ִּכוחות ִּהמשטר ִּלביןִּ
פלגי ִּהמורדים ִּעל ִּכל ִּסוגיהםִּ .הזכרנו ִּגםִּ
שהמלחמה ִּבסוריה ִּמהווה ִּמגרש ִּנוסףִּ
במאבקִּהגדולִּשמתרחשִּביןִּהסונהִּלשיעהִּ,
מאבקִּשקייםִּכברִִּּ 1,300שנהִּ.המאבקִּהזהִּ
מורגש ִּבכל ִּהמזרח ִּהתיכוןִּובעיקר ִּבאזוריםִּ
שלשיעים ִּיש ִּחלק ִּגדול ִּמהאוכלוסייה ִּכמוִּ
בעיראקִּ,אפגניסטןִּופקיסטןִּ.אםִּנסתכלִּעלִּ
המאבק ִּשקיים ִּהיום ִּבין ִּהצדדים ִּנגלהִּ
שהמדינה ִּשמהווה ִּאת ִּראש ִּהחץ ִּמהצדִּ
הסוניִּהיאִּסעודיהִּ,ומהצדִּהשיעיִּהיאִּאיראןִִּּ.
בכתבה ִּזו ִּארצה ִּלדבר ִּבקצרה ִּעל ִּבעליִּ
הברית ִּשל ִּאסד ִּבמלחמת ִּסוריה ִּולשייךִּ
אותםִּלמאבקִּהסוני-שיעיִּהמתמשךִּ .
במלחמתו ִּבמורדיםִּ ,נעזר ִּאסד ִּבשלושהִּ
גורמים ִּעיקרייםִּ :רוסיהִּ ,איראן ִּוחיזבאללהִּ.
בישראל ִּאנחנו ִּנוהגים ִּלכנות ִּבעלי ִּבריתִּ
אלה ִּבתור ִּ"ציר ִּהרשע" ִּ(להוציא ִּאת ִּרוסיהִּ
שעימה ִּאומנם ִּאין ִּלנו ִּברית ִּאבל ִּאנחנוִּ
פועלים ִּבתיאום ִּאיתה ִּבכל ִּמה ִּשקשורִּ
להפגזותִּחילִּהאווירִּבסוריה)ִּ .
רוסיה ִּהיא ִּהגורם ִּשבלעדיו ִּאסד ִּלא ִּהיהִּ
היוםִּיושבִּעלִּכסאוִּ.עדִּתחילתִּההתערבותִּ
הרוסית ִּבסוריה ִּ(אוקטובר ִִּּ )2015נראה ִּהיהִּ
שיד ִּהמורדים ִּעל ִּהעליונה ִּוהם ִּהולכים ִּתוךִּ
זמן ִּקצר ִּלהחליף ִּאת ִּהשלטוןִּ -אבל ִּלפוטיןִּ
היו ִּכנראה ִּתוכניות ִּאחרותִּ .הוא ִּשלח ִּאתִּ

צבאו ִּלהילחם ִּלצד ִּחיילי ִּהמשטרִּ ,כאשר ִּהסיועִּ
העיקרי ִּשהוא ִּנותן ִּלאסד ִּמגיע ִּבצורת ִּהפצצותִּ
אוויריות ִּשל ִּמטוסי ִּקרב ִּשמבצעים ִּטייסים ִּרוסיםִּ
בברוטאליות ִּבריכוזי ִּהערים ִּשל ִּהמורדים ִּ(הם ִּלאִּ
ממש ִּלוקחים ִּיועצים ִּמשפטיים ִּאיתם ִּלפני ִּכלִּ
הפגזה ִּאם ִּשאלתם)ִּ .האינטרס ִּשהביא ִּאת ִּרוסיהִּ
להיכנס ִּלמלחמה ִּהוא ִּיצירת ִּהשפעה ִּבמזרחִּ
התיכוןִּמולִּההשפעהִּהנחלשתִּשלִּארה"בִּ .
גורם ִּנוסף ִּשמסייע ִּלמשטר ִּהוא ִּאיראןִּ .איראן ִּהיאִּ
מדינהִּשיעיתִּשורשיתִּ,והקיצוניותִּשלִּהמשטרִּשלהִּ
הפכה ִּאותה ִּלמרכז ִּהשיעה ִּבמזרח ִּהתיכוןִּ .איראןִּ
שלחה ִּאת ִּכוח ִּאל ִּקודס ִּ(בערביתִּ -ירושלים) ִּשלִּ
משמרות ִּהמהפכה ִּלהילחם ִּלצד ִּחיילי ִּהמשטרִּ.
תפקידו ִּהרשמי ִּשל ִּהכוח ִּהזה ִּהוא ִּלייצא ִּאתִּ
המהפכה ִּהשיעית ִּשחומייני ִּביצע ִּבאיראן ִּבשנתִּ
ִּ 1979ולהביאִּאותהִּלכלִּארצותִּהמזרחִּהתיכוןִּ.מיִּ
שעומד ִּבראש ִּהכוח ִּהזה ִּהוא ִּגנרל ִּקאסםִּ
סולימאניִּ,מנהיגִּצבאיִּואסטרטגִּמתוחכםִּ.המטרהִּ
האמיתית ִּשלִּהכוח ִּשבפיקודוִּהיא ִּליצור ִּ"פרוזדורִּ
שיעי"ִּ :רצף ִּטריטוריאלי ִּשל ִּאחיזה ִּשיעיתִּ
שמתחילהִּמאיראןִּ,עוברתִּמערבהִּלעיראקִּ,סוריהִּ
ומשם ִּללבנוןִּ .בדרך ִּהזאת ִּהשיעה ִּתקבל ִּהישגִּ
משמעותיִּבמאבקִּעםִּהסוניםִּ.אבלִּסולימאניִּמביןִּ
שזה ִּלא ִּיהיה ִּקלִּ ,לכן ִּכמו ִּבמשחק ִּשחמט ִּהואִּ
משחק ִּלאט ִּועם ִּהחיילים ִּהנכוניםִּ ,והחיילים ִּשלוִּ
במשחק ִּהזה ִּהם ִּחיזבאללה ִּומליציות ִּשיעיותִּ
נוספותִּשהקיםִּשמורכבותִּמשיעיםִּמתנדביםִּמכלִּ
רחביִּהמזרחִּהתיכוןִּ ִּ.

המשך בעמוד הבא

אם ִּניגע ִּבקצרה ִּבארגון ִּחיזבאללהִּ ,נגלהִּ

שככל ִּשנחכה ִּיותר ִּהוא ִּיתעצם ִּיותרִּ

שהארגון ִּהוא ִּסניף ִּשל ִּהמהפכה ִּהאיראניתִּ
בלבנוןִּ.גםִּהואִּשיעיִּ,וגםִּהואִּדוגלִּבמדינתִּהלכהִּ

ויקבלִּיותרִּנשקִּאיכותיִּמאיראןִּ,ולכןִּחילִּ
האווירִּפועלִּבסוריהִּומפעםִּלפעםִּמפציץִּ
שיירות ִּשמעבירות ִּנשק ִּכזה ִּללבנוןִּ

שיעית ִּשתתקיים ִּבכל ִּהמזרח ִּהתיכוןִּ .הוא ִּהוקםִּ
בסיועִּאיראןִּונועדִּלייצגִּאתִּהשיעיםִּבלבנוןִּאחריִּ
זמן ִּרב ִּשהיו ִּבשולי ִּהחברה ִּולא ִּזכו ִּלייצוג ִּרציניִּ
במדינה ִּ(החיזבאללה ִּהוא ִּגם ִּמפלגה ִּפוליטיתִּ
בלבנון ִּשכיום ִּיש ִּלה ִּהשפעה ִּרבה ִּבפרלמנטִּ
הלבנוני)ִּ .הלגיטימציה ִּשיש ִּלחיזבאללה ִּלהחזיקִּ
נשקִּולאִּלהפקידִּאותוִּבידיִּאנשיִּצבאִּלבנוןִּהואִּ

ומחסלִּמפקדיםִּבכיריםִּהקשוריםִּלחזיתִּ
הגולןִּ,ע"פִּפרסומיםִּזריםִּכמובןִּ(ִּ :
לנו ִּנשאר ִּלעבוד ִּעל ִּמידת ִּהביטחוןִּ,
ולהשתדלִּלהיותִּקשוביםִּלמהִּשמתרחשִּ
שםִּמעברִּלגדרִּהגבולִּ ..

משום ִּשהם ִּמתנגדים ִּלישראל ִּולמערב ִּבאופןִּ
פעילִּ(חיזבאללהִּהואִּזהִּשהתחילִּאתִּמהִּשאנחנוִּ
מכירים ִּהיום ִּבתור ִּפיגועי ִּהתאבדותִּ ,כשבשנותִּ
השמוניםִּפוצץִּאתִּמפקדתִּהמארינסִּובנייןִּהצבאִּ
הצרפתי ִּבביירות ִּבעזרת ִּמכוניות ִּתופתִּ ,והחריבִּ
את ִּמפקדת ִּצה"ל ִּבצורִּ -מה ִּשאנחנו ִּקוראים ִּלוִּ
"אסונות ִּצור"ִּ -כדי ִּלגרש ִּאת ִּהנוכחות ִּהזרהִּ
מלבנון)ִּ ִּ.
השתתפות ִּאיראן ִּוחיזבאללה ִּבמלחמה ִּבסוריהִּ
עושה ִּכאב ִּראש ִּגדול ִּמאוד ִּלעם ִּהיושב ִּבציוןִּ:
איראןִּ ,שנכנסה ִּלמלחמה ִּבתירוץ ִּשל ִּסיועִּ
למאבק ִּהבינלאומי ִּעם ִּדעא"ש ִּמתבססתִּ
באזורים ִּשקרובים ִּמאוד ִּלישראל ִּוגובלים ִּעםִּ
הגולן ִּהישראליִּ .היא ִּבונה ִּבסוריה ִּמחסני ִּטיליםִּ

הרב ציון טוויל -ראש ישיבת 'נצר מטעי'
ור"מ בישיבה בעבר ,בסדר ט"ו בשבט.

מדויקים ִּוצמרת ִּהביטחון ִּשלנו ִּחוששת ִּשטיליםִּ
אלהִּיועברוִּלחיזבאללהִּשישתמשִּבוִּבעתִּהצורךִּ.
חיזבאללהִּ ,שמאז ִּהפעם ִּהאחרונה ִּשנלחם ִּעםִּ
ישראלִּ ,הספיק ִּלשפר ִּאת ִּיכולותיו ִּהמבצעיותִּ
בעזרת ִּהניסיון ִּהרב ִּשצבר ִּבסוריהִּ .הוא ִּכבר ִּלאִּ
פועל ִּבתור ִּארגון ִּטרור ִּקטן ִּשפועל ִּבחוליותִּ
קטנותִּ ,אלא ִּנדמה ִּיותר ִּלצבא ִּמסודר ִּעםִּ
מחלקותִּ ,פלוגות ִּוגדודיםִּ .צמרת ִּצה"ל ִּיודעתִּ

משתתפי פאנל המדיה שנערך בישיבה
לפני כשבועיים.

שאלה אחת .שלוש תשובות

הסימפוזיון
איך לחיות תורה גם מחוץ לישיבה?
הרב שי וינטר
לפניִּהכלִּצריךִּלרצותִּבכךִּבאמת! ִּ
אםִּאיןִּרצוןִּפנימיִּכןִּועמוקִּ,אםִּאיןִּנכונותִּאמיתיתִּלקבלִּ,להשתנותִּולשנותִּבמובןִּהחיוביִּ–ִּ
קשהִִּּלהגיעִּלתוצאותִּמשמעותיותִּ ִּ.
מעברִּלכךִּ– ִּצריךִּ,כמוִּבכלִּדברִּאחרִּ,סייעתאִּדשמיאִּגדולהִּ -לשםִּכךִּצריךִּלהתפללִּעלִּ
הענייןִּ .תפילה ִּאמיתית ִּמעומקא ִּדליבאִּ ,מעבר ִּלסגולות ִּשלהִּ ,היא ִּביטוי ִּלכך ִּשקיים ִּרצוןִּ
אמיתיִּוהיאִּגםִּיוצרתִּקומהִּמשמעותיתִּשלִּחיבורִּלרבש"עִּ .
לאחרִּשניִּהעקרונותִּהבסיסייםִּהללוִּ,אניִּמבקשִּלהוסיףִּנקודותִּקצרותִּבשניִּמישוריםִּ ִּ
המישור ארוך הטווחִּ–ִּחשובִּשההכרעהִּבשאלותִּהמשמעותיותִּשלִּהחייםִּתהיהִּמתוךִּמבטִּ
של ִּתורהִּ .הדוגמה ִּהמובהקת ִּביותר ִּהיא ִּעניין ִּהחתונהִּ .מי ִּתהיה ִּאשתך? ִּאם ִּשאלה ִּזוִּ
מוכרעתִּמתוךִּהתבוננותִּרוחניתִּשלִּחובתִּהאדםִּבעולמוִּוכו'ִּ,כפיִּשאנוִּמתחנכיםִּבישיבהִּ
לחשובִּביחסִּלכלִּענייןִּ(כמובןִּ,מעבר ִּלקומהִּטבעיתִּשלִּקשר)ִּ,אם ִּתבחרִּאשהִּהמתאימהִּ
לשאיפות ִּהתורניות ִּ– ִּרוחניות ִּשספגת ִּבישיבהִּ ,אם ִּתקימו ִּבית ִּששואף ִּלממש ִּשליחותִּ
אלוקיתִּ–ִּלאומית ִּ,ממילאִּיוארוִּויושפעוִּהחייםִּכולםִּמתוךִּעולמהִּשלִּהישיבהִּ .
למישור ִּזה ִּשייכות ִּהשאלות ִּ– ִּ היכן ִּאני ִּבוחר ִּלגור? ִּמהי ִּהחברה ִּאליה ִּאני ִּמשתייך? ִּמהוִּ
כישרונותייִּוהןִּאתִּאמונתיִּבשליחותִּ
ִּ
המקצועִּבוִּאניִּבוחרִּוכיצדִּבבחירהִּזוִּאניִּמממשִּהןִּאתִּ
המוטלתִּעליִּ,שכןִּמשלוחִּידיִּמהווהִּחלקִּמשמעותיִּמעבודתִּד'ִּשליִּ .
המישור היום יומי ִּ– ִּ קביעתִּעיתיםִּלתורהִּ(כדאיִּשתבואִּלידיִּביטויִּגםִּביצירתִּביתִּמדרשִּ
קהילתי ִּאו ִּבחבירה ִּלבית ִּמדרש ִּשכזה)ִּ ,הקפדה ִּעל ִּקלה ִּכחמורה ִּואף ִּהשקעה ִּבהידורִּ
במצוותִּ,עבודהִּמתמדתִּעלִּהמידותִּותפילהִּעלִּכלִּענייןִּוענייןִּ,שמנכיחהִּמאודִּאתִּרבש"עִּ
בחייִּהיוםִּיום.

המשך בעמוד הבא

הרב ישי סמואל
שנותִּהלימודִּבישיבהִּצריכותִּלהיותִּהיסודותִּלבנייתִּהאדםִּבחייוִּ.ישנם ִּהרבהִּאנשיםִּשכל ִּבנייןִּ
אישיותםִּנבנהִּעלִּהיסודִּהעמוקִּבקבעוִּבישיבהִּ ִּ.
יסודות ִּאלו ִּניכרים ִּהן ִּבעולם ִּהאמוני ִּוהן ִּביסודות ִּבדרכי ִּהלימודִּ .הלימוד ִּבישיבה ִּהוא ִּהקנייתִּ
כיווןִּודרךִּ ִּ.
כדיִּלרכושִּיסודותִּטוביםִּישִּלדעתִּלנצלִּאתִּהכליםִּשנותנתִּהישיבהִּ-הישיבהִּמעמידהִּלתלמידִּ
כלים ִּרוחניים ִּוגשמיים ִּשמאפשרים ִּלכל ִּאחד ִּלהתחבר ִּלעולם ִּהתורה ִּע"פ ִּאישיותו ִּודרכוִּ .כדיִּ
להגיעִּלכךִּצריךִּעמלִּ.בכלִּיוםִּובכלִּשבועִּוחודשִּ,ובטחִּבכלִּסיוםִּ"זמן"ִּחייבִּכלִּאחדִּלשאולִּאתִּ
עצמו ִּ"מאין ִּבאתי ִּולאן ִּאני ִּהולך"ִּ .יש ִּחובה ִּלבדיקת ִּהתקדמות ִּאישית ִּולראות ִּכיצד ִּניתןִּ
להתקדם ִּבלימודִּ ,באמונה ִּובעבודת ִּה'ִּ .חובה ִּזו ִּהיא ִּחובה ִּתמידית ִּובמיוחד ִּבשנות ִּהלימודִּ
בישיבהִּ .

הרב נתנאל אריה
בלתיִּנפרדִּ
המתחִּהקבועִּוהמתמידִּביןִּהביתִּוהישיבהִּהואִּלחםִּחוקוִּשלִּכלִּבןִּישיבהִּ,וחלקִּ ִּ
מתהליךִּצמיחהִּועיגוןִּרוחניִּפנימי ִּ.לכלִּאחדִּישִּמצפןִּאישיִּוכיווןִּייחודיִּ,אךִּניתןִּלדברִּעלִּכמהִּ
כיווניםִּעקרונייםִּ .
ראשיתִּ,סורִּמרעִּועשהִּטובִּ.ישִּלסורִּמענייניםִּששמיםִּאותנוִּבמקוםִּשאיננוִּרוציםִּלהיות; ִּכגוןִּ
חברהִּשאינהִּתואמתִּ,ובילוייםִּשאנוִּחושביםִּשלאִּמתאימיםִּלנוִּ.וכמובןִּלהרבותִּבעשייתִּטוב;ִּ
התמסרותִּלחיקִּהנעיםִּשלִּהמשפחהִּוההוריםִּ,ושמירתִּסדריםִּכקימהִּבזמןִּלתפילהִּוקביעותִּ
עתיםִּבסיסיתִּ .
אפשרִּגםִּלתתִּ"טיפים";ִּכשאינךִּבשגרהִּלמדִּמהִּשקלִּונעיםִּללמודִּ,למדִּבחברותאִּעםִּחברִּ
קרובִּ,אוִּעדיףִּעםִּההוריםִּאוִּאחדִּמהאחיםִּ.זהִּמחברִּומשרהִּאווירהִּטובהִּעלִּכולםִּ .
והעיקר ִּהוא ִּ"עיקרון ִּהאופניים"ִּ .יש ִּללמוד ִּמבעלי ִּהכנף ִּשכל ִּזמן ִּשמזיזים ִּאת ִּהכנפייםִּ
מתרוממיםִּ,וברגעִּשמניחיםִּצונחיםִּאוִּזורמיםִּעםִּכלִּרוחִּמצויהִּ.איןִּצורךִּלהתמקדִּב"כיצדִּ
לאִּליפול"ִּ,אלאִּפשוטִּלאִּלהפסיקִּלדוושִּ,ולמקדִּאתִּמבטנוִּביעדִּאליוִּאנוִּחותרים!ִּ ִּ

אלו ואלו? על המחלוקת סביב הכישוף
עוז בראונר
בפרשת ִּהשבוע ִּמופיע ִּהציווי ִּ"מכשפה ִּלאִּ
תחיה" ִּ(כב ִּיז)ִּ .השאלה ִּהקלאסית ִּבנושא ִּהיאִּ
"האם ִּכישוף ִּהוא ִּדבר ִּאמיתי?" ִּשאלה ִּזוִּ
העסיקה ִּאת ִּחכמי ִּישראל ִּלאורך ִּהדורותִּ
וממשיכהִּלהעסיקםִּעדִּלדורנוִּזהִּ.אפשרִּלחלקִּ
את ִּהפרשנים ִּבנושא ִּלשתי ִּסיעות ִּמרכזיות ִּ–ִּ
אחת ִּהטוענת ִּלאמיתת ִּהכשפיםִּ ,והשנייהִּ
שוללתִּאותםִּמכלִּוכלִּ .
ִּ
מה ִּסיבת ִּהאיסור ִּלשיטת ִּהשוללים?ִּ
האברבנאל ִּטוען ִּשמטרת ִּהעל ִּשל ִּהכישוףִּ
הייתה ִּהטיה ִּלזנותִּ .כלומר ִּלמרות ִּשאין ִּאמתִּ
בדברִּ,השימושִּבכישוףִּנועדִּלמטרותִּמושחתותִּ
ולא ִּמוסריותִּ .הרש"ר ִּהירש ִּמצדד ִּבדעה ִּזוִּ,
ומוסיף ִּשהרצון ִּלצאת ִּמהטבע ִּהקיים ִּמראה ִּעלִּ
מטרה ִּשלילית ִּשמנסה ִּלעקוף ִּאת ִּהשגחת ִּה'ִּ
בעולםִּ(גםִּאםִּללאִּהצלחהִּאמיתית)ִּ.הרמב"םִּ
בהלכותִּעבודתִּכוכביםִּ(יאִּטז)ִּ,כמובןִּשוללִּאתִּ
הכישוף ִּמכל ִּוכלִּ ,מכיוון ִּשהוא ִּנוגד ִּאת ִּההיגיוןִּ
ומשמש ִּעובדי ִּכוכבים ִּככלי ִּפיתוי ִּלבני ִּאדםִּ
להיגררִּאחריהםִּ .
ִּ
מהִּסיבתִּהאיסורִּלשיטתִּהמאמינים?ִּ
הרמב"ן (בדברים ִּיח ִּט) ִּמסביר ִּאת ִּהכישוףִּ
כחיבור ִּכמה ִּגורמים ִּבתחתונים ִּכך ִּשהדברִּ
משפיע ִּומחבר ִּבעליוניםִּ .הדבר ִּדומה ִּלאיסורִּ
כלאיים ִּהמערבב ִּדברים ִּותחומים ִּשנועדוִּ
להישאר ִּמופרדיםִּ .הרמח"ל ִּבספרו ִּדרך ִּה'ִּ
(חלק ִּג ִּפרק ִּב) ִּמסביר ִּשה' ִּברא ִּאת ִּהעולםִּ
בצורה ִּכזו ִּשכנגד ִּכל ִּצד ִּטוב ִּבמציאות ִּישנו ִּצדִּ
רע ִּשמאזן ִּאותוִּ .כנגד ִּהשימוש ִּבשמותִּ
הקדושים ִּושינוי ִּהמציאות ִּבדרך ִּרוחנית ִּלטובהִּ,
ישנו ִּדרך ִּלהשתמש ִּברוחניות ִּבדרך ִּשליליתִּ
הנוגדת ִּאת ִּרצון ִּה'ִּ .זהו ִּמהות ִּהאיסור ִּבכישוףִּ
לשיטתו ִּוכן ִּנראה ִּשר' חיים מוולוז'ין ִּבספרוִּ
"נפש ִּהחיים" ִּ(ג ִּיב) ִּתומך ִּבשיטה ִּזוִּ ,ומדגישִּ

שלמרות ִּזאתִּ ,כוחות ִּהטומאה ִּמתבססים ִּעלִּ
כוחותִּהקדושהִּולכןִּמתבטליםִּכלפיהםִּ .
ִּ
נראה ִּשהמחלוקת ִּבין ִּהסיעות ִּהיא ִּמחלוקתִּ
מציאותית ִִּּ -האם ִּישנם ִּכשפים ִּבמציאות ִּאוִּ
שהם ִּשקר ִּמומצאִּ .מנקודת ִּמבט ִּזוִּ ,ודאיִּ
שאחד ִּהצדדים ִּטועהִּ .אך ִּעם ִּזאתִּ ,הדעותִּ
והטיעונים ִּשל ִּהצד ִּה"טועה" ִּבדיון ִּממשיכיםִּ
להיות ִּרלוונטיים ִּוללמד ִּאותנו ִּרבות ִּאודותִּ
הנושאִּ .
ִּ
אם ִּכשפים ִּהם ִּאמת ִּופועלים ִּבמציאותִּ ,מהִּ
נשאר ִּלנו ִּמדעות ִּהשוללים? ִּאפשר ִּבכל ִּזאתִּ
לקבל ִּאת ִּטיעוניהם ִּולהגיד ִּשיש ִּעניין ִּלהתרחקִּ
מדרכים ִּמיסטיות ִּשנוגדות ִּאת ִּהשכל ִּהטבעיִּ.
גם ִּשלילת ִּהדחף ִּלעקוף ִּאת ִּרצון ִּה' ִּנכונה ִּכךִּ
או ִּכךִּ .כמובן ִּשדרכים ִּשהמטרות ִּהראשיותִּ
שלהן ִּהן ִּלא ִּמוסריות ִּיש ִּלהתרחק ִּמהן ִּבין ִּאםִּ
הןִּאמתִּוביןִּאםִּלאוִּ .
ִּ
אם ִּכשפים ִּאינם ִּאמיתייםִּ ,מה ִּנגיד ִּעל ִּדעותִּ
המאמינים? ִּניתן ִּלומר ִּשכישוף ִּהוא ִּמשהוִּ
שתמיד ִּנכח ִּבהיסטוריהִּ.גם ִּאם ִּהוא ִּמעולם ִּלאִּ
עבדִּ ,ההשפעה ִּשלו ִּעבדה ִּויצרה ִּאת ִּהרושםִּ
שהואִּמביאִּ.ניתןִּללמודִּעודִּמהטיעוניםִּשישנםִּ
דברים ִּשלא ִּראויים ִּלהתערבבִּ .הם ִּיוצריםִּ
השפעהִּשליליתִּ,וגםִּאםִּלאִּממשיתִּ,ניתןִּלומרִּ
שאולי ִּפסיכולוגיתִּ .הרמח"ל ִּגם ִּהוא ִּמלמדִּ
אותנוִּשישנוִּאיזוןִּבעולםִּ,וכלִּדברִּאנחנוִּיכוליםִּ
לקחתִּלטובִּאוִּלרעִּ .
לסיכום אציין את שיטתו של רש"י שמדגיש
בנושא שאין זה רלוונטי לנו האם יש אמת
בכשפים או שהם שקר ,אלא העיקר הוא
להיות תמימים וללכת בדרך ישרה עם ה' -
"תמים תהיה עם ה' אלקיך".

