עורכים\\ יהונתן אחיאל
ואוריה קליין
עיצוב\\ נוה רזי
טורים\\ הרב גרוס ,יחיאל
לב ,שחר שרון ,עמנואל
ליפשיץ ,אלירז טרבלסי,
שי כהן פור ,ליונאל ממן,
הרב ישי סמואל ,אביאור
קהלני ,נועם ווילר ,יאיר
טרשנסקי ,נועם דיאמנט,
אורי קרוק .
תודה מיוחדת למהדקים):

נאמנות וסוד בפרשת סוטה
הרב מרדכי גרוס

פרשת סוטה כוללת שני צדדים .האחד,

אופן בירור טהרת האישה נעשה על ידי

הלכתי נוקב ומבורר .והשני סתום וסודי.

השקיית האישה משקה המורכב מעפר

הראשון מדגיש לנו את מעלת החיים
בנאמנות בין בני הזוג בין הבעל והאישה.
הקב"ה אוסר על בני זוג לחיות יחד כאשר
יש חשש גדול לכך שקיימת פגיעה
בנאמנות .בסיטואציה שהבעל קינא
לאשתו והזהיר אותה מלהיסתר עם
פלוני ,והיא הלכה ונסתרה עמו היא
אסורה לבעלה אף אם טוענת שהיא
טהורה .במציאות זו יכולים בני הזוג
להמשיך לחיות יחד רק כאשר האישה
תסכים לשתות את המים המרים שיבדקו
שאכן היא טהורה ולא פגעה בנאמנות
הזוגית.
התורה אינה כופה את האישה לשתות
את המים המרים .לאורך כמעט כל הדרך
האישה יכולה להחליט להתגרש מבעלה
ולא לשתות את המים( .כל עוד לא מחו
הספר במים) אין בפרשיה זו דגש על
עונש האישה שהרי יכולה היא להימנע
משתית המים .התורה עוסקת בבירור
שבני הזוג יחיו יחד בנאמנות .אי אפשר
להמשיך את החיים המשותפים כאשר
יש חשש גדול לפגיעה בנאמנות .אם
הבעל והאישה מעוניינים להמשיך לחיות
יחד עליהם לברר שהם נאמנים זה לזה.
הצד השני מאיר לנו עד כמה המעשים
שלנו משמעותיים.

הנמצא בקרקע המשכן ,הוספת מים
מהכיור ומחיקת האלות הכתובות בתורה
לתוך המים.
איך המשקה הזו פועל? נסתר מבינתנו.
ובכל זאת אור החיים הקדוש מגלה לנו
מעט .נזכיר משהו מדבריו :הקב"ה משרה
את שכינתו בעולם ,כאשר האדם בוחר
לחיות על פי הישרות האלוקית הוא סולל
דרך ומאפשר לשכינה לשכון בארץ.
לעומת זאת כאשר אדם מקלקל דרכיו
הוא גורם ריחוק וחוסר יכולת לשריית
השכינה בתוכנו .כאשר האישה שותה
את המים הכוללים מעפר המקדש בה
שורה השכינה היא פועלת פעולה בהם
פעולה ,או לטוב ולאפשרות המשך
השכינה

במציאות

העולם.

או

ח"ו

להרחקת השכינה.
אשרינו שאנו זוכים לחיות בארץ ישראל
הקדושה אשר אדמתה זוכה להשראת
השכינה .כאשר ח"ו קורעים חבל ארץ
מידי שלטון ישראל לשלטון נוכרים
מסלקים אפשרות זו של השראה עליונה.
ולעומת זאת כאשר מתמסרים על הארץ
זוכים להידבק באורה ,כמה גדולים
המעשים והאחריות שלנו .וכמה עלינו
להודות על כך לה"י שמזכה אותנו לעבוד
אותו.

סיכום סוגיה – ברכת היין
יחיאל לב

הסוגיה מסיימת בהזכרת מאפיין נוסף של
א .ייחודה של ברכת היין
מדוע נתייחד היין בברכתו? הגמרא (לה ,ב)
מביאה כמה מאפיינים המייחדים את היין,
הראשון בהם הוא 'אישתני למעליותא' –
ענבים שעשו מהם יין נהפכו מפירות
רגילים למשקה משובח .אלא שהגמרא
דוחה הסבר זה ,שהרי גם השמן הינו בעל
תכונה כזו ואינו קיבל ברכה מיוחדת.
הגמרא מביאה מאפיין נוסף של היין –
'זיין' ,וכוונתה לומר שיש ביין צד שהוא מזין
את השותה ממנו .אלא שגם מאפיין זה לא
מייחד את היין ,שהרי הגמרא מוכיחה
שמאפיין זה קיים בעוד מינים רבים.
כיוון שכך ,מובא המאפיין שקובע את
ההבדל בין היין לשאר מינים – 'סעיד' .מה
בדיוק כוונת ביטוי זה? רש"י כותב 'חשיב
טפי ממזון' ,ונראה שכוונתו שהיין מזין
ומשביע במיוחד .הרא"ה הסביר שבניגוד
לשאר מאכלים שמסלקים את הרעב ,היין
'סועד את הלב' .דברי הרא"ה האלו נתונים
לפרשנויות שונות ,וניתן להציע שהוא
התכוון לתחושה טובה ששורה על האדם
השותה יין.
אם נסכם את מהלך הגמרא ,נוכל לומר כי
המאפיינים שמייחדים את היין ובזכותם
הוא התייחד בברכתו הם 'סעיד' ו'זיין' .וכך
דייק הצל"ח בדברי רש"י (ד"ה אי הכי):
'דזיין וסעיד מזון הוא.'...

היין ,העובדה שהוא משמח .אמנם ,חלק זה
מובא כתירוץ לקושיה צדדית ,ולא הובא
כדי להסביר את ייחודו של היין ,אולם מכל
מקום רבינו יונה סובר כי גם התכונה של
'משמח' הינה חלק מהמאפיינים הייחודיים
בשלהם נתייחד היין בברכתו .ניתן לבאר
בדעתו שכיוון שהובא בגמרא פסוק ממנו
דורשים את תכונת השמחה של היין,
מסתמא הגמרא רוצה ללמד אותנו שגם
מאפיין השמחה קשור לברכת היין הנידונה
בסוגייתינו.
ב .ברכה על יין מבושל
לדעת הרי"ף ( שו"ת הרי"ף ,רצה) יין מבושל
פסול

לקידוש

וברכתו

שהכל,

כיוון

שהבישול גורע מטעמו המשובח של היין
ופוגם אותו .מנגד עומדת שיטת ר"ת הסבור
כי יין זה כשר לכתחילה לקידוש וברכתו
גפן ,והוא אף טוען שהבישול משבח את
היין .דעה אמצעית היא דעת הרמב"ם (כפי
שהסבירו המגיד משנה) ,הסבור כי יין
מבושל פסול קידוש אך ברכתו בכל זאת
גפן .מחלוקת זו היא מחלוקת במציאות,
ויש בכך קושי לתרגם זאת להלכה בימינו,
שהרי ניתן לטעון שהמציאות השתנתה.
הרב עובדיה יוסף ( יחו"ד ב ,לה) טוען כי
ישנם שני סוגי בישול .הפסטור שאנו
עושים היום איננו בישול שפוגם ביין,

לעומת זאת ישנו סוג בישול אחר שאכן

אף אם נאמר שיין מבושל כשר לקידוש,

פוגם את טעם היין .ה'פניני הלכה' כותב

יש לדון במיץ ענבים מה יהיה דינו .כיוון

שהיום כיוון שבישול היין נועד בשביל

בתהליך הייצור עוצרים את התסיסה של

ציבור רב שאוהב דווקא יין כה ,וודאי לא

הענבים וממילא אין בו אלכוהול ,יש לדון

נאמר שהבישול פוגם את טעמו ,ולכן מברך

מהי ברכתו והאם ראוי לקידוש .הב"י (סי'

הגפן.

ר"ב) הביא בשם ה'אורחות חיים' שמברכים

השו"ע (ערב ,ח) פוסק שמקדשים על יין
מבושל ,וכן הסכים הרמ"א .הרב עובדיה
תמה על פסיקת השו"ע ,שהרי הוא פסק
נגד שני עמודי הוראה (רי"ף ,רמב"ם)
שכתבו שיין זה פסול לקידוש?! הוא מתרץ

שהכל על יין שמיד לאחר דריכת הענבים
שמו בו חומר שעוצר את התסיסה ומשאירו
במתיקותו .וכן פסק בשו"ת 'כנסת הגדולה'
(סי' א') שמברכים על מיץ ענבים שהכל
ופסול לקידוש.

שכנראה השו"ע לא ראה את תשובת הרי"ף

אולם ,הגרש"ז (מנח"ש א ,ד) סבור כי דינו

לפיו יין זה פסול ,ולכן לכאורה צריך

כדין יין .הוא מסביר שכיוון שבתחילת

לחשוש לדעת הרי"ף .ממילא ,מכוח הכלל

הייצור היה למיץ ענבים פוטנציאל של

של ספק ברכות להקל ,לכאורה יש לברך

תסיסה ,אף שלאחר מכן הפסיקו את

שהכל ולא הגפן .אלא שלאחר מו"מ הלכתי

התסיסה ,הולכים אחר ההתחלה וברכתו

ארוך ,הוא פוסק שבכל זאת היין כשר

הגפן .בדומה לו ,הגרי"ש אלישיב (שיעורים

לקידוש ומברכים עליו גפן .נזכיר בקצרה

למסכת ברכות ,עמ' שעא') טוען שאופן

את עקרונות התשובה:

עשיית המיץ ענבים בימינו שונה מהאופן

א .גם לדעת הרי"ף ודעימיה ,ודאי ניתן
לצאת בדיעבד בברכת הגפן על יין מבושל.

עליו מדבר 'כנסת הגדולה' ,ולכן ברכתו
בפה"ג:

א"כ ,כיוון שבשני צידי המחלוקת יש סברה

"  ...והנה אופן עשיית מיץ ענבים בימינו

להתיר לברך הגפן ,ניתן לברך כך לכתחילה

הוא שלאחר סחיטת הענבים נותנים במיץ

ולצאת ידי הברכה בברכה מבוררת יותר.

הענבים גז גופרית הקוטל את חיידקי

ב .הרי"ף ודעימיה דיברו דווקא על בישול
ממושך שפוגם את טעם היין ,אבל גם הם
יסכימו שהפסטור של ימינו אינו פוגם כ"כ
את טעם היין.
ג .המנהג בעמ"י פשט לברך הגפן על יין
מבושל ,וכיוון שכך לא אומרים ספק ברכות
להקל.
ד .לעניין קידוש ניתן לומר שהרי"ף מסכים
שלפחות מדין חמר מדינה ניתן לקדש על
יין מבושל.
ג .מיץ ענבים

התסיסה ,ומכיוון שהגופרית היא רעל גמור,
לכן לפני שממלאים את המיץ בבקבוקים
מוציאים ממנו את הגופרית (ע"י חימום
המיץ מתאדה הגופרית ובכל יקב יש
מעבדה קטנה לבדוק אם אכן התנדפה
הגופרית) ,ושוב ראוי המיץ לתסוס ולהיות
יין ,ואז תיכף סוגרים אותו בבקבוק ובכך
מונעים את כניסתם מחדש של חיידקי
התסיסה .אבל אם יניחו את המיץ גלוי
לאוויר יכנסו בו חיידקי התסיסה ויתסוס
וייהפך ליין .וכיוון שכך אמר רבינו שברכתו
בפה"ג" .

בכל מקום שהם
שחר שרון מראיין את הראל ויזן

שלום הראל ,ספר קצת על עצמך כרגע

מה לקחת מהישיבה לצבא ואילו הכנות

מה שמך איפה אתה גר ואיזה עובדה

עשית לקראת הגיוס?

קצרה ומעניינת על עצמך 😉 איפה
משרת? מה עושה שם? ומה התכנון
בהמשך?
הראל ויזן ,גר בירושלים
שיעור ג' לקראת ד
עובדה מעניינת :לשיעור ג' יש  7אנשים
שיש להם תאום או תאומה ואני אחד מהם
משרת בחטיבת כפיר ,כרגע לקראת סיום
קורס מכים
ברוך ה' משתדל לעשות חייל ,בעיקר
עושים חיים ולומדים להיות מפקדים
מצוינים לדור הקרב ובא של הצעירים......
סליחה חיילים
התכנון בהמשך הוא אחרי סיום הקורס
בעזרת ה' ללכת לבא''ח ולקבל טירונים
מחזור אוג' ( 19צעירים😜) ולעשות איתם
הכשרה עד סיומה ולאחר מכן בעזרת ה'.
לחזור לישיבה ללמוד תורה.
🤞רק עוד  9חודש

מהישיבה לקחתי הכל! אומנם אי אפשר
לעשות סדר בוקר ,אבל העיקר הוא לקחת
את רוח הישיבה-רוח התורה אתנו לכל
מקום .זה אומר ללמוד כשאפשר גם אם זה
מספר דקות (תתפלאו אבל גם גמרא עיון
אפשר אם רוצים)  ,זה להתפלל בכוונה
(ממש כמו בישיבה),זה להרהר ולחזור על
שיעורים ושיחות שהיו בישיבה ,זה לשיר
שירי שבת עם כל הפלוגה (כן כן זה אומר
להזרים גם את החברה שפחות מקפידים
על תרי''ג מצוות) ,זה שאתה שר שירי
סעודה שלישית זה לדמיין שאתה יושב עם
כל הישיבה במעגל בחד''א (למרות שאתה
במקרה הטוב בחדר פריסה של הפלוגה).
לקחתי מהישיבה גם את השמחה בעבודת
ה' שאני עושה גם שקשה ויש ''משבר''
להיות בשמחה ולזכור את גודל המצווה
ורצון ה' שאנו עושים

מחוברים בין אם זה ביקורים או הודעות

ובקשר להכנות?
ההכנות שעשיתי הם קודם כל השיעורים
שהרבנים מעבירים לקראת הגיוס ,בהלכה
אמונה וכו'
אם תיקחו את השיעורים האלו אתכם
ותחזרו עליהם הם בהחלט יעזרו לכם
בשירותכם...
וכמובן להמשיך בסדר הלימוד הרגיל
שלכם אם אפשר אפילו להגביר שעוד
כמה חודשים כבר לא תוכלו ללמוד ככה אז
ככה להרביץ את '' הספרינט של הסוף''
ולהתמלא כמה שאפשר בתורה .ואל
תאמינו לאף אחד אין שום אס''ק ואל תתנו
שיהיה תעריכו כל רגע שנשאר לכם
בישיבה בהבטחה שעוד תתגעגעו אל
הרגעים האלה.
וכמובן במישור הפיזי מומלץ אם אפשר
בלי שיפגע יותר מידי בלימוד ,להתחיל
להתאמן כדי שתגיעו מוכנים ותתנו בראש
כבר מההתחלה.
אין ספק שלשמור על קשר עם הישיבה זה

שהוא מארגן או בין אם זה השיעורים
מנגיש

שהוא

לחיילים

(השיעורים

בפייסבוק של הישיבה ,שיעור המועבר
בשיחת ועידה עם הרב שי וכו').
)אני אישית יכול להעיד על זה שאתה
שולח

קבוע

הודעה

לפני

שבתות

וחגים😉(...
באמת יש געגוע לחזור לישיבה לשקוע
בעולם הלימוד והפלפול וכמו שכתבתי
לעיל משתדלים לשמור על קשר כמה
שאפשר ,אבל אסור לשכוח את המצווה
שאנו עושים כרגע-את השליחות שיש לנו
על הכתפיים .להיות חייל בצבא הגנה
לישראל ,להיות שליח של עם ישראל
ובפרט ישיבת הגולן .להגן על הארץ שלנו.
ברגע שאתה מבין מדוע אתה בצבא אתה
מתחזק וממשיך במשימה למרות הגעגוע
והריחוק.
ותמיד לזכור שמתישהו גם אם זה ייקח זמן
נחזור לישיבה

דבר חשוב וזה דבר שנותן כוחות להמשיך.
קודם כל כמה שיותר וכמה שאפשר כמובן

ס פר על רגע קושי שחווית ואיך

להגיע לישיבה  -חגים שבתות אירועים או

התמודדת איתו?

סתם יום יומיים ברגילה ,אין לכם מושג
כמה כוחות זה נותן .
דבר שני זה לשמור תמיד על קשר עם
החברה

בישיבה

ועם

הרבנים-לפחות

לשלוח פעם בשבוע ביום שישי שבת
שלום בהודעה לרבנים ולחברה שבישיבה
(ואפשר גם להתפלפל עם הרבנים על
שיעורים ודברי תורה שלמדתם בהודעה או
בשיחה)  ,ואם אפשר גם להתקשר ולדבר.
וברוך ה' יש לנו אחראי חיילים מצוין דניאל
ימין התותח שדואג שהחברה יישארו

רגעים כאלה לא חסרים לי😏 ,אביא שני
דוגמאות הראשונה יצא וסגרתי בבסיס זמן
ארוך ולא הייתי בבית הרבה זמן וזה היה לי
קשה ,בזמן הזה דיברתי הרבה עם
המשפחה ועם החברים שתמיד עודדו אותי
ודחפו אותי קדימה רק לא ליפול לא משנה
כמה קשה וכמובן החברה מהמחלקה שלי
שלא נתנו לי לשבר תמיד עזרו לי והיו איתי
ותמכו בי.

מקרה שני זה בשדאות לילה ראשון בשטח

בנוי ליד הבסיס ,פתאום מגיע רכב ממנו

יש הקפצה ,מה ההקפצה? יש מסע .טוב נו

יוצאים הרב שי דניאל ימין והחברה

לא באנו להתחפשן אז יאללה יוצאים ,אני

מתותחנים משיעור שלנו שבדיוק היו

קשר של המפקד שלי בשבוע הזה צריך כל

ברגילה וקפצו לישיבה .הביאו צ'וקולוקים,

הזמן לעשות הלוך חזור בשני טורים לראות

מכתבים מההורים ,הרב שי ישב אתנו

שהכל בסדר ,שבוע מתגלגל ראשון שלנו

העביר שיעור ודיבר אתנו .טעמנו את טעם

פעם ראשונה עם משקלים על הגב הולכים

הישיבה.

 6ק''מ ראשונים ומגיעים להפסקה כואבות
הכתפיים

הרגלים,

עייפים.

נגמרה

ההפסקה יאללה על הרגלים ממשיכים
תנועה ,אני אין לי כוח כואב לי עייף לי אבל

שאלה אחרונה :אלו עצות אתה יכול לתת
למתגייסים בעתיד?

אין מה לעשות צריך להמשיך אסור לאכזב
את המפקד .טוב ממשיכים למרות הכל
ואני בלב כבר מתחיל להתייאש-אומר
לעצמי שאם הייתי במקום אחר הייתי ישן

א .שתמיד יהיה אתכם איזה חיזוק שיחזק
אותכם (זיכרון טוב ,חברים ,פנקגייסים וכו')

עכשיו במיטה בלי שיכאב לי כלום איך

שיהיה לכם ברגעים הקשים ויהיו כאלה.

הגעתי למצב הזה!? למה אני לא בתפקיד

ב .לחיות את הישיבה-להמשיך להתמיד

עם יותר ת''ש!? אולי הייתי צריך בישיבה
ולא לעבור את הסבל הזה? ל גיד את האמת
הייתי עם התחושות האלו עד סוף המסע
קצת קשה לעודד את עצמך ואחרים שאתה
עמוק בבוץ אחרי שסיימנו ונשכבנו לישון
כמה דקות לפני שאני עוצם עיניים אני
נזכר מה למדתי בישיבה-מה בעצם אני
עושה בצבא ,איזה מצווה אני מקיים איזה
שליחות על מה אני מגן ,זה נתן לי את
הכוחות להמשיך הלאה .והמשכתי לעשות

בלימוד ,לשמור על קשר עם הישיבה,
להיות בקשר עם כל החברה מהשיעור.
ג .געגוע לישיבה-זה טיפ שלי עוזר לא כל
אחד זה מה שיעזור לו או שלא כל אחד
בהכרח יחזור אבל תמיד לזכור שגם אם זה
יהיה הרבה אחרי זמן מה תחזרו לישיבה.
ד .תהיו קבוצה חזקה תתמכו אחד בשני
תהיו אחד בשביל השני ,אתם לא מבינים
איזה עוצמה זה לבוא קבוצה מגובשת כבר.

את זה לשנן כל הזמן את הדברים האלה

תבוא מגובשים ותחזקו את הגיבוש

כדי שגם ברגעים של משבר אדע מה אני

ותוסיפו גם חברה אחרים לקבוצה ותובילו

עושה ואיזה מטרה אני אשרת ויהיו לי

את המסגרת שבה אתם

כוחות להמשיך

תודה רבה בשם כל הישיבה ובמיוחד בשמי
שהקדשת מזמנך היקר (במקרה שלך הוא

ספר על רגע שיא שחווית😉

באמת יקר )...ובעזרת ה׳ שיהיה המון
בהצלחה בהמשך הגיוס וכבר מחכים
לראות אותך שוב בישיבה

רגע אחד שעולה לי לראש זה שהרב שי בא
לבקר אותנו .היינו בדיוק באימון בשטח

ארץ ישראל? זה לא בשבילי
שי הכהן פור

בדרך כלל אתם רגילים לפגוש אותי בטור

לאחר מחשבה ספציפית על המקרה של

מהנעשה בישיבה ,אך מכיוון שעורכי

בני משפחתי השוכנים בגולה ,העלתי

צמודים

בדעתי שתי סיבות שנראות לי עיקריות,

הדפק"ש

הרבו

בדפק"שים

החלטתי לגוון ולכתוב טור שונה קצת

אשר להן גם קשר אלינו:

לפני כשנה ,הגיעו מספר קרובי משפחתי

 .1חוסר הבנה  -מרן הרב כותב באורות

אשר גרים בגולה לביקור בארץ ישראל

(א"י ,א )" :המחשבה על דבר ארץ ישראל?

בפעם הראשונה .לקראת סוף ביקורם,

שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת

נסענו איתם לסוף שבוע במלון בטבריה עיר

האומה ,אפילו כשהיא באה לבצר על ידה

הקודש .במהלך השבת דיברנו איתם על

את הרעיון היהדותי בגולה ,כדי לשמור את

איך היה הביקור ומה הם חושבים על הארץ,

צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק

והם ענו שטוב בישראל ,אבל זה לא

של המצות המעשיות בצורה הגונה ,אין לה

בשבילם.

הפרי הראוי לקיום ,כי היסוד הזה הוא רעוע

במחשבה ראשונה התשובה הזו הייתה
תמוהה בעיניי .איך ייתכן שמשהו טוב
לדעתך ,אבל אתה לא חפץ בו? השאלה
עלתה ,אך לא טרחתי לשאול את קרובי
משפחתי ,וגם לא השקעתי יותר מידי
מחשבה בעניין.
לאחרונה יצא לי לחשוב על הנושא .אפשר
לראות בהרבה עניינים את התשובה "זה
טוב ,אבל זה לא בשבילי" .לדוגמה ,לימוד
תורה וקיום מצוות .ולהבדיל אלף אלפי

בערך איתן הקודש של א"י" .אי אפשר
להחשיב על ארץ ישראל כדבר שמטרתו
להוות בית לעם ישראל גרידא .גם אם
מחשבה זו היא על מנת לשמור על יהדות
הגולה ולחזקם לשמירת התורה ומצוות ,אין
התוצאה כפי שאנו רוצים .אנחנו צריכים
קודם כל להתחזק אנו בהבנת הערך העליון
של ארץ ישראל ,ומתוך כך להפעיל הסברה
לגלות על מנת להעלות את הידיעה שלהם,
ואולי לקדם את קיבוץ הגלויות.

הבדלות ,בענייני דיומא ,כגון ניקיון ,כושר
גופני וכו'.

.2

רוב האנשים יסכימו שכושר גופני ושמירה

לישראל(המצב בגלות) כותב הרב על מצב

על הבריאות זה דברים חשובים וטובים,

חוסר רצון  -במהלך האידיאות

הלאומיות בגולה ,וכותב שהשבר הגדול

אבל כמה בפועל באמת יטרחו בשבילו?

בלאומיות הישראלית אינו מורגש בחיי

כמה מאתנו לא מתכננים לרוץ מחר בלילה

היום יום של הקהילות ,אלא רק גדולי הרוח

כבר חודשיים?

מרגישים זאת .הקהילות עסוקות בקיום
העכשווי ,ולכן במשך הזמן התפתחו תנאים

נוחים לקהילות ,כגון פרנסה טובה ,חיי

שבעז"ה נזכה לגאולה שלמה ולקיבוץ

קהילה עם אוטונומיה דתית ,קיום רוחני,

גלויות במהרה בימינו.

ולמרות התנאים הקשים הנלווים לכך,
נוצרה מעין אשליה שניתן לחיות כעם
בגלות.
אם כך ,מדוע רק גדולי הרוח מרגישים את
הצורך בארץ ישראל? מדוע כלל העם לא
מרגיש זאת?
באורות הקודש (ג ,פח) הרב מחלק בין
הבניין החיצוני והבניין הפנימי של האדם.
הבניין החיצוני זוהי חכמה אשר האדם
קולט ממנה מידע אשר מתאכסן במאגרי
המידע של האדם ותו לא .הבניין הפנימי
זוהי חכמה שמערבת את הרגש של האדם,
ומניעה אותו לגבי אותו העניין .אי אפשר
בלא שני הצדדים .הרב מביא לדוגמה
חכמה ותפילה .אדם לומד תורה ומחכים,
ובתפילה הוא מבקש על אותם דברים וכך
החכמה שלמד מגיעה אל הרגש.
ייתכן שגם כך לגבי העם בגולה .כל יהודי
מתפלל שנזכה לשיבת ציון שלוש פעמים
ביום ,אבל הוא לא מחובר לעניין שכלית.
החיים בקהילה המקובצת בגולה נראים לו
כטובים ואין לו עניין רב בארץ ישראל.
לעומת זאת ,גדולי הרוח ,אשר מסתכלים
במבט כולל על העם כולו ,רואים את השבר
גדול ומבינים את החוסר ,ולכן הם כן
מרגישים זאת גם בתפילתם.
ייתכנו עוד סיבות וייתכן שהסיבות שלי הם
לא מדויקות .כתבתי את הדברים כפי שאני

רואה אותם ,ואני מעודד כל אחד לחשוב על
הדברים בעצמו.
עלינו להתחזק כיחידים וכעם ,וזה דורש
מאמץ מאתנו .זה טוב לנו ,וזה בשבילנו.

הלכה למעשה
הרב ישי סמואל

חג שבועות קרב ובא ,ומי מאתנו לא

נחשב כפת הבאה בכיסנין .להלכה נפסק

מחכה לקינוח של סוף הארוחה ,האם יש

כי רק על עוגה שמתקיימים בה שלושת

בארוחה?

התנאים הבאים יברך מזונות לפני אכילתה.

צורך

לברך

על

הקינוח

(ליונאל ממן)

והם :

תשובה:

א .שהיא ממולאת בדברי מתיקה.

בדרך כלל אנו אומרים שכל המאכלים

ב .שלשו את הבצק עם שמן או דבש או מי

שנאכלים בסעודה שאוכלים בה פת ,אם

פירות.

מלפתים בהם את הפת או שנאכלים כדי

לשבוע כולם נפטרים בברכת הפת .לכן ,אם
אדם אוכל כזית פת ואח"כ אוכל דגים ובשר
ומיני ירקות לא צריך לברך לפני אכילתם.

אולם אם אוכל פחות מכזית פת נכנס
למחלוקת פוסקים גדולה ולמעשה רוב
הפוסקים פסקו שג"כ לא יברך על שאר

המאכלים .דבר זה מצוי מאוד בימינו
שרבים ממעטים לאכול פת ושבעים ממיני
מאכלים אחרים .לכתחילה צריכים לאכול

ג .שהבצק פריך ויבש.
לכן למעשה על רוב העוגות לא
יברך בסוף הסעודה .יש לציין

שיש פוסקים שאומרים שאם
יש בעוגה רק שני תנאים ג"כ
צריך לברך עליה.
בחג השבועות ,אע"פ שנוהגים
לאכול בסיום הסעודה עוגות
גבינה משובחות ואצל כמה

לפחות כזית פת.

אנשים אולי עוגות אילו הן המנה

אבל ,כל הנאכל בקינוח הסעודה אינו טפל

העיקרית בכל אופן לא יברך

לפת ולכן צריך לברך לפני אכילתו את
הברכה המתאימה .כגון אם אוכל פרי יברך
"עץ" ,אם אוכל אבטיח ומילון יברך "אדמה"

לפני אכילתם.
לגבי עוגות גבינה שמורכבות
מתחתית דקה של בצק ומילוי

ועל גלידה וכד' יברך "שהכל".

גבינה ,כאשר העוגה אינה נאפית

בכלל הזה יש יוצא מהכלל ,רוב העוגות

יחד אלא הבצק רק משמש

הנאכלות כקינוח אין לברך עליהן משום

שאולי הם נחשבות כפת ונפטרו בברכת
המוציא .יש מחלוקת מה נחשב כפת ומה

כבסיס לגבינה שמעליו צריך

לברך "שהכל" על האכילה כדרך
שמברך על קרמבו.

ברוך ה' השבוע נסענו
ליום ירושלים באמת היה
מיוחד ובאמת באמת
היה ממש טוב.
אבל שמתי לב למשהו
איכשהו
באמצע,
באמצע ההמולה וכל
הריקודים ,כשהמצלמה
הגיעה אליי הרגשתי
קצת שונה ,כאילו אני
מנסה להראות הרבה
יותר טוב.
הרבה יותר
הרבה יותר עמוק.

שמח,

תחשבו על זה רגע,
אנשים שחיים בצל
המצלמה צריכים כל
רגע לשים לב איך הם
נראים ,לפחד שישפטו
אותם או סתם שיצא להם
תמונה גרועה לעיני אלפי
צופים.
אז אם אתם שואלים
אותי יש גם הרבה
צדדים חיובים שאנחנו
חיים את החיים שלנו
בשקט ,לא לעיני מצלמות
אנונימי

עין מעיין
רותם שפירו

יש כאלה שעמוקים ,יש כאלה שרדודים,

כמו שדרך ארץ קדמה לתורה ,אבל אם אין

יש כאלה שהם נטו לטבילה.

תורה אז גם דרך ארץ אין.

יש כאלה ששקטים ,ויש כאלה שמלאים

ולסיום אומר ,שלמרות שיש מעיינות

ברעש.

הרוסים ,יש גם מעיינות משפוצים.

יש כאלה שיש להם נוף יפה ,ויש כאלה

ואין מעיין שאי אפשר לשפץ ,כמו שאין

שרק המים יפים בהם.

יהודי שאי אפשר לקרב.

ובכל אחד מהם ,יש משהו יפה.
הם כמו אנשים ,וכמו הדרך שבה הם
בוחרים לחיות.
יש כאלה שיאהבו להיכנס לאט אל המים,
כמו בעין אמפי.

ויש כאלה שיקפצו למים הקרים ,כמו בעין
מוקש.

יש כאלה ,שלפעמים יאהבו לשבת
ולהסתכל על הנוף ,כמו בעין פוריה.
אבל ,בכל מעיין יש משהו אחר.
ובכל אדם ,יש נקודה אחת שהוא חזק בה.

אבל תמיד חשוב לזכור .שגם בעין מוקש
יש מדרגות ,למי שקצת מפחד.
וגם בעין הנציב יש חלקים רדודים .
צריך לדעת לשלב בחיים האלה.

"אם אתה אמיץ תעלה את זה לסטורי"
יאיר טרשנסקי

אם גם לכם שמורים באנשי קשר כמה

מצליח ,אבל לדעתי בטווח הכולל זה נוחל

זאטוטים בני  ,12-15סביר להניח שלא

כישלון חרוץ (או יותר נכון  -עצל).

פעם נתקלתם בעת גלילתכם את הסטטוס

בוואטסאפ בהודעה משונה שכזו .ואכן גם
לי זה קרה ,ולצערי יותר מפעם אחת (בכל
זאת מדריך בדימוס שבט נתיבות וחונך

בקבוצת האריות במיל' זה משהו שגובה
מחיר) .אז החלטתי לנתח ולבחון את העניין
מנקודת המבט הדי צרה שלי.

קצרה היריעה ואורך הרוח שלי לבסס טענה
זו ,אך אני מניח שרובכם תסכימו עמה.
אסתפק בסיבה אחת לכישלון ,והיא
שהמעבר

מקיום

הקשרים

בעולם

הווירטואלי לזה האמתי רק מקשה על
ההתהלכות בו .כי הרי בשביל העולם
האמתי הוא נועד?! לרגע אני מתלבט על
סימן

מוסכם
לדעתי ,שיש

הקריאה וזה

לכולנו

מדאיג ,אבל

ובמיוחד

בסוף זה כך.

בגילאים

לא

הנ"ל,

אני

מאמין שיש

רצון

(בריא)

תחליף

ליצירת

אמתי

קשרי

לעולם
האמתי...

חברות
וקבלת

בעולם

תמיכה
ואהבה
סביבתית ואישית.

הווירטואלי
כל אדם יכול להתבטא בקלות גדולה יותר
ולכן לשחרר מכלא המחשבות משפטים

עולם הווירטואליות לכאורה היה אמור

שפחות נוח לו להגיד (במקרה הטוב) ,או

לתת מצד אחד את היכולת למתקשים

שהיה חושב פעמיים אם בכלל לרמוז

לתקשר בעולם האמתי להצליח לעשות את

אליהם (במקרה הרע) .כל זה מבלי

זה ,ומצד שני למנף את יכולת התקשור של

להתייחס לאימוג'ים שעולים על בדל

המוצלחים גם ככה .במידה מסוימת זה אכן

אצבעותיו

הדעת לרובנו גם אם יש את המעטפת

אבל לעולם לא יעלו על שפתיו.
אמנם ניתנת יכולת ביטוי שווה יותר ,גם
לשתקנים (שלא מרצון) ,גם למתנסחים
לאט יותר וכו' .אך מהצד השני של המסך
נוצר בינם לבין עצמם פער עמוק עוד יותר

עם המציאות וזה יכול להקשות על
ההתנהלות בה אפילו יותר.
מכירים את זה שלא נעים להציע לחבר

איזה משהו אז פשוט שולחים הודעה? זה
יותר נוח וחוסך לכולנו אי נעימות ,אבל
בסוף זה מונע מאתנו להתמודד במצבי לחץ

ואלתור מינימאליים ופוגם ביכולת לפנות
לחבר באופן ישיר .להתנייד (הנייד ואני)
ברחוב בעזרת פתיחת גוגל מפות במקום
פשוט לפתוח פיות ,פוגע בסוף בצורת
התקשור שלנו.

העולם

הווירטואלי

הזאת ...וזה אכן מרגיע לדעת שהתופעה
הזו

תישאר בממד מצומצם יחסית,

ושחלקנו (הגדול אני מקווה) שפויים
מספיק כדי לא לחשוב אפילו על שימוש
בה ,אבל אזכיר שאנחנו לא נולדנו
למציאות הלא מציאותית הזאת ,ככה שלא
באמת התמודדנו איתה .ונכון שזה מוגזם
אפילו בקרב הגילאים הנ"ל ,אבל בסוף אלה
שכן שולחים דברים כאלה מעידים על
מסכנות רבה שתסכן לעצמם עוד יותר את
חייהם האמתיים .לא ברור לי שיש מי
שמנסה לעזור להם ולהסביר להם את
הבעייתיות .להפך  -מנסים ל'עזור' להם אף
יותר ע"י הרשתות החדשות (אינסטוש,
סנאפטוש ,אלתוש ושאר מרעין בישין
שבהם המצב כנראה אף גרוע יותר).

שבתוך

העולם

הווירטואלי:
כאן נכנס עניין מעניין ,אותה תופעה

שגרמה לעולם הווירטואלי ( -הקושי
האמתי לתקשר בצורה לגיטימית מצד
אחד ,והרצון להשתחרר באופן 'עובר'
לגיטימי מצד שני) .היא זו שגורמת לעולם
הווירטואלי שבתוך הווירטואלי או במילים
אחרות  -לתמונה המצורפת לקמן...
בפשטות נראה שכל ההודעות מהסוג הזה
נוצרות בעקבות הרצון להעז יותר ממה

שאפשר להעז בעולם הווירטואלי הרגיל..
ברור שז'אנר השאלות שמוצג שם לא
מתקבל על הדעת כלל ,אמלא כל המעטפת
של 'זה בצחוק'' ,זה אתגר'' ,חובה להעביר',
וכו' וכו' .והאמת שזה בלתי מתקבל על

לי ברור שצריך לנסות לעזור ולהסביר להם
את הבעייתיות ,אבל צריך שגם יסבירו לי...

ניתוח לב פתוח
אלירז טרבלסי

בואו נשחק משחק ,אני אתן דימוי

מתגעגע ,כמה אני צמא ,אני צופה בעוברים

למציאות מסוימת ואתם תקראו ,אני מבין

ושבים הנושאים עימם מים ,אבל בשביל

שהתפקיד שלכם

סלעים כמוני היא

במשחק הזה שולי אבל אם תדפדפו הלאה

מונחת בקרן זווית ואנו לא יכולים לבוא

אני אדבר לעצמי וסתם אצא מוזר ...לא

וליטול ,לעיתים רחוקות יורד גשם ואני

פעם ראשונה...

מתענג על כל רגע

היכון ,הכן ,צא!

ורגע ,בגשם כולם רחוקים בבתים ,אף אחד

בצבא אני כמו סלע גדול ,נוף בולט בשטח,
משדר חוזק ויציבות ,המציאות מנסה
להכות אותי ,לחצוב

בי ,אבל עקשן כמוני לא נכנע ,האדמה
רועדת ,העוברים והשבים מנסים להזיזני,
לפעמים מתוך
אתגר ,מפעילים את כוחם ומרצם ,לפעמים
נוכחותי במקום הספציפי הזה מפריעה
להם והלוואי והייתי
בצד ,לפעמים ללא כוונה ,פשוט נשענים
עליי ,אני תמיד מתנגד ,נשאר איתן

לא מנסה לדחוף ,בגשם אני מרגיש איך

המים מטפחים
וממרקים אותי ,הופכים אותי לפחות גס
ויותר חלק ,אני מקנא באחיי חלוקי הנחל
הרובצים במים
באופן תמידי ,נעימים למגע ,אויה המים.

הגשם פוסק והאנשים יוצאים ,שוב מנסים
להזיזני ,מטפסים
עליי ,רק שהפעם גם משאירים עליי חותם
בוץ ,חותם שהלוואי ובמהרה שוב יהיו
מספיק מים שיסירו

במקומי .למרות החזות

אותו.

הקשוחה חלקים ממני מתפוררים עם הזמן,

בצבא אני כמו דג באקווריום ,רחוק מהבית,

אני עדיין קשוח ,גדול ובולט אבל קצת

מהסביבה הטבעית ,מוגבל בתנועה ע"י

פחות ,בלי שהם או

חומות מוצקים,

אפילו אני מבחינים בכך .אני סלע גדול

כמה שינסו להתאים לי את האקווריום-

בדרום הרחוק שם כמעט אין מים ,אויה

מים זכים ,חברה טובה ,צמחים לקישוט

המים כמה אני

ואבני נוי זה תמיד

יראה מלאכותי ,אותי אף אחד לא שומע

בישיבה אני כמו מטפס הרים ,נאחז בכוח

ולא משנה מה יש לי להגיד כי יש לי פה

בין החרכים והחריצים ,תמיד בתהליך

תפקיד ועדיין ,זו

התקדמות ,אם לרגע

אינה הסביבה הטבעית.

ארפה אפול ,גם אם ממש אתעייף איני

בישיבה אני כמו בניתוח לב פתוח ,כל רגע

קריטי ,מיטב הרופאים והאחים (חלילה לא
אחיות שמירת
נגיעה וכאלה ...למרות שברפואה ממש זה

מותר מפני פיקוח נפש אבל פה זה דימוי)
סביבי
מתרוצצים .הניתוח מסובך וארוך ,אולי
לעולם לא יגמר ,אני הכי חשוף שיש ,חייב
להישאר בסביבה

סטרילית ,כמה גרגיר אבק קטן לי יזיק,
אפילו שכבת ההגנה הבסיסית ביותר

יכול לנוח ,אני חייב להמשיך להיאחז.
ההתקדמות איטית
ומייגעת,

לפעמים

אני

נשבר,

רוצה

להפסיק ,רוצה להגיע לפסגה אך העלייה

בלתי נגמרת והכוחות
נראים כדלים ,ברגעים כאלו אני אוהב
להסתכל לאחור ,אמנם מאז אתמול

התקדמתי מעט אך במהלך
השנים צברתי דרך ארוכה ,אני נהנה מהנוף,
נזכר במכשולים שצלחתי ומתמלא כוחות
להמשיך.

הוסרה ממני ,אחד

טוב החברותא שלי הגיע אז פוס משחק.

הרופאים זורק הערה לא במקום על צורת

אין מסר ,פשוט אחיאל

הטיפול והדופק רץ ,הלב מחסיר פעימה,

וקליין חפרו לי שאכתוב

האח הבכיר מדבר

משהו אז הנה לכם...

שיחת חולין ומסיח את הדחת ,הרופאים
כמעט יוצאים מריכוז ,טעויות הן קריטיות!

חיי נמצאים על כף
המאזניים.

בישיבה אני כמו מטוטלת ,תלוי באוויר ,אני
יודע על קיום החוט החזק שאותי תופס
ועדיין אני רחוק
מקרקע יציבה ,תלוי בין שמיים לארץ ,כל
משב רוח קטן מטלטל אותי מצד לצד ,נהנה
מהנוף והחוויה
ולמרות זאת מייחל לרוגע ובטחון.

מקווה שנהניתם

מגילת רות – הבחירה בחסד
עמנואל ליפשיץ

להגיע אל מדרגה ,שהבחירה ברע תישלל
ממנו ,והוא אינו יוכל לבחור בו כלל .זו היא

מגילת רות בחג השבועות
ישנן מספר סיבות מדוע מגילת רות נקראת
בחג השבועות .אבחר להציג שתיים מהן:
 . 1דוד המלך ע"ה ,הוא צאצא של רות,
ומאחר שעל פי המסורת דוד המלך
נולד ונפטר בחג השבועות ,אנו
מקשרים בין רות ,ובין ויום הולדתו
ופטירתו של דוד המלך.
שכותב המדרש (רות רבה ב ,יד):
"א"ר זעירא מגלה זו אין בה לא
טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא
היתר ולמה נכתבה ללמדך כמה
שכר טוב לגומלי חסדים" .כמו כן
התורה עניינה גמילות חסדים ,שכן
אומרת הגמרא במסכת סוטה (יד,
א)" :תורה תחלתה גמילות חסדים
וסופה

גמילות

אנו

נדרשים לקרוא את מגילת רות,
שמהותה היא עשיית חסד ,בחג
מתן תורה ,שכל עניינה הוא חסד.

ברצוני לקשר בין שתי הסיבות הנ"ל ,בעזרת
דברי הרב אליהו דסלר בספרו "מכתב
מאליהו" .הרב דסלר כותב על הבחירה
החופשית של האדם ,ועל האידיאל
שהאדם

צריך

 )118הרב כותב כך:
ובחיי ההתעלות אל השלמות היא ,אשר
עושה האדם את עצמו מוכרח בכל
עניניו ,שיהיה כולו מיוחד אך לעבודתו
יתברך ,ואין בו שיור כלל מ"עצמו" ,זולת
גדר אמרם ז"ל "האבות הן הן המרכבה".
האדם השלם הוא אדם שכל מטרתו היא
עבודת ה' ,המתחלקת לשני מישורים :א.
החובה לעשות טוב .ב .גילוי כבוד הקב"ה
בעולם .האדם אינו פרטי ,אלא להפך,
האדם בשלמותו הוא כללי .ולזה מתקשרת
האמרה "האבות הן הן המרכבה" .המרכבה
היא דרך הגילוי של ה' בעולם ,ובפוטנציאל
כל עם ישראל הוא חלק ממנה ,שהרי כולנו
אמורים לפעול על מנת להאדיר את כבוד
ה' בעולם .האבות הם ההמחשה הכי חזקה
לדמויות ,שכל מטרתן היא הגדלת כבודו
יתברך בעולם ,והם הדוגמה האולטימטיבית
לכלליות .הם נקראים המרכבה ,כי הם

הרב דסלר – חסד ובחירה

לשאוף

בקונטרס "החסד והבחירה" (חלק א' ,עמ'

(מלבד) הנצרך לגילוי כבודו יתברך ,והיינו

 . 2מגילת רות עניינה חסד ,כפי

חסדים".

השלמות שהאדם צריך לשאוף עליה.

אליו

בנוגע

לבחירותיו .הרב דסלר מסביר שעל האדם

עצמם חלק בלתי נפרד ממנה ,בצורה
המוחשית ביותר .כולנו צריכים לשאוף
להיות חלק מהמרכבה ,כלומר חלק מכלל
ישראל .הרב דסלר ממשיך:

והיינו בחיי הצדיקים שנקראו מלאכים,

לאדם זה לא אכפת כלל מהאחר ,כל עניינו

שהמלאך אינו בוחר אלא מוכרח ,בגדר "לא

הוא רצונו הפרטי ,ובכך הוא מבטל את כלל

יסבו בלכתן".

האומה ,מלבד עצמו .שנזכה להיות בעלי

הצדיקים הגמורים ,מאחר שהם כבר
כלליים בצורה מוחלטת ,אין להם בחירה
כלל ,אלא הכרח לעבודת ה' בדומה
למלאכים .הסבר הפסוק "לא יסבו בלכתן"
הוא שלמלאך יש תפקיד קבוע ,שאותו הוא
נדרש למלא .הוא אינו חושב האם הוא
צריך לבצע את תפקידו ,אלא הוא מוכרח
לבצעו .אין לו את היכולת לקום בבוקר
ולהחליט לפרוש מחובתו .המלאך לא יכול
להפנות עורף ,ולהסתובב במהלך ביצוע
המשימה .הצדיק דומה למלאך ,שהרי גם
הצדיק פועל ללא בחירה.
וערך גדול בענין זה יש להתכללות בתוך
הכלל ,כי הוא הדרך המצויין אשר בו נוכל
לעשות את עצמנו למוכרחים.

חסדים ולא חטפנים.
דוד המלך – חסד ללא בחירה
כאשר אנו מתבוננים על דמויות מופת
בעולם היהודי ,מיד ניצב מולנו דוד המלך.
דוד המלך הוא אדם של חסד ,שדואג לכלל
ישראל ,ומתבטל עליו בצורה מוחלטת.
דוגמה להתנהגות מסוג זה ,מובאת בספר
שמואל (ב ,כד') ,ששם מוצאות בפני דוד
שלושה אפשרויות כיצד הוא והעם יענשו.
דוד בוחר דווקא באפשרות של מגפה.
הרד"ק (פס' יד ,ד"ה נפלה נא) כותב
שבחירת דוד נבעה מתוך רצון להיות שווה
לעם ישראל ,ללא הבדלי מעמדות:
חשב דוד בדעתו ואמר אם בוחר אני רעב
עכשיו כל ישראל אומרים מה איכפת לו

אם האדם ירגיש חלק מהכלל ,הוא ישים

לבן ישי על אוצרותיו הוא בוטח וישראל

את האחר במרכז וידאג לו ,ובצורה טבעית

ימותו ברעב ,ואם בורר אני חרב עכשיו

הוא יתקדם אל עבר הדרגה של הכרח

ישראל אומרין מה לו על גבוריו הוא בוטח

בקיום מצוות.

שהם יצאו למלחמה הם ימותו והוא ינצל,

ונבאר הענין" :אמרו ז"ל כי ואהבת לרעך

אמר יבא דבר שהכל שוין בו.

כלל גדול הוא בתורה ,והלל אמר מאי דעלך

דוד בחר לסכן את עצמו ,בגלל הצורך

סני (מה ששנוא עליך על תעשה לחברך)

הנפשי שלו להיות דומה לעם ישראל .כל

כו' ואידך פרושא הוא כו' .והיינו שבעל

עניינו של דוד הוא ביטול העצמיות שלו.

החסד הנה שאיפתו היא לתת את עצמו

דוד מעיד על עצמו בספר תהילים (כב ,ז)

לאחרים ,היינו לבטל עצמו בהם (היפך

תֹול ַעת וְ לֹא ִאיׁש" ,דהיינו מעמדו
ַ
"וְ ָאנֹ ִכי

החטפן ששואף למשוך את הכל אל עצמו

האישי של דוד אינו חשוב כלל .דוד הינו

ולבטלם בתוכו).

האדם הכללי ביותר ,וכל כולו חסד כלפי עם

בעל חסד אמיתי ,מטרתו היא לבטל את

ישראל.

עצמו ,ולהרגיש רק את הכלל .אדם זה הוא

דברי הרב דסלר לעיל ,מחזקים מאוד את

אכפתי כלפי העולם ,וכל מעשיו מכונים

סיבת קריאת מגילת רות דווקא בשבועות,

הם לשם שמים .ההיפוך הגמור של אדם זה

ביום פטירתו והולדתו של דוד המלך .החסד

הוא החטפן ,ששם את עצמו במרכז

המוחלט ,שהוא ביטול העצמיות לטובת עם

ומעוניין לחטוף ולקחת לעצמו את הכל.

ישראל ,מיוצג על ידי דוד המלך בצורה

הטובה ביותר .כאשר הרב דסלר כותב

הוא שלמלאך יש תפקיד קבוע ,שאותו הוא
נדרש למלא .הוא אינו חושב האם הוא
צריך לבצע את תפקידו ,אלא הוא מוכרח
לבצעו .אין לו את היכולת לקום בבוקר
ולהחליט לפרוש מחובתו .המלאך לא יכול
להפנות עורף ,ולהסתובב במהלך ביצוע
המשימה .הצדיק דומה למלאך ,שהרי גם
הצדיק פועל ללא בחירה.

לא שתי משתנים שונים ,אלא התממשות

אם האדם ירגיש חלק מהכלל ,הוא ישים
את האחר במרכז וידאג לו ,ובצורה טבעית
הוא יתקדם אל עבר הדרגה של הכרח
בקיום מצוות.

שאבות

האומה

הם

דוגמה

ומופת

להתנהגות בחסד ,אנו צריכים לקשר בצורה
טבעית בין דוד המלך לנושא זה .כמו כן רות
היא ההתגלמות של החסד ,לכן מובן מאוד
כיצד דוד זכה לרמה גבוהה בכל הנוגע
ל חסד כלפי עם ישראל ,וההתבטלות כלפי

האומה .בדוד מושרשת הגנטיקה של
גמילות חסדים .שתי הסיבות שהוצגנווערך גדול בענין זה יש להתכללות בתוך הכלל ,כי
הוא הדרך המצויין אשר בו נוכל לעשות את
בתחילה ,בנוגע לקריאת מגילת רות בחג
עצמנו למוכרחים.
השבועות ,הן היינו הך .דוד המלך וחסד ,הם
של אותו דבר ,כלל ישראל.
שנזכה לביאתו של משיח בן דוד ,וקבלת

תורה מתוך חסד ,ומתוך ביטול מוחלט לכלל
ונבאר הענין" :אמרו ז"ל כי ואהבת לרעך כלל גדול
ישראל.
הוא בתורה ,והלל אמר מאי דעלך סני (מה
"תחנה בעיר חנה דוד ,תזקוף קומה
ששנוא עליך על תעשה לחברך) כו' ואידך
תמרה".
פרושא הוא כו' .והיינ האומה ,מלבד עצמו.
שנזכה להיות בעלי חסדים ולא חטפנים.
דוד המלך – חסד ללא בחירה
את כבוד ה' בעולם .האבות הם ההמחשה
הכי חזקה לדמויות ,שכל מטרתן היא
הגדלת כבודו יתברך בעולם ,והם הדוגמה
האולטימטיבית לכלליות .הם נקראים
המרכבה ,כי הם עצמם חלק בלתי נפרד
ממנה ,בצורה המוחשית ביותר .כולנו
צריכים לשאוף להיות חלק מהמרכבה,
כלומר חלק מכלל ישראל .הרב דסלר
ממשיך:

כאשר אנו מתבוננים על דמויות מופת
בעולם היהודי ,מיד ניצב מולנו דוד המלך.
דוד המלך הוא אדם של חסד ,שדואג לכלל
ישראל ,ומתבטל עליו בצורה מוחלטת.
דוגמה להתנהגות מסוג זה ,מובאת בספר
שמואל (ב ,כד') ,ששם מוצאות בפני דוד
שלושה אפשרויות כיצד הוא והעם יענשו.
דוד בוחר דווקא באפשרות של מגפה.
הרד"ק (פס' יד ,ד"ה נפלה נא) כותב
שבחירת דוד נבעה מתוך רצון להיות שווה
לעם ישראל ,ללא הבדלי מעמדות:

והיינו בחיי הצדיקים שנקראו מלאכים ,שהמלאך
אינו בוחר אלא מוכרח ,בגדר "לא יסבו
חשב דוד בדעתו ואמר אם בוחר אני רעב עכשיו כל
בלכתן".
ישראל אומרים מה איכפת לו לבן ישי על
הצדיקים הגמורים ,מאחר שהם כבר
אוצרותיו הוא בוטח וישראל ימותו ברעב,
כלליים בצורה מוחלטת ,אין להם בחירה
ואם בורר אני חרב עכשיו ישראל אומרין
כלל ,אלא הכרח לעבודת ה' בדומה
מה לו על גבוריו הוא בוטח שהם יצאו
למלאכים .הסבר הפסוק "לא יסבו בלכתן"

למלחמה הם ימותו והוא ינצל ,אמר יבא
דבר שהכל שוין בו.
דוד בחר לסכן את עצמו ,בגלל הצורך
הנפשי שלו להיות דומה לעם ישראל .כל
עניינו של דוד הוא ביטול העצמיות שלו.
דוד מעיד על עצמו בספר תהילים (כב ,ז)
תֹול ַעת וְ לֹא ִאיׁש" ,דהיינו מעמדו
ַ
"וְ ָאנ ִֹכי
האישי של דוד אינו חשוב כלל .דוד הינו
האדם הכללי ביותר ,וכל כולו חסד כלפי עם
ישראל.
דברי הרב דסלר לעיל ,מחזקים מאוד את
סיבת קריאת מגילת רות דווקא בשבועות,
ביום פטירתו והולדתו של דוד המלך .החסד
המוחלט ,שהוא ביטול העצמיות לטובת עם
ישראל ,מיוצג על ידי דוד המלך בצורה
הטובה ביותר .כאשר הרב דסלר כותב
שאבות האומה הם דוגמה ומופת
להתנהגות בחסד ,אנו צריכים לקשר בצורה
טבעית בין דוד המלך לנושא זה .כמו כן רות
היא ההתגלמות של החסד ,לכן מובן מאוד
כיצד דוד זכה לרמה גבוהה בכל הנוגע
לחסד כלפי עם ישראל ,וההתבטלות כלפי
האומה .בדוד מושרשת הגנטיקה של
גמילות חסדים .שתי הסיבות שהוצגנו
בתחילה ,בנוגע לקריאת מגילת רות בחג
השבועות ,הן היינו הך .דוד המלך וחסד ,הם
לא שתי משתנים שונים ,אלא התממשות
של אותו דבר ,כלל ישראל.
שנזכה לביאתו של משיח בן דוד ,וקבלת
תורה מתוך חסד ,ומתוך ביטול מוחלט לכלל
ישראל.
"תחנה בעיר חנה דוד ,תזקוף קומה
תמרה".

בעד-

נגד-

בפעם הראשונה ששמעתי את השיר  Me On Leanשל

"דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה  14:00פתחו

ביל ווית'רס ,אהבתי בעיקר את המנגינה

כוחות מצריים וסוריים בסיני וברמת הגולן

והעיבוד ,אבל בשמיעה השנייה הקשבתי למילים

בתקיפה אווירית ויבשתית מתואמת על כוחותינו.

והאהבה שלי לשיר רק גדלה.

לאחר שורה ארוכה של תקיפות טילים
וארטילריה ,פתחו הכוחות הרגליים במתקפה

You just call on me brother

יבשתית בשתי הגזרות .כוחות שריון ורגלים
מצרים צלחו את תעלת סואץ במספר מקומות,

when you need a hand

והקימו ראשי גשר לשם הזרמת כוחות

We all need somebody to lean on

נוספים .כוחות סוריים פרצו את קווי ההגנה של

שיר זה מדבר על אדם שעוזר לאדם אחר בשעת

צהל ,והחלו בהתקדמות מהירה לעבר יישובי

משבר .בשעות קשות אהיה לך לעזר ,רק תתקשר,
כי בסוף כל אחד צריך מישהו שיהיה לו ככתף תומכת.

צורך אנושי בסיסי ,אוניברסלי.
אבל רגע ,זה שיר לועזי ,לא טוב ,בעייתי .האמנם?
לעניות דעתי ,כל שיר בעל תכנים טובים שעושה טוב
למ אזין ,הותר.
וכפי שכותב הרמב"ם בפירושו למסכת אבות פ"א,
משנה י"ז:
"החלק הה' הוא המותר והוא הדבור במה שמיוחד
לבני אדם...ודע שהשירים המחוברים באיזה
לשון שיהיו צריך שיבחנו בעניניהם ...אבל מצד ענינו
שאם יהיה ענין ]השיר[ ההוא מעלה יתחייב
לאמרו באיזה לשון שיהיה וא ם יהיה כוונת השיר ההוא
פחיתות באיזה לשון שיהיה אסור
לאמרו "

 )1הרמב"ם סובר שאנו צריכים לבחון כל שיר עפ"י
תוכנו ולא עפ"י שפתו .לצורך העניין שיר לועזי עם

הגולן תוך איום על התושבים בכל שטח הרמה"
כך מתחילה מלחמת יום הכיפורים בזיכרונו של
אדם ממוצע שחווה אז את המלחמה האיומה
על בשרו ,וזו גם האסוציאציה הראשונה העולה
בתודעתו של כל הקורא את הודעת הדובר
גם היום כעבור כ  45שנה :המלחמה ,הטרגדיה,
הגבורה והכישלון.

ההודעה הנזכרת ,ממצבת ללא ספק בתודעתנו
את הגרסה לפיה מלחמת יום הכיפורים
הייתה מלחמת הגנה מול כוחות תוקפים ,הזוממים
לתקוף ולחסל את ה"ישות הציונית",
ומשום כך מציגה את ישראל כמוסרית וצודקת ,ואת
המדינות התוקפות כאשמות ובלתי
מוסריות.
אבל מה הייתם חושבים לו הייתם אזרחי מצרים

או סוריה? ומה הייתם חושבים נוכח הציטוט
הבא מיומנו של רב-סרן אוסמה אל סאדק ,מפקד

תכנים ראויים עדיף משיר עברי בעל תכנים שליליים.

חי"ר מצרי באיזור תעלת סואץ:

יטענו ששפות אחרות מלבד העברית הינן שפות טמאות,

"חששנו מהאפשרות שפצצות יפגעו בנו וישרפו

אך ישנם מאמ רי חז"ל רבים אשר משבחים

אותנו ,או שמאחורי סוללות העפר אורבים לנו

 2שפות אחרות ומכירים ביופיין

אך ישנם מאמ רי חז"ל רבים אשר משבחים

טנקים וחיילים ישראלים שיטבחו בנו".

 )2שפות אחרות ומכירים ביופיין

בעינינו אנחנו צודקים ,אבל אוסמה אל סאדק

טענה נוספת היא שלא חסר שירים בעברית ,ברם לא
נראה שטענה זו מספיקה עמ"נ לאסור וכי למה
לאדם לצמצם את עולמו המוזיקלי אם אין איסור בכך
והוא מרגיש ששירים אלו נותנים לו ערך מוסף?
עוד יטענו שזמרים אלו מביאים עמם תרבות כללית
שאינה לרוחנו .וכי שירים עבריים חפים מכל
השפעה חיצונית?
על הטענה שמנגינות לועזיות משחיתות את הנפש

ופוגעות בתת -מודע של השומע אין לי אלא
להתפלא אך להסכים .להתפלא מהטענה שרק מוזיקה
לועזית יכולה לפגוע .ולהסכים לכך שישנן
מנגינות מסוימות בעלות אופי שלילי ולכן דינן כדין המילים
ולא לאסור באופן גורף אלא להבחין בין
 )3מנגינה למנגינה
 )4ו ידוע שהרב עובדיה יוסף זצ"ל אהב לשמוע את
אום כולתום ואת עבד אל-ואהב
ואסיים במה שהתחלתי ,עניינה של המוסיקה היא
להעלות את האדם ולרומם אותו ,להרחיב את נפשו
במקום שמילים לבדן אינן יכולות ,ובכל זאת בעד או נגד
מוסיקה לועזית זוהי עניין של העדפה ולכל
אדם דרך משלו להתקדם ולהתעלות ,וכפי שאמרנו
כשהיינו ילדים" :על טעם וריח  -אין מה להתווכח".

הערת הכותב :אין להתייחס לטור זה כאל פסק הלכתי
אלא כטור דעה ויש ללכת לרב מוסמך עמ"נ
לקבל פסק והרחבה הלכתית בנושא.

הופך את תמונת הצדק הברורה לנו על פניה,
ומציג את המלחמה כמלחמת הגנה ,צודקת
ומוסרית.
עם נקודות מבט שונות על המציאות ,נאלצו להתמודד
הפילוסופים; אפלטון ,רוסו ,והוסרל
(שגם היה יהודי) ,שסיפקו את התשתית הרעיונית
לתנועה הפוסט מודרניסטית ,שקבעה
שאין אמת ושקר ,והציעה לוותר על הלגיטימיות של
בחינת "אמת ושקר" ,תמורת "שיפוט
סובייקטיבי פרספקטיבה" ,והדגשת ה"תחושה"
(אני מרגיש ש  Xנכון או אמיתי) .הרחיקה
לכת

החילוניות

המודרנית שבחרה להעניק

לסובייקטיבי ולפרספקטיבה ,מעמד של אמת
מוחלטת ,בכפוף רק לקריטריון של אי-גרימת
פגיעה בזולת.
בהיעדר "אמת ושקר" אז גם אין " טוב ורע" ,כי
בהיעדר אמת מוחלטת ,אזי אין מעשה וודאי
ומסוים ,העשוי לשמש כקריטריון ,לפיו ניתן לבחון
את "הטוב" או את הרוע הקיים במציאות.

תפיסה פוסט -מודרניסטית מעין זו ,היא החולפת
לדעתי בתת המודע של אדם דתי ששומע
מוסיקה שאינה תואמת את דרכו ואמונתו .בתחום
האפור של מעשים שאין לגביהם קריטריון
הלכתי חד ומובהק לפי חלק מהדעות ,המגדיר את
המותר והאסור בתחום ,משתלטת לעיתים
היחסיות והתחושה הסובייקטיבית ,המאפשרת
לגיטימציה לשמיעת סוגי מוסיקה הסותרים

באופן מובנה וקיצוני את היהדות ,פוגעים בצורה
וודאית במנהגים ובערכי המשפחה ,גם אם
לא בהלכות חד משמעיות לדעתם .כאשר הסייג

לא בהלכות חד משמעיות לדעתם .כאשר הסייג היחיד ללגיטימיות של מעשה היא מידת
הפגיעה בזולת ,מערערת לעיתים קרובות ה"חסיות" גם את ההלכה ממש ,תחת "הוראת
ההית" של "אי פגיעה" בבין אדם לחברו.

גישה זאת מאפיינת ,למרבה הצער ,חלקים מסוימים בציבור הדתי שהחלו להתיר לעצמם
הלכות "מסוימות" (שלא נתפסות כ-מוקיעות מהמחנה) ,כגון :אי-שמירת נגיעה ,סימוס
בשבת ,וחוסר שמירה על הלכות שבין אדם למקום.
בשל תופעה זו נוצר מצב ,שבו חלק מהציונות הדתית מתהדרת מאוד במצוות שבין אדם
לחברו ,אך "נחלשת" יותר ויותר במצוות שבין אדם למקום.
למעשה ניתן לראות בריבוי הפנים ,אותה מאפשרת ואף מעודדת היהדות  -ריבוי דעות
בענייני מחשבת ישראל ,ריבוי דרכים בעבודת ה' ,ריבוי מנהגים  -כמקור ההשראה לפוסט-
מודרניזם .ברם ,כדי לעגן את ריבוי הדעות לקרקע המוסרית ה"בלתי יחסית " וה"דווקאית",
בנתה היהדות שלד פנימי מחייב ,הלא היא מערכת ההלכה ,הקובעת בצורה מסויימת
וספציפית את המותר והאסור ,בלא להותיר שיקול דעת ,בבחינת "כפה עליהם הר כגיגית "
הדעות ,דרכי העבודה ,והמנהגים מחושקים עם ההלכה ,שהיא הקובעת אם הם לגיטימיים
אם לאו (שיטתו של הרמב" ם המתבוססת באריסטוטליות יוונית התקבלה כלגיטימית וקדוש,

כי היא לא כרסמה בגבולות ההלכה ,בעוד תפיסת הרפורמיים להבדיל נדחתה מיסודה ,כיון
שלא נשארה בגבולות ההלכה) .גם בהיעדר "פגיעה" בזולת ,קיימים "נכון ולא נכון"
אף אם לא קיימת לפי חלק מהדעות הלכה מפורשת השוללת את השירה הלועזית ושירה
שלא תואמת את ערכינו ,הרי ברור שמדובר במעשים שאין רוח ההלכה נוחה עמהם .והם
בגדר הציווי "קדושים תהיו" ,כדברי רש"י :הוו פרושים מן העריות ומן העבירה" ,וכדברי

הרמב"ן:
...אם כן [שהתורה התירה קשר בין איש לאישתו ,ואכילת בשר ויין] ,ימצא בעל התאווה מקום
להיות שטוף בזימה ,ולהיות בסובאי ביין ובזוללי בשר ,וידבר כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר
איסור זה בתורה ,והנה יהיה "נבל ברשות התורה".
הפיתוי לקבל אלי נו שירים שאינם תואמים את אמונתנו ,הן מבחינת הלגיטימיות ההלכתית
(שגם היא כמובן מוטלת בספק) ,והן מבחינת השפעתן התרבותית ,יוצרת בציבור הדתי
משבר זהות ,משבר שבמצבי קונפליקט מעודד העדפת ישראליות וציונות על פני דתיות,

ומוזיל את התורה ואת ערכיה.
אמנם שבעים פנים ל תורה ,ואכן יש מקום ביהדות לפרשנויות אישיות ולשיקולי דעת אנושיים,
אך כל אלו חייבים להיות כפופים תמיד לקו החורז ההלכתי ,דבר שללא ספק אינו מתרחש
בתחומים רבים שבהם נחצים גבולות ההלכה (ותחום המוזיקה הוא רק דוג' אחת לכך).

פשוט להנות מהדרך
אורי קרוק

מעיין או טיול?

שירו של שפשף

באחת משבתות האחרונות של הסתיו ואחרי
עונה גשומה בע"ה ,הגיע חבר טוב שלמד

מוכר שירו של יאיר ניצני בביצועו ולחנו של
מאיר בנאי" ,שירו של שפשף" .בשיר יש בית

איתי בחטיבה לשמחה משפחתית בחספין.
ומה עושה בחור מהמרכז שמגיע לרמת-הגולן
בשבת? נכון! הולך למאגר .בתחילה חשבתי
שזו תהיה עוד הליכה רגילה למאגר ,הליכה
אותה עשיתי פעמים רבות .אך אותו חבר
הפתיע אותי ,ובמקום ללכת ישר ובזריזות
למאגר נעצר כל מספר שניות בדרך ,נשם
לרווחה ,נראה כמתפעל מהנוף וממשיך עוד

מדהים ,בית שעלה במוחי וזמזמתי אותו
בדרך למאגר ,אחרי שיחתי עם החבר .וככה
הוא הולך:

כמה צעדים ,ונעצר ,שוב ושוב .וככה הליכה
של חמש דק' נהפכה לחצי שעה" .מה יש
אחי? יאללה בוא נתקדם "...הפצרתי בו .הוא
עצר לשנ ייה וענה לי "אני אוהב ליהנות גם
מהדרך" .וואו מדהים! איך בחיים לא חשבתי
על זה? הדרך! למה אף-פעם אנחנו לא שמים
לב אליה? למה אני מחפש בעיקר את
התוצאות ,למה אני פשוט לא נהנה מהרגע
עצמו? אני מפחד שאני לא בקצב של כולם,
ולא באותו מקום של חברי.
אם נשים את הציניות בצד ונשאל את עצמנו-
מה היינו מעדיפים? מעיין על הכביש ,מחנה
את הרכב וקופץ קפיצת ראש ,או להגיע אחרי
טיול של חצי יום מזיע ועייף ואז אח"כ לקפוץ
למעיין? עמ"י הולך במדבר  40שנה! האם
כניסתו לארץ ישר אחרי יציאתו ממצרים
הייתה אותו הדבר כמו אחרי  40שנה של
תלאות ,וטירוף כזה או אחר? מה הוא לא
עבר? נחשים ,עמלק ומצד שני מעמד הר סיני
גיבוש עם עצמו ...תראו איזו משמעות יש
לדרך.

"אין לי פחד ויש לי תחושה
שהדרך תיהיה לי קשה
אני רואה עתיד וחושב תמיד
שהכוונה נותנת אמונה"
הדרך תהיה קשה .מי לא רוצה לטוס לעתיד?
לדלג על דברים? לא לעמול ,להגיע ישר
למטרה ...לא ללמוד תורה אלא להיות ישר
"גדויל" ומחובר לקב"ה ,לא לצאת לדייטים
אלא להיות ישר נשוי ,ואולי לדלג על שלב
ההתבגרות של הילד וישר שיגיע לשלב
המתקדם של חייו .אבל אם נסתכל על הדרך
נכון -היא תראה בעיננו יותר משמעותית .מה
שאמור להוביל אותנו לזה -זה "לראות עתיד",
כמו שאומר המשורר "אני רואה עתיד".
העתיד מסמל אופטימיות ,להסתכל
במשקפים של מישהו שכבר בסוף .אני
מתנהג כאילו אני בסוף – עוד כשאני בדרך.
הסוף מביא סיפוק .כשאתה מקדיש מחשבה
אז אתה מבין שהחיבור לתורה נוצר מהעמל,
כנ"ל לילד ולאישה וכו' ...אופטימיות היא שם
המשחק .להסתכל על היופי שיש בה.
ולחשוב תמיד בדרך "שהכוונה נותנת אמונה".
הדרך מיטיבה עם האדם ותהיה איך שתהיה.
אני נהנה ממנה .אני נהנה מהלימוד עצמו.
מההתקדמות עצמה .עם הסתכלות מידי
פעם על איפה אני ולאן אני שואף ,להסתכל
לכיוון העתיד.

לכתך אחרי במדבר
ובקשר לחג מתן תורה ,אנחנו כל הזמן בשלב
של התקדמות .הקב"ה לא נתן את התורה,
אלא נותן התורה .בדרך שלנו בלימוד התורה,
בהתקדמות שלנו בישיבה ,בעבודת ה'
והמידות .אנחנו צריכים לזכור ש"-אדם לעמל
יולד" ו" -חכמה שלמדתי באף ,היא שעמדה
לי" .אנחנו לא בהכרח צריכים לחפש את
העונג בלימוד .אלא את הקושי כי הוא הדבק.
עמל יהיה בטוח ,השאלה איך נתפוס אותו.
נוכל להתעצל ,לפחד ,להתרחק ולחכות
לקפיצת הדרך .או לבחור נכון ופשוט ליהנות
ממנה .הקב"ה זוכר את זה שהלכנו אחריו
במדבר בארץ לא זרועה .את הדרך שעשינו
ולא את המקום שהגענו אליו" .וגם אם ארוכה
הדרך ורבה הדרך ...בוודאי נגיע כי דרכנו לא
לשווא" .תר או איזו יפה ההליכה! איזה כיפית
הנסיעה לישיבה (נוף ,מנוחה ,כינרת ,רמת
הגולן) איזה כיף זה ללמוד תורה ,ולא לדעת
תורה .איזה כיף לעבוד את ה' ולא להיות
סטטי בעבודה .ואם נהנה ממנה נגיע הרבה
יותר בכיף .ונרצה להיות כל הזמן בדרך .בדרך

לעולם מתוקן ושלם.

נועם דיאמנט

אני רוצה לעסוק בקטע מאחד מסיפורי

אחר-כך הציצה המלכה וראתה אחד

המעשיות של ר' נחמן .מדובר בסיפור

ששוכב בזוית ,והכירה אותו .ועמדה

מעשה מאבידת בת מלך .בקצרה ,מדובר

מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה

בבת של מלך שנאבדת בעקבות אירועים

אותו:

כאלה ואחרים ,והמשנה למלך הולך
לחפש אחריה .אחד הפירושים לסיפור
זה הוא שבעצם הבת מלך היא החלק
האלוקי

שאנחנו,

המשנה

למלך,

האתה מכיר אותי?השיב לה :הן ,אני מכיר אותך; את היא בת
המלך שנאבדה.

מחפשים בעצמנו ובעולם .

שאל אותה :איך באת לכאן?

באחד הקטעים בסיפור ,מסופר שהשני

והשיבה :באשר שאבי המלך נזרק מפיו

למלכות מגיעים למבצר מלא חיילים,
והוא מחליט להיכנס פנימה לחפש שם

הדבור ההוא ,וכאן ,המקום הזה ,הוא לא
טוב .וסיפר לה ,שאביה מצטער מאוד,

את הבת מלך:

ושהוא מבקשה כמה שנים".

"...השאיר הסוס ,והלך למבצר ,והיו

אפשר ללמוד הרבה מהקטע הזה,

מניחים אותו ,ולא עכבוהו כלל .והיה הולך
מחדר לחדר בלי עיכוב ,ובא לפלטין אחד,
וראה שיושב שם המלך בעטרה ,וכמה
חילות שם ,וכמה משוררים בכלים לפניו.

ומהסיפור באופן כללי ,אבל אני רוצה
במיוחד להתייחס לקטעים שהדגשתי.
השני למלכות ,האדם ,הולך לחפש את
הבת המלך ,אותה נשמה שמבקשת

והיה שם נאה ויפה מאוד.

לצאת ולהתגלות אצלו .בדרך הוא עובר

לא המלך ,ולא אחד מהם לא שאלוהו כלל

במבצר ששם היא כלואה .עכשיו ,הכל

מה מעשיו .וראה שם מעדנים ומאכלים
טובים ,ועמד ואכל ,והלך ושכב בזוית
לראות מה יעשה שם .וראה שהמלך צווה
להביא המלכה ,והלכו להביא אותה .והיה
שם

רעש

גדול

ושמחה

גדולה,

והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד,
באשר שהביאו את המלכה ,והעמידו לה
כסא ,והושיבוה אצלו .והיא הייתה בת
המלך ,והשני למלכות ראה והכירה.

שם כל כך יפה ,הכל שם מלא מעדנים
ודברים טובים ,וזה אפילו גורם לו
להפסיק לחפש ,להפסיק ללכת ,ולשכב,
לשכוח מהחיפוש שלו .וכהשבת מלך
באה היא אומרת לו משהו מדהים בעיני:
נכון שהכל פה נראה נפלא ,אבל זה "לא
טוב" ,זה לא המקום שלי ,אני כלואה פה
בניגוד לרצוני .כלומר ישנו ניגוד בין מה

שהוא רואה בעיניים לבין הרובד האמיתי

ובמיוחד שזה עיקר גדולתו ,לא? הרי אם

הנמצא מתחת לפני השטח.

אנחנו מסתכלים על עצמנו בכנות ,אנחנו

הרבה פעמים בחיים אנחנו מתמודדים
מול דברים שנראים לנו מפתים ויפים,
אבל בתוך תוכנו אנחנו יודעים שזה לא
שייך לנו ,זה לא אמיתי .ההתמודדות הזו

לא תמיד מצליחים עד הסוף לקיים את
רצון ד' ,למרות שאנחנו רוצים ,ומה כל כך
מיוחד מחליטים עוד פעם לנסות מחדש
אחרי שנכשלנו?

היא התמודדות קשה ,כי אנחנו עומדים

נראה לי שהתשובות לשאלות הללו

מול שני חלקים שבהחלט קיימים אצלנו,

טמונות בסיפור הנ"ל .זה לא חכמה לבחור

ואנחנו צריכים לבחור באמת ,אף על פי

בטוב כשהולך לך ומאיר לך ונראה לך

שהיא פחות זוהרת לפעמים ,דווקא שם

בדיוק מסתדר ונכון .החכמה הגדולה היא

נמצאת המלוכה האמיתית.

לדעת לעמוד מול היופי המזויף ולהפנות

כדי לחדד את העניין אפילו יותר אביא
משפט שלמדתי כמה פעמים ,והרבה זמן
לא הבנתי אותו .כתוב בליקו"מ משפט
מעניין:
"עיקר גדולתו של הקב"ה שגם הרחוקים
ממנו יתברך מאוד מאוד גם הם יתקרבו
לעבודתו ובזה נתייקר ונתעלה שמו
יתברך למעלה ולמטה ".
מה הקטע? מה הגדולה המיוחדת בזה
שבן אדם שלא מצליח בעבודת ד' מחליט
להתקרב לקב"ה? לכאורה היינו אומרים
בדיוק הפוך ,זה שיש צדיקים בעולם ,זה
שיש אנשים שפועלים טוב בעולם ,זה
החידוש הגדול וזה מה שמשקף את
גדולתו של הקב"ה .זה די מוזר להגיד
שדווקא מי שנכשל ופעל כמה פעמים
הפוך מהרצון של הקב"ה ופתאום החליט
לשנות כיוון זה הגדולה של הש"י,

לו את העורף ,ואת הפנים להש"י .לדעת
לא לשכב ולהשתקע ב"לא טוב" ,אלא
להמשיך לחפש ,למרות שזה מאוד מושך
ונאה.
ובדיוק בגלל זוהי הגדולה העיקרית של
הש"י .כי ככל שאדם שקוע יותר
במקומות הנמוכים ובכל זאת הוא בוחר
בהש"י מחדש ,זה גדולה עצומה .למרות
כל הקשיים ,למרות כל היופי המזויף,
לבחור בעבודת ד' עוד פעם מחדש ,זה
משהו שרק אתה במצב שלך יכול
לעשות ,וזוהי הגדולה הכי גדולה שיכול
להיות .ככל שמישהו יותר שקוע ביופי
המזויף ,הוא יותר שם אליו ונותן לו מקום,
האו יותר תופס מקום בתוך תוכו .אם הוא
מחליט לשבור את הפסלים  -אז העולם
נראה לגמרי אחרת.

לצוות הדפק"ש!
פרטים נוספים אצל יהונתן אחיאל ואוריה קליין

תשבץ דפקש שבועות
הכותבים :איתי שולדנפריי  ,אסף שילוח ,עמנואל ליפשיץ ,אורי פרקש ,עמית רייף תגרי ,דביר בן ישר

ממרומים ברכה

יורדת
פרי צומח
בשממה ,
עם מצא את
המולדת ,
שב אדם לאדמה.

