„¢Ò·

˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰ÁÙ˘ÓÏ†ÔÂÚÂ·˘
ÊßßÒ˘˙ß‰†ÊÂÓ˙†‡¢Î†ÒÁÙ†˙˘¯Ù†®≥∞µ©†‰¢˘†ÔÂÈÏ‚

ÁÂ¯‰†ÏÏ‚·
‰˜˙˙‰†‰È„Ó‰¢
Ï·‡†¨‰Ï˘†ÌÈÎ¯Ú‰Ó
ÌÈÏÂÎÈ†‡Ï†ÂÁ‡
¢‰ÓÓ†˜˙˙‰Ï
˙¯ÈÈÒ·†ÔÈˆ˜†¨·‚˘†¯È˜È†ÌÚ†ÔÂÈ‡¯
ÌÈË„ÂËÒ‰†˙„Â‚‡†¯¢ÂÈÂ†ÊÂ‚‡
†∏†ßÓÚ†ˇ†˙È¯·Ú‰†‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·

·Ï†ÈÂÏÈ‚
‡¯Â˜†‡ÈÁ†·ÈÈ†·¯‰
ÌÈÙÏ˜‰†˙‡†ÌÈ˘Ï
ÔÁÏÂ˘‰†ÏÚ
†∂†ßÓÚ†ˇ†ÈÏ‡ÂË˜‡

¯È·‡†·¯‰ Ï‡È¯‡†·¯‰ Â‰ÈÏ‡†Ó¢¯‚‰
„ÂÚ·†Ô˙Á˙‡
ÌÈ˘†‰ÓÎ
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˙·‰†˙˘Â¯È
ı¯‡‰†˙˘Â¯ÈÂ

·ÂË†Â¯·„
ÌÎ˙‡†·‰‡È†ÌÈ˜ÂÏ‡

‡¢ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ÈÎ„¯Ó ‚¢‰¯‰ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯‰ Ô¯Ó

„·¯ÌÎ˙‡ ·‰‡È ÌÈ˜ÂÏ‡ ≠ ·ÂË Â

·

שו"ת רדב"ז )חלק ו סימן ב אלפים רצד(
שואל הרב מפני מה הטריח הקב"ה
את אליהו הנביא ללכת ארבעים
יום לתת לו נבואה ,ולא נתן לו נבואה בארץ
ישראל ששם הוא מקומה? וענה "כבר ידעת
שאין הקב"ה חפץ שילמדו על בניו קטיגוריא
ולא דלטוריא ,אלא סנגוריא וזכות .ורוצה
שהצדיק יתפלל על הדור כאשר עשה אברהם
אבינו ע"ה ולא כאשר עשה נח"" .והיה הקב"ה
מתאוה שיתפלל על בניו .ואמר :וכי לא למד
זה ממשה רבו שהתפלל לפני כמה פעמים
על ישראל ומסר נפשו עליהם? אמר :אעשה
לו רמזים ודברים אשר נעשה למשה רבו,
ויזכור מעשיו וילמוד לבטל הקטגוריה ,וילמֵּד
עליהם זכות כאשר עשה משה .ולפיכך הלך
בכח האכילה ארבעים יום כאשר עמד משה
ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל.
והביאו אל הר האלוקים מקום המעמד הגדול,
ומשה מליץ בין ישראל ובין אביהם .והלינו
במערה והיא נקראת 'הצור' אשר נתיישב שם
משה ,ואמר לו :מה לך פה אליהו? כלומר מי
הביאך פה מקום? משה רבך! אולי יזכור וישוב
לבקש רחמים?
כיון שראה הקב"ה שעדיין הוא מקנא אמר
לו "ואת אלישע תמשח לנביא תחתיך" .לקחת
נפשו  אי אפשר שכבר נתתי לו את בריתי
שלום ,להניחו בעולם  אי אפשר דלעולם

הוא פוגע בחוטאים ולא אומר מילה אחת
רעה עליהם כלפי שמיא .והשכר שלו הוא
לברך את ישראל כל יום באהבה.
אליהו הנביא מביא את רעתם של ישראל
לפני הקב"ה" .וַיֹּאמֶר ַקנֹּא ִקנּ ֵאתִי ל ַד' אֱ–ֹלהֵי
ְצבָאוֹת כִּי ָעז ְבוּ בְִריתְ� ְבּנ ֵי יִשְָׂראֵל אֶת
ִמז ְ ְבּ ֹחתֶי� הָָרסוּ וְאֶת נְבִיאֶי� הְָרגוּ ֶבחֶָרב,
ו ָ ִאוָּתֵר ֲאנ ִי ל ְ ַבדִּי וַיְבְַקשׁוּ אֶת נ ַ ְפשִׁי ל ְַק ְחתָּהּ"
)מלכים א יט( .וגם כאשר הקב"ה רומז לו ברוח,
ברעש ובאש ,הוא לא נרמז וממשיך לומר
עליהם קטיגוריא באותה לשון .והקב"ה אוהב
את מי שאומר סניגוריה על בניו.
ובמדרש )פסיקתא דרב כהנא וזאת הברכה( מובא
שהקב"ה יושב ומחכה למי שיאמר סניגוריה
על בניו" .א"ר אחא מצינו שכל המלמד
סניגוריא על ישראל הקב"ה מרוממו בעולם"
והמדרש מביא דוגמא מהכושי שבישר לדוד
על מוֹת אבשלום שמרד בו" .וירגז המלך ויעל
על עלית השער" ולעומתו אחימעץ שלא בישר
רע שזכה לגדולה .והרי דברים קל וחומר ,ומה
אחימעץ בן צדוק שלא דבר על בנו של מלך לא
טובה ולא רעה זכה לכל הכבוד הזה ,מי שהוא
מלמד סניגוריא על בניו של הקדוש ברוך הוא
על אחת כמה וכמה .תדע לך שהוא כן שכל
ימיו של משה לא נקרא 'איש האלהים' עד
שלימד משה סניגוריא ,שנאמר" :וזאת הברכה
אשר בירך משה איש האלהים" )דברים לג א(.

יהיה מקנא ולא ילמד סניגוריא על ישראל,
הלכך יסתלק לעליונים.
ואם תשאל למה לא התפלל אליהו על
הדור? לפי שהיו בהם שלוש העבירות
החמורות עבודה זרה ,וגילוי עריות ושפיכות
דמים .וחשב שלא תועיל התפילה .ומכל מקום
היה לו לעשות מה שעליו ,שכבר היו שם
צדיקים הרבה" ,כָּל ַהבְִּר ַכּי ִם ֲאשֶׁר ֹלא כ ְָרעוּ

ÏÚ Â‰ÈÏ‡ ÏÏÙ˙‰ ‡Ï ‰ÓÏ
˘ÂÏ˘ Ì‰· ÂÈ‰˘ ÈÙÏ ø¯Â„‰
¨‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙Â¯È·Ú‰
ÆÌÈÓ„ ˙ÂÎÈÙ˘Â ˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚Â
‰ÏÈÙ˙‰ ÏÈÚÂ˙ ‡Ï˘ ·˘ÁÂ
ל ַ ַבּעַל וְכ ָל ַהפֶּה ֲאשֶׁר ֹלא נָשַׁק לוֹ" .ובזכותם
ובזכות תפילת הצדיק היו השאר ניצולים ולא
תתקיים בהם הנבואה הנוראה שנאמרה לו
שם בסופם של הדברים "ו ְ ָהי ָה ַהנּ ִ ְמל ָט ֵמחֶֶרב
ֲחזָאֵל יָמִית י ֵהוּא ו ְ ַהנּ ִ ְמל ָט ֵמחֶֶרב י ֵהוּא יָמִית
ֱאל ִישָׁע :ו ְ ִה ְשׁאְַרתִּי ְביִשְָׂראֵל ִשׁ ְבעַת ֲאלָפִים כָּל
ַהבְִּר ַכּי ִם ֲאשֶׁר ֹלא כ ְָרעוּ ל ַ ַבּעַל וְכ ָל ַהפֶּה ֲאשֶׁר
ֹלא נָשַׁק לוֹ" )מלכים א יט(.
קנאתו של פנחס הייתה מרוב אהבת עם
ישראל ,שלא יפגעו במגיפה חלילה ושלא ינתק
חלילה הקשר של אלוקים עם בני ישראל ,לכן

‡¢ËÈÏ˘ Ï‡È¯‡ ·˜ÚÈ ‚¢‰¯‰ ¯¢ÂÓ

‡¢ËÈÏ˘ ¯È·‡ ‰ÓÏ˘ ‚¢‰¯‰ ¯¢ÂÓ

˙·‰ ˙˘Â¯È
ı¯‡‰ ˙˘Â¯ÈÂ

‡˙„ÂÚ· Ô˙Á
ÌÈ˘ ‰ÓÎ

Á

∫ÌÈ·¯ Á·˘ È¯‡˙· „ÁÙÏˆ ˙Â· ˙‡ Â¯È˙Î‰ Ï¢Ê
¯‡Â·Ó ÌÚË‰ Æ¢ÂÈ‰ ˙ÂÈ˜„ˆ ¨ÂÈ‰ ˙ÂÈ˘¯„ ¨ÂÈ‰ ˙ÂÈÓÎÁ¢
·‚) ßÓב"ב קיט ב(∫ ˘¯Â„Â ·˘ÂÈ Â·¯ ‰˘Ó ‰È‰˘ „ÓÏÓ¢
·Â‡ Ô·Î Ì‡ ÂÏ Â¯Ó‡ ¨Â„ÁÈ ÌÈÁ‡ Â·˘È ÈÎ ¯Ó‡˘ ¨ÔÈÓ·È ˙˘¯Ù
·¯˜ÈÂ ≠ „ÈÓ ÂÓ‡ Ì·È˙˙ ¨Â‡Ï Ì‡ ¨Ô·Î ‰ÏÁ ÂÏ ‰˙ ¨ÔÈ·Â˘Á
Æ¢ß„ ÈÙÏ ÔËÙ˘Ó ˙‡ ‰˘Ó
בנות צלופחד היו חכמניות ,שחיכו לפרשת יבמין ,בה לא נאמר מפורש
מה ייעשה בנחלתו של האח המת .חז"ל דרשו את הפסוק ביבום "והיה
הבכור אשר תלד ייקרא על שם אחיו" ,שאין הכוונה כפי שההמון סבור
ששמו של הבן הילוד יהיה כשם דודו שמת .לא מן השם הוא זה .העיקר

‡

„ÂÚ ‰ÎÁ‡ ¨‰Ê ÏÏ‚· ‡˜ÂÂ„ Í‡ ¨Ô˙Á˙‰Ï ‰ˆÂ¯ „‡Ó È
¯‡˘È‰Ï ‰ˆÂ¯ Ì‚ È‡ ¨Ô˙Á˙‰Ï ÈÏ È„ ‡Ï ÈÎ ¨ÌÈ˘ ‰ÓÎ
ÆÈÈÁ ÏÎ ˙¯˘Â‡Ó
‡Ï˘ ·ÂË ¨ÈÏ Á¯·È Ì‡Â ¨ÈÏ Á¯·È ‡Ï ‰¯ÈÎÓ È‡˘ ¯ÂÁ·‰
ÈÈ‡Â˘È ÈÈÁ ÏÎ· ÂÈÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂ‡ ÍÈ‡ ÈÎ ¨Â˙È‡ È˙˙Á˙‰
˘ÆÈ‡¯Á‡Â ÈÈˆ¯ ‰È‰È
אני יודעת שבן שמונה עשרה לחופה ,אבל אני שואלת :ולמה לא
להתחתן בגיל  ,12בגיל בת מצוה ,ובן בגיל  ,13כמו לשאר המצוות?
התשובה פשוטה :בגיל  12לא מוכנים .עכשיו ,אפילו בגיל  18לא
מוכנים .נראה לי שאפילו בגיל  20לא יהיו לנו כל הכלים .אני חושבת

המשך בעמוד 14

המשך בעמוד 14

הגליון מוקדש לע"נ יקירנו אברהם יונה שאולוף ז"ל

בן בת שבע ואפריים ז"ל נלב"ע בכ"ה בתמוז התשס"ב ת.נ.צ.ב.ה

שבועון ¢מעייני הישועה ¢למשפחה הדתית והחרדית יוצא לאור ע¢י∫
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והרבנים :הרה"ג שלמה חיים הכהן אבינר שליט"א והרה"ג יעקב אריאל שליט"א

שבועון 'מעייני הישועה' בנקודות הפצה במחיר  ₪ 2לכיסוי עלויות הפצה

מערכת השבועון
מנהל:
עורך:
עורכת גרפית:
עיצוב גרפי:
מנהלת המשרד:

תנועת מעייני הישועה

עזרא ניאזוף
ברק לייבוביץ
יהודית זולוטרבסקי
מוריה כהן ,רויטל בניסטי
מירי מנצר

המו"ל :פרסום מים
למודעות026646001 :

מנכ"ל:
מנהל פעילות:
רכזים:
מנהלי בתי 'מים':
תיאום פניות:

אביחי בוארון
מור דהן
ניר פרלמן ,אהרן קצוף
יהוידע ניזרי ,מורן יעקובי
אורטל עטיה

בן–סירא  2ירושלים 94181
טלפון1700700515 :

'ספריית מים' :מירב מונסונגו 1700707181
הפצה :מקור ראשון 0526070999

מעייני הישועה היא תנועת–תשובה המפעילה שני מרכזים ליהדות :בית "מים  מקום יהודי למודעות ולקירוב נחלת שבעה ,ירושלים ובית 'מים' ויצמן  ,113כפר סבא
וכ 130דוכנים ומוקדי פעילות להפצת יהדות ברחבי הארץ.

לקבלת השבועון לדוא"ל שילחו מייל לalon.mh@gmail.com :
2

ÍÈÏ‡

ÚÂ·˜†ÌÂÈ·†ÚÂ·†ÏÎ†Ì†„ÓÂÚ†¨‰‡
ÂÈ·˜Ú·†ÍÈÓÓ†Ë‰ÂÏ‰†È˜·Â†¯˜‰†Û¯ÂÁ·†Ì‚†¨‰‡
Â¯È‡Ó‰†ÌÈ�Ù‰Â†ÍÂÈÁ‰†ÌÚ†¨‰‡
ÔË··†Â‰Ó†ÈÏ†‰ÂÚ†‰Ê†ÂÂ‡†‰‡Â¯†È�‡†ÌÚÙ†ÏÎ†¨‰‡
ÔÈÏÈÙ†ÁÈ�‡Â†‚‡†È�‡†ÁÂË·†‡·‰†ÚÂ··†ÔÈÓ‡Ó†È�‡†ÔÎ†¨‰‡
ÊÂÁ‡†‰‡Ó†Ï†ÒÁÈ†�†ÔÈÏÈÙ†ÈÏ†Á�‰Î†¨‰‡
ÈÙ�†‰˜Á†‡†‰�È·‰†‰‡ÏÙ�‰†Ó‡ÓÏ†ÈÂ‡†�Ù‰†¨‰‡
‚Ï†ÓÂ‡‰†‡†ÈÏ†�Â†ÂÈ·˜Ú·†ÔÎÂ„·†Ì†„ÓÚ†Î¢‰Ò†¨‰‡
ÆÆÆÍÂÈ‰†ÌˆÚ·†ÈÏ†¯ÊÚ†‰ÓÎ†Ú„ÂÈ†‡Ï†¨‰‡

ÆÆÆ˙Â˜¯È†¯‡˘Â†ÌÈ¯È˘†˙Â¯ÈˆÈ†¨ÌÈ¯Ó‡Ó†ÂÏ†ÂÁÏ˘†ÆÌÎÏ˘†‰Ó·‰†˙‡Ê††°ÌÈ¯˜È†ÌÈÏÈÚÙ

3

mhpeilim@gmail.com

ÌÁ˜Ï†‡Ï†ÈÏÂÎÈ†‡Ï†ÍÂÈÁÂ†Â¯�†ÈÏ†‡·‰†¨‡
·˜†ÔÊÂ‡†‰·†‡ˆÂÓ†È�‡†ÌÈÓÚÙÏ†¨‡
ÔÎÂ„·†È�ÈÈ·‰†¨‡
„Á†È�ÁÂ¯†ÌÏÂÚ†ÈÏ†ÁÙ†¨‡
ÌÏÂÚ†‡¯Â·Ï†‰·‰‡·†È·ÈÏ†‡†‡ÏÓÏ†‚‡„†¨‡
ÈÈ·†Ï‡†ÌÂÏ‰†¯ÊÁ†ÍÂÎÊ·Â†‰ÁÙÓ‰†¯‰Ë†ÏÚ†ÈÂ‡†„ÓÈÏ†¨‡
ÆÆÆÍÂÈ‰†ÌˆÚ·†ÈÏ†¯ÊÚ†‰ÓÎ†Ú„ÂÈ†‡Ï†¨‡
Ì‡†ÂÚ„Â†ÌÈÈ˜‰†ÏÎ†Û‡†ÏÚ†ÔÎÂ„·†‰„ÈÓÚ‰Ó†Â˜ÈÒÙ†Ï‡†°Ì˙‡
ÆÌÂÈ‰†Â�Ï†·ˆÓ·†Ï‡¯È†ÌÚÏ†ÌÈÈ�ÂÈÁ†ËÂÙ
‰ÓÈ„˜†ÛÁÂ„Â†ÍÈÓÓ†Ï‡¯È†ÌÚÓ†„Á‡Â†„Á‡†ÏÎ†ÂÎÊ·†È‡ÂÂÏ‰Â
ÆÆÆÏ‡Â‚†‡Â·Ï†¯·Î†‰ÎÊ�
‰È¯·Ë†ÊÎ¯†¨ÏÂ·ËÂ·‡†ÈÚÂ¯

Ï‡¯˘È†¯Â·È‚
¯ÈÚ‰†ÏÚ†„˜ÈÙ˘†ÈÓ†¨˜ÒÂ¯†‰˘Ó†Ï˘†Â˙È·Ï†ÂÚ‚‰†¨Â¢Ò˘˙†ÊÂÓ˙·†ßÎ†¨ÔÂ˘‡¯†ÌÂÈ·
‰˙ÏÚ†„··†„·†Æß˙ÈÓÏ˘Â¯È‰†‰ÈÙßÏ†˙ÂÂÓ˙†Ï·˜Ï†È„Î†¨¯Â¯Á˘‰†˙ÓÁÏÓ·†‰˜È˙Ú‰
‰˘Óß†Æ‰ÁÙ˘Ó‰Ó†ÂÏ·˜†„Á‡†ßÙÈËß†ÆÌÈÓÈ†Ì˙Â‡·†Â˙Â‡†˙Â¯Â˜‰†ÏÚ†ÛÈ˜Ó†ÔÂÈ‡¯†Â˙È‡†ÌÈÈ˜Ï†˙Â¯˘Ù‡‰
Æß°ÈÏÂ‡†Æ˙Â˜„†‰ÓÎ†ÌÎÏ†˘È„˜È†‡Â‰†ÔÂˆ¯†˙Ú†ÌÎÏ†‰È‰˙†Ì‡†Æ¯Â·È„·†ËÈÚÓÓ
¯Á‡Ï†Ì˘Ó†Â‡ˆÈÂ†˘È‡‰†Ï˘†Â˙È·Ï†ÂÒÎ†¨ÌÈÈ˜ÙÒ†Æ„ÈÒÙ‰Ï†˘È†¯·Î†‰Ó†¨ÌÈÒÓ†ÂÁ‡˘†ÂËÏÁ‰
È„¯È‰†È·˘‰Ó†Â¯Â¯Á˘Ï†„ÚÂ†‰˜È˙Ú‰†¯ÈÚÏ†ÁÏ˘†Â·†ÌÂÈ‰Ó†ÌÈË¯Ù‰†ÏÎ†˙‡†°˙ÂÚ˘†Ú·¯‡Ï†·Â¯˜
È‡˘†‰ÏÈÏ†ÔÈ‡†¨‰Ú˘†‰Ú˘†¨ÌÂÈ†ÌÂÈ†‰Ê†˙‡†ÈÁ†È‡ß†∫˙‡Ê†¯È„‚‰˘†ÈÙÎÂ†ÏÂÓ˙‡‰†˙ÂÈÂÂÁ†ÂÈ‰†ÂÏÈ‡Î†¯ÎÊ ¯ÈÈ‡·†Ë¢È†ÌÎÒ‰‰†˙ÓÈ˙Á
ÆßÚ·Â¯‰†ÈÚÂ¯È‡†ÏÚ†È˙·˘Á˘†ÈÙÏ†Â·†Ì„¯È‰Ï†ÁÈÏˆÓ
‰˙Î‰†ÌÂÈ‰†È¯‰ˆ·†Æ‰ÚÓ†‰È‰†‡Ï†¯˜Â··†ÔÂÙÏË‰†˙Â‡È¯˜Ï†Æ˙ÂÂÓ˙†ÂÓÓ†˙Á˜ÏÂ†˙¯ÁÓ‰†ÌÂÈ†¯˜Â··†ÂÎ¯„†¯Â·ÚÏ†‰˘Ó†ÌÚ†ÂÓÎÈÒ
‰˘ÂÁ˙‰†ÆÂÓÚ†‰ÁÈ˘‰†ÌÂ˙·†ÂÚÂˆÈ†ÏÚ†‰ÏÚ˘†¯Á‡Ï†¨®ÌÈ˜È„ˆ†Ï˘†ÌÎ¯„Î©†Â˙˘·†¯ËÙ†˜ÒÂ¯†‰˘Ó†∫‰ÚÈ„È‰†‰Ó‰„˙·†Â˙Â‡
ÆÌÈ‡·‰†˙Â¯Â„Ï†¯ÙÒ†ÔÚÓÏ†ÂÏ†Â¯È·Ú‰Â†„·Î†‡˘Ó†˜¯Ù†ÂÓÚ†Â¯·„·†ÈÎ†‰˙ÈÈ‰
¯ÈÚˆ‰†„˜ÙÓ‰†Ï˘†Â¯ÂÙÈÒ†˙ÈˆÓ˙†˙‡†ÌÎÈÙ·†ÏÏÂ‚Ï†ÌÈ‡‚†Â‡†¨˘„ÂÁÓ†ÌÂÒ¯ÙÏ†˙Â·¯†˙ÂÈÙÂ†˙Â˘˜·†·˜ÚÂ†Â˙¯ÈËÙÏ†‰˘†˙Â‡ÏÓ·
ÆÍÂ¯·†Â¯ÎÊ†È‰È†Æ‰Ê†¯˜È†˘È‡†Ï˘†ÔÙÂ„‰†˙‡ˆÂÈ†Â˙¯Â·‚Ï†‰Ó‡†˙¯ÎÊÓ†‰È‰˙†ÂÊ†‰ÈÙÂ†Ô˙ÈÈ†ÈÓÂ†¨‰˜È˙Ú‰†ÌÈÏ˘Â¯È†Ï˘†ı¯Ú‰Â

‰ÎÂÓÒ‰†‰„˜ÙÓÏ†Í‡†ÏÂÎ‡Ï†ÚÈ‚Ó†ÔÈ¯ÙÏ‰†ÌÂÈ·
Æ‰ÙÂ˜†‰Â‡†ÏÎ†ÍÓ·†Ò�Î�†Â�È‡
ÌÈˆˆÂÙÓ†¨Á¢†Ë··†„¢ÈÏ†¯Â‡†¨·†È‡ˆÂÓ·
Â�Ï†‰ÈÈ‰†Â·†ÔÈÈË�¯Â‡†·¯‰†È·†‡†ÌÈ·¯Ú‰
ÆÏÂÓ‚†ÏÂÚÙ†Â�ÚˆÈ·†ÂˆÈÙ‰†¯Á‡Ï†Æ‰„ÓÚ
¨ÌÈÓÁÂÏÏ†¯„ÒÓ†‰Ú†‡Â·ß†ÔÈ¯ÙÏ‰Ï†È¯Ó‡
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ÌÈ�‡†‰ÓÎ†¨Ó‡·†¨‰‡¢†¨Â‰ÈÓ†ÍÂ‡†Ï‡Â
‡¯Ó†‰ÈÂÙˆ‰†‰·Â‰Â†Æ‰�ÂÚ†‰‡†¨¢øÌÈ‡·
¨¢ø‰·¯‰†‰Ê†‰ÓÎ¢Â†Æ¢°ÈÒÁÈ†¨‰·¯‰¢†‡È‰
ÒÚÎ†Ï†Â‰ÈÓ†‰ÏÚÓ†¯·ÎÂ†¨Ï‡Â†‰‡
ÆÆÆÌÈ‡·†¨Ú„ÂÈ†‰‡¢†¨ÍÏ†Ë˜‡Ë‰†¯ÒÂÁÓ†Ï˜
ÁÈ†Ô·†¯ÓÂ‡†¨¢ÂÁÙ†Û¯ÂÁ·Â†¯ÂÈ†È˜·
‡Ï† Â¯ÈÈ‰Ó† ÚÂ‚Ù† ÂÏÂÎ† ¨ÌÏÚ�Â† ÍÏ
Æ‰ÓÂ˜Ó·
ÌÈÓÂÁ·†Ú‚ÂÙ†¨Â·¯Î†¨·Ï‰†ÈÂÏÈ‚†¯ÒÂÁ

ÈÁÂÎ†ÏÎ·†ÌÂÈ‰†‰Ò�Ó†È�‡†‰ÙÂ˜·†¨ÌÚÙ
ÈÂÏ‚¢†ÂÈ‰Ï†ÈÓˆÚ†ÏÚ†Ï·˜Ï†ÈÈÒÈ�†¨ÁÂÎÏ
‰¯ÈÈ†‰¯Âˆ·†Ó‡‰†‡†¯ÓÂÏ†ÂÒ�Ï†¨¢·Ï
„Â‡Ó†¯‰Ó†ÌÏÂ‡†Æ‰ÓÂ„ÎÂ†Ì„‡†ÏÎÏ†‰ÈÂÏ‚Â
È‡¯† ¨¯·„† Ï† ÂÙÂÒ·† ÆÆÆÍ·Ò‰† ˜ÒÚ‰
„·ÂÎÓ†·¯Ï†Â�Ù†Ê‡†È„·Ú†‰·†‰ÂÓÚ‰
ÌÈÏ‡Â†‡Ï†ÈÂ‡†„ÓÏÈ†Â�ÓÓ†Â˜È·Â
¯ÓÂÏ†ÍÈ¯ˆ†‡Ï‡†¨¢øÈÏ†¯˜Ó†‰‡†‰ÓÏ¢†Ì„‡
‰‡† ÌÈ¯·„‰† ÔÈ·† Â¯ÈÒ† È† ‰‡¯�¢
ÌÚ†¨¢‰Â‡†¯ÎÂÊ†È�‡†ÈÙÎ†Â‡ÈˆÓÏ†¯ÓÂ‡
ÆÆÆ‰‡Ï‰†ÔÎÂ†¨¢‰Â‡†¯ÎÂÊ†È�‡†ÈÙÎ¢‰†ÏÚ†‚„
¯ÙÒ†È‡¯˜Î†¨‰Ê‰†·ÂˆÚ‰†¯ÂÙÈÒ·†È¯ÎÊ�
ÈÂÏÈ‚¢†Ï†ÂÂ·ÈÁ·†¨Â·Â¯·†ËÚÓÎ†¨˜ÒÚ
ÈÂÏÈ‚†¨¯ÙÒ‰†ÈÙ–ÏÚ†ÆÌÈ˜ÒÚ‰†ÌÏÂÚÏ†¢·Ï‰
ÏÚ†ÂÈ�Ù†Â¯ÒÁÂ†Â¯ÈÈ†Â¯ÈÓ‡Â†·Ï‰
ÌÈÒÁÈ‰† ¨ÌÈÙÒÎ‰† ·ˆÓ† ¨ÌÈ„·ÂÚ‰† ·ˆÓ
Ú¯ÎÓ†‰ÓÂ¯†ÌÈÓ¯Â†ÌÈ„ÚÈÂ†ÌÈÈÈ‡‰
¯·Â„Ó†ÆÌÏÂÚ·†˜�Ú‰†Â¯·Á†Ï†ÌÂÓ„˜‰Ï
Â·† ÌÏÂÚ† ÏÚ† ¨‰ÓÏ† Â·¯† ÏÚ† ¯·Î
¨ÌÈ˜ÈÂ„Ó†ÌÈ„„Ó†È„È–ÏÚ†ÌÈÎ¯ÚÂÓ†ÌÈ„·ÂÚ‰
˜ÈÂ„Ó†‰¯Âˆ·†Ì‰È‚È‰Â†ÌÓÂ˜Ó†‡†ÌÈÚ„ÂÈ
¢Á�Ï¢†ÌÈÎÈ¯ˆ†Ì�È‡†Ì‰†‡ÏÈÓÓÂ†¨‰¯ÈÈÂ
Ì„ÓÚÓ†‰Ó†¨ÎÏÂ‰†‰¯·Á‰†Ô‡Ï†¨‰È‰È†‰Ó
ÆÆÆ„ÂÚÂ†ÈÏÏÎ‰
ÁË·Â†·Ï†ÈÂÏÈ‚†ÔÈ‡†È„‰†ÌÏÂÚ·†˜ÙÒ†ÔÈ‡
ÏÈ‚¯†‡Ï†„Á‡†Û‡†Æ¢·Ï†ÈÂÏÈ‚†Ï†Â·¯¢†‡Ï
‰¯Âˆ·†Â‡ÈˆÓ†ÍÈ¯Ú‰Ï†Â‡†Ó‡‰†‡†¯ÓÂÏ
ÌÏ˜�† ÌÈÓÚÙ† ‰ÓÎ† ÆÂÈ�Ù† ¯ÒÁ
ÂÓÎ†ÌÈÈÂËÈ··†‰ÓÎÒ‰†¯ÙÒÏ†¢‰ÓÎÒ‰¢·
È‡�Ù‰†ÒÈÓ†ÈÙÎ†¨‰ÙÂ¯Ï†ÌÈÏÚ†‰ÓÎ†ÈÈ‡¯¢
¯·Î¢†Â‡†®¢ÆÆÆËÚÓ†ÈÙ„Ù„¢†�¯ÈÈ†¯Â·È„·©
¯ÈÎÓ†È�‡¢†�ÈÂÏ‚·©†¢ÆÆÆÂÈ¯ÙÒ·†‡¯·‚†ÈÁÓÈ‡
ÆÆÆ‰ÓÂ„ÎÂ†®¢ÂÈÂË†·ÂÎÈ†‡Ï†ÁË·†‡Â‰†¨ÂÂ‡
Ú‚Â�†¯ÈÈ‰†¯Â·È„‰Â†·Ï‰†ÈÂÏÈ‚†¯ÒÂÁ†ÌÏÂ‡
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˜Ê·†¯È‡Ó†·¯‰
˙ÂÏÚÓ†¯„Ò‰‰†˙·È˘È·†Ó¢¯

°ÈÏ†ÌÓÚ˘Ó†¨‡Ó‡
ÆÌ‰ÈÏÚ†ÏËÂÓ†Ì�ÓÊ†‡
ÂÏ†·Â¯†„ÏÈ‰†‰·†‰�ÂÓ‰†‡†ÌÈ¯ÈÎÓ†Â�‡
Â�ÂÈÚ¯†¯„Ò†ÂÏ†ÌÈÚÈˆÓ†‡Ó‡†Â‡†‡·‡Â†¨ÌÓÚÂÓ
¨‡Ó‡¢†„ÓÚÏ†¯ÊÂÁ†·ÂÂ†¨‰Ê†¯Á‡†‰Ê·†ÏÒÂÙ†‡Â‰
¨ÔÂÂÎÏ†ÌÈÎÈ¯ˆÂ†ÌÈÏÂÎÈ†¨ÌÈ¯Â‰Î†¨Â�‡†Æ¢ÈÏ†ÌÓÚÓ
‡†¯Â·ÚÏ†Â�Ï†¯ÂÒ‡†Ï·‡†¨„„ÂÚÏÂ†„ÓÏÏ†Â¯Â‰Ï
Æ„ÏÈ‰Ó†ÂÈ¯Á‡‰†‡†ÌÈÁ˜ÂÏ†Â�‡†Â·†˜„‰†ÏÂ·‚‰
ÌÈ¯‚‡†ÂÓÎ†¨ÈÙÂÁ‰†ÔÓÊ‰†¯‚‡†¯ÂÎÊÏ†È‡„Î
„ÏÈ†ÆÌÈÈÁ‰†ÍÓ‰·†Â�È„ÏÈ†È�Ù·†„ÂÓÚÈ†¨ÌÈÙÒÂ�
�†‰ÓÊÂÈ†ÏÈË�ÏÂ†ÂÈ¯Á‡Ï†¨Â‡ÓˆÚÏ†Í�ÁÓ
Æ‰ÊÎ†¯‚Â·ÓÏ†Ï„‚È
Ì�ÓÊ†ÏÚ†ÌÈ„ÏÈÏ†ÂÈ¯Á‡‰†¯·Ú‰†ÔÈÈˆÏ†·ÂÁ
ÏÂÓ†ÌÂÈ‰†ÏÎ†Â·ÈÈ†‰Â¯ÈÙ†ÔÈ‡†�†ÈÙÂÁ‰
ÂÈ·ÈÒÙ†Ï†‚ÂÒ†·Â†Â‰Ê†¨‰ÈÊÈÂÂÏË‰†Â‡†·ÁÓ‰
¨Â�ÈÏÚ†ÏËÂÓ†ÆÌÂÓÚÏ†ÏÈ·Â†¯·„†Ï†ÂÙÂÒ·
·ÂË†ÔÓÊ†ÏÂˆÈ�†Â‰Ó†Ì„ÓÏÏÂ†ÌÎ�ÁÏ†‰·ÂÁ‰†¨ÌÈ¯Â‰Î
ÌÎÈ¯„‰Ï†Â�ÈÏÚ†ÆÏÂÒÙÂ†¯ÂÈÓ†ÔÓÊ†ÏÂˆÈ�†‡Â‰†‰ÓÂ
ÔÓÊ·†‰ÓÈ˜†Ï†‰ÚÂ·˜†ÈÒÈÒ·†¯‚ÒÓ†ÏÚ†‰¯ÈÓÏ
ÚÈ�ÓÏ†Ì‚†‰·ÂÁ†¯‚ÒÓ†¨ßÂÎÂ†‰ÏÈÙÏ†¯È·Ò
ÂÈÏÚ†ÁÂÏ†„ÏÈÏ†Ï†¯Ù‡†ÆÂÈ·ÈÒÙ·†‰ÚÈ˜
‰ÊÎ†ÁÂÏ†Æ¯È˜‰†ÏÚ†‰ÏÈÂ†¨‡¯Ó†Â�ÓÊ†‡†Ô�ÎÈ
Â�ÓÊ†ÏÚ†È�Èˆ¯†ÂÈ¯Á‡†ÁÈ˜ÏÏ†„ÏÈ‰†‡†¯‚‡È
ÆÈÙÂÁ‰
ÂÈ‰†‡Ï†ÔÈÈ„Ú†ÌÈ„ÏÈ†Â�ÈÈ‰Î†¨¯ÂÎÊÏ†·ÂÁ†
‰Ó·† Â�‡ˆÓ† ‡Ê† ÏÎ·Â† ¨ÂÈÊÈÂÂÏËÂ† ÌÈ·ÁÓ
Â�ÏÂÎÈ†‡Ï†ÍÎ†Í¯ÂˆÏ†¨Ô·ÂÓÎ†ÆÂ�ÓˆÚ†‡†˜ÈÒÚ‰Ï
ÎÏÏ†ÌÈÎÈ¯ˆ†Â�ÈÈ‰Â†¨Ï‚¯†ÏÚ†Ï‚¯†È··†·Ï
ÂÈÂÏÈÚÙ†Ô‚¯‡ÏÂ†ÌÂÊÈÏ†¨ÌÂ‡†ÔÈÓÊ‰ÏÂ†ÌÈ¯·ÁÏ
ÆÂ�Â‡†¯‚È·Â†ÁÈÓˆ‰†˜¯†‰Ê†ÏÎÂ†¨ÌÈ˜ÁÓÂ†Â�Â
ÍÂÙ‰Ï†ÂÏÈÎÈ†Â�È„ÏÈ†Ì‚†¨‰�ÂÎ�†‰È‚·†¨ß„†¯ÊÚ·
ÔÓÊÏ†È·ÈÒÙÂ†ÌÓÚÓ†Â‰ÓÓ†Ì‰Ï†ÙÂÁ‰†‡
‰ÓÊÂÈ† ÆÂÈ¯Á‡† ÏÈË�Â† Â‡ÓˆÚ† ¨‰ÓÊÂÈ† Ï
Â„˜‰†ÌÈ¯‚‡‰†‡¯˜Ï†ÌÂ‡†¯‚·Â†ÁÈÓˆ
ÆÌÂ¯‚··†Ì‰Ï†ÔÓÊÈ†‡Â‰†ÍÂ¯·
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˙‡Â†Í˙Â‡†ÚÎ˘Ï†ÂÒÈ†Ì‰
ÌÏÂ‡†¨¢Ì‰Ï†ÌÓÚ˘Ó¢˘†ÌÓˆÚ
˙‡†Ì‰Ó†˙Á˜Ï†È˙Ù˙˙†‡Ï†Ì‡
„Ú† ˙ÂÏ‚Ï† ÈÚ˙ÙÂ˙† ¨˙ÂÈ¯Á‡‰
ÌÓˆÚÏ†‚Â‡„Ï†ÌÈÏ‚ÂÒÓ†Ì‰†‰ÓÎ
ÌÚ†È··†˜ÁÏ†¨ÌÈ‡Â·ÁÓ·Â†ÒÙÂ·†¨ÏÒ¯Â„Î·Â
¨‰˜ÈÒÂÓÏ†ÔÈÊ‡‰Ï†¯Ù‡†ÆÌÈ·Â¯˜†¯˜·ÏÂ†ÌÈ¯·Á
¯Ù‡©†È··†¯ÂÊÚÏ†ÍÈ¯ˆÂ†¯Ù‡†ÆÏÈÈËÏÂ†‡Â¯˜Ï†Ô‚�Ï
¯ÂÊÚÏ†¯Ù‡†Æ®ÂÚÂ·˜†ÂÈÂ�¯Â†ÁÂÏ·†¯ÊÚÈ‰Ï
Æ‰ÙˆÈ¯†Â‡†ÌÈÏÎ†ÛÂËÏ†‰ÒÈ·Î†ÏÙ˜Ï†¨ÂÈ�˜·
‰ÈÈÙ‡‰Â†ÏÂÈ·‰†ÈÊ¯†‡†„ÂÓÏÏ†ÏÈÁ‰Ï†Ì‚†¯Ù‡
‡Ï†Ì‡†ÁÏˆÈ†‡Ï†‰Ê†ÏÎ†ÌÏÂ‡†ÆÌÈÓÈ‡Ó‰†ÌÈÏÈ‚Ï
Â‡ÏÓÈ†‰Ó·†‚Â‡„Ï†‰ÓÈÓ‰†ÍÏÂ†Ì‰Ï†¯Â¯·†‰È‰È

∫‰Ï‡˘
‚‡Â„†È�‡†·ÂÂ†¨ÏÂ„‚‰†ÙÂÁ‰†ÚÈ‚Ó†·Â
ÌÈÈ„ÂÁ†˜ÈÒÚ‰Ï†‰Ó·†‡ˆÓ�†„ˆÈÎ†�‰ˆÂÁÏÂ
‰ÓÈÓ‰†‰È‚¯Ó†È�‡†øÂ�È„ÏÈ†‡†ÌÈÓÈÓ
‡†ÌÈÁÏÂ†Â�‡†ÔÓÊ‰Ó†˜ÏÁ·†ÆÈ¯Ù‡†ÈÏ·
‡†ÌÈÁ˜ÂÏ†Ì‚†Â�Á�‡†ÆÂ�ËÈÈ˜Ï†ÌÈ„ÏÈ‰
Ï·‡†¨Â¯Á‡†ÂÈÂÏÈÚÙÏÂ†ÌÈÏÂÈËÏ†ÌÈ„ÏÈ‰
‰Ó†ÆÌÈÓÈÓ†ÌÈÈ„ÂÁ†‡ÏÓÏ†ÌÈÁÈÏˆÓ†Â��È‡
ÙÂÁ‰Ó†ÏÂ„‚†˜ÏÁ·†‡Â‰†ÏÚÂÙ·†‰¯Â˜
¨ÌÈÈ�·ˆÚÂ†ÌÈÓÓÚÂÓ†ÌÈ··ÂÒÓ†ÌÈ„ÏÈ‰
Ú„ÂÈ†È��È‡†Æ¯Ó‚ÈÈ†¯·Î†ÙÂÁ‰†‰ÎÁÓ†È�‡Â
ÈÙÎ† ¨‡È‰† ‡Ê† ‰ÓÈÓ† ÌÚ† ÂÚÏ† ‰Ó
ÆÂ�ÈÂÁÂÎÓ†‰ÏÚÓÏ†¨È¯Ó‡
∫‰·Â˘˙
ÆÌÎÈÂÁÂÎÓ†‰ÏÚÓÏ†‰ÓÈÓ‰†Ó‡·†¨˜„Âˆ†‡
¨ÌÎÏ†‰ÓÈÓ‰†‡Ï†ÂÊ†�„Á‡†¯·„·†‰ÚÂË†‡†Ï·‡
ÌÈÈ¯ÈˆÈ†˜ÈÙÒÓ†ÌÎÈ„ÏÈ†ÆÌÎÈ„ÏÈ†Ï†‰ÓÈÓ‰†ÂÊ
ÈÙÂÁ‰†ÔÓÊ·†‰˜ÂÒÚÏ†ÌÓˆÚÏ†‚Â‡„Ï†È„Î†ÌÈÓÊÂÈÂ
ÆÌ‰Ï
‰ÓÊÂÈÂ†ÔÂˆ¯†‰ÓÎÂÁ†Ì‰·†ÚË�†ÌÏÂÚ†Ï†Â�Â·È¯
ÈÏÂ‡†ÌÈÓÚÙÏ†Æ¯ÚÓ†‡†ÈÙÎÓ†¯ÂÈ†‰·¯‰
Ì‰†¨ÌÓˆÚÏ†‚Â‡„Ï†ÌÈÏ‚ÂÒÓ†Ì�È‡†Ì‰†ÍÏ†‰‡¯�
ÌÓÚÓ¢†ÌÓˆÚ†‡Â†ÍÂ‡†Ú�ÎÏ†Ì‚†ÂÒ�È†ÈÏÂ‡
ÈÙ†‡Ï†Ì‡†ÌÏÂ‡†Æ¢ÂÚÏ†‰Ó†ÔÈ‡¢Â†¢Ì‰Ï
‰ÓÎ†„Ú†ÂÏ‚Ï†ÈÚÙÂ†¨ÂÈ¯Á‡‰†‡†Ì‰Ó†Á˜Ï
ÏÎÎ†Æ‰·Â¯Ó†‰ÁÏˆ‰·†ÌÓˆÚÏ†‚Â‡„Ï†ÌÈÏ‚ÂÒÓ†Ì‰
ÌÈÏÂÎÈ†Ì‰†‰�ÂÓ‡‰Â†‰¯Î‰‰†‡†ÍÎÂ·†ÈÓÈ�Ù
ÈÚÙÂ†¨ÌÓˆÚÏ†‚Â‡„Ï†ÌÈˆÂ¯†Ì‚†Ó‡·Â†ÌÈÏ‚ÂÒÓÂ
Æ·ËÈ‰† ‡Ê† ÌÈÂÚ† Ì‰† ‰ÓÎ† „Ú† ÂÏ‚Ï
Â�ÂÈÚ¯†Ì‰Ï†ÚÈˆ‰Ï†ÍÓÓ†ÚÂ�ÓÏ†È�ÂÂÎ†ÔÈ‡†Ô·ÂÓ
ÂÚÈ†¨‰¯ÊÚ†˜··†ÍÈÈÏ‡†Â�ÙÏ†Ì‰Ó†ÚÂ�ÓÏ†Â‡
ÆÙÂÁ·†ÂÚÏ†¯Ù‡†ÌÈ¯·„†‰·¯‰†È†Æ‰�ÂÂÎ‰Â
ÌÚ†ÌÈ„ÒÁ†ÏÂÓ‚Ï†¯Ù‡†¨„ÂÓÏÏÂ†ÏÏÙ‰Ï†¯Ù‡
Ï‚¯Â„Î·†˜ÁÏ†¯Ù‡†¨‰˜ÂÁ¯‰Â†‰·Â¯˜‰†‰·È·Ò‰

·‚≥ ÏÈ

˙Â‡˙· ®≥∞© ·‚˘ ¯È˜È Ï˘ Â„È ‰ÚË˜
„¯ÛÂÏ‡ ‰È‰ ‡Â‰ Æ„ˆ· Â¯È‡˘˙ ÌÈÓÁ¯‰ ˙‡ ¨ÌÈÎ
˜ÈÒÙÓ ‡Ï ‡Â‰Â ¨¯˙ÒÙ· Ô‚È ¨≥∞∞∞ ˙ˆÈ¯· ÏÚÂÙ‰
ÌÈÓÁÂÏ ˙ÂÂˆ ÏÚ „˜ÈÙ ‡Â‰ ÆÏ‡¯˘È ÌÚ ÔÚÓÏ ÏÂÚÙÏ
·‡‚ÈÎ‰ Ï·Á ÏÚ ÒÙÈË ¨Ï¢ÎËÓ¯ ÔÈÈËˆÓ ‰È‰ ¨ÊÂ
ÍÈ¯„‰ ‡Â‰ ÆÔ¯Ò–·¯ ˙‚¯„· ¯¯Á˙˘‰Â ‰„ÈÁÈ· ¯‰Ó
¨˙ÈÂÏÈÁ ˙È‡·ˆ Ì„˜ ‰ÈÎÓ· ˙Â„‰È ˘È¯˘‰Â
‰È‰Â ÌÈ‡ÂÏÈÓ Ù¢ÓÎ ˘ÓÈ˘ ‰Â¯Á‡‰ ‰ÓÁÏÓ·Â
˙‡ ÌÈÈÒÓ ‡Â‰ ÌÂÈÎ Æ‰È¯Á‡Ï˘ ˜·‡Ó‰ È˘‡¯Ó
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙„Â‚‡ ¯¢ÂÈÎ Â˙Â‰Î
ÆÒÂÈ‚ È·¯Ò ·¯˜·Â ÌÈÂÎÈ˙· ˙ÂÁÈ˘ ¯È·ÚÓ ¨˙È¯·Ú‰
¯È‰ˆ‰Ï ˘˜·ÓÂ ¨¯ÂÓ‚ ÈÂÏÈÁ ÏÚÎ ÂÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓ ‡Â‰
˙‡ ¯ÒÂÓ È‡ ¨ÍÈÁ‡ È‡¢ ∫ı¯‡‰Â ÌÚ‰ „È˙Ú ÔÚÓÏ
Æ¢È„Â‰È È‡ Ì‚Â ˘Ù‰

‰˘ ±≥ ÈÙÏ

ÆÂÏÈÁ˙‰ Ì‰
·˘Â‚È ÌÈ¯·Á ¯ÙÒÓ ¨‰Â˘‡¯‰ ‰
·È·‡ Ï˘ Â˙¯ÈËÙ ÌÂÈ· ¨ÔË˜ Ï‚ÚÓ
ÂÙ¯Ëˆ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ‰˘· Æ‰ÁÙ˘Ó‰
˘„ÂÚÂ ‰˜ÈÒÂÓ‰ ˙‡ ÂÚÓ˘˘ ÌÈÎ
Ï„‚Â ·Á¯˙‰ Ï‚ÚÓ‰ ÆÌÈ¯·Á ‰ÓÎ
ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ¯ÙÒÓ Æ‰˘Ï ‰˘Ó
ÈÓÂ ÁÂ˙Ù ÚÂ¯È‡ ˘È˘ ÂÚÈ„Â‰ ¯·Î Ì‰
˘¯ÂÈ‰ Ì‰ Æ˘È‡ ≥∞∞ ÂÚÈ‚‰ ÆÔÓÊÂÓ ‰ˆÂ
·˘Â˜È· ‰ÊÎ ˘È˘ ÂÈÓ‡‰ ‡Ï ≠ ÌÏ‰
ÍÈ˘ÓÓ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Û¯‰Â ÆÂÊ‰ ‰˜ÈÒÂÓÏ
Æ‰˘ ÏÎ ˙ÂÏÚÏ

·‚ÁÂ¯‰ ÏÏ

‡·ÈÊ‚Ó Ï‡È
אני מביט בו מניף את בנו הפעוט בסלון
ביתו ,ותוהה איך זה שבעולם של קומבינות
והגשמה העצמית יש עוד אנשים ש"תיקון
עולם" ו"אחדות ישראל" הם בראש מעייניהם.
אלמלא התאונה ,אתה חושב שחייך היו
מתפתחים אחרת?
"בטוח .אני לא יודע לאיזה כיוון אך הייתי
שונה .מה שקרה לי הכתיב סיפור חיים מסוים,
אך אף פעם לא ניסיתי לדמיין מה היה קורה
אילו."...
מה מניע אותך לפעול בכזה להט למען כלל
ישראל?
"תסכול ,תסכול וחוסר שביעות רצון מכל
מה שמסביב .אני נכנס ונותן הרצאה לשכבה
של  300תלמידים ,ורואה איך לא יוצא מזה
כלום .למרות שהם כוח אדיר יחד ויש שם
אנשים טובים ,כל אחד מהם מסיים את
ביתהספר ,לוקח את תעודת הבגרות ,והולך
למקום הפרטי שלו .תסכול מהדור שלי שלא
עושה מספיק ,תסכול מהמלחמה האחרונה,
והרבה תסכול מהמערכת הפוליטית–המדינית
ומההנהגה".
החלפנו אינספור מנהיגים ,ולא הרבה
השתנה?!
"זה שהימין או השמאל יהיו בהנהגה זה לא
מה שישנה .גם לא ישנה ראש ממשלה כזה
או אחר .הבעיה היא אצל האזרחים .הבעיה
מלמטה וגם התיקון צריך להתחיל מלמטה.
ההתקדמות שתוביל לשינוי חייבת לבוא
מכולנו ,מלמטה ,זה מה שמניע אותי לעשות
כל מה שאני יכול".

¯˜ ˙¯ÈÈÒ
שגב נתקל במכשול רציני בהגיעו לגיל גיוס.
למרות שהראו לו את הדלת ,הוא התעקש
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והתנדב למודיעין של סיירת גולני ,עשה עסקה
עם מפקד היחידה ,התאמן עם הלוחמים וגם
לבדו במטווחים ,והפך ללוחם ולקצין בסיירת
אגוז.
נתקלת במכשול רציני בדמות הגיוס לצה"ל.
מה הניע אותך להתעקש כל כך? יכולת לוותר
ולתרום במישורים אחרים?
"היו שני גורמים לדבר :אחד ,שלא האמנתי
באמת שניתן לתרום למדינה בדרך אחרת.
פחות משירות קרבי היה נראה לי בלתי

˙˙˘ÂÁ˙ Ì‰· ‰È‰˙ „ÈÓ
˘Á˜ÈÈ˘ ÔÈ„–Í¯ÂÚÎ Ì‡ ¨˙ÂÁÈÏ
·ÌÈ˘‡ Ï˘ ÌÈ˜È˙ ˙Â·„˙‰
˘‡‰¯ÂÓÎ Ì‡ ¨ÛÒÎ Ì‰Ï ÔÈ
˘Æ¯ÙÒ‰–˙È·· ˙ÂÎÙ‰Ó ‰˘ÚÈ
‰ÎÙ‰Ó ÏÈÁ˙‰Ï Ô˙È ÍÎ
‰˙‡ ‰Ó ‰˘Ó ‡Ï ¨‰ËÓÏÓ
ÌÂÁ˙ ‰ÊÈ‡·Â ‰˘ÂÚ
מספיק ,והרגשתי נבוך לא לעשות שירות
קרבי .גורם נוסף הוא שרציתי להיות כמו
כולם ,הסתכלתי מלמטה על חברים שהיו כבר
לוחמים .שני הגורמים היוו שילוב אידיאלי.
פעם זה היה נראה לי מוזר שאנשים רוצים גם
לשרת את המדינה וגם לעשות למען עצמם,
אך זה אפשרי במינון הנכון".
אחרי הצבא הדרכת במקד"צ בכפר–אדומים
ולימדת שם מנהיגות .מנהיגות זה לא משהו
שנולדים איתו?
"האמת היא שאי אפשר ללמד מנהיגות,
אך יש דבר חשוב שנותנים במכינות הללו
וזהו הרצון להנהיג ,המוטיבציה ,התחושה

שאם אני לא אעשה את זה ,לא יהיה מישהו
אחר .זה בעצם ההישג החשוב ביותר .למרות
שהמכינה נקראת המכינה למנהיגות ,לא כל
מי שייכנס ייצא נפוליאון .כל אחד וייעודו.
אחד יהיה עורך–דין ,אחד קצין ואחד מורה,
אך החשק והמוטיבציה לתת למען המדינה
ילוו אותם בכל דבר בו הם יעסקו .תמיד תהיה
בהם תחושת שליחות ,אם כעורך–דין שייקח
בהתנדבות תיקים של אנשים שאין להם כסף,
או כמורה שיעשה מהפכות בבית–הספר .כך
ניתן להתחיל מהפכה מלמטה ,לא משנה מה
אתה עושה ובאיזה תחום".

‡°È„Â‰È È‡ ÈÎ ¯Ú˙ÒÓ È
במכינה לימדת גם 'תפישת זהות יהודית
חילונית' .אתה יכול להסביר ליהודי פשוט
 מה זה?
"תכל'ס התפיסה הזו מתחילה ונגמרת
במילים 'אני יהודי' .לפעמים אפילו בלי יכולת
להסביר .כשהייתי מעביר הרצאה במכינות
קדם–צבאיות דתיות ,היתה עולה השאלה
איך זה שיהודי לא מאמין יסכים להסתער
ולמות על ארץ ישראל? אך עובדה שהוא
מסתער בכל זאת! הוא נלחם בכל המלחמות
ואף מוסר את נפשו ,אולי בלי יכולת להסביר
ובלי משנה סדורה ,אך העיקר הוא ,ואולי
העיקר היחיד ,שהוא מרגיש יהודי .גם אם
אני לא בטוח שהתורה ניתנה מסיני ,כל עוד
התורה חשובה בעיניי ואני מכיר אותה וקורא
בה ,זה מצוין".
אך בלי ערך מחייב ,מי מבטיח שילדיך
ישארו נאמנים לאותם ערכים?
"כיום ,רוב העם היהודי לא מקיים מצוות
ונראה שהמצב יימשך גם בשנים הקרובות.
אני חושב שיש בעיה ,שאין לגיטימציה לומר
'אני יהודי שאני מאמין בעם הזה ובספר
הזה ,אך לא מאמין באלוקים' .אני לא דתי,

אולי יבוא יום ,אבל במצבי הנוכחי אני עדיין
מאמין ועדיין אחיך .אם אין לי לגיטימציה
מצדך ,אתה בעצם דוחף אותי לצד השני,
להתנתק לגמרי.
"יכול להיות שאתה צודק אך לא כדאי
להישאר צודק ולבד ,זו משימה שלי וגם שלך
ליצור מודל של יהודי שלמרות שהוא לא
מאמין ,הוא יהודי; כזה שלא פחות נלהב ולא
פחות מסור .בשביל זה אני צריך אותך עם
הכיפה בצד שלי".
כשאני מסביר לו על 'מעייני הישועה' ,הוא
לוחש לי ,כמו לא רוצה לסדוק את תדמית
היהודי החילוני" ,אני מכיר מבית–הכנסת."...

אישית .זה לקח קצת זמן אבל זה קרה :שני
מפקדי אוגדות התפטרו ,אלוף מרכז התפטר
ורמטכ"ל התפטר .הייתה לקיחת אחריות.
בשורה התחתונה אתה תופס היום חייל והוא
מבין שככה זה עובד".
שגב מספר לי בהתרגשות על הצלחת
ההפגנה הגדולה:
"בזמן שאביב גפן עלה לשיר ,חלק צעקו
לעברו 'משתמט' וחלק צעקו להם בתגובה
'רוצחים' .היו שם שני הצדדים .כאשר
השתתפתי באותו יום בכיכר לא היו רק
'כתומים' או רק אנשי 'שלום עכשיו' ,אלא
אנשים מכל רובדי האוכלוסייה".

כיום להיות אידיאליסט ,וזה אפילו נחשב
שלילי .כל דבר נחשב לקיטש  משקיעה נוגה
ועד תיקון עולם".
מה ישכנע מגוייס צעיר שמרגיש 'פראייר',
לעשות את השרות כמו שצריך?
"אני לא מנסה לשכנע בשעה וחצי .בזמן
שאני עומד מול קהל בהרצליה ,קהל שיודע
שאני חילוני ,ואני משתמש בביטוי כמו
'עם ישראל' ,אז אותם אנשים שיש בהם
את המוטיב הערכי שלהם ,מקבלים קצת
לגיטימציה .התקווה שלי היא שאנשים ירגישו
בסופו של דבר שזה בסדר לדבר ולחשוב
באותו אופן".

˙ÎÏÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ‡¯Á‡‰Â ¨ÔÂÏ˘ÈÎ
כל חייך פעלת בתחום המעשה ,ולאחר
המלחמה האחרונה ,בה תפקדת כמ"פ
לוחמים ,הצטרפת ל'מחאת המילואימניקים',
הקוראת להתפטרות המנהיגים .מה הניע
אותך לפעול במישור שלכאורה פחות מאפיין
אותך?
"הייתה לי ,במידה מסוימת ,תחושה שאני
שליח ציבור בעניין הזה .התחושות היו קשות
בקרב כולם ,וגם בתוך הפלוגה שלי והרגשתי
חובה לתת להם פֵה .הבנתי שלא יכול להיות
שכל מה שקרה במלחמה הזו יעבור בשקט,
לא יגיע לציבור הרחב ולא ייצא לרחובות.
האנשים היו טעונים מאוד על מה שקרה עוד
במהלך הלחימה עצמה".
כשאתה אומר "מה שקרה" ,למה אתה
מתכוון?
"היינו נוסעים מהבסיס לגבול דרך קרית–
שמונה .אתה נוסע ורואה עיר בישראל שהיא
עיר רפאים! עיר שהאזרחים ברחו ממנה,
שהתנועה היחידה בה היא של אמבולנסים
מלאים פצועים .אתה אומר לעצמך ,לא יכול
להיות שאנחנו יושבים פה כצבא ,חמושים
עד השיניים ,ועשרה קילומטרים מפה יורים
קטיושות ללא הפרעה ,פוגעים באזרחים,
ואנחנו כבולים כי יש פחד שחיילים ייפגעו.
"המנהיגות לא עשתה כלום! המילואימניקים
התייצבו כדי להגן על הבית ,התייצבו כדי
להילחם ,לא לשחק .צה"ל הגדול ישב 15
קילומטרים מנקודות שיגור ולא פעל .המחיר
היה חיי אזרחים .זה כישלון ערכי ,והאחראים
לכך חייבים ללכת".
אתה רואה תוצאות של פעילות המחאה?
"דברים השתנו ,לפחות בנקודה ממנה
באתי .דן חלוץ לקח אחריות והתפטר .כיום,
כשאני חוזר לפלוגה שלי ,אני יכול להגיד
שצבא ההגנה לישראל הוא עדיין שמורת
טבע שיש בה לקיחת אחריות ודוגמה

˙È¯Â˙†˙ÈÂÎÈ˙†‰·È˘È
·ÔÂÈˆ†˙¯˘·Ó
·‡¢ËÈÏ˘†‡¯ÈÙ˘†Ú˘Â‰È†·¯‰†˙Î¯„‰Â†ÈÂÂÈÏ
Ë„ÈÓ˘†ÌÂÏ˘†·¯‰†˙Â˘‡¯·Â

‡ÆÈÏÈÏ˘ ·˘Á ÂÏÈÙ‡ ‰ÊÂ ¨ËÒÈÏ‡È„È‡ ˙ÂÈ‰Ï ÌÂÈÎ ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï ÔÈ
ÌÏÂÚ ÔÂ˜È˙ „ÚÂ ‰‚Â ‰ÚÈ˜˘Ó ≠ ˘ËÈ˜Ï ·˘Á ¯·„ ÏÎ
בעניין ה'כתומים' ,אתה חושב שיש ‡˙˜˙˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï Ì
‰È„Ó‰Ó
להתנתקות קשר למלחמה בצפון?
"בוודאי אבל מעבר להשפעה החיצונית,
שהתבטאה בהפגנת חולשה ,התקפלות וחוסר
עמידה ,הייתה גם השפעה הרסנית פנימית
חזקה של קידום תרבות ה'ספין' והשטחיות.
אף אחד לא שאל מה יהיה ביום שאחרי".

‡˘ËÈ˜Ï ‰ÎÙ‰ ı¯‡‰ ˙·‰
אתה מעביר שיחות על המחויבות למדינה
ולצבא בקרב בני נוער לפני גיוסם .מה רמת
המוטיבציה?
"יש מוטיבציה גדולה לעשות דברים למען
הכלל ,אך זה לא תמיד מתורגם לצבא ושירות
צבאי .יוצא לי להיפגש עם סרבנים  גם שם
אתה פוגש אנשים עם אלמנט של מסירות,
אך בלי יד מכוונת זה לא מתורגם לכיוון
הנכון .בעיה נוספת היא שאין לגיטימציה

לפני סיום ,שגב מבקש לפנות אל נוער
הציבור הדתי–לאומי ככלל ,ואל נוער גוש
קטיף בפרט" :לפני שנתיים ,מדינת ישראל
הפקירה אתכם ופגעה בעולם הערכים שלכם.
שלנו.
"יחד עם זאת ,זו המדינה היחידה שיש
לנו .אנחנו לא ההורים של המדינה שיכולים
לסלוח לה על הכל ,אבל אני מקווה ומתפלל
שניתן לתקן ושיש דרך חזרה .אמנם המדינה
התנתקה מחלק מהערכים שלה ,אבל אנחנו
לא יכולים להתנתק ממנה".
איך היית רוצה לראות את מדינת ישראל
בעוד מספר שנים?
שגב חותם בחיוך" :לא הייתי רוצה לראות
מדינת יהודה .כן הייתי רוצה לראות מדינה
יהודית".

‰ÁÓ˘·Â†‰·‰‡·†‰¯Â˙†„ÂÓÈÏ
®˙Â‡È˜·Â†ÔÂÈÚ©†‡¯Ó‚†„ÂÓÈÏ
˙ÂÈ˘ÓÂ†‰ÎÏ‰†„ÂÓÈÏ
¯ÒÂÓÂ†‰ÂÓ‡†„ÂÓÈÏ
˙Â„ÈÒÁ‰Â†Ï¢ˆÊ†˜Â˜†·¯‰†˙¯Â˙†ÍÂ˙Ó†˘Ù‰†˙„Â·Ú
˙Â¯‚·†È„ÂÓÈÏ
È˘È‡Â†ÌÁ†ÒÁÈ
∞µ≤≠≥∑∑∏¥≤µ†∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈË¯ÙÏ
9

¨Ô‰·†ÈËÈ¯˜‰†‡Ï†Ì‡†¨Ú·Â¯·†ÂÈËÈ¯˜‰
¯Ú·†ÌÈ‡·‰†ÏÚ†‰Ùˆ†‰„·ÂÚ‰†Ï·
�במחנה�השבי,מתוך�'פקודת�יום'�שכתב�משה�רוסנק�ללוחמים
ÂÚ·†‰„ÓÚ‰†ÏÚ†Â�ËÏ‰†¯Á‡Ï†ÆÔÂÈˆ
.�אור�לכ'�בסיוון�תש"ח,�מוצאי�שבת�קודש.הירדני
¨ÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓÓ†‰Ú„Â‰†ÈÏ·È˜†¯˜Â·‰
�יום�חלפו�מאותו�היום�בו�הנחנו�את�נשקנו�והלכנו�בשבי30
¨ÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓ†¨È�‡¢†�ÔÂÏ‰†ÂÊ·†¨Ï‡ÈÏ‡
...�מאחורינו�השארנו�עיר�הרוסה�עולה�בלהבות.לפני�האויב
.�היה�זה�קרב�מר�ועקשני.שבועיים�תמימים�נמשך�הקרב...
‰ÚÏ†„Ú†·Ïˆ‰†„ÓÚÓ†„¯Ï†ÍÈÏÚ†„˜ÂÙ
.�על�כל�בית�ואבן,�נלחמנו�על�כל�סמטא�ופינת�רחוב
‰„ÓÚ‰Ó†„¯‡†Ú‚¯·†ÈÚ„È†Æ¢±����
בגבורה�לחמנו�מול�אויב�שעלה�עלינו�פי�כמה�וכמה�במספר
‰Ó†ÌÏÂ‡†ÌÈ·¯Ú‰†È„È†ÏÚ†ÒÙ†‡È‰
�נתונים�היינו-���תוך�מחסור�בנשק�ותחמושת.חייליו�וציודו
ÆÈ�‡†‡Ï†ÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓ†‡Â‰†¨ÂÚÏ†ÈÏÂÎÈ
�האויב.במשך�שבועיים�תמימים�ללחץ�קשה�ובלתי�פוסק
ÏÚ†ÌÈ·¯Ú‰†ÂËÏÈ†ÂÊ†‰„ÓÚÓ†ÈÚ„È
�הוא�שילם.הוכרח�להתקדם�על�גבי�תלי�חורבות�וחללים
°ø‰Ê†‡†Ú„È†‡Ï†ÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓ†ÆÔÂÈˆ†¯Ú
...מחיר�יקר�בעד�כל�צעד�שצעד
ÂÓ˜Ó‰†ÌÈ·¯Ú‰Â†‰Ú†ÈˆÁ†‰¯·Ú†‡Ï
�גבורת�מגינה�הקדומים�של�ירושלים,גבורה�עילאית
.נתגלתה�בקרב�הלוחמים�תוך�התפתחות�הקרב
È·Â†ÏÚ†‰�ÓÓ†ÛÂÏˆÏ†ÂÏÁ‰Â†‰„ÓÚ·
�נסתיימה�המערכה�על,נסתיימה�תקופת�המצור�הארוכה
ÆÚ·Â¯‰
�ברית�של�דם�ואש,�אך�ברית�איתנים�נכרתה.שדה�הקרב
ˆÈ¯Ù† ‡È‰† ÙÒÂ�† ËÏÂ·† ‡Ó‚Â„
.שאינה�נמחית�ואינה�נשכחת
ÈÙ†ÏÚ†Æ¯ÈÈ‡·†ßÈ·†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚÏ†Á¢ÓÏÙ‰
.�פוצצו-��בתי�הכנסת�המפוארים,העיר�נהרסה�כליל
‰ÒÈ�†È¯˜ÈÚ†ÁÂÎ†ÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓ†È�ÎÂ
.שרידי�תרבות�עתיקי�יומין�הנם�כיום�תלי�חורבות
Í¯„†Û˜†È�Ó†ÁÂÎÂ†ÂÙÈ†¯Ú†Í¯„†Â¯ÙÏ
אין�אנו�יכולים�להעריך�את�גודל�האבדה�מכדי�שנוכל
ÁÂÎ‰†¨ÏÚÂÙ·†Æ„·Ï·†‰ÁÒ‰†Í¯ÂˆÏ†ÔÂÈˆ†¯Ú
�בו,�אולם�אדירה�אמונתנו�שלא�רחוק�היום.להקיף�אותה
!שוב�נחזור�ונכבוש�את�העיר�העתיקה�ונבניה
‚ÙÒÂ†‰ÊÚ†‡·†ÌÏ·�†ÂÙÈ†¯Ú†Í¯„†Û˜
!!!�ובאש�אתה�עתיד�לבנותה-�כי�אתה�ד'�באש�הצתת
¯‰·†‰ÏÚ†‰ÁÒ‰‰‰†ÁÂÎ†¨ÂÓÂÚÏ†ÆÂ„·‡
ËÂÙ†Â˜ÏÁÂ†Â„‚�‰·†ÏÏÎ†Ï˜�†‡Ï†ÔÂÈˆ
‡ÏÏ†ËÚÓÎ†ÔÂÈˆ†¯ÚÏ†ÂˆÂ¯Ó·†ÍÈÓ‰
˜ÒÂÙ†ÈÏ·†È¯È†Ï†ÎÂÓÓ†‰ÙÂ˜†¯Á‡Ï
Â„„–¯ÊÚÏ‡†„Â„†È„È†ÏÚ†Ï·Â‰†‰Ê†ÁÂÎ†ÆÂ„‚�‰
„˜ÙÓ†ÂÁË·‰Ó†Â�‡Â�†¯Á‡Ï†¨ÌÈ¯�ÂÈ‚ÈÏ‰†Ï ÌÈ¯Âˆ�‰†Â�‡Â†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚÏ†¯Ù†¨ÒÈ˜¯�†ÈÊÂÚÂ
‰È‰†ÌÈÓÁÂÏ‰Â†ÌÈ·Â‰†Ï†ÁÂ¯‰†·ˆÓ†¨ÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÂÁ†¯Á‡Ï†ÆÂ��ÈÚ†„‚�Ï†ÁÈÓ‰†ÈÓÚÙ†‡†Â�È‡¯
Æ„Â‡Ó†„Â¯È ‡·ˆ†ÂÁÂÎÓÂ†ÂÏÂÎ†·ÂÈ‰Ó†ÌÈ˜Â�Ó†Â�ÈÈ‰†Ì‰·
·¯‰†ÔÊÁ†·¯‰†ÁÂÂÈ„†ÈÏ·È˜†¯ÈÈ‡·†Ë¢È†¯˜Â··
¨È·¯Ú‰†ÔÂÓ‰‰†ÏÂÓ†Â�„·Ï†ÌÈ„„ÂÓÓ†¨ÌÈ¯„ÂÒÓ
Ï‚„†ÂÓÈ¯‰†ÈÊ�Î‡‰†·¯‰†‚¯·ˆ�ÈÓ†·¯‰Â†È„¯ÙÒ‰ Ú·Â¯‰†È·Â†±¨���†Ï·ÒÏ†˜‰†‡·†Â�¯·Ò
‡Ï†È·¯Ú‰†‰„˜ÙÓ‰†ÔÂÂÈÎÏ†ÌÈÎÏÂ‰†Ì‰Â†Ô·Ï
ÆÂÈÓÁÂÏÂ
È¯Á‡Â†ÛÂ¯Ë†ÊÂÁ‡†Ì‰È¯Á‡†Èˆ¯†ÆÏ–‡†ÌÚ†ÏÂ ¯ÈÚ‰†ÍÂÏ†¯Ù†Á¢ÓÏÙ‰†¨ÔÈ·‰Ï†˜·Ó†È�‡
‰ÚÈ�Î†ÏÚ†Æ„¯ÓÏ†ÈÈ‡†ÂÏÚÏ†ÂÂ‡�†Ì‰†Â�ÈÁ
ø‰˜ÈÚ‰
¯·„Ï†ÂÎÓÒ†Ì‰Ï†È�†ÔÎ†Æ¯·„Ï†ÈÓÎÒ‰†‡Ï ÈÏ†ÂÚÈ„Â‰†ÔÂÈˆ†¯Ú†Í¯„†Âˆ¯Ù†¯Á‡Ï†ÆÔÎ†¨ÔÎ
ÆÌÈ„ÏÈ‰Â†ÌÈ�‰†ÈÂ�ÈÙ†ÏÚ ¯ÈÚ‰†‡†Â·ÎÏ†ÌÈÎÏÂ‰†Ì‰†ÌÈ˜È�Á¢ÓÏÙ‰
ÔÎÂÓ†‰È‰†‡Ï†Ï–‡†ÌÏÂ‡†Í¯„Ï†·Â†Â‡ˆÈ†Ì‰
È�‡†ÆÏÂ·‚†‰È‰†‡Ï†Â�ÁÓÏ†Æ‰ÏÂÎ†‰˜ÈÚ‰
Ô·Î†ÂÏˆ‡†¯È‡‰†Û‡†‡Â‰†Æ‰ÚÈ�Î†ÏÚ†‡Ï‡†¯·„Ï ‡†È�‡Ï†ÈÚ„Â‰Â†Â„ÓÚ‰†ÔÈ·†È¯·Ú†ÈÈ‡
ÆÈÊ�Î‡‰†·¯‰†‡†‰·Â¯Ú ÆÌÈ‰„Ó†‰ÊÁÓ†ÈÈ�ÈÚÏ†‰Ï‚�†¨ÍÎ†ÍÂ·†Æ‰¯Â·‰
Û‡†ÏÚ†Ú�ÎÈ‰Ï†ÔÎÂÓ†ÈÈÈ‰†‡Ï†È�‡†¨„Â·Î‰†ÏÎ·
È·Â†ÌÈ·¯Ú†Ï†ÂÈÙÂÒ�È‡†Â¯Â†¨Ì„‡†ÈÏÈÁ�
Ô·†‰È‰†ÈÊ�Î‡‰†‰ÏÈ‰˜‰†‚Èˆ�†‚¯·ˆ�ÈÓ†·¯‰ ¯Ù†ßÈÏ‡¯È‰†‡·ˆ‰ß†ÂÚÓ†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚ‰
‰ÚÈ�Î†Ï†È„ÈÈÓ‰†Á‰†‡Ê†ÌÚ†ÆÂÈ„È·†‰·Â¯Ú ‰¯ÊÁ†È„¯†ÌÚ†ÆÁÂ¯·Ï†ÂÏÁ‰†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚÏ
ÈÁ†‰ÊÓÂ†È„Â‰È‰†·ÂÈ‰†È·Â·†Á·Ë†‰È‰ ˜¢¯‰Ó†È�·†‡†È‚Ù†¨ÌÈ˜È�Á¢ÓÏÙ‰†‡¯˜Ï
ÆÏÎÓ†¯ÂÈ ¨Ï‡ÈÏ‡†„Â„†ÈÓ‰„Ï†È�ÚÈ„Â‰†Á¢ÓÏÙ‰Ó
¯ÂÊÁÏ† Ú·Â¯‰† ÈÓÁÂÏÏ† ÈÈ¯Â‰† ¨ÍÎ† ÔÂÂÈÎ
Â·ÎÏÂ†Ì„˜‰Ï†Ì‰ÈÏÚ†¯ÒÂ‡†¨ÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓ
ÂÚ·˜Â†ÌÈÓÁÂÏ‰†Â¯ÊÁ†Â˜„†ÓÁ†¯Á‡Ï†ÆÂ„ÓÚÏ Æ¯ÈÚ‰Ó†‚ÒÏ†Ì‰Ï†‰¯Â‰†Û‡Â†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚ‰†‡
ÆÌÁÏÈ‰Ï†¯Ù‡†È‡Â†ÈÊÁ†ÔÈ‡†ÈÈ�Ù· ‰ÏÚÓ·†ßÁÂ�Ï†ÌÈÎÏÂ‰Â†ÌÈ·ÊÂÚ†Ì‰ß†¨ÍÎ†ÔÂÂÈÎ
ÏÚ†ÂÚÓ†¯‡†ÌÈ·Â‰†¯¯·‰†„·ÚÈ„·
¯˜‰†Ï‡ÈÏ‡†„Â„†ÈÏ†Ú„Â�†„·ÚÈ„·†Æ‰ÈÓÁ‰
ÌÈÙ¯Ó‰Ó† ÂÏÚÏ† ÌÓˆÚÏ† Â¯‰† ¨ß‰‚ÂÙ‰ß‰ ÔÂÈ‚ÈÏ‰†„˜ÙÓ†¨Ï–‡†‰ÏÏ‡„·ÚÏ†ÌÈÚ‚¯†ÌÂ‡·
ÆßÂ„ÎÂ†ÌÈˆÙÁ†Á˜Ï†Ì‰È·Ï†¯ÂÊÁÏ¨ÌÈËÏ˜Ó‰Â ‡Ï†Ï‡¯È†ÂÏ†ÚÈ„Â‰Â†¨‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚ·†È�„¯È‰
ÌÈ·¯Ú‰† ÌÈ·Â‰† Â··¯Ú‰† Â˜„† ÍÂ† ÍÎ ‡†¯ÂˆÚÈÂ†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚ‰†‡†Â·ÎÏ†ÎÏÂ‰
‡Ï‡†¯Â�†‡Ï†ÈÊÁ†¯„Ú‰·Â†¨ÂÏ‡·†ÂÏ‡†ÌÈ„Â‰È‰Â
ÆÌÈÁ¯Â·‰
¯‚ÒÓ·†¯ÂÈ·†ÌÈ·ÂË‰†ÌÈ‡�‰†‡†‚È‰Ï ‰È‰†‡Ï†ÂÈÏ‡†‰ÂÂÏ�†˜ÂÓÚ‰†ÏÂÎÒÏÂ†Â�¯ÚˆÏ
¯ÈÚ‰†È„Â‰È·†Á·Ë†Ú�Ó�†ÍÎ·†ÆÈ‡·ˆ†‰ÚÈ�Î†ÌÎÒ‰
ÆÌÈ„‚·�†Â�‚¯‰†ÆÏÂ·‚
ÆÔÂ¯Á‡†ËÚÓÎ‰†Ú‚¯·†�
Æ¯ÈÈ‡·†Ë¢È·†Ú·Â¯‰†ÏÈÙ�†ÏÚ†Â�Ï†¯ÙÒ
Ì„˜ÙÓÏ†ÚÈ„ˆ‰Ï†Â‡·†ÌÈÓÁÂÏ‰†ÂÈÚ¯·†ÂÊÁ
‡ÈÓ„†‡ÚÈÒ·†‚È‰�‰Â†ËÂÂÈ�†¨ÂÈ¯Á‡†Á˜Ï
Ï† ÌÈ�Â¯Á‡‰† ‰ÈÓÈ† ‡† È‡ÏÈÚ† ‰�Â··
‡†ÂÚÓÂ†¨Á¢·†ÂÓÂÁ‰†ÔÈ·†‰Î¯ÚÓ‰
�Â„ÙÒ‰·†ÌÈÓÁÂÏ‰†„Á‡†Ï†‚¯�‰†Â˜ÚÊ
ÍÂÎÊ·†ÌÈÚ„ÂÈ†Â�Á�‡†˜¯†¨‰Ó†¨‰––Ó¢
Æ¢ÌÈ„Â‰È†±���†�†ÂÏˆÈ�†ÍÂÎÊ·†¨ÌÈÈÁ†Â�‡
¨ÌÈÈÊ‰†¯‰·†ÌÈÓÁÂÏ‰†ÂÈÚ¯†„ˆÏ†ÔÓË�†‰Ó
Æ·‰‡†‰Î†„Â˜‰†¯ÈÚÂ†È·‰†¯‰†ÏÚ†‰ÙÂˆ

¨ÌÈ¯·Ò‰† Ï·˜Ï† ÌÈ¯Á‡† ÌÈ¯·Á† Â�ÂÈÒ�
ÏÎÓÂ†Ì‰Ó†Â˜ÓÁ‰†Ì‰·†Â„‚·†Ì‰ÈÁÏÂ
‰„ÈÓÚ‰Â† ‰¯Â·‚‰† ÎÒÓ† ÆËÙÓÂ† ¯È˜Á
¨ÍÙÈ‰ÏÂ†¨‰„ÓÏ�†‡Ï†ÂÈ¯·ÁÂ†˜�ÒÂ¯†Ï†‰�È‡‰
ÆÎ¯ÚÓ‰†‡†¯Ï†È„Î†‰·ÎÂ†‰È¯ÂËÒÈ‰‰
È�‡†‡†‰�ÈÈ�Ú†ÓÓ†‡Ï†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚ‰
Á¢ÓÏÙ‰†È„È†ÏÚ†‰·Î�†¯·ÎÎ†Ì‚†ÔÎÏÂ†È¢‡ÙÓ
ÌÂ†¯ÊÂÁ†‰È¯ÂËÒÈ‰‰†ÈÂ·¯†Í‡†Æ‰Ë��†�
˜�ÒÂ¯†Ï†ÂÈÂÂÏÓ†ÆÁÎ�†‡Ï†„·‡†‡Ï†¯·„
ÂÈ‡ˆ‡ˆ†ÏÎÂ†ÂÁÙÓ†¨ÂÈ¯È˜ÂÓ†¨‰�Â¯Á‡‰†ÂÎ¯„Ï

ÆÁË·†È‡·ˆ‰†·ˆÓ‰†ÔÈÈ�Ú†‡Ï†ÔÈ¯ÙÏ‰†‡†ÏÚÂÙ·
øÍÎ†ÍÓ�†‰Ê†ÔÓÊ†‰ÓÎ
ÔÈÏÂÁ†ÁÈ†ÍÏ‰Ó·†¨ß‡†¯„‡·†„¢Î†¨ÈÈ†ÌÂÈ·
Á¯Ó‰†‡†ÍÏ†¯È·Ú‡Â†·�†ÈÏÂ‡ß†ÂÏ†ÈÚˆ‰†Â��È·
ÍÏ†È†ÈÓ†ÌÚß†ÆßÚ·†‰È‚Ù†ÈÏ†Èß†Æßø‰¯ÊÈ‚·
ÆßÂÈ··†¨Ú·Â¯‰†¯ÎÂÓ†¨ÔË¯‚�ÈÈÂ†ÌÚß†ßø‰È‚Ù
ÌÚ†‰ÏÂÚÙ†ÛÓÎ†ÚÂ„È†‰È‰†ÔË¯‚�ÈÈÂ†ÔÂ„‡
ÌÈÏ‚�‡Ï†¯ÒÂÓ†‰ÈÈ‰†ÂÈœa†ÆÈËÈ¯·‰†¯ËÓ‰
ÌÈÈÚÏÂ†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚÏ†Ò�ÎÈ‰Ï†ÌÈÒ�Ó†ÌÈ„Â‰È
ÆÌÈ·Ï†·ÂÏ†Ú·Â¯‰†È·ÂÓ†‰Ú�Ó†Û‡
ÌÚ†‰È‚Ù‰†‡†ÌÈÈ˜Ï†‡Ï†ÔÈ¯ÙÏ‰Ï†ÈˆÚÈÈ
ÆÈÏ‡¯ËÈÈ�†ÌÂ˜Ó·†ÂÈ‡†ÚÂ·˜Ï†‡Ï‡†ÂÈ··†ÔË¯‚�ÈÂ
‡Ï†ÔÈ¯ÙÏ‰†ÆÂÏ†È¯Ó‡†¨ßÂÈ·Ï†ÎÏÏ†ÍÏ†¯ÂÒ‡ß
Â¯ˆÚ†ÌÈÏ‚�‡‰†‰Ú†ÈˆÁ†È¯Á‡†ÆÈ˜·Ï†‰Ú
¯ÈÚ‰Ó†ÂÂ‡†Â‡ÈˆÂ‰Â†ÔË¯‚�ÈÂ†Ï†ÂÈ··†ÂÂ‡
Æ‰È‚Ù‰†ÏÚ†ÂÚ„È†ÔÈ¯ÙÏ‰Â†ÔË¯‚�ÈÂ†˜¯†Æ‰˜ÈÚ‰
ÏÂÓÏ†‰‡¯†¨ÔË¯‚�ÈÂ†˜ÙÒ†‰È‰†‡Ï†Ú·Â¯·†Â�Ï
¨Â¯ÂÎÓ†˜ÏÁÓ†¨ÁÂÎ†¯·ÂˆÂ†ÍÏÂ‰†ÔÈ¯ÙÏ‰†‡†ÂÈ�ÈÚ
ÆßÂ¯Ê‚ßÓ†Â˜ÏÒÏ†‰ˆ¯†¨È�ÂÈÂÂÈ†ÔÙÂ‡·†„ÂÚÂ†ÏÎÂ‡
·ˆÓ·†Æ„˜ÙÓ†ÈÏ·†·Â†¯Â�†Ú·Â¯‰†ÍÎ†Â‡†ÍÎ
‡ÏÂ†ÂÈ¯Á‡†Á˜Ï†ÈÈˆ¯†‡Ï†Û‡†¨‰Ê†ÌÈ¯·„
ÈÈ‡¯†‡ÏÂ†·È·ÒÓ†ÈË·‰†¨ÈÂ‡¯†ÈÓˆÚ†‡†ÈÈ‡¯
˜¯·Ó†ÈÁÏ†Æ„Â˜ÈÙ‰†‡†Ï·˜Ï†ÏÂÎÈ†Â‰ÈÓ
‡†Ï·˜Ó†È�‡†Æ¯ˆÚ�†ÔÈ¯ÙÏ‰¢†ÆÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓÏ
Æ¢È�ÓÊ†ÔÙÂ‡·†„Â˜ÈÙ‰
Ì‰Ï†ÙÎÈ‡†‰È‰†‡Ï†¨ÔÈ·Ó†‡Ï†È�‡†¨‰Ó†„È‚
‡† Ï·˜Ï† ÂÏ˜·† ¯Ù‡† °ø‰˜ÈÚ‰† ¯ÈÚ‰Ó
È¯ÂÁ‡‰†¯ˆÁ‰†‰ÈÈ‰†‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚ‰†‰ÂÁ‰
¯Â·‚È†¨ÌÈÓÏÚ�†ÌÈ„˜ÙÓ‰†ø¯Â¯Á‰†ÓÁÏÓ†Ï
ÆÏÏÎ·†Ì‡†‰¯È„Ò†‡Ï†‰¯Âˆ·†ÌÈÚÈ‚Ó†‰˜ÙÒ‡Â
ÆÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓÓ†ÍÈ‡†ÌÈ¯˜Ó†‡ÏÂ†ËÚÓÎ
ø‰Ù†‰¯Â˜†‰Ó
ÏÎ†‰ÈÈ‰†‡Ï†ÆÔÂÎ�†‡Â‰†¯‡Ó†‰‡†‰Ó†ÏÎ
ÏÎ·†Æ‰˜ÈÚ‰†¯ÈÚ‰†‡†Â·ÎÏ†ÈÈÓ‡†‰�ÂÂÎ
ÆÁÈÏˆ‰Ï†‡Ï†‰È‰†Ó‡Ó‰†¨‰Ú�†‰ˆÈ¯Ù†ÔÂÈÒÈ�
ÆÂ‡Ó‚Â„†‰ÓÎÓ†¯ÂÈ†ÍÎÏ†È
ÆÔ‰·†Â˜‰·ÂÓ‰†‡†Â�Ï†Ô
·†È�ÎÂ†È·È‚†‰�Ó‰‰†È„ÂÁ†ÍÏ‰Ó·
·Ï·†‰ÈÙÏ†¨¢ÔÂÙÈÙ¢†È�ÎÂ†¨ÌÈ·Ï†‰ÂÏ
Ú·Â¯‰†È�È‚Ó†¨ÌÈËÈ¯·‰†·ÈÊÚ†¯Á‡Ï†ÔÂ‡¯‰
·Ï·†ÆÂ�ÂÙÓ‰†ÂÈËÈ¯·‰†Â„ÓÚ‰†ÏÚ†ÂËÏÈ
·Ï·†ÆÚ·Â¯‰†�‚‰Ï†¯„‚ÂÓ†‰�‚‰†Â˜†¯ÈÈ�†È�‰
¯ÈÚÏ†ÂÁ·Ó†ÂÁÂÎ†Ï†‰ˆÈ¯Ù†Úˆ·†ÈÈÏ‰
ÔÂÈÒÈ�†Úˆ·È†‰ÈÚË‰†ÁÂÎ†�‰ÈˆÓ†‰˜ÈÚ‰
Í¯„†Â¯ÙÈ†ÏÈ·˜Ó†ÁÂÎÂ†ÂÙÈ†¯Ú†Í¯„†‰ˆÈ¯ÙÏ
ÆÔÂÈˆ†¯Ú
„˜ÙÓ†Æß‡†·Ï†ÚÂˆÈ·Ï†˜¯†¯ÂÈ‡†ÈÏ·È˜†ÏÚÂÙ·
Æß‚Â†ß·†ÌÈ·Ï†‡†¯È‡†‡Ï†¨Ï‡ÈÏ‡†¨ÊÂÁÓ‰
¯‚ÒÓ·†Æ˜ÏÁ†¯·Ú†‡Ï†ß‡†·Ï†Ì‚†¨ÍÎÓ†‰¯È
„ÓÚ†Ô‰·†Â�Â†Â„ÓÚ†ÏÚ†Â�ËÏ‰†ß‡†·Ï
‰ÈÒ�Î‰†Ï„‚Ó†‡¯·†ÁÙÓ†„ÓÚ†‰È‰†ÂÊ†Æ·Ïˆ‰
Ú·Â¯Ï†ÔÂÈˆ†¯ÚÓ†Í¯„‰†ÏÚ†‰ËÏ†È�Ó¯‡‰
Â„ÓÚ‰†Á‡†‰ÈÈ‰†ÂÊ†ÆÂÓˆÚ†Ú·Â¯‰†ÏÚÂ†È„Â‰È‰
¯ÈÈ‡† Ë¢È† ÌÂÈ·† ¨Í¯Ú�† ‰ÚÈ�Î‰† ÌÎÒ‰·
Í‡†¨È·Ï†ÂÎÏÈ†ÌÈÓÁÂÏ‰†˜¯†¨Ú·˜�†Á¢
ÔÈÓ‡‰†‡Ï†ËÚÂÓ‰†Ì¯ÙÒÓ†‡†Ï–‡†Â‡¯·
Â·¯†‰Î†Â„·‡†ÂÓ¯‚Â†ÂÓÁÏ�†ÍÎ†ÏÎ†ÌÈËÚÓ
‰È‰È†È„Î†ÌÈ�‡†„ÂÚ†Á˜Ï†„˜ÙÂ†¨Â‡·ˆÏ
¨È·Ï†ÂÎÏ‰†È‡†���–Î†ÆÔ„¯È·†‚Èˆ‰Ï†‰Ó†ÂÏ
¯Á‡Ï†ÆÌÈ„ÂÁ†‰ÚÎ†È¯Á‡†‰ˆ¯‡†Â·†Â�ÓÓ
„Â„†ÌÚ†ÌÈ¯·„·†‡Â·Ï†˜�ÒÂ¯†‰ÒÈ�†Ì¯ÊÁ
¨®ÌÈÈ�·†Ì„Â˜©†ÊÂÁÓ‰†„˜ÙÓ†¨Ï‡ÈÏ‡
Ì‚†Â‰Â·†ÂÏÚ†ÍÎ†ÆÂÓÚ†‚Ù‰ÏÓ†˜ÓÁ‰
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¨˙Â˜ÂÈ˙ÏÂ†ÌÈ¯‚Â·ÓÏ†‰ÈÈÁ˘†˙ÎÈ¯„Ó†¨‡¯ÈÙ˘†¯ÂÓÈÏ
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ÌÈÓÁ‰†ÌÈÓÈÏ
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Ï‡È¯‡ ·¯‰ Í˘Ó‰ ˇ ı¯‡‰ ˙˘Â¯ÈÂ ˙·‰ ˙˘Â¯È
הוא המשך הנחלה! שהאח החי יירש .וממילא הבן שייוולד יקום על שם
נחלת אביו .באמצעות הנחלה ,ימשיך שמו של המת להתקיים לדורות.
זר לא יבין זאת .מי שחזר מאלפי שנות גלות ועדיין לא הפנים את הזיקה
העמוקה שיש לאדם עם אדמתו מתקשה לקלוט את הרעיון שהאדמה
מנציחה את האדם .האדמה היא לכאורה סתם גוש עפר אפרורי .האדם
אמנם בא מן העפר ושב אל העפר ,אך עיקרו הוא הרי צלם האלוקים שבו,
אישיותו הרוחנית .אין לאדמה לכאורה שום משמעות .ולא היא! ההפרדה
בין החומר והרוח מקורה לא בישראל .בפרט בארץ ישראל ,החומר והרוח
מחוברים .לאדמה יש משמעות רוחנית .כל רגב אדמה בארץ ישראל חייב
במצווות ,ויש להימנע מהפקעת קדושתו על–ידי מסירתו לזרים .נחלה
בארץ ישראל היא המשכיותו של האדם .שמו של אדם מונצח על–ידי
המשך השם של נחלתו בארץ .לכן ,מי שאינו נוחל בארץ אינו מייבם
)לדעת הגאונים מומר אינו זוקק ליבום(.
מטרת בנות צלפחד הייתה להנציח את שם אביהן בנחלת הארץ .כאן
מתגלית חוכמתן לרדת לעומקו של העניין ולשקול שיקולים ענייניים ולא
אישיים .כי דרשניות היו  דרשו וחקרו לעומק .אם הבת ממשיכה את
אביה ,ולכן אין צורך ביבום ,שתמשיך גם את נחלתו .ואם לא  שתזקיק
את אמה לייבום.
הבנות לא אמרו "למה ניגרע" כלשונם של הטמאים שלא יכלו להקריב את
קורבן הפסח במועדו .אלא "למה יגרע" אבינו ,והמשכיותו בנחלת הארץ.

טמאי המתים חיפשו לכאורה פתרון אישי למצוקתם .לכן אמרו "למה
ניגרע" .אולם לא היה זה צורך תועלתי ,אלא מצוקה ערכית אידיאליסטית
על שלא יכלו להשתתף עם כלל ישראל באירוע המכונן והחשוב  קורבן
הפסח .מי שלא השתתף בו חושש מפני הנתק שעלול להיווצר בינו לבין
המסרים הגדולים שהוא כולל בתוכו .גם בנות צלפחד באו בתביעה ערכית
אידיאליסטית .הן לא חשבו כלל על עצמן ועל תועלתן הכלכלית ,ולכן
נמנעו מלהשתמש בביטוי "למה ניגרע" כדי שלא יישמע שלא כהלכה.
כי חכמניות היו .מצוקתן הייתה נחלת אביהן ,שהיא לא תיגרע חלילה,
שבהתנחלות של העם בארץ ישראל לא ייגרע שם אביהן .לכן השתמשו
בביטוי שונה" ,למה ייגרע".
לא שוויונות נשית עמדה לנגד עיניהן ,אלא אהבת הארץ שהתבטאה
בנחלת האב בארץ.
הגאון רבי משה פיינשטיין מבחין בין שני סוגי נשים .נשים ערכיות,
המעוניינות באמת בהתעלות רוחנית ובקרבת א–לקים ,וברצונן לקיים
מצוות שהאישה פטורה מהן .הוא דן אותן לכף זכות .אך לעומתן,
פמיניסטיות ,שכל מטרתן היא מגזרית ,להשוות את מעמד האישה לזה
של האיש ,אין להן מטרה ערכית שונה מכל הפמיניסטיות בכל המדינות
והארצות ,ולכן הן דורשות שוויון גם בקיום המצוות ,כוונתן לא לשמה.
אותן הוא דן לכף חובה.
בנות צלפחד צדקניות היו ,שאיפותיהן היו צודקות ,לשם שמיים.

‡˙¯È·‡ ·¯‰ Í˘Ó‰ ˇ ÌÈ˘ ‰ÓÎ „ÂÚ· Ô˙Á
שנהיה מוכנים בין  .2025כמובן ,גם בזה לא
אהיה קיצונית .תמיד אפשר לטעון שאף פעם לא
מוכנים .אך גם אחרי הנישואים נוכל להבנות יחד
ולהתגבש יחד .אז מתי בדיוק? איני יודעת .אך אל
תדאגו .הורי לחוצים ולוחצים ומפחדים מרווקות
מאוחרת .אמרתי שלא אהיה קיצונית .שמעתי
בדיחה" :בן  18לחופה ,ויש מאריכים בשמונה
עשרה ,אך המאריך יותר מדי ,מפסיד קדושה".
אכן ,בינתיים יש סכנה שנחטא ,ואני יודעת
שחברות סתם היא אסורה .אבל זה ממש לא
נימוק .אני לא מקבלת זאת שנישואים הם בריחה
מפיתויים וחטאים .הרי גם אחרי החתונה ,היצר
הרע לא יוצא לחופשה .נצטרך תמיד גבורה גם
אחר כך.
אך יש לנו פיתרון אחר :פשוט ,לעולם לא
ניפגש ביחידות אלא לנוכח אנשים .אני לא
מדברת על הלכות ייחוד ,שנראות לי פתרונות
של שעת הדחק למצבים יוצאי דופן .אלא ממש
איפה שיש אנשים  שם ניפגש.
אגיד לכם את האמת ,ודאי שיש לי חשק
להתחתן מיד כדי לברוח מן הבית .לא טוב לי
שם .איני רוצה לדבר לשון הרע ,אך לא טוב לי
עם הוריי שרבים ביניהם וצועקים עלי .אבל אני
מבינה שבריחה היא לא הפיתרון .אלמד לחיות
איתם איכשהו.
גם עברתי בחיי הקצרים כמה טראומות וכמה
צרות ,ואני משתוקקת לפינה חמה משלי ,פינה
מתוקה שטופת אהבה .טוב ,לא המצאתי כלום:
לא טוב היות האדם לבדו .גם אני נזרקת כמו
חברותיי לכל מיני כיוונים רוחניים ,ומאוד רוצה
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יציבות ושקט מסגרתי.
אבל בשביל כל אלה ,לא אכנס להרפתקאה
של נישואי בוסר .אני רואה רבות מחברותיי
שהתחתנו בגיל צעיר ,ולא הולך להן כל כך
בנישואים ,יש גם שנשברות ,ויש גם שמתגרשות.
יש שכועסות שהתחתנו צעירות ,מתוסבכות
ושואלות את עצמן :מה עשינו? יש הנמצאות
במצוקה כלכלית לא קלה ,אין כסף ללימודים
והמקרר ריק .כמובן ,לא על הלחם לבדו יחיה
האדם ,אבל גם .הן גם חשות מצוקה ,כי אין להן
זמן לעצמן.
אני לא אתחתן לפני שאהיה מוכנה ,ועד
שממש אוהב את אהובי .אמרו לי :התחתני
והאהבה תבוא בהמשך ,בעזרת ד' .אני מאמינה
בזה .ובכל זאת אני מרגישה שאין בינינו חיבור
נפשי עמוק.
אני עוד לא מסוגלת להכיל אותו .בקושי
אני מצליחה להכיל את עצמי .עוד לא בניתי
אינטימיות עם עצמי .כן ,אני צריכה קצת זמן
לעצמי ,אני צריכה מימוש עצמי .אל תטעו,
אינני קרייריסטית ,אינני נהנתנית ואיני בסחרור
של רדיפת האני העצמי שלי .כל שאיפתי היא
להיות רעיה ואמא ושאר דברים טובים .אך אני
רוצה קצת זמן לעצמי .כך אהיה שמחה יותר
כל החיים .אני רוצה לעשות שירות לאומי כדי
לתת לעמי וגם כדי לגבש את אישיותי .איני
רוצה לסחוב כל החיים תסכול שהפסדתי משהו
 שלא צחקתי די ,שלא נחתי די ,שלא טיפסתי
על ההרים ,שלא קטפתי פרחים ,שלא טיילתי די,
שלא פטפטתי עם חברותיי די ,וכל מיני רגעים

ֵפים ולא רציניים .כאשר יהיה עלי עול משפחה
ופרנסה  אהיה לגמרי רצינית.
לא אומר" :נצא לדרך ונתארגן תוך כדי תנועה".
כן ,אני ממש מרחמת על חברותיי שנאלצות
להאבק על פרנסתן יום יום .גם זאת לא אני
המצאתי .הרמב"ם כתב" :דרך בעלי דעה שיקבע
לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה .אחר
כך יקנה בית דירה .ואחר כך ישא אישה ...אבל
הטפשין מתחילין לישא אישה ,ואחר כך אם
תמצא ידו יקנה בית ,ואחר כך בסוף ימיו יחזור
לבקש אומנות או יתפרנס מן הצדקה" )דעות ה יא(.
אל תדאגו ,לא אחכה עד שאגמור לשלם
משכנתא ,עד שאסיים כל לימודיי ועד שאגבש
כל אישיותי .אדרבה יהיה לנו נפלא בתהליך
גדילה משותף .אני באמת לא יודעת מתי
אתחתן ,איפשהו בין  .2520מה שבטוח,
עכשיו איני בשלה .אני אפילו לא יודעת איפה
אני עומדת בדיוק במובן הדתי והמקצועי .אולי
אשתנה .אולי הבחור ישתנה בצבא.
ועוד דבר בטוח :אני רוצה ללמוד מקצוע
ממנו אהיה מאושרת בחיים ,מאושרת בשבילי,
מאושרת בשביל בעלי וילדיי ,ואיני רוצה שבשלב
מסויים הנסיבות תכתבנה לי :לא! אני לא רוצה
לקצר את לימודיי ולקום כל בוקר מתוסכלת
בגלל שאני עובדת בתת–רמה.
כן ,כן ,אני מאד אוהבת את אהובי ,אך לא די
בכך .לא אגרר לנישואים כל עוד הקשר לא בנוי.
אני עוד לא בוגרת וכרגע טוב לי בזה .לכן גם
בגיל  ,2520אהיה עדיין צעירה ,מאד צעירה,
וארגיש שאני מתחתנת צעירה.
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שבת�שלום�ילדים,
השאלה�לפרשתינו:

משל�הרועה�המונה�את
עדרו�.מהו�המשל�והנמשל?
)רש"י�,כ"ו�,א'(
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˘Ó˘–˙È·
ÌÈ–˙·
‰¯„‚
‰Â˜˙†È‚
‰ÂÓÈ„
ÔÂ¯˘‰†„Â‰
‰ÈÏˆ¯‰
‰¯„Á
ÔÂÏÂÁ
‰ÙÈÁ
‰È¯·Ë
‰·È
‡·Ò–¯ÙÎ
˙Â¯–¯ÙÎ
ÌÏ˘–¯ÙÎ
Ï‡ÈÓ¯Î
„ÂÏ
ÔÂÈˆ–˙¯˘·Ó
ÔÈÚÈ„ÂÓ
ÌÈÓÂ„‡–‰ÏÚÓ
˙ÂÏÚÓ
ÔÂÓ¯–‰ÙˆÓ
˙ÈÏÈÚ–˙¯ˆ
‰È˙
ÂÎÚ
‰ÏÂÙÚ
„¯Ú
‰Á–Ò„¯Ù
‰Â˜˙–Á˙Ù
¯·ÏÈÒ–˙ÓÂˆ
˙ÏÈ˘–˙ÓÂˆ
ÔÈÙÈ¯ˆ
˙Ùˆ
‰ÓÈ„˜
ÔÈ¯ˆ˜
‡˙‡–˙È¯˜
˙‚–˙È¯˜
ÌÈ†˙È¯˜
ÔÈ˜ˆÂÓ–˙È¯˜
ÈÎ‡ÏÓ–˙È¯˜
‰ÂÓ˘–˙È¯˜
ÔÈÚ‰–˘‡¯
ÔÂÈˆÏ–ÔÂ˘‡¯
˙Â·ÂÁ¯
‰ÏÓ¯
ÔÂ¯˘‰–˙Ó¯
‰Ú¯
˙Â¯„˘
·È·‡–Ï˙
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