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בני  הלכות  בין  ההבדל  שבו  בשנה  זמן  יש  אם 
לעין,  וניכר  בולט  ספרד  בני  להלכות  אשכנז 
הרי שזהו ימי בין המצרים, אותם ימים שבין י"ז 
שבני  שבעוד  הוא,  ידוע  באב.  לתשעה  בתמוז 
ספרד נותרו נאמנים להוראות המשנה והגמרא 
בשמחה  מיעוט  על  שדברו  תענית  במסכת 
ואימוץ מעט מנהגי אבלות רק החל מראש חודש 
באב,  תשעה  בו  שחל  בשבוע  מכן  ולאחר  אב 
האשכנזים הרחיבו את מנהגי האבלות אל ימי בין המצרים 

כולם והקפידו להמעיט בשמחה כבר מצום י"ז בתמוז.
על  באבלות  להחמיר  לאשכנזים  גרם  מה  כך?  זה  מדוע 
הלכתי  בפלפול  הדבר  את  לתלות  כמובן  ניתן  החורבן? 
כזה או אחר או באימוץ מנהגים מקומיים. עם זאת, דומה 
שלפנינו תופעה רחבה הרבה יותר; תופעה המאפיינת את 

קהילות אשכנז בתחומים שונים.
מגמה של הקלה

טרום  של  הקשים  בימים  האבלות  לחיובי  במקור  נפתח 
תשעה באב. מובא במשנת תענית )ד, ז(:

מלספר  אסור  בתוכה  להיות  באב  תשעה  שחל  שבת 
ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת ערב תשעה 
ולא  בשר  יאכל  לא  תבשילין  שני  אדם  יאכל  לא  באב 
יין רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה רבי יהודה  ישתה 

מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים.

הרב עידו פכטר

ההלכה התלמודית בקשה לשמור על איזון בריא בדיני האבלות על החורבן וקבעה 
תשעה ימים של עצב. מה גרם לאשכנזים להרחיב אותם לשלושה שבועות? 

אבלות מרובה באשכנז

תשעה  שחל  לשבוע  מופנים  במשנה  המנויים  האיסורים 
ברורה  ההקלה  מגמת  אז  וגם  לא,  ותו  בתוכו  להיות  באב 
– ביום חמישי מותר מפני כבוד השבת לכבס ולספר; רבן 
מפסקת  בסעודה  המאכלים  המעטת  דורש  אינו  גמליאל 
אלא רק שינוי וגם חומרתו של רב יהודה בכפיית המיטה 

לא התקבלה.
התשובה  האבלות?  בדיני  זו  הקלה  מגמה  נובעת  מניין 
שהתחוללה  הסערה  את  המתאר  מרתק  במקור  טמונה 
ס  בתרא  בבא  )בבלי  החורבן  לאחר  התורה  חכמי  בקרב 

ע"ב(:
שלא  בישראל  פרושין  רבו  בשניה  הבית  כשחרב  ת"ר: 
לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן ר' יהושע. אמר 
להן: בני מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין 
יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח 
ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח ועכשיו 
בטל? אמר להם: א"כ לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות… 

מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים. שתקו.
אמר להן: בני בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי 
אפשר שכבר נגזרה גזרה ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר 
יכולין  צבור  רוב  אא"כ  הצבור  על  גזירה  גוזרין  שאין 
לעמוד בה… אלא כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד 

ומשייר בו דבר מועט וכמה אמר רב יוסף אמה על אמה.
יהושע מעמיד את הפרושים על המתח המתמיד שבין  ר' 

ה ְלִיְשָׂרֵאל,  ָהעוְמִדים  ֵלי ְצָבא ֲהַגנָּ ַרְך ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחיָּ בֵּ ִמי ֶשׁ
דול ַעד ְלבוא  ם ַהגָּ ר ִמְצַרִים ּוִמן ַהיָּ ָבנון ְוַעד ִמְדבַּ בּול ַהלְּ ַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאלֵהינּו ִמגְּ ַעל ִמְשׁ

רּוְך  דוׁש בָּ ִפים ִלְפֵניֶהם. ַהקָּ ִמים ָעֵלינּו ִנגָּ ן ה´ ֶאת אוְיֵבינּו ַהקָּ ם.  ִיתֵּ ֲאִויר ּוַביָּ ה בָּ ָשׁ בָּ יַּ ָהֲעָרָבה בַּ
ָכל  ָרָכה ְוַהְצָלָחה בְּ ַלח בְּ ל ֶנַגע ּוַמְחָלה ְוִיְשׁ ל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמכָּ יל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמכָּ מר ְוַיצִּ הּוא ִיְשׁ
ֶהם  ם בָּ חון. ִויֻקיַּ ֶכֶתר ְיׁשּוָעה ּוְבֲעֶטֶרת ִנצָּ יֶהם ִויַעְטֵרם בְּ ְחתֵּ ר ׂשוְנֵאינּו תַּ ַמֲעֵשׂה ְיֵדיֶהם. ַיְדבֵּ
יַע ֶאְתֶכם: ְונאַמר ָאֵמן: ֵחם ָלֶכם ִעם איֵביֶכם ְלהוִשׁ ֶכם ְלִהלָּ י ה´ ֱאלֵהיֶכם ַההֵלְך ִעמָּ תּוב: כִּ ַהכָּ

העלון מוקדש לע"נ 
אביתר בן מאיר תורגמן הי"ד 

שנהרג השבוע בעזה.
ולע"נ כל חללי צה"ל וכוחות הביטחון 

ולרפואת כל הפצועים 
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האבלות על החורבן ובין הצורך להמשיך בחיים תקינים. 
אובדני  לסחרור  ישראל  עם  את  להכניס  אסור  לדבריו, 
לציין  יש  קיומו.  המשך  את  ממנו  ולמנוע  החורבן  בגלל 
בחיים  להמשיך  בבד  ובד  אותה  להזכיר  האבלות,  את 

התקינים.
לזכור את אדר

המובאים  רב  בדברי  מופיעים  זו  לעמדה  וחיזוק  ביסוס 
ממעטין  אב  "משנכנס  כי  קבעה  המשנה  תענית.  בבבלי 
כט  )תענית  בגמרא  כך  על  מוסיף  רב  ואילו  בשמחה", 
ע"א(: "כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס 
אדר מרבין בשמחה". לכאורה נראה כי רב הוסיף רב על 
דברי המשנה את דינו של חודש אדר, אך המעיין בפוסקים 
 – החיוב  של  הראשון  חלקו  את  רק  פסקו  שהם  ייווכח 
דבר  אדר.  חודש  של  דינו  את  והשמיטו   – אב  משנכנס 
דינו  כי התוספת של רב לא באה לחדש את  זה מלמדנו 
של חודש אדר אלא ללמד על האבלות בחודש אב, כפי 
שכותב הרב דב ברקוביץ' )'אבלות משתנה', מוסף שבת 

מקור ראשון, ה' באב התשע"א(:
"בחודש אב, חודש החורבן והגלות, קובע רב כי יש חובה 
בפרס  בגלות,  שם   – בשושן  פורים.  אירועי  את  לזכור 
אלא  ישראל,  בארץ  כמו  לא  אמנם  שכינה.  גילוי  היה   –
בהסתר – ובכל זאת זוהי הוכחה לכך שגם אחרי החורבן 
שם,  אליה,  בא  והוא  הדוד,  את  לעורר  ממשיכה  הרעיה 

לברך אותה".
ומסקנתו:

"זהו שורש הפסיקה בתלמוד הבבלי במנהגי האבלות של 
החורבן  על  האבלות  במנהגי  להחמיר  אסור  אב.  חודש 
והגלות. הם לא היוו סוף הקיום היהודי. נהפוך הוא – יש 
בהם התחלה של משהו אחר, משהו שיהיה בסיס לדיבור 
אסור  אבל  להתאבל,  יש  שנה.  אלפיים  לאורך  היהודי 

להתאבל מדי מתוך כפיות טובה".

הבדלי הקהילות
דומה  כאן  הדורות?  לאורך  זו  מגמה  התמידה  האם 
שנחלקו קהילות ישראל. בני ארצות אשכנז שסבלו רבות 
מרדיפות, צרות ושמד, לא המשיכו מגמה זו של התלמוד. 
הצרות שתכפו עליהם גרמו להם לראות את ימי האבלות 
באבלות  הקלו  שלא  רק  לא  כן  ועל  מתמיד  כרלוונטיים 
את  להרחיב  המנהג  צמח  מכאן  עליה.  הוסיפו  אף  אלא 
ימי האבלות לכל ימי בין המצרים ולא רק לתשעת הימים 
על  שהתחברו  הרבות  הקינות  ומכאן  בו  שחל  לשבוע  או 

חורבן קהילות שונות.
גם המנהג לומר 'אב הרחמים' בכל שבת, בו אנו מקוננים 
כמה  ועוד  הזה  מהמקום  מגיע  אשכנז,  קהילות  גורל  על 
ימינו;  עד  האשכנזיות  בקהילות  שהשתרשו  מנהגים 
כשהבולט שבהם הוא אי-נשיאת כפיים בימי החול אלא 
רק ביום טוב. זאת מפני שבשגרה היומיומית העצב הוא זה 
ששלט בקהילות אשכנז ורק בימים טובים הופיעה אצלם 

שמחה שאפשרה את נשיאת הכפיים.
בגלות  סבלו  פחות  המזרח  עדות  בני  זאת,  לעומת 
ורדיפות  צרות  ידע  פחות  זה  קהל  השנים.  לאורך  שלהם 
ואצלו המתח הנכון שבין אבלות והמשך החיים, שמקורו 
החמרות  אצלם  מצאנו  לא  לכן  כנו.  על  נותר  בתלמוד, 
בדיני אבלות בימים אלה וגם לא ריבוי של 'יזכורים' לאורך 
השנה. דין האבלות על החורבן נותר על כנו, כפי שנקבע 

בימי התלמוד, ולא הרחיבו או הוסיפו עליו.
מסורות  לחורבן,  ביחס  מסורות  שתי  להן  התגבשו  כך 
של  הקיומי-הנוכחי  המצב  בעקבות  ועוצבו  שהושפעו 
את  להמשיך  בידינו  האם  עת.  באותה  ישראל  קהילות 
אשכנז  קהילות  חורבן  על  ונתאונן  הייתכן  המגמה? 
הקשה  השואה  מן  ונתעלם  המצרים  בין  ימי  של  באבלות 
שפקדה את עמנו? ולחילופין, האם נתעלם מעובדת חזרת 
כרגיל?  הכל  כאילו  להתנהג  ונמשיך  לארצו,  ישראל  עם 

לפוסקים פתרונים.
 הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה

עומק הפשט  
עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט

מאת הרב עידו פכטר

“האם אהבתו של יעקב לרחל היתה אהבה ממבט ראשון, ואת מי בסוף הוא אהב יותר 
גאולות  כנען? כמה  ביקר אברהם אבינו בארץ  או את לאה? כמה פעמים  – את רחל 
ממצרים היו? האם כל עם ישראל שרד את מכת בכורות? האם הקב”ה באמת מעוניין 

בקרבנות? והאם נדב ואביהוא היו חוטאים או קדושים? 

שאלות מרתקות אלו, ועוד רבות אחרות, עומדות במוקד הספר ‘עומק הפשט’ מאת הרב 
ותשומת לב לרמזים שונים שנשתלו בתוכו,  עיון בפשוטו של מקרא  עידו פכטר. תוך 
וסיפורים  עובדות  וחושף  ובלתי שגרתי,  מרענן  באור  פרשות השבוע  מאיר הספר את 
מפתיעים הטמונים בטקסט המוכר והידוע. המסרים והסיפורים המתגלים לאורך העיון 
בספר, זוכים אצל המחבר למבט אקטואלי ועדכני אשר מביא את פרשת השבוע ללב 

לבם של הנושאים הבוערים היום בחברה הישראלית ובמדינה היהודית המתחדשת.”

רק 100 ש"ח במקום 150
  www.alonshabbat.com  |  052-2518981 :להזמנות ורכישה

נקודות מכירה - כפר סבא, רעננה, גבעת שמואל, פתח תקוה, נתניה, ראשון לציון, יו"ש    

קריאה מרעננת ומפתיעה 
בפרשות השבוע, עם מבט 

*עכשווי לסוגיות השעה

*המחיר לא כולל משלוח
בהוצאת ‘מסביב לשולחן’

עומק הפשט עמודים!   כ-600 כרכים!  2 

ספרים אחרונים במחיר מוזל!
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נחית כצאן עמך
מה  עז(  )תהילים  ואהרן"  משה  ביד  עמך  כצאן  "נחית 
אומר-נסים  אליעזר  רבי  "נחית"  הוא.  נוטריקון  נחית? 
תורה  להם  קרעת  ים  להם  נתת  חיים  עמהם  עשית 
נחית  ואהרן. דבר אחר  ידי משה  וע"י מי על  נתת להם 
להם  נתת  חירות  להם  עשית  אמר-נפלאות  יהושע  ר' 
ימינך הושע אותם תלוי ראש נתת להם ע"י משה ואהרן 
חסידים  מהם  העמדת  נחית-נביאים  אומרים  ורבותינו 
העמדת,  תמימים  מהם  העמדת,  ישרים  מהם  העמדת, 
מהם על ידי משה ואהרן. דבר אחר - נחית רבי עקיבא 
נוראות עשית בשונאיהם חרון אף שלחת בהם  אומר- 
על  מי?  ע"י  עליהם  כסית  תהומות  אותם  הולחמה  ידך 
ידי משה ואהרן. דבר אחר - נחית כצאן עמך מהו כצאן 
אלא מה הצאן הזה אין מכניסין אותה לצל הקורה כך ישראל כל מ' 
דבר  כצאן.  נמשלו  לכך  הקורה  לצל  נכנסו  לא  במדבר  שעשו  שנה 
אחר - נחית כצאן עמך מה הצאן אין כונסין לה אוצרות אלא רועים 
אותה במדבר כך ישראל כל מ' שנה שהיו במדבר ניזונו בלא אוצרות 
לכך נמשלו כצאן. דבר אחר - נחית כצאן מה הצאן כל היכן שהרועה 
מנהיגה היא נמשכת אחריו כך ישראל כל מקום שהיו משה ואהרן 
מסיעים אותם היו נוסעים אחריהם שנאמר "אלה מסעי בני-ישראל" 

לקיים מה שנאמר: "נחית כצאן עמך". 
משל למלך

אלה מסעי משל למלך שהיה בנו חולה הוליכו למקום א' לרפאותו 
כשחזרו התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר כאן ישננו כאן הוקרנו 
כאן חששת את ראשך כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מנה להם 

כל המקומות היכן הכעיסוני לכך נאמר אלה מסעי: 
הקב"ה מראה למשה על מה שעתיד להיות

צו את בנ"י ואמרת אליהם כי אתם עוברים אל ארץ כנען זאת הארץ 
אשר תפול לכם בנחלה מלמד שהראה הקב"ה למשה כל מה שהיה 
ועתיד להיות הראה לו מדן עומד שמשון וברק בן אבינועם מנפתלי 
וכן כל דור ודור ודורשיו דור דור ושופטיו דור דור ומנהיגיו דור דור 
זאת  אליו  ה'  ויאמר  לד(  )דברים  שנא'  וצדיקיו  דור  דור  ופושעיו 
לזרעך אתננה  וליעקב לאמר  ליצחק  נשבעתי לאברהם  הארץ אשר 
הראיתיך בעיניך. מלמד שהראהו גיהנם אמר משה מי נדונין בו אמר 

בפגרי  וראו  "ויצאו  סו(  )ישעיה  שנאמר  בי  והפושעים  הרשעים  לו 
הראיתיך  לו  אמר  גיהנם  מן  מתיירא  משה  התחיל  וגו'.  האנשים" 
בעיניך ושמה לא תעבור ומהו זאת הארץ לאמר אמר לו הקדוש ברוך 
הוא למשה לך אמור להם לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבעתי 

לכם קיימתי לבניכם לכך נאמר לאמר. 
עוד משל למלך

"זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה" מהו לכם? - לכם היא ראויה. 
שפחות  לעבדיו  משיא  והיה  ושפחות  עבדים  לו  שהיו  למלך  משל 
מן אוסיא )אחוזה( אחרת ולשפחותיו עבדים מן אוסיא אחרת עמד 
המלך וחשב בדעתו אמר העבדים שלי והשפחות שלי מוטב שאשיא 
עבדי לשפחותי שלי לשלי כך כביכול אמר הקדוש ברוך הוא הארץ 
שלי שנא' )תהלים כד( לה' הארץ ואומר כי לי הארץ וישראל שלי 
הם שנאמר )ויקרא כה( כי לי בני ישראל עבדים מוטב שאנחיל ארצי 

לעבדי שלי לשלי לכך נאמר זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה. 
אזכור מות אהרן בפרשתנו

כיון שמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ונראו "כאישה פרועה" לפי חז"ל 
שנפרע  כאישה  ישראל  היו  אהרן  מות  לאחר  כ(,  יט  רבה,  )במדבר 
בין  אהרון  שהשכין  השלום  נטילת  ומחמת  האבלות  מחמת  ראשה 
ישראל, וכיון שמת אהרן נפגעה שלמותם של ישראל והכנעני יכול 
אהרן  של  מיתתו  נתייחדה  מדוע  להבין  מקום  יש  בהם.  לפגוע  היה 

והוזכרה בהרחבה בתוך סדר מסעות המדבר המופיעה בפרשתנו.
ובלכתך בדרך

"כל הדרכים בחזקת סכנה" - מה סכנה יש בדרך? הדרך היא מקום 
מעבר ממקום אחד למשנהו )ירושלמי, ברכות פד(. יש בה עראיות 
החיבור  נקודות  ולנפילות.   למעידות  לגרום  המסוגלות  ושבריריות 
תורפה  נקודות  הם  ויחנו",  "ויסעו  לחניה  המסע  שבין  והמעברים 
המקום  בדרך,  בהליכה  חלילה.  ונפילות,  סכנות  בקלות  המזמנות 
הקודם כבר נעזב, המקום הבא עדיין לא הושג ואין שום נקודת אחיזה 

בטוחה ויציבה, על כן יש רשות לשטן לקטרג.
ולא רק ביציאה ממצרים. כל הפעמים שעמלק  "אשר קרך בדרך", 
נלחם בישראל מתרחשים בדרך: בדרך למלכות בית דוד, במלחמת 
עמלק בשאול, בדרך לבית שני בפור המן ובדרך לבית שלישי והקמת 
המדינה, בשואת יהודי אירופה האיומה. המעבר מעולם אחד לעולם 
אחר הטומן בחובו סכנה הוא אותו מעבר שבין היום לבין הלילה, זמן 

בין השמשות, בו נבראו המזיקין )אבות, ה ו(.
הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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מדרשי אגדה לפרשת מסעיע

 ד”ר ניצה דורי

קבוצות
זהו משחק שמתאים לילדים צעירים. המבוגר אומר 
שם של קבוצה והילדים צריכים לומר מי בקבוצה. 
רקפת,  כלנית,  )נרקיס,  הפרחים  קבוצת  למשל: 

אקליפ ארז,  אלון,  )ברוש,  העצים  קבוצת  ־סביון(, 
־טוס(. אפשר גם הפוך: אומרים כל מי שנמצא בק

זו. למשל: מכונית,  בוצה והילד מנחש איזו קבוצה 
מטוס, אופנוע, אופניים )הילד אומר: כלי תחבורה(.

 

אני חושב על...
חושבים על משהו שנמצא בחדר והשאר צריכים 
וכו'.  מזכוכית  עשוי  שקוף,  עגול,  הוא  לנחש: 
מחוץ  הנמצאים  דברים  על  גם  לחשוב  אפשר 
בכמה  מתארים  מוכרת.  דמות  על  או  לחדר 
מהרמזים  מתחילים   - תיאור  משפטי  שיותר 
יותר,  יותר עד שמגיעים לרמזים קלים  הקשים 

וכמובן שמשחקים לפי התור.

רעיונות לבילוי עם הילדים במרחב המוגן

<< עוד רעיונות בעמוד 5
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הקשר בין רצח לירושת הארץ
בטבורם של ענייני הנחלת הארץ בוחרת התורה 
למקם את ההלכות העוסקות בהורג בשגגה, וכן 
ספק  אין  במזיד.  הרוצח  בדבר  חמורה  אזהרה 
ירושת  ובין  ורצח  הריגה  ענייני  בין  קשר  שיש 
ברור.  באופן  זה  לקשר  רומזת  והתורה  הארץ, 
מדגישה  בשגגה  ההורג  פרשיית  של  הפתיחה 
אל  המקלט  ערי  הקצאת  של  החיבור  את 
הכניסה לארץ ואומרת: "ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַאְרָצה 
ְּכָנַען, ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט " )במדבר לה, י-יא(.
פרשת ערי המקלט מופיעה פעם נוספת בתורה, בפרשת 
ובין  הרציחה  איסור  בין  הקשר  מודגש  שם  וגם  'שופטים', 
ֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק  ירושת הארץ: "ְוֹלא ִיּׁשָ

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים" )דברים יט(. 
התורה  מתייחסת  בשגגה  ההורגים  פרשיית  של  בסופה 
לרוצח במזיד, ויוצרת קישור הדוק ומיוחד בינו ובין הארץ. 
התורה דורשת: "ְוֹלא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה, ִּכי 
ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ, ְוָלָאֶרץ ֹלא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְתַטֵּמא  ְוֹלא  ֹׁשְפכֹו.  ְּבַדם  ִאם  ִּכי  ָּבּה 
. התורה  )לה, לג-לד(  ְּבתֹוָכּה"  ֹׁשֵכן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָּבּה  ֹיְׁשִבים 
מדגישה שיש למצות את הדין עם הרוצח במזיד ולהמיתו, 
לשהות  ולחייבו  בשגגה  ההורג  עם  הדין  את  למצות  ויש 
בעיר מקלט, והיא מזהירה שבתי הדין לא יסתפקו בטלת 
החמורים  העונשים  במקום  "כופר",  בלבד,  ממון  עונשי 

הקבועים בפרשה. 
טעון  ָהָאֶרץ"  ֶאת  ַיֲחִניף  הּוא  ַהָּדם  "ִּכי  שהוזכר:  הנימוק 
את  התורה  הזהירה  'בראשית'  בספר  כבר  כזכור,  הסבר. 
כי  ישפך  דמו  באדם  האדם  דם  "שופך  האנושי:  המין  כל 
היה  אפוא  מדוע  ו(.  )ט,  האדם"  את  עשה  אלוהים  בצלם 
הוא  ומה  דמים,  שפיכות  לאיסור  חדש  נימוק  במתן  צורך 
בא להוסיף על הטעם המשכנע שכבר הוזכר בבראשית, 
בצלם  נברא  אדם  שכל  לכך  החמור  המעשה  את  הקושר 

אלוהים?

זהירות יתרה בשפיכות דמים
ישראל  שבארץ  בפרשתנו  להדגיש  באה  שהתורה  נראה, 
יש חובה מיוחדת להיזהר בשפיכות דמים, וכי זכות הקיום 
זה  רעיון  על  זו.   בזהירות  מותנית  בארצו  ישראל  עם  של 
והחמיר  "חזר  קובע:  כשהוא  בפרשתנו  הרמב"ן  עומד 
ביושבי הארץ לכבוד השכינה אשר שם". במילים קצרות 
אלה מחדד הרמב"ן את המסר העיקרי שעולה מפירושיו 
לכמה נושאים בתורה. בפרשנותו לסיפור המבול, להפיכת 
סדום ועמורה וכן לאיסורי העריות שבספר 'ויקרא' הסביר 
זהירות  נתבעת  ישראל  שבארץ  שיטתי  באופן  הרמב"ן 
מיוחדת בשמירת המצוות, וכי אי-עמידה ברף הגבוה של 

בחומרה  יותר  הרבה  ייענש  מוסר,  עקרונות  על  הקפדה 
בארץ מאשר במקומות אחרים.

מיוחד  באופן  נוגעת  המצוות,  לכלל  שנכונה  זו  קביעה 
"ִּכי  'מסעי':  פרשת  מדגישה  לגביו  דמים,  שפיכות  לעניין 
כאן  פירושו  "יחניף"  הביטוי  ָהָאֶרץ".  ֶאת  ַיֲחִניף  הּוא  ַהָּדם 
ישראל  ארץ  את  ומחייבת  מרשיעה  דמים  ששפיכות 
)אונקלוס, רש"י ועוד(. התורה ממשיכה בפרשתנו בעניין 
הזהירות בשפיכות דמים ואומרת: "ְוֹלא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ 
)לה, לד(.  ְּבתֹוָכּה"  ֹׁשֵכן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָּבּה  ֹיְׁשִבים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
המחייב  קדושה,  של  רגיש  סייסמוגרף  יש  ישראל  לארץ 
זהירות מיוחדת בקדושת החיים. אם עם ישראל לא עומד 
ממהרת  הענישה  דורשת,  שהתורה  המוסר  בדרישות 
שאירע  כפי  בעולם,  אחרים  במקומות  מאשר  יותר  לבוא 
במקרים של אנשי המבול ושל סדום, והיא גורמת לאיבוד 
בפרשות  התורה  שמזהירה  כפי  בארץ,  לשבת  הזכות 

'אחרי-מות' ו'קדושים'. 

הקשר בין שפיכות דמים לעזיבת הארץ
עומד  הארץ  עזיבת  ובין  דמים  שפיכות  בין  הקשר  על 
תשפכו,  "ודם  שקובל:  יחזקאל  הנביא  נחרץ  באופן 
תועבה..  עשיתם  חרבכם,  על  עמדתם  תירשו?!  והארץ 
יחזקאל חוזר פעמיים על  )לג, כה-כו(.  והארץ תירשו"?! 
ההאשמה בדבר שפיכות דמים כדי להדגיש את חומרתה, 
בקדושת  המזלזל  שעם  הדעת  על  יעלה  לא  לעם:  ולומר 
שנקרא  ירמיהו,  הנביא  בדברי  אדמתו.  על  יישאר  החיים 
לדברי  שעונה  הד  כמין  שומעים  אנו  זו,  שבת  בהפטרת 
ְתַטֵּמא  "ְולא  בפרשה:  אומר  משה  בפרשתנו.  רבנו  משה 
ֶאת ָהָאֶרץ" בתועבה של שפיכות דמים, וירמיה מכריז 700 
שמתם  ונחלתי  ארצי,  את  ותטמאו  "ותבואו  אחריו:  שנה 

לתועבה" )ב,ז(.
אמנם לא כל שפיכות דמים אסורה. בפרשת השבוע שלנו 
אנו מוצאים היבט נוסף לקשר בין הארץ ושמירת החיים. 
לפני ענייני ההורג בשגגה והרוצח במזיד, התורה מצווה על 
הורשת הארץ. הורשת הארץ כרוכה במלחמה ובשפיכת 
דם, ובכל זאת התורה מחזקת את עם ישראל לא לוותר 
על המשימה ולבצעה ביסודיות. התורה אף מזהירה: "ְוִאם 
ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו  ְוָהָיה  ִמְּפֵניֶכם,  ָהָאֶרץ  ֹיְׁשֵבי  ֶאת  ֹלא תֹוִריׁשּו 
ְוָצֲררּו ֶאְתֶכם ַעל  ְוִלְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכם  ֵמֶהם ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְׁשִבים ָּבּה" )לג, נה(. 

זהירות בחיי אדם במלחמה על הארץ
למרות  בארץ,  אחיזתנו  על  להילחם  מצווה  ואף  מותר 
שמלחמה כרוכה בשפיכות דמים. אכן, לא בכדי מופיעות 
בהמשך  במזיד  ורציחה  בשגגה  הריגה  בדבר  האזהרות 
לכיבוש  במלחמה  הארץ.  הורשת  על  המדברת  לפרשה 

זהירות בשפיכות דמים וירושת הארץ
הרב ד”ר רונן לוביץ
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הדאגה לשמירת החיים של כל אדם צריכה לחלחל לכל תחומי החיים.  
מאמצים גדולים לשרש כל אלימות מסביבת חיינו, יזכו אותנו לחיות בצל 

השכינה על אדמתנו
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הציבור  ואף  שהלוחמים,  מוסרית,  סכנה  טמונה  הארץ 
כולו, יתרגלו לנטילת חיים. אנשים עלולים ללקות בקהות 
חושים לגבי ערך חיי אדם, ואחרי שראו הרג המוני בשדה 
רבים  שהרג  מי  בודד.  אדם  בהריגת  ראש  יקלו  הקרב, 
מרוצח  כופר  לקחת  להתפתות  בנקל  עלול  ידיו,  במו 
שהרג יחיד. סכנת הזילות של חיי אדם, עלולה גם לגרום 
להיזהר  ביומו  יום  דבר  עיניהם  מול  מוות  שראו  לאנשים 
בשגגה.  להורגים  ולהפוך  הזולת,  חיי  על  בשמירה  פחות 
הארץ  כיבוש  למען  שאמנם  מזהירה,  התורה  זאת  לאור 
דווקא  אך  להרוג,  ואף  להילחם  עלינו  בידינו  והחזקתה 
בארץ הזו עלינו להיות זהירים ביותר בחיי אדם, ולהקפיד 

על ענישה חמורה כלפי מי שנוטלים חיים. 
רעיון זה חוזר וחורז כמה עניינים גם בספר 'דברים', שגם 
בו מופיעים עניינים הקשורים בשמירה על חיי אדם, מיד 
לאחר שהתורה מדברת על הורשת הארץ במלחמה. כך, 
ערופה,  עגלה  דיני  על  מצווה  התורה  'שופטים'  בפרשת 
"לא  ישראל:  לעם  ונאמר  המלחמה,  דיני  שהובאו  לאחר 
תחיה כל נשמה" )כא, טז(. פרשת עגלה ערופה שמלמדת 
לחוש  צריכים  במיוחד,  ומנהיגיו  כולו  הציבור  כמה  עד 
מלחמה  על  שדובר  אחרי  מופיעה  אדם,  לחיי  אחריות 
שלוש  הבדלת  לכך,  בדומה  להרוג.  הצטווה  העם  שבה 
ערי מקלט על ידי משה התבצעה אחרי שהתורה מדברת 
על המשימה "להוריש גויים גדולים ועצומים", ולנחול את 

ארצם )ד, לח-מא(.

השמירה על חיי אדם מקנה את הזכות לחיים בארץ
להגביר  עלינו  בסביבתנו  האלימות  שמתגברת  עת  בכל 
יש  מלחמה  בעיתות  אדם.  חיי  לקדושת  המודעות  את 
בכוח  להשתמש  נאלצים  שאנו  שלמרות  היטב  לזכור 
החרב לשם הגנה על קיומנו בארץ, הרי שדווקא השמירה 
בארץ.  לחיות  הזכות  את  לנו  שמקנה  היא  אדם,  חיי  על 
על  תקרין  הצבאית  במערכה  הזולת  חיי  שזילות  אסור 
ההתנהגות בחיים האזרחיים. משום כך יש חשיבות רבה 
להתייחסות הנרחבת לכל חייל צה"ל ולכל אזרח ישראלי 
של  התקשורתי  שהסיקור  מכך  החוששים  יש  שנהרג. 
השכול יפגע במורל הלאומי, אולם המורל הלאומי היהודי 
קשור בהתנהגות מוראלית-מוסרית. כך יש לראות באופן 
חיובי גם את הדאגה, שבולטת בשיח החברתי הישראלי, 
זו  עובדה  מלחמה.  בעת  אויב  באזרחי  הפגיעה  לצמצום 
ההבנה  ואת  אדם,  חיי  לקדושת  המודעות  את  משקפת 
שאנו  הרי  להרוג",  "עת  בבחינת  שהם  זמנים  יש  אם  שגם 
של  זמנים  ומעדיפים  שפחות,  כמה  זאת  לעשות  חפצים 

"עת לרפוא" ו"עת שלום" )קהלת ג(.
הדאגה לשמירת החיים של כל אדם צריכה לחלחל לכל 
בטיולים,  בכבישים,  בזהירות  ולהתבטא  חיינו,  תחומי 
במקומות העבודה וכדומה, ובמאמצים גדולים לשרש כל 
אלימות מסביבת חיינו, כדי שנזכה לחיות בצל השכינה על 

אדמתנו. חזק, חזק ונתחזק!
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה

 

 

ממציאים סיפור
היה/ אחת  )"פעם  סיפור  מתחילים 

ממשיך  בתורו  אחד  וכל  הייתה"( 
המשחק  את  לשחק  אפשר  משפט. 
יותר,  גדולים  ילדים  עם  בכתיבה,  גם 
שכתב.  מה  את  מסתיר  אחד  כשכל 

התוצאה משעשעת מאוד.

התחלות של סיפורים
־הכינו מספר התחלות של סיפורים ושימו בקופ

סה מיוחדת שתיקרא "קופסת הסיפורים של...".
לו  בחושך,  בלילה  להיות:  יכולות  ההתחלות 
היה לי, מזל שאני לא, יש לי סוד, בארץ הילדים, 
הילד  פעם  כל  חלום.  חלמתי  הגמדים,  בארץ 
סיפור  של  התחלה  בוחר  הקופסה,  את  פותח 

וממציא אותו לעצמו בעזרתכם.

מה מצטרף?
מכת  שמש,  כובע  שמש?  אל  מצטרף  מה 
קרני  שמש,  משקפי  שמש,  דוד  שמש, 
חול,  שעון  שעון?  אל  מצטרף  מה  שמש. 
שעון  קוקיה,  שעון  קיר,  שעון  יד,  שעון 
בית-ספר,  בית?  אל  מצטרף  מה  שמש. 
מה  בית-משפט,  כית-כנסת,  בית-חולים, 
מצטרף אל סעודה? סעודת שבת, סעודת 
מלווה מלכה, סעודת פורים, סעודת מצווה 
וכן הלאה. מצאו עוד מילים שאפשר לצרף 

להן מלים נוספות, אמרו אותן וציירו.

כותבים יומן
אישי  ביומן  לכתוב  הילדים  את  עודדו 
האחרונים.  בימים  אותם  הקורות  כל  את 
או  אותם  מעציב  מה  מרגישים?  הם  מה 
מה  לכתוב  להם  אפשרו  אותם?  משמח 
עבד  להם  עוזר  זה  יום.  בכל  בדיוק  קרה 
להוות  גם  ויכול  עליהם,  שעובר  מה  את 

מזכרת יפה לעתיד.

רעיונות לבילוי עם הילדים במרחב המוגן
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חידושי הלשון של ביאליק
רבות  והשפיע  העברית  בשירה  לחדשן  נחשב  ביאליק 
על בני דורו המשוררים והמשכילים, ולא פלא הוא שזכה 
חידושיו  את   התחיל  ביאליק  הלאומי".  "המשורר  לתואר 
וזה  וולוז'ין,  בישיבת  אברך  כשהיה  עוד  העברית  בשפה 

הפך להיות עיסוקו במשך כל חייו.
מספרים  השליפות';  'אלוף  היה  הוא   - השליפות'  'אלוף 
שוועד הלשון קיבל את הביטוי "סיר המעלות" לתאר סיר 
על גבי סיר. המשורר שמעוני התרעם על מונח זה, ואז בו 
לביאליק  הסירים".   "סיר  שיהיה..  ביאליק:  הגיב  במקום 
את  הגדרתו  למשל  כמו  והברקות,  מייחסים  פניני-לשון 
בעצים,  אוחזים  ליצים,  שני  "עומדים  הביליארד:  משחק 
משובח".  זה  הרי  ללול,  להכניס  והמטיב  בביצים,  מכים 
כשהתעכב  שלו;  השפה  על  בהלצה  ביאליק  על  מספרים 
ואגרשך,  "גזזיני  למוכרת:  לומר  נוהג  היה  גזוז  לשתות 
לך  ואשלם  בגזוז  השקיני  )כלומר:  במילייך"  ועדפיני 
במטבע ְגרוש ותתני לי עודף במטבעות של ִמיל(. לסיגריה 
הוא קרא: "בצד אחד אש, בצד שני טיפש ובאמצע – עשב 
יבש". בפסח, כשראה מצות עם מי סודה, הוא קרא לזה: 
צלצל” ו-“ְזקנקן”, ובכלל  "לחם צר ומים לחץ". המילים “בְּ
בין  בשפה,  התקבעו  הקטנה,  לסמן  שבא  הזה  המשקל 
המילה  את  גם  שום'.  ואלוף  ַּבְצלּות  'אלוף  בזכות  השאר, 
רשרוש חידש  ביאליק: הדשאים נזדעזעו ורשרשו. שפעת 
וכך  באוויר.  מרפרפים  התחילו  ושחורים  לבנים  פרפרים 
למשל  "רשרש",  הפועל  "הנה  חידושו:  על  ביאליק  כתב 
הבלעתיו  הלב.  מן  בדיתיו  פשוט  חידשתי,  הפושע  שאני 
ומה  ידי,  על  שנערכו  שופמן  מסיפורי  באחד  לראשונה 
והנה  המחברת  לצאת  שבועיים  מקץ  בראותי  תמהתי 
פשט שימושה של מילה זו כמעט בכל כתבי הסופרים של 
במאמר  סוקולוב  ואפילו  עצמו  שופמן  ברנר,  ההוא:  הזמן 
החלו  כולם  ממש.  הראשונה  בשורה   – ב"הצפירה"  ראשי 
פתאום ברשרוש מרשרשים. על דעת אחד מהם לא עלתה 
לבדוק אחר מוצאה של מילה זו והכול סוברים שהיא מילה 
עתיקה. הגיע הדבר לידי כך שקלוזנר התערב עמי כי ראה 
אני  גם  אתחיל  מעט  עוד  בתלמוד...  או  במדרש  זו  מילה 
להאמין כי אכן נמצאת היא באחד המדרשים, גדול כוחה 
של השפעה. אולם אודה כי אני עצמי נמנעתי מלהשתמש 

במילה זו שנים רבות אחרי שחידשתיה".
בין ביאליק לבן יהודה 

 ביאליק ָחַלק על רעיון המילון של אליעזר בן יהודה שהכיל 
חידושי לשון, משום שלדעתו תפקידו של מילון אינו לחדש 
אלא לכנס מילים קיימות בלבד. קרה ששניהם יצרו מילים 
חדשות, ורק האחת התקבלה. כך למשל התקבלה המילה 
"תאונה" שחידש ביאליק. הוא יצר אותה מהמילה הסתומה 
"תאונים", וביאליק הבין אותה במשמעות תקלה או אירוע 
"תאונה"  למילה  נתן  יהודה  בן  לעומתו  צפוי.  לא  אסון 
משמעות של תלונה, כשהוא נתֶלה בפועל "להתלונן", אך 
קיימות  מילים  לנצל  העדיף  ביאליק  נקלטה.  לא  הצעתו 
ֵמְרבדים קדומים של השפה על פני המצאת מילה חדשה. 
מילים חדשות באמצעות הוספת  ליצירת  ביאליק התנגד 

במקום  "אספוג"  הציע  למשל,  כך,  "יֹון".  או  "ָּיה"  הסיומת 
יהודה,  בן  של  בנו  ְמספר  לבסוף.  שהתקבלה  "סופגניה" 
ימה  שפת  על  ביאליק  את  כשפגשתי  בן-אב"י:  איתמר 
המלה  על  ושיבחני  המשורר  לעברי  נפנף  תל-אביב,  של 
קראתי  הנצחתּה!"  אתה  "אבל  שהמצאתי.  "מכונית" 

לעומתו.
"עונג שבת"

שבת  קבלת  טקסי  ביאליק  ערך  באודסה,  בהיותו  עוד 
ולאחר  הביניים.  ימי  שירת  על  הרצה  במסגרתן  אשר 
עלייתו ארצה, התעורר בו הצורך לייסד מסגרת תרבותית 
חדשה בשבת, וזאת לאחר שצפה מחלונו והבחין בילדים 
המשחקים כדורגל ביום השבת. פעילות זו עוררה בביאליק 
הרהורים באשר לתפקיד של השבת בקרב הקהילה, ואת 
נשקפת  גדולה  "סכנה  אורחו:  באוזני  השמיע  מחשבותיו 
האומה  לקנייני  נאמן  האחר  שבטים:  לשני  שנתפלג  לנו 
אומה  אנו  השבת  בלי  וכופר..  פורק  עול,  כל  פורק  והשני 
השבת  ערך  את  לרומם  יש  אומה.  לא  ואף  ושפלה  בזויה 
הצעיר...  הדור  בעיני  ובייחוד  מקום,  ובכול  כאן  בתוכנו, 
או מוסד לשם  - להקים חברה  יש בדעתי לעשות משהו 
חיזוק השבת... יתכנסו אנשים ביום השבת, יעסקו בצוותא 
בדברי תורה וחכמה, ולא ידירו גם הנאה מאכילה ושתייה, 
ממילא יתחזק כוח השבת בלבבם על ידי עונג שבת". עקב 
כך,  במאי 1929 נחנך "אוהל שם", שהפך למשכנו הקבוע 
של מוסד "עונג שבת". אך גם האולם המרווח, אשר מנה 
ועד  המקום  לבאי  הספיק  לא  ישיבה,  מקומות  כ-1200 
שבת"  "עונג  )הביטוי  מקדים.  ברישום  צורך  היה  מהרה 
ַרְגֶלָך  ָּבת  ִמּׁשַ "ִאם-ָּתִׁשיב  י"ג(:  )נ"ח  ישעיה  בספר  מצוי 
 ," ה'  ִלְקדֹוׁש  ֹעֶנג  ָּבת  ַלּׁשַ ְוָקָראָת  ָקְדִׁשי  ְּביֹום  ֲחָפֶצָך  ֲעׂשֹות 

והוראתו להתענג בשבת במאכלים טובים ובמנוחה(
ה'ָנֶאֶמת',  מחלת הנואמים, בפרשת 'תזריע' נמנים שמות 
של מחלות, נגעים ומצבים גופניים: ַּבֶהֶרת, ָצֶרֶבת, ַסַּפַחת, 
ֶםת,  ָצַרַעת, ָקַרַחת, ַּגַּבַחת. משקלן של תיבות אלה זהה ַםםֶּ
לעברית החדשה נוספו מלים כמו: צהבת, אדמת, בצקת, 
שעשויים  )תסמונת  ַיֶעֶפת  סוכרת,  שפעת,  שעלת,  כלבת, 
 ;Jet lag( ,ללקות בה המגביהים טוס בשל שינויי השעות
היה  והוא  הנואמים,  מחלת  ה'ָנֶאֶמת',  את  המציא  ביאליק 
ובעקבותיו  החברתיות',  ה'מחלות  את  שהמציא  הראשון 
ֶּבֶרת.  דַּ  - הדיבור  מחלת  את  שלונסקי  אברהם  יצר 
ָלֶעֶזת,  ַקְשֶקֶשת,  ֶטת,  ְטפֶּ פַּ ֶרת,  ְרבֶּ בַּ נוספו:  ובתקופתנו 

ַסֶחֶבת. 
ַמְעָּפל והעפלה, יבוא ויצוא  ביאליק הציע את המילה 
'להעפיל'  בעקבות  גבורה',  'מעשה  במשמעות  'ַמְעָּפל' 
ֹראׁש  ֶאל  ַוַּיֲעלּו  ַבֹּבֶקר  "ַוַּיְׁשִּכמּו  המרגלים:  בחטא  הנזכר 
ָהָהר... ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה... ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה' ְּבִקְרְּבֶכם... ַוַּיְעִּפלּו 
ַלֲעלֹות ֶאל ֹראׁש ָהָהר... )במדבר י"ד מ'-מ"ד(. רש"י פירש: 
וביאליק  ועזות. בכל אופן רש"י  'ויעפילו' הוא לשון חוזק 
סייעו להחדרת המילים  'מעפילים' ו'העפלה' בתקופתנו. 
שלושה  ב"אגדת  חידש  הוא  ו"יצוא"  "יבוא"  המילים  את 

לציון 80 שנה למותו של ח"נ ביאליק   



7

עורך: עידו פכטר | עורכת משנה: ניצה דורי | הפקה: צביקה קורצווייל   |  עיצוב גרפי: חוי אייל 052-4519769 
עורך אינטרנט: אסף קורצווייל  | מנהל פרסום: משה 054-3983398  | הפרסומות באחריותו הבלעדית של העסק המפרסם, המערכת אינה אחראית 

לתוכנן. 
לע”נ אברהם חיים בן משה אפריים קורצווייל . לע”נ נח בן יהודה מרמלשטיין . לע”נ יצחק בן הרצליה חקאק . לע”נ אברהם בן רוזה

וארבעה" : "ּוָפַקְחתָּ ֶאת-ֵעיֶניָך ַעל ְסַחר ַאְרֵצנּו, ְוָיַדְעתָּ ֶאת-ְיצּואֹו ְוֶאת-ְיבּואֹו.
ֵנָרּה" גחלילית היא חיפושית המאירה בלילה בשל חומר צהבהב שבקצה בטנה. את המילה הזאת   ָיִאיר  "ַהַּגְחִליִלית, 
חידש ביאליק מן המילה ַּגֶחֶלת בעקבות מדרש חז"ל, ונקראת 'גּוְמַרת לילה' )'גוְמרה' בארמית היא גחלת; ומכאן הביטוי 
לוחשות;  גחלים  על  ריחני  חומר  שפיזרו  לאחר  בשמים",  מיני  "בורא  מברכים  שהיו  שביסודה,   – המוגמר'  על  'לברך 
ובערבית 'ַג'ְמָרה'=גחלת, וכן כינוי לנרגילה( . את חידושו זה הכניס בשיר הילדים "אצבעוני: "ָּכל ַהַּלְיָלה ִעם ַהַּפָּנס / ׁשֹוְמָרה 

ִלי ּוְלֹראִׁשי ֵעָרה / ַהַּגְחִליִלית, ָיִאיר ֵנָרּה". 
ֶעְרָּגה ופרפר  ֶערגה היא מילה נרדפת לגעגוע  ולכיסופים. את המילה חידש ביאליק במשקל של מילים כמו ֶחְמָּדה וֶעְדָנה, 
אמנם הפועל ָעַרג: "ְּכַאָּיל ַּתֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים" )תהלים מ"ב ב'(, פירושו - קולו של האייל הצועק מתוך צימאון, אך יש 

שתרגמו את 'ָעַרג' ל'ָּכַמּה ונכסף'.
עוד לפני ביאליק  קראו לפרפר "ציפורת כרמים", בן-יהודה חידש את המלה 'פרפר' )במקרא היא משמשת שם של נהר 
בדמשק(, וביאליק שילב אותו בשירו 'לא ֶהראני א-להים': ואולי כפרפר, מסביב לשלהבת, ָרֹקד וָפֹזז תצא נפשי )איך 

הייתה עוברת ילדותנו ללא "בוא אלי פרפר נחמד" מאת פניה ברגשטיין(.

ממנגנוני  אחד  פרדוקסלי,  יישמע  שהדבר  כמה  עד 
כבר  העצמית.  ההשמדה  מנגנון  הוא  העצמית  ההגנה 
במאה ה-19 הבינו החוקרים כי יש בעולם החי תכניות 
העשרים  המאה  בשלהי  עצמית.  להשמדה  סדורות 
"אפופטוזיס".  הנקראת  זו  תכונה  על  אור  המדע  שפך 

מתוכנתים  החיים  התאים  כי  נמצא 
שלהם  הגנטיים  הקודים  באמצעות 
ללחוץ על מתג להשמדה עצמית בעת 
הרב-תאיים  ביצורים  התאים  הצורך. 
הם חלק מאורגן שלם ועצם החיים של 
כל תא נמצא במבחן ההשפעה שלו על 

המערכת השלמה. 
כל מי שמבצע ועושה טועה, והוא הדין 
אלפי  המבצעים  תאיים  מנגנונים  אצל 

רבות.  טעויות  נעשות  שם   גם  במקביל.  תהליכים 
אין  ותיקון   בקרה  תהליכי  מכיל  אינו  והמנגנון  במידה 
סיכוי כי תהליך החיים יתקיים.  תהליך התיקון מבוסס 
על מחיקה ובניה מחדש. לשם מחיקה יש צורך בתהליך 

אפפטוטי מתוכנן מראש. 
תאים מתאבדים

כך גם, לדוגמה, במהלך תהליך האמבריולוגי )הריוני( 
בעל  ושלם  בריא  לגוף  מופרה  אחד  תא  מתפתח  בו 
התמיינות  תהליכי  באמצעות  תאים  טריליון  עשרה 
שונות  פעולה  התמחויות  בעלי  שונים  מסוגים  לתאים 
)דיפרנציאציה(, נוצרות טעויות רבות הדורשות תיקון. 
הליקוי במנגנוני התיקון מוביל לתהליכים טרטולוגיים 
נוצרים  שבסופם  תקינה(  בלתי  עוברית  )התפתחות 
לתאים  המאפשרים  מחיקה  מנגנוני  רק  בילוד.  מומים 
כולו  ההתפתחות  תהליך  את  המשבשים  שכשלו 
להפעיל את מנגנון ההשמדה העצמית יכולים להוביל 

לתהליך הריוני מוצלח. 
הדנ"א  על  "מתגים"  מופעלים  עקה  במצבי  כי  נמצא 
התאי המאפשרים לבטא חלבונים מסוימים המבצעים 

בהם  בתהליכים  גם  עצמית.  המתה  תהליך  של  בסופו 
תאים נפגעים מפתוגנים )חיידקים או וירוסים( הם יבצעו 
מעשה שמשון מבחינת "תמות נפשי עם פלישתים" ובכך 
כולו.  ולגוף  אחרים  לתאים  הפוגעני  הטפיל  הפצת  ימנעו 
הגורם  מוטציות(,  )בעל  משובש  דנ"א  עם  שנוצרו  תאים 
התא  התרבות  בתהליכי  להפרעה 
סרטני,  תהליך  בהתפתחות  המבוטא 
המסכנים  תהליכים  למנוע  כדי  יתאבדו 
תהליכים  יש  כי  נמצא  כולו.  הגוף  את 
במנגנונים  בפגם  שמקורם  סרטניים 
העצמית,  ההשמדה  לתהליך  הקשורים 
לעבור  צריכים  שהיו  התאים  כך  ועקב 
בלתי  להתרבות  גורמים  השמדה 

מבוקרת ולתהליך סרטני.
היבט חיובי

הרס וחורבן יכולים אפוא להיות בעלי היבט חיובי הקשור 
המתווה  פי  על  פועל  אינו  גוף  כאשר  תיקון.  של  לתהליך 
הפנימי שלו והיעוד שנקבע לו אין טעם לקיומו, כך למדנו 
למדנו  וכך  בתמוז  בי"ז  הלוחות  בשבירת  רבינו  ממשה 
מחיסול יוצאי מצרים במדבר בשל חטא המרגלים ששיאו 
המקדש  בית  כאשר  באב.  תשעה  של  הנורא  בלילה  היה 
גדולים  כוהנים  ממנים  וכאשר  פריצים"  "למערת  הופך 
הון ושלטון אין טעם עוד לקיומו. ההשמדה  ממניעים של 
העצמית של העם יהודי הנגוע במלחמות פנימיות של ימי 
יוחנן בן זכאי לומר לאספסיאנוס "תן  בית שני גרם לרבן 
לי את יבנה ואת חכמיה", אמירה שהרימה את קרן ישראל 
והחייתה אותו באמצעות התורה שבעל-פה במשך 2000 

שנה. 
 2000 "יום זיכרון" על אובדן של בית מלפני  תענית אינה 
היא  אלא  ועכשיו,  כאן  עם  דבר  אין  זה  לבית  שהרי  שנה, 
מהווה תיקון מתוך תובנה של "מפני חטאינו גלינו מארצנו", 
"דור  שהרי  ההווה  חטאי  בעיקר  אלא  העבר  חטאי  ולא 

שלא נבנה בית-המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו".

חורבן מן הפנים

אחד הדרכים של הטבע 
להתגבר על טעויות הוא 

הרס התאים הפגומים של 
עצמו. כך גם בעם ישראל, 

ההשמדה העצמית שהובילה 
לחורבן היא בעצמה תיקון 

  ד"ר עמוס בר-דע




