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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו
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 תזכו למצוות!

 

 כבוד הפת / הרב עידו פכטר

קיים יחס מיוחד ומוקפד כלפי בהיותו המרכיב המרכזי במזונו של האדם, בהלכה 
 הלחם

מדהים לראות כיצד למרות השינויים הרבים שעברו על העולם בתחום המזון וטכנולוגיית המזון, 
המרכיב הבסיסי של מזון האדם נותר ללא שינוי. ממש כמו לפני למעלה מחמשת אלפים ושבע 

השונים בתחומי החקלאות, מאות שנה, האדם עדיין ניזון בעיקר מלחם. לא יועילו כל הפיתוחים 

הבשר או החלב; בסופו של דבר המזון שמשביע את האדם הוא הלחם על צורותיו השונות, המפרנס 
 העיקרי של סעודותיו של האדם.

אין פלא אפוא שהלחם זכה למקום מרכזי גם בהלכה, בעיקר בהלכות ברכות. כידוע, זכה הלחם 
במקום 'בורא פרי האדמה'(, ובעיקר לברכה ארוכה לברכה מיוחדת לפניו )'המוציא לחם מן הארץ' 

לאחריו, ברכת המזון. ברכה זו כוללת הרבה יותר מהודאה על מזונו של האדם והיא מזכירה גם את 

הארץ, התורה, ותפילה לבניין ירושלים. עד כדי כך זוכה תזונתו של האדם למקום מרכזי בחייו 
 הרוחניים.

 בל תשחית
ת יש ללחם הקשרים הלכתיים נוספים. חלקם נגזרים מהיותו מאכל ואולם, מלבד מהלכות ברכו

המפרנס את האדם, וחלקם מיוחדים לו, כמאכל מיוחד. כהיותו חלק מכלל המאכלים, חל על הלחם 
האיסור הכללי של 'בל תשחית'. אמנם במקום איסור זה מדבר על כריתת עצי פרי, אך חכמים 

 מב"ם )הלכות מלכים ו, י(: הוסיפו על כך עוד תחומים. סיכם זאת הר

ולא האילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים, וקורע בגדים, והורס בנין, וסותם מעין, ומאבד 
 מאכלות דרך השחתה, עובר בלא תשחית, ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם.

הכלל המנחה הוא שאיסור 'בל תשחית' חל כאשר האדם עושה את הדבר בדרך השחתה, קרי 
ן תוצר חיובי או רווח שיוצא מן ההשחתה. לכן אין לתת מיני מאכל ובכללם לחם לילדים כאשר אי

לשחק בהם או בכלל להשתמש בהם שלא לצורך אכילה. מכאן יש גם ללמוד שעל האדם להשתדל 

לסיים את צלחתו ולא להשאיר שאריות אוכלים שייזרקו לפח. הדבר במיוחד רלוונטי כאשר 
מוצע שפע של מזון לסועדים. לא מעט מעמיסים על צלחותיהם מזון רב, מתארחים בבתי מלון, שם 

הרבה מעבר לכמות הנדרשת להם, מתוך ידיעה ברורה שחלק גדול ממנו ייזרק. בעיני נדמה שקרוב 
הדבר להיחשב כהפסד בידיים של האוכל )מעבר לבעיה שיש בעצם האכילה הגסה(, ועבירה על 

 איסור 'בל תשחית'. 
היא לא להעמיס את כל האוכל בבת אחת על הצלחות אלא מעט מעט. לכשיסיים  לפיכך ההמלצה

 האדם את מנתו, ימלא צלחת נוספת, וכך הלאה. כך הוא יימנע מלזרוק אוכל לשווא.

מנגד, כאשר מדובר בדרך אכילה נורמטיבית, אין כל בעיה לזרוק את השאריות. אין חיוב הלכתי 
אם הדבר נכון אף מבחינה חינוכית(, ואם אין האוכל הנשאר לסיים את האוכל מהצלחת )ומסופקני 

 ראוי לשימוש חוזר, ניתן לזורקו. 
 חשש מיאוס

כאמור, מעבר לחיוב הזה, יש עוד הלכות הנוגעות לכבוד שיש לנהוג בלחם. הבבלי במסכת ברכות 

  פוסק )נ, ב(:

אנו מאחלים 
לקוראנו ט"ו 
 בשבט שמח
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מעבירין כוס מלא  תנו רבנן, ארבעה דברים נאמרו בפת: אין מניחין בשר חי על הפת, ואין

 על הפת, ואין זורקין את הפת, ואין סומכין את הקערה בפת.
הגמרא מסבירה ששורש האיסורים הללו הוא בכך שיש להיזהר מלקלקל את הלחם. הנחת בשר חי 

על הלחם מספיגה אותו בשומן ובדם וזה גורם למיאוסו. כך גם כשמעבירים מעליו כוס יין שעלול 
כים את הקערה עליו, שאז קיים חשש שהתבשיל בקערה ייזול על הלחם להישפך עליו או כשסומ

וימאיס אותו. מעבר לעניין ההשחתה )הנעשית כאן בשוגג( יש כאן הפגנת חוסר כבוד ללחם, ומכאן 

 האיסור.
נחלקו הראשונים. יש שטענו שגם כשזורקים לחם ממקום  -זריקת לחם  -ביחס לסעיף הרביעי 

רק אם הדבר עלול להביא למיאוסו וקלקולו, כגון שזורק אותו מעל שולחן למקום קיים איסור בדבר 
מלוכלך. מנגד, ראשונים אחרים הסבירו שבניגוד לשאר מאכלים, ששם הזריקה אסורה רק במקרה 

של חשש לקלקול, בנוגע ללחם עצם הזריקה היא אסורה, משום הפגנת זלזול בו. להלכה נפסק 
ם בשום אופן )שולחן ערוך או"ח קעא, א(. לפיכך, צריך להיזהר כשיטה האחרונה האוסרת זריקת לח

שבחלוקת הלחם בסעודת שבת לא יזרוק הבוצע את חתיכות הלחם למסובים אלא יעביר אותן 

אליהם בכלי או ביד ויניחן לפניהם. מזה הטעם אף הובא באחרונים שכאשר רואים מאכל זרוק על 
 ל מקום גבוה )משנה ברורה קעא, יא(.הרצפה ובמיוחד לחם, יש להרימו ולהניחו ע

 שימוש ככלי
עניין נוסף הנובע מדיון זה הוא השימוש בלחם ככלי מאכל. ישנם מקומות הנוהגים כיום להגיש מרק 

 בתוך לחם. האם הדבר מותר או שמא הדבר גורם לקלקול הלחם ומאיסתו?

אם כן היו ראויין לאכילה".  במסכת סופרים )ג, יח( מובא כלל: "אין אוכלין אוכלין באוכלין אלא
כוונת דין זה היא שאין לאכול אוכל על ידי אוכל אחר אלא אם כן ניתן לאוכלם יחד )שהלא אם 

אוכל אחד אינו ראוי למאכל, ודאי וודאי שניתן לאכול איתו מאכל אחר(. ואולם, אם לא ניתן לאוכלם 
 ין לעשות כן.יחד או שאין בכוונת האדם לאכול את האוכל המשמש לו ככלי, א

מכאן פסק הרא"ש: "ולפי זה אסור לאכול דייסא בפת במקום כף". הרא"ש כנראה מתכוון בדבריו 
לתופעת ה"ניגוב" הידועה ברחוב הישראלי. אין לנצל את הלחם או הפיתה בכדי לאכול מאכל אחר, 

לת אלא אם כן האדם אוכל גם מהלחם עצמו. שימוש בלחם ללא כוונת אכילה, בין בשעת אכי

המאכל השני ובין לאחר מכן, מקלקל את הפת ולכן הוא אסור. הדבר נפסק להלכה בשלוחן ערוך 
 )או"ח קעא, ג(.

מכאן נלמד שאין היתר להשתמש בלחם כקערת מרק אם אין בכוונת האדם לאוכלו לאחר מכן. עם 
כל הכבוד לתחום עיצוב האוכל, יש לשמור על כבודו של הלחם ולא להשתמש בו לצרכים 

    שמקלקלים אותו. על האדם להוקיר את המזון הבסיסי שמעניק לו חיים.
 זריקת שאריות

נושא אחרון שיש לטפל בו הוא שאריות הלחם. כאמור לעיל, ניתן לזרוק שאריות אוכל מסעודה, 

כאשר אין הן ראויות לשימוש והדבר נעשה בדרך שגרתית של אכילה. האם אותו דין יהיה גם 
 לשאריות של לחם?

המשנה במסכת ברכות )ח, ד( מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל האם בתום הארוחה קודם 

מטאטאים את מקום האכילה )בימיהם היו מסלקים את השולחן מן הסועדים בתום הארוחה( ולאחר 
מכן נוטלים ידיים לברכת המזון או שנוטלים ידיים לברכת המזון ולאחר מכן מטאטאים. אין זה 

 יכנס לשורש המחלוקת, אולם להלכה פוסק הרמב"ם כבית שמאי ונימוקו עמו )ז, יא(:המקום לה
גמרו מלאכול מסלקין את השולחן ומכבדין את המקום שאכלו בו ואח"כ נוטלין את ידיהם, 

שמא ישיירו שם פירורין שיש בהן כזית שאסור להלך בהן ולרחוץ עליהן, אבל פירורין שאין 
 .בהן כזית מותר לאבדן ביד

החשש שבגינו פוסק הרמב"ם להקדים את טאטוא הרצפה לנטילת הידיים הוא שהמים המשמשים 

לנטילה יישפכו על פירורי הלחם שיש בהם כזית ויקלקלו אותם. מכאן אתה למד שרק פירורים 
בגודל של כזית אין לזורקם, אבל פירורים הקטנים מכך מותרים בזריקה. עיקרון זה נפסק להלכה, 

המחמירים שלא לזרוק גם פירורים הקטנים מכזית )ראה שו"ע או"ח קפ, ד; וראה משנה אם כי יש 
ברורה שם ס"ק י(. ומה יעשה האדם בפירורים שאין רצונו בהם עוד? ההמלצה היא לתת אותם 

לציפורים או לחיות, ואם אין מה לעשות בהם, יש לנהוג בהם מנהג כבוד ולזורקם כשהם עטופים 

 בשקית. 
דברים: ההלכה דורשת מהאדם לכבד את הטבע ולא להשחיתו שלא לצורך. מעבר  סיכומם של

לכך, האדם נדרש להכיר בערכם של מזונותיו ולא לזורקם לחינם, אלא להשתדל להמציא מהם את 
השימוש המקסימאלי, כאשר דגש רב ניתן על הלחם שהוא עיקר מזונו של אדם. הקפדה על כללים 

 לרגיש לסביבתו אלא גם תתרום לקיומו של העולם בכללו.אלו לא רק שתהפוך את האדם 
 

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה 
 ומרבני צוהר ועורך העלון.

 



 ניצה דוריד"ר מנהיגות נשית בהפטרה/ 
מרשימה לאחרונה התוודענו לעליית כוחן של מפלגות מסוימות, בין היתר, בזכות תוספת נשית 

לשורותיהן. נוצר הרושם שחלק גדול מהציבור מעוניין לראות נשים בהנהגת המדינה ועובדה זו ראויה 

לבדיקה ולמחקר: האם נשים חזקות ומנהיגות נתפסות בעיני הציבור כבעלות יכולות ומסוגלות 

 גדולה יותר לפתור בעיות חברתיות או מדיניות?
דבורה הנביאה  -מתארת שתי נשים חזקות ומנהיגות הפטרת בשלח לקוחה מתוך ספר שופטים ו 

אומרת לברק לעלות ולנצח את סיסרא, ויעל, אשת חבר הקיני, משקה את סיסרא בחלב ותוקעת 
יתד ברקתו. הספרדים מתחילים משירת דבורה ומתארים את כל סיפור המנהיגות הנשית דרך שירה 

אחות משה, משמשת דוגמה לנשים  )ההפטרה קשורה לפרשת השבוע, בשלח, בה מרים הנביאה,

 לשירה, למחול ולנגינה על תופים לאחר קריעת ים סוף(.
שלא כמו הנשים בספר בראשית ובספר שמות הבונות את ישראל, ובשונה גם מרּות, הנשים בספר 

 שופטים מגלמות את התפרקות החברה הישראלית לאחר מות יהושע ולפני הקמת מלכות ישראל
אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה" חוזר ארבע פעמים בספר  המשפט: "בימים ההם

שופטים. חזרה זו מבטאת את ראיית מחבר )או עורך( ספר שופטים את התקופה ככאוטית 
ואנרכיסטית. כידוע, מעמד הנשים בישראל של תקופת התנ"ך היה נחות במקרה הטוב, ובתקופה זו, 

כאשר הגברים נמנעו מליטול אחריות, הנשים הן אלה על תהפוכותיה, היה פגיע ונתון בסכנה. 

 שלקחו, למרבה ההפתעה, את העניינים לידיהן.
כמו ברוב סיפורי התנ"ך, הנשים בספר שופטים הן לעתים קרובות אנונימיות, ומזוהות רק על ידי 

 יחסיהן לגברים.
יבין מלך חצור הסיפור מתחיל, בהתאם לדפוס שבספר שופטים, במשבר צבאי. עשרים שנה דיכאו 

ושר צבאו סיסרא את בני ישראל בעזרת צבא המרכבות האימתני שלהם. המסך עולה על דבורה, 

לוהים לא נחה עליה; היא פשוט נמצאת שם, יושבת תחת -איש אינו קורא לה, יד א –ללא כל הכנה 
י השופטים התומר, נביאה השופטת את בני ישראל בין הרמה ובין בית אל בהר . אך ידוע לנו כבר כ

שיח בעניין -בספר זה הם אנשי צבא ולא מנהיגים משפטיים, ובוודאי שאין ביניהם נשים. מתפתח דו
האויב. דבורה ממנה את ברק ומספקת לו תכנית קרב. במפתיע, עונה ברק "אם תלכי עמי והלכתי, 

תך על דבורה נענית לבקשתו אך מתרה בו: "לא תהיה תפאר (8ואם לא תלכי עמי, לא אלך" )ד 
 (.9הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור ה` את סיסרא" )ד 

ממרומי הר תבור, דבורה נותנת את האות לתחילת הקרב. מנקודה זו ואילך, אין אנו שומעים עוד על 

לוהים לכבוד הניצחון הגדול על יבין, על סיסרא -דבורה עד הפרק הבא, בו היא שרה שיר הלל לא
זה מסתיים באופן פתאומי בהערה על ארבעים שנות שלום אך ללא סיפור  ועל צבאותיהם.

על טיב שליחותה, וכך ניתנת יד חופשית  התייחסות נוספת לדבורה. התנ"ך נותן מעט מאד מידע
 למדרש ולאמנות למלא את החסר. 

 שלושה סוגי פרשנות יהודית מתייחסים לתפקידה של דבורה ולפעילותיה.

רה ( רואים את דבורה כנביאה מטיפה, המשפילון-ופסבדו מתתיהו-יוסף בןהכותבים ההלניסטים )
משלבים את תיאור התפקיד של הנביאה השופטת,  מדרשי חז"לברק, שר הצבא החילוני.  מרוחה על

ת לבדן במחיצת שמלמדת תורה ומשליטה צדק )יושבת בחצר כדי להימנע מהאיסור על נשים להיו
גברים(. היא אפילו מצליחה לשדרג את מעמדו של בעלה הבור בכך שהיא מלמדת אותו לייצר 

דרשנית משלהבת שרוח מתאר את דבורה כ רבי לוי בן גרשוםפתילים למנורות המקדש. לבסוף, 

 הנבואה צלחה עליה, והיא קוראת לאנשים לחזור בתשובה.
אישה נוספת המתוארת בהפטרה היא יעל, אשת חבר הקיני. הקרב מסתיים במנוסתו הרגלית של 

כביכול. בתיאורים הסיפוריים  סיסרא, והוא מוצא מקלט אצל יעל, בת לשבט הקיני, הידידותי 
האורחים של יעל ספוגה ברמזים מיניים: היא יוצאת לקראתו, מזמינה אותו והשיריים גם יחד, הכנסת 

לסור אליה )בניגוד לדבורה, ששפטה בחצר לעיני כל(, מאכילה אותו ומכסה אותו. הפעלים 
המרמזים האלה מועצמים בשירה בפרק ה: המילים "כרע" ו"נפל" בין רגליה מופיעות יחד שבע 

ברקתו של סיסרא ומורידה את המסך על דרמה זו. גם בסיפור פעמים. יעל נועצת את יתד האוהל 

 זה, הניצחון בקרב התאפשר בזכות חכמתה, תבונתה ותושייתה של אישה.
לעומת שתי נשים חזקות אלו, מופיעה בשירת דבורה אמו של סיסרא. דבורה מתארת אותה כשהיא 

חשוב שהיחס אליה הוא ממתינה בציפייה ודאגה לשובו של בנה עם שלל המלחמה. ניתן היה ל
 אוהד, אבל השימוש במוטיב עתיק מהמזרח הקרוב מראה גישה שונה לחלוטין.

נָב:  בְַּעד ָרא, בְַּעד ָהֶאשְּ יַבֵּב אֵּם ִסיסְּ ָפה וַתְּ קְּ ש ִרכְּבֹו  ַהַחּלֹון נִשְּ ֹּשֵּ י   לָבֹוא, ַמּדּוַע ב ַמּדּוַע ֶאֱחרּו, ַפֲעמֵּ

כְּבֹוָתיו  (. 52)שופטים ה   ?ַמרְּ
הפועל "תיבב" והדאגה לבן הלוחם בחזית, עומדים בניגוד גמור לשתי הנשים החזקות, המנהיגות, 

דבורה ויעל ומציירים את דמותה של אם סיסרא כחלשה ופאסיבית )נשקפת בעד החלון(, דמות 
שאינה מודל לחיקוי ולשאיבת עוז ותעצומות נפש כמרים הנביאה בפרשה וכדבורה הנביאה ויעל 

 בהפטרה.
 Susan Ackerman,Warrior, Dancer, Seductress, Queen: Women in Judges and Biblicalמקורות:

Israel (New Haven: Yale University Press, 1998) .מילגרום, ג' ודומן, י', נשים בספר שופטים 
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קדמית הדתית שאנן בחיפה אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 
של העלון.ועורכת המשנה 

 
 המחיר אינו כולל דמי משלוח

 

 
 רונן לוביץהרב בלי תלונות/ 

הגורם המאזן של הביקורת והתרעומת הוא זיכרון ההיבטים החיוביים. הם קיימים 
בכל מצב, אבל במצבי דכדוך וקושי נוטים לשכוח אותם ולראות רק את השלילה.  



המלאה, הבעיה היא שחצי כולנו יודעים כמה חשוב לראות תמיד את חצי הכוס 
 הכוס המלאה נמצאת תמיד למטה, ודווקא החצי הריק למעלה...

 אי אפשר להתלונן...

מספרים על יהודי שעלה לארץ מרוסיה הקומוניסטית, ונשאל: "איך היה האוכל ברוסיה? לא יכולתי 
להתלונן", השיב האיש. "איך היתה העבודה?" "אי אפשר היה להתלונן", ענה. "ואיך היתה המשכורת?" 

ה העולה: "גם על זה לא יכולתי להתלונן". שאלו אותו: "אם היה לך כל כך טוב, מדוע באת לארץ?" ענ

 משום שכאן אני יכול להתלונן..."  -"בדיוק בשביל זה 
בדיחה זו עולה בזכרוני מדי פעם כאשר מתקיימות בישראל שביתות או הפגנות. למרות שאלה גורמות 

לא פעם למורת רוח, ולעתים אף לסבל מסוים של אזרחים חפים מפשע, אני שמח על כך שמדינת 
ודמוקרטית המאפשרת חופש ביטוי והגנה על זכויות הפרט. כשאנו שומעים ישראל היא מדינה נאורה 

דיכוי של בני אדם ושלילת זכויותיהם במדינות אחרות אנו מבינים כמה רוע עלולים לבלוע מי שחיים 

 במדינות בהן אי אפשר להתלונן.
בני ישראל אחרי שהעלנו על נס את הזכות להתלונן שקיימת בארצנו, נשאלת השאלה מדוע תלונות 

נחשבו לחטא. שאלה זו אף מתחזקת לנוכח העובדה שתלונותיהם היו לכאורה מוצדקות. בני ישראל 
הרי לא באו בדרישות לקבל מילקי בחינם, אלא התלוננו על רעב. הם לא דרשו יין ושיכר, אלא מים 

ועם בקר  לשתיה, דרישה לגיטימית לחלוטין כשמדובר בעם שלם הצועד במדבר עם זקנים ותינוקות
 וצאן. 

 תביעות צודקות

יתרה מזו, אילו תלונותיהם של בני ישראל היו תלונות שווא קנטרניות, ה' בוודאי לא היה נענה להם 
בחיוב. העובדה שהקב"ה שמע את תביעותיהם וסיפק מיידית את מה שהם דרשו מלמדת על שהיו 

המים במרה הורה ה' למשה להשליך אלה תביעות צודקות. כאשר התלוננו בני ישראל על מרירותם של 
עץ למים וימתקו המים, וכאשר הם התלוננו על כך שחסר להם "ִסיר ַהָבָשר והלֶֶחם לָשַבע" שהיו להם 

ִטיר לֶָכם לֶֶחם ִמן ַהָשָמיִם". הקב"ה לא אמר לבני ישראל  במצרים, מיד אמר ה' אל משה: "ִהנְּנִי ַממְּ

צרים, ועכשיו תסבלו את הרעב והצמא ותשתקו. הוא הקשיב תגידו תודה שהוצאתי אתכם מעבדות מ
 לתלונותיהם וסיפק מענה חיובי לכל דרישותיהם.

נראה שהבעיה בתלונות בני ישראל לא היתה בעצם התלונות אלא בדרך בה הן נאמרו ובהלכי הרוח 
י ובעל שהן שיקפו. כאשר בא אדם וזועק מנהמת לבו "קשה לי, אני במצוקה", ומבקש מגורם סמכות

יכולת "אנא עזור לי", הוא מבטא תחושות שאי אפשר בשום פנים למתוח עליהן ביקורת ולראות בדבריו 

חטא. אולם אם אותו אדם מתרגם את הקושי שלו לשפה של הטחת האשמות, ומתוך תחושותיו הוא 
ת אמון, זעם והתמרמרות שיטתית כלפי הסמכות אליה הוא פונה, אזי התלונות נתפסו-משדר אי

כהתנהגות פסולה מבחינה ערכית ורוחנית. במקרה בו האדם גם חב חוב גדול של הכרת תודה לגורם 
לוהים שרוצה -שכלפיו הוא מתלונן, אפשר כבר להגדיר זאת ממש כחטא, ואם הגורם הזה הוא א

 בטובת עמו, כי אז מדובר בחטא חמור. 
 תהליך של הידרדרות

ונות בני ישראל ולעמוד על כך שהן משקפות תהליך של מתוך הבנה זו יכולים אנו לבחון את תל

הידרדרות בהתנהגותם. ארבע תלונות מתוארות בפרשה: הקובלנה הראשונה נשמעת עוד לפני קריעת 
ים סוף, כאשר בני ישראל נתונים בין המצרים והים, בין הפטיש והסדן. שלוש התלונות שבאו לאחר 

ובמים. המתבונן בהן רואה כיצד מתגלה בהן תהליך  שעברו את ים סוף מתייחסות למחסור באוכל
 של העצמת התרעומת, החרפת צורת ההתבטאות והחמרת היחס שמגלים בני ישראל אל ה'. 

ָראֵּל ֶאל  ֵּי יִשְּ בתלונה הראשונה, בעומדם לפני ים סוף בני ישראל צועקים אל ה' שיושיעם: "וַיִצְֲּעקּו בְּנ

ֶֹּשה ַהִמבְּ  רּו ֶאל מ ֹּאמְּ ָבר" )יד, יא(. בתלונה השניה ה' וַי ָתנּו לָמּות ַבִמדְּ ָבִרים בְִּמצְַּריִם לְַּקחְּ ין קְּ לִי אֵּ
ֶֹּשה" )טו,  ובשלישית הם כבר לא פונים כלל אל ה', אלא מאשימים את משה ואהרון: " ויִּלֹונּו העם ַעל מ

 ֹּ ְַּעל ַאֲהר ֶֹּשה ו ָראֵּל ַעל מ ֵּי יִשְּ ָבר" )טז, ב(. אכן הם עדיין מזכירים את ה' כד(, "ויִּלֹונּו ָכל ֲעַדת בְּנ ן ַבִמדְּ
נּו בְּיַד ה'..." בתלונה השלישית ה' כבר לא מוזכר בכלל: "וַיֶָרב ָהָעם ִעם  ן מּותֵּ כשהם אומרים: "ִמי יִתֵּ

ֶתה" )יז, ב(. כמו כן ניתן לראות החמרה הדרגתית המשתקפת  ְּנִשְּ נּו לָנּו ַמיִם ו רּו תְּ ֹּאמְּ ֶֹּשה וַי בפועל מ
"וילונו", ואילו  –"ויצעקו", בשניה ובשלישית  -המתאר את פניית בני ישראל: בתלונה הראשונה 

 "וירב". –בשלישית 

בתלונות אלה באה לידי ביטוי דינאמיקה של הידרדרות והליכה מדחי אל דחי. תהליך ההחמרה הזה 
קריעת ים סוף, כך הולכים יכול להיות מוסבר בכך שככל שמתרחקים מיציאת מצרים, ואחר כך גם מ

ה'. נראה שניתן להוסיף עוד ולהסביר את שהתרחש בעם באמצעות הבנת -ויורדים אמונתם וביטחונם ב
הדינאמיקה של תהליכים חברתיים. הלך רוח של התמרמרות כמו זה שהתחיל במרה הינו כמו כדור 

טרוניות וקיטורים יוצרים שלג. טבעו, שכל כמה שהוא מתמשך, כך הוא הולך וגדל, הולך ומתעצם. 

אווירה של דכדוך, התמרמרות ורוח נכאים, גורמים לכך שאנשים שוכחים את כל ההיבטים החיוביים 
שבקיום שלהם, רואים בהגדלה את הבעיות והמצוקות, וחווים תסכול שמגביר את התלונות, וכך נוצרת 

 תנועה מעגלית של החרפה בהרגשות וסחף בדרכי ההבעה שלהן.
 הנכונה למתיחת ביקורתהדרך 



אנו פוגשים את הטבע האנושי הזה לעיתים קרובות בחברה בה אנו חיים, בה ביקורת נקודתית הולכת 

ומצטברת לתלונתיות שיטתית, וזו יוצרת התמרמרות כללית, מתוך התמקדות בכל מה שאיננו טוב 
ת מוגדרת ומוגבלת היטב. החפץ ואיננו תקין. כמובן יש תמיד מקום לביקורת ראויה, אולם זו צריכה להיו

חיים פוסק בהלכות לשון הרע שבמקרים מסוימים מותר ואף חובה לומר דברי ביקורת שליליים על 
אדם אחר, אולם הדברים צריכים להיות מבוססים, יש לדייק בהם ולהימנע מהגזמות, ושהמניע לאמירת 

נות ורצון ברעתו של האחר. אני סבור הדברים יהיה לשם תיקון ותועלת, ולא מתוך מניע שלילי של נקמ

שגם כשמדובר בתופעות חברתיות, פוליטיות וכדומה, יש לאמץ כללים אלה. לפיכך אסור להיסחף 
בענייני תלונות, גם אם הן מוצדקות, ויש להגדיר ולהגביל כל ביקורת, כך שאווירה עכורה של 

רבי אלעזר בן עזריה הגדיר במכילתא התמרמרות לא  תקנה שביתה, והתלונות לא יצאו מכלל שליטה.  
את דור יוצאי מצרים במילים: ש"היו למודין בדברי תרעומת". קו הגבול בין להיות ממוקדים בביקורת 

ובין להיות מורגלים בתרעומת, הוא לפעמים עדין ודק, אבל כשעוברים אותו מגיעים ל"כעבות העגלה 
 חטאה". 

יכרון ההיבטים החיוביים. הם קיימים בכל מצב, אבל הגורם המאזן של הביקורת והתרעומת הוא ז

במצבי דכדוך וקושי נוטים לשכוח אותם ולראות רק את השלילה.  כולנו יודעים כמה חשוב לראות 
תמיד את חצי הכוס המלאה, הבעיה היא שחצי הכוס המלאה נמצאת תמיד למטה, ודווקא החצי הריק 

 למעלה... 
הדגמתי את הבעיה כשהתייחסתי לחצי הריק של בני ישראל  הנה גם אני במאמר שקראתם זה עתה

שירת הים. לא בכדי בחרו בתקופת הגאונים להוסיף  –התלונות, והתעלמתי מהחצי המלא  –בפרשה 

לפסוקי דזמרה את שירת הים דווקא. עורכי התפילה דאז רצו שנתרגל ונתרגל מידי בוקר לזכור את 
 אותנו בצאתנו כל בוקר ליום חדש.  ניסי ה' וישועתו, ושירת האמונה תלווה

רבני בית  הרב רונן לוביץ מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון
 הלל

 

 לפרשת בשלח / משה אוסי על קצה הלשון
ֶדה" ָּׂ י האדם ֵעץ ַהש   ִּ      ט"ו בשבט בסימן "כ 

י:"אומר ישעיה הנביא. א יֵמי כִּ י יְֵמי ָהֵעץ כִּ  משווה שהנביא ישראל בעם המיוחד מה -" ַעמִּ

 הוא חשוף, עליו ללא ערום העץ עומד בחורף: תלאות רצופים העץ של ימיו ?העץ כימי ימיו את
 מפכים כבר תוכו בתוך למעשה אך. ותקווה תוחלת לו אין כאילו נראה והוא, ולשלג לגשם, לקור

 את ויניב העץ יפרח ואז, עוזם במלוא יתגלו באביב אך, חוץ כלפי נראים לא שאמנם חדשים חיים
 נראה, והרדיפות הצרות רבות כאשר, וגלות חושך של בעיתות: ישראל עם ימי גם כך. שוב פריו

 זורם כבר הגאולה אור בפנימיותו, למעשה אך. ושלום חס, משורשיו להיעקר עומד הוא כאילו

 הגאולה, בעולם הוא גלגל – קרובים שורשים וגאולה גולה, אגב דרך; בגולה בהיותו עוד בעורקיו
 וקיימים שרירים וגזעו שורשיו אך, נבלו מענפיו חלק. שוב ללבלב עתיד העץ. הגולה של תוצאה היא

, עצים ובמיוחד, ישראלי ארץ ונוף טבע בתיאורי מלא השירים שיר .ונצרים חוטרים מהם להוציא
, תאנה, רימון, גפן(, א, ב" )העמקים שושנת השרון חבצלת אני: "כגון, תבלין וצמחי בשמים, פרחים

 כל, וקינמון קנה, וכרכום נרד(, "ד"י, ז" )ריח נתנו הדודאים(. "ב"י, ב" )בארץ נראו הניצנים(. "א"י, ו)
. מגדים ופרי תפוחים(  ז"י, א) וארזים ברושים(. ד:י, ד" )בשמים ראשי כל עם ואהלות מור, לבונה עצי

 את מציינת אינה ך"בתנ' אביב' המילה". הנחל באבי לראות ירדתי אגוז גינת אל: "נכתב האגוז ועל

ָֹּרה ִכי: "נאמר הברד במכת; הבשלתה גמר לפני הירוקה התבואה את אלא, השנה עונת ע ".  ָאִביב ַהשְּ
 צמחים, ומכאן. ניזוקו הם ולכן התקשו הקנים, בשיבולים הבשלתם בראשית היו השעורה גרגרי

", באבו נקטף"ו', בִאבו עודנו' אומרים דיו הבשיל שלא צמח ועל', הנחל ִאבֵּי' נקראים הנחל ליד וקנים
 .   בצעירותו

– חדשה' מס' שנת של תחילתה את שקבע כתאריך' לאילן השנה ראש' את קבעו ל"חז.  ב

 לכן. לה שקדמה השנה יבול על אחת שנה מיבול להפריש אין שהרי, ומעשרות תרומות הפרשת
 להפריש ואין שעברה השנה של לפירות נחשבים בשבט ו"ט לפני להבשיל והתחילו שחנטו פירות

 ל"חז י"ע נקבע זה יום. רבעי ונטע ערלה, שביעית פירות לגבי הדין והוא; זו שנה של פירות על מהם
 ומדוע. השנה ראש ביום האדם בני של גורלם שנקבע כפי, גורלו נקבע ובו האילן של הדין כיום

 כבר בשבט עשר חמישה עד כי -'א: טעמים משני נקבע זה תאריך? בשבט עשר בחמישה דווקא

 הפירות ונמצאו השרף ועולה: "להבשיל מתחילים הפירות ואילך ומעתה הגשמים ימות רוב עברו
 באדמה שנקוו הגשמים מי, נגמרים, כלים שבה זמן נקודת מהווה זה תאריך כי -'ב". מעתה חונטים

 . השנה שיָרדו הגשמים מי להצטבר ומתחילים, שעברה בשנה

 'סדר ט"ו בשבט'בתי כנסת, בתי ספר, וועדים וחברותות המעוניינים לערוך 

 (.90-6005938 –יכולים לפנות אליי )משה אוסי 

חידונים ומשחקים, מנהגים, שירים וסיפורים.  - "כי האדם עץ השדה" בתכנית:

 התכנית תותאם לאופי הקבוצה. 

 



ץ ָהָאָדם ִכי: "הפסוק על נכתבו רבים פירושים   האדם אכן – כפשוטו לפרשו ננסה ואנחנו", ַהָשֶדה עֵּ

 החזק הקשר את מסמל העמוקים שורשיו עם ַבטבע הנטוע העץ – מזאת ויתרה. השדה לעץ דומה
 מך ואחד קשה אחד, הך היינו ואילן אדם: "ט"הבעש של בשמו נאמר וכך. לאדמתו האדם בין

ְִּכי: "י"לבנ הראשונה המצווה היא הנטיעה מצוות לכן". הך היינו - ואילן אדם(, נמוך) ֹּאּו ו  ֶאל ָתב
ץ ָכל ּונְַּטעְֶּתם ָהָאֶרץ  בבריאת ה"הקב שנטע הנטיעות את אנו מחקים ובכך(, ג"כ ט"י' ויק" )ַמֲאָכל עֵּ

 כשנכנסים אתם אף, תחילה במטע אלא ה"הקב נתעסק לא עולם של ברייתו בתחילת: "העולם

 בשורש טבועים ולנוף לטבע האדם אהבת(. ה"כ רבה ויקרא" )תחילה במטע אלא תתעסקו לא י"לא
 –' אדמה'ה'? אדם' של הנקבה מהי – ובכלל; שתיים על המהלך אילן הוא האדם באשר, נשמתו

 מחבר שהעץ וכשם. ימיו בסוף ישוב ואליה חי הוא מפירותיה, נוצר ממנה – האדם של זוגו בת והיא
 והן לאדם הן; רוחני-לשמימי הגשמי בין ולחבר' סולם'בַ  לעלות האדם תפקיד כך, לארץ הפרי את

 הנמצא בצומח חלק הוא השורש '.ע"שפ'  תיבות בראשי וסימנך, וענפים פרות, שורשים ישנם לעץ
 תלויים ואיתנותו חוסנו, שורשו – לאדם ומכאן. אותו ולהחיות להרוות כדי מים השואב, באדמה

': ישע כדברי; הטובים ובמעשים במצוות, הנאות במידות, שרכש בהשכלה, שלמד בתורה –' מים'ב

ש ַהָבִאים" רֵּ ֹּב יַשְּ ָראֵּל ּוָפַרח יִָציץ יֲַעק – הרוחניים שורשיו את שיחזק ככל, שישריש ככל'(. ו ז"כ" ) יִשְּ
 הוא, למעלה נמצא האדם שורש - לעץ בניגוד אך, למצוות הנמשלים משובחים פירות ויתן יפרח כך

 אף, לשמים שואף האדם ולכן, והשכל הדעת שבו, בראשו נמצאים הרוחניים ושורשיו הפוך אילן
  .באדמה נטועות שרגליו

 לו וקרוב, ולצמוח מהאדמה לעלות ומכאן, ממחבוא ולצאת לפרוץ פירושו י"פר שורש – י"פר

 פרו", "בטן פרי"ל מקביל" השדה פרי. "האדם אצל והדר' פאר' וממנו, העץ ענפי כלל' =ארות˙פ'
בו  יוסף של הדימוי ומכאן'(, ד ח"כ" )אדמתך ופרי בטנך פרי: "שניהם את מסמיך דברים וספר"',  ורְּ

' תה" )פוריה כגפן ֶאשתך: "נאמר הפריון מקור שהיא האישה ועל", יוסף פורת בן: "פוריה לגפן
 האדם ואצל, אותו ומכסה הענף על עולה הוא כי כך נקרא ֶהעלה". זיתים כשתילי בניך"ו'(, ג ח"קכ

 . בשלכת מרגישים הם ובלעדיהם, ההורים את המכסים התינוקות, העוללים הם אלה
, קטנטונת הייתה העיר, אביב תל של הראשונים ימיה על פיקנטי סיפור והנה, שורשים על דיברנו

 שר כי אביב תל תושבי התבשרו אחד יום. נוי גינות ובלי עצים ללא, עמוקים חולות מלאי והרחובות

 דיזנגוף מאיר בראשות העיר מועצת. בעיר לבקר עומד, יל'רצ'צ וינסטון סר, הבריטי המושבות
 קבלת: ההחלטה התקבלה ממושך דיון בתום? החשוב האורח פני את יקבלו כיצד: ודנה התכנסה

 היה הרחוב עדיין אז(. רוטשילד' שד כיום)  עצים שדרת לאורכו לטעת שתוכנן, ברחוב תיערך הפנים
 החליטו אשר עד  וחשבו חשבו?  לעשות מה:  המועצה חברי חשבו. חולות רק, עצים ללא, חשוף

 עקרו. גדולים עצים לעיר מחוץ ומצאו חיפשו. ורעננה ירוקה שדרה היא כאילו, זמניים עצים לטעת

 לכם והרי - החשוב השר יעבור שבו, הרחוב בְּחולות אותם תקעו הביקור לפני ויום, בזהירות אותם
 לחץ". העצים שדרת" לאורך הקטנה אביב תל תושבי הצטופפו, המכובד האורח כשהגיע". שדרה"

 אל ויותר יותר האזרחים נצמדו, העצים שורות בין הכבוד אורח עבר וכאשר, גבר העצים על הקהל
 וינסטון סר, השר זאת ראה. זה אחר זה וליפול לקרוס העצים התחילו לפתע. הרעועים העצים

 שום... שורשים בלי, לך דע: "דיזנגוף מאיר העיר לראש ואמר צחק, הרחוב במרכז שהלך, יל'רצ'צ

 "!                                                         עומד אינו דבר
: אומר היה זכאי בן יוחנן רבן" :משיח פני מקבלת חשובות הנטיעות זכאי בן יוחנן רבן עבור. ג

ֹּא - משיח לך הרי: לך ויאמרו ידך בתוך נטיעה הייתה אם ". והקבילו צא כך-ואחר הנטיעה את ונטע ב
 מתחושה נובעת גישתו, תקופתו את שאפיינו לגאולה והתקווה החורבן בחוויית שבהתחשב יתכן

 אלה כל כפיים עבודת, עצים נטיעת, בארץ ההתיישבות, מתוכנו לצמוח חייבת שהגאולה עמוקה
 - היהודי האדם. המשיח יבוא זאת ובעקבות תחילה באים הם –" דמשיחא עקבתא" הם ואחרים

 ידי מעשה מטעי נצר" ה"הקב אומר י"עמ ועל, המשיח את איתו מביא י"בא התערותו בעצם

 סמל שהוא, יוסף בן משיח את איתנו הבאנו האחרונות השנים במאתיים, ה"בע ואנחנו". להתפאר
, השנייה הקומה את לבנות האחרונות השנים בעשרות התחלנו הזה הבסיס ועל, ולתשתיות לכלכלה

: העצים על שלו במשל' יחז הנביא אומר שעליו, דוד בן משיח את שנקדם כדי הרוחנית הקומה את
חַ  ֲאנִי ִהנֵּה ף עֵּץ-ֶאת ֹלקֵּ י ֶאפְַּריִם-בְּיַד ֲאֶשר יֹוסֵּ ְִּשבְּטֵּ ל ו ָראֵּ ְּנַָתִתי ֲחבֵָּרו יִשְּ ְּהּוָדה עֵּץ-ֶאת ָעלָיו אֹוָתם ו  י

ץ וֲַעִשיִתם ְָּהיּו ֶאָחד לְּעֵּ חַ  ֲאנִי ִהנֵּה,  בְּיִָדי ֶאָחד ו ָראֵּל בְּנֵּי-ֶאת ֹלקֵּ ְִּקַבצְִּתי ָשם-ָהלְּכּו ֲאֶשר ַהּגֹויִם ִמבֵּין יִשְּ  ו

ָֹּתם בֵּאִתי ִמָסִביב א ְּהֵּ ָמָתם-ֶאל אֹוָתם ו בּו. ַאדְּ ְּיָשְּ ֹּב לְַּעבְִּּדי נַָתִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ-ַעל ו בּו ֲאֶשר לְּיֲַעק  ָבּה-יָשְּ
יֶכם בּו ֲאבֹותֵּ ְּיָשְּ ָמה ָעלֶיהָ  ו ֵּי ּובְּנֵּיֶהם הֵּ ְָּדוִד עֹולָם-ַעד בְּנֵּיֶהם ּובְּנ  וכשאני.  לְּעֹולָם לֶָהם נִָשיא ַעבְִּּדי ו

ִעי עֹוד':  ירמ הנביא של המעודדים פסוקיו את משורר אני ובשומרון ביהודה מטייל עבדכם  ִתטְּ
י כְָּרִמים רֹון בְָּהרֵּ ֹּמְּ עּו ש ִעים נָטְּ ֹּטְּ ְִּחּלֵּלּו נ ְִּרנְּנּו ּוָבאּו.  ו ְּנֲָהרּו ִציֹון-ִבמְּרֹום ו ְַּעל ָּדגָן-ַעל' ה טּוב-ֶאל ו ֹּש-ו  ִתיר

ְַּעל ְַּעל יִצְָּהר-ו ֵּי-ו ֹּאן-בְּנ ְָּתה ּוָבָקר צ ְָּהי ְֹּלא ָרוֶה כְּגַן נַפְָּשם ו  ארצנו הפכה כך בדיוק. עֹוד לְַּדֲאָבה יֹוִסיפּו-ו
 אליו ונהרו" יהודים לא אפילו אליה להסתפח ומבקשים, יהודים אליה ונוהרים", השם טוב" בה יש

 . ישעיהו כמאמר", הגויים כל

י. "ד  על אף: לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר -"ַמֲאָכל ֵעץ-ָכל ּונְַטְעֶתם ָהָאֶרץ-ֶאל ָתבֹאּו-וְכִּ
 כשם... בנטיעות זהירים הוו אלא, נטע ולא נשב: תאמרו לא, טוב כל מלאה אותה שתמצאו פי

, זקן אני: אדם יאמר שלא, לבניכם נוטעים היו אתם אף, אחרים שנטעו נטיעות ומצאתם שנכנסתם



 מן אדם יבטל לא לפיכך!... מת אני למחר? לאחרים ומתייגע עומד אני מה, חי אני שנים כמה

 שפגש, המעגל חוני על הסיפור וידוע. זקן יהיה אפילו, ויטע יוסיף עוד - שמצא כשם אלא, הנטיעות
 וחסד נתינה רק שכולה, לנטיעה מיוחד מימד מוסיף והסיפור, שנה 07-ל פירות שנותן עץ שנטע זקן

 . בחסד הנבנֶה העולם מתיקון בה יש לכן. עצמית הנאה ללא, לאחרים
בה באדמה מתחיל החרוב?  מנין התורה מן קראט  זהב שווים" זרעיו – מכך ויותר, בדבש ומסיים חרֵּ

 לַמטבע כינוי הקדום בעולם שימשה והגרה, גֵּרה נקרא החרוב פרי שבתוך הגרגר".  ויהלומים

 בתרומה כנאמר, השקל של העשרים החלק את היוותה היא ובמשקלה ובערכה, ביותר הקטנה
ִרים: "למשכן  זה ושורש", גרגר" ללשון קרובות" אגורה"ו" גרה"  –( ג"י ג"ל שמות" )ַהֶשֶקל ּגֵָּרה ֶעשְּ

' חרוב' המילה גם כמו, תבואה גרגרי - - grain במילה האנגלים ואת, גרם במילה העולם את העשיר
 את לעולם נתנה, אירופה ושפות הערבית דרך שעברה לאחר –' גֵּרות' והמלה. carob-ה את שנתנה

 מן, כן כי הנה. החן לאבני המשקל יחידת ואת בתכשיט הטהור הזהב אחוז את המציין –' קראט'ה
ב היבש החרוב  ליהלום הגענו לגאולה תקווה הנותן הדבש דרך החורבן את לנו המזכיר והָחרֵּ

 . לקראט שהפכו הגֵּרות – שבכתר

 ועד העולם מסוף ויוצא קול, פירות שעושה אילן שכורתים בשעה: 'אליעזר דרבי בפרקי נאמר וכך
 שבשעה לפי, הם שווים כן אם. הגוף מן יוצאת שהנשמה בשעה וכן'. נשמע הקול ואין, סופו

 ".השדה עץ האדם כי" וזהו! גדל: לו אומר שהיה הכוח אותו נפסק העץ שכורתים
 על מספר הוא וכך, הטבע למתנות קוק הרב של התייחסותו על לוין אריה הרב מספר דומה באופן

 לעלות, שמו יתברך העליון בחסדי שזכיתי ה"תרס משנת מקדם ימים זכרתי:  "שלהם משותף טיול

 פנים בסבר קיבלני, ל"זצוק קוק הרב הגאון רבנו פני את בראשונה שיחרתי. ביפו הקודש אדמת על
 בשדה לשוח רבנו יצא גדולה מנחה תפילת אחרי. תורה בדברי ושוחחנו, בקודש כדרכו יפות

 לי ואמר רבנו והזדעזע, פרח או עשב איזה קטפתי בדרך. איתו התלוויתי ואני, מחשבותיו ולצמצם
 אין כי, לצמוח או לגדול שיכול פרח או עשב, תועלת בלי קטוף לבלתי מאד נזהר הוא כי, בנחת

 איזה לוחשת אבן כל, דבר אומר עשב ציץ כל'. גדל' לו ואומר מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב
 ומאז; בלבי עמוק נחקקו, וקדוש טהור מלב שיצאו הדברים... . שירה אומרת הבריאה כל, סוד

 ."דבר כל על החמלה מידת את ביותר להרגיש התחלתי

 - בדבריו, הטבע של נִשמתו את מברסלב נחמן' ר מתאר כיצד זה בהקשר להזכיר שלא אפשר ואי
 רועה שהוא המקום ולפי העשבים לפי, מיוחד ניגון לו יש ורועה רועה כל כי דע':  "העשבים ניגון'

 לשמוע זוכה הייתי אם.  רועה של ניגון נעשה העשבים ומשירת, שירה לו יש ועשב עשב כל כי, שם
 תמיהה בלי, יתברך לשם שירה אומר וָעשב עשב כל איך, העשבים של והתשבחות השירות קול את

 השירה כששומעין ונאה יפה כמה. גמול תשלום לשום מצפים ואינם, זרות מחשבות שום ובלי

 ...".    ביראה' ה את לעבוד ביניהם מאוד וטוב! שלהם
 הן כינוי הוא ך"בתנ' עץ'  ?לעץ אמרו ולא' לאילן השנה ראש' הביטוי את ל"חז קבעו מדוע. ה 

 את ל"חז שאלו זאת מפאת ואולי(, ולבניין לבעֵּרה) עצמו לחומר והן ופרות זרעים והמניב החי לצמח
' אילן' אמנם. השתול, החי העץ את רק' אילן' מציין זו בשפה באשר, הארמית מהשפה' אילן' המלה

 . הַאלה וגם ממרא-אֵּלוני, ַאלון, אֵּלה: זה משרש עצים שמות נמצאים אך, בעברית מצוי אינו

ֹּן: "וחוזק גבורה, כוח של פריצה: פירושו ל"א שרש ְָּחס  ושמות האילן'(. ט' ב עמוס" )ָכַאּלֹונִים הּוא ו
 ענפים, עלים עם' פורצים' והם וחזקים רעננים כוחות מפכים בהם כי, כך נקראים ל"הנ העצים

 להשליט והסמכות הגבורה, הכח ולו, וריבונו עולם בורא: ה"לקב ל-א התואר את נבין מכאן. ופרות
רה כדוגמת) לאלילים האילנות את קבעו הקדמונים העמים. ומשפט חוק בו  זרה עבודה והציבו( האשֵּ

 סמלים -ַאיִל, ַאיָל -שרש מאותו) החיות של והכוח הֱאיָלּות את גם עבדו איתם ויחד', רענן עץ כל' ליד
-הא של ולכוחו לסמכותו והחי הדומם, הטבע כוחות כל את היהדות ִהכְּפיפה לעומתם. ולחוזק ליופי

 ידם לאל יש כי, "לוהים-א נקראים השופטים וגם. לטבע מעל – שכן כל לא, דמיון מעל הוא כי, ל

 ."לעשות
 – הנפשי העולם את והן הגשמי הפיזי, הטבע עולם את הן לתאר עשויות מלים אותן העברית בשפה

. עליון מעיל מעין, שלו העלוה, הכיסוי הוא, העץ על' עולה' הוא כי כך נקרא הָעלֶה: לדוגמא, רוחני
 –' ויונק עולֵּל, 'האדם ואצל". יבול לא ועלהו: "הצדיק על נֶאמר – נובל ברוח הנידף שהעלה ומכיוון

 בוסר פרי – העץ' עוללות' וכמו, והאם האב את המכסים והבגד העלוה הם כי, התינוקות על אומרים

 היה כאילו, אותו נושאים ותמיד, ממנה ויונק באימו דבֵּק – העולֵּל – התינוק כך, בעץ דבֵּק שעודנו
 של הרכים ענפיו הן ויונקותיו, התינוק וממנו – לאדם הן ק"ינ שרש: קשר עוד והנה;  הצוואר על עול

 השדה תנובת, השמש אל ומביטים צצים הנבטים וכך, הענף מן מֵּציץ כאילו הפרח של הציץ. העץ
 לערל מקבילה ערלה, הביכורים לצד באדם בכור, האדם אצל ולנבואה שפתיים לניב מקבילה

, מפיו אותן גוזר האדם כי כך נקראות המילים. השקדן התלמיד את נקביל השקדייה ואל; שפתיים
 כי השם בשם: "בהלל קוראים שאנו' והפס, פרח או עלה ולכרות למולל הפועל שורש ומאותו

 היפים הפירושים אחד – בשדה לשוח שיצא אבינו יצחק ועל;  אותם ואכרית אמולל –" אמילם

 משותף הזֶרע, שיחות לצד שיחים – השיחים עם לבו את ולשיח להתבודד יצא שהוא, שקראתי
', צמיחה' אלא' שמחה' תקרי אל –'' שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע אור' "הפס ומכאן, ולצמח לאדם

 ". ישגה בלבנון כארז יפרח כתמר צדיק" נאמר הצדיק על שהרי



 לפני התחיל הוא,  יחסית חדש הוא בשבט ו"ט ליל סדר - המקובלים אצל בשבט ו"ט ליל סדר. ו

 לכה" מחבר, אלקבץ שלמה' ור' ערוך שולחן'ה מחבר, קארו יוסף' ר כמו המקובלים אצל שנה 027-כ
 ויחדיו, הקדוש י"האר את כאן ופגשו לצפת הגיעו הם. ספרד מגורשי מצאצאי שהיו ואחרים", דודי

 למיניהם' תיקונים' והנהיגו, החגים של משמעותם את חידשו הם. ביהדות מחשבתית מהפכה חוללו
 וקריאה משותף לימוד עמדו התיקון ובליל; ועוד שבועות ליל' תיקון, 'פסח של שביעי ליל' תיקון' כמו

 בין הקשר את לחדש שאיפה מתוך. פירות אכילת הוסיפו' בשבט ו”ט תיקון'של אלא; שלנו במקורות

 – הטבע עם, מאדמתו דורות במשך שָרַחק, העם של וברוח בגוף לאיחוד ולהביא, ויושביה הארץ
דות הגבעות, ההרים  במו ראו וכשהם. זו שאיפה בו לחדש בשבט ו”בט בחרו הם – ישראל ארץ ושְּ

 היא בטבע וַהצמיחה, לכבודם מלבלבת י"שא הרגישו הם, השדה ותנובת הטבע פריחת את עיניהם
ְַּאֶתם: : "יחזקאל הנביא שמנבא כפי, ציון שיבת של השמחה י ו ָראֵּל ָהרֵּ נּו ַענְּפְֶּכם יִשְּ ְֶּכם ִתתֵּ י  ּוֶפרְּ

אּו ָראֵּל לְַּעִמי ִתשְּ בּו ִכי  יִשְּ רְּ , הקץ יקרב אז, יפה בעין פריה ישראל ארץ שתתן: מבאר י"ורש".  לָבֹוא קֵּ
, פוריה כגפן אשתך, יעקב ישרש הבאים, ישראל ופרח יציץ: כמו פסוקים. מזה מגולה קץ לך ואין

 פסוקים – העמקים שושנת השרון חבצלת, אדמתם על ונטעתים, להתפאר ידי מעשה מטעי נצר

 כמו, ונצחית חדשה נטיעה אותנו נוטע ה"שהקב והרגישו בארץ אותה שחוו מציאות לדידם היו אלה
ִבאֵּמֹו: "השבוע בפרשת שקוראים ְִּתָטעֵּמֹו תְּ ָך בְַּהר ו  שמחת רעיון  את המשיכו תלמידיהם". נֲַחלָתְּ

 השנה וראש בשבט ו"ט. גפנה פרי ושתיית פירותיה אכילת י"ע י"א באדמת וההידבקות האילנות
 - תחנון אומרים ולא בו מתענים שלא ויום, האילן למעשר מס שנות בין מפריד קו ל"חז בימי שהיה

, י"א טבע אודות וָזוהר משנה, תורה בדברי ובעיסוק יין בשתיית, פירות באכילת המקובלים אצל נחוג

  סמל שהם שונים סוגי משלושה פרות מיני 07 לאכול נהגו הם". האילנות שמחת ליל סדר" לו וקראו
; יין כדי שמו השולחנות על. הבריאה ועולם, היצירה עולם, העשייה עולם: רוחניים עולמות לשלושה

 כיוצאי עצמם ראו שהרי, הסדר-ליל זה היה כאילו, יין כוסות 0 ומזגו, לבן ויין אדום יין: סוגים משני
, בשלכת העצים מצב את  המייצג הלבן - ואדום לבן היה והיין. מחדש הארץ את הכובשים מצרים

 ייחסו מרובה חשיבות. האביב לקראת הצומח התעוררות את המבשר אות - אדום ויין, ובחורף בסתיו
יכה מעין', וריבוי תוספת' פירושה ברכה – שמברכים לברכות  .מים מלאה ברֵּ

 געגועים של כביטוי התפתח הוא ובגולה, ישראל בתפוצות והתפשט הלך בשבט ו”ט ליל סדר

 קראו אירופה במזרח". הדר עץ פרי"ו" ימים חמדת" כמו, לסדר מיוחדים ספרים ונכתבו, למולדת
 ויותר יותר ובתקופתנו. בשבט עשר-חמישה פירות -' חאמישוסר' ישראל מארץ הפירות אכילת ליום

 אוכלים, לחג מיוחדת בהגדה קוראים, השולחן סביב יושבים, והטיולים הנטיעות לצד, ישראלים
 משירי ושרים יין שותים. תורכיה מפירות ולא הארץ מפירות לקנות תקפידו, בבקשה, כן, הארץ מפרי

 גם אלא והרגליים הלב עם רק לא י"א באהבת למקובלים מתחברים אנחנו, כן כי הנה. ישראל ארץ

 .והספר הראש עם
 שבראש החליטו, שנה ממאה למעלה לפני, השנייה העלייה אנשי - בשבט ו"בט הנטיעות מנהג. ז

 בתנאיה בקיאים היו שלא מכיוון. ממש בפועל' ונטיעתה הארץ יישוב' מצוות לקיים יש, לאילן השנה
 החליטה 6971 בשנת. הספר בתי לתלמידי נטיעה כיום בשבט ו"ט את קבעו, הארץ של החקלאיים

". הספר בתי בכל בשבט ו"בט עצים נטיעות חג לעשות חובה להטיל" העבריים המורים הסתדרות

 את להדגיש חגיגית הזדמנות, לטבע חג להיות הפך והוא, בשבט ו"לט נופך נוסף השנים במשך
" הירוקים" תנועת של חגם בשבט ו"ט הפך האחרונות בשנים. הסביבה איכות ואת הטבע שמירת

 . ורווחתו האדם וחיי הסביבה איכות על והגַנה הטבע שמירת על בשקידה הפועלים
, הראשון אדם את הוא ברוך הקדוש שברא בשעה: "ה"הקב לא אם הירוקים תנועת את הקים ומי

 – שבראתי מה וכל, הן ומשובחין נאים כמה מעשי ראה, לו ואמר עדן גן אילני כל על והחזירו נטלו
 זה. אחריך שיתקן מי אין קלקלת שאם, עולמי את ותחריב תקלקל שלא דעתך תן. בראתי בשבילך

 .אקולוגיה – הסביבה ואיכות הטבע שמירת בימינו שנקרא מה

 מוטלת בבד בד אך", וכבֻשה הארץ את ומלאו ורבו פרו: "עולמו על להשתלט צריך האדם אמנם
  - ולשמרה לעבדה עדן בגן וינחהו האדם את לקים-א' ה ויקח: "העולם לשלמות האחריות עליו

 מאידך אך, העולם את לכבוש אותו ומזמין, כשרונותיו את לפתח האדם את מעודד' ה, גיסא-מחד
ָצִרים בלא שלטון של הסכנות מפני אותו מזהיר הוא, גיסא  . מְּ

 בכל טובה בשורה היא: "ן"הרמב –( ב"ל ו"כ' ויק" )בה היושבים אויביכם עליה ושממו" .ח

 הישוב בכל תמצא לא כי, לנו והבטחה גדולה ראיה זו וגם. אויבינו את מקבלת ארצנו שאין הגלויות
 לא ממנה יצאנו מאז כי. כמוה חרבה והיא מעולם נושבת היתה ואשר ורחבה טובה היא אשר ארץ

 על הסיפור את להביא וראוי". בידם לאל ואין, להושיבה משתדלים וכולם. לשון או אומה קבלה
 היהודיים החקלאים שבאו עד, לעיבוד ראוייה אינה קטיף גוש שאדמת שקבעו המצריים המדענים

 .בגרר שהתנחל אבינו יצחק... מאז להם חיכתה שהאדמה והוכיחו
(,... לא יא דברים' )בה וישבתם אותה וירשתם: '"עשה-כמצוות ישראל ארץ ביישוב ראה ן"הרמב

 שנצטונו עממים שבע במלחמת המצווה היא המצווה כי ותאמר תשתבש ואל. תשב שתירש בזכות

 נשלים להשלים רצו ואם, עמנו בהלחמם ההם האומות להרוג נצטוינו שאנו, כן הדבר אין... לאבדם
 מן בדור האומות מן זולתם ביד ולא בידם אותה נניח לא הארץ אבל, ידועים בתנאים ונעזבם, עמהם

 ".הדורות


