
 ד"בס

 ישראל לכלל שבת עלון לשולחן מסביב
 וארא שבת

 באר שבע ת"א  ירושלים   חיפה                       
 16:11   16:37    16:33  16:37כניסת שבת   
 17:13   17:38    17:38  17:14יציאת שבת   

 

 
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה.
 נתניה, 259-בנק לאומי סניף  6510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 שד' בנימין. –הרצל 
 תזכו למצוות!

 שלום בית / הרב עידו פכטר
לדאגה שלום הבית מקום חשוב בתורה ובאגדה. האם תהיינה לכך גם השלכות 

 הלכתיות?
בה בעל החושד באשתו שנאפה מביא אותה לבית  –חרף כל הקושי הטמון בה, פרשת סוטה 

מסמנת כיוון ברור במערך  –המקדש לערוך טקס שיברר אם אכן יש לחשדותיו בסיס במציאות 
שהאישה נאפה. בנוהג שבעולם, חשדות  ההערכים של התורה. נזכור, לפנינו חשד ולא ראיה ברור

וסכסוכים מעין אלו היו אמורים להיפתר במסגרת המשפחתית ובמקרים קיצוניים להגיע לבתי דין. 
אורדיאל, שיביא את טקס  אך במקום זאת התורה מזמינה את בני הזוג לבית המקדש, כדי לעבור

 לטוב או לרע. –פתרונו של הסכסוך 

התורה קובעת שאת הסכסוך הזוגי יפתרו בני הזוג הדבר המפתיע עוד יותר הוא שלא זו בלבד ש
במהלך הטקס  .היא אף מוכנה לשלם על כך מחיר הלכתי יקר מאדשבבית המקדש מול הכהן אלא 

ק שם. מחיקת שם ה' היא איסור חמור בתורה, מטילים למים מגילה שעליה רשום שם ה', והוא נמח
 שעונשו מלקות. ואף על פי כן, במהלך בירור נאמנותה של האישה התורה מצווה לעשות כן. 

להי -מכאן אנו למדים עד כמה גדול ערכו של שלום הבית בעיני התורה. פרשת סוטה מלמדת שלא
ישנם מוסדות משפטיים שבהם ניתן ישראל יש עניין רב בטיב היחסים שבין הבעל לאישה. למרות ש

להים כביכול מתערב -לברר את החשדות )כמו כל סכסוך רעים(, במקרה של סכנה לשלום הבית א

אנו אף מוחקים את הנושא, משקלו של כדי ליישב את ההדורים. וכדי להורות את בסכסוך בעצמו 
 ני הזוג.להים טיב היחסים שבין ב-מור בעיני הא. עד כדי כך חשמו במהלך הטקס

 ביזוי החכמים
רוח זו של התורה, הדואגת לשלום הבית גם במחיר פגיעה בכבוד שמיים, שבה ומופיעה מספר 

פעמים במדרשי האגדה. התלמוד הבבלי במסכת נדרים )סו, ב( מספר על גבר יליד בבל, שעלה 

ניהם שפה ביסגנון והאת המתח שנוצר בעקבות הבדלי הלארץ ישראל ונשא אישה מבת המקום. 
 )בתרגום(:כך מתאר התלמוד 

. היעלשני עדשים. כעס  ול להישב, (הכוונה לכמות מועטה)= ני עדשיםבשלי לי ש: לה אמר 
מידה גדולה מאד. הכוונה להרבה, כדי לא ליפול בפח של )= סאה לי ליבש: לה אמר למחר

 אמר. לו שני נרותלכי והביאי לי שני אבטיחים. הלכה והביאה : לה אמרה. סא ול להביש, (אתמול
בשער ודן דין. הלכה ושברה אותם  בוטא בן בבאלכי ושברי אותם על ראש השער. היה יושב : לה

 רצון עשית את: אמר. בעלי ציוני כךעל ראשו. אמר לה )=בבא בן בוטא(: מדוע עשית כן? אמרה לו: 

 .בוטא בן כבבא בנים שני ממך יוציא המקום, בעליך
עשע. מרוב שהאישה חפצה לקיים רצון בעלה, היא מקיימת את בקשותיו הסיפור על פניו נראה מש

כפשוטן, בכפוף להבנתה, מבלי שהיא בודקת האם אכן לכך התכוון. אין כאן כמובן מודל בריא לחיי 
זוגיות, אבל אין זה מעניינו כעת. הדבר המעניין הוא שלמרות הפגיעה הפומבית בבבא בן בוטא, 

ים באותה עת, הוא לא רגז על האישה ולא העניש אותה. היות ששמע חסידשהיה גדול החכמים וה

שהאישה עשתה כן בצו בעלה )ודוק, הוא לא ידע שלא כך ציווה אותה בעלה בפועל(, הוא בירך 
 בעיניו. היה שלום הביתאותה. עד כדי כך גדול 

האגדה מספרת על אישה אחת,  )פרשה ט(. רבה במדרש ויקרא באותו עניין מובאסיפור נוסף 
שהתעכבה לחזור הבית בליל שבת אחת, בגלל דרשתו של רבי מאיר שהתארכה. בעלה, שהמתין 

לה לסעודה, כעס על איחורה ואמר שהוא לא ירשה לה לשוב הבית עד שהיא תלך ותירק על 

מבצע מיוחד  
לקוראי העלון  

 1עמוד לפרטים 
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הגיע הדרשן. האישה כמובן לא ידעה מה לעשות, ולאחר שלוש שבתות שבהן שהתה מחוץ לביתה, 

האם יש בקהל  . הוא שאלכאילו הוא חש בעינורבי מאיר עשה עצמו לרבי מאיר. משנכנסה אליו, 
האם יש מי שיודע ללחוש לעין הרע, מתוך ידיעה שדרך הלוחשים הוא לירוק על מקום הנגע. 

האישה נגשה אל רבי מאיר והלה ביקש ממנה לירוק בעינו שבע פעמים. עשתה האישה כן, ואז אמר 
 לבעלך, שהוא ביקש שתירקי בפניי פעם אחת, ואת ירקת שבע פעמים. אמרי ' מאיר: לה ר

 הקטע המעניין באגדה הוא זה המובא בסופה )בתרגום(:

ומר לאחד מאתנו ללחוש לך"! אמר להם: ל לך היה ?התורה את מבזין כך רבי" :תלמידיו לו אמרו
 ,בקדושה שנכתב הגדול ששם ,שלום דולג :ישמעאל' ר שכך שנה ,לקונו שוה להיות למאיר דיו לא"

 ".לאשתו איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הוא ברוך הקדוש אמר
הנה כי כן, שוב פעם אנו מוצאים את אחד מגדולי התנאים שמחל על כבודו כדי להשכין שלום בין 

על פי המדרש בני זוג )ודוק, גם כשמדובר בבעל שאינו מכבד תלמידי חכמים(. המודל להתנהגות זו 
 היה הקב"ה בעצמו, שכאמור, מחל על קדושת שמו בטקס האישה הסוטה.

 גבול עליון

הקב"ה עצמו או להבדיל ? כאמור, מצאנו שמעמד מרכזי גם מבחינה הלכתיתת שלום הבילהאם 
שלום הבית לאך האם הדאגה להשכין שלום בין איש לאשתו. גדולי תורה מחלו על כבודם כדי 

 תוכל לדחות גם איסורים או מצוות אחרות? 
. לא פעם ולא שאלה זו רלוונטית במיוחד עבור זוגות צעירים הנושאים יחד בעול גידול הילדים

פעמיים קורה שבעוד שהבעל הולך לתפילות החול או השבת, בערב או בבוקר, אשתו נשארת עם 

הילדים הקטנים והיא מטפלת בהם לבדה. האם בשל שלום הבית ורווחתה של האישה נתיר לבעל 
האם בהכרח תפילה בציבור עדיפה על עזרה לאישה בטיפול בילדים? להתפלל בביתו, בלא מניין? 

)שמעתי פעם הלצה הטוענת שתפילת ערבית היא קונספירציה של הגברים שנועדה להציל אותם 
 מהמקלחות של הילדים(.

, ובכל זאת ניתן למצוא בהלכה משמעית שתכלול את כל המקרים איננה קיימת-כמובן שתשובה חד
ת לא יוכל נתחיל מהגבול. ודאי שישנם איסורים או חיובים ששלום הבי. התייחסויות שונות לכך

לדחות. כך, למשל, ודאי שלא נתיר חילול שבת כדי לשמור על שלום הבית. באותו כיוון קובעת 

  )בבלי כתובות עב, א(: משנת כתובות
 שאינו מאכילתו? משה דת היא ואיזו. ויהודית משה דת על העוברת: בכתובה שלא יוצאות ואלו

 וראשה יוצאה? יהודית דת ואיזוהי. מקיימת ואינה ונודרת, חלה לה קוצה ולא, נדה ומשמשתו, מעושר
 .אדם כל עם ומדברת, בשוק וטווה, פרוע

 מנהגבמבט פשוט, דת משה כוללת איסורי תורה המביאים את הבעל לידי מכשול. דת יהודית היא "

הקפדה על צניעות פוגעת לא רק אי מובן ש" )רמב"ם אישות כד, יב(, וישראל בנות שנהגו הצניעות
אלא בשני בני הזוג. מכאן אנו למדים שעם כל חשיבותו של שלום הבית, יש עבירות  באישה

זו, באיסורי , לפי משנה ואיסורים שהקשר הזוגי אינו יכול לסבול ועל בני הזוג להיפרד. המדובר הוא
 שלהם השלכה או השפעה על שני בני הזוג ועל טיב הקשר ביניהם.תורה או דרבנן 

 תקנת בנזיקין

נכנס כארגומנט הלכתי. הראשון הוא כן ניתן לציין לפחות שני מקומות בהם שלום הבית מנגד, 
בנוגע לאישה ששברה אל הכלים של בעלה בעת המלאכה בבית. בתלמוד הירושלמי נחלקו 

האמוראים האם האישה נחשבת כשומר חינם או שומר שכר על כלי בעלה, כאשר ההבדל נוגע 
  ט; הדגשות שלי(: כא, אישות )הלכות"ם פוסק לרמת החיוב שלה בנזק. אך הרמב

 אלא הדין מן זה ואין, פטורה ביתה בתוך מלאכותיה שעושה בעת כלים ששברה האשה
 מרוב ונמנעת נזהרת נמצאת אלא לעולם הבית בתוך שלום אין כן אומר אתה אין שאם, תקנה

 .ביניהם קטטה ונמצאת המלאכות

הרמב"ם קובע כאן במפורש כי הפטור של האישה בדיני נזיקין איננו נובע משורת הדין אלא זוהי 
תקנה שנודעה לאפשר לאישה חיים נורמליים ותקינים עם בעלה. מכאן, אם כן, ניתן ללמוד שבדיני 

 ממונות יש מקום לשלום הבית כערך הלכתי.
סוכה. כידוע, התורה ציוותה להעתיק את  מקום נוסף בו לשלום הבית יש מעמד הלכתי הוא בדיני

החיים בחג הסוכות מן הבית אל הסוכה, כאשר בראש סדר הפעולות נמצאת השינה. על פי ההלכה 

אסור לאדם לישון אפילו שנת עראי מחוץ לסוכה. והנה, אף על פי כן, הרמ"א מעיד כי במקומו נהגו 
 "ח תרלט, ס"ק ט(:מובא בט"ז )או פטור תמוה זהשלא לישון בסוכה. הסבר ל

 אם אם כן הסוכה, מן פטורות ונשים ברגל... אשתו את לשמח שחייב אשה, שנשוי למי והכא נמי
 אשתו אם ואפילו בשינה. בלילה הסוכה מן פטור ועל כן מצוה דבר מקרי מאשתו לפרוש רוצה אינו

 בחדר. עמה כשבעלה שמחה שייך מ"מ טהורה איננה
שמחת האישה, שבעלה ישן עמה, קודמת לדברי הט"ז למצוות השינה בסוכה, ומכאן שוב ניבטת 

 שזוהלכה המחייבת אדם לשמח אשתו ברגל, אך נראה יש גם חשיבותו של שלום הבית. אמנם, כאן 

 אינה חורגת מכלל החשיבות המוקנית במקורות לשלום ביתו של האדם.
 שלום בעולם



אם כי שם אין מדובר בדחייה גמורה של מצווה או הלכה, הוא היחס שבין מקור אחר שראוי לציין, 

נר שבת לנר חנוכה. התלמוד הבבלי קובע כי בהעדר יכולת, על האדם להשקיע קודם בנר שבת 
)הלכות חנוכה ד,  בהסבר הלכה זולפני שהוא קונה נר חנוכה, משום שלום בית. הרמב"ם הרחיב 

 יד(:
 השם שהרי ביתו שלום משום קודם ביתו נר היום וקדוש ביתו נר או וכהחנ ונר ביתו נר לפניו היה

 שנאמר בעולם שלום לעשות ניתנה התורה שכל השלום גדול, לאשתו איש בין שלום לעשות נמחק

 .שלום נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה
 הלכה זו של הרמב"ם מסכמת את כל מה שראינו עד כה. התקדים שנוצר בפרשת סוטה בא ללמד

אדם צריך לדאוג לשלום ביתו, גם אם  ,על כלל התורה, שמטרתה ותכליתה שלום. לכן ראשון לכל
 ם תקנות וחובות דתיות אחרות.עלעתים זה מתנגש 

האם מכאן ניתן ללמוד הכרעה לכלל הדילמות והשאלות? ודאי שלא. הראינו לעיל כי ישנם מקומות 
אך מה שכן ניתן ללמוד לדחות מצוות או מנהגים.  שבהם אין עצה ואין תבונה ואין בשלום הבית כדי

מכאן הוא שההלכה לוקחת במקרים מסוימים את שלום הבית כשיקול הלכתי. מי שכמובן יצטרך 

הפוסק. עליו לדון בכל מקרה לגופו, לבחון את חומרת האיסור או המצווה להכריע בכך הוא 
מהתורה או מדרבנן, ולאור זאת להכריע המוטלת מנגד, להבחין האם מדובר במנהג או תקנה, מצווה 

 האם הדאגה לשלום הבית תדחה אותם. 
זכור את דברי הרמב"ם הללו: כל התורה כולה למה שחשוב הוא כאמור, אין דין אחד לכולם, אך 

 בין אדם לאשתו. –לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם, בין עם לעם, בין אדם לחברו, ומעל הכל 

 

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

 

 ניצה דוריד"ר / עבודה עברית -הפטרת וארא 

וישבו עליה לבטח ומתארת בין היתר עבודת אדמה: " פרק כח הפטרת "וארא" לקוחה מספר יחזקאל
פעם  –החזרה פעמיים על "וישבו לבטח" בפסוק אחד  ".וישבו לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים

בתחילת הפסוק ופעם בסופו מדגישה את הנאמר במרכז הפסוק: הישיבה לבטח תביא לבניית 

 הבתים ולנטיעת הכרמים וההיפך.
מתוך שאיפה  ,יצרניתהייתה המעבר לעבודה  לארץ עליותהשל  בתפיסההמהפכה האמיתית  

בספר ין לעיין בהקשר זה מעני לעצמאות כלכלית וידיעה שרק באמצעותה נגיע לעצמאות מדינית.
( ובחזון העליה כפי שהוא ראה אותה. 7175-7515, "גורל לה'" לרב יהודה אלקלעי )7581שיצא בשנת 

ספר זה למעשה עוסק בגאולת ישראל ובביאת המשיח עם סימוכין מן התנ"ך, ספר הזוהר וחכמי 

שראל אל הבאת עם י –ישראל לאורך הדורות. לכל אורך הספר נזכר הצידוק הדתי בלבד לעליה 
ה רוח השכינה תסכים לשכון ב"ירושלים י"ירושלים של מטה" )היא ירושלים הגשמית(, שרק בעקבות

ואמרו רז״ל תענית ד, ה׳ נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יבא " – 32של מעלה" )כפי שכתוב בעמוד 
בא בירושלים של מעלה עד שיבאו ישראל בירושלים של מטה שנא׳ ]הושע י״א[ בקרבך קדוש ולא א
בעיר , ולכן אין הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עד שיבא בירושלים של מעלה וישב על כסא כבודו 

רק בסוף הספר, באחרית הדבר ולאחר הניתוח המעמיק על גאולה  .("מקום מקדשנו של מעלה

 : וביאת המשיח, מביא אלקלעי את משנתו המעשית

ת כמו חברות אחריות האש וחברות ולכן את אחי אנכי מבקש לאסוף אגודה אחת כשאר האסיפו
הדרך העשויה מברזל וכדומה, והם יפילו תחינתם לפני כסא כבוד אדוננו השולטן יר"ה לתת לנו את 
ארץ נחלת אבותינו בדבר קצוב מדי שנה בשנה כאשר עשו מדינות אחרות היושבות על נהר דנוביו, 

ל ישראל לעזור את החברה בגופם וכשיקרא שם ישראל על ארצנו ועל נחלת אבותינו יתעורר לב כ
ובממונם ואף כי ראשית החברה יהיה מצער אחריתה ישגה מאוד. והאסיפה הנבחרת ישימו זקנים 
משגיחים על עניני החברה לקרב התועלת ולהרחיק הנזק. ובנו בתים ונטעו כרמים ויתקנו הדרכים 

ץ העניים המפוזרים לעבוד ויעשו אניות ואומניות והכל לתועלת החברה והסחורה, ומעט מעט לקב
ויהיה בה אכרים וכורמים ויוגבים כמו שכתוב )יחזקאל לו( ולא יקחו עוד חרפת רעב  ,את האדמה

בגוים, ועתה חלו פני אל ויחננו ויטה לב המלכים והשרים לרחם על פזורנו בארבע כנפות הארץ זה 
רם יחשיך יבאו ימי הרעם שמונה עשר מאות שנה, יראו את ה' קדושיו תנו לה' אלהיכם כבוד בט

והרעש הנז' סוף חגי למען ישוב ה' מחרון אפו ויתן שלום בארץ יויתן שבע בעולם וינוח העולם מעצבו 
ומרגזו ומהעבודה הקשה ולא תנוע הארץ כשכור, כי בדבר הזה תלוי ישוב העולם ותיקונו, כמו 

, ואני בה' אצפה אוחילה לאלהי שכתוב הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו
 : ישעי אמור יאמר העבד

                יהודה בר' שלמה חי אלקלעי 
כיבוש העבודה" ו"כיבוש האדמה". היום המושג "המושגים בהם השתמשו הדורות המייסדים היו 

המושג בתקופה ההיא היה פשוט מאד ייהוד מקומות  אך כיבוש" מתייחס בהכרח למשהו שלילי"



אליסטים בני העליות השנייה יהיהודי בארץ, בעיקר בקרב הצעירים האיד ריקים מאדם ונפש חיה.

 ואילך, נתפס כחלוץ, כעובד אדמה חסון. 
 כיום נראה כי ,במובן הרגשי – "החלוץ כובש האדמה והעבודה" ישנו משהו עמוק יותרבבסיס 

לחזור "לימים הטובים",  ,רומנטית שמושרשת, כך נדמה, ברובנו ככולנו-ה נטייה היסטוריתקיימת אות
חופש ועגבניות אורגניות -זמננו, כמו ביצי-לעידן מתועש פחות. על בסיס אותו רעיון, אפילו מוצרים בני

הן מספקים אידיאל להתרפק עליו. אם  –וחלב "בטעם של פעם", מספקים יותר מתחליף בריאותי 

אתם מקבלים את הרעיון של "זכרון קולקטיבי" )זיכרון משותף לקבוצה מסויימת שמושרש אצלה כה 
יתכן כי תסכימו כי גם האידיאל  –עמוק עד שמופיע, גם אם בצורה מיתולוגית, בתודעתם של כולם( 

 –הינו תוצר של זכרון קולקטיבי. בתודעה של כולנו  –של השיבה למקורות במובן העבודה העברית 
טמועה אותה כמיהה לגדל את האוכל של  –לא רק של בני ישראל כי אם של עמים רבים אחרים 

עצמנו, לחיות בחברה פשוטה יותר ולהיות מחוברים יותר לטבע. על כן העם ששב לארצו לאחר 
אלפיים שנות גלות לא יעסוק ברוכלות ובמסחר ביפו, כי אם בגידול ענבים, תותים, טבק וחיטה 

מדובר במעבר מיהודי תלותי, אולי אף טפילי, לעברי יצרני. אמנם  ,במובן המעשי .פריתבסביבה הכ

חרושת, אך נראה כי החיים בעיר בעיקר קושרו, כפי שהם היום, -נכון כי גם בערים היו קיימים בתי
דין וכדומה(. העבודה החלוצית הייתה -חשבון, עריכת-אל מקצועות השירותים )כמו בנקאות, ראיית

זה  –ית בצורתה הטהורה ביותר, וביטאה יותר מכל את עצמאותו הכלכלית של עם ישראל יצרנ
 .שמגדל בעצמו את מזונו ומייצר לעצמו את כל שהוא צריך, בעבודה שיתופית ובאחריות הדדית

ומהו מעמדו של החלוץ כיום ? נראה כי במהלך השנים נשחק מעמדו הערכי והסמלי בעינינו. גם אם 

מסוגלים להעריך בהתפעלות את עובדי האדמה בני המושבים והקיבוצים, נדמה רבים מאיתנו 
 שלעירונים מבינינו לא ממש אכפת מנין מקבלים אנו את האוכל שלנו. 

אם יש לתת )וממון( רב לתושבים ולמדינה,  והיא מביאה כבוד ,טק-רע בפריחת תעשיית ההייאין כל 
בין אם מדובר בחקלאות, בטקסטיל, בתעשיה  –ת תעשיות יצרניות מסורתיו קיומה שלכבוד גם ל

כבדה ובכל תעשיה יצרנית אחרת. כיום, משיקולים כלכליים, כמובן, גם היצור של מוצרים של 
טק )שבבים, כרטיסים, מכשירים מתקדמים( מיוצר במדינות אחרות. ההסתמכות על -תעשית ההיי

היא מוציאה  –ה יותר, אך היא פועלת לרעתנו שוק זר אמנם זולה יותר, ובטווח המיידי מניבה רווח גבו

 המחקר והפיתוח.  שייכים לשוק נתן לעובדיםישהייתה יכולה לה מן הארץ עבודה
 (רופין-ארתור/https://shnizi.wordpress.com/tag)מרשימותיו של שני ציוני על עבודה עברית, 

קדמית הדתית שאנן בחיפה אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 
 ועורכת המשנה של העלון.

 

 רונן לוביץהרב / כוחו של ברד
כדאי להזכיר לעצמנו את ההכרח לשמור על המרכיבים המאחדים אותנו 
שעולים לאין ערוך על אלה המפרידים. עקרונות אלה נכונים כמובן לא רק 

 למערכות בחירות אלא לכל תחום של יחסים בין הבריות.

 
 פרעה מקשה לבו

הוא חוטף עוד ועוד מכות, אך למרות שהן כואבות ביותר, פרעה של פרשת "וארא" אינו מניף דגל 
לבן. כל אחת משבע המכות שהביא הקב"ה על המצרים במצרים לפי פרשתנו מסתיימת בכך 

שפרעה מקשה את לבו ועמוד איתן בסירובו  לשלח את בני ישראל מארצו. בסיומה של סדרה זו אנו 
 תי תהיות גדולות: נותרים עם ש

מדוע העורכים של פרשות התורה בחרו לסיים את הפרשה במכת הברד, האם זו תחנה  .א

 שרירותית גרידא או שיש לה משמעות כלשהי? 
אנו נותרים תוהים ומשתאים לפשר כוח העמידה המופלא שמגלים פרעה והמצרים. מניין הם  .ב

שאבו את יכולת העמידה בסבל האיתנה כל כך, וכיצד היו מסוגלים לגלות עקשנות ועצמה 
 כה גדולים בסרבנותם? 

 סכסוך טריטוריאלי
שבקרב האוכלוסייה פי דברי חז"ל במדרש, המספרים -ברצוני להציע תשובה לתמיהות אלה על

", שכן כיון שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהםהמצרית היה סכסוך טריטוריאלי בין מצרים לכושים, "

הצפרדעים התפשטו רק בשטח שהיה שייך למצרים, ועל ידי כך הם סימנו מהו השטח של המצרים 
ברי המדרש (. מדשמות רבה )וילנא( פרשה יואיזהו שטחם של הכושים, ופתרו את הסכסוך.  )

מתברר שכבר בעולם העתיק היו מאבקים בין ערבים לבין שחורים, כפי שיש בזמננו בכמה אזורים 
באפריקה, דוגמת סודן וניגריה, והמאבק דאז הסתיים בשלום תודות למכת הצפרדעים. מדרש זה 

יצרו מלמדנו שעל אף כל הרעות הנוראות שהביאו איתן המכות, היה בהן גם גורם חיובי אחד: הם 

אחדות ושלום בין כל אזרחי מצרים, ואפילו שני חלקי האוכלוסייה שהיו בסכסוך מתמשך, הגיעו 
 בעקבות אחת המכות לשלום ביניהם. 



 אויב משותף
בהמשך לדברי המדרש הללו עלה בדעתי שסביר מאוד למצוא כאן את מקור הכוח של פרעה 

ים. הן הפכו את בני ישראל לאויב משותף ואנשיו במהלך כל המכות. המכות יצרו אחדות בתוך מצר

של כולם, וכך הוסרו כל המחלוקות הפנימיות ביניהם. הן יצרו חוויה משותפת לכל המצרים, חוויה 
של התמודדות עם קשיים, והחוויה הזו ליכדה את השורות והעניקה להם עוצמה פנימית ויכולת 

 לדבוק במטרתם.

 בקיעים באחדות
צב זה. כדי לעמוד על שינוי ניעזר בהערה קצרה של רבי יעקב בן הרא"ש, במכת הברד חל שינוי במ

בעל הטורים, שמפנה את תשומת ליבנו לכך שרק פעמיים בתורה מופיעה הביטוי: "ויחדלו". הפעם 
ִעם ַפְרעֹה אֶׁת ָהִעיר וַיְִפרֹׂש ַכָפיו אֶׁ : "לג(שמות     ט, )האחת היא כאן במכת הברד  ה מֵּ ֵּצֵּא מֹשֶׁ  ה'ל וַי

אָֹתם  ה'וַיָפֶׁץ " :ח(, יא". האחרת נמצאת בספר בראשית )ַהקֹלֹות וְַהָבָרד ּוָמָטר ֹלא נִַתְך ָאְרָצהוַיְַחְדלּו 

ץ  ". בשני המקרים החידלון נבע מאותה סיבה: בקיעים לְִבנֹת ָהִעיר וַיְַחְדלּוִמָשם ַעל ְפנֵּי ָכל ָהָארֶׁ
באחדות. במגדל בבל הגורם המניע לבניה היה שכל הארץ היתה "שפה אחת ודברים אחדים", 

וכאשר ה' בלל את שפתם והפיץ אותם, בא הקץ על מפעל הבניה שלהם. כך אירע, לדעתי, גם 
ם להתעקש ולשעבד את ישראל במצרים. כל עוד היתה אחדות בין כל המצרים הם היו מסוגלי

למרות המכות, כאשר החלו לנבוע סדקים ברוח האחדות, החלה להתערער הנחישות שלהם 
 להמשיך בשעבוד. 

 היווצרות ראשונה לפירוד פנימי –מכת הברד 
התערערות זו באחדות חלה במכת הברד. בעוד שעל כל המכות הקודמות הגיבו המצרים בצורה 

וביחד התמודדו עם הקשיים והנזקים שגרמו המכות, הרי שבמכת הברד נוצר דומה, ביחד הם לקו 

א אֶׁת ְדַבר לראשונה פירוד פנימי ביניהם. התורה מספרת כי  " נִיס אֶׁת ֲעָבָדיו ה' ַהיָרֵּ י ַפְרעֹה הֵּ ַעְבדֵּ מֵּ
ר ֹלא ָׂשם לִבֹו אֶׁל ְדַבר  .וְאֶׁת ִמְקנֵּהּו אֶׁל ַהָבִתים הוַיֲַעזֹב אֶׁ  ה'וֲַאשֶׁ , ט" )שמות ת ֲעָבָדיו וְאֶׁת ִמְקנֵּהּו ַבָשדֶׁ

". עם בוא הברד באו פירוד ומחלוקת ביניהם, ולראשונה לא היו כל המצרים בראש אחד. חלק (כא-כ

מהם המשיכו להתעקש, ואילו חלק אחר הבין שליריב שעומד מולם יש יותר כוח, ורצה לשנות 
שהחלו להיות יראים את דבר ה', העדיפו להגיע לחלוטין את כללי המשחק. ניתן להניח שמי 

 להפסקת אש, והיו מוכנים לשחרר את בני ישראל, בניגוד לשאר האזרחים שעמדו במרים בתקיפות.

 המכה בה נסדקה חומת ההתנגדות
ההתמרמרות על המצב לא פשתה רק בקרב אזרחים חלשים שבשוליים, אלא היא חלחלה אף 

י ַפְרעֹה הבאה נפתחת בכך שבקרב נאמניו של פרעה. הפרשה  ֶׁה " :אֵּלָיואומרים ַעְבדֵּ ֶׁה ז ַעד ָמַתי יְִהי
ש ַשלַח אֶׁת ָהֲאנִָשים וְיַַעְבדּו אֶׁת  ַדע ִכי ָאְבָדה ִמְצָריִםה' לָנּו לְמֹוקֵּ ם תֵּ רֶׁ יהֶׁם ֲהטֶׁ )י, ז(. גם בין  ֱאֹלהֵּ

חרון והמכריע של עשר המקורבים לשלטון נוצרה אפוא אופוזיציה לוחמנית, ומכאן החל השלב הא
המכות, שלב הכניעה וההכרעה. מיד לאחר פנייתם של עבדי פרעה אליו, יוצא מסר חדש מבית 

יכֶׁם ה'לְכּו ִעְבדּו אֶׁת המלך:  " עתה אנו מבינים מדוע מסתיימת פרשתנו " )י, ח(. ִמי וִָמי ַההֹלְִכים ,ֱאֹלהֵּ

גדות. סדרת המכות הראשונה הגיעה במכת הברד. במכה זו נפל דבר במצרים, נסדקה חומת ההתנ
לסיומה בכך שגרמה לפירוד ולבקיעים באחדות העם המצרי, ופירוד מביא עמו חידלון. דומני שהברד 

יכול להוות סמל לכוחה של אחדות. הוא מורכב מרסיסים קטנים שכל אחד מהם אינו יכול להזיק 
הם הופכים לכוח רב עוצמה  ולהציק כלל, אולם כאשר כל פתיתי הברד מתלכדים למטח ממוקד,

 שמסוגל לחסל בעלי חיים וצמחיה ולגרום נזק כבד ביותר. 

 כוח עמידה של אומה תלוי באחדותה
גם בעם ישראל כוח העמידה ויכולת הניצחון של האומה תלויים באחדותה. כך אמרו חז"ל שבדורו 

של אחאב "היו  יורדים למלחמה ומנצחים" למרות שהיו עובדי אלילים, ואילו בדורו של דוד "כולם 
, בזמני צדיקים היו, ועל ידי שהיו בהם דילטורין היו נופלים במלחמה" )ירושלמי, פאה פ"א, ה"א(. אכן

מלחמה יודעת החברה בישראל להתלכד ולהתאחד, כמו מצרים בזמן המכות, אך עם שוך הדי 
 הקרבות עולים קולות המריבות.

 ובחזרה אלינו....
מדינת ישראל עשתה בחודשים האחרונים מעבר חד ביותר מאחדות לפלגנות. רק לפני חודשים 

ונרצחו, וביתר שאת בימי 'צוק איתן', שררה  אחדים, בעת החיפושים אחרי שלושת הנערים שנחטפו

רוח של אחדות הן בקרב הציבור הישראלי, והן בקרב נבחריו. העם עמד איתן בתקופת המערכה 
הצבאית חרף חילוקי הדעות, ואווירה של סולידריות ניכרה ברחוב הישראלי. תוך זמן קצר עברנו 

מתאפיינת ביריבות , בעוינות ובמחלוקות.  בזינוק מהיר ממערכה צבאית למערכת בחירות, וזו כתמיד

האם כל אלה הן בגדר הכרח בל יגונה בתקופת בחירות. דומני שלא! גם בעת שבאופן בלתי נמנע 
חילוקי הדעות מנסרים בחלל המרחב הציבורי, יש אפשרות לקיים תרבות מחלוקת שמשמרת את 

הרב קוק כתב בהקשר גתיים. מפל-אישיים והבין-המכנה המשותף ונזהרת מדרדור היחסים הבין
 הוא רע סימן( כי "7792למחלוקת בין 'ציוני ציון' לבין תומכי הצעת אוגנדה בקונגרס הציוני בבאזל )

 הכל זולתה וכל, היושר וכל החכמה כל של, חיים מקור הוא עמה שרק חושבת היא אם למפלגה

ואכן לשיטתו יש אמת מסוימת בכל דעה והשקפה,  .(, עמ' יזיח ,א ,ה"הראי אגרות) "רוח ורעות הבל
 וכל הצדדים כל שיתראו...י"ע וקאוד אם-כי לעולם שיבוא אפשר אי האמתי השלוםולכן סבר כי "



עמוד  ,א ,ה"ראי עולת) וענינו מקומו, ערכו לפי אחד כל, מקום להם יש כולם איך ויתבררו, השיטות

 (.של
 הם בלתי נמנעים ובתקופה זו יש. 

הסיסמה השחוקה: "כוחנו באחדותנו", היא ערטילאית ומעורפלת מידי. אולם אפשר וצריך לפרוט 
אותה לכללי יסוד בהתנהגות כלפי בר הפלוגתא האידיאולוגי, ולאמץ אותה כגורם מעצב בדפוסי 

פוליטית שלנו. להיזהר בדרך שבה מדברים על מי שחושב אחרת מאיתנו, -ההתנהגות החברתית

ויים ומביטויים בוטים, לא לייחס כוונות רעות לאחרים, ולהתרחק מהרכילות החטטנית להימנע מגינ
שנלוות באופן תמידי למערכות בחירות. לעומת זאת חשוב לזכור שיש גרעין של אמת בכל עמדה, 

ולפחות קורטוב של רצון טוב אצל כל מתמודד בבחירות ובלב כל נבחר ציבור. כדאי להזכיר לעצמנו 
שמור על המרכיבים המאחדים אותנו שעולים לאין ערוך על אלה המפרידים. עקרונות את ההכרח ל

 אלה נכונים כמובן לא רק למערכות בחירות אלא לכל תחום של יחסים בין הבריות. 

 

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