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 ספירה של שמחה / הרב עידו פכטר

המקורות מלמדים כי ימי ספירת העומר היו ימים שמחים לישראל, ואילו מנהגי האבלות 
 הצטרפו רק בתקופה מאוחרת יותר. לדבר השפעה על ההלכה והתודעה  

 בתודעה הציבורית, ימי ספירת העומר נחשבים לימים הפחות שמחים בשנה. הסיבה לכך היא בעיקר מנהגי
מיעת מוזיקה משמחת, הימנעות מנישואין, איסור תספורת האבלות הנהוגים בתקופה זו ואשר כוללים איסור ש

רבים מוסיפים לעצמם על מנהגים אלה עוד כהנה וכהנה איסורים, שמטרתם אחת: להוסיף לתחושת  ועוד.

 העצבות והאבלות של ימים אלה. אך האם כך ראוי? האם באמת אלו ימי אבל ועצבות?
 חול המועד 

יגלה את ההפך בכך. מהמקורות הללו  –תורה, משנה וגמרא  –כל המתבונן במקורות הראשוניים של ההלכה 
את על פי התורה, בספירה זו אנו מציינים היו ימי שמחה יתירה לעם ישראל. עולה כי ימים אלו של ספירת העומר 

השבועות פותח את השבוע השמיני, ועל אף  במחזור של שבעה שבועות. חגהפסח לחג השבועות,  חגהמעבר מ
שבפועל הוא נוהג יום אחד, הרי שתשלומי הקרבנות שלו מתפרשים על פני כל השבוע שלאחריו. מכאן 

מהדהדת ההקבלה שבין חגי הפסח והשבועות, המופרדים בשבעה שבועות, ובין חג הסוכות ושמיני עצרת 

  כג, לו(: לה הזו מנסח הרמב"ן בפירושו לתורה )ויקראשביניהם שבעת ימי חול המועד. את המסקנה מההקב
 תשעה ממנו ומנה', ה ובתוכם קדושים כולם כי ולאחריהם לפניהם בקדושה ימים שבעה המצות בחג וצוה

 מועד של כחולו בינתים הספורים והימים, חג של כשמיני שמיני יום וקדש, עולם כימי שבועות שבעה יום וארבעים
 יקראו ולכך. האש מתוך שמעו ודבריו הגדולה אשו את בו שהראם תורה מתן יום והוא, בחג והשמיני הראשון בין

 . כן הכתוב שקראו חג של שמיני כיום הוא כי, עצרת השבועות חג מקום בכל ל"ז רבותינו

בועות, הנה כי כן, לדברי הרמב"ן ימי ספירת העומר הם כמו 'חול המועד' ארוך. אלו ימי המעבר שבין פסח לש
ולכן הם מאופיינים בשמחה היונקת משני החגים יחד. לא בכדי, כינו חז"ל את חג השבועות בשם עצרת, שם 

 השמור בתורה ליום השמיני של סוכות, ואשר מסמל את סיום המועד שלפניו.
 שמחה חקלאית

ספירת העומר היו ימי שבימי המקדש, כאשר לחגים היו גם מאפיינים חקלאיים, ימי זאת ועוד; סביר להניח 

שמחה לעובדי האדמה. בימים אלו הבשילה התבואה וגשמי הברכה שירדו במהלך החורף הביאו להתחדשות 
היבול. ראשית ימי הספירה היו בהקרבת קרבן העומר )שעורים(, שנקצר בקול רם ושמחה גדולה, ואחריתם 

סביר אפוא  .חה רבתי במקדש ובמדינה, שנחגג אף הוא בשמבהקרבת שתי הלחם, קרבן חטים, בחג השבועות
  להניח שאף הימים שבתווך היו מאופיינים בשמחה.

חקלאי רווחה מן הסתם תחושת שמחה ורוממות רוח. עם הקרבת העומר הותר לאכול -גם בקרב הציבור הלא
מהתבואה החדשה, ומן הסתם השווקים הוצפו באותה עת במבחר של מאכלים טריים וחדשים. ההתחדשות 

 מחה ניכרה אם כן גם על שולחנו של כל אחד מישראל, שנהנה מהיבול החדש של הארץ.והש

נמצא, שמכמה בחינות ימי ספירת העומר הם ימי שמחה, שריח של התחדשות ואביביות ספוג בהם. כיצד הם 
 הפכו לימי צער ואבלות?

 מות התלמידים
היא שהביאה  זמן זה,מידי רבי עקיבא בתל ,זוגותאלף  12הסיבה הרשמית לאבלות ידועה למדי. מותם של 

 ,)יבמות סב . אולם, חשוב לדעת כי אין מנהגי האבלות מוזכרים בתלמוד כללתחושות הצער שמלוות ימים אלול

  :ב(
 מפני אחד בפרק מתו וכולן, אנטיפרס עד מגבת, עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר שנים: אמרו

' ור יהודה' ור מ"ר להם ושנאה, שבדרום רבותינו אצל ע"ר שבא עד, שמם העולם והיה, לזה זה כבוד נהגו שלא
 עצרת. ועד מפסח מתו כולם: תנא. שעה אותה תורה העמידו הם והם, שמוע בן אלעזר ורבי שמעון ורבי יוסי
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אין מסורת אחת ברורה לגבי מיתתם של תלמידי א.  שלוש אבחנות חשובות צומחות מדברי התלמוד הללו: 

י עקיבא. לפי שמועה אחת, כולם מתו בפרק אחד. שמועה אחרת מוסיפה על כך שהיה זה בין פסח לעצרת.  רב
 יםב. זמן מיתתם של תלמידי רבי עקיבא על פי הגמרא הוא לאורך כל ימי הספירה.  ג. כאמור, בגמרא לא מוזכר

 נהגו בעקבות כך.הומנהגי אבלות ש
 מנהג גאונים

הופעתם הראשונה של מנהגי האבלות בימי הספירה מצויה בכתבי הגאונים. רב נטרונאי גאון מזכיר שהמנהג 

הוא לא לשאת נשים בתקופה זו של השנה. ר' מנחם המאירי מזכיר מסורת נוספת בשם הגאונים לפי איסור 
רת אחרת, המסתמכת על נשיאת נשים הוא רק עד ל"ג בעומר, אז פסקה מיתתם )בניגוד לנאמר בתלמוד(. מסו

גירסה אחרת בגמרא, מדברת על כך שתלמידי רבי עקיבא מתו מפסח ועד פרוס העצרת, חמישה עשר יום לפני 
 העצרת, דהיינו ל"ד בעומר )מכאן מחלוקת המנהגים שבין האשכנזים לספרדים(.

שים. המעיין בהקשר חשוב לציין שאין זה מקרי שהמסורת בדבר האבלות בימי הספירה מתייחסת רק לנשיאת נ
 הרחב של דברי התלמוד שהובאו לעיל יראה שסיפור מיתתם של תלמידי רבי עקיבא מובא בקשר להלכה: "נשא

", האוסרת על אדם לעמוד בזקנותו בנים לו יהיו - בילדותו בנים לו היו, בזקנותו אשה ישא - בילדותו אשה אדם

צריך להעמיד תלמידים גם בזקנותו, והוא עצמו קיים זאת  בלא אישה גם בגיל מבוגר. מכאן דרש רבי עקיבא שרב
 בכך שהעמיד חמישה תלמידים לאחר מיתת רבבות תלמידיו הקודמים.

לפנינו אם כן קשר, לפחות מן הבחינה הספרותית, בין סיפור מיתתם של תלמידי רבי עקיבא ובין חובת נשיאת 
  כציון לאבלות על מיתתם. מכאן כנראה המקור למנהג להימנע משמחת מצווה זונשים. 

עם הדורות, התווספו על מנהגי האבלות תוספות שונות. בטור )או"ח תצג( הוזכר המנהג שלא להסתפר בימים 

אלו, ובמגן אברהם )שם, ס"ק א( הוזכר המנהג שלא לקיים ריקודים ומחולות של רשות. חשוב לציין, שדחיפה 
ם בעקבות מסעי הצלב ופרעות החמירו בציון האבלות. משמעותית למנהגי האבלות באה בארצות אשכנז, ש

משם צמח אף המנהג לומר את תפילת 'אב הרחמים' שנאמרת בתפילת מוסף של שבת לזכר קרבנות פרעות 
    תתנ"ו במהלך כל ימי הספירה, אף בשבתות של שמחה.

 טבע הזמן
מאורעות מאוחרים נהגו בהם מנהגי למדנו אם כן שימי ספירת העומר הם במקור ימי שמחה יתירה ורק בעקבות 

 אבלות?צער ום מנהגי עימי שמחה שלב יחד ? כיצד ניתן למבחינת ההלכה למעשה אבלות. מה משמעות הדבר

נדמה שתחילה לכל, הבנה זו בדבר אופיים המקורי של ימי הספירה מחייבת אותנו שלא להרחיב את מנהגי 
הימנעות מנישואין  –מדים על שני מנהגים בלבד שנהגו בהם האבלות יתר על מה שנהגו. ממקורות ההלכה אנו ל

אך דברים אחרים הכרוכים בשמחה מעולם לא  –)ומכאן ההימנעות מריקודים ומחולות( והימנעות מתספורת 
נאסרו. לכן נראה שאין כל מניעה לקנות בימי הספירה נכס או רכב חדש, ללכת לבילויים )שאין בהם ריקודים 

 .או לשמוע מוזיקה לברכה ומחולות(, לים או

שנית, יש להבחין בין טבעם של הימים הללו )אופי הזמן( ובין מנהגי האבלות שאנו נוהגים כזכר למאורע 
. באופן טבעי רבים משווים הספירהבדין ברכת שהחיינו בימי היסטורי שחל באותה עת. חילוק זה בא לידי ביטוי 

את דיני ספירת העומר לימי בין המצרים, שם אנו גם נוהגים במנהגי אבלות כזכר לחורבן, ולכן חושבים שחל 
איסור להביא למצב של ברכת שהחיינו וממילא נמנעים מאכילת פרי חדש )ראה שו"ע או"ח תקנא, יז(. שכן, 

 נות לישראל? כיצד יברך ויודה על הגעת זמן שהוא מועד פורע

 )שו"ת יחווה דעת א, כד(: הפריך השוואה זו הרב עובדיה יוסף כבר אבל 
המצרים לימי הספירה, כי ימי בין המצרים שאירעו בהם חורבן בית -נראה שיש חילוק גדול בין ימי בין

ו וקיימנו המקדש ושאר פורעניות ]...[ הם ימי אסון כללי לעם ישראל בכללו, ומיילא אין מקום לברך שהחיינ
והגיענו לזמן הזה, בזמן שנועד לפורענות לכל האומה, שנקבע להם בכיה לדורות, ומגלגלים חובה ליום חייב. 

אבל ימי הספירה אינם נחשבים לימי פורענות לעם ישראל, ואדרבה, כתב הרמב"ן שקדושת ימי הספירה כימי 
 חול המועד. 

 התודעה ישינו

ימי פורענות לעם ישראל, ימי הספירה הם בעיקרם ימי שמחה, רק  בניגוד לימי בין המצרים שהם בעצמם
שעליהם התווספו מנהגי אבלות בעקבות מאורעות שונים. לכן, על אף שאנו נוהגים מנהגי אבלות בגופנו בימים 

 על הגעתם.  ךהללו, אין זה אומר שהימים הללו ימי עצב הם. אדרבה, אלו ימי שמחה ובהחלט ניתן לבר
א בין טבע הזמן שהוא שמח וחיובי ובין המאורע ההיסטורי שהוא שלילי ועצוב ועם זאת איננו יש לחלק אפו

למה הדבר דומה? לאדם שמתענה תענית חלום בשבת )רמב"ם הלכות תעניות א, מקרין על אופיים של הימים. 

ספירת  יכן הוא הדבר בימ .שקדושת ושמחת השבת אינה מתבטלתלמרות שהאדם נוהג בתענית, ברור יב(. 
 אנו שרויים בזמן שמח וחגיגי, ורק מפני צרות אישיות שעברו עלינו אנו מתאבלים.  –העומר 

חשוב לשנות את התודעה בנוגע לימי מלבד ההלכה המתירה לברך ברכת שהחיינו בימים אלה, אשר על כן, 
חגים. בשני אופנים הספירה. אלו ימי שמחה לישראל, וכל אחד צריך לשמוח על בואם כשם ששמחים על בוא ה

נזכיר שגם קרו צרות לעם ישראל באותה עת, אבל אין בכך כדי לשנות  –במניעה מנישואין ותספורת  –בלבד 
 בשמחה, בקדושה ובטהרה. –ולא במעט את החוויה הבסיסית של אותם ימים 

 
ג נתניה ומרבני רב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולה

 צוהר ועורך העלון.
 



 
 

 
 

 / ד"ר ניצה דורי הפטרת תזריע מצורע
  

יו יְִהיּו   "ההפטרה מספרת על ארבעה מצורעים הנמצאים מחוץ למחנה. בתורה נאמר: ר ּבֹו ַהנֶׁגַע ְּבגָּדָּ וְַהצָּרּוַע ֲאשֶׁ

ֵמא  ה וְטָּ פָּם יְַעטֶׁ ֶׁה פָּרּוַע וְַעל שָּ ד יֵֵשב ִמחּוץ ְפֻרִמים וְרֹאשֹו יְִהי ֵמא הּוא ּבָּדָּ א טָּ ר ַהנֶׁגַע ּבֹו יְִטמָּ א: כָּל יְֵמי ֲאשֶׁ ֵמא יְִקרָּ טָּ

בֹו. ובהפטרה מתוך ספר מלכים ב פרק ז ַער וַיֹאְמרּו   לַַמֲחנֶׁה מֹושָּ ִעים פֶַׁתח ַהשָּ יּו ְמצֹרָּ מסופר: וְַאְרּבָּעָּה ֲאנִָּשים הָּ
ה ֲאנְַחנּו יְֹשבִ  ְתנּו ִאיש אֶׁל ֵרֵעהּו מָּ ָּמָּ ַָּשְבנּו פֹה ו ם וְִאם י ַָּמְתנּו שָּ ב ּבִָּעיר ו עָּ רָּ ִעיר וְהָּ ְתנּו: ִאם ָאַמְרנּו נָּבֹוא הָּ ים פֹה ַעד מָּ

ְתנּו: גם בעת שמולך בישראל מלך רשע שב ָּמָּ ֶׁה וְִאם יְִמיֻתנּו ו ם ִאם יְַחיֻנּו נְִחי ה לְכּו וְנְִפלָּה אֶׁל ַמֲחנֵה ֲארָּ קש וְַעתָּ
אלישע, גם בזמנים קשים של מצור שומר עם ישראל על חוקי הצרעת. והנה בשורת ההצלה להרוג את הנביא 

באה דווקא מאנשים אלה. חז"ל אמרו שהצרעת באה על האדם על ידי לשון הרע והנה תקנתם שהם מבשרים 
בלשונם ובפיהם על התשועה. מפני כבודם לא מציין הכתוב את שמותם. תחילה דואגים המצורעים לעצמם 

ד וַיֹאְכלּו וַיְִשתּו וַיְִשאּו ִמשָּ בל ל אֶׁחָּ ָּבֹאּו אֶׁל אֹהֶׁ ֵאלֶׁה ַעד ְקֵצה ַהַמֲחנֶׁה וַי ִעים הָּ ָּבֹאּו ַהְמצֹרָּ ב ּוְבגִָּדים בד: וַי ָּהָּ ף וְז ם כֶׁסֶׁ



ם וַיֵלְכּו וַיַטְ  ָּבֹאּו אֶׁל אֹהֶׁל ַאֵחר וַיְִשאּו ִמשָּ ָֻּשבּו וַי ִמנּו: ואז מתעוררת דאגתם לכלל. הם חוששים שבגלל וַיֵלְכּו וַיְַטִמנּו וַי

העיכוב בהודעה עלולים למות בגללם אנשים נוספים ברעב: וַיֹאְמרּו ִאיש אֶׁל ֵרֵעהּו ֹלא ֵכן ֲאנְַחנּו עִֹשים ַהיֹום ַהזֶׁה 
ו ר ּוְמצָָּאנּו עָּ ה הּוא וֲַאנְַחנּו ַמְחִשים וְִחִכינּו ַעד אֹור ַהּבֹקֶׁ לְֶׁך:יֹום ְּבשרָּ ה ֵּבית ַהמֶׁ ָּבָֹאה וְנַגִידָּ ה לְכּו וְנ  ֹון וְַעתָּ

ההפטרה מלמדת אותנו שגם מי שנכשל וחטא אינו הופך להיות לרשע. דווקא המצורעים הנמצאים  
מחוץ לעיר והנתונים לסכנה, דווקא הם דואגים לכלל הציבור. חז"ל זיהו את האנשים האלה כגיחזי ובניו   מבודדים

 שובה פתוחים אפילו לחוטאים הגדולים ביותר" )יהושע מנחם רוזנברג(. ללמדך ששערי ת

"ההפטרה קשורה באירוע קשה בימי אלישע הנביא. האויב הארמי הטיל מצור ממושך על שומרון, ובעיר היה   
רעב כבד, עד שאנשי העיר החלו לאכול חמורים ואף בשר אדם. בעת ההיא בא דבר ה' והודיע על מהפך קיצוני 

יה למחרת: המצור יפסק ולעם יהיה שפע של אוכל, ובזול. ההפטרה מתארת כיצד התקיימו הדברים, אף שיה
 שנשמעו הזויים בעת השמעתם. 

הלכתית, המטופלת בכלים -ניסית-מצורע הוא אדם שדבק בו נגע הצרעת. נגע זה מבטא בתנ"ך מציאות רוחנית
הזאה, גילוח, כיבוס בגדים, טבילה,  -בעשייה הלכתית "רוחניים": הכהן הוא המאבחן, טומאת המצורע מסולקת 

קרבן. הלכות מצורע לא חלות היום למרות שקיימת מחלת עור בשם צרעת. אין בינה לבין הצרעת התנ"כית אלא 

 שיתוף שם בלבד. 
האירועים התנ"כיים בהם מצאנו אנשים שנפגעו בצרעת, קשורים בכישלונם בהתנשאות על זולתם )לשון הרע, 

וה, ביטול כבוד שמים(. התנשאות היא זלזול והתרחקות מהסובבים. אחת הדרכים בהם נענש המצורע היא: גאו
 הוצאתו מחוץ למחנה. מידה כנגד מידה: הוא דחק אחרים החוצה, אחרים דוחקים אותו...  -דחייתו מן החברה 

ינו נגוע כלל. מצורע הוא שם מצורע, גם כאשר עורו א -עד היום אנו מכנים אדם שהחברה דוחקת אותו החוצה 

 נרדף לאדם מבודד חברתית, דחוי. 
המצור ההדוק של ארם על שומרון, אותו מתארת ההפטרה, בודד את בירת ישראל החוטאת. מחוץ לעיר שהו 

ארבעה מצורעים, כמתחייב מהלכות מצורע. הרעב הקשה שפגע בעיר בעקבות המצור, לא פסח גם על 
ות למצוא מזון אצל הצבא הארמי שצר על העיר. )מותם מרעב בסמוך לשער העיר המצורעים, והם החליטו לנס

 היה וודאי, ואילו הריגתם בידי הארמים לא היתה וודאית.(
בהתקרבם למחנה ארם, תוך חששות כבדים, הם גילו לתדהמתם מחנה נטוש. ניכר היה שהחיילים ברחו 

וש רב. המצורעים הרעבים התנפלו על המזון, ואחר כך מבוהלים )מסיבה לא ברורה( בהותירם אחריהם מזון ורכ

ואז חשו שלא בנוח, על שלא שיתפו גם את אנשי העיר הרעבים בשפע   על הרכוש, עד שמילאו כל תאוותם....
 המופקר. 

הם שבו לעיר ודווחו לזקיפים שבשער שומרון הנצורה על המצב החדש. לאחר תהליך אימות זהיר וממושך של 
 , הצטרפו אנשי העיר כולם לחגיגת השפע. המהפך המדהים

דווקא המצורעים, שהיו מחוץ למעגל החברה בשל מעשיהם וצרעתם, הם שגילו כי טבעת הבידוד הוסרה מעל 

העיר. כאשר הפסיקו לחשוב רק על עצמם ופנו לאנשי העיר כדי לצרף אותם למעגל השפע, הם תיקנו את 
 שי העיר, המבודדים והרעבים. כישלון בידודם, ובכך הביאו טובה לכלל אנ

גם אם נכשלנו אפשר לתקן. על כישלון של התרחקות ובידוד נענה בחיבור ובמעורבות. בהפטרה למדנו: ערבות 
  ונעימה" )דוד נתיב, מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג(.  ומעורבות מסלקות רעב ומובילות למציאות ערבה

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

 

 רונן לוביץד"ר נגע הנתק והחברה הישראלית כיום/ הרב 
 

יש בפרשות הנגעים שלושה סוגים של נגעים: בעור, בבשר ובראש. אפשר שהם מייצגים שלושה סוגים של 

, לעיתים היא נוגעת לפנימיות, בעיות שיש ליחידים ולחברות. פעמים שהבעיה היא ברובד החיצוני ביותר, בעור
 במחשבה של האדם. –לבשר, ויש שהבעיה נמצאת בראש 

ברצוני להתייחס הפעם לנגעי הראש. אחד מנגעי הצרעת שמפורטים בפרשת 'תזריע' הוא נגע בשער הראש, 
 הנקרא "נתק". 

יער משונה בצבע מה טיבו של נגע זה? מדובר במצב בו השיער של האדם התנתק ונשר, ובמקומו צמח בראש ש

 צהוב.
כשהרמב"ן מפרש נגע זה הוא מדגיש שהנתק איננו רק שמו של הנגע אלא הוא גם מהותו של הנגע, זהו נגע 

 שמהותו התנתקות השיער משורשי היניקה שלו. 
במדרש מובא תיאור מעניין של נגע זה, ממנה ניתן להבין את מהותו ואת משמעותו בהקשר רחב יותר. המדרש 

 כהן אחד שירד מנכסיו וביקש לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לשם פרנסה:מספר על 

מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים מטה ידו בקש לצאת לחוצה לארץ, קרא לאשתו אמר לה בשביל 
שבני אדם רגילין לבא אצלי לראות את הנגעים קשה עלי לצאת מעליהם אלא בואי ואני מלמדך שתהא רואה 

ת שערו של אדם שיבש המעין שלו תהא יודעת שלקה לפי שכל שער ושער ברא לו הקב"ה את הנגעים אם ראי
 מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו יבש המעין יבש השער. 

אמרה לו אשתו: ומה אם כל שער ושער ברא לו הקב"ה מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו, אתה שאתה בן אדם 
לא כל שכן שיזמן לך הקב"ה פרנסה. לפיכך לא הניחה אותו לצאת כמה שערות יש בך ובניך מתפרנסין על ידך 

 חוצה לארץ". )מדרש תנחומא )ורשא( תזריע סימן ו, מובא בקיצור גם בויקרא רבה, טו, ג,(.



ביסוד נגע הנתק עומדת התפיסה לפיה יש לכל שערה מקור משלה, המכונה מעיין, ממנו היא יונקת את חיותה. 

אינה יונקת כראוי מאותו מעיין, דבר המביא להתייבשות, להתנתקות, ולבסוף למיתת נתק נגרם מכך שהשערה 
השערה. ניתוק השערה ממקור החיים שלה מוביל לצרעת, שהיא מעין מיתה, כדברי חז"ל: "מצורע חשוב כמת" 

 )תנחומא צו, י"ג(.
בוודאי יש לאדם עצמו אשת הכהן הלז השכילה להבין שאם ה' ברא לכל שערה משערות הראש מעיין מיוחד, 

שהוא ראש שלם ואף ראש משפחה, מעיין מיוחד. היא הבינה שלכל אדם יש מעיין שמתאים לו לקבל ממנו את 

הפרנסה, את הברכה ואת ההצלחה, ואם ה' ציווה לחיות בארץ ישראל, יש מן הסתם לכל אדם אפשרות 
ן זוגה להישאר בארץ, ולהוסיף עוד להתחבר בה אל מעיין מסוים שיתאים לו. לפיכך שכנעה האישה את ב

מאמצים להתחבר אל מעיין החיות שנועד לו. גרסאות מסוימות של מדרש זה מסיימות את הסיפור באמירה 
 שאכן כך אירע, ואחרי שאותו יהודי נשאר בארץ, הקב"ה דאג להמציא לו פרנסה מבורכת.

כאינדבידואל, והאחר בגורל הקולקטיבי של עם ישראל נראה כי למדרש זה יש שני רבדים, האחד עוסק באדם 
ככל. ברובד האישי, מתאר המדרש את הייחודיות של כל אדם, וכיצד יש לכל אדם מעיין אישי של חיות אותו 

עליו למצוא. ברובד הלאומי ממחיש המדרש את הרעיון שמקורות החיות אליהם צריך כל יהודי להתחבר נמצאים 

 הודי שחי בארץ צריך למצוא את מעיינות הצלחתו דווקא כאן בארץ.בארץ ישראל. לכן כל י
מקורות היניקה של עם ישראל הם שלושה: התורה, העם והארץ, ואליהם אמור כל אדם מישראל להתחבר. 

חיבור זה היה מובן מאליו במהלך רוב ההיסטוריה היהודית, אם כי החיבור אל הארץ התבצע באופן ערטילאי 
מצעות תפילות, לימוד וכיו"ב. בזמננו התחלפו היוצרות, ובקרב רבים החיבור לארץ הפך להיות ומופשט יותר, בא

מוחשי וממשי, ודווקא בקשר לתורה החל תהליך של התנתקות. ביאליק שהשתמש במטפורה המדרשית של 

יטחון, המעיין, כתב כי "אם יש את נפשך לדעת את המעיין ממנו שאבו אחיך תעצומות נפש, תנחומות אל, ב
עוצמה, אורך רוח וכוח ברזל... סור אל בית המדרש". אולם כיום יש רבים שאין את נפשם לדעת את המעיין, ואף 

 את ביאליק לא בנפשם לדעת.
במבט כללי ניתן לומר כי מראשית העת החדשה, חלקים שונים באומה עברו תהליכים שונים של ניתוק. חלק 

סבא. רבים מאנשי חלק זה -מהתורה, ונטש את הדרך של מסורת ישראל אחד, זה של הציונות החילונית התנתק
דבקו מאוד בארץ ישראל, ופעלו גדולות ונצורות למען עם ישראל, אולם מהתורה הם ביקשו להתנתק. חלק אחר, 

זה של היהדות החרדית, דבק בתורה, אך לא ערג לארץ ישראל, ורבים מאנשיו לא היססו לנקוט בהתבדלות 

חלק שלישי בישראל העדיפו מהלך מקיף עוד יותר של התנתקות, והתחברו למקורות יניקה זרים,  מרוב העם.
אוניברסאליים. בתחילת המאה העשרים היו אלה אנשי הבונד שהתחברו באופן טוטאלי לסוציאליזם האירופאי,  

שבאו על חשבון ציוניים שהתחברו לערכי שוויון וחופש כלל אנושיים, -ומסוף המאה העשרים, אלה הפוסט
 לאומיים של תורה, עם וארץ.-החיבור אל מקורות היניקה הדתיים

הראי"ה קוק כתב כבר בזמנו על שלוש תנועות המתמודדות על ההגמוניה בתוך החברה היהודית, הדומות במידה 

 רבה לחלקי העם שהזכרנו לעיל: האורתודוכסיה, הנושאת ברמה את דגל הקודש, התנועה הלאומית, המבקשת
לקדם את ערכי האומה, והתנועה הליברלית, שהאתוס שלה הוא האנושיות, והיא "דורשת את התוכן האנושי 

עא(. כל אחת מהתנועות הללו התמקדה במקורות יניקה -הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר" )אורות עמ' ע
הוא לא פסל אף את  מסוימים, תוך התנתקות מאחרים. הרב קוק העדיף להדגיש את החיוב שבכל אחת מהן.

התנועה הליברלית מלבוא בכרם בית ישראל. לשיטתו יש בכל אחת מהתנועות הללו מעלות ייחודיות, ולכן ראה 

את שלושת הכוחות הללו כנחוצים ביותר, וטען שיש לחתור לשילוב הרמוני ביניהם מבלי שהאחד יטשטש את 
 האחר. 

פיזם( שקיימות פה ושם בארץ ישראל, אנו רואים בחברה אכן, למרות תופעות של התנתקות ושל ברחנות )אסק
הישראלית גם מגמות של התחברות למעיינות היניקה. מהן התחברויות לארון הספרים היהודי או לחוויה 

ולמסורת, מהן התחברויות של קבוצות בעם אלו לאלו, ומהן התחברויות הרוויות במסירות לארץ ישראל באזוריה 
 השונים. 

מלמדים אותנו על החובה לראות את השלילי הטעון תיקון כמו גם את ההיבטים החיוביים שלנגד  הלכות נגעים

עינינו. הגמרא מלמדת כי "כהן שסומא באחת מעיניו, אסור לראות את הנגעים" )שבועות ו(. אפשר שחכמים 
אים את הבעיה ביקשו לרמוז לנו בהלכה זו שיש להסתכל על כל אדם ועל כל תופעה בשתי עיניים: באחת רו

 ואת הנגע הטעונים תיקון, ואילו באחרת רואים את החיוב, את צד הזכות שיש באותו אדם או תופעה חברתית.
אף במבט שלנו על מדינת ישראל, יש לפתוח את שתי העיניים: גם את זו הרואה בעיות ונגעים, וגם את זו הרואה 

אוהבים את אומתנו לא תסמא את עיננו מלבקר את מעלות והישגים. הרב קוק כתב כי "האהבה הגדולה שאנו 

כל מומיה" )אורות ישראל ד, ג, עמ' קמט(. בזמננו דומה שכולם מצטיינים בראיית המומים, אך האתגר לבצע את 
המהלך ההפוך מזה שציין הרב קוק: שהביקורת הרבה שאנו נוהגים למתוח על תופעות בחברה הישראלית, לא 

 את כל מעלותיה. תסמא את עיננו מלראות גם
 

לקראת יום הולדתה של מדינת ישראל עלינו להשקיע מאמצים בקידום כל דרך של התחברות למקורות היניקה 
 של עמנו: לתורה, לעם ולארץ, ולחזק את ההתחברות של כול חלקי העם זה לזה.

 

 ת הללרבני בי מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 
 



 
 משה אוסי/ ליום העצמאותעל קצה הלשון 

אבּ  ואדּב ָּ ּוָּ ָּרֹות פְָּרצּו .נָּא אֶׁת ְשמֹוֵתינּו לָּנֶַׁצח זְכֹר ,ֶאל ִעיר", כתב חיים גורי, והלחין שמואל  ַשי ְך אֶׁל הָּ רֶׁ ַּבדֶׁ

ְ בדרך מן השפלה לירוהוא מעבר צר היום שער הגיא,  –פרשקו. באב אל ואד  דוע קרבות מרים במלחמת שלים, י
  . מה מקור השמות הללו?העצמאות, ועל הנופלים שם, פורצי הדרך לירושלים, נכתב השיר

ִלַם, ַעל ַשַער ַהִפנָּה שבנ ירושליםשער הגיא היה שמו המקראי של אחד משערי  לִים ִּבירּושָּ ָּהּו ִמגְדָּ ה עוזיהו: "וַיִבֶׁן ֻעזִי
ְ  וְַעל הקדיש  חיים גוריהשער לעמק, השער מירושלים לשפלה.  – "שער הגיא"א", כתוב בדברי הימים. ַשַער ַהגַי

"באב  -הערבי בשם לו  קראולירושלים  שפרצו את הדרךשיר ללוחמים 
. את מקבילתה דלת, שער ההמילה הערבית "באב" משמעות: אלוואד"

הפתח  -שער העין  –בבת העין  –בבה  –העברית אפשר לראות במילה 

 .והיא סמל לדבר היקר ביותר, הֶׁעגול במרכז הקשתית שבגלגל העין
ך הנכללות במסכת ְשלוש הבֿבות כִ , חיבורשל  ושער ּוֿבארמית 'ּבָּבָּא' היא כֶׁרֶׁ

בבא  השער האמצעי, -השער הראשון, בבא מציעא  – בבא קמא 'נְזיקין':
אותנו, באב אל אל ישכח " -ועל השורה האחרונה השער האחרון.  -בתרא 

ואד", אמר  חיים גורי, שהקפיד לכתוב "אל ישכח" ולא "לא ישכח", כדי 

 להדגיש את המשאלה שבפיו. 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=69
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=69


 הַנגלה, המנגל והמקל –ּלכבודּחגּהמנגלים
ומניין שצריך  עד שאת חג העצמאות מכנים כחג המנגלים., תרבות המנגלים הלכה והשתכללה אצלנו

לָּ  יְנֵֹפףלנפנף בחג זה? כתוב במפורש ב'הפטרת' העצמאות בספר ישעיהו י': " ָּדֹו ַהר ַּבת ִציֹון גְִבַעת יְרּושָּ ִִם", י

 –נַפנף, במלרע. באשר לַכלי שצולים בו את הבשר  –והאקדמיה לַלשון העברית קבעה שכלִי הנפנוף  ייקרא 

האקדמיה קבעה שייקרא 'ַמְצלֶׁה' האמריקנים קוראים לו ברביקיו, אבל על כולם גברה המילה הערבית 'ַמנְגָּל', 
נה את הפועל 'למנגֵל' ו'חג המנגלים' ככינוי ליום העצמאות )יש הרואים באכילת בשר ביום זה מעין שאף יצרנו ממ

בשר ועצמֹות ביום העצמאות(. מקורו של ה'מנגל' בפועל הערבי 'נַַקל' שמשמעותו להזיז, להעביר ממקום  –'קורבן' 
ג' ַבלהג הבדווי. ַבמזרח שלנו ישנם -פי ק' והובלה, העברה, שהשתנתה ל'נגְלה' בשל חילו –למקום, ומכאן ה'נְקלה' 

)מזכיר את הפועל העברי "לטמון את החמין",  ואת  שני סוגי תנורים: תנור אפייה נייח, חפור באדמה הנקרא 'טאבון'

החמין של יהודי צפון אפריקה הנקרא 'טפינה', לצד הסח'ינה המזכירה את ה'שחין'(,  ובו אופים ומבשלים; והַמנְַקל 
יים, אח נייד הֶׁעשוי ַקערת נחושת בעלת רגליות והמשמש לְחימום הבית,  וגם לחימום מים לְתה או לקפה, כיר -

ּוכשיוצאים איתו אל מחוץ לַבית הוא משמש גם לְִצלייה. לעניות דעתי 
ה'ַמֵקל' העברי מקורו באותו השורש, והדגש בק' הוא תמורת הנ' 

לַמפָּל משורש 'נפל'(. המקל שנשלה: ַמנְֵקל שהפכה ל'ַמֵקל' )בדומה 

בימי התנ"ך דומה לטלפון הנייד של ימינו, הוא 'קל' ושימש להכאה 
ולהגנה, לתלייה ולהישענות עליו; ואם מחוררים בו פתח הוא משמש 

לנדן של חרב, לנרתיק של כסף ואף לאחסון של  'חטיף', וראיתי בדווי 
ד לנוע ממקום שהוציא משרביטו קפה. המקל שימש את הרועה ואת הנוו

למקום במינימום של משא בדומה לטלפון הנייד בימינו. ומי יודע מה 
ַבְרִתי אֶׁת ַהיְַרֵדן" )בר' ל"ב -סחב איתו יעקב אבינו כשאמר: "ִכי ְבַמְקלִי עָּ

גם ַּבמשמעות וגם ַּבשורש.  –המנקל  –י"א(, וכך המקל קשור אל המנגל 

אל'.   ומעניין שהמילה בערבית לטלפון נייד היא       'נַקָּ
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