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גם מי שהתירו לשמוע מוזיקה במהלך כל השנה 
החמירו בימי בין המצרים. אבל האם באמת כל 

מוזיקה בימינו אסורה?
כמידי שנה, עם בואם של ימי בין המצרים, 

מתעוררות שאלות שונות לגבי המותר והאסור 
בימים אלו. כידוע, גזרת חכמים לצום ולהתאבל 
בתשעה באב איננה חלה על תשעה באב לבדו, 

אלא יש לה השלכה גם על הימים שלפניו, כך 
שככל שמתקרבים אל התענית האבלות מחמירה 

– החל )בעיקר אצל עדות אשכנז( משלושת 
השבועות שמי"ז בתמוז ואילך ועד לערב תשעה 

באב. הבעיה היא שדיני האבלות בימים הללו 
לא לגמרי מוגדרים. לדוגמה, להלכה נפסק 

ש"משנכנס אב ממעטין בשמחה" )שו"ע או"ח 
תקנא, א(, אך לא ברור לגמרי מהי אותה שמחה 

שיש למעט בה. האם כל יציאה לבילוי נחשבת 
שמחה? האם טיול בחו"ל או הליכה לים הן 

שמחות שאסורות?

ברור שלא לכל השאלות הללו תשובה ברורה בספר. 
אין חיבור שיכול להכיל את כל סוגי ההנאות והשמחות 

שחווה בן אדם. על כן, הדרך להכריע בשאלות הללו 
חייבת להיות על בסיס הכרת יסודות ועקרונות ההלכה, 

אך לא פחות חשוב מכך – הכרת העולם התרבותי של 
השואל. אם הפוסק אינו מכיר את סגנון חייו של השואל, 

ואין לו מושג עד כמה הנאה או שמחה יש לו ממעשה 
מסוים, כיצד ידע אם להחשיב אותו כשמחה אסורה 

או מותרת? לדוגמה, די ברור כי בתרבות הנפוצה היום 
יציאה לבית קפה איננה דבר חריג שנכנס לגדר שמחה 
יתירה. על כן קשה לאסור זאת אפילו בתשעת הימים. 
אך מי שאינו מכיר תרבות זו יכול בקלות להחשיב את 

היציאה הזו כמעין 'סעודת מרעים' שאסורה. כן הוא הדין 
לפעולות רבות שאנו עושים בחיינו.

על רקע זאת, ראוי להתבונן בנושא שמעסיק רבים בימי 
אבלות אלו – שמיעת מוזיקה. האם שמיעת מוזיקה הינה 

מותרת בימים אלו, ואם כן כיצד?

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה
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איסור בעקבות החורבן
האמת היא שטרם באים לדון בשאלת שמיעת המוזיקה בימי בין 
המצרים, יש לעיין בדין שמיעת מוזיקה במהלך השנה כולה, שכן 
ממקורות ההלכה עולה תמונה לא פשוטה כלל בעניין זה. בבבלי 

מסכת גיטין )ז, א( מובא האיסור לכאורה לשמוע דברי זמר: 
שלחו ליה למר עוקבא: זמרא מנא לן דאסיר? שרטט וכתב להו: 

אל תשמח ישראל אל גיל בעמים. ולישלח להו מהכא: בשיר 
לא ישתו יין ימר שכר לשותיו! אי מההוא, הווא אמינא הני מילי 

זמרא דמנא, אבל דפומא שרי, קמ"ל.
מסוגיה זו משמע איסור על שמיעת מוזיקה בכלל, בין בכלי בין 

בפה, במהלך כל השנה. הסיבה לכך היא החורבן שפקד את עם 
ישראל, שבגינו נגזרה מעין 'אבלות פורתא' עד ביאת המשיח 

ובניין בית המקדש מחדש. הרמב"ם פוסק גמרא זו הלכה למעשה 
)תעניות ה, יד(:

משחרב בית המקדש... גזרו שלא לנגן בכלי שיר, וכל מיני זמר 
וכל משמיעי קול של שיר אסור לשמוח בהן ואסור לשמען מפני 

החורבן, ואפילו שירה בפה על היין אסורה שנאמר 'בשיר לא 
ישתו יין', וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של 

הודאות לאל וכיוצא בהן על היין.
הנה כי כן, ללא שום קשר לימי בין המצרים, הרמב"ם אוסר 

לכאורה כל מיני זמר במהלך כל השנה, ואפילו בפה. ההיתר 
היחיד שהוא מזכיר )שיסודו במנהג( הוא לשורר דברי הודאה 
ותשבחות לקב"ה על היין, ובלשוננו: שירי קודש. מניין אם כן 

ההיתר לשמוע במוזיקה במהלך השנה?

היתר תלוי אווירה
ההיתר בימינו כנראה מבוסס על פירוש רש"י לסוגיה בגיטין. 

רש"י )ד"ה 'זמרא'( מפרש כי השירה שאסר מר עוקבא היא זאת 
המושרת בבתי משתאות. גם בעלי התוספות תומכים בפירוש 

זה ולראיה הם מצטטים את המשנה ממסכת סוטה )מח, א( 
שקובעת כי "משבטלה סנהדרין - בטל השיר מבית המשתאות, 

שנאמר: בשיר לא ישתו יין וגו'". מוכח מכאן שהמוזיקה עליה 
דובר היא רק זו שבאה בבתי המשתאות. ומדוע דווקא אז? מסביר 

המאירי )בית הבחירה על גיטין שם(:
כל מיני זמר העשויין לשמחת הוללות ושלא לכוין בהם לשבח 

הבורא יתברך או לצד מצוה אלא דרך קלות ראש ותענוג במיני 
מאכל ומשתה אסור לשמעו ולהשתעשע בו, בין שנעשה הזמר 

בכלי בין שירה על פה, וכל שכן במקום שהנשים מצויות שם 
והדבר בא לידי הרגל עבירה... ואין לו לדיין באלו אלא מה 

שעיניו רואות לפי מקומם ושעתם, ואף המקראות מלמדים 
שלא נאמר אלא דרך פריצות, והוא שאמר כעמים - כלומר 

כמנהג העמים, וכן בשיר לא ישתו יין, שכל אלו דרך פריצות 
וקלות ראש.

לדברי המאירי, אין בעיה במוזיקה כשלעצמה )שהרי במקום 
מצווה היא מותרת( אלא באווירה שהיא מייצרת והנלווית לה. 
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אם המוזיקה באה בהקשר של משתאות יין, קלות ראש והוללות, 
אזי היא אסורה. אבל אם היא באה בהקשר של רצינות וכובד ראש 

דינה להיות מותרת. המאירי מוכיח זאת מהפסוקים ששימשו כמקור 
האיסור. הפסוקים לא לחינם מזכירים את היין ואת מנהג הגויים 
בזיקה לאיסור המוזיקה; ללמדך, שהאווירה שעליה מדובר היא 

הבעייתית כאן.

כמי נפסקה ההלכה – כרמב"ם או כרש"י וכמאירי? ר' יוסף קארו 
בשולחן ערוך )או"ח תקס, ג( מביא את דברי הרמב"ם כלשונם, 

ומכאן שפסק כמותו. אך הרמ"א מעיר: "ויש אומרים דווקא מי שרגיל 
בהם )=מיני זמר(, כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר או בבית 

המשתה". ההיתר שלנו כיום לעסוק במוזיקה במהלך כל השנה 
מסתמך אפוא על הרמ"א, שאסר את הדבר רק בבתי משתאות, 
וכדברי המאירי הנ"ל )ראה בעניין זה בשו"ת ציץ אליעזר טו, לג(.

מקום תרבותי אחר
נפנה עתה לשאלת המוזיקה בימי בין המצרים. למרות ההיתר שניתן 
במהלך ימות השנה, כאן ישנם פוסקים שנוטים להחמיר. הסיבה לכך 
היא שימים אלה הם ימי אבלות מיוחדים על החורבן. לגביהם נפסק 

שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, וה'מגן אברהם' )או"ח תקנא ס"ק 
י( אף אסר "לעשות ריקודין ומחולות מי"ז בתמוז ואילך". ממילא, 

לשיטת הפוסקים, יש להעלות בימים אלה את רמת האבלות ולאסור 
כל מוזיקה. ההיתר היחיד שניתן )אם בכלל( הוא שמיעת מוזיקה 

שנעשית בפה, וכך נוהגות היום תחנות רדיו דתיות המשמיעות 
מוזיקה ווקלית בלבד.

אבל בעניי אני מבקש לתהות על קביעה זו: ראשית, מי אמר שיש 
להחמיר בימי בין המצרים יותר מהאבלות שנקבעה במהלך כל 

השנה? הרי כמו שנפסקו דינים מיוחדים בבית המצרים כזכר לחורבן 
כך נפסקו דינים לאורך כל השנה על כך. ואם התירו מוזיקה בכלי 

במהלך כל השנה, מדוע שהיא תיאסר בימי בין המצרים?!
מלבד זאת, יש לתהות: האם ניתן להשוות דין המוזיקה בימינו 
ומקומה בתרבות למוזיקה שעליה דברו חכמים? בימים עברו, 

שמיעת מוזיקה נעשתה במקומות מיוחדים וזמנים מיוחדים והיתה 
בעלת אופי של שמחה יתירה. לא לחינם הזכירו אותה לצד משתאות 

יין או חצרות מלכים. אך בימינו, אדם ממוצע שומע מוזיקה כדבר 
בשגרה. הוא שומע אותה ברדיו בדרך לעבודה, היא משמשת 
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כאתנחתא בתכניות שונות )ורציניות(, והיא אף מופיעה לא פעם 
בלבוש של צלצול הפלאפון או ההפסקה בבית הספר. בכל 

המקומות הללו אין למוזיקה תפקיד של שמחה כפי שחכמינו דברו 
עליה. היא משמשת יותר כאמצעי לאוורור המחשבה ולהעברת 

הזמן. הלזאת שמחה יתירה ייקרא?
כמדומני שבדיוק לכך כיוונו דברי המאירי לעיל: "אין לו לדיין באלו 

אלא מה שעיניו רואות לפי מקומם ושעתם". בהקשר התרבותי 
שלנו, המוזיקה אינה משמשת כפי שהיה בעבר. אמנם, במקרה של 
הופעה חיה של זמר או להקה או כאשר מדובר ב'מוזיקת מסיבות', 

ודאי שהדבר אסור בבין המצרים, אבל כששומעים אותה דרך 
שיגרה ברכב או בנסיעה באוטובוס, מאן יימר שיש שם שמחה כלל? 

אכן, הרב נחום רבינוביץ' פוסק ש"מעיקר הדין מותר לשמוע 
מוזיקה רצינית בימי בין המצרים" )שו"ת שיח נחום סימן לה(. 
כמדומני, שרוב המוזיקה שאדם שומע ברכב או במהלך היום, 

מוגדרת כמוזיקה רצינית.

ולסיום: הערה על המוזיקה הווקלית שבתחנות הרדיו הדתיות. 
הדבר נראה כחוכא ואטלולא. כשהתירו שירה בפה עשו כן מפני 

שבלא כלי נגינה, קהה כוחה של השירה והיא אינה מהווה עוד גורם 
של שמחה ועליצות. אך כיום, המוזיקה הווקלית כל כך השתכללה, 

עד שלא פעם היא נשמעת כאילו יש שם כלי נגינה ממש, ומה יועיל 
שהיא מבוצעת בפה? מי שעושה כן מתעלם מתוכנו של האיסור 

ומסתמך רק על הצדדים הפורמליים שלו. לכן, המחמיר בשמיעת 
מוזיקה, ראוי שיימנע גם מהביצועים הווקלים המרשימים שנעשים 
היום, וישמע רק שירה פשוטה. אך כאמור, כנראה שמוזיקה רצינית 

מלכתחילה לא נאסרה בבין המצרים.
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ימי בין המצרים הם פרק הזמן האידיאלי 
להזכיר לנו שעלינו להשקיט מתחים ולפתור 
משברים בעם באמצעות הקשבה הדדית ועל 
ידי רצון טוב למצוא פתרון לכל מתח ומשבר. 

פרשת "מטות", שבה היתה בסופו של דבר גם 
הקשבה וגם הצעה מעשית ברת יישום, מלמדת 

כיצד גם משברים גדולים יכולים להיפתר אם 
רוצים ויודעים לטפל בהם נכון.

כשאני מדברת- רק 
תקשיב, זה הכל

כשאני משתף – תני רעיונות 
פרקטיים

מנגד, מעשה בגבר שמגיע הביתה סר וזעף, אחרי שהעלו את 
חמתו בעבודה. הוא כמובן שומר על שפתיים חתומות, כדרכם 

של בני מינו, אולם אחרי שאשתו מגלה בחושיה החדים שמשהו 
קרה היום לגבר שלה, וכי הוא כולו מתוח ועצבני, הוא נאלץ 

לתנות צרותיו באוזניה. האישה היקרה מתמלאת רחמים, ועונה 
לו במילים מלאות חמלה: "מסכן שלי", "אני כל כך מרחמת עליך, 

זה בטח היה נורא". הגבר שלנו מתעצבן עד כלות, וצועק עליה: 
"איזה מסכן?! מה פתאום מסכן?! אני לא מסכן ואני לא צריך 

רחמים". לא מתקררת דעתו עד שהוא מוסיף: "אני לא אספר לך 
יותר שום דבר, בסך הכול רציתי לחשוב אתך מה אני עושה עם 

הנודניקים בעבודה, ואת מתחילה עם הרחמנות שלך"...

ככה זה, הגבר שלנו לא רוצה חמלה ואמפטיה, כי חמלה 
ואמפטיה צריכים להעניק לחלשים, והוא הרי גבר שבגברים, 

מאצ'ו משהו. הוא רק רוצה פתרונות פרקטיים וקונקרטיים 
לבעיות שעל הפרק.

בעבר נטו )הגברים( לחשוב שנשים רגשיות הן, ולכן הן עסוקות 
בהקשבה, חמלה ואמפטיה, ואילו גברים, בהיותם שכלתניים 

מטבעם, מעדיפים פתרונות רציונאליים. הסתכלות זו הובילה 
לתפיסה שראתה ברציונאליות הגברית רמת התנהגות גבוהה, 

וברגשנות הנשית רמת התנהגותה ירודה ואף בלתי בוגרת. 
השתחררנו זה לא מכבר מהתפיסה השבלונית הזו, וכיום, במיוחד 
מאז פרסום ספרה של קרול גיליגן "בקול שונה", אנו מבינים שאין 

מדובר בשתי דרגות, אלא בשתי גישות מקבילות, שאין האחת 
מהן עולה על חברתה.

מעשה באישה שהגיעה לביתה נסערת אחרי שהבוס בעבודה 
העיר לה הערות פוגעניות. היא תיארה לבן זוגה את שאירע 

ושטחה בפניו את תחושותיה, ובתגובה החל בן הזוג היקר 
לנאום לה  על הדרך שבה היא צריכה, לדעתו, לטפל בבעיה. 
הוא הסביר לה מה היה מוטעה בהתנהגותה עם הבוס, השיא 

לה עצות שיפתרו את כל הבעיות אתו, ויגרמו לכך שהדבר לא 
יחזור על עצמו עוד. האיש היה בטוח שאשתו תשמח כמוצאת 

שלל רב על פתרונותיו היצירתיים, אולם לתדהמתו הרבה, 
במקום להודות לו, היא נהייתה כעוסה ונרגזת יותר ויותר, 

והטיחה בפניו שהוא בכלל לא מבין אותה. האיש שלנו עמד 
נדהם, ולא הבין מה היא רוצה ממנו, הרי היא פירטה באוזניו 

בעיה מטרידה, והוא מציע לה את הפתרונות הפרקטיים 
הטובים ביותר, מה כאן לא בסדר?!

הגבר הקלאסי הזה לא הבין שאשתו לא ציפתה לשמוע ממנו 
ביקורת ולא עצות. היא סיפרה לו את מועקתה כיוון שרצתה 

שיקשיב לה ויגלה אמפטיה. היה עליו לגלות הזדהות עם 
רגשותיה, ולהגיד לה שהוא מבין לליבה, ויודע כמה נוראה 

החוויה שהיא עברה. פעמים רבות גברים אטומים מלקלוט 
שבת זוגם מצפה מהם שפשוט יקשיבו לה בתשומת לב 

אמתית ובהכלה, ולא שיפגינו את חכמתם בתחומי הייעוץ 
הארגוני והאימון האישי. שמעתי אישה אחת שביטאה את 

הרעיון הזה במילים ברורות, כאשר אמרה לבן זוגה: "כשאני 
מדברת ואתה עונה לי, זה ממש פוגע בדיאלוג בינינו"...
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לעומת זאת, רמב"ן ואברבנאל סבורים שבני גד וראובן התכוונו 
מראש להצטרף ללוחמים בעבר הירדן המערבי, וכל מה שהוסכם 
עליו לבסוף היה למעשה מה שהם תכננו מלכתחילה. לדבריהם, 

מי שטעה בסיפור היה משה רבנו, שמיהר לשפוט אותם לכף 
חובה, ולא ירד לסוף דעתם.

לפי שיטת בעל 'העקדה' לא ניתן היה לפתור את הבעיה 
באמצעות הקשבה והכלה, כיוון שהיתה כאן יזמה מסוכנת 

שהשלכותיה המזיקות היו מרחיקות לכת. פתרון המשבר חייב 
פתרון יצירתי, שלא היה מושג בלי הדברים הקשים של משה. 

אולם לפי פרשנותם של רמב"ן ואברבנאל המשבר נוצר כתוצאה 
מחוסר הקשבה של משה לטענותיהם. אילו היה משה מקשיב 

לדבריהם בתשומת לב, ומעודד אותם לפרט באוזניו את כל 
כוונותיהם ותכניותיהם, היה מתברר לו שאין כל צורך בנאומים 

דרמטיים או בצעדים דרסטיים, וכי יש הבנה משותפת והסכמות 
בינו ובינם. 

שתי דרכי ההתייחסות הללו לבעיות ולמשברים: דרך ההקשבה 
וההכלה ודרך הצעת הפתרונות הפרקטיים, שתיהן רלבנטיות 
מאוד לחיינו האישיים והחברתיים, ועלינו לשים לב היטב מתי 

לנקוט בדרך האחת ומתי בדרך האחרת. במקרים רבים יש צורך 
לעשות שימוש בשתי הדרכים גם יחד, אולם השלב הראשון הוא 

תמיד שלב ההקשבה היעילה. גם הפתרונות הטובים והמוצלחים 
ביותר באים רק אחרי שיש אוזן קשבת ולב שומע, בבחינת סוף 

מעשה בהקשבה תחילה.

להקטין משבר גדול
במדינת ישראל של ימינו קיימת חברה הטרוגנית מגוונת ביותר, 
שבה לא מדובר רק על שני שבטים שמציגים דרישות ייחודיות, 

אלא על שנים עשר שבטים, זרמים ומגזרים שלכל אחד מהם 
יש את האמת שלו, את אורח החיים שלו, ובהתאם לכך רשימת 

צרכים ורשימת דרישות שהיא ייחודית לו. כדי לאפשר את 
הקיום המשותף, וכדי למנוע תחושות אפליה וקיפוח, יש הכרח 
בהקשבה להלכי הרוח ובגילוי אמפטיה לתחושות של הקבוצות 

השונות בעם, וגם במאמצים להציע מענה פרקטי ויצירתי לבעיות 
לצרכים שלהן.

ימי בין המצרים הם פרק הזמן האידיאלי להזכיר לנו שעלינו 
להשקיט מתחים ולפתור משברים בעם באמצעות הקשבה 

הדדית ועל ידי רצון טוב למצוא פתרון לכל מתח ומשבר. פרשת 
"מטות", שבה היתה בסופו של דבר גם הקשבה וגם הצעה 

מעשית ברת יישום, מלמדת כיצד גם משברים גדולים יכולים 
להיפתר אם רוצים ויודעים לטפל בהם נכון. 

שתי אפשרויות תגובה
הקשבה והכלה או הצעת פתרון פרקטי – אלה היו שתי אפשרויות 

התגובה שעמדו בפני משה במקרה של בני גד וראובן שביקשו 
להתיישב בעבר הירדן המזרחי. הם היו הדוברים הראשונים 

שהתלוננו על מצוקת נדל"ן. היה להם "מקנה רב, עצום מאוד", 
והם דאגו זה זמן רב כיצד יימצאו מספיק שטחים פתוחים עבורם 

להתיישבות בארץ ישראל עם כל הצאן והבקר שלהם. והנה 
נקרית לפניהם הזדמנות פז: ארץ יעזר וארץ הגלעד נכבשות, והן 
מתגלות כארצות מקנה מעולות. מה מתאים יותר מאשר לפתור 

את מצוקת הדיור שלהם באמצעות התיישבות בארצות אלה. הם 
פונים אפוא אל משה ואל אלעזר ונשיאי העדה בנימוס ובדרך 

ארץ ואומרים: "ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֻיַּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ַלֲעָבֶדיָך 
ַלֲאֻחָּזה ַאל ַּתֲעִביֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן" )במדבר לב, ה(.

למרבה התדהמה הם נענים בנאום חוצב להבות, תקיף וביקורתי 
ביותר של משה, שלא חוסך מהם מילים קשות כגידים:  "ַהַאֵחיֶכם 

ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה, ְוָלָּמה ְתִניאּון ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה'". משה אף מכנה את בני 

גד וראובן "ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים", והוא מוסיף ומדמה אותם 
לדמויות הזכורות לשמצה, לעשרת המרגלים, שבגינם נאלצו 
בני ישראל לנדוד ארבעים שנה במדבר, ומצאו בו את מותם 

במקום להיכנס לארץ. משה מאשים, למעשה, את בני גד וראובן 
בהשתמטות מהמערכה על כיבוש הארץ, וטוען שהם עלולים 

להביא לדה-מורליזציה, ולגרום שוב למאיסת הארץ על ידי שאר 
העם.

לאחר נאומו של משה מכריזים בני ראובן וגד על נכונותם לצאת 
בחוד החנית של העם במבצע הכיבוש וההתנחלות, והם מתגלים 

כאידיאליסטים מסורים למופת. הם אף מתחייבים שלא לעשות 
לביתם עד שהאחרון בבני ישראל יתנחל בנחלתו: "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ 

ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם ֲהִביֹאֻנם ֶאל ְמקֹוָמם... ֹלא 
ָנׁשּוב ֶאל ָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו" )שם, יז-יח(.
מה בדיוק קרה בדיאלוג בין בני גד וראובן לבין משה? האם הם 
התכוונו מלכתחילה להצטרף ללוחמים ולסייע בכיבוש הארץ, 

ומשה טעה כאשר ייחס להם כוונות של השתמטות ודאגה 
אגואיסטית לעצמם, או שכוונתם הראשונית היתה לדאוג רק 

לעצמם, לבנות ולהיבנות מעבר לירדן, ורק בעקבות נאומו התקיף 
והחריף של משה הם שינו דעתם והציעו את הצעתם?

שתי גישות פרשניות
ישנן שתי גישות בקרב הפרשנים ביחס לשאלה זו. רבי יצחק 

עראמה בפירושו 'עקדת יצחק' סבור שבתחילה התכוונו בני גד 
וראובן לבנות בתים וגדרות צאן בעבר הירדן המזרחי, וכלל לא 

עלה על דעתם לחצות את הירדן מערבה. רק בשל דבריו הנוקבים 
של משה הם הבינו את טעותם, טיכסו עצה כיצד יוכלו להפיס את 

דעתו, וגיבשו את ההצעה לפיה הם יצאו בראש העם למלחמה 
בארץ כנען. 
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שלושה דימויי מים
הפטרת מטות מסעי היא השנייה מתוך שלוש 
הפטרות של פורענות הנקראות בין י"ז בתמוז 
לט' באב. ההפטרה לקוחה מספר ירמיהו פרק 
ב' והיא המשכה של ההפטרה שקראנו בשבוע 

שעבר. שלושה דימויים מעולם המים מצויים 
בנבואת ירמיהו – מקור מים חיים, דימוי לדבר ה' 
המחיים והצלולים כמים, בורות/ בארות נשברים 
– דימוי לתרבות האלילית המצמיאה, המצמיתה 

שכל מאמצינו לשאת חן ולהתקרב היו לשווא. כל אלה יש בהם 
כדי לבסס בקרבנו את העובדה שלפעמים צריך להניח לדברים 

להבשיל, להשתנות, להתחלף כי החיים נוצרים בקרבם הפתעות 
טובות, או אם תרצו, ניסים קטנים, ללא צורך במאבק. 

מי נהר
מי נהר הם כל האופנות המתחלפות. בלבוש, בשיטות חינוך, 

בעיצוב הבית, במזון שאנו צורכים, בהתמכרות לגאדג'טים שונים 
ולאביזרים טכנולוגיים משוכללים. בלי משים אנו נשטפים במי 
נהר אלו. יש אפליקציות חדשות לטלפון הנייד? לא ייתכן שלא 

יהיו לנו אותן. יש אביזר חדש למטבח המכין סלט בשתי דקות? 
לא ייתכן שלא נרכוש אותו. יצאה דיאטה חדשה המבוססת על 

)כתבו כל מלה העולה על דעתכם(? לא ייתכן שלא ננסה אותה. 
התפרסם מחקר חדש שמוצרי חלב אינם בריאים לנו? נתבסס 

על תזונה בשרית. אבל הטרנד הוא להיות צמחוני? אז נהיה 
צמחוניים. ריצה טובה לבריאות? נרוץ. אבל הריצה גם גורמת 

לשחיקת הסחוס בברכיים? אז לא נרוץ. וכך הלאה וכך הלאה. 
כל חידוש מוחק את הקודם לו ואנחנו פשוט לא מרגישים כיצד 

באופן הכי פתטי אנחנו נוהים אחר החידוש הבא, לא חוקרים 
לעומק מה היו המניעים של מחיקת הקונספט הישן והחלפתו 
בחדש, למי יש אינטרס לגרום לנו להתמכר למוצר זה או אחר.

מקור מים חיים
לכל אחד מאיתנו מקור המים החיים שלו. רובנו שואבים את 

כוחנו ומרווים את צימאוננו בקשר עם בני משפחתנו, באהבה 
שאנו מרעיפים עליהם, בלימוד, בתפילה, בקיום מצוות, בעזרה 

לזולת, בהבאת תועלת לחברה על ידי התמדה במקום עבודה 
תוך עשייתה בלהט, במסירות ובמוסר עבודה. הסיפוק שאנו 
חשים ביכולת הנתינה שלנו, בהיותנו אזרחים הגונים, שומרי 

חוק, בהיותנו יהודים מאמינים, המחוברים לשורשי העבר ופניהם 
לעתיד, הוא סיפוק הנותן את תחושת "מקור המים החיים". אם 
תקראו שוב את השורות האחרונות תתמהו: כדי להרוות צימאון 

צריך כביכול לחפש מקור ממנו אתה יכול לשתות, ממנו אתה 
יכול לקחת וכל הנקודות המוזכרות הן נקודות של נתינה, של 

דברים שאדם צריך לעשות למען אחרים. כאן הפרדוקס הנפלא 
מתגלה במלואו: אנחנו מקור המים החיים של עצמנו! המאגרים 
בתוכנו לא מתדלדלים ומתרוקנים כאשר אנו נותנים, אלא בדיוק 
ההיפך! הנתינה גורמת למעיינות אדירים בתוכנו לעלות ולהציף 

אותנו עד רוויה. ממש כמו בתהליך הנקת תינוק – ככל שהאם 
המיניקה מיניקה יותר, לתינוק יש יותר לפעם הבאה. מי שמצפה 

שהחיים "ישקו" אותו ימצא עצמו לפני שוקת שבורה. רק מי 
שיניק ויעניק מעצמו, ירווה את צימאונו תוך כדי הרוויית צימאונו 

של הזולת. כדאי לנסות ולהיווכח.

והמייבשת את האוחזים בה, ומי נהר הסוחפים בשטף כל הנמצא 
בנתיבם – דימוי למי שנוהה ונסחף אחר דעות משתנות. אין 

באפשרותו להרוות את צמאונו, שכן המים עלולים להטביע אותו. 
על כל הוא נסחף איתם וזורם איתם בלי יכולת ליהנות מהם או 

לעמוד על טיבם. ירמיהו קורא לעם לדבוק במקור מים חיים 
ולעזוב את הבורות הנשברים תוך התרחקות מן הזרם השוטף של 

מי הנהר.

בורות נשברים
החיים מלמדים אותנו שלא לעולם חוסן. די להביט אל הארצות 

סביבנו ולהיווכח איך שליטים מודחים, מעצמות נחלשות, מדינה 
משגשגת ותיירותית מתערערת לחלוטין מבחינה פיננסית, ועדות 

בינלאומיות, שיראנו מפניהן ומפני החלטותיהן היום, מתחלפות 
בועדות אחרות מחר ומאיישות אותן אנשים אחרים עם דעות 
שונות ולעיתים אף מנוגדות. לעיתים יש לנו הרגשה שדברים 
מסתדרים מעצמם בלי שנפעל אפילו כדי להגן או להתגונן. 

מעין צדק קוסמי מסדר את הדברים לשביעות רצוננו במקרים 
רבים בעיקר בתחום הפוליטי והמדיני. יש מקרים בהם אנו חשים 

בטוחים יותר אם מנהיגים רבי השפעה ויכולות עומדים לצידנו, 
ואנו משחרים לפתחם השכם והערב, אך תוך זמן קצר הם יורדים 

מגדולתם ואנו נותרים עם הבטחות שכבר לא ימומשו, עם הרגשה 

6
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• עיצוב הזמנות 
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א.בשל קמצא ובר קמצא חרבה 
ירושלים )גיטין נ"ה ב(

עשיר אחד בירושלים עשה סעודה גדולה ושלח 
את משרתו להזמין את חברו, יהודי בשם קמצא. 

טעה המשרת והזמין אדם בשם בר קמצא, 
שנמנה דווקא עם אלה השנואים על בעל הבית. 

בר קמצא עצמו שלא הבין מדוע הוא מוזמן, נטה 
להאמין כי המארח החליט להשלים עמו והגיע 

לבית החוגגים. הופעתו בסעודה הרגיזה את בעל 
השמחה והוא הורה לבר קמצא להסתלק. בר 

קמצא המופתע, ביקש מהמארח שהואיל והוא 
כבר הגיע לסעודה שיניח לו להישאר בסעודה, 

הקרבן נתנה לקיסר הוכחה מספקת למרד של היהודים, והניעה 
אותו בסופו של דבר לעלות על ירושלים ולהחריבה.

ב. תן לי יבנה וחכמיה )גיטין נ"ו א'( - 
־אבא סקרא היה ראש בריוני ירושלים ]הסיקריים היו ידועים כקבו
צה אלימה, שלחמה לעצמאות[, בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי, 

שלח אליו ]ריב"ז[, בוא בחשאי אצלי. בא. אמר לו ]ריב"ז[: עד מתי 
תעשו כך, ותהרגו את עולם ברעב? ]הם שרפו את מחסני האוכל[ 

אמר לו ]אבא סקרא[: מה אעשה, שאם אומר להם דבר יהרגו 
אותי. אמר לו: ַתראה לי דרך שאצא ]מחוץ לעיר[, אולי אפשר 

שתהיה הצלה קטנה. אמר לו ֱאחוז ]הצג[ עצמך כחוֶלה, ויבואו כל 
העולם וישאלו בך ותביא דבר מסריח אצלך ויאמרו שאתה מת. 
ויבואו בך תלמידך ]תלמידיך יחזיקו את מיטת המת[, ולא יעלה 

אליך ]להחזיק במיטתך[ אדם אחר, שלא להרגיש בך שאתה קל, 
שהם יודעים שחי קל ממת. עשה כך. נכנס בו ]מתחת למיטה[ 
רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד שני  . כשהגיעו לפתח 
]העיר[, ביקשו ]השומרים[ לדוקרו ]ברמחים[, אמר להם ]אבא 

סקרא[, יאמרו ]הרומאים[ ֶאת ַרָּבם דקרו? ביקשו לדוחפו, אמר 
להם: יאמרו את רבם דחפו? פתחו לו את השער. יצא.

כשהגיע לשם ]למחנה הרומאים[, אמר ]לאספסיאנוס, שר 
הצבא[: שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר לו: התחייבת 

שתי מיתות. האחת שאינני מלך וקראת לי מלך , והשנייה אם 
קראת לי מלך, מדוע לא באת אצלי עד עתה? אמר לו: ]זה[ 
שאמרת לא מלך אני, תהיה מלך אתה, שאם אינך מלך, לא 

תימסר ירושלים בידך, שכתוב )ישעיהו י' ל"ד( "ְוַהְּלָבנֹון ְּבַאִּדיר 
ִיּפֹול" ואין אדיר אלא מלך דכתיב )ירמיהו ל' כ"א(  "ְוָהָיה ַאִּדירֹו 

ִמֶּמּנּו וגו'" ואין לבנון אלא ביהמ"ק שנאמר )דברים ג' כ"ה( "ָהָהר 
ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן", ושאמרת אם מלך אני, מדוע לא באת אצלי 

עד עכשיו? בריונים שהיו בה ]בירושלים[ לא עזבוני ]לא הניח 
לי לבוא[. אמר לו: אם חבית של דבש ונחש כרוך עליה, לא היו 
שוברים את החבית בשביל ]להרוג[ נחש?  שתק... בינתיים בא 

שליח מרומי ואמר לו: קום, שמת קיסר ואמרו אלו חשובי רומי 
]הסנאט[ להושיבך בראשם. סיים לנעול נעל אחת. רצה לנעול 

נעל שנייה ולא עלתה. רצה לחלוץ לקודם ולא יצא. אמר: מה זה? 
אמר לו: אל תצטער! שמועה טובה באה לך שכתוב )משלי ט"ו ל'( 

"ְׁשמּוָעה טֹוָבה ְּתַדֶּׁשן-ָעֶצם". אלא מה תיקונך? יביאו אדם שלא 
מתיישבת דעתך ממנו, ויחלוף לפניך, שכתוב )משלי י"ז כ"ב( 

"ְורּוַח ְנֵכָאה ְּתַיֶּבׁש-ָּגֶרם". עשה כך; עלה ]נעל את נעלו השנייה[. 
אמר לו: ומאחר שחכמת כל זאת, עד עכשיו מדוע לא באת לפני? 
אמר לו: ולא אמרתי לך? אמר לו אני גם אמרתי לך . אמר לו: הלוך 

ובתמורה לכך שהוא ישלם את דמי סעודתו, בעל הבית סירב 
להצעה זו. מפני הבושה ָהַרָבּה הוסיף בר קמצא והציע לשלם דמי 
חצי סעודה וגם להצעה זו סירב בעל הבית. ראה בר קמצא שבעל 

הבית עקשן והציע לשלם דמי כל הסעודה בתמורה שלא יגורש 
בבושת פנים מהסעודה. אך אף־על־פי־כן המארח סירב בשלישית 

־ולא היה מוכן בשום פנים ואופן שבר קמצא יישאר לסעודה. בסו
פו של דבר תפס בעל הסעודה את בר קמצא ולעיני כולם גירש 

אותו מהסעודה בבושת פנים.
בר קמצא לא השלים עם העלבון, וכעסו גבר לנוכח העובדה 

שישבו בסעודה חכמי ישראל שלא מיחו ולא מנעו את גירושו. הוא 
החליט לנקום וסיפר לקיסר כי היהודים מורדים בו. כדי להוכיח 
את דבריו הציע לו לשלוח קרבן ליהודים במטרה שיקריבו אותו, 

והם, כך הסביר לו, יסרבו להקריבו. הקיסר נתן בידיו עגל לקרבן,  
ובדרך לירושלים הטיל בו בר קמצא מום קטן שלפי התורה פסול 
הוא להקרבה ולפי חוקי רומי אינו נחשב לפסול )הגמרא מביאה 

שתי אפשרויות כאלה, או בניב השפתיים או ְבּדּוק העיניים( מתוך 
ידיעה שהמום ימנע מהכוהנים להקריבו. ואכן כך היה – פסילת 
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אלך ואדם אחר אשלח ]לפקד על המצור[, ַבקש ממני משהו שאתן 
לך. אמר לו: תן לי יבנה וחכמיה , ושושלת דרבן גמליאל ]משפחת 

הנשיא[  ותרופה לרבי צדוק ]שהיה בצום כל חייו[. קרא עליו רב 
יוסף ואם תאמר רבי עקיבא )ישעיהו מ"ד כ"ה( "ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור 

ְוַדְעָּתם ְיַסֵּכל", צריך היה לומר לו לעוזבם בזמן הזה ]ולא להחריב 
את ירושלים[, והוא חשב אולי כל זאת לא יעשה, והצלה קטנה גם 
לא תהיה ]מוטב לבקש טובה קטנה שתיענה, מאשר לבקש עניין 

גדול שלא ייענה[. 

ג. מרתא בת בייתוס עשירה שבירושלים 
הייתה

 שלחה את שליחה ואמרה לו: לך הבא לי סולת. עד שהלך נמכרה. 
בא ואמר לה: סולת אין, קמח יש. אמרה לו: לך הבא לי. עד שהלך 

נמכר. בא ואמר לה: קמח אין, סובין יש. אמרה לו: לך הבא לי. 
עד שהלך נמכר. בא ואמר לה: סובין אין, קמח שעורים יש. אמרה 
לו: לך הבא לי. עד שהלך נמכר. הייתה חלוצת נעל, אמרה: אצא 

ואראה אם אמצא דבר לאכול. התיישב לה ָגָלל ]כדור צואה[ ברגלה 
ומתה ]מרוב עדינותה[. קרא עליה ר' יוחנן בן זכאי: "ֲאֶׁשר ֹלא-ִנְּסָתה 

ַכף-ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל-ָהָאֶרץ" )דב' כ"ח נ"ו( ... כאשר הייתה עומדת 
למות, הוציאה את כל כספה וזהבה, זרקה אותו בשוק . אמרה: זה 

למה אני צריכה? וזהו שנאמר: "ַּכְסָּפם ַּבחּוצֹות ַיְׁשִליכּו" )יח' ז' י"ט(. 

ד. יהודי אחד היה עומד וחורש.
געתה פרתו לפניו. עבר ערבי אחד ושמע את קולה. אמר לו: יהודי, 
יהודי, ַהֵּתר שורך, התר מחרשתך, שהרי חרב בית המקדש. געתה 

פעם שנייה. אמר לו: יהודי, יהודי, קשור שורך, קשור מחרשתך, 
שהרי נולד מלך המשיח. אמר לו ומה שמו? אמר לו: מנחם. אמר 

לו: ומה שמו של אביו? אמר לו: חזקיה. אמר לו: ומנין הוא? אמר לו: 
־מבירת המלך של בית לחם יהודה. מכר את שווריו, מכר את מחר

שותיו ונעשה מוכר לבדים )חיתולים( לתינוקות. והיה נכנס לעיירה 
ויוצא מעיירה, עד שהגיע לאותה עיירה. והיו כל הנשים קונות ממנו, 
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 מפגשי חוויה ותרבות  –חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
 פיוטים, שירים וסיפורים –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
מגוון נושאים לוועדים,  

 לשבת/תרבות/חתן.
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

  098335016נא לפנות למשה אוסי   
 נא לפנות למשה אוסי 09-8335016

 מסע אל יהדות ספרד 
הרצאות בליווי מצגות וסרטים 

  ספרד תחת :מבין הנושאים 
הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח 

ב"תור הזהב"; שירת החול והקודש; 
 האינקוויזיציה והגירוש; מטולדו

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו והמוסיקה 
האנדלוסית; זמרים ואומנים חוזרים 

 אל שירת ספרד, ועוד.
  09-8335016משה אוסי 

  

ואמו של מנחם אינה קונה. שמע קולן של הנשים אומרות: 
אמא של מנחם, אמא של מנחם, בואי קני לבנך! אמרה: 

רוצה אני לחנוק שונאיהם של ישראל, שביום שנולד ]הבן[, 
נחרב בית המקדש. אמר לה: ומה אכפת לו? בואי קני לו. 

אם אין לפניך היום ]אם אין לך כסף כעת[, לאחר ימים 
אני בא ונוטל. לאחר ימים בא ונכנס לאותה עיירה שהיה 

בה. אמר לה: מה עושה אותו תינוק? אמרה לו: מן השעה 
שראיתני באו רוחות, באו סערות, וחטפוהו מידי. אמר ר' 

אבון: ומה לנו ללמוד מן הערבי הזה? ולא מקרא מלא הוא? 
"ְוַהְּלָבנֹון ְּבַאִּדיר ִיּפֹול" )ישעיה י' ל"ד( ]לבנון - שם נרדף 

לבית המקדש באשר הוא "מלבין" את החטאים[. מה כתוב 
אחריו? "ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי" )שם, י"א א'( ]שני פסוקים 

אלה משרטטים את מעגלי החורבן והתקומה כדי להגשים 
את תעודתו המשיחית של עם ישראל בהיסטוריה[ .)גירסת 

התלמוד הירושלמי(

ה. פעם אחרת היו עולין )רבן גמליאל 
ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' 

עקיבא( לירושלים.
הגיעו ל]הר[ הצופים - וקרעו בגדיהם. הגיעו להר הבית - 
וראו שועל אחד יוצא מבית קדשי הקדשים. התחילו הם 
בוכים, ור' עקיבא מצחק. אמרו לו: עקיבא, לעולם אתה 

מתמיה, שאתה מצחק ואנו בוכים! אמר להם: ואתם, למה 
בוכים? - אמרו לו: ולמה לא נבכה? על מקום שכתוב בו( 
במדבר א'(:" ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת", והרי שועל יוצא מתוכו! 
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עלינו מתקיים( איכה ה'(: "ַעל-ֶזה, ָהָיה ָדֶוה ִלֵּבנּו--ַעל-ֵאֶּלה, ָחְׁשכּו 
ֵעיֵנינּו, ַעל ַהר-ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו-בֹו". אמר להם: אף אני 

לכך צחקתי, שכן הוא אומר( ישעיה ח'( " ְוָאִעיָדה ִּלי ֵעִדים ֶנֱאָמִנים-
-ֵאת אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן, ְוֶאת-ְזַכְרָיהּו ֶּבן ְיֶבֶרְכָיהּו". וכי מה ענין אוריה אצל 

ם;  זכריה? מה אמר זכריה?"  ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות, ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשלִָ
ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו, ֵמֹרב ָיִמים") זכריה ח(. ומה אמר אוריה (? מיכה 

ם ִעִּיין ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַּבִית  ג'(: "ָלֵכן, ִּבְגַלְלֶכם ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשלִַ
ְלָבמֹות ָיַער". אמר לו הקב"ה: הרי לי שנים עדים האלו: אם קיימים 
דברי אוריה - קיימים דברי זכריה; ואם בטלים דברי זכריה - בטלים 

דברי אוריה! שמחתי שנתקיימו דברי אוריה, לסוף עתידים דברי 
זכריה להתקיים! ובלשון הזה אמרו לו: עקיבא עקיבא ִנחמתנו. 
תתנחם ברגלי מבשר. )מתוך ספרי על דברים/עקב/פיסקא מג(

ו. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא:
רבונו של עולם, מפני מה הגלית את בַני, ומסרתן בידי האומות, 

והרגום בכל מיתות משונות, והחרבת את בית המקדש' מקום 
שהעליתי את יצחק בני עולה לפניך?

אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם: בניך חטאו ועברו על כל התורה, 
ועל כ"ב אותיות שבה. הדא הוא דכתיב: )דניאל ט'( "ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל 
ָעְברּו ֶאת-ּתֹוָרֶתָך". אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע 
מי מעיד בהם בישראל שעברו את תורתך? אמר לו: תבוא תורה 

ותעיד בהם בישראל. מיד באה תורה להעיד בהן. אמר לה אברהם: 
בתי, את באה להעיד בהן בישראל שעברו על מצוותיך, ואין לך 
בושת פנים מפני? זכרי יום שהחזירך הקדוש ברוך הוא על כל 

אומה ולשון ולא רצו לקבלך, עד שבאו בַני להר סיני וקיבלו אותך 
וכיבדוך, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם?! כיוון ששמעה 
תורה כך, עמדה לצד אחד ולא העידה בהן. אמר לו הקדוש ברוך 

הוא לאברהם: יבואו עשרים ושתים אותיות ויעידו בהן בישראל. 
מיד באו עשרים ושתים אותיות. באה אל"ף להעיד בישראל שעברו 

על התורה, אמר לה אברהם: אל"ף את ראש לכל האותיות ובאת 
להעיד בישראל ביום צרתם? זכרי יום שנגלה הקדוש ברוך הוא על 
הר סיני ופתח בך. )שמות כ'( "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך" . ולא קבלוך אומה 

ולשון אלא בני, ואת באת להעיד בבני?! מיד עמדה אל"ף לצד אחד 
ולא העידה בהן.

באה בי"ת להעיד בהם בישראל, ואמר לה אברהם: ביתי, את באת 
להעיד על בני, שהם זריזין בחמשה חומשי תורה, שאת בראש 

התורה? הדא הוא דכתיב: )בראשית א'( "ְבֵּראִשׁית ָבָּרא ֱאֹלִהים". 
מיד עמדה בי"ת לצד אחד ולא העידה כלום...                      

ז. "ַוְיִהי ְּדַבר-ה' ְצָבאֹות ֵאַלי ֵלאֹמר. ֹּכה-
ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי 

ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית-ְיהּוָדה 
ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום 

ֱאָהבּו". )זכ' ח'(

התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה ומרקוביץ' רקמה

10


