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ההיתר לאכול בשר איננו מובן מאליו. פרשת 
'ראה' מלמדת שכאשר היו בני ישראל במדבר, 
נאסר עליהם לאכול בשר מתוך תאווה, והותר 

להם לאכול אך ורק בשר זבחי שלמים. כל ארוחה 
בשרית היתה למעשה חלק מעבודת הקורבנות, 

והיא באה רק לאחר שהאדם נתן מהבשר למזבח 
ולכהנים. כאשר נכנסו לארץ ישראל, ורוב העם חי 
במרחק גדול ממקום המקדש, הותר להם לאכול 
בשר חולין. בפרשה נאמר: "כי ירחיב ה' א-לוהיך 

את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר, כי 
תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אוות נפשך תאכל 

בשר. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' א-לוקיך 
לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן 

ה' לך כאשר ציויתיך ואכלת בשעריך בכל אוות 
נפשך. אך כאשר ייאכל את הצבי ואת האייל כן 

תאכלנו" )דברים י"ב, כ-כב(.

אכילת בשר אינה מובנת מאליה
ניתן לראות בנקל מסגנון הדברים שאכילת בשר איננה 
נחשבת למובנת מאליה, והיא ניתנה לעם ישראל מתוך 
התחשבות של בורא עולם בחולשותיהם של בני אדם. 
רבי שלמה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר" לומד 

מפסוקים אלה שהתורה רואה בתאווה לבשר תוצאה של 
התרחקות פיזית ונפשית מהמקדש. לדבריו "אין האדם 

הומה אחר התאוות כי אם מתוך הרחבה יתירה ... ודומה 
זה קצת לפריקת עול מלכות שמים ... והסיבה לכל זה 
הוא כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' ... שרחוק ה' 

מכליותיך, על כן כל היום תתאווה תאווה". הוא ממשיך 
ומסביר בדרך מקורית את כוונת המילים: אך כאשר 

ייאכל את הצבי ואת האייל כן תאכלנו". האדם מורגל 
באכילת בהמות מבוייתות, כגון פרות וכבשים, וכיוון 

שהללו היו מצויים בסביבת ביתו, הוא היה עשוי להתאוות 
לאכילתם באופן יום-יומי. לפיכך באה התורה לומר שלא 

יאכל אדם מהבקר והצאן, אלא כמו שאוכלים מבשר 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"

העלון מוקדש 

לעילוי נשמת 

ר' אברהם בן חיים 

משה אפרים קורצוויל
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הצבי והאייל המצויים ביערות, ונדרשים מאמצים רבים כדי לצוד 
אותם, "ומחמת הטורח הוא ממעט באכילתם".  

גישתו של הרב קוק לאכילת בשר
גישה זו הרואה באכילת בשר היתר שבדיעבד, פותחה לכלל 

משנה סדורה בכתביו של הראי"ה קוק, שביום ג' אלול הקרוב 
יחול יום השנה השמונים לפטירתו. דברי הרב קוק שנכתבו 

במאמריו 'טללי אורות' ו'אפיקים בנגב' נערכו לחיבור הידוע 
בשם "חזון הצמחונות והשלום", על ידי תלמידו הרב דוד הכהן 

)'הנזיר'(, שיום פטירתו חל אתמול, כ"ח באב. נקודת המוצא 
של הרב קוק היא ש"זהו חיסרון מוסרי כללי של המין האנושי 

שהוא לוקח את חייהם של בעלי החיים בשביל צרכיו והנאותיו". 
הוא מראה כיצד פסוקי פרשתנו משקפים אי-נחת ואף "גערה 
נסתרת" ממצב זה, ומציין כי "אדם הראשון לא הותר לו בשר 

לאכילה... וכשבאו בני נח התיר להם" )סנהדרין נט, ב(. עובדה זו 
מלמדת, לדעתו, שהאדם מלכתחילה אמור היה להיות בדרגה 

מוסרית שבה אין מקום לאכילת בעלי חיים.

למרות זאת הרב קוק לא סבר שיש כיום חובה להיות צמחוניים, 
והסיבה העיקרית לכך היא שהחברה האנושית מצויה עדיין ברמה 
מוסרית נמוכה, ועליה להתמודד תחילה עם גילויי אכזריות כלפי 
בני אדם, ורק אחר כך להקפיד על מניעת כל צער מבעלי החיים. 

לדבריו, אין טעם שהאדם יתפנה "להתחסד עם בעלי חיים, כאילו 
כבר גמר כל חשבונותיו עם בני אדם הברואים בצלם אלוהים." 
הרב קוק הביע חשש מפני מצב בו אנשים יתייחסו לבעלי חיים 

כאל שווי ערך לבני אדם, ויטושטש ההבדל בין אלה לאלה. דומה 
שבקרב פעילים קיצוניים למען בעלי חיים חששו של הרב קוק 

אכן מתאמת בזמננו. 

עם זאת בפסקאות רבות במאמריו מבקש הרב קוק להראות 
כיצד מצוות התורה העוסקות בבעלי חיים באות להקל על 

צערם ולרסן את התאווה האנושית לבשר. הוא ממחיש זאת כך 
במצוות המפרטות את בעלי החיים הכשרים והאסורים לאכילה, 
המופיעות בפרשתנו ובפרשת 'שמיני', בהלכות שחיטה ובשורה 
של מצוות שעניינן צמצום הסבל של בעלי החיים. בחזון אחרית 

הימים של הרב קוק מושם דגש רב על כך שאז ייברא עולם חדש 
שבו "מדרגת החי דלעתיד לבא תהיה כבחינת המדבר דעכשיו", 

וחזון ישעיהו )בפרק יא( לפיו "פרה ודוב תרענה, יחדיו ירבצו ילדיהן 
ואריה כבקר יאכל תבן" וכו' יכלול גם את הימנעות בני האדם 

מלפגוע בבעלי חיים.

צער בעלי חיים
דברים אלה רלבנטיים ביותר לזמננו, שכן כיום נגרם סבל רב לבעלי 

החיים בתעשיית המזון. סבל זה נגרם בהריגתם, אך הרבה יותר מכך 
בדרך גידולם. בעבר בעלי החיים גדלו באופן טבעי למדי, בקרבה 

לבני האדם, אולם בתנאי החיים המודרניים יש צורך בתעשייה 
ושיווק כדי להביא תזונה משמעותית למספר גדול של אנשים. גידול 

האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים הביאו להגברה עצומה של צריכת 
הבשר, וכתוצאה מכך נוצרה התייחסות פונקציונאלית לחלוטין 

לבעלי החיים. בשיטות הגידול התעשייתיות המצויות כיום האדם 
מתערב בטבע כדי להגדיל את תפוקת הבשר, החלב והביצים. 

בעלי החיים מוחזקים בתנאים קשים ללא מרחב מינימלי, ולו כדי 
לנוע או לשכב. בלולי פיטום של עופות ההזנה המסיבית והטיפוח 

הגנטי גורמים לשברים ולעיוותים ברגלים, ותנאי הכליאה בצפיפות, 
כשהם מתבוססים בהפרשותיהם מביאים למחלות. בלולי מטילות 

ביצים התרנגולות כלואות בכלובים קטנטנים, הנוטים בזווית ולא 
בצורה מישורית; כדי שהתרנגולות לא תפגענה בעצמן או זו בזו 
פוגעים בגופן בדרכים שגורמים להן כאב. אצל פרות התערבות 

גנטית וחליבה אינטנסיבית להגדלת תפוקת החלב גורמות למחלות 
בעטינים, לכאבים, לשברים ולבריחת סידן. אלה הן דוגמאות בודדות 

מתוך רשימה ארוכה של מצבים הגורמים לבעלי החיים בתעשיית 
המזון סבל רב במשך כל תקופת חייהם הקצרה על מנת לספק את 

צרכי האדם והנאותיו. צרכני המזון אינם באים במגע עם בעלי החיים 
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ואינם רואים את סבלם, אלא קונים מוצר תעשייתי ארוז ומוכן, 
ולפיכך גילויי חמלה הם בעיקר נחלתם של צמחונים מושבעים 

שנחשפו להיכרות עם המצב בשטח. 

מודעות לנושא וצמצום צריכה
אני סבור שאי אפשר להגדיר אכילת מזון מן החי כאיסור, שכן 

הגישה העקרונית ביהדות קובעת,  שיש לאדם יתרון על הבהמה, 
וכי מותר לו להשתמש בבעלי חיים לצרכיו, אולם עם זאת יש 

לשמור על איזון בין התועלת המושגת מהשימוש בבעלי חיים ובין 
הסבל הנגרם להם. לעיקרון זה דוגמאות רבות בספרות ההלכה, 
כגון בתשובתו של רבי ישראל איסרליין בעניין מריטת נוצותיהם 
של אווזים, )תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן קה(, בתשובת 

הרב משה פיינשטיין הקובע שיש להימנע מגידול עגלי חלב )שו"ת 
אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן צב(, ובתשובת הרב יצחק וייס 

בנושא הרעבת תרנגולות לשם הגדלת תפוקתן )שו"ת מנחת יצחק 
חלק ו' סימן קמה(.

קשה לקבוע בברור היכן עובר הגבול בין פגיעה סבירה בבעלי 
החיים לצרכי האדם לבין גרימת סבל חריג. אולם יש כמה דברים 
שכל אדם יכול לעשות: חשוב לפתח מודעות לנושא, ללמוד על 
אופן הטיפול בבעלי החיים שמגיעים לשולחננו, ולפעול לשיפור 

ההתייחסות לבעלי החיים בתעשיית המזון. ראוי לצמצם את צריכת 
המוצרים מבעלי החיים, כל אחד כפי יכולתו, ולהימנע לחלוטין 
מצריכת מוצרי מותרות שייצורן כרוך בסבל גדול לבעלי החיים, 

כגון: כבד אווז ובשר עגלי חלב. יש לעודד צריכה של מוצרים 
הגורמים פחות סבל לבעלי החיים, כמו ביצי חופש, ולפעול להוזלת 
מוצרים אלה. כמו כן ראוי שאנשים ועסקני ציבור השומרים מצוות 

יתמכו ביוזמות חקיקה בתחומים אלה.

ראש חודש אלול הוא ראש השנה למעשר בהמה )משנה ראש 
השנה א,א(. כמה פעילי סביבה הציעו לאמץ תאריך זה להתמקדות 

בדאגה לבעלי חיים. נראה שבהתאם למצוות פרשתנו וברוח חזונו 
של הרב קוק, זו אכן יזמה ברוכה. ראוי שניתן את הדעת לנושא 

זה, נגלה בו מעורבות ורגישות, ונשתדל ליצור איזון נכון בין צריכה 
והנאה לבין חמלה והקפדה על צער בעל חיים. נקווה שעד מהרה 

נגיע ליום בו תתקיים הנבואה: "מלאה הארץ דעה את ד' כמים לים 
מכסים" )ישעיהו יא(, יום בו שום בריה לא תגרום צער לאחרת.
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רותם נכסים הוא משרד התיווך הוותיק ביותר במעלה אדומים!
אצלינו תקבלו מענה מקצועי במכירה או קניה של דירה וגם חבילת 

שירותים ייחודית: עו"ד לעינני נדל"ן, קשר עם בנקים למשכנתאות,

קשר עם משכנתאות וקישור לבעלי מקצוע נוספים. 

אצלינו תקבלו מענה כדי למכור ו\או לקנות נכס עם חיוך!

רוצה קריירה מבטיחה בנדל"ן?
יש לך הזדמנות להצטרף לצוות מנצח! אצלינו תרגיש בבית!

אנו מבטיחים ליווי בדרך להצלחה, עכשיו זה הזמן לקריירה.

אנו מחפשים סוכנים בעלי רישיון תיווך, גם ללא ניסיון לעבוד איתנו 

לא רק במעלה אדומים. ליווי והדרכה ותנאים טובים למתאימים. 

יובל ג, מנהל 054-4510582
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 25%
הנחה בעמלת 

תיווך
למביא מודעה זו
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האם אנו קוראים באותה 
תורה?

בעקבות האירועים האחרונים שוב צפה ועלתה 
לאחרונה השאלה של היחס שלנו לגר, לזר 

ולשונה מאיתנו.
לעתים אני שואלת את עצמי האם המפגעים 

חסרי האחריות, חסרי המצפון וחסרי האנושיות 
של של "תג מחיר", השורפים בתים על יושביהם, 
המחללים מקומות מקודשים של בני דת אחרת, 
אלה שלא חומלים על תינוקות ועל אנשים חפים 

מפשע, קוראים אותן פרשות ואותן הפטרות 

על לא עוול בכפו? האם הם אלה מעניקי ונותני החיים, הם אלה 
שבראו אדם ועל כן חשים כי ברצונם יתנו לו חיים וברצונם ייטלו 
חייו ממנו? האם גם הם כמוני וכמו רבים אחרים, מאמינים שכל 
אדם נברא בצלם? ואם כן, כיצד הם מעזים לפגוע בצלמו? האם 
הפרשנות שלי ושל רבים אחרים, את התורה, המצוות וההלכות 
שונה אלפי שנות דור מהפרשנות החולנית והמחליאה שלהם? 

האם גם הם ואנשי להב"ה יודעים כמוני מה פירוש הפסוק 
"ואהבת לרעך כמוך" עליו אמר ר' עקיבא "זה כלל גדול בתורה" 

ואת האמרה "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", שזו כל התורה 
כולה על פי הלל הזקן?  האם גם הם כמוני יודעים שציפורה, רות, 

ר' עקיבא, אונקלוס, שמעיה ואבטליון, ריש לקיש ורבי מאיר היו 
בני ֵגרים? שאף אחד מאיתנו לא יודע מאיזה בן גרים או בת גרים 

תבוא לנו הישועה, אולי, יבוא לנו הגואל, אולי? 

מדינת הלכה או מדינת חוק?
שמעתי כבר את כל המנסים להגן במקום לגנות. שלא היו 

צריכים לקיים את מצעד הגאווה דווקא בירושלים. שאלו רק 
קומץ. שוליים. שגם הם, הפלשתינים, מפגעים בנו. שכחת את 

משפחת פוגל? את שלושת הנערים? לא. לא שכחתי. אבל שום 
התנהגות לא מוסרית ונפשעת של אחרים מצדיקה התנהגות לא 

מוסרית כתגובה. האם אלך לגנוב מאחרים כי פרצו לביתי וגנבו 
את רכושי? האם אני פטורה מחשבון נפש אם הצד השני עושה 

או לא עושה אותו בעצמו? הדת היהודית אינה דת של נקמה 
והרס. הדת היהודית היא דת של אמת, שלום, אהבה ופיוס, כל 

עוד אנו מקיימים את הכתוב בה באהבה ולא מתוך פחד, שנאה 
ונקם. מעבר לכך אנו מדינת חוק. יש חוק וסדר, יש צדק ומשפט 

וכל מי שחושב שנעשה לו עוול, יכול לפנות לשלטון החוק ולבקש 
לתקן את העוול שנעשה לו כיחיד או כקבוצה. אולם לקיחת 

שקורא יהודי מן השורה. האם אותו ישי שליסל, פונדמנטליסט 
משיחי והומופוב, ששלף סכין במטרה לקטול חיים, קורא אותם 

דברי תורה שכל אחד מאיתנו קורא? אותם פסוקים? האם נראה 
בעיניו הוגן להשאיר כעת  את אשתו עגונה ואת ילדיו ללא אב 

במשך עשרות שנים? זו דעת תורה? האם גם אנשי "תג מחיר", 
קוראים, כמוני, את הפירושים השונים לפסוק "ואהבתם את 

הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" בפרשת עקב משבוע שעבר 
)דברים, י' יט(, עליו כותב רבינו בחיי: "כשם שאני אוהב את הגר 
אף אתם מצווים לאהבו". והרמב"ם: "וזוהי אחת ממצוות עשה 
שבתורה לאהוב את הגר, כיון שבא לחסות תחת כנפי השכינה, 

כשם שאנו חייבים לאהוב אחינו מישראל". ורש"י: "חשובים הגרים 
בעולם הזה יותר מישראל בשעה שקבלו התורה בהר סיני". האם 
גם המפגעים היהודים קוראים את "כל בנייך לימודי ה' ורב שלום 

בנייך"? ואם כן, כיצד מגואלות ידיהם בדם בנים אחרים של ה'? 
מי שמם להיות שופטי כל הארץ, הדנים אדם או תינוק למוות 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 
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המכוערים  שלה הוא הספר "תורת המלך" של הרב גינזבורג. 
היכן, אם כן, ה"אור לגויים" שלנו? לאן נעלמו התכלית, 

הייעוד והשליחות שלנו בעולם? הטרמינולוגיה שלנו חייבת 
לעבור שינוי בסיסי ומיידי. מלים כמו "תועבה", "טומאה" 
הן מלים הזורעות שנאה, הרס וחורבן. אלו מלים שקיפחו 

את חייהם של שירה בנקי בת השש-עשרה ושל התינוק עלי 
דוואבשה ואביו, שדמיהם זועקים מן האדמה.

"עם סגולה" הוא תואר שצריך לעבוד עם עצמנו רבות כדי 
לזכות בו. לא נוכל להיות עם סגולה עד שנוכיח שאנו כאלה. 

אמו של מאיר אטינגר, נכדו של הרב מאיר כהנא ומראשי "תג 
מחיר", אמרה באחד הראיונות עמה: "כבר איבדתי כוח לזה". 

אין זה הזמן לאבד כוח. זה הזמן לזכור את דבריו של הרב 
קוק: "איני מדבר כי יש לי כוח לדבר. אני מדבר כי אין לי כוח 

לשתוק". זה הזמן להתכנס לחשבון נפש אישי, מגזרי ולאומי. 
ואין זמן מתאים לכך מחודש אלול. לקחת אחריות. קודם כל 

על עצמנו. ה"קומץ", ה"עשבים השוטים", וה"שוליים", לא 
משנה איך נקרא להם, גדלים בגינות של כולנו. אלו ילדינו, 

תלמידינו. עלינו לזכור, כי למרות הפרשנויות הבאות לזכות 
את דוד המלך מדוע לא נבנה בית המקדש בימיו, שאם הוא 

היה בונה את בית המקדש הקב"ה לא יכול היה לכלות בו 
את זעמו על עם ישראל ולהחריבו )ילקוט שמעוני שמואל ב' 

קמה(, על פי הפשט, כך נכתב בספר דברי הימים א' כב:

"ַוִּיְקָרא ִלְׁשֹלֹמה ְבנֹו ַוְיַצֵּוהּו ִלְבנֹות ַּבִית ַלה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל: 
ַוֹּיאֶמר ָּדִויד ִלְׁשֹלֹמה: "ְּבִני, ֲאִני ָהָיה ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם 

ה' ֱאֹלָקי: ַוְיִהי ָעַלי ְּדַבר ה' ֵלאֹמר ָּדם ָלֹרב ָׁשַפְכָּת ּוִמְלָחמֹות 
ְּגֹדלֹות ָעִׂשיָת, ֹלא ִתְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ִּכי ָּדִמים ַרִּבים ָׁשַפְכָּת 

ַאְרָצה ְלָפָני: ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ָלְך הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה ַוֲהִנחֹוִתי לֹו 
ִמָּכל אֹוְיָביו ִמָּסִביב ִּכי ְׁשֹלֹמה ִיְהֶיה ְׁשמֹו ְוָׁשלֹום ָוֶׁשֶקט ֶאֵּתן ַעל 

ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָמיו: הּוא ִיְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן ַוֲאִני לֹו 
ְלָאב ַוֲהִכינֹוִתי ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעד עֹוָלם:" 

פעילי הר הבית מתחילים להתכונן לבניית בית המקדש 
השלישי. אז לפני שהם מגדלים פרות אדומות מתחילים 
להכין את כלי בית המקדש, ומתכננים כיצד יקימו אותו, 

עלינו להיות קודם כל ראויים לכך שבית המקדש השלישי 
ייבנה. ובית המקדש השלישי לא ייבנה על ידי ידיים מגואלות 

בדם. גם לא על ידי אלה ששתקו ולא הביעו קולם לנוכח רצח 
חפים מפשע.  עלינו לזהות כבר מגיל קטן את ניצני האלימות 
ולמגר אותם בכל דרך חינוכית, ואם קצרה ידינו לעשות זאת 

בעצמנו, למסור את הפרטים הידועים לנו לשלטון החוק – 
לצבא ולמשטרה. לתת את הדין לעצמנו ולאחרים ולהוקיע 
מקרבנו את כל המערערים על יציבות הדת היהודית שלנו 
כפי שקבלנו ממשה בסיני – טהורה, זכה, נקייה, עם עשרת 

דברות ברורות ובהירות. 

החוק לידיים אסורה לא רק מבחינה מדינית ולאומית אלא בעיקר 
מבחינה דתית. יש אנשים החושבים שאנו חיים במדינת הלכה. 

לידיעתם: אנחנו לא חיים במדינת הלכה. בימינו לא סוקלים 
מחללי שבת באבנים וגם לא בן סורר ומורה. ודאי לא נאנסת 

שקולה בגד בה בשעת מעשה ולא הצליחה להוציא קול זעקה 
מפיה. מכיוון שאיננו מדינת הלכה, כאשר חוק המדינה מתנגש 

עם חוק הדת, במקרים רבים - חוק המדינה הוא זה שעל פיו 
נלך. כך היה בפינוי ימית, כך היה בפינוי גוש קטיף, כך בעלייה 

להר הבית וכך גם בלקיחת החוק לידיים בנטילת חייהם של 
חפים מפשע, יהודים ושאינם יהודים )שיהיה ברור שהגינוי כאן 
הוא לשני הצדדים, אך כרגע אני מתמקדת באחריות של הצד 
שלנו(. כל עוד חוק המדינה לא דורש מאיתנו עבודה זרה, גילוי 

עריות, שפיכות דמים וחילול שבת שלא על מנת להציל נפשות. 
מי שאינו מסכים לדברים הללו ועדיין חושב שהצו הדתי הוא זה 

שצריך להוביל, מכניס עצמו ואת העם כולו למערבולת של מעגל 
דמים ושנאת אחים, שלא במהרה נצא ממנו. מה גם, שבמקרים 
של לקיחת חיים, אין ספק שהצו הדתי "לא תרצח" עומד בקנה 
אחד עם החוק המדיני. אך גם במקרים של יישוב הארץ ובעלות 
על מקומות קדושים, העימותים והדווקאיות לא יועילו להעלות 
את קרנה של הדת היהודית ואת קרנם של שומרי תורה ומצוות 

בעיני הציבור הישראלי בכלל ובעיני העולם בפרט. כאשר אדם עם 
כיפה על ראשו "גונב" אור אדום והנהג לידו, שראה זאת, מפטיר 

"הדתיים האלה", זה חילול שם שמיים. ברגע שיש כיפה על 
ראשך או כיסוי ראש לראשְך, בוחנים אותנו ושופטים אותנו על פי 
אמות מידה אחרות. בני אדם מצפים מאנשים דתיים להתנהגות 

אחרת, שונה, טובה יותר ומוסרית יותר. כל מי שלבוש כאדם 
דתי, מגדיר עצמו כדתי ומתנהג בצורה לא מוסרית, אפילו במלה 

לא יפה שנפלטה מפיו בשעת כעס, זריקת בדל סיגריה מחלון 
הרכב החוצה, מביא לקטלוג כל הקבוצה מפי המתבוננים מהצד: 
הדתיים האלה. תראו את הדתי הזה. העיקר שם כיפה על הראש. 

זה חילול שם שמיים. 

קל וחומר רצח.

אור לגויים? תוכיחו!
  לא תמיד אנחנו אור לגויים. יש גויים רבים שהם אור לנו. ואני 
לא מדברת רק על חסידי אומות העולם. ולא תמיד אנחנו אור 

לאלה שאינם שומרי תורה ומצוות. כבת להורים כאלה, וכשומרת 
מצוות בעצמי, אני יכולה לומר בפה מלא שאת הערכים הטובים 

ביותר, הקנו לי הוריי. ולא תמיד אנחנו "העגלה המלאה" של ש"ס 
ופוסקים לעומת "עגלתם הריקה" של אלה שלא יודעים לקרוא 

דף גמרא. ולא תמיד המטרידים המיניים יוצאים מקרב אלה 
שאנו מרגישים עליונות עליהם. הגיעה העת לחדול מאמירות 

מתנשאות מעין אלה, המלבות את אש המחלוקת והטינה. הטענה 
של "מה איכפת לנו מהעולם" היא טענה שלא תעמוד לנו לאורך 

זמן. הבידוד והחרם ימשיכו ובמקום להתחיל להיות המובילים 
בעולם ביושר, במצפון, במוסר ובמידות טובות, אנו נותנים 

לעולם דוגמה של עם ככל העמים – שיש בו שחיתות שלטונית 
כמו בשאר העמים, שיש בו רציחות על רקע פוליטי וחברתי כמו 

בשאר העמים, שיש בו גזענות כמו בשאר העמים, שאחד השיאים 
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בעל/ת עסק?
מבצע חסר תקדים לכבוד הקיץ 
פרסום העסק בעלון "מסביב לשלחן"

1 ש"ח בלבד! 4 9         ב-
כך תגדיל את החשיפה של העסק 
שלך באופן שבועי ליותר מעשרת 

אלפים לקוחות פוטנציאלים שמקבלים 
את העלון

D לפרסום: סטודיו לירון

0 5 2 - 6 6 5 4 7 8 1
*מחיר המבצע מותנה בפרסום של 4 שבועות לכל הפחות

*המחיר וגודל הפרסום עשוי להתעדכן מעת לעת בהחלטה בלעדית של העלון
*המחיר כולל מע"מ

*המחיר לפרסום מודעה מעוצבת, לעיצוב מודעה חדשה תשלח הצעה נפרדת
*למודעה עד גודל חצי עמוד

*ט.ל.ח

גם העסק שלך יכול להופיע פה!

*
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האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא גלגלים 
עקב המחלה. תנין חרוזים מקסים במגוון גדלים וצבעים למזל 

טוב לתיק/ארנק/כמחזיק מפתחות/כמתנה. 
הגיע הזמן לעשות מצווה לתרום ולהנות מתנין מקסים

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

בס"ד

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין בינוני: 14.99 ש"ח

תנין גדול: 19.99 ש"ח

התנינים של נופר

ם
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ר
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צו

עי

S
tu
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ון
ש

 ל
ני

ני
פ

 "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם 
ַהּיֹום.. את ְּבָרָכה ")י"א כ"ו("   

                                

1. הְּבָרָכה – שפע ֵמי הְּבֵריָכה עם 
דיבוק של ַהְבָרָכה

"ֶנֶפׁש-ְּבָרָכה ְתֻדָּׁשן ּוַמְרֶוה ַּגם-הּוא יֹוֶרא" )משלי 
י"א כ"ה( - נפש הנוהגת תמיד לברך אנשים 

אחרים ונותנת להם די מחסורם, תהיה מדושנת-
עונג, תתענג על ה' ותזכה גם לשפע חומרי; 

ואדם המרווה את צמאונם של אנשים אחרים, 
גם הוא ִירווה, האל יגמלהו בכך שהוא בעצמו 

ִירווה וישבע. לומר לך שיש קשר הדדי בין קבלה 

פעם שאנו אומרים "ברוך אתה ה'" - אנו מזכירים לעצמנו שהוא 
מעיין הברכות, הוא השופע, הוא מקור החיים, ובכל ברכה שאנו 

מברכים, נוצר צינור של שפע נוסף, שדרכו יורדים טללי ברכה 
וחיים אל העולם. הא-ל הוא השלם האין סופי, ובכך שאנו מברכים 

אותו, אנחנו מבקשים שַירבה את גילוי שכינתו בעולם, וממילא 
מתרבה השפע בעולם, וכל ברכה מוסיפה 'חן וחסד' לבני האדם, 

ומודים שהכול בא ממנו. ולזה רמזו חז"ל באומרם שהרוצה להיות 
חסיד ידקדק בענייני ברכות, שעל ידי הברכות הוא מוסיף חסד 

לעולם כולו. 

ג. חמש פעמים חוזר שורש בר"ך בברכת ה' 
את אברם: 

"ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה.  ַוֲאָבְרָכה 
ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה )בר' י"ב 

ב'-ג'( – איחולי הברכה לאברהם לשפע כלכלי אכן נתגשמו, 
כאמור: "ַוה' ֵּבַרְך ֶאת-ַאְבָרָהם ַּבֹּכל" )שם כ"ד א'(. אך יתרה מזאת, 

הקב"ה הופך את אברהם להיות כמוהו, "ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" - אתה 
תהיה מקור הברכות אשר יתברכו בך לאמור: ישימך א-לוהים 

כאברהם; על דרך: "ַוְיָבְרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל 
ֵלאֹמר ְיִׂשְמָך ֱאֹלִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה" )שם מ"ח כ'(. והברכה 

האולטימטיבית איננה "והתברכו בך" אלא  ְוִנְבְרכּו ְבָך" – אפשר 
לפרש נהיה מבורכים בזכותו של אברהם, ואדם המברך את בנו 

יברכהו שיבורך בברכת אברהם, ואפשר שבפועל הזה, בבנין 
נפעל "ִנְבְרכּו", מסתתרות שתי המשמעויות של "ֶבֶּרך" ו'ַהְבָרָכה' 
– העמים יכרעו ברך לפניך וידביקו את ענפיהם אל האילן שלך, 

שהוא מעיין הברכות, כדי שישרישו ויצרו חיים מכוחך. אתה 
השורש, מקור השפע, והם יתברכו ע"י ַהְבָרָכה.

ד. גם יעקב נתברך באותה ברכה שבירך ה' את 
אברהם )שהרי הברכה לאברהם "אב המון גויים" נתקיימה ביעקב, 

אבי 12 השבטים(: "ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל-ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך" 
)שם כ"ח י"ד(. וכמו שמפרש הרשב"ם על אתר: "ונברכו - לשון 

מבריך ומרכיב". ַהְבָרכה והרכבה הן פעולות הנעשות בצומח כדי 
להשביחו; ולפי זה פירושו: אתה יעקב הוא הגזע ועליך יורכבו 

ונתינה בתחום הגשמי ובתחום הרוחני: אדם שנותן לזולת 
ברכה רוחנית זוכה גם לשפע גשמי וגם שפע רוחני. ע"י הברכה 

והתרומה, מצטרף האדם למשפחת "ונתנו" – מילה הנקראת 
הן מימין לשמאל והן משמאל לימין, שככל שאתה נותן, אתה 

בעצם מקבל. 

תוספת וריבוי: א. משמעותה היסודית של  לשון ה'ברכה' היא 
"ּוֵבַרְך ֶאת-ַלְחְמָך ְוֶאת-ֵמיֶמיָך")שמות כ"ג כ"ה(, שה' יוסיף 

וירבה את לחמך. וכן: "ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי 
ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך ְוִתיֹרְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתֹרת ֹצאֶנָך ַעל 

ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך" )דברים ז' י"ג(, והכוונה 
שַירבה ויוסיף על פרי בטנך ואדמתך. ולא פלא הוא שאותיות 

'ברכה' ואותיות 'בכורה' חד הן, שהרי הבכור מתברך לקבל 
תוספת של פי שניים )ערכן המספרי של אותיות בר"ך/בכ"ר הוא 

כפולות של שתיים: 2, 20, 200(.

ב. משורש בר"ך נגזרו עוד 3 מילים המוסיפות 
נופך למגוון ההוראות של הברכה, והן: בֵריכה, ֶבֶרך וַהְבָרָכה  )של 
עץ(; הרשב"א רואה את הּברכה מלשון בֵריכה ונביעה, מקור מים 

חיים, שפע של ֲהָכָלה, ועצם אמירת הברכה מרבה את השפע 
שהא-ל מוריד לעולם. בנוהג שבעולם – המתברך היה כורע ברך 
לפני המברך "ואנחנו כורעים ומשתחווים"; וע"י כפיפת ה"ֶבֶּרך" 
מנמיך האדם את גוו/גאוותו ומבטל את האגו שלו, הוא מתרוקן 

ואז יש לו יכולת ֲהָכָלה גדולה יותר. 'ַהְבָרָכה' - להבריך אילן 
פירושו ליצור שורשים מן הענף בעודו קשור לצמח על מנת 

ליצור עץ חדש, אך לשם כך יש לכופף ענף אל הקרקע ולכסותו 
באדמה, הענף יתחדש, ישריש וייצור חיים מכוח שורשי האילן, 

ולאחר ההשרשה הענף ינותק )פועל זה משמש גם להברכת 
גמלים-ישיבה על הברכיים(. הקב"ה הוא  'מקור הברכות', 
ובהיות מטרת הבורא להיטיב לנבראים, הוא קורא לברואיו 

להידבק אליו )"ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא-ֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום", 
דב' ד' ד'( ע"י כפיפתם אליו כדי שִתרבה שכינתו בעולם, ובכל 
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ענפים של משפחות האדמה. ובאמת אם נסקור את ההיסטוריה 
של ישראל, נראה שאכן אומתנו הבריכה והרכיבה לתוכה הן 

בודדים והן קבוצות מחוץ לעם ישראל, ובכך הרחיבה היהדות  את 
שורותיה באישים מעולים, כמו: יתרו כהן מדין ובתו צפורה שנישאה 
למשה; רחב נישאה על פי חז"ל ליהושע ויצאו ממנה עשרה נביאים 

כוהנים, והם: ברוך, נריה, שריה, מחסיה, ירמיהו, חלקיהו, חנמאל, 
שלּום, יחזקאל ובוזי. וי"א אף חולדה הנביאה; ועוד, נשים כמו  הגר, 

אסנת, שפרה, פועה, בת פרעה ויעל , הלני המלכה, מלכת חדייב, 
שהתגיירה עם אצולת מדינתה; והמפורסמת ביותר רות שהקימה 

את  שושלת "מלכי בית דוד"; ונוסיף אליהם את הַתנאים ר' עקיבא 
ור' מאיר שהיו מצאצאי גרים , ביחד עם אונקלוס הֵגר שלפי גרסת 

התלמוד היה אחיינו של הקיסר טיטוס; ונסיים בציטטא ממסכת 
גיטין נ"ז: "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של 

סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה 
http://he.wikipedia. ".ברבים; מאן אינון? שמעיה ואבטליון

 org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8
cite_note-20 - ור' אלעזר בן פדת נותן לזה טעם: "לא 

הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתוספו 
http://he.wikipedia.org/)עליהם גרים." )פסחים פ"ז

wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8 - cite_
      .note-21

ה. "וְַיָבֶרְך ָּדוִיד ֶאת-ה' ְלֵעינֵי ָּכל-ַהָּקָהל וַֹּיאֶמר 
ָּדוִיד ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱא-ֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל" 

בוודאי אין הבורא זקוק לברכותינו; אם כן, איך נבין את הפסוקים 
שבהם מברך האדם את הבורא? האדם מבין את מושג הברכה 

כהכרת תודה, והמילים הן כמֵעין מתנת מנחה שהאדם מגיש 
לא-ל על שהעניק לנו מטובו, כמו שאנו מברכים 'ברכת המזון' על 

ש'היטיב לנו'... רבנו בחיי ממשיך את רעיון ה"ברכה", ורואה בה 
"תוספת", או "עשיית יתר"; ומציין שבעצם באמצעות הברכות 

והתפילות שלנו, אנו מוסיפים או נותנים יותר כוח ועוצמה לאור 
הבורא, והעבודה הרוחנית שלנו נותנת לבורא את היכולת להקרין 

 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

שפע של אור וברכות למטה אל העוה"ז. ודומה לו משה בתפילתו 
בחטא המרגלים - מבקש הוא מהקב"ה להגביר אצלו את כוחה 

של מידת הרחמים על מידת הדין: "ְוַעָּתה ִיְגַּדל-ָנא ֹּכַח ֲא-ֹדָני ַּכֲאֶׁשר 
ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר" )במ' י"ד י"ז(. רבנו בחיי מצטט את הסיפור המפורסם 

שבו ישמעאל כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, והבורא פונה אליו: 
"ישמעאל בני, ברכני!" - הבורא מבקש מהאדם לתת לו ברכה כדי 

שתהיה פה  פעולת גומלין, שע"י שאנו נותנים ברכה לבורא, זה 
מוסיף כוח ורוח הקודש לעולמות העליונים, וממילא הברכות שלנו 

גורמות לעולם לקבל יותר שפע וחסד מאת הבורא. כשהיהודי 
אומר: "ָּבְרכּו את ה' " הוא פונה אל חבריו ואומר להם: ה' הוא מקור 

הברכה, ולכן עלינו לכרוע על הברכיים, לקוד קידה, להושיט את 
ידינו, להבריך אותן לפניו כדי לזכות בשפע אור הבורא, וכן מודים 
אנחנו לך על הזכות לומר לפניו: "מודים אנחנו לך", כמו שמציין 

אליעזר: "ָוֶאֹּקד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה ַלה' ָוֲאָבֵרְך ֶאת-ה' ֱא-ֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם." 
)בר' כ"ד מ"ח(        

ונברך את עצמנו בקטע מברכת הכוהנים במקדש: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ָעִׂשינּו ַמה ֶּׁשָּגַזְרָּת ָעֵלינּו, ַאף ַאָּתה ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְּכָמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו. 

ַהְּׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהָּׁשַמִים, ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאת 
ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב 

ּוְדָבׁש.

אדון הסליחות אדון הסליחות 
סיור לילי בי-ם עם חוויה של סליחות בכותל 

נסייר בנחלאות ונספר את סיפורן של השכונות  •
שהוקמו בסיועו של משה מונטיפיורי. סיפורי 'בוסתן 

  ספרדי'. ביקור בבתי  כנסת.
 נמשיך לטחנת הרוח שבימין משה ומשכנות שאננים.   •
נתהלך ברובע היהודי, נספר על בתי הכנסת הרמב"ן  •

 וה'חורבה' ונקרא מפיוטי ר' יהודה הלוי.
 נסיים באמירת סליחות בכותל.  •
 הסיור ילּווה בשירת פיוטי סליחות ובסיפורים.  •
 .העלות – תלוי בגודל הקבוצה 
 ספר וקבוצות יכולות לקבוע  בתי כנסת, כיתות בתי

 ימים וזמנים עפ"י בחירתם.
  09-8335016הרשמה ופרטים: משה אוסי  
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2. מהו הקשר בין נפתלי בנט לבין ברק אובמה? 
התשובה הבנאלית של השאלה שבכותרת היא ששניהם נולדו 

בארה"ב, ונוסיף עוד ששניהם עלו לכותרות באותו שבוע: הנשיא 
אובמה נשבע לכהונה שנייה, ובנט – לאחר שחיזק את מפלגת הבית 

היהודי בבחירות. שמו של אובמה הוא חוסיין-ַבַּרֶּכה, שמות ערביים 
– חוסיין פירושו יפהפה )דומה ל'חסון' העברי( וַבַּרֶּכה משמעו ברכה, 
אלא ָשנשָלה משמו האות האחרונה, והיה ראוי  להיכתב ַבַּרּכ, אלא 

שנוח לכתבו – ברק )ואין קשר לאהוד ברק(. כך גם נשיא מצרים 
לשעבר – חוסני ֻמּבאַרּכ, מלשון ברכה, מבורך )ישנן משפחות מלוב 
בשם מבורך(. ונוסיף לשניים אלה את האפיפיור בנדיקטוס  ה-16. 

מאז ומעולם נהגו האפיפיורים לכנות את עצמם בשמות או בכינויים 
שמוצאם בשפה העברית, כשהם מתורגמים ליוונית או ללטינית;  

כך למשל: פאולוס הוא שאול )פ' ו-ש' התחלפו(, ג'ון הוא יונתן, 
יוהנס הוא יוחנן; פטרוס=סלע, תרגום מ"ֵּכיפא" הארמית )מאותו 

שורש העיר פטרה='הסלע האדום'(. באשר לאפיפיור בנדיקטוס הרי 
הוא תרגום של המילה ברוך, מבורך )דרך אגב, הפילוסוף היהודי 

ברוך שפינוזה נקרא בלטינית "בנדיקטוס"(; המילה בנדיקט חדרה 
לאידיש – וכאשר מזמנים לפני ברכת המזון במילה: בענשען=הבה 

נברך. )בתמונה שלפנינו אנו רואים כריכה של עלון באידיש לברכת 
הנרות: ליכט בענשען=ברכת הדלקה; משפחת ליכט עסקה במכירת 

פתיליות, שמן ונרות(. 
נסיים עם 'גיבורנו' נפתלי בנט – משפחתו מוצאה ממרכז אירופה, 
ושמה היה בעברית ברוך, והיא קיבלה את הכינוי בנדיקט, ולאחר 

זמן התקצר השם ל-בנט )ואולי זה קרה במעבר לארה"ב; מי שיש 
לו קשר עם מר בנט, יואיל להעביר לו את המאמר(.

 ראינו אם כן שארבעת השמות: ּבנדיקטוס, ּבנט, ּברּכ וֻמּבאַרּכ 
כולם 'מבורכים' בברכה יהודית; ועל כך אומר עלינו בלעם: "ִּכי ָברּוְך 

הּוא" – עם ישראל הוא מקור הברכות כדי  לקיים את מה שנאמר 
לאברהם: "ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה" )בראשית י"ב ב'(.  

התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה, ויקמדיה ומרקוביץ' רקמה


