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את  מתארת  פרשתנו 
מצבם הטרגי של בני-
ישראל במצרים. בשל 
קם  שלטון  חילופי 
שם  אשר  חדש  מלך 
לדכאם  למטרה  לו 
ישתלטו  כי  מחשש 
בעתיד.  מצרים  על 
כוונתו  כי  נראה 
פרעה  של  המקורית 
את  להשמיד  הייתה 
עם ישראל, אולם הוא 
אפשרות  אין  כי  הבין 
להשמיד ללא הצדקה 
זכויות,  חסרי  נתינים 
מחויב  הוא  ואף 
נתיניו  כלפי  בנאמנות 
שהתיישבו  היהודים 

במצרים ברשות המלך הקודם ובהסכמתו, 
ולכן תר אחר אמתלה לאבדם. לשם כך 
הוא פעל במספר שלבים: תחילה בהטלת 
זכויותיהם  שלילת  בהמשך  מופרז,  מס 
האזרחיות והפיכתם לעבדים ולבסוף עינוי 

ושעבוד )רש”ר הירש; יא-יד(.

תֹו  ַעֹנּ ְלַמַען  ים,  ִמִסּ ָשֵׂרי  ָעָליו  ִשׂימּו  ַ“ָיּ
במישור  פרעה  פעל  תחילה  ִסְבֹלָתם”.  ְבּ
אוצר  את  להעשיר  וניסה  הפיסקלי, 
היהודים,  של  כספם  באמצעות  המדינה 
המקומית  מהאוכלוסייה  זרים  הם  שהרי 
וכל מס כספי ניתן להשית עליהם תמורת 
עצם מגורם במצרים, וכלשון הרמב”ן: “...
רים בארץ להעלות מס למלך”.  כי דרך הֵגּ
אולם מס זה לא הוטל רק באמצעות היטל 
כספי פרסונאלי-אישי, אלא אף כדרישה 
לבניית מבנים “ערי מסכנות לפרעה”, בה 
אין הבחנה בין עשיר לעני. ברם, מדיניות זו 
כשלה ותשלום המס המוגבר אף ביססה 

את מעמדם כאזרחי מצרים.

ָפֶרְך”.  בְּ ִיְשָׂרֵאל,  ֵני  ֶאת-ְבּ ִמְצַרִים  ֲעִבדּו  “ַוַיּ
הכריז  השני.  לשלב  פרעה  עבר  עתה 

היהודים  על 
את  ושלל  כעבדים, 
וזכויותיהם  חירותם 
וכך  האזרחיות. 
שחפץ,  מצרי  כל 
בו  ונהג  יהודי  נטל 
כעבד, כלשון הכתוב 
ֲעִבדּו ִמְצַרִים”, קרי,  “ַוַיּ
לאזרח המצרי ניתנה 
להעביד  הסמכות 
נפגעה  בכך  יהודי. 
של  וכבודם  חירותם 
נתונים  והיו  היהודים, 
אדוניהם  לחסדי 
ם  ה י ת ו מ ח ג ל ו
ולמעשה  המשתנות, 
שאין  ליצורים  הפכו 
המשפט מגן עליהם.  

ר- ה... ֲאֶשׁ ֲעֹבָדה ָקָשׁ יֶהם ַבּ “ַוְיָמְררּו ֶאת-ַחֵיּ
השלב  נוסף  עתה  ָפֶרְך”.  בְּ ָבֶהם,  ָעְבדּו 
אך  קשה,  שעבודתו  עבד  יש  השלישי: 
אולם  הגופניים,  כוחותיו  היא תואמת את 
הפקר  מנהג  בהם  נהגו  המצרים  כאן 
אי  תוך  פרך,  בעבודות  בהם  והתעללו 
אחד  כל  של  לכוחותיו  מכוונת  התאמה 
רוחם  את  להמית  כדי  וזאת  מהעובדים 
התעמרות  של  יסודה  גופם.  את  ולבסוף 
לגר,  לפיה  המעוותת  בתפישה  נעוצה  זו 
זו  תפיסה  נגד  זכויות.  אין  מעמדו,  בשל 
בצאתם  מיד  ולכן  ישראל,  תורת  יוצאת 
התורה  לנו  מורה  ממצרים  ישראל  של 
ר  ַהָגּ ר,  ְוַלגֵּ ָלֶאְזָרח,  ִיְהֶיה  ַאַחת,  “ּתֹוָרה  כי: 
וכדבריו המאלפים  )י”ב, מ”ט(.  תֹוְכֶכם”  ְבּ
של הרש”ר הירש: “במשפט העברי - לא 
המולדת מעניקה זכויות אדם, אלא זכויות 
האדם מעניקות מולדת! המשפט העברי 
זכויות  ובין  האדם  זכויות  בין  מבדיל  אינו 
האזרח. כל מי שקיבל על עצמו את חוקי 
- את שבע מצוות  המוסר של האנושות 
)א’,  יהודה למולדת”  לו  הייתה   - נוח  בני 

י”ד(.  מי ייתן ויהיו דבריו אלו נר לרגלנו.
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מידת הענווה
מידת הענווה היא תכונת נפש או רגש 
בין  שבו האדם מחשיב עצמו כשווה 
ונישא  כחשוב  מרגיש  ואינו  שווים, 
מאחרים מכל סיבה שתהיה. הוא יודע 
את ערכו ומכיר בכישוריו היתרים, אך 
לא שם את עצמו במרכז, ולא מבקש 
אלא  מהעולם,  וכבוד  תהילה  לעצמו 
מבקש לעשות את המעשים הראויים 

והרצויים כ”משרת ציבור”.
בדתות ובחברות רבות נחשבת תכונה 
רמי  שרק  ונעלה,  חיובית  לתכונה  זו 
המעלה הצליחו להקנות לעצמם, והיא 
קרובה לתכונת הצניעות, שבה האדם 
הטובים  ומעשיו  כישוריו  את  מצניע 
ואינו מבליט את עצמו. תכונת הענווה 
השפלות  שבין  ממוצעת  מידה  היא 
שתתברכו  רצון  יהי  ויהירות.  לגאווה 

במידה הנעלה – הענווה.
שבת שלום, יחיאל מלכה.



המערכת

חברה והלכה
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בשורות טובות ושמחה פתאומית 
מסוכנת 

בפרשתנו “שמות” מגיע הרגע שיש לבשר 
ישועתם.  זמן  הגיע  שהנה  ישראל,  לעם 
לשם כך נבחר משה רבינו. הקב”ה אומר 
ולומר  ישראל,  זקני  את  ולאסוף  ללכת  לו 
להכין  צריך  אליו.  נגלה  שהאלוקים  להם 
אותם, וזו משימה לא פשוטה. איך מבשרים 
לעבד עם עיניים כבויות שיש אלוקים ועוד 
מעט הוא יוציאו ממצרים? זה נשמע הזוי, 
הם  מהי.  אחרת  מציאות  ידעו  לא  הם  כי 
נולדו לעבדים בני עבדים, ומשה רבינו מבין 
את נפש האדם ואומר “רבונו של עולם הן 
לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי”. בבשורה 

טובה מדי, בהפתעה, יש גם סכנת חיים. 
כי  ידוע  “דבר  הקדוש:  החיים  אור  כתב 
גם  ומה  יגון,  על  כשתהיה  טובה  בשורה 
שתהיה מופלאת לרב שמחה, יסוכן האדם 

עני  על  מספרים  פתאום”.  ויגוע  ויחלש 
שזכה במיליונים. כשנודע הדבר לאחראים, 
ישבו וחשבו איך מודיעים לאדם הכבוי הזה 
וחשבו,  יכול למות. חשבו  הוא  שזכה. הרי 
ומצאו עו”ד אומן, ועליו הטילו את המשימה. 
אט  ואט  אליו,  התחבר  לעני,  הגיע  הוא 
הסביר לו שזכה בכמה שקלים, ובכל פעם 
הגדיל לו את הסכום, והחל לתאר לו  איך 
יראו חייו. כך הסתובב איתו עד שהכין אותו 
מספיק, ואז אמר לו: “תגיד, ואם אגיד לך 
“אם  תעשה?”  מה  מיליון  ב-20  שזכית 
ככה”, אמר העני, “אתן לך חצי”. ההודעה 
ביום  כרעם  העו”ד  על  נפלה  הדרמטית 
הרגה  ההפתעה  במקום.  מת  והוא  בהיר, 

אותו...

בשורה טובה יש גם השפעה על גוף 
האדם

יוכל  שיעקב  שכדי  לועז”  ב”מעם  מובא 

ימות  ולא  חי  שיוסף  הבשורה  את  להכיל 
ניגנה  נכדתו  אשר  בת  סרח  וחלילה,  חס 
ליד חלונו “עוד יוסף חי הוא מלך במצרים”. 
חלחלו,  שהדברים  עד  וניגנה  שרה  היא 
כאות  נפשית.  לזה  מוכן  היה  וכשהתבשר 
“כשם  אותה  בירך  הוא  לנכדתו  תודה 
לי  ונתת  הטובה,  בבשורה  אותי  ששמחת 
חיים, כך מברך אותך שתחיי לעולם”. ואכן 

היא משבעה שנכנסו חיים לגן עדן. 

כוחו של  דיבור טוב
אומר  שיהודי  טוב  שם  הבעל  שמע  פעם 
לחברו: “הקב”ה בוודאי יעזור”. הלך הבעש”ט 
לחבריא קדישא הנסתרים, ואמר להם: “בזה 
בוודאי  השי”ת  כי  פשוט  איש  אותו  שאמר 
יעזור, הציל עשרות ומאות אלפים מגזירות 

רעות )פניני הכתר ח”ב דף 69(.
מי יתן ותמיד נבשר ונתבשר בשורות 
טובות. אמן.
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גיליון מס’ 11
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

כמה כ שבמרחק  שנים  חמש  בר 
קילומטרים מגבול ישראל, מתנהלת 
חמש  בסוריה.  אזרחים  מלחמת 
השנים האלה גבו מחיר כבד מאוד מתושבי 
למעלה  כבר  סופרים  אשר  המדינה, 
פצועים  מיליון  כשני  הרוגים,  מיליון  מחצי 
המוחלט  רובם  פליטים,  מיליון  וכחמישה 

אזרחים אשר אינם מעורבים בלחימה.
התגובות הישראליות לזוועות המתרחשות 
רבים  ישנם  מחד  מעורבות.  בסוריה 
מפשע  החפים  של  כאבם  את  הכואבים 
רבים  ומאידך  לעזור,  ומנסים  בסוריה 
אחרים מביעים קולות שמחה על מפלתם 
של הסורים, שכנראה רובם המוחלט אינם 

חובבי ציון גדולים. 
המצב  על  צער  שמביעים  אלה  אותם 
בסוריה, מרבים לצטט את דברו של ר’ יוחנן 
הלל  אומרים  לא  מדוע  שמסביר  בגמרא, 
שלם בפסח. לטענתו, בזמן יציאת מצרים 
למלאכים  לאפשר  הקב”ה  היה  יכול  לא 
טובעים,  שהמצרים  בזמן  שירה  לומר 
וכביכול אמר את הדברים הבאים: “מעשי 

שירה?”!  אומרים  ואתם  בים  טובעים  ידיי 
)בבלי,י’(.

לעומתם, הסוברים שעלינו לשמוח במפלת 
הקב”ה  של  דבריו  כי  טוענים  הסורים, 
נאמרו על בני ישראל שהיו אף הם בין הים 
ליבשה באותו הזמן, ובשלם סירב הקב”ה 

למלאכים לומר שירה.
עיון קצר בגמרא הרלוונטית מראה כי לא 
ניתן להבין אותה בצורה הזו. המשפט לפני 
רבי  “ואמר  הוא:  הבאנו  אותה  המימרה 
יוחנן: ‘מפני מה לא נאמר ‘כי טוב’ בהודאה 
של  במפלתן  שמח  הקב”ה  שאין  לפי  זו? 
רשעים!” )שם(. כלומר, ר’ יוחנן סובר באופן 
איננו שמח במפלתם של  עקבי שהקב”ה 
הרשעים, ודבריו על הטביעה בים מובאים 
זו של  נוספת של הגמרא לדרכו  כהוכחה 

הקב”ה.
גם מקורות קדומים ופרשנים מאוחרים הבינו 
ישראלי  הארץ  המדרש  המימרה.  את  כך 
שמחה?  שם  אין  “למה  כך:  אומר  הקדום 
בשביל שמתו בו המצרים” )פסיקתא דרבי 
כהנא, פסקא כ”ט(. והמהרי”ל, בן המאות 

בדילוג  אומר  “ולהלן  מסביר:   14-15
טבעו  שבשביעי  לפי  חודש...  בראש  כמו 

המצרים” )ספר מהרי”ל, פסח(.
בשל  לשמוח  שעלינו  מהסוברים  רבים 
דרכה  שזוהי  סבורים  הסורים,  של  מצבם 
של  בדבריו  לסיים  ראוי  כן  על  תורה.  של 
הרב קוק על המוסר הטבעי: “אסור ליראת 
של  הטבעי  המוסר  את  שתדחק  שמיים 
האדם, כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה. 
סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר 
האדם,  של  הישר  בטבע  הנטוע  הטבעי, 
הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות 
אם  אבל  מבלעדה.  עומד  שהוא  ממה 
שבלא  כזאת  בתכונה  שמים  יראת  תצויר 
השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים 
דברים  הפועל  אל  ולהוציא  טוב,  לפעול 
השפעתה  פי  ועל  ולכלל,  לפרט  מועילים 
שמיים  יראת  ההוא,  הפועל  כוח  מתמעט 
הקודש  )אורות  פסולה”  יראה  היא  כזאת 

ג’(.
*הכותב הוא יזם חברתי, מנהל “תלושי” - 
טכנולוגיה וזכויות עובדים

אביעד הומינר - ירושלים

מעשה ידיי - המצרים או ישראל?

יונתן שמואל אוחנה כפר חב”דפנינים ואוצרות



איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד?
של  המחודש  במפגש  עוסקת  היא  “וישלח”.  פרשת 
עשו ויעקב אחרי 34 שנים. שניהם מתכוננים למלחמה 
מדממת, אך דרך השלום היא זו בה הם בוחרים לבסוף. 
של  ביותר  הקשים  הקיצון  בתרחישי  גם  כי  מאמין  אני 
יריבות בין שני מחנות, תמיד ניתן למצוא את עמק השווה 

בשיח, במשא ומתן ולהגיע להסכמה ואף לשלום.

בית  עם  ציבורית  קריירה  משלבים  איך 
ומשפחה?

מאז ומתמיד ראיתי חשיבות רבה הן לעשייה הציבורית 
והן למשפחתי. בכל הדרכים שהלכתי, אם בצבא כלוחם 

וכמפקד סיירת מטכ”ל, אם בהמשך בהקמת תנועת “אחריי!” וכיום בתפקידי 
והחיים  הציבורית  העשייה  בין  לשלב  נכונות  תמיד  לי  הייתה  כנסת,  כחבר 
רוב,  פי  על  רב.  ויתור  פעם  לא  ודורש  קל  איננו  ביניהם  השילוב  האישיים. 
העשייה הציבורית היא על חשבון זמן איכות עם משפחתי, על חשבון עיסוק 
בכל  שינה.  בשעות  מחסור  בעקבותיו  גורר  ובעיקר  לי,  שיש  בתחביבים 
הרגעים האלו, מה שלאורך כל הדרך ִאפשר לי את השילוב החשוב הזה היה 

התמיכה, הגיבוי וההבנה שמשפחתי הקרובה תמיד נותנת לי.
ספר על זיכרון מבית אבא.

אבל  מוכר,  ציבור  וכאיש  כרמטכ”ל  לכולם  ידוע  אמנם  בר-לב,  חיים  אבי, 
זה. בשנים  כל המשמעויות של  כל אבא, עם  קודם  היה  הוא תמיד  עבורי 
ובוודאי בשנים בהן שימש כרמטכ”ל צה”ל, הוא נעדר רבות מהבית,  לפני 
אך הבית תמיד היה חם ומואר. סיפורי בית אבא ואמא שעליהם גדלתי, היו 
סיפוריהם מתקופת טרום המדינה – מתקופת הפלמ”ח. מהסיפור המפורסם 
על פיצוץ גשר אלנבי בשנת 1946 בליל הגשרים, שבו פיקד אבא על פיצוץ 
גשר אלנבי, ובו אמא הייתה חלק מכוח הפינוי של הלוחמים וסיפורים רבים 
בגיל שנתיים  בי.  אותם שמעתי קשור  הסיפורים המאוחרים  נוספים. אחד 
נפלתי מהקומה השנייה ממרפסת ביתנו בירושלים, והובהלתי לבית חולים. 
ורק  בנגב.  שריון  בתרגיל  והיה  השריון  גיסות  מפקד  היה  אבא  עת  באותה 
טלפונים  עדיין  היו  לא  שבוודאי  תקופה  על  מדברים  אנחנו  תזכורת  לשם 
קיבל אבא את  היו במשורה. לאחר שעות  רגילים  גם טלפונים  ניידים, אך 
ההודעה ונסע מיד לבית החולים בירושלים. לימים הוא סיפר לי כי כל אותן 
שעות בדרכו מהנגב הרחוק לירושלים עברה מחשבה בראשו “האם נהרגתי 
בנפילה או שאני בחיים?” רק כאשר הגיע לבית החולים וראה אותי שוכב 
חבוש כולי, הוא נרגע וכמעט התעלף. אפשר לומר שכיום, כשאני מסתכל 

לאחור, אני לא מופתע שבחרתי בדרך בה אני הולך. 
וכשאני מזכיר את בית אבי ואמי והחום שקיבלתי בבית, חשוב לי להעביר 
ולכן ערב שבת מוקדש תמיד למשפחה - פעמים  זאת הלאה למשפחתי, 
אמא  ואת  זוגם  בני/בנות  עם  הילדים  את  שכוללת  המצומצמת  למשפחה 
שלי, ולעתים בפורום רחב יותר הכולל את אחותי ומשפחתה, גיסי ובנו ובת 

דודתי ומשפחתה באווירה נעימה של שקט ורוגע.

על איזו הצעת חוק ופעילות הינך שוקד בימים אלה בכנסת?
“חוק הגדר” עליה  הצעת החוק המרכזית שאותה אני מקדם הינה הצעת 
יהודה  חתומים חברי המחנה הציוני, ומטרתה השלמת גדר הביטחון סביב 
ושומרון. כיום, ישנן בגדר ארבע פרצות: פרצת מעלה אדומים, פרצת גוש 
החוק,  הצעת  לפי  ובמזרח.  במערב  חברון,  הר  באזור  פרצות  ושתי  עציון 
תוכרז בניית גדר הביטחון סביב איו”ש כ”פרויקט לאומי מועדף” – תכנית 
שתמנע  ותקציבים  משאבים  בהקצאת  במעלה  ראשונה  עדיפות  בעלת 
פיגועי מחבלים כמו זה שהיה במתחם שרונה בתל-אביב בו חדרו מחבלים 

לישראל מאחת הפרצות בדרום הר חברון.

מה דעתך על המצב הכלכלי ועל תקציב המדינה?
תקציב המדינה הוא תקציב רע, כי אין בו בשורה לכל מי שזקוק לבשורה 
וזו רק דוגמא אחת מיני רבות – החקלאים. מבחינתי  בימים אלו. לדוגמא, 
החקלאות היא ערך לאומי, סמל והלכה למעשה של הציונות. אם הממשלה 

מחליטה לא להשקיע בחקלאות ולתת גב לחקלאים, זו 
ממשלה אנטי- ציונית.

מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית 
ודמוקרטיה?

היא מדינת  ישראל  כי מדינת  אני מאמין  ברוח הציונות, 
הלאום של העם היהודי ולכן צביונה הוא של מדינה יהודית 
ודמוקרטית. יש לאחד בין הקבוצות השונות בחברה שלנו 
וזאת רק על-ידי מתן כבוד הדדי לכל קבוצה ללא אפליה. 
את  לפקודיי  אפשרתי  תמיד  בצה”ל,  קצין  כשהייתי  גם 
חופש האמונה וקיום ההלכות והמצוות, כל עוד השתלב 
עם המשימה הצבאית העיקרית שהיא שמירה על ביטחון 
מדינת ישראל. יש לכבד את מכלול הזרמים היהודיים כמו גם את הזרמים 

השונים ביהדות העולם. 

מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?
מדינת ישראל נמצאת לכאורה ב”סטטוס קוו” מדיני. הבעיה היא שבמזרח 
התיכון אין דבר כזה סטטוס קוו - או שנעים קדימה, או שמדרדרים לאחור, 
ואנחנו מתדרדרים לאחור. הן בתחושת הביטחון של אזרחי מדינת ישראל, 
כי עלינו להיפרד  ומתכווצת. אני מאמין  והן בתמיכה הבינלאומית ההולכת 
מהפלסטינים ללא פגיעה בביטחון מדינת ישראל. וזה אפשרי! בניגוד לאלה 
שמתנים למעשה את מימוש החזון הציוני בקיום פרטנר כזה או אחר, אני 
אותם  להניח  ובאפשרותנו  רבים,  קלפים  בידינו  יש  כי  לטעון  דווקא  רוצה 
בזהירות זה אחר זה על השולחן. זאת כמובן, כדי לקחת את גורלנו בידינו, 
להיפרד מהפלסטינים מבלי לפגוע בביטחון המדינה ואזרחיה, ובכך להבטיח 

את מימוש החזון הציוני בעצמנו, ללא תלות באף גורם אחר.

אחדעל           לשבת אחד
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על היום שאחרי הפיגוע / ח"כ עמר בר-לב 
הפיגוע הנוראי שהתרחש בירושלים הזכיר לנו שוב שהמאבק על ארצנו 
עדיין לא תם. מחבל השועט במשאית אל עבר המון, קטע בן רגע את 
חייהם של ארבעה מיקיריי חיילנו: שיר, שירה, ארז ויעל, וצירף ארבע 
משפחות נוספות אל משפחת השכול. את הכאב והאובדן מלוות גם 
המחשבות על מדוע זה קרה והאם יכול היה גם אחרת? לצערי הרב, 
אסטרטגיה  בהיעדר  הכרוכה  לסכנה  אזהרה  סימן  הוא  הזה  הפיגוע 
עבר  אל  עיוורת  דהירה  מחליפה  אלו  את  כאשר  ומדיניות,  ביטחונית 

התהום שהיא מדינה דו-לאומית.
מצערת מאוד העובדה כי למרות שתופעת טרור היחידים כבר אינה 
חדשה, היא עדיין מהווה איום קשה המאתגר את ביטחוננו. סוג טרור 
מודיעין  ללא  פתאום,  צץ  שהוא  משום  למניעה,  במיוחד  קשה  זה 
מוקדם ובדרך כלל איננו קשור בהתארגנות או בארגון טרור כזה או 
אחר. על אף האתגרים שתופעה זו מציבה בפנינו, לא ננקטו האמצעים 
אף  התממשה  ולא  סוררים,  באותם  לטיפול  המרבים  והמאמצים 
ובפועלה  אי הנקיטה בצעדי מנע  אסטרטגיית פעולה מצד ההנהגה. 
משמעותית ארוכת טווח יצרו את הריק הזה בביטחון, אליו משתחלים 
גורמי טרור קטלניים. מזלנו הוא שצה"ל מורכב מחומר אנושי עשיר 
ואמיץ, חיילות וחיילים שידעו לתפעל את האירוע אליו נקלעו בצורה 

יעילה ומהירה.
אל מול אלו האמיצים, ניצב לו שלטון אדיש ואטום, שלא עושה דבר 
פועלים  אינם  מנהיגינו  כאשר  פחת.  פי  עבר  אל  אותנו  מדרדר  ובכך 
להיפרדות שלנו מהפלסטינים בדרכים השונות העומדות בפניהם, כמו 
ושומרון,  יהודה  כל  סביב  הביטחון  גדר  של  בנייתה  בהשלמת  למשל 
הם מסכנים בכך את עתידו של המפעל הציוני כולו בדהירה אל עבר 
מדינה דו-לאומית ללא ביטחון וללא חזון. מתוך הרצח הנורא בירושלים 
יש להסיק את המסקנות, ובמקום להמשיך ולאחוז בקרנות המזבח, יש 
מדינת  הציוני:  החזון  את   לקיים  ובכך  מהפלסטינים  ולהיפרד  ליזום 

ישראל, ארצו של העם היהודי, בטוחה, יהודית ודמוקרטית.

עם ח”כ עומר בר לב
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ואלה שמות בית ישראל הבאים מצרים את יעקב איש “
שמות  פרשת  ויהודה...”.  לוי  שמעון  ראובן  באו,  ובית 
“השבטים”,  יעקב,  בני  של  שמותיהם  בפירוט  פותחת 
הינו  שיעקב  העובדה  לבאות.  רמז  מעין  מהווה  אשר  פירוט 
האב הראשון שכל בניו נחשבים לממשיכיו וליורשיו, הגרעין 
של “עם ישראל” המתהווה, משקפת את הצלחתה ועוצמתה 
ידי  על  כאיום  שתיתפס  עוצמה  אותה  יעקב,  משפחת  של 
המצרים ותניע את תולדות עם ישראל במאות השנים הבאות. 
מהו “שבט”? במובן המילולי “שבט” הוא ענף המסתעף מן 
הגזע או מענף גדול יותר. במובן זה קיומם של שבטים אינם 
וריבוי הנובע ממקור ומגזע  עדות לפירוד דווקא, אלא לגיוון 
אחד. אכן בברכות שיעקב מעניק לבניו לפני מותו הוא נותן 
אנו כבר  ולכשרון של כל שבט. באגדות חז”ל  לייחוד  ביטוי 
מוצאים מסורות המתארות כיצד הייחוד של כל שבט תורם 
לסינרגיה וליצירת “שלם גדול הסך מחלקיו”. אם כן, “שבטיות” 
גיוון  יכולה לאפשר  היא  דבר שלילי, שכן  איננה  כלשעצמה 
כולו. אך למונח “שבט” גם מובן אחר:  ועושר שתורם לעם 
ה”שבט” הוא המקל באמצעותו מענישים את אלו שסוטים 
ייתכן שקבוצה  מן הנורמות ומפירים את החוקים. במובן זה 
סמכות  ובעלת  מספיק  גדולה  היא  כאשר  ל”שבט”  הופכת 

הקבוצה.  את  המייחדות  והמוסכמות  הנורמות  את  לאכוף 
טומן  העם  בתוך  שונים  שבטים  של  קיומם  לכך,  בהתאם 
לידי ביטוי בקיומן של קבוצות  בחובו סכנה של פירוד הבא 
שונות המתנהלות על פי נורמות וערכים פנימיים שונים ואף 
סותרים. ב”נאום השבטים” תיאר הנשיא ריבלין את האתגר 
ההיבטים של  בשני  כחברה המאופיינת  כיום  בפנינו  העומד 
השבטיות. על החינוך המשלב לענות על צורך השעה בחברה 
על  השמירה  את  לאפשר  אחד  מצד  ימינו:  של  הישראלית 
הזהות הייחודית לכל שבט, ועל הפרשנות של קבוצות שונות 
נגזרים  וערכים  נורמות  אילו  לשאלה  הישראלית  בחברה 
ולגלות  ליצור  יש  שני  מצד  והישראלית.  היהודית  מזהותם 
מכנה משותף היונק משורש אחד. חינוך משותף אין משמעו 
בין הקבוצות השונות או  וטשטוש ההבדלים  חינוך למחיקת 
ליכולת  חינוך  זהו  הישראלית.  בחברה  השונים  “השבטים” 
והעושר במגוון שקיים בחברה הישראלית  לראות את היופי 
כבוד  מתוך  לשיח  בסיס  המהווה  משותף  מכנה  ומציאת 

ובגובה העיניים. 

*הכותב הוא מנהל בית הספר העל-יסודי המשלב “קשת” 
מזכרת בתיה

ד”ר ידידיה עציון - מזכרת בתיהפרשת השבוע

מלכי רוטנר פרשת השבוע

פרשת שמות

רשת השבוע פותחת את ספר “שמות”. רבות פ
של  המוחלט  רובן  השם,  עניין  על  דובר 
התרבויות, גם בעולם המודרני, עוסקות עיסוק 
משמעותי בשם הניתן לאדם: השפעת השם על האדם, 
הזה.  השם  את  שנושא  גדול  אדם  לפי  שם  בחירת 
הימנעות מקריאת שם שמסמל כאב, מחלה, אסון או 

כל תופעה שלילית אחרת.

אנחנו נמצאים בעידן בו ה”פוליטקלי קורקט” השתלט 
שימוש  על  מוקעים  אנשים  הציבורי.  המרחב  כל  על 
פוגעני בביטויים, הרשתות החברתיות מנהלות אכיפה 
מוגברת על שימוש בכינויי גנאי, והשאלה העולה בכל 
הדיונים סביב נושא הPC - : האם שינוי השפה גורם 

לשינוי המציאות?

הזו  לנקודה  מתייחסת  בתנ”ך  וכתיב”  ה”קרי  תופעת 
לבין  בין צורת הכתיבה של המילה,  בדיוק. ההבדלים 

הקראתה וביטויה בקול. אמנם רוב הבדלי “קרי וכתיב” 
למסורת  הכתיבה  מסורת  בין  הבדלים  הם  בתנ”ך 
למקומות  דווקא  להתייחס  רוצה  אני  אבל  הקריאה, 
בהם ההבדל נובע מן הרצון להקפיד על לשון נקייה. 
התורה בעצם ההקפדה הזו מחנכת אותנו לשמור על 
שפה ראויה, ומקשרת באופן ברור בין הכוח שבדיבור 

לפועל. מחשבה ודיבור יוצרים מציאות,
של  הכרונולוגי  להקשר  להתייחס  שלא  אפשר  ואי 
גלות  ישראל,  גלויות  את  פותחת  הפרשה  הפרשה. 
בגלל  החלה  לא  היא  אחרות  לגלויות  ובניגוד  מצרים, 
חטא )ישנם פרשנים שסוברים אחרת(, אלא כדי לזקק 

ב”כור ההיתוך” את העם ולקרבו למתן התורה.
שמם  שינו  “שלא  משום  ישראל  נושעו  זו  מגלות 
על  שמותיהם,  על  שמרו  כלומר  ומלבושם”,  לשונם 
לשונם הטהורה והקפידו על מלבושיהם. השמירה על 
התבטאות מכובדת ושפה נקייה הצילה אותם משער 

הנ’, ואיפשרה את קבלת התורה.

“שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם”
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ְרא “ ַוַיּ ִסְבֹלָתם.  ְבּ ְרא  ַוַיּ ֵצא ֶאל-ֶאָחיו,  ַוֵיּ ה  ֹמֶשׁ ל  ְגַדּ ַוִיּ ִמים ָהֵהם,  יָּ ַבּ ַוְיִהי 
ִאיׁש.  ֵאין  י  ִכּ ְרא  ַוַיּ ָוֹכה,  ה  ֹכּ ֶפן  ֵמֶאָחיו. ַוִיּ ִעְבִרי  ִאיׁש  ה  ַמֶכּ ִמְצִרי  ִאיׁש 
ים  ֵני-ֲאָנִשׁ ְשׁ ה  ְוִהֵנּ ִני,  ׁ ַהֵשּ ּיֹום  ַבּ ֵצא  חֹול. ַוֵיּ ַבּ ְטְמֵנהּו  ַוִיּ ְצִרי  ְך ֶאת-ַהִמּ ַוַיּ
אֶמר: ִמי ָשְׂמָך ְלִאיׁש ַשׂר  ה ֵרֶעָך? ַוֹיּ ה ַתכֶּ ע: ָלָמּ אֶמר ָלָרָשׁ ים. ַוֹיּ ִעְבִרים ִנִצּ

ְצִרי?” ר ָהַרְגָתּ ֶאת ַהִמּ ֲאֶשׁ ה ֹאֵמר, ַכּ ֵפט ָעֵלינּו? ַהְלָהְרֵגִני ַאָתּ ְוֹשׁ
ויהי בימינו אנו, ויגדל הילד אלאור ויצא אל רעיו לנשק, וירא 
בסבלותם. וישמע כי שני מחבלים פלסטינים דקרו שני חיילים, 
האחד נורה ומת, השני נורה וחי. ויך את המחבל השני, ומת 
המחבל. מהו ההבדל? רק 3,000 שנה, והעובדה שמשה הוא 

אבי הנביאים – ואלאור רק סמל? הרבה יותר מזה.
משה הרג את המצרי משום שבאותה עת, בזמן-אמת, היכה 
המצרי את העברי. מכיוון שמשה הוא הנושא הנצחי של המסר 
“לא תרצח”, יש לשער שהמתת המצרי הייתה הדרך היחידה 
המוכה  העברי  רצח  את  למנוע  כדי  בפניו  פתוחה  שהייתה 
בידי אותו מצרי. מעשה כזה עומד גם בדרישות החוק הפלילי 

הקיים )סעיף 324יג לחוק העונשין של מדינת ישראל(. 
אלאור לא ירה במחבל במהלך הדקירה ומנע רצח של חייל 
אחר. הוא ירה בראשו לאחר תום האירוע החבלני. בית-הדין 
הצבאי קבע שאפילו בטעות לא שיער היורה שהוא או אחרים 
נתונים בסכנת חמורה ומיידית של מוות מידי המחבל, ושפעל 

איננה  למשה  אלאור  בין  השוואה  שום  בלבד.  נקם  מטעמי 
מתקבלת על הדעת.

הוא  התורה:  מן  הרשע  לדברי  להקשיב  כדאי  זאת  לעומת 
“עקץ” את משה, שהעיר לו על התנהגותו, באמצעות המסר 
יהודי. הרשע  שלפיו מסוגל האדם, הרוצח מצרי, לרצוח גם 
טעה, משום שמשה לא רצח – אלא הגן; אבל הקישור בין 

רצח הזר לרצח האח הוא נכון וחשוב. 
מותר לאדם לחשוב או לומר שבית-הדין הצבאי שלנו טעה, 
לעמדה  הדין  הכרעת  על  ביקורת  המתרגמים  ישנם  אבל 
שלפיה כל מחבל, ושמא כל ערבי, הוא בן-מוות גם כאשר 
אין על מי – או מפני מי – להגן. אותם אנשים עצמם שונאים 
שופטים, את הרמטכ”ל וכמחצית מבני עמם. זו חרב-הפיפיות 

המסוכנת ביותר. 
טוהר הנשק, הנגזר מכבוד האדם, איננו חיוני רק למי שעלול 
חיוני  הוא  ברובה.  מבוקר  בלתי  משימוש  כתוצאה  להיפגע 
לחברה שלנו, לאחיותינו ואחינו, כדי שקין לא ירצח שוב את 

הבל לעולם. 
*הכותב הוא מנהל קריית החינוך על שם בן-גוריון בעמק 
חפר, ויושב ראש ועדת החינוך של מרכז-רבין

שמות: בין אלאור אזריה למשה רבנו

אריה ברנע - מבשרת ציוןמשפט הלכה ומורשת ישראל

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, קוביה זו יכולה להיות שלך
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אמצע שנות ה-90' עלה רעיון מהפכני במוחו ב
פרסום  מערכת  בראש  העומד  יהודי  של 
והוצאה לאור. הרעיון היה כזה: מה היה קורה 
אם עיתון ה"ניו יורק טיימס", שנחשב לעיתון המשפיע 
והמפורסם ביותר בכל הזמנים, היה מפרסם מדי ערב 

ברור  נרות שבת.  הדלקת  זמני  לוח  שבת 
שמישהו יאלץ לשלם כדי לקנות את 

שבוע,  מדי  הזה  הפרסום  שטח 
הגאווה  על  רק תחשבו  אבל 

והמודעות היהודית שתיווצר 
שבועי  פירסום  בעקבות 
זה של השבת הקדושה 

כל כך לעם היהודי.
מיודענו,  הלך  וכך 
עשיר  יהודי  ומצא 
שהתמכר  ונדיב 
את  וקנה  לרעיון, 
שטח הפרסום תמורת 

של  "סמלי"  תשלום 
מדי   $  2,000 כמעט 

חמש  במשך  וכך  שבוע! 
ראו  שישי  יום  מדי  שנים 

את  העולם  ברחבי  היהודים 
המודעה הבאה:

"נשים יהודיות- זמן הדלקת נרות ביום 
שישי הזה הוא )וכאן הייתה רשומה השעה(.

כמה  במימון  לקצץ  נאלץ  עשיר  יהודי  אותו  לבסוף, 
זמני  פרסום  הופסק   1999 וביוני  שלו,  מהפרויקטים 
השבת, ומאז הוא לא פורסם שנית למעט פעם אחת.

היה זה ב-1 בינואר 2000, הניו יורק טיימס פרסם את 
מהדורת המילניום שלו.

וחגיגית שנפרשה על גבי  זו הייתה מהדורה מיוחדת 
שחזרו  הראשון  בעמוד  הראשיים.  העמודים  שלושת 
השני  בעמוד   ,1900 בינואר  ב-1  שהיו  החדשות  את 

בינואר  היום,1  לאותו  האקטואליות  החדשות  הופיעו 
2000, ובעמוד הראשי השלישי פורסמו תחזיות ל-1 

בינואר 2100 )כלומר מאה שנים קדימה(.
בעמוד בדיוני זה נכללו נושאים כגון: "ברוכים הבאים 

למדינה ה-51 – קובה!"
להצביע  מותר  לרובוטים  "האם  או 
בנוסף  הלאה...  וכך  בבחירות?" 
לכתבות המרתקות באותו עמוד 
2100 הוכנסה  בדיוני לשנת 
בתחתית  המודעה  שוב 
נשים  המיידעת  העמוד 
זמני  על  יהודיות 
שבת.  נרות  הדלקת 
שאף  בלי  סתם,  כך 
בעבורה  שילם  אחד 
או הזמין אותה. הניו 
בחרו  טיימס  יורק 

להכניס אותה.

יורק  ה"ניו  של  המו"ל 
קתולי  אדם  טיימס", 
לגבי  נשאל  אירי  ממוצא 
הייתה  שלו  והתשובה  זה, 
מדהימה ומדויקת להפליא, והיא 
היהודי,  העם  של  לנצחיות  נוגעת 
מדורי  נוהג  שכמנהגו  מנהג  של  ולעוצמה 
יקרה  מה  יודעים  לא  "אנחנו  אמר:  הוא  וכך  דורות. 
בשנת 2100, זה בלתי אפשרי לנבא את העתיד, אבל 
בדבר אחד אנחנו יכולים להיות בטוחים בהחלט והוא 

שבשנת 2100 נשים יהודיות ידליקו נרות שבת!"
ואז קרה הדבר המדהים הבא: מישהו קרא את הסיפור 
הזה שהופץ באימיילים. הוא לא התעצל, והלך לבדוק 
ביומן באיזה יום יוצא האחד בינואר 2100, וגילה שזה 

יוצא ביום שישי.
)www.shabes.net הסיפור נלקח מאתר השבת(

הסיפור המופלא מה"ניו יורק טיימס"

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, קוביה זו יכולה להיות שלך
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מאת: אליסף תל אור

לפרטים ומועדי סדנאות:
www.yarok-bair.co.il | 050-441-7144

הצטרפו לסדנא לגידול ירקות בבית ללא אדמה 
ב”ירוק בעיר” חוות החקלאות העירונית שעל גג 
דיזנגוף סנטר

חקלאות עירונית - גידול מזון בעיר בשיטות חדשניות 
ללא ריסוס כימי ובניצול מקסימלי של מקום. 
קרוב לצלחת, בריא, טעים, טוב לסביבה ולחברה! 

בואו ללמוד כמה פשוט לגדל בעיר!

מֹות”  ת “ְשׁ ָרַשׁ ָפּ
ֵתאּור  מֹות”, ּפֹוַתַחת ְבּ מֹות”, ַהּפֹוַתַחת ֶאת חּוַמׁש “ְשׁ ת “ְשׁ ָרַשׁ ָפּ
ָנַען.  ֶאֶרץ ְכּ ַׂרר ְבּ ָשּ ל ָהָרָעב ֶשׁ ֶשׁ ְיִריַדת ַיֲעֹקב ּוָבָניו ֶאל ִמְצָרִים ְבּ

ית”. ֵראִשׁ סֹוף חּוַמׁש “ְבּ ָבר הֹוִפיַע בְּ ְכּ אּור ֶשׁ ֵתּ
ֶמֶלְך  ִמְצָרִים  ְבּ ָקם  יַצד  כֵּ ְלָתֵאר  ה  ָרָשׁ ַהָפּ יָכה  ַמְמִשׁ זֹו  ה  ֻקָדּ ִמְנּ
יר אֹותֹו ְוֹלא הֹוִקיר לֹו ּתֹוָדה  ֹּלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף, ֹלא ִהִכּ ָחָדׁש, ֶשׁ
ָעם ִיְשָׂרֵאל - ְוָהָיה ָהִראׁשֹון ְלַכּנֹות  ַעל ּפֹוֲעלֹו, ְוַתַחת ֹזאת ָרָאה ְבּ
ה  ָרָשׁ ְוַהָפּ ַמְמַלְכּתֹו.  ַעל  ֶמת  ַאֶיּ ַהְמּ ְקֻבָּצה   - ֶזה  ֹתַאר  ְבּ אֹוָתם 
ָעם  ְבּ ר  ְלִהְתַעֵמּ ְכֵדי  ִבּ ַזר  ָגּ ֶשׁ ׁשֹות  ַהָקּ ֵזרֹות  ַהְגּ ֶאת  ְמָפֶרֶטת 

ִיְשָׂרֵאל, ּוִבְכֵדי ְלַהְחִליׁש אֹותֹו.
ר  ֲאֶשׁ ה,  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ יו  ַחָיּ קֹורֹות  ֶאת  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ֶרת  ְמַסֶפּ ְך  ֶהְמֵשׁ בַּ
ָנתֹו  ַהצָפּ ָדתֹו,  ִמֵלּ ָהֵחל  ֵצל:  ְלִהָנּ ִהְצִליַח  ְרֹעה,  ַפּ ֵזַרת  גְּ ַלְמרֹות 
ְרֹעה,  ת ַפּ ֶרְך ְמִציָאתֹו ַעל ְיֵדי בַּ אֹור, ֶדּ ֵתָבה ַעל ְשַׂפת ַהְיּ ָחתֹו ְבּ ְוַהָנּ
ִהְתָעְרבּותֹו  ְרֹעה,  ַפּ ית  ִמֵבּ ִליִציָאתֹו  ְוַעד  ְרֹעה,  ַפּ ֵבית  ְבּ ּדּולֹו  ִגּ
ְרֹעה ַיֲהֹרג אֹותֹו ַעל  ַפּ ׁש ֶשׁ ִריִבים ׁשֹוִנים ּוְבִריָחתֹו ְלִמְדָין ֵמֲחָשׁ בְּ

ַמֲעָשׂיו.
ה  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ קֹורֹוָתיו  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְמָתֶאֶרת  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ל  ֶשׁ סֹוָפּה  בְּ
אן ּוְבנֹות ִיְתרֹו,  ין רֹוֵעי ַהֹצּ ִריב נֹוָסף, ֵבּ ִמְדָין: ֶאת ִהְתָעְרבּותֹו ְבּ ְבּ
ן ִעם ִצּפֹוָרה ְוִלְרעֹות ֶאת  ּמֹוִביל אֹותֹו ְלִהְתַחֵתּ ֵהן ִמְדָין, ָמה ֶשׁ ֹכּ

ֹצאן ָאִביָה – ִיְתרֹו.
ֶנה ַהּבֹוֵער,  ְסּ בַּ ה  ֹמֶשׁ ֶאל  ל ה’  ֶשׁ ּלּות  ִהְתַגּ ַבּ ֶמת  ֶיּ ִמְסתַּ ה  ָרָשׁ ַהָפּ

ּיֹוִציא ֶאת ָעם ִיְשָׂרֵאל ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות.   ִליַח ֶשׁ ׁ ָשּ ּוְבִחיָרתֹו ַכּ

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
נֹות ִיְתרֹו, ַאְך ֹלא ְמֹפָרט  יַע ֶאת ְבּ ה הֹוִשׁ ֶשׁ ֹמּ ה ְמָתֶאֶרת ֶשׁ ָרָשׁ ַהָפּ

יַצד ָעָשׂה ֹזאת. ּה ֵכּ בָּ

ָעָשׂה ֹזאת?  ם ְמַדְמְיִנים ֶשׁ יַצד ַאֶתּ • ֵכּ
ין  ְפֵניֶכם, ְוַהְתִאימּו ֵבּ ִלּ ִרים ֶשׁ ָיּ ֵני ַהַצּ ל ְשׁ מּונֹות ֶשׁ ְתּ •  ִהְתּבֹוְננּו ַבּ

ְתִאיָמה ָלּה: מּוָנה ַלּכֹוֶתֶרת ַהַמּ ַהתְּ

www.meytarim.org.il

את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

משה ובנות יתרו.  
הגדת הזהב, ספרד, 

ברצלונה, 1320 בקירוב. 

סבסטיאנוריצ´י, 
.1720

כיצד אתם פותרים ריבים ומחלוקות? 
כיצד לדעתכם נכון לפתור אותם? 

רֹוַע ֹכַח ַהְזּ ְכנּוַעְבּ ִדּבּור ְוִשׁ ְבּ



ב-1918 ה נולד  גורן  שלמה  רב 
בעיר זמברוב שבפולין לאברהם 
בשנת  גורונצ’יק.  ציפורה  וחיה 
1925 עלה עם משפחתו לארץ ישראל. 
בכפר  המשפחה  התגוררה  בתחילה 
ושם  מייסדיו,  בין  היה  שאביו  חסידים, 
המזרחי.  תנועת  של  הספר  בבית  למד 
לירושלים,  משפחתו  עברה  מכן  לאחר 
חיים”,  “עץ  תורה  בתלמוד  למד  והוא 
12 החל ללמוד  שם הוכר כעילוי. בגיל 
 17 בגיל  בירושלים.  חברון  בישיבת 
נסמך לרבנות ופרסם את ספרו הראשון 
“נזר הקודש” )חידושים על משנה תורה 
המוקדשים(.  פסולי  הלכות  לרמב”ם 
“שערי  ספרו  את  פרסם   21 בגיל 
התלמוד  קטעי  את  ליקט  שבו  טהרה”, 
למשניות  השייכים  והירושלמי  הבבלי 
של מסכת מקוואות )שעליה אין תלמוד 
ערוך(, וחיברם למעין תלמוד על מסכת 
מקוואות. ב־1945 נשא לאשה את צפיה 
גורן, בתו של הרב דוד כהן )הרב הנזיר(, 
מתלמידיו המובהקים של הראי”ה קוק.

הלחימה טרם הקמת המדינה 
ובמלחמת העצמאות

העברית  באוניברסיטה  לימודיו  במהלך 
הצטרף הרב גורן לארגון “ההגנה”. מאחר 
הארגון  מהתנהלות  רצון  שבע  היה  שלא 
השנייה  העולם  מלחמת  שבין  בשנים 
לארגון  עבר  ישראל,  מדינת  להקמת 
הלח”י. עם זאת, התנגד לפעולות טרור של 
הלח”י ולפגיעה בערבים רק בגלל היותם 
העצמאות  מלחמת  ראשית  עם  ערבים. 
החליט לעזוב את הלח”י ולהצטרף חזרה 
ל”הגנה”, בשל דעתו כי בשלב זה מוטלת 
כנגד  להתאחד  הארגונים  כל  על  חובה 
לקבל  יכול  היה  גורן  הרב  הערבי.  האויב 
פטור מגיוס עקב היותו רב, אך הוא סירב 
לפטור והתנדב להצטרף לכוחות הלוחמים. 
בירושלים  העירונית  הלחימה  במסגרת 
הוצע   1948 חורף  במהלך  כצלף.  שימש 
מימון  הרב  הרצוג,  הרב  ידי  על  גורן  לרב 
ועל דעת בן-גוריון להתמנות כרב הראשי 
לקבל  התרצה  הוא  העברי.  הצבא  של 
את המינוי, בתנאי שיתאפשר לו להמשיך 

לקחת חלק בפעילות הלחימה.
במסגרת פעילותו בירושלים ארגן הרב גורן 
הכשרות  והכנות  המטבחים  הכשרת  את 
סדר  ישיבות.  בחורי  בסיוע  פסח  לקראת 
פסח זה הפך לדגם לסדרי פסח עתידיים 
בצה”ל. נושא אחר שאליו נדרש הרב גורן 
שבת  חילול  נושא  היה  תקופה  באותה 

לצורך ייצור תחמושת לצבא ולצורך הכנת 
ביצורים. באחד מימי שישי נקרא הרב גורן 
בדחיפות למפקדת הצבא בירושלים, שם 
מודיעינית  ידיעה  התקבלה  כי  לו  הודיעו 
על כך שהלגיון הירדני מתכוון לכבוש את 
השבת.  בבוקר  טנקים  בעזרת  ירושלים 
תעלות  חפירת  הצריכה  הכיבוש  מניעת 
נ”ט בליל שבת, והכוח הזמין לביצועה היה 
בעיקר בני הישיבות. בערב שבת עבר הרב 
את  להם  תיאר  ישיבות,  בני  בריכוזי  גורן 
המצב הצבאי וביקשם להצטרף לפעולות 
בחורי  אלף  מעל  הגיעו  לבסוף  החפירה. 
ישיבות למטרה זו. התעלות שנחפרו מילאו 
פלישת  את  ועצרו  תפקידן  את  בהצלחה 

הכוח המשוריין בבוקר השבת.

הרב הראשי לצה”ל והתפילה 
בכותל המערבי

הרב  נפגש  הראשונה  ההפוגה  במהלך 
גורן עם דוד בן-גוריון, לצורך מינויו הרשמי 
גורן הביע בעיני  כרב ראשי לצה”ל. הרב 
בכשרות  צורך  יש  כי  דעתו  את  בן-גוריון 
באופן  הצבא,  בכל  שבת  ובשמירת 
ממלכתי, וכי בכל בסיס צבא צריך שיהיה 
על  חובה  להטיל  אין  אך  כנסת,  בית 
הבריטי  לצבא  )בניגוד  בו  לבקר  החיילים 
שבו הוטלה חובה על כל החיילים לצעוד 
אליה(.  להיכנס  לא  אך  הכנסייה,  עד 
הרב  את  בן-גוריון  הציג  הפגישה  בסיום 
בשל  דורי.  יעקב  הרמטכ”ל  בפני  גורן 
ביקש  בנושא,  בן-גוריון  החשיבות שראה 
לרב  משרד  להציב  מהרמטכ”ל  בן-גוריון 
גורן בסמוך ללשכתו של בן-גוריון, לצורך 

מגע ישיר במקרה הצורך. תוצאה נוספת 
של הפגישה הייתה עברות שם המשפחה 

מגורנצ’יק לגורן.
כי  לו  כשנודע  הימים,  ששת  במלחמת 
עלה  במלחמה,  הירדנית  החזית  נפתחה 
הרב גורן לירושלים והצטרף לחטיבה 55 
בפיקוד מרדכי גור. הוא נכנס עם אנשיה 
לעיר העתיקה דרך שער האריות, והיה מן 
הראשונים שהגיעו לכותל המערבי, לאחר 
ברכת  שם  אמר  הוא  הבית.  הר  כיבוש 
בברכה.  והלל  רחמים  מלא  אל  שהחיינו, 
את כניסתו לעיר העתיקה ואת התפילות 

ליווה בתקיעות שופר. 
תפקידיו לאחר פרישתו מצה”ל

בשנת 1968 נבחר הרב גורן לרב הראשי 
את  למלא  החל  אולם  אביב,  תל  של 
השתחרר  אז   ,1971 בשנת  רק  התפקיד 
הראשי  לרב  נבחר   1972 בשנת  מצה”ל. 
האשכנזי לישראל. הוא כיהן בתפקיד זה 
עד שנת 1983. לאחר שפרש הקים סמוך 
ישיבת  את  בירושלים  המערבי  לכותל 
האידרא ) אידרא בארמית פירושה “גורן”(, 
כן כיהן  ועמד בראשה עד לפטירתו. כמו 
שנותיו  בשתי  ברכה  הר  ישיבת  כנשיא 
האחרונות, ובתקופה זו היה נוסע להעביר 
בה שיעור מדי שבוע. הרב גורן נפטר בתל 
אביב ב-29 באוקטובר 1994, ונטמן בבית 

הקברות בהר הזיתים.
הגותו ומשנתו ההלכתית

על הרב גורן הוטל להעמיד את היסודות 
לרבנות צבאית, ולפסוק בנושאים הלכתיים 
מסורת  ללא  וזאת  לצבא,  הקשורים 
בנושאים אלו בספרות ההלכתית. במהלך 
מלחמת העצמאות הנהיג לראשונה היתר 
התיר  בצה”ל,  פסח  בערב  מצה  לאכילת 
לחיילים לצאת בשבת מחוץ לתחום שבת 
לצרכים שונים, כגון לשמוע תקיעת שופר 
ולשיעור  במניין  לתפילה  השנה,  בראש 
צבאי  כרב  כהונתו  שנות  לאורך  תורה. 
גורן עגונות רבות, החל  ראשי התיר הרב 
השחרור,  מלחמת  חללי  של  מהעגונות 
מאוחר  עציון.  בכפר  הקרב  חללי  ובפרט 
הצוללת  חללי  עגונות  את  גם  התיר  יותר 
מול  שטובעה  “אילת”  והמשחתת  “דקר” 
קבע  לצה”ל  הראשי  כרב  מצרים.  חופי 
בצה”ל.  לסידור  אחיד  נוסח  גורן  הרב 
לתלמוד  מיוחדת  חיבה  גילה  גורן  הרב 
הירושלמי, לו ייחס מסורת הלכתית שונה 
מן התלמוד הבבלי. בשנת 1961 אף זכה 
ליהדות על עבודתו בחקר  ישראל  בפרס 

התלמוד הירושלמי.

רגע היסטורי
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הרב שלמה גורן 

 )כ”א בשבט תרע”ח, 
3 בפברואר 1918 – כ”ד 

בחשוון תשנ”ה, 
29 באוקטובר 1994( 

)צילום: יעקב סער, לע”מ(


