
שיחת השבתשיחת השבת
14.4.17   גיליון פסח ב”ה   ערב שבת קודש חול המועד פסח   י״ח בניסן התשע”ז   

משני ל מורכב  שלנו  השנה  וח 
אחד  מעגלי שנה: מעגל שנה 
מתחיל בחודש תשרי, אשר בו 
על פי חז”ל נברא העולם, ומעגל שנה 
שני מתחיל בחודש ניסן, אשר בו יצא 
עם ישראל מעבדות לחירות. “ַהֹחֶדש 
הּוא  ִראׁשֹון  ים,  ֳחָדִשׁ ֹראׁש  ָלֶכם  ה  ַׁהֶזּ
ניסן, כפי  ָנה”. חודש  ׁ ַהָשּ י  ְלָחְדֵשׁ ָלֶכם 
שמבהירה התורה בפרשת “בא”, הוא 

החודש הראשון בשנה העברית. 
השנים  מראשי  אחד  כל  מבטא  בכך 
האלו מעגלי שייכות שונים: ראש השנה 
שחל בתשרי הוא מעגל השייכות של 
חג  פסח,  ואילו  העולם,  לכלל  האדם 
חירותנו, החל בניסן הוא מעגל השייכות 
מזל  כן,  אם  ישראל.  לעם  האדם  של 
ניסן  חודש  הולדת!  יום  לנו  יש  טוב! 
הוא יום הולדתנו כעם. חודש ניסן הוא 
נגאלו,  ישראל  בו עם  החודש הראשון 
ונולדו מחדש כעם, הפכו מעם  נבראו 

עבדים לעם סגולה. 

המסר הסמוי של קורבן הפסח

בהתאם לכך קרבן הפסח נתפס כברית 
הלאומית שלנו כעם עם הקב”ה. לכן, 
ניתן היה להניח שקרבן פסח יהיה קרבן 
המהווה  אחת  בהמה  כלומר   – ציבור 
ישראל.  עם  כל  בשם  מובאת  קרבן, 
אבל לא כך היא. קרבן פסח הוא דווקא 
קרבן  הביאה  משפחה  כל  יחיד.  קרבן 
ידי כל  נאכל על  והקרבן  בפני עצמה, 
אדם בנפרד עם חבורתו או משפחתו. 

הלאומית  הברית  מתבטאת  זו  בדרך 
בצורה מיוחדת ויוצאת דופן: העם כולו 
עושה מעשה משותף, באותו זמן ומקום, 
אך במעשה זה ניכרים ההבדלים שבין 
הפרטים השונים המרכיבים את העם. 

אחדות כן, אחידות לא. 
מכאן אנו יכולים ללמוד שיעור חשוב: 
האחדות הלאומית שלנו איננה דורשת 
את טשטוש הזהויות האינדיבידואליות 
העם,  את  המרכיבים  הפרטים  של 
אלא נוצרת על ידי צירוף כלל הזהויות 
שלנו  והמובחנות  האינדיבידואליות 

יחד. 

מקורבן פסח אל החינוך 
המשלב

לממש  מבקשים  אנו  הזה  הרעיון  את 
גם בחינוך המשלב: מחד, להפגיש בין 
בעלי זהויות שונות בכדי ליצור שותפות 
ומאידך,  העם.  חלקי  בין  ואחדות 
ואחת מהתלמידים  לאפשר לכל אחד 
הזהות  על  לשמור  ומהתלמידות 
החיים,  אורחות  על  שלהם,  הייחודית 
השונות,  העדות  השונות,  המסורות 
שבה  כך  בביתם.  הנהוגות  והאמונות 
מעמיקים  האחדות,  תחושת  עם  בעת 
התלמידים את הזהות האינדיבידואלית 
ומתוודעים ליופיו של הגוון הייחודי של 
המיתרים  הרמוניית  בתוך  מיתר  כל 

הכוללת. 

*הכותבת היא מנכ”לית רשת 
“מיתרים”, רשת לחינוך יהודי משלב
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פנינת השבת
ּספירת העומר

ת,  ָבּ ׁ ַהַשּ ֳחַרת  ִמָמּ ָלֶכם  ם  “וְסַפְרֶתּ
נּוָפה  ַהתְּ ֹעֶמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום 
ְהֶייָנה.  ִתּ ִמיֹמת  ְתּ תֹות  ָבּ ַשׁ ַבע  ֶשׁ  -
ִביִעת  ׁ ַהשְּ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ ֳחַרת  ִמָמּ ַעד 
ם  ְוִהְקַרְבֶתּ יֹום,  ים  ׁ ֲחִמִשּ רּו  ְסְפּ ִתּ
כ”ג,  )ויקרא  ַלה”  ה  ֲחָדָשׁ ִמְנָחה 

ט”ו-ט”ז(’.
ְסִפיַרת ָהֹעֶמר  היא  מצווה  ביהדות  
יום  בתורה לספור כל  המופיעה 
חג  ממוצאי  החל  ימים   49 במשך 
)מהקרבת קורבן  פסח  של  ראשון 
העומר. )ביום החמישים של הספירה 
שנקרא  השבועות,  חג  את  חוגגים 
של  השבועות  שבעת  שם  על  כך 
גם  העומר היא  הספירה. ספירת 
חלה   שבה  זו,  תקופה  של  כינויה 

מצוות הספירה.
שבת שלום ומועדים לשמחה  

יחיאל מלכה  

החודש בו בני ישראל נולדו
מחדש כעם /ד״ר רנית בודאי היימן

רגע היסטורי
הרב ד”ר אהרון 

ליכטנשטיין

משפט הלכה 
ומורשת ישראל
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גיליון פסח
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

בת חול המועד פסח היא הזדמנות ש
כה  ולבחון  לרגע  לעצור  מצוינת 
וכה, לבחון את הרישא והסיפא של 
החג. ליל הסדר ושביעי של פסח - כל אחד 
בכללותו  החג  אחרת.  גישה  מסמל  מהם 
כל   - מנוגדת  תזה  או  גישות  שילוב  מבטא 
אחד יבחר לעצמו את החלופה. נסביר ונדגים 
במה דברים אמורים: ליל הסדר כל כולו בנוי 
לראות  צריך  אחד  כל  החוויה.  תחושת  על 
אלמנטים  ממצרים.  יצא  הוא  כאילו  עצמו 
שונים מעצימים את תחושת החוויה. סימנים 
שונים וטקסט המלווה את כל הערב, חובה 
הלכתית על אכילת מצה, הגבלת זמן אכילת 
לכל  ומעל  הארוחה.  שעת  והגבלת  המצה 
זאת עומדת המציאות כי בכל מקום בעולם 
ליל הסדר  זהים.  ליצירת התחושה  היסודות 
דומים.  מאוד  בקווים  מצוין  ובפולין  בתימן 
להאריך  שלא  נהוג  כי  מספרים  דבר  יודעי 
לגזול  לא  כדי  הסדר  בליל  התפילה  בניגוני 
הסדר.  ליל  תחילת  מועד  את  ולדחות  זמן 
בסעודה  תחושות  יצירת  הוא  הערב  מוקד 
המרכזית ולא בשום דבר אחר זולתה. בעוד 
שבליל הסדר אנחנו חווים “את”, בשביעי של 
פסח אנחנו מדברים “על”. בקריאת התורה 
קוראים את שירת הים, קריאת ים סוף. אנחנו 

מספרים על האירוע המשמעותי ביותר לעם 
ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו המקראית. 
תזת החוויה לעומת תזת השיח “על” חוצה 
הוא  התחומים  מן  אחד  שונים.  עניין  תחומי 
או  ילדים  להוביל  ראוי  האם  החינוך.  תחום 
האם  התחושות?  במסלול  רק  תלמידים 
יותר  גבוה  רובד  באמת  הוא  “על”  הדיבור 
מדובר  שמא  או  החוויה  יצירת  מאשר 
שתי  אלו  כי  לומר  ניתן  מאידך  באשליה? 
חלופות שונות ובהתאם לנסיבות נכון לבחור 

מה מתאים יותר. 
גישות אלו קיימות ללא  בו  עולם תוכן אחר 
העיתונאי  התקשורת.  עולם  הוא  הכרעה 
המדווח,  העיתונאי  להיות  המסורתי תפקידו 
“הריפורטר”. משימתו לתת לצרכן התקשורת 
וממש לא משנה באיזו מדיה מדובר להיות 
ודמויות  קולות  תמונות,  החוויה.  מן  חלק 
לעיתים  אחר  במבט  הגישה.  סימני  אלו   -
מתוך פרספקטיבה של זמן תגיע העיתונות 
הפרשנית. הפרשן יעניק הקשר לסוגייה, מבט 
היסטורי. הפרשן לעולם לא יספר את הסיפור. 
שבעולם  בעוד  “על”.  ירחיב  תמיד  הפרשן 
ומהוות  בכפיפה  גרות  אלו  תפיסות  החינוכי 
התקשורת  בעולם  לבחירה,  שונות  חלופות 
משלימות  עולם  תפיסות  בשתי  מדובר 

כאמור,  המדווח,  העיתונאי  דעת.  ומרחיבות 
ומעניק  והפרשן מרחיב  מספר את הסיפור, 
לפני  אישית:  בנימה  לסיים  אבקש  הקשר. 
15 שנים משפחתי ואני חווינו יציאת מצרים 
“פארק”  במלון  הסדר  בליל  היינו  נוספת. 
בכל  הנורא שהתרחש שם.  בפיגוע  בנתניה 
היה  הסדר  ליל  לקראת  הראשונות  השנים 
עיסוק באירוע עצמו. אין כוונתי בכתיבה על 
משפחות ההרוגים, כיצד הנוכחים השתקמו. 
עצמו.  האירוע  על  עיתונאית  כתיבה  אלא 
ככל שעברו השנים התקשורת פחות ופחות 
חוזרת  הצורך  ובמידת  בפיגוע,  מתעניינת 
אלא  “את”  לספר  אין  ההרוגים.  למשפחות 
לדבר “על”. אני לקחתי על עצמי לספר את 
הסיפור כמו שהוא. בלי להוסיף פרשנות, רק 
להנכיח את הסיפור ההוא. כך אני נוהג ככלי 
שהתקשורת  לפיגוע  הקשור  בכל  ראשון 
פסקה מלהתעניין בו, כך אני נוהג ביחס ליום 
ובעדות  ולגבורה, מכלי שני  הזיכרון לשואה 
מלספר  האחרונות  בשנים  שפסק  קריאה, 
הכלכלי  במצבם  עוסק  אלא  שואה  סיפורי 

בימנו. 
*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת
 בר אילן והמכללה האקדמית ספיר.

הראשון המתפרסם כ למאמרי  פרולוג 
השבת”,  “שיחת  התורני  בגליונכם 
הציונות,  “רוח  את  בתוכו  והמעגן 
לפתוח  הרשוני  והדמוקרטיה”,  החברה 
חז”ל  שהורונו  כפי  אכסניה”  של  ב”שבחה 
הוקרתי  את  להביע  גם  כמו  ס”ג(,  )ברכות 
ועוד  הלזו,  ההזדמנות  על  האישית  ותודתי 
בשבת מיוחדת, שבת חול המועד פסח, דבר 
המעיד על “נאה דורש נאה מקיים”. אשר על 
כן, בחרתי בנושא הנ”ל ולקשרו לחג מיוחד, 
האומה  של  הווייתה  בנשמת  והצרוב  מכונן 

היהודית לדורותיה. 
ולכל  רבים  ידוע בשער בת  כבר  חג הפסח 
בר בי רב גם בשמות ובכינויים נוספים החל 
מתקופת המקרא, מאז שהוציא הקב”ה את 
ישראל ממצריים )וגם אותנו במשמע, שהרי 
הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  “חייב 
הברזל.  כור  ההיתוך,  מכור  ממצרים”(  יצא 
הוא הכלי שבו האומן מתיך  “וכשם שהכור 
את המתכות, כך מצרים הייתה “הכלי” שבו 

הותכו גופותיהם ונשמותיהם של עם ישראל” 
)מדרש גם(. יש לציין שעל חשיבות סמליותו 
כחג גאולה, חירות, אביב, אמונה וביטחון בה’ 
דרשות  הררי  ונכתבו  נאמרו  כבר  וכיוצ”ב, 
ערך  והוא  חשוב,  היבט  ברם,  ומאמרים. 
מוזכר  כלל  ובדרך  הוצנע  די  התודה  הכרת 
“בין השיטין”. הבה נבליט, נדגיש ונטען שחג 
הפסח יכול לשמש כ”גורם מזמן” להיותו חג 

של הכרת תודה, וכדלקמן:

משה חוזר למצרים מארץ מדיין, מקום מגוריו 
ונישואיו לציפורה והולדת שני ילדיו בתקופת 
גאולת  את  מבטיח  שהאל  לאחר  בריחתו, 
וזורח  בוקע  ישראל  גאולת  “וניצוץ  העם 
הפרעוני  השליט  גם(.  )מדרש  גדול”  באור 
משמש  כשמשה  מכות,  בעשר  לוקים  ועמו 
“המכה הראשי” ואהרון אחיו “העזר שכנגד”. 
הוא אינו מבצע את שלוש המכות הראשונות, 
ואהרון אחיו הוא שמבצעם. וזאת, “כי מידת 
באישיותו”  טבועה  הייתה  התודה  הכרת 

האל.  ותמיכת  בגיבוי  כמובן,  גם(,  )מדרש 
גם  כמו  לחיקוי”,  “מודל  בכך, משה משמש 
ביישום ערכים חיוביים נוספים, כמו למשל: 
ענווה, צניעות, רחמנות, אהבת ישראל, עזרה 
משריש  מדגים,  רבנו  משה  ועוד.  לזולת 
ומנחיל לעם ישראל את העוצמה המוסרית 
של מידת הכרת הטוב והתודה, כדפוס בסיסי 
אמורה  אשר  ונכוחה  ראויה  התנהגות  של 
להיות מיושמת אצל כל בן אנוש. מידה זו היא 
והלא  המגונות  המידות  מן  לאחת  אנטיתזה 
בטובה”  “כפירות  או  טובה”  “כפיות  רצויות, 
)כהגדרתם של חז”ל(, מידה נלוזה המיוחסת 
לאדם הראשון “שכפר בטובתו של הקב”ה”, 
במדבר  כשבנדידתם  לישראל  יוחסה  ואף 
על  כשאמרו  הקב”ה”  של  בטובתו  ‘’כפרו 
המן, האוכל הניסי שאכלוהו במדבר: “ונפשנו 

קצה בלחם הקלוקל”.

*הכותב הוא מרצה ללימודי יהדות 
ואקטואליה.

 ליל הסדר ושביעי של פסח
שילוב גישות או תזה מנוגדת!

חג הפסח - חג של הכרת תודה 

רועי לחמנוביץ’-שהםחברה והלכה

ד״ר מוטי גולן -פתח תקוהפרשת השבוע
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יחיאל מלכה

• מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית 
ודמוקרטיה?

המתח בין זהותה היהודית לזהותה הדמוקרטית של המדינה הוא 
בעוכריה של המדינה עד ששום צד לא מרוצה. הרי כדי לשמור 
על זהותה היהודית של המדינה, ישראל מכופפת את הדמוקרטיה 

שלטון  שיבטיח  יהודי  רוב  להבטיח  כדי 
זה  האם  למדינה.  יהודי  אופי  וכך  יהודי 
נשאלת  אבל  לגמרי.  לא  דמוקרטי? 
השאלה מהו אופי יהודי של מדינה? רוב 
באופן  מצוות  מקיימים  לא  הישראלים 
מלא או בכלל. מה עושה אותם יהודים? 
בישראל  מכירים  לא  למשל  החרדים 
מתנהלת  היא  שהרי  יהודית,  כמדינה 
ולא  הדמוקרטית  הכנסת  חוקי  על-פי 
על-ידי חוקי ההלכה או פסיקות הרבנים. 
דמוקרטיים?  החרדים  את  עושה  ומה 
מצד  לחלוטין.  מודרות  הרי  שם  הנשים 
שני החילוניים דורשים תחבורה ציבורית 
בשבת ונישואים אזרחיים מבלי להזדקק 
לרבנות.  כלומר, הפרדת דת מהמדינה. 
מדינה  מכל  הנדרש  הצעד  בעצם  זהו 
בצרפת,  הדת  במערב.  דמוקרטית 
אנגליה וארה"ב למשל היא מחוץ לענייני 

המדינה, והממשלה לא מממנת לימודי דת או פקידי דת )כלשהי(. 
וגם  מוגבל,  בערבון  דמוקרטיה  אנחנו  לשם,  הגענו  לא  עוד  כל 

מדינה יהודית בערבון מוגבל.

• מה תאחל לעם ישראל בחג הפסח חג האביב?
בערב החג כאשר אני קורא עם יקיריי "עבדים היינו במצרים", אני 
מבקש שנזכור את מי שעודם עבדים בימינו אנו. מי שאין חירותם 
נתונה בידיהם. נזכור ונחשוב, מה אנחנו יכולים לתרום לחירותם 
הן  ורגליהם  ידיהם  על  בימינו, אלה שהשלשלאות  של העבדים 
שלשלאות של עוני, פליטות, פחד ואימה. אני מאחל לכולנו חג 
ושנצא ממנו משוחררים  ובשמחה  חירות שמח שיעבור בשלום 

יותר. 

• המימונה - תשורה של אהבה לישראל
פרופ' סמי שלום שיטרית

ישראל.  לכלל  מרוקו  מיהודי  אהבה  של  תשורה  היא  המימונה 
תרומה של שמחה ולבבות פתוחים לתרבות די מסתגרת וקפוצת 
גדולתה  את  האשכנזים  אחינו  הבינו  לא  לצערנו,  אגרופים. 
ולצחוק  ללעג  הושמה  היא  רבות  שנים  ובמשך  המימונה,  של 

וענטוזים  מופלטה  אסוציאציות:  לשתי  צומצמה  ומשמעותה 
)אחת ולתמיד: אין ריקודי בטן במימונה(. או כפי שייעצה גולדה 
ותעשו פחות  מאיר למרוקאים, תפסיקו עם כל השמחות הללו 
ילדים, אולי לא תהיו עניים כל-כך... אין ספק שידם של עסקנים 
יותר  עוד  הזה  החג  את  דרדרו  הפוליטיקה  בשולי  מרוקאים 
והפכו אותו למעין טקס משפיל, בו יורדים אדוני הארץ הלבנים 
כריות  על  אתם  ויושבים  הילידים,  אל 
או שטיחים מבהיקים, שותים  צבעוניות 
נוטפת  מופלטה  ולועסים  בנענע  תה 
ושוכחים לשעה קלה את  וחמאה  דבש 
החברתיים-תרבותיים  הכוחות  יחסי 
חג  את  שמזכיר  מגונה  מנהג  ביניהם. 

ההודיה האמריקאי.
עליית  של  המוטו  זה  מאהבה.  באנו 
יהודי מרוקו לישראל. עלייה של יהודים 
שהמניע היחיד שלהם לעזוב ולעלות אל 
בבשורת  מלא  אמון  מתוך  הלא-נודע, 
הגאולה, המניע הזה היה אהבה. אהבת 
הארץ. אהבת עם ישראל. אהבת השם 

ואהבת המסורת היהודית. 
להוסיף  צריך  המימונה  של  בהקשר 
הבריות,  אהבת   - האנושי  הממד  את 
הדלת  מסורת  הן  האחרים.  השכנים, 
חג  ממאפייני  אחד  שהיא  הפתוחה 
המימונה במקורו במרוקו, הייתה תמיד דלת פתוחה גם לשכנים 
המוסלמים, אשר היו הם אלה במקומות רבים שהביאו את החמץ 
המיוחד  היום  או  החג,  החג.  צאת  עם  היהודים  לבתי  הראשון 
הזה, מקורו במסורות תרבותיות מקומיות במרוקו  הזה, הנפלא 
החג  לשם  ואין  מספרד  לא  גם  התנ"ך,  או  התורה  מן  לא  שהן 
עיקרה של  יהודי מרוקו.  על  והאהוב  שום קשר לרמב"ם הגאון 
המסורת הזאת היא חגיגת האביב, הפריחה, ההתחדשות והפריון. 
לכן נהגו להשתדך ולהתארס ביום הזה. זה היה יום חג עממי, לא 
וכל  המימונה  ליום  בסידור  או  במחזור  תפילה  אין  בעיקרו.  דתי 
ברכה  מימונה,  "א-ללה  או  ותסעדו",  "תרבחו  כמו  החג  ברכות 
מסעודה" אופיין עממי ואף חילוני אם תרצו )כמובן אני לא מדבר 

על הברכות השגרתיות של "פרי העץ", "מיני מזונות" וכדומה(.
חג  צריכים  הישראלים  כל  כזה.  חג  צריך  שלנו  החגים  מחזור 
כזה. לקחת את המוטיבים העיקריים שלו, ללמוד אותם, להרחיב 
ולשכלל אותם ככלים של פתיחות ואהבה, ולאזרח אותם בישראל 
הזניח  החלק  היא  עבורי  אבל  חשובה,  המופלטה  לאומי.  כחג 

ביותר במימונה.
תרבחו ותסעדו.
חג שמח.

פרופסור סמי שלום שטרית הוא משורר וסופר. פרופ' שטרית מלמד בבית הספר לקולנוע במכללת 
העיון  וספר  באשדודית"  "שירים  השירה  ספר  הרבים:  ספריו  בין  יורק.  בניו  קולג׳  ובקוויס  ספיר 
"המאבק המזרחי בישראל". הוא פרסם מאות מאמרים ויצר סרטים דוקומנטריים, האחרון שבהם, 
שירה  ערבי  להרצאות,  מוזמן  שטרית  ביטון.  ארז  המשורר  על  נעשה  תזזית",   רוח  על  "משהו 

והקרנות של הסרטים התיעודיים שלו.
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יפעת לוי-סנסנה

ילדי ב יצאנו,  ניסן  חודש  ראש 
בישוב  “תמרים”  למידה  מרכז 
פרי  עצי  לתור אחר שני  סנסנה, 
מלבלבים. אחת מהברכות האהובות עלי 
נאמרת  זו  ברכה  האילנות.  ברכת  היא 
פעם בשנה בחודש ניסן. מבחינתי, ברכה 
לאחר  משמעותית  ציון  נקודת  מהווה  זו 
ט”ו בשבט. כמו האחרון, אף היא מכוונת 
הסובב  בטבע  ממוקדת  להתבוננות 
אותנו. בעלי העין החדה יצליחו לצוד את 
הופעותיו  מגוון  בין  המסתתרת  החכמה 

של הטבע וללמוד את השיעור.
קראתי פעם על עץ בודד הגדל על מצוק 
ההישרדות  ויכולת  בדידותו  המלח.  ים  ליד 
של העץ הוסברה בכך שהוא בעל תכונה 
רובנו  “אנטי-שביר”.  המכונה  ייחודית 
סבורים כי ההיפך משביר הוא בלתי שביר - 
משהו חזק שלא ניתן לשבור. אולם המושג 
היעדרה של תכונת  בלתי שביר מציין את 
השבירות אך בנוסף מתאר הכותב, בקרב 
בעקבות  משגשג  משהו   - שביר”  ה”אנטי 

הלחץ.
כיוון  והתחזק  שרד  במדבר  הבודד  העץ 
מספיק  שורשים  מערכת  לפתח  שנאלץ 

מאות  שמצויים  למים  שתגיע  עמוקה, 
כל  זרעי  הקרקע.  לפני  מתחת  מטרים 
הם  אנטי-שבירים.  הם  מיסודם  העצים 
שבירת  ידי  על  דווקא  ומתפתחים  צומחים 

קליפתם החיצונית.
אנחנו יכולים לטעות ולחשוב שאנו יצורים 
שבירים, כיוון שגופנו כה פגיע וחלש. אולם 
כשהוא  רק  ומתחזק  מתפתח  גופנו  אפילו 
נתון למידה מסוימת של לחץ. אימוני כושר 
קצרים ואינטנסיביים מפתחים את השרירים 
יותר מאשר אימוני כושר ארוכים ומתונים. 
גבול  קצה  עד  למאמץ  זקוקים  שרירינו 
היכולת כדי להתפתח באמת. דבר זה נכון 
גם לגבי חיזוק שרירינו הנפשיים והרוחניים. 
לגבהים  להגיע  מטבען  שואפות  נשמותינו 
ערכיים ומוסריים, אולם על מנת להשיג זאת 
עלינו לאתגר ולאמץ אותן. קשיים חברתיים, 
בריאותיים  רגשיים,  לימודיים,  כלכליים, 
ועוד... קמים ועומדים בדרכנו. אך יש לזכור 
כי רוחנו במהותה היא מזן אנטי-שביר. היא 
לפרוץ  אותה  כשדוחפים  דווקא  מתחזקת 

את הקליפה ולצאת מתחום הנוחות שלה.
והאדמה  עלווה  נטולי  כשהעצים  בחורף, 
ראש השנה  חוגגים את  אנו  קפואה,  עדיין 

מביטים  אנו  ניסן  חודש  בראש  לאילנות. 
בעלווה  ומלבלבים מלאים  פורחים  בעצים 
בטבע  שיעור  של  רגע  הוא  זה  ירוקה. 
ליבנו:  לתוך  לוחשים  העצים  )האדם(. 
החלשים  הענפים  על  רק  תסתכלו  אל 
חשבו  אלא  הרוח,  עם  הנדים  והשבירים 
האנטי-שבירה,  האמתית,  הצמיחה  על 
צמיחה  השטח.  לפני  מתחת  שמתרחשת 
על  להתגבר  אנו  ליכולותינו  מקבילה  זו 
אחד  מאתגר  ולהתחזק  בחיינו,  מכשולים 

למשנהו ולבסוף ללבלב לפרוץ ולפרוח.
ילדינו  את  רואים  אנו  לעיתים 
הוא  רצוננו  כל  השונות.  בהתמודדויותיהם 
לשמור ולהגן פן יפגעו, שמא יחשפו לקושי, 
עלינו  אך  שהוא.  כל  כאב  כישלון,  עלבון, 
לזכור כי בהתמודדות עם אלה יש הזדמנות 
נפש  כוחות  המצמיח  ומפגש  להיכרות 
כבוגרים.  חיינו  להמשך  וחשובים  חדשים 
ר  ובאווירת החג שלנו על זה נאמר: “ְוַכֲאֶשׁ
א’,  )שמות,  ִיְפֹרץ.”  ְוֵכן  ה  ִיְרֶבּ ן  ֵכּ ֹאתֹו  ְיַעּנּו 

י”ב(. חג כשר ושמח.
*הכותבת היא אשת חינוך, מנהלת בי“ס 
מרכז למידה ”תמרים“ בסנסנה, המלווה 
על ידי רשת מיתרים.

שולחן ערוך בהלכות הפסח סימן ה
“שואלין  בהלכה  פותח  תכ”ט, 
לפסח  קודם  הפסח  בהלכות 
כמבוא,  מבקש,  המחבר  יום”.  שלושים 
והמורכבות,  הרבות  הפסח  להלכות 
למעשה,  הלכה  הלומדים  את  להעמיד 
העיסוק  לתחילת  זמן,  של  במסגרת 
בהלכות הפסח, כדברי הגמרא בפסחים 
על  ודורשין...”.  “שואלין  בגרסה  ע”א,  ו’ 
“ומנהג  הרמ”א:  מוסיף  אלה  דברים 
לצורך  לעניים  לחלקן  חיטים  לקנות 
מבקש  זו  בתוספת  כי  נראה  פסח...”. 
קביעת מסגרת  אכן  כי  להדגיש  הרמ”א 
של זמן חיונית וחשובה ללימוד אפקטיבי. 
עם זאת, קיימת חובה לא פחות חשובה 
וחברה,  מקום  של  מסגרת  קביעת  של 
אדם  בין  של  מצוות  הן  שהשלכותיה 
מאתנו  מי  שעד  לומר,  כרוצה  לחברו. 

בהלכות  רבה  בדקדקנות  לעסוק  נדרש 
עלינו  ופרטותיה,  כללותיה  על  הפסח 
לזכור כי דרך ארץ קדמה לתורה, ולבכר 
מצוות שבין אדם לחברו. הרמ”א מאריך 
בעיר  שדר  מי  “וכל  וכותב:  זו  בסוגיה 
י”ב חודש יש לתן לזה”, ולמעשה מחדד 
קודמין”.  עירך  “שעניי  ההלכה  את  הוא 
מרחיב  ד’  ס”ק  במקום  ברורה  המשנה 
של  שונות  לרמות  ומתייחס  היריעה  את 
דלות ומציין כי המנהג לחלק קמח, משום 
ממשיך  טפי”.  הניתה  “מקרבא  שבכך 
המשנ”ב ואומר כי אם מדובר בעני שאין 
באפשרותו לאפות את המצה, יש למלא 
דמי  את  גם  לו  ולהעניק  זה  מחסור  אף 
אשר  מחסורו  די  בכלל  “דהוא  האפייה 

יחסר לו”. 

בחג הפסח ניכר הדגש המשפחתי  והחברתי 

על כל צעד ושעל בהלכות החג ובמנהגיו. 
רבים  בנושאים  היטב  מתבטא  הדבר 
ומגוונים ובמקורות שונים כדוגמת המשנה 
בפסחים: “ואפילו עני שבישראל לא יפחתו 
הקריאה  וכדוגמת  יין”.  של  כוסות  מארבע 
חול המועד שנה  בתורה בערבו של שבת 
החג-”אם  של  הרביעי  ליום  -הקריאה  זו 
כסף תלווה את עמי”, קריאה אשר שזורים 
בה הלכות סוציאליות חשובות ומן השורה 
הראשונה, כגון: צדקה, קדימות עניי עירך, 
בשנת  שביתה  ריבית,  איסור  הלוואה, 
בחברה,  ולמוחלשים  לגר  היחס  שמיטה, 
מנוחת השבת ועוד. מועד זה על מאפייניו 
לרגלי  כפתיחה  החברתי  הדגל  את  נושא 

השנה ולחודשיה.

*הכותב הוא רב קהילת 
״אורות אברהם״ רחובות

שיעור בטבע-ברכת האילנות

שואלין ודורשין... ומחלקין
עו״ד הרב שחר מתנה-רחובותפרשת השבוע
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בני-ישראל ת של  שעבודם  חילת 
שלטון.  חילופי  בשל  מתרחש 
ששם  חדש  מלך  קם  במצרים 
מדומה  מחשש  אותם  לדכא  למטרה  לו 
בבוא העת. לשם  ישתלטו על מצרים  כי 
)רש”ר  שלבים  במספר  פעל  הוא  כך 
מס  בהטלת  תחילה  י”א-י”ד(:  הירש; 
מופרז וסחטני. בהמשך שלילת זכויותיהם 
עבדים  למעמד  והפיכתם  האזרחיות 
מלאכת  במסגרת  ושעבוד  עינוי  ולבסוף 

בנייה. 
וחובות  העובד  זכויות  אודות  נכתב  רבות 
פוגענית;  העסקה  איסור  בדבר  המעביד 
עבודה  שעות  הגבלת  שבועי;  מנוחה  יום 
נותר  אחד  תחום  כי  נראה  ברם,  וכיו”ב. 
באתרי  והגות  בטיחות  ומופקר:  פרוץ 
נהרגו  האחרונות  השנים  בחמש  בנייה. 
למעלה מ-200 פועלי בנייה, אך המודעות 
ביותר.  מועטה  היא  לכך  הציבורית 
הרגולטור האחראי על אתרי הבנייה סובל 

ובהתאמה  אדם,  בכוח  חמור  ממחסור 
אכיפת החוק מתבצעת במקרים רחוקים.

ושלמותו  לבטיחותו  המעביד  של  חובתו 
של העובד מעוגנת מקדמת דנא בהלכה. 
לדאוג  אדם  כל  של  באחריותו  יסודה 
ברשותו  הנמצאים  כל  של  לביטחונם 
וכדבריו של הרמב”ם )משנה תורה, הלכות 
רוצח ושמירת הנפש, י”א, ד’(: “אחד הגג 
ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל 
בו  שיש  מכשול  כל  וכן  וימות...  אדם  בו 
סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר 

ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה”.
כך אנו מוצאים בתוספתא )בבא מציעא ז’, 
י’( במסגרתה קבעו חכמים את המשקל 
כתפיו  על  להעמיס  שמותר  המקסימלי 
על  והועמס  במידה  כי  ותיקנו  סבל,  של 
כתפיו של העובד משקל עודף וכתוצאה 
באחריות  נושא  המעביד  ניזוק,  הוא  מכך 

הנזק ועליו לפצותו בגין כך. 
זאת ועוד נקבע )ש’ ורהפטיג, דיני עבודה 

במשפט העברי, ע’ 950-945( כי במקום 
בשל  עבודתו  בשעת  העובד  נפגע  בו 
ואחריות  קשר  ללא  האישית  רשלנותו 
מדינה  מנהג  ואין   – המעביד  של  מצדו 
במקרה  בתשלום  המעסיק  את  המחייב 
כזה – חייבו פוסקי ההלכה את המעסיק 
שעליו  וקבעו  מוסרית-דתית,  באחריות 
את  לפצות  ולהשתדל  בתשובה  לחזור 

העובד או משפחתו במידת יכולתו.

עומדת  האמור,  לכל  הדברים  ביסוד 
כי בני-אדם  והבנתם של חז”ל  רגישותם 
פרנסה  תמורת  נפשם  את  לסכן  מוכנים 
האמורות  בתקנות  תנאי.  בכל  ולעבוד 
ניסו להגן על העובד ועל שלומו וכלשונם 
במסכת בבא מציעא )דף קי”ב, עמוד א’( 
בעניין איסור הלנת שכר: “’ואליו הוא נשא 
את נפשו’, מפני מה עלה זה בכבש ונתלה 
על  לא  למיתה-  עצמו  את  ומסר  באילן 

שכרו?!”

עו”ד אברהם סופר ק. שמואל-חיפהמשפט הלכה ומורשת ישראל

להנחייה וריכוז יהדות בבתי הספר המשלבים

info@meitarim.org קו”ח יש לשלוח למייל

למיתרים דרושים:

נשות ואנשי חינוך

היקף המשרה משתנה בין בתי הספר 
ותלוי גם במספר שעות ההוראה.

במסגרת התפקיד:    
הכשרת צוותים בעבודתם החינוכית בחינוך המשלב: 

השתלמויות, הנחייה, צפייה בשיעורים וכו’ | ליווי ביה”ס 
במעגל השנה: אירועי שיא, מפגשי הורים ילדים, פרויקטים 

ייחודיים ועוד. | ליווי תהליכי אקלים חברתי ונראות בבית 
הספר. | ליווי תהליכים יחד עם הורי הקהילות. | השתתפות 

בישיבות רכזי מיתרים.

דרישות התפקיד:
חדוות למידה ורצון כן להשפיע בעולם החינוך היהודי 

הפלורליסטי. | רגישות, נועם הליכות ויחסי אנוש 
מעולים. | הזדהות עם ערכי מיתרים )ניתן להתרשם 
בדף הפייסבוק ובאתר(. | ידע עשיר בהוראת יהדות 

והיכרות עם ערכי עולם ההתחדשות היהודית. | 
השכלה וניסיון בהנחיית מורים או קבוצות. | היכרות 
עם החינוך הפורמלי היסודי - יתרון גדול | גמישות 

מחשבתית וגמישות בשעות העבודה.

ה ד ו ת  . ה נ י נ ע ת ת  ו מ י א ת מ ת  ו י נ פ ק  ר
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יפור חייו של סבא שלי, וסיפור ערב הפסח של ס
מוישל'ה ואביו מגטו וורשה תמיד שזורים יחדיו 
היה סבא שלי מתיישב  ליל סדר  בכל  בנפשי. 
לשולחן באנחה כבדה ומפטיר: "היום, ליל הסדר, ירדתי 

לקאנאל )תעלה, ביידיש(".
בכל יום מימות החג, היה סופר: "יום אחד", "שני ימים", 
"שלושה ימים", ובשביעי של פסח, הוא היה יושב, מחזיק 
פסח,  "היום, שביעי של  ולוחש:  ידיו  בכפות  ראשו  את 

מלאו כך וכך שנים ליציאתי מן הקאנאל".
מיד  פולין,  בירת  בוורשה,  באב,  בתשעה  נולד  סבא 
כשתמה מלחמת העולם הראשונה. סבא היה ילד שלישי 
הייתה לסבא: הורים  ילדות מאושרת  ובן ראשון בבית. 

אוהבים, משפחה חמה, עסק מבוסס וחיים טובים.
לא רחוק מהם גרה משפחה פולנייה, שמצבה היה בכי 
רע. אב שיכור, שחבט בכל מי שנקרה בדרכו, אם שלא 
רעב,  קטן, שהסתובב  אחד  וילד  המצב  עם  התמודדה 
מוזנח ומלוכלך ברחובות. משפחתו של סבא, חסה על 
הילד. "יאשק", קראו לו. מידי פעם הכניסו אותו הביתה, 
נתנו לו לחם, השקו אותו במרק חם ותחבו לידיו פרוטות, 
שיוכל לכל הפחות, לקנות לעצמו אוכל, במקום להתפאר 

בגניבותיו המקצועיות בשוק.
עם השנים, גדל יאשק, והפך לבן בית. אפילו "משרה" 
סידרו לו. מידי שבת הוא הגיע לשמש כ"גוי של שבת", 
ומיד בצאתה התייצב לקבל את משכורתו. הימים חלפו, 
הזמן עבר, ופולין נכבשה במלחמת בזק על ידי גרמניה 
הגטו, תר  בתוך  הנאצית. מהר מאוד מצא עצמו סבא 
אחר מזון לילדי אחיותיו הגדולות, שאת שמותיהם הוא 
זעקות  לאוכל, את  הזעקות  רק את  לזכור.  לא הצליח 
הבכי המיוסר: "מאמע, מאמע", הוא זכר. בודד נשאר 

סבא בגטו. יחידי ממשפחה עניפה.
אביו נעלם באחת האקציות, אמו גוועה בזרועותיו ממחלת 
הטיפוס ואחיותיו נשלחו עם ילדיהן ברכבת לטרבלינקה. 
עם פרוץ המרד החלה וורשה לבעור. הגרמנים, כשראו 

שלא יוכלו לכבוש את הגטו, הבעירו בית אחר בית, וכך 
וליפול  אילצו את השוהים בו לבחור בין לצאת החוצה 
בידיהם המרצחות, או להישרף חיים באש המשתוללת.

בשפה  לנו  תיאר  הוא  לביוב.  סבא  ירד  הסדר  בליל 
קולחת וציורית את התעלות מהן מורכב הביוב המרכזי 
לא  אם  לאדמה.  מתחת  שלמה  עיר  "זוהי  וורשה.  של 

מתמצאים, הולכים לאיבוד".
"סבא, איך אפשר? מה אכלת שם?" תמהנו. "א קאשע", 
הוא היה מפטיר. "אכלתי מה שיש לאכול בביוב. מה יש 
תעה  בביוב.  סבא  שהה  ימים  שבעה  בכלל..."  לשאול 
יותר,  היה  יכול  לא  הוא  פסח,  של  בשביעי  בתעלות. 
והחליט לנסות לצאת. הוא תר אחר מקום "טוב", לבדוק 
בברזלים  טיפס  וכשמצא,  לצאת,  אפשר  אם  דרכו, 
המשמשים לסולם את עובדי התברואה. הרים מעט את 

מכסה הביוב, והציץ החוצה.
אליו.  בגבם  גרמנים  שני  עמדו  הרחוב,  של  אחד  בצד 
שהיה  הפולני,  הנער  יאשק,  את  ראה  הוא  השני  בצד 
יאשק  אותו.  ומזהה  אליו  היישר  מביט  בית,  בן  אצלם 
סימן לסבא להמתין תחת מכסה הביוב, וסבא, ששמח 
שהמזל משחק לו, סגר את המכסה וחיכה תחתיו. זמן 
קצר מאוד חלף, והמכסה הורם בבת אחת. שני חיילים 

גרמנים משכו אותו בברוטליות החוצה.
"יודען...  שבת":  של  ה"גוי  ומצביע,  מחייך  ניצב  לצידם 

)יהודי בגרמנית(" – תפסתי עבורכם, יהודי...
זרועו,  על  הוטבע  כחול  למיידאנק, מספר  נשלח  סבא 
ובניסי ניסים שרד את המלחמה, הקים משפחה ועלה 
השאיר  לכולנו  אבל  לימים,  צעיר  נפטר  סבא  לארץ. 
מידי  בוורשא.  שלו,  האחרון  הפסח  את  בזיכרון,  חרוט 
סיפורו.  את  וסיפר  השנים,  את  מחדש  ספר  הוא  פסח 
"בליל הסדר – ירדתי לביוב. בשביעי של פסח – יצאתי 

ממנו".

www.aish.co.il :"מתוך אתר "אש התורה

"שביעי של פסח" של סבא שלי / שרית אמיחי

טל: 050-3122336  
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
מודעה זו יכולה

 להיות שלך

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* 
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מאת: אליסף תל אור

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”

ַסח:  ִסּפּור ִלְכבֹוד ַחג ַהֶפּ
ָעַרְך  ַסח, קֹוֵדם ֶשׁ ָכל ֵליל ֶפּ ינֹוב ָהָיה נֹוֵהג ְבּ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִדּ ַרִבּ
ֶדר  ַהֵסּ ֶאת  עֹוְרִכים  יַצד  ֵכּ ְוִלְראֹות  ָלֶלֶכת  ֵביתֹו,  ְבּ ֶדר  ַהֵסּ ֶאת 
ַהּקֹוְרִאים  קֹולֹות  ְקעּו  ָבּ ְיהּוִדי  ִית  ַבּ ל  ִמָכּ ִיְשָׂרֵאל.  ית  ֵבּ ֲהמֹוֵני 

ַסח. ל ֶפּ ָדה ֶשׁ ַהָגּ ַבּ
קֹוֵרא:  ִאיׁש  קֹול  ַמע  ְוָשׁ יק  ִדּ ַהַצּ ב  ַהְתַעכֵּ ִתים  ַהָבּ ַאַחד  ְלַיד 
ע”, ְוֵכן  ָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ֶאָחד ָרָשׁ ְבּ ִנים ִדּ ָעה ָבּ ֶנֶגד ַאְרָבּ “ְכּ

קֹול  ה “ֶאָחד”, ָצַעק ְבּ ָלּ יַע ַהּקֹוֵרא ַלִמּ ִהִגּ ַעם ֶשׁ ָכל ָפּ ָהְלָאה. ְבּ
ַמע.  ְקִריַאת ְשׁ מֹו ִבּ ָרם: “ֶא-ָח-ד”, ְכּ

ׁשּוט ַההּוא  הּוִדי ַהָפּ ַהְיּ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ֶשׁ ר ַרִבּ ׁשּובֹו ְלֵביתֹו, ִסֵפּ ְבּ
ה  ְקדֹוָשׁ ה  ִפלָּ ְתּ ע,  ָהָרָשׁ ן  ַהֵבּ ְכָלָלם  ִבּ ִנים,  ַהבָּ ַעת  ֵמַאְרַבּ ָעָשׂה 

ַמע. מֹו ְקִריַאת ְשׁ ְכּ
ֵעיֵניֶכם? ּפּור ְבּ ל ַהִסּ ֶסר ֶשׁ • ַמה ַהֶמּ

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, מודעה זו יכולה להיות שלך

ַסח: ת חֹול ַהּמֹוֵעד ֶפּ בָּ ַשׁ
ׁשּוָרה  ְקּ ה ִמן ַהּתֹוָרה ֶשׁ ָיּ ְרִשׁ ים ֲאֵחִרים, קֹוְרִאים ָפּ ַחִגּ ם ְבּ מֹו ַגּ ַסח, כְּ ַחג ַהֶפּ ְבּ

בּוַע. ׁ ָרׁשֹות ַהָשּ ַחג ְוֹלא ִמּתֹוְך ֶרֶצף פָּ ַבּ
ד ְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל:  ָאה ִמָיּ ָבּ ה ֶשׁ ָיּ ְרִשׁ ת חֹול ַהּמֹוֵעד קֹוְרִאים ֶאת ַהָפּ ָבּ ַשׁ ְבּ
ְפֵני ה’  בִּ ּה הּוא טֹוֵען  ָבּ ֶשׁ ֶאל ה’,  ה  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ תֹו  ִנָיּ ְפּ ַעל  ר  ְמֻסָפּ ְפִתיָחָתּה  ִבּ
ֵאינֹו ִנְרֶאה ִהיא ֱאמּוָנה  ֵאל ֶשׁ ָהֱאמּוָנה ְבּ יָון ֶשׁ ֵחְטא ָהֵעֶגל ֵכּ ָהָעם ָחָטא ְבּ ֶשׁ
י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי” )שמות ל”ג, כ’(, ַאְך  יב לֹו: “ִכּ ה. ה’ ֵמִשׁ ְמֹאד ָקָשׁ
ּלֹות  ְלִהְתַגּ ה  ְלֹמֶשׁ ּוַמְבִטיַח  ה,  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ ַטֲעָנתֹו  ֶאת  ל  ְמַקֵבּ ֹזאת  ִעם  ַיַחד 

ֹאֶפן ֶחְלִקי: “ְוָרִאיָת ֶאת-ֲאֹחָרי ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו” )שם, כ”ג(. ְבּ
ְבָיכֹול ֶאת  ד ִכּ ּלּות ְמַלֵמּ ה, ּוְבַמֲעֶשׂה ַהִהְתגַּ ה ה’ ְלֹמֶשׁ ֶלּ ִעְקבֹות ֹזאת ִמְתַגּ ְבּ
ה ַלֲעלֹות  ן הּוא קֹוֵרא ְלֹמֶשׁ ֶרְך ַהְנָהָגתֹו ֶאת  ָהעֹוָלם. ְלַאַחר ִמֵכּ ה ֶאת דֶּ ֹמֶשׁ
ֵני לּוחֹות ֲאָבִנים, ְוַלֲחקֹוק ֲעֵליֶהם ֵמָחָדש ֶאת  ׁשּוב ֶאל ַהר ִסיַני ְלִפּסּול ְשׁ
ִצּוּוִים,  ר  ִמְסָפּ ה עֹוד  ְמַצֶוּ ֹעֶשׂה ֹזאת ה’,  ה  ֶשׁ ֹמּ ֶשׁ ְלַאַחר  רֹות.  בְּ ַהִדּ ֲעֶשֶׂרת 
ת ָהְרָגִלים  ֹלֶשׁ ְשׁ ה ָלֶרֶגל בִּ ַסח ְוַהֲעִלָיּ ל ַחג ַהֶפּ ִמיָרתֹו ֶשׁ ּוִבְכָלל ֹזאת ֶאת ְשׁ

בּועֹות ְוֻסּכֹות(. ַסח, ָשׁ )ֶפּ
ל  ָכּ קֹוֵדם  יר  ְלַהְסִבּ ר  ֶאְפָשׁ ַהּזֹו  ה  ָיּ ְרִשׁ ַהָפּ ֶאת  ְוָקא  דַּ ִלְקֹרא  ִחיָרה  ַהְבּ ֶאת 
ה זֹו  ָיּ ָפְרִשׁ ר ִלְראֹות בְּ ַסח. ַאְך ֵמֵעֶבר ָלֶזה, ֶאְפָשׁ ּה ַחג ַהֶפּ ר ָבּ ְזָכּ ֻמּ ָכְך ֶשׁ ְבּ
ב ָאָדם ְלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו  ַסח: “ַחָיּ ל ַחג ַהֶפּ ֶסר ֶשׁ ר ַלֶמּ ׁ ַקֵשּ ֶמֶסר ָחׁשּוב ַהְמּ
ֶהְכֵרַח ְיִציָאה ֵמַעְבדּות  ה ְבּ ְצָרִים”. ְיִציַאת ִמְצָרִים ֵאיֶנָנּ ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִמּ כְּ
ב ָחָדׁש  ָהָיה ָנתּון ּבֹו ְלַמָצּ ב ָרע ֶשׁ ל ַמָצּ ל ָהָאָדם ִמָכּ ְלֵחרּות, ֵאָלא ְיִציָאתֹו ֶשׁ
ם  ַגּ ֶשׁ ד  ְמַלמֵּ ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ְלַאַחר  א  ָבּ ֶשׁ ּפּור  ַהִסּ ֶזה,  ּוְבמּוָבן   יֹוֵתר.  טֹוב 
ְצָרִים” -   ִמִמּ “ָלֵצאת  ָיכֹול  ָהָאָדם, הּוא  ל  ֶשׁ ית- רּוָחִנית  ְפִשׁ ַהַנּ ִחיָנה  ֵמַהְבּ

ּטֹוב.  ר ַעל ָהָרע ְוִלְדֹבק ַבּ ֵבּ ְלִהְתַגּ

יָרִמיַדת ִחידֹות ְלֶפַסח: ִפּ
ַחג  ְבּ ְקׁשּורֹות  ְפֵניֶכם,  ִלּ ֶשׁ יָרִמיָדה  ִפּ ַבּ ַהִחידֹות 
ַחג:  ִזי ַבּ ַגּלּו ֵעֶרְך ֶמְרָכּ ִחיָדה ָהַאֲחרֹוָנה ְתּ ַסח. ַבּ ַהֶפּ

ֱאַמר ְלַאְבָרָהם  ֶנּ ִנים ֶשׁ ׁ ר ַהָשּ ל ִמְסָפּ ה ֶשׁ יַמְטִרָיּ • ִגּ
ַאְרצֹו ֹלא לֹו. ְרעֹו ִיְהֶיה ְבּ ַזּ ֶשׁ

ם  ַהָדּ ֲעִלילֹות  ִהְתַרֲחׁשּו  ּה  ָבּ ֶשׁ ָהִעְבִרית  ָנה  ׁ ַהָשּ  •
ל  ֶשׁ ָדמֹו  ְבּ ׁשּו  ְמּ ַתּ ִהְשׁ ְיהּוִדים  ְלִפיֶהם  ֶשׂק  ַדֶמּ ְבּ

ּצֹות ְלֶפַסח. ְכֵדי ְלָהִכין ֶאת ַהַמּ ֻמְסְלִמי ִבּ
ִלְקֹרא  ַהּנֹוֲהִגים  ׁש  ֵיּ ֶשׁ יִרים,  ׁ ַהִשּ יר  ִשׁ ת  ְמִגַלּ ִבּ  •
ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ  ָצּ ת חֹול ַהּמֹוֵעד ֶנֱאַמר: “ַהִנּ בָּ ַשׁ ְבּ
ַאְרֵצנּו”. ַמע ְבּ יַע ְוקֹול ַה_____ ִנְשׁ ִמיר ִהִגּ ֵעת ַהָזּ

ְלַהר  יעּו  ִהִגּ ֵהם  ְצָרִים  ִמִמּ ָיְצאּו  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ֶשׁ ְכּ  •
ֶנֱאַמר:  ֲעֵליֶהם  ִרית  ַהְבּ לּוחֹות  ֶאת  לּו  ִקְבּ ּבֹו  ִסיַני 
ֹחת”  ַהֻלּ ַעל  הּוא _______  ֱאֹלוִהים  ב  “ִמְכַתּ

)שמות ל”ב, טז(
ַסח. ַחג ַהֶפּ ִזי ְבּ • ֵעֶרְך ֶמְרָכּ
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ראש  היה  ז”ל  ליכטנשטיין  אהרן  ד”ר  הרב 
פרס  חתן  שבות,  באלון  עציון  הר  ישיבת 
לספרות  ודוקטור  תורנית  לספרות  ישראל 
הבולטים  מרבניה  היה  הוא  אנגלית. 
בישראל  המודרנית  האורתודוקסיה  של 
ובארצות הברית, וממנהיגי האגף המתון של 
החזיק  ליכטנשטיין  הרב  הדתית.  הציונות 
בהשקפת עולם המשלבת את ערכי לימוד 
עם  המסורתית  בצורתם  וההלכה  התורה 
הומניזם מודרני וליברליות, ונחשב לתלמידו 
וממשיך דרכו של חמיו, הרב יוסף דב הלוי 
סולובייצ’יק. הרב ליכטנשטיין נחשב ללמדן 
פנומנלי, ודרכו הלימודית מושפעת וקרובה 

מאוד לשיטת בריסק. 

צרפת.  בפריז,  נולד  ליכטנשטיין  אהרן  הרב 
בידי  צרפת  כיבוש  לאחר  ספורים  חודשים 
הנאצים, הצליחה משפחתו לברוח לארצות 
על  ונסמך  בארה”ב,  התחנך  הרב  הברית. 
זצ”ל,  סולובייצ’יק  הלוי  דב  יוסף  הרב  ידי 
לבתו  נישא  גם  הוא  “יוניברסיטי”.  בישיבה 
של הרב סולובייצ’יק, ד”ר טובה ליכטנשטיין. 
בספרות  דוקטורט  סיים  הרב  במקביל, 
אנגלית באוניברסיטת הרווארד. לאחר סיום 
“יוניברסיטי”,  לישיבה  הרב  חזר  הדוקטורט, 
ולימד בה למעלה מעשור. הוא היה גם ראש 
כולל בישיבת “רבנו יצחק אלחנן” שבישיבה 
ידוע  ליכטנשטיין  הרב  “יוניברסיטי”. 
מתוך  המסורתי  התורה  ללימוד  במחויבותו 
התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על 

תפיסת עולם יהודית רחבה.

עלייתו לארץ ישראל ומשנתו
הרב  נעתר   )1970( תשל”א  בשנת 
ז”ל,  עמיטל  הרב  לבקשתו של  ליכטנשטיין 
הר  ישיבת  להנהגת  והצטרף  לארץ  עלה 
עציון. מאז עלייתו התגורר בירושלים, ולפני 
כעשור עבר לאלון שבות, בסמיכות לישיבת 
הודיע  תשע”א  חורף  זמן  בסוף  עציון.  הר 
בעיון,  היומי  השיעור  מהעברת  פרישתו  על 

והתמסרותו בעיקר לכתיבה תורנית.
“הרב  עליו:  כתב  נבון,  חיים  הרב  תלמידו, 

מן  והלכתי  תלמודי  כגאון  ידוע  ליכטנשטיין 
ידע  - כבעל  זאת  ולצד  המעלה הראשונה, 
תורניים,  לא  ידע  בתחומי  רב  ועניין  מקיף 
)...( שני  וכדוגל בתפישת עולם הומניסטית 
בהגותו.  מתמזגים  שונים  רוחניים  אופקים 
של  והאינטלקטואלית  הרוחנית  מכורתו 
עולם  מובהק  באופן  היא  ליכטנשטיין  הרב 
הממשית  התנהלותו  על  הליטאי,  הישיבות 
ועל הרקע האידאולוגי שלו. אך לצד מקור 
גם  מאוד  הושפע  ליכטנשטיין  הרב  זה, 
והקדם- המודרנית  המערבית  מהתרבות 
ההומניסטי  הזרם  על  דגש  )תוך  מודרנית 
אלא  המעשיים,  ביטוייה  על  רק  לא  שבה(, 
גם על גילוייה התרבותיים והערכיים” )חיים 
אהרן  הרב  של  בהגותו  תורה  תלמוד  נבון, 

ליכטנשטיין, אקדמות י”ז, תשס”ו(.
לתפיסת  קרובה  עולמו  השקפת 
מסוימת  תקופה  המודרנית.  האורתודוקסיה 
היה קשור לתנועת נתיבות שלום המשויכת 
לחוגי השמאל הדתי. לאחר רצח רבין התבטא 
נגד האווירה בציבור הדתי-לאומי  בחריפות 

בתקופה שקדמה לרצח. הוא התנגד בתוקף 
לסרבנות, אך עם זאת, בשעת הפולמוס על 
תוכנית ההתנתקות הבהיר שאין הוא מביע 
בניגוד   - לשלילה  או  לחיוב   - דעה  עליה 
לניסיונות תנועת “מימד” להציב אותו כתומך 

בתוכנית.

מפעלו הספרותי
של  רב  מספר  פרסם  ליכטנשטיין  הרב 
והשקפת  הלכה  תלמוד,  בענייני  מאמרים 
עולם. מפורסם במיוחד מאמרו “זאת תורת 
הלכתית  תשתית  הציב  שבו  ההסדר”, 
ורעיונית לשילוב תורה ושירות צבאי במסגרת 
הוציאה  עציון  הר  ישיבת  ההסדר.  ישיבות 
לאור קבצים תחת השם “שיעורי הרב אהרן 
ליכטנשטיין”, שעסקו בנושאים שונים, ביניהם 
בתרא  בבא  השואל,  מציעא  בבא  מסכתות 
חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים 
כמו  דגרמי”.  “דינא  קונטרס  על  וכן  והוריות 
כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני 
מחשבה ואמונה. בשנת תשע”ג )2013( הרב 
לספרות  קוק  הרב  בפרס  זכה  ליכטנשטיין 
תורנית על ספריו על התלמוד, שסוכמו בידי 
תלמידיו. בנימוקי ועדת הפרס נאמר: “הרב 
ליכטנשטיין מביא בספרים האלה את שיטת 
הלימוד הבריסקאית לזיקוק ומיצוי מעמיקים 
ומרשימים, ופותח את הלמדנות התלמודית 
בשנת תשע”ד  הדור”.  בני  לפני  המסורתית 
)2014( זכה הרב ליכטנשטיין בפרס ישראל 
נכתב:  הוועדה  בנימוקי  תורנית.  לספרות 
גם  מתבטאת  ליכטנשטיין  הרב  של  “דרכו 
עליו,  ולדעות החלוקות  לאנשים  בסובלנותו 
הן  התורה  של  שדרכיה  הרעיון  ובהדגשת 
דרכי נועם. יחד עם עמיתיו לראשות ישיבת 
ליכטנשטיין לתלמידיו  הורה הרב  עציון,  הר 
המשרתים בצה”ל להימנע מכל מעשה של 

סירוב פקודה”.
הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור 
גדלותו  אישיותו,  עוצמת  בשל  נרחב,  ציבור 
באייר  א’  בבוקר  החינוכית.  ודרכו  בתורה 
ה’תשע”ה, בגיל 81, נפטר הרב ליכטנשטיין 

באלון שבות.

כ”ח באייר ה’תרצ”ג 
)23 במאי 1933, צרפת( 
- א’ באייר ה’תשע”ה 
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