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פרשת השבוע
המשכיות. גרסת האבות.

מזווית אישית
“פנה לרווחה, יעזרו לך?!”

שאלה לשבת
אנחנו דעאש?

חינוך
תלבושת אחידה וחינוך פרטני.

מה חדש

גליון 6 | א’ בכסלו תשע”ו | 13.11.15

aguda.achat@gmail.com | www.aguda-achat.org.il | חיי עולם 4, ירושלים

“ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב: ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת ְּבֹכָרְתָך, ִלי.” 
וכי  זו?!  פעוטה  בבקשה  טמונות  וחשיבה  מחשבה  כמה 
יעקב קם בבוקר והחליט פתאום לקנות את הבכורה? לא. 
הוא תכנן זאת מראש וחיכה להזדמנות. נשאל עוד, האם 
תכנן להשתמש ברכישה זו באופן מיידי? גם לא. הוא עשה 
זאת מתוך חשיבה על העתיד. ושיעור גדול יש כאן כיצד 

לתכנן ולחשוב על העתיד.
כיום בשלב ה”חסדים”, מפעלי חסד קטנים וגדולים הוקמו 
הצלה,  ארגוני  מציון,  עזר  שרה,  יד  האחרונים:  בעשורים 
בתי תמחוי, וועדות צדקה שמנהלות מליוני דולר. ונראה 

שהגיעה השעה לעלות שלב לשלב ה”אחריות והתכנון”. 
לעזור  הוא  חסד  פשוט,  הוא  לחסד  אחריות  בין  ההבדל 
בשעת מצוקה, אחריות היא מניעת המצוקה עצמה.  בתחום 
הבריאות עלינו לפתח ארגונים שמלמדים בריאות ומניעת 
שמפזרות  לוועדות  זקוקים  אנו  הצדקה  בתחום  מחלות, 
פיננסית  התנהלות  ללמד  בכדי  בשבוע  פעמיים  עלונים 

תקינה. וכן הלאה בתחום הנשירה, גזענות ועוד.
מאוד,  גבוהה  לדרגה  הגענו  החסד  שבתחום  לומר  ניתן 
ציפיה  שום  ללא  לזולת,  לעזור  מגדרם  יוצאים  אנשים 
ובחורף, בחול  ובליל, בקיץ  ביום  כל הלב,  ועם  לתמורה, 
 - מבוססת  כה  שההתארגנות  משום  ודווקא  ובשבת. 
“נטילת אחריות” היא הצעד הבא. למעשה האחריות כבר 
שמונע  ישרים”  “דור  ארגון  לדוגמה  בקטן,  אבל  נמצאת, 
נישואים עם פוטנציאל למחלות תורשתיות, וכן לאחרונה 
ילדים  יצאו עם קמפיינים למניעת השארת  ארגוני הצלה 
ברכב. אבל דומה שיש בשלות ציבורית להקמת ארגוני ענק 
שעוסקים בגילוי אחריות. בשערי עיתון המלאים בישועות 

למי שיקפיד על חינוך ילדיו, וישמור על בריאותו, וכספו.
ביזם  אלא  מעצמו,  קורה  לא  שזה  היא  הרעה  הבשורה 
שעמל על כך, קשה. הבשורה הטובה היא שכל ארגון גדול 

התחיל במיזם קטן. ולכך כולנו מסוגלים.
שבת שלום, מתי הורוביץ
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“ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק, ֶּבן-ַאְבָרָהם: ַאְבָרָהם, הֹוִליד ֶאת-
ִיְצָחק” )בראשית כה, יט(.

מתאר  הפסוק  של  הסיפא  איך  מפרש  נצי”ב 
את תולדותיו של יצחק: “זהו מכלל תולדותיו, 
ורשום  ניכר  היה  והליכותיו  דרכיו  שבכל 

שהוא בנו של אברהם” )העמק דבר, שם(.
דברי הנצי”ב מדגישים מתח מובנה בתיאור המקרא 

של תולדות יצחק, כפי שנבאר.
שוני והמשכיּות

מהצד האחד, פועליו של יצחק נראים כרחוקים מאד 
מאלו של אברהם אביו.

ראשית, למפעל חייו של אברהם אבינו מוקדשים לא 
פחות משלשה עשר פרקים – שלש פרשיות מלאות. 
בניגוד לכך, חייו של יצחק מתוארים בשלשה פרקים 
בלבד המופיעים בחלקה הראשון של פרשת תולדות.

דמותו של אברהם אבינו מוצגת כ”יזם רוחני” ראשון 
לוחם  ניסיונות,  בעשרה  מתנסה  אברהם  במעלה. 
מלחמות, כורת ברית עם הקב”ה, מוליד ילדים בגיל 
מופלג, מכניס אורחים, מקרב המונים לאמונת הא-ל, 
נושא ונותן עם הקב”ה, מגרש את הגר ואת ישמעאל, 
צולח את ניסיון העקידה, קונה את מערת המכפלה, 
מחנך את בניו, ומוצא שידוך ליצחק. הוא אינו חדל 

מלפעול וליזום עד יומו האחרון.
שלא כאביו, אצל יצחק ממד היזמות והפעולה נעדר 
אך  העקידה,  לניסיון  שותף  אמנם  יצחק  לחלוטין. 
כמשתתף פאסיבי בלבד. כן, הוא משאיר את מלאכת 
מצטייר  יצחק  בהמשך,  לאביו.  זיווגו  אחר  החיפוש 
אותו  ומכלכל  המאכיל  עשיו,  לבנו  ביחס  גם  כסביל 
רק  הנכון  לנמען  מגיעות  הברכות שנתן  אף  מציידו. 
המופלגים,  אברהם  פועלי  מול  רבקה.  של  בזכותה 
יצחק מצטייר כמרוחק ומנותק כליל מעשייה ארצית.

מהצד השני, את המסר העולה מסיפור חייו של יצחק 
ניתן לסכם במילה אחת: המשכיּות.

בת- לרבקה,  יצחק  של  נישואיו  את  מדגיש  המקרא 
משפחתו של אברהם. לידת בניו מהווה אירוע מרכזי 
בסיפור חייו, והתוכן הפנימי של פרשת הברכות כולו 
אומר המשכיות. המעשים האקטיביים שכן מיוחסים 
אברהם:  מחיי  “העתק-הדבק”  מעין  הינם  ליצחק 
המושל  עם  סכסוך  רעב,  בעקבות  מגורים  העתקת 
המקומי בשל טשטוש מעמד רבקה, התעשרות מופלגת 

שיצחק  העובדה  האחרון,  בהקשר  בארות.  וחפירת 
ַאְבָרָהם  ִּביֵמי  ָחְפרּו  “ֲאֶׁשר  הבארות  אותם  את  חופר 
של  האחרונים  דבריו  מסימבולית.  יותר  הינה  ָאִביו”, 
מתוך  בבהירות  העולה  יצחק מסכמים את התחושה 
ַאְבָרָהם...”)בראשית  ֶאת-ִּבְרַּכת  “ְוִיֶּתן-ְלָך  הפסוקים: 
השני,  מהצד  מוחלט.  שוני  האחד,  מהצד  ד(.  כח, 

המשכיות מובהקת.
אברהם הוליד את יצחק

הֹוִליד  ַאְבָרָהם,  ֶּבן-ַאְבָרָהם:  ִיְצָחק,  ּתֹוְלדֹת  “ְוֵאֶּלה 
ֶאת-ִיְצָחק”. ליצני הדור )המוזכרים ברש”י( ידעו, ככל 
הנראה, להצביע על השוני בין אברהם ליצחק. הפער 
שבין  ההמשכיות  את  לקטוע  הזדמנות  להם  העניק 

השניים – פעולת קטיעה האופיינית לליצנות.
אל מולם, נראה כי מסר המקרא בסיפור תולדות יצחק 
הוא שההמשכיות שבין אברהם ויצחק אינה מתקיימת 

למרות השוני שביניהם; היא קיימת בגללו.
מתוארת  השמש,  ממזרח  המאיר  אברהם,  תפילת 
ֶאל-ַהָּמקֹום  ַּבּבֶֹקר  ַאְבָרָהם,  “ַוַּיְׁשֵּכם  עמידה:  בלשון 
תפילת  מנגד,  כז(.  )יט,  ה’”  ֶאת-ְּפֵני  ָׁשם,  ֲאֶׁשר-ָעַמד 
ִלְפנֹות  ַּבָּׂשֶדה,  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  “ַוֵּיֵצא  שיחה:  היא  יצחק 
ָעֶרב” )כד, סג(. “עמידה” היא פעולת צד אחד, מעשה 
פשוט של תחילת היום; ואילו “שיח” מבטא מורכבות 

ועומק, תנועת נפש שמקומה בסוף היום.
יצחק ממשיך את דרכו של אברהם בתפילה. ואולם, 
לתפילתו  המייסד,  אברהם  של  תפילתו  דומה  אינה 
תנועת  אך  מתפללים,  שניהם  הממשיך.  יצחק  של 
המבקשים  הורים  ישנם  בתכלית.  שונה  הנפש 
“תולדותיהם  שיבּוט”,  “מעשה  בילדיהם  לעשות 
כל  הרואים  דרך  ומורי  רבנים  יש  כן  בהם”.  כיוצא 
מובהק.מסורת  כשלון  כסימן  תלמידיהם  אצל  שוני 
ישראל, מימי אבות העולם ועד היום, מלמדת אותנו 
אלא  לזו,  זו  אויבים  אינם  ושונּות  אחרת. המשכיּות 
קרובים וידידים זה לזה. רבים מבין גדולי הדור אחר 
השואה )בארה”ב ובארה”ק( ראו את עצמם כתלמידי 
דמו  הם  האם  דרכו.  וכממשיכי  מסלבודקא  הסבא 
לזה? דרך  זה  דמו  ובסגנונם? האם הם  לו בפועלם 
ארוכה ורציפה – אותה דרך מופלאה שסללו אבותינו 
וממשיכה עד ימינו אנו – מרוצפת, בהכרח, במגוון 

עצום של אבנים טובות.

פרשת השבוע    | הרב יהושע פפר - רב ודיין, ר”מ בישיבת חדוות התורה

אברהם הוליד את יצחק: המשכיּות גרסת האבות

ה



3 גליון 6 | א’ בכסלו תשע”ו | 13.11.15

הציבוריים  הרווחה  ושירותי  החרדית  חברה 
בישראל לא חברים הכי טובים. נקודה.

בתחום  מאד  העסוקים  הרווחה  שירותי 
חברה  בקרב  מקובלים  לא  למשל,  המשפחה, 
ביותר.  המודגשים  מערכיה  אחד  היא  שהמשפחה 
שירותי הרווחה שחרתו על דגלם את הדאגה לקשיש 
חברה  של  מבחינתה  איום  מהווים  הישע,  ולחסר 

שדאגות אלה ראשונות בסדר יומה. פלא גדול.
בכמה מוסדות חרדים ללימודים גבוהים הקימו בשנים 
עובדות  מאות  לשוק  המוציא  יצור”  “פס  האחרונות 
החרדית  החברה  אך  חרדיים,  סוציאליים  ועובדים 
ושירותי החברה הציבוריים בישראל כמו שני יריבים. 

לא מדברים. לא רוצים לדבר.
הבה נתבונן בטענות הרווחות אחת לאחת: 

גם  יש  הזאת  לטענה  מהבית”.  ילדים  מוציאים  “אתם 
עבורנו  החלטות  שתקבלו  ייתכן  “לא  חינוכי.  מימד 
ותשלטו בחינוך ילדינו”. טוב, אז נעשה את זה קצר. 
מנת שלא  על  הכל  עושות  בישראל  הרווחה  רשויות 
להוציא ילדים מהבית. זה פשוט אנטי-תזה מוחלטת 
לפחות  סוציאליים,  עובדים  של  עולמם  לתפיסת 
הקן  בחיזוק  ישותם  בכל  שמאמינים  הנוכחי,  בדור 

המשפחתי ולא חלילה בפירוקו.
הנשמה  משהו  מכם  שמוציאים  עד  מזה?  לי  יצא  “מה 
יוצאת”. טענה נכונה. אבל המשאבים מוזרמים לאט 
לא כי אין, ולא כי חולמים שם. ההקצאות יוצאות לאט 
כי מאחורי כל התערבות שזוקקת הקצאת משאבים, 
מסתתרת חשיבה מעמיקה ועיון אמתי בצרכי הפונה, 
וזה לוקח זמן. ככה זה. לא מבזבזים כספי ציבור סתם. 
ושכולם  העירייה  של  למחשבים  להיכנס  לי  בא  “לא 
יכול  אינך  רווחה  יידע? במחשבי לשכות  מי  יידעו”. 
בשום אופן לקבל מידע על משפחות שאינן ‘שייכות’ 
אליך. והיכן בדיוק הופעת שמך במחשב תעכב אותך 

בחיים?.
והם  כשר  אוכל  לא  כבר  שלי  הבן  אותי.  מבינים  “לא 
לפסקה  נחזור  אז  מדברים איתי על הכלה ואמפטיה”. 
נכנסו  חרדיים  סוציאליים  עובדים  עשרות  הקודמת. 
בשנים האחרונות לשירותי הרווחה הציבורים, ולא רק 
שיש מי שיבין אותך, הם גם לימדו את הקולגות הלא-
חרדיות כל מיני שטיקים לשיפור התקשורת עם הפונה 

מעבר  אתנו.  הרבנים  כן,  אתכם?”.  “הרבנים  החרדי 
לקיומה של וועדת רבנים לענייני רווחה בעיר ירושלים, 
לשכות רווחה בשכונות חרדיות מצויות בקשר שוטף 
מורכבים. במקרים  דנים  ועמם  השכונות,  רבני  עם 

השלישי”:  ב”מגזר  רווחה  שירותי  החלופות?  ומהן 
אין  ורציניים.  גדולים  ארגונים  מלכרי”ם,  עמותות. 
ספק בתרומתם. אך בואו נשאל את השאלות הבאות 
לגביהם: עד כמה שומרים בהם בקנאות על פרטיותו 
ואינם תלויים  יציבים  של הלקוח? עד כמה המענים 
הארגון? האם  את  הפילנטרופ שמחזיק  בגחמתו של 
או  חרדיים,  בעובדים  ורק  אך  מאוכלסות  העמותות 
שלפעמים גם תמצא בהם כאלה שאינם, בדיוק כפי 
ההתערבויות  האם  הציבוריים?  בשירותים  שתמצא 
המקצועיות נעשות שם מתוך חשיבה, פיקוח ובקרה? 
למחשבה,  כחומר  אלה  שאלות  להשאיר  מבקש  אני 
ולהתמקד לרגע בסוג עזרה שנתפס כעיקר בשירותים 

הציבוריים: מיצוי זכויות.
זכויות  ישראל היא מדינת רווחה ולכל אזרח בה יש 
קיימים  הציבוריים  הרווחה  שירותי  אם  סוציאליות. 
הפונה,  של  זכויותיו  את  למצות  מנת  על  ורק  אך 
כן  וכשהם  להם,  מגיע  יודעים מה  לא  אנשים  דיינו! 
יודעים, הם לא יודעים מה לעשות על מנת לקבל את 
המגיע. יש גם מצבים שמצריכים התערבות מקצועית 
עם המון חשיבה, על מנת שמה שמגיע אכן יגיע ולא 
יהיו עיכובים.  ליצחק אבינו הגיעו זכויות על בארות 
אביו מכוח דין ירושה, אך למרות זאת עד שהתקיים 
בו הפסוק “ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם, ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת, ְוֹלא ָרבּו, 
ָעֶליָה; ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה, ְרחֹבֹות, ַוּיֹאֶמר ִּכי-ַעָּתה ִהְרִחיב ה’ 
ָלנּו, ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ”, הוא היה צריך לעבור דרך ‘עשק’ 

ו’שטנה’, ולסבול רבות בדרך למיצוי זכויותיו.
שמות  הרווחה  לשכות  ומלכרי”ם,  מעמותות  בשונה 
דגש מיוחד על מיצוי זכויות, אז שלא נצטרך, אך אם 
עובדי  ידי  על  יתנהל  ונכון שהעניין  ראוי  קרה,  כבר 
המגזר   - ביותר  הרב  המקצועי  הניסיון  בעל  המגזר 

הציבורי.

ה

מזווית אישית   | נתי בקר - עובד סוציאלי בישיבת “מבקשי השם”

“פנה לרווחה, יעזרו לך...” – האמנם?!
אז נעשה את זה קצר. רשויות הרווחה 

בישראל עושות הכל על מנת שלא להוציא 
ילדים מהבית.
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שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

המשך בעמוד 5

אלה
זה  אבל  לי  נעים  לא  קצת  וברכה,  שלום 
חשוב לי מאוד: אני חרדי, למדתי בישיבה 
ספיקות  לי  אין  ועדיין  לי  היו  לא  מעולם  חרדית, 
כלשהן. ברור לי שכל המצוות שנצטווינו בהם הם 
חושב  אני  והכל.  משמים  וניתנו  ומוצדקות  נכונות 
שבאמת רואים את זה במצות חסד ופריקה וטעינה 
מחיית  של  המצוה  עם  לי  קשה  מאוד  לכן  וכו’, 
שגם  מי(  של  בדיוק  זוכר  )לא  האמרה  ועם  עמלק 
אם יש ילד קטן עם עיניים כחולות ושיער בלונדיני 
הרי  אנחנו  אותו.  להרוג  צריך  מחייך  שנתיים  בן 
המשיח  יבוא  מעט  שעוד  שלמה  באמונה  מאמינים 
ונדע מי זה עמלק ונהיה חייבים להרוג אותם. כלומר 
יכול להיות שאני אצטרך להרוג חסיד אומות העולם 
את  מבין  לא  ממש  אני  לנו.  שעזרו  אנשים  והרבה 
זה. אני מרגיש כאילו  זה, והאמת? די קשה לי עם 
זה רצח עם עיוור על בסיס תורת הגזע ושום הסבר 
לא יעזור. זה פשוט תירוצים, זה לא נראה טוב, וזה 
בעצם לא טוב. האם זה אומר שבעצם אנחנו שפוטים 
לקיים מצוות שמנוגדות להיגיון הישר ושאין הבדל 
גרועים  יותר  )ואנחנו  ודאע”ש?  להיטלר  בינינו 
“לחזור בתשובה”  לך  נותנים  מדאע”ש, הם לפחות 
אין  עמלקי  שהוא  לאדם  כמותם.  מוסלמי  ולהיות 
שום ברירה חוץ מלהתאבד…( גם שמעתי על אחד 
ענקית  חרב  שלו  בסלון  שהחזיק  הישיבות  מראשי 
עם הכיתוב: תמחה את זכר עמלק” ואם זה לא חינוך 
לאכזריות אני לא יודע מה כן. מזכיר את הקייטנות 
ובלתי מתחמקת.  כנה  לתשובה  אשמח  חמאס.  של 

בברכה, יוסי.
שובה

יוסי היקר, שלום וברכה!
ראש לכל, את רגש הרחמים והחמלה הניבט 
מכל שורה בשאלתך - שמור מכל משמר! הרגשות 
הנאצלים האלה, הם המכתירים אותך כאדם, העשוי 
תוותר  אל  סגולה.  לעם  בן  וכיהודי,  אלוקיו,  בצלם 
בעד  שכן  כל  לא  שבעולם,  הון  כל  בעד  עליהם 

סיסמאות ואימרות כנף המתבדרים בעולמנו.
אם תיאור הריגתו של ילד קטן טהור-עיניים מזעזע 
יניעו  את נפשך העדינה, כל שמועות שבעולם לא 

אותך מיושרך ואצילותך.
הקדושה  תורתנו  המוצא.  נקודת  להיות  חייבת  זו 
ניתנה לנו בחסד השם, כדי לזכך את אישיותנו, לעדן 
אותה ולצרף אותה. אם נמצא מי שתורתנו הקדושה 
הביאה אותו, חלילה, למידת אכזריות - עליו לבדוק 

את עצמו, או את תורתו.
את טיבה המדויק של מצות ‘תמחה את זכר עמלק’ 
צבע  בתיאורי  ולא  ההלכתיים,  בגדריה  לבחון  יש 
עמי-ארצות.  של  מפיהם  היוצאים  עתירי-דמיון 
עמלק- יחסי  של  היסטורית  בחינה  דעתי,  לעניות 
שלהם,  ההלכתיות  לנגזרות  השוואתם  עם  ישראל, 
בצירוף הסקת המשמעות המעשית שנותרה לדורנו 
- כל אלו יאירו לך את המצוה באור אחר לחלוטין, 
וכל  נועם  דרכי  שדרכיה  אמת  תורת  של  אורה 

נתיבותיה שלום.
אנסה לשרטט לך את תוואי הדרך, ככל יכלתי.

הא-ל  בצו  נדרשו  הם  לארץ,  ישראל  נכנסו  כאשר 
של  המצומצם  משמעו  יושביה.  מיד  אותה  לכבוש 
והבעלות  הריבונות  השלטון,  נטילת  הוא  הכיבוש 
על הארץ, ופעולה כזו אי אפשי לה שתתבצע בלא 

מלחמה קשה עם יושביה הותיקים.
מתאפיינת  ישראל  תורת  לה,  ייחודי  באורח 
הפחות-נעימים  לצדדיה  גם  הישירה  בהתייחסותה 
של המציאות, ואינה מסתפקת רק בהצגת היעדים 
הנעלים, האוטופיים, שאליה היא מכוונת להגיע עם 
תיקון העולם. הנה דוגמה נקודתית: התורה חותרת 
למצב אידאלי שבו לא נותר דבר מבשר הקרבנות, 
אכן  ממנו  שחלק  הריאלית  לאפשרות  מודעת  אך 
גם  לנהוג  כיצד  הוראה מעשית  נותנת  והיא  יוותר, 
במציאות ריאלית זו. כלומר, להלכה יש מה לומר גם 
כאשר מצב העניינים אינו בדיוק כפי שהיא היתה 

מעונינת לראותו.
במצב האידאלי - היבם כונס את יבמתו, אם זה לא 
קורה - יש לחלוץ; במצב האידאלי, את פטר החמור 
יש לפדות, אם לא - יש לערפו; את האמה העבריה 
מוטב לייעד, אם לא - יש לפדותה. וכן על זו הדרך.
הוגים רבים מחכמינו ז”ל המשיכו לשרטט את הקו 
המצוות.  טעמי  תחום  אל  גם  ההלכה  של  הריאלי 
כיסוי  במצות  ראו  הראשונים  רבותינו  למשל,  כך, 

ש

ת

אנחנו דעאש?
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הדם משום התייחסות הלכתית למצב הריאלי, אך 
לא אידאלי, של אכילת בשר חיה ועוף; אחרים ראו 
של  הלכתית  הסדרה  משום  הרבים  העבדים  בדיני 
נהוגה  עודנה  עבדות  שבו  רצוי,  לא  עובדתי,  מצב 

בין בני אדם.
אינה  מלחמה  שבתורה.  המלחמה  דיני  זו,  דרך  על 
בבהירות  נוסח  כבר  הרצוי  המצב  אידאלי!  דבר 
ְלִאִתּים  בפי ישעיה הנביא )ב, ד(: “ְוִכְתּתּו ַחְרבֹוָתם 
ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ֹלא ִיָשּׂא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא 
לצערנו,  שהמציאות,  אלא  ִמְלָחָמה”.  עֹוד  ִיְלְמדּו 
ותורתנו  הזה,  האידאל  מהגשמת  מאוד  רחוקה 
הקדושה אינה אילמת לעובדה טריוויאלית זו, אלא 

היא  רבה:  בהרחבה  אליה  מתייחסת 
קובעת לנו דיני מלחמה.

שללנו  כבר  הלום,  עד  הגענו  אם 
המתמיהים  הניסוחים  את  ממילא 
דבר  אינה  מלחמה  אותך.  שקוממו 
הלא- המציאות  מן  חלק  היא  טוב, 
מושלמת של העולם שבו אנו חיים. 
לבנו,  ולדאבון  שלצערנו,  אלא 
לעיתים אנו נדרשים ליטול בה חלק, 
זאת.  לעשות  כיצד  קובעת  וההלכה 
דקדושה?!  התלהבות  שמחה?!  אך 

הס מלהזכיר.
וזו רק התחנה הראשונה.

בדיני המלחמה שבתורה אנו מצווים לערוך הבחנה 
התורה,  דיני  פי  על  העורף.  ובין  החזית  בין  חדה 
יש  העורף  את  בלבד.  בחזית  מתנהלת  המלחמה 
על  לשמור  מצווים  ישראל  ולוחמי  בצד,  להשאיר 
חייהם. אמנם המושגים ‘עורף’ ו’חזית’ בתנאי מלחמה 
של תקופת המקרא שונים מן המקובל בימינו, אולם 
מובנם העקרוני זהה: על הלוחמים - בכוח ובפועל 
הלא- האזרחים  חיי  על  ואילו  בחרב,  לגבור  יש   -

מעורבים יש להגן.
בין  הגבול  מיטשטש  מצוה,  מלחמות  לשתי  באשר 
המעורב  אויב  נחשב  כולו  והעם  והחזית,  העורף 
בלחימה: מלחמת ז’ עממין ומלחמת עמלק. במלחמה 
על כיבוש הארץ מיד הכנענים, נצטוינו להכרית את 
קיומית  מלחמה  זו  הייתה  בארץ.  היושבים  העמים 

מבין  מי  בלבד:  היתה משמעות אחת  להכרעה  בה 
שני העמים ישרוד ומי יחדל מלהתקיים )מזכיר לך 
מצב דומה?(. אלו היו תנאי הפתיחה של המלחמה, 
בהתאם  בה  להילחם  עלינו  שתהא,  ככל  ועצובה 

לדרישות הריאליות.
במלחמת עמלק, הצד השני קבע את אופי המלחמה, 
ולפיו אין כל הבדל בין העורף ובין החזית. העמלק 
ופתח במלחמה באיזור מרוחק  יצא מתחום מושבו 
עם שבט עבדים משוחררים, שאינו מלומד-מלחמה, 
העם  הגדיר  זה  בצעד  אותו.  להשמיד  במטרה 
זהותו על בסיס מטרת-העל להשמיד  העמלקי את 
ָהָעם הזה, המלחמה מתנהלת  ִעם  ישראל.  זרע  את 
מי  עם  שלו.  לתכתיביו  בהתאם 
על מורשת  שהשתית את תרבותו 
“להשמיד להרוג ולאבד, מנער ועד 
איננו  אחד”,  ביום  ונשים  טף  זקן, 
צבאית  בנחיתות  להילחם  יכולים 

הנובעת מעליונות מוסרית.
אבל, חשוב מאוד לזכור, זו מלחמה. 
הזדמנות  לא  הריגה,  מצות  לא 
יצרים  או  נקם  תאוות  לפריקת 
דרישה  אם  כי  בכלל,  חייתיים 
כל  אין  הכרעה.  למלחמת  לצאת 
מצוה בהריגת העמלקי הפרטי, אין 
כל חובה להרוג כל מי שמזרע עמלק. אין זו אלא חובה 
על העם, כלאום ריבוני, לצאת למלחמה על אומה 
בטל  כאשר  מוחלט.  באופן  אותה  ולהכריע  אחרת, 
המעשית  משמעותה  ממילא  בטלה  כאומה,  עמלק 
של המצוה; כאשר בטלה הריבונות היהודית בעלת 
הסמכות ההלכתית, בטלה ממילא היכולת להילחם 

בעמלק.
ביולוגי עמלקי, אך אינו בן המולדת העמלקית, הוא 
במצוה  כלול  ואינו  במלחמה,  בלתי-מעורב  ממילא 
למחות את זכר עמלק. משכך, חלילה לנו מהעלות 
על דעתנו שתורתנו הקדושה דורשת מאיתנו הריגת 
דרישה  אלא  כאן  אין  גזעו.  בשל  הוא  באשר  אדם 
במסגרת  במלחמה,  העמלקית  האומה  את  להכריע 

נורמות לחימה שהוכתבו לנו על ידי האויב.
בפרק החמישי מהלכות מלכים פסק הרמב”ם שתי 
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הלכות הממחישות לנו היטב את אופייה של המצוה 
כפי שתיארתיה עד עתה.

במלחמת  שגם  להלכה  פסק  הרמב”ם  ראשית, 
עמלק,  ומלחמת  עממין  ז’  מלחמת  כולל  מצוה, 
נוהגת החובה לקרוא לשלום בטרם ייצאו למלחמה. 
עמלק,  עם  למלחמה  יוצאים  כאשר  גם  כלומר, 
לשלום  בקריאה  תחילה  אליהם  לפנות  ישראל  על 
לא  השלום,  לקריאת  ייאותו  באם  מרצון.  ולכניעה 
תיפול שערה משערות ראשו של עמלקי אחד, כגדול 
כקטן. ראה כמה רחוקה הלכה זו מן התיאורים הלא-
הלכתיים של השמדת עמלקים, או מתיאור החזקת 
הסכין הנוצצת המחכה לפעולה. גם עם העמלקים, 
אל  תחילה  פונים  אנו  העולם,  שבאומות  הגרועים 
בפנינו,  חסומה  מצאנוה  כאשר  ורק  השלום,  דרך 

פונים אנו אל המלחמה.
שנית, גם החובה להותיר רוח רביעית פנויה בשעת 
האויב  לאזרחי  מילוט  נתיב  לאפשר  כדי  מצור, 
שאינם מבקשים ליטול חלק בלחימה, גם היא נוהגת 
כלומר,  עמלק.  במלחמת  כולל  המלחמות,  בכל 
אנו  הקרב,  משורות  לערוק  מבקש  עמלקי  כאשר 
אתה  סבור  האם  זאת.  לעשות  לו  לאפשר  מצווים 

לו  מאפשרים  שאנו 
הקרב,  מן  להימלט 
מפלטו  שבארץ  כדי 
שכנו  עליו  יתנפל 
הס  ויהרגנו?  היהודי 
אלא  זו  אין  מלהזכיר. 
מלחמה, וכל מי שאינו 
מעורב בה - קנה חייו 

במתנה.
החובה  דבר,  סוף 
למחות את זרע עמלק 
אלא  אינו  משמעה 
את  להכריע  חובה   -
שלום  בדרכי  עמלק, 
מלחמה,  בדרכי  או 
חלילה,  בה,  ואין 
הריגתם  על  הוראה 
פרטיים  בני-אדם  של 
בשל  הם,  באשר 

מוצאם או דתם. במצב האידאי, אליו אנו מייחלים, 
אלו,  בחיינו הריאלים  כלל;  לא תתקיימה מלחמות 
לצערנו, קורות שוב ושוב, ותורתנו הקדושה מדריכה 

אותנו כיצד לנהל אותן.
זו  אומה  ואין  עמלק,  של  זכרו  אבד  שכבר  מכיון 
קיימת כלל, ממילא משמעותה המעשית של מצוות 
אנו  זאת,  ועם  לעולם.  תתקיים  לא  כבר  המחייה 
מיוחדת  בקריאה  שנה  מידי  ולקרוא  לשוב  מצווים 
על  ורבו  עמלק,  לנו  שעשה  מה  לזכור  החובה  את 
כך פירושי רבותינו. מתוך דברינו, אולי מצאנו טעם 
נוסף לחובת הזכירה: להעמידנו על אופייה הריאלי 
אידאליים  מחוזות  אל  בורחת  שאינו  תורתנו,  של 
אל  נכוחה  מביטה  אם  כי  ומנותקים,  מופשטים 
אורחותיה  קיום  את  מאיתנו  ודורשת  המציאות, 
תיקונו  אל  הגיע  טרם  עולמנו  כאשר  גם  הישרים, 

הגמור.

בידידות, יצחק ברוך

לשליחת שאלה, ותשובות נוספות:
www.Akshiva.co.il
ask@akshiva.com

צילום: ויקיפדיה
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‘’ויגדלו  הפסוק  על  בפירושו  הירש  רש”ר 
מכוון  עשיו,  של  רשעותו  אודות  הנערים’’ 
‘האשמה’ חינוכית על יצחק ורבקה, שהעניקו 
ובכך  דרכו”,  פי  “על  ולא  לבניהם,  אחיד  חינוך 

‘פספסו’ את האפשרות להיטיב את דרכו של עשיו.
הצורך לחנך “על פי דרכו” נכון תמיד, אלא שאפשר 
לראות כאן את הדברים באופן הפוך. ניתן לשאול: 
האם אין זו הצלחה חינוכית כבירה לגדל את יעקב 
עם  יחד  גדל  כשהוא  אהלים  יושב  תם  איש  להיות 
עשיו? תאומים זהים היו עשיו ויעקב וכבר מהרחם 
שעתידה  פרכוסים  מלחמת  ביניהם  התפתחה 
גדלות  מהוריהם  נדרש  לא  האם  לדורות,  להימשך 
האהלים  ישיבת  את  לפתח  כדי  עצומה  חינוכית 
כל  גדל בקרבה צמודה  יעקב כשהוא  העיקשת של 

כך לשטן עצמו?
על  דקדקנית  עמידה  ללא  אחיד,  חינוך  שעם  ברור 
לדורות,  לו  המיועד  ותפקידו  הייחודיות  סגולותיו 
כפי שדורש הרש”ר הירש, לא היה גדל יעקב להיות 

‘’איש תם יושב אהלים’’.
ובימינו - האם בכלל שייך בדורנו ‘’חינוך פרטני’’?

אכן במבט ראשוני זה נראה רחוק. החינוך הממוסד 
סדור  בנותינו מסלול  או  מבנינו  לכל אחד  שמעניק 
החופה,  תחת  לעמידתו  ועד  במעון  ימיו  מראשית 
נראה כאילו הופך את החינוך ‘’על פי דרכו’’ למנותק 
מהמציאות. אולם במבט מעמיק, ניתן לראות כיצד 

יישומו אפשרי גם בימינו.
בשיחה שמסר הרב וולבה זצ”ל בשמו של רבי ירוחם 
אמר,  אדם,  לכל  חשוב.  חינוכי  יסוד  הביא  ממיר 
קיימת תכונה נפשית אחת התקפה אצלו באופן חזק 

שמאפיינת  המידה  שהיא  לומר  שניתן  עד  ביותר, 
שהעקשנות  זה  את  בסביבתנו  מכירים  כולנו  אותו. 
ממלאת  שהקנאה  השני  את  אישיותו,  מכל  בולטת 
ועוד  עוד  ואת השלישי שהשאיפה לכבוש  חייו  את 
להפוך  שניתן  אלא  האחרים.  רצונותיו  על  מאפילה 
את המידה לבעלת ‘’תפקיד’’ מרכזי, תכונה  שעליה 
השם.  בעבודת  דרכו  כל  את  האדם  ויבסס  ישתית 

אמר,  מצוות,  אותן  את  לקיים  יכולים  רבים  אנשים 
נחות מהשני,  יקיים אותן כדי לא להיות  אבל אחד 
לא  כדי  והשלישי  שאיפותיו  את  למלא  כדי  רעהו 
להתפשר על כלום. וטוב שכך. כך הם נתנו “תפקיד” 

למידה המרכזית שבתוכם.
אם ניקח את משנתו ונפנה לסוגיית ‘’חנוך לנער על 
והמתועש  הממוסד  בדורנו  שגם  נמצא  דרכו’’,  פי 
ישנה הרבה עבודה אישית להשקעה בנער. רק אנחנו 
יכולים להכיר את ילדינו, לזהות אצלם את התכונה 
החזקה ולהשתמש באותה תכונה כדי להשתית עליה 
הם  מצוותיו.  וקיום  השם  בעבודת  עיסוקם  כל  את 
אותה  את  ללבוש  ספר,  בית  באותו  ללמוד  ימשיכו 
תלבושת ולהיראות אחד מתוך אלף תלמידים זהים, 
אבל במעמקי נפשם השונה תהיה ההשתייכות שלהם 

ויכולת המאמץ וההשקעה שלהם שונה לחלוטין.
ואם מאבותינו למדנו כי גם אח הגדל בקרבה צמודה 
לעשיו יכול לגדול להיות יעקב, בדורנו שבו המרחק 
הרב מעולמו של עשיו הולך ונאבד, הולך ומיטשטש, 
הלימוד מהם על הדרך בה מגדלים ‘’איש תם יושב 
אהלים’’ לצידו של ‘’איש יודע ציד איש שדה’’ נעשה 

קריטי ומשמעותי לחיינו וחיי ילדינו. 

חינוך    |  משה ויטמן - ארגון חלקי בעמלי

ה
תלבושת אחידה וחינוך פרטני - זה עובד.

האם אין זו הצלחה חינוכית כבירה לגדל 
את יעקב להיות איש תם יושב אהלים

UX Magazine :צילום
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לצד  תורה  לימוד  לאברכים  המציע  רבטק  מיזם 
כ40  וימנה  עצמו  את  מכפיל   - בהייטק  עבודה 
אברכים לעומת     20 בשנה החולפת. בית התוכנה 
פועל בבני ברק, ובכוונתו לפתוח בשנה הבאה מחזור 

נוסף בירושלים.

המרכז ללימודי אנגלית רק הכריז בחודש הקודם על 
פנו  ומיידית  לילדים  בסיסית  אנגלית  חוגי  פתיחת 
בביתר,  קבוצות  כ14  נפתחו  הכל  סך  הורים,  כ150 

אלעד, בית שמש, טלזסטון, גבעת זאב ועוד.

שנת הלימודים בקושי התחילה והמדרשה החסידית 
לרישום  פניות  לקבל  החלה  כבר  עילית  בביתר 
למחזור ג’ תשע”ז. לדברי הרב בומבך, ראש המדרשה, 
ואנשי  מחנכים  בעקבות  מגיעה  הרבה  ההתעניינות 
חינוך שרואים את ההצלחה בשימור נערים בקהילה 

תוך הכנתם המעשית לחיי תורה.

ידי מספר  על  לאחרונה  שנוסד  “לא תשתוק”  ארגון 
יזמים חרדים לטיפול ומניעה בנושא פגיעות בנושאי 
ומחנכים  להורים  הסברה  במסע  פתח  קדושה, 
פגיעה  למנוע  מנת  על  לילדים  ראויה  להדרכה 
בילדים ובילדות. לפניות ולסיוע ניתן לפנות במייל 

lo.tishtok@gmail.com

מה חדש?    

יו”ל על ידי אגודה אח”ת - האגודה לאחריות חברתית תורנית.
aguda.achat@gmail.com :לקבלת העלון, פרסום ויצירת קשר

עמדות תשלומים עיצוב גרפי: סטודיוליטל | 052-8366515
אוטומטיות: 

תשלומי חשמל, טלפון, 
עיריה, כביש 6 ועוד.

אטרקציות לילדים: 
• מכוניות ממונעות

• ג'ימבורי
• משחקיית מראה בום

• ארועי ילדים בשני ורביעי  
בשעה 17.00

העלון יצא לאור בסיוע קרן תקווה


