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ָל ֵעץ יֵש ִה ָּגיוֹן ָּכפוּל

 /אגי משאול

ֵש ִה ָּגיוֹן ָּכפוּל.
ָעץ יׁ
לֵ
אשוֹן ְונ ְַת ִחיל
ּאם ַנ ֲעזֹב ֶאת ָה ִר ׁ
ֻדנֶת
ָּב ַע ְלוָה ַה ְּמע ֶּ
ַפי ַמ ָּטה –
ְּכל ֵּ
ֻתר
יקת ַה ְּמי ָּ
נ ְִר ֶאה ֶׁש ְּב ַה ְד ָרגָהּ ,תו ְֹך ְמ ִח ַ
הוּא רו ֶֹצה ְּב ִה ְתל ְַּכדוּת ֲענ ִָפים ְּבר ּורָה
ֶּדרֶך ַקו ָּפׁשוּט ֶא ָחד
ֲד ָמה.
ְלתו ְֹך ָהא ָ
ֵש ּבוֹ
ֲבר ַה ֶזּה יׁ
ו ְָחׁשוּב ְמאוֹד ַה ַּמע ָ

העלון "עת לדרוש" מופק על ידי
צעירי נאמני תורה ועבודה
צעירי נאמני תורה ועבודה היא תנועה של צעירים ציונים
דתיים השואפים לגשר בין החיים הדתיים לחיים המודרנים
ולהתמודד עם הקונפליקטים העולים מכך .אנו מאמינים שנוכל
לעצב את תפישתינו תוך הקשבה ודיון עם בעלי דעות שונות.
ברצוננו להעלות בקרב הציבור הציוני דתי בפרט ,ובציבור בכלל
דיון בנושאים כגון :דת ומדינה ,מעמד האישה ,צדק חברתי
ודומיהם  -נושאים בוערים הצריכים לעמוד בראש סדר יומו
של כל אדם השואף לחיות חיים דתיים בעולם המודרני.
אנו מקווים ליצור חיים דתיים משמעותיים וערכיים באמצעות
דיון פתוח ופומבי על המתרחש בחברה בכלל ובציבור הדתי בפרט.
אנו נשמיע את הקול הדתי המתחדש ,קול המעורה בתרבות
הישראלית העכשווית כמו גם בעולם הדתי לכל ענפיו ורבדיו.
נשמח לקבל תגובות והערות אנא כתבו לנו והגיבו:
email: etlidrosh@gmail.com

ֲפל ּו
ְס ָמ ִלים ֶׁשל אוֹר ְוחֶֹׁש ְך ִאם נ ְִר ֶצה א ִ
ַמ ֶּׁשה ּו ְטרָגִ י ְּבעו ְֹלמו ָֹתיו ַהחֲצ ּויִים
ֶׁשל ָה ֵעץ.
ידה ַהזֹּאת –
ּכֹל ַהי ְִר ָ
ָשוּב ו ְּל ִה ְת ָּפ ֵרשׂ
ְּכ ֵדי לׁ
ָשים,
ַּב ָּׁשרִׁ
ְוכָאן ִאם רו ִֹצים עוִֹׁשים
ַּת ְפנִית
ְּב ַמ ֲעלֵה ַה ִה ָּגיוֹן ַה ֵּׁשנִי.

מערכת :רני חזון וייס ,יותם ברום ומני אריאב.
העלון יוצא בסיוע קרןpoppers-prins stichting :
לתרומות ולפרסום ,ניתן לפנות למשרדינו03-6072739 :

03-9239111

לוח מודעות:
דק חברתי בחינוך הדתי
מוקד צ
ד?

לדים בממ"
הורים ליים לאן לרשום את הילד?
בט
מתלה ,ייעוץ וטיפול בפניות:
עזר
מיכל 052-7492543
מ
בית מדרש "רעים" פותח את שנתו השישית
ומזמין בוגרי ובוגרות צבא ושירות לאומי,
סטודנטים וסטודנטיות לחבורת לימוד
שבועית באווירה נעימה וחברית ומתוך רוחב
דעת .המפגשים מתקיימים בימי שישי
בבוקר בירושלים.
המפגש הבא יתקיים ביום שישי הקרוב
ה 20-בנובמבר בשעה  10בבוקר ,רח'
טשרניחובסקי  49קומה  3דירה  ,7ירושלים.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר ליונית
 052-8640818או לאפרים 054-5216187

ההצלחה האדירה
בעקבות
אנו מזמינים אתכם

אן הולכת ההלכה "2
לכנס "ל
ם המלח.

מלון ספא קלאב בי
שיערך ב
"רבנות או ריבונות?"
בנושא:
ב
בעז"ה בשבת פרשת
ם
קיי
הכנס ית
שי 11-13 ,בפברואר.
משפטים ,חמישי-שי
קדימו לשריין מקום!
ה
מו בימים הקרובים
טים נוספים יתפרס
פר
אמני תורה ועבודה:
באתר נ
.www.toravoda.o
rg

פרטים והרשמה באתר www.toravoda.org.il :

חברותא שאחרי מיתותא

המשך מעמ' ראשון

 השיח בין צדדים שונים איננו מענה לקושי ,אלאהבסיס המכובד והאחראי של הזהות היהודית
והאנושית .כך ,הצעירים המצטרפים ל"חברותא"
מכשירים את עצמם כפרחי הוראה ,ונוטלים
חלק בעיצוב מחודש של החינוך היהודי בארץ.

לא להסתפק בחיפוש אחר דיאלוג שבין דתיים
וחילוניים ,אלא להיות מוכנים לאתגר המעמיק
שרצף הזהויות היהודיות בחברה הישראלית
מעורר .התכנית מכוונת לבתי הספר המשלבים
דתיים וחילוניים ,אך גם למי שמכוונים לחנך בתוך
המסגרות הדתיות ,המסורתיות או החילוניות בארץ.
את ההידברות בין אנשים שונים וקבוצות שונות ,הם
ד"ר חנוך בן פזי ,החוג למקרא ותרבות ישראל,
מבקשים לרתום ליצירה חינוכית חשובה ,אשר בה
הדיאלוג לא נועד לפתור בעיות וליצור גשר ,אלא כזה סמינר הקיבוצים המגמה לפילוסופיה יהודית,
שבה הוא מהווה את סדר היום .בלמידה בחברותא אוניברסיטת בר אילן.

ת
ע
לדרוש

צעירי נאמני תורה ועבודה
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חברותא שאחרי מיתותא

 /ד"ר חנוך בן פזי

למנוף העמוק ביותר לפעולה .במילים אחרות,
לא רק לתת כבוד לאחר ולשונה ,אלא להתייחס
אל השונות כמרכיב המרכזי ביותר של כבוד ושל
אחריות בחברה .ייתכן וזהו גם המפתח להבין את
רצונו ובחירתו של יצחק אבינו ,כאשר הוא מבקש
לכונן מערכות יחסים אחרות בין ילדיו השונים כל כך
זה מזה .כביכול אומר יצחק לעצמו ,אם בית אברהם
היה החידה ,הבית שאני מקים יכול להיות הפתרון.

כיצד מארגנים מחדש את החיים בצל האבל?
בהתכוונות לשאלה זו הופכת פרשת חיי שרה
לסיפור משפחתי ,כמעט סיפור אינטימי משפחתי,
אשר נדמה שיכול לאפשר הזדהות של משפחות
רבות .השאלה שבה נפתחת הפרשה עם מותה של
שרה ,מעלה את הצורך והאפשרות של התחדשות
החיים המשפחתיים בצל מותה של שרה עד" :וינחם
יצחק אחרי אמו" .ומסתיימת במותו של אברהם:
"וימת אברהם בשיבה טובה
בשבועות האחרונים אנו מציינים
זקן ושבע" .העדות הניתנת
את יום השנה לרצח רבין .מי שחי
באופן מוקפד להגעתו
בארץ בתקופה ההיא של הרצח,
של אברהם ,להתכנסות
יודע את החוויה והמשמעות
המשפחתית ,להספד ולבכי,
של היות "ויהי אחרי מות" .את
ואולי יותר מכל מקום אחר
ההתכנסות הפרטית והציבורית,
יש כאן תיעוד רגשותיו של
את הנערים היושבים בכיכר במשך
אברהם כלפי שרה .לימים
שעות ארוכות ,את הנרדפות ואת
יהפוך הרגע האינטימי
הנרדפות .את הבכי והשותפות של
והאישי הזה ,לסיפור מכונן
רבים מבני הארץ הנאספים יחד
פוליטי החוצה את החברה
לקבור את רבין .אפשר גם לציין
הישראלית ,אבל בפרשה
בחודש הזה את אותם שבועות
כסיפור
הזו הוא עדיין מופיע
קבורתה של שרה ציור :גוסטוב דורה
ראשונים שלאחר הרצח ,שבהם
אישי ומשפחתי .ובצידה
היה נדמה כאילו החברה הישראלית
ניתן
וקטנות,
ספורות
השני של הפרשה ,במילים
עומדת בפני שינוי גדול .הפרשה הזו מציעה
אחרי
ליצחק
ישמעאל
לצפות בחיבור מחדש שבין
אלטרנטיבה חברתית שאולי ניתן לראות בה גם
הגירוש
האמהות,
שבין
מותו של אברהם .המתח
אלטרנטיבה חינוכית :חברותא ולא במקום מיתותא.
העקידה הושמו בצד ,לטובת ההתכנסות והפעולה
על אחד הבניינים הבולטים של סמינר הקיבוצים
המשותפת של בני אברהם .וכאילו לא די בשני
מתנוסס שלט גדול :ארבעה בנובמבר .כאילו
סיפורים אלה ,מוסיף רבי לוי ומתאר במדרש
עומד השלט ומתריס בפני כל העוברים והשבים
בראשית רבה את מותו של תרח כחלק מפרשה זו,
או הבאים בשערי המקום ,כי מוטל עליהם לזכור
ואת החלטתו של אברהם להצטרף למסע הלוויית
את אותו היום ,כאשר הם מבקשים לפעול בשדה
אביו בחרן .לאחר השנים של הניתוק מאביו ,הוא חוזר
החינוכי .המכון לחינוך דמוקרטי ,נקרא אל הדגל
לביקור אחד נוסף בבית אביו ,והפעם לציון מותו.
בעקבות אותו היום ,מתוך מחשבה שהחברה
תשומת הלב הניתנת להירתמות המשפחתית
הישראלית זקוקה לכלים החינוכיים הדמוקרטיים
בצל המוות ,יכולה להיות מאד מטרידה .למה רק
בתוך מערכת החינוך .וממש באותה העת של
בצל
בצל המוות חוזר אברהם הביתה? למה רק
"אחרי" ,הוקמה גם 'צו פיוס' ,אשר אנשיה
המוות ייפגשו יצחק וישמעאל בשנית? האם נגזר
נקראו אל השסע החברתי במדינת ישראל ,זה
עלינו כבני אדם לפעול כשכבר מאוחר מדי? ואולי
שבין דתיים ובין חילוניים ,זה שבין ימנים ובין
במקום לשאול את השאלה של המאוחר מדי ושל
שמאלנים .ושלטיהם תבעו מכל פינת רחוב :פיוס.
הצער וההתכנסות אחרי מות אדם הקרוב לנו ,מוטב
"תכנית חברותא" היא יוזמה של סטודנטים
לנו לפעול עם הפנים כלפי העתיד ,אל העשייה
ומרצים השותפים לקבוצות השונות הללו ,ובאים
המשותפת ואל התקווה .לא רק על ידי הנכונות
ממגזרים שונים של החברה הישראלית ,אשר
להתגבר על המתחים ועל הדילמות המשפחתיות
ביקשו לחשוב מחדש על "חינוך יהודי דמוקרטי".
והציבוריות ,אלא להפוך את השונות ואת הקשיים
המשך בעמ' אחרון
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באחד מימי השישי האחרונים ,בתי הקטנה חגגה
את מסיבת קבלת החומש .שנה קודם לכן בכיתה אלף
חגגנו את קבלת הסידור; אירועים שגרתיים כביכול
בחייה של תלמידה בבית-ספר קשת מזכרת-בתיה,
בו לומדים תלמידים דתיים ותלמידים חילוניים )או
בשפת המקום :קבוצת התפילה והמפגשׂ( ,וחורט על
דיגלו "לחיות ולחנך ביחד".
אני נמנית על קבוצת המפגש ,קבוצה מגוונת
שבה חברים ישראלים מכל צבעי הקשת – מן היהודי
המסורתי ועד האתאיסט המוחלט .כולנו חולקים
את הרצון לחיות ביחד ולחזק את הזהות היהודית.
מסיבות הסידור והחומש מחדדות את ההבדלים בין
קבוצות השייכות – בין התפיסה האמונית המחייבת
את הלימוד האדוק והדבקות בקיום מצוות לבין
התפיסה של יהדות כתרבות המתעדת היסטוריה של
לאום ,שפה עברית ,צדק חברתי ומנהגים חקלאיים.
באשר לי ,החופש לפתוח ,מתי שאני חפצה ,וגם
לסגור ,את ארון הספרים היהודי הוא שעומד בבסיס
הבחירה שלי כיהודיה חופשייה ,חילונית ,להישען
ולהיבנות ממורשת אבותי שמתווה לי את הדרך
הלאה אל העתיד.
פעילויות בית-הספר מלוות בערבי-קהילה ,קהילת
גשר – קהילה עירונית בה חברים דתיים כחילוניים,
הינה קהילה חובקת בית-ספר ,בה החינוך לעיתים
רבות גולש מבן להורה .כך למשל בערב-קהילתי שקדם
למסיבת הסידור ,נידונו שאלות בדבר מהות הסידור
משני צידי הקשת ,הדיון היה מרתק :היו שהביעו דעה
כנגד ,מתוך הריחוק והנוקשות של הטקסט ,היו ששללו
את האדרת האל וביטול הפרט ,בקבוצה חילונית שלא
בהכרח מאמינה בקיומו .אולם נדמה לי שכולנו יכולנו
להתחבר לצורך להודות על מה שיש ולקוות לשפר
את העתיד ,וכי מהי תפילה אם לא שילובם של הללו?
עצם הדיון בסידור הוא שינוי מרענן לקבוצה המאמינה
שבדרך כלל מקבלת ולא שואלת ולקבוצת החפשיים
שזה לא חלק מסדר יומה והנה המפגש מעורר מחשבות
חדשות בקרב שתי הקבוצות.
ומה באשר לילדים? האם הם מבולבלים מן המסר
המורכב? ובכן ,השיגרה היומיומית הינה של לימודים
משותפים ,בהם קבוצת המפגש לומדת וחווה נושאים

שונים כגון איכות הסביבה
ויהדות ,תרבות יהודית
ומסע בין הצבעים,
נשמעות
כשברקע
נעימות תפילת השחרית
של ילדי קבוצת התפילה .שיגרה זו מדגימה כי לימוד
רב-רבדי אפשרי ואף מומלץ .שתי קבוצות ,השייכות
התפילה והמפגש ,תורמות האחת לשנייה בחיפוש
השונה והזהה ובחידוד הזהות המלאה של עצמו .
מפי עוללים זה נשמע הרבה פחות בומבסטי  -הנה
ציטוטים מ"בית-מדרש" שהתרחש בביתינו סביב פרשת נח.
אמא :נו אז מיקי ,מה דעתך על כל סיפור תיבת נוח
את חושבת שהוא אכן התרחש?
מיכל :כן ,בוודאי .זה כתוב בתורה.
אמא :אלוהים באמת כל-כך כעס שהחליט להעניש
כך את כל האנושות?
מיכל :לא בטוח שיש אלוהים ,אני לא מבינה אם
אין לו גוף וצורה אז איך הוא דיבר אל נוח? וחוץ מזה
מדוע הוא דיבר רק בימי התנ"ך איך זה שעכשיו לא
שומעים אותו?
יעל :לדעתי יכול להיות הסבר שבימי-התנ"ך היה
אלוהים ואז הוא מת! )האם היא קוראת שפינוזה
בסתר?(
מיכל :אלוהים לא יכול למות ,זה לא מסתדר עם כל
סיפור גן-עדן ועץ החיים .רק לאלוהים מותר לאכול
מפרי החיים ולכן הוא לא ימות.
שתיהן מסכמות :האמונה באלוהים היא לא מה
שמחליט אם אתה מאמין לסיפור או לא .יש חילוניים
שמאמינים באלוהים ולא מקדשים את השבת ויש
מסורתיים שמאמינים ומקדשים ויש דתיים וחרדים
וכל אחד בוחר בדרך שלו.
אמא :אז מה אנחנו אם-כך?
כולם :אנחנו איפשהו באמצע עם קידוש ובלי
הבדלה ,עם כשרות ובלי  2מקררים  -מכבדי-מסורת.
ד"ר ליאת יוספברג-בן יהושוע -ד"ר לביולוגיה חוקרת
במכון לחקר הסרטן בבית-החולים ע"ש שיבא .חברה
בוועד -המנהל של עמותת גשר מוסדות חינוך קשת
מזכרת בתיה  -קהילה עירונית של משפחות דתיות
וחילוניות ,שחרטה על דיגלה לחיות לחנך ביחד.

ֻב ִלינו"
ומס ָּ
"א ּלו ֵּפינ ּו ְ
ַ

"י ְֵפה קוֹל ו ֵּמ ִטיב נ ַּגֵן"
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בעקבות אקדמות כ"ג

עד השיר הנקי ,האמיתי אביתר בנאי ואיתמר אלדר • ויקוֹל ּו השמיים והארץ רבקה מרים
ראיון עם פרופ' אנדרה היידו עמרי שאשא • קול אישה  -עָר ֵב או עֶר ְווה? חנה פנחסי
על המוזיקה הערבית בבית הכנסת המזרחי רוני איש-רן
1

לפרטים והרשמה ,www.toravoda.org.il :או במשרד "נאמני תורה ועבודה" ,טל'.03 6072739 :

מחיר מנוי

מתוך הגיליון החדש:
• עד השיר הנקי ,האמיתי אביתר בנאי ואיתמר אלדר
• ויקוֹל ּו השמיים והארץ רבקה מרים
• המוזיקה הערבית בבית הכנסת רוני איש-רן
• קול אישה ָ -ע ֵרב או ֶע ְרווה? חנה פנחסי
• ראיון עם פרופ' אנדרה היידו עמרי שאשא

]חמישה גיליונות[:

מחיר
לצעירים:
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"ציֹּון יְִׁש ָאל ּו ּדֶר ְֶך"
ִ
הציונות הדתית
ומדינת ישראל

הרב יהושע אנגלמן פסיכותרפיסט ומלחין,
לימד בישיבות "הכותל" ו"עותניאל" וכיום רב בית
הכנסת "יקר" תל אביב.

מוזיקה יהודית :קולות ישנים-חדשים

מוזיקה יהודית :קולות ישנים  -חדשים

על חשיבה בתוך ה"קו" ומחוצה לו בציונות הדתית

בהשתתפות • :ד"ר ברוך כהנא • גב' חיותה דויטש
מנותרו
רוזנסון
• הרב בני להמן • ד"ר דוד ענקי • פרופ' ישראל
קו
מו
ת
אחרונים!
מחירים
 ₪לחברי תנועת נאמני תורה ועבודה.
 ₪לזוג
)פנסיון מלא(:

בפרשתנו ,אברהם אומר לעבדו ''ואשביעך ...אשר
לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב
בקרבו .כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה
לבני ליצחק'' .רש''י ואחרים מסבירים כי בת הייתה לו
לאליעזר והיה מחזר להשיאה ליצחק אלא שאברהם
רואה בהם מינים שונים ואינו רואה את נישואיהם בחיוב
למרות היותה בתו של מי שהיה ''דולה ומשקה מתורת
רבו'' ,אשר גדלה בחינוך ביתו של אברהם .אברהם מעדיף
להשיא את יצחק לרבקה אשר גדלה בבית עובדי עבודה
זרה ,ונדמה כי הוא סבור שאלו דברים שניתן לגשר
עליהם.
אין זה פשוט או קל .ככל שאדם גדל ומשתכלל ,ככל
שלומד ''לקרוא שמות'' – להכיר עצמו וזולתו יותר  -אזי
קשה יותר להתפעם מהזולת .אולם כאשר קורה הדבר,
חבל לוותר בקלות ,מה עוד שניתן ללמוד מהשוני ולמצוא
נקודות ממשק רבות מההבחנות .נדמה לי כי לרובנו יש
יותר מציר אחד – דתי-חילוני – שעליו נמתחים חיינו .כפי
שיש אנשים שמתחת לזקנם מגולחים ,כן יש ''חילונים''
רבים שהרגישות היהודית ,מושרשות ורוחניות שלהם
עמוקה יותר מהרבה שומרי מצוות .האתגר הוא במפגש
עם אנשים 'דתיים' למרות שאינם שומרים מצוות .הרב
קוק זצ''ל קומם עליו את מתנגדיו בהכירו במציאות
של חילונים העולים על חלק מה 'דתיים' ,ברגישותם
הדתית .הרי אנחנו מכירים גם דתיים רבים שכל רגש
של עומק וגובה דתיים ,כל חוש לקודש ולטוהר – מהם
והלאה.
פעם נשאלתי להגדרת 'דתי' לעומת 'חילוני' .אינני שש
להגדרות כאלו ,ובכל-זאת חשבתי לעצמי על החיבור
ביניהם באמצעות ברית .חיים מתוך ובתוך ברית מחייבים
רכות ,ענוה ותום .יש אנשים שאולי נאמנים לתורה-
ועבודה אבל שולחן שבת שלהם ,על אף זמירות ודברי
התורה ,הינה בעצם שולחן של חולין .ויש שנעמוד אתם
בקידוש ונדע שאתם תיתכן שבת ,תיתכן ברית.
בתקווה כי נדע ליצור גשר וברית בין אנשים ולהסתכל
על השווה והמאחד בינינו .שנדע ליצור חברה שמעודדת
דיאלוג עם האחר והתפעלות מהיופי והשוני בו ,חברה
של אחדות ולא של פירוד.

"א ּלוּפֵינ ּו ְמס ָּ
ַ
ֻב ִלים" הינו ביטוי מתהילים קמ"ד .במסכת
ברכות י"ז ,דרשו חכמים בכוונת הביטוי :אלופינו – בתורה,
מסבלים – במצוות .משום מה המצוות הן סבל? הבית
יעקב טוען משום שאיננו מבינים את טעמן ותכליתן .לא
זו בלבד שקיום המצוות איננו בהכרח מהנה ,עבור האדם
המשכיל ,חוסר הבהירות מעצים את הקושי וכרוך במחיר
סבל ממשי.
המילים 'סבל' ו'-סובלנות' ,בנות אותה משפחה.
סובלנות נדרשת כאשר הזולת לא מובן לי .הבנת
המחלוקת וידיעת המשותף בינינו ,מפחיתה מהסבל
ומאפשרת דיון במשותף ,במה שאינו משותף ,ובמחיר
השותפות .הבנה זו מאפשרת את ההסתכלות כי'' :כל
הפוסל – במומו פוסל'' .בדרך זו ,לא רק שהכאב נסבל ,אלא
נחווה את הסובלנות והסבל כמורים גדולים .הסתכלות זו
אבקש להביא בעוד אנו עוסקים בהגדרות המבחינות בין
"דתיים" ו "חילוניים".
האתגר העומד לפנינו הוא בהבנת השוני ומתן כבוד
לערכיו של האחר כאפשריים גם כאשר מדובר במחיר
שיש לשלם .אחד הליקויים הכבדים ביותר של חינוך דתי
מסוג מסוים הינה האשליה שיש דרך חיים נכונה לכולם
תמיד ושאין עליה תג-מחיר .לתפיסתי יש מחיר לדתיות
בקיום מצוות :שמירת שבת ,כשרות ,טהרת-משפחה,
תפילה .בזמן ובנפש .שומר המצוות פועל מתוך תחושה
שהמחיר אכן כדאי.
לפני שנים רבות סיפרה לי אישה כבת חמישים על
אהבתה הגדולה לאדם אשר רצה לשאת אותה לאישה,
רבה הניאה מלהתחתן אתו
אלא שלא היה דתי .מסיבה זוּ ,
וכך נשארה בודדה עד היום .אמנם שומרת מצוות ,אך
בהעדר אהבה ,בתחושת העדר אלקים בחיים שלה.
לפני שבועות מספר קראנו על אדם הקורא בשמות
''לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה'' .אדם
הינו בעל הבחנה חדה ומדויקת עד שמסוגל להגדיר
ולחוש כל תכונה וניואנס .אלא שמתקשה ''למצוא עזר
כנגדו" ונראה כי רק דרך נס יפגוש מישהי הקרובה ל
''זאת הפעם עצם מעצמי'' .והנה הם מוצאים זה את זה
אולם עליהם לשלם את המחיר .האישה אינה בדיוק
''עצם מעצמי ובשר מבשרי'' והשאלות העולות במקרה
כזה הן האם עוזבים ,או שאולי ניתן לקיים דו שיח,
להגיע לליבון הדברים ולהבנה ולבנות יחד בית .כי ברבות
ההבנה קטן הסבל.

הפחד ממחשבה
פרשת וישלח ,י"ח כסלו ,5.12.09 ,במלון המלכים בירושלים

 /הרב יהושע אנגלמן

1

ְּ"ב ֶצלֶם י ְִת ַה ּל ְֶך
ׁ"
ִאיש
הגוף ביהדות
ובחברה הדתית

להזמנת גיליון חינם בטל' 03-6072739 :או במיילdeot.ta@gmail.com :
אתר האינטרנט של דעותhttp://toravoda.org.il/he/deot :
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