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ְכלוּלוֹת

העלון "עת לדרוש" מופק על ידי
צעירי נאמני תורה ועבודה

ִׁש ְב ַעת ַה ּי ִָמים ָהי ּו ְמאוֹד נ ְִקיִים.
ִיתי או ָֹתם
ָמנ ִ
ֶא ָחד ְל ֶא ָחד
ישת ַע ֵלי ּכו ֶֹת ֶרת
ִּב ְת ִל ַׁ
ֲד ְמ ַּדם.
ִמ ֶּפ ֶרג א ַ

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.

ו ַּב ַל ְי ָלה ַהְׁש ִב ִיעי ָח ָל ְמ ִתי ַעל נ ְַהר ַה ַס ְמ ַּב ְטיוֹן.

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.

ָפיִם
ָי ֵר ַח ְּפעוּר ְּכנ ַ
ֻפה,
סוֹ ֵכ ְך ָע ַלי ְּכ ַט ִלית ְּבח ָּ
ָׁש ָעה ְׁש ָט ַב ְל ִתי ,ו ְָחז ְַר ִּתי
ימיו ָהרוֹגְִׁשים:
ו ְָט ַב ְל ִּתי ְּב ֵמ ַ
ֶא ְצ ְּבעוֹת י ָָדי ְּפשׂוּקוֹת
ְמ ַב ְקׁשוֹת ַל ֵּתת ַמ ֶׁשה ּו ְׁש ֵאין ִּבי,
ֱצ ִמים ְס ִב ִיבי.
ָה ֵע ְי ַניִם ְּפקוּחוֹתַּ ,ב ַמיִם ַה ֶּנע ַ

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

י ְִהיֶה ִמי ֶׁשי ִַּביט ִּבי ַע ָתהְ ,וי ְִר ֵאנִי
ִמ ְת ּד ֶפ ֶקת ַעל ְּגדוֹת ַהנ ָּהר
ָשוּב ּו ְּב ַא ִּפ ְריוֹן ְּכלוּלוֹת
ְמ ַח ָּכה ְל ְבת ּו ָלי ֶשיׁ
ֻמי ַהז ִָרים
ַלעֲטוֹף ֵאת ַמ ֲער ָּ

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

)מתוך' :להיאחז במים'(

תמרה אבנר

תמרה אבנר ,סופרת ומשוררת .ספר שיריה "להיאחז
במים" ראה אור בשנת  2007בהוצאת "הקיבוץ המאוחד".
כלת פרס הסיפור הקצר של עיתון "הארץ" 2009
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למי שייכת הקבורה?

לבחור בשיטת הקבורה העדיפה בעיניה ,אך באחרים
לא תוצג בפני המשפחה אפשרות בחירה ,ובשל
מצוקת מקום היא תוגבל לאופציה של ’קבורת זוגית‘
בלבד )כלומר ,קבורה מעל בן הזוג ולא לצדו בחלקה
נפרדת( .חוו“ד דה-הרטוך משנת  ,2001קובעת כי
חלקת הקבר שמעל הנפטר נחשבת גם היא כחלקה
צמודה ,כך שבפועל נשמרת לבן הזוג חלקת קבר
צמודה לנפטר גם כאשר החלקה לצידו אינה פנויה.
המחסור העצום בשטחי קבורה והשימוש בשיטות
קבורה מודרניות הופך את חוק שירותי הדת
היהודיים ללא רלוונטי ,ואת יישומו לכמעט בלתי
אפשרי .לחברות הקדישא אין כיום אפשרות לשמור
חלקות צמודות ,בגלל עתודות הקרקע המוגבלות.

בתווך נמצאות המשפחות האבלות ,שברגעים בהם
הן זקוקות יותר מכל לחמלה -זו נמנעת מהן .אם
אכן רוצים אנו לחזור לחזונו של הרב סולובייצ‘יק,
ולהביע חמלה למשפחות האבלות ,יש להתאים את
החוק למציאות הקיימת כיום בשטח ולדאוג שתיכלל
בו התייחסות לשיטות הקבורה החדשות שברובן
אינן דורשות החלטה מיידית באשר לרכישת חלקה
צמודה .חוק כזה יוכל לאפשר למשפחה המתאבלת
להתפנות לאבלה ולכאבה בתקופת האנינות .כאשר
תתאושש המשפחה מעט ,תוכל לקבל החלטות
ברוגע ומתוך שיקול דעת.
הרב ד"ר שאול פרבר ,מייסד מכון עתים

בי"ס ממ"ד מעורב-
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פרשת חוקת ו' בתמוז ה'תש"ע גליון מס' 39

ה“רמה הדתית“/
שריפת הפרה והמאבק על
יאיר פורסטנברג
”על איזו רמת טהרה אתה שומר?“” ,מה ,את מקפידה
הטהרה ה“חלקי“ של אוכלי החולין בוודאי לא יכול
רק על טהרת חולין?! אני מצטערת ,אבל את לא טהורה
להיות מספיק למי שנדרשים להיות טהורים באמת,
מספיק .אצלנו מקפידים על טהרת תרומה“” ,תהיה בטוח
במחיצת הקודש ועבורו.
שהוא לא יסכים לארח אותך ,מבחינתו ,אנחנו נחשבים
והנה ,כאשר הובאה הפרה האדומה מירושלים להר
לטמאים“ .אמירות כאלה ודומות להן היו ודאי נפוצות
הזיתים ,מלווה בכהנים שטהרתם היא הגבוהה ביותר
מאוד בשיחתם של בני בית-שני .המשנה מעידה על
האפשרית ,לאחר שהם נטהרו במיוחד על ידי ילדים
היררכיה חמורה ביותר בתחום הטהרה .זו לצד זו פעלו
שלא נטמאו מעולם ,הפוסעים על גשר שנבנה במיוחד
קבוצות שונות שהקפידו על רמות שונות של טהרה.
כדי להרחיק עוד יותר את החשש לטומאה )פרה ג:ב-ו(,
הן הקפידו להתרחק זו מזו ,מאחר שקבוצה שדרגת
מצפים לביצוע טקס הטהרה בסטריליות מושלמת,
ההקפדה שלה הייתה נמוכה יותר נתפסה כמי שנטמאה
חיכה להם למעלה רבן יוחנן בן זכאי ובטפיחה קלה על
בטומאת עם הארץ ,וכל עלייה בסולם הטהרה הייתה
ראש הכהן דרדר אותו לטומאה )תוספתא פרה ג:ח( .רבן
כרוכה במאמץ ובהסתגלות )משנה ,חגיגה ב:ו( .בעולם
יוחנן בן זכאי ,שטהרתו הייתה נמוכה ,טימא את הכהן
זה הטהרה עיצבה מעמדות וקבעה את הסדר החברתי –
הגדול וחייב אותו לטבול ,במעשה של הפגנה פוליטית
עם הארץ בתחתית הסולם,
ואידיאולוגית” .ומטמאים
מעליהם פרושים אוכלי
היו את הכהן השורף את
חולין בטהרה ,בדרגה הבאה
הפרה מפני הצדוקים שלא
אוכלי תרומה והאוכלים על
יהיו אומרים במעורבי שמש
טהרת הקודש .בקודקוד
היתה נעשית“ .טקס שריפת
עמדו הכהנים והנספחים
הפרה ,שבזכותו התאפשר
אליהם.
המגע עם הקודש ,נעשה
במקום שבו הטהרה הייתה
בסטנדרט החלקי המתאים
כל כך מרכזית ,הכנת
אך ורק לטהרה הנמוכה,
אמצעי הטהרה שבזכותו
טהרת החולין.
התאפשרה שגרת החיים
ודאי שמצד הדין ניתן היה
הדתיים ,הפכה לאירוע
לקיים את הטקס בדרגת
צילום :נעם פיינר.
בית הקברות של הבעש"ט במז'יבוז'.
טעון ,שאליו היו נשואות
הטהרה הגבוהה ביותר ,אך
עיניהם של אנשים מדרגות
במקום שבו נוצרת הטהרה
טהרה שונות .זהו הרקע לעיצובו של טקס שריפת
ובו מתגבשת ההיררכיה הדתית והסדר החברתי ,נדרשת
הפרה האדומה .טקס זה ,שהתבצע כמה פעמים במהלך
הצהרה אידיאולוגית .אין מדובר רק במאבקי כוח שבין
תקופת בית שני ,שימש בידי החכמים-הפרושים במה
צדוקים ופרושים ,אלא בשאלה העקרונית )הראויה
ציבורית להפגנה ,להצהרה פוליטית ואידיאולוגית.
להישאל כלפי כל מוסד פוליטי וחברתי( :על מה נשען
כאשר החכמים ניהלו את שריפת הפרה הם חרגו
כוחה של הטהרה ,שעצמתה החברתית כל כך ניכרת?
בהצהרתיות מכללי הטקס המדוקדק ,משורת ההלכה,
כנגד העמדה הצדוקית הרואה בקרבה למוסדות הקודש
וניצלו את תפקידם להשמיע קול ולהיאבק לא רק
קנה מידה לערך ,סמכות ומעמד ,הפכו הפרושים את
לשם קידום עמדתם ההלכתית ,אלא כדי להנחיל את
הקערה על פיה .מעתה ,הטהרה שואבת את ערכה ואת
תפיסתם החברתית .הרי בימים ההם ,כמו בזמן הזה,
סמכותה מאוכלי החולין ,מהציבור ,שעליהם נשענת
ההקפדה על טהרה סימנה את הרמה הדתית ועיצבה
מערכת דרגות טהרה .כוחה של הטהרה אינו נשען על
את פניה של החברה.
הקודקוד אלא על הבסיס ,ושם כמובן עומדים אלה
זה כנגד זה התקיימו שני סטנדרטים מרכזיים של
המחזיקים בסטנדרט דתי של הרבים ,החיים בתחום
הקפדה על טהרה .אוכלי חולין בטהרה נהגו לטבול
החולין ,ובתור שכאלה הם מבקשים הכרה.
לאחר מגע עם אחד ממקורות הטומאה ,ואילו הכהנים
לא צריך להתאמץ לראות את עצמנו בתוך אותו מגוון
שאכלו תרומה ובאו במגע עם המקדש הוסיפו עוד
של חיים דתיים ,נאבקים על הלגיטימציה של אותה
הרחקה ולא החשיבו עצמם טהורים עד לערב שלאחר
דתיות של חולין ,שאינה צופה על העולם מתוך המקדש
הטבילה )כאשר הם היו ’מעורבי שמש‘( .רק אז היו
של הסטריליות הדתית .כאז גם היום ,נדרש אומץ רב
הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם )ברכות א:א( .ברור
על מנת לפעול ,כרבן יוחנן בן זכאי ,בשם הציבור כנגד
שמי שטבל ולא חיכה עד הערב )והיה מכונה ’טבול יום‘(
אותה מצוינות-של-היבדלות ההולכת ונבנית על גבו.
לא היה נחשב לטהור לעניין אכילת תרומה ,ובודאי שלא
לשם קרבה אל הקודש ,ועל אחת כמה וכמה לא מספיק
יאיר פורסטנברג הוא דוקטורנט לתלמוד באוניברסיטה
כדי להכין את המכשיר שבזכותו מתקיימת הטהרה,
העברית ,עמית במכון הרטמן וחבר ב“הקהל – מניין
ונשמרת טהרת המקדש ,אפר הפרה האדומה .סטנדרט
שוויוני בקעה“.
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אדם שהכל דשים בו /
לקראת סיומה של פרשת חוקת מופיעה שירה
קצרה ועלומה ששר משה )כא ,יז-יח( ולאחריה
תיאור קצר ומקורי של מסעות בני ישראל במדבר
)כא ,יט-כ(:
יאל,
ֲל ֵ
יאל; ו ִּמ ַּנח ִ
ֲל ֵ
ו ִּמ ִּמ ְד ָּברַ ,מ ָּתנָהִּ .מ ַּמ ָּתנָהַ ,נח ִ
ֹאש,
ׂ ֵדה מו ָֹאב--ר ׁ
ֲשר ִּב ְש
ׁ
ָּבמוֹת .ו ִּמ ָּבמוֹתַ ,ה ַּגיְא א ֶ
ְשימֹן.
ל-פנֵי ַהי ִׁ
ַה ִּפ ְס ּגָה; וְנִ ְׁש ָק ָפהַ ,ע ְּ
לבקש סליחה זה להיות מדבר?
אגדה תלמודית שבמרכזה פסוקים אלה ,מתרגמת
את שמות המקומות לתחנות בנפש ומספרת על
מסע שעברו שני חכמים תלמודיים :רבא ורב יוסף,
שהיה אחד ממוריו .בין רב יוסף לרבא היה ’דבר‘ –
סכסוך קשה .במקבילה לאגדה )נדרים ,נה עמוד א(
מסופר שהסכסוך היה קשור לפרשנות של צוואה
שרבא היה אמור לרשת.
רב יוסף הזקן ,שהיה גם עיוור ,כועס על תלמידו
המבוגר רבא .ערב יום כיפור מגיע וזו הזדמנות של
רבא לבקש סליחה מהמורה .רבא חוזר בהפתעה
לישיבת פומבדיתא ,ושם מתרחשת הפגישה
המרגשת ביניהם:
בבלי עירובין דף נד ,א
רבא בנו של רב יוסף בן חמא היה לו דבר ]עניין,
סכסוך[ עם רב יוסף .
כאשר הגיע ערב יום כיפור אמר ]רבא[ אלך
ואפייס אותו ]את רב יוסף[
ראה ]רבא[ את השמש שלו ]של רב יוסף[ שהיה
מוזג לו כוס
אמר לו ]רבא לשמש[ תן לי שאמזוג לו אני
נתן לו.
מזג לפי טעמו.
אמר ]רב יוסף[ המזיגה הזו דומה למזיגה של רבא
בנו של רב יוסף בן חמא.
אמר לו ]רבא לרב יוסף[ :אני הוא

רוחמה וייס
אמר לו ]רב יוסף לרבא[ לא תשב על רגליך עד
שתפרש לי את הפסוקים האלה מהו שכתוב
)במדבר כא( ”וממדבר מתנה וממתנה נחליאל
ומנחליאל במות ומבמות הגיא“?
אמר לו ]רבא לרב יוסף[ אם אדם משים עצמו
כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה
וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה
נחליאל וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר
ומנחליאל במות ואם מגיס לבו הקדוש ברוך
הוא משפילו שנאמר ומבמות הגיא ואם חוזר בו
הקב“ה מגביהו שנאמר )ישעיהו מ( ’כל גיא ינשא‘.
איך אתה אוהב את הקפה שלך?
לעולם לא נשאל אדם קרוב אלינו’ :איך אתה אוהב
את הקפה שלך?‘ לכל אחד מאתנו יש את ’הקפה
שלו‘ המינונים המדוייקים של הסוכר )כפית ורבע,
מכירים את זה?( את ה‘כפית בהריון‘ של הקפה
המגורען ,את גודל הספל ,וכמות החלב .מי שאוהב
אותנו אמור לדעת להכין לנו קפה .בימי התלמוד
היין המזוג היה הקפה.
עיוורונו של רב יוסף מאפשר לרבא להסתיר את
זהותו .רבא רואה את השמש של רב יוסף מוזג
לו יין והוא מבקש להחליף אותו .המבחן הראשון
עובר בהצלחה – על ידי מזיגת הכוס הוכיח רבא
לרב יוסף שהוא עדיין רואה את עצמו כתלמידו
שמשמש אותו וכפוף לו .מנגד ,רב יוסף מצליח
להכיר בנוכחותו של תלמידו משכבר ,רבא ,לפי
טעמו של היין שהוא שותה .נדמה שבכך אומר
רב יוסף לרבא :אני עדיין מזהה אותך בפרטים
הקטנים של החיים ואני כמה לאינטימיות ולסיום
הסכסוך.
אדם שהכל דשים בו
לאחר שרב יוסף מזהה את רבא הוא דורש ממנו
לעמוד ,כפי שעומד תלמיד לפני רבו ,ולדרוש

חיי קהילה תוססים ,ממ"דים,
בני עקיבא 2 ,דק' באופניים לעבודה.

וך ע מי

ובעיקר :הרבה אידיאלים!

בואו להתיישב בתל אביב!
לפרטים:
יקר
קהילת ק
יק
לת

את פסוקי המסע מהפרשה שלנו .אם יעמוד רבא
במבחן וידרוש את ’מסע הנפש‘ הזה כראוי יזכה
למעמדו כמורה ,כמקביל לרב יוסף ,ויוכל גם הוא
לשבת:
התחנה הראשונה היא המדבר – בראשית תהליך
לימוד התורה אדם צריך לחוות את עצמו כמדבר.
מקום שהכל דשים בו ,פתוח לכל פרשנות ורעיון.
מי שחווה את חווית הריקות של המדבר ,מי שמוכן
לאיין את עצמו יזכה למתנה הגדולה מכל המתנות
– התורה ,נחלת אל .אולם חווית הידע יכולה להביא
את האדם לידי גבהות לב ,ש‘יגיס לבו‘ ועל כן הוא
יזדקק שוב לחווית הגיא ,לנפילה שתלמד אותו
שיעור נוסף בצניעות.
רבא לא מוכן להשאר בישימון
את דרשתו היה אמור רבא לסיים בתחנה המורכבת
מבחינה רגשית ’ונשקפה על פני הישימון‘ – האם
זה מקום גבוה אליו התעלה שוב האדם וממנו הוא
משקיף על הנפילות והשממות שהיו מנת חלקו
במסע החיים?

אני פוחדת להיות מדבר
התיאור’ :מדבר זה שהכל דשין בו‘ לא קל לעיכול
ונדמה לי שבעיקר לנשים .מקום פרוץ ,מקום
הפקר ,מקום שכולם דשים בו – האם משם באמת
תצא תורה? ומה עם ה‘אני‘ והשמירה על הפרטיות,
על הסודות שלי ועל הגדרות האישיים שלי? לכמה
פתיחות אנחנו נדרשים בתהליך הלימוד וכמה
חומות הגנה מותר לנו לבנות בתהליך זה?
ד"ר רוחמה וייס .חוקרת ומרצה לתלמוד בהיברו
יוניון קולג' ירושלים .מנהלת התכנית 'סוגיות חיים'
ביבליותרפיה תלמודית

למי שייכת הקבורה/
”ההלכה“ ,כותב הרב סולובייצ‘יק” ,חושפת רגש
גדול של חמלה כלפי האדם הנבוך והמתייסר,
האחוז בחוזקה במלתעותיו של הגדול שבאוביו –
המוות“ .את הדברים הללו ומר הרב סולבייצ‘יק
בהקשר לתקופת האנינות  -התקופה שבין הפטירה
ובין קבורת הנפטר.
למרבה הצער ,המציאות במדינת ישראל היום
איננה מביאה לידי ביטוי את אותם רגשות של
חמלה שהאדם שמתו מוטל לפניו כל כך זקוק
להם .במקום לאפשר למשפחות האבלות להתמקד
באבלם בשעות שלאחר מות יקיריהם ,הן נדרשות
לקבל החלטות מיידיות ובעלות משמעות כלכלית
כבדה באשר לאופן הקבורה של יקירם ורכישת
חלקת קבורה צמודה לבן /בת הזוג של הנפטר.
הדבר לא נעשה מתוך שרירות לב בלבד :המחסור
החמור בקרקעות לקבורה והמעבר לשיטות קבורה
מודרניות וחסכוניות לעיתים מאלצות את חברות
הקבורה לדרוש תשובות מיידיות מן המשפחה
באשר לאופן בו ייקבר יקירם.
במקור ,אפשר החוק בישראל גמישות רבה
למשפחות ביחס לקניית חלקות נוספות לזו של
הנפטר .חוק שירותי הדת היהודיים קובע כי
החלטה בדבר רכישת חלקת קבורה סמוכה עבור

הרב שאול פרבר

בן משפחה חי אינה צריכה בדרך-כלל להתקבל
בזמן סידורי הקבורה .על פי התיקון לחוק משנת
 ,1995צריכה המשפחה להחליט על רכישת חלקת
קבר נוספת לבן הזוג החי עד  45יום לאחר הקבורה
)למעט בבתי קברות שהוכרזו ’סגורים‘( .ואולם,
כאמור ,המציאות בשטח מביאה לכך שהמשפחות
אינן זוכות לתקופת חסד שכזו.
בניסיון להתמודד עם מצוקת שטחי הקבורה
ההולכת וגוברת ,עברו חברות קדישא רבות לשיטות
קבורה החוסכות בשטח .כך ,בניגוד לשיטת הקבורה
הישנה והמוכרת לנו ”קבורת שדה“ ,רווחות היום
שיטות קבורה כדוגמת הקבורה הזוגית .שיטת
קבורה זו מיועדת לבני זוג שהיו נשואים זה לזו
בחייהם והביעו הסכמה מפורשת להיקבר יחד.
הקבר נחפר לעומק רב מן הרגיל ) 2מטר במקום
 ,(1.2וניתן לשכן בו שני מתים ,אשר מופרדים זה
מזה בבלוקים ובאדמה ועליהם מצבה משותפת.
צורת קבורה זו מתאימה למקרים בהם נפטרו בני
זוג יחד או למקרים בהם בעת קבורת אדם מבקש בן
זוגו לרכוש גם לעצמו חלקת קבר סמוכה בתשלום,
והסדר זה זול יותר.
במקרים רבים תאפשר החברה קדישא למשפחה

התחדשות?
התפוררות או
על סמכותו ,מעמדו ואופיו של הרב
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רבא בוחר להוסיף על דברי רבו ולהביא פסוק
מפרק הגאולה של ישעיהו )מ ,ד(’ :כל גיא ינשא
וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקוב למישור‘ .בסיום
דרשתו מבקש רבא לומר– בערבו של יום לא רק
התלמיד נדרש להפוך עצמו למישור ,גם המורה
נדרש לעשות זאת’ :כל הר וגבעה ישפלו‘’ .ונגלה
כבוד ה‘ .זו התכלית האמיתית ולשם נגיע שנינו.
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מתוך הגיליון החדש:
• להתבגר מן הרבנות  -אריאל פיקאר
• שיחה עם הרב יובל שרלו על הרבנות  -משה מאיר
• חובת החינוך לחרות  -הרב בני לאו
• נשים ומנהיגות רוחנית  -חנה קהת

המשך בעמ' אחרון
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]חמי
יר
מח ם:
לצעירי ש"ח

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

