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?בקשתכמה גוונים אנו רוצים 

:ל"מדברי חז

"  הבאזאת הבחינה היא מעין עולם , הם לטובתו מאֹרעותיויודע שכל כשאדם "
ן"מוהרליקוטי , נחמן מברסלב' ר

  שלוש הטריפל גיליון לכבוד

  חשובות שאלות כמה ,(333)

  הרצאתו בעקבות ומתחייבות

  פרסיקו תומר של המרעננת

  של בשבט ו"ט מסיבת באירוע

.קשת קהילת
  החזאים ,וסוער גשום לילה זה היה

  בווירטואוזיות הפליאו המקומיים

 כמיטב ,פרזות-והפרא הדימויים

  מזג את להפוך לנסות בכדי יכולתם

  עוצרת לדרמה החורפי האוויר

  אותנו לשכנע בניסיון .נשימה

  להיות ולא מבחוץ בדרמה לצפות

  מכשולים שני אבל .ממנה חלק

 בדיוק -  האחד : לרועץ להם עמדו

 באמת אויר מזג היה הזמן באותו

  שאיינשטיין וכמו .ב"בארה סוער

 שהם הוא והשני .יחסי להכ –אמר

  בנחישות מכירים לא לגמרי

  קהילת חברי של במטרה והדבקות

  היה ס"בי של המקלט ואכן !קשת

  כדי תוך מקום אפס עד מפוצץ

  יעברו שלא ,לחזאים מגונים סימנים

  מסדר נהנינו וכולנו ...הצנזורה את

  של בהנחייתו מושלם בשבט ו"ט

  של המושלם ובארגונה וכמן חיים

 על שניצחה יעקב בית אדר איילת

  טובות כוונות ומלא מסור צוות

 להקת וכמובן .האירוע את שהרים

  .מילים להוסיף מה שאין קשת

 .להקשיב תענוג פשוט

 להרצות פרסיקו תומר עלה אז אבל

  הפסטורליה התחלפה אחת  ובבת

 לכם לסכם אם .עמוקים בהרהורים

– מילים  בשתי  ורבע  השעה  את

  לאחר כלומר .זזה הגבינה ,ובכן

  וסטטיסטיקות סקרים של צוננת מקלחת

 צמח מינה את מביישים היו שלא

  תמונה התקבלה  ,unplugged  במופע

 בחברה הקשת ספקטרום של מעניינת

  עד) וחילונים דתיים עוד לא .הישראלית

  את המציאו מאיפה הבנתי לא היום

 הזו הדיכוטומיה .(הזה המוזר הכינוי

  גילינו פתאום .טובה בשיבה מתה כבר

  הקשת כן .הצבעונית הטלוויזיה את

 כל את בה יש אלא ,לבן או שחור אינה

  בו דיכוטומי  שבסקר  מסתבר .הגוונים

  אופציות שתי  בין לבחור מוכרחים נהיה

  אך .חילונים 80% –כ יתקבלו , בלבד

 מסתבר , ספציפיות שאלות ישאלו אם

  56% ,באלוהים מאמינים 80% –ש

 את הבנתם !המשיח בביאת מאמינים

  מאמינים "חילונים"מה חצי כמעט ,זה

  וזה .ביותר הרדיקליות האמונות באחת

   אנחנו האם .לקשת אלינו  אותנו  מחזיר

-דו קשת להיות להמשיך יכולים באמת

  לעידן שניכנס או ,לבן שחור קרי ,גוונית

  יהודים שכולנו גרסתי תמיד אני .הצבע

  מצד .שונה הלכתי מינון עם רק דתיים

 שזה תודו ?זאת מממשים איך ,שני

  אנשים הרבה יש .פשוט לא לגמרי

  עד מחוברים ,בליבם מאוד שמאמינים

  שלנו ולשורשים ליהדותם נשמתם עמקי

  ,בתורה בחדווה שקוראים .יהודי כעם

 אבל ,והנפש הלב מכל ומתפללים

  ילדיהם האם .בשבת לפעמים נוסעים

  ללמוד ,בבוקר להתפלל ירצו לא בהכרח

?ל"חז בלימוד להתעמק ,וגמרה משנה

 לא ומה נכון מה בטוח לא לגמרי גם אני

  בלתי מה או אפשרי מה ,כאן נכון

  התבהר אחד דבר אבל ,למימוש אפשרי

  לשאול הזמן זה עכשיו ,ערב באותו לי

  זה  ואולי הללו השאלות את עצמינו את

.לקשת הצבע להחזרת אותנו יוביל

איל רגב
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  ָעִשיִתי ֲאֶשר ,ְרִאיֶתם ַאֶתם"

  ַכְנֵפי-ַעל ֶאְתֶכם וֶָאָשא ;ְלִמְצָריִם

 ('ד ,ט"י) "ֵאָלי ֶאְתֶכם וָָאִבא ,ְנָשִרים

  הכי הפרשה הנה ,יתרו פרשת

  .ישראל עם בתולדות משמעותית

  מדובר .סיני הר מעמד מתואר בפרשה

 ה"הקב .כעם התגבשותנו של בשיא

 במקום .הפרך מעבודת ישראל את גאל

  יעבוד ישראל עם ,המצרים את לעבוד

 לעם ה"הקב הנחיל כך .האלוקים את

  הבורא עבודת .סיני הר במעמד ישראל

  מן השחרור של והמטרה התכלית הנה

 'ה אמר וכך .מצרים ויציאת העבדות

 ויצא ,סוף ים קריעת את שחווה לעם

  ָעִשיִתי ֲאֶשר ,ְרִאיֶתם ַאֶתם" :לחירות

  ,נְָשִרים ַכנְֵפי-ַעל ֶאְתֶכם וֶָאָשא ;ְלִמְצָריִם

  ,זה בפסוק ('ד ,ט"י) "ֵאָלי ֶאְתֶכם וָָאִבא

  דאגה ,אהבה ,חיבה ה"הקב מביע

.ישראל לעם וחמלה

  נשרים של היא המצטיירת התמונה

  מספר .כנפיהם על גוזליהם הנושאים

   .שבפסוק למטאפורה ניתנו פירושים

  נועדה המטאפורה ם"הרשב לפי

 עם את הוציא 'ה כי ולהבהיר להסביר

 הקלה ,המהירה בדרך ישראל

  הים את אותם שהעביר .והבטוחה

  כמו .ניזוקו לא שהם בדרך ביבשה

 .מעוף דרך ימים שעוברים נשרים

  במהירות ממצרים הוציאם 'ה כלומר

 הסבר .הנשרים של טיסתם כמו ובקלות

 .אתכם "ואשא" :למילה מתייחס אחר

 את העלה ה"הקב ,זה פירוש לפי

  לגדולה ,למעלה ,עמו את ,הגוזלים

 המצב מן ?אותם העלה ומניין .גדולה

  מלכי מלך .עבדות של ביותר הנחות

  לדרגה העם את הגביה ,המלכים

 .'ה עבודת של לדרגה .ביותר הגבוהה

  ,העופות מלך שהוא -הנשר כמו זאת

  מבין גבוה הכי במעופו מתרומם אשר

  עוף שמגביה הנשר כמו .העופות כל

  עם כך" .קצר בזמן למעלה מלמטה

 בשעה למעלה ממטה עולין ישראל

  בממד התמקד הראשון הפירוש ."קצרה

  ביבשה העם העברת - האופקי

  השני הפירוש .ובבטיחות המהירות

  פתאומיות" –האנכי הממד על מצביע

  ."העליה של והתלילות הדאה של

 .אחר הסבר מציע י"רש של פירושו

  .לדבריו  ."על" :במילה מתמקד י"רש

    .אברתו על גוזליו את נושא הנשר

  את נושאים  העופות יתר  ,זאת לעומת

  .בניו על ביותר הטוב באופן מגן - כנפיו

  השמירה ,האהבה את ממחיש ,זה דימוי

 - בנוסף .לעמו ה"הקב של והדאגה

  של נוסף רובד מוסיף לעננים מעל הריחוף

  .הבנים של לרגליהם הפרוש ,וכבוד הוד

  הר את שמילאו הכבוד ענני אלו .העם של

 וַיְִהי ,ַהבֶֹקר ִבְהיֹת ַהְשִליִשי ַבּיֹום וַיְִהי" :סיני

 עמדבמ ."ָהָהר-ַעל ָכֵבד וְָענָן ּוְבָרִקים קֹֹלת

 ויראה חרדה שעורר ביותר המכונן

 ניתנו - ההר על כבד כשענן ,אלוקית

  המכונן ,החגיגי המעמד .הדיברות עשרת

  ,ישראל לעם שהיה ביותר והמרטיט

  שמו את דווקא שנושאת בפרשה מתואר

  ,משום זאת ,לדעתי ?מדוע .יתרו של

  בתחילת שמוצג ,יתרו של שהסיפור

  עשרת כיצד ,וממחיש מדגים ,הפרשה

 בטרם עוד למעשה הלכה יושמו הדיברות

  את שסלל זה הוא ,יתרו וכיצד ,הינתנם

  שהוא בפירוש מדובר .לקבלתם הדרך

  שגוי הוא כי ויתכן ,בלבד מחשבתי יציר

  ,לדעתי הסימוכין אך .הלכתית מבחינה

  על מסופר ,הפרשה בתחילת :כדלקמן הם

  את יפות פנים בסבר שקיבל ,רבנו משה

  .בניהם ושני משה רעיית – בתו עם יתרו

  ההורים כיבוד - החמישי הדיבר של הערך

 עשרת קבלת בטרם עוד מיושם -

  המשפחה כבוד של הערך גם .הדיברות

  יתרו בהמשך .מתגשם (העשירי הדיבר)

  מכיר (ישראל עם על נמנה אינו שכזכור)

  בכך .לכבודו וזובח שחולל ובניסים ה"בקב

  עוד  .והשני  הראשון  הדיבר גם  מתקיים

  משה של בידיו ולהותיר .ואלפים מאות

 .הקרדינליים בעניינים השיפוט את רק

  להיות השופטים על כי ,יתרו מבהיר עוד

  יְִרֵאי ַחיִל-ַאנְֵשי" :יתרו וכדברי ,רבב ללא

  ,ח"י) "ָבַצע שֹנְֵאי--ֱאֶמת ַאנְֵשי ,ֱאֹלִהים

  של לערכים יתרו מכוון שוב כאן .(א"כ

   של נוספת חשובה עצה .הדיברות עשרת

  את העם בפני להציג הייתה יתרו

  וכדברי והאסור המותר את ,הכללים

  ...ָהֱאֹלִהים מּול ,ָלָעם ַאָתה ֱהיֵה" :יתרו

-וְֶאת ַהֺחִקים-ֶאת ,ֶאְתֶהם וִהזְַהְרָתה

  יְֵלכּו ַהֶדֶרְך-ֶאת ,ָלֶהם וְהֹוַדְעתָ  ;ַהתֹורֹת

  ,ח"י) ".יֲַעשּון ֲאֶשר ,ַהַמֲעֶשה-וְֶאת ,ָבּה

  זה הוא שיתרו ,אומרת זאת .('כ –ט"י

 שבה התורה במתן הצורך על שעמד

  יתרו .והאסור המותר ,והחוקים הכללים

  במתן החשוב הצורך על שעמד זה הוא

  זה הוא יתרו .הדיברות ועשרת התורה

  הערכים חשיבות את והמחיש יישם אשר

  שאין הוא נכון .הדיברות שבעשרת

  לא ,זאת עם יחד .בתורה ומאוחר מוקדם

  יתרו של סיפורו מובא ,לדעתי בכדי

 הקרקע את המכשיר באופן ,תחילה

  של ויישומם קבלתם של החלק למעבר

  .הדיברות עשרת

  עמו על לגונן ימשיך ה"והקב ,יתן מי 

  מששבנו כיום גם ,גוזליו על המגן כנשר

  ויקיים ימלא ,ישראל ועם ,יתן מי .לארצנו

  כל את לפחות ,הדיברות עשרת את

  מקום בכל חברינו כלפי שנועדו הדיברות

  פסטרנק יהודית           .שהוא

:אמרת השבוע

"באמונתהאומה אלא  אומתינואין " 
בנימין זאב הרצל

  .רגליהם בין גוזליהם

  שכאמור משום זאת

  עוף המגיבה עוף אין

  והנשר .לנשר מעל

  ,האדם מן רק חושש

  ,ולכן .חץ בו ירה פן

  ולהגן לגונן מנת ועל

  הנשר נושאם גוזליו על

  שאם .כנפיו גבי על

  יפגע זה ,חץ יירה

  .בבניו ולא בנשר

 מעל שמרחף ,הנשר

על גוזליו   עם  לעננים

  יתרו כי מסופר

  משה כיצד שרואה

  תחת קורס רבנו

  את השפיטה נטל

  מייעץ ,העם

  מספר למשה

  המרכזית .עצות

  להאציל היא

  מסמכויות

  בהן) השפיטה

  באופן משה נשא

  לשרי (בלעדי

 ,חמישים ,עשרות
מעמד הר סיני


