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שולחן השבת  1הרב יוני לביא

מלחמת עשר השנים
העיסוק האינטנסיבי בקרב נוער ומתבגרים דתיים בנושאי צניעות בעשר השנים האחרונות,
מלמד כי משהו עובר על הצעירים שלנו .הרב יוני לביא מנתח את התופעה ומסביר אותה

ב

מוסדות החינוך עוסקים בזה בלי
סוף .סדנאות וסמינריונים עם טובי
המרצים מוקדשים לעניין .ובכל זאת
נדמה שזרם השאלות רק הולך ומתגבר.
בעשר השנים האחרונות הגיעו למוקד
"חברים מקשיבים" לנוער כשלושים אלף
שאלות של מתבגרים דתיים בגילאי .12-20
כמעט  40%מתוכן עוסקות בנושאי צניעות
בהקשרים שונים :חברויות ,קשרים ,אהבות,
איסור נגיעה ,שמירת הברית ,ניסיונות ונפילות,
לבוש ועוד .על רקע מה כל זה צמח? האם
משמעות הדבר שכל העמל החינוכי שלנו
בס"ד

אירוח לטרון

מחיר אטרקטיבי

מוצרי מהדרין

שבתות חתן
וקבוצות

במבחר בתי מלון/הארחה

התחייבות למחיר הנמוך ביותר
054-5519057
www.orontours.co.il
oron83@gmail.com

יורד לטימיון? ששום דבר לא מעניין את בני
הנעורים ,חוץ מאשר הבנות את הבנים והבנים
את הבנות?
בבסיס הדבר מצוי קונפליקט בעל שלוש זוויות:
הראשונה היא הפער בין ההתבגרות הפיזית
ליכולת לממש אותה בצורה כשרה .פער זה
מעולם לא היה גדול יותר .מצד אחד ,מעשור
לעשור הולך גיל תחילת ההתבגרות המינית
ונסוג אחורה .כיום נהוג לסמן את תחילתו של
תהליך זה כבר בגיל אחת עשרה .מאידך ישנה
הבשלות הנפשית .המסלול המקובל :תיכון,
צבא ,ישיבה ,שירות לאומי (כפול שתיים?),
מדרשה ,לימודים וכו' ,מביאים את הנער/ה
לשלב החופה כשהם כבר עמוק בתוך שנות
העשרים שלהם .כך נוצר פער של כעשר שנים
בין הופעת הכוחות הפיזיים ,לבין הרגע בו הם
יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה ראויה.
שנית ,מעולם לא היה עוד דור בו היינו
מופצצים בכל כך הרבה גירויים ופיתויים
כמו הדור שלנו .התרבות שאופפת אותנו
עוסקת בלי הרף ביחסים בין המינים ,משיכה
ואהבה .מי שחשב שהפתרון יהיה לברוח מן
הרחוב אל הבית ,גילה ששם הסכנה גדולה
עוד יותר .עשרות ערוצי טלוויזיה כובלים

אותנו ושוטפים את מוחנו ,שלא לדבר על
מה שיש לעולם האינטרנט להציע בתחום...
הרושם שנוצר בנפש הצעירים הוא שאהבה
היא טעם החיים ,ומי שאין לו אותה הריהו
אומלל וחשוב כמת.
מצד שלישי  -המסר המשודר מכיוון מוסדות
החינוך והעולם התורני-רבני הוא 'אסור ,זה
לא טוב ,תתאפקו ,רק אחרי החתונה ,זה
מזיק לכם' וכדו'.
המשך בעמ' 9

השבוע בעלון השבת:
הקיץ שהחל רשמית השבוע ,כמו גם
פולמוסים נרחבים בנושא בתקופה
האחרונה ,מביאים אותנו השבת לעיסוק
בנושא הצניעות .האמנם גדרי צניעות
משתנים בהתאם למקובל בכל דור?
האם העיסוק הנרחב בנושאי צניעות
אצל נוער בשנים האחרונות מעיד על
בעיה ,על יתרון או על מציאות חדשה?
האם הציונות הדתית המעורבת בעולם
המערבי וגם בעולם היהודי ,לכדה את
עצמה מרצון במלכודת הצניעות.
על כל אלה ועוד בגליון הפעם.

בואו להשתתף בייצור התפילין שלכם
"משיכות"

 18חודשים לפני

"לחיצות"

 12-14חודשים לפני

"הוצאת שי"ן"

 7-8חודשים לפני

"כירסום הריבוע"
 2-3חודשים לפני

www.tefillin.co.il | 1-800-795554 | 02-9975158

"הכנסת פרשיות"
 1-2חודשים לפני

בר
מצווה

ספר לשבת  1יעקב פוטרמן

סקירה תקופתית
רזא דשבת /יוסף יצחק ליפשיץ
השבת היא המצווה שהייתה מאז ומתמיד מוקד
חשוב של זהות יהודית .סודה של השבת גלוי רק
למי שמשמר אותה .חז"ל אף מספרים על טעמם
המיוחד של מאכלי שבת שנודע רק למי ששובת
בה ממלאכה:
"אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניא  :מפני מה
תבלין של שבת ריחו נודף?  -אמר לו תבלין אחד
שבֶת שמו ,שאנו מטילין לתוכו -וריחו נודף .אמר לו  :תן לנו
יש לנו ו ֶ
שבַּת  -מועיל לו ,ושאינו משמר
הימנו! -אמר לו  :כל המשמר את ה ָ
שבַת  -אינו מועיל לו" (שבת קיט ע"א).
את ה ָ
"רזא דשבת" מנסה לפענח את סוד השבת ,לא ע"י גילוי סודות
מחכמת הנסתר אלא ע"י ברור המושגים שבמלאכת שבת .מטרת
המחבר היא להוכיח ששביתה ממלאכה היא המוקד התיאולוגי של
השבת( .לאו דווקא הקידוש או התפילות ,ע ל אף שגם בהם יש פן
של התרוממות רוח).
הספר דן בהגדרות מלאכות שבת ,כולל הגדרות הלכתיות כגון
מלאכה שאינה צריכה לגופה ,פסיק רישא ,מקלקל ועוד ,כאשר לכל
אחת ניתנת הן הגדרה הלכתית וכן הגדרה הגותית.
לדוגמא :המושג "מלאכה" כשלעצמו נתפס בעיני המחבר כהוספת
ערך לחפץ ,שיפורו וקירובו לשימוש האדם .מושג זה בא ממדעי
הכלכלה הולם את מחשבת חז"ל שראו במלאכה לא מעשה גרידא,
אלא מעשה יצירה .היצירה משנה את החפץ ומעניקה לו סגולה
אנושית .היינו ,חומר גלם שנעשתה בו מלאכה איננו שוב אותו חומר
גלם .כעת מדובר בחפץ שצורתו מתאימה לשימוש מסוים משימושי
בני האדם .עיבודו של הטבע למציאות האנושית מעניק משקל־יתר
להווייתו של האדם ,עד כדי אנוכיות שאיננה מאפשרת את השעבוד
אל ה' ,וזו ענינה של השבת.
מכאן שההימנעות מן המלאכה לא זו בלבד שאיננה מחדל חסר
משמעות ,היא גם היחידה המאפשרת מפגש עם הא-ל ואת הדבקות
שהיא סודה של השבת שרק שומריה מגלים אותו .זהו התבלין
המיוחד שמגלה מי שמרסן את יצירתו.
הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ הוא ראש ישיבת רבי יצחק יחיאל
בירושלים ועמית בכיר במכון לפילוסופיה ,מדינה ודת במרכז שלם.
למד בישיבת חברון והוא בעל תואר דוקטור למחשבת ישראל מטעם
אוניברסיטת תל אביב.
הספר יצא לאור בהוצאת מרכז שלם
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חיי עולם  -שיחות על פרשת השבוע /הרב עדין אבן  -ישראל שטיינזלץ
"כל מה שנאמר כאן -מדבר רק עלי ,הכל נכתב
בשבילי והכל מחייב אותי ,קודם כל הדברים
מתייחסים אלי" .זו גישתו של הרב אבן  -ישראל
שטיינזלץ לדבר ה' המתגלה בפרשת השבוע .גשיתו
זו מזכירה את דברי הרשב"ם ,נכדו של רש"י ,שכתב
על סבו כי "אילו היה הדבר בכוחו ,היה רש"י חוזר
ומשנה את פירושו לפי הפשטות המתחדשים בכל
יום" .משום כך לא ייפלא שלספר התורה נוצרים כל הזמן פירושים
חדשים .ה"פשטות" הללו "מתחדשים" לא רק משום שלימוד התורה
כמוהו כהתבוננות באבן-חן שיש לה פנים לאין מספר ,אלא גם משום
שאנו מתחדשים בכל יום.
הספר "חיי עולם" הוא לקט מתוך שיחותיו של הרב שטיינזלץ על
פרשות השבוע שנאמרו בישיבת 'מקור חיים' ובישיבת תקוע.
בשיחותיו נוגע הרב ,בדרך כלל ,בנקודה אחת בכל פרשה במישור
הפשטני והרעיוני שלה .נקודה זו תמיד מעוררת למחשבה ולתשובה.
סגנון הכתיבה מזכיר לשון שיחה והרהור ,יותר מסגנון מקובל של
כתיבה.
דוגמא למקוריות המחשבה ולחידוש ,אנו יכולים לראות בפירושו של
הרב לפרשת 'בהעלותך' בפירושו לפרשיית אלדד ומידד המתנבאים
במחנה "ללא רשיון" .יהושע פונה בעקבות כך למשה ודורש "אדוני
משה כלאם" ,אולם משה עונה לו" :ומי יתן כל עם ה' נביאים כי ייתן
ה' את רוחו עליהם".
הרב מסביר את הויכוח בין משה ליהושע כך" :משה נאבק על עצם
השאלה למי שייכת התורה ,למי שייכת הבחירה .האם התורה היא
תורה ליחידי סגולה  ,למיוחדים  ,או שהתורה היא תורה לכולם ,
גם לאנשים סתם .האם אפשר והאם צריך לסגור את הדברים אצל
מספר מצומצם של אנשים ששיכים לעניין  ,או שמא כאשר אני
מחזיק בידי תורה ,חכמה ,יראה ,דעת ,אני צריך לפזר אותה? זה
היה גם מאבקו של משה מהקב"ה לאחר חטא העגל .אם הקב"ה
רוצה למחות את עם ישראל ולבנות עם חדש של יחידי סגולה ,טוען
משה" :מחני נא מספרך אשר כתבת".
להבחנה זו השלכות גדולות גם עברנו לומדים ומחנכים ,בכל דור.
הספר יצא לאור בהוצאת "קורן".
יעקב פוטרמן הוא עורך ,מידען וספרן.
לתגבות ובקשות כתבו אלjay18@012.net.il :

