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מאמר מערכת 

קוריאה מעוררת חרדה  בין שתי מדינות  הירי  תקרית 
בכל העולם. ארצות הברית, סין, נאט”ו ורוסיה, כל אחת 
בדרכה, מיהרו לפרסם הודעות מודאגות שלכאורה חורגות 
מכל פרופורציה. בסופו של דבר, מדובר בתקרית מקומית 
שלא נמשכה זמן רב ושבה נהרגו שני חיילים של דרום קוריאה 
ונפצעו 13 בני אדם. עם כל הצער על כל אדם שנברא בצלם, 
ברחבי הגלובוס המסכן שלנו מתרחשים יום-יום אסונות ומ־

עשי אלימות גדולים עשרת מונים.
המקום - גבול קוריאה הצפונית הוא מוקד של חרדה עו־
למית לא בשל חומרת התקרית כשלעצמה, אלא בשל הצירוף 
המפחיד של משטר רודני מסוגר ובלתי צפוי, שאף אחד לא 
ממש מבין את סבך האינטרסים והמניעים שלו, יחד עם נשק 
להשמדה המונית. והזמן – ימי אובמה, גם הוא מצבור של 
מבוכה ופחד בשל היחלשותה המתגלגלת של ארה”ב בזירה 
הבינלאומית, ואי הוודאות של בעלי בריתה עד כמה הם יכו־

לים לסמוך עליה בעת צרה. 
גם לנו יש גבול צפון שמאחוריו מבעבעים אינטרסים וי־
צרים מפותלים ומסובכים. ללבנון אמנם אין ולא יהיה נשק 
להשמדה המונית, וגם לחיזבאללה אין פצצות גרעיניות, אבל 
חבית חומר הנפץ כבר מונחת שם. הכול יודעים שחיזבאללה 
הוא זרוע של איראן שמטפחת ומגדלת ומחמשת אותו, דווקא 
ובעיקר משום שהוא יושב על גבול ישראל. אם תהיה לאיראן 
יכולת גרעינית נהיה במצב לא רחוק מזה של דרום קוריאה, 

וכל תקרית קטנה בגבול תהיה עילה לחרדה בינלאומית. 
מלחמת לבנון השנייה נועדה לפרק את המוקש המסוכן 
הזה, אבל אוזלת ידה המדינית של ממשלת אולמרט וציפי 
לבני, מסמסה לחלוטין את הישגיה המוגבלים של המלחמה. 
לפני  יותר משהיה  ומאיים  ופרוס  היום חמוש  חיזבאללה 
המלחמה ההיא, הקשר שלו עם איראן אמיץ יותר ושקוף 
יותר מאז למטרה של השתלטות  יותר, והוא קרוב הרבה 

על לבנון.
ובשונה מדרום קוריאה, לישראל יש גבול בעייתי גם בד־
רום. גם בעזה הולך ומתחמש משטר בלתי צפוי ושוחר רע, וגם 
לשם מגיעה כך או אחרת השפעתה ושאפתנותה של איראן, 
יחד עם בשורת חולשתה של ארצות הברית ותחושת ערעור 

הסדר העולמי הישן.
הדבר הראשון שנחוץ עכשיו לישראל הוא מניעת ההת־
גרענות האיראנית כמעט בכל מחיר, והדבר האחרון שנחוץ 
עכשיו לישראל הוא הקמתה של זרוע איראנית פוטנציאלית 
גם ביהודה ושומרון, בדמות מדינה פלשתינית מרחק יריקה 

מגוש דן.

קוריאה בגבול ישראל

גשם בהקפאה
יהודית דסברג

ברצוני להציע אתגר רוחני לכל 
היודעים  לאלה  ובמיוחד  קוראיי, 
ליהנות מאתר google earth לטיולים 
בעולם. באתר זה מצולם העולם מחללית, 
ממבט-על, אך ניתן לקרב את המקום אל 
המסך עד להבחנה במכוניות שליד בית־
כם. במקומות חשובים (לאמריקנים, כמו 
למשל במנהטן, לונדון או מגדל אייפל) 

ניתן אפילו לזהות אנשים.
בשוטטי כך ב-google חשבתי: כך 
ה' רואה אותנו, עם תוספת רזולוציה עד 
ללבבו של כל אחד. אבל לפעמים הוא 
בגדול,  הכללי,  המראה  על  גם  מסתכל 
איך כל עם ישראל היושב בארצו נראה. 
מה אומר, לא נעים לי ממנו. אמנם כולנו 
יודעים שיש בעמנו הרבה צדיקים, המון 
אוהבי  המון  חסד,  ומעשי  חסד  מפעלי 
תורה, תומכיה ולומדיה, יותר מכל דור 

בעבר, וב"ה עיני ה' אל יראיו. 

אלא שבחזית הלאומית הממלכתית, 
לעומת זאת, כלימה תכסה פנינו, ראש 
ממשלתנו מוכן להקפיא את פיתוח ארצנו 
ובכך להודות, במשתמע, שאיננו ריבונים 
בה, ואנחנו אדישים, כל אדם ועיסוקיו 

הדחופים. 
שלימדו  הממלכתיות  נביאי  איפה 
אותנו שלפי ההלכה, בדמוקרטיה, העם 
הוא הריבון. כיצד זה שאינם קוראים כעת 
לריבון להיאבק על ריבונותו ולבנות את 

הארץ בצו "והתנחלתם אותם".
אני יודעת למה אף אחד לא קורא ולא 
יוצא להפגין. גם אני ממשיכה בשלי ואיני 
יוצאת. אי אפשר לגייס אנשים לפעילות 
שאין לה סיכוי להצליח, אין עם מי לדבר, 

לכן אין סיכוי שהפגנה תועיל... חבל על 
הזמן וחבל על המאמץ.

בעת כתיבת דברים אלו יצאו הרבנים 
בגלל  ותענית  לצום  בקריאה  הראשיים 
עצירת גשמים. אלא שהשאלה המתבק־
שת היא איך נעז לפנות אל הקב"ה ולבקש 
את עזרתו. האם עשינו את המינימום כדי 
לעצור את חטאי מנהיגינו בשם האומה 
כדי שנהיה ראויים לעזרתו? ולמה שייע־
נה, הרי מדי יום בתפילתנו אנו חוזרים על 
התנאי "אם שמוע תשמעו... ונתתי גשמ־
כם בעיתם... ואם לא...ועצר את השמים 

ולא יהיה מטר". 
נראים  לא  כעם  אנחנו  ממבט-על, 
טוב! נתניהו, בגיבוי חלק מהשרים שבגדו 
בהבטחתם לבוחריהם, מושך את כל עתי־
דנו בארץ לאבדון, ואנחנו שותקים. קשה 
לי להניח שגדעון סער או יובל שטייניץ 
אינם מבינים שהבעיה אינה שלושה חוד־

שי הקפאה יותר או פחות. הרי כולם כבר 
מבינים שהמאבק הוא על הלגיטימציה 
של היהודים לגור בארץ ישראל כולה. 
גם לערבים ברור שארץ ישראל היא אחת 
ואין הבדל בין מערבה לקו הירוק לבין 
מזרחו. לכן דרישתם היא לחסל את כל 
הישות הציונית בכל ארץ ישראל. נכונו־
תם "לדבר" על מדינה פלשתינית ביש"ע, 
היא בהתאם ל'תורת השלבים' של פת"ח 
בתוכניתו לחיסול מדינת ישראל. מי שמ־
קשיב לאבו-מאזן שומע זאת באופן ברור 

עם תרגום לעברית ולאנגלית. 
הייתכן שנתניהו ושריו משתפים פעו־
לה עם המשחק הזה בעיניים פקוחות? 
הייתכן שהם מוכנים להמר על עתיד מדי־

נת ישראל כדי לזכות בכמה נקודות זכות 
אצל אובמה. האם מרוב עיסוקם בפרטים, 
בלחצים ובאילוצים הם כבר אינם מסו־
גלים לראות את התמונה הכוללת ואת 
המחיר העתידי שהעם והמדינה יצטרכו 

לשלם? 
בעת הכתיבה אני חושבת כמה נזקים 
נוראים גרמו מקבלי ההחלטות שהצביעו 
בעד הגירוש מגוש קטיף. אחרי ההצבעה 
הנפשעת על חוק הגירוש, ואחרי הביצוע 
האכזרי, ואחריהם הטיפול הבוגדני, הציני 
והמתעלל במגורשים, אין לעם אמון במ־
נהיגים, אין עם מי לדבר, מבחינת המנ־

היגים אין עם.
ברור לי שמי שהצביע בעד 'חוק פנוי-
פיצוי' לא חלם שאלה יהיו תוצאות מע־
שיו: שחמאס יעלה; שיצטרכו למגן את 
בית החולים ברזילי באשקלון נגד קס־
אמים (שמעתם, הדואגים לזכויות האדם 
בית חולים!!!); שאנחנו  בז'נבה: למגן 
שיסכימו  כדי  לערבים  לשלם  נצטרך 
אותנו  יאשים  שהעולם  אתנו;  לדבר 
ברצח על מלחמתנו בטרור; שהאנטיש־
מיות בעולם תגאה ותעלה על גליה את 
חמאס ואיתם את כל שונאי ישראל; שפ־
תאום יהודי העולם מתחילים להתנצל 
או להסתיר את יהדותם או אפילו לגנות 

את ישראל ולהזדהות עם אויבינו. 
המשך  היא  הבנייה  הקפאת  הצעת 
האם  הזה.  בכיוון  שלנו  ההתדרדרות 
את  לעצור  בקואליציה  השרים  ישכילו 
נתניהו  את  לחזק  ישכילו  הסחף? האם 
שיאזור אומץ, כדי שלא יתפתה להקריב 
את הלגיטימיות של מדינת ישראל תמורת 

טובות הנאה חומריות?
הסחף  את  נעצור  שכאשר  בטוחני 
לכיוון עבדות לאומות העולם ולאנטיש־
מיות שלהם, נתחיל פתאום לראות הצ־
לחה גם במלחמתנו בטרור, גם במצבנו 
הבינלאומי, גם בהזדהות העם עם מהל־
כי השלטון ותמיכה במנהיגים שיצרו את 

המהפך. ואפילו... ייתכן שירד גשם.

המעלים ָּבאֹוב 2010
ד"ר אורי אדלמן

הבשורה שפורסמה לאחרונה על 
החזרה לקבר יוסף ושיפוצו מזמי־
נה התבוננות ביחס החברה ומאמיניה אל 
קברי צדיקים. הנהירה ההמונית אליהם 
באה לסמל את השאיפה להתקרב לרמ־
תם, לדרגתם ולרוממותם של ענקי רוח, 
לשם לימוד תורתם וסיגול דרכיהם. יעדה 
לשפר את מעשיהם של החיים, על ידי 
רצון להידמות ככל האפשר לעילויים מו־
פלגים שיכולים לשמש מאור לגויים. אין 
לה כל קשר, רחמנא ליצלן, ל"תקשור עם 
המתים", מונחים שמרבים לשמוע אותם 
לאחרונה בחוגים שונים. לשון אחרת, בני 
אדם נוסעים להזדהות וללמוד ממעשי־
הם הכבירים של הצדיקים במהלך חייהם, 

ולא להטריד את מנוחתם. 
המקרא אסר במפורש קיום סיאנסים 
המתיימרים ליצור קשרים עם נשמות ורו־
חות. כשנציגי העם באים אל תלמידיו של 
הנביא ישעיהו ומבקשים מהם שיפנו למ־
ענם אל האובות והיידעונים, כי זו הדרך 
שהייתה מקובלת לחיזוי העתיד אצל גויי 
הארצות, עונה להם הנביא בלעג לאמור: 
"בעד החיים אל המתים?" (ישעיהו, ח', 
י"ט). כלומר, עד כדי כך אתם נבערים 
מדעת שרצונכם לשאול את המתים מה 

יהיה גורלם של החיים?

העולם  על  לדבר  מיעטו  אבותינו 
הבא ורק רמזו עליו, כדי למנוע את פו־
לחן המוות ואת הסחת הדעת מהפעילות 
הרוחנית בעולם הזה והעתקתה למקומות 
אחרים, ככתוב: "יפה שעה אחת בתשובה 
ובמעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי 

העולם הבא" (פרקי אבות, ד', כ"ב). 
רשאי  העלמין  בבית  המבקר  אדם 
שבשיקוליו  הוא  ברוך  מהקדוש  לבקש 
להיענות לתפילתו ייקח בחשבון גם מעשי 
אבות שאינם עוד עמנו, אך אל לו לפ־
נות לעזרת הנפטרים (משנה ברורה, ס', 
קפ"א, ס"ק, כ"ז). יציקת משמעות רוחנית 
ומעשית ראויה בחיינו עלי אדמות היא 
המטרה העיקרית. העולם הבא אינו אלא 
תוצאה של אותה רמה רוחנית ומעשית, 

שהאדם מגיע אליה בעולם הזה.
וכוהני  אחרים  עמים  של  תפיסתם 
עבודה זרה, לעומת זאת, הייתה שונה לח־
לוטין והם הרבו לעסוק בפולחן המתים. 
בתרבות המצרית, הגדולה באותם ימים, 
היה פולחן המתים מרכיב מרכזי. כוהני־
הם הרבו לעסוק בכך. ארונות הקבורה, 
שיטות החניטה המתקדמות והפירמידות 
שהמלכים נקברו בהן, מהווים סימן מובהק 
לתרבות שהבליטה את הקשרים האמיצים 
עם שוכני עפר. הרופאים בתקופת הפר־

יותר  עונים היו מומחים בחניטת מתים 
מאשר בריפוי החיים. בקרב בני ישראל  
שיצאו ממצרים וספגו ממנהגיה, התפתחו 
הידעונים מגידי העתידות, שתקשרו עם 
המתים והעלו אותם באוב. יש הטוענים 

כי המונח "רופא" נגזר מ"רפאים".
הסקרנות האנושית הניעה עמים קדו־
מים לחדור מבעד לפרגוד האפל, האטום 
והחתום שמעבר לחיים בעולם הזה, בני־
סיונות לַתקשר עם יורדי דּוָמה. לא כן 
היהדות שהבליטה את האיסורים בעי־
סוקים ספיריטואליים ואף ַקצבה עונשים 
כבדים למי שעסקו בכך, לאמור: "ואיש 
ידעוני  או  אוב  יהיה בהם  כי  או אישה 
מות יומת, באבן ירגמו אותם, דמיהם בם" 

(ויקרא, כ, כ"ז). 
וטובים בקר־ הבעיה היא שרבים 
בנו ממשיכים בכך עד עצם היום הזה 
דוגמה  משמשים  הם  מרפים.  ואינם 
חינוכית שלילית לבני הנוער וגוררים 
שמזלם  תמימים  מאמינים  אחריהם 
לא האיר להם פנים להרבות השכלה 
ודעת. הללו נופלים קורבן לבני בליי־
על מעמידי פנים, מוליכי שולל ואנשי 
כזבים, המבטיחים לגאול אותם מכל 
צער, מדווה וחולי, בעזרת יכולותיהם, 

כביכול, לַתקשר עם המתים. 

אורי אליצור

לערבים ברור שארץ ישראל היא אחת ואין הבדל 
בין מערבה לקו הירוק לבין מזרחו. לכן דרישתם 
היא לחסל את כל הישות הציונית בכל ארץ ישראל. 

נכונותם "לדבר" על מדינה פלשתינית ביש"ע, היא 
בהתאם ל'תורת השלבים' של פת"ח


