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 מקורות לעיו� ומחשבה 
  

  אנו לא פחות מסורי� כלפיה�
  

אנו צריכי  להיות מסוגלי  לבקש מבנינו ובנותינו ללחו  במלחמה שבה ייתכ� 
נוכל לבקש זאת מה  רק א  ה  יידעו שא  חלילה . שג  ילדיה  ייאלצו להילח 

זו האירוניה הגדולה של . לא נשקוט עד שישובו הביתה,  הנורא מכליקרה הדבר
אול  בשל כ$ שסביר . אי� הגיו� אסטרטגי בשחרורו, מכל מיני בחינות. סיפור שליט

ובשל כ$ שבנינו ובנותינו יתבקשו להקריב הקרבות , להניח שהקונפליקט יימש$
 כלפיה  מכפי שה  עליה  לדעת שאנו לא פחות מסורי , עצומות כדי להג� עלינו

  . חילופי השבויי  הוא הדבר ההגיוני ביותר בעול , ומהמבחינה הזאת. כלפינו
 23.11.09, ניו יורק טיימס, "חילופי� חסרי הגיו� אסטרטגי",  דניאל גורדיס– 

   ביותרולדגאפילו הרב ה
  

ל "ק ז"  מרוטנבור"שמעתי על מהר
 שהיה תפוס במגדל אינזיסהיי  כמה

 והשר תבע מ� הקהילות ס$ ,ני ש
 ,והקהילות היו רוצי  לפדותו. גדול

אי� פודי�   כי אמר,ולא הניח לה 
ותמה . השבויי  יותר מכדי דמיה 

ח מופלג ולא היה "אני מאחר שהיה ת
 ושרי , בתורה ובחסידותבדורו כמותו

 ובודאי ...לפדותו בכל ממו� שבעול 
יש  �כ  א, דעתו היה שא  יפדו אותו

למיחש שלא יעשו כ� כל השרי  
 המופלג שבדור בעבור כ חלמיד הלת

הגולה   עד שלא יספיק ממו�,רב ממו�
  .לפדות  ותשתכח התורה מישראל

, גיטי�, שלמה שלי  ,  הרב שלמה לוריה–
  וס' סי, פרק ד

 
 

  אי� מצווה יותר גדולה
  

  אי� ל$ מצוה גדולה כפדיו� שבויי 
  י:ח, הלכות מתנות עניי ,  " רמב–

  
  כאילו שופ� דמי�

  
היכא , כל רגע שמאחר לפדות השבויי 

  .דאפשר להקדי  הוי כאילו שופ$ דמי 
  סעי' ג, סימ� רנב, יורה דעה,  שולח� ערו$– 
  

  מחיר גבוה מדי
  

, ר על כדי דמיה�אי� פודי� את השבויי� ית
ואי� מבריחי� את . מפני תקו� העול 

 .  מפני תקו� העול , השבויי�
  ו, מסכת גיטי� ד,  משנה–

 

  קו אדו�
  

מייחלי  , אנו מאוד מאוד רוצי 
ומתפללי  לשובו של גלעד שליט 
הביתה ומחזקי  את ידיה של 

 העוברת תקופה קשה המשפחה
והתעללות פסיכולוגית מתמשכת 

  .י ארגוני הטרור"ע
  

יחד ע  זאת אנו מפצירי  בכ  
כמי שמחר , בכל לשו� של בקשה

יישלחו לשדה הקרב ועלולי  
, חלילה לעמוד בדילמות דומות
שלא להסכי  לשחרור רוצחי  
נתעבי  שחלק  ג  עשוי לחזור 

ולאחוז בנשק כנגד אזרחי  
' מכריזי  זאת וא, תמימי 
  .בגלוי

  
מאמצי  , מבחינתנו אנו

מירביי  להשבת חייל שנפל 
בשבי האויב צריכי  לכלול קו 

המוכתב בצורה , אדו  ברור
פ " עתורציונאליכלת שמו

האינטרסי  הביטחוניי  של 
מדינת ישראל ושל ע  ישראל 

  .היושב בארצו
מ ביבי נתניהו "מכתב לרה –  

  2009 נובמבר 25, מתלמידי מכינות
 

  התגברות על חששות

הייתה , שעימה יצאו חיילי  לקרב, הידיעה הזאת. ה  נמדדו על פי ערכ ', שוויי 'חיי חיילינו מעול  לא נמדדו על פי 
ביודע  שא  חלילה יפלו , חיילי ישראל מוכני  לסכ� את חייה  למע� המדינה. ל"ומתמיד מקור עוצמתו של צה מאז
  .המדינה כולה לא תשקוט ולא תנוח עד שתחזיר  הביתה, או ייפצעו בקרב, בשבי

  
תתפרש בעיני , שמא ההסכמה לשחרר אסירי  רבי  בעבור החזרתו של חייל ישראלי אחד, אנו מביני  את החשש

באופ� שבו , הבעת הקנאה בעול  הערבי לאחר החזרת גופותיה  של אלדד רגב ואודי גולדווסראול  . החמאס כחולשה
אשרי . אשרי האומה שמתייצבת כ$ למע� בניה: מציגה אמת אחרת, ישראל יצאה מגדרה על מנת להחזיר  הביתה

 שיצאו בשליחותה, שמתגברת על כל החששות ומחזירה הביתה את בניה, הממשלה
  2008 ספטמבר 9, מ אהוד אולמרט" ומשוררי  ישראלי  לרה מכתב מסופרי –

  
  כל ישראל ערבי� זה לזה

  
מלשו� ' ערבי�'": ה לזהכל ישראל ערבי� ז"הסביר את משמעות הביטוי , י"שחי בצפת בתקופת האר, רבי משה קורדובירו

להכיר שכל ע  ישראל : ודותזהו יסוד היס ...לכל אד  יש מעט מנשמת זולתו. ערבוב של נשמות, תערובת, 'מעורבי '
  .הוא נשמה אחת

  הרב שלמה אבינר–



  "נסיעה"הפירוש של 
  

גבי ללמד אותנו ל, והתגובות השונות אליו,  לגבי שחרורו של החייל השבוי גלעד שליטמה יכול הפולמוס
  ?לאומיתה נושל המודעות להשתייכות,  יהודית"עמיות"יצירת חזו� משות' של 

  
 שלוש שני  – ימי  1,373יע מש$ שהותו של החייל גלעד שליט בשבי החמאס בעזה ל יג, השנה בליל הסדר
מתמש$ ע  החמאס בנסיו� להביא  ארו$ וממשלת ישראל נמצאת במשא ומת� עקי'. ותשעה חודשי 

כולל , ישראל תשחרר מעל אל' אסירי  פלסטיני ,  של שליטהחמאס תובע שבתמורה לשחרורו. לשחרורו
  .  טרורי  ישירות בפעולותות שהיו מעורבמא
  

הסיפור המשות' של הגאולה אמור , בפסח. מהותה של העמיות היהודית נטועה במאבק לגאולה ושחרור
חייב אד  לראות את , בכל דור ודור"המשנה אומרת לנו כי . לחזק את מודעותנו להשתייכותנו הלאומית

נו הכרת תודה עמוקה עבור כל אשר נעשה  בתוכהשרישחוויה זו אמורה ל". יצא ממצרי הוא עצמו כאילו 
אול  התגובה שלנו לסיפור הגאולה לא אמורה . ולאפשר לנו להנות מחווייתנו כע  ששוחרר, עבורנו

 כיצד נוכל אנחנו לשאול את עצמנואנו ג  יכולי  , כע  שחווה שחרור וגאולה. להסתיי  בהכרת תודה
כיצד תוכל ? דות להניע אותנו להביא גאולה במקו  אחראי$ תוכל הגאולה שלנו מעב. להפו$ להיות גואלי 

  ?החירות שלנו להפו$ לאמצעי להבאת חירות ג  לאחרי 
  

שבי . משו  שהיא משחררת אד  מהסבל הגדול ביותר, "מצווה גדולה"הגמרא קוראת לפדיו� שבויי  
תפש כאחד המעשי   זה נלהקל על סבל. יותר גרוע מרעב או מלחמה, מתואר כגורל האנושי הנורא ביותר
 �  שחרור שבויי  מגל  את ביטוי החסד המהותי ביותר  קובע כי"הרמב. הבסיסיי  ביותר של חסד אנושי

הוא מודע מאד לעובדה ". מסתירי  עיניה  מסבלו של השבוי" ומבקר בחריפות אנשי  ש–הצלת חיי  
ל למרות היעדרו הפיזי שומדגיש ש,  מצבו הרבה יותר מסוכ�,שמאחר וסבלו של השבוי הוא סמוי מ� העי�

  .אחריותנו לשלומו היא הגדולה ביותר, השבוי
  

בול על כמות ל הציבו ג" לגלות שחזנופתע, סורת היהודיתשבויי  במה של שחרור  הרבהלאור החשיבות
". לל תיקו� עול בג" �ותר מפתיעה היא הסיבה עוד י. מנת לשחרר את השבוי� עלהמשאבי  שיש להשקיע

 הגמרא מפרשת שנית� ".מפני תקו� העול , אי� פודי� את השבויי� יתר על כדי דמיה�": המשנה אומרת
 של כס' כדי לשחרר  מוגזמי תשלו  סכומי , ראשית: בשתי דרכי " תיקו� עול "להבי� את המושג 

עלול לעודד חוטפי  " יתר�תשלו ", שנית. שבויי  עלול לשי  את הקהילה בלח, כלכלי שלא תוכל לשאתו
  . לקחת שבויי  נוספי 

  
ה� , בי� הצור$ של הפרט לצור$ של הכלל, מוסריתמבחינה ל הייתה מודעות עמוקה למתח המורכב "לחז

אי$ תוכל קהילה ? כמה על הקהילה להקריב למע� אחד מחבריה. מבחינה כלכלית וה� מבחינה בטחונית
?  ברגעיה  החלשי  והנזקקי  ביותר לחבריה הבודדי א תעזורלא  , ת מחבריהלצפות להקרבה ומחוייבו

  ? מול צרכיו של היחידאל,  את הכ'מטי  הצרכי  הלגיטימיי  של הכללבאיזו נקודה , ויחד ע  זאת
  

איזה מחיר על הקהילה לשל  כדי לשחרר שבוי : ניצבת בלב הדיו� הכאוב לגבי גלעד שליטאותה מחלוקת 
אלא ג  חוצה , הוא לא רק מעורר סערות רבות.  מאדמוציונאלי מאד וג  מעשיאהנושא הוא ג  ? יהודי זה

 � מצדיקי  את עמדת  על בסיס טובת שני הצדדי  בדיו. את הגבולות הפוליטיי  והדתיי  המקובלי 
  . של החברה הישראלית והע  היהודי

  
� מבחינת הנזק ה, יבצד אחד של הדיו� נמצאי  אלה שמרגישי  שמחיר שחרור המחבלי  גדול מד

וה� בשל החיי  שהוקרבו כדי לתפוס את השבויי  הללו ,  עלולי  לגרו  בעתידהפוטנציאלי שהמחבלי 
 עלולי  חלילה  עצמ למרות הידיעה שיו  אחד ה , מאות צעירי  לפני גיוס, לדוגמא. מלכתחילה
, בטחונה של ישראלנות� קדימות לה, שלחו מכתבי  המבקשי  מהממשלה לסמ� קו אדו  ברור, להישבות

  . על פני שחרורו של חייל אחד שבוי
  

ה  טועני  . בצדו השני של הדיו� נמצאי  אלו שקובעי  כי על גלעד שליט לחזור הביתה כמעט בכל מחיר
ג  א  זה כרו$ בשחרור אסירי  , שאחריותה של ישראל היא לעשות כל אשר בכוחה להשיב את חייליה

ישראל לא יכולה לשלוח חיילי  לקרב בלי ההבטחה , לפי עמדה זו. טיתשעלולי  לחזור לפעילות טרוריס
מכתב מקבוצה של . מנת להחזיר אות  הביתה�היא תעשה כל דבר אפשרי על, הבסיסית שא  ייפלו בשבי

שמתגברת על כל החששות , אשרי הממשלה: כשאמרה,  חזקסופרי  ומשוררי  העבירה מסר זה באופ�
שליט תהיה מעשה הצלחת חייו של גלעד ש, יש החושבי ." יצאו בשליחותהש, ומחזירה הביתה את בניה



 לקדושת חייו של אד   מהותידגי  לנו ולעול  כבודשי, למע� הע  היהודי, פחד�עילאי של אהבה חסרת
  . שלא נוותר עליו בשל חששות לגבי העתיד, אחד
  

 עצמנו ראיית? תנו על עמיות יהודיתללמד או, והתגובות השונות אליו, מה יכול הויכוח לגבי גלעד שליט
 נוכל לחזק את תחושת האחריות שלנו כיצד. כגואלי  מחייבת אותנו להרגיש אחראי  אחד כלפי השני

  ?כלפי יהודי  אחרי 
  

  של צרי$ להוות חלק חשוב בקושיות– והדיו� המורכב שהוא עורר –אנו מאמיני  שהסיפור של גלעד שליט 
, היכולת להשפיע באופ� ישיר על תהלי$ שחרורו של שליטיש את י  מאתנו למרות שרק למעט. ליל הסדר

 יכולה לכשעצמה ללמד ,לחשוב עליה ולדו� בה, מהבעיההמוכנות שלנו להרגיש מושפעי  באופ� אישי 
  . אותנו לפעול למע� אחרי 

  
 פירש את משה קורדוברו' ר.  כל ישראל אחראי  זה לזה–" כל ישראל ערבי� זה לזה"הגמרא מלמדת ש

כל ולימד שב, כמתייחסת לערבוב הנשמותהוא הבי� מילה זו ". מעורבי "כקשורה למילה " ערבי "המילה 
הוא לימד שעלינו לחזור וללמוד את האקסיומה הבסיסית הזו של .  מנשמתו של האחרפיסהאד  יש 
  .  כאילו עלינו להילח  בנטייתנו הטבעית להרגיש מנותקי  מאחרי –הקיו  

  
א  , בד בבד ע  זאת. נשמותינו לא תהיינה חופשיות לגמרי, עד שגלעד שליט ישוחרר משביו, בנה זולפי ה

מחיר שחרורו של גלעד שליט יהיה שאחרי  יילקחו לשבי או יותר אנשי  ייפצעו או ייהרגו בידי מחבלי  
לו פחדי  לגבי וע  אי, איזה סיכו� אנו מוכני  לקחת. חלק מנשמתנו ימות ג  הוא, ג  אז, משוחררי 

אפשריות שיכולות לחזק את תחושת החיבור �ג  אלה שאלות בלתי? העתיד אנו מוכני  להתמודד יחד
  .שלנו ליהודי  אחרי 

  
י של אנו מאמיני  בער$ האינסופ,  העתידית של צעירי  יהודי נשי מקצוע המחויבי  לבניית תרומת כא

א$ , כולנו קשורי  זה בזה. חיי � ייחודי ומעניקשלו להיותובפוטנציאל האולטימטיבי , חיי אד  יחיד
חייו של גלעד שליט צריכי  לעורר אותנו . אפילו כשהדבר לא נוח או מתאגר, עלינו לעבוד על כ$ שנתנהג כ$

  . יהודי  אחרי אחריות כלפי לחשוב באופ� יותר מעמיק על נכונותנו ויכולתנו להשתת' ב
  
  
  

  שאלות אפשריות לדיו� בליל הסדר
  

 עלולי  להיות מתו$ הידיעה שאתה או אחד מחברי$. ל" להתגייס לצה שעומד� שאתה חייליידמ .1
  רוצהתאיזו מדיניות הייב, ה להילקח לשבי האויבאו עלולי  חליל,   בלכידת מחבלי מעורבי

 ?שממשלת ישראל תנקוט לגבי גלעד שליט
  

ילד שנהרג בקרב בעת לכידת  של  אביומה א  היית?  של צעיר העומד לפני גיוסאמו מה א  היית
  ?אחד מהאסירי  המחבלי  שממשלת ישראל שוקלת לשחרר

 
 פע על או ,  מטרה משותפת ע  יהודי  אחרי הנוכחי  בסיפור על פע  שבה הרגשת את שת' .2

 .שתיה�על או ,  זאתשלא הרגשת
 
מה ? כאד  שפועל למע� החירות והרווחה של אחרי , "תגואל"מה זה אומר לראות את עצמ$ כ .3

, כיצד יכולי  הצור$ וההזדמנות לעזור לאחרי ? מניע את הצור$ של$ לתרו  לחירות  של אחרי 
  ? אותהה  מגבילי  או מגדילי  הא  –להשפיע על חירות$ האישית 

  
  
  
  


