
 הפנימי האויב • הס יזהר

 והסולם בוכריס אופק
 עמרם רבי של

 -בו אופק תא״ל פרשת של בראשיתה

 שנדהמתי אחרי ,לחבר טילפנתי כריס

 הפצת ,תגיד .בפייסבוק ששיתף מפוסט
 ,"כן" .שאלתי ?זכאי לו שקוראת עצומה

 מצב אין" .הקשיתי ?מה סמך על .השיב

 יחד היינו" .לי ענה ,"זה את עשה שהוא

 אני .אליו להידבק יכולים לא שפשוט דברים יש .בגולני

 ."זכאי הוא ,לך אומר

 לחבריו אך ,לא או זכאי בוכריס אם יקבע המשפט בית

  השו בזמנו שכתבה הדין לפסק לשוב ממליץ הייתי

 מוטי הרב את כשהרשיעה קלמנוביץ-מאק חגית פטת

  הנער הרבנית דמותו בין הפער על כשעמדה .אלון

 :מילים בשלוש השתמשה היא ,השפלים מעשיו לבין צת

 למוקיריו ההמלצה גם מכאן ."לעריות אפוטרופוס ׳׳אין

  הירו שבתלמוד כתובות במסכת הציצו - בוכריס של

 ממנין אין שבחסידים חסיד אפילו" :נכתב שם ,שלמי

 ."עריות על אפוטרופוס אותו

  המ על לביאורים זקוק לא ודאי עצמו בוכריס אופק

 מדרשיית) התיכוניות הישיבות אם כבוגר .האחרון שפט
 אני ,(כהנים עטרת) אבינר הרב בישיבת וכתלמיד (נועם

  לש ראוי הזה השיעור את אבל .למד הוא שגמרא מניח

 מישהו העריץ לא מאיתנו מי הרי כי .המגזרים בכל נן

 .מתישהו
  מי היא עריות; .ממונה הוא (יוונית) אפוטרופוס

 הוא עריות איסור .ערווה ,עריה למילה הריבוי לת

 מין מיחסי :וחז״ל התורה פי על האסורים מין יחסי

  האיסו רוב .זכר משכב ,להבדיל ,ועד המשפחה בתוך

 :לא חלקם .מאליהם מובנים היום גם לנו נראים רים

  האפוט) הממונה מיהו אך .למשל ,גברים בין יחסים

 האישום לכתב קשור זה ואיך ,עריות אותן על (רופוס

 ?בוכריס אופק נגד
 העיקש הוא - פרויד וידע חז״ל ידעו - המין יצר

 גם בו יש אך ;ויופי אהבה ;וחסד חן בו יש .שביצרים
 .האדם זהו .איסור כל על גובר והוא יש .להשחית כוח

 החסיד את וגם ,במעשים לשפל לדרדרו עלול היצר

 אין" .להכריע עלול הוא שבצדיקים והצדיק שבחסידים

  שז בעולם איש שאין משמע - "לעריות אפוטרופוס
 ייפול לא שרבב ,ודאית ,מקדמית מהנחה ליהנות כאי

  לו או ,רופא ,שופט ,רב ,נשיא ,שר :לעריות בנוגע בו

 .בצל״ש המעוטר חם

 עמרם רב על (א ,א"פ קידושין) לנו מספר התלמוד

 נשים כנראה) מלחמה שבויות הובאו שלביתו החסיד

 .הגג בעליית הסתירן והוא (מעבדות שנפדו יהודיות

 יופייה ,"מפניה בבית אור ונפל" מהן אחת לידו עברה

 סולם נטל ,המדרש מספר ,עמרם רב .הבית את האיר

  הצי ,"אנשים עשרה אפילו להרימו יכולים היו שלא"

 קול והרים עצר לפתע .לטפס והחל הגג עליית בפני בו

 העוברים את והזעיק ,צעק ,"עמרם בבית אש" :גדול

 .בבית שריפה שפרצה שחשבו ברחוב
 רב את הצילו הבהולים הבאים אך ,הייתה לא אש

 הבינו הם .לביתו חבריו באו יותר מאוחר .מעצמו עמרם

  מו" :להם אמר . לו אמרו ,"ביישתנו" . קרה מה מיד

 תתביישו ושלא הזה בעולם מעמרם להתבייש לכם טב

 אם :הזה היפהפה מהמדרש והלקח ."הבא בעולם ממנו

 ראוי ,כפסע אך היה אונס מעשה לבין החסיד עמרם בין

 זכרו אבל ,זיכוי לו אחלו .להחריש בוכריס של לחבריו

 ■ .לעריות אפוטרופוס שאין

 המסורתית התנועה ל"מנכ הוא הס יזהר ד"עו


