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זוגות  אלף  עשר  ״שנים 
לרבי  לו  היו  תלמידים 
בפרק  מתו  עקיבא וכולן 
נהגו  שלא  מפני  אחד, 
)יבמות,  בזה״  זה  כבוד 

ס״ב עמ׳ ב׳(
רבי  של  תלמידיו  דווקא 
היה  ש״ואהבת״  עקיבא, 
יסוד חשוב בשיטתו, נכשלו 

בחוסר כבוד זה לזה. עד כדי כך חמור 
מייחס  שהוא  כישלונם,  התלמוד  בעיני 
מתבקשת  מולם  ההמוני.  מותם  את  לו 
שהיו  הילל,  של  לתלמידיו  ההשוואה 
״נוחין ועלובין... ומקדימין דברי בית שמאי 
לדבריהן״. בגלל יחסם המכבד זכו בית 
מפני  לא  כמותן.  הלכה  שנקבעה  הילל 
ואלו  ״אלו  שהרי  שמאי,  מבית  שצדקו 
שידעו  מפני  אלא  חיים״,  אלוקים  דברי 
שמייחס  החומרה  את  בכבוד.  לחלוק 
מוצאים,  אנו  מזלזל,  לשיח  התלמוד 
שהוא  הגדולה  בחשיבות  ראי,  בתמונת 

מייחס לשיח מכבד.
אין שבוע במחוזותינו שאינו מזמן פרשייה 
מתלהם.  או  מזלזל  שיח  של  חדשה 
בהרצאה,  התבטאות  או  בעיתון  מאמר 
פעם מימין ופעם משמאל, כנגד הציבור 
הדתי, החילוני, הקהילה הגאה או קהילה 
את  להכשיר  כניסיון  לעתים,  אחרת. 
המגנים  מזכירים  הקשה,  ההתבטאות 
היא  אותה.  אוסר  אינו  שהחוק  עליה 
חוק  )שכן  הרע  לשון  כדי  עולה  אינה 
איסור לשון הרע אינו חל על התבטאות 
הסתה  עבירת  אינה  היא  ציבור(,  כנגד 
)שכן החוק אוסר רק הסתה לאלימות(, 
לא  זה  הן: אם  לאו אתה שומע  ומכלל 

אסור, משמע זה מותר.
דווקא  בעוכרינו.  הנמצא  מלכוד  זהו 

את  לרסן  שנועדו  החוקים 
שיח  ולעודד  הביטוי  חופש 
מתון ומכבד, משמשים כלי 
להכשיר  המבקשים  בידי 
האם  ומבזה.  מתלהם  שיח 
את  לתקן  ראוי  כך  בשל 

החקיקה הקיימת?
החוק אינו חזות הכול, ואינו 
היבט  כל  להסדיר  אמור 
נזק  דוגמת  למקרים  נועד  הוא  בחיינו. 
חשש  או  פרטי  אדם  של  לשמו  חמור 
מסוימים  בציבורים  אלימה  לפגיעה 
עלולה  הרחבתו  מהסתה.  כתוצאה 
לכרסם בעיקרון חשוב לא פחות בחברה 
והבעת  הביטוי  חופש   – דמוקרטית 
נוגע,  לא  שהחוק  במה  אולם  הדעה. 
רבים  גופים  הציבור.  אנו,  לגעת  יכולים 
מאמצים תקנון אתיקה החורג מגבולות 
שאינן  התנהגות  נורמות  וקובע  החוק, 
עורכי  לשכת  כך  בו.  מעוגנות  בהכרח 
מוסדות  מסוימים,  תקשורת  כלי  הדין, 
או  האתי,  לקוד  בדומה  ועוד.  אקדמיים 
וגופים לקבוע  כחלק ממנו, על מוסדות 
שיח  אמנת  שיח.  של  חדשות  נורמות 
השיח  גבולות  את  המשרטטת  מכבד, 
הראוי המחייב את עובדי המקום, בין אם 
פוליטיקאים.  או  מרצים  עיתונאים,  אלו 
השיח  בנורמות  קץ  שרובו  הציבור, 
שפשטו בחברה בשנים האחרונות, יכול 

להשפיע מלמטה.
בל״ג בעומר מסתיימים מנהגי האבלות 
זמן  זהו  עקיבא.  רבי  של  תלמידיו  על 
בחברה  חדש  שיח  על  לחשיבה  טוב 

הישראלית.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית
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גיליון מס’ 18
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

עלון “שיחת השבת” יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת “קרן ברל כצנלסון”
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל’: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com,  עורך ראשי: יחיאל מלכה, עורכת לשונית: שרון גרמיזו 
• אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

מי ספירת העומר, כבר משלב מאוד צעיר י
פרופיל.  הורדת  של  כימים  מותגו  בחיינו, 
הסימן  לא  אם  לכך,  הסימנים  מן  אחד 
הבולט והמכריע, הוא גידול הזקן. סממן חיצוני 
בין  תודעתי  חיבור  לאבלות.  הבולט  והביטוי 
האבלות האישית לאבלות הלאומית. ליום ל”ג 
בעומר עצמו נקשרו נסיבות שונות מתקופות 

שונות בהיסטוריה של עם ישראל. 
הלקוחים  בלבד  בשלושה  לעסוק  בחרתי 
מכנה  תפיסתי  פי  שעל  שונות  מתקופות 
בעצירת  נפתח  אותם.  מכיל  אחד  משותף 
המגפה. שנים עשר אלף זוגות תלמידים של 
מדוע?  במגפה.  לעולמם  הלכו  עקיבא  רבי 
נתנו כבוד  - על כך שלא  כמובא במקורות 
הדרמטי.  האירוע  את  נבחן  לרעהו.  איש 
היהודי  בעולם  יסודי  מרכיב  היא  מחלוקת 
ואף בעולם ההלכה היהודי. המשנה, הגמרא 
וספרות מאוחרת יותר עד ימינו אנו, מלאים 
במחלוקות. ידועה גם ההבחנה בין מחלוקת 
שמים.  לשם  שאינה  ומחלוקת  שמים  לשם 
אבל לא להעניק כבוד איש לרעהו עד כדי 
מוות של מספר עצום של תלמידי חכמים? 
בין  “תיעוב”  או  “שנאה”  ציינו  לא  המקורות 
בה  שהשתמשו  המילה  חכמים,  תלמידי 

הייתה “כבוד”. שלא נתנו כבוד. 

הטעם הנוסף שמוזכר סביב ל”ג בעומר הוא 
שעל פי המסורת ביום הזה החל לרדת המן. 
התגלמות  הוא  המן  המן:  מהו  לרגע  נבחן 
ישראל  לעם  שמגיע  מזון  בעולם.  האלוקות 
המינון  ובעיקר  להתאמץ,  צורך  כל  ללא 
“כרטיס  האם  ודורש.  צורך  לכל  המתאים 

הפיס” הזה עבד ללא תקלות? ממש לא.  
האחרונים  בדורות  שהתווסף  נוסף  מרכיב 
הוא ציון ל”ג בעומר כחג המדורות הישראלי. 
מדורה  מדורה?  מהי  בתופעה.  לרגע  נעיין 
מסר.  להעברת  תקשורת  אמצעי  היא 
דרך  אלא  אידיאולוגי  תוכן  אינה  המדורה 
עדכון. המדורה שונה שוני מהותי מהחנוכייה 
שכל מהותה פרסומי הנס או מהסוכה שהיא 
קבוצות  אנו  ובימינו  הארעיות.  את  מסמלת 
ישראל”,  “אחדות  לא  לחלוטין  קבוצות, 
מתקבצות סביב ל”טלפון החכם” של פעם. 

האם זהו השינוי לתקופת ימי הספירה? נחזור 
לשלוש השאלות: “שלא נתנו כבוד” - הכבוד 
זה הרגש המינימאלי והראשוני שראוי לתת 
לאדם עוד בטרם נשמעת דעתו. חטאם של 
תלמידי רבי עקיבא שהם דרשו, כל אחד על 
פי תפיסת עולמו, קולקטיב אחד. כל תלמיד 
דרש  הקובע,  הוא  שלו  היום  שסדר  חשב 
כך  כל  הייתה  הדרישה  אחד.  שבט  מדורת 

אולטימטיבית עד כדי כך שהצד שמנגד לא 
זכה אפילו ללגיטימציה המינימאלית. 

בסיפור המן כל בית אב העלה אף הוא תהיות 
המן שתרד?  כמות  על  לסמוך  שונות. האם 
בוודאות  האם  או  מתוכנן.  הדבר  אין  כאילו 
כמות המן שתרד ביום שישי תספיק לשבת? 
הספקנים  ללקט.  שיצאו  מי  היו  בשבת  גם 
העמדת  ה’.  הנחיית  לפני  עצמם  העמידו 

העצמי עד כדי ערעור הלגיטימיות. 
המדורות.  מליל  מגיעות  לתהיות  התשובות 
אנחנו לא באמת חייבים לייצר מדורת שבט 
אחת גדולה. גם מדורות מדורות קטנות יותר 
ואולי אישיות יותר עדיין שומרות על תקינות 
ללגיטימיות  מקום  שניתן  ובלבד  החברה, 
לאחר.  להקשבה  מקום  ניתן  האחר,  של 
בל”ג בעומר, בליל המדורות, כל משפחה או 
שבט מחזקים את הקהילה שלהם ובמקביל 
“לגיטימציה”  נותנים  מבקרים,  מתארחים, 
כבוד  “נוהגים  פשוט  האחר.  של  למדורה 

באחר”. 
ל”ג בעומר,  הוא כל מהותו של  האיזון הזה 

והוא התיקון לימי ספירת העומר. 

*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן 
ובמכללה האקדמית ספיר.

ל”ג בעומר: סיפורה של מדורת השבט

רועי לחמנוביץ’-שהםחברה והלכה

פטרה על פי הגדרתה הטרמינולוגית ה
הנביאים  מספרי  לפרק  ”כינוי  היא 
הנקרא בבית הכנסת לאחר קריאת 
שקריאת  לציין  יש  השבוע/החג”.  פרשת 
אפיפנס  אנטיוכוס  בימי  תוקנה  ההפטרה 
בתורה  יקראו  לבל  היהודים  על  ״כשנגזר 
כחלק  בעיניהם  נחשבו  לא  הנביאים  וספרי 
מדת ישראל ואותו הפרק יש בתוכנו/בפסוקו/
בעניינו קשר לפרשת השבוע” )מדרש גם(.

היא  “אמור”  פרשת  הפטרת  אמנה,  וגם 
אחת  היא  טכנית,  ותוכנית.  טכנית  ייחודית 
)אשכנז,  ישראל  שעדות  הפטרות  מ-23 
או  פרק  שינוי  ללא  קוראים  ותימן(  מזרח 
ט’’ו-ל’’א(.  )מ’’ד,  מיחזקאל  ולקוחה  פסוק, 
ותוכנית, יחידה מקראית זו עוסקת בהתוויה 
בבית  שתונהג  החוקיות  כללי  של  אוטופית 
השלישי.  המקדש  בית  העתידי,  המקדש 
כבר  ומקורם  בסיסם  אשר  וכללים  חוקים 

“תצוה”,  בפרשת  שמות,  בספר  נרשם 
ועוד.  נישואיהם  הכוהנים,  בבגדי  ועוסקים 
בפרקנו, הנביא יחזקאל מציין כבר בפתיחת 
נבואתו את עניין בגדי הכוהנים )פסוקים י’’ז-
והדגשת  את חשיבותם,  המבטא  דבר  י’’ט(, 
בעליל  מוכיחה  פעמים  ארבע  ב.ג.ד  שורש 
ב”מנהרת  נחזור  הבה  זו.  חשיבות  ומחזקת 
בבגדי  העוסק  המקראי  המקור  אל  הזמן” 
המסבירים  פרשנים  מספר  ונציין  הכוהנים, 
הכוהנים  לכלל  השווים  הכהונה  בגדי  מדוע 
“ועשית  בבחינת:  גדולה  חשיבות  בהם  יש 
בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת”.

הוא  ומטרות.  ייעודים  יש  בכלל,  לביגוד, 
הגנה,  כאמצעי  זיהוי,  כאמצעי  לשמש  יכול 
חברתי,  ומעמד  סטטוס  של  כאינדיקטור 
כאמצעי המבדיל בין דתות, קבוצות ומגזרים 
שונים, ועוד. ואכן, במהלך הזמן, לביגוד הייתה 
של  תדמיתו  על  וגוברת  הולכת  השפעה 

החברתי,  התרבותי,  הכלכלי,  מצבו  הלובש, 
כמו גם הדתי. הרמב”ן ראה בהם “מלבושים 
לבושי  הם  )שהרי(  ומפוארים  נכבדים 
יתפארו  “שבהם  טען  עזרא  האבן  מלכות”. 
שילבשם”.  מישראל  אחד  אין  כי  הכוהנים 
הספורנו הוסיף “שהיו אלה הבגדים לכבודו 
של האל בהיותם בגדי קודש לעבודתו, )כמו 
גם( לתפארתו של אהרון שיהיה הכהן מורה 
על כל סביבו”, וב”מדרש גם” ראיתי שכתב 
בלשונו הצחה: ”בגדי הכבוד והתפארת הללו 
ורוחנית.  פנימית  חיצונית,  חשיבות  בהם  יש 
הם הראו לעין כל שהכוהנים הינם נציגי האל 
המשרתים בקודש, ולבשו זאת בעת עבודתם 
הקדושה,  ניצוצות  את  ולפזר  להרחיב  כדי 

באמצעות יקר ויופי ואפילו הוא חיצוני”.

*הכותב הוא מרצה ללימודי יהדות 
ואקטואליה.

בגדי כבוד במשכן הכבוד
ד״ר מוטי גולן -פתח תקוההפטרת השבת
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יחיאל מלכה

• איזו פרשה או תפילה אתה 
אוהב במיוחד?

מסמל  יחזקאל  בספר  הרועים  משל 
בעיניי יותר מכל את האחריות העצומה 
במאבק  ההנהגה  כתפי  על  שרובצת 
בנאום  מוסרית.  חברה  של  לכינונה 
את  יחזקאל  מאשים  שלו  התוכחה 
והתרשלו  תפקידם  את  שזנחו  הרועים 
ולמחסורן,  לכבשים  לדאוג  במקום  בו. 
אחריות:  וחסר  מנוכר  אכזרי,  יחסם 
תועלת  כל  קודם  להפיק  דואגים  הם 

חובשים את הפצועות  לא  אינם מטפלים בכבשים החולות,  לעצמם. 
ולא תרים אחר הכבשים האובדות. כתוצאה מהתנהגותם נפוץ העדר 
ישראל  בכל ההרים סביב, טרף לחיות השדה. הנמשל ברור: מנהיגי 
התרשלו בתפקידם, מעלו בשליחותם, ניצלו את כוח השלטון למנעמי 
החיים, וכתוצאה מכך העם נפוץ בגולה. המשל מסמל יותר מכל את 
והגונה  סולידרית  חברה  של  לייסודה  להוביל  ההנהגה  של  האחריות 

אשר חוש הצדק, העזרה לחלש והערבות ההדדית מנחים אותה.

• ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.
את השיעורים העיקריים על צדק חברתי למדתי מההורים שלי: אנשים 
פשוטים וטובים שכל כולם נתינה לאחרים. בארוחות שבת ובערבי החג 
הייתה ההתרגשות הגדולה מכולן, כשהוריי הקפידו לפתוח את הבית 
לכל אדם, בעיקר לניצולי שואה, לקשישים עריריים ולחיילים בודדים. 
כשפתחנו עסק ואני מדדתי את הצלחתנו היומית בהתאם לקופה, אבי 
מודדים הצלחה.  אותי שככה באמת  ולימד  יומי,  על מעשר  התעקש 
מיוחדים.  צרכים  בעל  אדם  במסעדה  להעסיק  התעקש  בהמשך, 
בהתחלה לא הבנתי ואפילו התעצבנתי, אחרי כמה שנים הכול כבר היה 
ברור מבלי שהוא היה צריך לומר אפילו מילה. בכנסת הזו אחד החוקים 
ייצוג הולם בתעסוקה לאנשים עם  המשמעותיים שחוקקתי הוא חוק 

מוגבלות במקומות ציבוריים. זו הייתה עבורי ממש סגירת מעגל.  

• מה דעתך על המצב הכלכלי –חברתי בארץ ?
יש פער אדיר בין תמונת המאקרו ובין מצב האנשים, וזה מקומם. מצד 
צמיחה  נמוכה,  בעולם, עם אבטלה  הכלכלות החזקות  זו אחת  אחד 
טובה, החזר גבוה של החוב הלאומי וכן יזמות ויצירתיות בשפע. מצד שני, 
ישראל מציגה את שיעורי העוני הכי גבוהים במערב: 1.8 מיליון עניים 
בישראל, ביניהם מיליון ילדים ומאות אלפי קשישים. ישראל גם מציגה 
השכירים,  של  כלכלית  הישרדות  ומלחמת  אדירים  חברתיים  פערים 
בעיקר הצעירים, בגלל המשכורות שקפואות ועומדות במקום. זה לא 
צריך להיות כך, והמפתח הכי חשוב הוא לשקם מחדש את השירותים 

החברתיים, כך שהמדינה תוכל להבטיח 
בכבוד.  המינימום  קיום  את  אזרח  לכל 

אין שום חלופה אחרת. 

• על אילו הצעות חוק ופעילויות 
אתה שוקד בימים אלו?

ההצעה החשובה ביותר היא חקיקת חוק 
ביטוח סיעודי ממלכתי. פשוט מזעזע מה 
שקורה עם קשישים סיעודיים במדינה, 
ומה שנחשף בבית האבות בחיפה הוא 
רק קצה הקרחון. מצב סיעודי גם ממוטט 
כלכלית מאות אלפי משפחות בישראל כל שנה. המדינה חייבת לספק 
מענה הולם הן מבחינת המימון והן מבחינת האיכות. לשמחתי הצלחתי 
לאחד את כל הכנסת סביב המטרה, ונכון לעתה 82 חברי כנסת מכל 
וערבים,  יהודים  וחרדים,  ודתיים  חילוניים  ומשמאל,  מימין  המפלגות, 
אדיר  מוסרי  חוב  יש  לנו הצעירים  חושב שדווקא  אני  בחוק.  תומכים 

כלפי הקשישים, ואנו חייבים להילחם את מלחמתם.

• מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית 
ודמוקרטיה?

המתח מחריף וזה מדאיג. אני חושב שחלק גדול מהבעיה נובע בגלל 
ללכת  בממשלה,  בעיקר  מהפוליטיקאים,  חלק  של  מודעת  החלטה 
בדרך של קיטוב במקום איחוד. לחפש את המפריד במקום את המאחד 
וללבות ריב ומדון בין קבוצות שונות. באופן מהותי אני חושב שכל צד 
חייב לשאול את עצמו מה עקרוני לו ומה פחות, ולנסות להגיע לפשרות. 
אני נכון לכך אבל התהליך צריך להיות הדדי. הדמוקרטיה והיהדות הם 
שני מוטיבים עיקריים שטבועים במגילת העצמאות שלנו, ואני לא מוכן 
לוותר על אף אחד מהם. לצערי, הרבה פעמים ישנה השתלטות על 
היהדות וניסיון להציגה כנוקשה וכמאובנת תוך שלילת הלגיטימיות של 

הזרמים הנוספים. זה לא מקובל בעיניי. איש באמונתו יחיה. 

• מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?
מבחינה  בטון  בקיר  להתנגש  עומדים  אנו  כי  למדי  מדאיג  המצב 
דמוגרפית. אני מאמין בתפיסה מרכזית ביטחונית וסבור שההיפרדות 
מהפלסטינים היא הכרח כדי לשמור על קיומה של המדינה כיהודית, 
הלאומיות  השאיפות  את  למגר  שנוכל  המחשבה  ודמוקרטית.  ציונית 
של הצד השני עם נתגבר את מג"ב בירושלים ונדבר על שת"פ כלכלי, 
היא הבל. לפלסטינים ישנה אחריות רבה גם כן במצב, אבל אני מזכיר 
ואלה שיבואו אחרינו עלולים להיקלע למצב של  לעצמי שהדור שלי 
כדי  וחייבים לעשות הכול  אובדן הדמוקרטיה,  או  היהודי  אובדן הרוב 
למנוע זאת, ללא צעדים חד צדדים, תוך ערבויות ביטחוניות מתאימות 

וגיבוי בינלאומי, אחרת מעגל הדמים יימשך, לצערי.

)37( ממפלגת "המחנה הציוני", בעל תואר ראשון בחינוך בהצטיינות יתרה,  ח"כ איציק שמולי 
לימודי חינוך מיוחד וחינוך חברתי קהילתי, ותואר שני במדיניות ציבורית וממשל בתכנית המצטיינים 
האספה  וחבר  בישראל  הסטודנטים  התאחדות  יושב-ראש  לשעבר  העברית.  אוניברסיטה  של 
 ,2011 הכללית העליונה של התאחדות הסטודנטים האירופית. ממנהיגי מחאת האוהלים בקיץ 
וממובילי המאבק למען שוויון בנטל. מוביל פרויקט התאחדות הסטודנטים בעיר לוד. ח"כ שמולי 
יזם חקיקה ענפה והוביל מאבקים חברתיים רבים בכנסת, ונבחר לח"כ החברתי ביותר של הכנסת 
שלוש פעמים ברציפות. הוא חבר בוועדת החינוך, העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. יו"ר 

שדולת הקשישים וניצולי השואה, השדולה למען החיילים הבודדים ושדולת בעלי-החיים.
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עו”ד אברהם סופר ק. שמואל-חיפהעבודה והלכה

צוות ספירת העומר שבעיצומה מ
אנו מצויים, אוצרת בחובה לא 
בהם  ומנהגים,  הלכות  מעט 
דנים הפוסקים. מדובר במגוון רחב של 
סוגיות, החל מן השאלה על עצם חיוב 
מדאורייתא  חיוב  האם  בימינו,  המצווה 
נוסח  בשאלת  לדיון  ועד  מדרבנן,  או 
שאלות.  וכהנה  כהנה  ועוד  הספירה 
לדעת  הינם  כי  שנדמה  נושאים, 
במחלוקת.  כשנויים  מתגלים  הכול, 
נשים  דין  מה  השאלה  לדוגמה,  כך 
זו? בפשטות נראה כי מדובר  בספירה 
עשה  “מצוות  של  קלאסית  במצווה 
דעת  אם  שהגם  אלא  גרמא”,  שהזמן 
לקטלגה,  יש  כך  שאכן  הפוסקים,  רוב 
נמצא שהרמב”ן מונה מצווה זו בין כלל 

המצוות שאין “הזמן גרמא”.
קביעת הרמב”ן עוררה את תמיהתם של 
שבפרשת  מאחר  הפוסקים,  מן  רבים 
הפסוקים  את  קוראים  אנו  השבוע 
של  המסוים  זמנה  את  המגדירים 

המצווה: “וספרתם לכם ממחרת השבת 
התנופה שבע  עמר  את  הביאכם  מיום 
ממחרת  עד  תהיינה:  תמימות  שבתות 
והקרבתם  תספרו...  השביעית  השבת 
ט”ו- כ”ג,  )ויקרא  לה’”  חדשה  מנחה 

ט”ז(.
לעמדת הרמב”ן נדרשו מי מהפרשנים, 
הקושי  את  להסביר  ביקשו  אשר 
המושג  את  המגדיר  באופן  שבדבריו 
ההלכתי של “מצוות עשה שהזמן גרמן” 
מצוות  רק  קרי,  מצמצמת.  בפרשנות 
עשה, הנגרמת על ידי הזמן באופן ישיר 
כגורם  אחר,  גורם  בשום  תלויה  ואינה 
שזמן  עשה  “מצוות  נקראת  עקיף, 
גרמא”. כל מצווה אחרת שתלויה בדבר 
מה נוסף ובמעשה הנכרך, אינה חוסה 

תחת כלל הלכתי זה. 
העומר,  ספירת  למצוות  בהשלכה 
מאחר שהתורה בפרשתנו תולה מצווה 
הזמן  לא  כי  נמצא  העומר,  בהבאת  זו 
מצד עצמו הגורם, כי אם קרבן העומר 

והמשמעותי  הדומיננטי  הגורם  הוא 
יותר, כך שבאופן תיאורטי, מועד אחר 
של הקרבת העומר, יקבע, למעשה, זמן 

שונה לספירת העומר.

לדעות  נרחב  כר  משמשת  זו  פרשנות 
חיוב  לשאלת  באשר  בפוסקים  שונות 
שבנוסף  כך  העומר,  בספירת  נשים 
מצוות  “דהוי  פטורות  נשים  כי  לדעה 
כסף  )הרמב”ם,  גרמא”  שהזמן  עשה 
משנה(, נמצאת הדעה ”שהנשים קיבלו 
וכן  אברהם(,  )מגן  כחובה”  עצמם  על 
שלמה”  “שולחן  ספר  דעת  את  מצאנו 
הקובעת, שאם נוהגות לספור “דעל כל 
בדבריו טעם  ונוקט  יברכו...”,  לא  פנים 
נדרש  ואינו  מברכה,  להימנעות  אחר 
לטעם של “מצוות עשה שהזמן גרמא” 

)משנ”ב סימן תפ”ט ס”א סק”ג(.

*הכותב הוא רב קהילת 
״אורות אברהם״ רחובות

ספירת העומר-זמן ומעשה הכרוכים זה בזה

עו״ד הרב שחר מתנה-רחובותמשפט הלכה ומורשת ישראל
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פרשת מ של  הראשונה  חציתה 
הכוהנים,  בתורת  עוסקת  “אמור” 
ואיסורים  חיובים  כוללת  והיא 
המוטלים על הכוהנים שנועדו להיות משרתי 
ניתן  זה  בחלק  הקורבנות.  בעבודת  הקודש 
דגש על הקודש בעבודת הכוהנים המחייב 
וטהרה,  טומאה  של  מיוחדים  לדינים  אותם 
תפקידם  את  כראוי  למלא  שיוכלו  בכדי 
מחציתה  ישראל.  בעם  והציבורי  המרכזי 
מפורט  באופן  עוסקת  הפרשה  של  השניה 

במועדי ישראל.
בפרשה,  מוצא  אני  אותו  המשותף  המכנה 
ובו אני בוחר להתמקד, עוסק באחריות שיש 
לאדם על מעשיו ופעולותיו בהקשר של מושג 
“הקדושה”. בתורת הכוהנים נאמר באופנים 
פרשתנו  לאלוקיהם”.  יהיו  “קדושים  שונים 
ביטוי  לידי  לבוא  צריכה  שהקדושה  מלמדת 
קיימת  ואינה  הכוהנים,  של  בהתנהגותם 
בטבע מיוחד שיש להם כביכול משמים, אשר 
הופך אותם לקדושים ללא קשר למעשיהם. 
ישעיהו  מביא  זה  ברוח  נפלאים  דברים 
לייבוביץ’ מפיו של הנצי”ב, לפיהם קדושתם 
ובעלי  התורה  את  המייצגים  אנשים  של 
בכך  ביטוי  לידי  לבוא  צריכה  בציבור  מעמד 
במעשים  טובות,  במידות  מצוינים  יהיו  שהם 
טובים ובצניעות שמביאים לקידוש שם שמים 
מאנשים  מובדלים  שיהיו  בכך  ולא  ברבים, 
בזה  שאין  ובהתרברבות  בגאווה  ומתנהלים 

קידוש שם שמים.
הנצי”ב רואה סכנה ואיום בעניין “ההתקדשות” 
האוטומטית של כוהנים ובעלי תפקידים רמי 
ציבורית.  כהונה  עליהם  שהוטלה  מעלה 
אנשים כאלה עלולים להתחיל להאמין שיש 
להבין  מבלי  טבעי  באופן  הקדושה  מן  בהם 
את הצורך להתנהג בדרך שתוביל לקדושה. 

גם חלק מהציבור עלול לייחס למנהיגים או 
טבעית  קדושה  של  תכונות  גדולים  לרבנים 
משמים ללא קשר למהות מעשיהם בפועל. 

משמעות הצו: “והתקדשתם והייתם קדושים”, 
שתביא  בדרך  לפעול  האדם  אחריות  הינה 
במועדים.  למצוא  ניתן  דומה  רעיון  לקדושה. 
נאמר בפרשה: “אלה מועדי ה’ מקראי קודש 
וכן:  ד’(  )כ”ג,  במועדם”  אתם  תקראו  אשר 
קודש  מקראי  אתם  ה’ אשר תקראו  “מועדי 
אלה הם מועדיי” )כ”ג, ב’(, וכן: “אלה מועדי 
)כ”ג,  קודש”  מקראי  אתם  תקראו  אשר  ה’ 
ל”ז(. מעניינת העובדה כי בשלושת המקומות 
אתם,  חסר-  בכתיב  כתובה  “אותם”  המילה 
כ”אתם”  גם  המילה  את  לקרוא  שניתן  כך 

בגוף נוכח רבים.
על פי ישעיהו לייבוביץ’, פסוקים אלו הם שהיוו 
בסמכותה  ההכרה  לביסוס  התשתית  את 
מתייחסים  חז”ל  שבעל-פה.  התורה  של 
ה’  מועדי  “אלה  באומרם:  “אמור”  לפרשת 
במועדם,  אותם  תקראו  אשר  קודש  מקראי 
לשעבר- אלה מועדי ה’, מכאן ואילך- אשר 
 - אתם  קריתם  אם  במועדם.  אתם  תקראו 
- אינם מועדיי”. ראשי  ואם לאו  הם מועדיי, 
חודשים נקבעו על ידי בית הדין בהסתמך על 
עדים שדיווחו כי ראו את מולד הירח. בהתאם 
החודשים  ועיבור  המועדים  נקבעו  לכך 
והשנים. ההלכה קובעת: “בין בזמנן ובין שלא 
מכאן  אתם”.  קביעתכם  ובלבד שלפי  בזמנן 
שהמועדים, שהם ימים בעלי ייחוד דתי, אינם 
בסיס  על  אובייקטיבית  בצורה  מקודשים 

נתונים אסטרונומיים או קוסמיים.
אנשים בשר ודם המוגדרים כבית דין, הם אלו 
שמוסמכים לקדש את החודש, ולפי קביעתם 
גם התקדשו מועדי ישראל. עיקרון זה ממחיש 
אדם  של  למעשיו  שיש  החשיבות  את  שוב 

ולאחריותו לפעול בדרך שתקדש את אותם 
הדברים המוגדרים כקדושים.

גם ל”ג בעומר שנחגג ברוב עם ועשן בימים 
במירון  השונות  השבט  מדורות  סביב  אלו 
ומקבל  מדאורייתא  אינו  הארץ,  וברחבי 

משמעות או קדושה מידי אדם.
יום   – מיוחדים  מועדים  חלים  אלו  בימים 
לחיילי  הזיכרון  יום  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון 
יום  האיבה,  פעולות  ולנפגעי  צהל  ולחיילות 
העצמאות ויום ירושלים. מועדים אלה נקבעו 
קדושה  ומקבלים  ישראל,  מדינת  ידי  על 
להם  מייחסים  שאנו  והמשמעות  מהמהות 
התפילות,  בצפירה,  העמידה  ומהתנהגותנו: 
וגם  והכאב,  הגבורה  סיפורי  הטקסים, 
הזיקוקים, החגיגות, הריקודים ואפילו המנגל 
של  ימים  קדושה.  רגעי  אלו  אכן  הלאומי... 
חיבור בין ברית הגורל שלנו כיהודים לברית 
היעוד שהביאה אותנו מיציאת מצרים למתן 
לחירות.  מעבדות  ישראל.  ולארץ  תורה 
ושכול  ורדיפה  ויגון  משעבוד לגאולה. מצער 
ואובדן - לתקומה, להגשמה, להקמת מדינה 
ופורחת  משגשגת  וריבונית  עצמאית  יהודית 
שבה אנו יכולים לגדל ולחנך את ילדינו באופן 

חופשי. 
עוד רבה הדרך, אנו עדיין מותקפים ומאוימים 
מבחוץ. גם בתוך עצמנו עוד לא פתרנו את 
כל הקונפליקטים, והמדינה טרם גיבשה את 
מאוד  להשתפר  עלינו  מלא.  באופן  זהותה 
בכדי להיות ראויים ולקדש שם שמים ברבים. 
להיות “עם סגולה”, “גוי קדוש” או “אור לגויים” 
אין פירושו איכות שניתנה לנו משמים, אלא 
דבר התלוי בהתנהלותנו המוסרית והערכית. 

זה תלוי רק בנו. בכל אחד ואחד מאיתנו. 

*הכותב הוא מנכ”ל עמותת “יחד מודיעין”

נקודות ציון בחינוך

קדושה–לא בשמים היא כי אם בידי האדם לעשותה

אלי עציץ - ?
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בניסן, בדיקת חמץ. השעה, ל יל ארבעה עשר 
שעת לילה מאוחרת. במשך שעות רבות ערך 
בביתו.  החמץ  בדיקת  את  הירש  צבי  הרב 
לקראת הסוף הגיע למגירת שולחנו בה הייתה טמונה 
תיבה יקרה. בתיבה היה אוצר של ממש, 500 זהובים 
התיבה  את  הרב  בתו. כשפתח  נישואי  עבור  שחסך 
"מה  הרב,  "אבוי!" צעק  איננו!  - הכסף  עיניו  חשכו 
השיב  איננו!"  "הכסף  הבית,  בני  הזדעקו  קרה?" 

הרב.
והתחילו  הבית,  בני  התכנסו  החמץ  בדיקת  בסיום 
לדון במאורע הקשה. "מי הוא זה שגנב את הכסף?" 
הם העלו השערות זו אחר זו והפריכו אותן. פתאום 
אמר אחד מהם: "אני יודע מי הגנב! זהו מאיר אנשיל, 
המשרת לשעבר! הרי לא מזמן הוא עזב את העיר, 
נשא אישה ופתח חנות עתיקות. כנראה שעשה זאת 

מכספנו הגנוב".
הרב  אמר  הנאמן?"  במשרת  חשד  תטילו  "למה 
הירש. "במשך כל זמן עבודתו אצלנו לא מצאתי בו 
כל דופי, דרכיו תמיד היו ישרות!" בני הבית לא הרפו 
נכנסו דבריהם לליבו  והמשיכו לדבר סרה במשרת. 
סיניאטין.  בעיר  לחפשו  ונסע  שהשתכנע  הרב  של 
כשראהו  מאיר,  של  חנותו  אל  הלך  לעיר  כשהגיע 
הרב  כשראה  פנים.  בסבר  וקיבלו  מאד  מאיר שמח 
את פניו האצילות לא מצא אומץ להתחיל לדבר על 
הנושא שלשמו בא. מאיר אנשיל שםלב למבוכתו של 
רבו ואמר: "אני רואה שדאגה שוכנת בלבך, גלה לי 
מה אירע". התחיל הרב אט אט לספר על היעלמותם 
של כספי הנדוניה. "רבי, את חטאי אני מזכיר היום... 
אני לקחתי את הכסף. עתה אחזיר מחצית מהסכום 
ואת המחצית השנייה אחזיר בעוד מספר חודשים". 
ובני ביתו בחשד שווא,  שמח הרב שלא נכשלו הוא 

ושהכסף הנעלם נמצא.
לא הרחק מבית הרב ניצב בית-מזיגה שאליו הגיעו 
לבית  נכנס  אחד  יום  לשתות.  כדי  הכפריים  הגויים 
בית  לבעל  אחד  זהוב  הגיש  איזלן  הכפרי  המזיגה 
בכסף  מצאתי!  מציאה  איזו  "ראה  ואמר:  המזיגה 
כל  גם את  ולהזמין  נפשי,  כאוות  אוכל לשתות  הזה 
חבריי לשתות עמי!" התפעל המוזג ונתן לכפרי את 

מבוקשו.
התפעלותו  השנייה,  בפעם  עצמו  על  חזר  כשהדבר 
חזר  כשהדבר  אבל  יותר,  עוד  גדלה  המוזג  של 
למשטרה.  זאת  וסיפר  המוזג  בו  חשד  בשלישית, 
הכפרי  כשיביא  הבאה  "בפעם  השוטרים:  לו  יעצו 
זהוב תשקה אותו עד שישתכר, וכך יוציא את האמת 

מפיו".

ואכן כך היה. איזלן השיכור סיפר למוזג איך בערב 
פסח התבקשה אשתו לנקות בבית הרב, שם ראתה 
תיבה מלאה במטבעות זהב והחביאה אותה בבגדיה. 

מסר המוזג את דבריו למשטרה.
בשעת לילה מאוחרת נשמעו נקישות על דלתו של 
ונבהל  הירש. פתח הרב את הדלת  צבי  רבי  הצדיק 
למראה עיניו. בפתח עמדו שני שוטרים. "הרב מוזמן 
לבוא אתנו לתחנת המשטרה", אמרו השוטרים. נכנס 
צרור  שהוציא  המשטרה,  מפקד  של  לחדרו  הרב 
"הנה  ההמום.  הרב  לפני  והניחם  זהובים   490 של 
כספך, קח אותו!" אמר המפקד, וסיפר לרב את כל 
השתלשלות העניינים עד לתפיסת הגנבים. נטל הרב 
את הכסף, הודה למפקד ושב לביתו. כל אותו הלילה 
לא ישן הרב. "איך יכולנו לחשוד במאיר אנשיל הצדיק 

ונקי הכפיים?!" הוא ייסר את עצמו.
כשהאיר השחר, סיים הרב את תפילתו, ונסע למאיר 
אנשיל. כשהגיע לביתו, אדם אחר פתח לו את הדלת 
ואמר: "מאיר אנשיל כבר לא גר כאן, הוא עבר עם 
משפחתו לבקתה רעועה בקצה העיר". עתה הרגיש 
לחיות  אנשיל  מאיר  נאלץ  בגללו  יותר.  גרוע  הרב 

בעוני.
נסע הרב אל ביתו, וזה קיבלו בכבוד ובשמחה כאילו 
מאום לא אירע. ביקש הרב בדמעות את סליחתו על 
לו את כספו  בו, החזיר  חשד השווא הנורא שחשדו 

ושאלו: "מדוע הודאת בחטא לא לך?"
ולא  הכסף  אובדן  על  הרב  של  צערו  את  "ראיתי 
יכולתי לשאת זאת! החלטתי בליבי לתת את הכסף 
לרב במתנה כדי לשמחו. חצי מהסכום יכולתי לתת 
מיד, ואת החצי השני השגתי רק לאחר שמכרתי את 
דירתי", השיב. "צדיק אתה ואנחנו חטאנו!" התפעל 
הרב והוסיף: "יהי רצון שתעלה מעלה מעלה, כספך 
לא ייספר מרוב, אתה ובניך ובני בניך עד עולם יעטרו 

את נזר העושר והגדולה!"
מאז התחיל מאיר אנשיל להתעשר עד שהגיע לפסגת 
העושר וההצלחה. מאיר אנשיל הפך להיות... הראשון 

לבית רוטשילד...
לעתים אף לנו קורים מקרים בהם אנו יכולים להפסיד 
כדי לגרום לאחר נחת, שלווה והרבה שמחה. אולי אנו 
לא כמו רבי מאיר רוטשילד, אך יש בכוחנו להפסיד 
צופה  עולם  בורא  האחר.  בשביל  מהנאותינו  מעט 
ומביט, אולי היום הפסדת מעט, אך מחר ודאי תרוויח 
על-כך הרבה יותר... אין אדם מפסיד ממעשה החסד, 

בורא עולם משלם... ומשלם טוב.

)סיפור עממי(

אין אדם מפסיד ממעשה חסד



ת “ֱאמֹור” ָרַשׁ ָפּ
ּפֹוַתַחת  ִהיא  ים:  ַרִבּ ים  ְוֻחִקּ ִמְצוֹות  תֹוָכּה  ְבּ ּכֹוֶלֶלת  ֱאמֹור  ת  ָרַשׁ ָפּ
ִאּסּוִרים  ֶזה  ּוִבְכָלל  ְלָבד,  ִבּ ֲהִנים  ַלֹכּ ַהּנֹוְגִעים  ִאּסּוִרים  ת  ְמִניַּ ִבּ
ַלֲעֹסק  עֹוֶבֶרת  ִהיא  ן  ִמֵכּ ְלַאַחר  ְלָבד.  ִבּ דֹול  ַהָגּ ֵהן  ַלֹכּ ַהּנֹוְגִעים 
ֶהם, ּוִבְכָלל  ָלּ נֹות ֶשׁ ְרָבּ נֹות ּוַבָקּ ְרָבּ ַמְקִריֵבי ַהָקּ ֲהָלכֹות ַהּנֹוְגעֹות ְבּ ַבּ

ן. ְרָבּ יַמת ֲהמּוִמים ַהּפֹוְסִלים ֶאת ַהָקּ ֶזה: ְרִשׁ
ִהיא  ים ַהּׁשֹוִנים ּוִמְצוֹוֵתיֶהם, ּתֹוְך ֶשׁ ה ֶאת ַהַחִגּ ָרָשׁ ְך מֹוָנה ַהָפּ ֶהְמֵשׁ ַבּ
ֵאּלּו  ים  ַחִגּ ל  ֶשׁ נֹות  ְרָבּ ַהָקּ ֶאת  ֲאִריכּות  ַבּ ָפֵרט  ִמְלּ ִנְמַנַעת  ְוָקא  ַדּ
ן  ְנָחס(. ּוְלַאַחר ִמכֵּ ת ִפּ ָפָרַשׁ ר ְבּ ְדבָּ ִמּ ֵסֶפר ַבּ ְוָקא ָיבֹוא ְבּ ַדּ רּוט ֶשׁ )ֵפּ
ן: ַהְדָלַקת ֵנר  ָכּ ְשׁ מִּ ׁשּורֹות ַבּ י ִמְצוֹות נֹוָספֹות ַהְקּ ֵתּ ה ַעל ְשׁ ִהיא ְמַצָוּ

ִנים. ְלַחן ַהָפּ ִנים ַעל ֻשׁ ַחת ֶלֶחם ָפּ נֹוָרה ְוַהנַּ מְּ ִמיד בַּ ְדֹלק ָתּ ִיּ ֶשׁ
דּוִדים  ַהְנּ יֵמי  ִבּ ִהְתַרֵחׁש  ֶשׁ ָקָצר  ִסּפּור  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ֶרת  ְמַסֶפּ סֹוָפּה,  ְבּ
ָרבּו:  ֶשׁ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ִמְבּ ים  ֲאָנִשׁ ֵני  ְשׁ ַעל  ר,  ְדָבּ ִמּ ַבּ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ל  ֶשׁ

ָאִביו  ַאְך  ְשָׂרֵאל  ִמיִּ ִאּמֹו  ִני  ׁ ְוַהֵשּ ִיְשָׂרֵאל,  ֵמָעם  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ָהֶאָחד 
ל ָהַאֲחרֹון ֶאת ֱאֹלִקים. ל ִריב ֶזה, ִקֵלּ ָנְכִרי, ּוְבסֹופֹו ֶשׁ

ַאְך  ָהֵאּלּו,  ים  ָהֲאָנִשׁ ֵני  ְשׁ ָרבּו  ָמה  ַעל  ֶרת  ְמַספֶּ ֹלא  ַהּתֹוָרה   •
ֶכם  ַנִים. ַעל ָמה ְלַדְעְתּ ׁ ל ַהְשּ ַעט ׁשֹוֶנה ֶשׁ ה ֶאת מֹוָצָאם ַהמְּ יָשׁ ַמְדִגּ
ִלְמנֹוַע   ן  ִנַתּ ָהָיה  ְוֵכיַצד  ָלֶזה,  ֶזה  ָאְמרּו  ָמה  ְלַדְמֵין  ַנּסּו  ָרבּו?  ֵהם 

יעּו. ֵאֶליָה ִהִגּ ה ֶשׁ ֻקָדּ יַע ַלְנּ ֵמֶהם ְלַהִגּ
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

ֹעֶמר: ִחיָדה ְלל”ג בָּ
ֹעֶמר:  ְמרּוַצת ַהּדֹורֹות ַלֲחִגיַגת ל”ג ָבּ נּו בִּ ים ִנְתּ ְטָעִמים ַרִבּ
ִטיָרתֹו  ְפּ יֹום  ָפה,  ֵגּ ַמּ ַבּ מּות  ִמָלּ ְסקּו  ָפּ ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ ְלִמיֵדי  תַּ
ר ּכֹוְכָבא. ְלַצד  ל ַבּ יר ֶשׁ ִבּ חֹון ַכּ ר יֹוַחאי ְוִנָצּ ְמעֹון ַבּ י ִשׁ ל ַרִבּ ֶשׁ
עֹוד  ִמְצאּו  ְטָעִמים.  ל  ֶשׁ ָרָחב  ִמְגַון  עֹוד  ֵיׁש  ֵאּלּו  ְטָעִמים 

אן. ִרים ָכּ ְזכָּ ה ְטָעִמים, נֹוָסף ַעל ֵאּלּו ַהֻמּ ֹלָשׁ ְלָפחֹות ְשׁ

ֹעֶמר: ִסּפּור ְלל”ג בָּ
ֹעֶמר  ָבּ ל”ג  ר  ִנְקַשׁ ֹסֶרת  ָמּ ַבּ ֹעֶמר.  ָבּ ל”ג  ָיחּול  ת  ָבּ ַשׁ מֹוָצֵאי  ְבּ
ַהֲחָכִמים  דֹוֵלי  ִמְגּ ֶאָחד  יֹוַחאי,  ר  ַבּ ְמעֹון  ִשׁ י  ַרִבּ ל  ֶשׁ ְדמּותֹו  ִבּ
ר ֵיׁש ָהרֹוִאים ּבֹו ֶאת ָאִביָה  ִאים(, ַוֲאֶשׁ ָנּ ָנה )ַהַתּ ְשׁ ְתקּוַפת ַהִמּ ִבּ

הּוִדית: ר ַהְיּ ְסָתּ ל ּתֹוַרת ַהִנּ ֶשׁ
הּוא ָחׁשּוְך ְוָאֵפל.  ְמעֹון ְוָרָאה ֶאת ָהעֹוָלם, ֶשׁ י ִשׁ יֹום ֶאָחד ָיָצא ַרִבּ
)רֹוֶצה(  ׁש  ְמַבֵקּ ָמה  ְוִנְרֶאה  א  ”ֹבּ נֹו:  ְבּ ֶאְלָעָזר,  י  ַרִבּ לֹו  ָאַמר 
ְלַהר  ַהּדֹוֶמה  ֶאָחד,  ַמְלָאְך  ּוָמְצאּו  ָהְלכּו  הּוא”.  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ
י  ַרִבּ לֹו  ָאְמרּו  יו.  ִמִפּ ֵאׁש  ֶלָהבֹות  ים  לֹוִשׁ ְשׁ מֹוִציא  ְוהּוא  בֹוַה,  ָגּ

ׁש ַלֲעׂשֹות?” ה ְמַבֵקּ ְמעֹון:”ָמה ַאָתּ ִשׁ
ים  לֹוִשׁ ֵאין ְשׁ ׁש ֲאִני ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם, ִמּׁשּום ֶשׁ ָאַמר לֹו:”ְמַבֵקּ
ָך, ֵלְך  ה ִמְמּ ָשׁ ַבָקּ ְמעֹון: ”ְבּ י ִשׁ ה”. ָאְמרּו לֹו ַרִבּ ּדֹור ַהֶזּ יִקים ַבּ ַצדִּ
ָהַלְך  עֹוָלם”.  ָבּ ִנְמָצא  יֹוַחאי  ר  ״ַבּ ֶוֱאֹמר לֹו:  רּוְך הּוא  ָבּ דֹוׁש  ַלָקּ
לּוי  ל עֹוָלם! ָגּ רּוְך הּוא, ְוָאַמר: ”ִרּבֹונֹו ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ְלָאְך ֶאל ַהָקּ ַהַמּ
רּוְך  דֹוׁש ָבּ ר יֹוַחאי”. ָאַמר לֹו ַהָקּ ָאַמר ִלי ַבּ ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ָמה ֶשׁ

א,  ָבּ ֶשׁ ַבר יֹוַחאי”. ְכּ יַח בְּ ִגּ ְשׁ הּוא:”ֵלְך ְוַהְחֵרב ֶאת ָהעֹוָלם ְוַאל ַתּ
ְלָאְך. ָאַמר לֹו:”ֱאֹמר ַלָּקדֹוׁש  ר יֹוַחאי ֶאת ַהַמּ ְמעֹון ַבּ י ִשׁ ָרָאה ַרִבּ

עֹוָלם - ִיְהיּו ֶעְשִׂרים, יִקים ָבּ ים ַצִדּ לֹוִשׁ רּוך הּוא, ִאם ֵאין ְשׁ ָבּ
ִאם ֵאין ֶעְשִׂרים - ִיְהיּו ֲעָשָׂרה,

ֵהם ֲאִני ּוְבִני, ַנִים, ֶשׁ ִאם ֵאין ֲעָשָׂרה - ִיְהיּו ְשׁ
ַנִים - ֲהֵרי ֵיׁש ֶאָחד, ַוֲאִני הּוא!” ְוִאם ֵאין ְשׁ

ְמעֹון  י ִשׁ ֶריָך ַרִבּ ַמִים ְוָאַמר:”ַאְשׁ ׁ ָעה ָיָצא קֹול ִמן ַהָשּ אֹוָתּה ָשׁ ְבּ
ל  ְמַבֵטּ ה  ְוַאָתּ ְלַמֲעָלה  ּגֹוֵזר  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֶשׁ יֹוַחאי!  ר  ַבּ
ַהר(,  ַהֹזּ ְלֵסֶפר  )ּתֹוֶסֶפת  ָחָדׁש  ֹזַהר  י  ִפּ ַעל  ד  ה”.)ְמֻעבָּ ְלַמָטּ

ְרא( ת ַוַיּ ָרַשׁ ָפּ

ַמה הּוא ּדֹוֶמה  ְבּ יר ָלֶכם ִסּפּור ֶזה?  ַמְזִכּ •ֵאיֶזה ִסּפּור ִמְקָרִאי 
ְקָרִאי? ּפּור ַהִמּ ּוְבַמה הּוא ׁשֹוֶנה ֵמַהִסּ

ֵהם  ִפי ֶשׁ ק ְכּ ְמֻדָיּ ָבִרים ִהְתַרֲחׁשּו ִבּ ַהְדּ ם ַמֲאִמיִנים ֶשׁ •ַהִאם ַאֶתּ
ּפּור? ִסּ ְמֹתָאִרים ַבּ

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, מודעה זו יכולה להיות שלך
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הרב חיים פלאג’י

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

שעת לימוד תורה 
ושעת לימוד בשבילך לזיווג 

להצלחה לבריאות וזיווג

אברך בכולל

אלעד-054-7108366


