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שיחת השבתשיחת השבת
ב”ה    ערב שבת קודש פרשת “תזריע-מצורע”    ב׳ באייר התשע”ז    28.4.17    גיליון מס’ 17

את  אלו  בימים  מציינת  ישראל  מדינת 
המעבר משואה לתקומה. ימים הכורכים את 
השמחה והעצב יחד. ימים בהם עם ישראל 

שישה  של  זכרם  עם  מתייחד 
מיליון הקרבנות היהודים שנספו 
חללי  של  זכרם  ועם  בשואה 
פעולות  ונפגעי  ישראל  מערכות 
האיבה, שבחירוף נפשם נפלו על 
תקומת המדינה ובדמם שמרו על 

בטחונה. 
את  לנו  מזכירים  אלו  ימים 
משמר  מכל  לשמור  המחויבות 
הקטנה  האלוקים  חלקת  על 

בנינו  נתנו  שלמענה  ישראל,  מדינת  שלנו, 
ואת התחייבותנו מחדש  חייהם  ובנותינו את 
לתקן את הטעון תיקון ולהשתית את יסודות 
על  אישי,  ומוסר  חברתי  צדק  על  מדינתנו 
מדינת  ישראל.  אהבת  ועל  הדדית  ערבות 
ישראל חבה לנופלים על הגנתה חוב עצום, 
ואת החוב הזה אנחנו פורעים יום יום בבניית 

הארץ זו. 
סכנה.  כל  למול  יחד  ידיים  לשלב  חובתנו 
אנחנו,  אחד  עם  שבני  לזכור  חובתנו 
למחלוקות  מעל  ולהתעלות 
ככל  וקשות  מרות  הפוליטיות, 
למצוא  צריכים  אנחנו  שתהיינה. 
ושבילים  ודרכים  שפה משותפת 
המובילים לאותה מטרה - מציאת 

השבילים זה אל זה. 
יכולה  אינה  ישראל  מדינת 
יש  שבטים.  כשבטים  להתקיים 
בעם החזק הזה יותר מן המאחד 
אנחנו  נכון,  המפלג.  מאשר 
לכולנו  אבל  נושאים,  הרבה  על  חלוקים 
ועלינו  משותפת,  ומטרה  משותפת  אהבה 
לפעול מתוך דאגה לעתידנו והבטחת קיומנו. 

אין לנו ארץ אחרת ולעולם לא תהיה. 
בעוד ימים ספורים, מיד עם צאת יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל, באבחה אחת, יחצה 
ובין  הזיכרון  ציון  ישראל את הסף שבין  עם 

יתנוססו  והלבן  הכחול  דגלי  העצמאות,  ציון 
שוב בראש התורן, זיקוקים ומופעים לאורכה 
ועם  חג  יבשרו  ישראל  מדינת  ולרוחבה של 
שבו,  המופלא  הפסיפס  כל  על  ישראל, 
שנות   69 לחגוג  ישראל  ערי  לרחובות  ייצא 
היושב  היהודי  69 שנים בהן לעם  עצמאות. 
שנבנתה  לתפארת,  מדינה  מדינה.  יש  בציון 
צבא  עם  מדינה  ובשכול.  בדמע  רב,  בעמל 

חזק וַעם חזק. 
עם  יעלה  עצמאותנו,  חגיגות  יחלו  עת  גם 
ישראל על ראש שמחתו את זכר הנופלים, 
חייהם  במחיר  לנו  שהעניקו  ישראל  גיבורי 
את עצמאותנו, ביטחוננו וגאולתנו. לא נשכח. 
נזכור לעד, כי בזכותם, קם והיה נס ישראל. 

נתפלל  ישראל  לעצמאות  שנה   69 בפרוס 
כי לא נדע עוד דמע ושכול, וכי נזכה לראות 
על  הפרוסה  שלום  סוכת  בימינו  במהרה 

מדינתנו, על כל אזרחיה, שבוייה ונעדריה. 
יהי זכר הנופלים, גיבורי ישראל הטהורים, 
ברוך וחקוק לעד בנצח ישראל.

או  וירוס  פטריה,  איננה  המקראית  הצרעת 
חיידק. לפי חז”ל, צרעת מצביעה על קלקול 

פנימי ומסמנת את ביתו, בגדיו ו/
לשון  עלעוון  העובר  של  גופו  או 
עוסקות  השבוע  פרשות  הרע. 
שאחריותו  הכהן  רבותבתפקיד 
מפורט  פרוטוקול   ביצוע 
 - והקושי  וטיפול.  אבחון  של 
מה”נקודת אחיזה” כלפי הנושא. 
של  העכשווית  הרלוונטיות  מה 

הצרעת ותפקיד הכהן בטיפולו? 
השבוע, בערב זיכרון לרב דניאל בלר זצ”ל, 
יקר, רב אהוב ברעננה, שהלך לעולמו  ידיד 
לפני שנה, הבנתי. בערב זה, צעירים ומבוגרים, 
דתיים מסורתיים וחילוניים, תיארו את גישתו 
הייחודית והאופן בו סייע הרב בלרלכל פונה, 
ללא שיפוטיות ותוכחה. בחייו הקצרים שאף 
תוך  במסירות,  זאת  והגשים  לאחדות  ופעל 

דוגמא אישית בגישתולכל אדם. 
הבנתי שבעבודת הכהן, בתיאור המפורט של 
האבחון והטיפול במצורע - יש העדר בולט 
שיוויון  של  עקרון  לצד  תוכחה   חובת  של 
בטיפול. הקב”ה הוא שסימן בצרעת, תפקיד 

הכהן איננו לבקר אלא להתמקד בסיוע.
ברמת הפרט - למנהיג רוחני יש הזדמנויות 

הפיזיים  חייו  מהלך  על  להשפיע  רבות 
כיצד  יכריע  בגישתו  האדם.  של  והרוחניים 
חייו.  מסע  עם  יתמודד  האדם 
למנהיגות  הלאומית,  ברמה 
הרוחנית יש יכולת וחובה להשפיע 
בו  האופן  על  האומה.  פני  על 
ועל  עצמו  על  עם שלם מסתכל 
ערב  אותו.  המרכיבות  הקבוצות 
ה69,  העצמאות  ויום  הזכרון  יום 
משנת  דוגמא  להביא  אפשר 
תש”ח, ממנהיגות רוחנית שבחרה 
ומכריעה.  קשה  בתקופה  והכלה  באחדות 
שראתה את תפקידה לתמוך באומה שלמה, 
הבטחוני  ובשרות  הלאומי  במאמץ  ולהכיר 

כמקור לאחדות ולא לפילוג. 
הנוסח המקורי של תפילת 

“מי שברך למגינים”
אז  אונטרמן,  איסר  יהודה  הרב  על  )חובר 

רבה של ת”א, באדר ב’ תש”ח(
ויעקב,   יצחק  אברהם  אבותינו  שברך  “מי 
הוא יברך את כל אחינו ואחיותינו שהתגייסו 
להגנת העם והמולדת, והעומדים על המשמר 
לפגוע  למשחית  לתת  לבלי  ולילה,  יומם 
בערינו ובמושבותינו. בעבור שאנו מתפללים 

לשלומם, ....”
של  ובהקרבה  במאמץ  מכיר  אונטרמן  הרב 
כולם  ושיויוני.  מכבד  באופן  “המגינים”  כל 
בגדר “אחים ואחיות” של ציבור המתפללים 
יש אחריות כלפיהם ללא שיפוטיות. ערב יום 
רוחנית  למנהיגות  נאחל   – ס”ט  העצמאות 

הדוגלת באהבה, כבוד, ואחדות. חג שמח.

ח”כ יצחק )בוז’י( הרצוג, ראש האופוזיציה ויו”ר ״המחנה הציוני״
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מנהיגות רוחנית )מוקדש לע”נ הרב דניאל בלר זצ”ל(



חברה והלכה
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הרב ניר יהודה - עפרהחברה והלכה

ׂשֹוָרה / רחל יֹום ְבּ
ים ָהיּו ְמֹצָרִעים ָעה ֲאָנִשׁ ְוַאְרָבּ

ַער ַוֹיאְמרּו ִאיׁש ׁ ַתח ַהָשּ ֶפּ
ה יֹום- ֶאל-ֵרֵעהּו: ַהּיֹום ַהֶזּ

ֹשָׂרה הּוא )מלכים ב’, ז’, ג-ט( ְבּ
 – ָמצֹור  ְבּ ְמרֹון  ֹשׁ ַהּנֹוָראְכּ ָהאֹוֵיב  ִמים  ַהָיּ ָבר  כְּ ֶשׁ ְבּ

ּה, ָלּ ל ָהָאֶרץ ֻכּ ָכּ
ָמצֹור; ְמרֹון ֵהִביא ְבּ ׂשא.ֶאת ֹשׁ ְוָכֵבד ָהָרָעב ִמְנּ

ׂשֹוָרה.ַאְך ֲאִני ֹלא  ׂרּו ְבּ ְשּ ָעה ְמֹצָרִעים ָלּה ִבּ ַאְרָבּ
ה, ֻאָלּ ׂשֹוַרת גְּ ֹאֶבה ְבּ

ׂשֹוַרת  ְבּ ׂרּו  ְשּ ִבּ ָתבֹוא.ָלּה  ִהיא  ְמֹצָרע  י  ִמִפּ ִאם 
רֹור. ַהְדּ

הֹור, ׂר ְוָגַאל ַהָטּ הֹור ְיַבֵשּ ַהָטּ
ְוִאם ָידֹו ֹלא ִתְמָצא ִלְגאֹל –

צֹור צּוַקת ַהָמּ ל ִמְמּ ָאז ִנְבָחר ִלי ִלְנֹפּ
דֹול. ׂשֹוָרה ַהָגּ אֹור ְליֹום ְבּ

פחות  שהוא  רחל,  של  שיר  בהצגת  פתחתי 
ידוע, המתייחס להפטרה של פרשות “תזריע- 
וטהרה.  טומאה  בענייני  הדנות  מצורע”, 
שלקו  אלו  של  היו  ביותר  הנפוצות  הטומאות 
לקשה  נחשבה  ומחלת הצרעת  עור,  במחלות 
שבהן. לכן המצורעים נודו, ונאסר עליהם לבוא 
במגע עם סביבתם.אמנם המניע הרפואי גרם 
שכן  המצורעים  כלפי  כזו  קיצונית  לתגובה 
למנוע  נועד  והבידוד  מידבקת,  מחלה  זוהי 
פסיכולוגיות- סיבות  גם  התפשטותה,אך 
רגשיות היוו מניע לנידוי. המראה הפיזי הקשה 
גרם לסלידה ולדחייה ובייחוד להעלאת פחדים 

מאגיים. 
אל  המשוררת  של  יחסה  הוא  בשיר  המפתיע 
בשחפת,  שחלתה  רחל  דווקא  המצורעים. 
מביעה  חבריה,  ידי  על  נודתה  כך  בשל  ואשר 
נאלצה  אשר  רחל  האם  למצורעים.  עוין  יחס 
ננטשה  )“העיר”(,  כינרת  קבוצת  את  לעזוב 
)“פתח  אביב  תל  בעיר  בגפה  וחייתה  לנפשה 
אבה  לא  ש”אני  נחרצות  מצהירה  השער”( 
תבוא”?!  היא  מצורע  מפי  אם  גאולה,  בשורת 
וחוותה מחסור,  האם היא שהורחקה מחבריה 
אומרת כי היא מעדיפה למות מאשר לקבל את 
בשורת הישועה מפי המצורעים, שחיו בבדידות 

וברעב?!
כסירוב  רחל  של  תגובתה  את  קיבלו  רבים 
בשל  מהמצורעים  הגאולה  בשורת  את  לקבל 
היותם מייצגים אנשים שאינם טהורים, ובשורת 
הגאולה ראויה שתבוא מידי טהורים.אך התמיהה 
בעודה עומדת. מי הם אותם “מצורעים” שרחל 
מסרבת לקבל את בשורתם? מה הם מייצגים 
בעיניה? האמנם רק בשל טומאתם הם פסולים 

להביא הבשורה הגואלת ַעם ממוות?
והיא שרחל  אני רוצה להציע פרשנות אחרת, 
מביעה ביקורת חברתית כלפי אנשי העיר, ולא 
רק כלפיהם אלא כלפי כלל החברה האנושית.

הצבא  של  מצור  מתואר  ב’  מלכים  בספר 
פוקד  קשהמנשוא  ורעב  שומרון,  על  הארמי 
את העיר. לפתע בלא סיבה ברורה תוקף פחד 
את הצבא הארמי והוא נס על נפשו. הנצורים 

ארבעה  המצור.  הסרת  על  דבר  יודעים  אינם 
מצורעים, המנודים מהחברה וחיים בשער העיר, 
ולנסות  ארם  לבואלמחנה  בייאושם  מחליטים 
ואין  גילו שהוא ריק  והנה  לשבור את רעבונם, 
את  והחביאו  ושתו,  שאכלו  לאחר  איש.רק  בו 
הכסף הרב שמצאו, הם מתעשתים ומבשרים 

לעם על נסיגת ארם.
מצורעים  מידי  הגיעה  העם  שתשועת  מכאן, 
למחנה  ברירה  בלית  שבשלנידוייםמגיעים 
דווקא  נֹושעת  שהעיר  הוא  האבסורד  ארם. 
מעליה.בסירובה  אותם  הרחיקה  שהיא  מאלו 
מהמנודים,רחל  התשועה  בשורת  את  לקבל 
הרחקת  של  החברתית  התופעה  את  מבקרת 
את  מעדיפה  היא  באשמתם.  שלא  אנשים 
המוות - “לנפול ממצוקת המצור” - מלהיוושע 

בדרך זו. 
ונידויים רווחות  גם היום תופעות של החרמות 
בחברה. לא רק כלפי אנשים הלוקים בפגיעות 
פיזית או מנטלית, אלא גם כלפי אלו המשמיעים 
מעמדתהמיינסטרים.  השונות  ועמדות  דעות 
עם  ובהתמדה  בנחישות  להתמודד  עלינו 
תופעות כאלו, ולגלות יחס של כבוד לכל אדם 

באשר הוא.
קוממיות  לעצמאות,  שואה  שבין  אלו  בימים 
מחודשת של עמנו, המורכב ממגוון של קבוצות 
להילמד  המצורעים  פרשת  ראויה  ו”שבטים”, 

גם בהקשרים חברתיים-אנושיים אלו.
*הכותבת היא יו”רית “קולך”

ֶאת “ ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ְשׂאּו  ַוִיּ ִהְקִריב  ּוַפְרֹעה 
יְראּו  ַוִיּ ה ִמְצַרִים ֹנֵסעַ ַאֲחֵריֶהם  ֵעיֵניֶהם ְוִהֵנּ
)שמות  ה’”  ֶאל  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ְצֲעקּו  ַוִיּ ְמֹאד 

פרק יד פסוק י(.
בשעה שאנו קוראים פסוק זה כל שנה מחדש, 
אי אפשר להתעלם מתחושת התסכול והקושי 
הימים.  באותם  ישראל  בני  של  מהתנהגותם 
גברים,  אלף  כ-600  המונה  עם,  המון  כיצד 
היכן  ופחדנית?  רפוסה  כך  כל  בצורה  מתנהג 
הגבורה הלאומית? היכן הגבורה הטבעית של 
עבדות  מהי  וחווה  עבדות  מכור  שברח  עם 
והשמדה? מדוע אותן חוויות של סבל, לא נתנו 
לו כוח לעמוד על נפשו מפני אדוניו העומדים 

להורגו?
שאלות אלו מתחדדות לאור הסברו המלומד 
שהמרכבה  המסביר  ידין,  יגאל  פרופ’  של 
הן  המצרית  למקבילתה  דמתה  האשורית 
עליה.  שרכבו  האנשים  במספר  והן  במבנה 
ארוכה  התפתחות  עברו  המלחמה  מרכבות 
שני  עליהן  למקם  היה  ונהוג  קדם,  מימי  עוד 

חיילים בלבד. אחד הדריך את סוסי המרכבה, 
והשני היה בתפקיד  הלחימה. לרוב היה מדובר 

בקשת או לחילופין נושא רומח.
עזרא  אבן  הרב  החכם  עומד  זה  קושי  על 
בפירושו לתורה, ובלשונו הייחודית הוא שואל: 
“יש לתמוה איך ירא מחנה גדול של 600 אלף 
איש מהרודפים אחריהם, ולמה לא ילחמו על 

נפשם ועל בניהם?”
יסוד  האבן עזרא מיישב את הקושי שלנו על 
לעם  אדונים  היו  מובהק:”המצרים  פסיכולוגי 
ישראל, וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו 
יוכל  ואיך  שפלה,  ונפשו  מצרים  עול  לסבול 
שהוא  לבדו  וה’  אדוניו...  עם  להילחם  עתה 
סיבב שמתו  עלילות,  נתכנו  ולו  גדולות  עושה 
כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כי אין בהם 
אחר,  דור  שקם  עד  בכנענים,  להילחם  כוח 
דור במדבר, שלא ראו גלות, והייתה להם נפש 
וגבוהה”. משמעות דבריו היא שדווקא  גדולה 
שגרמו  הם  נסבלות  והבלתי  הקשות  חוויותיו 
לעם ישראל לא להתנגד פיזית או נפשית כלפי 

אדונם המצרי.
רעיון דומה נמצא בדברי הרמב”ם בספרו הגדול 
“מורה הנבוכים”. על הפסוק “ויסב אלוהים את 
העם דרך המדבר” כותב הרמב”ם: “שאלמלא 
עינויים ויגיעתם במדבר, לא היו יכולים לכבוש 
את הארץ ולהילחם בעמים הכנענים”. הרמב”ם 
ההיגיון שבגזירה האלוהית.  על  לעמוד  מנסה 
צריך  שהיה  האלוהית  החוכמה  ראתה  מה 
ארץ  דרך  ולא  המדבר  דרך  העם  את  להסב 
בעיכובם  ה’  ”שניהלם  ותשובתו:  פלישתים,  
במדבר עד שנתאמצו נפשותיהם. כפי שכבר 
ידוע כי המדבריות ופראות הגוף מביאים אומץ, 
לא  עם אשר  נולד  וגם  מורך,  מביא  זה  והפך 
בציוויים  היה  זה  וכל  ועבדות  לכניעה  הורגל 

אלוהיים על ידי משה רבינו ע”ה”.
נסיים בתפילה מתוך שירו של יענקלה רוטבליט 
”מעבדות לחירות”: “את העבד שבי להשאיר 

מאחור, במקום שאליו לעולם לא אחזור”.
*הכותב הוא ראש מכינת
 “לפידות אמונה”

“את העבד שבי – להשאיר מאחור”

ד”ר שרה בקרמן - חולון

על היחס למנודים בחברה
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יחיאל מלכה

• איזו פרשה או תפילה אתה 
אוהב במיוחד?

ביותר  המרגשות  התפילות  אחת 
רצון  שערי  "עת  הפיוט  היא 
הכנסת  בבתי  הנאמרת  להיפתח", 
הפיוט  השנה.  בראש  הספרדיים 
את  עז  לירי  בביטוי  בפירוט  מציג 
פרשת עקידת יצחק. הפיוט מביע 
גדולה. הנה   את הדברים בעוצמה 
בפיוט:  בתים  מכמה  דוגמאות 
הבן  פנה,  ששונה  כי  לאמי  "שיחו 

אשר ילדה לתשעים שנה, היה לאש ולמאכלת מנה, אנה אבקש 
בית  גם  הוא  וכך  ותתייפח".  תבכה  לאם  לי  צר  אנה,  מנחם  לה 
"ויהמו  יצחק:  להצלת  השמים  מן  ההתערבות  את  המתאר  נוסף 
לאל  מתחננים  בנדבה,  שואלים  ושרף  אופן  מרכבה,  מלאכי  כל 
בעד שר צבא, אנא תנה פדיום וכופר הבה, אל נא יהי עולם בלי 
נענתה:  שתפילתם  האומר  הבית  בא  הפיוט  סוף  ולקראת  ירח", 
"אמר לאברהם אדון שַמִים, אל תשלחה ידך אל שליש אוַרִים". גם 
המלודיה של הפיוט השאירה את רישומה העמוק והחזק ביותר. 
השנה  בראש  עצמה  בתפילה  הפיוט  לאמירת  כי  בנוסף  לי  זכור 
בביתנו, אבא היה חוזר על הפיוט גם בבית בסעודה, והיה שר אותו 

מתוך הזדהות מלאה ודמעות בעיניו.

• ספר על זיכרון מבית אבא.
ובאהבה.   בחום  וספוגים  מלאים  תמיד  היו  אבא  מבית   זיכרונות 
ימימה  מימים  מקובל  היה  צדיקים  לזכר  הילולה  לקיים   המנהג 
בקהילת יהודי מרוקו. הילולות לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד 
רבי מאיר בעל הנס ולכבוד רבי יעקב אבוחצירה צוינו בחגיגיות. כך 
היה גם בימים של  מחסור כלכלי בשנים הראשונות של המדינה 
במעברות ובשיכונים )המשפחה שלנו עלתה לארץ בשנת 1949 
באולמות  ולא  בבתים  אותן  וערכו  ההילולות  את  קיימו  לטבריה(, 

כפי שנהוג כיום.

• מה תאחל לעם ישראל בערב יום העצמאות התשע"ז?
אני מאחל לעם ישראל ששנת העצמאות הבאה עלינו לטובה תהיה 
שנה  ושתהיה  צמיחה,  של  מואצת,  כלכלית  התפתחות  של  שנה 
של הצלחה בהתמודדות עם האתגרים הרובצים לפתחנו בסוגיית 
הביטחון הלאומי, השלום ובנושא כלכלה וחברה. בתחום הכלכלי 
חייבים לפעול להבטחת דיור בהישג יד וחיזוק הביטחון התעסוקתי 
שנחלש מאוד, צמצום הפערים ודאגה למוחלשים בחברה. בעניין 
לקראת  להתקדם  הקשיים,  למרות  שנצליח,  מאחל  אני  המדיני 

תזוזה בתהליך המדיני לקידום הסדר מדיני עם הפלסטינאים.

בספר פ מצורע"  "תזריע  המחוברות  השבוע  רשות 
ויקרא )בשנים שאינן מעוברות( דנות בסוגיות  של 
ויולדת, טהרה מנגעי  דיני טהרה של אדם: אישה 

צרעת לסוגיהם וטהרה של מי שלקו  במחלות זב וזבה.
ובציוויי המשפט  בולטת מאוד ההקפדה של הכתוב במקרא 
וההקפדה על הבריאות,  העברי בעולם העתיק על ההיגיינה 
 במיוחד בריאות הציבור, בנגעים המסכנים את הכלל. בעניין 
זה נמסר לכוהנים תפקיד חשוב בפיקוח על הבריאות: ״אדם 
כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת... לנגע צרעת 

והובא אל אהרן הכהן".
ביכולת  רואים התחשבות  אנו  "תזריע"  כי בפרשת  לציין,  יש 
הכלכלית בעניין חובת הקרבנות. לגבי היולדת נקבע כי "אם 
לא תמצא ידה די שה, ולקחה שתי טורים או שני בני יונה אחד 

לעולה ואחד לחטאת".
במקרא מסופר על מקרים אחדים של אישים שלקו בצרעות. 
 הראשונים שלקו בצרעת היו משה רבנו ואחותו מרים, בשני 
גם  מיד. סיפור מרים מהווה  נרפאו  גם  והם  נפרדים,  מקרים 
יורו  אשר  ככל  מאוד  לשמר  הצרעת  בנגע  "הישמר  לקח: 
יִתם תשמרו לעשות. זכור את  אתכם הכהנים הלויים כאשר ִצִוּ
אשר עשה ה' אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים". כמו 
כן מסופר על נעמן שר צבא מלך ארם שנרפא על ידי אלישע 
הנביא, ועל ארבעת המצורעים בהפטרה של פרשת "מצורע". 
מקרה נוסף הוא  של עוזיהו המלך שלקה בצרעת משום שהעז 

להקטיר קטורת  שהיא מלאכה שיוחדה רק  לכהנים.
בסמוך, לאחר השבת שבה אנו קוראים את פרשות "תזריע-
מצורע", אנו מציינים את יום השואה והגבורה ביום 24 באפריל 
2017, כ"ח בניסן  תשע''ז, וכן לאחר מכן אנו מציינים את יום 
הזיכרון לחללי צה״ל ונפגעי פעולות איבה ואת יום העצמאות 
הזיכרון  תרבות  אייר תשע''ז.  וו'  ,ה'   2017 במאי  ו-2   1 ביום 
חשוב  יסוד  היא  ישראל    עם  של  במסורת  והלאומי  האישי 

בהוויה ובאורח החיים  היהודי.
ההתייחסות  כי  היריעה(,  קוצר  )בגלל  בקצרה  לציין  חשוב 
להקמת מדינת ישראל מצד חכמי ההלכה של הציונות הדתית 
צמיחת  "ראשית  בבחינת  נחשבת  המדינה  הקמת  כי  היא 
גאולתנו" או "צמיחת גאולתנו", ועל כן אומרים את שירת הלל 
אולם  הלל  אומרים  ואחרים  ומלכות,  בשם  העצמאות  ביום 
ללא אמירה של שם ומלכות. קיימת גם גישה שאינה מקבלת 
וזאת  מלא,  באופן  המדינה  הקמת  את  הלכתית  מבחינה 
משום שרואים בכך  משום "דחיקת הקץ", והרחבתי  על כך  
בספרי "הארץ הטובה –בין כוח ודת" בהוצאת ידיעות ספרים 

.)1998(

)71( הוא דמות אקדמית מובילה למשפט ציבורי, פרופסור למשפטים באוניברסיטה  פרופ' שמעון שטרית 
העברית, חבר האקדמיה המלכותית למדעים ואמנויות של בלגיה, מחבר ועורך של מאמרים וספרים רבים.
פרופ' שטרית מילא תפקידים במספר עמדות מפתח באקדמיה ובסקטור הציבורי והפרטי, ביניהם: חבר מליאת 
רשות השידור, חבר דירקטוריון בנק לאומי, חבר כנסת, שר הכלכלה והתכנון, שר המדע והטכנולוגיה, שר 
בין  כיום,  ירושלים.  עיריית  ראש  מקום  וממלא  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  על  הממונה  השר  הדתות 
עולמי,  ושלום  שיפוטית  לעצמאות  הארגון הבינלאומי  שטרית מכהן כנשיא  פרופ'  שלו,  הרבות  הפעילויות 

ונשיא הפרויקט הבינלאומי לתרבות השלום.

על פרשת הטהרות "תזריע מצורע" ועל ההלל 
ביום העצמאות / פרופסור שמעון שטרית
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בן, “ היטב  היטב  תסתכל  רק  אתה 
בבקשה  תסתכל  עיניים  בשבע 
ילד,  הזה,  הלילה  את  כי  זה,  בכל 
ימיך  אחרון  עד  תשכח  לא  כבר  אתה 
ועל הלילה הזה אתה עוד תספר לילדים 
ולנכדים ולנינים עוד הרבה אחרי שאנחנו 
כבר לא נהיה פה”. אלה הדברים ששם 
“סיפור  האוטוביוגרפי  ברומן  עוז  עמוס 
האב,  של  בפיו  וחושך”  אהבה  על 
הלום  המדינה  הכרזת  בליל  המשוטט 
אדם  כתפיו.  כל  רכוב  ובנו  התרגשות, 
חש כי “הלילה הזה” שהוא נוכח בו, גדול 
חש  הוא  חי.  הוא  שבו  הזמן  ומן  ממנו 
את כובד האחריות להגיד את זה לבנו 
היושב על כתפיו, הוא ממשיך את הציווי 
היהודי העתיק “והגדת לבנך”,  ששיאו 
בדורנו  ונמשך  ושהולך  הסדר,  בליל 
בתקופה  החלים  הזיכרון  ימי  שני  אל 
לשואה  הזיכרון  יום  של  הסמיכות   זו. 
ולגבורה לחג הפסח אינה מקרית, אלא 

שליווה  ציבורי  ויכוח  של  תוצאה  היא 
את מדינת ישראל בכל העשור הראשון 
החמישים  שנות  בסוף  רק  לקיומה. 
לשואה  הזיכרון  יום  כי  הכנסת  קבעה 
המתנגדים  בניסן.  כ”ז  בתאריך  יחול 
מקרב הציונות הדתית ביקשו להצמיד 
בטבת,  עשירי  ליום  השואה  זיכרון  את 
וכך לשזור אותו למהלך התיאולוגי של 
חורבן וגאולה, אך ראשי השמאל הציוני 
התנגדו לתפיסה זו. הם ביקשו להדגיש 
את מה שנתפס בעיניהם כסמל לגבורה 
גטו  מרד  השואה,   בתקופת  היהודית 
ורשה. לא כולם יודעים, כי באופן מזוויע, 
היום שבו החל המרד היה ערב פסח, י”ד 
בניסן 1943. כיוון שלא ניתן היה לקבוע 
את יום הזיכרון לתאריך ההיסטורי, הוא 
נדחה לשבוע שלאחר החג. כך התקבע 
זיכרון השואה בין פסח ליום העצמאות, 

מזמין רצף של משמעויות חדשות.   
זוכרת שנה אחת שבה הבאתי בפני  אני 

היא  שואה.  ניצולת  של  עדות  תלמידיי 
ורשה,  מגטו  זיכרונותיה  את  סיפרה 
הדברים היו קשים מנשוא. בעודה מדברת, 
זיהיתי  שלא  אחד,  בנער  בקהל  הבחנתי 
רב.  קשב  לה  מקשיב  מתלמידיי,  כאחד 
כשהגיעה לספר על אותו ליל סדר נורא, 
יכלה  ולא  קולה  נשבר  המרד,  החל  שבו 
להמשיך... לבסוף אמרה בערך כך: “יושב 
בינכם הנכד שלי, כבר סיפרתי את הסיפור 
שלי פעמים רבות, בפני קהלים שונים, אך 
מעולם, בכל השנים שעברו, לא סיפרתי 
שאני  הראשונה  הפעם  וזו  לילדיי,  אותו 

מספרת אותו באזני אחד מנכדיי”.
העוסקים בחינוך חשים את הילד היושב 
על כתפיהם, את כובד האחריות לספר את 
הסיפור, ולאפשר לו להיטען במשמעויות 

חדשות לדורותם.
*הכותבת היא מנהלת בית הספר היסודי 
“יחד “מודיעין, המלווה על ידי 
רשת מיתרים

ִרים הּוא ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים   ֻמּ “ֵליל ִשׁ
ֵני ִיְשָׂרֵאל ְלֹדֹרָתם” ִרים ְלָכל ְבּ ֻמּ ִשׁ

וטהרתו, ה הגוף  בנגעי  עיסוק 
בפרשות “תזריע-מצורע”, יכול 
להיתפס תמוה. ממרומי יציאת 
מצרים ומעמד הר סיני, ואחר כך בניית 
לרמת  יורדים  אנחנו  ופולחנו,  המשכן 
עומק  בצבע,  עוסקות  הפרשות  הגוף. 
ובדרכי  צרעת,  ופצעי  בהרות  וגודל 
דווקא  מופקדים  שעליהם  הטהרה 

הכהנים...
המעגל האישי הוא מעניינה של היהדות, 
ומדוקדק  שלם  מענה  לתת  המנסה 
לאתגרים האנושיים. דווקא העולם הדתי 
נוטה, לעתים, להזניח את הגוף. אם הדת 
מזינה את הנצחי והלא חולף, את הנשמה, 
אז “אך טבעי” לדחוק ולרמוס את הגוף, 
מתעתעת,  חולפת,  גשמיות  שמייצג  כמי 

לא אִמתית ואפילו בזויה.
כלי  הוא  הגוף  שונה.  היהדות  של  דרכה 
מרכזי דרכו אנחנו מתנהלים בעולם. בגוף 
אנחנו מרגישים ומבינים. הגוף איננו חומר 

מצוינת.  דוגמה  הוא  הצרעת  נגע  בלבד. 
מי  רוחנית.  במחלה  מדובר  המקרא  לפי 
שהדרדר לדבר לשון הרע ופגע במילותיו 
הצרעת.  בנגע  לוקה  אותו,  בסובבים 
הבידוד של חולי הצרעת הוא תוצאה של 
במישור  נמדדת  שאיננה  הזו,  הפגיעה 

הפלילי, אלא המוסרי.

מדובר בתקופת בידוד שהיא תקופת תיקון. 
הליווי של הכהן יכול לסייע, ולאפשר את 
הפולחן הרלוונטי, אבל העבודה האישית 
את  לייצר  שחייבת  זו  היא  המידות  על 
בתשובה.  העמוקה  החזרה  את  השינוי, 

וכך, גם החזרה לקהילה ולמחנה. 
מדינת  של  והעצמאות  הזיכרון  ימי  ערב 
מן  עמוק  לקח  שנלמד  ראוי  ישראל, 
תמיד  היה  מילים  של  כוחן  הזו.  הפרשה 
נברא  במאמר  אנושיות.  בחברות  מרכזי 
שבו  בעידן  ודאי  נהרס.  וגם  העולם. 
ועד  עולם  מקצה  הדים  מקבלת  המילה 

טכנולוגיים  באמצעים  יתר,  בקלות  סופו 
אישית  באחריות  מדובר  משוכללים. 
באחריות  גם  אבל  כולנו,  של  וקהילתית, 

ציבורית.
בשנים האחרונות הולכת ונעלמת האחריות 
בוחרים במילים  של מנהיגי המדינה. הם 
ציבורים  כלפי  ומסיתות  קשות  פוגעניות, 
מוחלשים  שהציבורים  ככל  שלמים. 
יותר, כך הם חוטפים יותר. נשים, חרדים, 
שהרווח  ככל  מקלט.  מבקשי  ערבים, 
הפוליטי מיידי יותר, כך המרחק בין הראש 
קצר  המדבר,  הפה  או  למקלדת  החושב 
את  להפוך  שמנסה  ימין  מנהיגות  יותר. 
תפיסת השמאל, של צדק חברתי ושלום, 
למגונה. פרשות השבוע הן לקח מהדהד: 
ראויים  מנהיגינו  והיו  טהור”.  מחנך  “והיה 

ועובדים על מידותיהם.

*הכותב הוא גבאי בית הכנסת בקיבוץ 
ברור חיל

הצרעת כנגע רוחני 
אבי דבוש-קיבוץ ברור חילפרשת השבוע
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להנחייה וריכוז יהדות בבתי הספר המשלבים

info@meitarim.org קו”ח יש לשלוח למייל

למיתרים דרושים:

נשות ואנשי חינוך

היקף המשרה משתנה בין בתי הספר 
ותלוי גם במספר שעות ההוראה.

במסגרת התפקיד:    
הכשרת צוותים בעבודתם החינוכית בחינוך המשלב: 

השתלמויות, הנחייה, צפייה בשיעורים וכו’ | ליווי ביה”ס 
במעגל השנה: אירועי שיא, מפגשי הורים ילדים, פרויקטים 

ייחודיים ועוד. | ליווי תהליכי אקלים חברתי ונראות בבית 
הספר. | ליווי תהליכים יחד עם הורי הקהילות. | השתתפות 

בישיבות רכזי מיתרים.

דרישות התפקיד:
חדוות למידה ורצון כן להשפיע בעולם החינוך היהודי 

הפלורליסטי. | רגישות, נועם הליכות ויחסי אנוש 
מעולים. | הזדהות עם ערכי מיתרים )ניתן להתרשם 
בדף הפייסבוק ובאתר(. | ידע עשיר בהוראת יהדות 

והיכרות עם ערכי עולם ההתחדשות היהודית. | 
השכלה וניסיון בהנחיית מורים או קבוצות. | היכרות 
עם החינוך הפורמלי היסודי - יתרון גדול | גמישות 

מחשבתית וגמישות בשעות העבודה.

ה ד ו ת  . ה נ י נ ע ת ת  ו מ י א ת מ ת  ו י נ פ ק  ר

לאומיים ק ואבל  זיכרון  ימי  ביעת 
הינה בסמכותה של הכנסת, וזו 
אכן קבעה בחוק את יום הזיכרון 
הזיכרון  יום  ישראל,  מערכות  לחללי 
לאומיים  זיכרון  וימי  ולגבורה  לשואה 
של  ארוכה  היסטוריה  ליהדות  נוספים. 
אשר  ציבור,  ותעניות  צומות  קביעת 
בשונה מאבלו של היחיד, שעליו חלים 
מקרוביו,  מי  פטירת  על  האבלות  דיני 
הלכות  ולהם  הכלל  בצרות  עוסקים 

מיוחדות.
קום  מאז  שנקבעו  והזיכרון  האבל  ימי 
המדינה עניינם התייחדות עם הנופלים 
ביהדות  זיכרונם.  והעלאת  הנספים  או 
תעניות.  סוגי  שני  בין  להבחין  ניתן 
ומטרתה,  עבר,  פני  צופה  הראשונה 
בדומה לימי האבל הלאומיים של ימינו, 
זיכרון ובכייה על אירוע בתולדות העם. 
הידועים,  הצומות  חמשת  הם  כאלו 

העבר  מן  לקחים  בהם  שנלמדים  ואף 
הרי  הבית”(,  חרב  מה  )“מפני  לעתיד 
שחלף.  באירוע  נטועים  שיסודותיהם 
סוג אחר של גזירת תענית, שהיה נפוץ 
נועד למנוע  במיוחד בתקופת המשנה, 
חרב,  בעתיד:  לבוא  המתרגשת  גזירה 
שבהם  במקרים  גם  וכדומה.  שידפון 
מהעבר,  אסון  בעקבות  תענית  נגזרה 
הימשכותו  את  למנוע  כדי  זה  היה 
במסכת  מופיעה  לכך  דוגמה  הקרובה. 
על  למחר,  תענית  גזרו  “ועוד  תענית: 
שאכלו שני זאבים שני תינוקות בעבר 
שנטרפו,  התינוקות  בשל  לא  הירדן”. 
האסון.  הישנות  את  למנוע  כדי  אלא 
אלא  על שאכלו,  יוסי ש”לא  רבי  דברי 

על שנראו” מחזקת הסבר זה.
העבר  על  בכייה   – האבל  מטרת  על 
את  לקרוא  מעניין   – לעתיד  זעקה  או 
דוד  בנו של  הפסוקים העוסקים במות 

לו  שנולד  הראשון  בנו  כשחלה  המלך. 
מנהגים  ונקט  דוד  התענה  שבע  מבת 
הדומים לאבלות. ואולם דווקא כשנפטר 
להתענות  הפסיק  ממחלתו,  התינוק 
שתמהו  לעבדיו,  לחם.  לאכול  וביקש 
עֹוד  על התנהגותו, הסביר בפשטות: “ְבּ
ִמי  י  ָאַמְרִתּ י  ִכּ ה:  ָוֶאְבֶכּ י  ַצְמִתּ ַחי,  ֶלד  ַהֶיּ
ה  ה ֵמת, ָלָמּ ִני ה’ ְוַחי ַהָּיֶלד. ַעָתּ יֹוֵדַע, ְוַחַנּ
ֲאִני  עֹוד?  יבֹו  ַלֲהִשׁ ָצם--ַהאּוַכל  ֲאִני  ה  ֶזּ
ואולם  ֵאָלי”.  ֹלא-ָיׁשּוב  ְוהּוא  ֵאָליו,  ֹהֵלְך 
כשנופלים שאול ויהונתן בקרב בגלבוע, 
הידועה.  קינתו  את  עליהם  מקונן  הוא 
מי  על  באבל  טעם  מוצא  שלא  האיש 
ישוב, מקונן על הגיבורים שנפלו  שלא 
אך  אותם,  תשיב  לא  הקינה  בקרב. 
הקרבתם ראויה בעיניו לכבוד ולזיכרון.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

“ֲאִני ֹהֵלְך ֵאָליו, ְוהּוא ֹלא ָיׁשּוב ֵאָלי” )שמואל ב’, י”ב, כ”ב(

עו״ד ירון קנר - מודיעין משפט הלכה ומורשת ישראל
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ודות גדולים טמונים בנושאים ס
מפורשים ובסוגיות גלויות. 

הפרשה  של  הפתיחה  מילות 
רומזות על קביעת מין הילוד. כמו כן, 
מציאות של צרעת מצביעה על כשל 
מוסרי – לשון הרע וגסות רוח, כדברי 
רומז,  הנגעים  עניין  יקר".  "כלי  הספר 
לדעת סבי ר' אפרים שלפאק, למשהו 
הוא  הימים.  אחרית  תקופת   – אחר 
הנגעים  דורש את תופעת התפשטות 
האדם  נידון  שבסופה  האדם,  בגוף 
דוד  בן  "אין  האמרה:  לאור  כטהור, 
בא עד שכולו זכאי או כולו חייב". מה 
שנראה מאוד גרוע נחשב להפתעתנו 

כדבר טוב: יותר נגעים אך יותר טוב. כך 
בדור שכולם חייבים באשמת עבירות, 
מתדרדרת  נראית  שישראל  בשעה 
מוסרית ובאופן כולל, דווקא במציאות 
מצערת כזאת יבוא משיח בן דוד. כיצד 
דור לא ראוי יזכה למשיח? וכיצד גוף 

מלא צרעת יזכה לטהרה?

רק  פסח  קרבן  להביא  שצריך  דין  יש 
כשיהודי טהור. אם הוא נגע בשרץ או 
היה קרוב למת, טומאתו פוסלת אותו 
מלהקריב קרבן פסח בהר הבית. אולם 
נדחתה  רוב העם טמא, הטומאה  אם 
ועולים כולם לבית המקדש. יש "כוח" 

מצווה,  לקיום  היתר  שמעניק  בעם 
הפרדוקס  יסוד  מתבטלת.  והמניעה 
בקרבן פסח נשאר כמוס בדין זה, כמו 
להקבלת  ביחס  סבי  שהגה  בדרוש 
המשיח.  לביאת  הנגעים  התפשטות 
כשלים  של  קודרים  בימים  אפילו 
אישים,  וחדלון  נפש  עוגמת  ואכזבות, 
אין לאבד תקווה שמבעד החושך יבקע 
האור. נסתרות דרכי ה', מעט נחשפות 

פה ושם.

*הכותב חינך בנושאי יהדות וציונות, 
לימד וכתב על המזרח התיכון 
באוניברסיטה העברית

"תזריע-כ לפרשיות  שמגיעים 
מודרניים  דרשנים  מצורע", 
קשה  למבוכה.  נכנסים  רבים 
כאלה.  נושאים  סביב  דיאלוג  לנהל 
למה בעצם? אולי כי משהו בקיצוניות 
של הנושאים - טמא או טהור - גורם 
לנהל  אפשר  אי  נבוכים.  להרגיש  לנו 
נקבעו.  כבר  כשהגבולות  דיאלוג 
מסוימת  רתיעה  חשים  בצדק,  אנחנו, 
מאמירות חותכות. עם זאת, נראה שאין 
ברירה. טומאהוטהרה הם אכן נושאים 
שהכללים חייבים להיות ברורים בהם. 
לדבר  יכולת  לנו  שאין  למרות  ולכן, 
חייבים  הכללים  דיון,  לנהל  עליהם, 

להיות מוגדרים, ברורים וידועים.

לדבר  עוברים  כשאנחנו  איכשהו, 
משתנה.  המצב  ודעות,  אמונות  על 
היהודיים  הטקסטים  שם  דווקא 

מחלוקות  מלאים  ההיסטוריה  לאורך 
ופרשנויות שונות. לאחר אלפי שנה של 
עמדות  למצוא  אפשר  יהודית,  יצירה 

שונות ברוב תחומי החיים הציבוריים.
אלא שבשנים האחרונות בשיח הציבורי 
על  מדברים  רבים  פרשנים  שלנו, 
כלכלה, לאומיות, ביטחון, כאילו שאלו 
נמצאים בפרשות של טומאה וטהרה. 
לנהל  אפשר  שבהם  בנושאים  דווקא 
דיאלוג, לתת עמדות שונות, להתווכח 
ברורה,  ידיעה  מתוך  ולא  כבוד  מתוך 
רבים מאתנו מדברים כאילו שהאמת 
מדברים  אנחנו  סיני.  בהר  לנו  ניתנה 
הקדוש  עמדתושל  על  רבה  בגאווה 
פוליטיקה,  כלכלה,  לגבי  הוא  ברוך 

ביטחון ושלום.
אפשר כמובן להאמין שהרעיונות שלנו 
מקבלים את השראתם המוסרית מתוך 
זאת  לעשות  אולי  נכון  אך  הכתובים. 

בנושאים  שדווקא  להבין  ענווה,  ביתר 
שאנחנו  להאמין  לנו  חשוב  כך  שכל 
חד- קביעות  אין  כיום,  בהם  צודקים 
משמעיות בכתובים, או שלכל הפחות 

איננו יודעים מהן הקביעות הללו.
בתוכם(  )ואני  חלקנו  הקרוב  בשבוע 
נחגוג את יום העובד. יום האמור לציין 
ואת  העובדים,  האנשים  חשיבות  את 
הצורך של המדינה להשקיע במאבק 
טעות  אבל   - יהיה  קל  באי-שוויון. 
מחייבת  שהתורה  לכתוב   - לדעתי 
בניגוד  הזה.  ביום  התומכת  עמדה 
לטומאה וטהרה, הכול כאן הרבה יותר 
נזיל. אבל דווקא הנזילות הזו מאפשרת 
שיחה אִמתית, מתוך צניעותוענווה, על 
העם  ועל  שלנו  הקהילה  על  עצמנו, 

שלנו.
*הכותב הוא מנכ"ל "שותפות
 לעתיד ישראל".

ד”ר מרדכי ניסן - ירושליםפרשת השבוע

מיכאל מנקין - ?עבודה והלכה

תזריע: לוגיקה שמימית 

דיון מתוך ענווה

המערכת
גיליון מס’ 17

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.
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מאת: אליסף תל אור

www.meytarim.org.il

את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

ְזִריַע - ְמֹצָרע” ת “ַתּ ָרַשׁ פָּ
ְמֹצָרע.   – ְזִריַע  ַתּ רֹות:  ְמֻחָבּ ָרׁשֹות  ָפּ י  ֵתּ ְשׁ קֹוְרִאים  בּוַע  ׁ ַהשָּ
ָהעֹוֶסֶקת  ְקָצָרה  ה  יָּ ְרִשׁ ָפּ ָנּה  ֶיְשׁ ְזִריַע”  “תַּ ת  ָרַשׁ ָפּ ל  ֶשׁ ְפִתיָחָתּה  ִבּ
ּלֹוד: ָזָכר אֹו ְנֵקָבה(  ֶהְתֵאם ְלִמין ַהִיּ ה ְבּ ָנּ ַתּ ְשׁ ֻטְמַאת ַהּיֹוֶלֶדת )ַהִמּ ְבּ

ּה. ָלּ ֲהָרה ֶשׁ סֹוף ְיֵמי ַהַטּ ָעֶליָה ְלָהִביא  ְבּ ן ֶשׁ ּוַבָקְרָבּ
ַרַעת, ּוְמָפֶרֶטת  ְזִריַע” ְלָתֵאר ֶאת ֶנַגע ַהָצּ ת “ַתּ ָרַשׁ ְך עֹוֶבֶרת ָפּ ֶהְמֵשׁ ְבּ
ְשָׂערֹו אֹו ְזָקנֹו,  עֹור ָהָאָדם, ִבּ ַרַעת ַהּׁשֹוִנים: ָצַרַעת ְבּ ֶאת סּוֵגי ַהָצּ
ֲהָרה  ְרֵכי ַהטַּ ת “ְמֹצָרע” ְמָתֶאֶרת ֶאת ַדּ ִית. ּוָפָרַשׁ ֶגד ְוַהַבּ ְוָצַרַעת ַהֶבּ

ִית ְוַטֲהָרָתּה. ְך ֶאת ָצַרַעת ַהַבּ ֹצָרע, ּוַבֶהְמֵשׁ ל ָהָאָדם ַהְמּ ֶשׁ
ֲחָכִמים,  ַאְך  ַרַעת.  ַהצָּ ָאה  ָבּ ַמה  ַעל  ֶנֱאַמר  ֹלא  ַעְצָמּה  ּתֹוָרה  ַבּ
ים ׁשֹוִנים  ֲאָנִשׁ ר ֶשׁ ֶהם ֻמְזָכּ ָבּ ים ׁשֹוִנים ֶשׁ ִעְקבֹות ִסּפּוִרים ִמְקָרִאִיּ ְבּ
ְבָעה  ִשׁ ַעל  ֹעֶנׁש  ְכּ ָאה  ָבּ ַרַעת  ַהָצּ ֶשׁ ָלְמדּו  ַרַעת,  ַהָצּ ֹעֶנׁש  ְבּ ֶנֱעְנׁשּו 
ּלּוי ֲעָריֹות,  ְוא, ִגּ בּוַעת ָשׁ ִמים, ְשׁ ִפיכּות ָדּ ֲחָטִאים: ַעל ְלׁשֹון ָהָרע, ְשׁ
ֹצָרִעים ִמחּוץ  ִאים ַהְמּ ָעָבר ָהיּו ֻמָצּ ֶזל ְוָצרּות ָהַעִין. ֶבּ ּסּות ָהרּוַח, ַהֶגּ ַגּ

ּבֹות ׁשֹונֹות:  ֲחֶנה ִמִסּ ַלַמּ
ִגיָנם  ְבּ ֶהֱאִמינּו ֶשׁ ֲעִשׂים ֶשׁ ה ַעל ַהַמּ ל ֲעִניָשׁ ֶאְמָצִעי ִחּנּוִכי ְוסּוג ֶשׁ א. ְכּ

ַרַעת.  ָאה ַהָצּ בָּ
ֲחָלה.  ַמּ ַבּ נֹוָסִפים  ים  ֲאָנִשׁ יקּו  ַיְדִבּ ֹצָרִעים  ַהְמּ ֶשׁ ׁש  ָחַשׁ ִמּתֹוְך  ב. 
ִנים,  ָצִעים ַעל ַהָפּ רֹוִנית ַהּיֹוֶצֶרת ְפּ ַמֲחָלה ְכּ ֶרת ְכּ ַרַעת ֻמְגֶדּ ּיֹום ַהָצּ ַכּ
ית  ְרבִּ ַמּ יָון ֶשׁ ְבקּות, ֵכּ ׁש ְלִהָדּ ֵאין ָחַשׁ ְוָהְרפּוָאה ַהּמֹוֶדְרִנית יֹוַדַעת ֶשׁ
קּו  ְדְבּ ִנּ ין ֵאּלּו ֶשׁ ֹאֶפן ִטְבִעי, ְוַאף ִמֵבּ ַרַעת ְבּ ֶנת ֵמַהָצּ ה ְמֻחֶסּ ָהֻאְכלּוִסָיּ
ֹאֶפן ִטְבִעי ּוְלֹלא ִהְתָעְרבּות ְרפּוִאית.  אּו ְבּ יָתם ְיַרְפּ ַמֲחָלה - ַמְרִבּ ְבּ
ֶרְך ְלבֹוֵדד אֹוָתם אֹו ְלַהְרִחיק אֹוָתם  ִלי ַהֹצּ א ִמבְּ ן ְלַרֵפּ ֶתר ִנַתּ ֶאת ַהֶיּ

ִמן ַהֶחְבָרה.

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
ָצַרַעת, ּוִבְדקּו - ַמה  ֱעְנׁשּו ְבּ נֶּ ָנ”ְך ֶשׁ ָתּ מּויֹות ַבּ י ְדּ ֵתּ ִמְצאּו ְשׁ

ַרַעת. ָאה ֲעֵליֶהם ַהָצּ ִגינֹו ָבּ ְבּ ָהָיה ַהֵחְטא ֶשׁ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ֹּלא  ֶשׁ ִהְתַנֲהגּו  ֶשׁ ים  ֲאָנִשׁ ִמּתֹוָכּה  ַמְרִחיָקה  ַהֶחְבָרה  ִלְפָעִמים 
ְלִמיד  ַתּ הֹוָצַאת  ל  ֶשׁ ִמְקֵרה  ְבּ ָלִדים,  ַהְיּ עֹוָלם  ְבּ ְך,  ָכּ ּׁשּוָרה.  ַכּ
 - ִרים  ֻבָגּ ַהְמּ עֹוָלם  ְבּ אֹו  ֶפר,  ַהסֵּ ית  ִמֵבּ ָעָיה  ַהְשׁ אֹו  ה  ָתּ ֵמַהִכּ
ִמחּוץ  ֶאל  ֹצָרע  ַהְמּ ּלּוַח  ִשׁ ֶאת  ִלְראֹות  ר  ֶאְפָשׁ ְוָכְך  ֶלא.  ֶכּ ית  ֵבּ

ֲחֶנה. ַלַמּ

ז  ֶמְרַכּ ְבּ ָפר.  ַהְכּ ז  ֶמְרַכּ פּו ֶאל  ֶבט ַהַאְפִריָקִאי ִהְתַאְסּ ׁ י ַהשֵּ ַאְנֵשׁ
ָפר.  י ַהְכּ ל ַאְנֵשׁ ְמַעט כָּ ִביב לֹו ִכּ ל ָעַמד ָאָדם ֶאָחד, ּוִמָסּ ְעָגּ ַהַמּ
ְוֹלא  ְוָאיֹום,  נֹוָרא  הּו  ַמֶשׁ לֹו  ַלֲעׂשֹות  עֹוְמִדים  ֵהם  ֶשׁ י  ִתּ ְשׁ ָחַשׁ
אן? ַמה הּוא  י ֶאָחד ֵמֶהם: ַמה קֹוֶרה ָכּ ַאְלִתּ ק, ְוָשׁ י ְלִהְתַאֵפּ ָיכֹוְלִתּ
י ָעָנה  ָעַמד ְלִצִדּ ם עֹוְמִדים ַלֲעׂשֹות לֹו? ָהִאיׁש ֶשׁ ָעָשׂה? ַמה ַאֶתּ
ְקנּו אֹותֹו ֵמַהַמֲחֶנה,  ֹחֶסר ֶצֶדק ְוִסַלּ ְקָצָרה: הּוא ִהְתַנֵהג ְבּ ִלי ִבּ
י  ִלּ ב ֶשׁ ד אֹותֹו ֶלַקח... ַהֵלּ ם ְלַלֵמּ יו ֲאַנְחנּו ִמְתּכֹוְנִנים ַגּ ֲאָבל ַעְכָשׁ

לֹו?  ַלֲעׂשֹות  עֹוְמִדים  ֵהם  ַמה  י:  ִלִבּ ְבּ י  ְבִתּ ָחַשׁ ָחְזָקה.  ְבּ ַעם  ָפּ
ְלַהּכֹות אֹותֹו?

י ְלָהִבין ַמה קֹוֶרה.  ֶקט. ְלַאט ְלַאט ִהְתַחְלִתּ ֵרר ֶשׁ ְתאֹום ִהְשָׂתּ ִפּ
ֵהם ֹלא ָעְמדּו ְלַהּכֹות אֹותֹו, ֲאִפיּלּו ֹלא ִלְגֹעור אֹו ִלְצֹעק ָעָליו. 
ר ִסּפּור ִחּיּוִבי  ֹתרֹו, ִסֵפּ ל ֶאָחד ְבּ ֶבט, ָכּ ׁ י ַהֵשּ ִדּיּוק ַהֵהֶפְך. ַאְנֵשׁ בְּ
ּׁשּוָרה ְוִהְרִחיקּו אֹותֹו ֵמַהֶחְבָרה  ֹּלא ַכּ ִהְתַנֵהג ֶשׁ ַעל אֹותֹו ָאָדם,  ֶשׁ
ף  ֵתּ ֶבט ִשׁ ׁ י ַהֵשּ ל ֶאָחד ֵמַאְנֵשׁ ׁש ָלׁשּוב ֵאֶליָה. ָכּ ְוָכֵעת הּוא ְמַבֵקּ

ל אֹותֹו ָאָדם. ב ֶשׁ ְתכּונֹות ָיפֹות ּוְבטּוב ַהֵלּ ֲחָוָיה טֹוָבה, ִבּ ַבּ
ְוָהָאָדם  ִנְפַרץ  ל  ְעָגּ ַהַמּ ר,  ְלַדֵבּ מּו  ִסְיּ ֶבט  ׁ ַהֵשּ ַחְבֵרי  ל  ָכּ ֶשׁ ְכּ
ם  ְוֻכָלּ ֶבט,  ׁ ֵמַהֵשּ ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ֲחָזָרה  ֻהְזַמן  ֵמַהַמֲחֶנה  ֻהְרַחק  ֶשׁ

ֵהֵחלּו ַלֲחֹגוג.
“ֶטֶקס  ל  ֶשׁ סּוג  ִליצֹור  ֵדי  ְכּ ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ַמֲעִשׂים  ֵאּלּו 
ְוַהֶחְבָרה  ּׁשּוָרה  ַכּ ֹּלא  ֶשׁ ֲעלּו  ָפּ ֶשׁ ים  ַלֲאָנִשׁ ר  ַאְפֵשׁ ְיּ ֶשׁ ֲחָזָרה”, 

ף ָחָדׁש? ִהְרִחיָקה, ַלֲחֹזר ְוִלְפֹתַח ַדּ

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, מודעה זו יכולה להיות שלך
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פרשן, ה רב,  הוא  פלאג’י  חיים  רב 
החבי”ף.  המכונה  ומקובל,  פוסק 
נולד  )פלאצ’י(  פלאג’י  הרב 
יעקב  ולרבי  קאדין  לקאלי  באיזמיר, 
פלאג’י. סבו מצד אמו היה רבי יוסף רפאל 
בן חיים חזן מחבר ספר “חקרי לב” אשר 
בערוב ימיו עלה לארץ ישראל ושימש בה 
 )1807( ה’תקס”ז  בשנת  לציון.  כראשון 
ובשנת  חיים,  רבי  התחתן   19 בן  בהיותו 
הסמכתו  את  קיבל   )1813( ה’תקע”ג 
רפאל  רבי  סבו  ידי  על  השלם”  ל”החכם 
יוסף. כל ימי חיי אביו, רבי יעקב, לא נאות 
ורק  ציבורי,  תפקיד  עליו  לקבל  חיים  רבי 
בשנת ה’תקפ”ח )1828( קיבל עליו להיות 
דיין בבית דין וראש ישיבת “בית יעקב רבי” 

באיזמיר.
חיים  רבי  נתמנה   )1837( ה’תקצ”ז  בשנת 
 45 שמנה  באיזמיר  הגדול  דין  בית  לאב 
התמנה   )1857( ה’תרט”ו  ובשנת  רבנים, 
למשרה הרמה היותר באיזמיר “חכם באשי” 
)רב ראשי(, ולאחר כשנה אף אושר מינויו על 
ידי הסולטאן עבד אלמגי’ד הראשון באישור 
סמכויות  לו  ניתנו  ובכך  “נישאן”  מלכותי 
לשפוט, להוציא לפועל את פסקיו, והופקדה 

בידיו שלטונה של הקהילה היהודית כולה. 

פועלו החברתי
רבי חיים היה ידוע כאוהב שלום ורודף שלום 
ופעל רבות כדי להרבות את האחדות בארצו 
את  ולחזק  רבות לשפר  וכן פעל  ובקהילתו 
עירו  עניי  למען  רבות  פעל  הוא  קהילתו. 
מבני  המגן  חסרי  לכל  ופה  ושימש משענת 
בבני  העשירים  את  מוכיח  והיה  קהילתו, 
תקנות  תיקן  כן  כמו  בדרשותיו.  קהילתו, 
החלשים.  למען  קהילתיים  מוסדות  והקים 
יהודי  חולים  בית  להקמת  רבות  פעל  הוא 
ידועים  נדבנים  גייס  אף  כך  ולשם  באיזמיר 
משה  וסר  רוטשילד  הברון  בהם:  בעולם 
מונטיפיורי עימם רקם קשרים חמים, ואותם 
יהודי  את  להציל  כדי  גם  חיים  רבי  הפעיל 
דמשק מעלילת הדם אשר העלילו עליהם. 

סוציאלית  לעזרה  מוסדות  להקמת  פעל  כן 
ומוסדות ציבוריים נוספים והיה מעורב אישית 
תיקן  חיים  רבי  ותפעולו.  מוסד  כל  בהקמת 
כולה  העיר  אנשי  לרווחת  היו  אשר  תקנות 
הוראתו  וידועה  הציבור  בריאות  למען  ואף 
להימנע מעישון סיגריות לא רק בשבת אלא 

אף בימות החול.

פועלו החינוכי

הרב פלאג’י השקיע את רוב מרצו וסמכותו 
כדי לשפר את מצב החינוך בקהילתו ובעיקר 
ידי  על  וזאת  העניים  ילדי  של  מצבם  את 
התקנת תקנות רבות המבטיחות חינוך ראוי, 
שאמרה  חובה”,  “חינוך  תקנת  למשל  כמו 
מתלמוד  בנו  את  להוציא  רשאי  אב  אין  כי 
תורה לפני שהילד ידע לכל הפחות את סדר 

“ועד”  הקים  מותו  לפני  וקריאה.  התפילות 
מיוחד לפיקוח על מוסדות החינוך בעיר ועל 
המס  כי  קבע  בנוסף  בכלל.  החינוך  ענייני 
ישמש  )“הגאבילה”(  הבשר  על  המוטל 
מוסדות  והקמת  העניים  ילדי  חינוך  למימון 
זו, הוא  נוספים בעיר. בעקבות תקנה  חינוך 

הסתכסך עם כמה ממנהיגי הקהילה.
רבי חיים פעל להפצת התורה והקים ישיבות 
תשלום  בלי  מובחרים  אברכים  למדו  בהם 
ואף עול פרנסתם ופרנסת ביתם הייתה על 
רבי חיים, וכן עסק רבי חיים במתן תשובות 
למאות השאלות אשר הגיעו אליו ממקומות 
רבים בעולם, בהם: תוניסיה, גרמניה, סוריה, 
חלקם  את  קיבץ  ואף  ושווייץ,  מרוקו,  פולין, 

בספרי שו”ת שהוציא לאור.

מותו ומורשתו

רבי חיים פלאג’י נקבר בבית העלמין העתיק 
באיזמיר בהלוויה ממלכתית בה השתתפו לא 
רק יהודי טורקיה אלא אף גדוד אנשי הצבא 
מדינות  ונציגי  השלטונות  נציגי  הטורקי, 
שומרים  עצמו  העלמין  בית  על  כיום  זרות. 
מקווה,  ישנו  עצמו  בבית העלמין  מוסלמים. 
מגיעים  מימיו  המוסלמי,  השומר  שלטענת 
ממעיין טבעי שנובע מתחת לקברו של רבי 

חיים.

התחיל  אותם  ספרים,  כ-80  פרסם  הרב 
בקשת  עוסקים  ואשר   16 בגיל  לכתוב 
ספרי  התלמוד,  התנ”ך,  נושאים:  של  רחבה 
מדרשים ודרושים, ספרי מוסר, קבלה ועוד. 
בסיום כתיבת כל ספר, היה עורך רבי חיים 
ללא  ספריו  את  מחלק  והיה  מצווה  סעודת 
בי”א  מכר.  לא  לעולם  ספריו  את  תמורה. 
שרפה  התחוללה   )1841( ה’תר”א  באב 
ועלו  היהודים  שכונת  חרבה  ובה  באיזמיר 
שיחזר  השנים  במהלך  מספריו,   54 באש 
רבי חיים חלק מכתביו והוציא לאור עשרות 
מהם, מיעוטם נותרו עדיין בכתב יד. בימינו,  
חיבוריו הולכים ונדפסים מחדש, במיוחד על 

ידי מכון “שובי נפשי” בירושלים.

י”ז בטבת ה’תקמ”ח 
)1788( - י”ז בשבט 

ה’תרכ”ח )1869(

הרב חיים פלאג’י זצוק”ל

שעת לימוד תורה 
ושעת לימוד בשבילך לזיווג 

להצלחה לבריאות וזיווג

אברך בכולל

אלעד-054-7108366

זמני השבוע

ירושלים
תל-אביב

חיפה
באר-שבע

18:37
18:52
18:44
18:54

19:51
19:54
19:54
19:53

כניסת
השבת

יציאת
השבת


