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של  הוידאו  בקלטת  לצפות  לי  יצא  אחד  יום 
עשרה  בארבע  ממני  הגדול  אחי,  של  חתונתו 
בחורי  של  והחתונה  ילד,  הייתי  בחתונתו  שנים. 
השתתפו  ובה  שבישיבות,  המעולה  מן  ישיבה, 
ההפתעה  הדתית.  בציונות  הרבנים  בחירי 
בריקודים  צפיתי  גדולה.  היתה  עליי  שנפלה 
צפיתי  חסידית,  להקה  לצלילי  המסורתיים 
דבר  אך  לנו,  מוכרים  כך  שכל  הריקוד  במעגלי 
בין  היה כל חוצץ  - מחיצה. לא  אחד היה חסר 
מעגלי הנשים לגברים. דבר זה העלה בי הרהורים – האם 
לדבר  פעם  נחשב  כטאבו  היום  לנו  שנראה  שמה  ייתכן 
שמה  לי  הסתבר  בסוגייה.  ועיינתי  ספר  פתחתי  מותר? 
שנתפס בעיני רבים כגדר בסיסי של דיני צניעות, כלל איננו 

פשוט.  
איסור תלוי

)ברכות  יסודו בגמרא  איסור הסתכלות בנשים האסורות 
כד ע"א ועוד( והוא נפסק ברמב"ם ובשולחן ערוך )רמב"ם 

הלכות איסורי ביאה כא, ב(: 
ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת 
והמסתכל  אסור...  ביפיה  להביט  ואפילו...  העריות...  מן 
כמי  להנות  ונתכוון  אשה  של  קטנה  באצבע  אפילו 

שנסתכל במקום התורף.
אלא ששונה דין זה בפנויה, שאדם צריך להתבונן בה אם 

ראויה היא לו )שם הלכה ג(: 
בין  בתולה  בין  ולבדקה  הפנויה  בפני  להסתכל  ומותר 
בעולה, כדי שיראה אם היא נאה בעיניו ישאנה ואין בזה 
צד איסור ולא עוד אלא שראוי לעשות כן, אבל לא יסתכל 

דרך זנות.

הרב עידו פכטר

האם יש חובה להציב מחיצה בין מעגלי הנשים והגברים בחתונות? 

מחיצה בריקודי חתונה

הנה כי כן, איסור הראיה איננו מוחלט. יש מקומות שהוא 
מצווה, יש מקומות שהוא מותר ויש מקומות שהוא אסור. 
הרבה מכך תלוי בדעתו של האדם. אם ראייתו היא לשם 
לשם  לכאורה  מכוון  אם  גם  תמיד,  אסור  הדבר  אזי  זנות, 
נישואין, אך אם דעתו נקייה, אין בכך איסור. דבר זה מדויק 
ליהנות",  "ונתכוון  הראיה  באיסור  שכתב  הרמב"ם  מלשון 
ומשמע שכל שלא נתכוון לשם הנאה מותר. וכבר הביאה 
הגמרא במסכת ברכות )כ ע"א( בעניין זה את סיפורו של 
רב גידל שהיה יושב על שערי מקוואות ומורה לנשים כיצד 
הרע,  מיצר  חושש  אינו  האם  חכמים  וכששאלוהו  לטבול. 
תלוי  שהדבר  ללמדך,  לבנים.  כאווזים  עליי  דומות  אמר: 

בעיני המתבונן.
ריקוד עם הכלה

איסור  כי  לומר  נוטה  המקובלים  הפוסקים  דעת  ככלל, 
עירוב בין נשים לגברים חל רק בבית כנסת וכד' אולם לא 
בכל מקום שיש בו 'קבוץ של רשות' כחתונות וכד' )ראה 
שו"ת אגרות משה א, מא(. הוכחה יפה לכך לקוחה מדיני 
של  בחבורות  נאכל  פסח  קרבן  כידוע,  פסחים.  אכילת 
)על  מונות  אלו  חבורות  היו  לעתים  עליו.  שנמנו  אנשים 
טוענים  ונשים.  אנשים  של  עשרות  בפסחים(  הגמרא  פי 
הפוסקים: לא ייתכן שהיתה מחיצה שם בין גברים ונשים, 
שכן אז היה נחשב שנחלקו לשתי חבורות, והדבר אסור על 

פי ההלכה. על כרחך שאכלו שם את קרבן הפסח מעורב.
אך כל זאת לגבי מציאות רגילה. מה לגבי ריקודים?

ובכן, על סמך דברינו לעיל – שיסוד האיסור תלוי בכוונת 
הרואה - היו מגדולי הפוסקים שהצדיקו את מנהג הרבנים 
בקהילות אשכנז לרקוד עם הכלות)!(. הרמ"א )אבן העזר 

העלון מוקדש לע"נ
ר' אברהם חיים בן משה אפריים 

קורצווייל 
שיום פטירתו יחול בד' אלול  

שבת שופטים ת.נ.צ.ב.ה
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להשתמש  שמתירים  התוספות  דעת  את  מביא  ה(  כא, 
בנשים גויות במרחץ אם אין כוונת האדם לשם חיבה. על 
'בית  בחיבורו  ה-17(  )מאה  פייבוש  שמואל  ר'  מעיר  כך 

שמואל' על השו"ע )ס"ק יא(:
לכבוד  או  נהגו לרקד עם הכלה לחבבה על החתן  ומזה 
אביה... וב"ח כתב במלכותינו נהגו להקל דלא נהוג אסור, 
לשם  אלא  חיבה  לשם  כוונתו  שאין  כל  מתוס'  ומשמע 

שמים מותר. 
קשה להעלות על הדעת שאותם אלו שרקדו עם הכלות 
כמעט  הדבר  עליהן.  הסתכלו  לא  או  עיניהם  את  עצמו 
בלתי אפשרי, מה עוד שסייג זה של איסור הסתכלות כלל 
לא  אשכנז  שמנהג  ומכאן,  הפוסקים.  בדברי  הוזכר  לא 
מצא כל איסור לראות כלה רוקדת אם אין כוונת הרואה 

לשם חיבה.
חולות בכרמים

המשנה  מדברי  לקוחה  להיתר  ביותר  הטובה  ההוכחה 
בסוף מסכת תענית )ד, ח(:

וכיום  באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו  לא 
הכפורים שבהן בנות ירושלם... יוצאות וחולות בכרמים. 
ומה היו אומרות? בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר 

לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה...
ומשמע  וראה",  עיניך  נא  שא  "בחור  היא  הנשים  לשון 
איסור  ואם  ריקודיהן.  בשעת  עליהן  הסתכלו  שהבחורים 

יש בדבר, כיצד המשנה מזכירה זאת?!
בשל כל זאת, פוסק הרב יהודה הרצל הנקין את הדברים 

הבאים )שו"ת בני בנים א, לז(: 
מנין  לבד  גברים  מעגל  בצד  לבד  נשים  במעגל  אבל 
לאסור... ומה שאסרו להסתכל בנשים זהו בכל שעה ובכל 

מקום ולא רק בריקודים והוא איסור מצד האנשים ולא 
וגברים  לחוד  נשים  ריקודי  דומים  ואינם  הנשים...  מצד 
לחוד באותה שעה לריקודי נשים לבד בפני גברים שאז 
מוכרח המכשול, כי במה יסתכלו אם לא בנשים, ואף זה 
אינו  בנפרד  רוקדים  תלוי במציאות, אבל כשגם אנשים 
פסיק רישא גם למסובים וכן נוהגים בארצי בחתונות בני 

ישיבה ותלמידי חכמי.
במעגלי  לרקוד  איסור  כל  אין  כי  הנקין  הרב  פוסק  הנה, 
משהו  ואם  מחיצה.  ללא  בנפרד  נשים  ומעגלי  גברים 
ליהנות  )בכוונה  אסורה  בראייה  ייכשל  מהמסובים 
יש  לו  בלבד.  הוא  שלו  זה  שפסול  הרי  הזו(,  מהסתכלות 
בעיה, שדעתו היא לשם זנות, ודבר זה פסול בכל ראיותיו. 
ומה פתאום שייאסרו בשל כך ריקודים המותרים מדינא? 
ואכן, כפי שמציין הרב, מנהג הישיבות עד לפני כעשרים 
שנה היה שבחורי ישיבה רוקדים במעגל לצד מעגל בנות, 

ללא מחיצה, ואף אחד לא מצא בכך כל בעיה.
שורת הדין

האם מחיצות היום אם כן בריקודי חתונות הן דבר חיובי או 
שלילי? יהיו בודאי כאלה שיראו בכך התקדמות מבורכת 
ועודף של קדושה, ומנגד בטוחני שיהיו כאלה שיראו בכך 
הקצנה דתית חסרת אחריות ושיקול דעת. לא ניכנס לדיון 
כעת איזו עמדה היא הצודקת. מה שכן חשוב הוא לדעת 
שמעיקר ההלכה לא ברור בכלל שחייבים לשים מחיצות 
בין מעגלי רוקדים של בנים ובנות. אם כן, מי שנוהג כן ואינו 
מציב מחיצה, איננו פושע ולא עבריין הלכתי. הוא נוהג כפי 
שנוהג  זה  הוא  כך  על  המוסיף  ואילו  הדין,  עיקר  שדורש 

מעבר לשורת הדין.
 הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה

   

עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט
מאת הרב עידו פכטר

“האם אהבתו של יעקב לרחל היתה אהבה ממבט ראשון, ואת מי בסוף הוא אהב יותר 
גאולות  כנען? כמה  ביקר אברהם אבינו בארץ  או את לאה? כמה פעמים  – את רחל 
ממצרים היו? האם כל עם ישראל שרד את מכת בכורות? האם הקב”ה באמת מעוניין 

בקרבנות? והאם נדב ואביהוא היו חוטאים או קדושים? 

שאלות מרתקות אלו, ועוד רבות אחרות, עומדות במוקד הספר ‘עומק הפשט’ מאת הרב 
ותשומת לב לרמזים שונים שנשתלו בתוכו,  עיון בפשוטו של מקרא  עידו פכטר. תוך 
וסיפורים  עובדות  וחושף  ובלתי שגרתי,  מרענן  באור  פרשות השבוע  מאיר הספר את 
מפתיעים הטמונים בטקסט המוכר והידוע. המסרים והסיפורים המתגלים לאורך העיון 
בספר, זוכים אצל המחבר למבט אקטואלי ועדכני אשר מביא את פרשת השבוע ללב 

לבם של הנושאים הבוערים היום בחברה הישראלית ובמדינה היהודית המתחדשת.”

רק 100 ש"ח במקום 150
  www.alonshabbat.com  |  052-2518981 :להזמנות ורכישה

נקודות מכירה - כפר סבא, רעננה, גבעת שמואל, פתח תקוה, נתניה, ראשון לציון, יו"ש    

קריאה מרעננת ומפתיעה 
בפרשות השבוע, עם מבט 

*עכשווי לסוגיות השעה

*המחיר לא כולל משלוח
בהוצאת ‘מסביב לשולחן’

עומק הפשט עמודים!   כ-600 כרכים!  2 

ספרים אחרונים במחיר מוזל!
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מינוי שופטים ושוטרים
זה שאמר הכתוב )משלי ז(: לך אל נמלה עצל ראה 
דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין 

בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה. 
מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה? 

אמרו חז"ל: הנמלה הזו שלשה בתים יש לה ואינה 
כונסת בעליון מפני הדלף. ולא בתחתון מפני הטינה, 

אלא באמצעי, ואינה חיה אלא ששה חדשים. 
למה? 

שמי שאין לו גידים ועצמות אינה חיה אלא ששה 
חדשים, וכל מאכלה אינה אלא חיטה ומחצה, והיא 
הולכת ומכנסת בקיץ, כל מה שמוצאה חיטין ושעורין ועדשים. 

ולמה היא עושה כן? 
שאמרה, שמא יגזור עלי הקב"ה חיים ויהיה לי מוכן לאכול. 

אמר ר' שמעון בן יוחאי:  מעשה היה ומצאו בבור שלה שלש 
מאות כור, מה שמכנסת מן הקיץ לחורף. לפיכך אמר שלמה:  
לכם  אתם התקינו  אף  וחכם,   דרכיה  ראה  עצל  נמלה  אל  לך 

מצוות מן העולם הזה לעולם הבא. 
ומהו ראה דרכיה וחכם? 

אמרו חז"ל:  ראה דרך ארץ שיש בה שבורחת מן הגזל. 
אמר ר' שמעון בן חלפתא : מעשה בנמלה אחת שהפילה חיטה 
אחת והיו כולם באות ומריחות בה ולא הייתה אחת מהן נוטלת 

אותה. באה אותה שהייתה שלה ונטלה אותה. 
למדה  שלא  בה  שיש  הזה  השבח  וכל  בה  שיש  חוכמה  ראה 
מבריה, ולא שופט ולא שוטר יש לה, שנאמר )שם(: אשר אין 
לה קצין שוטר ומושל,  אתם שמניתי לכם שופטים ושוטרים, 

על אחת כמה וכמה שתשמעו להם!

שש המעלות בכיסאו של שלמה 
אמר רבי אחא: בוא וראה, שש מעלות היה לכסא של שלמה. 

מנין? 
שנאמר )מלכים א י(: שש מעלות לכסא. 

ובפרשה זו כתובים ששה דברים בלא תעשה, ואלו הן: 
לא תטה משפט, 
ולא תכיר פנים, 

ולא תקח שוחד, 
לא תטע לך אשרה, 

ולא תקים לך מצבה, 
ולא תזבח לה' א-להיך שור ושה. 

הרי ששה. והיה הכרוז עומד לפני כיסאו של שלמה. 
כיון שהיה עולה מעלה הראשונה, היה כורז:  לא תטה משפט. 

מעלה השנייה היה כורז: לא תכיר פנים. 
שלישית היה כורז: לא תקח שוחד. 

רביעית, לא תטע לך אשרה. 
חמישית, לא תקים לך מצבה. 
ששית, לא תזבח לה' א-להיך.

שופטים ושוטרים 
אמר רבי לוי: 

למה הדבר דומה? 
למלך שהיו לו בנים הרבה והיה אוהב את הקטן יותר מכולן. 

והיה לו פרדס אחד והיה אוהבו יותר מכל מה שהיה לו. 
מה  מכל  אוהבו  שאני  הזה  הפרדס  את  אני  נותן  המלך:  אמר 

שיש לי, לבני הקטן שאני אוהבו מכל בני! 
אלא  אוהב  איני  שבראתי  האומות  מכל  הקב"ה:  אמר  כך 
לישראל, נותן אני מה שאהבתי לעם שאני אוהב. הוי, שופטים 

ושוטרים. 
אמר הקב"ה לישראל: בני, חייכם! בזכות שאתם משמרים את 

הדין, אני מתגבה.

וקראת אליה לשלום
מעשה ברבי מאיר, שהיה יושב ודורש בערב שבת שעה ארוכה. 
שלה  הנר  ומצאה  הדרשה,  לאחר  לביתה,  אחת   אישה  שבה 

שכבה. 
אמר לה בעלה:  היכן היית עד עכשיו? 

והיה אותו האיש  אמרה לו: שומעת הייתי לרבי מאיר דורש. 
שתלכי  עד  לביתי,  נכנסת  את  אין  וכך  בכך  לה:  אמר  ליצן. 

ותירקי בפניו של רבי מאיר. 
יצאה לה מביתו. נגלה אליהו זכור לטוב על רבי מאיר, אמר לו: 
לטוב,  זכור  הודיעו אליהו  יצאה האשה מביתה.  הרי בשבילך 

היאך היה המעשה. 
מה עשה רבי מאיר? 

הלך וישב לו בבית המדרש הגדול. באה אותה אשה להתפלל 
וראה אותה ועשה עצמו ממצמץ בעין. אמר:  מי יודע ללחוש 

לעין? 
אמרה לו אותה אשה: אני באתי ללחוש רקקה בפניו. 

אמר לה: אמרי לבעלך: הרי רקקתי בפניו של רבי מאיר. 
ראה כמה גדול הוא כוחו של שלום.

הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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מדרשי אגדה לפרשת שופטיםע

 ד”ר ניצה דורי

רק 100 ש"ח במקום 150
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מינויים לא קלים
היה  בכירים  לתפקידים  מתאימים  אנשים  מינוי 
לדוגמה  ניקח  אם  גדול.  אתגר  ומעולם  מאז 
הבעייתיות  כמה  עד  נגלה  הרבני  הממסד  את 
שנוצרות  בבעיות  מדובר  זה  במקרה  זועקת. 
רב  אין  רבות  שנים  זה  פוליטיות.  ממחלוקות 
ביותר  ארוכה  תקופה  ומזה  לירושלים,  ראשי 
לבתי  דיינים  עשר  ארבעה  של  מינויים  מתעכב 
הדין, מינוי ראש למערך הגיור ותפקידים רבניים 
נוספים, וכל זאת משום  שמינוי אנשי מפתח בעולם הדתי 
הפך להיות מבוסס על בסיס מפלגתי-מגזרי-עדתי, ואינו 

מתמקד באישיות המועמדים ובכישוריהם.
מינוי בעלי תפקידים בכירים הוא אחד הנושאים המרכזיים 
בפרשת השבוע 'שופטים'. הפרשה מתייחסת לכל שדרת 
שופט- מלך,  משכ"ן:  שלהם  התיבות  שראשי  המנהיגות, 
שוטר, כהן, נביא. חוט אחד שוזר את דרישותיה של התורה 
לשמש  התביעה  והוא  הבכירים,  התפקידים  בעלי  מכל 
מופת מוסרי, להציב דגם של התנהגות שמרכיביו הם צדק, 

ענווה ואחריות.
כך בהקשר לעבודת השופטים והשוטרים אומרת התורה: 
ַתִּכיר  ִמְׁשָּפט ֹלא  ַתֶּטה  ֶצֶדק. ֹלא  ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  "ְוָׁשְפטּו 
ָּפִנים ְוֹלא ִתַּקח ֹׁשַחד. ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף..." )דברים טז, יח(. 
נשים,   , סוסים  לו  ירבה  "לא  מצווה:  התורה  למלך  בנוגע 
וכסף וזהב לא ירבה לו"... וכן מצווה המלך להיצמד לספר 

התורה במובן פיזי ורוחני כאחד: "ָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל 
ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' 

ַהֻחִּקים  ְוֶאת  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשֹמר  ֱא-ֹלָהיו 
ִמן  סּור  ּוְלִבְלִּתי  ֵמֶאָחיו  ְלָבבֹו  רּום  ְלִבְלִּתי  ַלֲעֹׂשָתם.  ָהֵאֶּלה 
ַהִּמְצָוה" )שם יז, יט-כ(. באשר ללוי – הוא מצווה: "ושרת 
לייעוד  כפוף  יהיה  עבודתו  שבכל  היא  והכוונה  ה'",  בשם 
"ָנִביא  משה:  אומר  הנביא  על  ואילו  ושליחות,  שרות  של 
ִּתְׁשָמעּון"  ֵאָליו  ֱא-ֹלֶהיָך  ה'  ְלָך  ָיִקים  ָּכֹמִני  ֵמַאֶחיָך  ִמִּקְרְּבָך 
)שם, יח, טו(, והדבר בא ללמד שעליו להיות בדוגמת משה 
עקרונות  את  תיישם  הזו  המנהיגות  שדרת  כל  אם  רבנו. 
בבחינת  יהיו  באמת  הם  שלה,  המוסר  ערכי  ואת  התורה 
משכן, וכמו המשכן הם יהוו מצע להשראת שכינה בקרב 

עם ישראל.
קריטריונים בסיסיים

הקריטריון הבסיסי שנדרש מבעלי התפקידים הללו הוא 
שיבטיח  דבר  ראויות,  ותכונות  טובות  מידות  בעלי  שהם 
שהם יבצעו שליחותם נאמנה ויתפקדו ללא דופי. הרמב"ם 
הן:  "ואלו  הדין,  בבתי  לשופטים  יסוד  שבע תכונות  מציין 
חכמה, וענוה, ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת 
ומפרט את  ובעלי שם טוב". הרמב"ם הולך  הבריות להן, 
רוח  בהן  שניחנים  שמי  האלה,  התכונות  של  המשמעות 
שפלה,  ונפש  טובה,  עין  בעלי  והם  מהם,  נוחה  הבריות 
והם  הבריות,  עם  בנחת  ומשאן  ודבורן  טובה,  וחברתן 
מדקדקים על עצמם וכובשין את יצרן ויש להם לב אמיץ 
להציל עשוק ואינם רודפין לקבץ הממון, והם רודפין אחר 
הצדק, אוהבין את האמת ושונאין את החמס ובורחין מכל 

מיני העוול. )הלכות סנהדרין ב, ז(
אמנם, מינוי מוצלח אינו מהווה ערובה לכך שהאדם יתמיד 
שאיש  אחת  לא  קורה  כהונתו.  אורך  לכל  הטובה  בדרכו 
ציבור מתפקד היטב בתחילת דרכו, אך מאבד את הדרך 
בהמשך. דבר יפה אמר על כך אחד מאדמו"רי החסידות, 
בהתייחסו לברכה בתפילת העמידה שעוסקת במנהיגות, 
ויועצנו  כבראשונה  שופטינו  "השיבה  מבקשים:  אנו  בה 
ישובו?  והיעוץ  שהשיפוט  רוצים  אנו  למי  כבתחילה". 
מיהם השופטים והיועצים המעולים שהיו לנו בעבר? על-
רבנו  משה  כמו  ליועצים  היא  שהכוונה  נראה  המדרש  פי 

ולשופטים כמו שלמה המלך. 
היה  מודז'יץ,  בעיירה  דיינים  מינוי  לרגל  באירוע  אולם 
לאדמו"ר ממודז'יץ הסבר משלו: כל מנהיג ציבור, כך אמר, 
להצליח  טהורות  כוונות  מלא  כשהוא  בתפקידו  מתחיל 
לתועלת הציבור, וטעון בשפע רצון טוב לפעול במסירות 
ובחריצות למען הכלל ולקדם עניינים שברומו של עולם. 
הולך  אף  ולעיתים  ונשחק,  הולך  הוא  הזמן  במשך  ברם, 
מופרז,  עצמי  ביטחון  בהדרגה  לפתח  עלול  הוא  ונשחת. 
יפתח  ולעיתים אף  והתנשאות,  יוהרה  יש שיתגברו אצלו 
שיכרון כוח ועוד כהנה וכהנה רעות חולות. אנו מתפללים 
עצמם  שהם  כפי  להיות  שישובו  הסביר,  כך  מנהיגנו,  על 

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה
הרב ד”ר רונן לוביץ
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חודש אלול נקרא חודש התשובה, וגם לגבי המושג תשובה יכולים אנו 
לשאול את השאלה: לאן אנו אומרים לשוב? וכי בעבר היינו צדיקים גדולים?
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היו בתחילה ובראשונה, שכאשר הם באמצע הקדנציה או 
– עם כל הכוונות  יוסיפו להתנהג כמו בראשיתה  בסופה, 
כל  ועם  וביושר,  בנאמנות  הציבור  את  לשרת  הטובות 

הנכונות והמסירות שהיו להן כשהתחילו.
מגדול ועד קטן

מכל  נדרש  בגדול,  בכירים  תפקידים  מבעלי  שנדרש  מה 
כשחז"ל  עצמנו.  של  ומנהיגים  שופטים  כולנו  בקטן.  אדם 
דיברו על שליטת האדם בהתנהגותו הם השתמשו במונח 
יצר   - רשעים  שופטן,  טוב  יצר  "צדיקים  ואמרו:  שיפוט 
ב(.  סא,  )ברכות  שופטן  וזה  זה   - בינוניים  שופטן,  רע 
של  ושיפוט  מנהיגות  של  מנגנונים  קיימים  אדם  כל  אצל 
עצמו, וידועים בהקשר זה דבריו של על פתיחת פרשתנו: 
יב(  ד  )פרק  יצירה  בספר  לך".  תתן  ושוטרים  "שופטים 
נאמר כי "יש שבעה שערים בנפש האדם, שתי עינים, שתי 
הורוויץ  ישעיהו  ר'  הוסיף   והפה״.  נחיריים,  שני  אוזניים, 
התורה  רמזה  שלכך  והסביר  הברית  לוחות  שני  בספרו 
ללמדנו   התכוונה  היא  יחיד.  בלשון  לך"  "תתן  כשכתבה 
של  התקשורת  שערי  בכל  ושוטרים  שופטים  לשים  שיש 
האדם הפרטי, שיפקחו על מה שהאדם קולט ופולט במגע 

שלו עם החברה שמסביבו.
"סלפי" לנפש

חודש אלול נקרא חודש התשובה, וגם לגבי המושג תשובה 

יכולים אנו לשאול את השאלה: לאן אנו אומרים לשוב? וכי 
בעבר היינו צדיקים גדולים? בהמשך לרעיון של האדמו"ר 
מנסים  אנו  זה  שבחודש  להסביר  לי  נראה  ממודז'יץ 
להשיב את עצמנו להיות כבתחילה, בימים מקדם, באותה 
מאוויינו,  בראש  היו  גבוהים  אידיאלים  בה  בחיינו  תקופה 
נושאים ערכיים בערו בליבנו, ורצון כן להתקדמות רוחנית 
צריכים  אנו  כך  לשם  חוקנו.  לחם  היו  חברתית  ולעשייה 
שמנה  תכונות  באותן  שימוש  תוך  עצמנו  את  לשפוט 
ואהבת  יושרה  ויראה,  ענוה,  חכמה  בשופטים:  הרמב"ם 
אמת, בלב אמיץ בדקדוק עם עצמנו וברדיפה אחר הצדק 

בכנות ובלי משוא פנים. 
את  וחיפוש.  התבוננות  מלשון  גם  נדרש  "אלול"  השם 
המילים שמופיעות בפרשת המרגלים: "ויתורו את הארץ", 
עלינו  זה  בחודש  ארעא".  ית  "ויאללון  אונקלוס:  תירגם 
יותר  ולהתמקד  ציבור,  אנשי  על  בביקורת  פחות  לעסוק 
 – עצמי  צילום  הומצא  זה  בשביל  אולי  עצמית.  בביקורת 
"סלפי" במכשירי הטלפון החכמים שלנו, כדי ללמד אותנו 
בו  שיש  פנימי  חיפוש  לבצע  לעצמנו,  המבט  את  לכוון 
ולהשיב את עצמנו  ולשפר,  ורצון לשנות  לקיחת אחריות 

להיות טובים וטהורים כבראשונה.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה
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ַמר ַאְרֵצנּו  ה ְלִיְשָׂרֵאל,  ָהעוְמִדים ַעל ִמְשׁ ֵלי ְצָבא ֲהַגנָּ ַרְך ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחיָּ בֵּ ִמי ֶשׁ
ן  ם.  ִיתֵּ ֲאִויר ּוַביָּ ה בָּ ָשׁ בָּ יַּ דול ַעד ְלבוא ָהֲעָרָבה בַּ ם ַהגָּ ר ִמְצַרִים ּוִמן ַהיָּ ָבנון ְוַעד ִמְדבַּ בּול ַהלְּ ְוָעֵרי ֱאלֵהינּו ִמגְּ
ל ָצָרה ְוצּוָקה  יל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמכָּ מר ְוַיצִּ רּוְך הּוא ִיְשׁ דוׁש בָּ ִפים ִלְפֵניֶהם. ַהקָּ ִמים ָעֵלינּו ִנגָּ ה´ ֶאת אוְיֵבינּו ַהקָּ

ֶכֶתר ְיׁשּוָעה  יֶהם ִויַעְטֵרם בְּ ְחתֵּ ר ׂשוְנֵאינּו תַּ ָכל ַמֲעֵשׂה ְיֵדיֶהם. ַיְדבֵּ ָרָכה ְוַהְצָלָחה בְּ ַלח בְּ ל ֶנַגע ּוַמְחָלה ְוִיְשׁ ּוִמכָּ
יַע ֶאְתֶכם:  ֵחם ָלֶכם ִעם איֵביֶכם ְלהוִשׁ ֶכם ְלִהלָּ י ה´ ֱאלֵהיֶכם ַההֵלְך ִעמָּ תּוב: כִּ ֶהם ַהכָּ ם בָּ חון. ִויֻקיַּ ּוְבֲעֶטֶרת ִנצָּ

ְונאַמר ָאֵמן:

להורים  הסתגלות  קשיי  מעמידה  ארוכה  מחופשה  חזרה 
היומיום  לפעילות  ולחזור  לשוב  קל  לא  כאחד.  ולילדים 
ולשגרה לאחר שהתרגלנו להתעורר מאוחר ולהעביר את 
התרגלו  הילדים  והנאה.  כייף  בילוי,  של  תכניות  עם  היום 
עליהם  קשה  וכעת  ההורים  בחברת  שלם  יום  להיות 
לגן בצורה קלה  נבצע את תהליך החזרה  הפרידה. כיצד 

ויעילה? 
ראשית כדאי להתחיל את שעת השינה הקבועה כמה ימים 
לפני שחוזרים למסגרות החינוכיות. חשוב לזכור שילדים 
להתעורר  מנת  על  לפחות  שינה  שעות  לעשר  זקוקים 
ערניים, קשובים ומרוכזים, לאגור כוחות ולהתעורר לעוד 
יום של התמודדות לא פשוטה עם קשיי פרידה והסתגלות 

לגן חדש.

שנית, לנהל שיחות עם הילדים בהן מסבירים להם מה יקרה 
הגננת(  לגן....)שם  ללכת  תתחיל  "אתה  הקרובים:  בימים 
משחקים,  שם  לך  יהיו  חדשים,  חברים  המון  שם  ותפגוש 
אותך  לקחת  נבוא  כך  אחר  יפות.  פעילויות  והמון  ספרים 
אמא,  אבא,   – לקחת  יבוא  מי  יום  בכל  לציין  )חשוב  מהגן 

מטפלת, סבתא(.
בימים הראשונים כדאי להכניס את הילד בהדרגה לגן ולא 
להשאירו כבר ביום הראשון עד שתיים או עד ארבע אלא 
הראשון  ביום  שלוש:  בני  )ילדים  שעתיים  להוסיף  יום  כל 
עד עשר, אחר כך שתים עשרה, שתיים וארבע(. אם מדובר 
זו  בגן חדש, שהילד לא היה בו בשנה שעברה הדרגתיות 
את  לקחת  באים  כאשר  ארבע-חמש.  לבני  גם  מומלצת 
להתעניין  ואהבה,  חום  חיזוקים,  המון  לתת  מהגן  הילד 

חוזרים למסגרת בקלות, כיצד?
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הולמס פלייס שמחה להציג:
מתחם כושר פרטי לנשים המעניק חווית אימון ברמה הגבוהה ביותר

הולמס פלייס רעננה 09-7452005  •  הולמס פלייס נתניה 09-8624445
לתיאום ופרטים נוספים התקשרי:

בלבדלנשים חוויה

הינך מוזמנת ליום התנסות מתנה

* בכפוף לתנאי המועדון * בתיאום מראש *

ולשאול איזה סיפור סיפרה היום הגננת, אלו שירים שרתם, 
לילד  יסייעו  הממוקדות  השאלות  בחצר.  שיחקת  מי  עם 
מהערב  כבר  להכין  לגן  הבגדים  את  הפרטים.  את  לזכור 
בבוקר  מויכוחים  להימנע  כדי  הכיסא  על  השינה  לפני 
ללא  בנחת  יעבור  שהבוקר  מאד  חשוב  ממהרים.  כאשר 
כעסים הנובעים ממהירות ולחץ. כדאי להעיר את הילדים 
שעה קודם, שיתלבשו בכוחות עצמם, יאכלו ארוחת בוקר 
שוקו  כוס  עם  רק  מהבית  לצאת  לא  מאד  )חשוב  בריאה 
ועוגיה אלא לאכול היטב. לעיתים אוכלים בגן רק בשעה 
עלול  בבוקר  בשבע  שהתעורר  וילד  עשרה  אחת   – עשר 
לחוש רעב, שגורם לתסכול ולהרגשה לא נעימה המלווה 

אותו, בלי שהוא יהיה מודע לכך וודאי לא הגננת(.
יכולים לעמוד בהן רק  כדאי לא לפזר הבטחות שאינכם 
כדי שהילד יהיה רגוע וייכנס לגן ללא בכי. אמרו לו שאתם 
סומכים עליו, הוא ילד גדול ויתגבר, אתם הולכים לעבודה 
ותשובו לקחת אותו. לא כדאי לשהות זמן רב בגן. סמכו 
כל  זו  חוויה  עוברת  היא  אותו,  להרגיע  שתדע  הגננת  על 
שנה מחדש ויש לה ניסיון. אם הילד יראה אתכם מהססים 

וחסרי ביטחון, הדבר רק יגביר את בכיו עוד.
וכדאי  פרידה  בקשיי  העוסקים  נהדרים  ספרים  ישנם 
לספר אותם לילדים על מנת להקל עליהם: "ליאור בכה 
כשאמא הלכה" מאת שולה מודן, "גן הבוכים" מאת אסנת 
ישפה, "אמא תחזור עוד מעט" מאת תמר אדר, "תגידי איך 

קוראים לך" מאת נירה הראל.

כדאי להכין טבלה חדשה של לוח זמנים, השונה מחופשת 
למה  יידעו  הילדים  כך  המקרר.  על  במגנט  תלויה  הקיץ, 
עם  יותר  טוב  ויתמודדו  יותר,  רב  ביטחון  יקבלו  לצפות, 
– להזכיר   יום המחר  המשימות. לדבר עם הילד על סדר 
לילד את סדר היום ביום שלמחרת, כך לעזור לו להפנים 
השגרה  שיפנים.  שנרצה  הזמנים  לוח  עקרונות  את  חזרה 
של ארוחות בזמן, מקלחת בזמן, שינה בזמן – תורמת המון 
לביטחון הילד. לא לשכוח לפנות גם שעה אחת משותפת 
של הורה וילד של משחק אחר הצהריים בבית או בגינת 
ועל  היום  אותנו  הקורות  על  שיחה  כדי  תוך  המשחקים 
כי  חשובה  מאד  הזו  השיחה  ומחר.  הערב  לנו  מצפה  מה 
לנו  שנעים  בו,  מתעניינים  באמת  שאנו  לילד  מראה  היא 
להקשיב לו וסיפוריו מעניינים אותנו. שדרו לילד שמחה. 
שדרו לילד שאתם סומכים עליו, סומכים על הגננת שלו. 
עוברת  והדאגה  מודאגים  אנו  כאשר  קולטים  הילדים 

אליהם בחיישנים מאד מפותחים.
או  ימים  לכמה  שוב  יתחדש  שהבכי  ייתכן  החגים  לאחר 
יקרה מצב שילד שלא בכה בתחילת שנה בגן יבכה אחר 
החגים. אלו תופעות ידועות ומוכרות ואין צורך להתרגש 
מהן יתר על המידה. אך אם ההורים רואים שהילד מאבד 
חסר  או  עצוב  רוחו  מצב  בלילות,  היטב  ישן  לא  תיאבון, 
מנוחה יותר משבועיים ראשונים בגן )אחרי החגים ברצף(, 

כדאי לשתף את הגננת ואף לפנות לייעוץ מקצועי. 
הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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לפרשת שופטים
השוט של השופט

מבחין  ז"ל,  האר"י  של  דרכו  ממשיך  וויטאל,  חיים  הרב 
)ט"ז  ְׁשָעֶריָך"  ְּבָכל  ְלָך  ִּתֶּתן  ְוֹׁשְטִרים  "ֹׁשְפִטים  שבפס': 
"תתן  אלא  שעריכם'',  בכל  לכם  "תתנו  נאמר  לא  י"ח( 
וזאת כדי לעורר אותך,   – יחיד  – בלשון  לך בכל שעריך" 
'שערי  בכל  ושוטר  שופט  ותציב  משמר  שתשים  האדם, 
מה  את  לסנן  ועליך  והפה,  האוזניים  העיניים,  ראשך': 
רש"י  מפיך.  שיוצא  מה  על  ותפקח  ותשמע,  שתראה 
כותב שהאוזניים רכות ודקות והן הראשונות שנכוות, ועל 
אסור.  שהוא  בדבר  תסתכלנה  שלא  להשגיח  יש  העיניים 
והפה – לא יהא כהפקר – הן באכילתו והן בדיבורו, וסכנתו 
ההבל  ודברי  הרע  לשון  הרכילות,  דברי  בגלל   – גדולה 
למיניהם.  )תשקורת?(  התקשורת  באמצעי  הנשמעים 
ְּבַעֶּמיָך ֹלא ַתֲעֹמד  ָרִכיל  וכבר כתב הרמב"ם על "ֹלא ֵתֵלְך 
להרוג  וגורם  הוא,  גדול  'עוון  ט"ז(:  י"ט  )ויק'  ֵרֶעך"  ַּדם  ַעל 
"ולא תעמוד על דם  לו  נפשות רבות מישראל, לכן נסמך 
"ָמֶות  והרכילות עלולה להרוג, שהרי  רעך" )מרכל=מרגל, 
ְּבַיד ָלׁשֹון"(. ואם זכה האדם, לשונו מסוגלת להפוך  ְוַחִּיים 
חיים  הרב  ומסיים  ד'(.  ט"ו  )משלי  ַחִּיים''  ֵעץ  ו...  ל''ַמְרֵּפא 
כיאות,  'שעריו'  את  ישמור  האדם  אם  כי  באומרו,  וויטאל 

גמולו רב מאוד – ייפתחו בפניו שערי גן עדן.
ה'שופט'  בין  שורשים  של  קשר  שיש  למדתי  הקטן  ואני 
לבין ה'שוט', המקל, וכיצד? בחילופי פ/ב )כמו: נשב/נשף, 
נובל/נופל(, שורש שפ"ט קרוב לשב"ט. 'שבט' ביסודו הוא 
ִאיׁש  ַיֶּכה  "ְוִכי  להלקאה:  כמקל  גם  המשמשת  עץ  זמורת 
שליטה  כמכשיר  וגם  כ'(,  כ"א  )שמ'  ֶבט"  ַּבּׁשֵ  ... ַעְבּדֹו  ֶאת 
ֹצאן  ְבִׁשְבֶטָך  ַעְּמָך  "ְרֵעה  אדם:  בני  על  והן  הצאן  על  הן 
מניצים  שבו  'שבט'  חודש  )ומכאן  י"ד(,  ז'  )מיכה  ַנֲחָלֶתָך" 
כסא-כורסה(  )כמו:  ר'  בתוספת  הענפים(.  ה'שבטים', 
נקבל את ה'שרביט' שהוא סמל הסמכות והשלטון – שבט 
'ראש  הוא  בשרביט  שהמחזיק  ברור  וממילא  מושלים, 
השבט', ראש המטה, ויש לו הסמכות לשפוט ולהעניש את 
בני שבטו. ופעמים היה מלקה ב'שוט'=שבט )בחילופי ב/ו, 
כמו שובל/שוליים, קבוצות/קווצות(, ואם הוא חכם, כי אז 
היה מייסר לא בשוט כי אם ב'שבט פיו', כפי שאומר ישעיה 
ָיִמית  ְׂשָפָתיו  ּוְברּוַח  ִּפיו  ְּבֵׁשֶבט  ֶאֶרץ  המשיח:"ְוִהָּכה  על 
ב'שבט'  השתמשו  והסופר  המחוקק  גם  ד'(.  )י"א  ָרָׁשע" 
הענף, לאחר שהפכו אותו לחרט כתיבה, לקולמוס )מלה 
את  והערבים  ה'קלמר'  את  העברים  'גנבו'  וממנה  יוונית, 
ה'ַקַלם'=עט, עפרון(; ועל שבט זבולון שהיו חכמים ונבונים 
אומרת דבורה: "ומזבולון מושכים בשבט סופר" )שופ' ה' 

נאחל  ימי ה'סליחות'  נמצאים לקראת  ועתה כשאנו  י"ד(. 
)תה'  ְיַנֲחֻמִני"  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  "ִׁשְבְטָך  הפס':  בנו  שיקויים 

כ"ג(.
ֶצֶדק במתן צדקה 

 באילו מילים מתארת הפרשה מתן צדקה לעניים? "ָנתֹון 
ּוְלֶאְבֹיְנָך  ַלֲעִנֶּיָך  ְלָאִחיָך  ָיְדָך  ִּתֵּתן לֹו", או "ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת 
"ליתן  אומרים:  חז"ל  בלשון  י'-י"א(.   )ט"ו  ְּבַאְרֶצָך" 
צדקה/נדבה",  "לתת  אומרים  היינו  ימינו  ובלשון  צדקה", 
ביסודה  אמנם  וכדומה.   "גמ"ח"  לנזקקים",  תרומה  "מתן 
אך  'צדק',  של  משמעות  נושאת  בעברית  'צדקה'  המילה 
באה  צדקה  המילה  המקרא:  בלשון  ביניהן  הבדל  ישנו 
המגיע  את  אחד  לכל  "לתת  שמשמעו  צד"ק,  מהשורש 
ע"י  צדק  עשיית  מציינת  צדקה  שהמילה  נבין  מכאן  לו". 
הליכה בדרכו של הצדיק; באשר הצדיק עושה הכול כדי 
לתת לכל אחד את המגיע לו ולא לקחת את שאינו מגיע 
בעוד  צדקה,  נקראים  הטובים  המעשים  מכלול  וכל  לו; 
שהצדק הוא האידיאל המשפטי המופשט: "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט 
ֲעִמיֶתָך" )ויקרא י"ט ט"ו(. בלשון חז"ל קיבלה ה'צדקה' רק 
שנתינה  התפיסה  עפ"י  וחסד,  נדבה  נתינה,  של  משמעות 
לעניים בסופו של דבר תורמת לעולם צודק יותר, ולכן היא 
נקראת צדקה. בעצם יכול העני ב'צדק' לתבוע את חלקו 
ממי שיש לו, באשר הקב"ה זיכה אותו ב-10% יותר ממה 
שמגיע לו, והוא צריך להיות מאושר שהקב"ה השליש בידו 
פיקדון, וכאשר ייָקרה בדרכו אדם נצרך, יוכל הוא לזכות 
במצוות "ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך". זה אינו  charity – נדבה 
אותו;  תובע  שהצדק  המציאות  מחויב  דבר  אלא  וחסד, 
לו  להעניק  מתחייב  ואתה  אצלך  זכות  נקודות  ישנן  לעני 
אותן בשמחה, ומכאן זה התגלגל למושג של "צדק חברתי" 

בלשון ימינו.
בצדקה:  מעלות  שמונה  הרמב"ם  מונה  חז"ל  ובעקבות 
גדולה  מעלה  מזו.  למעלה  זו  בצדקה  יש  מעלות  "שמונה 
ְך ]=שהפך  שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל ֶשמָּ
שותפות  עמו  עושה  או  הלוואה  או  מתנה  לו  ונותן  לעני[, 
יצטרך  ידו עד שלא  או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את 
ותושב",  "גר  בו",  "והחזקת  נאמר  זה  ועל  לבריות לשאול 
"וחי עמך" כלומר החזק בו עד שלא ייפול ויצטרך. פחות 
מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן, ולא ידע העני 
ממי לקח, שהרי זו מצווה לשמה... וקרוב לזה הנותן לתוך 
קופה של צדקה. ולא יתן אדם לתוך קופה של צדקה אלא 
אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע להנהיג כשורה, כר' 
חנניה בן תרדיון. פחות מזה שידע הנותן למי ייתן, ולא ידע 

העני ממי לקח...

  
אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. תרומות תתקבלנה בברכה 

לחשבון 1560456  בנק לאומי סניף 952- נתניה, הרצל – שד' בנימין.  תזכו למצוות!
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