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עת צרה, אבל עיון הלכתי מעלה שהדבר כלל 
אינו פשוט. מסתבר שהכל תלוי בכוונת הלב 

אם נשאל אדם מהשורה מהו ספר תהלים 
בשבילו, קרוב לודאי שמעטים בלבד יסתפקו 
בהגדרה 'אחד מעשרים וארבע ספרי התנ"ך'. 
בשביל עם ישראל לדורותיו ספר תהלים הוא 

הרבה מעבר לכך, הוא כותל דמעות. על כל צרה 
שלא תבא על הציבור או על היחיד, ספר תהלים 

משמש כמקור לתחנון ולבקשת רחמים, לבכי 
ולפורקן של צער. דוד המלך, ושאר מחבריו של 
הספר, הצליחו באופן מעורר השראה במשימה 

שמעטים מאד הצליחו בה - לתת ביטוי כן ואמיתי 
לרגשות העמוקים ביותר בלב בני האדם, ולהצליח 

להישאר רלוונטיים אלפי שנים לאחר שהחיבור 
הושלם. אכן, ראוי הוא ספר תהלים למעמד שזכה 

לו.
דא עקא, שאל לנו לשכוח, שככלות הכל, ספר 

תהלים היה ועודנו אחד מספרי הקודש. עניין זה 

חשוב לא רק מפני שעלינו לקיים בו מצוות תלמוד תורה, 
אלא גם – ואולי בעיקר – מצד ההשלכה ההלכתית שיש 
לכך על השימוש שאנו עושים בו כיום. מסתבר, שאותו 

אינסטינקט דתי, השולף אל ספר התהלים בעתות צרה, 
כלל אינו פשוט מבחינה הלכתית.

אחרון הלחשים
המשנה במסכת סנהדרין )י, א( מונה את האנשים 

שבאמונתם ובמעשיהם מאבדים את חלקם לעולם 
הבא. בין היתר מוזכר שם מי ש"לוחש על המכה ואומר 
'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני 

ה' רפאך'". ממבט פשוט נראה היה שאותו לוחש נוהג 
במנהגי עבודה זרה ועל כן הוא מאבד את חלקו לעולם 

הבא, אך קשה מאד להסביר כך. ראשית, לא מצאנו 
שהשופך דמים או המגלה עריות מאבד את חלקו לעולם 

הבא, למרות שגם הללו איסורים חמורים שיש למסור 
עליהם את הנפש. ומדוע יצאה עבודה זרה מן הכלל? 

ושנית, אם אכן כוונתה של המשנה היא לאיסור עבודה 
זרה, מדוע הזכירה דווקא את הלוחש על המכה? וכי 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה
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חסרים מנהגים אליליים שהיתה יכולה להזכיר במקום זאת?
על כרחנו יש בלוחש על המכה עניין עקרוני יותר, משהו הפוגם 
ביסודות האמונה העמוקים ביותר. חכמי התלמוד הסבירו זאת 

)בבלי סנהדרין קא, א(: 
והלוחש על המכה - אמר רבי יוחנן: וברוקק בה, לפי שאין 

מזכירין שם שמים על הרקיקה. איתמר, רב אמר: אפילו נגע 
צרעת. רבי חנינא אמר: אפילו ויקרא אל משה.

דברי רבי יוחנן מסבים את דין המשנה לכיוון לא צפוי. לא 
הלחישה עצמה היא הבעייתית ולא הסיטואציה היא הגורמת. 

לדברי רבי יוחנן עומד ברקע המשנה נתון נעלם, הידוע ככל 
הנראה למביני דבר, והוא המעשה החמור כאן. הלוחש על המכה 

רוקק לפני כן, וכאשר מזכירים פסוק עם שם שמים על רקיקה 
הרי שיש בכך זלזול השם חמור ביותר; מעין "דבר ה' בזה". על כן 

הלוחש מאבד חלקו לעולם הבא, לפי שלא שמר על קדושת ה' 
)על פי פירוש המשנה לרמב"ם שם(. 

פירוש זה הינו מפתה ומזמין, ועם זאת קשה. הרי סוף סוף 
המשנה דברה על סיטואציה מאד מסוימת, של מכה ושל לחישה, 

ולא הזכירה כלל את עניין הרקיקה. מדוע אם כן התנסחה 
המשנה דווקא בדרך זו? מדוע לא כתבה באופן פשוט שהמזכיר 

שם שמים על הרקיקה, בכל דרך שהיא, מאבד חלקו לעולם 
הבא? 

הרמב"ם ככל הנראה חש בקושי זה ולכן הבין שהדעות הנוספות 
המובאות בגמרא מפי רב ורבי חנינא, חולקות על רבי יוחנן 
ומפרשות את המשנה כפשוטה. הנה כי כן, רב ורבי חנינא 

מצטטים פסוקים שאין בהם את שם ה', ולדעתם אף הלוחש 
אותם מאבד חלקו לעולם הבא. וזאת מדוע? מסביר הרמב"ם 
בהלכותיו )הלכות עבודה זרה יא, יב; כנראה חזר בו מפירושו 

למשנה. עיין בפירוש כסף משנה על אתר(:
הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה וכן הקורא על התינוק 

שלא יבעת והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל 
שיישן, לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים אלא שהן בכלל 

הכופרים בתורה שהן עושין דברי תורה רפואת גוף ואינן אלא 
רפואת נפשות שנאמר ויהיו חיים לנפשך.

בהלכה זו הולך הרמב"ם בעקבות גישתו המחמירה של רבי חנינא 
בגמרא, שטען שאף אם אדם קורא על המכה פסוק "תמים", 

שלא מוזכרת בו לא רפואה )כשיטת המשנה( ולא מכה )כשיטת 
רב(, הדבר אסור. הסבר הרמב"ם לכך הוא שבלא שום קשר 

לזלזול בשם שמיים, יש בעיה חריפה עם מי שמשתמש בתורה 
כאמצעי לריפוי הגוף. התורה איננה מכשיר מאגי ולא מעשה 

כשפים חס וחלילה. מי שחושב שבקריאת פסוק כזה או אחר, 
תיעלם ממנו מכה או יוסר ממנו פגע רע, ללא שום שינוי פנימי 
או מאמץ מצידו, הופך את התורה לאחרון הלחשים של כמרי 

העבודה הזרה. אבל התורה איננה כזאת. התורה, תורת ה', מכילה 
מצוות והוראות מוסר. מי שהולך בדרכן, נפשו ִמתקנת, דעותיו 

מתיישרות, ואז כל חייו, הרוחניים והגופניים כאחד, נראים אחרת 

)ראה מורה נבוכים ג, כז(. המפתח לתיקון החיים מצוי בתוכן הנלמד 
של התורה, לא בכוחה המאגי.

בין בריא לחולה
דברים אלו יפים כשלעצמם ונכונים, אך בכך לא תם הסיפור. 

שכן, חז"ל במסכת שבועות מוצאים שהם סותרים את מנהגו של 
רבי יהושע בן לוי )עליו מבוסס חלק גדול מטקס קריאת שמע על 

המיטה( לקרוא פסוקים ומזמורים לפני שינתו, כדי להינצל מפגעים 
ונגעים. שואלת הגמרא )בבלי שבועות טו, ב; בתרגום(:

וכיצד עשה רבי יהושע בן לוי כך? והרי אמר ר' יהושע בן לוי: אסור 
להתרפאות בדברי תורה! להגן שונה הדבר. 

התלמוד מחלק בין מקרה שבו יש מכה לפנינו ואז אסור לקרוא 
פסוקים ומזמורים כדי להתרפא, ובין מקום שבו אין מכה גלויה 

והאדם קורא את אותם פסוקים ומזמורים רק כדי להתגונן מפגעים 
וצרות מזדמנות, כמו במקרה של רבי יהושע בן לוי. במלים אחרות 

החילוק הוא בין בריא לחולה. חולה שקרא פסוקים נחשב כלוחש על 
המכה. בריא, לעומת זאת, יכול לקרוא כדי להגן על עצמו מפגעים 

עתידיים.
את החילוק הזה פוסק לכאורה הרמב"ם להלכה )הלכות עבודה זרה, 

שם(:
אבל הבריא שקרא פסוקין ומזמור מתהילים כדי שתגן עליו זכות 

קריאתן וינצל מצרות ומנזקים הרי זה מותר.
ניכר מהלכה זו שכבר בימי הרמב"ם רווח המנהג לקרוא תהלים כדי 

להינצל מצרות ופגעים רעים, והוא מתיר זאת שכן מדובר בבריא 
ולא בחולה. לכן רבי יהושע בן לוי קרא פרקי תהילים לפני שינתו ולכן 

גם בטקס הרחבת העיר ירושלים קראו מזמורים להגנה מפני נגעים 
ופגעים )בבלי שבועות שם(. 

אבל כאן מתעורר קושי גדול על מנהגינו. אם קריאת תהלים הותרה 
רק לבריאים, כיצד אנו מרשים לעצמנו לקרוא כיום תהלים על 
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חולה או על כל צרה שלא תבוא עלינו ח"ו, והרי זה כמו הלוחש על 
המכה? את השאלה העלה הרב אליעזר וולדנברג בספרו )שו"ת ציץ 

אליעזר יז, ל(:
ראיתי בספר משנת יעקב... שמקשה על הנוהג המקובל לומר 

תהלים לרפואתו של חולה, וזה לשונו: ותימא דמבואר כאן דרק 
לבריא מותר אבל עבור חולה אסור לקרוא פסוקין ומזמורי 

תהלים כדי שתגן עליו זכות קריאתן וינצל מצרות וממזיקין, ואם 
כן איך אנו אומרים פרקי תהלים על החולה ואחר כך אומרים יהי 

רצון מלפניך וגו' בזכות ספר תהלים שקראנו לפניך וגו' בזכות 
מזמוריו וגו' ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך ולחולה פלוני בן 

פלוני וגו', הרי לכאורה דבר זה אסור לחולה כנזכר?
הרב וולדנברג הולך בדרכו, ומתרץ לפי שיטת המאירי שכל האיסור 
חל כאשר האדם לא עושה דבר אחר לרפואת החולה ומסתמך רק 

על התהלים. ואולם, אם במקביל לקריאת פרקי התהלים עוסק 
האדם ברפואה ונוטל תרופות, מוכח שאין מדובר בלחש, ועל כן 

מותרת קריאתם. הקושי לשיטתו יהיה רק "על יחידים בודדים שלא 
משתמשים ברפואות לריפוי מחלת החולה ומסתמכין על אמירת 

התהלים בלבד" )שם(. 

ביטוי של תפילה
אני הקטן מבקש להציע הסבר נוסף להיתר שאנו נוהגים היום. 

ראשית, על פי דברינו בפתיחה נראה לומר שפרקי תהלים אינם 
משמשים אותנו בעת צרה כ"דברי תורה" אלא כתפילה. כשאנו 
קוראים את תחנוניו של דוד לבוראו בעודו נמצא בצרה וצוקה, 

אנו מביעים למעשה את המצוקה שלנו בפני בורא עולם. שירתו 
היא הדרך שלנו לבטא את עצמנו בדרך של תפילה ולא בדרך של 
קריאת פסוקים מן התורה, ועל כן אין כאן לחישת פסוקים והדבר 

מותר. 
דא עקא, שהסבר זה הינו אפשרי רק כאשר אנו קוראים מזמורים 
שאנו מבינים ומזדהים עם תוכנם. רק אז ניתן לומר שאנו נושאים 

פרקי תפילה ולא פרקי תורה. אך כידוע לא תמיד המצב כן. פעמים 
רבות אנשים קוראים פרקי תהלים מבלי שהם מבינים לחלוטין את 

משמעותם ואף לא את המלים הכתובות בהם. או אז, שב ועולה 
הקושי – כיצד אנו קוראים פרקי תהלים על חולה ועושים בכך 

שימוש אסור בדברי תורה? 
כדי לענות על כך אני מבקש לחזור אל דברי הגמרא והלכת 
הרמב"ם. לכאורה חילוק הגמרא בין רפואה למכה ובין הגנה 

לעתיד קשה. מה לי אם אדם קרא פסוקים לשם רפואה או לשם 
הגנה מן המזיקים? לכאורה בשני המקרים התורה משמשת אותו 

כלחש מאגי? דומני שאפשר ללמוד את התשובה מהלכת הרמב"ם 
שהובאה לעיל: "אבל הבריא שקרא פסוקין ומזמור מתהילים כדי 

שתגן עליו זכות קריאתן וינצל מצרות ומנזקים הרי זה מותר". 
מילת המפתח היא כאן "זכות". החילוק הוא אינו בין חולה ובריא 
דווקא, אלא בין שתי תפיסות ביחס לתהלים. כאשר אדם תולה 
בפרקי התהלים כוח על טבעי לרפא או להציל, הוא מאבד את 

חלקו לעולם הבא, שכן הפך דברי קודש ללחש. מנגד, אם אדם 

קורא תהלים מתוך רצון לעסוק בדברי קדושה, והוא מאמין 
שבזכות עיסוקו זה, תצמיח לו ההשגחה הא-להית ישועה ורפואה, 

אזי הדבר מותר. במקרה זה אין התהלים פועלים מכוחם שלהם, 
אלא קריאתם מרוממת את האדם ואילו ההשגחה הא-להית היא 

שמגינה עליו מפני חולאים ופגעים. 
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לצביקה ולחנה קורצוויל
מזל טוב להולדת הנכד

בן לליאת ולאלירן כהן

שתזכו לגדלו לחופה, למצוות ולמעשים טובים!
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שיטת המקל והגזר
שיטת המקל והגזר היא כינויה של שיטת שכנוע 

וחינוך המתבססת על מתן תמריצים חיוביים למי 
שמבצע את הפעולה הרצויה, וענישה במידה 

ולא יבוצע הדבר על ידו. המקל מסמל את חלק 
הענישה והגזר את חלק התמריצים. שיטה זו 

חורזת את רוב פרשות ספר 'דברים', הן כאשר 
משה מתאר את קורות עם ישראל במדבר, והן 

כאשר הוא עוסק בענייני שכר ועונש בעתיד. 

בפרשתנו בולטים שני המרכיבים הללו, בדברי 
משה על שני אירועים שעם ישראל צריך לזכור 

בהמשך דרכו: האחד: "ָזֹכר ִּתְזֹּכר ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

אחד, אמר לו אותו הבן ראית את אבא. אמר לו אביו אינך יודע 
היכן אני, השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו" )רש"י לשמות יז, ח(. 

במשל זה מתואר ה' בתור אב רחום האוהב את בנו ומספק לו כל 
צרכיו. המשל מתחיל בכך שהאב מוכן לתת לבנו כל אשר יחפוץ, 

ורק משהבן נוהג בכפיות טובה, וכביכול לא מכיר כלל בכך שיש לו 
אבא הנושא אותו, מביא האב עונש על הבן בדמות עמלק. 

דוגמאות מעולם הספורט
שני משלים מדרשיים אלה משקפים את שתי דרכי ההתגלות 

שציינו, והם מעמידים אותנו על שתי צורות ההופעה של ה' 
שרווחים במסורת ישראל: בתור מלך ובתור אב. בתפילותינו הדבר 

בולט ביחס אל ה' כאל "אבינו מלכנו". בתור אבינו הקב"ה נוקט 
בשיטת הגזר, ובתור מלכנו הוא משתמש במקל.

לכאורה שילוב שני האלמנטים הללו הוא מובן מאליו, אולם 
בפועל יש מי שנוקטים רק בשיטת הגזר, ויש שמשתמשים 

במקל בלבד. דוגמה מעניינת לכך התרחשה לעיני כול העולם 
באולימפיאדת לונדון 2012, כשהתברר שספורטאים במדינות 

המערב הזוכים במדליות מקבלים תגמול כספי משמעותי, ואילו 
מי שנכשלו לא נענשו. לעומת זאת במדינות המזרח, דוגמת סין 
וצפון קוריאה המדיניות הפוכה – להצלחות התייחסו כאל מובן 

מאליו, אולם כישלונות גררו בעקבותיהם עונשים כבדים.

שילובים בחינוך
השיטה המקובלת בשדה החינוך משלבת את המקל והגזר גם 
יחד. הרציונל והרעיון העקרוני שמאחורי שיטה זו הוא שאין די 

באחת מן הפעולות כדי להפעיל כראוי את מבצע הפעולה, שכן 
אם נותנים רק תמריצים חיוביים )הגזר(, לא די בכך כדי לדחוף 
קדימה, ואם מפעילים רק את המרכיב השלילי )המקל(, הדבר 

עלול להכניס ללחץ מזיק ולהביא לאנטגוניזם כלפי הגורם 
המתגמל.

ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ִמְצָרִים" )דברים ז, יח(, והשני: "ְוָזַכְרָּת ֶאת 
ָּכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֹהִליֲכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר" )דברים 
ח, ב(. התבוננות בשתי הזכירות הללו מגלה שמדובר בשני סוגים 

שונים של התגלות שחוו בני ישראל. במעשי ה' במצרים הוא 
התגלה כאל מעניש, העושה שימוש במידת הדין התקיפה. לעומת 

זאת כש-ה' הוליך את עמו במדבר הוא התגלה כאל גומל חסד, 
הדואג להרוות את צימאון העם במים, להאכילו במן, ולעשות לו 

ניסים שונים שאפשרו לו להתקיים בצורה טובה בדרכו הקשה 
במדבר סיני. 

שני משלים לקשר בין ה' וישראל 
כפל המרכיבים הזה מופיע גם בשני משלים ידועים, בהם 

מתארים חז"ל את הקשר בין ה' וישראל בשנות הנדודים במדבר, 
אשר רש"י מביאם בפרושו. האחד מופיע בפרשתנו על הפסוק:  

"ְוָחָרה ַאף ה' ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים... ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ 
ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ה' ֹנֵתן ָלֶכם" )דברים יא, יז(. רש"י כותב: "משל למלך 

ששלח בנו לבית המשתה והיה יושב ומפקידו אל תאכל יותר 
מצרכך שתבוא נקי לביתך, ולא השגיח הבן ההוא. אכל ושתה 

יותר מצרכו והקיא וטנף את כל בני המסיבה. נטלוהו בידיו וברגליו 
וזרקוהו אחורי פלטין". כאן מתואר הקב"ה כמלך שמתנהג עם 

עמו בנוקשות ובמידת הדין. המשל מתחיל בפקודות ובאזהרות 
שהמלך פוקד על בנו, ומסיים בעונש קשה של גירוש.

המשל האחר מובא בפרושו של רש"י לפסוק "ויבא עמלק וילחם 
עם ישראל ברפידים", שם הוא  כותב: "משל לאדם שהרכיב בנו 
על כתפו ויצא לדרך, היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא טול 
חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שניה וכן שלישית, פגעו באדם 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
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.p.c אזכור של יראת העונש איננו

אכן, המצב האידיאלי הן בחינוך והן בעולם הדתי איננו עשייה 
מתוך יראת העונש, ואף לא מתוך תקווה לגמול. המצב אליו 

יש לחתור הוא שהאדם יעשה את הטוב מפני שהוא טוב, וימנע 
מהרע בגלל שהוא רע. כלשון חכמים: "עשה דברים לשם פעלם", 

וכדבריהם במסכת אבות: "ַאל ִּתְהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב 
ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ֶאָּלא ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשֹּלא 

ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס" )א, ג(.

גם בפרשותינו מופיעה עבודת ה' בצורתה האידיאלית הזו. כך 
בפרשת 'שמע' התורה מצווה: 

"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך" 
)דברים, ו,ה(, וכך בפרשתנו: "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְרָּת 

ִמְׁשַמְרּתֹו ְוֻחֹּקָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצֹוָתיו ָּכל ַהָּיִמים" )יא, א(. אמנם 
במצוות שאנחנו לא מבינים אין מקום לצפות לעשייה טהורה 

לשם המצווה בלבד, אולם לפחות במצוות מוסריות וחברתיות 
שיש להן משמעות שמובנת לכל אדם, עלינו לדרוש מעצמנו גם 

כיום שנפעל בשל חשיבות המצווה ולא ממניעים תועלתניים.

קטן עלינו
המחשה נוקבת לנושא זה חשתי בימים האחרונים, כאשר דיברתי 
בפני קהלים שונים בגנות מעשי האלימות החמורים שבוצעו כלפי 

יהודים וכלפי ערבים. היו אנשים, בעיקר בקרב הנוער, שהסכימו 
לגנות מעשים אלה רק בגלל הנזק וחוסר התועלת שבהם. 

דומני שכל אדם בוגר בר-דעת מבין שמעשים אלה רעים מצד 
עצמם מבחינה אנושית-מוסרית, ולא רק בגלל היותם קונטרה-

פרודוקטיביים . 

במצוות שבין אדם לחברו, ובכל מצווה שאנו מסוגלים להבין את 
משמעויותיה, מן הראוי שנשכלל את העשייה לשמה. במצוות 

שאנו מבינים פחות, לא יזיק אם נזכור ש-ה' אינו רק אב הרחמן 
אלא גם א-ל נקמות. הוא מצווה אותנו על אהבה, אך דורש גם 

יראה, מציע גזר אך גם מקל. משום כך אנטיגנוס איש סוכו סיים 
את אמרתו במסכת 'אבות' על עבודת ה' לשם שמים במילים: 

"ִויִהי מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם". לא יזיק אם נחזיר לשפת הדיבור 
והמחשבה שלנו את המושג יראת שמים. לדברי משה בפרשתנו 
שהובאו לעיל: "מה כבר ה' ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ה'" )י, 

יב(, ובמילים פשוטות: להיות ירא שמים - קטן עלינו!  

גם בעבודת ה' המקל והגזר ירדו כרוכים לעולם. בהמשך לכך 
מדבר משה בפרשתנו על שתי דרכים בעבודת ה': אהבה ויראה. 

משה אומר: "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶהיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם 
ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו ְוַלֲעֹבד ֶאת ה' 

ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך" )דברים י, יב(. האהבה לה' נובעת 
מרגשות חיוביים, והיא ניזונה מהכרת תודה ומראיית הקב"ה כאב 

רחום וחנון. היראה, לעומת זאת, נובעת מהמודעות לכך ש-ה' 
מסוגל להיות גם א-ל קנא ונוקם היכול להתנהג גם כמלך מעניש.

כמה עליות וירידות יש בנתניה?
למרות שכפל פנים זה בעבודת ה' ובעניין השכר והעונש מוכר 

לכולם, המציאות היא שבעולם בן זמננו אוהבים מאוד את רעיון 
הגמול, אך רגילים להסתייג ממושג העונש. מרכז גוטמן שבמכון 

הישראלי לדמוקרטיה ערך עבור קרן אבי חי סקר לבחינת דמותה 
היהודית של החברה הישראלית בהיבטים של רמת דתיות, אמונה, 

ערכים ומנהגי דת ומסורת. הסקר שנערך בשנת  ציינו 2009 80% 
מהנשאלים שהם מאמינים כי יש גמול טוב על מעשים טובים, אך 

רק 74% אמרו שהם מאמינים בכך שיש עונש על מעשים רעים. 
תוצאות דומות התקבלו גם בסקרים קודמים שנערכו בשנים 1991 

ו-1999. לכאורה ממצאים אלה משוללי כל היגיון, שהרי השאלה 
כמה מאמינים בשכר וכמה מאמינים בעונש היא כמו השאלה 

כמה עליות וכמה ירידות יש בנתניה, שהרי אלו שני צדדים של 
אותה מטבע. אולם למרבה הפלא ישנם כנראה אנשים רבים שלא 
יתבלבלו לגבי מספר העליות והירידות, אך הם מתעקשים להאמין 

בשכר ולכפור בעונש. 

הדחקת העונש
נראה שההסבר לכך נעוץ. בעובדה שאנשים רוצים להאמין 

בשכר, אך מעדיפים להדחיק את אפשרות העונש. יתר על כן, 
 p.p בזמננו, החשש מפני עונשים נתפס כמושג ארכאי, שאיננו

]=פוליטיקלי קורקט[. לא במקרה דווקא במדינות המערב מעניקים 
לספורטאים רק גזר, ולא במקרה בחינוך של זמננו מדגישים יותר 

את התמריצים החיוביים. בעולם שלנו לא נעים לדבר על רוע 
ועל עונשים. אנו יכולים לראות גם בזירה המדינית הבין-לאומית 
כיצד מדינות המערב מתקשות לעכל את העובדה שיש בעולם 

המוסלמי אנשים רעים ומסוכנים שצריך להגביל אותם ולהיזהר 
מפניהם, וכי הדרך לטפל בהם היא באמצעות עיצומים ולא 

הסכמים, מלחמה אינטנסיבית ולא טפטופי פגזים. למרבה הצער, 
העובדה שהמערב מתקשה להאמין שאנשים יכולים להיות באמת 

רעית, אינה גורמת לרע להיעלם, ולא לרעים להיאלם.

גם בשפת המושגים הדתית חל תהליך דומה. אמירות חיוביות 
בנוסח "תודה לאל", המתייחסות לבורא כאל חנון ומעניק, 

נשמעות לעיתים קרובות, ואפילו מפי אנשים שאינם אמורים 
על דקדוק במצוות. לעומת זאת, המושג "יראת שמים" איננו 

שגור כל כך על לשוננו. שימושים שונים במושג זה רווחו בעבר 
הן במקורותינו כמו גם בשפה היהודית המדוברת, אולם כיום כל 
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לקראת החגים ולקראת החזרה ללימודים

וגופיות ציצית במשלוחים עד הבית! ציציות 

 050-6434218 להזמנות תהלה: 

מתנות מקסימות לחגים

לתמונות והזמנות חפשו:"רקמה ישראלית 

מרמלדה"  בגוגל

יודאיקה ורקמה ישראלית במיטבה!

מרקוביץ'
ית שראל י רקמה 
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רותם נכסים הוא משרד התיווך הוותיק ביותר במעלה אדומים!
אצלינו תקבלו מענה מקצועי במכירה או קניה של דירה וגם חבילת 

שירותים ייחודית: עו"ד לעינני נדל"ן, קשר עם בנקים למשכנתאות,

קשר עם משכנתאות וקישור לבעלי מקצוע נוספים. 

אצלינו תקבלו מענה כדי למכור ו\או לקנות נכס עם חיוך!

רוצה קריירה מבטיחה בנדל"ן?
יש לך הזדמנות להצטרף לצוות מנצח! אצלינו תרגיש בבית!

אנו מבטיחים ליווי בדרך להצלחה, עכשיו זה הזמן לקריירה.

אנו מחפשים סוכנים בעלי רישיון תיווך, גם ללא ניסיון לעבוד איתנו 

לא רק במעלה אדומים. ליווי והדרכה ותנאים טובים למתאימים. 

יובל ג, מנהל 054-4510582
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 25%
הנחה בעמלת 

תיווך
למביא מודעה זו
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שאי סביב עינייך וראי 
כולם נקבצו ובאו לך

הפטרת )ישעיה מ"ט י"ד( היא השנייה בסדרת 
שבע הפטרות הנחמה )"שבע דנחמתא"( 

אותן התקינו חכמים לקרוא בשבתות שלאחר 
תשעה באב ועד ראש השנה. בדרך כלל 

ההפטרה מזכירה את פרשת השבוע שנקראת 
באותה שבת, אך כל הפטרות ספר דברים אינן 

קשורות בקשר תכני לפרשה אלא הן מענייני 
פורענות, נחמה או תשובה )מלבד הפטרת 

מהמדינה. התשובה: אפס שקלים. מי שלא חסך בימי חייו לעת 
זקנה אין שום קצבה. ואלו רק פרטים קטנים, שוליים לכאורה. 

אמנם, לאחר התקפות אנטישמיות במקומות שונים בעולם 
בעת האחרונה ובעקבות בקשתו של ראש הממשלה ליהודים 

"שובו הביתה", גברה העלייה לארץ. למרות הביקורות שספגה 
אמירה זו של נתניהו מראשי מדינות, שראו בה פגיעה אישית 

כאילו ואין ביכולתם להגן על היהודים המתגוררים בארצם, 
והבטחה אישית מנגד ליהודים להישאר בארצות מגוריהם, 
לא פסקה העלייה בעוצמות שונות של זרמים. אפילו אמיר 

חצרוני, מיודענו, שהצהיר קבל עם ועדה שהוא עוזב לברלין, 
עקב ההתקפות עליו בנוגע לאמירותיו הגזעניות ליוצאי המזרח, 

שב, למרבה הפלא, לאחר זמן קצר. לעיתים קשה לי להבין 
מה גורם ליהודים להשתקע בחו"ל. מלבד התחום החומרי, 

כמובן )כמובן להם, כמובן, לא מובן לי אישית(. לו הייתי גרה 
בחו"ל היום והייתי מעמידה על כף המאזניים מחד התרחקות 
מהשפה העברית, אם ארצה בכך ואם לאו, אם אודה בכך ואם 

לאו, הרי שאני וילדיי ונכדיי הגדלים ומתחנכים בבתי ספר ובגני 
ילדים בחו"ל מתרחקים מהשפה. ואני נוטה לייחס לידיעת שפה 

חשיבות גדולה מאד. ידיעת שפה היא ידיעת ספרותה, תורתה 
וכל הווייתו התרבותית של הלאום אליו אני שייכת. ועוד אוסיף 

לכף המאזניים את הווי החיים הישראלי הלח, החם, התוסס, 
המעצבן אבל יחד עם זאת כל כך שלי, את הריחוק מהמשפחה 

בארץ, את ההשתמטות מהמחויבות הלאומית שלי כיהודייה, 
המעריכה את כל הסבל הרב שעבר העם אליו אני שייכת עד 
שהגיע לארץ אבות, לארץ המובטחת, את ההכרה בכל ייסורי 

הקמת המדינה. ועוד אעמיד על כף המאזניים את ההיתקלויות 
האנטישמיות שאני חווה חדשות לבקרים. את החרם האקדמי 

והכלכלי שהארץ שאני חיה בה ומשלמת בה מיסים ורואה עצמי 
אזרחית הגונה בה, מטילה על ארצי ומולדתי האמיתית. ומנגד 

אעמיד על כף המאזניים את מצבי הכלכלי השפיר. האם אני 
היחידה שרואה שאין כאן איזון?

 וכיצד, אם כן, אבעט בכל אלה, ואפנה עורף? 

עידוד עלייה
שנים על גבי שנים אני פונה לקרובי משפחה שלי הבאים 

לביקור בארץ מארצות שונות בבקשה שיעלו. מעלה את כל 
הטיעונים שהעליתי לעיל, מנסה לרגש אותם עם נופים יפים 

מהארץ, מנסה להתעניין עבורם למקום מגורים או מקום 
תעסוקה, והם פוטרים אותי בחיוך משתמט. נראה שיהודים 
בחו"ל, על מנת להצדיק את ישיבתם שם, למדו לעטות על 

עצמם מסיכות של אלפי צידוקים והצטדקויות ותירוצים שונים 
שמחפים, לדעתם, על ייסורי המצפון ורגשות האשמה. ואולי 

גם קצת על הגעגועים לארץ או להורים ולאחים שהשאירו כאן. 
השנה החלטתי שלא עוד התרפסויות והתחננויות. שלא יעלו. 
אני אחיה את חיי והם את חייהם ונגמר הסיפור. והנה, דווקא 

כאשר הרפיתי, עלו שניים מהם לארץ. אז אולי זה הפתרון. או 
רק פתרון אחד. בכל מקרה, אסור להתייאש. עד אשר נגשים 

את חזון "שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ובאו לך". 
שבת של נחמה.

האזינו פעם בכמה שנים( והן מקשרות אותנו לתקופת השנה; 
חורבן, גאולה או תשובה ולא לתכניהן של פרשות השבוע.

שבע הפטרות הנחמה נבחרו כולן מחלקו האחרון של ספר 
ישעיה )פרק מ' והלאה( שעוסק בעיקר בנבואות נחמה.

ההפטרה מדברת על גולי יהודה לפני שיבת ציון. הגולים אחוזי 
ייאוש וחשים עזובים. הנביא ישעיה מבטיח להם שה' לא שכח 

את ישראל כפי שאם לא תשכח את בנה. נבואת הנחמה סובבת 
סביב שאלת המקום. הנביא מדמה את ישראל לאישה עזובה 
ההופכת להיות מוקפת בבנים אוהבים. אויבי ישראל שמלאו 

את ירושלים יצאו ממנה - "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו" ואת 
מקומם יתפסו הבנים – "שאי סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו 

לך".

זמן עלייה
בכל יום כמעט אני אומרת לעצמי "כמה טוב שאיני גרה בחו"ל". 

למשל, כאשר אני שומעת על יוקר הטיפולים הרפואיים בחו"ל 
גם למי שיש ביטוח רפואי. לא מזמן פורסם על אדם שהוכש 
על ידי נחש בקליפורניה וצולם עם החשבון שהגישו לו בבית 

החולים – 150.000 דולר. בארץ מוציאים מסוקים בכל עת 
שמטיילים ישראלים זקוקים לחילוץ )בארץ או בחו"ל(, אנשים 
מקבלים טיפול רפואי בביטוח של כמה מאות שקלים בחודש 
וקשישים מקבלים הקצבה מביטוח לאומי. למרות הקיטורים 
על גודלה )או נכון יותר קוטנה( של הקצבה זו, שאלו נא את 

קרובי משפחתכם הקשישים בחו"ל כמה הם מקבלים כקצבה 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 
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האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא גלגלים 
עקב המחלה. תנין חרוזים מקסים במגוון גדלים וצבעים למזל 

טוב לתיק/ארנק/כמחזיק מפתחות/כמתנה. 
הגיע הזמן לעשות מצווה לתרום ולהנות מתנין מקסים

ליצירת קשר
חניתה 052-3816341

בס"ד

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין בינוני: 14.99 ש"ח

תנין גדול: 19.99 ש"ח

התנינים של נופר
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 לימוד בחברותא של כל בני 
המשפחה

 לפניכם קטעי לימוד מהפרשה. נא לדון 
בשאלות המנחות בצוותא ולנסות לענות עליהן.  

לימוד מהנה! )בעקבות מורתנו פרופ' נחמה 
לייבוביץ' ז"ל(

א. הפיתויים והסכנות 
הצפויות בארץ 

נא לקרוא את שלושת הקטעים שלהלן 
ולהשוות ביניהם:

3. מהו ההבדל בין הסכנות הצפויות בשלושת הקטעים?
4. מה חמור כל כך בעבודה זרה, שהתורה חוזרת ומדגישה את                                        

      איסורה בכל דרך אפשרית?

5. מדוע מדגיש הכתוב דווקא את "ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר" ולא את     
       השפלה?

6. מאיזה פס' למדנו שיש לברך ברכת המזון?
7. הנחש נקרא 'ָׂשָרף', כי ארסו צורב ושורף; איזו עיר תוארה         

  במילים "כי שמך צורב את השפתיים כנשיקת שרף "- דימוי  
  זה שאול מהקדשת הנביא __________: "ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן 

1. מהו הרעיון המשותף בשלושת הקטעים הללו?
2. מהו ההבדל בין הפיתויים המתוארים בכל אחד משלושת  

       הקטעים?

פרק ו'
פסוקים י'-י"ב

פרק ח' 
פסוקים ז'-י"א

פרק ח' 
פסוקים י"ב-י"ח

"ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ה' ֱא-ֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם 
ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֶתת ָלְך  ָעִרים 

ְּגֹדֹלת ְוֹטֹבת ֲאֶׁשר ֹלא ָבִניָת ּוָבִּתים 
ְמֵלִאים ָּכל טּוב ֲאֶׁשר ֹלא ִמֵּלאָת 

ּוֹבֹרת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר ֹלא ָחַצְבָּת 
ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר ֹלא ָנָטְעָּת.

"ִּכי ה' ֱא-ֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה  
ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת, ֹיְצִאים 
ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן 

ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן, ּוְדָבׁש 
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת ֹּתאַכל ָּבּה 
ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ֹּכל ָּבּה ֶאֶרץ ֲאֶׁשר 

ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחֹצב ְנֹחֶׁשת.

"ֶּפן ֹּתאַכל ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים ֹטִבים 
ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת ּוְבָקְרָך ְוֹצאְנָך ִיְרְּבֻין 
ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּלְך ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלָך 

ִיְרֶּבה

ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱא-ֹלֶהיָך  ַעל ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת
ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך.

ְוָרם ְלָבֶבָך

ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֲאֶׁשר 
הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית

ֲעָבִדים".

ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֱא-ֹלֶהיָך 
ְלִבְלִּתי ְׁשֹמר ִמְצוֹ ָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום".

ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ה' ֱא-ֹלֶהיָך ַהּמֹוִציֲאָך 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים 

ַהּמֹוִליְכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגֹדל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש 
ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין ָמִים 

ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש 
ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּון 

ֲאֹבֶתיָך  ְלַמַען ַעֹּנְתָך ּוְלַמַען ַנֹּסֶתָך 
ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתָך ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך  

ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל 
ַהֶּזה

ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱא-ֹלֶהיָך ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן 
ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת 

ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ַּכּיֹום 
ַהֶּזה".
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ַהְּׂשָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצָּפה ְּבֶמְלַקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיַּגע ַעל ִּפי ַוֹּיאֶמר 
ִהֵּנה ָנַגע ֶזה ַעל ְׂשָפֶתיָך ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר".

8. "ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש" – איזה דבש זה – דבש דבורים או דבש   
תמרים? נא לנמק.  

9. גאוות המצליחן, שעסקיו משגשגים, רכושו הולך וגדל,   
פרנסתו ניתנת בשפע, בריאותו טובה ומשפחתו  מוצלחת -      
איש זה עלול ליחס לעצמו  את הישגיו ואת הצלחותיו, ועליו      

אומר הכתוב: "__________".   

10. לאיזה משלושת הקטעים קרובים יותר דברי השירה   
ב'האזינו', פר' ל"ב פסוקים י"ג-י"ח?  

ב. חז"ל קבעו כי הפרשה הראשונה של קריאת שמע )ו', ד'-ט'(  
היא "קבלת עול מלכות שמים", והפרשה השנייה " ְוָהָיה ִאם ָשֹׁמַע 

)"י"א, י"ג-כ"א( היא "קבלת עול מצוות". נא לקרוא אותן בעיון 
)הגיע הזמן..(, ולעמוד על ההבדלים הענייניים והלשוניים בין שתי 

הפרשיות.

ג. "ְוַׂשְמֶּתם" – גם בגלות, פסוק י"ח: "ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל 
ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם..."

מדרש ספרי: אף על פי שאני ַמגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, 
היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים.

משל למלך שכעס על אשתו וחזרה לבית אביה, אמר לה: הוי 
מקושטת בתכשיטיך, כשתחזרי לא יהיו עליך חדשים. כך אמר להם 

הקב"ה לישראל: בני, ֱהיו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים לא 
יהיו עליכם חדשים. והנביא ירמיהו אמר )ל"א( "ַהִּציִבי ָלְך ִצֻּיִנים ִׂשִמי 

ָלְך ַּתְמרּוִרים ". 

 מפגשי חוויה ותרבות  –חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
 פיוטים, שירים וסיפורים –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
מגוון נושאים לוועדים,  

 לשבת/תרבות/חתן.
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

  098335016נא לפנות למשה אוסי   
 נא לפנות למשה אוסי 09-8335016

 מסע אל יהדות ספרד 
הרצאות בליווי מצגות וסרטים 

  ספרד תחת :מבין הנושאים 
הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח 

ב"תור הזהב"; שירת החול והקודש; 
 האינקוויזיציה והגירוש; מטולדו

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו והמוסיקה 
האנדלוסית; זמרים ואומנים חוזרים 

 אל שירת ספרד, ועוד.
  09-8335016משה אוסי 

  

 מה ההבדל בין פשט הפס' שבירמיהו לבין הדרש?

ד. יחס ה' לבני ישראל כיחס האב לבנו – ח', ה': "ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר 
ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו... "; לעומת פרק א' פסוק ל"א: "ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ִאיׁש ֶאת 

ְּבנֹו" שני הפסוקים משווים את יחס ה' אל עמו ליחס האב לבנו. מהו 
ההבדל העקרוני ביניהם?

ה. ח' פסוק ב':  "ְלַנֹּסְתָך  - "רמב"ן: ד"ה וזכרת: יאמר, כי תוכל 
לדעת שיש בעשיית המצוות טובה שלמה ולא יהיה צדיק נעזב 
ומבקש לחם, כי השם מפרנס אותך במדבר במעשה נס גדול 

בעבור לכתך אחר מצוותיו. וכבר פירשתיו בפרשת המן )שמות 
ט"ז ד'( טעם למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמר 

מצוותיו אם לא, כי היה נסיון גדול להם, שלא ידעו עצה לנפשם 
ויכנסו במדבר הגדול לא מקום לחם, ואין בידם כלום מן המן אבל 

ירד דבר יום ביומו וחם השמש ונמס, וירעבו אליו מאד. וכל זה עשו 
לשמור מצוות השם ללכת כאשר יצוה. והשם היה יכול להוליכם 
בדרך הערים אשר סביבותיהם, אבל הביאם בנסיון הזה, כי ממנו 

יודע שישמרו מצוותיו לעולם.
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מדוע לא הוליך הקב"ה את העם דרך הערים והעבירם דרך 
המדבר דווקא?

ו. בין ארץ ישראל לארץ מצרים – י"א, י':  "ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא 
ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֹלא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע 

ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק ".
רש"י, ד"ה "ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך": ארץ מצרים היתה צריכה להביא 

מים מנילוס ברגלך ולהשקותה, צריך אתה לנדוד משנתך ולעמול, 
והנמוך שותה ולא הגבוה, ואתה מעלה המים מן הנמוך לגבוה, אבל 
זו – למטר השמים תשתה מים. אתה ישן על מטתך והקב"ה משקה 

נמוך וגבוה גלוי ושאינו גלוי כאחד. ד"ה "ְּכַגן ַהָּיָרק": שאין די לו 
בגשמים ומשקין אותו ברגל ובכתף.

האם לפי הקשר הפסוקים )בפרק כולו( רואה הכתוב את מצבה 
זה של ארץ ישראל בהשוואה למצב מצרים כמעָלה או כקיפוח?

ז. סיפורים לשבת  
1. פעם אחת נזדמן לרב אביגדור הלברשטאם לשבות בעיירה 

אחת ושם התארח אצל 

אחד מנכבדי העיירה . היה נהוג אז כשבא אורח חשוב לשבת, נותן 
לו בעל הבית את כל הקערה עם החמין והאורח מחלק לכל אחד 
מהנוכחים את מנתו, והדבר נעשה כאות כבוד לאורח כאילו הוא 
בעל הסעודה. הגישו לרב אביגדור את קערת החמין, טעם קצת, 

וחזר וטעם, עד שגמר את כל החמין כולו מבלי להשאיר כלום 
לבני הבית. הדבר היה לפלא בעיני המסובים. בני הבית חשבו שיש 

בוודאי לרב סיבות גנוזות בעניין האכילה, ומי יעז לעמוד בסודו 
ולברר 

מה פשר הדבר? 

אבל היו שם גם כמה ממקורביו של הרב והם ידעו שאין דרכו בכך. 
הרהיבו עוז, ולאחר זמן שאלוהו לפשר הדבר. אמר להם הרב: 

העלון מוקדש לע"נ ישראל דניאל אסולין ז"ל 

 ד שראל, עלית לגנזי מרומים לאחר סבל ויסורים   י
 

 נרדת והתמודדת באומץ למרות הכאבים המרים   ש
 

       יוב ענוה, יראת שמים וכיבוד הורים                    ר
 

   אמונה ותמימות, אהבת הבריות ופנים מאירים      א
 

  לב טוב, עשייה ותרומה למשפחה ולחברים          ל
 

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים 
 

 

"אגלה לכם את הסוד: הטבחית שהכינה את האוכל טעתה 
ובמקום לשים קצת חומץ במאכל שמה נפט... אני ידעתי שאם 
ייוודע הדבר לבעלי הבית יהיה לה בושות גדולות ומן הסתם זו 

טבחית ענייה ומסכנה... ועלולים לפטרה, ריחמתי עליה ואכלתי 
הכול, כדי שלא ייוודע הדבר".

2. חסיד אחד נכנס לעירו בערב שבת עם חשכה וחבילתו 
מונחת על כתפו.

מצא אדם אחד חולה שוכב בצד הדרך. אמר אותו אדם לחסיד:

''רבי, עשה עמי חסד והכנס אותי לעיר'' .

אמר לו החסיד: "אם אניח את חבילתי ואקח אותך, איך אפרנס 
את בני ביתי? אבל איך אוכל להניח אותך שוכב כאן?"

מה עשה החסיד ? הכניס את החולה העירה ושב ולקח את 
חבילתו ונכנס לעיר עם שקיעת השמש. התפלאו כל אנשי העיר: 

''כך עושה אבא תחנה החסיד? ''

באותה שעה הזריח הקדוש ברוך הוא את השמש, שלא יהיה 
החסיד מחלל את השבת.

  

אדון הסליחות אדון הסליחות 
סיור לילי בי-ם עם חוויה של סליחות בכותל 

נסייר בנחלאות ונספר את סיפורן של השכונות  •
שהוקמו בסיועו של משה מונטיפיורי. סיפורי 'בוסתן 

  ספרדי'. ביקור בבתי  כנסת.
 נמשיך לטחנת הרוח שבימין משה ומשכנות שאננים.   •
נתהלך ברובע היהודי, נספר על בתי הכנסת הרמב"ן  •

 וה'חורבה' ונקרא מפיוטי ר' יהודה הלוי.
 נסיים באמירת סליחות בכותל.  •
 הסיור ילּווה בשירת פיוטי סליחות ובסיפורים.  •
 .העלות – תלוי בגודל הקבוצה 
 ספר וקבוצות יכולות לקבוע  בתי כנסת, כיתות בתי

 ימים וזמנים עפ"י בחירתם.
  09-8335016הרשמה ופרטים: משה אוסי  

 

התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה ומרקוביץ' רקמה


