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כניסת השבת 
 18:39 י-ם    
 18:57 ת”א   
18:51 חיפה 

שבת  מוצאי 
י-ם    19:55 
 19:57 ת”א   
חיפה   19:57

בס"ד | שבת פרשת תזריע מצורע ג' אייר ה'תשע"ז | גליון 1116 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
ותחזינה עינינו בשובך לציון 
ברחמים – 69 למדינת ישראל
בשנת התשט"ז, לפני ששים שנה, אמר הרב צבי יהודה הכהן קוק 
זצ"ל: "צריך להרבות בשמחה בחג העצמאות, שמחה על גילוי השכינה 
ושיבת ציון ושמחה על ישראל הנבנית מחדש. כל בניינה, תקומתה 
וקיומה של מדינת ישראל ארוגים בניסי נסים שהקב"ה הראה לנו... 
כלום אפשר היה לשער לפני חמישים שנה שהתורכים  ששלטו בארצנו 
ביד רמה יגורשו ממנה לגמרי? וכלום אפשר היה להעלות על הדעת 
לפני עשר שנים שבריטניה הגדולה תאלץ לעזוב את שלטונה בארץ?... 
כל טרקטור וכל טנק וכל אווירון המבצר את המדינה, יש בו קדושה 
אלקית, וכל חלק וחלק וכל פרט ופרט זהו גילוי של התוכן הלאומי 
האלקי של קדושת ישראל, גם אם חסרה אצל רבים התודעה הזאת 
שההשגחה העליונה היא היא שמכוונת ומנהיגה את הדברים, הרי זו 
היא מציאות, עובדה קיימת שאינה זזה ממקומה בין שמכירים בכך בין 
שאין מכירים בכך... אמנם עוד לא נכבשה לנו כל הארץ, גם ירושלים 
מקדש מלכותנו עוד אינה כולה בידנו )הדברים נאמרו לפני מלחמת 
ששת הימים!(, גם הכמות וגם האיכות של שלטוננו על ארצנו טעונות 
עוד השלמה ושכלול. אבל הקמת המדינה זוהי התגלות מלכות שמים 
ועלינו להרבות בשמחה ביום העצמאות, שמחה על שזכינו להיות 

בארצנו העצמאית..." )שיחות הרב צבי יהודה יום העצמאות ה-5(.

נכון לעכשיו, אם לפני ששים שנה, כאשר מדינת ישראל היתה 
בראשית דרכה צריכים היו לשמוח על החסד ועל הנסים ועל החסדים 
שהשי"ת עשה עמנו בהקמת המדינה, על אחת כמה וכמה אחרי ששים 
ותשע שנים להקמתה, כאשר כ-6.5 מליון יהודים חיים במדינתנו, ההולכת 
ומתפתחת בצעדי ענק ונעשית כבר היום לאחת המדינות החזקות בעולם 
מבחינה כלכלית וצבאית. אנו רואים בחוש כיצד מתקיימת "ועינינו 
תראינה מלכותך" – מלכות לאומית ממשית, ולא ירחק היום ונזכה כולנו 
להתקיימות הבקשה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" - לא רק 
להחזרת המלכות אלא להחזרת השכינה-הנשמה לקודש ולמקדש. 
זכינו ל"תראינה מלכותך" שהיא ראיה חיצונית, ועתה עינינו נשואות 
ל"תחזינה עינינו בשובך" – לראייה פנימית על ידי "המחזיר שכינתנו 

לציון )הרצ"י זצ"ל שם(.

בברכת יום עצמאות שמח
בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

עשה לך רב                                         
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 2

אימה ויראה
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 2

הסתער על החיים וֱהיה קדוש   
לפרשה הרב פנחס מרגוליס / 3

ניצוץ קטן של ערבות הדדית
סידרה חדשה - הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

דרכי הצרעת
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

זכרונות בנישואין
זוגיות אסתר אברהמי / 6

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

 הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
נפטר בט' אייר תשנ"ד

תנצב"ה 

מכון מאיר שמח להזמין את הציבור 
ליום עיון במהותם של

ימי הזיכרון והעצמאות 
שיתקיים ביום ראשון ד' באייר תשע"ז 

בבית המדרש הישן.

14:15 הרב יהודה בן ישי מדינת ישראל: אתמול, היום ומחר.
15:15 הרב צדוק בן ארצי החזון הציוני

16:15 מנחה
16:30 הרב ערן טמיר – בין זיכרון לעצמאות

17:30 הרב אברהם אטינגר – האם בעלי הנס מכירים בניסם?
18:30 הרב גבע ראפ – מזיקנה לשיבה. 

20:10 ערבית
20:30 הרב צבי נחשוני בירור זהותנו ועצמאותינו בתהליך התחיה.

21:30 הרב חגי לונדין – יום העצמאות
22:30 הרב יורם אליהו – מדינת ישראל – קידוש ה' ובניין התורה

23:30 הרב אלישע וישלצקי "אשרי המחכה... לך לקץ...  ותעמוד 
           לגורלך לקץ הימין"

עזרת נשים פתוחה – יום העיון ישודר בערוץ מאיר
בחסות משפחת ונגרובסקי לעילוי נשמת האם שרה ע"ה

"מי חכם וישמור אלה  ויתבוננו חסדי ה' " )תהילים קז'(  בס"ד
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

אימה ויראה
יראת ד' היא מצווה מן התורה. ביראה — הרבה 
מדרגות: מיראת העונש עד יראת הרוממות. "אימה" 
ו"יראה"1 הן מילים נרדפות, אך יש מקום להבחין 
ביניהן הבחנות דקות. הביטוי אימה אינו מופיע 
ולּו פעם אחת בכל התורה כולה ביחס לד'. אין זה 
דבר מקרי. יש להבחין בין סתם פחד ממשהו, כגון 
מכלב נובח, לבין יראה מריבון העולמים, שהיא מצב 
פסיכולוגי נפשי — אמנם על גבול הרגש — הגובל 
גם עם גדלות חכמה של אמונה: "ראשית חכמה 
יראת ד'"2. "הן יראת ד' היא חכמה"3. יראת ד' היא 
הכרה גדולה, השקפת עולם גדולה. היא אינה סתם 
רגש של פחד ואימה, אלא עניין עילאי ואצילי של 
יחס כלפי ד', אשר "מלכותו בכל משלה", מה שכבר 
נפגש עם חכמה. חכמה אינה פחדנות, אינה קטנות 
ילדותית. פחדנות אינה 'חכמה' גדולה. כשיראת ד' 
היא לעילא ולעילא, הרי היא שייכות נפשית כללית 
הנפגשת עם חכמה. לכל התלמוד אין ערך אלא 
במידה שהוא מקושר עם יראת ד', עם שייכות לד'.

אימה ויראה הן שני פנים של דבר אחד. יראה היא 

יראת כבוד ורוממות שמשתלבת בהכרה וידיעה, 
ואימה היא מצב של חרדה פסיכולוגית נפשית. לכן, 
אימת ד' או אימת תלמיד חכם, אינן מוזכרות בתורה, 
ולעומת זאת, מוצאים אנו מצווה של אימת מלכות. 
"ׂשֹום תשים עליך מלך"4, "שתהא אימתו עליך"5. 
אימה אינה נפגשת עם חכמה בשום מקום, והיא 
מופיעה כלפי מלך, שופטים ושוטרים. בדרגות של 
קניין תורה, אימה מוזכרת קודם, כי היא הדבר היותר 
פשוט וטבעי. אתה נפגש עם המלך, עם מעמד הר 
סיני ומתן תורה! הרי זה דבר נורא ואיום! השייכות 
לתורת ד' מן השמים בעומק אמיתיותה, מתגלה 
בכובד ראש נורא ובאימה. אימה היא ביטוי יותר 
חריף של חרדת קודש מאשר יראה. הרי עיסוקנו 
בתורה אינו לימוד בעלמא, אלא פגישה עם מלך 
העולמים נותן התורה, המתגלה דרך כל המדרגות 
של השראת השכינה, והמקושרת לכל הדורות 

בישראל — מה שמעורר יראה מאוימה.
אחרי המצב הראשיתי חיצוני פסיכולוגי הפשוט, 
המחוסר בהירות שכלית והכרתית — האימה, מופיעה 
היראה שהיא ראשית החכמה וראשית הדעת: "דע 
לפני מי אתה עומד". כלומר: תחילה אנו נפגשים 
עם ריבונו של עולם, המשרה שכינתו בישראל. אבל 
אחרי כן יש מקום להעמיק בהבנה שיש לאימה זו 
גם ערך אינטלקטואלי. היחס הנפשי כלפי דבר תורה 

מופיע בשלמותו על ידי אלה השתיים. בראשית 
הלימוד, לפני הופעת בהירות אור התורה, היה מצב 
פסיכולוגי של אימה וזעזוע על זכות האחיזה בדבר 
ד', ומתוך כך עולים למדרגה של יראה ורוממות 
רוחנית, שהיא תחילת האהבה. סוף המלה יראה 

היא תחילת המלה אהבה6.

 1. אבות פרק ו' משנה ו'.
 2. תהלים קי"א י'.
 3. איוב כ"ח כ"ח.
 4. דברים י"ז ט"ו.

 5. קידושין דף ל"ב עמ' ב'.
 6. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 153-5.

לע"נ מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

למעלה משנתיים שמעתי את שיעוריו של מורנו ורבנו הרב צבי 
יהודה זצ"ל, שהתקיימו בביתו בשכונת גאולה. היו תלמידים שלא 
רצו לצאת מהישיבה לשיעורים של הרב והעדיפו לשמוע שיעורים 
של הרב מתוך הקלטות משנים קודמות. סיפרתי את הדבר למו"ר 
הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, והוא לימד אותי שזו טעות וגישה לא נכונה 

ללימוד התורה.
כראיה הראה לי את הגמ' במסכת עירובין )יג ב( שרבי אומר שם, 
רבי מאיר  בזכות שראיתי את  זה  ועדיף מחברי  מה שאני מחודד 
מאחוריו, כלומר ישבתי בשורה מאחוריו. אבל מוסיף רבי ,אם הייתי 
רואה את רבי מאיר מלפניו הייתי מחודד יותר, מעולה יותר, כי נאמר 

"והיו עיניך רואות את מוריך". 
אמר הרב עוזי, שלשמוע את הרצי"ה בהקלטה, זה דומה ללראות 
את רבי מאיר מאחוריו, אין כאן קשר  וחיבור ישיר בין רב לתלמיד. 
ואילו לשמוע את הרב צבי יהודה בשיעור חי, זהו לראות את רבי 
גם  לומד  אתה  לגמרי,  אחרת  השפעה  משפיע  זה  מלפניו,  מאיר 
מהקריאה שלו, מאיך שהוא אומר את הדבריwם, מהמבט, מהקשר 

החם, זו השפעה שבונה בתלמיד תורה, אמונה ויראת שמים.
זכה דורנו שהיכולת לשמוע שיעורי תורה, היא אחד הדברים 
המדהימים והמשמחים. בכל עת ובכל מצב, יכול אדם להיכנס 
ולצפות בשיעורי תורה הנמצאים לרוב באתרים השונים, כערוץ 
בדרך',  'ובלכתך  לקיים  גם  האדם  יכול  ועוד.  הידברות  מאיר, 
ולהוריד שיעורים לכל מכשיר שיש בידו, ובהליכה ובנסיעה הוא 

שומע ולומד תורה.
אבל בכל זה חסר דבר אחד, קשר חי, בונה ומצמיח עם רב 
אישי. התורה ציוותה עלינו לעסוק בתורה, אבל חכמינו מלמדים 
שצריך גם לקיים 'עשה לך רב', וכל איש וכל בית מישראל צריך 
למצוא לו רב אשר על פיו יתנהל, ובשאלות יסודיות ועקרוניות 

יבואו לשאול בעצתו.
ודבר  זה אנו צריכים להנחיל גם לילדינו. 

חבר".  לך  וקנה  רב  לך  "עשה  נאמר,  שהזכרנו  באבות  במשנה 
בקניין החברים משקיעים הילדים המון אנרגיות, נפגשים, מטיילים 

יחד, יושבים ומדברים שעות רבות.
אבל 'עשה לך רב', זה נראה להם שלא שייך להם כלל אלא שייך 
לגדולים, ואולי רק לבני תורה מובהקים. אבל באמת חובה עלינו 

להדריך אותם ולכוון אותם ל'עשה לך רב'.
א. מתוך הסבר על מהות וחשיבות הדבר.

ב. מתוך דוגמא אישית ,של בית שמתנהל על פי עצה והדרכה 
של תורה.

שאיננו  כאלה  גם  רבנים,  של  מגוון  להציע  עלינו  נוסף,  ודבר 
והם  הילדים הם מקובלים  הנושאים. אם על  מסכימים אתם בכל 
להיות  צריך  אותם  ולהדריך  אתם  לדבר  מסוגלים   שהם  חשים 

פתוחים גם לאפשרות כזו.
אם יזכה הנער כבר בראשית דרכו למצוא לעצמו רב שהוא 
אתן  מתמודד  שהוא  המהותיות  בשאלות  אתו  להתייעץ  יכול 
בחיי היום יום, עשוי הדבר להוות גורם מכריע בפיתוחו ובגידולו 

בדרך הטובה והישרה.

עשה לך רב
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי 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* 



3 באהבה ובאמונהכל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320

לפרשה
הרב פנחס מרגוליס 

הפרשה הקודמת מביאה בפנינו התגלות השכינה 
בתוך מחנה ישראל. היראות כבוד ה', שיא הופעת 
חיי החיים בלב האומה. אל מול גילוי עליון זה יש 
צורך לברר את דרכי ההתייחסות לגילויים מסוימים 
של חיסרון בהופעת החיים – הלכות טומאה וטהרה. 
כאשר אבי אבות הטומאה זה המוות - שלילה 
מוחלטת של החיים הגשמיים. הפרשיות שלנו דנות 
בהרחבה בפרטי בעיות אלו, למען הסירם מנתיב 

הארת חיי קודש.

   פרשת תזריע פותחת בהופעת חיים חדשים 
בעולם הזה: "אשה כי תזריע וילדה זכר". מזל טוב! 
האישה יולדת, שמחה רבה ומיד: "וטמאה שבעת 
ימים". זוהי ההדרכה להולדת זכר, כאשר לנקבה 
הטומאה נמשכת שבועיים. היינו מצפים שבתחילת 
הדרך הכל יהיה טוב ויפה, ללא בעיות, אבל התורה 
מצביעה לנו על כך שיחד עם חדוות הלידה יש גם 
פן מסוים של איבוד החיים. היולדת שהעובר היה 
איבר מאיבריה מאבדת כביכול חלק מתגבורת חייה 
ודמיה שהתווספו בה בהריון. בנקבה היא מאבדת 

כפליים – גם של דורות הבאים הצפונים בבתה.

   החיים ממשיכים, הולכים ומתרחבים, "ויגדל 
הנער וייגמל" והיה לאדם. "אדם כי יהיה בעור בשרו 
שאת או ספחת". ככל שיש יותר התפתחות חיים כך 
נוספים יותר ויותר קשיים, בעיות והתמודדויות. 
הנגעים והצרעות בגוף האדם מצביעים על קלקולים 
פנימיים נפשיים-נשמתיים שמקרינים על גופו. האדם 
נקרא לתקן את פנימיותו וחיצוניותו על מנת להחלץ 
ממיצרי חסרונותיו-חטאיו, להיטהר ולהופיע את תוכן 
חייו הזכים והאמיתיים. החיים הולכים ומתפשטים 
ומקרינים גם אל עבר המעטה החיצוני של האדם – אל 
בגדיו. ממילא גם כאן מופיעות הבעיות – הצרעות. 

   השלב הבא הוא ציווי המיוחד של התורה: "כי 
תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לאחוזה ונתתי נגע 
צרעת בבית ארץ אחוזתכם". הלכות צרעת הבית 
מנוסחות בלשון הבטחה: כאשר תבואו אל ארץ 
ישראל, ארץ החיים – אני נותן בביתכם צרעת! 
מבטיחני שתהיה לכם ארץ, ושיהיה לכם בית – וכמו 
כן מבטיחני שיהיו גם חסרונות, שיהיו צרעות ושיהיו 
בעיות. מעגלי החיים הולכים ומתרחבים גם על סביבת 
מגוריכם הטבעית – ארץ מגוריכם. ודווקא בה אתם 
קרואים לברר, להתעלות ולהתמודד עם כל מה שמונע, 

מבעד להופעת האור. 

   היו בעבר דעות, ועודן קיימות במציאות, 
שמנעו מהמחזיקים בהן לבוא ולהיפגש עם החיים 
בגלל החשש מבעיות וקשיים למיניהם. יש הנמנעים 
מלהביא חיים חדשים לעולם עקב העומס או הפגיעה 
בנוחות החיים של עצמם, או מפני חשש מהצרות 
והצער שילדיהם יחוו כאן בעולם הזה. חששות 
מבוססים וחששות שווא. ויש כאלה שנמנעים מלבוא 
ולהתנחל בארץ מפני החשש מהצרעות ומבעיות 
כאלה ואחרות הקשורות בה: זה יכול להכעיס את 
הגויים, קשיי התאקלמות בארץ, קלקולים רוחניים 

ליושביה, אבדות בנפש בקרבות למען  שנכונו 
עצמאות האומה. בעיות שונות ומשונות. 

   התורה איננה מתעלמת מהבעיות-הטומאות 
הללו ואחרות. היא מדריכה אותנו בדיוק איך לטפל 
בהן בצורה הנכונה. אמנם כל זה מתוך קריאה לאומה 
וליחיד לבוא ולהפגש עם המציאות, עם החיים בכל 
מלוא הופעתם. התורה קוראת לאדם לבוא ולהסתער 

על החיים – ולהיות קדוש. 

   לכן לקראת טהרתו מצווה המצורע לקחת שתי 
ציפורים, לשחוט את אחת מהן ולטבול את הציפור 
החיה בדם השחוטה. לאדם יש שתי ציפורים ביד – יש 

את החיים עם כל עוז גבורתם וקדושתם, וממילא יש 
גם חסרונות החיים – המוות, החטאים וכדומה. ועל 
האדם להמשיך בעוז וגבורה, להתמודד עם המציאות 
והאתגרים הניצבים בפניו. החיים רצופים חסרונות, 
אבל בסופו של דבר הוא נקרא לתת דרור ולשחרר 

את הציפור החיה לחופשי מתוך בירור יסודי זה. 

   "זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק ולצרעת 
הבגד ולבית... להורות ביום הטמא וביום הטהור..." 

   שבת שלום ויום העצמאות שמח!

*לעילוי נשמת בלה בת חוה ומרדכי

הצטרפו עכשיו: 8980* או 02-6646001

 בין הכותבים: חיים ולדר | דורון שפר | אבי רט | שי צ'רקה | טוביה רוזנפלד | אתי אלבוים | 
עדי דוד | ג'קי ירחי | נתנאל ובת אל אפשטיין | עדי אהרון | אלידע בר שאול

מגזין לנשים

מבית

מגזיןילדים

ערכי. חינוכי. מרתק
84 עמודים מלאים כל טוב!

 ₪20 
רק

לחודש

נויות פנימה 11 ₪ בלבד
למ

במקום 28 ש"ח 

תנה
ספר במ

עושים מנוי למגזין ילדים ומקבלים במתנה
את הספר המרתק "סבא אבשלום ויום העצמאות"

חוגג עצמאות
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כאשר נדלק ניצוץ קטן 
של ערבות הדדית

בשבוע שעבר ראינו שהצלת יהודי לעולם אינה עומדת בפני עצמה, להצלת 
יהודי אחד ישנם הדים כלל אנושיים. הצלת יהודי אחד מיד האויב, היא 
למעשה הצלת האנושות. הפעם נראה שכאשר נדלק ניצוץ קטן של ערבות 
הדדית, הרי הוא מעורר את כוחות הטוב ומוביל לערבות הדדית גדולה 

יותר וכאשר כוחות הטוב מתאחדים, אי אפשר לעמוד מולם.

מלחמה להצלת שפחה אחת
בפרשת חוקת מתוארת דרמה קצרה אשר מבטאת באופן הנחרץ ביותר את 
תכונת הערבות ההדדית בעם ישראל: "ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי 
ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי. ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַלה' 
ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם. )במדבר כ"א, א-ב(. 
רש"י לומד מהנאמר "ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי", בלשון יחיד, שנשבה רק אדם אחד: 
"וישב ממנו שבי – אינה אלא שפחה אחת". איזה עם יוצא למלחמה במטרה 
להציל שפחה אחת? רק עם שחקק על דגלו את העיקרון של הערבות ההדדית 

בצורה החזקה ביותר האפשרית. 

אולם, הערבות ההדדית אינה רק מניע ליציאה למלחמה, אלא גם הגורם 
לניצחון. "ַוִּיְׁשַמע ה' ְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת ָעֵריֶהם 

ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ָחְרָמה" )שם ג(.

אך מדוע הערבות ההדדית מובילה לניצחון?

המלחמה שנעלמה
באחרית ימיו של יעקב, הוא מברך את יוסף: "ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלָך ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיָך 
ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי" )בראשית מח, כב(. אך חיפשנו בכל 

ספר בראשית ולא מצינו שיעקב נלחם באמורי בחרבו ובקשתו!  

מה פשר המלחמה המסתורית הזאת?

רש"י פותר לנו את התעלומה: "בחרבי ובקשתי - כשהרגו שמעון ולוי את 
אנשי שכם, נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג ]=להלחם[ להם וחגר יעקב כלי 
מלחמה כנגדן" )שם(. הרמב"ן מרחיב את היריעה "ואם נאמין בספר 'מלחמות 
בני יעקב' )הוא ספר הישר( בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ועשו 
עמהם שלש מלחמות גדולות, ולולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם 
בם היו בסכנה, כאשר יספר בספר ההוא" )בראשית לד, יג(. ואם כן, החשש של 
יעקב מתגובת נגד מצד האומות אכן התממש "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי 
ֲעַכְרֶּתם אִֹתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי 

ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי" )שם פס' ל(.

הרמב"ן מציין שהתורה רק רמזה על המלחמה הזאת כי היתה נס נסתר שהרי 
יעקב ובניו "אנשים גבורים היו וכאלו זרועם הושיעה למו". אחד הרמזים למלחמה 
זו מופיע בפרק הבא "ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת ֱאֹלִקים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם 
ְוֹלא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעקֹב" )בראשית לה, ה(. הרמב"ן כותב שהניצחון הוביל 
להרתעה "ולא נאספו כולם לרדוף אחרי בני יעקב, כי היו נופלים עליהם כחול 
אשר על שפת הים לרוב. וזה טעם "חתת אלקים", כי נפלה עליהם אימתה ופחד 
מן הגבורה אשר ראו במלחמה". בפסוק לאחר מכן נאמר "ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב לּוָזה 
ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ִהוא ֵּבית ֵאל הּוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו", הרמב"ן לומד מכאן 
שלא היו אבדות בנפש במחנה יעקב "להודיע שלא נפקד מהם ולא מעבדיהם 

איש במלחמה".

ובכן, מה סוד הניצחון במלחמה זו?

סוד הניצחון
חז"ל שואלים על הנאמר "ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו 
ַוָּיבֹאּו ַעל  ָהִעיר ֶּבַטח" )לד, כה(. במדרש מצינו ששמואל שאל את לוי בר סיסי 

"מהו דין דכתיב ]=שכתוב[ 'ויבואו אל העיר בטח'? 

התשובה היא: "אמר לו 
בטוחים היו על כחו של 
זקן ולא היה אבינו יעקב 
רוצה שיעשו בניו אותו 
המעשה וכיון שעשו בניו 
אותו מעשה אמר מה אני 

מניח את בני ליפול ביד אומות העולם מה עשה נטל חרבו וקשתו ועמד לו 
על פתחה של שכם ואמר אם יבואו האומות העולם להזדווג ]=להלחם[ להם 

לבני אני נלחם כנגדן" )ב"ר פ, י(.

אנו רואים כאן דבר מופלא. חז"ל מספרים לנו על ערבות הדדית כפולה: שמעון 
ולוי מגלים ערבות הדדית להצלת דינה, ויעקב אבינו מגלה ערבות הדדית להגן 
על בניו מפני אומות העולם. החידוש הוא שלשמעון וללוי היה בטחון מלא 
בכך שהערבות ההדדית שלהם להצלת דינה, תעורר ערבות הדדית מצדו של 

יעקב להצלתם מידי האומות ובכוחות משותפים יוכלו לנצח. 

אם כן, מדוע ערבות הדדית מובילה לניצחון? ראשית, מי שנלחם למען הטוב, 
הצדק, ומתוך אכפתיות וערבות הדדית, הרי הוא מקבל סייעתא דשמיא. כשם 
שמצינו במלחמת ארבעת המלכים שאברהם ניצח אימפריה שלמה כשיצא 

להציל את לוט ועל ידי כך לעצור את הרוע המשתולל בעולם.

שנית, החידוש במלחמת בני יעקב הוא שכאשר נדלק ניצוץ קטן של ערבות 
הדדית, הרי הוא מעורר את כוחות הטוב ומוביל לערבות הדדית גדולה יותר. 
וכאשר כוחות הטוב מתאחדים, אי אפשר לעמוד מולם, כדברי חז"ל "]כינוס[ 
לצדיקים - הנאה להן והנאה לעולם" )סנהדרין עא, ב(. ומוסיף היד רמ"ה 
"ולצדיקים הנאה להם והנאה לעולם שידיהם מתחזקת להטיב לבריות" )שם(. 
כינוס יחד של בני אדם שאכפת להם, מעצים את נוכחות הטוב בעולם ומוביל לניצחון.
natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ב 

נתן קוטלר

בס"ד

ציבור הנשים והבנות 
מוזמן ליום עיון 

ביום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל 
ולקראת יום העצמאות

שיתקיים בעז"ה ביום שני ה' אייר התשע"ז 
במכון אורה, כנפי נשרים 3 גבעת שאול ירושלים

8:45 הרב ערן טמיר
10:00 הרבנית דינה ראפ

11:00 הרב יואב מלכא
12:00 הרב אריה מרזר

הפסקה
15:30 הרבנית נעמי בן-נתן

16:30 הרב יעקב שמעון

נושאי השיעורים יפורסמו בהמשך

יום הלימוד מוקדש 
לעילוי נשמתם של 
הקדושים הנופלים 

במערכות ישראל

עלות: 20 ₪ לשיעור, 50 ₪ לחצי יום, 70 ₪ ליום מלא
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אלישע הנביא הורה לנעמן, שר צבא ארם, מרשם תמוה 
לרפואתו – לרחוץ בירדן בשביל להירפא מצרעתו. נעמן תמה 
על כך ולא במקרה: ממתי המים מרפאים צרעת?! יותר מכך 
– המלבי"ם מבאר כי התימהון היה כפול משום שטבע המים 
להחמיר את מצב המחלה. המלבי"ם מסביר כי אלישע שלח 
בכוונה את נעמן להתרפא בדרך זו, כדי ללמדו כי לא המעשה 
הטכני הוא המרפא, אלא דבר הנביא. כלומר, אין לטעות ולראות 
בצרעת מחלה גופנית, בעלת רפואה שגרתית. זוהי מחלה 
רוחנית, ורפואתה תבוא מעצם גזירתו של הנביא שתתרפא. 
מאותה הסיבה, מבאר המלבי"ם, דאג אלישע לא לפגוש את 
נעמן בעצמו, אלא להורות לו את הרפואה באמצעות שליחים 
)"ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ֱאִליָׁשע ַמְלָאְך ֵלאמֹר..."(  – כך לא יטעה נעמן 
לחשוב כי איזשהו כישוף או לחש שהטיל אלישע הוא המרפא.

אל מול תמהונו של נעמן, משדלים אותו עבדיו לעשות כדבר 
הנביא, תוך שהם מדגישים שעצם העובדה שהנביא אמר זאת 
היא שתפעל – "ַוִּיְּגׁשּו ֲעָבָדיו ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ָאִבי ָּדָבר ָּגדֹול 
ַהָּנִביא ִּדֶּבר ֵאֶליָך ֲהלֹוא ַתֲעֶׂשה ְוַאף ִּכי ָאַמר ֵאֶליָך ְרַחץ ּוְטָהר" 
)יג(. כך מבאר זאת האלשיך: "אינו אומר שהרחיצה עושה, כי 
אם שהנביא גוזר ואומר אל גופך שיטהר מצרעתך, כי דבורו 

בשם ה' גוזר בך הטהרה". 

למעשה, אלישע יצר כאן בחכמת קדשו ניסיון גדול לנעמן. 
צרעת נעמן נגרמה ודאי על ידי סיבה שורשית – קלקול רוחני 
ששכן בנפשו. במדרש תנחומא )מצורע י( נאמר שנעמן לקה 

בצרעת משום שהיה גס רוח. )במדרש תהלים עח, יא נאמר 
שנעמן היה זה שירה בקשת והרג את אחאב(. כאשר אלישע גזר 
עליו לבצע טבילה בירדן כדי להירפא, היה נעמן צריך לבטוח 
בנביא כל כך עד שיהיה מוכן לבצע פעולה שתשים אותו ללעג 
אם לא יתרפא. ובכן, אמונתו בדברי הנביא עצמה, היא התרופה 

שלו! זוהי תשובת המשקל לקלקול הרוחני שגרר את הצרעת.

בהתאם לכך, כאשר נעמן מתרצה ומבצע את הפעולה 
המבוקשת, מדגישה הנבואה כי עיקר כוונתו היתה למלא 
בדיוק את דברי הנביא, ולא לפעולה הגשמית של טבילה 
בירדן – "ַוֵּיֶרד ַוִּיְטּבֹל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ַוָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו ִּכְבַׂשר ַנַער ָקטֹן ַוִּיְטָהר". גם כאן מבאר האלשיך: "כי 
כיוון לקיים דברו למה ]=מכיון[ שהוא איש האלקים ויועילנו".

אלישע מלמדנו כי הכללים שהצרעת נוהגת על פיהם אינם 
כשל מחלה רגילה, אלא יש כאן כללים רוחניים בלבד. כשם שנתן 
הקב"ה כוח לכהן דווקא אם לטהר או לטמא את הנגע, כן יכול 
הנביא להעלימו לחלוטין. בפרשת נעמן חל חידוש ובו ההשפעה 
הרוחנית של נבואת אלישע שהתפשטה מחוץ לגבולות ישראל, 
והוא ריפא שר מאומות העולם. קידוש ה' שהתרחש בעקבות כך 
הוא עצום. כך מכריז נעמן )טו(: "ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין 

ֱאֹלִהים ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ִאם ְּבִיְׂשָרֵאל".

להפטרה
הרב יואב אוריאל

דרכי הצרעת

  bneyzion.co.il לקבלת טור זה וטורים נוספים במייל - ניתן להירשם באתר

תערוכת
יום העצמאות

שעות פתיחה:
יום ב‘ - ה’ (כ“ח בניסן - א‘ באייר)

10:00 – 20:00

יום ו‘ (ב‘ באייר)
10:00 - 13:00

יום א’ - ג‘  (ד‘ באייר - ו‘ באייר)
10:00 – 20:00

דמי כניסה 10 ש"ח
לבירורים: 02-6511906

 

”מכון מאיר“ בשיתוף מנהל קהילתי בית רוס 
שמחים להזמינכם לתערוכת יום העצמאות 

התערוכה ממחישה במוצגים ובמסמכים מקוריים 
את שנות "המדינה שבדרך", את יום הכרזת המדינה 

ומלחמת העצמאות, ואת המאבק על הכרזת ירושלים 
כבירת ישראל.

התערוכה תהיה פתוחה לקהל מיום שני כ“ח בניסן 
עד מוצאי יום העצמאות 

במכון מאיר שד' המאירי 4 ירושלים
 חוויתי

ומעשיר

בעזרת ה‘

והשיב לב אבות על בנים 
ולב בנים על אבותם! 

הצוות  של  השנתית  ההשתלמות  התקיימה  השבוע 
החינוכי במכון מאיר, שעסקה השנה בנושא הקשר בין 

התלמיד בעל התשובה לבין הוריו.
את היום התחילו עם ברכתו של הרב ביגון ראש מכון מאיר לקראת 
פתיחת זמן הקיץ בישיבה, ובהתייחס לאתגר ולנושא יום העיון אמר 
הרב: "אנו מתפללים ומחנכים את התלמידים ל'והשיב לב אבות על 

בנים ולב בנים על אבותם' ולעשות את זה באהבה".
הצוות שמע שיחה מרתקת מפי ניר מנוסי, בעל תשובה ובנו של דידי 
מנוסי, על מערכת היחסים בין אב לבנו בעת תהליך התשובה: "צריך 
ובדרך  בעצמאות  לזכות  כדי  מההורים  הניתוק  את  לעשות  לדעת 
שלך, ועם זאת להתאמץ מאוד ולשמור על כבודם של ההורים ועל 

הקשר אתם".
בעקבות השיחה התקיים דיון על קרבה וריחוק בין הורים לילדיהם, 

סכנת ניתוק, והתפייסות. 
את היום סיימו בסיור מודרך בהר הרצל "ההר שהוליד מדינה", עם 
שנים  וארבע  עשרים  צעדו  ובו  שאול,  בר  אלידע  הטיולים  מדריך 
ועד  הי"ד,  וקסמן  נחשון  החטוף  החייל  של  מקברו  החל   - לאחור 

לקברו של אחרון החללים אלחי טהרלב הי"ד.
ההשתלמות שמתקיימת מידי שנה, התקיימה במכון מאיר והשתתפו 
בה רבני הצוות החינוכי של המכון המלווים ומחנכים תלמידים רבים 

במהלך השנה כולה.  
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אסתר אברהמי

זיכרונות בנישואין
שאלה - לאחרונה חגגנו עשר שנות נישואין. מתחילת 
הנישואין יש לאשתי זיכרונות שמלווים אותה כמו צל, 

מטרידים ומעיבים על הקשר הזוגי שלנו.
הזיכרונות השליליים הם בערך מהשנתיים הראשונות, 
שחוותה ממני פגיעות )רבות לדבריה(. אני מודה שיש 
דברים שלא הייתי מודע אליהם. מאז, שנינו התבגרנו 
ולמדנו מניסיון החיים. למרות השינויים לטובה, הזיכרונות 
הללו, שהיא מזכירה אותם מידי פעם, עדיין גורמים לה 
לשמור על ריחוק וזהירות בנתינה ובקרבה רגשית כלפי 
וקשה לה לסלוח. העבר כבר נעשה! מה גורם לה לחיות 

את העבר ומה ניתן לעשות?
תשובה - מזל טוב למניין שנות נישואיכם. אכן חשוב 
להכיר מניעים שגורמים לזיכרונות העבר, להיות נוכחים 

גם בהווה, למרות השיפור ביחסיכם. 
ולקבל, שהקשיים שנשארו  תחילה חשוב לדעת 
כזיכרונות שליליים, הם נורמטיבים. הם חלק מבניין 

הזוגיות שלכם.
• כשנישאים זל"ז, רק אז מתחילה עבודת ההיכרות 
במטרה ליצירת אחדות. כל אחד מתנהל בדרך כלל 
מכוונות טובות, על פי ניסיון חייו עד כה, שנראה לו 
נכון וטבעי - כי כך גדל. השונות והניגודיות יוצרות 
בהכרח סתירות שעלולות להכאיב ולפגוע. מכיוון 
שהפגיעות נוצרות בתחילת הנישואין, רישומן חזק עד 

שייתכן שיעלו מידי פעם בזיכרון.
• זיכרונות ככלל, "נרשמים" במוח ובגוף. מכיוון שהקשר 
הזוגי הוא רגשי, מה שקורה בין בני הזוג מועצם לטוב 
ולמוטב. עוצמת החוויה החיובית או השלילית, נרשמת 
אף היא. עוצמת החוויה היא סובייקטיבית, בהתאם 
ליכולת האישית בהכלת החוויה ולפרשנות שניתנת לה. 
• יש למוח מערכת הגנה שגורמת לשכחת הזיכרונות 
והחוויות השליליות על ידי אחסונם, כדי לאפשר תפקוד 
יום יומי תקין וטוב. כשהזיכרונות השליליים פעילים 
מידי פעם, הם מחזירים את הזוכר לאותה חוויה שהייתה 

בעבר ומקשים על התפקוד התקין. 
• יש שמתקשים להתמודד עם חוויות שליליות ולכן 
מנסים להתעלם מהן. אך הגוף אינו שוכח. לכן כאשר 
קורה מקרה שמזכיר במשהו את החוויה, מיד עולה 
זיכרון החוויה ומכאיב באותה עוצמה שהייתה בעבר. 
ניתן לומר שמה שקרה בעבר עדיין הווה. חוסר ההתאמה 
בין המקרה לתגובה, גורר תגובות תמוהות וכעס על 

חוסר הפרופורציה בין המעשה לתגובה. 
• ייתכן שאשתך ציירה את הנישואין באופן אחר ממה 
שקורה בפועל, דבר שעלול לגרום לאכזבה מרה. 
לדוגמא: פנטזיה שהיא תוצאת תרבות הוליוודית - 
"אם הוא אוהב אותי הוא יעשה את כל מה שאני רוצה". 
מכיוון שזו ציפייה מוגזמת, לא ריאלית ולא אנושית, 
האכזבה הבלתי נמנעת, קשה. ייתכן שגם תהיה פרשנות 
עקב כך. אתה אנוכי/ לא איכפת לך /חסר רגישות/ לא 
רומנטי ועוד... כשפרשנות כזו אינה עולה לבירור, היא 
נעשית לעובדה ויהיו מעשים שלך בעתיד ש"יוכיחו" 
עובדה זו ואין לך מושג מפרשנותה. לכן גם זיכרונות 
האכזבות צפות בכל פעם מחדש. כל עוד לא תהיה 
שיחה )בתקשורת נכונה( על הנושא, שתיצור הקשבה, 
הבנה וקבלה הדדית, הזכרונות ימשיכו לחיות בתוכה.
• באופן כללי, יש הבדל בין גברים לנשים בהתייחסות 
לזיכרונות. לרוב אשה יותר זוכרת מקרים לאורך זמן 
ולפרטי פרטים וחווה אותם. לכן, כשנוצר מצב שלילי 
היא מחברת אותו לשרשרת מקרים דומים שקרו בעבר. 
ע"י הזכרת המקרים הקודמים, היא מקבלת הצדקה 
ואישור לפגיעותה ו/או לכעסה. גם כשהיא תבין שלא 
היה מקום להיפגע, עדיין תהיה פגועה ותהיה זקוקה 

לזמן כדי לצאת מהמצב הזה.
גבר בדרך כלל שוכח )זוכר באופן כללי ולא מייחס כ"כ 
חשיבות לפרטים( את העבר וחושב קדימה. כשהוא נפגע 
ובשיחה מבין מה גרם לכך, הוא "מוחק" את הזיכרון 

ומתחיל מחדש. 

• השפעת זיכרונות ילדות. לדוגמא: ייתכן שלא שמת 
לב או שכחת שבקשה ממך משהו. אם בילדות הרגישה 
דחויה, ייתכן שתרגיש שאתה דוחה אותה. בבקשה 
הבאה שתשכח, היא כבר תהיה בטוחה בכך וכך 

הזיכרונות הללו מצטרפים לעובדות כביכול.
זכרונות, כשמם כן הם. הם יישארו בזיכרון. המטרה 

שהזיכרונות השליליים, לא ינהלו את ההווה. 
ישנן מספר אפשרויות להתמודדות עם הזכרונות:

• לימוד זכות - באותה תקופה בעבר, "הוא היה טרוד 
בפרנסה וכנראה שעקב כך לא שם לב לבקשות שלי". 
"במשפחת המוצא היה צריך להיאבק על מקומו וזה 

הפך היות הרגל שלו..."
•  שינוי משמעות של הזיכרונות- "המאבקים שלו עם 
הוריו לימדו אותו לא לוותר על עצמו". הזיכרון אמנם 
נשאר. אך מכיוון שקיבל משמעות מפויסת וחיובית, 
הזיכרון אינו "קופץ בראש" ומשבש את מערכת היחסים. 
אולי אפילו כשניכר ההבדל בין העבר להווה, נוצרת 
הערכה לשינוי ולהתקדמות, עד כדי קרבה רגשית 

ותחושת אהבה עצמתית ויציבה כאחד.
• שימוש בזיכרונות העבר לטובת ההווה -  "רגישות 
היתר שנפגעתי מכל דבר, תשמש אותי להיות רגישה 
לצרכים הרגשיים שלו". המחשבה על נתינה כלפיו 
במקום לבחון : "מה אני מקבלת ממנו", תגרום לאשה 
לחיות ברגישות מאוזנת ולהתחבר אליו באהבה עקב 

הנתינה כלפיו.
כדאי למנף את זיכרונות העבר לבדיקה והערכה 
מחודשת של האינטראקציה הזוגית ולצמוח ביתר 

שאת וביתר עוז דווקא מתוכם. בהצלחה.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
esteravr@walla.com - לתגובות ושאלות

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

דרושה מדריכה 
למכון אורה לשנת תשע"ח
פרטים בטלפון 02-6528344

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8 <
יומא "שלא יאמרו: היושב בסוכה בחג, חבוש בבית האסורין הוא.  ויש בדבר גנאי 
ובזוי מצוה ונראה כאילו הקב"ה מטריח על ישראל וחובשן בבית האסורים" )תוס' 
יומא י ב ד"ה רבנן סברי(.  אך גם דברים אלו לא מובנים. שם מדובר בדעת אחד 
התנאים שיש לקבוע מזוזה בסוכה, שאם לא כן, הסוכה נראית כמו דירה בזויה 
ומגונה, ולא מדובר על היתר יציאה מן הסוכה.  הקיצור, הבראה היא מילה נרדפת 
לטיול.  מובן שאדם זקוק לפעמים לטיול לצורך בריאותי, אבל האם חסרים מקומות 

טיול למטרה זו בארצנו?!
ש: גם שמעתי היתר כדי לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ב"ה?

ת: זו סברת הגר"ש וואזנר )שו"ת שבט הלוי ה יו"ד קעג(.אך  גם זה חידוש גדול 
שאין לו מקור.  לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית זו מילה נרדפת לטיול.  וכי אין 
פלאי טבע בארצנו?!  הרי באים לארץ כל שנה מיליוני תיירים לראות פלאים אלה.
ש: ומה עם השתטחות על קברי צדיקים?  הרי השדי חמד מתיר )אסיפת דינים, ענין 

א"י, בהתחלה(.
ת: זה פלא.  כולם מצטטים את אותו שדי חמד, אך לא ברור אם קראו בפנים.  הוא 
מצטט את שע"ת )או"ח סוף תקסח( שמצטט חיד"א שמצטט פרי הארץ.  אך בפרי 
הארץ עצמו, אין היתר ברור.  הוא גם מצטט שו"ת בתי כהונה, שדן בנושא ולא 
מוצא היתר.  הרי שהברכי יוסף, כדרכו, לא תמיד, פוסק אלא מעתיק.  ואין כאן 
מקום להאריך )ועיין עוד שדי חמד מערכת ראש השנה סי' א עמ' 293-292(.  גם 
מרן הרב קוק בסוף משפט כהן כותב שלא מצאנו מצוה לבקר על קברי צדיקים, 

רק תועלת, ולכן הוא משיג על דברי השדי חמד )שו"ת משפט כהן קמז(.
ש: אז אולי אפשר להתיר מדין תועלת, כמו שמתירים פרנסה?

ת: כך כתב הג"ר שמואל אליעזר שטרן.  אבל שוב זה חידוש גדול.  אגב, הוא כותב 
שהוא שאל את הגר"ח קניסבקי שאמר לו שפשוט שאסור לצאת לחו"ל לצורך 
השתטחות על קברי צדיקים ותפילה והשיב לו שביקור קברי צדיקים אינה מצוה 
גדולה יותר מחליצה שאסור לצאת עבורה.  ומצות ישיבת ארץ ישראל גדולה 
מהם )קובץ אורייתא חלק יט(.  ומי שרוצה דווקא קברי צדיקים, המבלי אין קברים 

בארץ ישראל?! היש בחו"ל קברי ענקי עולם כמו האבות והאמהות בחברון?!  ומי 
שמחפש מצוות לישועתו, הרי תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה.

ש: האם מותר לצאת לטיול לירדן ולסיני, הרי הם ארץ ישראל?
ת: לא.  א. אמנם הם ארץ ישראל אך אינם מדינת ישראל, ויש מדרגות בקדושה, 
ואם יש לנו מדינה, אין לגור באזור ארץ ישראל מחוץ למדינה, שהרי הגמרא 
מוכיחה שכל הדר בחוצה לארץ כאילו עובד עבודה זרה מדוד המלך שאמר: כי 
גרשוני היום מהסתפח בנחלת ד' לאמר לך עבוד אלהים אחרים )שמואל א כו יט.  
כתובות קי ב(, והרי הוא היה גר בגת שהיא ארץ ישראל אלא שהיתה אז תחת 
שלטון זר.  וחכמים החשיבו את עכו כחוץ לארץ, מפני שגרו שם גויים )גיטין ב א.  
תוס' שם ד"ה ואשקלון( וכאשר הם היו מלווים את חבריהם שביקרו בארץ וחזרו 
לחוץ לארץ, היו נפרדים בעכו, משום שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ 
)גיטין עו ב(.  ב. סיבה שניה שיש סיכון מסוים במקומות אלה, וכל הזמן שירותי 
הבטחון מפרסמים אזהרה, ואין לאדם להיכנס אפילו לסיכון מועט לשם טיול.  
הדבר מותר עבור פרנסה או מצוה, אך לא לשם טיול. מרן הרב קוק כתב על זה 

)מצות ראיה ג יז.  אגרות הראיה ג אג' תתנב(.
ש: לסיום, יש לי תמיהה.  כיון שאסור לצאת לחו"ל לטיול, כיצד עלוני שבת הדתיים 

מפרסמים אותם טיולים?
ת: פעם יהודי כתב למערכת עלון כזה: "בשבת שעברה הדפסתם תשובה הלכתית 
של הג"ר מרדכי אליהו שאסור לצאת לטיול לחו"ל, ובאותו עמוד הדפסתם פרסום 
על טיול לחו"ל?!  השיבו לו כי אין סתירה: "זו ממחלקת ההלכה של העלון וזו 

ממחלקת הפרסומת".  לא הבנתי את התשובה.
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ַאֶּתם ַוַּדאי זֹוְכִרים ֶׁשָאַמְרִּתי ַלֶּמֶלְך ָׁשאּול ְלַחּכֹות ִלי ִׁשְבָעה ָיִמים 
ְּבִגְלָּגל, ְוַעד ָאז ֹלא ִלּזֹם ׁשּום ָּדָבר ֶנֶגד ָהאֹוֵיב.]1[. 

כּו ֵעיַני:  ָׁשאּול  ִביִעי ִנַּגְׁשִּתי ְלָׁשם]2[ ְוַכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי ַחְשׁ  ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ֹלא ִחָּכה ִלי, ֶאָּלא ֶהְחִליט ָלֵצאת ַלְּקָרב, ּוְכָׁשָלב ַמְקִּדים ִהְקִריב 

ָקְרָּבנֹות]3[.
- ָׁשלֹום ָעֶליָך, מֹוִרי ְוַרִּבי , ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא]3[.

- ָׁשלֹום ָעֶליָך ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך. ֶמה ָעִׂשיָת? ַמּדּוַע ֹלא ִחִּכיָת?]4[.
- ָרִאיִתי ֶׁשָהָעם ִנְכַנס ְלַלַחץ ְוִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּזר ְלָכל ֵעֶבר, ּוְלֻעַּמת 
זֹאת ַהְּפִלְׁשִּתים ִמְתַאְּסִפים עֹוד ָועֹוד. ָלֵכן ִהְקַרְבִּתי ָקְרָּבן ִלְקַראת 

ַהַחג]5[.
- ָטעּות ְּגדֹוָלה ָעִׂשית ַהֶּמֶלְך. ַהָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר הּוא ִלְׁשמֹר 

ִמְצוֹות ד'.  ֶזה ֵמַעל ָּכל ַהֶחְׁשּבֹונֹות ַהִּמְלַחְמִּתִּיים ֶׁשְּלָך.
- ֲאָבל....

- ֵאין ֲאָבל. ַהַּמְמָלָכה ַהּזֹאת ֵאיָנּה ַמְמָלָכה ְּכָכל ַהַּמְמָלכֹות. זֹו 

ַמְלכּות ד'. ְוָכל ָּדָבר ָצִריְך ְלִהְתַנֵהל ַעל ִּפי ד'.  ְלַצֲעֵרנּו ֹלא ָעַמְדָּת 
ַּבֶּזה. ָלֵכן ֵאיְנָך ָיכֹול ַלֲעמֹד ְּברֹאׁש ַהַּמְמָלָכה. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 

ְיַחֵּפׂש ִמיֶׁשהּו ַאֵחר. ֲאִני ְמאֹד ִמְצַטֵער]6[.
ָּפָניו ֶׁשל ְׁשאֹול ַהֶּמֶלְך ָנְפלּו.

- ַּכּמּוָבן ֹלא ֶאֱעזֹב אֹוְתָך, הֹוַסְפִּתי. ֶאֱעזֹר ְלָך ְּכָכל ֶׁשאּוַכל, ָּכל ְזַמן 
ֶׁשִּתְהֶיה ַהֶּמֶלְך.

ם]7[. אּול ַהֶּמֶלְך ָׁשבּור. ַּגם ֲאִני ָׁשבּור.  ַקְמִּתי ְוָהַלְכִּתי ִמּׁשָ ָרִאיִתי ֶׁשּׁשָ
ד' ַיֲעזֹר ָלנּו.

1.  שמואל א  י  ח.
2.  שם  יג  י.

3.  שם  שם  ט-י.  
4.  שם  יא.

5.  שם  יא-יב.
6.  שם  יג-יד.  רש"י שם.

7.  שם  טו.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 34    ָלָּמה ֹלא ָעִׂשיָת ְּדַבר ד'
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
השבת יש לנו שתי פרשות מיוחדות שעוסקות הרבה בצרעת. יודעים מה זו 

צרעת? צרעת היתה מחלה שפגעה באדם בגוף, בבגד או בבית.

כשחולים מה עושים? הולכים לרופא והוא מטפל בנו, נכון?

בפרשות שלנו מופיעה מחלה שהיתה לאדם אבל בשום מקום לא מוזכר 

ללכת לרופא, או שיש רופא שיכול לטפל בצרעת, ויותר מזה כתוב שצריך 

ללכת לכהן, מפליא לא?

מפרשים אומרים שהצרעת הגיעה לאדם כי חטא בלשון הרע, הוא דיבר רע 

על אדם אחר ופגע בכך בחברה כולה. הפגיעה של לשון הרע היא פגיעה 

בחברה יציבה, בריאה, אכפתית ומתחשבת, ולכן אנו רואים גם שכחלק 

מתהליך ההיטהרות של המצורע הוא יוצא מחוץ למחנה, כי מי שרוצה 

לפגוע בחברה לא יכול להיות חלק ממנה, רק אחרי שיטהר ויתרפא יוכל 

לחזור לחברה ולתקן את מעשיו. 

מכך אנו מבינים שהצרעת לא היתה רק חולי פיזי שצריכים בשבילו רופא 

אלא חולי רוחני, פגם ונגע בנפש האדם, ולכן הצטוו ללכת לכהן שהיה 

הרופא הרוחני של בני ישראל, הוא זה שלימד וטיפל בנפשות ישראל ודאג 
לרפאם.

ואיך אפשר בלי להזכיר את החג המיוחד שיש לנו השבוע?

יום העצמאות ה69 למדינת ישראל, איזה כיף לנו שיש לנו כזו מדינה 

מיוחדת במינה! לא נשכח להגיד תודה לה' על הנס הגדול ועל הזכות 

הגדולה שלנו לגדול כאן בארץ ישראל ונאחל למדינה שלנו שתמשיך לגדול 

ולצמוח לעוד הרבה שנים של ברכה ושגשוג והרבה סיעתא דישמיא.

שבת שלום, אהבה פז

// פרק פספוסים מיוחד של 
משחקי טוק טוק!! התכוננו לצחוק 

הרבה!

// פרקים מיוחדים ליום העצמאות
// ואיך אפשר בלי פרק מיוחד של 

עלילות ארץ גושן!
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ירושלים
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ישראל חיה, אור אלקי אמת מתלהב, מאיר ומגיה... אור האלקי איננו כבה, סגולת סגולתה. ִּבגבֹור כוח ישראל, הקדּושה מתגברת, בכל מקום שפעולת וטמיר הוא באוצר המהותיות הישראלית, שהקודש האנושי כולו הוא גנוז הוא רוח הקודש, בנקודה הפנימית העזיזה של נשמת ישראל, חתום 
"נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם".

אורות התחיה צז

הרב שלמה אבינר

טיול בחו"ל ראיון
ש: בעלוני שבת יש פרסומות על טיולים לחוץ לארץ.  וכאן 
שואל התם: האם לשם כך מותרת יציאה לחוץ לארץ?

ת: ודאי לא.  אלו גמרות מפורשות שיש איסור יציאה 
לחו"ל )גיטין עו ב.  קידושין לא ב.  בבא בתרא צא 
א(. הרמב"ם פוסק שיציאה זמנית לחו"ל מותרת רק 
כדי להציל רכושו או לצורך פרנסה או לשתי המצוות 
הגדולות: ללמוד תורה ולישא אשה )הלכות מלכים ה 
ט(.  ברוך ד' בימינו אפשר למצוא תורה ובת זוג בארצנו.

ש: מותר לצאת כדי לבקר משפחה?
ת: לפי הרמב"ם לא, אלא רק לשתי מצוות אלה.  אך לפי 
התוספות ב'עבודה זרה' מותר לצאת לכל מצוה )ע"ז יג 
א ד"ה ללמוד תורה ולישא אשה(.  כמובן זה נאמר אם 
אותם קרובי משפחה לא יכולים לבקר בארץ, בהיותם 
חולים למשל.  המשנה ברורה אומר שאפשר גם כדי 
לראות פני חברו )שו"ע או"ח תקלא ס"ק יד(, אם כן 

הוא הדין משפחה.
ש: תמיד אפשר למצוא חבר בחו"ל...

ש: אנו לא מדברים על מי שחושב שיכול לרמות את 
הקדוש ברוך הוא.  מדובר בחבר אמיתי, ורק עבורו הוא 
נוסע לחו"ל, לשם כך הוא מוכן להקדיש זמן ולהוציא כסף.

ש: מכל זה יוצא שאסור לצאת לשם טיול?
ת: זה כתוב בפירוש בשולחן ערוך אגב הלכות חול המועד 

)שו"ע או"ח תקלא ד(.
ש: אם כך נשאלת שאלה: מי שנוסע בהיתר כגון לבקר 
משפחה, או לפרנסה, האם מותר לו להתעכב עוד כמה 

ימים כדי לטייל?
ת: ודאי לא.  כך כותב בפירוש הג"ר יהושע אהרנברג 
שהיה אב בית דין בתל אביב, שהרי יש מצוה לשבת כל 
רגע ורגע בארץ ישראל, כדברי הרמב"ן )ספר המצוות 
לרמב"ם מ"ע ד' לדעת הרמב"ן.  פירוש על התורה במדבר 
לג נג(, ולכן כאשר סיים מצוותו או עסקי פרנסתו, חייב 

לחזור מיד )שו"ת דבר יהושע יו"ד ב, עא(.
ש: שמעתי עצה שאם אדם רוצה לצאת לחו"ל, שישפיע 
שם על יהודי אחד לקבוע מזוזה או להניח תפילין או 
להתחיל לקיים איזו מצוה שלא קיים עד כה, ואז תיחשב 

נסיעתו לשם מצוה.

ת: כך כותב הג"ר יצחק זילברשטיין בשם הגרי"ש אלישיב 
)כנפי רוח, ליקוט עניינים הנוגעים לטס במטוס, נדפס 
בספר אבני חן ח"ב(. אך  אלו דברים לא מובנים.  הרי 
אמרנו קודם בשם דבר יהושע שמי שנוסע לשם מצוה  
אסור לו להתעכב לשם טיול.  אכן דברי הגריש"א הם 
דעת יחיד כי הפוסקים הקדמונים היו חייבים להזכיר 
היתר זה.  ואולי הוא אמר זאת רק בצירוף לנושא שדן 

בו הגר"י זילברשטיין שמתיר לצאת לחו"ל להבראה.

ש: למה הכוונה 'הבראה'?
ת: זאת בדיוק השאלה. אם זו  הוראה בריאותית של רופא, 
אז מותר.  אבל אם הכוונה היא כדי להינפש, הריהי מילה 
נרדפת לטיול.  אמנם הוא מביא מדברי הרמב"ם שמונה 
פרקים פרק ה שהאדם שראשו כואב מלימוד תורה עמוק 
צריך להתאוורר, אך שם מדובר באוורור של כמה דקות 
ולא בטיול שלם לחו"ל.  הוא גם מביא דברי התוספות
המשך המאמר בעמוד 6 <
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