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אביר דיין
עו"ד, יו"ר ועדת התחדשות עירונית, 

לשכת עורכי הדין מחוז ת"א

טלית שכולה תכלת

"הציצית כסמל סטאטוס... 
באה לשתי מטרות. האחת, 
יצירת מעמד מיוחד של עם 
ישראל כלפי עמי העולם, 

והשניה... חינוך לשוויון 
מעמדי בתוך העם פנימה"

הדורות  במהלך  ניתנו  הציצית  למצוות 
הסברים ופרשנויות רבות, מהן על מטרת 
המצווה, מהן על מיקומה ומהן בסגולות 

ומעלות המצווה.

סמיכות  בעניין  יותר  המפורסם  המדרש 
הפרשיות, הוא מדרש רבה לפרשת קרח 
)פרשה יח, ג ( אשר מבקש לטפל בשאלת 
משמשת  הציצית  ובו  הפרשיות  סמיכות 

לניתוח מחלוקת קרח ועדתו:

""וַּיִַּקח ֹקרַח, ַמה ּכְִתיב לְַמעְלָה ִמן ָהִענְיָן 
וְעָׂשּו לֶָהם ִציִצת, ָקפַץ ֹקרַח וְָאַמר לְמֶׁשה 
ַטּלִית ֶׁשּכֻּלָּה ְּתכֵלֶת ַמהּו ֶׁשְּתֵהא ּפְטּורָה ִמן 
ָאַמר  ּבְִציִצית.  ַחּיֶיבֶת  לֹו  ָאַמר  ַהִּציִצית, 
ּפֹוֶטרֶת  ֵאין  ְּתכֵלֶת  ֶׁשּכֻּלָּה  ַטלִית  ֹקרַח  לֹו 
עַצְָמּה, ַארְָּבעָה חּוִטין ּפֹוְטרֹות אֹוָתּה. ַּביִת 

ָמלֵא ְספָרִים..."

מזכיר  פחות,  המוכר  המדרש,  המשך 

דומה  והפעם  נוספת  פעם  הציצית  את 
שבהקשר אחר:

ַהּכָנָף  ִציִצת  עַל  וְנְָתנּו  מֶׁשה:  "...ּוכְֶׁשָאַמר 
ָמאַתיִם  וְעָׂשּו  ִצּוָה  ִמּיָד  ְּתכֵלֶת,  ּפְִתיל 
ָּבֶהן  וְנְִתעְַּטפּו  ְּתכֵלֶת  ַטּלִיתֹות  וֲַחִמִּׁשים 
אֹוָתן ָמאַתיִם וֲַחִמִּׁשים רָאֵׁשי ַסנְֶהדְרָאֹות 
ֶׁשָּקמּו עַל מֶׁשה, ֶׁשּנֱֶאַמר: וַּיָקֻמּו לִפְנֵי מֶׁשה 

ּוָמאָתיִם  ֲחִמִּׁשים  יְִׂשרֵָאל  ִמּבְנֵי  וֲַאנִָׁשים 
נְִׂשיֵאי עֵדָה ְקרִֵאי מֹועֵד. עַָמד ֹקרַח וְעָָׂשה 
ֶׁשל  ּבְַטּלִיתֹות  וְנְִתעְַּטפּו  ִמְׁשֶּתה  לֶָהם 
ַמְּתנֹוֵתיֶהם  לִֹּטל  ַאֲהֹרן  ּבְנֵי  ָּבאּו  ְּתכֵלֶת, 
וְהֹוִדיעּו  ...ָּבאּו  ּכְנֶגְדָן,  עְָמדּו  וְׁשֹוק,  ָחזֶה 

ּכְנֶגְדֹו  עְָמדּו  ִמּיָד  לְפַיְָסן,  ָהלְַך  מֶׁשה,  ֶאת 
לְַקּדְמֹו לִפְנֵי מֶׁשה..."

מצוי  דברים,  של  שורשם  כי  נדמה 
בהקשרה ההיסטורי של הציצית. 

המושג "ציצית" הינו מינוח יחידאי כמעט 
במינוח  מדובר  כי  נראה  ועדיין  בתורה, 

שהיה מוכר וידוע לדור מקבלי התורה. 

וארכיאולוגי(  )הסטורי  המחקר  ממצאי 
מלמדים כי בגד בעל ציציות בכנפיו לימד 
וככל  לובשו,  של  הרם  מעמדו  על  והעיד 
יותר,  ויפות  רבות  ציציות  בעל  שהבגד 

מעמדו של האדם הלובשם, רם יותר.

גוון  בעלות  בציציות  שפוארו  בגדים 
תכלת וארגמן נחשבו אף מכובדים יותר, 
במיוחד לאור יוקרתו של התכלת, שהיה 

כידוע מצרך יקר באותה תקופה.

החשובות  הדמויות  בה  בתקופה  כמובן, 
הן  הקדום  המזרח  בתרבות  ביותר 
האלים, טבעי שהאלים או בעלי השררה 

"יולבשו" בבגדים עם ציציות לתפארת.

• ניקיון מוסדות • ניקיון בתי כנסת • ניקיון בניינים    052-3333803    
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האם העלייה לארץ ישראל היא מצווה? 
התשובה לכאורה היא שבוודאי שכן. לא 
כמצוות  אותה  מנה  שהרמב"ן  בלבד  זו 
אותה  מנו  שלא  אלה  שאף  אלא  עשה, 
כמצוות עשה ראו את העלייה לארץ כיסוד 
כמימוש  ויישובה  כיבושה  ואת  גדול, 
של ברית אברהם אבינו. הרמב"ם עצמו 
כתב דברים מרחיקי לכת על ארץ ישראל 
כמצווה:  הארץ  ישוב  את  מנה  שלא  אף 
לחוצה  ישראל  מארץ  לצאת  "..אסור 

לארץ לעולם אלא ללמוד תורה או לישא 
אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ 
וכן יוצא הוא לסחורה אבל לשכון בחוצה 
לארץ אסור אלא אם כן חזק שם הרעב... 
תחומי  על  מנשקין  היו  החכמים  גדולי 
ומתגלגלין  אבניה  ומנשקין  ישראל  ארץ 
על עפרה וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את 
חכמים  אמרו  יחוננו.  עפרה  ואת  אבניה 
מחולין  עונותיו  ישראל  בארץ  השוכן  כל 
העם  חליתי  שכן  יאמר  וכל  שנאמר 
היושב בה נשוא עון אפילו הלך בה ארבע 
אמות זוכה לחיי העולם הבא..." )הלכות 

מלכים(. 

יסוד  למדים  אנו  השבוע  בפרשת  אולם 
גדול יותר מאשר יישובה של ארץ ישראל. 
במוקד הפרשה אנו מוצאים שני חטאים 
חטא  את  והן  המרגלים  חטא  את  הן   –
נורא  חטא  חטאו  המרגלים  המעפילים. 
בכך שלא עלו – כשהייתה מצווה לעלות; 
המעפילים חטאו חטא נורא בכך שעלו – 
בשעה שהקב"ה ציווה לא לעלות. הדבר 
מלמד כי מעל למצוות ישוב ארץ ישראל 
בפרט, ומעל כל המצוות בכלל – מתנשא 
המצוות  כל  על  העולה  מהותי  יסוד 
מצאנו  ואכן,  ד'.  בקול  השמיעה  כולן: 
בהיסטוריה עוד תקופות בהן היה אסור 
לעלות, ובעיקר לאחר נבואות ירמיהו על 
יהודה  רב  ודברי  לבבל,  להיכנע  החובה 
שלהם(  )בזמנם  העולה  ש"כל  רב  אמר 

מבבל לארץ ישראל עובר בעשה". 

ישראל  ארץ  בענייני  מדובר  אין  כאמור, 
כולה.  התורה  כל  יסוד  זהו  בלבד. 
גדולה,  מצווה  היא  לרוב   – שמירת שבת 
את  לחלל  ציווה  הקב"ה  בו  במקום  אך 
המחלל  נפש,  פיקוח  למנוע  כדי  השבת 

הוא המקיים את מצוות ד' וה"שומר" על 
אמירת  חובת  אותה;  המפר  הוא  השבת 
עליה  שרק  ייחודית,  חובה  היא  אמת 
ציוותה התורה לא רק שלא לעבור, אלא 
שקר  "מדבר  ממנה  מאוד  להתרחק  גם 
שהתורה  מצאנו  כן  פי  על  ואף  תרחק". 
עצמה מצווה לשנות מפני השלום, ולא זו 
בלבד, אלא שהקב"ה עצמו שינה לעתים 

מפני השלום, וכן על זה הדרך.

עשרת  כותרת  של  הגדולה  המשמעות  זו 
אשר  א-לוהיך  ד'  "אנכי  הדיברות 
זו  למעשה,  מצרים".  מארץ  הוצאתיך 
המצווה המהותית היחידה, וכל השאר הן 
היחידה  המצווה  זו  זו.  למצווה  ביטויים 
המצווה  זו  והקבועה;  הנצחית  שהיא 
להפר  יכול  אינו  נביא  שאפילו  היחידה 
של  קיום  כל  שעה;  בהוראת  לא  ואפילו 
ובשעה  ל"אנכי",  כפוף  אחרת  מצווה  כל 
דווקא  הוא  רצונו  כי  מבשר  שהקב"ה 
כגון  ובאי-קיומה,  המצווה  בהקפאת 
בבמות  המקריב  הכרמל  בהר  אליהו 
מצווים  אנחנו  אסורות,  שהן  בשעה  גם 

לשמוע בקול ד'.

זוהי גם זכות וגם משימה. הזכות הגדולה 
מקיימים  שאנו  מצווה  בכל  לקיים  היא 
זה  יסוד  שכן  א-לוהיך",  ד'  "אנכי  את 
מדגיש שמהות המצווה היא שמיעה בקול 
ד'; המשימה הגדולה היא לברר בכל פעם 
מחדש מהו הציווי של הקב"ה בעת הזו, 
ולהיות נאמן באופן מוחלט לציווי זה, אף 
לעשות  המחייבת  שעה  הוראת  הוא  אם 
בוחנים  ושעה  שעה  בכל  אחר.  מה  דבר 
חכמי התורה שבעל פה את הציווי הא-

הנכון  הדבר  מהו  אותנו  ומלמדים  לוהי 
לעשות כעת. 

הרב יובל שרלו
ראש ישיבת ההסדר
אמי"ת פתח תקוה

האם העלייה 
לא"י היא מצווה?

פרשיית השבוע



קיץ ב"קראוס נופש"
עם "קראוס נופש"פותחים את השנה

סוכות

מקבוצת אשת טורס

השנה במלון דן כרמל החדש והמפואר בחיפה
במחירי היכרות

מצודת דוד הר ציון

דן פנורמה רמדהניר עציון

גני ירושלים

שערי ירושלים

המלכים

גם
ביום 
כיפור

* גלאט מהדרין כל השנה
* במלון גם מניין ספרדי

* גלאט מהדרין כל השנה
* במלון גם מניין ספרדי

* מוצרים מהדרין בשר גלאט
* במלון גם מניין ספרדי

* גלאט מהדרין כל השנה
* בית כנסת במלון

* מוצרים מהדרין
* בית כנסת במלון

* רבנות ירושלים
* בית כנסת במלון

* מוצרים מהדרין
* בשר גלאט

* גלאט מהדרין כל השנה
* בישוב קיים מניין ספרדי

החלה ההרשמה לראש השנה, יום כיפור וסוכות תשע"ד

גם
ביום 
כיפור

גם
ביום 
כיפור

במלונות ניר עציון, רמדה, שערי ירושלים, גני ירושלים ודן פנורמה:
קבוצה מאורגנת של קראוס נופש בליווי רב, בעלי תפילה מעולים ומארגן קבוצה 

מבחר חבילות נופש לציבור הדתי לחופשות קיץ

קראוס נופש
מקבוצת אשת טורס

meravk@eshet-tours.co.il  מחירים ופרטים נוספים במשרדנו: רח’ הרצל 37, פ”ת
טל. 03-9348788 | 03-6155555
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בתולדות  הטראומטיים  המאורעות  מן  היא  המרגלים  פרשת 
בן  יהושע  למעט  כולו,  הדור  בני  על  נגזר  חטאם,  בשל  ישראל. 
נון וכלב בן יפונה, להפוך מדור הגאולה לדור המדבר, שבניו לא 
נכנסו לארץ ישראל ומתו במדבר. הבכי הפך והיה בכייה לדורות. 

ראשיתה של הפרשה, בהדגשת בחירת הגיבורים שעליהם הוטלה 
אינו  המקרא  אנשים".  לך  "שלח  הארץ":  את  ל"תור  המשימה 
מפרט מהם הכישורים שנדרשו מאותם מרגלים, אך בוחר להדגיש, 
ו"נשיאי" השבטים:  עם  "אנשים", ראשי  פעם, שהיו  פעם אחר 
איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם )יג, 
ב(. גם בהמשך מושם הדגש הדגש על כך, ש"כולם אנשים, ראשי 
בני ישראל המה" )יג, ג(. וכך, גם בתיאור שבספר דברים )א, כב(: 

"נשלחה אנשים... ואקח מכם שנים עשר אנשים". 

ברם, מה טיבם של אותם אנשים? האמנם נבחרו לתפקידם או 
מונו אליו? וכיצד הייתה הבחירה, ועל ידי מי? שאלות בסיסיות 
סתומות  נותרות  הנהגה  יצירת  של  תהליך  בכל  שעולות  אלה, 

במקרא. 

פער זה, מבקשים להשלים מדרשי חז"ל והפרשנים לדורותיהם. 
כל אנשים  כך, לדוגמא, מפרש רש"י על אתר: "'כלם אנשים' – 
כיוצא  היו".  כשרים  שעה  ואותה  חשיבות,  לשון   – שבמקרא 
ידועים  'אנשים' שהם  בו פירש רבי אברהם אבן עזרא: "וטעם 
גיבורים, וכן 'כולם אנשים' )להלן, פסוק ג(, 'וחזקת והיית לאיש' 
"'כולם  עובדיה ספורנו:  רבי  פירש  לו  ובדומה  ב(.  ב,  )מלכים א 

אנשים' – אנשי חיל".

מונח זה, "אנשים", מופיע גם במקומות אחרים במקרא, ומזמין 
יג(  )א,  דברים  ספר  בראש  לדוגמא,  כך,  ביניהם.  את ההשוואה 
השבטים:  ראשי  את  שיבחר  לעם,  רבנו  משה  פניית  מתוארת 
ואשימם  וידועים לשבטיכם  ונבונים  אנשים חכמים  לכם  "הבו 

בראשיכם". ופירש רש"י על אתר: " אנשים- צדיקים". 

כפי שהעלה מחקרו של ד"ר נסים אליקים, ההיקרות של המונח 
"אנשים", על הטיותיו השונות, מופיע במקרא למעלה מאלפיים 
)!( פעם, אולם רק במקצתן, בכ-15 מקומות, נדרש רש"י לפרשו. 

אחד ממפרשי רש"י ביקש להבחין בין ההיקרויות השונות וכתב 
ש"בכל מקום שבא מלת אנשים במקום תואר, כמו 'כלם אנשים', 
'וחזקת והיית לאיש', אזי מדובר ב"איש" מיוחד, רם מעלה, אבל 
כשלא יהיו במקום תואר, כמו: 'ויאמרו האנשים אל לוט' )בר' יט 
יב(, 'ואת האנשים אשר פתח הבית' )בר' יט יא(, 'שלח לך אנשים' 
)במ' יג ב(- כלם לשון אנשים ממש הם ולא חשובים. והראיה על 
זה, שאחר שאמר: "שלח לך אנשים" חזר וכתב: "כלם אנשים"- 

להורות על חשיבותם...".

 – הנשיאים  גם  כמו   – המרגלים  שמות  פירוט  כך,  ובין  כך  בין 
מלמד שכולם היו גברים. ובדומה לתמיהת המדרש בראש ספר 
"וכי  השאלה:  כמאליה  עולה  בפירושו,  מביאה  שרש"י  דברים, 

תעלה על דעתך נשים?", 

לאמור: בעולמו של המקרא אין אפילו "הווא אמינא", העלאת 
אפשרות רחוקה, שחלק מאותם "אנשים מרגלים" יימנו עם בני 

המגדר הנשי. הדבר פשוט "לא עולה על הדעת". 

מעניין שכבר במאה הט"ז, העיר בעל ה"כלי יקר" שאולי דווקא 
בין  היו  ואילו  הגדול,  לחטא  שתרמה  היא  זו  נשים'  'הדרת 
המרגלים גם נשים ש"מחבבות את הארץ", כפי שלמדנו מבנות 

צלפחד, אולי הייתה נמנעת מאתנו אותה "בכייה לדורות".

ברם, ביטוי זה גופו – "וכי תעלה על דעתך נשים" – אומר 'דרשני'. 
מעבר לנימת העלבון שעשויה בקלות לעלות הימנו, ולפיה נשים 

כלל אינן ראויות להנהגה זו, דומה שלא מצינו דוגמתו לרוב. 

ביטוי זה, "וכי תעלה על דעתך", אינו שכיח גבי הלכות אחרות או 
כלפי מגזרים אחרים דוגמת גֵרים או לא יהודים )דוגמא לחריג 
מצויה במדרש התנאים לפסוק "ונתצתם את מזבחותם ואבדתם 

כן  תעשון  לא  את שמם, 

ד"ר אביעד הכהן
דיקן מכללת שערי משפט

וכי תעלה על דעתך נשים? 
בשערי המשפט העברי
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המלון ממוקם באזור בגובה 800 מ', אקלים הררי.
תכנית טיולים עשירה באזור הכולל אגמים, נהר הדנובה, טירות 

ועיירות ימי ביניים.

למלון חוף פרטי לאגם ליפנו, ספא מפואר וחדיש הכולל בריכת 
שחיה פנימית עם מגלשות מים, חמאם טורקי, ג'קוזי וסאונות ועוד..

כשרות גלאט מהדרין בהשגחת הרב ישראל מאיר לוינגר שליט"א

חבילה ל- 7 ימים
הכוללת טיסות, אירוח ותכנית טיולים מלאה

רק 1230 יורו

לאור הביקוש הרב

הוספנו מקומות

ב-3 טיסות לוינה

8.8 | 1.8 | 25.7

מלון ספא איכותי 4* 
Wellness Hotel Frymburk
19.7-22.8

לאחר ההצלחה הגדולה של פסח בסיציליה הכנו לכם...

הפתעה נעימה ומרעננת לקיץ!
נופש בחבל בוהמיה בצ'כיה, משולש הגבולות, אוסטריה וגרמניה

הטיולים של שי בר אילן עם האירוח של ורד הולידייס. הרשם ותברך על ההבדל!
www.shaibarilan.co.il  03-9224410 והרשמה:  לפרטים 

תון
ב
ש

גמישיםבמועדים וטיפולי ספא לחבילות נופש אפשרות 

yishai@shaibarilan.com  |  03-9224410 לפרטים: 
www.shaibarilan.co.il באתר:  נוספים  וטיולים  מלאים  פרטים 

הרצאה על סקנדינביהנותרו מקומות ספורים לטיולי האיכות שלנו
ביום א' 9.6 בשעה 19:00

במשרדינו

מרצה: הגב' חיה סלומון

כל הקודם זוכה!

אלסקה והרי הרוקי
 19 יום

21.7 עם שמעון עטר 4 מקומות
4.8 עם שי יוגב מלא

8.8 עם מנחם פוגל, בהפלגה
עם שי יוגב 8 מקומות

 
נורבגיה והכף הצפוני

 13 יום
17.6 עם שי יוגב 2 מקומות

 
גיאורגיה וארמניה

 11 יום
16.6 עם מנחם לוי 4 מקומות

21.7 עם מירה גלבשטיין 8 מקומות
 

גיאורגיה
8 ימים

29.7 עם שלמה גפן 8 מקומות
5.8 עם משה לב ומנחם שלו

גיאורגיה ג'יפים
8 ימים

13.6 עם רונית סלע
 

ספרד היהודית
8 ימים

11.6 עם אלי ברנע 6 מקומות
 

ספרד ופורטוגל
15 יום

22.7 עם ד"ר חגי עמיצור 6 מקומות
 

סרדיניה וקורסיקה
 11 יום

22.7 עם משה לשם 8 מקומות
 

אלבניה, מקדוניה ויוון
10 ימים

11.8 עם אלי ברנע 10 מקומות

רוסיה, מוסקבה וסנט פטרבורג
8 ימים

27.6 עם יעל שלום 2 מקומות
23.7 עם שלמה גפן

 
נורבגיה - פיורדים

8 ימים
22.7 עם חיה סלומון 6 מקומות

 
שבדיה, נורבגיה ודנמרק

12 יום
12.8 עם עודד פלס 8 מקומות

 
סין הקלאסית

16 יום
22.7 עם יעל שלום 8 מקומות

30.9 עם ליאורה דניאלי

מרוקו
 11 יום

10.6 עם מוטי דיין

סין לעומק בדגש חבל יונאן
17 יום

17.7 עם אבי פלדמן
 

אנגליה סקוטלנד ווילס
12 יום

4.8 עם מירה גלבשטיין 4 מקומות
 

איסלנד, משחקי קרח ואש
12 יום

4.8 עם בלהה רשף 6 מקומות
 

קניה - ספארי במיטבו
9 ימים

29.7 עם יגאל רון 5 מקומות
 

סין משפחות
8 ימים

תכנית עשירה ומיוחדת לילדים והורים
29.7, 5.8 עם ליאורה דניאלי
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הרב ד"ר צחי הרשקוביץ
רב קהילת "נצח שלמה" פ"ת, אונ' בר אילן

ויכום ויכתום
שבת מארון הספרים היהודי

לארבעים  אבותינו  נידונו  שבעטיו  המרגלים,  חטא  אחרי  מיד 
שנות קטטה עם ה' במדבר, נמצאו בעם כמה עזי נפש שהחליטו 
לעלות ולהלחם על הארץ חרף העובדה שרצון ה' שישראל ישהו 
באותה עת בגלות. דינם של אלה היה חמור וכואב )במדבר יד, 

מ-מה(:

"וַּיְַׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר וַּיַעֲלּו ֶאל ֹראׁש ָהָהר לֵאֹמר ִהּנֶּנּו וְעָלִינּו ֶאל ַהָּמקֹום 
ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ִּכי ָחָטאנּו. וַֹּיאֶמר ֹמֶׁשה לָָּמה ּזֶה ַאֶּתם ֹעבְרִים ֶאת ִּפי 
ה' וְִהוא ֹלא ִתצְלָח. ַאל ַּתעֲלּו ִּכי ֵאין ה' ּבְִקרְּבְכֶם וְֹלא ִּתּנָגְפּו לִפְנֵי 
ֹאיְבֵיכֶם. ִּכי ָהעֲָמלִֵקי וְַהּכְנַעֲנִי ָׁשם לִפְנֵיכֶם ּונְפַלְֶּתם ּבֶָחרֶב ִּכי עַל 
ּכֵן ַׁשבְֶּתם ֵמַאֲחרֵי ה' וְֹלא יְִהיֶה ה' ִעָּמכֶם. וַּיַעְִּפלּו לַעֲלֹות ֶאל ֹראׁש 
ָהָהר וֲַארֹון ּבְרִית ה' ּוֹמֶׁשה ֹלא ָמׁשּו ִמֶּקרֶב ַהַּמֲחנֶה. וַּיֵרֶד ָהעֲָמלִֵקי 

וְַהּכְנַעֲנִי ַהֹּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא וַּיַּכּום וַּיַּכְתּום עַד ַהָחרְָמה".

כיבוש  על  המאבק  טיב  על  רבות  מחשבות  מעורר  זה  תיאור 
ששם  הכתוב  מרמיזת  להתעלם  אפשר  אי  עת.  באותה  הארץ 
אשר  "אל המקום  וחצופה:  בוטה  לשון  בפיהם של המעפילים 
אמר ה' כי חטאנו". ה' אמר שהם חטאו, ואילו הם אינם רואים 
את מעשיהם בבכייה של חינם כחטא כל עיקר. בשל כך המפלה 

שהם סופגים כואבת ומשפילה. 

דומה שביחס לאופי המאבקים על ירושת הארץ, והמלחמה על 
כבוד ישראל, אין מתאים יותר מלפנות למי שכבוד האומה בער 
בכל עצמותיו, ושהטיף לכיבוש הארץ השלימה בדרך הדין והכח, 
בלא פשרה, פרופ' ישראל אלדד. כך כתב אלדד, ממנהיגי הלח"י, 

בספרו הגיונות המקרא:

מקרב  משו  לא  ומשה  ה׳  ברית  'וארון  הנגב  אל  פורצים  "הם 
עוד  אין  שמעתה  אלא  יקרה.  אשר  את  משה  ויודע  המחנה'. 
רחמים בלבו לגבי דור זה. ואם ישנם, הוא מחניקם בלבו עמוק-

עמוק. טובה אכזריות לגבי אבות למען בנים. בעטיים של אבות 
לרדות  יש  מעתה  רבות.  לשנים  נדחתה  הגאולה,  שעת  נדחתה 
יעלו  בעדם.  מונע  אינו  אך  אותם,  מזהיר  הוא  רמה.  ביד  בהם 
'וירד העמלקי והכנעני  וילמדו מגופם מה כוחם ללא א-להים. 

היושב בהר ויכום ויכתום עד החרמה'".

עמדה לא סלחנית ולא רחמנית זו מתחזקת בהמשך דבריו. הוא 
מסביר את הנחיצות שלה, בכדי לרומם את העם:

היא  בלבד  עונש  אינה  במדבר  הנדידה  עבדים.  דור  ילחם  "לא 
הרציני.  האויב  עתה  הם  הכנעני  ולא  עמלק  לא  חינוכי.  צורך 
האויב הרציני הוא בבית פנימה, חוסר האמונה. גם חוסר האמון 
לארץ  יתקרבו  לא  פנימה.  הכוחות  כל  ירוכזו  עתה  והמשמעת. 
כל  יופנו  שנה  ושמונה  שלושים  באויבים.  יתגרו  לא  נושבת, 

הכוחות פנימה, לעקור עבדות ועבדים. ולא ביד רכה".

פרשת  בין  מבריק  פרשני  קישור  אלדד  יוצר  זו  בנקודה  כאן 
בה,  ומוצא  לאחריה,  שמופיעה  המקושש  לפרשת  המרגלים 
כמובן, משענת ומקור לתפיסתו החינוכית-לאומית של הלח"י. 
הלח"י,  מייסד  שטרן,  )"יאיר"(  אברהם  הדברים  את  ניסח  כך 

בעיקר החמישי משמונה עשר "עיקרי התחייה" שחיבר:

קנאית  נאמנות  וטפוח  החרות  לאהבת  העם  חינוך   – "חינוך 
לקנייניו הנצחיים. השרשת הרעיון כי גורל העם נתון בידיו הוא. 
חידוש ההכרה 'הסיף והספר ניתנו מכורכין מן השמים' )ויקרא 

רבה לה, ח(".

אלדד  של  לקביעתו  יאיר  של  דבריו  בין  סתירה  כל  שאין  ברי 
זאת  עשו  הם  הארץ.  את  לכבוש  בנסיונם  חטאו  שהמעפילים 
במודע נגד רצון ה', ואחרי שמשה רבינו הצהיר שהקב"ה איננו 
שותף למהלך, אולם בכל עת אחרת, כאשר מתבצע מאבק על 
הארץ, מדובר במאבק קדוש וצודק שיש ליטול בו חלק ולהצטרף 

אליו. אכן, כך מסכם אלדד את הסוגיה:

"וקרבן ראשון - המקושש. כאילו במיוחד הועלתה פרשה זאת, 

מאורגנים
לציבור

הדתי

w w w. t o u s m a s o r e t . c o m
03-9669060

ברצלונה
8 ימים | 18/7
חצי פנסיון כשר

קרואטיה סלובניה אוסטריה
13/8 ,6/8 ,30/7 ,23/7

חצי פנסיון 

גיאורגיה
8 ימים | 17/6

פנסיון מלא, קייטרינג צמוד

פארקים למשפחות באירופה
14/7 ,7/8 ,31/7 ,24/7 ,17/7 

א. ערב חמות 

רומניה
6/8 | 7 ימים

חצי פנסיון

תאילנד
 30/7 כולל ג'יפים, אופניים, קיאקים

פנסיון מלא

$ 949 $ 1490

$ 1490

$ 1490



לפרטים והרשמה: 03-5256677 | 050-8884854
www.laurettahotel.com | www.asiatravel.co.il

חפשו אותנו
יסבוק בפי

טיולי קיץ 2013
מטיילים ונהנים עם אסיה טרוול!!

השירות ! הכשרות ! הארגון המקצועי ! האווירה ! הנסיון ! המחיר!

ממשיכים 
בהצלחה!

במלון הייאט רג'נסי
מלון 5* דלקס יוקרתי

במלון מדיטרניאן פאלאס
מלון 5* מפואר במרכז העיר

פיליפינים
טיול אל פנינת אסיה

11 ימים
2.2 ,12.1 ,15.12

צפון איטליה 
והדולומיטים

במסלול מרתק 
ומרהיב

7 ימים | 18.7

אוזבקיסטן
ליבה של דרך המשי

9 ימים
,13.8 ,23.7 ,11.6

22.10 ,1.10

הרצאה
עם קפה ועוגה
מסע אל אוזבקיסטן 

ליבה של דרך המשי

פולקלור, מנהגים,
חיי היהודים אז והיום

מרצה: עמוס אשרוב 
ביום שני 17.6 בשעה 19:30

במשרדנו, אידלסון 7
פינת בן יהודה תל אביב

ההרשמה מראש!

הודו
במסלול הקלאסי

10 ימים
6.1 ,25.11 ,11.11 ,7.10

מוסקבה
וסנט פטרבורג

לילות לבנים
8 ימים

11.8 ,24.7

גאורגיה
וארמניה

תרבויות נסתרות 
ונופים מרהיבים

12/8 ימים
 ,17.8 ,3.8 ,20.7 ,10.6

13.10 ,29.9

פורטוגל
במסלול הקלאסי

8 ימים
22.7

סין הקלאסית
כולל גווילין

9 ימים
12.8 ,22.7 

היער השחור 
אגמים מפלים

ועיירות קסומות
8 ימים

19.8 ,22.7

טיולים, ספא ושופינג בחופשה אחת!
במלון ייחודי ואותנטי

Hotel Lauretta
חבילות נופש 8 ימים 

כולל טיסות, אירוח וטיולים

רק 1180 €
יציאות: 17/7, 24/7, 31/7

חבילות נופש ייחודיות בניחוח אירופאי

חבילות נופש 7 ימים
כולל טיסות, אירוח ע”ב חצי פנסיון, שבת פנסיון מלא

יציאות: 23/7, 30/7, 6/8, 13/8

סלוניקי - יווןקארלסבאד - צ’כיה
חופשה מרעננת לקיץ

רק 980 €רק 1180 €
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ד"ר משה הלינגר
המחלקה למדעי המדינה אונ' בר אילן,

המכון הישראלי לדמוקרטיה

שלטון החוק ביהדות
"דינא דמלכותא דינא":

עמדת הרמב"ם

יהדות ודמוקרטיה

של  הכלל  רבים,  ראשונים  לדעת  כי  ראינו  הקודם  בגיליון 
אומות  מלכי  לגבי  רק  נאמר  דינא"  דמלכותא  "דינא  שמואל 
כי מתוך  ראינו  זאת  ישראל. עם  לגבי מלכי  לא  העולם אבל 
ה"אור זרוע" עולה כי בארץ ישראל אין "דינא דמלכותא דינא" 
במלכי ישראל, משום שהארץ לא שייכת להם. מתוך כך יוצא 
דינם  הקרקע,  שייכת  שלהם  ההדיוטות  בין  הסכם  יש  שאם 
יהיה דין. מכך ניתן להסיק שבמציאות היום יהיה חיוב גמור 
גם  הדמוקרטית.  ישראל  למדינת  וכיו"ב  מיסים  תשלום  של 

מתוך החת"ם סופר שצוטט על ידי רבים, בכל הנוגע לתועלת 
ובמלכות  ישראל  בארץ  גם  דמלכותא  דינא  של האזרחים-יש 
ישראל. מבחינה זו מדינת ישראל בימינו, שרוב כספי המיסים 
שבה נגבים כדי לממן הוצאות ביטחון והוצאות רווחה, ניתן 

לומר שיהיה בה דינא דמלכותא דינא.

לפיו  הרמב"ם  שיטת  מתוך  עולה  לחלוטין  שונה  מהלך 
אומות  למלכי  ישראל  מלכי  בין  הבדל  כל  אין  מלכתחילה 
אכן  הרמב"ם  בלידשטיין,  יעקב  פרופ'  שמציין  כפי  העולם. 
ישראל  בין מלכי  דמלכותא  דינא  לגבי  כל הבדל  סבור שאין 
הזו  המסקנה  בלידשטיין  לדעת  העולם.  אומות  מלכי  לבין 

מהרמב"ם עולה:

שימושי  )ב(  המפורשת;  ההשוואה  )א(  תופעות:  "משלוש 
לשון משותפים; )ג( ההשוואה הנרמזת, אך הרחבה, הן בנוגע 
בלידשטיין,  )יעקב  לתכניה."  בנוגע  הן  הסמכות  למקורות 
עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם-עיונים במשנתו ההלכתית, 
בר- אוניברסיטת  הוצאת  רמת-גן:  ומורחבת,  שניה  מהדורה 

אילן, תשס"א, עמ'161(.

להלן עיקרי טיעוניו:

א. ההשוואה המפורשת עולה מהנושא החשוב ביותר באשר 
לדינא דמלכותא, והוא הסמכות לגבות מיסים. כאן הרמב"ם 
או  מאיליו  העומד  ממוכס  מכס  המבריח  כי  במפורש  קובע 
שפסק  מכס  אבל  גזל,  על  עובר  אינו  קצבה,  לו  שאין  מוכס 
המלך באופן קצוב והניח מוכס ישראל לגבות את החלק, מי 
שמבריח את המכס הוא: "גוזל מנת המלך בין שהיה המלך גוי 
בין שהיה המלך ישראל." )משנה תורה, הלכות גזילה ואבידה, 
פרק ה, הלכה יא(. גישתו זו של הרמב"ם הוצגה כבר בפירוש 

המשנה שלו למסכת נדרים, פרק ג', משנה ד(.

ב. הראייה משימוש הלשון של הרמב"ם עולה מכך שהוא 
משתמש במונח "דין המלכות" או "דין המלך או "דיניו דין" 
בדיונו על סמכותו של מלך ישראל. לשון זו בפירוש מצביעה 

על זיקה לדינא דמלכותא דינא.

גיאוגרפיים טיולי איכות  נוה אקדמיה 
www.neve-academia.co.il | 03-5101555

 יער שחור וצרפת
בדגש עמק הריין וחבל אלזאס

טיול כוכב! חצי פנסיון! מלון 4 כוכבים
7 ימים 4.7 + 11.7         18.7, 25.7

ובכל יום חמישי

טיולים איכותיים לציבור הדתי
 סין קלאסי איכותי

בייג'ינג, שנגחאי, שיאן, גוולין, 
האנגג'ואו, סוג'ואו וג'ואוג'ואנג

חצי פנסיון! ימים מלאים! כולל כל הבילויים בערבים!
17 יום 23.7, 1.10

המחיר כולל הכל למעט: אשרות כניסה

גיאורגיה
כולל טביליסי, טיול ג'יפים בקזבגי, 
בורג'ומי, בקוריאני, ורדזיה, קותאיסי
חצי פנסיון! כולל כל הבילויים בערבים!
9 ימים 22.7           5.8, 12.8, 30.9

 סלובניה וקרואטיה
כולל שמורת פליטביצה, אגם בלד 

וסיור בעיר ונציה
טיול כוכב! חצי פנסיון! מלון 4 כוכבים
7 ימים  18.6          25.6, 3.7, 10.7, 

17.7, 24.7, 31.7 ובכל יום רביעי

מ- 1398 $

מ- 1840 $

מ- 3695 $

מ- 1248 $

תון
ב
ש

המחירים תקפים ליום הפרסום לנרשמים חדשים בלבד לתשלום במזומן ט.ל.ח

מקומות
אחרונים

מובטח

מובטח

מ- 3695 $

מ- 1248 $
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ד"ר פנינה נויבירט
קהילת "אוהל ארי", רעננה

ולא אביתם לעלות
פרשה ומדרש

הדרמטי  החטא  המרגלים,  בחטא  פותחת  לך  שלח  פרשת 
שנה  ארבעים  במדבר  ישראל  בני  את  הותיר  אשר  ביותר 
בפתח  בשנית  מתואר  זה  קשה  חטא  לדורות.  לבכיה  והפך 
בין שתי  קיימים הבדלים מהותיים  זאת  עם  דברים,  פרשת 
הפרשות. בעוד בפרשתנו מודגשת מעורבות המרגלים בחטא 
הרי שבפרשת דברים מודגשת ומובלטת אחריות בני ישראל 

לחטא.

לשלוח  משה  את  המצווה  הוא  הקב"ה  לך  שלח  בפרשת 
ּלֵאֹמר:  מֶׁשה  ֶאל  ה’  "וַיְדַּבֵר  א'-ב'(:  י"ג,  )במדבר  המרגלים 
ואילו בפרשת דברים  ּכְנַעַן"  ֶארֶץ  ֶאת  וְיָתֻרּו  ֲאנִָׁשים  לְָך  ְׁשלַח 
כ"ב(:  א',  )דברים  ישראל תובעים את שליחת המרגלים  בני 
וְיְַחּפְרּו  לְפָנֵינּו  ֲאנִָׁשים  נְִׁשלְָחה  וַֹּתאְמרּו  ּכֻּלְכֶם  ֵאלַי  "וִַּתְקרְבּון 

לָנּו ֶאת ָהָארֶץ".

בפרשת שלח לך המרגלים מוציאים את דיבת הארץ רעה ורק 
כלב בן יפונה ויהושע בן נון מגנים על כבודה )שם, י"ג, כ"ז-

י"ד, ז'(: "וַֹּיִציאּו ִּדַּבת ָהָארֶץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ּבְנֵי יְִׂשרֵָאל... 
ִּבן נּון וְכָלֵב ּבֶן יְפֻּנֶה... ָקרְעּו ִּבגְדֵיֶהם: וַֹּיאְמרּו ֶאל ּכָל  וִיהֹוׁשֻעַ 
בפרשת  ואילו  ְמֹאד"  ְמֹאד  ָהָארֶץ  טֹוָבה  יְִׂשרֵָאל...  ּבְנֵי  עֲדַת 
דברים נדמה כי כל המרגלים מתארים את הארץ כטובה )שם, 
א', כ"ד(: "וַּיְִקחּו בְיָדָם ִמּפְרִי ָהָארֶץ וַּיֹורִדּו ֵאלֵינּו וַּיִָׁשבּו ֹאָתנּו 

דָָבר וַֹּיאְמרּו טֹוָבה ָהָארֶץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן לָנּו".

בפרשת שלח לך המרגלים מפחידים את בני ישראל וגורמים 
ֶאל   ... ָהָארֶץ  ִּדַּבת  "וַֹּיִציאּו  ל"ב-ל"ג(:  י"ג,  )שם,  לשבר  להם 
ֶארֶץ  ֹאָתּה  לָתּור  ָבּה  עַָברְנּו  ֲאֶׁשר  ָהָארֶץ  לֵאֹמר  יְִׂשרֵָאל  ּבְנֵי 
ֹאכֶלֶת יֹוְׁשבֶיָה ִהוא ... וִַּתָּׂשא ּכָל ָהעֵדָה וַּיְִּתנּו ֶאת קֹולָם וַּיִבְּכּו 
אינם  המרגלים  דברים  בפרשת  ואילו  ַההּוא"  ַּבּלַיְלָה  ָהעָם 
כ"ה-כ"ו(:  א',  )שם,  ישראל  בני  אם  כי  למשבר  האחראים 
"וַֹּיאְמרּו )המרגלים( טֹוָבה ָהָארֶץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן לָנּו: וְֹלא 

ֲאִביֶתם לַעֲֹלת וַַּתְמרּו ֶאת ִּפי ה' ֱאֹלֵהיכֶם".

ועל  בפרשת שלח לך המרגלים הם המדווחים על העם העז 
ֲאֶׁשר  "ָהָארֶץ  ל"ב-ל"ג((:  י"ג,  )שם,  שבארץ  הבצורות  הערים 
עַָברְנּו ָבּה לָתּור ֹאָתּה ֶארֶץ ֹאכֶלֶת יֹוְׁשבֶיָה ִהוא וְכָל ָהעָם ֲאֶׁשר 

תיאור  דברים  בפרשת  ואילו  ִמּדֹות",  ַאנְֵׁשי  בְתֹוכָּה  רִָאינּו 
כ"ז-כ"ח(:  א',  )שם,  ישראל  בני  מפי  לראשונה  נשמע  זה 

הקהילה הדתית באריאל
להשתלב טוב, לחיות טוב, לעשות טוב!

לכולם! מקום  עושים 
הקהילה שלנו צומחת ואנחנו זקוקים בדחיפות להרחבה 
כולם.  את  להכיל  להמשיך  שנוכל  כדי  הכנסת,  בית  של 

תורמים  מחפשים  אנחנו 
יקיריהם  של  בהנצחה  שמעוניינים 
פנים. ומסביר  פעיל  כנסת  בבית 

צרו קשר עם
נעם: 055-6662476  עלי: 052-6226994

דווקא כאן, באריאל!
כנסת,  בתי  מעולים,  ממ"ד  חינוך  ובית  גנים 
אוניברסיטה, עשייה משמעותית ותרבות מפותחת.

בימים אלו נבנים צמודי קרקע ודירות בגדלים שונים
המתאימים למשפחות דתיות.

אחד מהם ממתין במיוחד בשבילכם...

רוצים להכיר מקרוב? אנחנו כאן כדי לעזור!
 ,050-6876537 דנה:   ,050-5858591 נתי:  עם  קשר  צרו 
allariel@walla.co.il :נורית: 050-2539105 או בדואל

בס"ד
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‹ המשך בעמ' 32

"וֵַּתרָגְנּו בְָאֳהלֵיכֶם וַֹּתאְמרּו ּבְִׂשנְַאת ה’ ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶארֶץ 
לֵאֹמר  לְָבבֵנּו  ֶאת  ֵהַמּסּו  ַאֵחינּו  ֹעלִים  ֲאנְַחנּו  ָאנָה  ִמצְרָיִם... 
עַם ּגָדֹול וָרָם ִמֶּמּנּו עָרִים ּגְֹדֹלת ּובְצּוֹרת ַּבָּׁשָמיִם וְגַם ּבְנֵי עֲנִָקים 

רִָאינּו ָׁשם". מה פשר הבדלים אלו?

המדרש )ילקוט שמעוני דברים, א', תת"ה( מספק ביאור לפער 
בין הפרשות: "יאמרו טובה הארץ אשר ה' אלהינו נותן לנו, 
וכי לטובה אמרו זה? והלא לא אמרו אלא לרעתה! מי אמר 

טובתה? יהושע וכלב, אף על פי כן ולא אביתם".

המרגלים  מרבית  את  מלהזכיר  נמנעת  דברים  פרשת  מדוע 
שדיברו סרה בארץ? תשובת המדרש נפלאה –המרגלים אינם 
אלה הנושאים באחריות לחטא, כי אם בני ישראל, שהעדיפו 
את הדיווח השלילי והכוזב על פני הדיווח החיובי והמעודד 

של כלב ויהושע. 

כל  "ותשא  ע"ו(:  )שער  יצחק  עקידת  בעל  מפרש  זה  כגון 
)בנ"י( לקבל מהם  ויבכו... היה להם  ויתנו את קולם  העדה 
)מהמרגלים( מה שאומרים ממנה בתורת עדות, לא להאמין 
נביאים  לא  כי  לא,  או  לעלות  יוכלו  אל  שיאמרו  ממה  דבר 
המה לדעת את אשר האלהים עושה... ואחר שאמרו מהארץ 
שהיא טובה ולא אבו לעלות, הנה המה המרו את פי ה'. והנה 
זהו עקר חטאתם ועוצם פשעם אשר עליו נחלט דינם לקבוע 

טיולים לשומרי מסורת באיכות גבוההסנטר נסיעות

www.centertravel.co.il | 03-6227777 :לפרטים

תון
ב
ש

חגיגה איטלקית

קנדה והרי הרוקיס

מוסקבה
וסנט פטרסבורג

ברצלונה וקוסטה 
בראווה

9 ימים
21.7 ,4.8
חצי פנסיון

במחיר 1,899 $

כולל שייט באלסקה
17 ימים 

3.8
במחיר 5,699 $

7 לילות/9 ימים
21.7 ,4.8
חצי פנסיון

במחיר 2,199 $

7 ימים
19.8 ,5.8 ,22.7

חצי פנסיון
החל מ- 1,399 $

סין ביג'ין

הרביירה 
הצרפתית

סין מקיף

תאילנד מקיף
14 לילות 17 ימים

19.8 ,12.8 ,29.7 ,22.7 
חצי פנסיון

במחיר 2,999 $

13 לילות  15 ימים
14.8 ,24.7 

חצי פנסיון טיסות סדירות 
במחיר 3,888 $

7 לילות 8 ימים
19.8 ,22.7
חצי פנסיון

במחיר 1,899 $

7 לילות 9 ימים
14.8

ע"ב א. בוקר+ א. שבת טיסות סדירות
במחיר 1,499 $

הפלגה חלומית וכשרה בקריבייםטיול משפחות
אמסטרדם בריסל פריז

8 ימים מלאים
   14.8 ,13.8 ,7.8 ,6.8 ,31.7 ,30.7 ,24.7  ,23.7 ,17.7 ,2.7

      15 לילות | 17 ימים | 23.7
7 לילות שייט בקריביים

Allure of the seas באוניה הגדולה בעולם
כולל 3 לילות בניו יורק 3 לילות באורלנדו

ו- 2 לילות במיאמי ביץ במחיר 4,995 $
כולל כניסות לפארקים, א. בוקר + א.שבת  + 4 ארוחות ערב במסעדה
במחיר למבוגר 1,749 $ במחיר לילד )עד גיל 16 בחדר הורים( 1,399 $

קנזיי **** בהרי הדולומיטים

מלון מפואר על גדות נהר מוקף נופים מרהיבים.
בריכת שחיה, סאונה, חדר כושר, מקווה טהרה.

טיולים יומיים מרתקים לאגם גרדה, לונציה, ורונה ועוד...
חוויות ואטרקציות לכל המשפחה.

אפשרות לחבילת נופש הכוללת אירוח במלון בלבד.
יציאות קבוצתיות מדי שבוע ביוני, יולי ואוגוסט.

נופש חלומי בצפון איטליה
בכשרות מהדרין משך כל השנה

תון
ב
ש

המלון פתוח החל מחג השבועות 
עד אחרי סוכות

לפרטים: 02-5000222 שלוחה 355, 052-7613677
www.idealtours.co.il | goski@idealtours.co.il

יציאות קבוצתיות
משך כל עונת הקיץ

12-18.6.13
18-24.6.13
26.6-2.7.13
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עם שדות תיירות

להזמנות דרך האתר:
oren@sadotours.co.il | www.sadotours.co.il מבצעים בלעדיים במרכז הזמנות ארצי: 1-700-700-671

מחירים מיוחדים ואטרקטיבים ב:

רשת מלונות דן           רשת מלונות פתאל           רשת מלונות ישרוטל

אורכידאה אילת
 ₪ 359

חצי פנסיון

לוט ים המלח
 ₪ 480

חצי פנסיון

המלך שלמה טבריה
 ₪ 295

לינה וארוחת בוקר

כפר הנופש חקוק בלב
 ₪ 199

לינה וארוחת בוקר

קלאב אין אילת
 ₪ 349

לינה וארוחת בוקר

4
ילדים 
חינם

קלאב הוטל טבריה
 ₪ 299

לינה וארוחת בוקר

3
ילדים 
חינם

אסייאנדה ביער
 ₪ 439

לינה וארוחת בוקר

ילד 
ראשון 
חינם

נווה אילן
 ₪ 315

לינה וארוחת בוקר

ילד 
ראשון 
חינם

אל תשלמו יותר!
הדילים הכי טובים עכשיו בשדות תיירות!  
נופש בארץ מזמינים רק בשדות תיירות!

חוף התמרים עכו

כניסה 
חופשית 
למועדון 

ספא

 ₪ 364
חצי פנסיון

קלאב הוטל אילת
 ₪ 529

לינה וארוחת בוקר

3
ילדים 
חינם

C-HOTEL אילת
 ₪ 295

לינה וארוחת בוקר

ילד 
ראשון 
חינם

רנסנס ת"א
 ₪ 465

לינה וארוחת בוקר

כניסה
חופשית
לספא

גרדניה נצרת
 ₪ 280

לינה וארוחת בוקר

ילד 
ראשון 
חינם

C-HOTEL טבריה
 ₪ 259

לינה וארוחת בוקר

ילד 
ראשון 
חינם

נופים טבריה
 ₪ 280

לינה וארוחת בוקר

כניסה 
לחמי 
טבריה

רימונים מינרל טבריה
 ₪ 319

לינה וארוחת בוקר

ילד 
ראשון 
חינם

כניסה 
לחמי 
טבריה

רימונים ירושלים
 ₪ 210

לינה וארוחת בוקר

ילד 
ראשון 
חינם

כפר הנופש נופי גונן
 ₪ 220

לינה וארוחת בוקר

בלוביי נתניה
 ₪ 339

חצי פנסיון

אורכידאה ת"א
 ₪ 495

חצי פנסיון

ט.ל.ח ההזמנות.  מרכז  מול  לילות,  מינימום  לפי  ללילה,  זוגי  בחדר  לאדם  המחיר 

כניסה
חופשית
לספא

רימונים ים המלח
 ₪ 365

חצי פנסיון

כניסה
חופשית
לספא

וילה גליליי צפת
 ₪ 379

לינה וארוחת בוקר

ילד 
ראשון 
חינם

במחירים אטרקטיביים
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המרגלים שיצאו לתור את הארץ, ביקרו 
 – באתרים השונים של מפת ארץ-ישראל 
בהם גם שמות של יישובים מחודשים על 
מפת ארצנו. שתי דוגמאות נביא במדורנו. 

ָּפארָן"  ִמִּמדְַּבר  ֹמֶׁשה  ֹאָתם  "וַּיְִׁשלַח 
)במדבר י"ג, ג'(

מדבר פארן הוא שטח מדברי נרחב החופף 
הדרומי  הנגב  של  משטחו  גדול  חלק 
ישראל.  לארץ  סיני  בין  גשר  ומשמש 
אבל אנו נספר על המושב פארן, מזרחית 

למדבר.

הנמצא  חקלאי  עובדים  מושב  הוא  פארן 
צפונית  ק"מ  כ-100  הערבה,  במרכז 
לאילת. המושב הוקם על ידי גרעיני נח"ל 
העובד  בנוער  המושבים  בני  חטיבת  של 
"עידן"  גרעין  הראשון,  הגרעין  והלומד. 
היה מיועד להקמת הישוב עידן ליד חצבה, 
אך מחוסר עתודות מים וקרקע באזור זה 
הוחלט שהגרעין יקים ישוב קבע בפארן. 
 ,1971 בנובמבר   25 תשל"ב,  בכסלו  בג' 
עלה הגרעין הראשון על הקרקע. באותה 

שנה הצטרף גרעין "פארן" ליישוב, ובשנת 
תשל"ג, 1973, הצטרף גם גרעין "ערבה". 

בחמש שנותיו הראשונות התקיים הישוב 
)הכלאה  "מושבו"ץ   – שיתופית  כמסגרת 
של מושב וקיבוץ( במטרה להכינו לקראת 
עובדים  כמושב  משק  ליחידות  חלוקתו 
חברים  גם  נקלטו  זו  בתקופה  דבר.  לכל 
אשר  הגרעינים  ממסגרת  שלא  וזוגות 
ליחידות  לחלוקה  הבסיס  את  היוו  ביחד 
הפך   ,1976 תשל"ו,  בקיץ  פרטיות.  משק 
גרות  כיום  עובדים.  למושב  המושבו"ץ 

במקום 85 משפחות.

המושב ממוקם למרגלות רכס עשת, מול 
שבירדן.  פטרה  העתיקה  הנבטית  העיר 
מתוק  פלפל  הוא  במושב  העיקרי  הגידול 
מייצאים  אותו  וכתום,  צהוב  אדום,   -
ישנם  במושב  ואירופה.  הברית  לארצות 
ומספר  חלב,  משקי  פרחים,  משקי  גם 
ניתן  כן  כמו  )צימרים(.  אירוח  מקומות 
דרך,  מורי  סוסים,  חוות  במושב  למצוא 
לכדרות,  עץ, סטודיו  ליוגה, חרש  סטודיו 

מנחת למטוסים זעירים, ועוד.

ַעד  ִמִּמדְַּבר-ִצן  ֶאת-ָהָארֶץ  וַּיָֻתרּו  "וַּיֲַעלּו 
רְֹחב…" )במדבר י"ג, כ"א(

'רחוב' המקראית,  איננו  היום  'רחוב' של 
סוריה.  בעומק שטח  מן הסתם  הנמצאת 
בישראל רחוב הוא מושב הנמצא כ-4 ק"מ 
המרכז  מיישובי  אחד  שאן,  לבית  מדרום 
האזורי ביכורה: רחוב, שדי תרומות, רוויה 
לארגון  משתייך  המושב  תאומים.  ותל 
ושייך  המזרחי"  "הפועל  של  המושבים 
)בקעת  המעיינות  עמק  אזורית  למועצה 

בית-שאן(.

באלול  בי"ב  היתה  הקרקע  על  העליה 
המקימים   .1951 בספטמבר   13 תשי"א, 
את  וממרוקו.  מכורדיסטן  עולים  היו 
הארוך  הכביש   –  90 כביש  חוצה  המושב 
אילת.  ועד  ממטולה  בישראל,  ביותר 
ובצד מזרח  גרים המרוקאים,  בצד מערב 
הכורדים. כיום גרים במקום כ-300 איש.

השנים הראשונות של המושב היו הקשות 
משותף  מגן-ירק  הייתה  הפרנסה  ביותר: 
לתת  גם  היה  שאמור  הסוכנות,  שניהלה 
אח"כ  בחקלאות.  בסיסי  ידע  לאנשים 
והגידולים  מתיישב  לכל  קרקעות  חולקו 
פרדס  ניטע  חורף.  ירקות  היו  העיקריים 

משותף למושבי שסיפק עבודה.

שמו של היישוב ניתן לו משם עיר קדומה 
"תל  נקרא  שמה  ועל  במקום  ששכנה 
רחוב" הסמוך, התל המרכזי והגדול ביותר 
בעמק בית שאן. עם תל זה מזוהה העיר 
מצריות,  כתובות  במספר  הנזכרת  רחוב 
ברשימת הערים שכבש שישק מלך מצרים 
רחוב  למרות שהעיר  לפנה"ס.   925 בשנת 
אחת  ספק  ללא  הייתה  שאן  בית  בעמק 
הערים הראשיות בתקופת הברזל בתחומי 

ארץ ישראל היא לא נזכרת במקרא.

לא הרחק מהמקום נמצאת חרבת פרוה, 
בה  פרוונה,  הנטוש  הכפר  שרידי  על 
נתגלה בית הכנסת גדול מתקופת המשנה 
פסיפס  רצפת  נמצאה  באתר  והתלמוד. 
ועליה כתובת בעברית, בה נאמר כי תושבי 
בשנה  שמיטה  מחובת  פטורים  האזור 
התושבים  על  שהקל  פטור  השביעית, 
היהודים להתמודד כלכלית עם התושבים 

הנוכרים שהיוו רוב באיזור. 

חגי הוברמן

היישובים של 
המרגלים

הפרשה והארץ
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טיולי "אופקים מסורת" עם פרי חברון

סין הקלאסית מקיף

סין בייג'ין, שנחאי, 
הנג'זו

הודו ונפאל

שייט בקריביים
וקוסטה ריקה

ארה"ב מחוף לחוף  תאילנד - מקיף

טיולי משפחות
צרפת, בלגיה, הולנד

צפון איטליה
דולומטים וטוסקנה

צפון איטליה למשפחות
פארקים

בודפשט, ברטיסלבה, וינה
שבדיה נורבגיה, פינלנד

ספרד מקיף

אנגליה, סקוטלנד, ווילס

יפן

היער השחור

גרוזיה

  מרוקו - מקיף

מונטנגרו, קרואטיה, 
סלובניה

ארצות הים הבלטי
ושייט לסקנדינביה

טיסות
T.G אל על

במבצע
טיסות 
אל על

טיסות 
אל על

3
מקומות 
אחרונים

17 יום | 17.7
בהדרכת: פרי חברון, רבקה לאון 

ומוטי בינר

11 יום | 22.7, 5.8
בהדרכת: פרי חברון, רבקה לאון 

ומוטי בינר

15 יום של כיף והנאה
 30.7 בהדרכת פרי חברון מובטח, 8.8 מתמלא,

בהדרכת: מוטי בינר, רבקה לאון 

23.7 29.7 מלאים, 5.8, 12.8 מתמלאים
בהדרכת: גבי מור יוסף, איריס זנטי, סיאני יהואש

כולל 4 ארוחות ערב כשרות

7 ימים | 7.7, 28.7, 4.8, 11.8
בהדרכת: גבי מור יוסף, זנטי איריס, 

רוזנגרטן אסתר, לפשיץ שלמה

7 ימים | 14.7, 26.7, 28.7, 4.8, 11.8
בהדרכת: גבי מור יוסף, זנטי איריס, 

רוזנגרטן אסתר, לפשיץ שלמה

7 ימים | 4.8, 12.8

12 יום | 22.7, 27.10, 24.11, 15.12
בהדרכת: אבי לנקרי וגבי מור יוסף

22 יום | 13.6 מובטח
בהדרכת: פרי חברון

18.7 מובטח, 8.8 ההרשמה בעיצומה

7 ימים | 19.6, 3.7, 7.8
בהדרכת: בינר מוטי, לאון רבקה, 

סיאני יהואש

12 יום | 1.7, 22.7 מקומות אחרונים, 12.8
בהדרכת: דוד כהן, בינר מוטי,
גבי מור יוסף, אסתר רוזנגרטן

12 יום | 2.7, 4.8
בהדרכת: אילן אבנר, חנוך גנון

ספרד היפה כולל ברצלונה
12 יום | 28.7 מקומות אחרונים

12 יום | 4.8
בהדרכת: רבקה לאון ודוד כהן

13 יום | 29.9
9 ימים | 8.10 טיסות אל על

7 ימים
18.7, 1.8, 8.8 למשפחות

9 ימים |  12.8, 29.7

18 יום | 29.9, 30.9,
25.12 ,28.10

17 יום | 1.12, 3.11, 6.10

כל הטיולים על בסיס חצי פנסיון - תינתן אפשרות להכנת כריכים לצהריים

זה  בספר  'ואין  כותב:  במדבר  לספר  הקדמתו  בסוף  הרמב"ן 
קרבנות,  בעניני  מצוות  קצת  זולתי  לדורות  הנוהגות  מצוות 

שהתחיל בספר הכהנים ולא נשלם באורן והשלימן בספר זה'.

חלק מהקרבנות כתובים בחלקה השני של פרשת שלח לך. אחד 
מהקרבנות האמורים בפרשה הוא יחיד מסוגו ומיוחד במינו: 

במדבר )טו כב – כו( 

ִּדּבֶר ה' ֶאל  ֲאֶׁשר  ָהֵאּלֶה  ַהִּמצְֹות  וְֹלא ַתעֲׂשּו ֵאת ּכָל  ִתְׁשּגּו  "וְִכי 
ֹמֶׁשה ... וְָהיָה ִאם ֵמעֵינֵי ָהעֵדָה נֶעְֶׂשָתה לְִׁשגָגָה וְעָׂשּו כָל ָהעֵדָה ּפַר 
ּבֶן ָּבָקר ֶאָחד לְֹעלָה לְרֵיַח נִיֹחַח לַה' ּוִמנְָחתֹו וְנְִסּכֹו ּכִַּמְׁשּפָט ּוְׂשִעיר 
וְנְִסלַח  יְִׂשרֵָאל  ּבְנֵי  עֲדַת  ּכָל  עַל  ַהֹּכֵהן  וְִכּפֶר  לְַחָּטת:  ֶאָחד  ִעּזִים 

לֶָהם ִּכי ְׁשגָגָה ִהוא וְֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקרְָּבנָם ִאֶּׁשה לה' וְַחָּטאָתם 
לִפְנֵי ה' עַל ִׁשגְגָָתם וְנְִסלַח לְכָל עֲדַת ּבְנֵי יְִׂשרֵָאל וְלַּגֵר ַהּגָר ּבְתֹוכָם 

ִּכי לְכָל ָהעָם ִּבְׁשגָגָה". 

שהחטא  המהותי  השינוי  אבל  חטאת  בקרבן  מדובר  אמנם, 
נעשתה לשגגה'.  'אם מעיני העדה   – כל האומה  ידי  על  נעשה 
המלכים  בתקופת  התרחשה  כזו  שסיטואציה  מסביר  הרמב"ן 

וכן בתקופת שיבת ציון וזו לשונו: 

לכל התורה בשוגג,  כפי משמעו הוא קרבן מומר  זה  "והנה 
היתה  ולא  התורה  זמן  עבר  שכבר  שיחשבו  כגון  ובקהל   ...
מלכי  בימי  )כי(  בעונותינו  כן  לנו  אירע  וכבר  עולם...  לדורות 
ישראל הרשעים כגון ירבעם ששכחו רוב העם התורה והמצות 

לגמרי, וכאשר בא בספר עזרא באנשי בית שני..."

יתכן, ובתקופות שונות מהרהר העם על נצחיות התורה באומרו, 
שהתורה לא רלוונטית יותר, עבר זמנה ואין היא קשורה יותר 
עזרא  שעשה  הגדולה  המהפכה  לאחר  שלנו.  החיים  למציאות 
הסופר שסילק את הנשים הנכריות ובניית החומה בירושלים 
על ידי נחמיה, נאסף העם לשמוע את קריאתו של עזרא בספר 

התורה.

הכתוב מתאר את התפעלותו של הציבור מהכתוב בתורה על חג 
הסוכות )נחמיה ח' י"ד(: "וימצאו כתוב בתורה אשר צוה ה' 
ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי".

הרב מאיר נהוראי
רב משואות יצחק
יו"ר רבני בית הלל

כולם שוכחים את התורה 
- האומנם?! 

מבט לחיים מתוך הפרשה
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מלון מיקלאצ'י
4 כוכבים סופריור

בעיירה גאביצ'ה מארה
על שפת הים בריביירה האדרייטית.

מיקום אידאלי ליציאה לטיולים.

09-7484846www.kosherholidays.net
info@kosherholidays.net

לחופשות נוספות בארץ ובחו"ל:

מלון אולימפיק רויאל
בהרי הדולומיטים

מקום אידאלי ליציאה לטיולים לכל 
אתרי צפון איטליה: ורונה, ונציה, אגמים, 

דולומיטים ועוד...

קיץ כשר למהדרין

חבילה הכוללות טיסות והעברות

בתאריך 6-12/8
מבצע מיוחד לנרשמים עד ה-31.5

מלון גולדן טוליפ 
4 כוכבים בעיירה בקברגן

ליד הפארקים,
קרוב לשפע של אקטרקציות.

נופש בהולנד נופש באיטליהנופש באיטליה

פתוח 17/7-25/8

פתוח ביולי אוגוסט

במלון אולימפיק כושר הולידייס
‰ מלון, מסעדה, בית קפה, אספקת אוכל מוכן וחנות

‰ עשרים דקות משדה התעופה של וורונה
‰ מבחר אטרקציות לילדים ולנוער באזור

‰ מיקום אידאלי לטיולים לוונציה, הרי הדולומיטים, שוויץ ואוסטריה ועוד..

קיץ מרנין וכשר למהדרין
בעיירה סרמיונה  על אגם גרדה בצפון איטליה

כולל חגים10/6-31/10פתוח בין התאריכים:

חבילות הכוללות

טיסות וטיולים 

18-24/7 ,2-8/7

למציאות  עדים  אנו  בדורנו  גם 
אינו  מהצבור  גדול  שחלק  מורכבת, 
ואינו מודע למצוות התורה. לדעת  יודע 
צבור  של  ידיעה  וחוסר  שכחה  הרמב"ן, 
המסורת  כאשר  כשגגה.  מוגדרת  שלם 
אינה עוברת מאב לבנו דור הבנים נחשב 
לשוגג, יש כאן חוסר ידיעה ולא התרסה 

ומרד בערכי הקודש. 

הגדירו  ההלכה  מפוסקי  חלק  ואכן, 
כשוגגים  שבימינו  השבתות  מחללי  את 
ההגדרה  בתוך  כלולים  שאינם  ובוודאי 

הקשה – 'מחלל שבת בפרהסיא'. הגדרת 
החטא תלויה באווירה הסביבתית. יחיד 
שמחלל שבת ומעשהו אינו נחשב לחריג 
בפרהסיא,  שבת  כמחלל  מוגדר  אינו 
אעפ"י שעושה את חטאו ברשות הרבים. 
מושג "הפרהסיא" אינו מוגדר רק על פי 
מקום העבירה. עשיית עבירה בפרהסיא 
היא ביטוי של תעוזה ומרד במוסכמות. 
גמור  בניגוד  עומדת  העבירה  כלומר, 

לאווירה הציבורית. 

לדין  בסמוך  נכתבה  'המקושש'  פרשת 

קרבן חטאת ציבורי. התבוננות בפרשיות 
בעוד  שבניהם.  הגדול  השינוי  את  מגלה 
שקרבן חטאת לאומי מוקרב בעת שכולם 
שוגגים, הרי שהמקושש נענש על עבירה 
החיים  לצורת  בניגוד  שעומדת  חריגה 
הלאומית. המקושש מוגדר כמחלל שבת 
עזרא:  האבן  שמסביר  וכפי  בפרהסיא 

'למה נסמכה הפרשה?

רמה  ביד  המקושש  שעשה  יתכן  גם 

‹ המשך בעמ' 21
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טיולי מגה מסורת למשפחות
מבית מגה תיירות

בחרנו מספר מסלולים עם דגש על מקומות ואטרקציות המתאימות לילדים ולמבוגרים 
במרחק  ונמצאים  בקפידה  נבחרו  ושבת  בשישי  המלון  בתי  היהודית.  הנקודה  כולל 
מסורת. שומרי  קבוצה  מלוי  )צהריים(.  ושבת  שישי  ארוחות  הכנסת,  מבתי  הליכה 

ובכל משרדי הנסיעות 2013הנמצאת במשרדנו  ואופן התשלום כולל הגבלת אחריות כמופיע בחוברת מגה פמילי לשנת  תנאים דמי ביטול 

למידע נוסף: מרכז מידע מגה פמילי  03-7684826 ובכל משרדי הנסיעות

MBB
הולנד, בלגיה וצרפת 

9 ימים
תאריכי יציאה:

13/8 ,6/8 ,30/7 ,23/7

MPS
פריז והיער השחור

7 ימים
תאריכי  יציאה:
6/8 ,30/7 ,23/7

MBC/MBA
צרפת, הולנד, בלגיה 

ואנגליה
8/11 ימים

תאריכי יציאה:
11/8 ,4/8 ,28/7 ,21/7

MWG
צפון איטליה

7 ימים
תאריכי יציאה:
16/8 ,2/8 ,19/7

MPA
צרפת, בלגיה והולנד

8 ימים
תאריכי יציאה:
13/8 ,6/8 ,23/7

MGS
שוויץ וצפון איטליה

8 ימים
תאריכי יציאה:

14/8 ,7/8 ,31/7 ,24/7 ,17/7

תון
ב
ש

בתאריך  בערבוביה.  משמשים  וחושך  אור  סיוון,  כג  השבת, 
הביכורים  בטלו  בסיוון  ושלשה  "בעשרים  הבה"ג,  כותב  זה, 
מעלות לירושלים בימי ירבעם בן נבט". בעקבות זה קבעו הטור 
ה"חוות  מאידך,  תקפ(.  סי'  )או"ח  זה  בתאריך  תענית  והשו"ע 
יאיר" ממליץ "בכ"ג סיון יש לזכור נס פורים, כי בו נכתבו אגרת 
האחרונים התשועה, ולרבות בו שמחה" )מקור חיים או"ח סי' 
תצד(. הרב עמיטל ז"ל אמר פעם כי על מצבי ערבוביה מעין אלו 
נִפְלָאת  ִהיא  ֹּזאת  ָהיְָתה  "ֵמֵאת ה'  נאמרו שני הפסוקים בהלל, 
ּבְעֵינֵינּו. זֶה־ַהּיֹום עָָׂשה ה' נָגִילָה וְנְִׂשְמָחה בֹו" )תהלים קיח, כג-
שה'  מאמינים  ואנחנו  ותשועה  שמחה  של  יום  אחד  מצד  כד(. 
עשה זאת. אך בו ביום בשורות איוב בלתי מובנות, בבחינת "ִּכי 
יִּפָלֵא ִמְּמָך דָָבר" וגם אז אנחנו יודעים "ֵמֵאת ה' ָהיְָתה ֹּזאת" אף 

על פי ש"ִהיא נִפְלָאת ּבְעֵינֵינּו". )הרב עמיטל אמר את הדברים 
ביום חתונת בתו הצעירה, שהיה ביום בו ארע האסון בצומת 

הבונים(.

עבורי כג סיוון הוא גם יום אבל משפחתי, השנה אנו מציינים 
בת-אחותי מאתנו.  נלקחה  בו  ונמהר  מר  יום  אותו  עשור מאז 
כעבור זמן כה רב, מתעוררות מחשבות על אודות אותה אמירה 
במסכת ברכות )נח ע"ב(, "אמר רב אין המת משתכח מן הלב 
אלא לאחר שנים עשר חדש, שנאמר, נְִׁשּכְַחִּתי ּכְֵמת ִמּלֵב ָהיִיִתי 
חדש,  עשר  שנים  פעמים  עשר  של  תקופה  כעבור  ֹאבֵד".  ִּככְלִי 
קשה לומר שהמת נשתכח מן הלב. נהפוך הוא, נעשים מעשים 
להנציחו על מנת שלא ישתכח מהלב. כאב האבדן היה, אולי, 
להרגל ואפשר שעצם ההרגל מקל ומעמעם את הכאב. שמא זו 
כוונת הגמרא "הכאב - משתכח מהלב" אבל לא מהזיכרון, לא 

מהמח.

אבנים  לכיפת  אבלה  משפחה  מדמה  קטן  במועד  הירושלמי 
המשפחה.  כנגד  מתוח  הדין  השנה  אותה  "שכל  שנתערערה, 
דאמר רבי יוחנן כל שבעה החרב שלופה, עד שלשים היא רופפת, 
דומה  הדבר  למה  לתערה.  חוזרת  היא  חדש  עשר  שנים  לאחר 
כולן".  נתערערו  מהן  אחת  שנתערערה  כיון  אבנים  של  לכיפה 
הסוגיה מסיימת באופטימיות, "ואמר רבי לעזר אם נולד בן זכר 
באותה המשפחה נתרפאת כל אותה המשפחה". בבבלי הדברים 
פחות פשוטים )מו"ק כז ע"ב(, "אמר רבי לוי: אבל שלשה ימים 

הראשונים - יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי 

הרב משה פינצ'וק
ראש המרכז למורשת ישראל ורב הקמפוס

המכללה האקדמית נתניה

השריטה שביהלום
הלכה למעשה 
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כאילו   - שבעה  עד  משלשה  כתיפיו, 
מכאן  זוית,  בקרן  כנגדו  לו  מונחת 
ואילך - כאילו עוברת כנגדו בשוק". מה 
"מכאן  זה  זמן  כמה  ואילך"?  "מכאן  זה 
את  פירשו  התוספות  בעלי  ואילך"? 
ואילך  "מכאן  הירושלמי,  פי  על  הבבלי 
כאילו עוברת כנגדו בשוק - עד י"ב חדש 
והכי איתא בירושלמי... לאחר י"ב חודש 
היא חוזרת לתערה". אבל הרמב"ם )הל' 
אבל יג, יב( כנראה מבין ש"מכאן ואילך" 
זה לתמיד: "כל שלשה ימים הראשונים, 
יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו על 
צוארו, ומשלשה ועד שבעה מונחת בקרן 
כנגדו בשוק".  ואילך עוברת  זוית, מכאן 
עשר  שנתיים,  שנה,  זה  ואילך"  "מכאן 
עושים עם  וגם חמשים שנה. מה  שנים, 
וכאב  מחשבות  זכרונות,  תחושות,  אותן 
כנגדו  "עוברות  לעולם  ואילך  שמכאן 

בשוק" ולא נעלמות?

יפהפה  ליהלום  דומה  הדבר  למה  משל 
שריטה  מותירים  ושכול  אבדן  שנשרט, 
של  "כיפה  המשפחה,  ביהלום  עמוקה 
מהן  אחת  שנתערערה  כיון  אבנים 
נתערערו כולן". אפשר לשייף את היהלום 
לחתוך  גם  אפשר  השריטה,  לעומק  עד 
אז  אולם  השריטה,  קו  על  היהלום  את 
היהלום המקורי אבד ואיננו. אבל אפשר, 
בשריטה  להשתמש  הידוע,  בסיפור  כמו 
מחריטה  וכחלק  כבסיס  הקיימת 
את  ותעלה  שתגביר  ביהלום,  אומנותית 
השריטה  כך,  כולו.  היהלום  של  ערכו 
אמנם לעולם תישאר ביהלום אך תנוצל 
את  ולחזק  לרפאות  להיטיב  ותוטמע 
המשפחה. "ִּבּלַע ַהָּמוֶת לָנֶַצח ּוָמָחה ֲאֹד-נָי 
ה' ִּדְמעָה ֵמעַל ּכָל־ּפָנִים וְֶחרְּפַת עַּמֹו יִָסיר 

ֵמעַל ּכָל־ָהָארֶץ ִּכי ה' ִּדּבֵר".

המקושש  הועיל'.  ולא  והזהירוהו 
המוסכמות  את  שבר  רמה,  ביד  חטא 
והעזות.  החוצפה  ניכרת  ובמעשהו 
'ויהיו  הכתוב:  מלשון  הדבר  ומדויק 
וימצאו איש מקשש  בני ישראל במדבר 
על  מעידה  מציאה  שבת'.  ביום  עצים 
חיפוש. מעשהו של המקושש עמד בניגוד 
מוחלט למצב הרוחני של העם. המקושש 
במזיד  בוצע  חטאו  מעלה.  כלפי  התריס 

והוא פגע באווירה הציבורית ולכן סופו 
היה סקילה. 

להפיץ  הוא  דורנו  של  האתגרים  אחד 
הבורות  מבקש.  לכל  היהדות  את 
הקיומיות  הסכנות  הן  הידיעה  וחוסר 
כדי  ישראל.  עם  של  ביותר  הגדולות 
לממש את זכותנו ולהיות מדינה יהודית 
שיודע  לדור  זקוקים  אנו  דמוקרטית, 

היטב על האומה על תורתה ועל ארצה.

כולם שוכחים את התורה - האומנם?! 

המשך מעמ' 17

מסע לספרד
בעקבות היהודים

30.6-10.7.13
בהדרכת אמירה אילן

מרצה: פרופ' ַנֵחם אילן
  בשיתוף מונה טורס

לפרטים: אמירה 052-4569762
anilan@zahav.net.il 

מקומות
אחרונים!
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ללמוד  שמסרב  מי  "כל  פעם:  אמר  סנטיינה  ג'ורג'  הפילוסוף 
נשיאה  לעומתו,  אותה".  לשחזר  שיאלץ  סופו  ההיסטוריה  מן 
התשיעי של מדינת ישראל, הכריז במרס 2008: "מי צריך ללמוד 
המציאות,  להבנת  קוטביות  גישות  שתי  אלו  היסטוריה"? 
העולם  התנהלות  לדרך  סותרות  תשובות  מציגות  שלמעשה 
ולדרך שבה ניתן, אם בכלל, לשפר את מעשי האדם מדור לדור.

ישראל  לעם  בתוצאותיה  האיומה   - 'שלח'  בפרשת  נתבונן 
קרתה  מאוד  קשה  היסטוריה  אותה  האם  ונראה   - לדורותיו 

חננאל ובר
MBA רו"ח

סינדרום המרגלים - 
מאז ועד היום

לנו שנית. במילים אחרות, נבחן את אמיתותה של אמרת חז"ל 
שאמרו שבעקבות בכיית העם בלילה ההוא - ליל תשעה באב 
- "אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכיה של 

חינם ואני אקבע לכם בכיה לדורות" )סנהדרין ק"ד, ב(.

)למניינו(  וחמש  העשרים  המאה   - תקופות  בשתי  נתמקד 
והמאה החמישים ושמונה. אז משה, נסיך מצרים, ראה מצרי 
של  תחילתה  את  הניע  ובכך   - ממנו  להצילו  ובא  עברי  מכה 
יהודי  הרצל,  שנה,  ועשרים  כמאה  לפני  ישראל.  עם  גאולת 
דרייפוס(  )אלפרד  בריגול  מואשם  יהודי  קצין  ראה  מתבולל, 
למדינה  זקוקים  היהודים  בעייתו,  את  לפתור  שכדי  והחליט 
משלהם. אל לקורא להסיק מסיפורו של הרצל שיש להשוות 

בין אישיותם ורמתם הרוחניים של משה רבנו להרצל.

חז"ל:  שקבעו  בפן  אך  קיימת,  שניהם  בין  מסויימת  השוואה 
"יפתח בדורו כשמואל בדורו" )ראש השנה כה, ב(. קרי, שכל דור 
מקבל את המנהיג הראוי לו. על בסיס זה אכן אפשר להשוות 
בקורות  הרב  הדמיון  הרצל.  זאב  לבנימין  רבינו  משה  בין 
חייהם - בקשרם הרופף לעמם בתחילת דרכם, במסירות נפשם 
לפני  נפטרו  )בכך ששניהם  בסופם הטרגי  ישראל,  עם  לטובת 
שזכו לראות את עמם מגיע אל המנוחה והנחלה(, ואפילו בכך 
סידרה של הקבלות  - מהווה  בעקבותיהם  הלכו  לא  שבניהם 

שקשה להסביר בדרך הטבע, לעניות דעתי.

אחרי עשר מכות קשות - למעשה מלחמה שניהל נגדו הקב"ה - 
הסכים פרעה לשחרר את בני ישראל. אחרי מלחמת עולם קשה 
שבה מתו יותר מתשעה מיליון חיילים, מלחמה שהיו מעורבים 
בה מדינות אירופה, ארצות הברית, ויפן - הכריזו בנות הברית 
לחזור  הזכות  תהיה  שליהודים  ב-1920  רמו  סן  בוועידת 

למולדתם ההיסטורית ולהקים בה את המדינה היהודית.

הייתה  הראשונה  העולם  מלחמת  של  הסמויה  מטרתה  האם 
מדינת  להקמת  העולם  מנהיגות  של  הסכמתה  את  לאפשר 
היהודים? הקשר נראה רופף מדי על פניו, ברם, דרכי ה' תמיד 

היו נסתרות לבני אנוש.

הארץ,  טיב  את  לבדוק  "מרגלים"  לשלוח  בקשו  ישראל  בני 
התשע  המאה  בשלהי  נציגים  שלחו  וארה"ב  אירופה  ויהודי 

לבדוק  כדי  ל"פלסטינה"  העשרים  המאה  ובראשית  עשרה 
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המרגלים,  אותם.  לקלוט  יכולתה  את 
למרות כל הניסים שהם חוו במצרים, 
בים סוף ובמדבר, משום מה, לא האמינו 
את  לכבוש  מסוגל  הניסים  בעל  שאותו 
כ"אחוזת  אותה  להם  ולתת  כנען  ארץ 

עולם".

בדומה, רבים מן העולים בשנות העשרים 
של המאה העשרים נואשו מהמצב בארץ 
וחזרו לאירופה. בכך הם הרתיעו אחרים 
שבה   - השואה  לגודל  ותרמו  מלעלות 
השואה  אירופה.  מיהודי  כמחצית  נספו 
דומה למכת החושך במצרים שבה נספו 
סירובם  בגלל  העם  מן  חמישיות  ארבע 
"מכת  בתום  זה.  מצרים  את  לעזוב 
)השואה( באה "מכת  ימינו  החושך" של 
הבכורות" על פרעה-היטלר - הוא וכמעט 
במשפטי  הורשעו  ממשלתו  חברי  כל 

נירנברג והומתו. 

נשאלות עדיין שתי שאלות גדולות: לשם 
הפוגרומים  מה  לשם  החושך,  מכת  מה 
השואה  מה  ולשם  והאינקוויזיציה, 
והותר  די  עבר  דעתי,  לעניות  בימינו? 
מחנות  של  המשרפות  כיבוי  מימי  זמן 

וכוח  אומץ  שנאזור  כדי  ההשמדה 
הללו  בנושאים  להכריע  כדי  הדרושים 
ע"פ המסורת שקיבלנו מחז"ל על דרכיו 
ובדרך שבה הוא פועל לכל  של הקב"ה, 

אורך ההיסטוריה.

ואכן כפי שרובם של בני ישראל התבוללו 
לתוך מצרים וסירבו להתנתק ממנה, כך 
רוב יהודי אירופה בשלהי המאה התשע 
סירבו  העשרים  המאה  ותחילת  עשרה 
אבותיהם.  לארץ  ולחזור  אותה  לעזוב 
אלה   - הארץ  נטישת  ו/או  ה'  נטישת 
גם  היו  ואלה  המרגלים,  של  חטאם  היו 
עד  מ-1917  אירופה  יהודי  של  חטאם 
1945. את התופעה הקשה הזו, המלווה 
בשם  לכנות  אפשר  שנים  אלפי  אותנו 

"סינדרום המרגלים".

בימינו?  הארץ  יהודי  סובלים  ומדוע 
התשובה לעניות דעתי: אנו נגועים באותו 
המרגלים.  סינדרום   - ארור  סינדרום 
בתורתנו  מאמינים  לא  מאתנו  רבים 
שהארץ  לנו  הבטיח  ה'  שבה  הקדושה 
לעולם  שלנו,  ורק  בה,  לדור  שלנו  היא 
ועד. ולכן אנו מנסים למצוא פתרונות של 

פשרה, של הקמת מדינה לאויבינו בתוך 
ואפילו  לנו,  הבטיח  הקב"ה  אשר  הארץ 
ע"י הפיכתה של ארצנו ממדינה יהודית 
לגרש  השכלנו  לא  אזרחיה.  כל  למדינת 
את אויבינו בימי השופטים והמלכים כי 

לא האמנו בה' ודחינו את ציוויו לנו:

ָהָארֶץ  בֵי  ֶאת-ֹיְשׁ תֹורִישּו  "וְִאם-ֹלא 
ים  ִמּפְנֵיכֶם וְָהיָה ֲאֶשר ּתֹוִתירּו ֵמֶהם לֱִשִׂכּ
ֶאְתכֶם  וְָצרְרּו  ּבְִצּדֵיכֶם  וְלִצְנִינִם  ּבְעֵינֵיכֶם 
ָּבּה…וְָהיָה  ֹיְׁשִבים  ַאֶּתם  ֲאֶשר  עַל-ָהָארֶץ 
לָכֶם"  ֶאעֱֶשׂה  לֶָהם  לַעֲֹשׂות  יִתי  ִדִמּ ר  ּכֲַאֶשׁ

)במדבר לג, נה-ו(.

ולפיכך הם קמו עלינו במטרה לגרשנו - 
אז וגם היום.
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חופשה עם נשמה יתרה
1-800-350-545www.nofeshdati.co.il

ספרד
היהדות בצל הסהר והצלב
מדריד, סגוביה, אסקוריאל, 

טולדו, טחנות הרוח, סביליה, 
גרנדה, קורדובה,

טורמולינוס, גיברלטר

8 ימים | יציאה 26/6

איטליה לאורך המגף
 יהדות, אומנות וטבע
פסטום, חצי האי אמלפי,
הר הגעש וזוביו, פומפיי, 

נאפולי, רומא, פיזה, פירנצה, 
ונציה, הרי הדולומיטים, 

האגמים, מילאנו, טורינו ועוד.. 

12 ימים | יציאה 4/8 
ההרשמה 

בעיצומה

תון
ב
ש

"בדרך יהודית" מסעות מרתקים חווייתיים עם שלמה אפל 

התרת הספקות

כמה  יעקב.  בסולטן  לקרב  שנים   31
רוצה לכתוב על הקרב  שכבר לא הייתי 
כמה  בשנה.  שנה  כמידי  שוב  הזה 
ודיסקסנו  מיצינו  שהתחושה היא שכבר 
ודיברנו ופירסמנו והגיע הזמן כבר לחדול 
של  ונשנה  חוזר  ומאזכור  הזה,  מהנושא 

הקרב הזה.

מלווה,  הזו  כשהתחושה  אז-  אבל 

שוב  לכתוב  חשק  ואין  כוח  אין  כשכבר 
כשכבר  יעקב,  בסולטן  הקרב  על  ושוב 
מהריחיים  ולהשתחרר  לצאת  רוצים 
ההיסטוריות הללו- או אז צפות ועולות 
דמויותיהם  תמונותיהם,  עיני  לנגד 
וקולותיהם של יהודה כץ, זכריה באומל 
לפניי  משעולות  ויותר  פלדמן,  וצביקה 
פניהם של  עיני  לנגד  עולים  דמויותיהם, 
שייבדלו  ואלו  שנפטרו  אלו  הוריהם, 
לחיים ארוכים- וכל הדמיות הללו מפות 

ומתערבבות ולא נותנות מנוח.

צרות  משכחות  חדשות  שצרות  נכון, 
אירועים,  הרבה  כך  שכל  ונכון  ישנות, 
קרבות, אינתיפאדות, מבצעים ומלחמות 
עברנו מאז, ונכון שהעולם השתנה כל כך 
עוד  שמי  ונכון  האחרונות,  השנים   31 ב 
שעוד  מי  וגם   82 ב  היה  מה  היום  זוכר 
חוץ  מעניין...  כך  כל  זה  מי  את  זוכר, 
לא  להן  שאין  מסכנות  משפחות  מכמה 

ילד ולא קבר.

נכון, אני יודע שבלב רבים מהישראלים 

חושבים  הזה  המדור  את  והקוראים 
לעצמם- האם הם בכלל חיים? האם יש 
סיכוי שאחרי 31 שנים מישהו מהם חי? 

נכון, התחושות הללו מקננות בלב כולנו. 
בסדר  שהכל  לחשוב  נאיבים  לא  אנחנו 
יש  אולי  וכי  גרועים  תרחישים  אין  וכי 

מצב שהם כבר לא בחיים.

אלא שעל זה בדיוק דיברו חז"ל כשדיברו 
על המושג- התרת הספקות.

על  והחכמה,  הגדולה  ישראל  מדינת 
והמודיעיניות,  המדיניות  זרועותיה  שלל 
נושאת באחריות. עליה האחריות להתיר 
לא  שהיא  אומר  לא  ואני  הספקות.  את 
רוצה  לא  שהיא  חושש  רק  אני  רוצה, 
החכמות  המודיעין  מערכות  כל  מספיק. 
והמרושתות כל כך של המוסד ושאר גופי 
המודיעין- היו צריכים כבר מזמן לעשות 
הכל כדי להתיר את הספקות- לכאן או 

לכאן.

אין טעם לחזור שוב על פרטי הקרב, ועל 
חוות הדעת, ועל קטעי העיתונות ועל 

אבי רט
עורך התלמוד הישראלי

מדיסון

31 שנים
ו-3 שנים

זוית אישית
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‹ המשך בעמ' 33

חבילות נופש ל-7 לילות, טיסות אלעל
אירוח מלא בשפע ישראלי בניצוחו של השף אבי פרץ

טיולים מודרכים: שאמוני מון בלאן, אנסי, טין,
ז'נבה, שלושת העמקים, שאנאז

מתאים מאוד למטייל העצמאי
גלאט-מהדרין בהשגחת הרב מ. רוטנברג, פריז

חופשת יוקרה בהישג ידך!
קורשבל 1850 צרפת | מלון ניו סולריום | 1.7-14.8.2013

COURCHEVEL
מוישי אנגל & יוסי ורשנר

054-4297054  ,03-6339327 והזמנות:  לפרטים 
www.hotelnewsolarium.com | courchevel5773@gmail.com

1690 יורו בלבד!17-31.7חבילת שבועייםמבצע!

תון
ב
ש

מבצע!!
1-8.7.13

999 € לאדם
בשל הביקוש הוספנו מקומות

בשיתוף לכיש טורס

רח' הס 6 תל אביב, טל-03-6200687
shiry@adrian.co.il - דוא"ל

adrian@adrian.co.il
WWW.ADRIAN.CO.IL

אדריאן מ.
שירותי תיירות ונסיעות

טיולים כשרים לשומרי מסורת

ברומניה
‰ מנחה וערבית כל ערב בבתי כנסת 

בערים הגדולות
בתאריכים: 19/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 16/8

המחיר:

725 € לאדם בחדר זוגי
175 € תוספת לאדם

               בחדר יחיד

BRASOV-ב
בתי מלון בדרגת תיירות טובה,

קרוב לבית הכנסת הראשי
BUCHAREST -ב

***** HAWARD JOHNSON מלון

טיול כשר 
לשומרי 

מסורת

השונות.  הוועדות  וממצאי  העדויות 
הגנרלים  ממלחמות  עייפנו  כבר 

וממלחמות הגירסאות.

כל מה שאנחנו- בני המשפחה, החברים, 
מבקשים,  רוצים,  והמקורבים  המכרים 
סוף  כבר  לשים  זה  מתחננים  תובעים, 
לפצע המדמם הזה של קרב סולטן יעקב, 
ולהשקיע כל מאמץ- להתיר את הספקות.

קדושה אני מבקש

שלוש שנים להסתלקותו של הרב מרדכי 
אליהו זצ"ל.

כל כך הרבה כבר נכתב ונאמר עליו. כל 
זצ"ל,  אליהו  ברב  דובר  כבר  הרבה  כך 
ליום  שלי  תחושות  כמה   – זאת  ובכל 

הזיכרון השלישי.

לא זכיתי להיות מתלמידיו או ממקורביו. 
מהארץ  אחרים  יהודים  רבבות  כמו 
להיכנס  פעמים  מספר  זכיתי  והעולם 
אל הרב זצ"ל ולשוחח איתו ביחידות על 
קשור  שהייתי  ואחרים  כאלה  נושאים 
אליהם- בין אם אלו נושאים פרטיים או 

נושאים חינוכיים או ציבוריים.

לשבת  של  התחושה  את  לתאר  לי  קשה 
אחד על אחד עם הרב אליהו זצ"ל. מרגע 
בלשכתו-  או  בביתו  לחדרו-  שנכנסתי 
באוויר, חשתי את  רוח הקודש  הרגשתי 
עיניו הטובות מלטפות, וכל מה שרציתי 
בעצם  ואולי  מילה,  אף  להפסיד  לא  זה 
לא  שהפגישה  מלכת,  יעמוד  שהזמן 

תסתיים.

הרגשתי כאילו מלאכים מרחפים מעלינו 
בזמן הפגישה, תחושה מופלאה של טוב 
גדול אמתי  זכות לשבת עם  באוויר, של 
ולפי  מלאך,  כמו  נראה  שבנגלה  בתורה, 
סביבו  שהילכו  והסיפורים  השמועות 
כנראה שהיה קשור גם עם מלאכי מעלה 

כמו עם דרי מטה.

לא  פתאומי,  שבאופן  זכיתי  וזכיתי. 
לביתי,  פתאום  הגיע  מובן,  ולא  מוסבר 
ארוכות,  דקות  למשך  והתיישב  נכנס 
דיבר  בו,  היושבים  ואת  הבית  את  ברך 
ושמח-  חייך  תורה,  בדברי  והשתעשע 
כך קם  לפתע-  כדרך שבא  לדרכו.  והלך 
נותרה  ביקורו  חידת  היום  ועד  והלך- 

חידה ותעלומה בעיני.

ועל  פרטיים  מופתים  על  לספר  יכולתי 
סיפורים אישיים שקרו לי עם הרב זצ"ל, 

כמו שיש כאלה לאלפיהם. 

ולשתף  לתאר  שרציתי  מה  שכל  אלא 
השלישי  היארצייט  של  הללו  בימים 
זה רק את תחושת הקדושה  זצ"ל-  לרב 
והנעימות הגדולה שהיו לי באותם דקות 
ביחידות.  איתו  שוחחתי  בהם  ושעות 
לפני  כדוגמתן  לי  זכורות  שלא  דקות 
לי  זכורות  שלא  ודקות  אותו,  שפגשתי 
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4 ערים קסומות ומה שביניהן
וינה - פראג - בודפשט - ברטיסלבה

יציאות: קבוצה א' 18 ליולי - קבוצה ב' 25 ליולי

היסטוריה - נופים - אתרים - שייט

החל מ - 900 €

אופיר בר אילן - טיוליים כשרים למהדרין
בהדרכתו של הרב ד"ר דב שחר

ובליווי מוסיקלי של הרב דודי ליבוביץ

ארה"ב מחוף לחוף 
13 יום יציאה 4 לאוגוסט

לצעירים ברוחם - ולמשפחות
חצי פנסיון כשר למהדרין - כולל כניסה לאתרים

החל מ - 3,900 $

לפרטים: הרב דודי dudilei@gmail.com 054-3394772  |  אוריה - 054-6580126 

תון
ב
ש

כך בפסלו של מושל מארי או הגדילים 
במצרים  אסיאתים  בגדי  על  שנראים 
בקברו  סנ-אוסרת,  מתקופת  הקדומה 
כך  מבני-חסאן.  השני  חנום-חותפ  של 
או  לפנסה"נ,   2060 משנת  אשתר  בפסל 
האל השמי רשף, והאל המצרי סת )1330 

לפנסה"נ(.

ממסופוטמיה,  חותמות  בגילופי  גם  כך 
העליונים  המעמדות  בעלי  נראים  בהם 
ציציות,  בעלי  בבגדים  עטופים  כשהם 
אף  והופיע  תרבויות  חצה  העניין  כאשר 

במיתולוגיה היוונית.

עובדות היסטוריות אלו יכולות להעיד על 
מהות נוספת של מצוות הציצית. מדובר 
בבגד הקובע ומעיד על סטאטוס חברתי. 
עם  "מתכתבת"  בתורה,  הציצית  מצוות 

ישראל.  לבני  המוכר  התרבותי  הלבוש 
בכך כשלעצמו אין כל חידוש.

לאלמנטים  מתייחסת  התורה  כי  ידוע 
התקופה  מאותה  ודתיים  תרבותיים 
כאשר  חברתיות,  למוסכמות  גם  כמו 
את חלקם היא מאמצת )באופן זמני או 
ולחלקם  מואסת,  היא  בחלקם  קבוע(, 

היא עושה דה-מיתולוגיזציה.

הקורבנות,  בנושא  הרמב"ם  שיטת  כך 
חלק  לפי  המשכן  מהות  עברי,  עבד  דיני 

מהדעות ועוד.

פירוש  מעניין  המיתוס  שלילת  בהקשר 
המלאכות  ממציאי  לרשימת  שד"ל 
לומר,  "נצרך  לשונו:  וזה  בבראשית 
האנשים  שהיו  מפני  בכתוב...  שהזכיר 
כאלוהים  נעבדים  ההם  בימים  האלה 

ורצה הקב"ה להודיע לישראל כי אנשים 
היו... יובל: נראה שהוא אפולו...תובל קין 
טיהרה  התורה  וולקנוס...  שהוא  נראה 

את הסיפורים ההם מחלאתם..."

חובה  עם  יחד  סטאטוס  כסמל  הציצית 
מטרות.  לשתי  באה  ללבישתה,  כללית 
האחת, יצירת מעמד מיוחד של עם ישראל 
והמרכזית  והשניה  העולם,  עמי  כלפי 
שבהן, חינוך לשוויון מעמדי בתוך העם 
בבגד  שימוש  תוך  יחידיו,  בין  פנימה 

שמהותו המקורית הייתה הפוכה. 

לפי הנ"ל, קרח טוען לשוויון מעמדי תוך 
שימוש בציצית, כסמל לשוויון. 

אביה הכהן, במאמרו "סדר ותוכן בספר 
במדבר" )מגדים ט(, מגיע למסקנה דומה 

דרך בגדי הכהונה: "...הציצית הרי היא 

טלית שכולה תכלת

המשך מעמ' 1
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גם השנה החלום היווני בהישג ידכם!

www.giltours.co.il | info@giltours.co.il  03-6166-888גיל נופש הדרך שלך לחופשה מושלמת

תון
ב
ש

חבילה

רק 990 €
לשבוע!

ב"שוויץ של יוון" בגובה 1,250 מ' ובמחיר ללא תקדים!
לאור ההצלחה בשנה שעברה:

נופש במלון הפאר מונטנה 5*
בין התאריכים 23/7-14/8
בנוף מדהים ואויר הרים קריר

טיולים יומיים עם המדריך הנודע אריה שגב

ספא משוכלל ברמה בינלאומית:
בריכה חיצונית ופנימית, סאונה וחדר כושר

אפשרות לארח מטיילים עצמאיים 
בתאריכים גמישים בתקופה זו

23-30/7 - התמלאנו!
עקב הביקוש הרב הוספנו טיסה ביום ה' 25/7 )יח' אב(

צביקה דמרי, מירי 1-700-707-876

מקומות אחרונים ל:
גאורגיה | היער השחור*
פריז, בריסל ואמסטרדם
לציבור הרחב* ולמשפחות*

*טיסות אל על

שימו לב!
ראיתם את המודעה

והזמנתם טיול במקום אחר?!

כנראה שיצאתם פראיירים!

כבגד כהונה של הכוהן הגדול: 'ועשית 
 ... פתיל תכלת'  על  ציץ... ושמת אתו 
לא  התכלת  ופתיל  'ציץ'/'ציצית'  הלשון 
נזכרו עוד במקרא.... בפרשת ציצית נאמר 
'והייתם קדשים לאלהיכם' )ט'ו, מ( ועל 
לאלהיהם'  יהיו  'קדשים  נאמר  הכוהנים 
..למדנו, שהציצית היא מעין 'בגד כהונה', 
שאותו לובש כל איש ישראל. על כן טוען 
הוא  הרי  כהונה  בגד  הלובש  כל  קרח: 

קדוש ו'כל העדה כלם קדשים"

לשוויון.  טען  לא  קרח  שלמעשה  אלא 
למעמד  זכות  להנהיג,  לזכות  טען  קרח 
להבדלי  זכות  לשררה,  זכות  גבוה, 
מעמדות. שימוש בערך השוויון שבציצית 

מחטיא את מטרתו.

שמשתמש  המדרש,  של  השני  חלקו 
במשמעותו  סטאטוס  כסמל  בציצית 

המקורית משלים את התמונה.

סנהדראות,  ראשי   250 מתאר  המדרש 
תכלת,  שכולן  ציצית  בגדי  הלובשים 
כשיש באקט זה הרבה מעבר לטענה על 
פטור מציצית. בלבישת בגד פאר, שכולו 

של  שימוש  יש  מנהיגים,  ידי  על  תכלת 
טענה  לטעון  כדי  הציצית  במצוות  ממש 
כדי לומר  בעניין מנהיגות משה ואהרון. 
להנהגה,  לשררה,  זכות  בעלי  אנחנו 

למעמד בכיר ורם. 

הצמדות למשמעות הבגד המקורית, יכול 
לחטוא לעיקר כפי שקרח עשה - נטל את 
לשוויון,  לחנך  המבקשת  ציצית  מצוות 
מעמדות  להבדלי  טיעון  לכלי  והפכה 

כשהוא משתמש במשמעותה המקורית. 

בין  הציצית,  מצוות  של  מיקומה  גם 
פרשת המרגלים לפרשת קרח אינו מקרי.

הקיבוץ  ישיבת  ראש  ביגמן,  הרב  מו"ר 
"יודוך  בספרו  גלבוע,  במעלה  הדתי 
בכירי  של  חששם  את  מציין  רעיוניי" 
מחטא  כחלק  במעמדם  מהשינוי  העדה 

המרגלים.

לתקופת  ייחודי  הוא  הנשיאים  תפקיד 
הייתה  במדבר  החברה  שכן  המדבר 
לארץ  והכניסה  נודדת,  שבטית  חברה 
המסגרת  החברתי.  במבנה  שינוי  חייבה 

שבטית,  ממסגרת  משתנה  החברתית 
שבה בכיר השבט הוא המנהיג, למסגרת 
אב  בתי  לפי  המוגדרת  טריטוריאלית 
של  כמרכיב  רק  נשאר  והשבט  ונחלות 

הזהות. 

הנה כי כן, המרגלים ניסו לשמר מעמדם 
ביקש  וקורח  השבטים,  כנשיאי  הרם 
הציצית,  ובתווך  לו.  לא  רם  מעמד 
כלפי  שווים  כולם  כי  לחנך  המבקשת 

שמיא.



28

הרב ארי לנדא
רב קהילת "נווה אברהם" פ"ת

ומדרשת "אורות עציון"

כלים להתמודדות 
בשעת משבר

לאור הפרשה

גזרתו של הקב"ה בעקבות חטא המרגלים על שהות של ארבעים 
יוצאי  דור  על  קשה  משבר  בעקבותיה  מביאה  במדבר  שנה 
שהתורה  הכלים  הם  מה  תפקידו.  מסיים  שלמעשה  מצרים, 
הפרשה  של  השני  חלקה  זה?.  משבר  עם  להתמודדות  נותנת 
כולל קובץ של מצוות, שבמבט ראשון נראה כי רובן לא שייכות 
לספר במדבר. עצם הפתיחה של מצוות אלו "כי תבואו אל ארץ 
מושבותיכם", לכאורה נראית צינית, הרי זה עתה נגזר עליהם לא 
להיכנס לארץ. הרמב"ן משיב "..ראה הקב"ה לנחמם, כי בצוותו 
אותם במצות הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבאו )בניהם( ויירשו 
אותה". ה' מלמד את עם ישראל לא להביט רק על כאן ועכשיו, 
אלא מדגיש כי לפניהם עומדת משימה גדולה של חינוך הבנים 
להגיע אל הארץ ולנחול אותה, ולכן נדרש מהם תיקון ועמידה. 
ניתן לראות זאת כדברי הילקוט שמעוני בתהילים "אל תשמחי 
אויבתי לי כי נפלתי קמתי - אלולא שנפלתי לא קמתי" - גם בעת 
לאגור את האנרגיה הפוטנציאלית  יש לכם אפשרות  נפילתכם 
הבאה מתוך הנפילה ולפתח אותה לאנרגיה עצומה של תקומה. 
המשכה של פתיחה זו הם דיני נסכים- אשר מדגישים כי עבודת 
ה' אינה חד מימדית, רק בנפש השכלית, אלא בכל צד מצדדי 
המציאות אנו עובדים את ה'. לכן, הקרבן המוקרב לא רק יכלול 
את החי, אלא גם צומח ודומם )ולכן נותנים אותם כסולת שמן 

ויין ולא במצב הטבעי הראשוני(. בניגוד למדבר, בו המציאות 
האדם  פניית  גם  ולכן  ניסית,  אלא  ונורמאלית,  טבעית  איננה 
לאלוקיו היא מתוך ראייה חד- צדדית המסומלת בקרבן מהחי 
בלבד, לעומת הראייה הכוללת המתאימה לחיים טבעיים בארץ 
ישראל הדורשת הקרבת כל מרכיבי המציאות: חי, צומח ודומם 

במסגרת הקרבן. 

בהמשך אותו רעיון ניתן לומר גם על מצוות הפרשת חלה הבאה 
ה'  של  ניסית  בהנהגה  במדבר  ההולך  האדם  הנסכים.  לאחר 
לומד להעריך את הניסים האלוקיים אך מזלזל במעשי האדם 
ובתרומתו לעולמו. עצם החיוב להפריש חלה מן העיסה )ולא רק 
דבר  שגם  משמעותו  החיטה(  מגרעיני  הניתנות  ומעשר  תרומה 
הנוצר ע"י האדם כמו עיסת בצק ניתן לקחת חלק ממנו ולקדשו. 

 לאחר מצוות חלה, דנה התורה בענייני שגגה, אשר ע"פ דברי 
מה  בע"ז.  שוגג  בענייני  דן  קיא'(  פס'  )במדבר  בספרי  המדרש 
מקומם של דיני אלו כאן? מסביר הרמב"ן "ונכנסה כאן בעבור 
מצרימה".  ונשובה  ראש  נתנה  ואמרו  השם  דבר  מרו  שהם 
אמירתם "נתנה ראש ונשובה מצרימה" היא שוות ערך לעבודה 
זרה. אך יש לשים לב כי התורה מפרטת דיני שגגת העדה, שגגת 
מסביר  העדה.  זדון  בדיני  דנה  אינה  אך  היחיד,  וזדון  היחיד 
הספרי " ר' אליעזר אומר בא הכתוב לעשות זדון הצבור כשגגה 
שאפילו הן מזידין יהו לפניו כשגגה לכך נאמר כי שגגה היא" - 
כי ציבור לעולם לא יכול להיות מזיד, הוא יכול להיסחף כעדר 
תמיד  עצמו  הציבור  אך  תיענש,  אשר  רשעה  מנהיגות  אחרי 
ייחשב כנסחף ולכן ייחשב תמיד כשוגג. אמירה זו נותנת תקווה 
לשיקום הציבור. הפרשה מסתיימת עם מצוות ציצית, השקולה 
כנגד כל המצוות, כהסבר שבמס' מנחות " ר' מאיר אומר: מה 
נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים וים 
כל  את  להזכיר  יש  מדוע  הכבוד",  לכסא  ורקיע  לרקיע  דומה 
דומה  התכלת  כי  בקיצור  ולא  ורקיע  ים  של  הארוך  המסלול 
לכסא הכבוד? המיוחד בים ובשמיים שהצבע כחול איננו נראה 
תמיד אלא רק במבט כללי. כאשר בודקים כמות קטנה של מים 
הם שקופים ורק הכללת הפרטים לכלל גדול נותן הצבע. המסר 
ברור: כאשר מתרגלים לבחון את המציאות רק בפרטיה, לא ניתן 
להגיע למהות של תכלית. הדרך ליציאה ממשבר דורשת מהאדם 
ראיה מורכבת כוללת של המציאות ואתגריה, לא להתמקד רק 
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כולל חבל אלזס )צרפת( ובאזל )שוויץ(
8  ימים | 18/7, 1/8, 8/8 מובטחים

ארוחות שבת בחב"ד
ארוחות ערב בחב"ד /  מסעדה כשרה למהדרין

מלון במרכז שטרסבורג, סמוך לחב"ד
טיולים בחבל אלזס, ביער השחור, באזל 

בשוויץ, מפלי טריברג, מרחצאות באדן באדן, 
שייט על נהר הנאקר, דרך היין ועוד...

נופש טורס שנה 13 ברציפות 
nofashim@walla.co.il | 09-8342024 טל' 

קרואטיה, סלובניה 
ומונטנגרו

12 ימים | 22/7, 12/8
מסלול מעולה

היער השחור

גאורגיה
8 ימים | 4/8, 12/8

כולל הקווקז הגבוה
מבשלת צמודה לאורך הטיול

ארצות הברית וקנדה
 22 ימים | 13/6, 18/7, 8/8

טיסות אל-על

צפון איטליה 
    8 ימים | חצי פנסיון כשר

    כולל טוסקנה - 28/7, 4/8, 11/8
    כולל האגמים - 30/7 מהדרין

סקנדינביה
12 ימים | 1/7, 4/8, 11/8

כולל שייט לילי במעבורת
ורכבת הרים למפל מירדאל

אנגליה, סקוטלנד, 
ווילס

 12 ימים | 4/8
טיסות אל-על

מגלים עולם
תיירות נופש ואירועים 2013 תשע"ג

www.megalim-olam.com | etzion68@013net.net | 050-6919904 | 09-7711711 :לפרטים והרשמה

טיול לגאורגיה 
8 ימים

בין נופים ערים ועיירות
נופים עוצרי נשימה

במסגרת האגודה 
לרפואה ולמשפט

4-11.8

מסע לאוקריאנה
10 ימים
בעקבות

סופרים ויוצרים, 
חסידים ומתנגדים, 

משכילים וציונים
21-30.7

דרום איטליה
האי קפרי

וחצי האי סורנטו
8 ימים

במסגרת האגודה 
לרפואה ולמשפט
 4-11.8  | 9-16.6

11-18.8

סופשבוע בעקבות 
גדולי החסידות 

באוקראינה
־אומן- ברסלב –ברדי
צב שבת במזיבוז
27-30.6 | 20-23.6
950 $ כולל הכל

מסע לפולין
מסע שורשים בעקבות 

עולם יהודי שהיה 

בהדרכת
מאיר שוורץ 

6-13.8 | 23-30.7

שודאי אין בה חטא חמור ביותר, ביחוד כשהמדובר בראשית 
תחולת החוקה, כדי להצביע על דרך החינוך החדשה: דברים 
היד  תועיל  הועילו.  לא  ומופתים  אותות  הועילו,  לא  בלבד 
החזקה. חוק שבת ניתן. מעתה אין רחמים. נפש העם קודמת 
לנפש הפרט. חיי העתיד קובעים את חיי ההוה. ספק אם בימי 
היה  בסנהדרין  פרושים  שלוט  בימי  או  ביהודה  מלכים  מלוך 
זה האיש המקושש בשבת מוצא להורג. ודאי היו מוצאים צד 
זכות או צד ספק. מכל מקום היו מחפשים להצילו מדין סקילה. 
ויימנע  יוחמר ענשם של מעטים  אולם עתה היא שעת חירום. 

חטאם של רבים".

גישה זו של אכזריות כחלק מהתהליך החינוכי של עם ישראל 
לא מבוטאת ע"י רוב ככל הפרשנים, ואינני סובר שהיא פשוטו 
והיא  אמת,  גרעין  בה  שיש  ספק  אין  זאת,  עם  מקרא.  של 
חושפת שיקולים רחב, ערכי ורוחני גדול מאוד, והוא החשיבות 
יתכן  ומתפקדת.  מגובשת, מאוחדת  לאומית  שביצירת מסגרת 
אלימים  פחות  באמצעים  גם  כזו  מסגרת  להשיג  היה  שניתן 
נקודות  וכמה  כמה  כאן  מאיר  בהחלט  אלדד  אולם  ותקיפים, 

שראויות להתייחסות ולבחינה.

ויכום ויכתום

המשך מעמ' 6
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שבתון צדקה וחסד
פרסום ללא תמורה למוסדות 

העוסקים בתחום הצדקה והחסד

חשבון לתרומות:

בנק הפועלים 12, סניף ק.אונו 656, חשבון 380020

עמותת אלי"ע
קייטנת הקיץ של עמותת אלי"ע לילדים עיוורים

ולקויי ראייה נמצאת בסכנת סגירה

אלי"ע, ארגון לקידום ילדים עם עיוורון 
המובילה  המסגרת  הינו  ראיה,  לקות  או 
בישראל המפעילה תוכניות לפעוטות עם 
משפחותיהם  ובני  ראיה  ולקויות  עיוורון 
בני  אלי"ע,  מבוגרי  רבים  הארץ.  ברחבי 
בכיתות  השנה  במשך  המשולבים   ,5-12
בפני  ניצבים  החינוך,  במערכת  רגילות 
בעיה עם בוא הקיץ: הקייטנות המספקות 
אלפי  למאות  יולי  בחודש  פעילויות 
ילדים ברחבי ישראלי, לא מציעות פתרון 

מתאים לצורכיהם המיוחדים.

פועלת,  שהקייטנה  השנים   11 במשך 
היא אינה ממומנת ע"י משרדי הממשלה 
רה- ובעקבות  תרומות,  על  נסמכת  אלא 

אורגניזציה של הארגון השנה לא הצליחו באלי"ע לגייס עד כה 
תרומה ייעודית לתוכנית.

מנכ"ל  שנה   20 ובמשך  העמותה  ממקימי  סגל,  מיכאל 
"זו הקייטנה היחידה המאפשרת לבוגרינו להינות  בהתנדבות: 

בבטחה- כיוון שאנו דואגים למלווה לכל ילד ומפגישים אותם 
לא  השנה,  להם.  השווים  קבוצת  המהווים את  עבר  חברי  עם 
אנו  אך  לקייטנה  המיועדת  התרומה  את  לגייס  עדיין  הצלחנו 
לבוגרינו  להעניק  שנצליח  ובטוחים  המאמצים  כל  את  עושים 

את הקיץ שמגיע להם".

לצד חוויות מיוחדות כמו עיסוק בספורט אתגרי, יציאה למתקני 
כיף ועוד, הקייטנה משלבת פעילויות האהובות על כל ילד שיש 
בהן ערך מוסף לילד העיוור, למשל פעילות בבריכה המשפרת 
בטחון.  אלי"ע  לבוגרי  ומעניקה  והמיומנויות,  התנועה  את 
הטבע,  בחיק  לטיולים  גם  הילדים  יוצאים  הקייטנה  במסגרת 
נפגשים  חשוב-  פחות  ולא  ויצירה,  אמנות  במוסיקה,  עוסקים 
היום-יום  בחיי  המתמודדים  ילדים  עם 

עם אתגרים וקשיים דומים לשלהם.

"ההתמודדות  בקייטנה:  לילד  אמא  ע.ד. 
שאינו  היחיד  הוא  כאשר  היומיומית, 
ועליו  רבים  אתגרים  מציבה  רואה, 
רבות  ומיומנויות  אנרגיה  להשקיע 
היא  הקייטנה  תקופת  בהשתלבות. 
את  מסיר  הוא  שבו  היחידה  התקופה 
המאמצים  את  ומשחרר  האחריות 
ובכך,  כולם"  כמו  "להיות  התמידיים 
חוויה  כי  לי  ברור  עצמו.  להיות  פשוט 
מוצלחת לא הייתה מתאפשרת במסגרת 
אני  מכילה.  ולא  המונית  רגילה,  קייטנה 
את  השנה  לגייס  שנצליח  מאוד  מקווה 

התרומה כדי שאלון וחבריו יצחקו גם הקיץ!"

עמותות המעוניינות להתפרסם ללא תמורה במדור צדקה וחסד
יפנו למיכאל רט, ממשרד עו"ד מאיר מזרחי ושות' במייל : Michael@maslaw.co.il או בטל': 054-8063808 

מחלקת קבוצות וארועים, שבתות חתן ועוד* מחלקת טיסות
*המחירים לאדם בחדר זוגי ללילה, ע"ב מקום פנוי, בהתאם לתנאי המכירות במלונות

רמדה רמדה כפר הנופש נופי גונן
ירושלים
אמצ"ש יוני

למזמינים 2 לילות
לינה וארוחת בוקר

ארוחות ערב חינם!

נתניה
מבצע תחילת הקיץ!

אמצ"ש יוני )תאריכים נבחרים(
 לינה וארוחת בוקר מינימום 2 לילות

295 ש"ח

גליל עליון
שוכן בקרבת מעיינות וצופה אל הנופים המרהיבים של עמק החולה והרי נפתלי.

בקתות עץ מפנקות בנוף עוצר נשימה ,בריכת שחיה ומתקני ספורט.
המחיר בבקתת עץ מרהיבה לינה וארוחת בוקר אמצ"ש יוני-15/7

 
260 ש"ח
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ולא אביתם לעלות

המשך מעמ' 11

מצילים את עו"ד אורית ברקאי
עו"ד אורית ברקאי, הנאבקת במחלת סרטן ריאות ממאירה מזה 

למעלה מחמש שנים.

העז  החיים  ורצון  כה  עד  קיבלה  שאורית  והטיפולים  התרופות 
שלה סייעו לה לחיות ולתפקד במשך שנים אלה ולגדל את ילדיה 

בני החמש והשמונה.

הטיפולים שיכולים לתת לאורית איכות חיים אינם נכללים בסל 
הבריאות. עלותם הינה כמאה וחמישים אלף דולרים אמריקאים. 

עד כה הצליחה אורית לממן טיפולים ותרופות בעלות של עשרות 
אלפי דולרים והיא זקוקה לטיפולים נוספים בעלות דומה. 

על מנת שהתרומה תקנה לתורם זיכוי ממס הכנסה לפי סעיף 46 
לפקודת מס הכנסה, מתבצעת ההתרמה באמצעות עמותת "חברים 

לרפואה" שהקימה קרן מיוחדת לצורך זה.

פרטיה: "חברים לרפואה" עבור אורית ברקאי, בנק הפועלים, סניף 681, 
סניף דיזנגוף, חשבון מס' 554959 .

ניתן לתרום בעבורה באחת מהדרכים דלקמן:
העברה/הפקדה ישירה לח-ן מס' 554959, בבנק הפועלים

סניף: דיזנגוף, מס סניף 681.
באמצעות כרטיס אשראי: בטלפון 03-5777666

www.haverim.org.il "או ישירות באתר "חברים לרפואה
בדף ההצלה על שמה של אורית.

תון
ב
ש

בכיתם לדורות".

אולם  בארץ,  המצב  על  מידע  להביא  התבקשו  המרגלים 
בפרשנות  אם  כי  יבשות  עובדות  בהבאת  הסתפקו  לא  הם 

העובדות ובקביעה כי הארץ "ֶארֶץ ֹאכֶלֶת יֹוְׁשבֶיָה ִהוא".

לבור  ישראל  בני  לא השכילו  היקר שקיבלו,  המידע  אף  על 
עיקר מטפל, לא ייחלו להיכנס לארץ הטובה, כי אם נאחזו 

בפרשנות המרגלים שריפתה את ידיהם.

לראות  שהעדיפו  על  ישראל  בבני  מוטחת  קשה  ביקורת 
שהיה  למרות  מעוף  וקצרי  אמונה  קטני  שהיו  על  שחורות, 
להם למה לקוות. הכתוב מאלץ אותנו לא להסתפק בהענשת 

הש"ג, לא להאשים את השליחים – המרגלים.

בחירותנו,  את  לכבד  חיינו,  על  אחריות  לקבל  נדרשים  אנו 
לסגל לעצמנו את היכולת לבחון את המציאות בעין אוהדת 
ומקבלת, להאמין בה' ולא בסטטיסטיקות, להאמין בעצמנו 
ולא להיתלות בנסיבות חיצוניות, לשאוף למעלה ולא להיכנע 

לרפיון הלב.
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וכי תעלה על דעתך נשים? 

31 שנים ו-3 שנים

המשך מעמ' 4

המשך מעמ' 25

"אזהרה  המדרש  אומר  שעליו  ד(,  יב,  )דברים  אלקיכם"  לה' 
למוחק את השם ולנותץ אבן מן המזבח או מן העזרה. אמר רבי 

ישמעאל וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין את המזבחות?"(. 

ראש  ליכטנשטיין,  אהרן  הרב  לאחרונה  שהתבטא  כפי  אכן, 
ישיבת "הר עציון", בראיון שערך עמו לאחרונה אלישיב רייכנר, 
אומרים:  ואנחנו  שאמר,  מה  אמר  רש"י  לגבורות,  הגיעו  לרגל 
זה עולה.  זה לא עולה, על דעתנו  ורבנו, על דעתך  רש"י, מורנו 
אחרי שזה עולה יכול להיות שנוריד את זה, אבל איננו חושבים 

שמדובר בשיגעון או בטירוף".

שחלה  העצומה  התמורה  את  משקפים  אלה,  אמיצים  דברים 
המהפכות  אחת  את  בה  הרואים  שיש  האישה,  במעמד  בדורנו 
תרועת  בלי  גם  בכלל.  היהודית  בהיסטוריה  ביותר  הגדולות 
חצוצרות והלמות תופים, החלו נשים תופשות את מקומן בכל 
בית  נשיאת  בתפקיד  אישה  כבר  לנו  הייתה  ההנהגה.  שדרות 
במישור  כנסת.  ראש  ויושבת  מדינה,  ומבקרת  העליון,  המשפט 
טרם  יותר.  הרבה  ומסובכים  מורכבים  הדברים  הדתי  הממסד 
הגענו – וספק אם נגיע – למצב שבו יש דיינת בבית הדין או רבה 
ראשית )הגם שלדעת חלק מחכמי ההלכה הראשונים מציאות זו 
עשויה להיות בת השגה(, אך יש בינותינו לא מעט נשים תלמידות 
חכמים, שמקצתן עומדות בראש בתי מדרש, מקהילות קהילות 
יועצות  גם  ויש  )ותלמידים(,  תלמידות  אלפי  ומעמידות  ברבים 

הלכה ומשגיחות כשרות, תופעות שלא שערון אבותינו. 

בשינוי זה יש פוטנציאל עצום אך גם אתגר עצום שעומד בפני 
הנֵדע  בעיניו.  יקרה  ישראל  שתורת  מי  כל  ובפני  ההלכה  חכמי 

לעמוד בו?

כדוגמתן לאחר הסתלקותו.

ויותר מכך- אל תחושת הקדושה  זצ"ל אני מתגעגע,  אל הרב 
שהייתה במחיצתו. 

הדף היומי לילדים ונוער

מסכת ערובין דף פ"ג

בסוגיה זו אנו לומדים על מצוות הפרשת חלה. מה היא בעצם 
הפרשת חלה?

להפריש  יש  בצק,  לשים  אנו  כאשר  כי  אותנו  מצווה  התורה 

חלק מן הבצק ולתת אותו לכהן. החלק שנותנים לכהן נקרא 
'חלה'. במצווה זו יש פרטים רבים והלכות מרובות, נבאר הפעם 

אחת מהן.

האם מכל בצק צריך להפריש חלה?

התשובה היא – לא. מן הפסוק 'עשירית האיפה' דרשו חכמים 
'עשירית האיפה', צריך להפריש  כי רק אם הבצק בכמות של 
ממנו חלה, אולם אם הכמות היא פחותה מ'עשירית האיפה', 

אין צורך להפריש ממנו חלה.

כמה קילו קמח זה 'עשירית האיפה'? יש על כך מחלוקת בין 
ומאתיים  מק"ג  שנעשה  שמבצק  נוהגים  ולמעשה  הפוסקים, 

גרם קמח מפרישים חלה.

ברכה  חלה-  להפרשת  רבות  סגולות  נודעו  היהודית  ]במסורת 
לשלום בית ולברכה בבית, ללידה קלה, לזיווג, להיפקד בילדים, 
הדברים  לכל  ובקיצור...  הצלחה,ישועה,  בריאות,  לפרנסה, 

שאדם ובית יהודי זקוקים להם.

]מתוך 'תלמוד ישראלי-הדף היומי לילדים', הוצאת ידיעות אחרונות[
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שלטון החוק ביהדות

המשך מעמ' 8

עו"ד מאיר מזרחי עורך: 
מוטי זפט מייסד ועורך ראשון:  

הרב אופיר סעדון, מיכאל רט משנה לעורך:  
סטודיו גלילאו עיצוב גרפי: 

שבתון - ת.ד. 8021 פ"ת 49651, פקס: 03-9239393 המו"ל: 
סמנכ"ל שיווק ומכירות: שי מאור  052-4090888

רחלי וינברגר  052-7773433 מכירות: 
אשדיר בע"מ  03-9239111 הפצה: 

meir@maslaw.co.il דואר אלקטרוני: 
http://www.moreshet.co.il/sedra/shabaton כתובתנו באינטרנט: 
h t t p : / / w ww. k i p a . c o . i l / s h a b a t o n
h t t p : / / w w w . t o r a . c o . i l
ת ו ר ו מ ת ש ו י ו כ ז ל ה ן | כ ו י ל י ג ת ה ש ו ד ל ק ו ע ר מ א ש נ א

השבת לשולחן  חידה 
וגליין ראובן  מאת 

ההפרש בין בנין עיר בגולה, לבנין אחת מתובב"א, ועוד 
אחד, תקבל עיר צפונית על המפה.

Shabaton@maslaw.co.il למייל  לשלוח  נא  החידה  פתרון  את 
פרס. יוגרל  הפותרים  בין   ,03-9239393 לפקס  או 

פתרון החידה משבוע שעבר: מה הקשר לכל אחת מהמילים במשפט הבא: 
"היום פסח בבית" וכמובן שאחת המילים מוזכרת בפרשה.

הפתרון: הקשר למילים במשפט הוא: שני יום שני, פסח שני )מוזכר 
בפרשה( ובית שני )בית המקדש השני(.

פותר החידה מלפני שבוע הוא ששי צמח מחיפה והוא זוכה בדיסק חדש.

ג. מכלול זכויות המלך על פי הרמב"ם מצביע על זיקה זו: 
על פי הרמב"ם:

"רשות יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות. 
וקוצב לו מכס ואסור להבריח מן המכס. שיש לו לגזור שכל 
מי שיגנוב המכס ילקח ממונו או יהרג שנאמר ואתם תהיו לו 
לעבדים...ודיניו בכל אלו הדברים וכיוצא בהן דין. שכל האמור 
בפרשת מלך מלך זוכה בו." )משנה תורה, הלכות מלכים, פרק 

ד, הלכה א(.

המקור לכך הוא "משפט המלך" בשמואל, א, פרק ח' באשר 
לסמכויותיו הרבות של המלך. הרמב"ם אינו סבור שהאיומים 
האלו של הנביא שמואל הם רק כדי להרתיע את ישראל, וסבור 
הקשים  התנאים  את  קיבל  שהעם  שברגע  שמואל,  כאמורא 
יש  ואילך,  רוצה במלך, מכאן  הוא  זאת  בכל  כי  ואמר  האלו 
למלך ישראל סמכויות נרחבות ביותר ויש לציית לדיניו בכלל 

ולגביית המיסים שלו בפרט.

השילוב הזה אותו עושה הרמב"ם בין הכלל "דינא דמלכותא 

"דין  סמכויות  לבין  יהודית,  לא  מלכות  לגבי  שנאמר  דינא" 

ראוי  אינו מקרי.  הנלמדות מספר שמואל,  הישראלי,  המלך" 

את  האומרת  התלמודית  הדמות  המקרים  שבשני  לזכור 

הדברים הללו זהה: האמורא שמואל. 

בעקבות הרמב"ם צעדו מפרשים שונים אשר השוו בין דינא 

מכולם  לכת  והמרחיק  הבולט  המלך.  משפט  לבין  דמלכותא 

הוא רבי מנחם המאירי, הצועד כידוע בחיבורו לתלמוד "בית 

הבחירה" בעקבות הרמב"ם ב"משנה תורה". המאירי קובע:

"ואין אומרים שהמכס מעיקרו גזל הוא, אלא דינא דמלכותא 

דינא, רוצה לומר שכל חוק שחקקו המלך לכל ולא חדשו לאדם 

אחד בפרט על איזה מעשה]המאירי ממשיך כאן את הכלל של 

הרמב"ם לפיו דין המלך צריך שיהיה לכולם ולא יהיה חקיקה 

אישית:" "כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך לכו ולא 

ואבדה,  גזלה  גזל"-הלכות  אינו  עצמו  בפני  לאדם אחד  יהיה 

פרק ה, הלכה יד-מ.ה[, דין גמור הוא ואסור לגזלו, ולא סוף 

דבר במלכי ישראל, אלא אף במלכי האומות." )בית הבחירה 

לבבא קמא קיג ע"א-ע"ב, ד"ה כבר(. 

החוק  שלטון  רקובר,  נחום  ראו:  זה  בנידון  שונים  למקורות 

בישראל, ירושלים: משרד המשפטים-מורשת המשפט בישראל, 

תשמ"ט, שער שני: על שלטון החוק-דינא דמלכותא דינא, פרק 

דין  בתי  ושל  אחרונים  של  בסוגיה  שונות  גישות  על  שלישי. 

ירושלים:  דינא,  דמלכותא  דינא  שילה,  שמואל  ראו  רבניים 

הוצאת דפוס אקדמי, תשל"ה, עמ' 108-104(.






