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 בס"ד | שבת מברכין פרשת שמיני כ"ה ניסן ה'תשע"ז | גליון 1115
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
משואה לתקומה

כשש מאות אלף יהודים חיו בארצנו כאשר הוקמה מדינתנו ובשש 
מאות אלף יהודים יצאנו ממצרים. מספרים אלו אינם מקריים כדברי 
המהר"ל מפראג: "כשהיו ישראל במצרים הם היו כעובר במצרים עד 
שהיו שש מאות אלף... ואז יצאו". המהר"ל מעמיק בטעם ומשמעות 
המספר שש בכלל, ושש מאות אלף בפרט, המרמז על שלמות – מעלה, 
מטה, וארבע רוחות )עיין גבורות ד' פ"ג(. ואין זה מקרה שמדינתנו 
הוקמה כאשר ששים ריבוא יהודים חיו בארץ ישראל. ומנגד, השואה 
האיומה שקדמה להקמת המדינה, גבתה ששה מיליון נרצחים יהודים 
הי"ד ע"י הנאצים ועושי דברם ימ"ש. וכשם שבזכר יציאת מצרים אנו 
כורכים את המצה המרמזת על הגאולה עם המרור המרמז על הצרות 
והמרירות שקדמו לגאולה, גם בדורנו אנו כורכים את הקמת המדינה 

עם השואה. כי אנו דור השואה והתקומה.

נכון לעכשיו, כנגד ששה מיליון יהודים הי"ד, להבדיל, חיים 
במדינתנו כבר מעל ששה מליון יהודים כן ירבו. שלשלת הדורות לא 
פסקה ולא תיפסק על אף כל אויבינו הזוממים להכחידנו ח"ו, כי נצח 
ישראל לא ישקר. אחרי השואה הנוראה יש לנו ב"ה מדינה בעלת חוסן 
וחוזק חברתי כלכלי וצבאי, המסוגלת להשיב מלחמה על אויבינו. הרב 
צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל היה מלמד שכאשר רובו של עם ישראל יחיה 
בארץ, ואנו לא רחוקים מזה, נזכה לא רק למדינה חזקה לתפארת, אלא 
גם להופעת הקומה הרוחנית של עם ישראל כדברי הנביא "ואני זאת 
בריתי אותם אמר ד', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו 
מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ד' מעתה ועד עולם" )ישעיה כט(, 
ומתוך כך נזכה להתקיימות דברי הנביא צפניה )פרק ג( "בעת ההיא 
אביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי 
הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ד'." ומתוך כך אנו צריכים 
להודות לש"ית על התקומה שזכינו לה אחרי מוראות השואה ושזיכנו 

לחיות בדור קיבוץ הגלויות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. 
מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

והתקדשתם – עילוי האכילה                                         
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 2

איך זוכרים את השואה?
הרב חגי לונדין / 2

"אשר לא ציווה אותם"   
לפרשה הרב פנחס מרגוליס / 3

 הצלת יהודי היא הצלת העולם
סידרה חדשה - הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

עת לחשות ועת לשוחח
זוגיות אסתר אברהמי / 6

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

שרה אטיק בת יוסף וחיה ווקסמן ז"ל
כ"ז ניסן ה'תשכ"ז 

תנצב"ה 

העלון מוקדש לרפואתו השלמה של 

הרב אביחי ניסן רונצקי בן חיה 
בתוך חולי ישראל, אנו מתפללים לשלומו 

דב ביגון ובית מכון מאיר
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אנו רגילים להביט על השואה, ובצדק, כאסון בו נטבחו ששה מיליון 
גדולים  חלקים  החריבה  השואה   – נוסף  דבר  עשתה  השואה  אולם  יהודים. 
מעולם התורה של העם היהודי, ויתרה מזאת – יצרה משברים אמוניים ונפשיים 
שאיתם אנו מתמודדים עד היום. איך ממלאים את החלל שנפער בחיים של עם 

ישראל? איך זוכרים את החללים?
תרבות  פסלים.  באמצעות  הייתה  דמויות  לזכור  הדרך  היונית,  בתרבות 
חומרנית מכירה רק בכאן ובעכשיו, ו"זיכרון" הוא לפעמים ניסיון נואש לשחזר 
את העבר, רצון "להקפיא" את הרגע שאליו אנו מתגעגעים, ולהתרפק עליו. 
יותר.  חווייתי  כיוון  לשנה  משנה  תופסים  הזיכרון  שימי  הסיבה  הסתם  מן  זו 
לנו כעת עם הנפטר הוא  אם הנחת המוצא היא שהקשר המקסימאלי שיש 
אנדרטה;  או  תמונה  באמצעות  יותר  אותו  שנמחיש  ככל  הרי  רחוק,  זיכרון 
ככל שנפיק יותר סרטים שבהם מוזיקה מרגשת – כך נוכל להעמיק יותר את 
הזיכרון. כאשר הנחת המוצא היא ל'שחזר' את העבר, הרי דיבורים על התקווה, 
על מדינת ישראל שצמחה מתוך השואה, העקרונות הכלליים, האידיאליים – 
כל אלה נתפסים כחיוורים ומופשטים מדי בעבור בלוטות הרגש. ואז, כאשר 
יום הזיכרון ליום של עצב לשם עצב, משהו  סיבת המוות מתערפלת, הופך 
בסגנון של "הנצח הוא רק אפר ואבק". כאב ללא מטרה. יום של דיכאון. זוהי גם 
הסיבה שעם הזמן ההתמקדות התקשורתית ביום השואה מוסטת לחיטוט ברוע 
האנושי וחיפוש 'הרע' הנוכחי. משפטים כגון 'מה שהנאצים עשו לנו, אנחנו 
עושים לערבים'; דיונים 'כיצד מדינת ישראל מתעללת ביוצאי שואה' וכדומה 
נובעים מהייאוש העמוק שזיכרון השואה  ריק. הם  – אינם צומחים על חלל 
מנכיח בתרבות המערבית. השואה משמשת כראייה ניצחת לכך ש'אין אלוהים', 
היינו שהאנושות חסרת תקווה. כאשר אין תקווה – מה שנותר הוא רק אפר 
ואבק; רוע אין סופי שאין לו טעם ותכלית. אולי זוהי הסיבה עבורה אנו שומעים 
לעיתים על תופעה בה בני נוער נוסעים לבקר במחנות ההשמדה באירופה, 
ולאחר שבבוקר סיירו בתאי הגזים, בערב הם עורכים מסיבת הוללות במלון בו 
הם שוהים. כאשר מעמתים אנשים מול זוועה, רוע ואפלה ללא קרן אור – מה 

שנותר הוא התפרקות יצרית. 
במציאות.  האקטיבי  הצד   – ז.כ.ר  מלשון  בעברית  מגיעה  'זיכרון'  המילה 
הרצון לפעול ולחיות מחדש את הדמות. הזיכרון החווייתי והפרטי הוא שער 

למשהו 
ליכולת  יותר:  הרבה  גדול 

שלנו למלא את החלל שהותיר המת בחיים חדשים. 
ביהדות, בניגוד לתרבות האלילית או היוונית, אין פסלים ואין אנדרטאות אלא 
– אנו  יש נשמה. כאשר אנו מתחברים לחיים שהותירה אותה נשמה בעולם 
זוכרים אותה באמת. כאשר אנו לומדים את תורתו של רש"י – רש"י חי בינינו 
מחדש, שפתותיו מדובבות בקבר; כאשר אנו מצטרפים למפעלים החיוביים 
שהאדם זרע בעולם – מתרחשת 'תחיית מתים' קטנה, כדברי חז"ל: 'מה זרעו 
לאור  יותר  טובים  אנשים  להיות  בוחרים  אנו  כאשר  בחיים';  הוא  אף  בחיים 
דמותם של הסבתא או הסבא ז"ל – נשמתם מלווה אותנו בכל רגע ורגע; כאשר 
אנו מתחברים לאידיאל עבורו נהרג החלל אנו מתחברים להנצחה האמיתית, 

אנו מתחברים לנצח. 
בכאב  רק  לא מתמלאים  אנו  השואה,  חללי  עם  מתייחדים  אנו  בה  בעת 
כיעורו,  במלוא  תקופה  באותה  שהתגלה  האדם  של  ליבו  רוע  על  ובייאוש 
– נצח ישראל.  וביררה  אלא גם מתחברים לאידיאל הגדול שהשואה חידדה 
ההפנמה שעם ישראל שורד למרות הכל, ויתרה מזאת, גם הולך ומחדש את 
חייו ביתר שאת. השואה הבהירה לכולנו שאין חיים לעם ישראל מחוץ לארץ 
ישראל, והתחייה של האומה המתבטאת ביום העצמאות – הינה הדבר הטבעי 
והמתבקש ביותר מזיכרון השואה. ככל שנתמלא בשמחה ובהכרת הטוב על 
שיבת עם ישראל לארצו כך גם נזכור יותר טוב את השואה. הזיכרון מעצים את 

התקווה והתקווה מעצימה את הזיכרון.
הנצח הוא לא רק אפר ואבק, הנצח הוא ירושלים.

בסיום הפירוט על בעלי החיים שמותר ואסור לאכול, נאמר בפרשה,"כי 
אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי 

קדוש אני" )ויקרא יא, מה(.
רש"י שואל מדוע נאמר בכל מקום 'אשר הוצאתי מארץ מצרים' ואילו כאן 
'המעלה'? ומשיב בשם חז"ל, שהקב"ה אומר, "אלמלא לא העלתי את ישראל 
ממצרים אלא בשביל שאינם נטמאים בשרצים כשאר האומות דיים, והיא מעלה 

להם". ולכן נאמר בפסוק לשון 'מעלה'.
הרמב"ן מסביר את מהות הזהירות ממאכלים אסורים, ש"הוא משום טהרת 
הנפש שתאכל דברים נקיים שלא יולידו... גסות בנפש,על כן אמר ואנשי קודש 
תהיו לי, כלומר אני חפץ שתהיו אנשי קודש בעבור שתהיו ראויים לי שאני 
קדוש". כלומר האדם מישראל מצווה לא לטמא את גופו באכילת שקצים 

ושאר מאכלות אסורות ובכך הוא מכשיר את נפשו לקשר ודבקות בהשי"ת.
תופעה שהולכת ומתפשטת בקרב בני הנוער ואף אצל הילדים הצעירים 
יותר, היא אכילת בשרים מסוגים שונים בכל מסיבה או אפילו סתם במפגש 
חברים. ואנו בקושי מצליחים ללמוד את סוגי המאכלים וההבדלים בניהם 

"מנגל","פויקא","מטפונא",וכו'.
קשה מאוד לבטל את  התופעה הזו, אך תפקידנו כהורים גם כאן, להתמודד 

עם האתגר הזה שהזדמן לפתחנו ולכוון ולהדריך את ילדינו, ולנסות להרוויח 
מספר עקרונות חינוכיים, וזאת בכמה היבטים.

א. כשרות האכילה: ראוי להדריך להידור בכשרות, כמו שלמדנו למעלה 
ואת נפשו. הכרת הכשרויות  על ערך האכילה הּכֵשרה שמעלה את האדם 
מוכן  אוכל  בקניית  והן  קנויים  במוצרים  הן  הכשרות,  ותעודות  השונות 
הפוסקים  רוב  )לדעת  חלק  בשר  על  הקפדה  וכדו'.  פיצריות  במסעדות, 
מהפוסקים  הרבה  דעת  וכן  לכתחילה,  היא  חלק  בשר  אכילת  הספרדים  
האשכנזים(.  כיום, הבשר הזה קל להשגה במחיר השווה לכל נפש. בכל אלו 

הדוגמה האישית משמעותית ביותר.
ב. הרגלי האכילה:  בסוגי המאכלים, מתי וכמה.  ובנוסף ללמוד אכילה 

בריאה כמה שיותר.
ג. קידוש האכילה: נאמר במסכת אבות )ג, ג( "שלושה שאכלו על שולחן 
הוא".  ברוך  מקום  של  משולחנו  אכלו  כאילו  תורה,  דברי  עליו  ואמרו  אחד 
אמירת דבר תורה אפילו קצר, נותנת תוכן וערך למפגש החברי. ומסיטה את 

ההתמקדות באכילה בלבד.
 הקפדה ושימת לב בדברים אלו עשויה לכוון את מעשיהם ליותר תוכן של 

מעלה וקדושה בכל אורחות חייהם.

והתקדשתם – עילוי האכילה                                         
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

איך זוכרים את השואה?
הרב חגי לונדין
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

לפרשה
הרב פנחס מרגוליס 

"ויהי ביום השמיני". היה זה יום מכונן בדברי ימי עמנו. מובא בספרא 
שהיום הזה נטל עשר עטרות: "ראשון למעשה בראשית... ראשון לכהונה, 
בישראל,  שכינה  לשכון  ראשון  האש...  לירידת  ראשון  לעבודה,  ראשון 
ראשון לברך את ישראל". יום של התרוממות רוח גדולה, שמחה שלמה 
"ושכנתי בתוכם" - בפועל.  הבאה מתוך התקיימות ההבטחה האלוקית 
לכבוד מעמד נשגב זה נערכו הכנות קפדניות. המשכן הורכב ופורק על 
ידי משה רבינו כמה וכמה פעמים והנה הוא עומד על מכונו. אהרן ובניו 
מקבלים ציוויים מדויקים כיצד יש לנהוג לקראת המעמד של "היום ה' 

נראה אליכם". 

ידיו ומברך  והנה לאחר הקרבת הקורבנות שצווה, נושא אהרן את 
פעם ראשונה את עם ה'. לאחר מכן ברכה נוספת יחד עם משה. או אז 
על  ויפלו  וירנו  העם  כל  וירא  המזבח...  על  ותאכל  ה'  מלפני  אש  "ותצא 
פניהם". העם כולו רואים בפועל איך הקב"ה שוכן בישראל ומתמלאים 

רינה ושבח לבורא עולם הבוחר בעמו ישראל באהבה.

בעוד כל העם נופלים על פניהם מרוב השמחה וההתרגשות שאחזה 
קודש.  אש  לאותה  קרובים  ממש  ואביהו,  נדב  אהרון  בני  שני  בהם, 
בשונה משאר העם הם דווקא מסתכלים לתוכה, ולאט לאט משתכרים 
מהמעמד, כלתה נפשם מרוב האהבה. "ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש 
מתעוררת בהם  מחתתו... ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם". 
תשוקה לקחת חלק פעיל בתהליך התגלות זה מעם ה'. אך הפעם קורה 

אסון - "ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימתו לפני ה'"...

הציוויים  שבכל  ובניו  אהרן  בשבח  מסתיימת  הקודמת  הפרשה 
שנצטוו "לא הטו ימין ושמאל", כפי שפירש רש"י. ולכאורה מהו בדיוק 
בדיוק  מה  הנאמן,  עבדו  ביד  מצווה  היש,  כל  מקור  הקב"ה,  השבח? 
אלא השבח הוא בכך שאהרן ובניו פועלים  לעשות - אז ברור שעושים! 

מתוך הבנה יסודית של ענווה פנימית שהם בסך הכל כלי, הם ומעשיהם. 
מי שפועל באמת הוא הקב"ה ורצונו בלבד, הקדושה היא זאת שפועלת! 
לכן יש חשיבות לכל פרט ולכל דיוק, לא לפנות ימין ושמאל, כדי שייעשה 

ויופיע רצונו.

זה  נדב ואביהוא, אנשי קודש, בני אהרן, בוודאי היו מלאים בתוכן 
של עבודת ה'. רק ההשתכרות מהמאורע, מפגש קרוב כל כך עם הופעת 
ה' גרם להם לטעות ולהוסיף "אהבה על אהבה", כמו שמובא בספרא. 
בפני  הלכה  והורו  מהאמת  הוטה  ההלכתי  דעתם  שיקול  גם  כך  מתוך 
משה רבם, שבנוסף להופעת האש ממרום צריך אש גם מההדיוט. אלא 
שדווקא במעמד זה היה צורך לחדד את האמיתות ולעצב את סדר הדברים 
לדורות. האש שהקריבו, ה' לא ציווה עליה, וממילא אין הופעת ה' דרכה 

וממילא היא זרה – אש זרה. לכן יוצאת אש מלפני ה' - ואוכלתם.

בעצם, העניין שייך בכל התורה ומצוותיה כולם. האדם יכול לדמיין 
לעצמו שהנה הוא במעשיו מתקן את העולם כולו, אך אם לא נצטווה 
על כך אין הוא פועל מאומה, או גרוע מזה - מחריב. הקדושה איננה 
כל  עם  אלוקי  ציווי  ע"פ  מעשיו  אלא  שעושה,  מעשיו  מתוך  נובעת 
פרטיהם מאפשרים סך הכל לאותה הקדושה להופיע ולפעול בעולם: 
"אשר קדשנו במצוותיו וציוונו". או אז אש קודש עולה ומעלה אותו ואת 

כל העולם כולו. 

"ויהי ביום השמיני". ביום מיוחד זה בנוסף לעשרת עטרותיו, הוטבע 
בלב האומה מי הוא המשרה שכינתו בתוכם, הוא לבדו, על פי ציוויו 

וסדריו. "בקרוביי אקדש".

שבת שלום 

*לעילוי נשמת בלה בת חוה ומרדכי

הגישה לתורה
עד עתה עסקנו1 בצד המעשי, הפרקטי של 
מלאכת לימוד התורה: דיבור, שמיעה והבנה עמוקה. 
יש צד נוסף: אדם זה שעוסק בתורה, עליו להיות 
ברמה נאותה אף מבחינה מידותית. אדם ששייך 
לתלמוד תורה צריך להיות אדם בעל מידות נפשיות 
מתאימות לכך. הצד האינטלקטואלי והטכניקה 
של הלימוד אינם מספיקים. אם האדם הוא בעל 
כישרון, אבל יחד עם זה פרא אדם ומרושע — לא 
זה הכיוון. אור התורה צריך לחול על נורמליות 
מוסרית יהדותית: "ולרשע אמר אלהים: מה לך 
לספר חוקי"2. הכל תלוי בגישה: דע במה אתה עוסק, 
בתורה מן השמים! לכן אחרי הצד השכלי מופיע 
הצד המוסרי ששייך ללימוד: אימה, יראה, ענווה, 
שמחה וגם טהרה. כשם שהקבוצה הראשונה שייכת 
לעצם מעשה הלימוד של כל אדם מישראל ]אף לפני 

כניסתו לישיבה[, כך הקבוצה השנייה מגדירה את 
התכונות המוסריות של האישיות הראויה לעסוק 

בדברי תורה, אף לפני כניסתו לישיבה.
 אם כן, אחרי הקבוצה הראשונה העוסקת 
בעצם העבודה ומעשה הלימוד, באה קבוצה שנייה 
העוסקת באופיו של האדם: אם רצונך להשתייך 
לתורה, עליך להיות תלמיד הגון. לפני לימוד תורה 
צריכה להיות הגינות נפשית מידותית של שייכות 
לתורה. מי ששייך לתורה באופן אמיתי, צריך לגשת 
אליה מתוך יחס אמיתי. "ראשית חכמה יראת ד'"3, 
מפני שעלינו לזכור במה אנו עוסקים: בתורה מן 
השמים! בדבר אלוהי, שהוא המשך תורה מסיני! 
כל הערך של עצם מעשה הלימוד, תלוי באיזו 
גישה ניגשים לדברים הנלמדים. יש ערך לתורה 
מן השמים שיורדת אלינו כאשר היא נלמדת מתוך 
אימה ויראה. תורה הנלמדת שלא מתוך אימה ויראה 
היא הבל ושקר. יש אנשים 'מלומדים' בתלמוד, 
וגם אצל הגויים אפשר שיהיו 'מלומדים' כאלה, 
העוסקים בתלמוד מתוך חסרון שייכות נפשית 
אמיתית. עלינו לגשת ללימוד מתוך שייכות עצמית 

ולא לרמות את עצמנו ולא את הקדוש ברוך הוא. 
יראת התורה היא היא שייכות נפשית, ואז יש רשות 
"לספר חוקי". יראת שמים ואמונה מבטאות שני 

עניינים שלובים וזהים4.

 1. במ"ח מעלות של קנין תורה, אבות פרק ו' משנה ו'.
 2. תהלים נ' ט"ז.

 3. תהלים קי"א י'.
 4. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 148-153.

"אשר לא ציווה אותם"  

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* 
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הצלת יהודי היא 
הצלת העולם

בסדרה זו נברר אי"ה מהם הגבולות לערבות הדדית? האם יש להסתכן 
כדי להציל את הזולת? האם הפרט צריך להסתכן כדי להציל את הכלל 
ולהפך? כמו כן, נברר מהן ההשלכות ההלכתיות לערבות ההדדית 
בקיום התורה ומצוות? וכן ננסה לברר מהם הגבולות להוכחת הזולת 
כיום? האם כיום הציבור מסוגל ומוכן לשמוע תוכחה? מי כיום ראוי 

ויודע להוכיח?

"כאילו קיים עולם מלא"
חז"ל מלמדים אותנו "שכל המאבד נפש אחת מישראל - מעלה עליו 
הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל - מעלה 
עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא" )סנהדרין לז, א(. מדוע הצלת כל 

יהודי היא הצלת העולם?

המלחמה העולמית הראשונה בהיסטוריה
בספר תהלים נאמר "ֶחֶרב ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני ְוֶאְביֹון 
ַבְרָנה" )תהלים לז,  תֹוָתם ִּתּׁשָ ִלְטבֹוַח ִיְׁשֵרי ָדֶרְך. ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם ְוַקּׁשְ
יד(. על מי מדובר? מי הם הרשעים? מי העני והאביון שניסו להפיל? 

ומי הם ישרי הדרך שנטבחו? 
חז"ל פותרים את התעלומה: "ֶחֶרב ָּפְתחּו ְרָׁשִעים - אלו ארבעה מלכים 
אמרפל וחבריו שעדיין לא היתה מלחמה בעולם באו אלו ופתחו בחרב 
ועשו מלחמה, אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם פתחתם בחרב ְלַהִּפיל 
ָעִני ְוֶאְביֹון - ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם, עמד אברהם והרגם" )מדרש תנחומא 

לך לך סימן ז(.
ִּדים, הם זרעו חורבן בכל מקום  במסע של ארבעת המלכים לעמק ַהּשִׂ
שהגיעו אליו וטבחו בבני אדם חפים מפשע. וכך התורה מתארת את 
מסע ההרג שלהם "ַוַּיּכּו ֶאת ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹת ַקְרַנִים ְוֶאת  ַהּזּוִזים ְּבָהם 
ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים. ְוֶאת ַהחִֹרי ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר ַעד ֵאיל ָּפאָרן 
ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְדָּבר. ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה 
ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהֹּיֵׁשב ְּבַחְצצֹן ָּתָמר" )בראשית יד, ה-ז(. הרוע 

משתולל בעולם ואין מי שעושה דבר כדי לעצור אותו.
לאחר שארבעת המלכים מחוללים הרס ומנסים ִלְטבֹוַח ִיְׁשֵרי ָדֶרְך, הם 
מגיעים לעמק השידים ושם מביסים את חמשת המלכים "ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל 
ְרֻכׁש ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ְוֶאת ָּכל ָאְכָלם ַוֵּיֵלכּו. ַוִּיְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרֻכׁשֹו ֶּבן ֲאִחי 

ַאְבָרם ַוֵּיֵלכּו ְוהּוא יֵֹׁשב ִּבְסדֹם" )שם יא-יב(. 

אחיו של אברהם?
בעוד כל העולם שותק אל מול הפשעים שמתחוללים בניצוחו של 
נמרוד, אברהם אבינו ששומע שלוט נלקח בשבי, מחליט לעצור את 
הרוע המשתולל בעולם. "ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ַוָּיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו 
ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַוִּיְרּדֹף ַעד ָּדן" )שם יד(. אך מדוע 

התורה קוראת ללוט "אחיו" של אברהם?
לוט אמנם לא היה אחיו הביולוגי של אברהם אלא רק בן אחיו, אך 
כאשר אברהם שמע שלוט נשבה הוא רצה להצילו כמו שהיה מציל את 
אחיו הביולוגי. במעשה זה, אברהם אבינו הניח לדורות את התשתית 
לערבות ההדדית המיוחדת בעם ישראל שבהשראתה אנו דואגים לכל 

אחד מישראל כמו שהיינו מתייחסים לאח שלנו ממש.

הצלת יהודי היא הצלת העולם
אברהם אבינו יוצא למלחמה כנגד ארבעת המלכים בעלי הצבאות 
החזקים בתבל. "ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם ַוִּיְרְּדֵפם ַעד חֹוָבה 
מֹאל ְלַדָּמֶׂשק" )שם טו(. המניע של אברהם להילחם הוא כפול:  ֲאֶׁשר ִמּשְׂ
ראשית, אברהם יוצא למלחמה כדי להציל עשוק מיד עושקו, להצלת 
לוט שנלקח בשבי. אך להצלת לוט ישנם הדים נוספים – הצלת לוט 
הייתה למעשה הצלת העולם כולו שהרי אברהם אבינו נלחם לעצור 
את הרוע המשתולל בעולם ולהגן על החיים והחירות של כל אדם 
באשר הוא "ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת 

ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם" )שם טז(. 
אנחנו לומדים מכאן יסוד גדול, הצלת יהודי לעולם אינה עומדת בפני 
עצמה, להצלת יהודי אחד ישנם הדים כלל אנושיים. הצלת יהודי 
אחד מיד עושקו, היא למעשה הצלת האנושות. במקום שיהודי נמצא 
בסכנה משום שהוא יהודי, גם בני אדם אחרים ימצאו את עצמם בסכנה. 
האנטישמיות אמנם מתחילה ביהודים, אך לעולם אינה מסתיימת ביהודים. 
האנטישמיות אינה צריכה להדאיג רק יהודים, אלא היא סכנה לאנושות.

לפני קצת יותר מארבעים שנה ב'מבצע יונתן', יצאו כוחות צה"ל להציל 
את חטופי אנטבה במרחק של 2,000 ק"מ מישראל. המבצע שהוגדר 
כ'משימה בלתי אפשרית', הביא תקווה לכל האנושות שאפשר והכרחי 

לנצח במלחמה נגד הטרור. 
ולכן, "כל המאבד נפש אחת מישראל - מעלה עליו הכתוב כאילו איבד 
עולם מלא", אם חלילה אנו מאבדים תקווה ומתייאשים מלהציל יהודי 
אחד מידי אויבינו, אנו למעשה מאבדים תקווה ומתייאשים מלהציל את 

העולם החופשי מהרוע של הטרור. 
אך "כל המקיים נפש אחת מישראל - מעלה עליו הכתוב כאילו קיים 
עולם מלא", קיום כל העולם החופשי למעשה עומד על הצלתו של יהודי 
אחד. הנחישות שלנו להציל כל יהודי, משמעותה אי-כניעה לטרור, לרוע 

ולאדישות, ופועלת להצלת כל העולם.

natanorot@gmail.com :לתגובות

והשנה 
חודש מבצעים 
בהזמנות מהאתר!

החל מיום שלישי א' ניסן ועד יום שני ה' אייר
מבצעים על מגוון רחב של הוצאות: 

עין איה, שיחות הרב צבי יהודה, ספרי הרב טאו, 
ספרי הרב אבינר, מי מרום, ועוד....

 

היריד
השנתי המסורתי 

של חוסן ישועות
יתקיים השנה בין יום שלישי כ"ב ניסן – יום שני כ"ח ניסן

בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו 'היכל יעקב' הרב ריינס 17 
www.tora-shlema.co.il )במקום במכון מאיר(

"כל אחד מכם, כל נשמה בודדת שמכלל כולכם, הוא 
ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים" 

)הרב קוק, שמונה קבצים א, קסג(

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק א 

נתן קוטלר
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שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ ישראל. המצוה השלישית 
היא לבנות את בית הבחירה, אך עד זמן דוד המלך לא התעוררה בעם דרישה 
לבנות את הבית. מצב נפשי זה שרר בישראל במשך מאות בשנים, ולא 
לחינם – בניגוד למצוות אחרות בתורה אשר תנאי קיומן ידועים מלכתחילה 
– הקב"ה לא גילה היכן יש לבנות את בית המקדש. ישראל ידעו כי עד 

שה' לא יגלה מהו "המקום אשר יבחר ה'", לא תוכל מצוה זו להתקיים. 
אך אצל דוד המלך היו הארון והמקדש הנושא הראשון בחשיבותו. 
הרצון לבנות את בית ה' בער בחוזקה בלב דוד, עד כדי כך שהוא נדר 
נדר )תהלים פרק קלב, א-יח(: "ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ה' ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו:  
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלה' ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעקֹב:  ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש 
ְיצּוָעי:  ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה:  ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלה' ִמְׁשָּכנֹות 
ַלֲאִביר ַיֲעקֹב...". ואכן, מיד עם מלכותו על ישראל הוא קבע את ירושלים 
לבירתו, העלה את הארון אליה, ואז ביקש מנתן הנביא לבנות את בית ה'.
האם הקב"ה נענה לבקשתו? ובכן התגובה הראשונה של נתן הנביא 
היא בודאי חיובית: "ּכֹל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵׂשה ִּכי ה' ִעָּמְך" )שמואל ב ז, ג(. 
אך יש להבין את תגובתו המאוחרת יותר מפי ה' – באותו הלילה התגלה 
ה' אל נתן והעביר מסר לדוד. במסר זה הוא אומר שדוד לא יבנה את בית 
המקדש, אלא בימי בנו שימלוך אחריו: "ּכֹה ָאַמר ה' ַהַאָּתה ִּתְבֶנה ִּלי ַבִית 
ְלִׁשְבִּתי... ִּכי ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוָׁשַכְבָּת ֶאת ֲאבֶֹתיָך ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך 
ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיָך ַוֲהִכינִֹתי ֶאת ַמְמַלְכּתֹו:  הּוא ִיְבֶנה ַּבִית ִלְׁשִמי..." )שם ה-יג(.

ניתן היה לחשוב כי הקב"ה מתנגד לתשובה הראשונה של נתן לדוד, 
ועונה לדוד בשלילה על בקשתו לבנות את בית המקדש. אולם אין זו ההבנה 
המדויקת. בטרם נבאר את הדבר נוכיח אותו מדברי שלמה. במעמד סיום 
בניין המקדש, הזכיר שלמה את בקשת דוד ותשובת ה', ושם מבואר כי 
תשובת ה' לדוד היתה חיובית! אלו דברי שלמה )דו, ז-ט(: "ַוְיִהי ִעם ְלַבב 
ָּדִויד ָאִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:  ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ָּדִויד ָאִבי ַיַען 

ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבְבָך ִלְבנֹות ַּבִית ִלְׁשִמי ֱהִטיבֹוָת ִּכי ָהָיה ִעם ְלָבֶבָך:  ַרק ַאָּתה 
ֹלא ִתְבֶנה ַהָּבִית ִּכי ִבְנָך ַהּיֹוֵצא ֵמֲחָלֶציָך הּוא ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמי". יש כאן 

הסכמה עם סיוג מסוים, אך אין כאן תשובה שלילית!
בדברי שלמה מתבאר כי התשובה הראשונה של נתן, ותשובת ה' 
הסופית – אחת הן. הקב"ה אמר לדוד כי לאחר מאות שנים שבהן לא 
חלה תנועה לבניין בית המקדש, בזכות דוד יוכר מקומו של בית המקדש, 
והוא יבנה. הסיוג היחיד שמוסיף הקב"ה הוא שאת ביצוע הבניין יזכה דוד 
לעשות באמצעות בנו-ממשיכו, ולא ממש בעצמו. ואכן, בהמשך דוד זוכה 
לגלות לראשונה מהו 'המקום אשר יבחר ה'', ובכך מתאפשרת הבנייה. 
בנוסף, שלמה בונה את הבית בתור ממשיך ישיר של דוד, כפי שהוא דואג 
להדגיש בהמשך דבריו באותו המעמד )שם, י(: "ָוָאקּום ַּתַחת ָּדִויד ָאִבי 
ָוֵאֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ָוֶאְבֶנה ַהַּבִית ְלֵׁשם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל". 
בולטת העובדה שה' מעולם לא ציוה את שלמה לבנות את בית המקדש, 
אלא דברי ה' לדוד על ידי נתן הנביא היו למעשה הציווי לבן דוד שימלוך 

אחריו לבנות המקדש.
במדרש תהלים )מזמור סב( קובעים חז"ל כי בסופו של דבר החשיב הקב"ה 
את דוד כבונה בית המקדש. חז"ל מדייקים זאת מכך שבתשובת ה' לנתן נאמר 
לדוד: "האתה תבנה לי בית לשבתי" – לשון זו נאמרת בלשון שאלה ולא 
בלשון שלילה מוחלטת, כדי לרמוז שאכן דוד נחשב לבונה הבית. ואלו דברי 
חז"ל שם: "אלא שאף על פי ששלמה בנך בונה אותו, על שמך נקרא, וראוי 
היה דוד לבנותו... אמר לו הקדוש ברוך הוא אף על פי שאין אתה בונה אותו, 
הואיל וחשבת לבנותו, על שמך אני כותבו, שנאמר )תהלים ל(: 'מזמור שיר 
חנוכת הבית לדוד' – לשלמה אינו אומר אלא לדוד למה שחשב בלבו לבנותו".

להפטרה
הרב יואב אוריאל

דוד בונה המקדש

  bneyzion.co.il לקבלת טור זה וטורים נוספים במייל - ניתן להירשם באתר
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פתיחה
הרבנית עידית איצקוביץ- ’קדושה אני מבקש‘
הרבנית קתי מנדלוביץ- האתגר בגיל הנעורים

הצנע לכת- האתגר במערכת החינוך
נעמי בן נתן - מחנכת ויועצת ותיקה

רחלי קפלן - מנהלת אולפנת מעלה אדומים

-

ערוץ מאיר 
איתך. בכל מקום.

בקרו אותנו:
www.meirtv.co.il

www.meirkids.co.il

◄ ערוץ אינטרנט 
שידורים חיים מבית 

המדרש, ארכיון הוידאו 
התורני הגדול בעולם, 

ערוץ ילדים דינאמי - כ-3 
מליון דפים נצפים 

בחודש.

◄ רשתות חברתיות
דפי פייסבוק - עם תכנים 
תורניים, ערוצי יוטיוב עם 
שיעורי תורה ב- 5 שפות, 

קטעי וידאו ייחודיים.

◄סלולרי 
אפליקציה להורדת 

שיעורים (130,000 שעות 
האזנה), חיפוש מתקדם, 

אלפי משתמשים 
קבועים.
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אסתר אברהמי

עת לחשות ועת לשוחח )המאמר נכון לשני בני הזוג(
שאלה -

אנו נשואים כחמש שנים עם  שלושה ילדים 
ב"ה. ישנם מצבים שאני מאד עמוסה רגשית, גם 
כתוצאה מעומס החיים וגם כי יש לו התנהגויות 
שלא טוב לי איתו. אני מנסה לדבר כדי לשתף 
אותו במה שקשה לי והוא אומר שזה לא הזמן 

לשיחה. איך אדע מהו הזמן לשיחה?
תשובה -

העיתוי של השיחה הוא אכן משמעותי. העיתוי 
הנכון מחזק ומחבר, והעיתוי הלא נכון עלול ליצור 

ריחוק רגשי ביניכם.
מה קורה כשהעיתוי אינו נכון?

• כאשר העיתוי חד צדדי - אני משערת שכאשר את 
לא מרוצה וקשה לך, את רוצה מיד "לפרוק" מתוכך 
את המעמסה הנפשית ו"לשפוך" אותה על אישך. 
את רואה רק את מצבך ללא התחשבות במצבו. 
כשאת פורקת מעלייך, אין לך מושג כיצד דברייך 

משפיעים עליו. 
• ישנם זמנים אובייקטיביים שבהם לא מתאים 
לשוחח. לדוגמא: כשיוצא או חוזר מהעבודה, רעב, 

עייף, מוטרד, זמן טיפול בילדים וכד'.
• כאשר הוא נראה פנוי לגמרי ובכל זאת, הוא עסוק. 
למשל יושב בכורסא ולא עושה דבר. אולי הוא טרוד 
במחשבות או מתכנן בראשו דבר, שכל כולו בתוכו. 
גם כך הוא עסוק וזה לא הזמן לומר את מה שברצונך.
• גם אם את מבקשת לשוחח איתו, האם ייתכן 
שכאשר את מבקשת לשוחח, הוא יודע מניסיונו 
שיש בליבך עליו ואת מתכוננת לבקר אותו, או 
לכעוס ולהראות לו עד כמה את סובלת בגללו... 
התגובה הטבעית שלו תהיה מתחמקת ויאמר שהוא 
עסוק, חייב לצאת או עייף וכד'. או שיגיב בצורה 
מתקיפה, שבעצם אין לו כבר כוח וסבלנות ונמאס 
לו להקשיב לתלונות שלך, או שיתעלם מבקשתך. 
כתוצאה מכך, כביכול תהיה לך "הצדקה ברורה" 
לסבלך ולקשיים שלך מולו. שהרי: אם הוא מתחמק 
או מתעלם, אז לפי הפרשנות האישית שלך לא 
אכפת לו ממך והוא אנוכי שרואה רק את עצמו. 
אם הוא נראה כמתקיף - אז הוא שונא אותך, חסר 
אחריות כלפייך ועוד כהנה וכהנה פרשנויות, 

שגורמות לריחוק רגשי. 
מבחינתך, את מנסה לחיות בזוגיות טובה. אבל את 
חסרת אונים, אומללה ותקועה במעגל סגור, שרק 
נעשה קשה יותר עם תחושת אין מוצא. כי "הכל 

בגללו ואם הוא רק ישנה את התנהגותו, יחשוב עלי 
ויבוא לקראתי - הכל יהיה בסדר..."

להערכתי, כל מה שתיארתי לעיל, עלול לנבוע ממבט 
חד צדדי, שייתכן שחסרה בו תשומת לב למצב 

ולצרכים האישיים של אישך. 
העיתוי משמעותי, גם כשאת רוצה לשוחח, כדאי 
להציע/להזמין אותו לחוויה חיובית ומהנה לשניכם.

אם כך, מתי נכון לשוחח?
לפני הרצון לשיחה חשוב לחשות. שלמה המלך 

אומר )בקהלת ג, ז( "עת לחשות ועת לדבר".
1. לחשות - לשתוק, להשתהות מלהגיב. ישנם מצבים 
שאין צורך לשאול אם הוא פנוי לשיחה.  ניתן לראות 
עקב ההשתהות שלך, כי הוא לא פנוי פיזית ו/או 

נפשית )כמו הדוגמאות שכתבתי לעיל(. 
2. לכבד את רצונך ואת רצונו ולומר שאת רוצה 

לשוחח ולשאול מתי מתאים לו.
3. להחליט ביחד על זמן שמתאים לשניכם.

וברגשותייך  לשתף  בשיחה במחשבותייך   .4
ולהקשיב למחשבותיו ולרגשותיו. בשיחה נכונה, 
את מׁשוחחת )"מכופפת"( את עצמך על-מנת לפנות 

מקום לׂשיח שלו, מבלי לבטל את שיחתך.
כאשר ייווכח לראות, עד כמה את מכבדת ומאפשרת 
לו ביטוי כפי שאת מאפשרת לעצמך, ללא ספק 
יבוא לקראתך ושניכם תפיקו את המרב והמיטב 

משיחה זו.
הוא לאחר  כן, העיתוי הראוי של השיחה,  אם 
ההשתהות,  חשיבה,  ללא  מתגובה  ההימנעות 

ההתבוננות בזולת וההקשבה ההדדית.  
באופן כזה, תרוויחו שניכם גילוי וביטוי של ייחודכם 

ושל איחודכם.
 

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

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

96  181

תוכניות לילדים

06:30-08:00

פעמיים ביום:

ערוץ מאיר לגדול באהבה 
אסי טוביה וחברים, אבא ליום אחד, ניידת החלומות, 

הגעת ליעד, מגזו, עלילות ארץ גושן, טוק טוק 
ועוד... 17:30-19:00

שעורי יהדות

 08:00-13:00

 13:00 – 15:00 

בוקר:

אחה"צ:

סדרות שיעורים יהדות באהבה מפי הרבנים: 
דב ביגון, אורי שרקי, עוזי ביננפלד, ראובן פיירמן, 

אייל ורד, ערן טמיר, חגי לונדין, ד"ר מיכאל אבולעפיה ועוד...

שיעורי יהדות באהבה בשפות:
אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית

תרבות באהבה

20:00-23:30

תוכניות תרבות באהבה:
בגלל הרוח, שביל ישראל, אנשי אמונה, רוח נשית, 

ניגון שלב ועוד... 15:00-17:30

מאירים באהבה
                      בערוץ מאיר בטלויזיה

תוכניות עם נשמה יהודית באהבה

דרושה 
מדריכה 

למכון אורה לשנת תשע"ח

פרטים בטלפון 
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ַּבֲאֵסַפת ַהְּפֵרָדה ִמן ָהָעם, ַאֲחֵרי ֶׁשִהְבַטְחִּתי ֶׁשַהֶּקֶׁשר ֶׁשִּלי ִעם 
ָהָעם ִיָּמֵׁשְך, ֶׁשֲהֵרי ֲאִני ַמְמִׁשיְך ִלְהיֹות ַהָּנִביא, ָאַמְרִּתי ָלֶהם:

- ַעְכָׁשו ִּתְראּו ֶּפֶלא ָעצּום. ְּכִפי ֶׁשִהְבַטְחִּתי ָלֶכם ֶׁשאּוַכל ַלֲעזֹר ָלֶכם 
ַעל ַאף ֶׁשֲאִני ָזֵקן, ִהֵּנה ִּתְראּו ֶׁשַעל ְיֵדי ְּתִפָּלִתי ֵיׁש ִלי ְׁשִליָטה ַעל 
ְמאְֹרעֹות ַהֶּטַבע, ְוָכְך ָּתִבינּו ֶׁשֵּיׁש ִלי ְׁשִליָטה ַּגם ַעל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה 

ַּבִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשָּלנּו ִעם אֹוְיֵבנּו"]1[. ִהְמַׁשְכִּתי:
- ַהּיֹום ֶאְמַצע ַהַּקִיץ, ְקִציר ִחִּטים, ְוִהֵּנה עֹוד ְמַעט ִיְהיּו קֹולֹות 
ּוָמָטר]2[. ַּכּמּוָבן ֶּגֶׁשם ַקִיץ הּוא ָּדָבר ַרע, ַמִּזיק ַלְּיבּול. ֵּכן ֵּכן, ִאם ַאֶּתם 
חֹוְטִאים ד' ַיֲעִניׁש ֶאְתֶכם.  ַהְחָלַפת ַהַּמְנִהיג ָהעֹוֵמד ְּברֹאְׁשֶכם 

ֹלא ּפֹוֶתֶרת ֶאת ָּכל ַהְּבָעיֹות.  ָהִעָּקר הּוא ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ד'.
ְּבֶרַגע ֶזה ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ּוָמָטר. ָהָעם ִהְתַמֵּלא ַּפַחד]3[  ּוָפָנה ֵאַלי:
- ָאָּנא ִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל ד' ְוֹלא ָנמּות.  ָאנּו ְמִביִנים ֶׁשָחָטאנּו 

ְּכֶׁשָּדַרְׁשנּו ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִיים.]4[.

- ַעִּמי ַהָּיָקר. ָנכֹון ֶׁשֲעִׂשיֶתם ָּדָבר ַרע, ַאְך ַאל ִּתְפֲחדּו, ֶאְפָׁשר 
ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. ד' ֹלא ַיֲעזֹב  ֶאת ַעּמֹו, הּוא ִעָּמנּו ָלֶנַצח, ְּכֵדי 
ְלַגּלֹות ֶאת ְׁשמֹו ַהָּגדֹול. ִאם ַּתְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ַהּכֹל ִיְסַּתֵּדר. ַּגם 
ֲאִני ֶאְתַּפֵּלל ָּכל ַהְּזַמן ֲעבּוְרֶכם. ְוַגם ַאְדִריְך ֶאְתֶכם ַּבֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה. 

ָהִעָּקר הּוא ִלירֹא ֶאת ד']5[.
ֻּכָּלם ִהְסַּתְּכלּו ָעַלי ְּבַמָּבט ֶׁשל ַהְסָּכָמה ְוַהְכָנָעה, ְוָחְזרּו ְלָבֵּתיֶהם 

ְּבִיְרָאה ּוְבִׂשְמָחה.

1.  שמואל א   יב   טו   רש"י.
2.  שם  יז.

3.  שם   יח.

4.  שם   יט.
5.  שם   כ - כה

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 33    ֶּגֶׁשם ַקִיץ
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
אז איך עבר הפסח? נהניתם? החכמתם? יצאתם ממצרים?

מוזמנים לשתף אותנו באתר ובמייל בסיפורי הפסח המיוחדים שלכם!

במוצאי ליל הסדר התחלנו לספור את ספירת העומר, שבעה שבועות 

שבכל ערב אנו סופרים ומתקדמים עוד יום ועוד יום, גם בעבודה על תיקון 

המידות שלנו, לקראת מתן תורה, האירוע הגדול של עמנו.

במהלך התקופה הזו יש לנו הרבה נקודות ציון וימים חשובים - יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות, ל"ג 

בעומר ויום ירושלים. המון ימים מיוחדים שכל אחד מהם מביא סיפור בפני 

עצמו, אבל יחד הם יוצרים את הסיפור הכללי של עם ישראל. אנו זוכרים 

את השואה הנוראה שעבר עמנו, שאחריה קמה מדינת ישראל עם הכרזת 

העצמאות ומתייחדים עם זכר חיילנו שמסרו את נפשם למען הארץ, 

ושמחים על שחרור ירושלים בירתנו הנצחית. 

בל"ג בעומר חוגגים את ההילולא לרבי שמעון בר יוחאי, ועד ל"ג בעומר, 

נוהגים מנהגי אבלות על תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה על שלא נהגו 

כבוד זה בזה. נכון שזה היה מזמן אבל זה בא ללמד אותנו דבר חשוב 

על עצמנו – שעלינו לנהוג בכבוד, במשפחה שלנו, בחברה, ובכלל בארץ 
ובעולם...

שנזכה לכבד ולאהוב כל אחד ואחד ונלמד מכל יום היסטורי איך הוא 

מתחבר לחיינו ומה הוא מלמד אותנו!

שבת שלום, אהבה פז

//  יום הזיכרון לשואה ולגבורה- 
ואנו חוזרים לפרק מרגש במיוחד 

של יונתן וניידת החלומות בביקור 
ביד ושם וראיון עם חנה גופרית 

שמספרת את סיפור הגבורה שלה. 

 

// סיפור ציוני מיוחד לכבוד יום 
הזיכרון לשואה ולגבורה

// פרק נוסף ומהמם בעלילות ארץ 
גושן!!
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מן השעורים, מאכל בהמה, בא העומר, וכשהנפש הבהמית מתעלה לעליוניות 
מקורה, ובכוחה העז היא נוטה לקודש ולטהרת אמת, האהבה העזיזה 

האלקית חוגגת את חג קדשה, והאומה כולה, כשהיא מקרבת את כוחותיה 
החומריים המתפשטים בכללות להיות קודש לד', מתאחדת היא ברצונה עם 

רצון אלקי עולם ד'... ואהבת עולם נקבעת בין ד' ובין ישראל עם קרובו. 
)עולת ראיה א, תיז(

הרב שלמה אבינר

מוזיקה בספירת העומר
ראיון

ש: בימי ספירה אסור לשמוע מוזיקה, וזה מאוד קשה 
לאנשים...

ת: אכן, יש לאנשים הרגל מגונה לשמוע מוזיקה 
יומם וליל ללא הפוגה, וזה נהפך למין התמכרות, 
לכן כאשר הם נמנעים מזה בין המצרים וכן בין פסח 

לעצרת, יש בזה רווח נוסף.
ש: אבל איסור זה לא מוזכר לא בגמרא, לא ברמב"ם, 
לא בשולחן ערוך ולא במפרשי השולחן ערוך.  אם כן, 

מאיפה הוא בא?
ת: אכן שאלה חשובה. יש שלוש תשובות.  התשובה 
הראשונה היא שהמגן אברהם מזכיר איסור ריקודים 
ומחולות )שו"ע או"ח תצג מג"א סק"א(.  על יסוד 
זה כתב בעל מנחת יצחק שקל וחומר כלי זמר כי 
יש בהם שמחה יתרה מריקודים ומחולות )שו"ת 

מנחת יצחק א קיא(.
ש: למה קל וחומר?

ת: אכן זה חידוש. כי נראה באופן פשוט שריקודים 
הם יותר שמחה מאשר שמיעת מוזיקה.  וגם המגן 
אברהם היה חייב להזכיר איסור כלי זמר כמו שהזכיר 
ריקודים. יתר על כן, על פי רוב כאשר רוקדים גם 
מנגנים, לכן חכמים אסרו לרקוד בשבת שמא יתקן 
כלי שיר )שו"ע או"ח שלט ג(.  בקיצור, דברי המנחת 

יצחק הם חידוש.
ש: גם דברי המגן אברהם הם חידוש.  מה המקור 

שלהם?
ת: נכון. ואכן הוא מקדים לשון "נראה לי" גם לגבי 
בין המצרים )שו"ע או"ח תקנא מג"א סק"י( וגם לגבי 
בין פסח לעצרת )שם תצג סק"א(, משמע שזה חידוש 
שלו. אך מול חידוש של המגן אברהם יש לעמוד 
בחרדת קודש גם אם לא ברור מקורו, כל זמן שלא 

באו גדולי עולם לחלוק עליו.
ש: האם דברי המנחת יצחק מתייחסים לכל סוגי מוזיקה 

או רק לסוג הקשור לריקודים?
ת: נכון מאוד.  כשלעצמו הוא לא הרחיב את היריעה, 
ולא התיר דבר. אך מתוך הקשר בין מוזיקה למחול, 
יש מי שחידש קולות מסוימות.  הג"ר אליהו שלזינגר 
התיר מנגינות רגועות ושירי רגש שלא קשורים 
לריקודים ומחולות.  הוא גם צירף נימוקים שאם לא 
יתירו מוזיקה כשרה יבואו לשמוע מוזיקה לא כשרה 
ברדיו. וכן שבימינו רגילים לשמוע מוזיקה לרוב 
ואין בזה כל כך הרבה שמחה.  וכן זה מציל מדכאון 
ועצבות ומצווה גדולה להיות בשמחה.  בסיכום הוא 
חולק על כל ההוכחות של המנחת יצחק ומתיר 

מנגינות שקטות )שו"ת שואלין ודורשין ד לז(.
ש: אם כן, זו מחלוקת הפוסקים?

ת: רק שהוא לא בשיעור קומה לחלוק על המנחת 
יצחק, ובמיוחד שהקישור של מוזיקה לריקודים הוא 

חידוש. ואמנם אפשר להביא חידוש בתור הסבר, אך 
מכאן להסיק מסקנות להקל, הדרך עוד רחוקה.  גם 
הגר"א שלזינגר בעצמו מביא שהוא שלח כדבריו 
לג"ר שמואל הלוי וואזנר והוא מביא תשובתו בה 
הוא חולק עליו )שם(, וכן שהוא בעצמו כתב תשובה 

שלא לחפש קולות בזה )שו"ת שבט הלוי ו סט(.
ש: אני מבין שאי אפשר לבנות על חידוש זה.

ת: אמנם גם הגרש"ז אוירבך הביא חידוש זה ולכן 
התיר שירה שמרוממת את האדם ואינה מביאה 
אותו לריקודים )הליכות שלמה, מועדים, ספירת 
העומר יא יד(. אבל הוא רק מדבר על שירה בפה 
ולא מוזיקה.  גם הגרי"ש אלישיב כותב: מה עניין 

ניגונים למחולות )אשרי האיש סה כ(.
ש: אז יש הסבר שני לאיסור הזה של מוזיקה בין פסח 

לעצרת...
ת: כן.  שכך נהגו וגדול כוח המנהג.  גם המגן אברהם 
מזכיר לגבי ריקודים את הלשון מנהג )שו"ע או"ח 
תצג מג"א סק"א(.  המנחת יצחק גם מזכיר שזה מנהג 
ואפילו אומר שכיוון שכן, זה נוגע לאיסור דאורייתא 

שזה כמו נדר )שו"ת מנחת יצחק שם(.
ש: מדאורייתא?!

ת: הוא אמר "נוגע". כאשר אדם פרטי נודר, זה 
מדאורייתא. אצל אם זה מנהג שקיבלו עליהם הרבים, 

נראה מהשולחן ערוך שזה נדר מדרבנן.
ש: על כל פנים מצאנו עתה מקור ברור: מנהג!

ת: גם על זה יש קושיא: למה מנהג זה לא מוזכר 
בפוסקים הראשונים ובשולחן ערוך ונושאי כליו. אם 
כן, גם זה חידוש לומר שכך נהגו.  אלא יש הסבר 
שלישי שהוא הכי פשוט: ממילא מעיקר הדין, כל 

השנה אסור לשמוע מוזיקה משום זכר לחורבן.
ש: אבל אנשים שומעים כל השנה?

ת: יש שלוש שיטות:
א. הרמב"ם בתשובה הוא הכי מחמיר ואוסר כל 
זמר, בין שירה בפה בין נגינה בכלי )שו"ת רמב"ם 
לחכמי ארם צובא סי' רכד(. הרמב"ם מוזכר בטור 
)או"ח תקס( וכך פוסק הב"ח שם, מובא במשנה 

ברורה )שם ס"ק יג(.
ב. שיטה שניה של הרמב"ם במשנה תורה והשולחן 
ערוך ששירה בפה אסורה רק על היין, אבל כלי נגינה 

תמיד אסורים )שו"ע או"ח תקס ג(.
ג. שיטת הרמ"א המקילה ששירה וניגון מותרים 
בתנאי שהם לא על היין ולא ממי ששומע מוזיקה 
כל היום )שם וכן בטור(. למשל המשנה ברורה נוזף 
באלה ששומעים מוזיקה תוך כדי ארוחה )שם ס"ק 
יב(. מסתבר שאף לשיטת הרמ"א המקילה, אין היתר 

במה שנהוג היום לשמוע מוזיקה ללא הפסק.
ש: אם כן יש שלוש שיטות ומה ההלכה?

ת: בפועל נהוג להקל כמו הרמ"א אף על פי שהכף 
נוטה לכיוון השולחן ערוך.  אך כתב הג"ר משה 
פיינשטיין שבין המצרים ובימי הספירה אין להקל 
אלא לנהוג כשורת הדין, כלומר לאסור מוזיקה 
ולהתיר שירה בפה )שו"ת אגרות משה או"ח א קסו. 
ג פז. ד כד ד(.  וכן כתב הג"ר עובדיה יוסף )שו"ת 
יחוה דעת ו לד(. בסיכום - בימי הספירה אין לשמוע 

מוזיקה אך אפשר לשיר.
ש: ומה עם מוזיקה ווקאלית?

ת: מחלוקת.  הגר"ש וואזנר אסר, אך הוא מודה 
שבפועל נהגו להתיר, במיוחד כדי להתגבר על עצבות 
)שו"ת שבט הלוי ח רכז(. אך הגרי"ש אלישיב אסר 

)אשרי האיש סה כ(. עיין פסקי תשובות )תצג ד(.
ש: מה עם חזנות ומוזיקה קלאסית?

ת: הגרש"ז אוירבך התיר על פי השיטה שזה לא 
מביא לריקודים )הליכות שלמה, מועדים, ספירת 
העומר יא כב(. אך כבר אמרנו שזה חידוש.  ובנוסף 
לכך הוא בעצמו מסייג שאין זה היתר מרווח אלא 
כגון בשביל חולה כדי לחזק רוחו )שם הערה 54(. 
אך הגרי"ש אלישיב אסר חזנות )אשרי האיש סה כ(.

ש: מה עם שיעורי התעמלות?
ת: הג"ר צבי רייזמן נוטה להתיר )שו"ת רץ כצבי 
מועדים חלק ג(, אך זה חידוש.  במיוחד שלעיתים 

קרובות המוזיקה שם מאוד רעשנית.
ש: ובחול המועד פסח?

ת: מותר.  זה חג. פסקי תשובות )תצג ו(.
ש: ובגן ילדים?

ת: מותר.  הם קטנים. הגרי"ש אלישיב )אשרי האיש 
סה כו(.

ש: ובסיכום?
ת: כדאי הוא חורבן בית מקדשנו שנקיים כראוי דיני 

אבלות עליו כראוי בשתי תקופות בשנה.      
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