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נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
מביא גואל לבני בניהם 

למען שמו - באהבה
הרב קוק זצ"ל, במבטו המקיף והחודר לתוך הדורות מראשית ועד 
אחרית, מלמדנו שחורבן בית ראשון ובית שני היה תולדה מנטייה חומרית 
יתרה שהיתה בדורות ההם. החומריות היתרה הולידה את קלקול המידות 
וההשחתה המוסרית, ותוצאותיה - עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, 
שאפיינו את בית ראשון, ושנאת חינם שהביאה לחורבן בית שני ולאלפיים 

שנות גלות. 
הגלות היתה תשובת המשקל לאותה חומריות, והיוותה מעין  'סדרת 
חינוך' ארוכה שבה עסק עם ישראל רק ברוחניות. המצב הבריא והטבעי 
של האומה מצריך שיווי משקל, איזון בין הרוח לחומר, בבחינת חיבור 
שמים וארץ, כסולמו של יעקב שרגליו מוצבות ארצה וראשו בשמים. כמו 
שארציות לבדה אינה טובה, גם רוחניות לבדה אינה טובה, ובדורנו, דור 
התחיה הלאומית, עם ישראל חוזר למצב המאוזן בהדרגה. בשלב ראשון, 
בונים את המדינה, ולכן אנו שקועים עדיין בעולם העשייה ובחומריות, 
אבל הנטייה החומרית היא זמנית ולא ירחק היום והאומה תחזור גם אל 
הרוח, אל השורשים והערכים שיופיעו בגדול בתוך מדינת ישראל כנשמה 

המחייה את הגוף )עיין הרב קוק זצ"ל, אורות קנט(.

נכון לעכשיו דורנו מכשיר את הקרקע לבניית הבית השלישי שייבנה 
במהרה בימינו. אנו זוכים לראות עין בעין בתנופת בנייה, פיתוח ויצירה, 
במדינתנו בקצב שאין דומה לו בעולם. דווקא בגלל השקיעה בעולם העשייה 
והחומר דורנו לוקה לכאורה גם בירידה מוסרית ורוחנית. אבל כל זה רק 
לזמן קצר. וכבר עכשיו אנו עדים להתעוררות וחיפושי תכנים, משמעות 

וערכים, וכאמור לא במקרה. 
התכלית שאליה אנו חותרים במודע ושלא במודע היא גילוי אהבת 
חינם – שהיא היפוכה של שנאת חינם שהביאה את החורבן והגלות. אהבת 
חינם פירושה: אני אוהב את הבריות, בלי שום תנאי וחשבון של כדאיות, אני 
אוהב כי האהבה לבריות ולזולת היא עצם החיים. בלי אהבה אין חיים )ע' 
אורות סט(. וכשם שהקב"ה אוהב את עמו ישראל תמיד, בכל מקום ובכל 
זמן, כאבא טוב ואוהב, האוהב את ילדיו בכל מצב, גם כאשר הם מתרחקים 
ממנו לכאורה - כך גם אנו צריכים לאהוב איש את זולתו. עלינו ללכת בדרכיו 
של הקב"ה ובמידותיו. מתוך כך נזכה לבניית בית המקדש השלישי ונראה 
עין בעין התקיימות התפילה "ומביא גואל לבני בניהם לעמן שמו באהבה".

המצר וכואב על הגלות וחורבן בית המקדש
בציפייה לישועה ולנחמה שלמה
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מדוע נתבארה התורה ע"י משה, רק אחרי הכותו 
את סיחון ועוג, ככתוב "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה 
ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן... ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ְוֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתרֹת ְּבֶאְדֶרִעי... הֹוִאיל מֶֹׁשה ֵּבֵאר ֶאת 
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹר."1 מה מיוחד בשני מלכים הללו, 
שגם דוד המלך מציין אותם באופן נפרד אחר שאר 
"ְמָלִכים ַאִּדיִרים", ככתוב: "ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו2." 
זאת מפני, שסיחון ועוג ישבו כמנעול על פתחה של 
ארץ ישראל, והיו ראש ההתנגדות לאומה הישראלית. 
שקולים היו אלה, בכוחם ובטומאתם, לכל שבעת עממי 
כנען. אמנם משה שלח להם דברי שלום, "ָוֶאְׁשַלח 
ַמְלָאִכים ִמִּמְדַּבר ְקֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ִּדְבֵרי 
ָׁשלֹום ֵלאמֹר. ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך ַּבֶּדֶרְך ַּבֶּדֶרְך ֵאֵלְך ֹלא 
ָאסּור ָיִמין ּוְׂשמֹאול. אֶֹכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני ְוָאַכְלִּתי ּוַמִים 
ַּבֶּכֶסף ִּתֶּתן ִלי ְוָׁשִתיִתי ַרק ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָלי."3 אך באופן 
לא מפתיע, לא הניחו לישראל להיכנס דרך ארצם. 
חז"ל מבארים, שהיוו שמירה מכוונת לשבעת העממין 
היושבים בארץ, והמלחמה שפתחו נגד ישראל, לא 
היתה מקרית. "ָּכְך ִסיחֹון ָנַטל ְׂשָכרֹו ִמָּכל ַמְלֵכי ֶאֶרץ 
ְּכַנַען ְוָהיּו ַמֲעִלין לֹו ִמִּסין, ֶׁשָהָיה ַמְמִליְך אֹוָתן, הּוא 
ְועֹוג ְׁשקּוִלין ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי 
ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ּוְלכֹל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען'4. ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל 
ַנֲעבֹר ְּבַאְרְצָך ִלְכּבׁש ֶאת ַהַּמְלכּות, ָאַמר ָלֶהם ֵאיִני יֹוֵׁשב 
ֶאָּלא ְלָׁשְמָרם ִמְּפֵניֶכם: 'ְוֹלא ָנַתן ִסיחֹן ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר 
ִּבְגֻבלֹו'5."6 דווקא משה רבינו, המנהיג הרוחני הגדול, 
נצרך לשבירת שני מלכים אלו, כשם שנצרך לעמוד 
מול פרעה, כיוון שיחדיו היו שלושת אלה הקליפות 
הקשות ביותר, ומקורות הטומאה7. אחר השמדת סיחון 
ועוג, לא נותר אלא לסיים את מלאכת כיבוש הארץ, 
אך למעשה המערכה על ארץ ישראל, הוכרעה כבר 

ע"י ניצחון משה בשבירת המנעול.
אחיזת הטומאה בעולם מעכבת את גילוי הקדושה, 
לכן משנוצחו סיחון ועוג, השפע הרוחני העליון המכין 
את עם ישראל לכניסה לארץ, יכול להתגלות, "ֵאֶּלה 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל", ו"הֹוִאיל מֶֹׁשה 
ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹר". לכן מוזכרים מלכים אלה 
באופן מיוחד ע"י משה ודוד. ובנוסף מבואר שהקשה ה' 
את רוחם, כדי לתת את ארצם לעמו, והניצחון עליהם 

לא היה מצליח בלא סיוע שמימי עליון6.
מעניין זה ניתן ללמוד על דרך העבודה, שההתנגדות 
והקליפה החזקה ביותר מתעוררת בעת שאדם מישראל 
כבר עומד להגיע לייעודו ולתפקידו8.  ככל שמתקרבים 
לקניין של מדרגה גבוהה יותר, או להשגת יעד עליון 
יותר, ישנן מניעות ועיכובים גדולים יותר שיש להתגבר 
עליהם. האויב הרוחני, מניח גיזרות קלות, ומרכז את 
הכוחות הכי גדולים סביב היעד החשוב ביותר. לדוגמה, 
פעמים רבות קורה שבחור בתהליך התחזקות מגיע 
לבדוק אולי ילמד במכון מאיר. אחרי יום או יומיים 
הוא אומר, שאכן החליט לבוא ללמוד, אך הוא רק 
חייב לסיים כמה עניינים, ויגיע עוד כמה שבועות. אנו 
אומרים לו, תהיה חזק, כי בשבועות הקרובים יצוצו לך 
כל המניעות העיכובים, והפיתויים הכי יצירתיים כדי 
שתישאר בחוץ. ברגע שהחלטת לבוא לישיבה, הכריזו 
'מצב חירום' במפקדה של הס"מ, ותלו תמונה שלך 
תחת הכותרת 'מבוקש'. את הנשקים הכי מתוחכמים 
מוציאים עכשיו לכבודך, כי אם אתה מגיע לישיבה 
ונהיה צדיק, אצל היצר הרע החגיגה הולכת ומסתיימת. 
עניין זה שייך גם באומה כולה, דווקא כשיש קירבה 
למדרגה חדשה, להופעת ה' יותר עליונה,  תתעורר גם 
התנגדות מבחוץ, או פיתוי לנפילה רוחנית. יש צורך 
בהתגברות רבת עוצמה נגד תופעות או אויבים הבאים 
לאבד את השגת היעוד האלוהי של עם ישראל. כידוע 
חטא המרגלים התרחש בזמן שיכל להיות ערב הכניסה 
לארץ, אך הכניסה נדחתה קרוב ל-39 שנה, עד מות 

כל הדור ההוא. 
גם עתה שאנו כבר בארץ ישראל, אך מדרגות 
רוחניות רבות עוד לפנינו, כל מיני 'סיחונים' ו'עוגים' 
עומדים במלוא קומתם לעכבנו מלהשיגן. התנגדויות 
אלו מופיעות בתחומים מדיניים, צבאיים, דיפלומטים 
השפעה  של  בהשתדלות  והן  טרור,  וכמתקפות 
רוחנית זרה לרוחנו. אפשר להתבונן, להיכן מרוכזת 
שיא ההתנגדות, ולהבין, שהקומה החדשה הנתבעת 
מאתנו, צריכה להופיע בדיוק במקום או בתחום ההוא. 
כל הקומות העתידיות לא תושגנה, עד שנזהה את 
ההתנגדויות מצד שורשן הרוחני, ונפעל במלוא 
העוצמה, בהתאם לגודל ההפסד שחפצות הן לגרום לנו. 
עניין "ששון לעירך", שאנו מתפללים עליו משמעותו 
ברית מילה לירושלים, ככתוב  בגמ' "ששון זו מילה"9. 
בשום אופן אין להתרגל לחיות עם ערלה, שמעכבת 
את כל ששון האומה בקומתה הראויה. הערלה מחפה 
מעל קדושת 'עיר הקודש', ומעכבתה מלהתגלות. 
"ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו וה' ַיֲעֶׂשה 

ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו"10.
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5. במדבר כא
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7. עיין זוהר ב נב:, ג קפה.
8. נתיבות שלום פ' דברים
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לפרשה
הרב זיו רוה לעלות קומה. 
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מתאים לקהילות,
בתי כנסת

ומוסדות חינוך

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

תורת חיים
ראשית דבר הוא להיות אדם. הדבר השני הוא 
להיות אדם יהודי. "מקרא ומשנה”1, זהו המינימום 
האלמנטרי של היהודי. כמובן, יש גם גדלות בתורה 
ויש ישיבות, אבל לפני כל גאונות בתורה, קיימת 
האלמנטריות היסודית של האדם מישראל, המינימום, 
הא"ב: האחיזה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, 
בלעדיה האדם הינו 'פרא אדם' בתור יהודי. אנחנו לא 
קראים ולא רפורמים. תורה שבכתב ותורה שבעל פה 
הם שני צדדים שהם אחד: הם הקרקע היסודית של 
תורה, השלמות היהודית הנורמלית. "כל שאינו לא 
במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב"2, 

במובן הטבעיות של האדם מישראל.
אחרי הלימוד בישיבה, התלמיד יוצא מן הישיבה 
ותופס מקום במדינה מתוך האווירה של הישיבה. 
רכושו הרוחני של התלמיד-חכם צריך להימשך גם 

כאשר הוא יוצא אל החברה, ובשביל זה נצרכים 
ששת המיעוטים3 שהם הדרכת חיים של חכמת קודש, 

הקובעת את סדר החיים האנושי הבריא.
מה המובן של מיעוט? אפשר להבינו כהפך של 
ריבוי, שהוא תהליך ופעולה אשר עניינו להרבות. 
לפי זה "מיעוט" הוא מצווה למעט, ואפשר למעט 
עד אין סוף עד שלא נשאר כלום, שלילת השחוק 
והתענוג וביטול המציאות. אבל לא זאת הכוונה, 
אלא מיעוט בניגוד לריבוי. אין מצווה למעט עד אין 
סוף, אלא יש ערך חיובי למיעוט, בתנאי שהוא חלק 
מועט לעומת הרוב. כל קיצוניות רעה. אמנם צריך 

לאכול, אבל בלי להיהפך בשל כך לזולל וסובא.
נמצאים בעניין זה הרבה פסוקים של הדרכות חיים 
במשלי ובקהלת, ויש המשך בגמרא המונה רשימה 
של דברים ש"רובן קשה ומיעוטן יפה". חכמה ענקית 
בתוך ארבע מילים! אותם הדברים הקשים מבחינה 
גופנית ורוחנית כאשר הם באים במידה מרובה — הם 
יפים במידה מצומצמת, באחוז הנכון. כך הוא בסדר 
רפואה: בכמות גדולה התרופות מזיקות והופכות 
לרעל, אבל בשיעור קטן ובצירוף לדברים אחרים, 

הינן טובות. "דבש מצאת, אכול ָּדֶּיָּך"4, אבל לא בלי 
גבול. כך התורה, יש דברים חשובים מאוד, אבל 
במידה המתאימה להם בתור מיעוט. התורה לא דרשה 
פרישות קיצונית, ובספר 'מסילת ישרים' מוסבר שיש 
פרישות טובה ויש פרישות רעה. יש מצבים מיוחדים 
של אדם שכולו — גם גופו — קדוש, יש מקום לצרף 
כל מיני סגנונות אנושיים אל רוממות התורה, אבל 
במיעוט, מתוך מציאות של "גיבור הכובש את יצרו"5 
ו"צדיקים שליבם ברשותם"6. לעולם יש לזכור מה 
העיקר. לפעמים אנשים טוענים: אבל לאדם יש גם 
גוף! זה נכון, אבל יש חילוק יסודי אם הגוף הוא עיקר 
או שהנשמה היא עיקר ואליה מצטרף הגוף, כמו 
שאנו אומרים: "ועם רוחי — גויתי". צריך "ונשמרתם 
מאד לנפשותיכם", אבל לא להתמכר לתענוגי הגוף7.

 1. אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה.
 2. קידושין פרק א' משנה י'.

 3. אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה.
 4. משלי כ"ה ט"ז.

 5. אבות פרק ד' משנה א'.
 6. בראשית רבה ל"ד י'.

 7. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 177-9.
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אם הרב לאו קורא ילדים 

אחרת איך יהיה תלמיד חכם?!לילד שלך חייב להיות מנוי

מגזיןילדים

הורים! אתם חייבים את זה לילדים שלכם!

בין הכותבים: חיים ולדר | דורון שפר | אבי רט | שי צ'רקה | טוביה רוזנפלד | אתי אלבוים |
עדי דוד | ג'קי ירחי | נתנאל ובת אל אפשטיין | עדי אהרון | אלידע בר שאול | קומיקסים מדהימים | כתבות 
צבע | סיפורים מרתקים | טבע | לימוד אנגלית בכיף | היסטוריה | יצירה | ועוד שלל פינות ומדורים מדליקים

מגזין ילדים חוגג 3 שנים ואתם בעננים!

ערכי. חינוכי. מרתקרחפנים3החודש יוגרלו בין המצטרפים
84 עמודים מלאים כל טוב!

 ₪20 
רק

      בלבד לחודש

נויות פנימה 11 ₪ 
למ

 
במקום ₪30

הצטרפו עכשיו: 8980* או 02-6646001
מגזין לילדים שיגיעו רחוקילדים
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הסתכנות לפקוח נפש רוחני
בשבוע שעבר למדנו שבמלחמה האדם אינו פרטי אלא כללי, ומאחר שהוא נלחם 
למען הצלת כלל עם ישראל, עליו למסור את נפשו אם צריך. הפעם נדון בשאלה 

האם מותר לאדם להסתכן עבור פיקוח נפש רוחני?
מדוע ציווה הרמב"ם להסתיר את האיגרת מהגויים?

באיגרת תימן הרמב"ם מחזק את האמונה כנגד גזירת השמד של השלטון על יהודי 
תימן. באיגרת דן הרמב"ם בשורש שנאת ישראל, בשקר של הנצרות והאסלאם, 
בנצח ישראל ועוד. בסוף האיגרת, הרמב"ם כותב שיש לשלוח את האיגרת לכל 
קהילה וקהילה ולקוראה בפני הציבור כדי לחזק את אמונתם. אך הרמב"ם מזהיר 
את רבי יעקב ב"ר נתנאל בן פיומי )שאליו נשלחה האיגרת( שישמור על  האיגרת 
מעיני הגויים "אחר שתשמר תכלית השימור מרשע, שלא יגלה לאומות העולם, 
ויארע מזה מה שישמרנו ה' ממנו". וזאת משום שאם הם יגלו את  האיגרת, 
הרי שהרמב"ם יהיה בסכנה. "וכבר כתבתיה ואני ירא מזה הרבה, אבל ראיתי 
שהצדקת הרבים ראוי לסבול בעבורה הסכנה. ועוד, שאני שלחתיה לכיוצא בך, 
וסוד ה' ליראיו. וכבר ערבו לנו העומדים במקום הנביאים, ואמרו 'שלוחי מצוה 

אין נזוקין', ואין מצוה גדולה מזו".
האם ניתן להוכיח מכאן ששיטת הרמב"ם היא שמותר להסתכן לצורך פיקוח 
נפש רוחני של עם ישראל? והרי הרמב"ם ידע שכתיבת  האיגרת הזאת, למרות 

הסכנות הכרוכות בכך, תציל את עם ישראל משמד!
האם הרמב"ם הסתכן באמת לצורך פיקוח נפש רוחני?

הרב קוק, בשו"ת 'משפט כהן' )סי' קמג( דחה ראיה זו וכתב "אמנם לפי המובן 
מהענין לפי ההשערה לא היתה הכונה שם סכנה ברורה, ולא אפילו ספק ברור 
של סכנה, כי אם חשש סכנה. שהרי כמה ספקות יש בדבר: מי יימר ]=יאמר[ שיגיע 
המכתב לידי האויבים? ואם יגיע מי יימר שיתעוררו על זה? ואם יתעוררו מי יימר 
שיקפידו? ואם יקפידו מי יימר שתהיה ההקפדה עד כדי רדיפה של סכנה?... ואם 
יגיע מצדם לידי רדיפה אולי יהיה אפשר להנצל על ידי איזה מחסה ומסתור או 

בריחה?".  ולכן, נראה שמדובר היה בחשש רחוק של סכנה.
אך עדיין יש להקשות שהרי הרמב"ם בעצמו כתב שמדובר בסכנה!

סכנה ממש או חשש סכנה?
הרב קוק מתרץ שבלשון חז"ל רגילים לקרוא לחשש רחוק של סכנה בשם סכנה. 

וראיה לכך הרב קוק מביא את 
דברי הרמב"ם עצמו: "וכן לא 
ינעוץ הסכין בתוך האתרוג או 
בתוך הצנון שמא יפול אדם על 
חודה וימות, וכן אסור לאדם 
לעבור תחת קיר נטוי או על גשר 
רעוע או להכנס לחורבה, וכן 
כל כיוצא באלו משאר הסכנות 
אסור לעמוד במקומן" )הל' 

רוצח ושמירת הנפש יב, ו(. כל הדוגמאות הללו אינן אלא חשש סכנה "חמירא 
סכנתא" ולא סכנה ממש, שהרי המציאות מוכיחה שבני אדם עוברים עליהם 

ואינם ניזוקים.
ואם כן, יוצא שבכתיבת  האיגרת, הרמב"ם הכניס את עצמו רק לחשש סכנה 
ולא לסכנה ממש. ואם כן, אין ללמוד מכאן שיש להסתכן לצורך פיקוח נפש 

רוחני של עם ישראל. 
להצלה רוחנית של הרבים ראוי להיכנס לחשש סכנה

הדברים מדויקים בדברי הרמב"ם שהעיד על עצמו שהוא כתב את  האיגרת למרות 
חשש הסכנה כי "שלוחי מצוה אינן נזוקין" )פסחים ח, ב(. הגמרא מסייגת כלל 
זה רק למציאות שבה לא שכיח היזק, אך כאשר הנזק מצוי – שליח המצוה עלול 
להינזק. ולכן, נראה שהרמב"ם ידע שכתיבת  האיגרת לא מהווה סכנה ודאית, 

אלא רק ספק סכנה שבו הנזק אינו שכיח.
ניתן ללמוד מכאן שמותר וראוי לאדם להכניס את עצמו לחשש סכנה לדבר 
מצווה ובפרט כאשר מדובר בהצלה רוחנית של הרבים. וכדברי הרב קוק: "ודאי 
במקום הצלת רבים אסור לחוש על עצמו בחששות רחוקות, ויעידו ע"ז כל 
פרנסי ישראל הצדיקים שעמדו לנו בכל הדורות, שעמדו לפני מלכים ושרים 
ונכנסו בחששות של סכנה, תמיד לדבר טוב על ישראל גם במקום שהיה חשש 
העלאת חמת מלכים, וחפץ ד' בידם הצליח להציל צאן קדשים עדר ד' מכמה 

גזרות וצרות בדרכם זו" )משפט כהן שם(.
natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ט"ו 

נתן קוטלר

עשו עכשיו מנוי
ועולם מלא הפתעות ייפתח בפניכם:

אתר חדש ומשוכלל
ואפליקציה חדשה 

וחינמית להורדה

meirkids.co.il
חוגגים עשור בקיץ עם ערוץ מאיר לילדים

'

חידות ופרסים 

שווים!
טיסה בשמי הארץ, 

מפעל השוקולד דה קרינה, 
החוה של חווה, מעלית הזמן, 

בריכה משפחתית ועוד..

הכל בחסד 
 תכנית הנתינה 

שמשגעת את המדינה מעמול 3 
עם דמויות חדשות 
מעל לכל הציפיות!

וכל זה רק ב-36 ש"ח לחודש לנרשמים באתר!

עזרת נשים פתוחה
בחסות משפחת ונגרובסקי לע"נ האם שרה ע"ה
הציבור מוזמן

"כי ניחם ה' ציון ניחם כל חורבותיה" )ישעיהו נא', ג'(

בס"ד

מכון מאיר שמח להזמין את הציבור 
ליום עיון בנושא:

גלות, גאולה וצפייה לישועה
שיתקיים ביום ראשון ז' במנחם אב תשע"ז

בבית המדרש הישן

14:15 הרב ערן טמיר - עצי הקינמון של ירושלים
15:15 הרב אריה מרזר - קרא עלי מועד

16:15 מנחה
16:30 הרב דוד לנדאו - צפיית תחיית המתים בימינו

17:30 הרב יובל אנגלמן - מקדש ה' כוננו ידיך
18:30 הרב ערן ישועה – מחורבן לתיקון

20:10 ערבית
20:30 הרב אורי שרקי – מה בין איוב לתשעה באב?

21:30 הרב חגי לונדין – חוסר שלמות
22:30 הרב צבי נחשוני – החורבן, משמעותו לדורנו

23:30 הרב אלישע וישליצקי - על מה תבנה הארץ 
          על פי נבואת ירמיהו
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תוכחה מתוך כבוד המוכח: זהו כלל ראשון שלמדנו ממשה רבנו, שנאמר 
"אלה הדברים אשר דיבר משה". רש"י מסביר, שמשה בא להוכיח את עם 
ישראל ולמנות את המקומות שהכעיסו את ה' "לפיכך סתם את הדברים 
והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל". מכאן שהתוכחה צריכה לשמור על 

כבוד המוכח, וראוי להגיד לו ברמז שיבין וילמד ויתקן דרכיו.
תוכחה מתוך אהבה: חז"ל לומדים מפסוקים אלו הרבה דינים והנהגות כיצד 
מותר להוכיח. בילקוט שמעוני )רמז תשצ"ה(.  שואלים חז"ל, לכאורה היה ראוי 
שבלעם יוכיח את ישראל ומשה יברך? והתשובה היא שאם בלעם היה מוכיח 
היו אומרים שונא הוכיח אותנו "אלא אמר הקב"ה יוכיחן משה שאוהבם". הלימוד 
מכאן שתוכחה צריכה לבוא מלב אוהב שבאמת רוצה בטובת השני, ולא שנהנה 
מעצם התוכחה. כך מזהירנו הרב קוק זצ"ל )מוסר אביך, קנ'( "והשי"ת ידריכנו 
במעגלי צדק, שלפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכל אחד, ואין זה 

כי-אם רוע לב. והמרחם רחום יכפר".
תוכחה מתוך יושר ודוגמא אישית: חז"ל מוסיפים כלל נוסף ואומרים, שאם 
אדם אחר היה מוכיח את ישראל לא היו מקבלים דבריו, אבל משה שכתוב 
בו "לא חמור אחד מהם נשאתי, לזה נאה להוכיח את ישראל". כלומר צריך 
המוכיח להיות נקי מכל מום, ישר דרך, שאפשר ללמוד ממנו דוגמא אישית, 

בבחינת נאה דורש ונאה מקיים.
תוכחה במינון הנכון: חכמינו עמדו גם על כך שמשה מוכיח את ישראל רק 
לפני מותו ואמרו )ספרי,פסוק,ג',( "מפני ד' דברים אין מוכיחים את האדם אלא 
סמוך למיתה, כדי שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו, וכדי שלא יהיה חברו רואהו 

ומתבייש הימנו ,ושלא יהיה בליבו עליו, ושלא ינחנו וילך". אנו מצווים ללמוד 
מכאן שזה לא תענוג להוכיח, ולכן משה מוכיח לפני מותו שלא יצטרך להוכיחם 
שוב. כמו כן המוכח מתבייש ממך, אל תתראה לפניו כל הזמן. וצריך לדאוג שזה 
לא יגרום שנאה וריחוק שיהיה לו כעס אליך, עד שזה יגרום שהוא יתרחק ממך.

תוכחה בנחת מתוך תורה: יש שמרגישים צורך גדול להוכיח את אלה שלא 
הולכים בדרך התורה, במטרה להחזירם בתשובה. יש להם הוכחה מדברי המשנה 
"דע מה שתשיב לאפיקורוס" )אבות.ב'.יד(. רבנו הרצי"ה היה מדייק שקודם 
כתוב שם במשנה "הוי שקוד ללמוד תורה" "אתה צריך להיות שקוד בלימוד 
בתורה, לשכלל ידיעותיך בתורה, להתגדל באמונה ובקבלת עול מלכות שמים. 
אתה בעצמך. אל תיגש למצוות תוכחה בבהלה ובפזיזות..." )שיחות הרצי"ה 

דברים עמ' 478(.
דברים אלו אנו צריכים לשנן היטב לעצמנו בבואנו להוכיח חברים או 
את אנשי ביתנו ובמיוחד את ילדינו, אסור לפספס שום כלל ממה שהזכרנו, 
לבוא מתוך דוגמא אישית, באהבה רבה, לא לפגוע ,לא לבייש, שלא נרחיק 

חלילה במקום לקרב.
ואף הנערים צריכים ללמוד יסודות אלו. הרבה פעמים מתוך חברות קרובה לא 
שמים לב ומעירים לחבר ו"יורדים עליו", וזה נחמד לחברים השומעים וצוחקים 
מכך, והם לא שמים לב כמה פגעו, כמה העליבו והרחיקו. חובה עלינו לזכור את 
ההדרכה של התורה "הוכח תוכיח את עמיתך", מי שהוא באמת עמיתך וחברך 
הנאמן. וכלל נוסף "את אשר יאהב יוכיח", רק כאשר אתה בטוח שזה בא מלב 
מלא אהבה, רשאי אתה להוכיחו ואז יתקבלו הדברים ויפעלו כראוי על לב עמיתך.

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה התוכחה כביטוי לאהבה

יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א' של ישעיהו. בפרשה הפותחת 
את הספר מציג הנביא מציאות קשה של 'גוי חוטא', 'עם כבד עוון' 'זרע 
מרעים', 'בנים משחיתים'. אלו ביטויים קשים ביותר המעידים על חטאים 
גורפים וקשים מנשוא. הנביא מודיע כי חטאים אלו יגררו מהפכה וחורבן. 
והנה, לאחר כל אלו, עובר הנביא להוכיח על חטא שלמרות חומרתו נראה 
קל הרבה יותר: עבודת ה' המתבצעת בצורה חיצונית בלבד – "ָלָּמה ִּלי רֹב 
ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ה'... ֹלא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת ָׁשְוא ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי... ַרֲחצּו 

ִהַּזּכּו ָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכם". 

היה מקום לצפות שסדר התוכחה יהיה הפוך: ראשית תופיע התוכחה 
על אופי עבודת ה' שאינה אמיתית ומחפה על החטאים שבסתר, ורק לאחר 
מכן התוכחה על מציאות קשה הרבה יותר: חטאים בכל צדדי החיים של 
העם. הסדר הנוכחי מתמיה: מהי חשיבות התוכחה על עבודת ה' שאיננה 

שלמה, על גבי ים החטאים הקשים?

התוכחה על עבודת ה' האמתית
נראה שהתוכחה על עבודת ה' הריקה מתוכן, באה כדי לבאר לעם את 
שורש חטאיהם. תוכחת ישעיהו בתחילת הפרק על חטאים כבדים וקשים, 
עוררה תמיהות אצל בני העם. ניכר בבירור בפרק כי על פי בני העם – עובדים 
הם את ה', ובודאי שאין הם חוטאים. כלפי טענה זו אומר הנביא: "ָלָּמה ִּלי 
רֹב ִזְבֵחיֶכם..." )פסוק יא(, והולך ומבאר שהקב"ה אינו חפץ כלל בעבודתם 
כאשר בִלבם פנימה ובסתר מעשיהם הם מלאים רוע. טענת העם צפה 
ועולה במפורש בפסוק יח, ובו הקב"ה מזמן את ישראל לעמוד אתו לדין 
ולהתווכח אתו: "ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ה'". יש להבין: על איזה ויכוח מדובר? 
רש"י מפרש: "'לכו נא ונוכחה' - יחד אני ואתם ונדע מי סרח על מי" - טענת 
העם היא אפוא שלא הם אלה שסרחו, אלא הקב"ה מאשים אותם לשוא 
ומעניש אותם בלי שחטאו! אם כן, תמיהתנו על חריפות הפרשה הראשונה 
היא גם תמיהתם של בני דורו של ישעיהו. הם אינם מבינים מהם החטאים 

הנוראיים שעליהם הוא מדבר. 

כנגד תפיסה זו מנבא ישעיהו בפרשה השניה של ספרו. הוא מבאר שישנה 
מציאות שבה לכאורה העם עובד את הקב"ה, אך עבודתם חסרה את פנימיותה; 
עבודת ה' של המוני העם היא חיצונית, ובסתר ִלבם ומעשיהם הם חוטאים. 
כדי לחשוף את האמת המרה פתח ישעיהו את הספר בתיאור חריף ביותר 
של החטאים ועונשיהם, על אף שהם עדיין לא היו ניכרים במעשי העם, 
ומחופים בעבודת קרבנות. המציאות הקשה שתוארה בפרשה הראשונה 
גנוזה בתוך מעשי העם בהווה: החטאים הנסתרים והרעות שנמצאות רק בלב 
עתידים להתפשט ולהתחזק עד למצב שבו ייקראו ישראל "בנים משחיתים" 
)פסוק ד(. נראה שמשום כך נפתחה הפרשה השנייה במילים: "ִׁשְמעּו ְדַבר 
ה' ְקִציֵני ְסדֹם" )פסוק י( - הנביא מבאר לעם שאליהם הוא מתכוון בתיאור 
החטאים הקשים והחורבן; אף שקשה לראות זאת מבחוץ, בני יהודה הם 

"קציני סדום" ו"עם עמורה". 

תיקון החטא בעתיד
התוכחה על עבודת ה' המצויה בפתיחת ספר ישעיהו, מופיעה גם בסופו, 
אך שם מופיע גם תיקונה. שלילת עבודת הקרבנות הנעשית באופן חיצוני 
ה עֵֹרף  ומחפה על חטאים מצויה גם שם: "ׁשֹוֵחט ַהּׁשֹור ַמֵּכה ִאיׁש זֹוֵבַח ַהּשֶׂ
ֶּכֶלב ַמֲעֵלה ִמְנָחה ַּדם ֲחִזיר ַמְזִּכיר ְלבָֹנה ְמָבֵרְך ָאֶון ַּגם ֵהָּמה ָּבֲחרּו ְּבַדְרֵכיֶהם 

ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם ַנְפָׁשם ָחֵפָצה" )סו, ג(. 

אך לעומת התוכחה בתחילת הספר, אשר בה הקב"ה כביכול מוותר על 
השבתות והמועדים כל עוד ישראל אוחזים ברע: "ֹלא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת 
ָׁשְוא ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי חֶֹדׁש ְוַׁשָּבת ְקרֹא ִמְקָרא ֹלא אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה" )א, 
יג(, בסוף הספר )סו, כג( הנביא מבשר על תיקון מועדי ישראל, ועל החידוש 
הכלל עולמי שיחול בהם: "ְוָהָיה ִמֵּדי חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ָיבֹוא 

ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ה'". 

להפטרה
הרב יואב אוריאל

עיקור עבודת ה' מתוכנה
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אסתר אברהמי

משנכנס אב - מרבים באהבה )א'(
חשבתי לתומי, שנושא האהבה ידוע ונדוש כל כך, שממש מיותר 
לכתוב עליו. כמעט בכל פגישת ייעוץ, אני מגלה את ההפך הגמור. לכן 
אני מנצלת את ההזדמנות  בחודש אב, להעיר )מתרדמה( ולהאיר את 
הנושא , לכל מי שעדיין לא יודע כיצד להגיע  לאהבה, שכל כך מייחל 
לה. מתפללת שכל שינוי לטובה שיתהווה בין בני זוג בעקבות המאמר, 

יקדם את בניין ביתם ובעקבותיו את בניין המקדש החרב, בינתיים.

האהבה היא משוש חייו של כל אדם. היא חמצן החיים. על-כן 
חיים ללא אהבה אינם חיים. האהבה מקיפה את כל מערכות חייו של 

אדם, מרגע הלידה ועד המוות. 

אדם רוצה וצריך להרגיש אוהב ואהוב ע"י הסובבים אותו. אלה שתי 
תנועות של קבלה ונתינה שמשלימות זו את זו ואי אפשר לזו ללא זו.

המצרך ההכרחי והיקר הזה, הוא מצרך נרכש. זה סוג של חמצן 
שלא ניתן לקבלו בחינם, מעת עומדנו על דעתנו כתורמים ונתרמים. 
הוא ניתן בחינם, לילדים מהוריהם. האהבה נעשית הכרחית ואפילו 
קריטית לאיכות חיים, ככל שהמעגל האנושי מצטמצם, ממעגל חברתי 
כללי כמו: מקום מגורים, עבודה, שכנות, משפחה מורחבת ועד הורים 

וילדים ובעיקר, בין איש לאשתו. 

הרצון הבסיסי והחיוני לקרבה משמעותית רגשית בין איש ואשה, 
הנובע מרצון הנשמה, מוליד חלומות ושאיפות לתחושת אהבה עמוקה 
ונצחית. האושר העילאי הזה, נובע מהתקוות הגדולות בנישואין. יש 

צורך לחיות ו/או ללמוד, כדי להגיע לכך.

ישנם זוגות, שלמדו מדוגמא אישית זוגית של הוריהם והוסיפו לימוד 
ואימון מיוחד של הדרכה אישית לקראת נישואיהם, כך שהפנימו כיצד 
להגיע לאהבה. זוגות נוספים, שלא שפר מזלם לקבל דוגמא אישית, 
למדו לפני הנישואין מתוקף אחריותם. לעומתם יש זוגות שלא זכו 
לא לדוגמא זוגית ולא ללמידה והם מאוהבים )בפנטזיה שלהם(. הם 
בטוחים שבכוחו של הרגש לשאת כל קושי  ולהם "זה לא יקרה". 
עובדה- הם בעננים. לכן "מיותר" ללמוד כי נראה להם, שכבר הגיעו 
לאהבה. אלה זוגות, שנכנסים לנישואין ומתחילים למעט באהבה, כי 

אין בסיס לאהבתם.

לכולם יש רצון וצורך אמיתיים לחיות בנישואין באהבה. אז איך זה 
שהמציאות מוכיחה שדווקא משנכנסים לנישואין, יש כאלה שמתחילים 

מלחמות וממילא האהבה נעלמת כלא הייתה ואפילו יוצרים שנאה 
עמוקה? כי כחוט השערה מפריד בין אהבה לשנאה וכגודל הרצון 

להרגיש אהבה, כן עומק השנאה. "איכה יועם זהב...?" )איכה(

בחדר הייעוץ, נפגשים עם זוגות במצבים אבסורדיים: נלחמים זה 
בזה בשצף קצף כדי לקבל... אהבה. או בני זוג שמתנתקים בשקט זה 
מזה כדי... להתחבר.  כאלה המאמינים בלב שלם שזו הדרך ואינם 

מבינים את התוצאות המרות של פעולותיהם. 

מכיוון שהכוונות טובות אך המעשים אינם רצויים, נראה לי שחסרה 
מודעות, מה עלול להפעיל אותם בניגוד לכוונותיהם. אתייחס הפעם 

לאחד מהגורמים: האגו. 

כיצד נראית "אהבה" בשירות האגו?

• אהבת עצמי - זו גישת חיים, שבן/בת הזוג, נועד למלא את מבוקשי. 
אלא שכאשר כל אחד מצפה לקבל, נוצרים מבחנים מי נתן למי... עולות 
דרישות זה מזה... מגיעות האכזבות... האווירה מתוחה והכעס עולה. 
כך ששניהם נראים כשני אויבים שרוצים בכוח הזרוע להשיג... אהבה.

• אהבה על תנאי - אם אעניק, זה בתנאי שאקבל. "אני לא פרייאר"- 
ההתניה יוצרת אהבה אינטרסנטית. אהבת הקבלה ולא אהבת האדם. 

• הצדק האישי - "אין צורת מחשבה נוספת חוץ מצורת המחשבה 
שלי". "לכן כמו שאני רואה את המציאות, כך צריך להיות ואם היא 
תקשיב לי, אז תהיה בינינו אהבה". לכן אם למשל, נדמה לו שלא 
איכפת לה ממנו, אז מבחינתו זה נכון והוא יכול למצוא לכך הוכחות 
לפי פרשנותו. או שנראה לה שהוא לא מכבד אותה וגם לה יש הוכחות 
משלה. התוצאה בד"כ אלימה: יש להם "זכות" לכפות את רצונם. או 
ע"י התקפות והשמצות, או בדרך "אינטליגנטית" כביכול, שלא לשתף 

פעולה ולהתנתק, או ע"י שפת גוף שלילית כלפי בן הזוג.

ההיגיון הבסיסי מבין, שאי אפשר לקבל רכות של אהבה בכוח. 
למרות זאת, היגיון זה חסר כל כך באווירה הכללית הציבורית. אז 
כיצד משיגים אהבת אמת )משוחררת מאגו(, שכולם כל כך מייחלים 

לה? על כך נקרא בעז"ה בשבוע הבא.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים המעניינים אתכם -
esteravr@walla.com 
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא באתר מכון מאיר <
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- ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִהְסַּכְמִּתי ִעם ַהַּנַער ְוָהַלְכנּו ִלְׁשֹאל ֶאת 
ָהרֹוֶאה, ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, ֵאיפֹה ָהֲאתֹונֹות. ֵאיזֹו ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא 
מּוֵאל ִנְמָצא ָּבִעיר ַהְּסמּוָכה]1[. ַאְׁשֵרינּו  ָהְיָתה ָלנּו! נֹוַדע ָלנּו ֶׁשּׁשְ
ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, ֶׁשֵאינֹו ִנְׁשָאר ָספּון ְּבֵביתֹו, ֶאָּלא הֹוֵלְך 
ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּכֵדי ִלְׁשּפֹט ּוְלַהְדִריְך. ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה הּוא ַמְׁשִלים 
ִסיבּוב ְּבָכל ָהָאֶרץ, ַּכֲאֶׁשר הּוא ׁשֹוֵבת ְזַמן ָקָצר ְּבָכל ִיּׁשּוב, 

ּוַבּסֹוף חֹוֵזר ְלֵביתֹו ָּבָרָמה]2[.
ּוְבֵכן, הּוא ָּבִעיר ַהְּסמּוָכה. ֲאָבל ֵאיפֹה? ֵאין ְּבָעָיה, ִנְמָצא.  ָאנּו 
עֹוִלים ְּבַמֲעֵלה ָהָהר ְוֵהָּנה עֹוְברֹות מּוֵלנּו ְנָערֹות נֹוְׂשאֹות 

ְּדָלִיים, ְּבַדְרָּכן ִלְׁשאֹב ַמִים.
- ְסִליָחה, ֲאִני ׁשֹוֵאל, ַאֶּתן יֹוְדעֹות ֵאיפֹה ָהרֹוֶאה?  ֲאִני ֹלא ַמִּביט 
ָּבֶהן, ֲאָבל ֵהן ִמְסַּתְּכלֹות ָעַלי]4[ ְוֶזה ֵמִביְך אֹוִתי. ֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות.

- ֵּכן, ַּתְמִׁשיְך ָיָׁשר, ֵהן עֹונֹות ִלי, ְוָׁשם ְּכָבר ִּתְמָצא אֹותֹו. הּוא 
ַיְקִריב ָקְרָּבן ְוֻכָּלם ָׁשם יֹאְכלּו ִאּתֹו.]5[.

ֶזה ַּגם ְמַצֵער ְוַגם ְמַׂשֵּמַח, חֹוֶלֶפת ַמְחָׁשָבה ְּבִלִּבי. ָעצּוב ֶׁשֲעַדִין 
ֵאין ָלנּו ֵּבית ִמְקָּדׁש, ֲאָבל ְמַׂשֵּמַח ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָהִקים ָּבָמה ְּבָכל 

ָמקֹום, ֶׁשִהיא ֵמֵעין ֵּבית ִמְקָּדׁש ָקָטן.
ְוַהְּנָערֹות מֹוִסיפֹות: ָהרֹוֶאה ַּגם ְיָבֵרְך ַעל ַהֶּזַבח]5[.

ֶזה ְמַרֵּגׁש אֹוִתי. זֹו ְּבָרָכה ְנִדיָרה, ֶאְׂשַמח ִלְׁשמַֹע אֹוָתּה.  ַאֶּתם 
ַמִּכיִרים?

"ָּברּוְך ַאָּתה.... ֲאֶׁשר ִקַּדְׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו, ְוִצָּונּו ֶלֱאכֹל ֶאת ַהֶּזַבח]6[".
ַּגם ְּבִלי ִסּפּור ָהֲאתֹונֹות, זֹו ִסָּבה טֹוָבה ְלִהָּפֵגׁש ִעם ַהָּנִביא.

1. שמואל א   ט  ו.
2.  שם  ז  טז.
3.  שם  ט  יא.
4.  שם   רש"י.

5.  שם   ט  יב - יג.
6.  רש"י   שם.
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שאלו איש אחד: 
"אתה יודע לנגן בכינור?"

השיב האיש: "האמת שמעולם 
לא ניסיתי לנגן בכינור. הביאו לי  
כינור ונבדוק אם אני יודע או לא"...

אם לא ניסה לנגן מעולם מה טעם לנסות כעת ולסמוך על 
הנס?! מהיכן תצמח לו לפתע יכולת הנגינה יש מאין?

בעניין בצלאל, אמרו חז"ל שמכוח חכמת ה' ששרתה עליו 
לא היה צריך להתנסּות מוקדמת, ואם כן איך יתכן שידע 
מלאכת המשכן בדייקנות כה  נפלאה בלא שנתנסה בזה 
קודם? אלא שבאמת נשמתנו הספוגה באור ה' יודעת היא 
הכול. יודעת היא מתוך תוכה את מלאכת המשכן, את מלאכת 
השכנת השכינה בחיינו. אך אם לא תצלח דרכה בגלל אבני 
הנגף המעשיים, הנפשיים והרוחניים, מצד חטאי האדם, אז 
יצטרך להתנסּות מרובה כדי להופיע את הכשרון הפנימי אל 
החוץ. אבל מי שחש נשמתו בעוז ודרכה מפולשת לפניו, לא 
יצטרך לנסיון מוקדם ויוכל להצליח גם בלעדיו.  וזה נרמז 
בעניין ה"כינור", ככינורו של דוד שהיה מעוררו בחצות הליל 
מכוח פריטתה של הרוח הצפונית על מיתריו המרמז לנשמה, 
שניגון הנשמה צריך להיות שופע בלא עמל אלא רק מכוח 
פריטתה של רוח אלוקים הפורטת על מיתריה... וזה כעניין 
האמור באברהם אבינו עליו השלום ששתי כליותיו נעשו לו 
כשני רבנים או כשני כדים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה... 
ואכן לעתיד לבוא תהיה דרכה של הנשמה פתוחה, בלא אבני 
נגף המעכבים את שטף זרימתה, וכל דרכי העמל הלימודי 

הקשה והפרך לא יצטרכו עוד... אמן.

פנינים 
לשבת

איכה אשא לבדי טרחכם...
...ואמר במדרש משה ראה אותם בכבודם ובשלוותם ואמר איכה אשא 
לבדי וכו'. היינו שקירב את ישראל לאביהם שבשמים בזה שאמר להם ה' 
אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב שהיה מגדיל אותם 
שהם גדולים ככוכבים... כשהן עולין עולין עד לכוכבים... באמת מה שנמשלו 
ישראל לכוכבים הכוונה שהם גבוהים במעלה ובמדרגה ככוכבים, ואמר להם 
משה רבינו ע"ה כיוון שאתם גדולים במעלה כל כך צריכים אתם לראות שלא 

תשפילו עצמכם ולא תפלו חס ושלום ממדרגתכם. 
)פרי צדיק, דברים(

"גיַלת עם בשביבי אור ישועה, תקומם אשר הרסה בבכיה של חינם" 
)מגד ירחים, אב' הראי"ה זצ"ל(

תשובת המשקל לאותו חטא של "דיבת הארץ" היא חיבת הארץ", ול"בכיית חינם" – "גילת 
עם". התעוררות בכלל ישראל... לא רק יחידים חובבים, אלא כל העם כולו, "גילת עם". אם 
ישתוקק כל העם לחונן ארצו בתכלית הכוסף, כדברי פרידתו של החבר בסיום ספר הכוזרי 
"כי ירושלים אמנם תיבנה כשיכספו בני ישראל אליה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה 
ועפרה", אז יתגלה הקשר המהותי שבין העם לארצו, ויסולק אותו חורבן שהביאה בכיית 
החינם, וינוחם חודש אב ב"מנחם אב" והצומות יהפכו למועדים, והאבל לששון ולשמחה.

)באר מגד ירחים, הרב עוזי קלכהיים(

"כל רעיה בגדו בה" )איכה(
יש אוהב שמלכתחילה שונא היה, אף עשה עצמו כאוהב "כל רעיה בגדו בה 
היו לה לאויבים" – אלו שונאי ישראל שברגעי המשבר עזבו את ישראל, כמו 
שכתוב "קראתי למאהבי המה רימוני" )א, יט( ומבאר רש"י: "קראתי למאהבי 
– לאותם שמראים עצמם כאוהבים. המה רימוני – כגון בני ישמעאל שהיו 
יוצאים לקראת הגולים מוליכים אותם דרך עריהם ומראים עצמם כאילו 
מרחמים עליהם...". המדרש אומר ששמונים אלף בחורי ישראל התפתו ללכת 
לגלות דרך ישמעאל, שמא ירחמו עליהם, מפני שהם בני דודיהם. אך הם לא 

חמלו, אלא הרגו אותם באכזריות...
)ויאמר מרדכי, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, תשעה באב(

אורו של משיח
דווקא ברגע שבו אנחנו בשיא האבלות, בתשעה באב, יש לנו את נקודת 
האור, את הגאולה שנולדת. עצם העובדה שאיננו שוכחים את יום תשעה 
באב, למרות ש"חזקה על המת שישתכח מן הלב" – העובדה שכל שנה ושנה 
אנחנו מתאבלים על ירושלים, זה גופא נקודת המשיח, נקודת הגאולה... אם כן, 
הקב"ה בזה שהוא הוליד את אורו של משיח, זה הבניין שהעמיד לצד המקדש...

)מדברי הרב חנוך בן פזי זצ"ל, שהשבוע מלאה שנה לפטירתו(

 בדיחידוש
הרב יואב מלכא
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הארה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד... מתגברות, והעולם הולך הלוך ואור. אוירא דארץ ישראל הוא המחכים, הנותן של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות בשורה הראשונה של תכנית החיים, ואפלת העולם רבה היא. וכשההשקפה המאוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות, והתאוות הגופניות עומדות הן אז כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה של העולם 
שמונה קבצים ז, סב

הרב שלמה אבינר

האם יש אוזניים לכותל המערבי?
האם יש אוזניים לכותל המערבי? - ודאי. ד' שומע כל מי שפונה אליו. והאם 
יש פה לכותל המערבי? - ודאי. ד' תמיד פונה אלינו, אך לא תמיד יש לנו 
אוזניים לשמוע. האם יש לב לכותל המערבי? - ודאי. יש לבבות ויש לבבות. יש 
לבות אדם ויש לבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים. יש אבני דמה ויש אבנים 
- לבבות )לנתיבות ישראל א כב(. וכן יש לי לב ובכל לבי אני פונה אליכם.

אם כך, כיוון שיש לו אוזניים, נשאל את הכותל עצמו מה הוא מעדיף? - תפילה 
רגילה של כל הדורות או תפילה של רפורמים-קונסרבטיבים למיניהם?

וכך יפתח הכותל פיו ויאמר: יהודים יקרים, יהודיות יקרות, מכל הזרמים 
ומכל השיטות,

אתם ודאי יודעים כמה סבלתי עבורכם לאורך כל הדורות. אותם הגויים 
ששונאים אתכם, גם שונאים אותי. עברתי חורבן הבית הראשון וחורבן 

הבית השני. היה נורא.
אך בכך לא נגמר סבלי. הנוצרים אסרו להתפלל על ידי. אחר כך התירו 
תמורת תשלום רק יום אחד בשנה בתשעה באב כדי שתבואו לבכות. 
ועל אף כל ההתעללויות נשארתי מקום תפילה נאמן, כפי שמספר הנוסע 

בנימין מטודלה.
התורכים התירו להתפלל. בתקופה מסוימת, הערבים המציאו שאני שייך 

להם כי מוחמד קשר אלי את סוסו אל-בוראק. תרשו לי לא להתייחס.
הבריטים הקימו ועדת חקירה והחליטו שאני שייך לערבים, אלא שמותר 
ליהודים להתפלל בכל מיני מגבלות. אחרי מלחמת השחרור הירדנים אסרו 

להתפלל.
מה לא עבר עליי?! אני חוסך מכם כדי לא לצער אתכם.

וסוף סוף, מלחמת ששת הימים. עתה אני שייך לבניי ולבנותיי. אשרי ומה 
טוב חלקי. גם הרחיבו מארבעה מטרים לשטח גדול מאוד, כדי שיוכלו 

להתפלל בשקט.
ב"ה, כל שנה באים אלי מיליונים של יהודים, גברים ונשים, ילדים וילדות, 
דתיים וחילוניים, חרדים וחיילים – כל בית ישראל. וכולם יודעים שאני סמוך 

למקום בית מקדשנו. ולכן לעת עתה אני המקום הכי קדוש לעם ישראל.
כך עברו קרוב לחמישים שנה. ופתאום, אתם הרפורמים והקונסרביטיבים 

התחלתם להציק לי, לדרוש ממני שינויים ולפגוע בקדושתי.
איני מבין אתכם. אתם יודעים כולכם שאני הקיר התומך בהר הבית, הר 

בית המקדש, והרי אינכם מאמינים בבית המקדש ולא מתפללים לבניין 
בית המקדש. אז מה אתם רוצים ממני?! ואם יש לכם עניין לעשות כל מיני 
טקסים, הרי זו מדינה חופשית, רחבת ידיים, ותמצאו לכם מקום לעשות 

כרצונכם. אך עזבו אותי.
אני יודע שאתם מאוד מכבדים את התרבויות של עמים אחרים. אז הביטו 
איך הגויים מתייחסים למקומות הקדושים שלהם, הקיימים בעולם למאות – 
בכבוד, בהערצה, ולא מנסים לחלן, ולא מנסים לנכס, ולא מנסים להשתלט. 
הם מכבדים את מקומותיהם הקדושים כמו שהם. הם אינם מכריחים אף 
אחד להגיע לשם, אך ברור שהמחליט להגיע אינו עוסק בהפגנות ובמהומות, 

ואינו משבש את העבודה הדתית של הנאמנים הקבועים.
אני כותל המערבי של עם ישראל ולא של הגויים, אך אני מודה בצער, 

שלפעמים יש לנו מה ללמוד מהגויים, כלומר מהגויים המתוקנים.
כן, יש אוזניים לכותל, וכבר זמן רב אני שומע מה שאתם אומרים. אני מקווה 

שגם לכם יש אוזניים ושתשמעו מה שאני אומר לכם.

לפרטים נוספים: הרב יואל 052-3003988

ב”ה

בית יהונתן

מהגמרא ועד לפסיקת ההלכהבלמוד עיון ישיבתי בסדר מועדאם חפצה נפשך לעסוק

בכולל נמסרים
סיכומי הלכה,שיעורי אמונה,ושיעורי עיון,

מפי רבני הכולל

הנך מוזמן להצטרף
לחבורת הלומדים

בכולל יהושע אליהו
אשר בבית יהונתן

אל מול מקום המקדש בכפר השילוח
ובכך להיות שותף

בבנין התורה ובבנין ירושלים

ניתן להצטרף גם לכולל ערב המתקיים במקום

מילגה תינתן למתאימים

ניתן להאזין לשיעורו 

של הרב דב ביגון 
בכל יום שישי בשעה 16:00 

בכאן מורשת

בתדרים:   90.5     90.8     92.5     100.7


