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מכון מאיר
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באהבה ובאמונה
ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

 נכון לעכשיו

עתידה של מדינת ישראל
שמה של המדינה - ישראל, דגל המדינה - מגן דוד על רקע תכלת לבן, 
וסמל המדינה – מנורת שבעת הקנים עם עלי הזית – כל אחד מהם וכולם 
יחד מלמדים אותנו על העבר המפואר של עמנו ועל העתיד הצפוי לנו 

על פי תורתנו הקדושה ונביאי ישראל וחכמיו לדורותם.
בתורה כתוב במפורש "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה 
שמך" )בראשית לה, וע' ברכות יב ב(. אמנם השלטון הבריטי בימי 
המנדט, ברצותו לרצות את הערבים קרא לארצנו 'פלשתינה' ובסוגריים 
א"י. אבל מקבלי ההחלטות, ובראשם ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון, 
בחרו לקרוא למדינתנו מדינת-ישראל ומחקו בזה את השם פלשתינה. 
הרב קוק זצ"ל, עשרות שנים לפני הכרזת המדינה, קרא לה ברוח 
קודשו מדינת ישראל באומרו "מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' 
בעולם שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד שזהו באמת האושר 
היותר עליון" )אורות ישראל קס(. גם דגלה של מדינת ישראל, מגן דוד 
על רקע תכלת ולבן, צבעי הטלית, מלמד אותנו על האמונה הבלתי 
מעורערת המלווה את עמנו אלפי שנים בביאת משיח צדקנו בצורת 
מלכות מדינית, שבראשה יעמוד מלך מזרע בית דוד שיביא אור וטוב 

ושפע לנו ולאנושות כולה.
סמלה של מדינת ישראל, מנורת שבעת הקנים, עליה כתבו בפרשתנו: 
"מחוץ לפרוכת העדות באהל מועד יערוך אותו אהרן מערב עד בוקר 
לפני ד' תמיד חוקת עולם לדורותיכם" )ויקרא כד ג(. ושואלים חז"ל: 
"וכי לאורה הוא צריך, והלוא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר 
לא הלכו אלא לאורו? אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה 
בישראל" )שבת כב ב(. כך גם המנורה מלמדת אותנו שהשכינה לא רק 
שרתה בישראל בעבר, אלא היא שורה בישראל בכל זמן ובכל מקום 
מאז הקמת המשכן, ככתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מאז ולנצח.

נכון לעכשיו, אחרי שבעים ושלוש שנים להקמת מדינתנו האהובה, 
עלינו ללמוד ולהתבונן לא רק אל העבר אלא גם אל העתיד. אל החזון, 
כפי שחזו לנו נביאינו וחכמינו ז"ל כי "באין חזון יפרע עם" ח"ו. והחזון 
של מדינת ישראל נלמד ונרמז בשם המדינה – ישראל, אותיות – ראש 
אל, להיות לראש ולא לזנב לאומות העולם. אמנם כמותית אנו קטנים, 
רק כמה מיליונים, אבל איכותית ישראל היא לב שבאומות, וכדברי 
הזהר הקדוש – המוח של העולם. כן נלמד מדגל המדינה – אנו צועדים 
לקראת הגאולה השלמה שלנו ושל האנושות כולה שתתגלה במלואה 
עם ביאת משיח בן דוד מלך ישראל במהרה בימינו, ואז תתקיים בנו 
הנבואה "מלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים". והמנורה מלמדת, 
כי השכינה לא זזה ולא תזוז מישראל, תתגלה בגדול ותאיר לנו ולעולם 

כולו במהרה בימינו, אמן.
 השמח בשמחת עמנו וארצנו ומדינתנו ביום הולדתה

והמצפה לישועה השלמה
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נרות  הדלקת 
 18:25 י-ם 
 18:43 ת”א 
18:36 חיפה 

שבת  מוצאי 
 19:41 י-ם 
 19:43 ת”א 
19:43 חיפה 

ברך  את  מדינת  ישראל
בס"ד

יום עיון לקראת 

יום הזיכרון 
ויום העצמאות 

יתקיים במכון מאיר ביום שלישי א' באייר 
בבית המדרש הישן.

בחסות משפחת ונגרובסקי לע"נ האם שרה ע"ה

12:30 הרב מאיר טויבר שליט"א מ"מ ראש המכון 
           מזיכרון לעצמאות. )בבית המדרש(

 14:15  הרב איל ורד רמזי עצמאות.
 15:15  הרב יואב מלכא עצמאות = ע צ ם – או ת.

 16:15  הרב שמעון בן ציון מזמור י"ט למדינת ישראל.      
17:15  הרב יורם אליהו מדינת ישראל - קידוש ה'.

 18:00  הרב גולן כהן גבאי המדינה שחזו נביאנו.
 19:35  ערבית.

 19:50  דברים מפי ראש המכון הרב דב ביגון שליט"א לקראת הצפירה.
 20:00  צפירה.    

 20:05  הרב דוד ג'יאמי יום הזיכרון. )ישודר טלפונית(
 21:15  הרב צבי נחשוני העצמאות כבירור עצמיותנו.

22:15  הרב אליעזר קשתיאל )יועבר רק בזום(.

הכניסה למחלימים ובעלי תו ירוק בלבד.
יום העיון ישודר בזום מזהה פגישה - 555 111 5455

למעוניינים להתחבר מטלפון רגיל )ללא וידאו( המספרים הם:
  055-3301762 או 03-9786688 ולהקליד את מספר המפגש וסולמית.
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הרב אורן טרבלסי

ד"ר מיכאל אבולעפיה

בפרשת שמיני עוסקת התורה בכשרות בעלי 
החיים השונים, ונותנת סימנים לזיהוים. סימני 
הכשרות אינם שרירותיים אלא מלמדים שבעלי 
החיים הנושאים אותם הם המשובחים והטובים 
ביותר לאכילה. הדרכות התורה מקיפות ומתאימות 
לכל צדדי החיים והאדם. וכך גם התועלת בהקפדה 
על הכשרות מתבטאת בכמה צדדים.                                                                   
המעלה הראשונה והבסיסית בחיות הכשרות היא 
מעלת הבריאות, כדברי הרמב"ם במורה נבוכים1 
"שכל מה שאסרה עלינו התורה מן המאכלות, 
מובא  בראשונים  ואכן  גרועה".  תזונתן  כולן 
שסימני הכשרות מעידים על כך שבעלי החיים 
הנושאים אותם, בריאים יותר למאכל האדם. כותב 
האברבנאל2: "הבהמות שיש להם הסימנים האלה, 
על הרוב בשרם נאות לאכילת האדם. מפני שסבת 
עלות הגרה היא, שאין לה טוחנות בלחי העליון כדי 
לטחון מאכלה. ובעבור זה לא תוכל לאכול עצמות, 
רק עשבים שתבלעם שלמים, ומיני הבהמות האלו 
הם שמנות וטובות למאכל האדם, לפי שימצאו 
מזונם תמיד בכל מקום". כלומר הסימן של העלאת 
הגרה מעיד שמאכל החיה מצוי לה בנחת, ולכן 
היא בריאה ושמנה יותר. בדומה לכך כותב הרמב"ן3 
על סימני הדגים, שדגים עם סנפיר וקשקשת חיים 
במים הצלולים והנקיים לכן בשרם טוב מהמינים 
בלי הסימנים ששוכנים בתחתית הים שם המים 

עכורים, והם בעלי ליחה קרה שיכולה להמית.
אולם יש מעלה גבוהה יותר ממעלת בריאות הגוף. 
שהמאכלות  כותב  ישרים  במסילת  הרמח"ל 
האסורות קשות משאר האיסורים משום "שהם 

ונעשים בשר  נכנסים בגופו של האדם ממש 
מבשרו". כיוון שהם נהפכים לבשר האוכלם גם 
התכונות הנפשיות שלהן מתמזגות עמו. לכן 
התירה התורה רק בעלי חיים שתכונות נפשם 
טובות וטהורות, וגם על זה מעידים הסימנים. 
המשנה במסכת נידה4 אומרת שיכול להימצא דג 
עם סנפיר בלי קשקשת, אך אין דג עם קשקשת 
בלי סנפיר. לכן להלכה5 אם אדם מוצא חתיכה של 
דג ורואה עליה קשקשים יכול לאוכלה. שואלת 
הגמרא שלפי זה סימן ההיכר היחיד הוא קשקשים, 
אם כן מדוע כתבה התורה גם את הסנפיר? ועונה: 
"אמר ר' אבהו וכן תנא דבי רבי ישמעאל יגדיל 
תורה ויאדיר". קשה לומר שכוונת הגמרא שהתורה 
הוסיפה סנפיר כי רצתה להגדיל את כמות המילים 
שלה. שהרי התורה ניתנה שלמה ללא חיסרון או 
יתרון, וכל אות נדרשת בה, כל שכן מילים, ואין 
סיבה שתאריך במקום שבו יכלה לקצר. ואכן הרב 
קוק זצ"ל6 מסביר אחרת את התשובה המיוחדת 
של הגמרא: "נראה לעניות דעתי שהפירוש הוא 
שאם היה כתוב קשקשת הייתי אומר שכח הטהרה 
מונח בקשקשת לבד. כתב רחמנא סנפיר להודיענו 
הידיעה המופשטת שכח הטהרה מונח בשניהם, 
וממילא ידענו שאין הסימנים עניינים הסכמיים, 

אלא שבהם מונחת הטהרה". 
לפי הרב, בכתיבת הסנפיר גילתה לנו התורה 
שסימני הטהרה של בעלי החיים אינם סימנים 
חיצוניים, אלא הם עצמם סיבת ההיתר. המבנה 
הפיזיולוגי שבו ברא ה' כל בריה הוא שיקוף חיצוני 
פיזי של מבנה תכונות הנפש הפנימיות שלה.  גם 

הסנפיר וגם הקשקשת מצביעים על תכונות נפשיות 
חיוביות בדגים הנושאים סימנים אלו, וזו הסיבה 

שהתורה התירה מינים אלו באכילה. 
כותב רש"י על הסנפיר ש"אלו כנפיים ששט בהם". 
דגים עם סנפיר הם בעלי כוח תנועה. אינם עומדים 
או נעים בכבדות, אלא יש בהם תכונה נפשית טובה 
של זריזות והתקדמות. וזה מתאים למהותו של 
האדם להיות תמיד בתהליך של התפתחות ותנועה 
קדימה. לכן גם הסנפיר נכתב בתורה כי אף על 
פי שאינו סימן זיהוי הוא סימן שגורם את טהרת 
הדג. כך גם לגבי סימני החיות. האברבנאל מסביר 
שסימניהם מעידים שאלו בעלי חיים צמחוניים 
שאינם טורפים, ולכן נפשם עדינה ולא אכזרית. 
"ולזה היו סימני הבהמה הטהורה שתהיה מעלת 
גרה ומפרסת פרסה, כי זה מורה על טוב מזגה 
שאינה טורפת וחומסת". חיות טורפות צריכות 
ציפורניים על הרגליים והידיים. אך בעל חיים 
צמחוני שאוכל עשב אינו צריך אותם, אלא פרסות 
שיסייעו לו בהליכתו על הקרקע. וכמו כן שיניים 
טוחנות נצרכות לאכילת בשר ועצמות קשות. אך 
בעל חיים צמחוני נברא בלעדיהן, והוא מעלה גרה 

כדי שיוכל לטחון מאכלו היטב. 
לפי זה פירוש "יגדיל תורה ויאדיר" הוא שעל ידי 
הבנת נושא הסימנים, מתגדל ערכה של התורה. 
נחשפת לפנינו גדלותה של התורה שאינה מצווה 
דברים שרירותיים בלא טעם. אלא כל הדרכותיה הן 
לטובתנו, וכל דבריה אמת וצדק, מלאים הגיון ושכל, 

ומאוחדים עם האמת הטבועה בעולם. 

1. ח"ג,מז
2. פרק יא

3. יא,ט
4. נא:

5. שו"ע פג,ג
6. איגרת קג, ודבריו מעוגנים בריטב"א נדה נא:

אנחנו רוצים לחנך לטוב, כלומר לחבר את הילד 
את הנקודה העמוקה ביותר של אישיותו. אז מהו 
אותו טוב ועמוק, אותה נקודה איכותית, עצמית, 
 יפה וטובה? זוהי נקודת הכלל שאצל כל אחד ואחד. 
מה זה דורש ממני, ההורה, כלפי הילד שלי? ובכן, 
עלי לראות אותו בפרספקטיבה ארוכת טווח. אם 
כעת הוא שיקר, או הרטיב, או התחצף, אני ההורה 
צריך למצוא את מקומי בתוך המקום העמוק של 
אישיותו, כי משם אוכל לסנגר עליו. וכן לפעמים 
לגבי עצמי, עלי לראות בדיוק את הטוב שלי, 
מתוך ראיה של נצח, מתוך ראיה כוללת והיא 
הראיה האמיתית באמת. כמו שיש כלל בזמן, 
נצח, כך יש כלל בעם. לא תמיד האדם יודע 
לאהוב את עצמו אבל לאהוב את עמו הוא יודע, 
וזו תופעה מוכרת. אז שהוא ידע, שככל שהוא 
יאהב יותר את עם ישראל, יסגל ראיה אוהבת 
יותר, ככה לאט לאט הוא יאהב גם את עצמו. כי 
הנקודה הפנימית הנקראת 'כנסת ישראל' בת זוגו 

של הקב''ה, היא העומק הנפשי הנשמתי של כל 
אחד ואחד, שאינו נפגם לעולם. וזה לעומת החוץ, 
הממד המציאותי שלא תמיד נראה זוהר. למשל, 
מערכת הבחירות, לא נראית טוב לעם סגולה, וזה 

רק כי אנחנו לא רואים את התמונה בראיה 
עמוקה ונצחית, מן הזווית של האחדות 

אבל  ההיסטוריה.  של  הכוללת 
אם נראה את מערכת הבחירות 
בתוך המכלול של יום השואה, 
יום הזיכרון, יום עצמאות, יום 
המקדש  בית  ויום  ירושלים, 
העתידי, אם את זה נראה כל הזמן 

לנגד עינינו, אז נבין שיש כאן מהלך 
אלוקי. עלינו להבין שכל ירידה היא 

 לצורך עליה, וכל ריחוק הוא לצורך קרבה. 
העבודה שלנו בחינוך ילדים היא בדיוק כך: 
לראות את הטוב האלוקי המצטייר מאחורי 
המציאות החשוכה. המתבגר טרק את הדלת 

ויצא, והוא משוטט בחוץ כי הוא ברוגז עם 
כל העולם ועם עצמו, אבל זה בראיה הקצרה. 
הסיפור האמתי שנשמתו רוצה להתגלות, והיא 
צועקת וצועקת, והוא מתחיל כעת קצת את 
המסע לגילויה. ואמנם, מתבגר שחונך 
מתוך ראיה חיובית, כלומר שראו 
אותו כילד במבט חיובי, מתוך 
ראיית המכלול והפוטנציאל 
שבו ולא רק הקנו לו חינוך 
התנהגותי, יתכן שבבגרותו לא 
יצטרך כלל לטרוק שום דלת, 
כי הוא ירגיש כל הזמן, שיש 
הורה שיודע לראות אותו, לא כפי 
הראיה המיידית אלא בעיקר מתוך 
מבט אוהב, מבט מתמיד של ''כולך יפה 
רעייתי ומום אין בך'', מבט של הראיה הכוללת, 
שאינה רואה כתם כתם, אלא רק ראיה עמוקה 

ואחדותית.

 הראיה של האחדות הכוללת בחינוך

סימני הטהרה בבעלי החיים
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"אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן להאמר במדינה רגילה", כך 
כותב הרב קוק זצ"ל בספר אורות )עמ' קס(,  בו הוא מבאר בעומק רב את 
ענייני עם ישראל וגאולתו. מדינה רגילה, מסביר הרב, ערכה הוא בסך הכל, 
"חברת אחריות גדולה", שבני אדם נאספו עם אידאלים רבים לכונן מדינה, 
אך אידאלים אלו נשארו מרחפים מעליה וכל מגמתם היא דאגה אנוכית 
אינטרסנטית של כל אחד לעצמו. אך לא כך היא "מדינה שהיא ביסודה 
אידאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידאלי היותר עליון שהוא באמת האושר 
היותר גדול של היחיד... מדינה אידאלית באמת, שמגמתה כללית וערכית, 
היא שאיפתו ואושרו של כל יחיד מיחידיה... ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת 
ישראל, יסוד כסא ה' בעולם, שכל חפצה ומגמתה הוא, שיהיה ה' אחד ושמו 

אחד שזהו באמת האושר היותר עליון".
כך כתב ולימד הרב עוד טרם הקמת המדינה והתווה לנו את הדרך ואת 
האידאל שאליו צריך לשאוף בהקמת המדינה. אמנם, אומר הרב, האושר 
הנשגב הזה צריך לביאור ארוך ועמוק כדי להעלות אותו בימים חשוכים 
ואפלים, כאשר המדינה לא הולכת ופועלת בדרך הזו, אבל בכל זאת "לא 

מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר עליון".
מכוח דברים נשגבים אלו התווה לנו דרך מו"ר הרצי"ה זצ"ל, אשר כבר ראה במו 
עיניו את הקמת המדינה והוא מלמד כי "קידוש השם היותר גדול שבהיסטוריה 
הוא מה שאנו חיים עכשיו, ת ק ו מ ת  מ ד י נ ת  י ש ר א ל, חזרת עם ישראל למצבו 
הבריא... ישראל שהולך וחוזר עכשיו לבריאותו - זהו קידוש השם היותר גדול, 
כדברי יחזקאל הנביא: 'וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגוים... וקיבצתי אתכם 
 מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם'." )שיחות הרצי"ה, בראשית עמ' 54(.
ועוד לימדנו רבנו "כל טרקטור וכל טנק וכל אווירון המבצר את המדינה, 

יש בו קדושה אלוקית, כל חלק וחלק זהו גילוי של התוכן הלאומי-האלוקי 
של קדושת ישראל..." )שיחות הרצי"ה ליום העצמאות עמ' 122(. הרב 
צבי-יהודה זצ"ל ראה וידע את הקשיים והבעיות, אבל היה רגיל לומר 
שצריך 'לראות בעין פקוחה מהו הקבוע, הנצחי, המוחלט, ומה הם הדברים 
הקטנים החולפים שעליהם נתגבר מתוך עמל ופעולה עם אל'. והעיקר 
לדעת "שהקמת המדינה זוהי התגלות מלכות שמים ועלינו להרבות בשמחה 
ביום העצמאות, שמחה שזכינו להיות בארצנו העצמית ותקווה שיתקיימו 
 דברי חז"ל הקדושים, המשיח יבוא והגאולה תהיה שלמה" )שם עמ' 123(.
הרצי"ה ציין שתי נקודות מיוחדות שרואים דרכן את קידוש ה' שיש 
בהקמת המדינה, בחותמת הדואר מופיע תאריך בריאת העולם למשל 
ה'תשי"ח או ה'תשפ"א שזה אומר שהעולם הוא בן 5781 שנים, "ממדינת 
ישראל יוצאת מידי יום הכרזה על בריאת העולם ובכך גם כופרים משותפים 
 בהכרזתם של ישראל כי "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ".
ודבר נפלא נוסף המתקיים גם השנה, כשיום העצמאות ה' באייר חל 
בשבת מקדימים אותו ליום חמישי כדי שלא לחלל את השבת, אין לזה 
דוגמא בשום עם  בעולם שמקדימים או מאחרים את יום העצמאות 
שלהם, "בהחלטה החוקית של המדינה היא מודיעה כלפי עם ועולם שהשבת 
קרבה, ומשום שמירתה, משנים את תאריך השמחה. "עם מקדשי שביעי 
 כולם ישמחו ויתענגו מטובך". )שיחות הרצי"ה ליום העצמאות עמ' 135(.
השנה מגיעים אנו אל יום העצמאות בהודיה גדולה לה' יתברך שנתן עצה 
ומחשבה טובה למנהיגנו, וזכינו להתחסן מפני נגיף הקורונה, התחלואה 
יורדת ואנו שבים לאט לאט לאורח חיים רגיל, כאשר בעולם מופיע גל 
רביעי והתחלואה עולה מאוד, אפילו בארצות הברית. גם על-כך יש לנו 
להודות, על קידוש ה' הגדול הזה לעיני כל אפסי ארץ, כי ה' דיבר טוב על 

עמו ונחלתו. חג עצמאות שמח.

 הרב יורם אליהו 

ממשנת הרצי"ה
 הרב דוד לנדאו

אורות הרב קוק 
ליום העצמאות

מיציאת מצרים, מעמד הר סיני ומתן תורה זוכים 
לריבוי קידוש השם של "ושכנתי בתוכם"1, בעולם.  
הערך האידיאלי של העולם צריך להתגלות בסדרי 
העולם הריאליים, הלאומיים והחברתיים. העולם 
מגיע לבגרות, כך ששם שמים כבר יכול לחול על 
ציבור. וכששם שמים חל על ציבור ועל חברה, 

יש צורך בריכוז מדיני, לאומי 
וחברתי בבית המקדש שהוא 
ִלבם של ישראל. עוסקים בגמר 
המלאכה של הקמת המשכן, 
בית הקדושה האלוקי הנפלא 
הזה ויש שמחה גדולה: "ביום 
חֻתנתו וביום שמחת ִלּבו"2. 
קורים  הדברים  ובמהלך 

בלבולים, תסבוכת והתפוצצות נוראה של עניין 
"ושכנתי בתוכם" – משבר בני אהרן. אבל גם זה 
מוכרח להיתקן. לכל אחד מאתנו יש משברים: בכלל 
ישראל יש משברים, בעולם יש משברים ובמציאות 
יש משברים. אבל גם במשברים אין רבונו של עולם 
עוזב אותנו: "כי לא יּטֹש ד' עמו ונחלתו לא יעזֹב"3. 
צריך לעבור דרך המשברים. בדורות אחרונים יש 
חבלי משיח. כל המשברים מוכרחים להסתדר. 
גם המשבר של היום חוזר לתיקונו: "וישמע משה 

וייטב בעיניו". נתרפא הפצע וחזרנו למצב של 
לכתחילה. אחרי המשבר המקדשי חוזרים למצב 

האלוקי הנורמלי של "ושכנתי בתוכם".
מוכרחת להיות נורמליזציה זו לנו ומתוך כך 
לעולם כולו, כדברי הגאון ה"אור החיים" הקדוש: 
"אשרי עולם שאומה זו בתוכו"4. דרך כל הסיבוכים 
וכל הטלטולים שעברנו, חוזר 
ה"ושכנתי בתוכם" בכל תֹקפו 
לבניין  זכינו  מילואו.  ובכל 
היסוד של כלל ישראל. דרך 
כל הצרות נבנינו והשתכללנו, 
נתרפאנו ונתכוננו - הכל מכונה 
אלוקית אחת וכונניות אלוקית 
אחת, הכוללת ומקפת את כל 
ההיסטוריה כולה ואת כל הדורות כולם. גם דרך 
המשברים הנוראים הלך ונבנה עם ישראל ונתגלתה 
נשמת ישראל בעובדת מציאותו הממשית. מתוך 
כך נמשך ניצוץ של כלל ישראל לכל אחד מאתנו 
בסדרי חיינו, בסדרי הלימוד ובסדרי הישרות 

ובריאות החיים.
"לא איש אל ויכזב"5 ולא יעזוב את עמו ישראל, 
גם בסיבוכים ובמשברים וגם בכל מיני מחשכים 
ובלבולים של הגלויות, עד שמגיעה הנשמה 

הזאת להארתה. על פי החשבון האלוקי מגיע קץ 
הסתלקות הקללה האלוקית המשותפת, שרבצה 
עלינו ועל הארץ. לפני הרבה שנים היו מקומות 
נוראים ואיומים של מחלות, מלריה וכדומה. ועכשיו, 
ב"ה, חזרה הברכה על הארץ ועל תנובת הארץ 
ומופיעה תקומת הארץ. היו "שנות ראינו רעה"6, 
שנים של הריגה בזמן המעשה האלוקי של עקירת 
נשמות. ודרך כל ההריגות הנוראות והאיומות של 
מיליונים, חוזרת האומה למקומה ומתגלים נשמת 
האומה וגוף האומה. ככל שנתאמץ יותר בדבקות 
בתורה, מתוך ראיית עין בעין בשוב ד' ציון, נזכה 
יותר להרבות אור חדש על ציון וקידוש השם בכל 

מלוא רוחב ארֵצנו7.

1.  שמות כ"ה ח’.
2.  שיר השירים ג’ י"א.

3.  תהלים צ"ד י"ד.
4.  שמות י"ט ז’.

5.  במדבר כ"ג י"ט.
6.  תהלים צ’ ט"ו.

7.  ע"פ שיחות הרצ"י ויקרא עמ’ 66-71.

קידוש ה' הגדול

ממשבר לתקומה
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ה לֹוַח ַהזֶּ ְשׁ מִּ אן בַּ  כָּ
ה  ֲאִני ַחוָּ

ִני  ִעם ֶהֶבל בְּ
דֹול ִני ַהגָּ ְראּו ֶאת בְּ  ִאם תִּ

ן ָאָדם  ַקִין בֶּ
ֲאִני ידּו לֹו ֶשׁ גִּ  תַּ

)דן פגיס, תש"ל 1970(

כמו מכשיל את  הניסיון לכתוב על השואה 
עצמו. כמה שלא ננסה להיכנס לחור השחור 
הזה  – להיכנס  ולצאת בשלום, נראה שכמו 
חור שחור, הוא ישאב אותנו אליו בכוח עצום 
ויפרק לחלקיקים. לכן, לראשונה מזה זמן רב, 
חשתי כמעט התנגדות פנימית להתיישב ולכתוב 
מחשבות על משמעות היום הזה עבורנו, דור 

שלישי לזיכרון השואה. 

בדברים הבאים אבקש לגעת בקצרה בנושא שאולי 
מהווה עבור האדם המאמין בדורנו שאלת מפתח 
בכינון יחסיו עם בורא העולם; היכן אלוהים היה 
בשואה? האם ניתן להישאר אדם מאמין לאחר 
השואה? ואולי, יותר מכל – מה טיב האמונה 

שנותרת בתוכנו לאחר ימי החושך ההם?

כדי לנסות להתחיל לענות לעצמי על השאלות 
הללו, אבקש להתבונן בשורשים הרעיוניים 
שהובילו אל מסע הרצח הנורא מאז תולדות 
המין האנושי; באידיאולוגיה הנאצית וביסודות 
שעליהם היא נשענה. לכל איש ולכל חברה 
אנושית יש סיפור מכונן, 'מיתוס' ביוונית, או 
'נרטיב' - בלטינית. המיתוס הוא סיפור העומק, 
דרכו רואה האדם או העם את המציאות ודרכו 
נבנה ה'אתוס' – הדמות והתכונות הנשאפות 
מאותו סיפור מכונן. מהו אפוא הסיפור הגרמני 

המכונן שהוביל לזוועות השואה?

ממלכת השטן
בספרו של פרופ' שלמה גיורא שהם, )אנטישמיות: 
ואלהאלה, גלגלתא ואושוויץ(, הציג את עומק 
השחיתות והרוע שאפיינו את ההנהגה הנאצית. 
כיצד יכולה היתה חבורה מושחתת כזאת להוביל 

עם המונה שמונים מיליון נפש? בדבריו הסביר 
את היסודות הפאגאניים הגרמניים שעמדו ביסוד 
האידיאולוגיה הנאצית. על פי המיתוס הגרמני 
הקדום הכוח השליט בכל המציאות – ובכללה 
באלים – הינו הגורל הקובע את כל שיקרה 

במציאות.

במיתוס הגרמני הזה שולטת תפיסה דטרמיניסטית 
קיצונית, השוללת את החירות, וממילא – מבטלת 
את המוסר המבוסס עליה. תוארם העיקרי של 
האלים במיתולוגיה הגרמנית הוא 'לוחם אדיר'. 
ראש האלים הגרמני הוא אל מלחמה, המצטיין 
בשתלטנות ובתככנות, וחולש על סביבתו בכוח 

הזרוע ובכשפים.

"על פי תודעתו העצמית, ולפי דעת רוב בני 
עמו, מילא היטלר ימ"ש את תפקיד 'אודין', ראש 
האלים, כחלק ממהלך השיא של שיבת המיתוס 
הגרמני אל המציאות. הנאצים, מראשיהם ועד 
אחרון חייליהם, התאפיינו באכזריות )גם כלפי 
גרמנים שבגדו או סטו(, בנקמנות, בתאוות כבוד, 
בכחש ומרמה ועוד – אכן 'ממלכת השטן'" )הרב 

תמיר גרנות, מתוך שיעור בנושא השואה(. 

לאור תיאור זה, מובן לגמרי שהשואה איננה 
תאונה היסטורית מקרית, אפילה פתאומית שירדה 
לפתע פתאום על גרמניה, אלא ברית מודעת 
של התרבות הגרמנית עם השטן. השטן קרי – 
הדחף האנטי-מוסרי העומד ביסוד סיפורי העם 
הגרמניים. שטניות זו איננה אלא יישום ממשי 

של הנרטיב המכונן של העם הגרמני.

למה הרקע הזה חשוב לדעתי ומדוע היהודי הוא 
האויב האולטימטיבי של אותה תרבות גרמנית 

עממית?

כשאלוקים נעלם
ההשחתה הגרמנית של צלם אלוקים שבאדם היא 
לעניות דעתי התגלות מהופכת ומעוררת זוועה, 
למעמד הר סיני. לימדונו חז"ל: "מאי הר סיני? 
שמשם ירדה שנאה לאומות העולם" )שבת פט, א(. 

ההתגלות בסיני דחקה את הברבריות השטנית 
והולידה שנאה כבושה בכל העמים הקדמונים 

והשליטה. מעתה, לא הכוח  תאבי העוצמה 
הוא מקור הזכות הבלעדי אלא הזכות מהווה 
את ההצדקה לשימוש בכוח. לא בכוח הזרוע 
כשלעצמו אלא בצדק, במוסר, בערכים העומדים 

ביסוד הכוח.

זהו המתח היסודי העומד בליבת סיפור הרצח 
הראשון בהיסטוריה. קין והבל משקפים שתי 
תפיסות עולם יסודיות: הבל –את החיים כמתנת 
אלוקים, מול קין – החיים כבעלות וככוח. וכך 

כתב הרב יונתן זקס זצ"ל: 

"בסיפור קין והבל, הבל מייצג את המוסר האנושי 
– מוסר המושתת פחות על תודעת החטא ויותר 
על העובדה שאנו נשמות המגולמות בגופים 
בעולם גשמי... זה כל מה שאנחנו – הבל, רק 
נשימה. אך זוהי נשימתו של אלוקים. החיים 
קדושים..."העיקרון האתי-משפטי שהמקרא כולו 
מתבסס עליו הוא ששום דבר אינו שייך לנו. 
הכול – הארץ, תנובתה, הכוח, הריבונות, הילדים 
והחיים עצמם – שייך לאלוקים. יש לנו קניין, 
אך אין לנו בעלות... קין מייצג את ההפך: הכוח 
כבעלות, הבעלות ככוח... אותה משמעות בדיוק 
מצוינת בשמו של האל המקראי של האל הכנעני 
הראשי, בעל... בעיני המקרא, זוהי התגלמות 

העבודה זרה..." )לא בשם האל עמ' 254-256(.

הרצון לחיים, חיים מקודשים שאלוקים עומד 
במרכזם, ולעומתו הרצון לעוצמה, לכוח, לבעלות 
ולשליטה. שתי תפיסות עולם. האחרונה רוצחת 
את הראשונה, תרתי משמע. כאשר זו עולה זו 
יורדת. השואה אפוא היא עדות אילמת ומבעיתה 
למה שמתרחש כאשר אלוקים נעלם מאופק 

התודעה האנושית.

...

נדמה לי שיש בקריאה הזאת דרך נוספת לענות על 
שאלות הפתיחה הנוקבות אודות האמונה לאחר 
השואה. השואה היא הסתר הפנים האולטימטיבי 
שהתגלגל כחובה על ידי העם הגרמני ותרבותו. 
תרבות קין הגרמנית, האכזרית והפגאנית צללה 
לתהומות אפלתה המחרידות ולעומתה קמה וגם 
 ניצבה האמונה היהודית בטוב, בחמלה ובתקווה. 

"זה לעומת זה עשה אלוהים".

הרב ליאור לביא

בשביל הנשמה
אלוקים בשואה

התקשרו: 02-6475073

חדש מערוץ מאיר: 
כדי שתוכלו להמשיך ולהאזין 

לדברי תורה ולהחכים, 
מעכשיו ניתן להאזין לשיעורים 

ללא חיבור לאינטרנט
 בעלות שיחה רגילה

?WIFI ללא קליטת
נגמרה חבילת האינטרנט?

תורה מה תהא עליה???
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מסכת בבא מציעא

בעיני בני אדם
מבוא

במאמר זה נדון בשאלה מרתקת: 'האם ישנו 
העבירות  חומרת  לתפיסת  הלכתי  תוקף 
בעיניים אנושיות?' האם אנו מתייחסים לחומרה 
האובייקטיבית או הסובייקטיבית של העבירות? 
נניח שעבירה מסוימת חמורה בעיני הבריות יותר 
מעבירה אחרת, האם ניתן לטעון שפלוני שעבר 
את העבירה הקלה בעיניו לא בהכרח יעבור את 

העבירה החמורה בעיניו? 
האם מי שחשוד על הממון גם חשוד על השבועה?
בסוגייתנו )ב"מ ה, ב( רבי יוחנן ואביי נחלקו 
בשאלה 'האם החשוד על הממון גם חשוד על 
השבועה?' רבי יוחנן סובר שמי שחשוד על הממון 
אינו חשוד על השבועה ואילו אביי סובר שמי 

שחשוד על הממון חשוד על השבועה. 
מהי סברת רבי יוחנן?

לפי רש"י העובדה שהאדם חשוד על הממון 
אינה מעידה בהכרח שהוא יהיה גם חשוד על 
השבועה. ומדוע? "דחמיר הוא לאינשי איסור 
שבועה מאיסור גזילה ]=בני אדם רואים איסור 
שבועה באופן חמור יותר מאשר איסור גזל[" 

)שם(.
איסור גזל )במובנו הרחב( הוא איסור שרבים 
נכשלים בו כדברי רב יהודה בשם רב: "רוב בגזל, 
ומיעוט בעריות, והכל בלשון הרע" )ב"ב קסה, א(. 
רשב"ם מסביר "רוב בגזל - רוב בני אדם חשודין 
על הגזל כעין גזל שמורין להתירא במשא ובמתן 

לעכב איש מריוח הראוי לו לחבירו". 
לעומת זאת, איסור שבועה לשקר הינו איסור 
שבעיני בני אדם הוא איסור חמור ביותר )ראה 
תוס' ב"מ ה, ב ד"ה דחשיד ועוד(. ולכן, למרות 
שאדם שעובר על איסור גזל הוא לא יעז להישבע 

לשקר. 

ההלכה מאמינה באדם
ובדוגמאות  בדוגמא לעיל )חשוד על הממון( 
רבות אחרות מצינו שישנו תוקף הלכתי )לחלק 
מן השיטות( לתפיסת חומרת העבירות בעיני 
בני אדם. עלינו לשאול מה הסיבה לכך? מדוע 
מתחשבים בתפיסת בני האדם הסובייקטיבית 
בחומרת העבירות? מדוע שלא נתייחס רק לחומרה 

האמיתית האובייקטיבית? 
ברובד הפשוט יש כאן ודאי שאלה מעשית לבירור 
הספק כיצד האדם החשוד ינהג לפי ערכיו ]לדוגמא: 
האם הסבירות היא שהחשוד על הממון יהיה בהכרח 

גם חשוד על השבועה?[. 
אך לבי אומר לי שיש כאן רעיון עמוק יותר: ההלכה 
מאמינה באדם. ההלכה מאמינה בטוב הגלום בכל 
אדם. אנו יוצאים מתוך הנחת יסוד שרוב בני האדם 
הם הגונים וישרים ולכן כאשר יש הוה אמינא בגמרא 
להתנהגות לא הגונה וישרה מצד בני אדם היא 
מזדעקת: "אטו ברשיעי עסקינן?" ]=וכי אנו עוסקים 

ברשעים?![ )קידושין לב, ב; גיטין ל, ב ועוד(. 
ולכן, ההלכה מאמינה שאפילו לאדם שעובר עבירות 
ישנם ערכים חשובים בעיניו וקווים אדומים שהוא 
לעולם לא יחצה. לדוגמא, כפי שראינו לעיל, אפילו 
אם אדם חשוד על הממון, אין זה מעיד עליו בהכרח 
שהוא ישבע לשקר, כי השבועה חמורה בעיני בני 
אדם. ודוגמא נוספת, אפילו אם אדם מוכן לחלל 
שבת במזיד, אין זה מעיד עליו בהכרח שהוא יחלל 
גם את יוה"כ במזיד שהרי בעיני בני אדם יוה"כ 
הוא יום נשגב לכפרה ומחילה )תוספות חולין קא, 
ב ד"ה הזיד(. זאת ועוד, אפילו עם הארץ שבדרך 
כלל ישקר ביום חול לגבי מעשרות, אין זה מעיד 
עליו שהוא ישקר בשבת כי "אימת שבת עליו" והוא 
יאמר אמת בשבת )ירושלמי דמאי ד, א ובפיהמ"ש 

לרמב"ם שם(. 

הרעיון הזה מלמדנו שהעיקרון העומד מאחורי 
הדוגמאות הללו הוא ש"אפילו ריקנין שבך מלאין 

מצוות כרמון" )סנהדרין לז, א ועוד(.   

נקודות למחשבה
1. חשוב לזכור כי לעתים התפיסה של בני אדם לגבי 
חומרת המצוות והעבירות היא מוטעית ולפעמים 
אפילו מעוותת ]ראה: ישעיה א, יא-יז; יומא כג, א 
)קשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים(; 
מכות כב, ב )בני אדם שעומדים לכבוד ספר התורה 

ולא עומדים לפני תלמידי חכמים( ועוד[.
2. מדוע אנו מתחשבים בחומרת העבירות בעיני 
בני האדם? והרי עבירה גוררת עבירה )אבות ד, 
ב( ולכן אם אדם חשוד על הממון מדוע העובדה 
שהוא עבר עבירה אחת לא תגרור אחריה גם את 

העבירה של שבועת שקר?
3. כיצד ניתן להתחשב בחומרת העבירות בעיני בני 
אדם? והרי הרמב"ם שלל עשיית מדרגות בתורה 

)בשו"ת סי' רסג(!
אשמח לשמוע מה דעתכם לגבי שאלות אלו...

לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com 

הציבור מוזמן לשיעור ייחודי המשלב למדנות 
ישיבתית עם עומק אמוני ושאלות קיומיות. 
השיעור מתקיים ב'זום' בימי רביעי בשעה 20:30 
בע"ה. חפשו בגוגל: 'בית מדרש גמרא באמונה' 
.)www.gemarabemunah.co.il( 
להצטרפות לקבוצה השקטה סרקו את הברקוד.

 סדרת 
'גמרא באמונה'

חלק ח'

נתן קוטלר

הרב חגי לונדין

מתוך העם ולמען העם
בפרשת שמיני אנו נתקלים בטרגדיה. 'ויהי ביום השמיני' - היום השמיני 
של חנוכת המשכן היה אמור להיות יום חגיגי. יום של שמחה. והנה 

דווקא הוא מביא לאסון במותם של נדב ואביהוא. 
מה היה חטאם את של בני אהרון? הם הקריבו 'אש זרה'. הם צדיקים 
ומלאי רצון לקרבה אל ה' אולם עשו זאת לא באופן שציווה ה', לא 
בתור שליחים של התורה ושל עם ישראל אלא ביוזמה פרטית. לכהנים 
יש תפקיד מיוחד - 'ושמתי את שמי על בני ישראל ואני אברכם' - הם 
אמורים להיות השליחים של עם ישראל. יוזמה אישית היא דבר נפלא 
בתנאי שהיא מגיעה כחלק מהשליחות הלאומית. מתוך העם ולמען העם.
בעם ישראל יש דרך מיוחדת לקיים מצוות. התקבל מנהג לומר לפני 
עשיית מצווה 'לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה טמיר ונעלם 

בשם כל ישראל'. התורה לא סתם מסמיכה את ברכת הכהנים לפרשיה 
שלנו, ברכת כהנים מלמדת מהיכן מגיעה הקדושה. כאשר הקדושה 
היא רק תוצר של כישרון פרטי - אין לה קיום. 'כל תורה שאין לה בית 
אב אינה תורה'. בדורנו אנו נתקלים בהרבה אנשים מוכשרים ורהוטים 
אולם תמיד צריך לבדוק האם הם חלק מבית מדרש, האם הם באים 
בשם מסורת האומה לדורותיה או בתור אנשים פרטיים ואזי זו 'אש 

זרה', אש נוצצת אמנם, אבל עדיין זרה.

לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ )!( 
למספר 0545753771

  לב
הפרשה
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נישואין בצל קשיי קשב וריכוז
האתגרים המורכבים בין בני זוג, מאפשרים לכל 
אחד מהם צמיחה אישית וזוגית, כפי שכבר כתבתי 
בעבר. אך כאשר יש לאחד מהם, או לשניהם קשיים 
של קשב וריכוז ואימפולסיביות, ההתמודדות קשה 
שבעתיים, עד כדי שנראית כאילו בלתי אפשרית. 
קשיי קשב וריכוז מצויים הן כגורמים מולדים 
והן כגורמים נרכשים. חשוב לדעת שקשיים אלה 
אינם מחלה, אלא קשיי התמודדות. ישנן דרכי 
התמודדות רבות שיש צורך להתאימן באופן אישי.  
במאמר הזה, אתייחס רק לתופעות ולקשיים שבלטו 
במהלך הייעוץ, תוך כדי הניסיונות להתמודד עמם. 
המטרה שלי לפתוח צוהר בנושא וכל מי שמוצא 
בעצמו שקיימים אצלו קשיים דומים, יפנה לגורמים 

המתאימים, בנוסף לייעוץ זוגי.
קיים קושי בהגדרת הבעיה )אלא אם אובחנה 

מראש( ואמנה מתוכן שתי סיבות: 
מאפייני הקשיים קיימים גם באנשים שאינם עם 
קשיי קשב וריכוז. ההבדל הוא בריבוי התסמינים 
ובעוצמתם, הנמצאים אצל אדם אחד )ולא מחייב 

את כולם(.
גברים ונשים עם קשיים אלה, בדרך כלל חכמים 
וכריזמטיים. המוח  ויצירתיים, פעילים מאד 
שלהם מכיל דברים רבים בעת ובעונה אחת, כך 
שהם רוצים לעשות הכול וקופצים מדבר לדבר, 
מתפזרים ולעיתים מתקשים לסיים משימות 
ועלולים לשכוח את הבטחותיהם הכנות )ואלו 
רק חלק מההתנהגויות הנובעות מקשיי קשב 
וריכוז(. הבעיות שנוצרות מכך שהתנהגויות אלה, 
מתפרשות אצל הזולת בין השאר, כחוסר אכפתיות, 

זלזול ואפילו כאנוכיות.
גיא ואילנה הגיעו אלי מותשים ומאוכזבים. הם סיפרו 
שיש ביניהם אהבה גדולה שלא מצליחה להתממש, 

בגלל מריבות קטנוניות ושטותיות, כדבריהם. 
"אני אוהבת את הראש הגדול שלו, את השאיפה 
להצליח בגדול, את הלב הטוב, את היצירתיות 
בהתמודדות וביציאה ממצבים לא אפשריים 

במהירות, ובאומץ שלו לקחת סיכונים", אמרה 
אילנה. "לעומתו, אני מאד שקטה ונמשכתי 
לאנרגיה שלו שחסרה לי. אבל בחיים שלנו ביחד, 
אני רואה גיא אחר. גיא שמתנתק ממני כשאני 
משתפת אותו ומתעסק תוך כדי, בכל מיני דברים. 

שהוא  מרגישה  אני 
צריך אקשן ואני לא 
מעניינת אותו. אני רבה 
איתו על דברים שהוא 
דוחה כל הזמן. כבר 
שנה שהברז מטפטף 
באמבטיה. הוא מבטיח 
לתקן ונראה לי שהוא 

באמת מתכוון. אבל לאחרונה, אני כבר לא מאמינה 
לו. הוא מזלזל בצרכים שלי. אפילו דבר קטן 
שביקשתי ממנו, שירים חפץ מסוים, הוא מבטיח 

ושוכח ומתנצל שבכלל לא ראה אותו..."
היא ניסתה להמשיך וגיא התפרץ: "את הופכת אותי 
לאדם נוראי. את לא נותנת לי לדבר, את חושבת 
שהכול צריך להיות כמו שנראה לך ואת בכלל 
שוכחת את הדברים הטובים שאני כן מתאמץ 
לעשות ולבוא לקראתך. את מחפשת אותי בפינה... 

אני לא כזה גרוע כמו שאת מתארת אותי..."
תוך כדי שאני מקשיבה, סימנתי לעצמי לבחון, 
האם יש לגיא קשיי קשב וריכוז לאור הקושי 
להתרכז בהקשבה, מבטיח, שוכח, דוחה... המשכתי 

להקשיב.
"אני לא אמרתי שאתה גרוע", התגוננה אילנה. 
"אני פשוט סובלת. אמרתי שיש לך כוונות טובות, 
אבל בפועל אני מרגישה בלאגן וחוסר יציבות. 
אתן לך דוגמא מהשבוע שעבר", פנתה אלי אילנה: 
"גיא נסע עם האוטו לעבודה ואמרתי לו יום לפני 
כן וגם הזכרתי לו בבוקר שאצטרך את האוטו 
בשעה ארבע אחה"צ. הוא הבטיח להגיע בשלוש 
וסמכתי עליו. בפועל הגיע בחמש! תגידי את. איך 
לא אתפוצץ? אי אפשר לסמוך על ההבטחות שלו 

ובכלל, אנחנו תמיד מאחרים לאירועים, כי ברגע 
האחרון הוא מתעכב בעוד מקום, כי זה על הדרך... 

אני מתוסכלת ומרגישה חיה בתוך בלאגן..."
היא נראתה חסרת אונים והוא, בהבעת פנים של 
ייאוש. הוא החל לדבר בשטף והיא כבר לא הייתה 
מסוגלת להקשיב לו. 
שהוא  הסביר  הוא 
איחר ממש לא בכוונה, 
כי היה משהו בעבודה 
שהוא היה חייב לסיים 
לזמן  לב  שם  ולא 
שעבר. לגבי האיחורים 
לאירועים, אמר שזה 
לא איחורים גדולים והיא כל כך מדייקת שהיא 
מגזימה. החיים זורמים ואי אפשר להיות רובוטים 

כאלה.... אני לא יכול להמשיך ככה...".
"מה בכל זאת משך אותך אליה?" שאלתי את גיא. 
הוא הסתכל עליה במבט רך: "השקט שלך, 
האחריות הגדולה והמסירות כלפי וכלפי הילדים. 
אני גם זקוק ליציבות שלך שגם משגעת אותי. אני 
אוהב אותך ואכפת לי ממך... אבל את מתנהגת 
במידת הדין כלפי... אז אולי קצת במידת הרחמים?"
בדוגמא של גיא ואילנה, ניתן לראות שקשיים 
זוגיים "רגילים", הופכים למורכבים ועוצמתיים 
יותר. קשיי הקשב והריכוז, ויש כאלה שיש להם 
גם היפראקטיביות, מקשים על האדם לווסת את 
התנהגויותיו. אבחון, למידה של דרכי התמודדות 
מותאמים ליחיד ולזוג, מאפשרים שינוי וחיים 

טובים יותר.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים 

המעניינים אתכם -
esteravr@gmail.com 

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי // זוגיות

 ַאְלַּפִים ָׁשָנה ִצִּפינּו 
 ְלָהִרים ֹראֵׁשנּו 

 ִלְזֹקף ֵּגֵונּו 
 ְּבֶאֶרץ ַחֵּיינּו 

 ְוִליֹנק ֵמֹעֶׁשר ַּתְרּבּוֵתנּו 

 ַאְך ְּכָאז, ְּבִהָּפְרֵדנּו ִמן ַהִּמְצִרים 
 ָהיּו ִמי ֶׁשּנֹוְתרּו ְּבתֹוְך ַהְּמָצִרים 

 ִּבְקׁשּו ָלׁשּוב ֶאל ִסיר ַהָּבָׂשר 
ר   ְּכִאּלּו ָהִיינּו ָׁשם ָעם ְמֻאּׁשָ

 ֵּכן ַהּיֹום, ַׁשְבנּו ֵהָּנה ַעם ַרב
 ְוַרִּבים ֲעַדִין חֹוְׁשִקים ְּבַתְרּבּות ַהַּמֲעָרב 

 ִנְתִלים ָּבּה ְּכַעל ִסיר ַהָּבָׂשר 
 ְּכִאּלּו ַסר ַטֲעָמּה ַהַּמר 

 הֹוי ַאְרֵצנּו, ָשַממת ַאְלַּפִים ָׁשִנים 
 ָׁשַמְרְּת ָלנּו ֱאמּוִנים 

 ָמַנְעְּת ִמָּזִרים ֵּפרֹוַתִיְך 
 ָאַצְרָּת ֶאת טּוֵבְך ַלֲאהּוַבִיְך 

 ְוִהֵּנה ָאנּו, ָׁשִבים 
 ּוְבָיֵדנּו - ְזכּות ַהְּבִחיָרה 

 ָלׁשּוב ֶאל ֵחיֵקְך ְּבהֹוָדָאה ְוִׁשיָרה 
 ְּכָבִנים ֲאבּוִדים ֶׁשחֹוְזִרים 

 אֹו ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְרעֹות ִּבְׂשדֹות ָזִרים

 ַאְך ֵּכיָון ֶׁשְּבתֹוֵכנּו ְטבּוָעה ַהֵחרּות 
 ֹלא נּוַכל עֹוד ָלֵׂשאת ֶאת ַּכְבֵלי ָהַעְבדּות 

 ְו"ָנׁשּוב ִלְהיֹות ֶנֱאָמִנים ְלַעְצִמיּוֵתנּו 
ְלֶצֶלם ֱאֹלִקים ֲאֶׁשר ְּבִקְרֵּבנּו"...

ַעְבדּות או ַעְצָמאּות  / יפה ו.

ניתן לראות שקשיים זוגיים "רגילים", 
הופכים למורכבים ועוצמתיים יותר. 

קשיי הקשב והריכוז, ויש כאלה שיש 
להם גם היפראקטיביות, מקשים על 

האדם לווסת את התנהגויותיו.
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רוני: תיזהר ממני!! רן: אבל אני לא מכיר את מני!... 
)מתוך פורום הבדיחות באתר(

ַטֲהַרת ַהֶּנֶפׁש

ְיָלִדים, ִנִּסיֶתם ַּפַעם ַלֲחֹׁשב ָמה ַהְּמֻׁשָּתף ַלַחּיֹות ְוַלְּבֵהמֹות 
ִהִּתיָרה  ֶׁשאֹוָתם  ַהַחִּיים  ְּבַבֲעֵלי  ְמֻיָחד  ָמה  ַהְּטהֹורֹות? 

ַהּתֹוָרה ֶלֱאֹכל ּוְלָהִביא ֵמֶהם ְלָקְרָּבן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ֲחָכֵמינּו ְמַלְּמִדים אֹוָתנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא 
רֹוֶצה ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות ִיְהיּו ָמה"ִנְרָּדִפים" ְוֹלא ֵמָה"רֹוְדִפים". ֶזה 
ַאֲחֵרי  רֹוְדפֹות  ְוֵאיָנן  טֹוְרפֹות  ֶׁשֵאיָנן  ְּבֵהמֹות  ֶׁשַרק  אֹוֵמר 
ַחּיֹות ֲאֵחרֹות – ֻמָּתרֹות ְלַהְקָרָבה ְלָקְרָּבן. ָלֵכן ַהָּנֵמר ְוָהַאְרֵיה 
ְלָמָׁשל ֵאיָנם ֻמָּתִרים ְלַהְקָרָבה. ַהָּפָרה, ַהֶּכֶבׂש ְוָהֵעז ֶׁשֵאיָנם 

טֹוְרִפים – ֻמָּתִרים ַלֲאִכיָלה ּוְלַהְקָרָבה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַּבֲעֵלי  ְּכמֹו  ֵלב  טֹוֵבי  ֶׁשִּנְהֶיה  אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  רֹוָצה  ַהּתֹוָרה 
ַּבֲעֵלי  ְּכמֹו  ְּבַאְכָזִרּיּות  ִלְנֹהג  ִנְתַרֵּגל  ְוֹלא  ַהִּנְרָּדִפים,  ַהַחִּיים 
ְטהֹורֹות  ֵאיָנן  ַהּטֹוְרפֹות  ַהַחּיֹות  ְוָלֵכן  ַהּטֹוְרִפים.  ַהַחִּיים 

ְוֵאיֶנּנּו ַמְכִניִסים ִמְּבָׂשָרם ְלתֹוְך ּגּוֵפנּו.

 חידת חדגא: מצאו בפרשה 2 מילים רצופות שבהן 3 אותיות 
זהות, בניקוד שונה.

 חידת פולקע: 
למי יש כוח ובכל זאת הוא על הארץ?

1. מה שמם של בני אהרון שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה ה'?

2. השלימו: "וישמע _____ וייטב בעיניו"

3. מהם סימני הטהרה של הדגים?

4. האם התנשמת )עוף( כשרה לאכילה?

5. האם ישנם חגבים שמותרים באכילה?

6. האם השחף הוא חיה או עוף?

7. האם בפרשה ישנה רשימה של העופות הטהורים?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת שמיני תשפ"א

192

פרשה מאירה

מבוך יום העצמאותמבוך יום העצמאות תמונות בפרשהתמונות בפרשה
מצאו ְלמה רומזות התמונות!

1

4

2

5

78

3

6

9

X4

8

עזרו לדני להגיע אל דגל ישראל!

ֲאִני ִמְׁשּתֹוֵקק ְלֵבית ִמְקַּדׁש

ב''ה ִהְצַלְחִּתי , ְּבַחְסֵדי ד' ַעל ַעּמֹו, ְלָהִקים ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל. 
ַעְכָׁשו ִהִּגיַע ַהְּזַמן  ִלְבנֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 
"ְוִהִּניַח ָלֶכם ִמָּכל אֹוְיֵביֶכם" ְוָאז "ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 

ִיְבַחר"]1[.
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ַהֵּלב ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, הּוא ַהָּמקֹום ֲהִכי 

ָקדֹוׁש ָּבעֹוָלם. הּוא ַהָּמקֹום ּבֹו ׁשֹוֵכן ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם.
 ַּכּמּוָבן ָּפִניִתי ֶאל ָנָתן ַהָּנִביא: "ְרֵאה ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבֵבית ֲאָרִזים, 

ַוֲארֹון ָהֱאֹלִהים יֹוֵׁשב ְּבתֹוְך ַהְּיִריָעה"]2[. ֶזה ֹלא ִיָּתֵכן. ֲאִני ָּגר 
ְּבָמקֹום ָקבּוַע ּוְמֻסָּדר, ּוֵבית ד' הּוא ְּבֹאֶהל ְזַמִּני. ָצִריְך ִלְהיֹות 

ְלֶהֶפְך: ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיְהֶיה ַהָּמקֹום ַהִּנְפָלא ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם, 
ַוֲאִני ָאגּור ְּבִדיָרה ְקַטָּנה.  ָעָנה ִלי ָנַתן ַהָּנִביא: "ָּכל ֲאֶׁשר 

ִּבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵׂשה, ִּכי ד' ִאְּתָך"]3[. ֲאִני סֹוֵמְך ָעֶליָך, ַאָּתה ָּדֵבק 
בד', ּוָמה ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ְּבִלְּבָך, ֶזה ְרצֹון ד'.

ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ּוַמְתִחיל ִמָּיד. ְזִריִזים ַמְקִּדיִמים.

--------------------
1. מלכים ב  ז  א.  רש''י. דברים יב  י.

2. שם  ב.
3. שם  ג.

ְמִגַּלת ָּדִוד 92
הרב שלמה אבינר
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האם אפשר לצרף ערבים לממשלה? ודאי שלא. זו מדינה יהודית, 
מדינת היהודים, ומי שקובע את עתידה הם יהודים.

לו רצינו מדינה שגויים שותפים בהנהגתה, יכולנו להישאר בגלות.

ממשלה מן הימין או מן השמאל – אלו ויכוחים פנימיים. הימין הם 
יהודים, השמאל הם יהודים. אלה הולכים לצבא ומוסרים את הנפש, 
ואלו הולכים לצבא ומוסרים את הנפש. כולנו אחים, יש חילוקי 

דעות אבל אין חילוקי לבבות.

אבל הערבים אינם יהודים. אנחנו לא מתנגדים לכך שערבים יגורו 
בארץ – כמובן בתנאי שאינם עסוקים בטרור – אבל לא יתכן שהם 
יהיו שותפים בהנהגה ויקחו חלק בהכרעות מאוד חמורות וגורליות, 
כגון מלחמה ושאר עניינים ביטחוניים, או בעניינים כלכליים כבדים, 

ואפילו עניינים הנוגעים לעם ישראל בעולם.

ולכן עלינו להסתדר בינינו, כל היהודים, באהבה ואחווה ושלום 
ורעות.

1. האם קיימת פסיכולוגיה יהודית? תורת הנפש על פי התורה? 
ודאי יש, אלא כרגע היא אינה כולה בידינו.

2. יש שתי אפשרויות להגיע אליה. א. לדלות אותה מתוך התורה. 
כמובן הרבה גדולי ישראל עסקו בזה, כגון ספר התניא, אבל 
עבודה זו רחוקה מלהיות שלמה. ב. "לגייר" את הפסיכולוגיה 
הכללית, לדחות את היסודות המוטעים, ולשמור את היסודות 

הטובים ולרוממם.

3. בשביל שתי העבודות האלה, הכרחי שיהיו ענקי עולם. כמו 
שאומרים באופן מליצי על הרמב"ם שהוא "גייר" את אריסטו. 
אבל עתה אין לנו מי שיגייר את הפסיכולוגיה הקיימת. אין לנו 
רמב"ם שיעסוק בזה. גם לגבי האפשרות השניה, יש צורך באדירי 
עולם. אמנם הזכרנו את ספר התניא שהוא פסיכולוגיה אלוקית, 
וכן ספר אורות התשובה של מרן הרב קוק, הוגדר על ידי רבנו 
הרב צבי יהודה כ"עומק הפסיכולוגיה של עומק החטא", אבל לא 
די בכל אלה כדי לפתור את כל הבעיות הפסיכולוגיות, ובמיוחד 

הפרעות הנפש ממש.

4. נכון שיש שבנו פסיכולוגיה על פי מרן הרב קוק, אך לא ברור 
שבכל מיני ציטוטים זו באמת כוונתו. זאת ועוד, יש דברים רבים 
שהוא כותב, שאינם דווקא דבריו, אלא הם שייכים לרכוש הרוחני 
הכללי של התורה שבעל פה. לא כל מה שאמר הרב קוק, הוא 

חידוש שלו.

5. אבל יש פסיכולוגיים 
ר  מ ו ל כ  , ם י ד ו ה י
יראי  גים  לו פסיכו
שמים, אשר ברור שלא 
יכניסו לטיפולים דברים 
שנוגדים את תורת ד'. 
כמובן, מלאכה זו אינה 
פשוטה כל כך, אבל ב"ה 
הם עושים אותה כמיטב 

יכולתם.

הרב שלמה אבינר

הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, בתחילת קץ המגולה של ישוב א"י, הוא מכשיר 
את החומר של כנסת ישראל, והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים 

הפנימיים, וכשיתחזק הכוח החומרי של האומה אז ייגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות 
שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, להיות לאור עולם, לעטרת תפארת בידי ד' 

ולצניף מלוכה בכף א-להי ישראל. )אורות התחיה, פג(
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סוד מדרש התולדות 
יוסף ויהודה

כרך שמיני מסדרת שיחות 
הרב יהודא ליאון אשכנזי 

(מניטו) - בה דן הרב זצ"ל 
במאפייני ובנטיות הזהות 

היהודית־עברית המתחדשת, 
בתקופה של שיבת ציון 

ובבנייתה מחדש של הזהות 
הלאומית כזהות עברית.
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