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יהדות באהבה
מכון מאיר

בהוצאת

באהבה ובאמונה
ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

 נכון לעכשיו

"גל עיני" בל"ג בעומר
"רבי שמעון בר יוחאי אומר שלושה כתרים הם: כתר תורה וכתר 
כהונה וכתר מלכות – וכתר שם טוב עולה על גביהם" )אבות ד, יד(. 
מסביר רש"י: מי שיש לו שם טוב, ומעשים טובים נמצאים בו, הוא 

משובח מכולם שנאמר: "טוב שם טוב משמן טוב".
זכה רשב"י בעל השם הטוב לחבר את ספר הזוהר הקדוש ההולך 
ומאיר באורו הטוב והמתוק, אשר בזכותו אנו יוצאים מהגלות )זהר, 
פרשת נשא(. על אחת כמה וכמה שמאיר לנו כאשר אנו כבר קמים 
לתחיה בארצנו הקדושה, אשר רשב"י אהב אותה כל כך ומסר את 
נפשו עליה. רשב"י לא היה מוכן בשום פנים ואופן להשלים עם שלטון 
זר בארץ ישראל, גם כאשר הדבר סיכן את חייו ואת חיי בנו )מס' שבת 

לג, ב( ונאלץ להסתתר שנים רבות במערה.
נכון לעכשיו, זכות השם הטוב של רשב"י ומסירות הנפש שלו 
על עם ישראל וארץ ישראל עומדת, ורבבות עמך בית ישראל מכל 
החוגים מדליקים מדורות שהן נראות זיכרון לעילוי נשמתו הטובה 
של רשב"י ההולכת ומאירה לנו מדור דור. זכותו וזכות מסירות נפשו 
על עם ישראל, על ארץ ישראל ומסירות הנפש שלו על לימוד התורה 
הקדושה בכלל והחכמה הפנימית בפרט, תעמוד לדורנו בל"ג בעומר 
ויתקיימו דברי דוד נעים זמירות ישראל "גל עיני ואביטה נפלאות 

מתורתך" )תהילים קיט, יח(.
בציפייה לישועה השלמה
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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת 

ר' צבי גלאט הי"ד
נרצח אור לי"ז אייר תש"מ

בעיר הקודש חברון.
תנצב"ה

אזכרה
במלאת 17 שנה לפטירתו של יקירנו 

אריאל הכהן ביגון ז"ל 
נעלה לקברו ביום ראשון כ' באייר בשעה 17.30 

בהר המנוחות
המשפחה

נרות  הדלקת 
 18:35 י-ם 
 18:53 ת”א 
18:46 חיפה 

שבת  מוצאי 
 19:52 י-ם 
 19:54 ת”א 
19:55 חיפה 

אתר בתי הספר של ערוץ מאיר לילדים
לַּמוֶֹרה וְלַּתַלְִמיד

חפשו באתר ערוץ מאיר!תוכן עשיר ומגוּון לבתי הספר לשימוש בכיתה ובלמידה מרחוק

 חדש! חדש! חדש! 
מבית ערוץ מאיר לילדים

 ערוץ מאיר לילדים
לגדול באהבה
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הרב אורן טרבלסי

"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו". משה 
העיד על נדב ואביהוא שהיו גדולים ממנו ומאהרן, כפי שמביא רש"י על 
הפסוק "בקרובי אקדש": א"ל משה לאהרן, אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש 
הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך עכשיו רואה אני שהם 

גדולים ממני וממך". 
בספר הזוהר מובא שנשמותיהם של נדב ואביהוא התגלגלו והתחברו לנשמתו 
של פנחס. דבר זה רמוז בתורה. כשהתורה מציינת את שמו של פנחס היא 
מייחסת אותו עד אהרן, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. לפי הזוהר הדבר 
מובן, כי כמו שהוא בן אלעזר כן הוא בן אהרן, כי הוא כלול מנשמות נדב 
ואביהוא שהם בני אהרן. נראה שאין זה מקרי, אלא פנחס הוא הדמות 

שמתקנת את החיסרון שהתגלה באנשים גדולים אלו. 
מהו אפוא חטאם של נדב ואביהוא וכיצד הוא מתוקן בפנחס?

במדרשים1 מובאות דעות מגוונות ביחס לחטאם: "בר קפרא אמר בשביל 
ד' דברים מתו בניו של אהרן, על הקריבה, ועל הקרבה, על אש זרה, ועל 
שלא נטלו עצה זה מזה". רש"י מביא עוד, שהורו הלכה בפני משה רבם, 
ונכנסו שתויי יין למקדש. ועוד מובא במדרש שנכנסו פרועי ראש למקדש.

הרב קוק זצ"ל2 מבאר שאמנם החטאים שונים זה מזה בהתגלות המעשית, אך 
בשורשם הפנימי הם שווים. כולם מבטאים מעלה שהיא חיסרון במדרגתם 
הגבוהה. "כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, בלא 
התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות ובמדידת המידות הטובות הרי זה 
חטא נדב ואביהוא". לציוויי התורה  גדרים מדויקים, וגבולות בזמן ובמקום 
לעשייתם. החכמה העליונה יצרה סדרים שמדודים בגבולות גשמיים, אך 
נושאים בקרבם עושר רוחני אינסופי שמקרב את האדם לקב"ה. נדב ואביהוא 
הגיעו למדרגה גבוהה ובה הרגישו שרוח הקודש הפנימית שבתוכם יכולה 
להדריך אותם מעצמה בלי להיכבל לחוקים המגבילים שמתווה התורה. לכן 
קרבו לקודש הקודשים והקריבו אש זרה כדי לקרב את מה שבדרך הרגילה 
אי אפשר לקרב. וכן נכנסו שתויי יין. היין מטשטש את שיקול הדעת המאוזן 

שמנהיג את האדם. בביטוי 'שתויי יין' רצו חז"ל לומר שהייתה כוונתם 
להשליך את השכל הביקורתי שמנהיג מבחוץ ולתת להרגשתם הפנימית 
העליונה להוביל אותם על פי נטייתה הטבעית. וכן נכנסו פרועי ראש כלומר 
בלי כיסוי לראשם. פירוש הדבר שלא רצו להתכופף בפני שום תוכן עליון, 
כי לפי נשמתם הגבוהה הרגישו שהאמת שבלבם  מסוגלת להתעלות מעל 
לגבולות הרגילים. זו גם הסיבה  שלא נטלו עצה זה מזה, והורו הלכה בפני 
משה, כי כל אחד רצה להתחבר לאמת האלוקית לפי איך שהוא חש אותה 
מתוך עצמו. "ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת בלא איגוד עליון של 
תורת משה מורשה, ולא נטלו עצה זה מזה, ומורים הלכה בפני משה רבם, 

מתוך הכרה של גדלות פנימית".
לפי זה מובן מדוע תיקונם היה בפנחס. פנחס היה קנאי ונאמן לדבר ה' 
ולציוויו, "וחוזרים בהולדה שניה, בפנחס זה אליהו, המלא רוח ה' וקנאת 
הברית". הם הורו הלכה בפני משה ואילו פנחס היה נאמן להלכה שהבועל 
ארמית קנאין פוגעים בו, וזכר את ההלכה אפילו במקום שנעלמה ממשה.

כאשר ה' נגלה למשה בסנה ומנסה לשכנע אותו לקבל את השליחות לבני 
ישראל, משה מסרב ומבקש "שלח נא ביד תשלח". מתרגם יונתן בן עוזיאל 
"שלח כדון שליחותך ביד פנחס דחמי למשתלחא  בסוף יומיא". )תרגום: שלח 
ביד פנחס שהוא עתיד להשתלח בסוף הימים(. שואל השל"ה הקדוש3 מהיכן 
למד התרגום לפרש את הפסוק על פנחס, ומסביר שנדב ואביהוא רמוזים 
בפסוק. "שלח נא", נא-ראשי תיבות נדב אביהוא, שכאמור התעברו בפנחס.
נדב ואביהוא רמוזים דווקא בפסוק של שליחות מה'. חטאם נבע ממעלתם 
העליונה, שחשבו שהם יכולים להתעלות מעל לגבולות ולסדרים שקבע ה' 
בתורה. לכן תיקונם היה בכך שהפכו להיות השליח הנאמן שלו. פנחס הוא 
אליהו, עתיד להישלח בגאולה העתידה ולעשות את רצון ה' משלחו בלי 
עירוב של נגיעה אישית. מיתתם של נדב ואביהוא מלמדת שהדבר הגדול 
ביותר הוא להיות שליח לדבר ה' שמוכתב מלמעלה. מחשבת האינסוף 
גדולה מכל השגה ותפיסה אנושית, לכן הציווי האלוקי עומד מעל לכל, 
גם מעל מחשבתם של קדושי עליון כנדב ואביהוא. ועשיית רצון ה' על 
פי כל הגבולות הסדרים והדיוקים שנפסקו בהלכה צריכה להיות שאיפתו 

הגדולה של האדם.

1. ויקרא רבה,כ 
2. אורות הקודש ג,שס

3. פרשת פנחס

ממשנת הרצי"ה
 מתוך האור הכללי של יום הכיפורים שכולל  הרב דוד לנדאו

את כל כלל ישראל, בתחילת הפרשה, נמשך תיאור 
זרם החיים של האומה לדורותיה ולמשפחותיה. 
בפרשת עריות מתבררים סדרי הטהרה והקדושה 

בישראל.  הכשרות  המשפחות  של 
לאור המשבר שבפרשת "שמיני" 

ותיקונו — "מקום שבעלי תשובה 
עומדין, צדיקים גמורים אינם 
עומדין"1, - חוזר ומתרפא כל 
האומה  של  הקומה  שיעור 
כולה, ומופיע בשכלול גדול 
עוד יותר, בכל המדרגות של 

התורה, הכוללות מצוות חמורות 
ומצוות קלות, מצוות דאורייתא 

ומצוות דרבנן.
השלמות האלוקית של העם מופיעה בקשר 

ִעם הארץ של כל הדורות כולם, ולכן יש צורך 
בזהירות מיוחדת: "כמעשה ארץ מצרים אשר 
ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר 
אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובֻחּקֹתיהם לא 

תלכו", כדי לא לנתק את הקשר הזה. והנה בפרשתנו 
אנו נפגשים עם ביטוי מיוחד ביותר בעניין זה.

מובן לכל, שעבודה זרה היא הניגוד הגמור 
לקריאה בשם שמים. חלילה שתהיה עבודה 
זרה בארץ ישראל. ישנם מינים רבים 
של עבודה זרה, כגון: זורק אבן 
למרקוליס וכן העבודה הזרה 
המגונה של פעור. והנה ישנה 
עבודה זרה בעלת סגנון מיוחד 
בסוף פרשתנו: הנותן זרעו 
למולך. זאת עבודה זרה של 
הקרבת הדורות. אין זו עבודה 
זרה שפלוני או אלמוני עובד 
אותה, אבל זו עקירת הדורות: 
עקירת הדורות מדבקות באלוקים. 
כל עבודה זרה היא בניגוד ל"ואתם הדבקים 
בד' אלקיכם"2, אבל פה החמּורה שבכולן, כי 
עקירת דורות שייכת לעניין של הציבור. הדורות 
הם המהווים את הכלל, כלל ישראל וכלל האומה 

לדורותיה.

לכן מופיע זעזוע בקשר שבין העם לארץ. אנחנו 
עם מיוחד המקושר לארץ מיוחדת. ניתוק דורות 
מדבקות אלוקית, מהווה זעזוע מחריד ונורא של 
סדר הדורות של כלל ישראל, ולכן הוא מהווה זעזוע 
עמוק ויסודי בקשר של העם לארץ. בפרשת "קורח", 
נזדעזעה הארץ — מפני ההוה אמינא הנוראה של 
קריאת שם "ארץ זבת חלב ודבש" לטומאת מצרים3 
- ופתחה את פיה ובלעה את קורח ועדתו. כך גם 
כאן, מופיע ביטוי מיוחד: "עם הארץ" ירגמו אותו, 
מפני ההזדעזעות של העם האלוקי ושל הארץ 
האלוקית. ואם יעלימו עיניהם מכך, אז יהיה טיפול 
אלוקי. אחר כך מופיע תיקון הקשר בין העם לארץ 
בפרשת עריות, בשלמות הטהרה של בנין הדורות4.

1.  ברכות דף ל"ד עמ’ ב’.
2.  דברים ד’ ד’.

3.  במדבר ט"ז י"ד.
4.  ע"פ שיחות הרצ"י ויקרא עמ’ 146-8, 168.

טהרת המשפחות

התיקון של נדב ואביהוא
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הגמרא במסכת שבת )לא( מלמדת שבשעה שמכניסים את האדם לדין 
בעולם הבא שואלים אותו שאלות מספר: "נשאת ונתת באמונה? קבעת 
עיתים לתורה? צפית לישועה? פלפלת בחכמה?...". כותב על כך הרב קוק 
זצ"ל בעין אי"ה, )פ"ב, קסד(, שהאדם, כיוון שהוא פרטי, הוא מוגבל בכל 
ישותו ומציאותו, לעומת ההבנה, שהוא צריך להבין שהוא אבר מן הכלל 
הגדול של כלל האומה, וכל פרט מפרטי הטוב והאור שבאומה מצטרפים 
לחשבון כללי, גם אם לא רואים כרגע את האור שזה מביא, צריך להאמין 
שהאור והטוב הזה מובטחים לבוא. לכן באה התביעה מהאדם על כל מהלך 

חייו, האם הוא נתן לחייו את הערך הכללי הזה של צפיה לישועה.

מוסיף הרב ומלמד שהצפיה לישועה מתבטאת בשני אופנים. האחת "שימת 
עין תדירית", מעקב תמידי אחרי התהליכים, גם כשאינך רואה אירוע כלשהו 
יוצא דופן,  כמו הצופה בעמדה שחייב כל הזמן לתצפת, גם אם תקופה 
ארוכה לא מתרחש דבר. והאופן השני, כאשר מתרחש אירוע חריג צריך 
הצופה מיד להודיע ולהתריע על-כך. וכך כל אדם ברגע שרואה שמתרחשים 
תהליכים מיוחדים בקורות ימיה של האומה, הוא נדרש להצטרף ולהיות 

שותף ולסייע בכל כוחו לתהליך הגאולה.

כזה היה ידידי היקר ר' צבי גלאט הי"ד שנרצח עם עוד חמישה יהודים בליל 
שבת קודש פר' אמור אור לי"ז אייר תש"מ  בפתח בית הדסה שבחברון. צבי 
נולד בארה"ב וחש ששואה נוספת חלילה הולכת ומתרחשת על עמנו בגלות, 
מתוך שכחת ארץ-ישראל ומההתבוללות הנוראה, ולכן הרגיש צורך לפעול 
ולעורר עניין זה, הוא תבע זאת ראשית כל מעצמו וכתב ביומנו, "יש חובה 
לעשות יותר ממה שאפשר לעשות, בן אדם חייב לעשות כמה שהוא יכול, כל 
הזמן לעשות יותר ויותר כי בעצם אין גבול, אבל גם אין גבול לצורך...", ובתקיפות 
כתב לעצמו "אם אתה לא פועל תמות, אין ברירה". אותה תביעה שתבע מעצמו 
הוא דרש מכולם, לקום ולעשות להצלת עם ישראל מ"השואה" שמתרחשת 
בגלות וכך כתב לחבר, "דע ידידי, בידך להביא גאולה בדרך של אהבה, של 

רחמים ושל רצון, ואם בחרת שלא לעשות זאת זכור, יש בשמים דיין אמת!".

צבי הגיע למסקנה שיוכל להשפיע על היהודים בגלות לעלות לארץ, רק 
אם יחבר חיבור תורני ובו בירור דברים על מצוות העליה לארץ בזמננו, וכך 
ישב ימים ולילות ועסק בחיבור הזה בשקדנות ובעמקות מיוחדת. הספר 
יצא לאחר מותו ונקרא 'מעפר קומי', וגדולי ישראל נתנו הסכמתם לספר, 
הרב משה פיינשטין זצ"ל, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וראש הישיבה מו"ר הרב 
אברהם שפירא זצ"ל שכתב בהסכמתו, שהוא רואה שמלבד דברים שאמר 
בע"פ בעניין, הנה כתב דברים כדרכה של תורה בעמל ועיון, "בכשרון גדול 

מעבר לגילו הצעיר" )היה בן 21 בנופלו(.

בהקדמה לספר )שאותה הקריא לי לילה לפני שנפל(, הוא מביא את הפסוק 
משיר השירים שהדוד, הקב"ה, קורא לנו " קול דודי דופק, פתחי לי אחותי 
רעיתי תמתי...". עם ישראל לא שמע את הקריאה הזו בדור שלפני השואה  
"וכשמאחרים את המועד, כשלא נענים ליד של הדוד הנשלחת מן החור 
אז 'פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר...". וה' קוצף עלינו, ולמרות הצהרת 
בלפור והרשות שנותנים אומות העולם להקמת בית יהודי לעם ישראל, באה 
השואה הנוראה. ושוב מהדהדת באוזננו שאלת ריבון כל העולמים, כותב 
צבי הי"ד,  "התחיינה העצמות האלה?" ותשובתו של נביא ה': "ה' אלוקים אתה 
ידעת!". כל המכות שבשואה היו רק לעורר אותנו לשוב לארצנו הקדושה.. 
במדינת ישראל קם העם לתחייה, הארץ שמרה לנו אמונים... מאירה את 
פניה ונותנת פרותיה בעין יפה. אנו מטפלים בתורת ישראל ולימודה, דואגים 
לארץ ישראל וישובה,  אולם את עם ישראל, את אחינו היושבים גולים חוץ 
לשולחן אביהם, אותם אנו שוכחים. מרבית עמנו שבגלות מתבולל ממש ואנחנו, 
האם בהשקט ובבטחה נוכל לומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה"?!". "הגלות 

האיומה נמשכת, ואנו, כיצד אנו עוצרים אותה?".

כך כתב ותבע מאתנו ר' צבי, לקום ולפעול עם אל. והוא מסיים את הקדמתו 
לספר, שנחקוק על לוח לבנו את דברי הרב קוק זצ"ל, "ועל ידי חיזוק הישוב 
והתרבות אחינו בני ישראל בארץ הקודש תהיה הגאולה בקרוב יותר... וכפי 
ריבוי ישיבתם של גאולים תתרבה הברכה העליונה להחיש גאולה". אמן ואמן. 

 הרב יורם אליהו 

אורות הגאולה
הרב קוק זצ"ל

לפעול עם אל
לע"נ ר' צבי גלאט הי"ד

ד"ר מיכאל אבולעפיה

האדם  עומק  ללא  עומק.  חייבת  שלנו  הנפש 
מתייבש, מתרחק מעצמו, מתרחק מה'. הנפש חייבת 
התחדשות, חידושי תורה, עומקים של תורה. והיא 

הנפש הישראלית בדור הגאולה. 
עלינו לארץ לא כדי להמשיך 
להיות יהודים כפי שהיינו בגלות, 
אלא כדי לבנות את בית ה'. ובית 
ה' יוכל להיבנות על ידי שנבנה 
תחילה את האישיות שלנו על 

יסודות עמוקים.
במקביל, הנפש הזו זקוקה כמובן 
לחיים פשוטים, למעשים, ללימוד 
פשט, אבל היא גם חייבת לחתור 
לעומק החיים, כלומר לקנות מוחין 
חדשים, ציורים רוחניים חדשים 

ועמוקים שבשורשם האמונה, מחשבות עמוקות. אי 
אפשר למשל לנהל זוגיות טובה ללא העמקה של 
הקשר. קשה לחנך לפי רק שיטה שאומרת לנו כל 
הזמן איך לפעול. ואילו על ידי ראייה מעמיקה אנחנו 

לומדים לחנך בכל פעם מחדש בצורה שמתאימה 
למציאות המשתנה. 

באנו לעולם לתקן ולא רק ליהנות, והתיקון נעשה 
בעומק הדברים. האהבה שלנו 
מתחזקת ככל שאנחנו מעמיקים 
את המבט אל האחר, אל הרובד 
הנשמתי האינסופי שבו. בארץ 
ישראל אין דבר שנעשה סתם אלא 
כל מעשה הוא בעל משמעות, ועל 
ידי הלימוד העמוק אנחנו לומדים 
לחבר את המעשה הפשוט לעולם 

השורשים. 
ולכן ל''ג בעומר הוא יום שנמצא 
בתוך המסע המחבר בין הציונות 
לבין הגילוי הפנימי שיש בציון, 
בין יום עצמאות לבין יום ירושלים. גם בטיפול 
הנפשי, אשרינו שזכינו לראות דור של מטפלים 
שלומדים את המקצוע בצורה הכי מקצועית אבל 
יחד עם זאת קובעים את מערכת החשיבה שלהם 

בעומק המחשבה, כי אין ריפוי אלא ממקום עמוק, 
מקום שבבסיסו קיימת האמונה. הרובד השטחי הוא 
חיצוני ומפורד והעומק הוא אחדותי ומביא לנחמה. 
בשטחיות שלו, האדם אינו יכול לסלוח לא לעצמו 
ולא לאחר, אולם רק בהבנה מעמיקה הוא מסוגל 
לסלוח, כלומר הוא יכול לראות שבשורש הכול 
אחדותי, הכול מתוקן. השטחי מפחד ורק בראיה 
העמוקה אין לפחד כלל, כי חשים בעליל שיש מי 
שמשגיח ומנהל בטובו את העולם. ההבנה השטחית 
עלולה להביא את האדם לידי עצב כי הוא ירגיש 
שהכל בא רק כדי לעצב אותו, בעוד שאם יעמיק 
אל תוך עצמו יגלה ויפתח תכונה של עצמאות, 

עצמיות ועוצמתיות. 
לכן אנחנו דור שמחויב ללמוד חכמה כל אחד לפי 
דרכו, לפי טבעו. יש ללמוד עמוק וכל אחד יגדיר 
לעצמו מה זה ללמוד עמוק, קצת יותר עמוק ממה 
שהיה רגיל עד כה. גם חווית החיים, גם היצירה, 
גם חיי המעשה, כולם ניזונים מהלימוד כשהוא 

לימוד מעמיק. 

הנפש חייבת עומק
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ללא נשמה
סּו ווילאם סילברמן חוותה בכל שנות ילדותה 
ונעוריה פגיעה מינית קשה מאביה. בספרה )"בגלל 
שאני זוכרת אימה אבא אני זוכרת אותך"(, שיצא 
לפני למעלה מעשרים שנה, תיארה את חוויותיה 
הקשות ואת התמודדותה עם הכאב הנורא. את 
הקושי בניהול מערכות יחסים תקינות, בעקבות 
הפגיעה, תיארה בדבריה בריאיון שערכה עם 

גדי טאוב:    

"אני מבינה עכשיו שחיפשתי אותו בכל הגברים 
האלה. במין שאין בו נשמה. שמחסל את הנשמה. 
בעצם זה מה שמשותף לכל ההתמכרויות, לא 
רק לשלי: התמכרות למין, לאוכל, להעדר אוכל, 
לעבודה, לסמים, לאלכוהול. זה ניסיון להשתיק את 
הרגש. מפני ש'אני' שיכול להרגיש זה מסוכן מדי".

בתוך החברה המערבית המתירנית ישנם ב"ה 
עוד קווים אדומים שנשמרים באופן מוחלט. אחד 
מהקווים האדומים הללו הוא איסור גילוי עריות. 
נדמה שבדבריה של סילברמן, ניתן לראות בחדות 
את עומק הפגיעה הנפשית שנגרמת ממערכות 
יחסים מעוותות שכאלה. ההתבוננות בדבריה של 
סילברמן, מאפשרת לנו לבחון מחדש את הנושא 
הזה, המטופל בצורה מפורטת כל כך, בפרשיות 

אחרי-מות וקדושים.  

מטומאה לקדושה
שתי פרשיות עוקבות מתארות בפרוטרוט את 
מערכת איסורי העריות לסוגיהן, האחת בפרק 
יח, בפרשת אחרי-מות והשניה בפרק כ – בפרשת 
קדושים. מדוע צריכה התורה לחזור על אותם 

איסורים כמעט בשתי הפרשיות? 

נתבונן בפתיחה ובסיום פרשיית העריות שבפרשת 
אחרי מות: 

ּה ֹלא ַתֲעׂשּו  ם בָּ ְבתֶּ ר ְיַשׁ ַמֲעֵשׂה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶשׁ "כְּ
ה ֹלא  מָּ ר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָשׁ ַנַען ֲאֶשׁ ּוְכַמֲעֵשׂה ֶאֶרץ כְּ
ל ַהּתֹוֵעבֹת  י ֶאת כָּ ֵתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו... כִּ ַתֲעׂשּו ּוְבֻחֹקּ
ְטָמא ָהָאֶרץ.  ר ִלְפֵניֶכם ַותִּ י ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵשׁ
ר  ֲאֶשׁ ֲאֶכם אָֹתּה כַּ ַטמַּ ְוֹלא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם בְּ
ר ַיֲעֶשׂה  ל ֲאֶשׁ י כָּ ר ִלְפֵניֶכם. כִּ ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁ
ָפׁשֹות ָהֹעשֹׂת  ה ְוִנְכְרתּו ַהנְּ ל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאלֶּ ִמֹכּ
י ֲעׂשֹות  י ְלִבְלתִּ ַמְרתִּ ם ֶאת ִמְשׁ ַמְרתֶּ ם. ּוְשׁ ֶרב ַעמָּ ִמקֶּ
אּו  מְּ ר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְוֹלא ִתטַּ ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶשׁ

ֶהם ֲאִני ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם..."    בָּ

לעומת זאת, בפרשת קדושים, מוצגים הדברים כך:

י ֲאִני ה' אֱ-ֹלֵהיֶכם.  ים כִּ ם ִוְהִייֶתם ְקדִֹשׁ תֶּ ְשׁ "ְוִהְתַקדִּ
ֶכם".  ְשׁ ַתי ַוֲעִשׂיֶתם אָֹתם ֲאִני ה' ְמַקדִּ ם ֶאת ֻחֹקּ ַמְרתֶּ ּוְשׁ
ל  י ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ָוַאְבדִּ ים כִּ ובסיום: "ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִֹשׁ

ים ִלְהיֹות ִלי". ֶאְתֶכם ִמן ָהַעמִּ

קל להבחין שההבדל בין שתי פרשיות העריות 
הוא בהדגשת התכלית של אותה פרישה. בעוד 
בפרישה  הוא  המוקד  אחרי-מות  שבפרשת 
מהטומאה והתועבה שיש במעשים הללו, בפרשת 
קדושים הדגש הוא בקדושה שההקפדה על ציוויים 

אלה מזכה את ישראל. 

מה בין טומאה לקדושה? 

מה התכלית? 
פנים רבות לטומאה ולהבדיל, פנים רבות לקדושה. 
בצורה תמציתית ניתן לומר שהטומאה אוטמת 
את מגע האדם עם נשמתו, ואילו הקדושה היא 
המגע עם אותה נשמה )ראו יומא לט, א; "מוסר 
אביך" א, ד(. הטומאה סוגרת את האדם בתוך 
מערכת אפלה שאיננה מאפשרת לו ליצור קשר 
עם המעגל שסובב אותו. הוא חש כמי שכלוא 
בתוך סוד אפל שאיננו יכול לספר עליו ושאיננו 
מאפשר לו להיות חלק ממרקם חברתי מתפקד. 

זהו תהליך ההתדרדרות שמתרחש כאשר כל 
המרחב החברתי הופך למרחב נהנתני-מיני. תענוג 
נטול נשמה. נטול פשר ומשמעות. ההתמכרויות 
השונות, כפי שהיטיבה לתאר סילברמן בדבריה, 
הן "ניסיון להשתיק את הרגש. מפני ש'אני' שיכול 
להרגיש זה מסוכן מדי". ההתמכרות היא ניסיון 
להשתיק את הלב, את הרגש, את הנשמה, באופן 
פיזי, חומרי. התהליך הזה מוביל בסופו של דבר 

לחוויית בדידות ועצבות. 

הקדושה היא הצד השני של המטבע. זוהי הנגיעה 
במרחב האלוקי המעניק חיים לעולם ומיטיב אתו 
בכל רגע. וכדברי הרב שמעון שקופ בהקדמתו 
המפורסמת לספרו "שערי יושר": "לכן נלענ"ד, 
כלול  "קדושים תהיו"(  )-מצוות  זו  שבמצוה 
כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו, שיהיו כל 
עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל, 
שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג 
שלא יהיה בזה איזה ענין לטובת זולתנו, וכמובן 
בכל הקדשות שהוא התייחדות למטרה נכבדה".

כאשר האדם נחלץ מהאטימות שבעונג ההופך 
לנגע, הוא זוכה להתעלות למרחב המקודש. 
להשתחרר מהאינטרס הצר שסובב סחור סחור 
סביב דחפים חומרניים וסיפוקם, שבוחן כל דבר 
על פי הרווח שניתן להפיק ממנו. השחרור הזה 
מעניק בראש ובראשונה את האפשרות לגשת 
לסובבים אותנו מתוך מאור פנים אמיתי. מתוך 
אהבה ומתוך רצון כנה להעניק; "לתת בלי לרצות 

לקחת, ולא מתוך הרגל". 

במובן זה, הצורך החיוני כל כך, בהפרדת המרחב 
המשפחתי מהתחום המיני, התועלתני והנהנתני, 
מהווה מפתח להבנת כל איסורי העריות, גם אלה 
הנעשים מתוך הסכמה וללא ממד של פגיעה. 
המכנה המשותף לכולם הוא שהם מבקשים 
לשמר את המרחב הנפשי והחברתי ממיניות 
נטולת קדושה, "מין שאין בו נשמה. שמחסל 
את הנשמה". )ויש עוד להעמיק כדי להסביר כיצד 

כל פרט מבטא את היסוד הזה(.  

הקדושה במובן הזה איננה כפי שנהוג לדמיין, 
התעלות מיסטית-רוחנית מופשטת מגוף, שבמרכזה 
פרישה מהחיים לשמי שמיים. אלא, זוהי היכולת 
להיפגש עם החיים בעומקם, ועם הסובבים אותנו, 
במלאות משמחת ומבורכת. להיחלץ מן המבט 

המצומצם שרואה רק את ד אמותיי הפרטיות. 

מובן אפוא מדוע פרשת קדושים עוסקת בכל כך 
הרבה מצוות שבין אדם לחברו. כי זוהי תכלית 
הקדושה ומגמתה – "ואהבת לרעך כמוך". ו - "מה 
ששנוא עליך לא תעשה לחברך, ואידך פירושא 

הוא – זיל גמור".    

הרב ליאור לביא

בשביל הנשמה
פרישה או פגישה?

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???

מעבר לפילוסופיה

ספר זה מהווה השלמה 
לספר 'עולמות', העוסק 
בפילוסופיה מתוך מבט 

אמוני ביקורתי.
ערוך בדרך של דו־שיח, 

כדי להחיות את הדיון 
ולחדד את השאלות, 

כמצוי אצל הפילוסוף 
אפלטון, ולהבדיל אצל 

רבנו הק' רבי יהודה הלוי.
כ. קשה, 224 עמ'

www.ChavaBooks.co.il :או באתר החדש
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מסכת בבא מציעא

חשוד על הממון, פסול הגוף 
וכח התשובה

מבוא
בסוגייתנו )ב"מ ו, א( מופיעה מחלוקת מפורסמת 
בשאלה 'האם מי שחשוד על הממון )גזל( הוא 
גם חשוד על השבועה )להישבע לשקר(?' עסקנו 
בעבר בהבנת שיטתו של רבי יוחנן שהחשוד 
על הממון אינו חשוד על השבועה וכעת ננסה 
להעמיק בשיטת אביי שהחשוד על הממון חשוד 

על השבועה.

עיון בשיטת אביי
נציין מקצת מהביאורים בסברת אביי מדוע 
אומרים שמי שחשוד על הממון חשוד גם על 

השבועה:
א. לפני עוור - אם מדובר באדם שחשוד על הממון, 
לא נחייבו בשבועה כי בכך אנו מכשילים אותו 
לעבור על שבועת שקר )ריטב"א ב"מ ה, ב(. יש 
כאן מבט חדש על שיטתו של אביי - "חשוד 
על הממון חשוד על השבועה" אינו כדי להצר 
את צעדיו, אלא מתוך אכפתיות וערבות הדדית 

למנוע ממנו להישבע לשקר. 
ב. פסול הגוף בשבועה – התורה פסלה את מי 
א ֵׁשַמע ָׁשְוא ַאל  שחשוד על השבועה "ֹלא ִתּשָׂ
ָּתֶׁשת ָיְדָך ִעם ָרָׁשע ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס" )שמות כג, 
א; לבוש חו"מ צב, א(. ולכן נראה שמי שחשוד 
על הממון נפסל בפסול הגוף בשבועה )קונטרסי 

שיעורים ב"מ ד(.
נרחיב בביאור האחרון:

אין מוסרין לשון שבועה לחשוד
בירושלמי נאמר "רבה בר ממל ורב עמרם סליקו 
הן ]=עלו לפני[ דרב ביניי אמר ליה ]=לרב חייא[ 
אין מוסרין שבועה לחשוד. אמר ליה ]=רב חייא[ 
אפילו לשון שבועה אין מוסרין לו" )ב"מ א, א 

ע"פ פני משה(. 
מה הכוונה במושג "לשון שבועה"?

בקונטרסי שיעורים מוסבר שהחשוד על הממון 
חשוד על השבועה לא רק משום שחוששים שהוא 
משקר, אלא משום שיש בו פסול הגוף לכל הקשור 
לשבועה "ואין לו שייכות אפילו ללשון שבועה". 

נראה שיש להעמיק יותר בהבנת הסיבה שיש פסול 
הגוף לחשוד על הממון.

תפקיד השבועה
יש לזכור מהו תפקיד השבועה: הרב הירש )במדבר 
ה, כב( כותב שכאשר ישנו ספק שלא ניתן להכריע 
בו בשכל האנושי, בית דין של מטה מוסרים את 
ההכרעה לידי בית דין של מעלה. ולכן כאשר 
מחייבים את הנתבע להישבע מעבירים את הכרעת 
הדין לבית דין של מעלה. אולם יש בכך סכנה גדולה 
כי בית דין אנושי אינו דן אלא מה שעיניו רואות, 
אך בבית דין של מעלה דנים את כל מכלול האדם 
"ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַוה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב" )שמואל 
א טז, ז, ז(. ולכן, בית הדין מזהירים את הנתבע 
על ההשלכות של השבועה )ראה שבועות לט, א(.
אם כן, מדוע לא מאפשרים לחשוד על הממון 
להישבע? כאשר מדובר בחשוד על הממון יש בו 
פסול הגוף, כלומר יש פגם ביחסיו עם הזולת. ולכן 
זה לטובתו שלא מוסרים את ההכרעה לבין הדין של 
מעלה שדנים את כל מכלול אישיותו. ]בהקשר זה 
נצרף גם את טעמו של הריטב"א מדוע חשוד על 
הממון חשוד גם על השבועה מפני "ולפני עור לא 
תתן מכשל". טעמו של הריטב"א נובע מאחריות 

ומערבות הדדית[.

כח התשובה
לשיטת אביי אנו אומרים חשוד על הממון חשוד 
על השבועה דווקא כאשר הוא מנסה לגזול את 

חברו בהווה. אך כאשר מדובר שכבר גזל את חברו 
בעבר אפילו לשיטת אביי אנו לא אומרים שחשוד 

על השבועה. ומדוע?
רבי עקיבא איגר מסביר שאנו רק אומרים שחשוד על 
השבועה כאשר מדובר בשעת מעשה, כגון שמשקר 
עתה בממון יש חשש שישבע לשקר. אך כאשר 
מדובר במי שכבר גזל או כבר עבר את העבירה, 
אנו לא אומרים שחשוד על השבועה, כי ייתכן 
שחזר למוטב ועשה תשובה ולא ירצה להישבע 

לשקר )דרוש וחידוש בסוף ח"ב(.
רואים מכאן את הכוח הגדול של התשובה. אמנם 
הוא חשוד על הממון, אך אם הגזילה אירעה בעבר, 
אנו מניחים שייתכן שעשה תשובה ולכן זה אינו 
מחייב שגם כיום הוא יהיה חשוד על השבועה. 
יש כאן אמון גדול בכוחו של האדם לשנות את 

דרכו לטובה.
ויותר מזה, כאשר המעשה כבר נעשה בעבר, כבר 
אין פסול הגוף כי מניחים שהוא כבר עשה תשובה. 
ואם כן, הספק של התשובה דוחה את פסול הגוף. 
לכן, כבר לא קיים החשש להעביר על ידי שבועה 
את ההכרעה לבית הדין של מעלה שהרי גדולה 
תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם )ר"ה יז, ב(.  

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 י'

נתן קוטלר

הרב חגי לונדין

ה' יעשה הטוב בעיניו 
פרשת קדושים עוסקת בנושאים רבים שבמבט ראשון נראים כלא קשורים 
זה לזה, אולם לכולם יש מכנה משותף: הרצון להיות קדושים. כיצד אם 
כן מגיעים אל הקדושה? ישנו ציווי אחד שחוזר שלוש פעמים בפרשה 
ואף חותם את הפרשה: האיסור לפנות אל האובות ואל הידעונים. כלומר 

האיסור לפנות אל אותם אלה המתיימרים לנחש ולומר מה יקרה בעתיד.
האובססיה לדעת את העתיד, שהייתה מרכזית מאוד בתרבות העבודה 
זרה, מספקת אמנם את יצר הסקרנות של האדם, אולם במקביל היא גם 
מסירה ממנו את האחריות ואת הבחירה החופשית. אדם היודע באופן 
מפורט את העתיד, כבר אינו בוחר בדבר מסוים מפני שהוא טוב או מוסרי 
אלא מפני שנדמה לו שהבחירה הזו תשרת את העתיד המובטח לו. התורה 
מצווה על האדם לצאת מתוך אותו עולם מיסטי ותועלתני. האדם אמור 

לבחור בטוב מפני שהוא טוב גם ללא ידיעה ברורה האם הדבר ישרת את 
האינטרסים שלו בטווח הקרוב. זוהי הדרך להגיע אל הקדושה.

הדברים נכונים הן במישור האישי והן במישור הלאומי. עברנו לא מזמן 
מערכת בחירות ועוד אתגרים רבים לפנינו. אין אנו יודעים כיצד בדיוק 
יוביל ה' אותנו ואת המדינה בעתיד. יש לנו הבטחה נבואית כללית, ואף 
אנו רואים זאת מול עינינו - כי המציאות הולכת ומתקדמת אל הטוב. 
מה יקרה באופן מפורט בכל רגע ורגע - זאת איננו יודעים ואיננו צריכים 
לדעת. אנו בוחרים את בחירתנו מתוך הבנתנו שזהו הדבר הרצוי מלפני 

ה' - וה' יעשה הטוב בעיניו.

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

  לב
הפרשה
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הפרעת קשב וריכוז בנישואין ג
בשני המאמרים האחרונים, כתבתי על קשיים 
בקשב וריכוז. עתה אתייחס להפרעת קשב 
וריכוז, באימפולסיביות והיפראקטיביות שבה 
הזוגיות נעה, כרכבת הרים סוערת יותר. אם 
בקשיי קשב וריכוז, ניתן לטעות ולחשוב שאלה 
קשיים "רגילים" ולוקח זמן עד שמגלים את 
האבחנה, בהפרעה, הקשיים מועצמים ונחווים 

ים  כלא-נורמאלי
וממי שפגשתי, רבים 
לגירושין.  מגיעים 
)אני מדגישה שוב, 
שאינני כותבת באופן 
מדעי, אלא מתוך מה 
שחוויתי בפגישות.( 
דני הגיע אלי, כשהוא 
ואשתו כבר על סף 

גירושין. 
-

"באתי אלייך בלי אשתי, בגלל שתי סיבות. 
אחת, כי לא נצליח לדבר, כי היא תיכנס לדברי. 
השנייה, כי אני רוצה לספר לך עד כמה קשה 
לי אתה ולא רוצה להכאיב לה. בכל זאת היא 
אשתי ואם ילדי. היא אשה טובה בסה"כ, אבל 

קשה לי לחיות אתה ככה."
"מה קשה לך?" שאלתי.

"אשתי פועלת בפזיזות או פולטת הערות מבלי 
לחשוב, ולא לוקחת בחשבון את התוצאות. אח"כ 
היא מצטערת ומצדיקה את עצמה ובינתיים אני 
זה שסופג את הכישלונות שלה. היא ממהרת 
למשימות בלי לקרוא את ההוראות. אם אני 
מעיר לה ומבקש שתחשוב רגע, היא מתפרצת 
עלי ואומרת שאני כל הזמן ביקורתי כלפיה. 
אני מרחם עליה, כי היא מתוסכלת רוב הזמן. 
היא חסרה שקט פנימי. היא תזזיתית, אפילו 
על הכיסא לא יושבת בנחת. אין מה לדבר על 
בית מסודר. היא לא מבינה מה אני רוצה ממנה 

כשאני מבקש סדר. היא טוענת שככה יותר נוח 
לה, כי הכל נמצא מול העיניים ואני משתגע. 
מילא בבית, אני מנסה להתמודד. אבל בחוץ, 
בחברה, אני ממש מתבייש ומעדיף לא לצאת 
איתה. תמיד יש לה מה לומר ונכנסת בדברים 
של אחרים. היא לא מסתדרת עם חברות. הן 
מתרחקות ממנה ואפילו המורות של הבנות 
שלנו לא מוכנות 
לדבר אתה, רק 
אתי. אני מרגיש 
שאין לה יכולת 
שליטה עצמית... 
אגב, ההתנהגות 
פוגעת  שלה 
בינינו בתחומים 
שלא  נוספים 
נעים לי לפרט... ומה שאמרתי לך, זה רק קצה 
הקרחון... אני מיואש. האמת? אני לא רוצה 
להתגרש, למרות הייאוש. לכן הגעתי אלייך. 
אבל היא דוחפת לגירושין, כי אין לה סבלנות 

לתהליכים..."
"מה הם הדברים החיוביים שאתה רואה בה?" 

שאלתי את דני. 
"אוהו, בזכות זה אנחנו מחזיקים מעמד כבר 
עשר שנים... היא מאד חכמה, פיקחית ממש. 
היא גם רגישה ואכפתית. היא מאד מסורה 
לילדים בדאגה שלה, אבל בגלל הבלאגן היא 
לא מספיקה להכין ארוחות מסודרות. כשאני 
רוצה לעזור לה, היא נפגעת ואומרת שהיא 
לא טובה. היא גם חמה ולבבית מאד בטבעה. 
יש לה מוטיבציה להשיג הרבה בחיים. מרוב 
שהיא רוצה הכול, היא עושה חצאי דברים ואני 
לא מעז להעיר לה, כי אז היא תישבר... אגב 
בעבודה שלה, היא מרימה פרויקטים גדולים, 
אבל בתנאי שלא יתערבו ולא יגבילו אותה 
בזמן וכבר למדו להכיר אותה. אה... ועוד דבר 

חשוב: כשמשהו מעניין אותה, היא מרוכזת בו 
לגמרי ומצליחה בו מאד. "

שאלתי אם ידוע לו על התנהגותה כילדה בבית 
הספר. הוא אמר שממה שידוע לו היא הייתה 
חברמנית ומנהיגה והצליחה בתעודת בגרות, 
כמעט בלי להיות בלימודים. היו לה אתגרים 
שבהם לקחה סיכונים, כך שרוב המורים לא 
הסתדרו אתה. היא תמיד סיפרה על מורה אחת 
שהאמינה בה ושיבחה אותה למרות הכל וזה מה 
שנתן לאשתי כוח להצליח בלימודים ולהאמין 
בעולם... אמרו לי שהיום היא יותר רגועה מאשר 
בילדותה. אז אני מצפה שתירגע עוד", אמר 
בחיוך. "אני אוהב אותה ומבקש ממך עזרה איך 
להתמודד. אם לא אצליח, ארים ידיים ובצער 

גדול נצטרך להתגרש." 
הבעתי בפני דני את הערכתי הרבה כלפיו 
שלמרות הקשיים שהוא חווה, הוא רואה בה 

כ"כ הרבה טוב. 
התיאורים של דני שנאמרו בכאב, הצביעו על 
סימפטומים רבים שכנראה יש לאשתו הפרעת 
קשב וריכוז ואימפולסיביות. מכיוון שבמקצועי 
אינני מאבחנת, הצעתי שילכו לאבחון מקצועי, 

כשלב ראשון לפני ייעוץ זוגי. 

 *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

ִּבַּקְׁשִּתי ִלְפֹּגׁש ְּבָך...
ַאְך

ַהַּמּסֹות  ַהַחּיֹות
ֶׁשל ַהִּנְדָחִפים

ִהְסִּתירּוָך ְלַגְמֵרי ִמֶּמִּני
ִנְלַּפְתִתי ְּבַמֲחָנק נֹוָרא

ְוָהָיה ִנְדֶמה
ִּכי עֹוד ֶרַגע ְוֵאיֶנִּני...

ּגּוִפי ְּכָבר ֵאינֹו ִּבְרׁשּוִתי
ָנע ָאֶנה ָוָאָנה ֶאל ֵעֶבר ִצּיּוְנָך

יר - ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך... ְלֶקֶצב ַהּׁשִ

ֶפַתע ִּפְתאֹום ַעד ִּכי בְּ
ֶנֶעְתָקה ְלֶרַגע ִנְׁשָמִתי ִמּגּוִפי

ּוְפַגְׁשִּתיָך -

ְוִניצֹוצֹות ֶׁשל ֹזַהר ְׁשָטפּוִני

ַאֲהָבה ִעָּלִאית
ֶאל ַהָּתִמיר ְוַהִּנְׂשָּגב

ֶׁשָעְלָתה ְּכַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש
ְוָחְׂשָפה ֶאת ִנְׁשָמִתי

ַהְּכלּוָלה ְּבִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל
ְּבֵאׁש ֶׁשל ַאֲהָבה!

ְוָיַדְעִּתי, 
ָׁשם ִהיא ְּכֵאׁש ָּתִמיד

ּבֹוֶעֶרת - 
ַאף ִּכי ֵמֵעיֵנינּו ִנְסֶּתֶרת...

ֵנֵצא ָנא ּוְנַבְקֵשָּנה

ֵמירֹון   /יפה

הוא אמר בחיוך. "אני אוהב אותה 
ומבקש ממך עזרה איך להתמודד. 
אם לא אצליח, ארים ידיים ובצער 

גדול נצטרך להתגרש." 
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- למה דגים נתפסים ברשת? כי אין להם כח לחכות! 
- יוסי, למה אתה עומד על הראש? אני בן 6 ורוצה כבר להיות בן 9...

)מתוך פורום הבדיחות באתר(

ַהָּכַרת טֹוָבה
ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ַעל ָהָעְרָלה. ָאָדם ֶׁשּנֹוֵטַע 
ַהָּׁשִנים  ְׁשלֹוׁש  ְּבֶמֶׁשְך  ָהֵעץ  ִמֵּפרֹות  ֶלֱאֹכל  ַרַּׁשאי  ֵאינֹו  ְּפִרי,  ֵעץ 
ָהִראׁשֹונֹות. ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית הּוא ְּכָבר ָיכֹול ֶלֱאֹכל ֶאת ַהֵּפרֹות, ַאְך 

ָעָליו ַלֲעלֹות ּוְלָאְכָלם ִּבירּוָׁשַלִים.

ַמּדּוַע ָרָצה ה' ֶׁשֹּנאַכל ֶאת ַהֵּפרֹות ָהִראׁשֹוִנים ַּדְוָקא ִּבירּוָׁשַלִים? ַמה 
ֶּזה אֹוֵמר ָלנּו?

ָּבא  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּׁשִכיָנה.  ְוַהְׁשָרַאת  ַהִּמְקָּדׁש  ִהיא ְמקֹום  ְירּוָׁשַלִים 
ִלירּוָׁשַלִים, הּוא ְּכִאּלּו ִנְפַּגׁש ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ִלְפֵני ֶׁשָהָאָדם 
ַמְתִחיל ֶלֱאֹכל ֶאת ֵּפרֹות ָהִאיָלן ֶהָחָדׁש, הּוא ַמִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים ְוִנְזַּכר 
ֶׁשהּוא  ַאֲחֵרי  ַהְּמֻׁשָּבִחים.  ָהִאיָלן  ְּבֵפרֹות  אֹותֹו  ֶׁשִּזָּכה  ֶזה  הּוא  ֶׁשה' 
ַמִּכיר ַּבּטֹוָבה, הּוא ָיכֹול ְּבִׂשְמָחה ְלַהְמִׁשיְך ְוֵלָהנֹות ֵמָהֵעץ ּוִמֵּפרֹוָתיו.

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ִמָּכאן ַּגם ְלַעְצֵמנּו. ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים טֹוָבה 
ְמאֹוד  ְּכַדאי   - ַאֵחר  ָאָדם  ִמָּכל  אֹו  ֵמַהֲחֵבִרים  ֵמַההֹוִרים,  ָּכְלֶׁשִהי, 
ֶׁשַּנֲחֹׁשב: ִמי ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת? ִּבְזכּות ִמי ֵיׁש ָלנּו אֹוָתּה? 
ְוָכָכה ַנְרִּגיל ֶאת ַעְצֵמנּו ְלַהִּכיר טֹוָבה ְולֹוַמר ּתֹוָדה ַעל ָמה ֶׁשִּקַּבְלנּו!

חידת חדגא: 
הסבירו: האדם, המקום והזמן המיוחדים נפגשים בפרשה!

 חידת פולקע: 
מצאו בפרשה: שם משותף לסוג בעלי חיים ולשדים!

1. מי עושה את עבודות יום הכיפורים בבית המקדש?
2. השלימו: 'ולפני עיוור לא תתן _______ '

3. מדוע הסמיכה התורה את שמירת השבת למצוות מורא מההורים?
4. מהי ְמׂשּוָרה?

5. על מי נאמרו מילות הפסוק "ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך"?
6. מהו בגד שעטנז?

7. האם מהתורה מותר לאכול דם בהמה?
8. את מי היו משלחים לעזאזל?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת אחרי-קדושים תשפ"א

194

פרשה מאירה

מילים מבולבלותמילים מבולבלות תמונות בפרשהתמונות בפרשה
מצאו ְלמה רומזות התמונות!

1

4

2

5

78

דגלו
__________

כת עמי
__________

שה פח
__________

אאט רחש
__________

רך לי
__________

אי כח
__________

כת במה
__________

לך אמי
__________

זן שעט
__________

1

4

7

2

5

8

3

6

9

מושא
__________

טח אתו
__________

צב דק
__________

101112

3

6

9

X2

זהו את המילים והביטויים - מתוך 'שני' של פרשת 'קדושים'

הגרלה

ִמי ִיְבֶנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש              

ָאַמר ִלי ָנַתן ַהָּנִביא:
- ַאָּתה ֹלא ִּתְבֶנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ֵאין זֹו ֲעבֹוָדְתָך, 

ֶאָּלא זֹו ֲעבֹוַדת ִּבְנָך.
- הּוא ַיְצִליַח?

- ַוַּדאי. הּוא ִיְמֹלְך, הּוא ְוַזְרעֹו  ַעד עֹוָלם. ד' ַיֲעזֹר לֹו 
ְּבָכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה.

- ּוָמה ִיְהֶיה ִאם ֶיְחָטא? ֲהֵרי ָּכל ָאָדם, ֲאִפּלּו ַהַּצִּדיק 
ְּביֹוֵתר, ָעלּול ַלְחטֹא?

- ד' ַיֲעִניׁש אֹותֹו, ְּכֵדי ְלַהְחִזיר אֹותֹו ְלֶדֶרְך ַהָּיָׁשר.
- ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך ָחָטא, הּוא ִנְדָחה ִמן 

ַהְּמלּוָכה?
- ֵאֶצל ִּבְנָך ֶזה ֹלא ִיְהֶיה ָּכְך. הּוא ְוַזְרעֹו ִיְמְלכּו ַעד 

עֹוָלם.

--------------------
שמואל ב  ז  יב-טז.

ְמִגַּלת ָּדִוד 94
הרב שלמה אבינר
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1. ש: האם יש מצוה להתפלל בהר הבית?

     ת: לא כתוב באף מקום שיש מצוה להתפלל שם. אדרבה יש בעיות 
הלכתיות קשות בכניסה לשם. כך סוברים כמעט כל גדולי הדור.

2. ש: אבל עקרונית, האם יש עניין להתפלל שם?

ת: אין זה שייך למדרגתנו. וכי את כל ההלכות שאנו חייבים כבר 
קיימנו?! אל לנו לדלג מדרגות. קודם יש לתקן באומה שמירת שבת, 

כשרות, טהרת המשפחה ועוד הרבה.

3. ש: ומה עם צדיקים ששומרים על כל התורה כראוי?

ת: הר הבית אינו מצוה פרטית אלא כלל ישראלית. וכן בית המקדש. 
ובכלל, אנו לא צדיקים יותר מהרבנים הראשיים לישראל ומעוד תלמידי 
חכמים גדולים רבים. גם אומרים שרבים העולים להר הבית אינם 
מקיימים דין מורא מקדש: אינם טובלים, נועלים נעליים, מפטפטים, 
מביאים ילדים קטנים ותינוקות, עושים ביקור בר מצוה או אירוסין. כל 
זה בניגוד למורא מקדש. אפילו בכותל צריך תיקון גדול בהתנהגותנו. 

מורא מקדש הוא דין חמור מאוד. נחכה לזמן בניין בית המקדש.

4. ש: אבל הרמב"ם כן נכנס לשם?

ת: שו"ת ציץ אליעזר מביא הוכחה שזו טעות בהבנה. זאת ועוד, הוא 
מביא דברי הגאון הרב מאיר אוירבך, בעל שו"ת אמרי בינה, שד' עשה 
לנו חסד שהערבים מונעים את גישתנו לשם, וזה מציל אותנו מעבירה 

)חט"ו סי' פד(.

5. ש: אבל בימינו יש לעלות מדין כיבוש כדי להפגין נוכחות.

ת: הכיבוש יהיה על ידי תוספת יראת שמים באומה. רבנו הרב צבי 
יהודה אמר בכל תוקף: "צריך לחזק מלכות ישראל ולהחזיר תורה 
ללומדיה בישראל, להביא תשובה גדולה, מתוך כך נבואה, ואז נעלה 
להר הבית". הוא גם שלל ספר עם מחקרים ומדידות על הר הבית, גנז 

אותו, ואמר שהוא כמו רקיקה בהר הבית )עיין סוף משנה ברכות(.

6. ש: משמע ברמב"ן שצריך שתהיה באומה תשוקה לבית מקדש )במדבר 
טז, כא( "לשכנו תדרשו ובאת שמה" )דברים יב, כ(.

ת: בודאי. זה ייעשה על ידי תשובה גדולה והבנה מה הוא בית המקדש. 
בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם. לכן יש לרומם את העם לאחדות 

גדולה, ולכל המעלות העילאיות.

7. ש: יש רבנים שמתירים להיכנס?

ת: הם מיעוט. רוב מוחץ של גדולי ישראל בדור הזה ובדורות הקודמים 
אוסרים, ואיננו בדרגה לחלוק עליהם. ולנו הדלים, אין בכלל שאלה, כי 
אנחנו תלמידי מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה שאסרו בכל תוקף 
)שו"ת משפט כהן סוף תשובה צו. אגרות הראיה ב, רפה. לנתיבות 

ישראל ב, קיח. להלכות ציבור קד(.

8. ש: אז כיצד נתקרב להר הבית?

ת: מרן הרב קוק אומר שעל ידי ריחוק )שם(. למשל, אם אני חושב 
שהרמב"ם הוא חבר שלי מהסניף, אני רחוק ממנו כמרחק בין מזרח 
למערב. אך אם אני יודע שהוא מלאך אלוקים, ואני אפס לעומתו, כך 

אני מתקרב אליו.

9. ש: כיצד יתכן שהערבים ידרכו שם ואנו לא?!

ת: בדיוק בזה מתגלה שהר הבית הוא שלנו: בזה שהם דורכים ואנחנו 

לא. מרן הרב קוק לא היה פחות ציוני ממנו, ובכל זאת הוא אסר בתוקף 
את הכניסה לשם. אפילו לא היה מכניס אצבעות בין אבני הכותל ולא 

היה מנשק אבנים שוקעות.

10. ש: עם חשבונות כאלה לא היינו בונים את ארץ ישראל?

ת: נכון. ארץ ישראל והר הבית הם "שני דינים", שני עולמות נפרדים 
ושונים. לפעמים כתוב בגמרא: שאני – זה שונה. אל לנו לילך אחרי כל 
מיני יוזמות בוסריות, אלא אחרי מרן הרב קוק ורבינו הרב צבי יהודה, 

וכך נגיע אל ההר ואל הבית. 

הרב שלמה אבינר

...רואים אנו, שכשתעמיק עוד ביותר תראה, שהתכלית האמיתית היא הדבקות בשם 
יתברך, כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושווא 

נתעה... הדבקות הא-להית יסודה הוא הדבקות בעצמה, תשוקת הטוהר, המתעלה על 
ידי טהרת מחשבה, עומק הגיון, חופש רוחני והסתכלות בהירה, ההתהלכות את הא-להים 

של דורות ראשונים...  אורות הקודש, מוסר הקודש

עשר שאלות על הר הבית
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 איתנו אתם יכולים!

לפרטים:
052-8908518 יוסי

   b0528908518@gmail.com

 הפקות מיוחדות:
 עיצוב, קדם דפוס ודפוס

 איסוף ועיטוף מוצרים בניילון
 לפי הזמנה, הידוק בסיכות
הכנסת אינסרטים לעלונים

 לרשותנו מאגר ממוחשב

 של כל בתי הכנסת כולל

 רשימת גבאים להפצה

ממוקדת לפי קהל היעד

מוזמנת לשנה של חיפוש וגעגוע
מפגש חי ומתחדש עם עצמך

שנה של לימוד תורה בירושלים

מחכות לך!! ההרשמה בעיצומה
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בואי להיות חלק ממכון אורה!

שיעורים         ראיונות           פאנל בוגרות

*מגוון תוכניות נפתחו להרשמה לשנת תשפ״ב-
תוכנית מלאה · תוכנית אלול · יום לימוד לנשים · תוכניות שילוב ועוד...

בה
ְ באה יהדות אֵלַיִך

מכון מאיר
מכון אורה

מחכות לך!! ההרשמה בעיצומה
לפרטים | שירה 052-4337331
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*מגוון תוכניות נפתחו להרשמה לשנת תשפ"א - 
תוכנית מלאה • תוכנית אלול • יום לימוד לנשים • תוכניות שילוב ועוד...

לפרטים | שירה 052-4337331

״אושר האדם
     תלוי הוא

     בשימת הלב
לתביעותיה

         של הנשמה״
                )שמונה קבצים ח׳(

ימי 
הכרות

ביום ראשון י"ג אייר · 19:00 -15:00 
וביום שני י"ד אייר · 9:30-14:30  
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