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באהבה ובאמונה
ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

 נכון לעכשיו

צו השעה – אהבת חינם
הרב קוק זצ"ל, בבואו להאיר את נשמת האומה, היה אומר שלעומת 
שנאת חינם שגרמה לחורבן בית המקדש יש להרבות באהבת חינם, 
דהיינו אהבה שאינה תלויה בדבר, כפי שאני מברכים מדי יום "הבוחר 

בעמו ישראל באהבה". 

אין אנו אוהבים אדם בשל מעלותיו ומעשים טובים שיש בו, אלא 
אוהבים חינם. כדברי הנביא "אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת 
איש את רעהו, אמת ושלום שפטו בשעריכם, ואיש רעת רעהו אל 
תחשבו בלבבכם" )זכריה ח טז-יז(. אמנם יש לאנשים חסרונות 
אולם אתם, אל תחשבו רעה בלבבכם. "ביותר צריכה האהבה להיות 
מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב 
הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת ייראו בכל תוקף ועוז... 
להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו ולהסתכל 
במאור הפנימי של כנסת ישראל, שמשכנו הוא גם כן בכל נפש 
פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר 

סרה הרבה מדרך ד'" )הרב קוק זצ"ל אורות קמח(.

נכון לעכשיו, אנו זקוקים מאד לריבוי אהבת חינם בישראל דווקא 
בגלל המצב הקשה והמסובך שאנו נמצאים בו. הרי מה הוא מבחן 
האהבה האמיתי? בין איש לרעהו, בין איש לאשתו, ובין הורים 

לילדים, כאשר יש קשיים וסיבוכים ומשברים.

ומתוך שנרבה באהבה נזכה לראות עין בעין בהתגשמות הנבואה: 
"צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית 
יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו" 

)זכריה ח, יט(

בציפייה לישועה השלמה
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 הרב חגי לונדין
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נרות  הדלקת 
 19:08 י-ם 
 19:26 ת”א 
19:20 חיפה 

שבת  מוצאי 
 20:27 י-ם 
 20:29 ת”א 
20:30 חיפה 

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת 

ר' אליעזר חיים בן ר' יצחק גרוסברגר
נלב"ע ז' אב תשע"ז

NLP קורס הכשרת מטפלים בשיטת
ודמיון מודרך לציבור הדתי

לימודי תעודה מטעם מכללת רטר
ובליווי אקדמי של אוניברסיטת חיפה

בהנחיית הרב יוגב שמחון

www.vatisaeniwind.co.il    :לפרטים נוספים

או במס‘ 050-2020918

קורסים נפרדים לגברים ונשים בירושלים ובבאר שבע
שתי הסמכות אקדמיות

העמקה במקורות היהדות

 לערוץ מאיר דרושים 

 טלפניות/ים באופן מיידי 
לפרטים )בווצאטפ( 6648009-052 ישראל

מעוניינים לקבל ניוזלטר שבועי? 
eliezer188@gmail.com  :שלחו מייל לכתובת
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הרב אורן טרבלסי

השל"ה הקדוש1 מביא מהזוהר שעניינו של 
תשעה באב נרמז במאבק יעקב עם המלאך של 
עשו: "שס"ה פקודין דלאו אינון אתיהיבו למעבד 
לקביל שס"ה יומי שתא. והא ט' באב לקבל סמאל, 
ובגין כך אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל את 
גיד הנשה, 'את' לאסגאה )לרבות( ט' באב דלא 
אכלו ביה ולא שתין". שס"ה מצוות לא תעשה הן 
כנגד שס"ה ימים שבשנה, כך שבכל יום מאירה 
מצוות לא תעשה אחת. גיד הנשה כנגד תשעה 
באב - כמו שהוא אסור באכילה כך תשעה באב 
אסור באכילה ושתיה. ובהמשך מוסיף הזוהר שמי 
שאוכל את גיד הנשה כאילו אכל בתשעה באב. 
וזה נרמז בפסוק "לא יאכלו את גיד הנשה", "את" 
ראשי תיבות תשעה אב )בהיפוך אותיות(. למלאך 
של עשו יש שליטה באבר זה וביום שהוא מייצג, לכן 
אומר השל"ה שמלכות אדום היא הכוח שהחריב את 

שני בתי המקדש בתשעה באב.

החת"ס2 מוצא שהאירוע עצמו התרחש בתשעה 
באב. בערב ר"ח אב ברח יעקב מלבן, בז' באב השיג 
אותו לבן אז כרתו ברית והקימו גלעד. ביום זה 
גרם יעקב לכך שנכנסו שתי מילים נכריות  לתורה 
"ויקרא לו לבן יגר שהדותא". לכן בז' באב  נכנסו 
נכרים להיכל )תענית כט, א(. בח' באב שלח יעקב 
מלאכים לעשו ובליל ט' באב נאבק עם המלאך 

שנקע את כף ירכו. 

אך פרט לזה שהמאבק התרחש בט' באב צריך 
להבין מהו כוחו של השר של אדום שמאפשר לו 
לפגוע בגיד הנשה ולהחריב את ביהמ"ק. בפירוש 
הש"ך על התורה כותב: "מצאתי כתוב כי שס"ה 
גידים יש באדם וכל אחד שולט יומו וגיד הנשה 

שולט יום תשעה באב לכך נחרב הבית בראשונה 
ובשניה בתשעה באב נגד שני גידים של ימין ושל 
שמאל. ומה שנגע באותו מקום הוא מפני שאחזו 
בערלה ומצאו מהול לכך לא יכול לו ויגע בכף ירכו 
לפי שנשא שתי אחיות, כאומרם אין האשה מתקנאת 

אלא בירך חברתה". 

יכולת נגיעת המלאך בגיד הנשה הייתה בעקבות 
מה שיעקב נשא שתי אחיות. רחל ולאה שתיהן 
נצרכות ושתיהן בונות את בית ישראל. כל אחת 
מביאה את התכונות המיוחדות והטובות שלה  
לבניין הבית והאומה. אך דווקא בגלל הכוחות 
השונים של כל אחת מהן נפתח הפתח ליצירת 
פילוגים באומה. אין אישה מתקנאת אלא בירך 
חברתה. הקנאה מביאה לידי פילוג ומחלוקת. 
וכפי שספר בראשית מלמד שהמחלוקות התחילו 
במשפחת יעקב במאבק בין בני לאה ליוסף בנה 
של רחל. כיוון שיעקב נשא שתי אחיות נוצרה אומה 
שלמה ומלאה כוחות, אך גם נוצרה האפשרות של 
חילוק הלבבות. ובנקודה זו מצליח כוחו של אדום 

לפגוע. 

מדרגתו של בית המקדש תלויה במצב האחדות 
בתוך עם ישראל. עבודת ה' השלמה והאמיתית היא 
רק כאשר האומה בכללותה עובדת את ה' כאיש אחד, 
וזה מתרחש בבית המקדש שם כלל ישראל עובד 
את ה'. ובלשון המשך חכמה3: "והנה ענין המקדש 
הוא לאחד כלליות ישראל ולבביהן אל מקום אחד".

בהפטרה של שבת חזון מוכיח ישעיהו את 
ישראל ואומר: "לא תוסיפו הביא מנחת שוא, 
קטורת תועבה היא לי". ויש להבין מדוע ישעיהו 
עוצר את העם מלהביא דווקא מנחה וקטורת. 

מסביר המשך חכמה4 שמנחת השותפים פסולה 
ורק מנחת יחיד כשרה, ובכל זאת הציבור מביא 
מנחה.  מזה מוכח שהציבור אינו תחת הגדרה של 
שותפים אלא "הצבור הוא בכלליותו כמו יחיד שהוא 
איש אחד, וכל אחד מועיל לחבירו כמו שכל אבר 
מועיל לחבירו". אמנם בזמן החורבן "הפסידו מעלת 
האחדות, וכל אחד רצה לבלוע לחבירו והיו כקציני 
סדום ועמורה, אם כן כל אחד נבדל בפני עצמו." 
הפילוג בעם מביא את היחסים ההדדיים לכדי רמה 
של שותפים ולא כישות אחת לכן אסור להביא מנחה 
שפסולה בשותפים. וכן הקטורת פעולתה דווקא 
בחיבור כל מדרגות האומה שאפילו החלבנה שריחה 
רע מתוך עירובה עם הכלל מעלה ריח ניחוח. 
"אבל כשכל אחד מפוזר בפני עצמו הלא הקטרת 
תועבה היא כמו שהיא בפרטיותה שחלבנה ריחה 
רע". לכן הפילוג מונע מלהביא גם את הקטורת.

 - בגיד הנשה מבטאת את החיסרון  הנגיעה 
הפילוגים והמחלוקות - שנמצא באומה וזה השורש 
לחורבן המקדש. כוחו של בית המקדש בכך שהכוח 
הכללי של ישראל מתגלה בו כישות אחת שעובדת 
את ה'. לכן פירוד הלבבות מפיל את מדרגת המקדש 
ומחריבו. וככל שדיבוק וחיבור הלבבות יתחזק כך 

ילך וייבנה לב האומה שהוא בית המקדש.

1. מסכת תענית תורה אור,ה
2. חת"ס לתשעה באב
3. דברים,הפטרת חזון

4. שם

ממשנת הרצי"ה
משה רבינו ממשיך בסקירתו, הוא ממשיך לבאר  הרב דוד לנדאו

את התורה הכוללת את כל מה שאירע לנו, התורה 
שהיא "חיי עולם נטע בתוכנו". "ַוִּנסע מחורב 

ונלך את כל המדבר הגדול והנורא 
ההוא...". בעצם היינו צריכים לעבור 
את הִמדבר במשך אחד עשר יום 
בלבד, אבל הם הפכו לארבעים שנה 
בגלל הפרשה הנוראה והמכשילה 
של המרגלים. "ולא אביתם לעֹלת", 
"ובדבר הזה אינכם מאמיִנם בד' 
אלקיכם". בדבר הזה אינכם מאמינים, 

ובדבר אחר אתם כן מאמינים. אתם מאמינים ולא 
מאמינים, חצאי מאמינים.

 יסוד האמונה שלנו מתחיל מאברהם אבינו. 
"והאִמן בד'"1. לעומת זה מוזכר אצל הקדמונים 
המושג של חצי אמונה. רש"י מביא בשם חז"ל: 
"'ויבא נח... אל התיבה מפני מי המבול' — אף נח 
מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין שיבא המבול, 

ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים"2. הוא היה 
חצי מאמין. אבל אברהם אבינו לא היה חצי מאמין, 
הוא האמין באמונה שלמה. "אני מאמין באמונה 
שלמה", ולא חצי מאמין. קיימֹות 
תסבוכות רוחניות של מאמינים ולא 
מאמינים, כגון לגבי חטא המרגלים: 
אתם מאמינים, ובדבר הזה אינכם 
תנאים  מאמינים. הם מעמידים 
לרבונו של עולם. יש מין צדיקים 
שעושים מיון והבחנות בתוך דברי 
התורה והמצוות, ואומרים: דבר 
זה מסודר טוב על ידי רבונו של עולם, הוא יפה, 
מתאים לי, קל וכדומה — אני מסכים איתו; אבל 
חלק זה — אינו טוב. מגישה כזו נמשכים כל מיני 
סיבוכים מסוכנים של אפיקורסות. "כל אשר ִּדֵּבר 
ד' נעשה ונשמע"3! יש בגמרא מאמר חז"ל מזעזע, 
על מי שבוחר ואומר: מצוה זו יפה ומצוה זו לא 
יפה, דבר זה מוצא חן ודבר זה אינו מוצא חן: "כל 

האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד הונה 
של תורה"4. לעומת זה "אתם הדבקים בד' אלקיכם 
חיים ֻּכלכם היום"5. "כל אשר ִּדֵּבר ד' נעשה ונשמע", 
בין אם הוא מוצא חן בין אם אינו מוצא חן, בין 
אם הוא מובן על פי ִׂשכלנו, בין אם אינו מובן על 
פי ִׂשכלנו. לא בניגוד לשכל שלנו אלא מעל לו. 
כשתופסים את התורה באורה האמיתי, כיסוד חיינו 
"כי הם חיינו ואורך ימינו", אז אין ביקורת על ד', 

אלא שייכּות, התאמה ואמונה שלמה6.

1. בראשית ט"ו ו’.
2. בראשית ז’ ז’.
3. שמות כ"ד ז’.

4. עירובין דף ס"ד עמ’ א’.
5. דברים ד’ ד’.

6. ע"פ שיחות הרצ"י דברים עמ’ 38-40.

גיד הנשה ותשעה באב

 מהי אמונה שֵלמה?
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כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה )פ"ו,הט"ז(, 
שביחס לירושלים ובית המקדש קדושה ראשונה 
קדשה לעתיד לבוא, ואילו קדושת שאר ארץ ישראל 
לעניין שביעית ומעשרות לא קדשה לעתיד לבוא, 
הרמב"ם מסביר מדוע זה כך, "לפי שקדושת המקדש 
וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה, והרי 
הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים 

אף על פי שהם שוממים, בקדושתם הם עומדים".
לפי זה נוכל להבין את דברי מרן הרב קוק זצ"ל על 
הסיפור במסכת ברכות ג' שמספר רבי יוסי, שפעם 
היה מהלך בדרך ונכנס לחורבה אחת מחורבות 
ירושלים להתפלל, ובא אליהו הנביא ושמר לו על 
הפתח עד שסיים להתפלל, שאל אותו אליהו למה 
נכנסת לחורבה וכו', ואחר כך שאל מה קול שמעת 
בחורבה וענה לו ר' יוסי: "שמעתי בת קול שמנהמת 
כיונה ואומרת אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את 
היכלי והגליתי את בני לבין העכו"ם". אמר אליהו 
לר' יוסי שלא רק עכשיו מנהמת הבת-קול, אלא 
שלוש פעמים בכל יום, ובזמן שישראל אומרים אמן 
יהא שמיה רבה בבתי כנסיות, הקב"ה מנענע ראשו 
ואומר "אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך...".  

את החיזיון הזה מסביר הרב קוק בפירושו עין אי"ה 
)ברכות פ"א, ח(. תחילה מסביר הרב מה הפירוש 
בכלל שיש צער למעלה, לקב"ה. צער קיים כאשר 
דבר לא מתקיים ולא מופיע כפי הטבע שהוא נברא, 
צער קיים כאשר אדם חולה, כי המצב הטבעי שהוא 
בריא והכל מתפקד כראוי, והחולי זה יציאה מהטבע. 

בעמים אנו רואים עמים שעולים לגדולה לזמן 
מסוים בהנהגת העולם ואחר כך נעלמים, היה אפשר 
לחשוב שכך הוא גם עם ישראל. היו זמנים שהם היו 
בגדלותם ועכשיו הם כבר לא, כפי הטבע בעמים 
רבים, אלא באים חז"ל ומלמדים אותנו שירידתם של 
ישראל אינה מקרית, "כי מראש הכין השי"ת סדרו 
של עולם, שיהיו ישראל גוי עליון לכל גויי הארץ ועל 
אופן זה דווקא ישתכלל הדר העולם ויבואו הבריות 
לתכלית שלמותם". זהו המהלך הטבעי שחקק ה' 
בבריאה, וממילא ירידתם של ישראל היא חסרון 
בהנהגה הכוללת, זה סוג של חולי, לכן יש כאן 
צער השכינה. אך יש גם תקווה כי כל חולי סופו 
להתרפא, וממילא המעמד של עם ישראל בעולם 

יחזור לטבעו ככלות ימי החולי.
חסרון שלמותם של ישראל ושפלותם, מתבטא 
בכמה עניינים, אומר הרב, הצדיקים קדושי עליון 
אינם מופיעים ומשפיעים במלוא כוחם, וגם עבודת 
ה' יתברך וידיעתו, שהם דברים שנעשים מחוץ 
למקדש ולא תלויים בו, נתן ה' חוק במציאות 
שכאשר המקדש קיים אז כל העבודות, לימוד 
התורה והמצוות, פועלים את פעולת שלמותם 

באופן יותר שלם ונכבד.
אבל, אומר הרב, יש כאן דבר גדול בחסדי ה' 
העליונים, שהרי בית המקדש שלמטה מכוון כנגד 
ביהמ"ק של מעלה, לכן צריך לומר, שכל העבודות 
שאנו עובדים בעבודת ה' גם עכשיו כשאין מקדש, 
למעלה בשמים הן נרשמות בערך וקדושה כזו, כאילו 

עשינו אותן בזמן שבית המקדש קיים, אלא כיוון 
שבית המקדש חרב, השפע הזה שנרשם למעלה אינו 
יכול לרדת לעולם הזה ונשאר רק למעלה, "ושתבוא 
זמן תשועת ישראל, וישתכלל העולם בבית המקדש, 
ויהיה ראוי לקבל את השלמות העליונה, אז יופיע ה' 
יתברך בהדר...". והשפע שיירד לעולם יהיה עצום, כי 
כל מה שנרשם בינתיים למעלה בזמן החורבן, היה 
בעוצמה כזו שכאילו עשינו את המצוות כאשר בית 
המקדש קיים. וזה הסוד שהקב"ה מנענע בראשו 
כביכול, שההנהגה הנראית של ה' היא בחינת הגוף, 
וההנהגה הנסתרת היא הראש, מקום המחשבה, שזה 
גנוז כרגע ונסתר מאתנו, אבל באמת שם בהנהגה 

הנעלמת, השלמות הולכת ומתרבה.
יסוד זה של הרב יש בכוחו לנחמנו מעט, גם עכשיו 
בזמן חורבן הבית, כל הפעולות, לימוד התורה 
והמצוות נרשמים למעלה  בערך כזה, בעוצמה 
כזו, שכאילו המקדש קיים, כי הקדושה העליונה, 
השכינה, אינה מתבטלת. צער השכינה הוא שאין 
הקב"ה יכול להוריד את כל השפע הזה על ישראל, 
אך מהרה יבנה המקדש ויראו כל אפסי ארץ שה' דיבר 
טוב על ישראל וגנז להם במרומים שפע עצום מכל 
מעשינו הטובים, וכל הנבואות והבטחות ה' יתברך 

יתקיימו במלואן, במהרה בימנו אמן.

 הרב יורם אליהו 

 הרב זיו רוה

אורות הרב קוק לתשעה באב

"ְוִאם ֹלא ִתְׁשָמעּוָה ְּבִמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה ַנְפִׁשי ִמְּפֵני 
ֵגָוה"1... מקום יש לו להקב''ה ומסתרים שמו. מאי 
ִמְּפֵני ֵגָוה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן 
של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים. 
ר' שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות 

שמים."2
על מה הבכי והצער של הקב"ה? על גאוותן 
של ישראל שניתנה לגויים... ומהי אותה גאווה 
ישראלית? הרב ישראלי זצ"ל הסביר זאת באחד 
מנאומיו: "מה היא בעצם הגאווה שלנו? הגאוה 
שלנו היא על 'אשר בחר בנו מכל העמים', ויחד 
עם זה: 'אשר נתן לנו את תורתו'. זה מחייב אותנו 
משהו, יש לנו תרי"ג מצוות, יש לנו חיוב שלאחרים 
אין. אנחנו קבלנו מרצון את ההתחייבות הזאת, 
למלא את השליחות האלוקית, להודיע כי יש 

אלוקים שופט בארץ."
 גאווה ישראלית מופיעה כשעמנו מתגלה בגדולתו, 
בשעה ששם ה' מתגלה על ידנו בעולם. כשעם 
ישראל חי חיים מתוקנים בהנהגה במידות ובמוסר, 
קדושת ה' מתפשטת על ידו, הוא נעשה אור לגויים. 
כשעם ישראל יושב במלא מרחב ארצו, עובד את 
ה' במקדשו וחיי חיי תורה בכל מערכות החיים 
הכלליות והפרטיות, זוהי גאוות ישראל בשמחת 

הופעת השמיים בארץ. 
 אמרו חז"ל: "כל דור שלא נבנה בית המקדש 

בימיו כאילו נחרב בימיו"3. עוד לא זכינו, ובדורנו 
טרם נבנה בית המקדש, וחסרונו  אמור לגעת 
בעומק הנפש של כל אחד ואחת מאיתנו. שלושת 
השבועות, שבשיאם עומד תשעה באב באים 
לחלץ אותנו ממסגרת חיינו הפרטיים ולגרום לנו 
להצטער את צער השכינה. חורבן בית המקדש 

איננו אובדן של מבנה ארכיטקטוני חשוב אלא 
חורבן של המציאות כולה. בלי לשים לב אדם עלול 
להתרגל לחיות בחיסרון וימים אלו באים לעורר 
את הלב אל הזיכרון. ההתרגלות לחיסרון כמוה 
כוויתור גלוי או סמוי על גאוותן של ישראל ועל 
גאוותה של מלכות השמיים. בהבנה פנימית, שני 
מושגים אלו - ישראל ומלכות שמים, מתאחדים. 
עלינו לשאוף לתיקון שורשי ושלם של המציאות 

שנפלה, והדרך לכך היא עילוי מצבה הרוחני של 
כנסת ישראל.

 בדורנו מצויות נשמות בעלות שאיפות גדולות, 
אך המציאות עדיין איננה מאפשרת לכל השאיפות 
הללו להופיע. שאיפה רוחנית שהמציאות איננה 
מאפשרת את הופעתה עלולה לגרור תסכול, 
מרירות על החיסרון, רחמים עצמיים, והקפדה 
על המעכבים את מהלך התיקון. מצויים גם גילויים 
של ייאוש או לחילופין של התרגזות על הקיים 
וניסיונות לשנות את המציאות באופן כוחני. אך אף 
אחת מתגובות אלו לא תועיל לבניין העמוק שנצרך, 
רק תגרום לפיזור אנרגיות לחינם ולאיבוד כוחות 
נפש רבים. את הצער הגדול שהאדם הפרטי חש 
מצרת הכלל טוב שיפנה לאפיק שיועיל לעילויו 

של כלל ישראל. 
אדם החש דחיפה פנימית לחולל שינוי מהותי 
ולהיטיב את מצב האומה, טוב שיתבונן לאיזה 
מפעל ערכי נכון שיפנה את כוחותיו, הכל לפי 
כישרונותיו. מסירות הנפש של האנשים הפרטיים 
לטובת עילוי המציאות מצטרפת לשליחות הכלל 
ישראלית הגדולה והנצחית. ישנם בדורנו אפיקי 
השפעה רבים שאפשר לחבור אליהם: עולם התורה 
והישיבות, התיישבות, גרעינים תורניים, חינוך, 

ביטחון אומנות ועוד. 
המשך המאמר בעמוד 6 <

ָמעּוָה.  ְוִאם לֹא ִתׁשְ

 גם בשיממונם קדושתם קיימת
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ָהיֹה ָהָיה ַּפַעם, ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ֶמֶלְך טֹוב ֵלב. ַהֶּמֶלְך 
ַחי ְּבַאְרמֹון ְרַחב ָיַדִים, ְּברֹאׁש ַהר ָּגבֹוַּה. ַאְרמֹונֹו 
ָהָיה ִנְפָלא ְלַמְרֵאה, ּובֹו ִּגּנֹות ֶחֶמד ְמֻסָּדרֹות ֲערּוגֹות 
ֲערּוגֹות, ֲעֵצי ְּפִרי טֹוִבים ּוְׂשִכּיֹות ֶחְמָּדה ִנְּבטּו ִמָּכל 
ֵעֶבר ּוִפָּנה. ִּפְסֵלי ַשִיׁש ְמֻסָּתִתים ִּביֵדי ֵמיַטב ָהָאָּמִנים 
ִנְּצבּו ְּבֶמְרַּכז ֶהָחֵצר ְלַצד ִמְגָּדִלים ָרִמים ֶׁשרֹאָׁשם 

ַמִים, ְוַהּכֹל אֹוֵמר ָּכבֹוד ְוָהָדר.  ִנָּצב ַּבּׁשָ

ֶאָּלא ֶׁשַהֶּמֶלְך ָהָרם ָהָיה ּבֹוֵדד ְּבַאְרמֹונֹו. ְוָכל ַהּטֹוב 
ֶׁשָּסַבב אֹותֹו ֹלא ֵהֵסב לֹו ָּכל ַנַחת. "ֵאיְך ֶאְרֶוה ַנַחת 
ַפע ּבֹו ֲאִני ֻמָּקף, ָאַמר ְלַעְצמֹו, "ַּכֲאֶׁשר ֵאין ִמי  ִמָּכל ַהּׁשֶ

ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַעֵּנג ְּבֶׁשַפע 
ְוָכְך,  ִמְּלַבִּדי?"  ַהֶּזה 
ְּבִדידּות  ְׁשנֹות  ְלַאַחר 
ַרּבֹות, ִּכֵּנס ֶאת ָּפַמְלָיתֹו 
ַהִּנְכָּבָדה ְוָאַמר: "ִּבְרצֹוִני 
ַהּטֹוב  ִמן  ְלַהְׁשִּפיַע 
ַהּסֹוֵבב אֹוִתי ַלֲאֵחִרים". 
ָמה ַּדְעְּתֶכם ֶׁשַּנֲעִניק ִמן 
ֶׁשְּבַמְמַלְכֵּתנּו  ַפע  ַהּׁשֶ
ְליֹוְׁשֵבי ַהְּכָפִרים, ֲהָדִרים 

ְלַמְרְּגלֹות ֶהָהִרים?

ַהָּפַמְלָיה ִהְסּתֹוְדָדה ְוִהְתַלֲחָׁשה ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ּוְלַבּסֹוף 
ָנָׂשא ַהִּמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ֶׁשָהָיה ַּגם ְּבנֹו, ֶאת ְּדָברֹו: "הֹוד 
רֹוְממּותֹו, ָאִבי ַהָּיָקר, ְמַבֵּקׁש ְלַהְׁשִּפיַע ִמּטּובֹו ַהָּגדֹול 
ְליֹוְׁשֵבי ַהְּכָפִרים ֶאָּלא ֶׁשְּלֵׁשם ָּכְך ִיְהֶיה ָעָליו ְלַהֲעִניק 
ָלֶהם ֶאת ָמה ֶׁשֵאיָנם ֻמְרָּגִלים ּבֹו: עֶֹׁשר, ָּכבֹוד, ֶׁשַפע. 
ַפע?  ּוִמי ָעֶרב ָלנּו ֶׁשֹּלא ִיְמְרדּו ְּבָך ַעל ְיֵדי אֹותֹו ַהּׁשֶ

ֶלְך ַׂשר ָהאֹוָצר  ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ַאֲחֵרי ַהִּמְׁשֶנה ַלמֶּ
ֶׁשָּקָרא ַּבֲחָׁשׁש: "ָּכאן ָאנּו ִמְתַנֲהִלים ִמּתֹוְך ִׁשּקּול 
ַּדַעת ְוַאְחָריּות. ְּבֵני ַהְּכָפִרים ֲחָזָקה ֲעֵליֶהם ֶׁשִאם 
ַפע ְיַבְזְּבזּו ֶאת ָּכל ַהּטֹוב ְוִיְגְרמּו  ַנֲעִניק ָלֶהם ִמן ַהּׁשֶ

ְלַעְצָמם ֶנֶזק ְוֶהֶרס".

ַהְּבִכיִרים  ֶׁשָּנְׁשאּו  ַהַּטַעם  ְלִדְבֵרי  ַהֶּמֶלְך  ֶהֱאִזין 
ֶׁשְּבָׂשָריו. ָׁשַקע ְּבִהְרהּוִרים ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִהְכִריז: "ֵיׁש 
ַמָּמׁש ְּבַטֲענֹוֵתיֶכם. ַהֲחָׁשׁשֹות ְּגדֹוִלים ְוֵאיֶנִּני ֵמֵקל 
ָּבֶהם רֹאׁש. ְוִעם זֹאת, ּוְלַאַחר ֶׁשַּנְגִּביל ּוְנַצְמֵצם 

ְּכַהָּצַעְתֶכם ֶאת ַהֲחֻלָּקה, ֶחְפִצי ַהָּגדֹול ְלַהְׁשִּפיַע ִמן 
ַהּטֹוב ֶׁשְּבַמְמַלְכֵּתנּו ָעמֹק ְוָגדֹול, ְוֶאת ַהֶּדֶרְך ֵּכיַצד 
ִליצֹר ִוּסּות ָהגּון ְּכָבר נּוַכל ִלְמצֹא ַיַחד. ְּבַוַּדאי ִנְצָטֵרְך   
ַפע ַקָּים ָּכאן ַּבַּמְמָלָכה, ַאְך  ְלַהְגִּביל ֶאת ָהאֶֹפן ּבֹו ַהּׁשֶ
ַחָּיִבים ָאנּו ִלְמצֹא ֶאת ַהֶּדֶרְך ְלַגּלֹות ִלְבֵני ַהְּכָפִרים 

ֶאת ַהּטֹוב ַהִּנְפָלא ַהֶּזה ֶׁשָאנּו זֹוִכים לֹו. 

ְּבנֹוָסף, ִּבְרצֹוִני ֶׁשְּבֵני ַהְּכָפִרים ָיחּוׁשּו ֶאת ָהָעְצָמה, 
ְמָחה ֶׁשָאנּו זֹוִכים ָלֶהם. ֵאיֶנִּני רֹוֶצה  ַהחֶֹפׁש ְוַהּשִׂ
ֶׁשָּיחּוׁשּו ְּכִאּלּו ָאנּו ַמֲעִניִקים ָלֶהם ִמְמרֹום מֹוָׁשֵבנּו 
ַפע ִחָּנם. ַהֹּלא ַּגם ָּכְך ָחִׁשים ֵהם ַּבֲעִליבּוָתם,  ֶאת ַהּׁשֶ
ְמֵלֵאי  ַהָּקִׁשים  ְּבַחֵּייֶהם 
ֵאיֶנּנּו רֹוִצים  ַהִּיּסּוִרים. 
ְּתחּוַׁשת  ַעל  ְלהֹוִסיף 
ֶׁשַּנֲהֹפְך  ְּבָכְך  ָהֲעִליבֹות 
ְלִנְזָקִקים  ַּגם  אֹוָתם 
ּו  נ ָּת ִא ֵמ ים  ִל ְּב ַק ְּמ ַה
ְּבֶחֶסד ְּכִמי ֶׁשֹּלא ָזכּו ּבֹו 
ֶׁשָּיחּוׁשּו  ִּבְרצֹוִני  ַּבִּדין. 
ֶׁשָּכל ַהּטֹוב ִמְתַקֵּבל ַעל 
ּוְבֹכַח  ִהְׁשַּתְּדלּוָתם  ְיֵדי 

ַמֲאַמֵּציֶהם". 

"ַמְלֵּכנּו ָהָרם", ִהְתָּפֵרץ ַׂשר ַהִּמְׁשָטָרה, "ַהֹּלא ִאם ַּגם 
ְּבִחיָרה ָחְפִׁשית ַּתֲעִניק ִלְבֵני ַהְּכָפִרים, ַהֹּלא ַהַּסָּכָנה 
ַפע ְלֶפַׁשע!"  ְקרֹוָבה ָלבֹוא. ֵיָהֵפְך ֲעֵליֶהם ְוַעל ֻּכָּלנּו ַהּׁשֶ
ַהֶּמֶלְך ִהִּביט ְּבַׂשר ַהִּמְׁשָטָרה ְלֶרַגע ְּבַמָּבט חֹוֵדר, 
ְוִהְכִריז: "לּו ְיִהי ֵכן. ְלֹלא ִסּכּון ֵאין ִסּכּוי. מּוָבן ֶׁשֹּלא 
ַהּכֹל ִיְהֶיה ָנתּון ַרק ִּביֵדיֶהם ּוִבְבִחיָרָתם, ּומּוָבן ֶׁשִּיְהֶיה 
ִלְבִחיָרָתם ַּגם ְמִחיר ְוַעל ִּפְׁשָעם ִיְצָטְרכּו ַּגם ָלֵתת 
ֶאת ַהִּדין, ַאְך ָהֶרַוח ִיְהֶיה ָּגדֹול ִמן ַהֶהְפֵסד. ִּבְרצֹוִני 
ֶׁשָּיחּוׁשּו ֶׁשַּגם ֵהם ֵחֶלק ִמן ַהַּמְמָלָכה ְוֶׁשֵאיָנם ַרק 
ִּכיָלִדים ַהְּסמּוִכים ַעל ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם. ִּבְרצֹוִני ֶׁשִּיְׁשאּו 
ַּגם ֵהם ְּבֵנֶטל ָהַאְחָריּות ַעל ַהַּמְמָלָכה ְוַעל ִקּיּוָמּה. 
ּוֵמֵעֶבר ְלָכְך, ֵּכיַצד יּוְכלּו ָלַדַעת ַמהּו ַהּטֹוב ָהֲאִמִּתי 
ִאם ֹלא ִיְתַוְּדעּו ַּגם ֶאל ַהֶהֶפְך ַהָּגמּור ִמֶּמּנּו? ֶאת 
ַפע יּוַכל ֲהֵרי ָלחּוׁש ַרק ִמי ֶׁשָּזָכה ּבֹו ְלַאַחר  עֶֹנג ַהּׁשֶ

ֶׁשָּגַבר ַעל ָּכל ַהְּמַעְּכִבים אֹותֹו".

ֵמט  ִרים ְלִהּׁשָ ְּבֵלב ָּכֵבד, ּוַבֲחָׁשׁש ָּגדֹול, ֵהֵחּלּו ַהּשָׂ
ַהֹּפַעל  ֶאל  ְלהֹוִציא  ְּכֵדי  ֶאָחד,  ֶאָחד  ֵמַהֶּמֶלְך, 
ַאְפָּתִנית. ְּבעֹוד ֻּכָּלם ִמְסַּתְּדִרים  ֶאת ָּתְכִניתֹו ַהּׁשְ
ְלֶפַתע  ִלְמִׂשימֹוֵתיֶהם, ָקָרא ַהֶּמֶלְך  ּוִמְתַאְרְּגִנים 
ִלְבנֹו, ַהִּמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך, ַוּיֹאֶמר לֹו: "ָעֶליָך ְּבִני ֲאִני 
סֹוֵמְך יֹוֵתר ִמָּכל. ַאָּתה ִּתְהֶיה ַהָּנִציג ֶׁשִּלי ְּבֶקֶרב ְּבֵני 
ַהְּכָפִרים; ִּתְתַלֵּבׁש ְּכמֹוָתם, ִּתְנַהג ְּכמֹוָתם, ֵּתָרֶאה 
ַמָּמׁש ְּכמֹוֶהם. ַאְך ְלעֹוָלם ְזכֹר ְוַאל ִּתְׁשַּכח ֵמֵהיָכן 
ִהַּגְעָּת ּוַמִהי ְמִׂשיָמְתָך. ָזכֹור ִּתְזּכֹר ֶאת ַהַּמְמָלָכה. 
ָזכֹור ִּתְזּכֹר אֹוִתי ְוֶאת ֶחְפִצי ַהָּגדֹול ֶׁשֵהִניַע אֹוִתי 

א ַהָּגדֹול ַהֶּזה.  ְלָכל ַהַּמּשָׂ

ֹלא ַקל ִיְהֶיה ְלָך ָׁשם, ְּבֶקֶרב ְּבֵני ַהְּכָפִרים. ְּבָנֵקל 
ּתּוַכל ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַמְמַלְכֵּתנּו ְּביֹוְׁשֶבָך ְּבִקְרָּבם. ַּגם 
ַאָּתה ּתּוַכל ִלְׁשקַֹע ָּבֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ַהְּמָפֶרֶכת ֶאת 
ַהּגּוף ְוַהֶּנֶפׁש, ְּבהֹוֵללּות ּוְבַתֲענּוגֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָּכל 
ְׁשֵאר רּוַח. ַעל ֵּכן, ֶאת ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת ֶׁשֲאִני ַמְפִקיד 
ָּכֵעת ְּבָיֶדיָך ִּתְׁשמֹר ָּתִמיד. ִּתְקָרא ָּבּה ָּתִדיר ְוַעל ָיָדּה 
ִּתְזּכֹר אֹוִתי ְוֶאת ַּבָּקָׁשִתי ִמְּמָך. ְּבִאֶּגֶרת ָּכַתְבִּתי ְלָך 
ַמהּו ֶחְפִצי, ָמה ְרצֹוִני ּוָמה ָעֶליָך ַלֲעׂשֹות. ִאם ָחִליָלה 
ִליחּות  ַּתֲעזֹב ֶאת ָּתְכָנּה ֶׁשל ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת ְוֶאת ַהּׁשְ
ַהְּטמּוָנה ָּבּה, ָעלּול ַאָּתה ִלְׁשקַֹע ֵּבין ְּבֵני ַהְּכָפִרים 

ְוִלְׁשּכַֹח ַמּדּוַע ִהַּגְעָּת ַלּדּור ְּבִקְרָּבם". 

ַהִּמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ָאַחז ְּבָידֹו ֶאת ָהִאֶּגֶרת ְּבָחְזָקה ְוִהִּביט 
ְּבֵעיֵני ָאִביו-ַמְלּכֹו ָהָאהּוב ְלֶמֶׁשְך ִמְסַּפר ְׁשִנּיֹות. 
ְּבסֹוָפן, ִהְׁשִּפיל ֶאת ֵעיָניו ְוִהְרִּכין ֶאת רֹאׁשֹו ְּבכֶֹבד 

רֹאׁש. 

"ְועֹוד ָּדָבר ְּבִני ַהָּיָקר", הֹוִסיף ַהֶּמֶלְך: "ֶאת ָהִאֶּגֶרת 
ִּתְצּפֹן ְּבַבִית ְמֻיָחד ֶׁשֵאָליו ַּתֲעֶלה ִמֵּדי ְזַמן ְּכֵדי ִלְזּכֹר 
ֶאת ֵּביְתָך, ָהַאְרמֹון ִמֶּמּנּו ָּבאָת. ְוַאל ִּתְׁשַּכח ְלַׁשֵּנן 
ֶאת ְּדָבַרי ַּגם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָּבֶניָך. ִאם ָחִליָלה ְּתַאְּמצּו 
ַּגם ַאֶּתם ֶאת ִמְנֲהֵגי ְּבֵני ַהְּכָפִרים ַהּנֹוְבִעים ִמּבּורּוָתם 
ּוֵמֶחְׁשַכת ַּדְעָּתם, ִאם ַּגם ֵּביֵניֶכם ִיְפְרצּו ָחִליָלה 
ַכְחֶּתם ֶאת  ְמִריבֹות ּוִמְלָחמֹות ַהְּמִעידֹות ַעל ָּכְך ֶׁשּׁשְ
ְׁשִליחּוְתֶכם ּוְמִשׂיַמְתֶכם, ֲהֵרי ֶׁשֵאין ָלִאֶּגֶרת ְוַלָּבִית 

ֶׁשִּתְבנּו ָּכל ֵעֶרְך ְּבֵעיַני. 

ָאָּנא ַהְבַטח ִלי ְּבִני ַהָּיָקר ֶׁשִּתְזּכֹר ֶאת ְּדָבַרי ְוַתֲעֶׂשה 
ְּכִמְצָוִתי". 

"ָּכְך ֶאֱעֶׂשה, ֲאִבי-ַמְלִּכי ָהָאהּוב. ָּכְך ֶאֱעֶׂשה".

לקבלת דבר תורה יומי בשביל הנשמה מאת ליאור לביא נא 
לשלוח וואטסאפ למספר 0508529987

הרב ליאור לביא

בשביל הנשמה

הרב חגי לונדין ציון במשפט תיפדה

ישנו מכנה משותף בין פרשת דברים לבין הפטרת 
'חזון ישעיהו בן אמוץ' שנקרא השבת, כהכנה לקראת 
ט' באב. בשני המקרים ישנה שאיפה גדולה שלעיתים 
נדמית כמוחמצת. ספר דברים פותח ב'אלה הדברים 
אשר דבר משה'  - ישנם דברים, תוכן עצום שצריך 
להתגלות לעם ישראל, אולם בהמשך מתבטא משה 
'איכה אוכל לבדי שאת משאכם?' עם ישראל מתקשה 
לקבל את 'הדברים'. על אותו משקל פותח הנביא 
ב'חזון ישעיהו בן אמוץ' - ישנו חזון; שאיפה אדירה 
עתידית ונצחית, אולם בהמשך מתברר ש'ידע שור 
קונהו וחמור אבוס בעליו ועמי לא ידע ולא התבונן'. 
כיצד אם כן השאיפות הגדולות לא יוחמצו ויתרוממו 

מן השבר והחורבן? - 
באמצעות המשפט! פרשת דברים נותנת את התקווה 
'הבו לכם אנשים חכמים ונבונים', הקמת מערכת 
הנהגה ומשפט. כך גם מסתיימת נבואת ישעיהו 
'ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה' - המשפט 
והצדקה, כלומר המוכנות להוריד את הרעיונות 
הגדולים לחיי היומיום, למערכת צדק חברתית 

ואלוקית - היא הנחמה.

 לקבלת דבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין 
 ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ )!( למספר 0545753771; 
ניתן גם להזמין שיעורים והרצאות מהרב במספר הזה.
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 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
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לפנות ערב נכנסתי לבית הכנסת שליד ביתי 
לתפילת מנחה ושם ראיתי אותו. הוא עמד בפינה, 
עיניו עצומות, זקנו הלבן שיורד על פי מידותיו, 
כיפת ברסלב על ראשו. לא היה ניתן לטעות בו. 

ראיתי את החסיד ונזכרתי במעשה.   

***
היה זה במהלך מבצע צוק איתן כאשר נורו 4,594 
רקטות ופצמ"רים על עם ישראל. ימים גדולים 
היו אלו, ימים של רוממות רוח בד בבד עם אי 
ודאות ומתח. הגדוד שלי היה בשטחי הכינוס 
מול עזה ובטווח הפצמ"רים. היו דיווחים על 
חוליות מחבלים שניסו לפרוץ דרך המנהרות. 
חלק מלוחמי הגדוד כבר נכנסו לעזה והשאר 
היו בדריכות רבה. אני זוכר שהאווירה היתה 

מתוחה ביותר. 
לפנות ערב ראיתי ענן אבק באופק שהתקרב 
לכיוון של הגדוד. האם זה היה טנק מרכבה? 
התברר שזה היה בעל עוצמה רבה יותר מאשר 
טנק. זה היה רכב סוואנה עם חסידי ברסלב 
שרקדו וקפצו על הגג לקולם של רמקולים 
הקרקע.  את  הדציבלים  בעוצמת  שהרעידו 
לכאן?"  להיכנס  הצליחו  הברסלברים  "איך 
תמהתי. אך לימים כאשר קראתי על המבצעים 
הנועזים של חסידי ברסלב להגיע לאומן בימי 
הקומוניזם ולהבדיל לקבר יוסף, הבנתי שלא היה 
למשטרה הצבאית סיכוי מול ה'עזות דקדושה' 

של הברסלברים.
השירה והריקודים של הברסלברים הקפיצו 
את חיילי הגדוד. כולם עזבו את עיסוקיהם 
ורצו כמוצאי שלל רב לעבר הסוואנה החבוטה 
והצעקנית. החיילים החלו לרקוד בהתלהבות 
לקצב המנגינה. כאשר הסוואנה החלה להתרחק 
לעבר גדוד נוסף בשטחי הכינוס, החיילים שלנו 
רצו אחרי אותה סוואנה. הרס"ר ניסה לעצור 
אותם ולהחזיר את הגדוד למשמעת הרגועה, אך 

ללא הועיל, היה משהו מחשמל באוויר. 
ואני עמדתי מן הצד משתאה, הרגשתי כיצד 
בבת אחת כל המתח ואי-הודאות של השבועות 
האחרונים משתחררים לצלילי השמחה דקדושה. 
מדוע הברסלברים  הבנתי  לא  זה  לרגע  עד 
מתעקשים לרקוד ברחובות למוזיקה רעשנית, 
אך ראיתי עין בעין את ההשפעה המבורכת של 
אותה סוואנה על מורל חיילי הגדוד. הפנים 
של החיילים שהיו מתוחות ומודאגות לפתע 
נהיו מחויכות. אי אפשר להשוות בין האווירה 
שהיתה לפני הגעת הברסלברים לאווירה שהיתה 

אחרי הגעתם. 

***
ניגשתי לאותו חסיד שעדיין עמד בפינת הבית 
הכנסת וסיפרתי לו על אותם ברסלברים שהגיעו 

אלינו בצוק איתן, אמרתי לו "אתה היית אחד 
מהם, נכון?" הוא חייך. אמרתי לו "אתה לא יודע 
מה הצלחתם לעשות, עד כמה הצלחתם להרים 
את המורל של החיילים". הוא חייך שנית, כמי 
שידע כל הזמן מה הכוח של שמחה של קדושה. 
עם  חבוטה  סוואנה  שתראו  הבאים  בפעם 
ברסלברים רוקדים על הגגון לקול מוסיקה 
מחרישת אוזניים, תיזכרו במעשה זה. אין לדעת 
כמה קילומטראז' אותה סוואנה עשתה ולאן 
היא הביאה את הצלילים שנגעו ללב ולנשמה.

gemarabemunah@gmail.com :לתגובות

7 שנים לצוק איתן // סיפור

רכב הסוואנה של הברסלברים בשטחי הכינוס

נתן קוטלר

בבית המדרש לומדים את תורת הלב
לימוד של חסידות ועבודת ה‘ עם סדנאות וקורסים מגוונים וייחודיים.

בית מדרש בו נלמד להתנתק מהרעש החיצוני ולהתחבר לחיים הפנימיים.

הרב דניאל כהן | הרב רפאל צייטלין | אורלי מלכיאל | הרב אודי ברוכיאן
 הרב ארז משה דורון | הרב דב זינגר | הרב דודי דודקביץ 

סדנאות להתפתחות
 אישית ורוחנית

סדנת 
מיינדפולנס יחודית

עם הרב רפאל צייטלין

סדנת להתהלך
עם הרב דניאל כהן

סדנת תפילה
עם אורלי מלכיאל

סדנת
NLP, קאוצ‘ינג ודימיונובע
עם הרב אודי ברוכיאן

שיעור שבועי בחסידות
עם הרב ארז משה דורון

התוועדויות עם ניגונים בהשתתפות הרב דב זינגר והרב דודי דודקביץ

הלימודים יתקיימו בע“ה בימי רביעי אחה“צ במרכז חיב“ה בירושלים

 תוכנית שנתית בת 30 מפגשים | מוכר לגמול השתלמות ושנת שבתון 

 מסלולים נפרדים לנשים וגברים | הנחה בהרשמה מוקדמת עד א‘ אלול

לפרטים והרשמה

hitkavnot.net0548088247-אודי 
 תמר-0547984776

hitkavnot@gmail.com

מספר המקומות מוגבל מהרו להירשם!
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עוד תשבו כזקנים... בנישואין
כמידי שנה לקראת ט' באב, מתוך האבלות על 
חורבן הבית הלאומי והידיעה שבניינו תלוי בנו, 
אני כותבת וכואבת את חורבן הבית הזוגי. אמנם 
אנו זוכים לראות זוגות שמתקדמים ובונים את 
חייהם מתוך 'שכינה שרויה ביניהם', אך עם 
זאת, עדיין רבים הם המקרים שאש המריבות 
מכלה אותם והשכינה כואבת את ריחוקה מהם.

כאשר בני זוג מאשימים זא"ז מתוך רתחת הלב, 
אני מוצאת את עצמי חסרת אונים. 
לא מפני שאין מוצא, אלא מפני 
שהם אינם פנויים נפשית ליצור 
תפנית שתציל את הזוגיות שלהם. 
אני פוגשת זוגות שכל אחד מהם 
אישיות טובה ונעימה בפני עצמה. 
הם מגיעים, כי לרוב הם מבקשים 
באמת ובתמים להגיע לשלום בית 

ולאהבה. ברור לכולם שבני זוג שנישאו, רוצים 
חיי אהבה ושלווה. אז מה קורה שהם מוצאים את 
עצמם, בתוך אש המריבה שמכלה את כוחותיהם 

ורגשותיהם החיוביים?
מכיוון שהנישואין הם חיי מראה הדדית, כל אחד 
נוגע בפצע של השני ומכאיב לו. לא מפני שהוא 
חפץ להכאיב אלא גם מפני שהוא רואה בשני 
את נגעי עצמו. זה לא נעים, זה כואב ולעיתים 
גם מבייש. כך קורה שבמקום שכל אחד ייקח 
לתשומת ליבו את הערות השני ויעבוד על 
תיקון המידות שלו, כל אחד זועק מכאב, על 
שדרכו על "היבלת" שלו ומשליך את הבעיה 
על השני שמעיר, מבקר, צועק ומכאיב. תוך 

כדי כך, מכאיבים גם לילדים הרכים שחווים 
את צער הוריהם ומוצאים את עצמם פגועים 
ולפגיעות הללו, יש השלכות על איכות חיי 

הילדים והמשפחה כולה.
זוגות שמתמידים בהאשמות ובמאבקים, מביאים 
חורבן על עצמם שמשליך גם על חורבן בית 
המקדש שכאמור, בניינו תלוי בבניין הבית הזוגי. 
לכן בימים אלו שאנו מבכים את חורבן בית 
המקדש, בגלל מלחמות היהודים 
בעצמם, אנו צריכים לנהוג במשנה 
זהירות, על מנת להעמיק את הקשר 
הזוגי ולקדם את השראת השכינה 

בבית המקדש הלאומי. 
)שהרי  בחיים  שחפצים  זוג  בני 
חיים(,  קרויים  אינם  המריבות 
לוקחים אחריות גם על חיי האומה 
שבתוכה כולנו נכללים. הרמב"ם אומר שכל אחד 
מאיתנו מכריע את הכף במעשיו לטוב ולמוטב. 
מן הראוי שבני הזוג יבחרו לשנות את גישתם. כי 
כלל ידוע שכממשיכים להתנהל באותה צורה, 
מקבלים את אותן התוצאות. לכן כדי להגיע 
לתוצאות חיוביות, עליהם ליצור גישה חדשה 

שתוביל לתוצאות חיוביות חדשות. 
ברוב הפגישות, אני רואה את השועל היוצא מבית 
קודשי הקודשים של בני הזוג. מה שנותן בי כוח, 
זאת האמונה שאני רואה בה את השחוק של ר' 
עקיבא, ששומע את נבואת זכריה, שעוד ישבו 
זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. זאת האמונה 
שבשינוי גישה מתוך אמונה שבורא עולם, הוא 

זה שמפגיש את בני הזוג עם הקשיים, הוא מבקש 
מהם, לראות את העתיד החיובי המשותף שלהם. 
בעז"ה שיזדקנו ביחד, עם נכדים ונינים ויוכלו 
לראות שבזכות אותם קשיים, כשהיה ביניהם 
השועל, הם יצרו שינוי, בכך שבחרו לראות עתיד 

משותף חיובי. 
אני מזכירה לבני הזוג את גישתו של דוד המלך, 
כששמעי בן גרא קילל אותו אמר למלוויו: "הניחו 
לו כי ה' אמר לו...". דוד המלך יודע, כי מאת ה' 
הייתה זאת. הקב"ה הוא זה שיצר את המציאות 
ושמעי הוא השליח. לכן פונה דוד אל בורא 
עולם בלבד. כצאצאיו של דוד המלך, נאמץ את 
גישתו: כל אחד מבני הזוג, ישמע את דבר ה' 
אליו, מתוך דברי השני. כל אחד יברר עם עצמו, 
מה רוצה ה' שאלמד, אשנה, אתקן. מי שיקשיב 
היטב, יקבל תשובה מתוך פנימיותו ויעבוד על 
עצמו בלבד. כשכל אחד יפנה את מבטו פנימה, 
לא יהיו האשמות כלפי חוץ )ולא כדאי שיהיו 
האשמות עצמיות, כלפי פנים(. הפנייה כלפי בורא 
עולם מכינה מקום לשכינה בלב האדם, וממילא, 
ההתנהלות האישית כלפי בן הזוג תהיה מכבדת 
ומתייחסת לצלם האלוקים הנמצא בתוכם. ומתוך 

כך עוד יזכו לחיות יחד בשמחה ובטוב לבב.

 *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

קטנות שהיתה בי
החשיכה דרכי

טשטשה את הנוף, העכירה ראות
ואבן קטנה שעמדה לה בשביל

הפכה לפוקה ומכשול.

קטנות שהיתה בי
בזבזה שולחני

בזבזה את חיי, ואין טעם וריח
וייאוש שחדר וערפל את חושי

השכיח ממני הכל.

הבית הזה, הגדול, הגדול
אעבור ואראה, האמנם מתנוסס הוא?

אלך אעלה אעלם בין המון
אדדה בין אדם שצופה לבאות

הבית הזה, הגדול, הגדול
אולי כבר נכון ונישא מגבעות?

הן האש, והאבן, החומה, והסוד
צורבים הם בלחש מסד וטפחות

הן קולות הבונים, התפילות והרוח
זוקפים קומתו, רק עוד רגע ניבט?
ולבנו שומע, כוסף, משתוקק הוא

לזכות להקשיב, ולגעת, במעט..

הלוא אם גדול 
אתה 

בעיניך
שלח לי 

אנשי אמנה

"גדולים אנחנו וגדולות הנה משוגותינו,
ובשביל כך גדולות הן צרותינו אבל גדולות הן גם תנחומותינו" 

)הראי"ה קוק(

זה הקטן - גדול יהיה  
צופיה בן פזי

0 5 2 6 - 7 8 9 5 6 5  : ת ו נ מ ז ה  ל

זיו הפרשה ~ הרב זיו רוה
עיוני עומק בשפה בהירה מתוך פרשת השבוע

חדש

המשך המאמר מעמוד 3 של הרב זיו רוה <
דרך כל אחד מאפיקים אידאליים אלו יכול האדם למצוא 
משמעות ערכית לחייו ולנתב את כוחותיו לטובת כלל ישראל. 
האדם הנחלץ מפרטיותו ומהשקפתו על המציאות מן הצד, 
יכול להיות יוצר ומחולל מציאות. התיקון הקטן שיהודי יעשה 
בתחומו, יצטרף לתיקון גדול של כלל ישראל, ונמצאנו כולנו 
"שותפים עם אל", מקרבים את הגאולה ואף נוטלים חלק 

בבניין בית המקדש השלישי כבר עכשיו.
 עבודת האדם שואבת כוח מתוך ראייה תהליכית, מתוך 
הבנה שהה-ו-ו-ה איננו שלם עדיין, אך הוא הולך ומשתלם 
ונעשה יותר ויותר מתוקן. מתוך הוודאות שאנו בדרך לבניין 
בית המקדש השלישי, נשאב כוח לאתגרי הדור. לא נבהל מגודל 
המשימות, לא נתייאש מעיכובים ומניעות. נשאב כוח מנשמת 
הכלל, מחיי הנצח, ונדע כי כגודל השליחות כן גודל הכוחות. 
אם נאפשר לכוחות המבקשים להופיע להתגלות, הם יעמדו 
להצלחתנו ולהצלחת כלל ישראל. ויהי רצון שיקוים בנו: " כל 

המתאבל על ירושלים - 
זוכה ורואה בשמחתה"4, 
שנזכה "לראות בשמחת 
בנין ביהמ"ק" במהרה 

בימינו-אמן.

1.  ירמיה יג יז
2.  חגיגה ה:

א א,  יומא,  ירושלמי,   .3 
4.  תענית ל:
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- 90% אחוז מהאנשים שקוראים את זה לא לא שמים לב שכתוב פעמיים 
לא. עכשיו הם בודקים את זה זה שוב ולא שמים לב שכתוב פעמים זה...

- החלטתי שאני לא אגע בטלפון שלי. עד להודעה חדשה...

ְּדָבִרים ְוִתְׁשָעה ְּבָאב
ְּדָבִרים.  ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֻחָּמׁש ָחָדׁש, ְוקֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת  ַהַּׁשָּבת 
ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים ִמְתַקֶּׁשֶרת ָלנּו ִעם ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָּיחּול ְּביֹום ִראׁשֹון 

ַהָּקרֹוב. ֵּכיַצד?
ֲחָכֵמינּו ָאְמרּו, ֶׁשַהִּסָּבה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּבִעְקבֹוֶתיָה ִנְגַזר ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ָהָאֶרץ  ִּדַּבת  ֶאת  הֹוִציאּו  ַהְּמַרְּגִלים  ַהְּמַרְּגִלים.  ֵחְטא  ָהְיָתה  ֵיָחֵרב, 
ָרָעה, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבכּו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת ָׁשַלח-ְלָך: "ַוִּיְבּכּו ָהָעם 
ַּבַּלְיָלה ַההּוא". ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשֶּזה ָהָיה ְּבִדּיּוק ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאב. ַעל 

ַהְּבִכָּיה ַהּזֹו, ֶׁשָהְיָתה ְּבִכָּיה ֶׁשל ִחָּנם, ִנְגַזר ָהֹעֶנׁש ֶׁשל ַהֻחְרָּבן.
ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ִמָּכְך ַּכָּמה ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים. ֹקֶדם ֹּכל, ֶׁשֹּלא טֹוב 
ֶזה ֹלא טֹוב  ִסָּבה.  ְּבִלי  ִמְתלֹוְנִנים  ֲאַנְחנּו  ִלְפָעִמים  ְסָתם.  ְלִהְתלֹוֵנן 

ְוֹלא ְּכַדאי, ְוֶזה ַּגם ָיכֹול ְלַהֲעִליב ֶאת ִמי ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתלֹוְנִנים ָעָליו.
ֵחְטא  ֶׁשָּלנּו.  ַהַּמֲעִׂשים  ֶׁשל  ַהְׁשָּפָעָתם  ַעל  ִמָּכְך  ִלְלֹמד  ִנָּתן  ְּבנֹוָסף, 
ַהְּמַרְּגִלים ָהָיה ָהמֹון ָׁשִנים ִלְפֵני ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ָקרֹוב 
ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ַלֻחְרָּבן.  ָּגַרם  הּוא  ֹזאת  ּוְבָכל  ָׁשָנה!  ְל-1000 
ִמֶּזה, ֶׁשַהַּמֲעִׂשים ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִּפיַע, ֲאִפּלּו ְלַאַחר ְזַמן 
ַרב. ַהָּדָבר ָנכֹון ַּגם ְלַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים, ַּגם ִאם ֵאיֶנּנּו 

רֹוִאים ִמָּיד ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשָּבֶהם, ְּבַוַּדאי ַהּתֹוֶעֶלת ַּתִּגיַע.
ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה!

 חידת חדגא: 
איזו מילה משותפת לפרשת השבוע, להפטרה ולתשעה באב?

חידת פולקע: 
הם לא במכֹוָנה ולא בבגד. הם בני אדם! מי הם?

1. באיזה תאריך התחיל משה לומר את ספר הדברים?
2. מדוע מינה משה שרי אלפים, מאות, חמישים ועשרות?
3. האם ההצעה לשלוח מרגלים היתה טובה בעיני משה?

4. מדוע ציווה ה' לא להילחם בבני מואב?
5. על מי אמר ה' למשה "אל תירא אותו"?

6. מי נקרא גם "שריון" ו"שניר"?
7. איזה איזור נקרא "חוות יאיר"? האם תדעו איפה זה כיום?

8. מה לימד משה את יהושע ממלחמות סיחון ועוג?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת דברים - חזון תשפ"א
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תפזורת - תשעה באבתפזורת - תשעה באב תמונות בפרשהתמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות, מתוך הפרשה!
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סֹופֹו ֶׁשל אּוִרָּיה

ֲאִני רֹוֶצה ְלַהֲעִמיד ְלִדין מּול ַהַּסְנֶהְדִרין, ֶאת 
אּוִרָּיה ַהִחִּתי, ֶׁשִּיְתַחֵּיב ִמיָתה ְּבתֹור מֹוֵרד 
ָחֵׁשב לֹו מֹות ִּגּבֹוִרים.  ַּבַּמְלכּות.  באופן ֶשיֵּ

ָׁשַלְחִּתי ִמְכָּתב ְליֹוָאב ַׂשר ַהָּצָבא:
- "ְליֹוָאב ַׂשר ַהָּצָבא. 

ֲאִני ַמֲעִריְך אֹוְתָך ַעל ִנְצחֹונֹוֶתיָך ָהַרִּבים. 
ַהְמֵׁשְך ְלִהָּלֵחם ּוְלַנֵּצַח.  ַהֲעָרָכה ַרָּבה ֲאִני 

רֹוֵחׁש ְלאּוִרָּיה ַהִחִּתי, ַעל ֶׁשָּתִמיד ָרץ ִראׁשֹון 
ַלְּקָרב. ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ַיְתִחיל ַהְּקָרב ַהָּבא, ְׁשַלח 
ֶאת אּוִרָּיה ְלַבּדֹו, ְּבִלי ְּתִמיָכה, ֶׁשִּיֹּפל ְּכִגּבֹור. 

ַמִּגיָעה לֹו ְזכּות זֹו. ְוַאֲחֵרי ֵכן ֹלא ַנֲעֶלה יֹוֵתר 
ֶאת ַהּנֹוֵׂשא]1[.

ָּכְך ַּבת ֶׁשַבע ִּתְהֶיה ְמֹגֶרֶׁשת ְלַמְפֵרַע, ֶׁשֵּכן ָּכל 
ַהּיֹוֵצא ְלִמְלָחָמה ּכֹוֵתב ֵּגט ְלִאְׁשּתֹו ַעל ְּתַנאי 

ִאם ָימּות ַּבִּמְלָחָמה]2[ אֹו ֲאִפּלּו ֵּגט ַמָּמׁש]3[.
ַאֲחֵרי ְזַמן ָמה, ִהִּגיַע ָׁשִליַח ִמּיֹוָאב:

- ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ֲאִני ִמְצַטֵער ְלהֹוִדיַע ֶׁשאּוִרָּיה  
ָנַפל ַּבְּקָרב.

- ֵלְך ַנֲעִרי, ֱאֹמר ְליֹוָאב ֶׁשֹּלא ִיַּקח ַלֵּלב, הּוא 
ֹלא ָאֵׁשם.  ֲחַזק ֶוֱאַמץ]4[.

ַּכֲאֶׁשר נֹוַדע ַהָּדָבר ְלַּבת ֶׁשַבע, ִהיא ִהְסִּפיָדה 

ָבה ֲאֵבָלה. ַּכֲאֶׁשר  ִנְגְמָרה ָהֲאֵבלּות  אֹותֹו ְוָיְשׁ
ָלַקְחִּתי אֹוָתּה ְלֵביִתי. ַּכֵעת ִהיא ִאְׁשִּתי, 

ֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית. ֲאִני  ֶׁשָהְיָתה ְמֹיֶעֶדת ִלי ִמּׁשֵ
ָּכל ָּכְך ָׂשֵמַח.

 ַּכֲאֶׁשר נֹוַלד ָלנּו ֶיֶלד ָׂשַמְחִּתי ִּכְפַלִים.

--------------
1. שמואל ב  יא  יד-טו.

2. רש''י שם.
3. שבת נו תוס'  ד''ה גט.
4. שמואל ב  יא  טז-כה.
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"גדולים אנחנו וגדולות הנה משוגותינו,
ובשביל כך גדולות הן צרותינו אבל גדולות הן גם תנחומותינו" 

)הראי"ה קוק(
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מעשי בונינו אשר בארץ תפארתנו לעד, ואז ננחם. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם!
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