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העלון מופץ ב-50,000 עותקים
לפרסומים והקדשות בעלון ובאתר: 026461302 

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

הדלקת נרות: י-ם 18:16 ת”א 18:34 חיפה 18:26 
מוצאי שבת: י-ם 19:31 ת”א 19:33 חיפה 19:32

ַמָּפה ִלְמבּוכֹות
מדרגות בעבודת ה'
הרב זיו רוה | 6

חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים
דברים לע"נ הרב חיים קנייבסקי זצוק"ל
הרב ליאור לביא | 4

מתוך העם למען העם
שליחות ולא יוזמה פרטית
הרב חגי לונדין | 2

בס"ד • כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב שבת פרשת שמיני • גליון 1352 • נא לשמור על קדושת הגליון

ויהי נועם ד' אלוקינו עלינו 
רגעי השיא אחרי יציאת מצרים ואחרי מעמד הר סיני, שעיני העם היו צופות אליהם, היו הרגעים שבהם 
היתה אמורה להתגלות השכינה בסיום הקמת המשכן ועבודת הקרבנות ביום השמיני למילואים. והנה 
הגיעו הרגעים המיוחלים,  אולם השכינה לא ירדה ולא התגלתה לישראל, והתוצאה היתה שאהרן 
התבייש ובני ישראל היו נכלמים ומתוסכלים ועצובים. כדברי רש"י )ט כג( – "כיון שראה אהרן שקרבו 
כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקב"ה 
עלי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל, אמר לו למשה: משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי והתביישתי? 
מיד נכנס משה עמו וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל ואמרו 'ויהי נועם ה' אלקינו עלינו' )תהילים 
צ יז(, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם". מיד "וירא כבוד ד' אל כל העם ותצא אש מלפני ד' 
ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם" )ויקרא ט כג-כד(. 
דהיינו, מצב רוחו של העם התהפך מקצה לקצה – ושמחו ושבחו והללו להשי"ת. מכאן שאין זה מספיק 
להקים את המשכן ולהקריב קרבנות אלא צריך לבקש רחמים מהשי"ת שיהיה נועמו עלינו. כר' ישמעאל 
בן אלישע שנכנס להקטיר קטורת לפני ולפנים וראה "את ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא 
ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני! - אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך 
על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין, ונענע לי בראשו". מכאן 

לומדים "שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך" )ברכות ז א(.
נכון לעכשיו, אשרינו שאנו זוכים לחיות בדור שבו עם ישראל קם לתחיה אחרי אלפיים שנות גלות, 
ואנו רואים עין בעין בקיבוץ גלויות ובפריחת המדינה. בית המקדש השלישי הולך ומוקם לנגד עינינו. 
אף שאנו נמצאים עדיין בעיצומו של תהליך מורכב, בסיומו ודאי תרד השכינה ותתגלה  לעיני כל 
ישראל, כשם שהתגלתה בהקמת המשכן ביום השמיני, וכשם שהתגלתה בהקמת בית המקדש הראשון 
בימי שלמה המלך ע"ה. עד אז עלינו להתפלל את תפילתו של משה רבינו איש האלקים, "ויהי נועם ד' 
אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" )תהלים צ יז(. דהיינו, שיהיו מעשי ידינו 
מתוקנים ולא תבוא על ידינו תקלה חס ושלום. ומתוך כך תהיה שכינתו ותנחומיו ונועם ה' עלינו )ע' 

רש"י ומצודות דוד שם(, במהרה בימינו, אמן. 
מהמצפה לישועה השלמה

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

אסיר ציון הרב יוסף מנדלביץ' 
בראיון מיוחד על מאבקו 

בשלטון הסובייטי והמלחמה 
הנוכחית בין אוקראינה לרוסיה

אבנר שאקי | 5

סוד שריפת שעיר החטאת
הרב אורן טרבלסי | 3

יהדות באהבה
מכון מאיר

לידידי מכון מאיר, 
ברצוננו להודות לכם על תרומתכם באחזקת מכון 
מאיר תלמידיו ואברכיו, אשר נהנו מנדיבות לבכם 

בימי הפורים. 
ברוכים תהיו, 

הרב דב ביגון הכהן ובית מכון מאיר

תודה!
ראשי חודשים לעמך נתת

כנס נשים לראשי חודשים
ביום רביעי כ"ז אדר ב'

במדרשת 'בני רחל' שבמתחם קבר רחל 
וגם בזום

התכנסות 18:30 מתחילים 19:00

הרבנית רות בנימין 
וד"ר חנה קטן

לפרטים: 
ראומה 052-5698758 לסיור מודרך או שיחה במתחם קבר רחל והיישוב 

היהודי בבית לחם פנו למיכל: 052-4798926
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מכון מאיר

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 
מצוה 'לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה על ידי ההוא טמיר ונעלם 
בשם כל ישראל'. התורה אינה מסמיכה סתם את ברכת הכהנים לפרשיה 
שלנו, ברכת כוהנים 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 ואז זו 'אש זרה', אש נוצצת 

אמנם, אבל עדיין זרה.

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

מתוך העם ולמען העם 
לחם משנה

האם חולה צליאק יכול לצרף ללחם משנה חלה רגילה? 
האם כדי לצאת ידי חובתו במצוות המוציא כשמישהו אחר מברך, שני 
הלחמים צריכים להיות "אכילים לך"? אני מתכוננת למקרה הזה: לבן 
שלי צליאק. יש לנו רק שתי לחמניות שעשויות משיבולת שועל מיוחד 
שנקי מגלוטן, ועליהן הוא יכול לברך המוציא. אבל אין מספיק לכל 
הארוחות של שבת )והן יקרות(. אם כשבעלי יברך על הלחם הוא ייקח 
לחמנייה שיבולת שועל וחלה מחיטה )גלוטן, ואסור/לא אכיל לבני( 
ביחד, כ"לחם משנה", ואחרי שיברך ימסור את הלחמנייה לבני, האם 
בני יצא ידי חובתו או כי הלחם מחיטה אסור לו, זה לא נחשב כלחם 

משנה בשבילו? תודה רבה!

תשובה: בשו"ת מנחת יצחק נפסק שמותר להשתמש בלחם קפוא ללחם 
משנה. לדעתו, כיוון שניתן להשאיר את הלחם מחוץ למקרר ולהפשיר 
אותו, או לחמם אותו בדרך מותרת, הלחם נחשב ראוי לאכילה. כך גם 
פסק השמירת שבת כהלכתה )פרק נה יב(. אולם, השמירת שבת כהלכתה 
)הערה לט( מביא בשם הגרש"ז אויערבאך, שאם הלחם קפוא כאבן, 
שאינו ראוי לאכילה, ייתכן שלא ניתן לצרף אותו ללחם משנה בעודו 
קפוא. לכאורה, לפי הגרש"ז, חולה צליאק לא יכול להשתמש בלחם עם 
גלוטן כלחם משנה, מכיוון שמבחינתו הוא אינו ראוי לאכילה כלל. אולם, 
נראה למעשה להקל בכך. גם מבחינת חולה הצליאק הלחם עצמו ראוי 
לאכילה. הימנעותו מאכילה אינה מעידה שהלחם אינו ראוי, אלא שהוא 
מעדיף להימנע מאכילתו. על אף הכאב שיגרם לו עקב האכילה עדין יש 
לו יכולת לאוכלו. נוסף על כך, מבחינת שאר העולם, הלחם ראוי לאכילה.

לכן למעשה חולה צליאק יכול לצרף לחם רגיל ללחם משנה. אולם, עדיף 
לצרף ללחם משנה חלה נוספת משיבולת שועל, אפילו מהפריזר. 

פינת ההלכה 
הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון

אורות הפרשה
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

סיפור על המופת של הרב קנייבסקי זצ"ל
אחרי לכתם של גדולי עולם מופיעים סיפורי ניסים ומופתים, על הברכה 
שהפכה עני לעשיר, על הקמיע שבירך עליו הרב שמסוגל לישועות, על עקרות 

שנפקדו וחולים שנרפאו. 
ככל שירבו סיפורי המופתים, כך חושבים, תגדל קרנו של הרב.

ואני הקטן חושב - נהפוך הוא - המעשים הללו רק מקטינים את גדולי 
ישראל. ממתי גודל נמדד בסגולות וישועות? ממתי הפכו המופתים והנסים 
למבחן הגודל? מישהו שמע על המופתים של רש"י? של בעלי התוספות? 

של הרא"ש ובנו ר' יעקב בעל הטורים?
איני אומר שגדולי עולם אינם עושים מופתים, ודאי עושים, אבל לא זה 
מה שהופך אותם לגדולים. וכשאנחנו משחרים לפתחם רק בשביל סגולות 
עצות וברכות, מה זה אומר עלינו? האם אנחנו לא מפספסים כאן את 

המופת האמיתי? 
וכן, כמובן יש מופת כזה, מופת משולש: שקידה עצומה בתורה, מידות נפש 
פלאיות ומסירות למען כלל ישראל. אלה המופתים. מה לי אם פלוני נרפא 
ופלוני ראה ישועות? על כל אחד כזה אביא לכם אחד שהתברך ולא זכה לנס. 
הנס הוא הרב בעצמו, אם דומה עליך רבך כמלאך ה' צבאות - וכך ממש היה, 
בהתנהגות כמעט מלאכית - ְלמד תורה מפיהו, אל תהפוך אותו לכספומט 

של ברכות. למד תורה, בקש תורת חיים. וכזו היתה תורתו.
לפעמים המופתים מבלבלים אותנו, ראיתי גמ"חים שמפרסמים שמי שיתרום 
להם יתברך מרב פלוני או מקמיע שלו. התפלאתי. מי שתורם להם מתברך 
מה', הרי צדקה תציל ממוות אינה תלויה בברכה כזו או אחרת, היא הבטחת 

ה'. לכן הרב מבטיח, כי הוא יודע היטב מעלת הצדקה.
ומעלתו של הרב זצ"ל? לא בקמעות ולא במופתים, כי אם במופת המופתים, 

בדבקותו העצומה בתורה ובנותן התורה.
תהא נשמתו הטהורה צרורה בצרור החיים וזכותו תגן עלינו.

הרב ליאור אנגלמן
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בפרשיות האחרונות של ספר שמות עמלו בני 
ישראל להקים את המשכן, כאשר כל שאיפתם היא 
שתשרה השכינה במשכן, ויזכו לגילוי השכינה. והנה 
מגיע ראש חודש ניסן, הוא היום השמיני למילואים, 
היום שבו עתידה השכינה להתגלות אליהם. כל 
העדה מתכנסים לפני ה', ומשה אומר להם "זה 
הדבר אשר ציוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'". 
שואל הנצי"ב, הרי עשו כל מה שעליהם לעשות, 
הביאו הכול אל אוהל מועד, ומה עוד עליהם לעשות? 
חז"ל בתורת כהנים דרשו על הפסוק הזה, "אמר 
להם משה לישראל, אותו יצר הרע העבירו מלבכם, 
ותהיו כלכם ביראה אחת ובעבודה אחת לשרת לפני 
המקום", והמשך דברי המדרש, "אמר להם משה, 
כשם שהוא יחידי בעולם כך תהיה עבודתכם מיוחדת 
לפניו שנא' מלתם את ערלת לבבכם, מפני מה? כי 
אני ה' אלוקיכם וגו', ואם תעשו כך אז 'וירא אליכם 
כבוד ה'," שואל הנצי"ב, המדרש הזה מגביר את 
התמיהה על הפסוק, מה נדרש כאן מבני ישראל?                                                     
מבאר הנצי"ב, "שכבר היה בימי משה כתות 
בישראל שהיו להוטים אחרי אהבת ה', אבל לא 
על-ידי גבולים שהגבילה התורה". כמו שהוא יבאר 
בפרשת קרח שה-250 איש שהצטרפו למחלוקת 
קרח, היו אנשים צדיקים וחטאו במה שמסרו עצמם 
למיתה ע"י התשוקה הקדושה הזו להשיג אהבת 
ה' ע"י הקטרת, אף שזה לא היה לרצון כפי דרך 
התורה, שציותה שרק אהרן ובניו יקטירו קטורת. 
משה ידע שיש כתות כאלה שעדיין לא הגיע זמנן 
להתפרץ, אבל ביום זה, שהגיע הזמן לגילוי השכינה 
בישראל, שזה היה תכלית תשוקתם, היה חשש 

שיהיו אנשים שעלולים להתפרץ ולעשות מעשים 
שלא כדרך שציותה התורה כדי להשיג דבקות בה', 
לכן אומר להם משה, לא כן הדבר, "אלא אותו יצר 
הרע העבירו מלבכם, שגם תשוקה זו אע"ג שהיא 
להשיג אהבת ה' בקדושה, מכל מקום אם היא 
לא בדרך שעלה על רצונו יתברך, אינו אלא דרך 
יצר הרע להטות ולהתעות דעת גדולי ישראל בזו 
התשוקה". משה מסביר להם את הדבר ואומר 
להם "ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת 
לפני המקום", כלומר אם אתם שמים לבכם ודעתכם 
לדרך התורה, אז כולכם תעבדו את ה' בדרך אחת 
ובעצה אחת, אבל אם נבקש אהבת ה' שלא בדרך 
התורה, כל אחד יעבוד את ה' בדרך הנראית לו, יהיו 
כאן אגודות אגודות, וזה "הוא נגד רצון ה' וכבודו". 
וכך מתבארים דברי המדרש בהמשך, "כשם 
וכבודו שתהיה  יחידי בעולם כך רצונו  שהוא 
עבודתכם מיוחדת לפניו", ומביא מקור לזה מהפסוק 
'כי אני ה' אלוקיכם...' שסיומו "אשר לא ישא 
פנים ולא יקח שוחד". ומה שייך שוחד של כסף או 
דברים אחרים אצל הקב"ה? אלא הכוונה במעשים 
של מסירות נפש ודבקות נעלה. בכל זאת אומר 
הנצי"ב, "אם הוא שלא על-פי התורה אינו לרצון 
... ויהיה נענש על זה כמו שנענשו 250 מקריבי 
הקטורת..". ועל זה שייך לומר, שה' לא לוקח שוחד 
כזה, שאדם מוסר את נפשו על אהבת ה' וכבודו, 
באופן שהוא אינו מחויב בזה, אין לך שוחד גדול 
מזה, והיה נראה שזה לרצון וה' מקבל זאת, בא 
משה בשעה זו שהשכינה עומדת להופיע לעיני ישראל 
ללמד ולהגיד לאדם את הדרך הישרה, "שרק זה 

הדבר אשר תעשו וירא אליכם כבוד ה', ולא ע"י 
דרכים אחרות איש כפי רעיון לבבו".

רעיון זה מדייק הנצי"ב גם מהפסוק בפרשת 
פקודי )לט, לב( "ותכל כל עבודת משכן אהל 
מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה' את 
משה כן עשו". למה צריך לכתוב שוב 'כן עשו'? 
אומר הנצי"ב שם, "באשר ידוע שישראל נתאוו 
מאוד שיהיה השכינה שרויה בתוכם.. היה עולה 
על הדעת שבשביל זה השתדלו לעשות הכל, לכן 
פירש הכתוב, שרק כאשר ציוה ה' כן עשו". שנזכה 

ללכת בדרכי ה' ולעשות רצונו באמת.

"ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שורף". 

חז"ל במסכת זבחים1 מבארים שביום הקמת המשכן 

קרבו שלוש חטאות. חטאת העם, חטאת נחשון נשיא 

שבט יהודה שפתח את קורבנות הנשיאים, וחטאת 

ראש חודש שהוקרבה לראשונה בר"ח ניסן שהוא 

היום השמיני למילואים.

 בעקבות מות נדב ואביהוא היו 

אהרון אלעזר ואיתמר אוננים, ומצד 

ההלכה הפשוטה היו אסורים באכילת 

קודשים. אך ביום הקמת המשכן 

ציווה ה' באופן מיוחד שיאכלו את 

הקודשים אף באנינות. אהרון ובניו 

אכן אכלו את הקורבנות מלבד שעיר 

החטאת של ראש חודש שאותו שרפו, ומשה 

קצף עליהם מדוע לא אכלו אותו כשאר הקורבנות. 

את תשובתו של אהרון למשה מבאר רש"י ע"פ חז"ל 

"אם שמעת בקודשי שעה אין לך להקל בקדשי 

דורות". שעיר היום השמיני ושעיר נחשון הם שעירים 

שהוקרבו לפי שעה ביום הקמת המשכן. אך שעיר 

ראש חודש הוא שעיר ששייך לדורות לכל ראשי 

החודשים העתידים להיות. 

כדי לבאר את תשובת אהרון צריך להבין על 

איזה חטא בא לכפר שעיר ראש חודש. בפסוק נאמר 

"ושעיר עיזים אחד חטאת ל-ה'".2 מזה לומדים חז"ל3 

שהכפרה של שעיר ר"ח שייכת לכפרה שנוגעת לקב"ה. 

"אמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו 

לה', אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה עלי שמיעטתי 

את הירח". ראש חודש הוא זמן היעלמות הלבנה 

מעינינו ותחילת מסלול מילואה בשנית. תהליך זה 

מבטא את התמעטות הלבנה שקטרגה שאין שני 

מלכים יכולים לשמש בכתר אחד, ואמר לה הקב"ה 

לכי ומעטי את עצמך. ודאי שלא שייך חטא כלפי 

הקב"ה. משמעות מיעוט הלבנה הוא שיש 

חיסרון עצמי בבריאה שמצד עצמה נוטה 

לחטא מכורח היותה נבראת - יוצאת 

החוצה מהשלמות האלוקית. וכך מבאר 

המהר"ל: "כאשר היה נמצא מעוט 

הירח מן השי"ת נמצא חסרון במעשיו, 

כי נמשך אחר חסרון ומעוט הירח חסרון 

ומיעוט כל הנמצאים, ודבר זה מאת ה' 
שהוצרך כך טבע וסדר הבריאה".4

הדבר מתבטא גם במשמעות השנייה שנותנים 

חז"ל לכפרת שעיר ר"ח. הגמרא דורשת שהחטאת 

מכפרת על טומאת מקדש וקודשיו כלומר על מי 

שנכנס טמא למקדש או אכל קודש בטומאה בלי 

ידיעה תחילה וסוף. לכן נאמר ל-ה' בפסוק שרק 

לה' לבדו נודע החטא. מציאות של חטא שקורית 

מאליה מעידה שהחיסרון חקוק בבריאה ולכן יש 

חטאים שקורים בלי לשים אליהם לב. 

כל החטאות באות על חטא מסוים שדורש תיקון. 

אך החטאת של שעיר ראש חודש באה על שורש 

החטאים של כל הדורות העתידים להיות. לכן היא 

נקראת בפי אהרון קודשי דורות. "קדשי דורות היינו 

חטא שהוא ממיעוט הירח שנוהג בכל הדורות עד 

לעתיד".5 ממות נדב ואביהוא הבין אהרון ששורש 

החטאים של כל הדורות שמגולם בשעיר ר"ח עדיין 

לא תוקן. וכיוון שאכילת הכוהנים את החטאת יוצרת 

כפרה לבעלים ענה אהרון למשה שכיוון שהחטא 

עדיין מושרש בעולם לא נכון לאכול את שעיר ר"ח 

הראשון אלא לשורפו.

עומק נוסף בדברים מבאר מי השילוח ששריפת 

השעיר מעידה על גודל ביטחון ישראל בתיקונם. 

הקב"ה ברא את האדם בשביל שיתאמץ לעמול 

ולתקן את חסרונות הבריאה. אך יש חטאים שאין 

יד האדם מגיעה לתקן כי הם נובעים מהחיסרון 

המוטבע במציאות. חטאת שבאה על חטא כזה 

נשרפת כי היא מכפרת לישראל בלי אכילת הכוהנים 

אלא ישירות מ-ה'. ולהורות על כך נשרף שעיר ר"ח 

הראשון ולא נאכל. וזו תשובתו של אהרון למשה 

שישראל אמנם קיבלו על עצמם לתקן את חסרון 

התולדה שבבריאה. אך יש הנהגה עליונה בה חטאי 

ישראל נובעים מהנהגת ה' כמו החטא שהוטבע 

בשורש הבריאה. ולעיתים במציאות בה החטא 

מתגבר בישראל מה שעומד בבסיס הדבר הוא 

"קודשי דורות", שורש החטאים של כל הדורות. 

לכן מובטח לישראל שיתוקן הכול כי מ-ה' יצאו 

הדברים. שעיר חטאת ל-ה'. 

  קא.. 1
  במדבר,כח,טו. 2
  שבועות,ט.. 3
  גור אריה במדבר,שם. 4
  בית יעקב שמיני,כו. 5

העמק דבר

עומק הפרשה

 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

 הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר

רק כפי ציווי ה'

סוד שריפת שעיר החטאת

שעור לנשמה 
ההמלצה השבועית שלנו בערוץ מאיר

 “הייטב בעיני ה'”?
שיעור לפרשת שמיני 

מאת הרב אייל ורד
האם קיום ההלכה "היבשה" הוא תמיד 
רצון ה'? על הצלילים בין התווים, הלבן 
שבין האותיות, על שאלת שאלות אחרי 

ולפני קיום ההלכות.

< חפשו את השיעור ביוטיוב, באפלקציה 
או באתר ערוץ מאיר

גם בדבקות בה' צריך להיזהר
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שכינה בגלות
שאלה: במה מתבטא העניין של השכינה בגלות?

תשובת רבנו: עיכוב התורה. יש בגמרא סנהדרין 
מאמר חז"ל: "'במחשכים הושיבני', זה תלמודה של 
בבל"1 - תלמוד בבלי. אשרינו מה טוב חלקנו, אנחנו 
עוסקים בתלמוד בבלי, בגמרא ובתוספות. התלמוד 
הבבלי הזה, אומרת הגמרא, הוא 'הושיבני', דהיינו 
ישיבה, תורה, לימוד. הלימוד והתורה, קודשא בריך 
הוא ושכינה, תורה וישיבה, – הוא במחשכים! אור 

שנמצא במחשכים.
יש תיאור של הגאון ]מוילנה[ על הגוף הלאומי 
הציבורי הכלל ישראלי בגלות. יש שם ביטוי: 'יצאה 
רוחנו', במצב הגלות יצאה רוח החיים שלנו, ונשארנו 
מחוץ לרצונות של החיים. כל הגלות היא כמו 
בית קברות, - מצב נורא שנמשך אלַפים שנה. כל 
הגאונים, כל הצדיקים וכל בית ישראל, - הם בתוך 
בית קברות. ולמרות זה ובתוך זה, אנחנו ממשיכים 
להתקיים. אמנם בית הקברות הוא מקום של 
רימה ותולעה הסובבים אותנו. אומר הגאון: הרימה 
והתולעה הסובבים אותנו, הם הגויים הסובבים 

אותנו, - הרשעות והצרות והגזירות והשמדות של 
הגויים, ולא פחות מזה, ואולי יותר מזה, במובן 
הרוחני - תרבות הגויים שמסובבים אותנו היא 
הרימה והתולעה. במשך זמנים הרימה והתולעה 
שוטפים אותנו מכל צד. הם אוכלים את הבשר 
של הגוף הלאומי שלנו. אמנם יש עוד קיום של 
העצמות, הן יותר קשות. יש פסוק במשלי: "ורקב 
עצמות קנאה"2 - הרקב חודר בעצמות. העצמות 
המקיימות אותנו הן תלמידי החכמים, הכוחות 
הרוחניים של כלל ישראל, הם המקיימים אותנו 
בגלות. אבל הרימה והתולעה ממשיכים לעבוד, הם 
אוכלים ומכרסמים את הבשר של הגוף הלאומי 
שלנו, עד שמגיעים וחודרים גם לעצמות, ואז הגלות 
ניכרת גם בתורה, כאילו אין תורה בישראל. על 
כך נאמר "הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל"3, 
ריבונו של עולם שומר עלינו עד שמגיעה עת קץ, 
חזרה לתחיית האומה, תחיית העצמות היבשות, 
"תחיינה העצמות"4. זה מה שמתבטא במציאות 
של הארת ישראל בעולם. בסוף הגלות, מופיע "ביד 

חזקה אמלוך עליכם"5, מופיעה תחיית האומה, 
תחיית התורה ותחיית הארץ.

שאלה: כיצד מתבטא מיעוט האור האלוקי הכללי 
בעולם ולא רק האור המיוחד לישראל?

רבנו: השכינה בגלות, וגם ריבונו של עולם בגלות. 
כשיש מצב בריאותי חזק ונורמאלי של הופעת 
נבואה בישראל ומלכות בישראל, אז מוקרן מתוך 
המרכזיות שלנו לעולם כולו. אך כאשר אנחנו 
בגלות והשכינה בגלות וריבונו של עולם בגלות, 
יש התעכבות. אבל הגלות לא תארך לעולם ועד, 
היא לא לנצח נצחים. במשך אלף שנה, אלַפים 
שנה, - כמה זמן אפשר להיות במצב כזה? אז 
מגיעים למצב שהכרחי לחזור הביתה אל האור 

המקורי, וממילא חזרה אל ד'6.
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מתורת הרב צבי יהודה
 הרב דוד לנדאו

מדינת ישראל הרכינה ראש השבוע עם הסתלקות 
שר התורה, הגאון הרב חיים קנייבסקי זצ"ל. כלי 
התקשורת, שבימים כתיקונם עוסקים בתככים 
פוליטיים, מזימות והכפשות הדדיות, עצרו לרגע 
מלכת ונשמו אוויר פסגות. כאילו מישהו הרים את 
הראש של כולנו בבת אחת מתוך צחנת האינטרסים 
והנוכלות הפוליטיים ומאימת זוועת המלחמה, 
ונתן לנו לרגע להמריא מחוץ לאטמוספרת חיי 

השגרה המחניקים.  
כמו רבים, גם אני קראתי השבוע את דבריו 
"אני  ליברמן:  אסף  העיתונאי  של  המרגשים 
חילוני. המילה 'קדוש', על הטיותיה השונות, לא 
מדברת אליי. ועדיין, הרבה דברים בעניינו של 
הרב קנייבסקי מתבהרים כשנכנסים לביתו ברחוב 
רשב"ם בבני ברק. כמי ששמע הרבה סיפורים על 
רבנים שרלטנים, שחיים על חשבון ציבור המאמינים 
שלהם, ביתו של הרב קנייבסקי פשוט מהפנט - 

אין בו כלום.
כלומר, אין בו כלום מבחינה חומרית. בחדר השינה 
הקטן יש שתי מיטות ישנות וארון. בחדר המרכזי, 
שולחן וספרים. יש גם מטבח קטנטן. וזהו. כל חייו 
של הרב הסתכמו בשינה, לימוד תורה ומזון, בכל 
הביקורים שלי שם, כעיתונאי ספקן, חיפשתי את 
הקאץ'. איפה הרב ובני ביתו מסתירים את הפאר. 

אבל זה העניין, אין פאר.
"עכשיו, מהי קדושה?", כאמור, כחילוני שלא 
מתחבר לדיבורים על הקודש, הרבה יותר קל 
לי להשתמש במילה "נקי". הרב היה נקי לגמרי 
מבחינה רוחנית. אין טפל ואין מחשבות סרק ואין 
רכילות וזימה וזוטות. וכל ההמונים שחיכו בדלת 

וביקשו לקבל כמה דקות עם הרב, רצו גם הם 
לקבל משהו מהניקיון הזה. מבחינתם איש כל כך 
נקי יכול לנקות גם את רעשי הרקע של חייהם 
ולהשכיל לראות אצלם את מה שהם - האנשים 
הלא נקיים )שזה כולנו( - לא מסוגלים לראות..."

מי הדעת
לאחר קריאת דבריו של ליברמן, חשבתי לעצמי 
לרגע שאולי, מבלי שכיוון לכך, השכיל לגעת ביסוד 
עמוק מאוד. הרמב"ם, בסיום הלכות מקוואות 
החותמות את ספר הטהרה בי"ד החזקה, כתב 
שהטהרה איננה עניין היגייני-פיזי אלא רוחני. ואת 

דבריו חתם ברמז: 
"כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור, ואף 
על פי שלא נתחדש בגופו דבר כך המכוין לבו 
לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות 
האון ודעות הרעות כיון שהסכים בלבו לפרוש 
מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור הרי 
הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם 
מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם 
השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו 

אמן..." )הלכות מקוואות יא, יב(. 
דמות הפלאים של הרב קנייבסקי זצ"ל הביאה 
את נפשו של כל מי שהסכים ליבו לכך, למי 
הדעת. ניקתה וטיהרה אותה לרגע מכל הטפל, 
מכל מחשבות הסרק הרכילות, הזימה והזוטות. 

ובכך גם קידשה אותה. 

טעם החיים
לפני כתשעים שנה, ספד הרב קוק זצ"ל לרבינו 
ישראל מאיר הכהן מראדין ה"חפץ חיים" זצ"ל 

בישיבת "מאה שערים" בירושלים. מילותיו אז 
מתאימות מאוד גם לתיאור שר התורה, הרב 

קנייבסקי זצ"ל:   
"ראה הקב"ה שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל 
דור ודור )יומא לח, ב( – שתיל הינו גרעין אשר 
נזרע במקום אחר, ורק אחר כך עקרוהו ממקום 

זריעתו ושתלוהו במקום חדש. 
ישנם צדיקים שמתנשאים כל כך מעל פני דורם, 
שאין להבין כלל, כיצד צמחו ועלו וגדלו מתוך 
קרקע דורם הם, ובאו חז"ל וגילו לנו: לא מקרקע 
דורם צמחו, במהותם שייכים הם לדור הרבה יותר 
נעלה, אלא שריחם הקב"ה על דור יתום, והביא 
נשמה שצמחה בדור אחר ושתל אותה בדור זה. 
אף אנו נאמר, כשאנו מסתכלים בדמות דיוקנו 
של צדיק מופלא זה, הננו עומדים ותמהים כיצד 
יכולה היתה לצמוח דמות עילאית זאת מתוך קרקע 
הדור שלנו, באקלים החומרי שלנו? והתשובה 
היא: נשמה טהורה וקדושה זו... שייכת במהותה 
לאחד הדורות הקדמונים, אלא שריחם הקב"ה 
על דורנו, וזיכה אותנו בנשמה אצילית זו, בכדי 
להאיר לנו את הדרך וליישר לנו את מסילת חיינו". 
)"תנחומיך ישעשעו נפשי", בעריכת הרב זאב נוימן 

הי"ו עמ' 197(.
סיום דברי ההספד של הרב גרשון אדלשטיין 
שליט"א מהווים תביעה עבורנו ליישר את מסילת 
חיינו: "איך מוסיפים יראת שמים? לב אבן לא 
מקבל השפעה, יש עצה, עסק המוסר היא העצה 
היחידה לעסוק בספרי מוסר שהיא עושה שהאדם 
יראה ביקורת עצמית, ביקורת עצמית לפשפש 
במעשיו, היצר הרע חזק מאוד וצריך כל רגע 
ורגע השפעה וסייעתא דשמיא שלא להיכשל - את 
ה' אלוקיך תירא... אבל ספר מוסר שמשעמם 
לא משפיע. אבל יש ספרים שמעניינים. קביעות 
יומית בספרי מוסר בדברים המעניינים  יום 

שמשפיעים...". 
ר' חיים כשמו, נתן לנו טעימה נדירה של טעם 
החיים. "חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת 

שמים". 

חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים
דברים לע"נ הרב חיים קנייבסקי זצוק"ל

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

"ישנם צדיקים שמתנשאים כל כך מעל פני דורם, שאין להבין כלל, כיצד 
צמחו ועלו וגדלו מתוך קרקע דורם הם, ובאו חז"ל וגילו לנו: לא מקרקע 
דורם צמחו, במהותם שייכים הם לדור הרבה יותר נעלה, אלא שריחם 

הקב"ה על דור יתום, והביא נשמה שצמחה בדור אחר ושתל אותה בדור 
זה". על דמותו של הרב קנייבסקי זצ"ל.
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 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

 בימים בהם מתנהלת מלחמה עקובה מדם 
בין רוסיה לאוקראינה, ובמיוחד כאשר כידוע 
יש למדינת ועם ישראל כמה וכמה הקשרים 
ישירים אליה, מעניין במיוחד לדבר עם אסיר 
ציון הרב יוסף מנדלביץ', 74, נשוי ואב לשבעה 
המתגורר בירושלים, ממייסדי המחלקה לדוברי 
רוסית במכון מאיר, אשר מלמד בה עד היום. 
"נולדתי בלטביה, בבית שלא היה לו שום קשר 
ליהדות", אומר הרב מנדלביץ'. "בבית קיבלתי 
חינוך סובייטי. לפני השואה ההורים שלי קיבלו 
חינוך יהודי, אבל כשבגרו הם האמינו שדרך 
החיים הטובה ביותר היא הקומוניזם, שכידוע 
התנגדה לדת. תודה לאל, בגיל צעיר יחסית הבנתי 
שאני רוצה לחיות במדינה שלנו, במדינת ישראל, 
ולכן הצטרפתי למחתרת. נוסף על כך למדתי 
עברית, הייתי מורה באולפן מחתרתי לעברית 
וערכתי את הביטאון הארצי של התנועה שלנו. 

"במחתרת", ממשיך הרב מנדלביץ', "התקרבתי 
יותר ויותר ליהדות, ובגיל 21 התחלתי לשמור 
מצוות. שנה לאחר מכן, כשהייתי בן 22 נעצרתי 
על ניסיון השתלטות על מטוס סובייטי וניסיון 
בריחה לישראל. בתקופה ההיא לא היה חופש 
עלייה מברית המועצות, ורצינו לעשות מעשה 
שיעורר את תשומת הלב הבין-לאומית למצב 
שלנו. רצינו לפרוץ את השערים כדי שיהודים 

יוכלו לעלות למדינת ישראל".

מה זכור לך במיוחד מאותם ימים סוערים? 

"בימים ההם קרו הרבה דברים בזמן קצר. אחרי 
שעצרו אותי נלקחתי לחקירה ואז למשפט שבו 
נגזרו עלי 12 שנות מאסר, אותן נשלחתי לרצות 
במחנה כפייה שיועד למתנגדי השלטון. במחנה 
המשכתי לנסות ללמוד יהדות כמה שאפשר, 
וגם הקמנו בו ארגון ציוני מחתרתי שבמסגרתו 
המשכתי ללמד עברית והיסטוריה של עם ישראל. 
הייתי בריא וחזק, אז סך הכל היה שם בסדר. 
מעבר לכך גם פגשתי אנשים טובים ומעניינים, 
והרגשנו שאנחנו לוחמים למען הצדק ולמען 
הזכויות הלאומיות שלנו. כל אדם שלוחם למען 
דברים חשובים מרגיש עם זה טוב, וזה עוזר 

להתמודד עם הקושי. 

"גם במחנה המשיכו הבעיות עם השלטון, ונשפטתי 
על שמירת שבת ודברים נוספים ולכן נשלחתי 
לכלא מיוחד שהיו בו אנשים שהתנגדו למשטר. 
בנוסף, החרימו לי בכלא חומש וספרים ללימוד 

עברית, ומשום כך הכרזתי על שביתת רעב 
ממושכת. במשך חודשיים לא אכלתי כלום, רק 
שתיתי מים. גם בעניין הזה התחזקתי בזכות 
הרוח, ואכן קיבלתי תמיכה גדולה בזכות המאבק 
שלי. ועוד, בזכות מה שעשינו הופעל לחץ מאוד 
כבד על ברית המועצות, ולאחר תקופה מסוימת 
החזירו לי את הספרים והפסקתי את שביתת 
הרעב. ברוך ה', בזכות אותו לחץ בין-לאומי, 
חודשיים לאחר מכן שוחררתי במפתיע מהכלא, 
וכך יצא שבפועל ישבתי קצת פחות מ-11 שנה. עוד 
באותו יום הועליתי על מטוס ונחתתי לשמחתי 

הרבה בישראל". 

נאמן למקור
"הלחץ שהופעל על ברית המועצות", אומר הרב 
מנדלביץ', "לא השפיע רק עלינו. בשנים האלה 
כמאתיים אלף איש עזבו את ברית המועצות. 
לאחר מכן מסך הברזל נפל לגמרי, ובשלב מסוים 
אישית,  המועצות התפרקה. מבחינה  ברית 
במחתרת קראתי הרבה חומר על עם ישראל 
וההיסטוריה שלו, ואמרתי לעצמי שאם אני עולה 
לישראל זה מבחינתי חזרה לשורשים, והמשמעות 
של חזרה לשורשים היא קבלת עול תורה ומצוות. 

"יום אחרי שהגעתי לארץ, נכנסתי ללמוד בישיבה. 
אחותי גרה באלון שבות, ובהתחלה גרתי אצלה, 
אז למדתי שם. כמה חודשים לאחר מכן עברתי 
לירושלים והתחלתי ללמוד במכון מאיר. לא 
ידעתי הרבה תורה לפני שהגעתי למכון, וגם לא 
ידעתי ללמוד גמרא. העברית שלי הייתה בסדר 
כי המשכתי ללמוד כל הזמן בכלא, אבל ללמוד 
תורה כמו שצריך התחלתי במכון. מכון מאיר 
נתן לי את הבסיס והיסוד, ובזכות כך יכולתי 
להמשיך ולהשתכלל בידיעת התורה. אחרי שנה 
במכון עברתי ללמוד במרכז הרב, ושלוש שנים 
לאחר מכן התחלתי ללמוד במדרשה להכשרת 
רבנים. בסופו של דבר הוסמכתי לרבנות, ומאז 

אני משמש כרב. 

"במקביל לכך עסקתי בחינוך, והעברתי שיעורים 
על נושאים שונים ביהדות. לפני כשלושים שנה 
הרב ביגון ביקש ממני לסייע בהקמת המחלקה 
לדוברי רוסית במכון, ונעניתי לבקשתו החשובה. 
תודה לאל, עד היום אני מלמד במכון, ובמקביל 
מעביר הרצאות בכל רחבי העולם. כשהגעתי 
ארצה, ידעתי שהמאבק שלנו עדיין לא נגמר. שיש 
עוד הרבה יהודים שנשארו בגולה. במסגרת כך 

יצאתי לעתים קרובות לארצות הברית להשתתף 
בהפגנות והרצאות שקשורות לנושא. באחת 
הנסיעות גם נפגשתי עם נשיא ארצות הברית 
דאז, רונלד רייגן. לימים נאמר לי שרייגן כתב 
ביומנו שאחרי הפגישה שלנו הוא הבין לעומק 
את החשיבות של המאבק שלנו, ולקח את עניין 
הפלת החומות בברית המועצות כמשימה אישית 

על כתפיו".

במבט לאחור, מהן נקודות הקושי הגדולות 
ביותר במאבק שלקחת בו חלק?

"ברוך ה' זה לא היה מאוד קשה. אני לוחם, 
וללוחמים נקודת המשבר העיקרית יכולה להיות 
כשהם לא מאמינים שהם יכולים להשיג את 
המטרה שלמענה הם נלחמים. כל הזמן האמנתי 
שנצליח, וזה מה שהעניק לי כוח. העניין הפיזי 
הוא תמיד משני לרוח, וברוח הם לא באמת 
יכולים לפגוע. אפשר להגביל אוכל, תנועה, אבל 

את האמונה בצדקת הדרך אי אפשר לקחת".

אפרופו מלחמה, מה דעתך על המתרחש כעת 
בין אוקראינה לרוסיה?

"כיוצא ברית המועצות, אני מכיר טוב את המצב 
שם ויודע מקרוב שיש מתחים בין אוקראינה 
לרוסיה כבר הרבה שנים. לדעתי מדינות המערב 
שגו בכך שהם לקחו צד, וכידוע הן תומכות 
לחלוטין באוקראינה. קשה לדעת מי התחיל, 
כמו שאומרים הילדים. כדי לפתור את המשבר 
הזה צריך לחייב את שני הצדדים לפתור אותו 
ביניהם, ולא לתמוך באחד מהצדדים. אנשים 
נהרגים משני העמים, וחייבים לגמור את זה 
כמה שיותר מהר. בכל מקרה, לנו כמדינת ועם 
ישראל צריך להיות חשוב קודם כל המצב שלנו. 
צריך לזכור את זה באופן כללי, וגם בסיפור 
הזה. אני מקווה שבעזרת ה' היהודים שם לא 
יפגעו, ואנחנו כמובן מחכים להם כאן בזרועות 

פתוחות בארץ". 

אסיר ציון 

הרב יוסף מנדלביץ': 
"אפשר להגביל אוכל, תנועה, 

אבל את האמונה בצדקת הדרך אי אפשר לקחת"
בשעה בה רוחות מלחמה מנשבות במזרח אירופה מעניין במיוחד לשוחח 

עם אסיר ציון הרב יוסף מנדלביץ', שמספר על רגעי המעצר המפורסם 
בברית המועצות, החודשים בהם לא הכניס דבר מאכל לפיו, דעתו על 

מלחמת רוסיה-אוקראינה והפגישה ההיסטורית עם נשיא ארצות הברית

// אבנר שאקי

הרב מנדלביץ' בגיל 8, לטביה

קבלת הפנים בנתב"ג, 
פורים קטן ה'תשמ"א

קבלת פרס 'גיבור ישראל' בקרמלין, מידי 
רבה הראשי של רוסיה הרב ברל לזר

עם תלמידי ורבני מכון מאיר
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מדרגות בעבודת ה'

מצודק למקבל בנישואין
בעלון של פרשת ויקרא עסקתי בנושא: "הצודק 
המוחלט" שבמצב כזה, לצערי, לא תהיה לו יכולת 
שינוי לטובה. הוא תמיד ימצא הצדקה לדבריו, 
מבלי יכולת להכיל את נקודת מבטו של בן הזוג 
ולהבין אותו. שמוליק היה מבין הצודקים הללו. 
הם כמעט הגיעו לגירושים רשמיים. מרוב מצוקה 
וכאב גם על ששת ילדיהם, הוא פנה אלי. כשהגיע, 
הביא אתו מספר דפים שהוא טרח לכתוב בהם 
את ההוכחות לצדקת דרכו ולבעייתיות של אשתו. 
שמוליק פתח את הדפים ורצה להתחיל להקריא לי. 
עצרתי אותו ושאלתי, מה המטרה שלו, בהקראת 
העובדות שהוא כתב. "חשוב לי שתקבלי הוכחות 
לזה שהבעיה אצלה ולא אצלי. אני מתוסכל. יש לי 
כאן עובדות רבות, עד כמה אשתי אנוכית שרואה 
רק את עצמה. תביני עד כמה אני סובל ממנה...". 
עצרתי אותו שוב: "אתה אומר שאתה צודק והיא 
הבעיה. אז היא צריכה להגיע לייעוץ והיא לא כאן, 
אלא רק אתה כאן עכשיו." "נכון. אבל היא לא 
רוצה. היא טוענת שאני הבעיה שחושב שאני יודע 
הכל ומבין בכל דבר ושאני בכלל לא רואה אותה, 
רק את עצמי וזה ממש לא נכון. זה בדיוק ההפך". 

"מה בכל זאת נכון ממה שהיא אומרת עליך?"
"אה. תמיד היא אומרת שאני יודע ומבין בכל דבר 
וזה לגמרי נכון. אני אוהב לקרוא וללמוד ומתעניין 
בנושאים שונים. חשוב לי להרחיב אופקים וכמובן 
מפני שאני מרגיש אחריות על הזוגיות שלנו, אני  
קורא הרבה על זוגיות. זה כל כך רחוק ממה שקורה 
אצלנו, כך שהתסכול, המצוקה והכאב שלי, נעשים 

גדולים עוד יותר ". 
"אם כך, מה אתה מצפה ממני?"

"תעזרי לי, איך אני יכול להתמודד עם האנוכיות 
שלה. במיוחד כשהיא מאבדת שליטה, בזמן של 

שינויים הורמונאליים והמצב הרגשי שלה מעורער. 
אני גם בטוח שזו ירושה מבית הוריה, כי גם אמא 

שלה כזאת ו.. אין מה לעשות.
שמוליק היה זקוק להסבר, מה קורה לנשים רבות 
בזמנים הורמונאליים. שדווקא אז היא זקוקה  
לתשומת לב אישית ורגשית. היא זקוקה להרגיש 
שבעלה מכיל אותה בכלל ובזמנים הורמונאליים 
בפרט. במהלך הפגישות, הוא הבין, ע"י סימולציות, 
מה מרגישה אשתו, כאשר הוא תמיד יודע וצודק.  
הוא גילה שלכל אחד יש את הצדק שלו מנקודת 
מבטו האישית ושיש מקום של נוכחות וכבוד, 
לכל אחד מהם.  לאחר שעבר תהליך על הדינמיקה 
ביניהם, ואשתו של שמוליק הרגישה שהוא מכבד 
אותה, אף היא החלה לכבד אותו ולהתייחס 
לרצונותיו. היא גם הסכימה להצטרף לפגישות. 
הוא התרגש כשגילה שאיכפת לה ממנו. הם למדו 
ותרגלו את אומנות האינטגרציה בין שני הצודקים 

ויצירת הבנות והסכמות. 
השינוי המיוחל נוצר והמשפחה ניצלה מפירוק כואב 
והרסני. שמוליק למד שהתנהלותה של אשתו עזרה 
לו לבנות את אישיותו, ע"י גילוי כוחות חדשים 

שהיו בו ולא היה מודע אליהם.
שמוליק היה עלול להמשיך בהכפשת אשתו ולהוכיח, 

ע"י הדפים שהביא, עד כמה הוא "קדוש מעונה". 
הוא הסכים לוותר על הצורך להיות צודק בלעדי, 
מפני שהבין שהוא יצר תוקפנות כלפי אשתו, ע"י מתן 
הוכחות שמצדיקות אותו. התהליך ששמוליק עבר 
ובעקבותיו, התהליך הזוגי, אפשרו לכל אחד מהם, 
לגלות את נקודת החולשה שלהם, להתחזק ולמלא 
את המרחב הזוגי בתשומת לב חיובית ובנתינה 
הדדית שיצרה מעגל מתפתח של אהבה והנאה. 
וכמו בפרשת השבוע, לאחר תהליך של  פירוק 
והרכבת המשכן, כניסה לקודש מתוך כובד ראש 
ושמחה, רק אז, ירדה שכינה למשכן, כך גם בין בני 
הזוג, לאחר תהליך כזה, יורדת השכינה למשכנם.

כדאי לכל מי שהחלטי בצדקתו וסובל בנישואיו, 
להתבונן, מהו חלקו השלילי באינטראקציה 
הזוגית  ולהסתקרן לגלות את כוחותיו החבויים 

בו, המבקשים את גילוים, בחיי הנישואין. 

לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים 
esteravr@gmail.com - המעניינים אתכם

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

ַמָּפה ִלְמבּוכֹות.  חוסן נפשי
הרב זיו רוה

יש מדרגות שונות ביחס המעשי אל עבודת ה', 
וההתבוננות בהן משרטטת מפה חשובה למבוכות 

דורנו.
 המדרגה העליונה היא עבודה בתנועה פנימית 
עליונה באהבה וביראת הרוממות, בהשתוקקות 
ובחיבור הלב, ורמוזה בעבודת בני קהת נושאי 
אֶֹהל  ֵני ְקָהת ּבְ הכלים הפנימיים "זֹאת ֲעבַֹדת ּבְ

ים"1. ָדׁשִ מוֵֹעד קֶֹדׁש ַהּקֳ
 למטה ממנה, היא עבודה אשר נעשית לעיתים 
בהשתוקקות עליונה, ב'מוחין דגדלות' ולעיתים 
באופן חיצוני יותר, והיא רמוזה בעבודת נושאי 
היריעות הפנימיות והחיצוניות - בני גרשון, בבחינת 
ַנֲחַלת ה'", כאדם  ַח ּבְ ּפֵ י ֵגְרׁשּוִני ַהּיוֹם ֵמִהְסּתַ "ּכִ
שפעמים כמגורש, ופעמים שאוחז בעבודה פנימית, 
עם חיבור המוח והלב. על כן נאמר בהם "ַלֲעבֹד 
א"2, שפעמים הם בעבודה עליונה, "ַלֲעבֹד",  ּוְלַמּשָׂ

א". ופעמים בבחינת "ַמּשָׂ
 למטה ממנה עבודה הנעשית בכבדות הנפש. 
"והיינו שנמצא תמיד בחשכות, ואינו מרגיש שום 
טעם בתורה ובעבודת ה', רק כשור לעול וכחמור 
ֶמֶרת  למשא"3, ורמוזה היא בבני מררי "ְוזֹאת ִמׁשְ
ָאם". ושמם מרמז על לשון מרירות, עבודתם  ַמּשָׂ
'כבדה' היתה, בנשיאת קרשי ועמודי המשכן. עם 
זאת, יש במדרגה זו צד הראוי להערכה עצומה 
כיוון שעל אף הקושי, בצדקותו אינו משמיט אף 

פרט בעבודת ה' בקיום מצוותיה והלכותיה.
 למטה ממדרגות אלו של צדקות יימצא אדם 
אשר איננו מקיים מצווה מסוימת בשל קושי 
או חולשה רוחנית, אך עם זאת הוא יודע שאין 
זה האידיאל ויש לו צער מהדבר, והוא מקווה 
להתחזק ולשוב בתשובה. לאדם כזה יש תקנה 

כיוון שאיננו משלים עם מצבו. 
למטה ממנה, אדם אשר חזר על עבירה יותר מפעם 
אחת, "דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה 
בה... נעשית לו כהיתר"4. עם זאת, אף שמצבו לא 
טוב, אם אינו משלים עם מצבו ומרגיש עדיין לא 
בסדר, יש בהחלט תקווה שיתחזק וישוב בתשובה.

למטה ממנה, אדם אשר מחליט מראש כי יש מצוות 
שונות שאיננו מקיים כיוון שהן מכבידות עליו, או 
שאין הוא 'מתחבר' אליהן. גרוע מכך אם הוא חלק 
מקבוצה המגדירה עצמה בשם, ורואה בחלקיות 
ובחולשה דרך לגיטימית ולכתחילה. כאן החיסרון 

עלול להתקבע חזק ולהתמיד.
למטה ממנה מי שלא עובד את ה' בכלל. אולם יש 
שוני בין מי 'ששנה ופירש' לבין מי שנולד כ'תינוק 
שנשבה' שאין לו שום ידיעה בחשיבות העבודה 
ובדרישותיה ממנו, עליו ניתן יותר ללמד זכות. כאן 
יש גוונים שונים לפי מידת החיסרון במעשי האדם 
ופערים בדרכי התשובה המובאים בהלכות תשובה 

לרמב"ם, ואכמ"ל.

למטה ממנה, ההשתייכות לקבוצה אשר משנה את 

ההלכה על פי ראות עיניה, כדי להתאימה לזרמי 

הזמן ולדרכי הגויים, או על מנת לפתור בעיות, 

או כדי להקל על עצמה בעול המצוות. זו כבר לא 

חולשה בלבד אלא גרוע מכך, זו לא יהדות. אפילו 

יטענו כי התורה מן השמיים יוסיפו כי על ההלכה 

להתגמש מול חידושי הזמן, ולהיות 'עוקבת מציאות' 

לפי רוח התקופה, וכבר שמו עצמם יחד עם כתות 

אשר עשו שמות לאומה הישראלית בהזיקן במהלך 

ההיסטוריה.

 דרך אחרונה זו יוצרת מחלוקות נוראיות בדור, כיוון 

שהתורה אמורה לאחד את האומה "ּתוָֹרה ַאַחת 

ט ֶאָחד"5, והללו מעוותים את התורה ויוצרים  ָפּ ּוִמְשׁ

אלטרנטיבה הלכתית אנושית בדויה ומכשול נוראי. 

יש כאן טענה לדבר בשם הקודש אשר בפועל היא 

מסלקת את הקודש, וחמורה אף מחוסר התייחסות 

לקודש6. בחסות חקיקה כוחנית בכנסת ועתירות 

לבג"ץ מתרחשת פגיעה בזהות הישראלית, ומחלוקת 

כוחנית על הרבנות הראשית שאמורה לאחד את 

ישראל סביב חיי יהדות אחידים. 

יזהה אדם מדרגתו וישאף ממקומו הנוכחי לעלות 

מעלה, כי לעלות למעלה ְלעולם אפשר.

1. במדבר ד   2. במדבר ה    3. ע"פ נתיבות שלום נשא    4. קידושין מ.    
5. עיין כוזרי מאמר שלישי לח' 6. עיין ישראל ותחייתו טו'

זיו הפרשה
הרב זיו רוה

עיוני עומק בשפה בהירה
מתוך פרשת השבוע
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shaharyosi@gmail.com כתב ואייר: יוסי שחר
רוצים לצפות בסדרת האנימציה של פרשיהו? הכנסו לאתר ערוץ מאיר לילדים.

שאלות בפרשה שאלות בפרשה 
1. אילו שני בניו של אהרון הכוהן הקריבו אש זרה?

2. מה היתה תגובת אהרון במות שני בניו?
3. מהם סימני הבהמה הטהורה?
4. האם הינשוף מותר באכילה?

5. על איזו ציפור אמרו חכמים שהיא "עושה חסד עם חברותיה"?
6. מהם סימני הדגים הטהורים?
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<< פרשת שמיני
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

איזה כלי-מטבח יודע לעוף?
חידה לשבתחידה לשבת
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4

7

2
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8

3

6
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- מה מברכים על קוטג'? ברכת הבית...
וסופר 3, 2, 1 ובודק את הרמקולים? סופר סתם...- איך קוראים למי שעומד על הבמה בתחילת ההופעה 
- מה גדול כמו פיל, יש לו צורה של פיל, אבל הוא לא 

שוקל כלום? צל של פיל...

שלום ילדים!

כולנו יודעים מה טוב ומה רע, מה מותר 

לעשות ומה אסור לעשות. אבל לפעמים, חבר 

מנסה לשכנע אותי לעשות דבר לא טוב, ולא 

 נעים לי להגיד לו שאני לא מסכים. מה עושים? 
אני רוצה לשתף אתכם בקטע מתוך ההצגה 

שלי "טוביה ומקסימוס עושה ניסימוס": 

מקסימוס מאד רוצה חברים, והוא פוגש את יון 

הבריון, המנהיג של חבורת הבריונים האלופים. 

לחבורה  להתקבל  רוצה  ממש  מקסימוס 

שלהם, אבל יון עושה לו כמה מבחני קבלה: 

הוא צריך לשבור כוס, לאכול ג'וק ואפילו 

לזרוק אבן.. מקסימוס ממש מתלבט: מצד 

אחד הוא ממש רוצה חברים, ומצד שני אסור 

לעשות מעשים כאלו רעים. בסוף הוא מתגבר, 

ומצליח לסרב. הוא לא מוכן לעשות מעשים 

כאלו, ואפילו אם הוא לא יתקבל לחבורה. 

זה היה קשה להגיד לא, אבל 

צריכים  אנחנו  הצליח!  הוא 

לדעת לפעמים להגיד לא! אם 

חבר אומר לי לעשות מעשה 

לא טוב, אני אגיד לו - לא!! 

 אנחנו צריכים להיות חזקים! 
לפעמים צריך להיות פחות נחמדים, ולהעיז 

להגיד מילה אחת: לא! כך נשמור על עצמנו, 

 נהיה חזקים, ונעשה רק מעשים טובים! 
שבת שלום, טוביה

רוצים לקבל מטוביה סרטונים חינוכיים 

הקלעים?  מאחורי  וגם  ואקטואליים 

הצטרפו לקבוצת הווצאפ )השקטה( "החדר 
של טוביה"

הפינה של טוביההפינה של טוביה

המלצת השבועהמלצת השבוע

השבת אנחנו קוראים את פרשת 'פרה'. צפו בפרק 8 בעונה 

הראשונה של התוכנית 'סיפורי קסם', על הפרה האדומה, 
ובעונה החדשה שעולה בימים אלו!
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11 הזוכה מפרשת ויקרא היא: 

עינב שפירא נעים!
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עלה למרומים גאון אמיתי, הג"ר חיים קנייבסקי 
זצ"ל. ידיעתו מופלאה בתורה.  כל שנה, למד 
את כל התורה כולה – בבלי, ירושלמי, מדרשים, 
רמב"ם, טור, שולחן ערוך ועוד, ועשה סיום בערב 
פסח.  ובשנה מעוברת היה כותב ספר בחודש 
הנוסף.  קבע זמנים לכל הלימודים, וקרא להם 
החובות שלו עליהן הקפיד ואם החמיץ, היה ישן 
פחות. הוא היה עוזב מוקדם חתונות, אפילו 
משפחתיות, כדי ללמוד את חובותיו )ספר על 
כך נקרא "החובות"(.  הוא ידע המקורות של 

כל דבר.
איך הוא הגיע למדרגה גבוהה זו?  אכן הוא 
שימש את אביו, הגרי"י קניבסקי הסטייפלר 
בעל קהילות יעקב, ודודו החזון איש.  הסוד 
של שניהם היה שקידה עצומה. בספר אורחות 
יושר )עמ' צ(, הגר"ח כתב: "והדבר ידוע בישיבות 
שלא בעלי כישרון הצליחו בדרך כלל אלא 
המתמידים... ואפילו מי שחלש מאוד בכישרון 
אם יתמיד כבר הבטיחו חז"ל שיצליח ובלבד 
שיהא ירא שמים". על שיטה זו גדל הגר"ח, 

ומזה צמח להיות גדול בתורה.

אלא יש מדרגה גבוהה יותר שחייבים להזכיר, 
הוא היה גאון לא רק   בתורה אלא גאון במידות 
טובות.  ואכן הוא כתב בספר ארחות יושר: "כל 
ירא שמים שמידותיו טובות ומתנהג כראוי, 
הרי קידש את ד'".  הגר"ח היה אברך כל חייו 
בלי תפקיד רשמי. אך היה מקבל כמה עשרות 
מכתבים עם שאלות, וכל יום היה מקדיש 
שעתיים להשיב עליהן.  אף אנו זכינו לקבל 
כמה מאות תשובות ממנו, המודפסות בפסקי 

שלמה, שו"ת השואל וארץ חיים.
פעם הגיע לעיר יהודי מתחזק המתגורר מחוץ 
לבני ברק, כדי להתפלל עם הגר"ח בראש השנה 
ובשבת הצמודה לו.  הוא שכר חדר במלון. אחרי 
תפילת ערבית של ליל שבת, ניגש אותו יהודי 
להגר"ח, ושאל אותו: נותרה ברשותי רק חלה 
אחת, מה עלי לעשות לגבי לחם משנה?  האם 
אביא לחם ממקום אחר – ואיני רוצה לטלטל 
מרשות לרשות – או שמא יש לכך עצה אחרת.  
הגר"ח אמר לו: אתה תהיה האורח שלי לסעודות 

השבת!  ואכן אכל אצלו שלוש סעודות.
יהודי מבוגר הגיש להגר"ח כל בוקר הגמרא, 

שהוא למד לחובותיו, והגיש לו בטעות מסכת 
אחרת כי חשב שאוחז שם, וכיון שלא רצה 
הגר"ח להטריחו התחיל ללמוד מסכת אחרת 

ואח"כ השלים המסכת הקודמת!!
כשהגר"ח למד בכולל חזון איש, הוא ניהל גמ"ח 
כספים לרווחת הציבור.  כשנראה שהחובות כבר 
לא ייפרעו, הוא החזיר לגמ"ח מכספו הפרטי, 
בנימוקו: הרי כספים אלו הם כספי צדקה, ואני 

אינני בעלים למחול עליהם.
מאיפה הגר"ח ספג את מידותיו הטובות? מאביו 
הסטייפלר, שאמר כי "רק מי שעובד על זה, 
בלימוד מוסר הרבה, בבדיקת מצבו הרוחני 
תמיד, בשבירת מידותיו ותאוותיו, אז יהיה בעל 
מידות טובות" )מבקשי תורה פרק ה קובץ כג(. 
וכך אמנם מלימודו בספרי מוסר, הגאון האמיתי, 
הגר"ח קניבסקי, זכה להיות גאון במידות טובות. 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם כל הגאונים 

בתורה ובמידות טובות.

]רשם: הרב מרדכי ציון[

הגר"ח קנייבסקי זצ"ל: גאון בתורה וגאון במידות טובות

כל העולמות מתגלים בתוך הנשמה. וכל מה שמעמיקים בידיעה הפנימית של תוכני הנשמה, מתגדלת 
הידיעה על הכל. ונשמת העולם, ואור המקורי של חיי כל, מתגלה ביותר, כל מה שהגילוי העולמי מתרחב 

הוא בתוכיות הנשמה עצמה, עד שאור ד' מאיר על האדם לפי רוב הסתכלותו בנשמתו.
שמונה קבצים ב, רי

על סדר היום
 הרב שלמה אבינר

נעים להכיר 

הגרעין הוקם ע"י כמה משפחות משבי חברון, הרצון הגדול והראשוני היה להקים בית 
מדרש ערב פעיל ואיכותי לאנשים עובדים, בית מדרש שמאיר החוצה. ראינו כאן את 
הצורך והחסרון וב"ה עם השנים הלך וגדל מספר המשפחות, ובהתאם לזה גדלה הפעילות. 

בגרעין זוגות צעירים עם ילדים בגילאי בי"ס יסודי ומטה.

רגע מכונן אחד החברה מהגרעין ליווה ילד מהמגזר הכללי לבר מצווה ולעליה 
בתורה. בסוף הבר מצווה ניגשה האם לאותו בחור ואמרה שהיא חולמת שהבן 

שלה גם יזכה להיות כמוהו וכל הדעות הקדומות שלה השתנו... זה היה מרגש. 
בקורונה היתה אווירה קהילתית חמה בין המשפחות למי שהיתה זקוקה לכך. בישולים, 
הוצאת ספרים מהספרייה, השאלת משחקים ושיחות מהחלונות, זה נתן תחושה טובה וחיזק.

טיפ לקירוב מצד אחד לזכור שגם אם הפעילות לא תמיד הכי מצליחה יש 
הרבה משמעות לעצם השהות והחיים ליד כל עם ישראל. וגם לא להתבייש, להזמין 

תמיד - מקסימום יגידו לך לא. וזה לא סוף העולם.

איש קשר: כפיר כהן 052-810-9555

headoffice@emeir.org.il גרעינים תורניים מעוניינים להופיע בפינה? פנו אלינו

גרעין תורני כפר סבא
כור כור גגררעעינייני

 שלושה דגלים חשובים:
1. לימוד התורה - כולל ערב, שיעורים לקהילה, הפצת תורה.

2. עשייה למען עם ישראל ככל האפשר - עזרה לקשישים, הדלקת נרות 
חנוכה ברחובה של עיר ובבניינים, בר מצווה לחילונים, ליווי חתנים וכלות 

מכל המגזרים ועוד...
3. הקהילה - הקהילה מאוד חשובה לנו: ערבי נשים אחת לחודש, קידוש כל 

שבת, ערבי גברים, בישולים ליולדות, טיולים משפחתיים ועוד.

פז"ם 

5 שנים
לא סופרים
25 משפחות
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יום ראשון, כ"ד אדר ב' תשפ"ב )27.3(
אולם היכל שלמה, המלך ג'ורג' 58, ירושלים

דמי כניסה 20 ש"ח  |  חניונים - היכל שלמה  •  אחד העם 1 פינת קרן היסוד  •  בית אביחי, קינג ג'ורג' 44

 בברכת
 ראש העיר משה ליאון

וסגנית ראש העיר הגב' חגית משה

 הנכן מוזמנות לערב חיזוק והוקרה
לנשות עמלי התורה בציונות הדתית

הרישום מראש חובה!  לפרטים והסעות: 054-4954258

בס"ד

הרבנית טובה בזק  |  משיבת נפש - התורה כמרפא לנפש בדור מבקש 
גאולת נפשו

הרבנית ברוריה בן שחר  |  עימי בתורה - חלקן של הנשים בלימוד 
התורה של בעליהן

הרבנית עידית איצקוביץ  |  תורת חיים - תביעת הדור להרחבת כל 
כוחות הנפש-כיצד היא עולה יחד עם שמירת הטהרה? עפ"י פרק א' בתהלים

במעמד הרה"ג שמואל אליהו שליט"א, רבה של צפת

רוחמה בן יוסף  |  "עד הלב" - מופע דואו

19.30-20.00:  זמן התכנסות )יוגש כיבוד עשיר(

בתוכנית:
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לטלפניה המתחדשת 
במכון מאיר

דרושים/ות למערך התרומות 

טלפנים/יות
 שכר בסיס + בונסים  |  משמרות אחה"צ-ערב

ניתן לשלוח sms למס' 5121946 - 052


