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הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

ינוסו הצללים

הנביא ישעיה קורא לנביאי וחכמי הדורות" :נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם ,דברו על לב ירושלים
וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה ,כי לקחה מיד ד' כפליים בכל חטאותיה" (ישעיה
מ א) .בדורנו ,דור השואה והתחייה ,אנו קוראים את דברי הנביא ורואים בחוש כיצד הדברים
מתממשים לנגד עינינו.
הקול ה"קורא במדבר פנו דרך ד' ,ישרו בערבה מסילה לאלוקינו ,כל גיא ינשא וכל הר וגבעה
ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה" מתממש בארצנו ההולכת ומתפתחת בצעדי ענק,
ובסופו של דבר יתקיימו גם דברי הנביא "ונגלה כבוד ד' וראו כל בשר יחדיו כי פי ד' דיבר" (שם).
ובהמשך מתאר הנביא את קיבוץ הגלויות ככתוב "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכוח
קולך מבשרת ירושלים ,הרימי אל תיראי ,אמרי לערי יהודה הנה אלקיכם ,הנה ד' אלקים בחזק
יבוא וזרועו מושלה לו ,הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו ,כרועה עדרו ירעה ,בזרועו יקבץ טלאים
ובחיקו ישא ,עלות ,ינהל" (שם ט).
נכון לעכשיו ,אנו רואים ממש כיצד נבואתו של הנביא מתקיימת לנגד עינינו .אמנם עדיין אנו
נמצאים בעיצומו של תהליך התחייה וישנם לא מעט צללים בעלות שחר הגאולה ,אבל אל לנו
להיות כפויי טובה ח"ו .אדרבא עלינו להיות מלאי הכרת הטוב – על כך שאנו זוכים לחיות בדור
של קיבוץ גלויות ותחיית האומה שעליו נאמר :גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמים
וארץ .עלינו לפתוח ולפתח את העין הטובה שטבועה בנו מאברהם אבינו – בעל העין הטובה.
ומתוך כך אנו זוכים ונזכה לשמוח בשמחתה של ירושלים השלמה ,כדברי חז"ל" :כל המתאבל
על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" (שו"ע אור"ח תקנד כה).
מהמצפה לישועה השלמה

צדיק גוזר והקב"ה מקיים?
מדברים אמונה הרב ראובן פיירמן  /עמוד 2

הקדמת 'מקורות לפסקי הרמב"ם'
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מדברים אמונה

אורות הפרשה

לבנון

הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

משה רבנו ,בעת שהוא מתחנן להיכנס לארץ ישראל,
מתבטא 'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר
בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון' .חז"ל דורשים
ש'לבנון' זהו בית המקדש ש'מלבין
עוונותיהם של ישראל' ו'מלבלב
בליבותיהם של ישראל'.
לבית המקדש ,שאת חסרונו הרגשנו
כל כך בתשעה באב ,יש שני תפקידים.
הראשון הוא להיות 'הר לבנון' נישא ,שמרים אותנו
ומוחק את חטאינו .והתפקיד השני הוא ללבלב
בליבנו .כלומר להתסיס בנו את כוחות החיים.

הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

הנחמה הגדולה שאנו מתנחמים בשבת הפטרת
'נחמו' היא שאף שאין עדיין בית מקדש אנו מתחילים
להלבין את עוונותינו וללבלב בכך שאנו קוראים בכל
יום פעמיים את הפסוק ,בה"א הידיעה,
של פרשת ואתחנן ' -שמע ישראל ה'
א-לוהינו ה' אחד' .שמע עם ישראל  -ישנם
הרבה 'אלוהים' במציאות ,כוחות שונים
שמושכים אותנו לכיוונים שונים ,כולם
הם 'אחד' .כולם מובילים לכיוון אחד שגורם ללבלוב
של הכוחות מצד אחד ומרומם אותם לעולם עליון
ונישא .אל ההר הטוב הזה והלבנון.

צדיק גוזר והקב"ה מקיים?
בדעתנו נדמה ש'צדיק' ,הוא מי שעושה את
רצון ה' .אך מפתיע לגלות שלא תמיד הצדיקים
עשו את מה שה' אמר להם .חז''ל מלמדים
שמשה רבינו 'התווכח' שבוע שלם כשה'
רצה לשולחו לגאול את ישראל! שבעה ימים
ברציפות ,יום יום ,שעה שעה ה' מנסה לשכנע
את משה ,ומשה אינו משתכנע .הכיצד? מדוע
צדיק עליון זה איננו רץ לעשות את רצון אביו
שבשמים? ומדוע שמואל עונה לה' 'איך אלך
ושמע שאול והרגני' ,האם נעלם משמואל שה'
עצמו ודאי יודע על הסכנה? מדוע אברהם
מתווכח עם הקב''ה לגבי סדום ,האין הוא יודע
שה' בעצמו לא מעוניין לספות צדיק עם רשע?
ונקודת השיא ,ה' גוזר גזירה ,והצדיק מבטל
אותה (מו''ק טז !):מעניין לגלות ,שלא רק שה'
אינו כועס עליהם ,הוא אף מודה לדבריהם.
"מנין שחזר הקב''ה והודה לו לאליהו'' אומרת
הגמרא (ברכות לא .).יתרה מזו ,לעיתים צדיקים
העושים רצונו של מקום מצוינים לגנאי ,כגון
נח ,שלא התפלל על אנשי דורו אלא בנה
תיבה כדבר ה' ,והושע ,שבתגובה על חטאי
ישראל לה' אמר לפניו 'העבירם באומה אחרת'.
אלא עומק העניין הוא ,שרצון ה' אינו מתגלה
בעולם הזה כפי שהוא ,אלא תמיד בצורה
כפולה ,בתור יחסי גומלין בין הרצון השמימי
לזה הארצי .הצד השמימי של רצון ה' מייצג
את מידת הדין והצד הארצי מגלה את מידת
הרחמים ,המתווכת ,ומתאימה את רצון ה'
למציאות החסרה .הצדיקים הנושאים ונותנים
כביכול עם ה' ,אינם מתנגדים חלילה לרצון
הא-להי ,אלא מבררים את הרצון הא-להי,
ומייצגים נאמנה פן נוסף של הרצון המקורי
והשלם ,שהוא איננו הרצון השמימי בלבד ,ואף
לא זה הארצי בלבד ,אלא דבר שלישי הכולל
את שניהם באחדות .הּפנִ יה של ה' לנביאים
נותנת מקום לאדם ,ומציבה את הקשר הא-להי
אתו כקשר דו-שיחי ,במקום קשר מונולוגי שבו
תפקיד האדם הוא אך ורק לציית .האדם נעשה
שותף למעשה בראשית ולהנהגת העולם .רצון
ה' האידאי יחד עם התגלות רצון ה' באמצעות
האדם  -מקיימים שמים וארץ .וכך ,רק על
ידי תפקידו המרכזי של האדם ,יש אפשרות
להתגלות א-להית בעולם.

הקדמות לאמונה
נתן קוטלר

הקדמת 'מקורות לפסקי הרמב"ם'
הרב אברהם יצחק ברומברג היה הרב הצבאי הראשי
של צבאות פולין .לפני המלחמה הוא היה רב
בגרודז'ונדז שבפולין .ובתקופת השואה לאחר
תלאות קשות ונדודים רבים הצליח לברוח מאירופה
לארץ ישראל .הוא מספר שהרגיש שאינו מסוגל
לשבת במנוחה באוהלה של תורה והחליט שעליו
"לקיים מצות 'מחיית עמלק' בזמננו אנו" והתנדב
להתגייס לצבא הפולני להילחם בנאצים" .קבלתי
עלי עול המאמץ המלחמתי ונתגייסתי לרב צבאות
פולין במזרח ,וכך נאלצתי שוב לקחת את מקל
נדודי ולנדוד ממקום למקום אי שם" (הקדמה
לחומת ירושלים).
הפלא הוא שבעיצומה של המלחמה ,הרב ברומברג
כתב שני ספרים למדניים :מקורות לפסקי הרמב"ם
וחומת ירושלים על התלמוד ירושלמי .מי שמעיין
בספרים אלו אינו יכול שלא להתפלא על בקיאותו
העצומה וגם על יכולתו לעיין בסוגיות סבוכות
ומורכבות למרות הכאוס שמסביבו" .ואם ימצא
הקורא בספרי שגיאות ,ידון אותי לכף זכות ,היות

פינת ההלכה

שפעמים רבות בשעת למודי בירושלמי נאלצתי
להפסיק ולהמשיך את נדודי במדבריות שממה,
במקום שלא דרך בה כף רגל איש מעולם .ובשעת
הרס וכליון של העולם ע"י מבול של פצצות הכנסתי
את ראשי בעובי הקורה של מקלט בטוח של תורת
ארץ ישראל" (שם).

שאלת מקורות הרמב"ם

הרמב"ם כתב את משנה תורה על פי כל מקורות
התורה שבעל-פה (אגרת הרמב"ם לרבי פנחס
הדיין) .ולכן מי שרוצה להבין את דברי הרמב"ם,
צריך לדעת את מקורותיו בחז"ל (שו"ת הרא"ש סי'
ל"א) .אולם אם כן אנו נתקלים בבעיה כי הרמב"ם
כידוע לא ציין מקורות במשנה תורה.
בהקדמתו לספרו 'מקורות לפסקי הרמב"ם' ,הרב
ברומברג סולל דרך לבירור מקורותיו של הרמב"ם
וכן מלמדנו שיטה סדורה ללימוד רמב"ם:
המשך המאמר בעמוד >6

הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות ,רב אזורי גוש עציון

כדור נתקע על עץ בשבת .מה עושים?

הגמרא בעירובין (ל"ב ):אומרת שמי שהניח את עירוב התחומין על העץ
מבעוד יום אינו רשאי לקחת אותו משם בשבת ,כיוון שבכך הוא משתמש
בעץ .עולה מדברי הגמרא שהאיסור להשתמש בעץ כולל גם לקיחת חפץ
שמונח עליו .לדעת רש"י (ד"ה והא משתמש) עצם לקיחת החפץ נחשבת שימוש בעץ .לדעת
הרא"ש אין במעשה הלקיחה שימוש בעץ ,אך יש חשש שיעלה על העץ תוך כדי לקיחת החפץ
(פ"ה סימן ב').
הרמ"א פסק בעקבות הגמרא שאין להוריד חפצים מהעץ בשבת" :אם הניח שם חפץ מבעוד יום
אסור ליטלו משם בשבת" (או"ח של"ו ,א) .לכן ,אם נפל כדור או חפץ אחר על עץ או על שיח
בגובה שלושה טפחים ומעלה ,אסור להורידו .האיסור קיים בין אם מוריד ביד ובין אם מוריד
באמצעות מקל.
אולם ,כאשר הכדור נפל על צמח עם ענפים רכים אין איסור להורידו בשבת (רמ"א של"ו ,א,
וכך פסקו רוב האחרונים) .נוסף על כך ,אם הכדור נפל מעצמו מותר לשחק בו (שמירת שבת
כהלכתה ,ט"ז ,הערה כ ,בשם הגרש"ז אויערבך).
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העמק דבר לפרשה

ואהבת את ה' אלוקיך
"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך."...
מסביר הנצי"ב כי לאהבה  -יש שני מובנים ,א.
"שיהא מוותר מרצונו על דבר הנאהב וקיומו",
מתוך שאדם אוהב מישהו ,הוא מוכן לוותר מרצונו
לטובת האהוב וקיומו ,ב" .דביקות במחשבתו,
ותשוקה עצומה להשתעשע עם הנאהב" ,ערך
האהבה נמדד בכמה אתה שקוע ודבוק במחשבתך
באהוב ועד כמה יש לך תשוקה להשתעשע עמו.
אומר הנצי"ב ,בשתי כוונות אלו ,אנו מוזהרים
בפסוק הזה ,א .כמו שכותב הרמב"ם בהלכות
יסודי התורה (פ"ה,ה"ז) ,אחרי שהוא מזהיר על
שלוש העבירות החמורות ,ע"ז ,ג"ע ושפ"ד ,הוא
כותב" ,ומנין שאפילו במקום סכנת נפשות אין
עוברים על אחת משלוש עבירות אלו ,שנאמר
'ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך...
אפילו נוטל את נפשך' ".ציווי זה ,אומר הנצי"ב,
הוא ביטוי "לנתינת כל אשר לו על דבר כבודו
ואמונתו" .מציאות זו שאדם מוכן למסור נפשו כדי
לא לעבור על אחת משלוש העבירות החמורות,
מראה שהאדם מוכן לתת את כל אשר לו ,את
הכי יקר לו ,את חייו ,למען כבוד ה' ואמונתו.
ב .גם את הביאור השני לפסוק זה לומד הנצי"ב

הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

מהרמב"ם בהלכות יסודי התורה (פ"ב,ה"א).
שכתב" ,הקל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו
וליראה אותו שנאמר 'ואהבת את ה' אלוקיך' ,ונאמר
'את ה' אלוקיך תירא' ".והרמב"ם מפרט את הדרך
לאהבת ה' .על-ידי התבוננות במעשיו וברואיו
הנפלאים" ,מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה
תאוה גדולה לידע את ה' הגדול" ,ומשמעות
הדבר אומר הנצי"ב" ,דביקות הרעיון באהבתו".
שני סוגי אהבה האלו ,אומר הנצי"ב ,מכוונים
לשני סוגים של בני אדם בעם ישראל ,האחד,
האדם הפשוט שמתנהג בהליכות עולם הטבע
ולא מגיע לדרך חסידות של דביקות בה' ,אדם
זה ,מצווה" ,לעמוד חזק באמונתו ולא ימרנו בשום
אופן ואפילו במסירות נפש" ,השני הוא האדם
המתנהג במעלת נפש ,והוא מוזהר באופן השני,
"להשקיע מחשבתו באהבה ודביקות בשעה הרצויה
לכך ,להזכיר שמו יתברך בקריאת שמע ובתפילה".
מדייק הנצי"ב שלכן כתוב 'ואהבת את ה'' ,ולא
כמו הציווי 'ואהבת לרעך כמוך' ,שלרעך משמעו
שמניח רצונו לרעו ,מוותר לו וכו' ,אבל "את ה',
משמע שמזכיר שמו ודבק בו ",ועל זה נצטוו חסידי
ישראל ואנשי המעלה.

עומק הפרשה

מתנת חינם
"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור" .משה רבינו
מתפלל ל-ה' שיזכה להיכנס לארץ ישראל בלשון
מיוחדת  -ואתחנן .מסביר רש"י ש"אין חנון בכל
מקום אלא לשון מתנת חינם שאף שיש לצדיקים
לתלות במעשיהם הטובים אין מבקשים מהמקום
אלא מתנת חינם".
וצריך להבין מדוע ביקש משה רבינו מתנת
חינם .לכאורה אדם נהנה יותר מדבר
שעמל עליו והשיגו בזכות מאמציו.
אדם מעדיף לקבל דברים בזכות
ולא בחסד ,משום שיש בנתינת
חינם מעט בושה ומדוע אפוא
אותה ביקש משה? האדמו"ר
מאיזביצה 1אומר שבמבט מעמיק
אפשר לזהות שהנושא הכולל את
הפרשה הוא מתנת חינם .ה' בחר
בעם ישראל מכל העמים במתנת חינם
בלי מאמץ או פעולה מצידנו" .בך בחר ה'
אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על
פני האדמה" 2.סגולת ישראל היא מתנה שקיבלנו
בלי זכויות .מעצם הלידה מאירה סגולת ישראל
באדם מבלי שעבד או התאמץ בשבילה .וכן ישנה
מתנת חינם שמלווה את הכניסה לארץ ישראל
"והיה כי יביאך אל הארץ לתת לך ערים גדולות
וטובות אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב אשר
לא מילאת" 3.ארץ ישראל ניתנת ביחד עם ברכה
גדולה של טוב גשמי שעם ישראל לא עמל עליו
ולא השקיע בו .רואים אפוא שיש מעלה מיוחדת
שנקראת מתנת חינם והיא הנושא המיוחד של

מדייק הנצי"ב דיוק נפלא ואומר ,שלולא לשון
הרמב"ם ,הוא היה מפרש את לשון המשנה
בברכות 'אפילו נוטל את נפשך' לא על מסירות
נפש אלא על דביקות .ומה שנאמר ,אפילו הוא
נוטל את נפשך ,הכוונה 'הוא'  -הקב"ה ,אפילו
בשעה שהקב"ה נוטל את נפשך מצווה לייחדו.
ולזה שייך מה שהגמרא מביאה שם בברכות
את המעשה של רבי עקיבא שקרא קריאת שמע
בשעה שסרקו את בשרו ,ואמר שבכל יום היה
מצטער על פסוק זה "אמרתי אימתי יגיע לידי
ואקיימנו" .מבאר הנצי"ב ",ולא שהיה רבי עקיבא
מקווה למיתה רעה כזו חלילה" ,אלא שהיה מצפה
כשיגיע למות בעתו ,לא יתבלבל ויהיה בדעה צלולה
לקיים מצוות יחוד ה' ולקרוא קריאת שמע" .ועתה
הרגיש ר' עקיבא בעצמו שהגיע זמנו למות לכן
קיבל עול מלכות שמים באהבה .אדם אינו צריך
לצפות לאיזו מיתה רעה חלילה ששם יקדש
שם ה' במסירות נפש ,אלא מלמד ר' עקיבא ,כי
השאיפה היא להיות צלול בכל דרכינו ומעשינו,
ובשעה שמגיע יום המיתה לזכות לצלילות הדעת
ולקבל עול מלכות שמים באהבה.

הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר
פרשת ואתחנן .וצריך להבין את מעלתה על גבי
נתינה שמגיעה לאדם מעבודתו ועמלו.
מסביר הרב חרל"פ 4שיש דברים שמעלתם גדולה
כל כך עד שכל תשלום עליהם אינו שווה לערכם
האמיתי .לבקש לזכות במשהו מפני שאנו יכולים
לשלם תמורתו פירושו שיש התאמה בין המחיר
לשווי המוצר .אך יש דברים שהם מעבר לכל שווי,
ועיסוק בשווי שלהם מקטין את ערכם.
המחשבה שזכינו בסגולת ישראל
או בארץ ישראל בגלל מאמצינו
מקטינה את הגודל האינסופי
שטמון במתנות אלו .ארץ ישראל
היא מעל ומעבר לכל מאמץ
וזכות וממילא היא מעבר לכל
תשלום שנוכל לשלם .לכן בשביל
להיכנס לארץ ישראל משה רבינו
מבקש מתנת חינם כדי לא לפגום
בגודל ולא לצמצם את הטובה שגנוזה
בארץ .יש גודל אינסופי בעולם שמתכנס לשני
מרכזים  -ארץ ישראל ועם ישראל .לכן גם סגולת
ישראל אינה נקנית במעשים .הרב קוק כותב שערך
הסגולה שנמצאת בנשמת אדם מישראל גדולה
בהרבה מבחירת האדם" .החלק של הסגולה הוא
הרבה ,באין ערוך כלל ,יותר גדול וקדוש מהחלק
התלוי בבחירה" 5.תפיסה כזו אינה מבטלת את
ערך מעשי האדם .אלא מלמדת שיש בארץ ישראל
ובסגולה שניטעה בנו גודל של חיים שאינו פוסק
לעולם ותמיד יש מה לחשוף ממנו.
פרשת ואתחנן סמוכה לט"ו באב והיא פותחת את

שבתות הנחמה שלאחר תשעה באב .חודש אב
הופך במחציתו מאבל לשמחה .בחציו הראשון
ממעטים בשמחה עד שהאבלות מגיעה לשיאה
בתשעה באב .ואילו טו באב הוא אחד משני
ימים טובים שלא היו כמותם בישראל ,שבו היו
יוצאות בנות ישראל בכלי לבן שאולים ומחוללות
בכרמים 6.המשנה מסבירה שהיו שואלות כלי
לבן כדי לא לבייש את מי שאין לה ,אך יש גם
רמז בכך ששאלו את הבגדים ולא לבשו בגדים
שלהן .לשאול דבר משמעותו שהחפץ אינו שייך
לך .בטו באב שהוא זמן הנחמה והאהבה הא-
לוהית לישראל מתגלה שהטוב הזה אינו שייך
לנו באמת .אמנם מוטל עלינו לפעול ולעשות
בשביל לקבל את הטוב מ-ה' ובלי שנעשה לא
נזכה בו .אך אחרי כל עשייתנו מה שנקבל הוא
הרבה מעבר למה שנתנו .השפע שנמצא בנחמה
הא-לוהית גדול לאין ערוך ממה שפעלנו ועשינו.
הבגדים אינם שלנו באמת אלא הם שאולים .וכן
הם לבנים .צבע הלבן הוא צבע מיוחד שכולל את
כל הצבעים .כך הטובה הא-לוהית כוללת את כל
הטוב האפשרי בלי שנחסר ממנו דבר .בטו באב
מתגלה גודל האהבה הא-לוהית שמחפשת דרכים
להיטיב עם ישראל .ומה שאנו פועלים הוא רק
התירוץ כדי ש-ה' ישפיע עלינו טוב עצום במתנה
מאוצר מתנת חינם.
.
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התרבות הזמנית (ב)

הרב דוד לנדאו

תרבות הגויים היא תרבות רעה ,הפך מתרבות
התורה .אם מנתחים ומתבוננים היטב ,ביסודה
היא כולה בנויה על הכפירה ועל השנאה ,ההפך
מהאמונה והאהבה .זו "התרבות הזמנית" .הגויים
הם זמניים ,הם אינם שייכים לנצח ישראל.
בירושלמי כתוב'" :ולא אמרו העוברים ברכת
ד' אליכם' .1אלו אומות העולם שהם עוברים מן
העולם" .2הם זמניים ,בניגוד לנצח ישראל ,שהם
"כימי השמים על הארץ" .3זה המובן של זמניות,
זמן חולף ,זמן עובר ,זמן קצר .גם "מודרני" זו זמניות
של רשעה וטומאה .עכשיו רוצים להכניס אפילו
לכותל המערבי את התרבות הזמנית ...תרבות
זו נמשכת אחר כך בטלביזיה ובכל מיני דברים
ששייכים לכל 'ההתקדמות התרבותית' ,טכנולוגיה,
טכניקה ,המצאות ,אמנות ,כישרונות ומדעיות.
ומזה נמשכת גם הספרות העברית החדשה בחלקי
הרשעה והטומאה ,בניגוד לתרבותנו היהודית

שהיא תלמוד תורה וטהרה.
בשנים ובזמנים אלה ,התרבות היא ,לצערנו,
תרבות של גויים .יש בתרבות זו מהלכי
מחשבות ,סגנונות וספרות שבאו
מחולשת הגלות ,מההתערות בגויים,
מההיגררות אחרי תרבות 'מודה דפריז'
ומכל הקלקולים הנמשכים מזה אלינו.
התרבות האמיתית שלנו בנויה באופן
הפוך מהעכו"ם ומהמינות ,היא בנויה
במוסריות ובישרות .אמנם יש בתרבות של הגוים
כישרונות של טכנולוגיה ,של המצאת מכונות,
אמנות וכדומה ,אך היסוד לכל אלה בנוי על
ההפך מכוחות הנפש הקדושים והטהורים .אמונה
ואהבה הן יסודות החיים בעולם הזה ובעולם
הבא ,והפוכות להן הן כפירה ושנאה" ,הקנאה
התאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם".4
מה יהיה הסוף עם האסון ,הצרה ,האומללות

וחורבן החיים של בתי הטומאה של הקולנוע?
אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם יש יותר
חללים באנושות שנופלים במלחמות,
או שנופלים באופן ישיר או באופן
עקיף כתוצאה מהחולשות הללו.
איך נתגבר על זה?  -צריך להיפגש
עם יסודי האמונה והאהבה שכלולות
יחד בלימוד תורה .האמונה צריכה
להאיר אור ,הארת החיים ,קיום החיים,
אהבת החיים ,אהבת הבריות במובן האמיתי
הגדול והטהור ,וזה נובע מתוך מציאות "העוסק
בתורה לשמה".5
1.
2.
3.
4.
5.

תהלים קכ"ט ח’.
ירושלמי שביעית פרק ד’ הלכה ג’.
דברים י"א כ"א.
אבות פרק ד’ משנה כ"ח.
ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק י"ז עמ’ .250-252

בשביל הנשמה

הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר
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אולי בפעם הראשונה בחיי ,לא רציתי שהצום הזה ייגמר .לא הצום
מאכילה ,אלא ממה שמלווה אותנו בדרך כלל בשגרה .על הפרויקט
הלאומי ששומר עלינו.

הדברים הבאים נכתבים זמן קצר לפני שבאופן
רשמי תיכנס הפסקת האש בין ישראל לארגון הגא"פ
לתוקפה .בהנחה שאכן כך יהיה ,יש מקום להתבוננות
קצרה על סבב הלחימה הקצר הנוכחי שקיבל את
השם "עלות השחר" .מבצע הלחימה הזה ,שפרץ
בערב שבת ,ט' באב ,ליווה אותנו גם במהלכו של
יום האבל והצום הדחוי .ואולי בפעם הראשונה בחיי,
לא רציתי שהצום הזה ייגמר .לא הצום מאכילה,
אלא הצום מן העיסוק הבלתי פוסק בפוליטיקה של
התנגחויות והתכתשויות.
לרגע קצר שבתו הווטסאפ ,הטלגרם ושאר הרשתות
המקרקרות ללא הרף בימים כקלקולם ,מעיסוק
מביקורת ,מוצדקת יותר או פחות ,מתככים,
מתרגילים מלוכלכים ומשאר הטחות בוץ הדדיות,
ולרגע קצר ,קצר מדי ,חשתי שמשהו באוויר מתנקה
מעט .והכל כמובן בחסותו האדיבה של ארגון הג'יאהד
האיסלמי ושות'.
לא הרגשתי נעים להגיד את זה אבל 'בזכות' ההתקפה
הטרוריסטית האיומה הזאת ,הרגשתי במהלך יום
הזיכרון לחורבן המקדש ,שאחרי ככלות הכל,
אנשים אחים אנחנו .לא כמליצה .לא כקלישאה.
לא כטשטוש הבדלים מתקתק .באמת יש משהו
בתחושת הסולידריות הישראלית הזאת בימי מלחמה,
שסודקת מעט את הקליפה שמפרידה בינינו בשגרה.
ולרגע מתעוררת בלב תקווה שיכול להיות אחרת.

חוק ההתיישנות
אני לא תמים עד כדי כך .וברור לי שהאידיליה הקצרה
הזאת תעבור כשוך הקרבות ,וכולנו נחזל"ש ונשוב
לנוהל קרב כבימי השגרה .אבל נדמה לי שיש כאן
4

יסוד שכדאי לשים אליו לב ושהוא מהווה נקודה
מכריעה בהבנת ריתמוס הקיום שלנו כעם .בקריאת
התורה של יום ט' באב קראנו חלק מן הפרשה
שנקראת תמיד בסמיכות ליום ט' באב – פרשת
ואתחנן.
בתוך אותה פרשה מתאר משה רבנו באזני עם ישראל

בעבודת המידות ,כשנעשית
כראוי ,יש התחדשות כל
הזמן .אין אפשרות של קבעון
ומסגרתיות בנושא 'ענוה'
או 'שמחה' ,עבודת המוסר
היא בלתי פוסקת ובכל
שלב ומדרגה ניתן וצריך
להתעלות...
כרוניקה עגומה למדי של התדרדרות שעתידה
ּובנֵ י
תֹוליד ָּבנִ ים ְ
"כי ִ
להתרחש עם כניסתם לארץ; ִּ
נֹושׁנְ ֶּתם ָּב ָא ֶרץ וְ ִה ְש ַׁח ֶּתם וַ ֲע ִש ֶׂיתם ֶּפ ֶסל ְּתמּונַ ת
ָבנִ ים וְ ַ
ֹלהיָך ְל ַה ְכ ִעיסֹו" (דבריםּ ֹכל וַ ֲע ִש ֶׂיתם ָה ַרע ְּב ֵעינֵ י ה' ֱא ֶ
ד ,כה)' .חוק ההתיישנות' המתואר בפסוק מלמד
שהשחיקה הרוחנית עתידה לעשות את שלה ,וכך
שני דורות לאחר הכניסה לארץ ,עלולים בני הבנים
לאבד את הזיקה הרוחנית למקור חייהם .וכך יגידו
לעצמם" :הן כבר בטוחים אנו בשבתנו כאן שנים רבות
בשלום ובשלוה ,ומה לנו לדאוג עוד מן הפורענות"
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(על פי חזקוני).
אלא שכאן ,שלא כהרגלו ,מביא רש"י פירוש דרשני
"ר ַמז ָל ֶהם ֶׁשּיִ גְ לּו ִמ ֶּמּנָ ה ְלסֹוף
מפתיע למילה ונושנתםָ :
נֹוׁשנְ ֶּתם",
ּוׁש ַּתיִם ָׁשנָ ה ְּכ ִמנְ יַ ן "וְ ַ
ְׁשמֹונֶ ה ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים ְ
כמו כל חומר בעולם ,גם עלינו כעם עלול לחול חוק
ההתיישנות .אם נתרגל למסגרת החיים ולא נרענן
את הברית שלנו עם ה' ,אנו עלולים לאבד את זכות
הקיום שלנו על הארץ .ממשיך רש"י וכותב :וְ הּוא
ִה ְק ִּדים וְ ִהגְ ָלם ְלסֹוף ְׁשמֹונֶ ה ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים ,וְ ִה ְק ִּדים
נֹוׁשנְ ֶּתם"ְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ְיִת ַקּיֵ ם ָּב ֶהם ִּכי ָאבֹד
ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים ִל"וְ ַ
ֹאבדּון ,וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דניאל ט') "וַ ּיִ ְׁשקֹד ַעל ָה ָר ָעה
ּת ֵ
ֹלהינּו" – ְצ ָד ָקה ָע ָׂשה
יא ָה ָע ֵלינּו ִּכי ַצ ִּדיק ה' ֱא ֵ
וַ יְ ִב ֶ
ִע ָּמנּו ֶׁש ִּמ ֵהר ַל ֲה ִב ָיאּה ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים ִל ְפנֵ י זְ ַמּנָ ּה (סנהדרין
ל"ח; גיטין פ"ח) .כדי שלא נאבד את הברית באופן
מוחלט ,מייסר אותנו ה' ,מגלה אותנו מן הארץ קודם
לסיום מניין ונושנתם (= )852ובכך מסייע לנו לגלות
את הברית הנצחית שכרותה בינינו .שלא יחול עלינו
אותו חוק התיישנות מכלה.

אל תהיה זקן!
מורי חותני ,הרב אלישע וישליצקי זצ"ל ,היה חוזר
בשיחותיו על העקרון הזה ,ברמת הכלל וברמת
הפרט .וכך היה אומר :עם ישראל עתיד להיכנס
לארץ ישראל ,ותוך שני דורות" ,בנים ובני בנים",
עלול הוא ליפול לשחיתות נוראית של עבודה זרה.
מילת המפתח המסבירה כיצד יכולה להיות ירידה
כל כך נוראה היא "ונושנתם"...
ההתיישנות בשמירת התורה והמצוות היא השלב
הראשון בדרך אל השחיתות של עבודת אלילים.
המשך המאמר בעמוד >6

"לא הכרתי את
התפילה הזו,
בחיים לא שמעתי אותה,
אבל בכיתי כמו תינוק
כשזה קרה"
ידידיה קיזל גדל בכפר קטן בגרמניה ,והצטיין בלימודיו בהרווארד.
בראיון זה הוא מספר על ההלם שהשאירה תשובתו על האנגלים ששאלו
אותו על השואה ,כיצד הרגיש כאשר עזב את דירתו התל אביבית ועבר
לחדר קטן וצפוף במכון מאיר ,ומתי סוף סוף החליט ללכת עם הלב
אבנר שאקי
"נולדתי למשפחה חילונית באשדוד" ,מספר
ידידיה קיזל ,49 ,נשוי ואב לשמונה המתגורר
בחריש ,מנהל מוצר בחברת הייטק" .עד גיל שש
גרתי בארץ ,ואז ההורים שלי עברו לגרמניה משיקולי
פרנסה .גרנו בכפר נידח צפונה מפרנקפורט ,כפר
קטן שגרו בו רק כמה מאות משפחות .אף שהיינו
היהודים היחידים שם הייתה לי ילדות טובה ,ולא
הרגשתי אנטישמיות .בשנים ההן היה לי ברור
שכל חיי אשאר לגור בגרמניה ,וגם לא היה לי שום
קשר ליהדות .לא כיפור ולא שום דבר .אפילו לא
ידעתי לכתוב ולקרוא בעברית .ידעתי שיש אנשים
חרדים ,אבל חשבנו שזה יעבור להם ,שהם מאמינים
בשטויות ומתישהו הם יגלו את זה ,ושאנחנו נאורים
מתקדמים.
"אחרי התיכון למדתי מלונאות ,ואז החלטתי לעשות
תואר ראשון בארצות הברית .אבל לפני זה גרתי
במשך חצי שנה באנגליה .לאנגלים יש זיכרון חי
מאוד של השואה ולא פעם דיברו איתי שם על מה
שאנחנו הגרמנים עשינו לאנגליה ,ובמקרים שבהם
היה לי נוח סיפרתי שאני יהודי וזה היה מדהים
לראות איך פתאום כל הגישה שלהם השתנתה.
כשגרתי באנגליה נשאלתי הרבה פעמים מאיפה
אני ,וזה עורר אותי לשאלות עמוקות".
מה תוכל לספר על המתח בין הזהות הגרמנית שלך
לבין זו היהודית?
"המתח הזה היה נוכח בחיי ,והלך איתי שנים רבות.
למשל ,כשלמדתי בארה"ב נשאלנו ,היהודים ,אם
נגיע ללימודים ביום כיפור ,מבחינתי היה ברור שכן
אבל הרבה ענו שלא .גם זה עורר בי שאלות לגבי
הזהות שלי .עשיתי תואר ראשון במימון ושני במנהל
עסקים בארה"ב ,אבל במהלך הלימודים הרגשתי
יותר ויותר שאני רוצה לחיות בארץ .הרגשתי שאני
לא באמת גרמני ,גם אם גרתי שם עד גיל שש .באחת
מחופשות הקיץ בלימודים הגעתי לארץ לבדוק אם
אוכל לעבוד ,אבל היו שאמרו לי' :תישאר בארצות
הברית ,תבוא כשיהיה שלום' ,וחלק אמרו' :תבוא
אחרי עשר שנות ניסיון'.
"במהלך הלימודים פגשתי לא מעט יהודים

וישראלים לשעבר שאמרו לי משפטים כמו' :כמה
הייתי רוצה לגור בארץ אבל אני כבר לא יכול',
ופחדתי שגם אתקע שם .בנוסף לכך הקפדתי לא
להיות במערכת יחסים עם אף אחת ,כדי שזה לא
יקשה עלי לעלות .כשהייתי בן  25אחותי חזרה
בתשובה ועברה לארצות הברית ,והתחילו בינינו
ויכוחים על יהדות ,אלוקים וכו' .בזכות הוויכוחים
האלה עלו בי לא מעט שאלות ,במבט לאחור זה
היה אחד הדברים שהשפיעו ביותר על החזרה
שלי בתשובה".

ירידה לצורך עלייה
"שנתיים לאחר מכן הגעתי לארץ ,ברוך ה' .אמרתי
לעצמי שעם כל הכבוד לקריירה ,היא לא הדבר
הכי חשוב .תקופה קצרה אחרי שהגעתי לארץ
שמעתי ברדיו ,לפני החדשות של שש בבוקר את
'שמע ישראל' ופשוט פרצתי בבכי .לא הכרתי את
התפילה הזו ,בחיים לא שמעתי אותה ,אבל בכיתי
כמו תינוק כשזה קרה .סך הכל היה לי טוב בארץ,
שכרתי דירה בתל אביב ,עבדתי בחברת הייטק
ברעננה ,ומדי פעם הגעתי לבקר בת דודה בעפרה
ואצלה ראיתי מה זה שולחן שבת של משפחה.
דיברנו הרבה על משמעות החיים ,וראיתי כמה זה
חסר לי .עבדתי קשה מאוד ,ולא פיניתי זמן לדברים
האלה .ראיתי שזה קורה לי שוב ושוב שאני מתלהב
מדברים רוחניים ,ואז חוזר לעבודה ,ושגרת החיים
משכיחה ממני את זה".
מה בסופו של דבר הביא אותך לחיי תורה ומצוות?
"בתקופה ההיא התחלתי לעבוד בחברה שהקמתי
עם חבר אז היה לי יותר זמן פנוי ,והתחלתי ללמוד
ב'ראש יהודי' בתל אביב .השתתפתי שם בשיעורים,
אבל זה היה קשה .לא ידעתי לקרוא ולכתוב
בעברית ,ובכלל השליטה שלי בשפה לא הייתה
משהו .מה שלמדתי נגע בי ,הבנתי שיש כאן דברים
גדולים ,והבנתי שאני לא יכול לבדוק את זה בחצי
כוח .שאלתי ב'ראש יהודי' איפה אפשר ללמוד תורה
לעומק ,ושם המליצו לי על מכון מאיר .מכרתי את
כל הציוד שלי ,עזבתי את הדירה ,ועברתי לחדר

מספר שמונה במכון ,עם עוד שמונה אנשים בחדר.
מדירה בתל אביב ,לבד עם נוף לים ,עברתי לחדר
הזה במכון.
"המעבר לא היה פשוט בשבילי ,וגם אכזבתי הרבה
אנשים שעבדתי איתם והאמינו בי ,אבל הייתי שלם
עם ההחלטה .בעקבות המעבר פירקתי את המיזם
שהקמתי עם שותף שלי ,וגם להורים שלי זה צרם.
הם ניסו לשכנע אותי להמשיך לעבוד כרגיל וללמוד
בערבים ,הם חששו שאהיה בסגנון מאה שערים .עם
הזמן קיבלתי עלי עוד ועוד מצוות ,למשל בשלב
מסוים עניתי לשיחות בשבת אבל לא הוצאתי,
עליתי לרכב אבל לא נהגתי ,ולאט לאט נכנסתי
לתלם כמו שצריך".

ללכת עם הלב
"למכון הגעתי באלול" ,ממשיך קיזל" .היום אני
יודע שבמכון מתפללים לאט מאוד ,אבל בשבילי
זה היה מהר .אמרתי את זה לרב ביגון ,והוא אמר
לי שבקרוב מאוד אבין כמה לאט מתפללים במכון.
לאחר כמה זמן אמרתי לעצמי שאני מבזבז כל כך
הרבה שעות על תפילות ,ואני בכלל לא יודע אם
יש אלוקים .בשלב ההוא שמתי את הרגש בצד,
ובאתי כדי לבדוק אם אני מאמין באלוקים ,אם נכון
לחיות לפי הדרכת התורה .התייחסתי לזה כאילו
שאני מגיע לקורסים באוניברסיטה .מאוד נהניתי
מהשירה למשל ,אבל רציתי לבחור בתורה בזכות
השכל ולא בגלל הרגש".
לאחר תקופת הבדיקה ,מתי החלטת שאתה צולל
פנימה?
"הייתי ככה במשך כמה חודשים ,ואז נפל לי
האסימון שאני כל הזמן על הגדר .הרגשתי שאני
לומד עוד ועוד חומר ,אבל לא יכולתי לומר שיותר
האמנתי .מעבר לכך ,הסתכלתי על העולם הדתי
וראיתי דברים שלא כל כך היו נראים לי בו ,אבל
הבנתי שגם על העולם החילוני אני יכול להגיד את
זה .בנקודה הזו קלטתי שאני לא יכול לשבת על
הגדר ולשפוט את העניין רק מהשכל ,ולהגיד אם זה
אמת בעיני או לא .הרגשתי שאני חייב לתת לרגש
שלי לעבוד .אם שירי סעודה שלישית נוגעים בי ,אז
כנראה שיש בזה משהו .האמונה ,אין מה לעשות,
היא מעבר לשכל .זמן קצר לאחר מכן שאלתי את
הרב עוזי ביננפלד שאלה באמונה ובעקבות כך הוא
הציע לי שידוך ,אמרתי לו שאני עדיין לא יודע אם
יש אלוקים או לא ולכן מרגיש עדיין לא מוכן ,אבל
הוא ענה שזה לא חשוב ,ושידוך דווקא עוזר לקבלת
ההחלטות .שלושה חודשים לאחר מכן פניתי אליו,
וחצי שנה אחר כך התחתנתי עם הבחורה שהוא
הציע לי .ובאמת ,לאט לאט הרגשתי והבנתי שאני
מאמין ,שאני במקום הנכון.
"למדתי שנה וחצי במכון ,רציתי להמשיך ללמוד
עוד .רציתי להצטיין בלימודי הקודש ,כהרגלי בכל
מה שעשיתי ,ורציתי למסור נפש על התורה .אשתי,
לעומת זאת ,רצתה שנכיר יותר ,שיהיה לה בעל
בבית ,וחזרתי לעבוד" ...לקח לי כמה שנים ,להבין
שזה לא מה שהקב"ה רוצה ממני .ממש קינאתי
בחברים שלי שעדיין למדו .הרגשתי שעדיין חסר
לי המון ידע .אבל עם זאת הבנתי שיש דרכים
רבות לעבוד את ה' ,ושיש עניין גדול במה שאני
עושה .לכל אחד יש מקום שבו הוא צריך להאיר את
האור שלו ,וזה אחד הדברים החשובים והמיוחדים
שלמדתי במכון".
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טובים השניים

אסתר אברהמי
יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

כבוד מדומה בנישואין
ישנם מצבים שבני זוג נראים לכאורה ,ביחסים טובים
ומכבדים .הם מדברים באלגנטיות ,הם עוזרים זה
לזה במטלות הבית ואפילו בנתינה הדדית .אלא
שמתחת לפני השטח ,הם לא מרוצים זמ"ז .הם
מנחמים את עצמם" :זה סביר שיהיו בינינו קשיים,
אבל בסה"כ ,אנחנו אנשים טובים" .היא חוששת
לומר משהו שאולי לא ימצא חן בעיניו .הוא בטוח
שהוא יודע מה ומתי יש לה צורך רגשי והוא ימלא
זאת כפי ראות עיניו .יש כאלה שמרצים זה את זה
ולא מפני שהם רוצים באמת ,אלא כדי שלא יבואו
בטענות ,או כדי שה"משחק" הזוגי ייראה יפה .יש
זוגות שלא יכולים להרשות לעצמם ולהודות שיש
ביניהם קשיים או קונפליקטים ,כי זה לא מסתדר
עם החזות הזוגית שלהם בינם לבין עצמם ,או כאלה
שיצרו תדמית חיצונית של זוג "מושלם" ואינם
יכולים להרשות לעצמם להיראות אחרת.
במצבים כגון אלה ,קיים חוסר כנות
אישית וזוגית פנימית ונוצרים מצבים
של כבוד מדומה ,כי "כך נכון וראוי".
לפעמים באופן לא מודע ,קשה
להסתכל במראה ההדדית ולהתמודד
עם קשיים זוגיים שאולי חלילה יובילו
לביטויי כעס ועלבון ומה יקרה אח"כ,
ושחלילה לא יפגעו בתדמית החיצונית שיצרו ו/או
בשקט התעשייתי שהם מדמים לעצמם שהזוגיות
מושלמת.
כששלומית ורוני הגיעו אלי ,לאחר שלושים שנות
נישואין .חשבתי שהם "טעו בכתובת" והם אינם

זקוקים לי באמת .הם דיברו בחיוך ובנימוס והתנהגו
ביניהם בגינוני כבוד .הם אמרו שהם אוהבים ואינם
יודעים להגדיר מה גורם לרוני להרגשת מועקה
תמידית והוא נראה עצוב ומדוכא מחד ,ומאידך,
שלומית מרגישה עצורה רגשית .הם גם סיפרו בכאב
שילדיהם הבוגרים העירו שהם לא מרגישים שאוהבים
אותם והתרחקו פיזית ורגשית מהוריהם ,והם חווים
רגשות אשם כלפי ילדיהם .ההורים חששו שיש
להם בעיה כללית שלא ידעו להגדיר אותה וביקשו
את עזרתי.
במהלך הפגישות התברר שמתחת לגינוני הכבוד,
מסתתרים כעס עצור מצד שלומית ופחד של רוני
מהאמירות ההחלטיות שלה שלא נותנות לו מקום
באמת .הם לא הרשו לעצמם לגעת בכעס ובפחד
שיש בתוכם ואיימו על שניהם ,כי היה חשוב
להם לשוות לזוגיות שלהם בעיקר כלפי
חוץ ,זוגיות מושלמת.
היו פגישות אישיות ארוכות ,שבהן
כל אחד מהם התבונן פנימה ,הסכים
לפגוש את הרגשות השליליים
ולהתייחס אליהם בהבנה .הם גילו
מהם הגורמים לרגשות הללו ומתוך כך
למדו לתת מקום כל אחד לעצמו .רק אז,
הרשו לעצמם בפגישות הזוגיות ,כביכול "להוריד
את הכפפות" ולבטא את הכעס ואת הפחד ,מתוך
כנות ותחושת מחויבות ואחריות אישית ,גם אם זה
לא נראה יפה ומכובד .הכנות והכבוד העצמי ,איפשרו
לבסוף ,כבוד הדדי אמיתי ,תוך כדי גילויי הרגשות

הכואבים והמפחידים .מתוך כך ,החלו להרגיש קירבה
ואינטימיות רגשית שהייתה זרה וחדשה להם כאחת.
מידי פעם היו נסיגות קלות לכבוד המדומה שיצר
שוב ריחוק זמני .הדרך הייתה ארוכה אמנם ,אך
משתלמת .ככל שהפנימו את הכבוד האמיתי והכנות
הרגשית המשולבת בו ,כך התקרבו זל"ז ונהנו זה בחברת
זו .כתוצאה מהאווירה החיובית שנוצרה ,ילדיהם החלו
להתקרב אליהם ,כל אחד בקצב שלו .הפגישות בינינו
התמעטו ,עד שכבר לא היה צורך בהם .הם משתפים
אותי מידי פעם בהצלחות הזוגיות ובאיחוד המשפחתי
שנוצר אט אט.
זיכרו,
כבוד הדדי אמיתי ,נובע בין השאר ,מתוך היכרות זוגית
כנה לסך החוזקות והחולשות של כל אחד ,מה ניתן
לשינוי ,וקבלה אמיתית של מה שאינו ניתן לשינוי.
ידיעה ,הבנה וקבלה ,כיצד כל אחד מתפקד ,עם השונות
והמצב הרגשי האישי.
קחו רגע לעצמכם ,תתמקדו ותעריכו את התכונות
החיוביות והחולשות של עצמכם ושל בן הזוג .הרי
סביר להניח שהכבוד אבד ,בגלל תכונה ספציפית
שנראית לכם שלילית ולא בגלל האופי כמכלול
תכונות .והעיקר ,תבטאו בכנות את הערכתכם על
התכונות החיוביות ותקבלו את חולשותיכם ורגשותיכם.
כך תצרו ביניכם אינטימיות קרובה ומרגשת יותר
והזוגיות שלכם תהיה מושלמת ,דווקא מפני שאין
בה מושלמות.
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים
המעניינים אתכם esteravr@gmail.com -

המשך המאמר של הרב לביא מעמוד >4
המשך המאמר של נתן קוטלר מעמוד 2

"מלמד שלא שינה"

לרמב"ם היה כלל גדול בכתיבת משנה תורה שהוא
הקפיד שלא לשנות את לשון המשנה והגמרא
(מגדל עוז הל' אישות ט ,כא) .במקומות שבהם
הרמב"ם שינה מלשון הגמרא הוא עשה זאת כדי
ללמד דין חדש או ביאור חדש שמתברר ממקום
אחר .ולכן ניתן למצוא את מקורות הרמב"ם
כאשר משווים את לשונו ללשון חז"ל .ובמקומות
שבהם נמצא הבדלים בין לשון הרמב"ם ללשון
חז"ל ,צריך להתבונן מדוע הרמב"ם שינה? והאם
ישנו מקור נוסף באותו עניין שעליו התבסס?

כל מילה מדוייקת

הרמב"ם כתב בתשובותיו "והיה לו להסתכל
דקדוק לשוננו באמרנו ויתלה בזה אסור תחומין
והתלות הדבר אינו עצם הדבר" (שו"ת הרמב"ם
סימן ש"י) .הרב ברומברג כותב שיש לדקדק בכל
מילה ומילה בלשונו הטהור של הרמב"ם .על ידי
כך ניתן לברר מהו המקור של הרמב"ם? האם
ישנם מילים שהרמב"ם השמיט? במידה שכן,
אולי יש מקור אחר בחז"ל שאותו פסק להלכה?

חיבור שני התלמודים

הפירוש הטוב ביותר לתלמוד הבבלי הוא
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התלמוד הירושלמי והפירוש הטוב ביותר
לתלמוד הירושלמי הוא התלמוד הבבלי "וכן דרך
הירושלמי בכמה מקומות שמפרש סתומות הבבלי
כאשר הבבלי מפרש רוב סתומות הירושלמי"
(מגדל עוז הל' תפילין י ,א) .הרב ברומברג
מציין שלפעמים הרמב"ם מחבר את הבבלי עם
הירושלמי יחד במקומות שאינם סותרים זה את
זה ,אלא מפרשים זה את זה.

חיבור שרשרת הדורות

נסיים בדבריו המיוחדים הרב יעקב משה חרל"פ
בהסכמתו לספר" :וכבר ביארתי מכבר כי העלמם
של המקורים [מקורות הרמב"ם] גרמו גם הפסק
הצינורות והפסק החיבור וההשפעה שצריכה.
ובאה היא דוקא דרך אותם הצנורות שבהם
נתבררו ונתלבנו הדברים .ובהיות כן אסירי תודה
אנו לכל אלה המשתדלים לגלות את המקורות...
למען יופיע ה' עלינו נהרו להתחבר ע"י האחרונים
בהראשונים והראשונים בהאמוראים והם בתנאים
עד למעלה מהם עד משה רבינו מפי הגבורה".

לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com

כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה *2331

אמנם התורה דורשת מהאדם מסגרת ,פרטים
חיצוניים ,אך לא פחות מכך דורשת התורה את
טהרת המידות .את עולם הרוח של האדם .בעבודת
המידות ,כשנעשית כראוי ,יש התחדשות כל הזמן.
אין אפשרות של קבעון ומסגרתיות בנושא 'ענוה'
או 'שמחה' ,עבודת המוסר היא בלתי פוסקת ובכל
שלב ומדרגה ניתן וצריך להתעלות'( "...למועד הזה',
עמ' .)318-319
מה מונע מאיתנו את אותה התיישנות בלתי נמנעת?
הנכונות לצאת מאזור הנוחות שלנו .הנכונות
להשתחרר מהמסגרות הפורמליות שהתרגלנו אליהן,
על ידי התחדשות בעבודה הפנימית .וכשזה לא
מתרחש על ידינו ,מתוך בחירה ,אנו זוכים לתזכורת
אלוהית כפויה על ידי כל מיני שליחים מפוקפקים
שמנערים מאיתנו את האבק ומונעים מאיתנו להתיישן
ולהזדקן .אבל כדברי רש"י ,הטלטלה הזאת איננה רק
"צ ָד ָקה ָע ָׂשה ִע ָּמנּו ֶׁש ִּמ ֵהר ַל ֲה ִב ָיאּה
קללה אלא צדקה; ְ
ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים ִל ְפנֵ י זְ ַמּנָ ּה".
"פרויקט  "852הוא הפרויקט ששומר עלינו מהתיישנות
וניוון; לזכור את האחווה והאהבה בימי שגרה ולא רק
בימי מלחמה; להיות עובדי ה' ולא רק "דתיים"; לרענן
ולחדש בכל יום את האהבה הזוגית גם מבלי להגיע
למשבר; ובקיצור – לא להתיישן .וכפי שאמר ר' נחמן
מברסלב (שיחות הר"ן סימן נא)" :אין טוב להיות
זקן ,הן חסיד זקן ,הן צדיק זקן ,זקן אין טוב ,כי צריך
רק להתחדש בכל יום ,להתחיל בכל עת מחדש."...

שאלות בפרשה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מה ביקש משה מהקב"ה ,בתחילת הפרשה?
האם ה' התרצה לבקשתו?
איזה אירוע היסטורי גדול מוזכר בפרשה?
מה ביקשו ישראל ממשה באותו אירוע?
שאלתו של איזה בן מארבעת הבנים בהגדה ,כתובה בפרשה?
האם ה' בחר בנו בגלל היותנו רבים יותר מעמים אחרים?

>> פרשת ואתחנן

ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים ,ואולי תזכו בפרס!
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מצאו למה התמונות רומזות מתוך הפרשה

4

5
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תמונות בפרשה

1

2

3

הֹורים
ִּכּבּוד ִ
ש ֶרת ַה ִּד ְּברוֹתֶ ׁ ,ש ְּכתוּ בוֹת ְּב ָפ ָר ׁ ַשת
ֶא ָחד ֵמ ֲע ֶ ׂ
יך וְ ֶאת ִא ֶּמ ָך".
"כ ֵּבד ֶאת ָא ִב ָ
'וָ ֶא ְת ַח ָּנן' ,הוּ אַּ :
ש ֶרת ַה ִּד ְּברוֹת ְמ ֻח ָּלקוֹת
וּ ְבוַ ַּדאי יָ דוּ ַע ָל ֶכםֶ ׁ ,ש ֲע ֶ ׂ
ִל ׁ ְשנֵ י ֲח ָל ִקיםָ :ח ֵמ ׁש ִּד ְּברוֹת ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹם
(ל ָּקדו ֹׁש ָּברוּ ְך הוּ א) ,וְ ָח ֵמ ׁש ִּד ְּברוֹת ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם
ַ
ַל ֲח ֵברוֹ.
יך
'כ ֵּבד ֶאת ָא ִב ָ
ֲא ָבל ְל ַמ ְר ֵּבה ַה ֶּפ ֶלא – ַה ִּמ ְצוָ ה ַּ
יעה ַּדוְ ָקא ִעם ַה ִּד ְּברוֹת ׁ ֶש ֵּבין
וְ ֶאת ִא ֶּמ ָך' מו ִֹפ ָ
ָא ָדם ַל ָּמקוֹם! ַמ ּדוּ ַע? ָה ֵרי ַה ִּמ ְצוָ ה ַהזּ וֹ ִהיא ֵּבינֵ ינוּ
ְל ֵבין ַההו ִֹרים ׁ ֶש ָּלנוּ  ,וְ לֹא ֵּבינֵ ינוּ ְל ֵבין ה'?
ַה ְּת ׁשוּ ָבה ִהיאֶ ׁ ,ש ִּמ ְצוַ ת ִּכ ּבוּ ד הו ִֹרים ְק ׁשוּ ָרה
ְמאֹד ַּגם ִל ְכבוֹדוֹ ׁ ֶשל ה'ַ .ה ָּב ִסיס ְל ִכ ּבוּ ד ַההו ִֹרים
הוא ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹב ׁ ֶש ֵּי ׁש ָלנוּ ְּכ ַל ֵּפי ההו ִֹרים ׁ ֶש ָּלנוּ
ׁ ֶש ֵה ִביאוּ או ָֹתנוּ ָלעו ָֹלם ,וּ ְמגַ ְּד ִלים או ָֹתנוּ וְ נו ְֹתנִ ים
יכים.
ָלנוּ ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ ְצ ִר ִ
ַה ָּד ָבר ַה ֶּזה ָק ׁשוּ ר ְמאֹד ְל ֵבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹםִּ .כי זוֹ
ַה ִּס ָּבה ְּב ִדיּ וּ ק ׁ ֶש ָע ֵלינוּ ַּגם ְל ַכ ֵּבד ֶאת ה'! ָה ֵרי הוּ א
יח ָע ֵלינוּ .
יָ ָצר או ָֹתנוּ וְ הוּ א ְמ ַח ֶּיה או ָֹתנוּ וּ ַמ ׁ ְש ִּג ַ
וְ ָל ֵכן ַה ִּמ ְצוָ ה ׁ ֶשל ִּכ ּבוּ ד ַההו ִֹרים ְק ׁשוּ ָרה ַל ִּמ ְצוָ ה
ְל ַכ ֵּבד ֶאת ה'ִ .אם נֵ ַדע ְל ַה ִּכיר טו ָֹבה ָּכ ָראוּ י ,נְ ַכ ֵּבד
ַּגם ֶאת ה' וְ גַ ם ֶאת ַההו ִֹרים ׁ ֶש ָּלנוּ !
ישי ,ערוץ הילדים

"סיפורי נשמה"  -סדרה חדשה ומתוקה באתר!
סיפור וניגון עם הרב אייל שטרנליב .צפו באתר
ערוץ מאיר לילדים!

קני עלו למטוס .הדייל:
 יהודי ,ערבי ואמרי'עוד פעם בדיחה?!'...
אם תרצו  -אין .זו אגדה.
טה ולמקלחת? לשניהם
 מה המשותף למיהיכנס ,וגם אף פעם לא
אף פעם לא תרצה ל
תרצה לצאת מהם...

חידה בפרשה

בפרשה כתובה הראשונה מבין השלוש
הנאמרות בכל יום .מהי?

הזוכה בחידון פרשת מסעי:
נוגה מרילוס!
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הצטרפו למנויי ערוץ מאיר לילדים! באתר  meirkids.co.ilבטלפון 0732379860

המלצת השבוע
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חוש האהבה מוכרח הוא להתפתח בכל פרטיו ,להראות את כל אוצרות החיים השכליים,
ההרגשיים והדמיוניים שלו ,ואז יובא אוצר ד' ,להתעלות להאהבה האצילית ששם ד' נקרא
עליה .כמו כן צריך החוש האסתתי בדרך כלל להתפתח יפה ,עד כדי שתוכל הנשמה
להתאזר בציור התפארת האצילי ,באופן שתוכל לעמוד במרומי דרגותיה.
שמונה קבצים ב ,קיא

ניצוץ הקדושה

על סדר היום
הרב שלמה אבינר

(רשם דברי השאלה והתשובה :הרב מרדכי ציון)

שאלה :שמעתי שבפוסט-מודרניזם אין ניצוץ של
קדושה ,אלא כולו ריק ושלילה .אבל גם קראתי
שבכל דבר יש ניצוץ של קדושה ,וכן מרן הרב קוק
כתב בשמונה קבצים.
תשובה :ההבחנה היא האם עבורנו יש ניצוץ של
קדושה או לא .כי מבחינת הקדוש ברוך הוא ,ודאי
יש ,ולית אתר פנוי מיניה ,בכל דבר יש חיות אלוהית,
שאם לא כן ,לא היה קיים ,כדברי הרמב"ם בתחילת
משנה תורה ,הוא ממציא את כל הנמצאים ,ואתה
מחיה את כולם ,וכפי שמביא נפש החיים שער ג בשם
הרוקח ,שהקדוש ברוך הוא לא יבנה קיר החוסם
מפניו את הדרך ,וגם ברגע שאדם עושה עבירה ,ד'
מחיה אותו ונותן לו כוח ,כדברי הרמ"ק בתחילת
ספר תומר דבורה.
אבל ,כל זה מבחינתו יתברך ,אך מבחינתנו ,יש
חילוקים .לפעמים אפשר ליהנות מניצוץ הקדושה,
ולפעמים לא .מרן הרב קוק לומד זאת מן הזוהר
על הפסוק :אל יבוא בכל עת אל הקודש .לא תמיד
אפשר לגשת אל הקדוש ברוך הוא בכל דבר (פנקסי
הראיה ד ,פנקסי הדפים ג סע' א עמ' רלה) .וכן הוא
מזכיר דבר שכולו רע ,ויש לחסלו לגמרי ,והוא שמח
על כליונו (אורות הקודש ב עמ' רצא) .למשל הוא
כותב שאין מה להוציא מן הנצרות ,ושקץ תשקצנו,
כמו האלילות ,בהתנגדות נחרצת (אגרות ד א-קעו.
אורות האמונה  .)36ולגבי עמלק ,יש למחות אותו
מתחת השמים ,אך יש חלק על-שמימי שאין למחות
(מידות הראיה) .כאשר נשאל על כך רבנו הרב צבי
יהודה מאי נפקא מינה ,השיב שאין נפקא מינה ,אלא
מחשבי .וזאת הייתה הטעות של
ָ
זה עניין של יחס
שאול שהסתכל בניצוץ הגנוז באגג ,וחמל עליו,
מה שהמיט עלינו אסון .אבל שמואל הנביא שיסף
אותו לפי חרב ונתן לנעמיות לאכול את בשרו כזית
כזית (עולת ראיה פורים).
הניצוץ הגנוז שייך לריבונו של עולם ,או לנו לעתיד
לבוא ,או לענקי עולם להבינו על פי נסתר .אך אסון

לערבב נגלה ונסתר .אם כן ,הפוסט-מודרניזם הוא
כמו אם בא אדם להרוג אותך ,לא שייך לחשוב על
הניצוץ הגנוז בנשמתו ,אלא יש לירות בו .בעין איה,
בסוגיה של כל האומר שלמה לא חטא ,מוסבר שזאת
הייתה הטעות שלו ,שסבר שאפשר כבר להוציא
את ניצוץ הקדושה שבעבודה זרה ,מה שאמנם
שייך לנשמתו העליונה ,אבל לא שייך עתה לכלל
ישראל ,שנצטוה :השחת ,שרוף וכלה .וכן בגנזי
הראיה על חנוכה ,להוציא ניצוצות מיוון ,שזה רק
לגדולי עולם ,וגם הם עלולים להינזק ,כאדם הרץ

בין טיפות הגשם מבלי להירטב.
ומבואר בעין איה שחכמים רצו לגנוז ספר קהלת,
לא מפני שאינו קדוש ,אלא מפני שהוא שייך לעתיד
ולא להווה ,לכן לא רצו לזרוק אלא לגנוז לעתיד,
עד שביררו שיש בו מזון רוחני גם להווה.
בסיכום ,מבחינתו יתברך ,יש ניצוץ קדושה בכל ,לנו
באופן מעשי לפעמים כן בזהירות עצומה ,לפעמים
לא ,כגון בפוסט-מודרניזם שהוא עתה האויב הרוחני
הנורא והאיום.
ונזכה להוסיף קדושה ועוד קדושה.
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