
לבקשתו  לסרב  יכולתי  לא  ולכן  מהישיבה,  עוד  שלי  טוב  חבר  הוא  יעקב 
אליי  שנשלחים  שבחורים  מתברר,  רוב  פי  על  שלו.  האחיין  עם  להיפגש 
שהצדק  משוכנעים  גם  הם   – שאלות  להם  שאין  רק  לא  כאלה,  בנסיבות 
עמם, ובן שיחם שוגה באשליות. ואכן בתחילת הפגישה אמר הבחור, שלפני 

שנתחיל לדון בשאלותיו – יש משהו שצריך לברר. 

"גם אתה מאלו שמאמינים, שכאשר ייבנה בית המקדש 
לא  ואם  לוי,  אני  "בוודאי.   – קרבנות?"  להקריב  נחזור 
אנגן  למי  השערים?  את  אפתח  למי  קרבנות,  יקריבו 

ואשיר? אבל איך זה קשור לנושא הפגישה?"

מאמין  אתה  "אם  הבחור.  ענה  איך",  ועוד  "קשור 
שנחזור להקריב קורבנות – אין לי על מה לדבר איתך. 
אני צמחוני, וככזה אני חושב שמאוד לא מוסרי לשחוט 
בעלי חיים, רק כדי לכפר על העבירות שלנו. לכן אין 

לנו על מה לדבר, כי לדעתי אתה אדם לא מוסרי".

עם  על העתיד?  רק  "ולמה אתה שואל  אותו:  שאלתי 
העבר אין לך בעיה? הרי גם בעבר הקריבו קורבנות – 

זה בסדר בעיניך?"

זרה,  מעבודה  להיגמל  כדי  קורבנות  הקריבו  "בעבר 
עוד  עובדים  לא  היום  אבל  הרמב"ם.  שמבאר  כפי 
זרה, אז למה לשחוט בעלי חיים ללא סיבה?"  עבודה 
הוא שאל. עניתי לו: "אם יתברר לך, שעדיין לא נגמלנו 

האם   – לה  אנשים משתחווים  היום  ושגם  זרה,  מעבודה 
תסכים שעדיין יש מקום להקריב קורבנות?"

הבחור הביט בי בתמיהה: "היום יש אנשים שעדיין עובדים עבודה זרה?!" 
"ברור!" אמרתי. "אתה מכיר אותם! אלא שכנראה יש בינינו מחלוקת באשר 
להגדרת המושג 'עבודה זרה'. אני גורס שהיא אינה מסתכמת בהשתחוויה 
לפסלים, אלא גם משקפת אמונה, שלפיה חס ושלום יש בעולם עוד כוחות 
מלבד הקדוש ברוך הוא, שאינם כפופים לו. עבודה זרה היא אמונה, שכאשר 
רצונו.  פני  על  רצוני  את  להעדיף  לי  מותר  הבורא,  רצון  עם  מתנגש  רצוני 

כל  יותר מאשר השתחוויה לפסלים.  ואף  לא פחות  זרה חמורה  זו עבודה 
הם  ובימינו  הטבע,  לכוחות  האלילים  עובדי  סגדו  שבעבר  הוא,  ההבדל 

סוגדים לעצמם. בעבר זבחו בעלי חיים, והיום – בני אדם.

"קח את עצמך כדוגמה: כשאתה מחליט לחלל שבת מתוך אמונה שכך נכון 
לנהוג, האם אינך מקריב את צער הוריך כדי למלא את 
רצונך? כשאתה חש שמישהו פגע בכבודך ובמעמדך, 
את  בכך  מקריב  אינך  האם  כגמולו,  לו  משיב  ואתה 

כבודו, כדי להשיב את כבודך?

"מהו אם כן ההבדל בינינו לבין עובדי האלילים מימי 
קדם? שהם עבדו וזבחו לכוחות הטבע, ואנו לעצמנו. 
עבודת האלילים לא חלפה מהעולם, היא רק השתכללה 
מעשה  היא  בני-אדם  זביחת  חדשה.  צורה  ולבשה 
יותר מאשר הקרבת בעלי- ואף  לא פחות  פרימיטיבי 
חיים. מדוע עם אנשים הסוגדים לעצמם אתה מסוגל 
לדבר ואיתי לא...? "ואם כבר הזכרת את דברי הרמב"ם 
שלפיהם קורבנות נועדו להניא את בני ישראל מעבודה 
זרה, ראוי לציין כי הרמב"ם הוסיף הסתייגות מפורשת:

"והמשפטים, הן המצוות שטעמן גלוי, וטובת עשייתן 
דמים  ושפיכות  גזל  איסור  כגון  ידועה,  הזה  בעולם 
טעמן  שאין  המצוות  הן  והחוקים,  ואם;  אב  וכיבוד 
ידוע. אמרו חכמים, חוקים שחקקתי לך, ואין לך רשות 
להרהר בהן. ויצרו של אדם נוקפו בהן, ואומות העולם 
בחלב,  ובשר  אחר,  דבר  בשר  איסור  כגון  עליהן,  משיבין 
ועגלה ערופה, ופרה אדומה, ושעיר המשתלח. וכל הקורבנות כולן, מכלל 

החוקים הן". )הלכות מעילה, פרק ח'(

"צדקת בקביעתך שלדעת הרמב"ם הקורבנות נועדו לנתב את יצר העבודה 
הזרה לעבודת ה'. מצד שני, שכחת להזכיר שהרמב"ם עצמו מציין כי עניין 
הקורבנות הוא בגדר חוק שטעמו נסתר מאיתנו. תוספת זאת מיועדת עבור 
כל מי שמבקש לבטל את עבודת הקורבנות בנימוק שעבודת אלילים חלפה 
מהעולם, כדי להזכיר שטעם הקורבנות אינו מסתכם בביטול עבודה זרה, 

מה משיבים לטענות על כך שכביכול התורה אינה מוסרית? | למה צריכים בעלי חיים למות בגלל 

חטאיהם של בני אדם, ומדוע תשובה שנתתי ל'חוזר בשאלה' הרגיזה אותו כל כך?

הרב אהרון לוי

לשבת

המשך בעמוד 2
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אלא יש בהם גם ממד של גֵזרה וחוק 

ְלָך  ֵאין  ִמְּלָפַני,  ִהיא  ְּגֵזָרה   - )"ֻחָּקה 

ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה", כמובא ביומא 

שגם  תגלה  תעמיק  אם  בנוסף,  סז(. 

לפי הטעם הראשון עבודת הקרבנות 

בו  שסוגדים  בדור  תקפה:  עדיין 

הטבע  את  לשעבד  נדרשים  לטבע 

לרצון  בו  שסוגדים  ובדור  ה',  לרצון 

העצמי, יש להכפיף אותו לרצון ה'.

דברי  את  שהזכרת  כיוון  ועוד.  "זאת 

הרמב"ם כדי להוכיח את עמדתך, אני 

לסמכות  נחשב  הוא  שעבורך  מסיק 

רק  עסק  הרמב"ם  האם  מחייבת. 

בטעם הקורבנות? הרי הוא פירש גם 

את טעמיהן של שאר מצוות, כגון שבת 

ותפילין, שלכל הדעות יש להן תוקף גם בימינו. מדוע אפוא אתה 

נשען על הרמב"ם רק בביאור טעם הקורבנות? האם לא משום 

שאתה משועבד לרצונך...?

"עם ביאת המשיח ובניין המקדש תשוב גם עבודת הקרבנות, כדי 

כוחות הטבע,  ה' לא רק את  שנלמד לשעבד באמצעותה לרצון 

אלא בעיקר את הרצון שלנו". 

המשך מעמוד 1
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הרב אהרון לוי

מדוע מתחילה הפרשה באות א’ קטנה?

השרת  שמלאכי  לשון  חיבה,  לשון  קריאה,  קדמה  ציוויים  ולכל  אמירות  ולכל  דיברות  "לכל  רש"י:  אומר 
משתמשים בו, שנאמר )ישעיה ו, ג( 'וקרא זה אל זה'. אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן בלשון עראי 

וטומאה, שנאמר )במדבר כג, ד( 'ויקר אלוקים אל בלעם'", עכ"ל. 

אומר בעל הטורים: משה רבנו בענוותנותו לא רצה לכתוב על עצמו בפרשה "ויקרא", שזהו לשון חיבה שנאמרת 
רק אצל צדיקים, וחשב לכתוב "ויקר" בלבד. אמר לו הקב"ה, ספר תורה שחסרה בו אפילו אות אחת נפסל כולו, 
ואיך תוריד את האות אל"ף? הלך משה רבנו וכתב את האות אל"ף אבל קטנה, כאילו כתוב "ויקר", אבל באמת כתוב 
"ויקרא". ובכל זאת, כשנתן הקב"ה דיו לכתיבת ספר התורה, נתן לו בדיוק לכל האותיות ולגודלן, לא פחות ולא יותר. 
ומכיוון שכתב משה רבנו את האות אל"ף זעירא, נשאר לו מעט דיו מיותר, וניגב אותו על מצחו, ומאותו דיו קרן עור 

פניו של משה רבנו )ילקוט סופר(.

ע  ו ד ם"?מ מדוע הפסוק "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב", מתחיל בלשון יחיד ומסתיים בלשון רבים: "ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנכֶֽ

רש"י בתוך דבריו עונה על השאלה: "מלמד ששניים מתנדבים עולה בשותפות". האלשיך הקדוש מבאר, כי 
כשאדם חוטא יש טענה גם על כלל ישראל, שכן ישראל ערבים זה לזה, ומדוע לא דאגו חבריו שלא יחטא?

אך באותה מידה, כשחוזר בתשובה ומתכפר לו, הרי מתכפר גם לכלל ישראל. לפיכך "אדם כי יקריב", זהו אדם יחיד, 
אך נחשב שזהו "קרבנכם", לשון רבים, כי מכפר גם לכלל ישראל.

מה פירוש הפסוק "יקריב אותו לרצונו" – זה חיוב או רצון?

רש"י מבאר: "ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶשׁיֹּאַמר 'רֹוֶצה ֲאִני'". אלא שכאן השאלה גדולה יותר: האם לא די שמכריחים את האדם להביא את הקרבן, 
אלא גם מכריחים אותו להגיד 'רוצה אני'?!

והביאור הוא, שבכל אדם יש חלק רוחני – הנשמה הקדושה, ויש חלק גשמי ובהמי, שהוא הגוף. נשמתו של האדם רוצה ומשתוקקת להביא את 
הקרבן, אבל בגשמיותו הוא מרגיש שאין הוא רוצה להביאו. לכך צריכים "לשבור" את המחסום הגשמי שבו, ואז יצרף את רצונו לרצון נשמתו 
הקדושה, וירצה באמת ובתמים להביא את הקרבן. וכמו שכתב הרמב"ם )פ"ב מהלכות גירושין הל' ב'( על אדם שחייב לגרש את אשתו, ומּכין 
אותו עד שאומר 'רוצה אני', וז"ל הרמב"ם: "לפיכך זה שאינו רוצה לגרש, מאחר ורוצה להיות מישראל, ורוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק 

מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו".

)מתוך התוכנית 3 מתוך הפרשה עם הרב ישי וליס(
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אמר רב יהודה: האי מאן דנפיק ביומי ניסן ]מי שיוצא בימי 
ניסן[ וחזי אילני דקא מלבלבי ]ורואה אילנות מלבלבים[, 
אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות 

ואילנות טובות, להתנאות בהן בני אדם.

)ברכות מג(

ממאמרו של רב יהודה למדים, שמברך רק על האילן כשהוא 
מלבלב בניצניו. אם כבר יצאו הפירות, לא יברך.

וזאת כיוון שברכת האילנות היא על התחדשות הבריאה. 
העץ שיבש בעונת הגשמים, שוב מתחדש ומלבלב. הלבלוב 

הוא תחילת הצמיחה המחודשת. כשניצנים מתחילים 
לפרוח, זה בדיוק הזמן שבו ההתחדשות ניכרת. העץ היבש 
מתחיל לקבל חיים חדשים. כשיש פירות, ההתחדשות כבר 
לא ניכרת. דבר שהיה יבש ללא לחלוחית של חיים, והבורא 

מחדש אותו, על כך ראויה הברכה.

האילנות יבשו והתחדשו...

גם אתם, אם יבשתם ויצאה לכם הרוח, הרימו את הראש, 
לבלבו והתחדשו גם אתם.

לבלוב שמח.

ברכת האילנות
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אבק זה כן חמץ

הרב משה לנדאו

ת ְנֻקּדַ
ט ַמּבָ

למה באמת מנקים
פנלים לפסח

02-50-90-000
בקו התוכן של ערכים

מוזמנים להאזין למגוון תכנים מרתקים ממיטב המרצים

לא  זה  שאבק  אומרים 

לא  הוא  הבעל  חמץ... 

סמרטוט... והילדים הם 

ובכל  פסח...  קרבן  לא 

זאת נהגו נשות ישראל 

רק  לא  לפסח,  לנקות 

שאר  גם  אלא  חמץ 

רק  ולא  בישין.  מרעין 

אלא  לעין,  גלוי  לכלוך 

“מצווה" גדולה לנקות את הלכלוך שנמצא בחורים 

ובסדקים. ומעל הכול, מנקות עקרות הבית בעיקר 

את האבק, שכמה ימים אחרי הניקיון הרוח מביאה 

אותו שוב...

נוהגות  הצדיקות,  ישראל  נשות  באמת  למה  אז 

אומרת,  אשתי  מחמץ?  רק  לא  הבית  את  לנקות 

שפעם בשנה צריך לנקות. מהשוואה עם חברים, 

זו התשובה של הנשים. כל הבעלים ישאלו, “אם 

פעם בשנה, למה בלחץ? אפשר אחרי פסח". גם 

ביניהן  את התשובה לשאלה הזו נשותינו תיאמו 

בטלפתיה מדהימה: “אתה יודע, אם זה לא ייעשה 

רבים  גברים  זה".  את  נעשה  באמת  לא  עכשיו, 

שאפשר  ובמופתים,  באותות  לנשותיהם  הוכיחו 

יותר.  בקצת  או  בשבוע  לפסח  הבית  את  להכין 

לא  זה  אבל  שבת...(  במוצאי  להתחיל  )בקיצור, 

השורות  את  קוראים  כשאתם  אותן.  משכנע 

האלה, נשות ישראל נחות )אם הבעלים או הילדים 

סיזיפית  ניקיון  מעבודת  מהשולחן"(  “מורידים 

שאורכת שבועות. וכל זאת למה?

מתפוררים"  מ"וופלים  לעבור  לי  יורשה  אם 

שוקולד  על  לברך  רגילים  אנחנו  לשוקולד... 

“שהכול נהיה בדברו", אבל האמת היא שההכרעה 

סבוכה  היא  שוקולד,  על  מברכים  מה  בשאלה 

מאוד. מצד אחד, אגוז הקקאו עובר ריסוק וטחינה 

שני,  מצד  שהכול.  ברכתו  ולכן  צורתו,  ונשתנתה 

פרי שדרך אכילתו בטחינה, דווקא כשהוא טחון 

מברכים עליו את ברכת הפרי – “בורא פרי העץ". 

ואגוז קקאו, איך אוכלים? כשהוא טחון. בפשטות 

היה צריך לברך על שוקולד “בורא פרי העץ", אבל 

כששאלו את הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מה מברכים 

על שוקולד, הוא אמר, “תשאלו את סבתא". שהרי 

ובמילים של  ישראל סבתא",  סוטים מ"מנהג  לא 

בית המדרש, “מנהג ישראל דין". מה שנהגו מימים 

ימימה – זו ההלכה, גם אם אנחנו לא מבינים למה.

אבל  ברור.  זה  דין,  אינו  מאבק  לפסח  הניקיון 

גם אם לא  “מנהג ישראל... סבתא",  הוא בפירוש 

במובן ההלכתי. כשיש מנהג, כנראה בכל זאת יש 

סיבה לכך שנשותינו מנקות את הבית היטב, וגם 

מלכלוך שלא דומה ולא מזכיר חמץ. אולי הסיבה 

טמונה באמונה החזקה של נשות ישראל, שהרי 

בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. נשות ישראל 

לביאת  נזכה  הקרוב  שבפסח  באמת,  מאמינות 

הגואל. סוף סוף עם ישראל יצא משעבוד לגאולה 

אמיתית. וכשהמשיח בדרך... לכזה חג, מן הראוי 

להכין את הבית שיהיה נקי גם מאבק.

או את  רואים את אמא  אז בפעם הבאה שאתם 

סבתא מנקות את האבק מאחורי המזווה, עוברות 

את  מברישות  או  המסילות  בחריצי  קיסם  עם 

שתיקחו  ביקשתי  לא  המקרר...  מאחורי  הפנלים 

לא  אתם  קשה.  זה  יודע,  אני  ותעזרו...  סמרטוט 

“מתחברים" לזה. אבל לפחות תדעו שזה לא סתם. 

ואבק... כשהגאולה בפתח, אולי זה כן חמץ.

יכול להיות שממש בעוד כמה ימים המשיח יגיע. 

הנשים מתכוננות בקרצוף הבית... ואתם בשלכם... 

התכוננתם כבר? שלא יהיו לכם בושות!

 המילה האחרונה
 אמר רבי חייא הגדול... גאולתם של ישראל

 בתחילה קמעא קמעא. וכל מה שהיא הולכת, 

היא רבה והולכת.

)ירושלמי ברכות א(

 שאלה:
מהו ההבדל בין 

האמונה התמימה 
לחקירה ההגיונית?

תשובה:

מעמידה  התורה 
ההכרה  להשרשת  השקפה  נקודות  שתי  בפנינו 
הדתית, המנוגדות לכאורה אחת לרעותה. במקום 
אחד מצווה התורה על “אמונה פשוטה", ובמקום 

אחר היא פוקדת על “חקירה".

אלוקיך"  ה’  עם  תהיה  “תמים  הראשונה:  הדרך 
היהדות  בעיקרי  להאמין  כוונתה:  ג(,  יח,  )דברים 
מתוך תמימות טבעית. להאמין בפשטות ובלי כל 
השמימיים,  והאידיאלים  התורה  באמיתות  סייג 

כפי שעברו לנו בירושה מאבותינו מדור לדור.

לבבך"  אל  והשבות  היום  “וידעת  השנייה:  הדרך 
הדרך  על  למעשה  מרמזת  לט(,  ד,  )דברים 
בעיקר  ולהתעמק  לחקור  חייב  יהודי  ההפוכה: 
המחשבה,  את  לאמץ  יש  אמונתנו.  של  היסודות 
את  ולהשיג  דתנו,  של  האמיתות  את  להבין 

עמקותה של התורה מתוך דעת ושכליות.

שאלה  על  עמדו  כבר  הדתיים  הפילוסופים  כל 
זו. מתוך חדירה לעומק העניינים, הם מצאו את 

המפתח לסתירה בבעיה חשובה זו.

הם קבעו את ההנחה הבאה:
להיות  חייבת  חוקר,  אדם  של  המחשבה  במהלך 
נקודת מוצא להישענות איתנה. בדיוק כמו צבא 
הצריך  החזית,  של  הראשונות  בשורות  הלוחם 
להישען על העורף, כך גם על החקירה הרוחנית 

של האדם למצוא מקלט ונקודת מוצא.

להיות  צריכה  יהודי  חוקר  של  המוצא  נקודת 
“אמונה פשוטה". המשען שלו חייב להיות יהדות 
תמימה. ה"עורף" צריך להישען תמיד על מסורת 

האבות.

“נמל  הוא  אלוקיך"  ה’  עם  ה"תמים...  כאשר  רק 
של  והרחב  הגדול  לים  להפליג  ניתן  האמונה", 
היא  האבות"  ש"מסורת  בשעה  עמוקה.  חקירה 
“שדה התעופה", דורשת התורה שהאדם יתעלה 
את  לגלות  כדי  מחשבתו,  כנפי  על  במעופו 
בתורת  הבורא  הכרת  של  המאירים  האופקים 

הפילוסופיה.

“תמים תהיה עם ה’ אלוקיך", הוא המבצר בתוכו 
מתרכזים, מוגנים ושופעים הכוחות הרעננים של 

האדם המאמין.

המגן  חפירות  בבחינת  הוא  היום"  “וידעת 
מתחוללים  שסביבו  המבצר,  את  המקיפות 
הקרבות עם האויב. בכוחה של ה"חקירה" להפוך 
החופשית,  הרוח  עם  להתמודד  כדי  דוחף  לכוח 
אז מתבקשת היערכות גלויה לגירוש מחשבה זו, 
החילונית. באותה שעה צו השעה הוא: “ודע מה 

שתשיב לאפיקורס".

תמים תהיה 
עם ה' אלוקיך ּו"ת

ׁ
ש

ִעם ֲעָרִכים

הרב זאב גרינוולד

alon@arachim.org :לשליחת שאלות למערכת



פרשת ויקרא . ב’ בניסן תשפ"ג  4

הכשרה

יסודית ומקצועית

עם המרצים 

המובילים

בארץ

תשפ“ג

מדוע השכל חסום בגיל הנעורים?

בשל חשיבות ההבנה 
פעולותינו  כמה  עד 
משליכות על ילדינו, 
ניגע בסוגייה זו בטור 

אחד נוסף.

נוספת  דוגמה 
לכך  מפורסמת 
ההורים  שפעולות 
על  משפיעות 
לראות  ניתן  ילדיהם, 
בן  אלישע  אצל 
בכינויו  הידוע  אבויה, 
‘אחר’. רבו היה רבי מאיר בעל הנס, ובשלב מאוחר 

יותר של חייו הוא הפך לאפיקורס.

בירושלמי )חגיגה פרק ב’ הלכה א’( מספר ‘אחר’ על 
עצמו, שביום מילתו קרא אביו לכל גדולי ירושלים 
והושיבם בבית אחד, ואת רבי אליעזר ורבי יהושע 
הושיב בבית אחר. בבית אחד היו אוכלים, שותים 
מן  תורה.  בדברי  עסקו  השני  ובבית  ומרקדים, 
התורה המשיכו לנביאים, ומן הנביאים לכתובים. 
להם  אמר  אותם.  והקיפה  השמים  מן  אש  ירדה 
את  באתם לשרוף  “רבותיי, מה  הבן:  אבי  אבויה, 
יושבין  אלא  ושלום,  “חס  לו:  אמרו  עליי?!"  ביתי 
כך  “אם  להם:  אמר  תורה".  בדברי  וחוזרין  היינו 
היא כוחה של תורה, אם נתקיים לי בן הזה, לתורה 
אני מפרישו". ומסכמת הגמרא: “לפי שלא הייתה 

באותו  נתקיימה  לא  לפיכך  שמים,  לשם  כוונתו 
את  עצמו  על  ‘אחר’  קרא  שנים,  כעבור  האיש". 
והסביר:  מראשיתו",  דבר  אחרית  “טוב  הפסוק: 
מתי הסוף הוא טוב? כשמתחילתו היה הדבר טוב.

)בבא מציעא  בגמרא 
מובא,  ע"ב(  פ"ה 
חייא  רבי  שאמר 
אמנם  חנינא:  לרבי 
אם תשתכח התורה, 
יכול אתה להחזירה, 
כ"הקדמת  אבל 
אני  למכה",  רפואה 
עשיתי שהתורה לא 
מישראל.  תשתכח 
דאגתי  וכיצד 
זרעתי   – לכך? 
וכותנה.  פשתן 

הזרעים  שגדלו  לאחר 
והבשילו פקעות הכותנה וקני 

לייבוש,  אותם  שטחתי  אותם,  קצרתי  הפשתן, 
ומהחוטים  חוטים,  מהם  טוויתי  אותם,  ניפצתי 
הללו שזרתי חבלים. מהחבלים עשיתי מלכודות 
ומכמורות, וצדתי בהן צבאים לצורך העור שלהם. 
הצבאים,  של  מהעור  מגילות  התקנתי  כך  אחר 
וששת  התורה  חומשי  חמשת  את  כתבתי  ובהן 
סדרי המשנה. עם מגילות קלף אלה הלכתי לעיר 

שאין בה מלמדי תינוקות, ולימדתי חמישה ילדים 
שישה  לימדתי  וכן  התורה,  חומשי  חמשת  את 
כך אמרתי  אחר  סדרי המשנה.  את ששת  ילדים 
להם: עד שאני אחזור לעיר שלכם, כל אחד ילמד 
מה  את  חברו  את 
תקראו  יודע.  שהוא 
זה  הפסוקים  את 
את  ותשנו  לזה, 
האחד  המשניות 
לשני. כל אחד ילמד 
מהספר  חברו  את 
שהוא  מה  את  שלו 

יודע.

רבי  אמר  ועליו 
גדולים  כמה  יהודה: 

מעשי חייא!

שהאדם  ככל 
בשנותיו  טהרה  יספוג 

הראשונות, בבגרותו הוא יגיע למקומות גבוהים.

ילדים  לגדל  הוא  שלנו  העז  שהרצון  ומכיוון 
טהורים וקדושים, אנחנו נתנהל בהתאם, על מנת 
שבה  קדושה,  אותה  את  בהם  להחדיר  שנוכל 
התקדש עם ישראל והתהדר לאורך ההיסטוריה 
טהורים,  לילדים  נזכה  דשמיא  ובסייעתא  כולה. 

יראי שמים מרבים.

השאלות  אחת 
בתורת  הגדולות 
מה  היא,  הנפש 
היחס  משקל 
לרגש  השכל  בין 
קבלת  בתהליך 
התשובה  החלטות. 
היא,  המקובלת 
שהרגש  למצער, 
המכריע  הוא 
אצל  אם  ביותר. 
מבוגר הרגש מכריע 
והשכל  ב-80% 
אזי  האחוזים,  ביתר 
הרגש  הנעורים  בגיל 

שולט ב-95%.

כאשר יעקב אבינו קיבל בנבואה ציווי לנטוש את 
ישירות  פנה  לא  הוא  למולדתו,  ולחזור  לבן  בית 
לאימהות הקדושות רחל ולאה בטענה שה’ ציווה 
הכנה  נאום  ונשא  לשדה  אותן  לקח  אלא  לעזוב, 
של: “ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן... 
של  בסיפא  רק  עמדי".  להרע  בי...  התל  ואביכן 
הדברים הוא אומר: “ויאמר אלי מלאך ה’... קום צא 

מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך". 

מדוע יעקב אבינו לא פתח בדברי הנבואה שעליו 
לשוב לארץ כנען?

משיב השל"ה הקדוש, ש"אין ראוי לאדם, כשירצה 
צד  על  זה  על  שיכריחם  ביתו,  מאנשי  מה  דבר 
דברים  יעקב  הרבה  כמה  ראה  והניצוח...  האונס 

פי  על  אף  לב,  בטוב  כדי שיתרצו  ולאה  רחל  עם 
שהקב"ה ציווה לו שישוב לביתו". יש עוד שביארו, 
ישירות  הוראות  לקבל  קשה  להן  שהיה  ייתכן  כי 
ללא כל הכנה רגשית מקדימה, ועל כן יעקב אבינו 

הוצרך לדבר אל ליבן קודם כול.

גאון  קבע  כבר 
רבי  המוסר 
מסלנט,  ישראל 
מן  ש"מעט 
טובע  השכל 
רצונות  של  בים 
נכון  ותשוקות". 
נעים,  לא  שזה 
עובדה.  זו  אבל 
היא,  עובדה 
התבונה  שאיבר 
הוא  וההיגיון 
מדולדל  איבר 

מקשיי  הסובל 
גדילה. 

נובעות  שלנו  הטעויות  מרבית  כי  לומר,  אפשר 
לחשוב,  עלינו  כאשר  פועל  שלנו  שהרגש  מפני 
לקות  להרגיש.  עלינו  כאשר  פועל  שלנו  והשכל 
על  שנעשו  רבים  במחקרים  היטב  אובחנה  זו 

“אינטליגנציה רגשית".

הדבר בא לידי ביטוי מובהק בתחום החינוך. מוטב 
קושי  בעת  ברגשות  מוצפים  אנו  לרוב  כי  שנודה 
עם הילד המתבגר. אנו נוטים לכעס ולדיבור חסר 
היגיון כי זה עושה לנו טוב, טוב ברגש. ואחר כך 

כמובן, אנו מלאים ברגשי אשם.

בבסיס הקושי טמון ההרגל שלנו להעביר ביקורת 
ולבקר  אותם  לגנות  בילדים,  לנזוף  הזולת,  על 
אותם ב"שפה עשירה". כדי להיחלץ מהרגל מגונה 
זה, עלינו למקד מבט בלב של הנער, ולא באיבר 
הקרוי  המוזר 
והיגיון.  שכל 
את  לנטוש  עלינו 
שיש  האשליה 
הטיעון  בכוח 
להשפיע.  השכלי 
שנפנים  ראוי 
שהמאמץ לפרוש 
סדורים  טיעונים 
ככל  והגיוניים, 
לא  נכונים,  שיהיו 
על  כלל  ישפיע 

הנער.

זילברשטיין  הגר"י 
“למדתי  מספר:  שליט"א 
ב’עץ חיים’, שם הסבא שלנו, רבי אריה לוין זצ"ל, 
לו  שקראו  מתמיד  בחור  שם  היה  המשגיח.  היה 
מים  שפך  ומישהו  שיחקו,  ילדים  אריאלי.  יעקב 
‘ילדים,  ואמר:  לכיתה  נכנס  אריה  רבי  הילד.  על 
המסולאים  היקרים  ציון  בני  מתפלא.  מאוד  אני 
ויותר  תורה!’  ספר  על  מים  שופכים  איך  בפז, 
עמ’  מרנן’,  )‘סברי  הזדעזעו..."  הילדים  דיבר.  לא 
נצליח וכך  הלב,  אל  נדבר  ברור:  העיקרון   רמב( 

יותר בחינוך.

ַרת
ֹ
ּתו

ַהִחּנּוְך

הרב צביאלי בן צור

גירסא דינקותא – ההשפעה לדורות

ְדִדים
ֹ
ִמְתמו

ֵדד
ֹ
ַער ִמְתמו

ֹ
ִעם נ

הרב דניאל נשיא



5פרשת ויקרא . ב’ בניסן תשפ”ג 

הכשרה

יסודית ומקצועית

עם המרצים 

המובילים

בארץ

תשפ“ג

את  מתחילים  אנו 
האמצעי  הספר 
חמישה  מתוך 
חומשי תורה. בספר 
הזה ה’ קורא למשה 
לו  ומסביר  רבנו 
הקרבנות.  עניין  כל  על 
המילה ‘קרבן’ היא מלשון ‘קרבה’: כשאדם עושה 
מחברים  וכיצד  רח"ל,  מה’  מתרחק  הוא  חטא, 
בחזרה את האדם לבוראו? ה’ נתן לנו ספר שלם 
כדי  קרבנות.  הקרבת  בהלכות  בעיקר  שעוסק 
להתקרב בחזרה היו מביאים קרבן, שמים אותו 
הפעולה  ה’.  לכבוד  אותו  ומקריבים  המזבח  על 

הזאת מקרבת.

כיצד הקרבת קרבן מקרבת לה’? בן אדם שחטא 
מביא בהמה, שוחט אותה על המזבח, וזהו?! ככה 
בפסוק  היא  התשובה  לה’?!  חזרה  מתקרב  הוא 
“ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם": כשאדם מביא קרבן “ִמֶּכם", 
מהלב שלו, אז כשזה יוצא מהלב והחרטה היא 

אמיתית וכנה, הקרבה נוצרת מחדש.

כשה’  היהודי.  בבית  שקורה  למה  גם  דוגמה  זו 
בספר  כתוב  האישה  אצל  וחוה,  אדם  את  יצר 
ֵעֶזר  ּלֹו  “ֶאֱעֶׂשה  אומר  שה’  יח(  )ב,  בראשית 
כו(:  א,  )שם  כתוב  האדם  אצל  ואילו  ְּכֶנְגּדֹו", 
אומרת  זאת  ִכְּדמּוֵתנּו".  ְבַּצְלֵמנּו  ָאָדם  “ַנֲעֶשׂה 
אותו  עשה  הקב"ה  שכביכול  מהאדם,  שבשונה 
בהתייעצות ובשיתוף עם אחרים, את האישה ה’ 

ברא באופן אישי.

בינו  שתקרב  פעולה  לעשות  רוצה  כשאדם 
יצר  לבין אשתו, הוא צריך לדעת שאת האישה 
לדעת  חוכמה  יש  לאישה  ולפיכך  בעצמו,  ה’ 
אמיתי.  זה  ואם  מהלב  באמת  היא  הפעולה  אם 
הצלע"  את  “ויבן  הפסוק  את  מפרשים  גם  חז"ל 
במשמעות של ‘בינה’ – “בינה יתרה ניתנה באישה 
כשרוצים  לכן  ע"ב(.  מה,  )נדה  מבאיש"  יותר 
“ִמֶּכם",  לתת  צריך  אזי  אמיתי,  בית  שלום 
זה אם  לדעת  חוש  יש  ולאישה  מהלב.   באמת 

באמת כך.

ֲעָרִכים
הּוִדי ִית ַהּיְ ַלּבַ

הרב מיכאל לסרי

לתת מהלב

כיצד 

הקרבת 

הקורבנות 

קשורה לבית 

היהודי?

כשנכנסתי לבניין בו 
למסור  אמור  הייתי 
בית  בחוג  הרצאה 
פגשתי  ערכים,  של 
הממתין  באדם 
"סליחה,  למעלית. 
כאן  מתגורר  אתה 
שאלתי.  בבניין?" 
נעניתי  כן",  "אכן 
ברוב אדיבות. "אולי 
תוכל לומר לי, היכן 
משפחת  מתגוררת 
"אין  שאלתי.  לוי?" 
השיבני  מושג",  לי 

 . ש י א שוב שאלתי, "האם אתה חדש כאן ה
ולתדהמתי  בבניין?" 

האיש:  לי  השיב 
אני  לא,  "ממש 
עשר  כבר  כאן 

שנים".

גר  אתה  "מה?! 
שנים,  עשר  כאן 
מי  יודע  ולא 
השכנים  הם 
שאלתי.  שלך?!" 
אדוני",  "כן, 
הלה,  לי  השיב 
ם  י ר ר ו ג ת מ ה "
אינם  בבניין  כאן 
ואינם  מכירים, 

להכיר  מעוניינים 
זה את זה".

כשמצאתי לבסוף את משפחת לוי, שיתפתי את 
סיפרתי  לי.  שאירע  במה  בהרצאה  המשתתפים 
גם שזו לא הפעם הראשונה שאני נתקל בתופעה 
היושב  שכנו  אל  חייך  המשתתפים  אחד  כזאת. 
לצידו, וביקש לומר שהוא הכיר את שכנו בזכות 
בבניין  התגורר  שהוא  סיפר  הוא  החמאס... 
אלא  שכניו,  את  להכיר  מבלי  שנים  כתשע  זה 
שבמבצע 'צוק איתן' נאלצו כולם לרדת למקלט 
יחדיו, ומכיוון שאין שם קליטה סלולרית, לא היה 
נאלצו  ברירה  בלית  וכך  ב'מכשיר',  ראשם תקוע 
הזדמנות  באותה  אותם.  בסובבים  להביט  כולם 
גילה המספר שכן נחמד המתגורר מעליו כבר שש 
שנים. הם מעולם לא החליפו מילה, וכעת נוצרה 
ביניהם היכרות. היכרות זו הובילה להזמנה לחוג 

בית של ערכים, בו השתתפנו באותו מעמד.

מי  אמר  הקלוקל  המערבי  העולם  תרבות  על 
היום  אך  זאב,  היה  לאדם  אדם  שפעם  שאמר, 
הוא  קיר!  לאדם  אדם  גרוע:  יותר  הרבה  המצב 
פשוט  השני  מבחינתו  כי  אותו,  ׂשונא  לא  אפילו 

לא קיים. 

נשאלתי  סטודנטים,  בפני  מהרצאותיי  באחת 
לציבור  החרדי  הציבור  שבין  היחסים  מרקם  על 
שאני  השבתי  לתשובה  כהקדמה  החילוני. 
כזה.  דבר  אין  כי  חילוני',  'ציבור  במושג  כופר 
הסטודנטים הרימו גבה בתמיהה, ואני הסברתי: 
יש מגזר חילוני, יש אנשים חילוניים, אך אין 'ציבור 
'ציבור' הוא התכנסות אנשים  כי המושג  חילוני', 
אינו  זה  דבר  משותפת.  למטרה  קבוע  באופן 
קיים במגזר החילוני. בין החילונים אין ולו מכנה 
משותף אחד. האחד ימני והשני שמאלני, האחד 
והשני  סוציאליסט 
 . ט ס י ל ט י פ ק
כאן  "אפילו 
שאלתי,  באולם", 
ביניכם  "היש 
 , ם י ט נ ד ו ט ס ה
משותף  מכנה 
אחד,  ערכי 
כולכם  שאתם 
עימו?!"  מזוהים 
י  ת ר ב ס ה
היא  שהחילוניות 
בודד,  של  חיים 
של  עולם  בתוך 
בודדים,  מיליוני 
בעידן  ובפרט 
הפרוץ,  הסלולרי 
על  הגולל  נסתם  שבו 
מעט חיי החברה שהיו בעבר. מאזיניי קיבלו את 
הדברים בהסכמה שבשתיקה, כי מי כמותם יודע 

כמה הדבר נכון. 

בהתרגשות  מציינים  בתשובה  מהחוזרים  רבים 
והדתי',  'הציבור החרדי  את המושג החדש להם, 
על  הקהילתית  בחמימות  נעטפים  הם  כאשר 
המשותף  המכנה  את  ומגלים  ומנהיגיה,  רבניה 
כל הציבור,  עולם החסד האדיר המקיף את  של 
ביום  פעמים  שלוש  הציבורית  ההתכנסות  את 
הציבוריים  המאבקים  לצד  משותפת,  לתפילה 
ההדדית,  הערבות  הציבור,  ערכי  על  בהגנה 
הנראית  זו  תופעה  לנזקק.  והדאגה  האכפתיות 
למי  מובנת  אינה  וכלל  כלל  מאליה,  מובנת  לנו 
שזכה כעת להצטרף לציבור שלנו. עלינו להודות 

לקב"ה על זכות נפלאה זו, לחיות בתוך 'ציבור'. 

זכות הציבור
ֲעָרִכים
ים ַלַחּיִ

הרב דוד ברוורמן
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תרמו עכשיו וקבלו סופ“ש זוגי במגוון מלונות*

*בתרומה מעל 200₪ לחודש

זכות
וגם  זכאות

בתי כנסת
בעמדות

נדרים פלוס

בנק פאג“י
בנק 52 סניף 183
חשבון 699918

אתר
ערכים

להצטרפות 050-4119406 הרב רפאל בן זקן

פרויקט "חברותות ערכים" לימוד אישי עם בוגר סמינר

אברך יקר!

חבש  לחתונה  עד 
מעט  גם  כיפה, 
בילדותו  אחריה. 
אסרף  שלום  למד 
ב"ממלכתי-דתי". 
דתי,  היה  הבית 
אחר  שורשי. 
הצהריים היו לומדים 
תורה,  שעתיים 
הפסוקים  את  קראו 
נסיגה,  חלה  ושם  מעורב,  היה  התיכון  בטעמים. 
עיונית  במגמה  למד  שלום  התקררות.  נהייתה 
חשמלאות  למד  בעתודה  בחשמלאות.  והתמחה 
רכב, ובצבא היה חשמלאי טנקים. יצא להשתלמות, 
התקדם, ובכל אותה תקופה נשמרה הכיפה דבוקה 
שלא  ומפני  ההורים,  בגלל  הבית,  בגלל  לראשו... 

באמת היתה מחייבת. אז מה אכפת לו? 

קרימינולוגיה  ללמוד  התחיל  כשהשתחרר, 
וכלכלה, אבל לא מצא בהם עניין. נרשם ל"גבעת 
וושינגטון", ללמוד חינוך גופני. קיבל תואר ראשון, 
כשופט  והוסמך  ספורט  בפעילויות  התמחה 
יש  כדתי.  מוגדר  המקום  אתלטיקה.  בתחרויות 
בית כנסת, תפילות שבת וארוחות חגיגיות, קידוש 
לאחר  הכיפה.  עם  טוב  שם  הרגיש  וזמירות. 
נישואיו  החל שלום להורות בבית ספר באשקלון, 
רעייתו התחילה לסרוג לו את הכיפות. בכל פעם 
היא סרגה כיפה קטנה יותר. כך היא מסמסה את 
הסממן, שגם כך היה רופף. רצתה שיהיה מסורתי 

כמו הוריה. קידוש, ליל הסדר, יום כיפור וזהו!

אביה, מפקד הקומנדו הימי לשעבר, תפעל חברה 
הגולן  מרמת   – ארצית  בפרישה  ג’יפים  טיולי  של 
ועד אילת. אפשר להשוות זאת לתחנת מוניות. כל 
ומתחייב לעמוד בתקנות  ג’יפ המעוניין בכך  בעל 
יכול   – הנוסעים  וביטוח  בטיחות  קצין  פיקוח   –
הג’יפים,  את  שוכרים  ובודדים  קבוצות  להירשם. 
כתבי  בעקבות  לצאת  או  מסלולים  לחרוש  כדי 

חידה מאתגרים. 

בשלב מסוים פנה החותן לפעילות אחרת, תפעול 
חופים, ומסר לשלום את החברה, בה היו רשומים 
מבוססת  מוכרת,  חברה  ג’יפים.  וארבעה  שישים 
עסק  החברה,  לתפעול  בנוסף  טוב.  שם  ובעלת 
שלום גם בהדרכת טיולים. החיים היו רוויי פעילות 

וגדושי הצלחה.

עיון  ליום  הזמנה  הפקס  מכשיר  פלט  אחד  יום 
אחד  “כל  היו:  ההרצאות  שמות  יעקב.  בזכרון 
“זה  ועוד.  זוגית"  בין  “תקשורת  שלו",  והאמת 
מעניין", החליטה שרון. “בוא ונעלה לזכרון, נראה 
מה זה". נסעו ונהנו. שמעו דברים מחכימים, ועוד 
יותר נהנו מהיחס החם, האישי. בדרך חזרה היו לה 
שאלות רבות. שמחה שיש לשלום רקע דתי. הוא 
ענה לה בבהירות, ציטט מקורות. שמחה על הידע, 

התגאתה בו.

מ"ערכים".  אליהם  התקשרו  ימים  כמה  אחרי 
האם נהנו ביום העיון? נהנו מאוד. האם הם רוצים 
להמשיך ולשמוע שיעורים? בהחלט. שם, בשיעור, 

התלהבה,  “ערכים".  סמינר  של  פרוספקט  ראתה 
ביקשה משלום להירשם. שלום התנגד! שיעורים 
– בבקשה. תמיד נחמד להוסיף ידע. אבל הסמינר 
מיועד לשנות התנהגות, דפוסי חיים. אני, טוב לי 

כמו שאני, יהודי מאמין ותו לא.

זו הייתה הפעם הראשונה שאשתו חשה נקיפות 
מצפון. היא זכרה כיצד הכירה אותו, חבוש כיפה, 
שומר שבת, אפילו מתפלל בחטף. בגללה הוא נסוג 
וזנח. כששמעה את ההרצאות והאזינה לשיעורים, 
הבינה מהו הדבר הנפלא שהם איבדו. מאיזה עולם 
נפלא התנתקו. היא החליטה ללחוץ על בעלה, הוא 

הסכים והם הלכו לסמינר.

יהודי  היה  מעודו  הכול.  ידע  הוא  צדק.  שלום 
מאמין. השורשים החבויים התגלו. עבורה היה זה 
מהפך. עולם חדש. היא נשאבה לתוכו בהתלהבות. 
שרצונה  והחליטה  “ערכים",  לפעילת  נקשרה 
לגור בסמיכות לקהילה חרדית. לא בתוכה, עדיין 
לא, רק לצידה. היא הציעה שיעברו לזכרון יעקב, 
הזכורה להם לטוב מיום העיון. מצאו בית, ממש 
על סף הקריה החרדית. ערכו “חנוכת הבית", בה 
השתתפה כל הקהילה. איזו אחווה! איזו שמחה! 
החותן  הטיולים.  חברת  את  לחותנו  החזיר  שלום 
“יש לך אוצר ביד, אתה מפעיל שבעים  לא הבין: 
ג’יפים, מדריך טיולים, איך אתה מוותר על כל זה? 
אתה יכול להתפתח ולהגיע לפסגה!" ושלום ענה: 

ולהגיע  להתפתח  רוצה  אני  כי  כך,  משום  “בדיוק 
לפסגה! החברה מעסיקה אותי כל שעות היממה, 
אני צמוד לשלושה טלפונים ניידים בו זמנית, חייב 
ראש  רוצה  ואני  להפגיש.  לזמן,  לאתר,  לתאם, 

שקט, פנוי ללימודים!"

ללימודים?! החתן השתגע?! בחור מבוסס, עסוק, 
זה  אבל  תורה?  בלימוד  לשקוע  מתחיל  מצליח, 
ושב  החברה  את  מסר  עשה.  שהוא  מה  בדיוק 
חוג  מנחה  היא,  וגם  גופני,  לחינוך  מורה  להיות 
עתים  קובע  הוא  הפנוי  בזמנו  לנשים.  התעמלות 
הכניסו  הם  הבת  את  בהתמדה.  ומתעלה  לתורה 

ל"בית יעקב", ואת הבן ל"תלמוד תורה".

כמה ריגש אותם כשקיבלו הזמנה לבוא למסיבת 
סיום ספר בראשית בתלמוד תורה. התכוננו ללכת, 
הודיעה  לא  היא  לביקור.  הגיע  אורח: אביה  והנה 
לו מראש על מסיבת הסיום, היא ידעה שלא יבוא. 
אליו:  פנתה  לדרכם.  מתנגד  כועס,  הוא  עכשיו 
באת  התואר,  את  כשקיבלתי   – זוכר  אתה  “אבא, 
לטקס. כל כך התגאית בי!" זוכר, בטח שזוכר. ומה 
יצא מכל זה?! מה עשית עם התואר?! “אז זהו אבא, 

שהיום יהונתן מקבל את התואר, בוא לטקס!"

יצאה  בתו  התאמתו.  חשדותיו  בה,  הביט  האב 
מקבל?  הוא  תואר  איזה  שש,  בן  יהונתן  מדעתה. 

איזה קורס סיים? “חומש בראשית! אבא, בוא!"

יהונתן  את  זיהה  הילדים,  שורות  את  ראה  נכנע. 
החגיגי. שמע את השירים, האזין לנאומים. כשחזרו 
כולם הביתה, פנה הסבא אל יהונתן: “אז מה אתה 

יודע?"

“את ספר בראשית! אתה יכול לבחון אותי!"

הסב נבוך.

אימו התערבה: “אז אני אבחן אותך! מי היו עשרה 
דורות מאדם ועד נח?"

“בטח! אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל..."

“די, די! סיימת בהצלחה!"

האם מאושרת, ושלום מאושר שבעתיים.

בסוף  אומר  הוא  נזכרתי?"  במה  יודעים  “אתם 
השיחה. “פעם התקשרו שמונה שייטים אולימפיים 
טיול  רוצים  בארץ,  מסע  עורכים  הם  מאוסטריה. 
הקפנו  והנהג.  המדריך  אהיה  שאני  בגולן.  ג’יפים 
את הכינרת והתחלנו להעפיל. בקצה העלייה יש 
פנייה חדה שמאלה, ולימינך פעורה תהום לעומק 
העלייה  ובסוף  כוח,  בהילוך  הייתי  מאות מטרים. 
כבה המנוע. מיד לחצתי בכל כוחי על הבלם, הרגל 
יתר  תאוצת  פלדה.  בחבית  אתה  כבעווית.  רעדה 
בהדלקת הרכב מחדש, והוא צונח לתהום. הילוך 
אחורי, והוא מידרדר. נשאתי תפילה לבורא עולם: 
‘תוציא אותי מכאן. שלא אפול לתהום ולא אידרדר, 

אלא אפנה לאט ונמשיך לעלות...’ 

הידרדרות  בה.  שהייתי  לדרך  סמלי  כך  כל  זה 
פנייה  ועושים  עולם,  בורא  עוזר  ופתאום  ותהום. 

לאט לאט, יוצאים מזה, וניצלים..."

החתן השתגע?!
בחור מבוסס,
 עסוק, מצליח,
מתחיל לשקוע
בלימוד תורה?

ץ 
ֹ
יצו ַהּנִ

הּוִדי ַהּיְ

סכנה על פי תהום
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להצטרפות 050-4119406 הרב רפאל בן זקן

פרויקט "חברותות ערכים" לימוד אישי עם בוגר סמינר

אברך יקר!

שמונה  במהלך 
פעילות  שנות 
בערכים,  מבורכת 
זכיתי לערוך מאות 
לצעירים  בית  חוגי 
שומרים  שאינם 
אך  ומצוות.  תורה 
החוג  את  מכולם, 
הזה אני לא אשכח 

לעולם.

אני  שעליו  החוג 
התקיים  מספר, 
שכונתי  במתנ"ס 
באחת מערי הצפון 
באחד  המרוחקות. 
החלטתי  השבועות 
קהל  להביא  ולנסות  הקיים,  החוג  את  להרחיב 
צעירים נוסף. חילקנו פליירים בשכונות, וברוך 

ה’ היתה היענות גדולה.

כבר  ערכים  מטעם  המרצה  הרב  היום,  הגיע 
בדרך, וגם הכיבוד מוכן. הגיעה שעת החוג, עברו 
באולם.  חיה  נפש  אין  ועדיין  דקה  ועוד  דקה 
שדווקא  להיות  יכול  תמיד  בסבלנות.  המתנתי 
אף  ועדיין  עובר,  הזמן  עיכובים.  יש  השבוע 
משתתף לא הגיע. המצב נהיה לא נעים בהרבה, 
כשהמרצה הגיע וחוץ ממני וממנו אין אף אחד. 
לכמה  טלפון  להרים  מנסה  אני  שחור.  חלום 
לברר  כדי  קבוע,  באופן  שמשתתפים  בחורים 
מדוע גם הם לא הגיעו. אולי יתברר שיש מכנה 

משותף בין ההיעדרות של כולם?

אחד  ענה  מצדם,  נענו  שלא  שיחות  כמה  לאחר 
ומוזיקה  בלגן  שומע  אני  ברקע  לשיחה.  הבחורים 
להבין,  בקושי  מצליח  אני  הרעשים  בין  רועשת. 

שהעירייה ארגנה לצעירים בחינם אוטובוסים שייקחו 
אותם לחגוג בתל אביב. זה מפליא אותי מאוד. מה 
פתאום העירייה דואגת לבילוי ולפנאי של הצעירים, 
שהיא מתנדבת להסיע אותם בחינם מהצפון עד לתל 

אביב?

אני מרים טלפון לחבר מועצה דתי, והוא אומר 
לי, “מה, לא ידעת?! יש חבר מועצה שראה את 
הכנס  את  להרוס  והחליט  שחילקת,  הפליירים 
הזה בכל מחיר". הייתי בהלם. “מה?! איך ייתכן 
שלא שמעתי על זה?!" “כן", משיב חבר המועצה, 
“הוא כבר שבוע יושב וחושב, כיצד למנוע מחוג 
הבין  כשהוא  להתקיים.  מארגן  שאתה  הבית 
תרם  הוא  זה,  את  לשנות  דרך  באמת  לו  שאין 
מזמנו ומכספי המועצה, הזמין את כל הצעירים, 

וארגן את האוטובוסים האלו לתל אביב".

ואני, אברך פשוט מול חבר מועצה בעל תקציבי 
את  ליוויתי  לעשות?  יכול  אני  כבר  מה  ענק, 
המרצה החוצה. נעמדנו לשוחח בגינה הסמוכה, 
כשהוא מנסה לנחם אותי. התחושות היו מאוד 
קשות, גם ברמה האישית. לפתע אני רואה שני 
אני  הגינה.  של  השני  בצד  משוטטים  צעירים 
מזנק כנשוך נחש ורץ אליהם, “מה אתם עושים 
“סתם  עונים,  הם  “כן",  זמן?"  לכם  יש  עכשיו? 
להם,  אמרתי  הבעיה?"  מה  ת’זמן.  מעבירים 
“תראו, יש לי פה מרצה שהגיע מהמרכז במיוחד 
ובקיצור  כדי לדבר בפני חברה צעירים כמוכם, 
דברים,  כמה  תשמעו  בואו  התפקשש.  משהו 
תאכלו משהו. יש כאן פיצות ושתייה, חבל שזה 
ייזרק". הם חושבים דקה ואומרים, “יאללה. עשר 

דקות, רבע שעה גג. בכיף".

הגיעו  תקופה  לאחר  שעתיים.  שם  ישבו  הם 
שניהם  מדהים.  תהליך  ועברו  לסמינר  השניים 
התקרבו ליהדות. אחד מהם משמש היום כעוזר 

של רב ידוע.

ושום  בעולם,  מקרה  שאין  לראות  למדתי  שוב 
ההתקרבות  את  למנוע  יוכל  לא  מועצה  חבר 

לבורא שנגזרה על אנשים מסוימים.

הרב אברהם שרביט 
כשמונה שנים פעיל ערכים

במחלקת צעירים ומשפחות 

באזור הצפון.

חוג בלתי נשכח

ֲעָרִכים 
ֵרי 

ֹ
ֵמֲאחו

ָלִעים ַהּקְ

הרב אברהם שרביט

ברשת ידועה המונה כעשרה סניפים ברחבי הארץ, כל העובדים 
כבר יודעים: בכל יום שני בשעה אחת וחצי בצהריים, מתחיל הנוהל 
הקבוע. ה'בוס' מודיע "נא לא להפריע" בשעה הקרובה, בזמן הזה 

לא ניתן להיכנס לחדרו או להעביר אליו 
בה  השבועית  השעה  זוהי  שיחות. 
הקבועה,  החברותא  למשרדו  מגיע 
ויחד הם לומדים במשך שעה גמרא.

שהשתתף  לאחר  החל,  הכל 
בסמינר ערכים ונפשו חשקה 
קבוע,  באופן  תורה  ללמוד 
לתווך  דאגו  ערכים  ארגון 
לו אברך שילמד איתו בכל 

שבוע,  וכך כשיש חברותא יש מחוייבות ללימוד. 

כל מספר חודשים, כאשר חוגגים הבוס והאברך את סיומה של 
ושמחים  נהנים  העובדים  גם  נוספת,  מסכת 

יחד איתם.

את  מיוחד  בפרויקט  מלווה  ערכים 
המעוניינים  הסמינרים,  בוגרי  כל 
קבועים  בזמנים  בחברותא  בלימוד 

– בבית הכנסת או בעסק שלהם.

יש  לכם  גם  פסח,  לקראת 
מצוות  את  לקיים  הזדמנות 
תמיד  שלא  לאנשים  "והגדת", 

יש להם את מי לשאול.
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לע"נ האישה החשובה מרת דבורה פרומר ע"ה בת ר' אברהם שמואל ז"ל
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חידון  טריוויה א-ב לפרשת השבוע. שאלות 
קלות ומאתגרות כדי שכל בני המשפחה 

יוכלו להשתתף, ליהנות ולהצליח!

 א. איל תמים | ב. במקום )אשר ישחט את( העולה | ג. גזל | ד. דבש | ה. הזאה | ו. וידוי | ז. זקני העדה|
 ח. חמץ | ט. טובל את אצבעו בדם | י. יסוד מזבח העולה | כ. כיחש | ל. לבונה | מ. מלח |
נ. נתיחה )“ונתח אתה לנתחיה"( | ס. סמיכה )“וסמך ידו"( | ע. עוף | פ. פר בן בקר | צ. צפונה |  

ק. קרנות המזבח  ר. ריח ניחוח | ש. שאור | ת. תמים תשובות

ְטִריְוָיה ֲעָרִכים 
ת ּבָ ַ

ׁ
ְלַחן ש ֻ

ׁ
ְלש

מתוך הספר "משפטי התורה" של הרה"ג צבי שפיץ שליט"א

מבואר ברמב"ם )פ"א מהל’ גניבה הל’ ב( ובשו"ע )סי’ שמח, א( שאסור 
לגנוב מחברו אפילו דרך שחוק או על מנת להחזיר לו וכדו’. המקור 
לדין זה הוא מהגמ’ ב"מ )סא:( וע"ש. והנה אע"פ שהקצות החושן 

)סי’ שמח, ס"ק א( מביא דעה המובאת בשיטה מקובצת בב"מ, שאם 
הוא גונב רק כדי לצער את חברו, ודעתו להחזיר אחר כך לחברו את 
החפץ, אין הגנב עובר על איסור גניבה. אולם מדברי רוב הראשונים 

וכן מלשון הספרי מוכח להדיא, שגם באופן זה אסור לגנוב. ולכן 
נוקט שם הקצות לדינא, שאין לגנוב אפילו כוונתו רק לצער את חברו 
ולהחזיר לו את הגניבה אחר כך, כי אין לזוז מדברי הספרי ומהכרעת 
רוב רבותינו הראשונים ובכללם רמב"ם, הטור והשו"ע, שקיים איסור 
גמור לגנוב דרך שחוק או על מנת לצער את הבעלים, גם אם כוונתו 

להחזיר אח"כ את החפץ לבעלים.

אמנם ביחס לנזק שנגרם לחברו מחמת הוצאת הכספים מחשבון 
הבנק שלו, מכיוון שאת הנזק הכספי עשה גונב פנקס הצ’קים בלבד, 
לפיכך רק הגנב הנ"ל חייב לשלם לבעל הצ’קים את הכסף שהוציא 

במרמה מחשבונו בבנק, וראובן פטור מכך. הפטור של ראובן קיים גם 
בדיני  שמים, מכיוון שהמזיק הינו פיקח, כמבואר בתוס’ ב"ק )נו.( ד"ה 
אלא לחבריה. ובפרט בנידון דנן, שראובן לא רצה להזיק לחברו, ולא 
עלה בכלל על דעתו שיגנבו את פנקס הצ’קים ממקום מחבואו, ולו 

היה יודע שכך יקרה לא היה לוקחו ממקומו, לפיכך פשיטא שאין דינו 
כמזיק בגרמא, מכיוון שכלל לא רצה להזיק לחברו.

)משפטי התורה בב"ק סימן פג(

ראובן עבר על איסור גניבה כשלקח את פנקס הצ’קים. 
אמנם ראובן חייב לשלם לחברו רק עבור שוויו של פנקס 

הצ’קים, אך הוא פטור מלשלם לו עבור הנזק שגרם לו 
הגנב, כאשר הוציא כספים מחשבון הבנק שלו באמצעות 

הצ’קים הגנובים.

ניסה לעזור והזיק

ִסּכּום

ּוָבה
ׁ

ש ּתְ

היכן נשחטת החטאת?

להיכן שופך הכהן המשיח את דם החטאת שלא הוזה?

ו. הדבר הראשון שצריך לעשות לפני הבאת האשם.
)גם היום צריכים לעשות את זה, למשל בתפילת יום כיפור ועוד(

איזו פעולה מבצעים בעולה לאחר הפשטת העור?

על מה מזה הכהן המשיח את דם פר החטאת שלו?

מרכיב מסוים שאסור להקטיר ממנו אשה לה’.

חומר שריחו טוב, ונותנים אותו על המנחה.

אסור שהמנחה תיאפה כך.
)רמז: בואו נחשוב על החג הקרוב...(

מלבד כבשים ועיזים–ממה עוד אפשר להקריב עולה?

גם ממנו אסור להקטיר אשה לה’.

מה מביא הכהן המשיח לחטאת?

באיזה מצב צריכה הבהמה להיות, כדי שיהיה אפשר 
להעלות אותה לקרבן?

מה צריך להביא לאשם מי שמעל בקדשי ה’?

מה עושה הכהן המשיח, לאחר שחיטת פר החטאת שלו?

כיצד נקראת התזת הדם על המזבח?

איזה רכיב צריך לשים על כל קרבן?

באיזה צד של המזבח נשחטת העולה?

מי שלקח מיד חברו בגלוי משהו שאינו שלו,
מה הוא עשה?

מילה נרדפת ל"רימה" או ל"שיקר"

מי סומך את ידיו על חטאת הקהל?

איזו פעולה מבצעים בבהמה לפני השחיטה?

מה עולה מהקרבן לנחת רוח לפני ה’?

ראובן ראה פנקס צ’קים של חברו, המונח במקום 
שיד אנשים שאינם מהוגנים יכולה להגיע אליו. ראובן 
הזהירו על כך, אולם בעל הצ’קים התעלם מאזהרתו. 
ראובן רצה ללמד את חברו לקח, והחביא את פנקס 
הצ’קים שלו במקום אחר. כעבור שעה ראה ראובן 
שחברו מצטער על אובדן הפנקס,  וביקש להשיבו 

לו, אלא שאז הוא גילה כי פנקס הצ’קים נגנב ממקום 
מחבואו. היות שראובן התבייש במעשיו, הוא לא גילה 
לחברו את דבר גניבת הפנקס. בינתיים הגנב השתמש 
בצ’קים, ומשך כסף מחשבון הבנק של בעליהם. האם 

ראובן חייב לשלם לחברו עבור נזקיו?

ֵאָלה ְ
ׁ

ש
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קֹול ַהְלמּות ַהַּפִּטיִׁשים ִנְׁשַמע ְלֹלא ַהְפָסָקה 

ְּבֶקֶצב ָקבּוַע ּוַמִּתיׁש. ַמֲחֵנה ָהֲעבֹוָדה ָהָמה 

ָעְמדּו  ֲאִסיִרים  ֵמאֹות  ְּדבֹוִרים.  ְּכַכֶּוֶרת 

ִהְתרֹוְצצּו  ּוֵביֵניֶהם  ְּבַגְרִזֵּניֶהם,  ְוָחְצבּו 

ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, הֹוְלִמים ִּבְצִליַפת ׁשֹוט ְּבֵאי 

ֵמֲעבֹוָדתֹו.  ָקט  ְלֶרַגע  ְלַהְפִסיק  ֶׁשֵהֵעז  ִמי 

ַהְפָסָקה  ַרק  ָעְבדּו,  ֵהם  ּוַבַּלִיל  ַּבּיֹום 

ְספּורֹות,  ֵׁשָנה  ְׁשעֹות  ָלֶהם,  ִנְּתָנה  ְקָצָרה 

ְמַעט  ִלְצֹּבר  ַהַּדל  ּגּוָפם  ֵהֵחל  ְּבֶטֶרם  ְועֹוד 

ֹּכחֹות, ְּכָבר ֵהִריצּו אֹוָתם ַהּצֹוְרִרים ַּבֲחָזָרה 

ַלֲעבֹוַדת ַהֶּפֶרְך ַהְמַיַּגַעת.

ְוֵאיְנסֹוִפּיֹות,  ְמַיְּגעֹות  ָהיּו  ָהֲעבֹוָדה  ְׁשעֹות 

ְוַכֲאֶׁשר ִנַּתן ָהאֹות, ָׁשְמטּו ָהֲאִסיִרים ְּבַאַחת 

ְּבתֹור  ְלִהְתַיֵּצב  ּוִמֲהרּו  ֲעבֹוָדָתם  ְּכֵלי  ֶאת 

ִנְתַעְּׁשרּו  ַמִּתיָׁשה  ַהְמָּתָנה  ְלַאַחר  ָאֹרְך. 

ְּבָׁשָלל ַרב: ַקֲעִרית ָמָרק ָּדלּוַח ּוִפַּסת ֶלֶחם 

ְּבֹלא  ַהְפָסָקה,  ְּבֹלא  ָעְבדּו  ֵהם  ָּכְך  ַּדִּקיָקה. 

ְמנּוָחה. יֹום, ְועֹוד ֶאָחד, ְועֹוד ֶאָחד.

ְוָהיּו ַּגם ַהַּׁשָּבתֹות.

ֵּכיָון  ַהַּׁשָּבת,  ְקֻדַּׁשת  ִנֶּכֶרת  ֵאין  ְוׁשּוב 

ָהַרּבֹות  ְוַהָּצרֹות  ַהְּטָרדֹות  ֶׁשֵּמֲחַמת 

ִנְתַעְרְּבָבה ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ַּבֻחִּלין ֶׁשל ְׁשָאר 

ִּכי  ָהְרצּוִצים  ַהְּיהּוִדים  ָזְכרּו  ְוֹלא  ַהָּיִמים, 

ַׁשָּבת ַהּיֹום.

ֲאָבל ָהָיה ִמי ֶׁשֵּכן ָזַכר.

ָקְראּו לֹו ַרִּבי ַחִּיים ֵמִאיר, ְוהּוא ָהָיה ְלָפִנים 

ְּבהּוְנַגְרָיה.  ִויְז׳ִניץ  ֲחִסידּות  ְּכַלל  ֶׁשל  ַרָּבּה 

ִּבְׁשַנת  ְלהּוְנַגְרָיה  ַהָּנאִצים  ְּפִליַׁשת  ִעם 

ֶׁשָּבִעיר  ַהֵּגטֹו  ֶאל  ַהַּצִּדיק  ֻהְגָלה  תש״ד 

ָהֵאזֹור.  ְיהּוֵדי  ְׁשָאר  ִעם  ַיַחד  ְּגרֹוְסַוְרֵּדין 

ַחִּיים,  ָהָיה  ֵּפרּוָׁשּה  ‘ֲעבֹוָדה׳  ֶׁשַּבֵּגטֹו  ְוֵכיָון 

ָּדֲאָגה ִּבּתֹו ְלַסֵּדר לֹו ָמקֹום ְּבַמֲחֵנה ֲעבֹוָדה 

ּגֹוִיי,  ִלְכָפר  ִּבְסִמיכּות  ְמֻמָּקם  ֶׁשָהָיה  ָקָטן, 

ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְרּבּו ִסּכּוָייו ְלִהָּנֵצל. ְוָכְך ִהְצָטֵרף 

ֶאל ְׁשָאר ָהֲאִסיִרים ְוִהְתַיַּגע ַּבֲעבֹוָדה ִפיִזית 

ְלֹלא  ִּכְמַעט  ַהָּׁשבּוַע,  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ָקָׁשה 

ַהְפָסָקה, ְּבֹלא ָלֵתת ְמנּוָחה ְלגּופֹו ַהּדֹוֵאב.

ְוִהֵּנה יֹום ַהַּׁשָּבת הֹוֵלְך ְוָקֵרב.

ֵהֵחל ַרִּבי ַחִּיים ֵמִאיר ְלַטֵּכס ֵעָצה ַיַחד ִעם 

ְׁשֵני ַּתְלִמיָדיו ַהְּקרֹוִבים ֶׁשֻהְגלּו ִעּמֹו, ֵּכיַצד 

ָהָיה  ֶׁשְּמֻדָּבר  ַאף  ַהַּׁשָּבת,  ֵמִחּלּול  ְלִהָּנֵצל 

ֶהְחִליט  ְלַבּסֹוף  ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ְּבִפּקּוַח 

ָהַרִּבי ִלְפֹצַע ֶאת ַעְצמֹו. ִלְקַראת ַׁשָּבת ִהִּציג 

ַההּוְנָגִרים  ַהְּקִציִנים  ִּבְפֵני  ְּפִציָעתֹו  ֶאת 

ָהְיָתה  ַהָּצָגתֹו  ַהַּמֲחֶנה.  ֶאת  ֶׁשִהְפִעילּו 

ְמַׁשְכַנַעת ְּביֹוֵתר, ּוִמָּיד ִקֵּבל ִאּׁשּור ִלְׁשהֹות 

ֶׁשָּיֵחל  ַעד  יֹוַמִים,  אֹו  יֹום  ַהָּסמּוְך  ַּבְּכָפר 

ֶׁשָעׂשּו  ֲחִסיָדיו  ְׁשֵני  ַּגם  ְלַהְחִלים.  ִּפְצעֹו 

ָּכמֹוהּו ִקְּבלּו ֶאת ‘ַהֻחְפָׁשה׳ ַהְמֻיֶחֶלת, ּוְבִגיל 

ַהְּכָפר  ֵעֶבר  ֶאל  ַּדְרָּכם  ֶאת  ָעׂשּו  ּוְרָנָנה 

ַהָּסמּוְך, ֵאיָנם ָׁשִתים ִלָּבם ֶאל ּגּוָפם ַהָּפצּוַע 

ְוֶאל ַהְּכֵאב ֶהָעצּום. ְׂשֵמִחים ּוְמֻאָּׁשִרים ָהיּו 

ֶׁשָּזכּו ְלִהָּנֵצל ֵמִחּלּול ַׁשָּבת.

ִעם אֹור יֹום ַהַּׁשָּבת ָׁשְמעּו ְלֶפַתע ֵמָרחֹוק 

ְוַתְלִמיָדיו  ָהַרִּבי  ִמֲהרּו  ּוְצָעקֹות.  קֹולֹות 

ִלְקֵצה ַהְּכָפר, ִמָּׁשם ָיְכלּו ְלַהְׁשִקיף ֶאל ֵעֶבר 

ַהַּמֲחֶנה. ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ֶחְרָדָתם ִּבְראֹוָתם 

ּוְקִציִנים  ַההּוְנָגִרים  ַהַּמֲחֶנה  ְקִציֵני  ֶאת 

ָנאִצים ֶׁשִהִּגיעּו ַלָּמקֹום ּדֹוֲחִקים ֶאת ְיהּוֵדי 

ַהַּמֲחֶנה ֶאל ּתֹוְך ַמָּׂשִאּיֹות נֹוְסִעים ְּדחּוסֹות. 

ֶׁשל  ַזֲעקֹוֵתיֶהם  ֶׁשּקֹול  ַעד  ָאַרְך  ַרב  ְזַמן 

ְלַמֲחֵנה  ֶׁשֻּׁשְּגרּו  ָהֻאְמָלִלים,  ַהְּיהּוִדים 

ַהָּמֶות אֹוְׁשִויץ, ָנַדם, ְוֶׁשֶקט מּוָזר ִהְׂשָּתֵרר 

ַּבָּמקֹום.

ִּבְמקֹומֹות  ִהְסַּתְּתרּו  ֻּכּלֹו  ַהּיֹום  ְּבֶמֶׁשְך 

ַמֲחבֹוא ׁשֹוִנים, רֹוֲעִדים ַעל ַנְפָׁשם, ּוַבַּלְיָלה, 

ְּבָחסּות ַהֲחֵׁשָכה, ִנְמְלטּו ֶאל ֵמֵעֶבר ַלְּגבּול 

ַיֲחִסית  ָּבטּוַח  ַהַּמָּצב  ָהָיה  ָׁשם  ָהרֹוָמִני, 

ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּוִרים  ֳחָדִׁשים  ֵעת.  ְּבאֹוָתּה 

ְוֵאירֹוָּפה  ַהָּנאִצי,  ַהָּׂשָטן  ִנְכַנע 

ַּבֲעלֹות  ִּביֵדי  ֻׁשְחְרָרה  ֻּכָּלּה 

ַהְּבִרית. 

ַהַּׁשָּבת  ְׁשִמיַרת  ּוִבְזכּות 

ִנַּצל ָהַרִּבי ְלַחִּיים.
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נֹוַלד ְּבט״ו ְּבִכְסֵלו תרמ״ח ְלָאִביו ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַהֶגר ַּבַעל ָה׳ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל׳ ִמִּויְז׳ִניץ. ָהָיה ְמַׁשְּמׁשֹו ֶׁשל 
ָאִביו, ְוֵכן ָהָיה ָידּוַע ְּבַגְדלּותֹו ַּבּתֹוָרה ּוְבִפְּקחּותֹו ָהֲעצּוָמה. ֻהְסַמְך ְלַרָּבנּות ַעל ְיֵדי ַרִּבי ָׁשלֹום ָמְרְּדַכי ַהֹּכֵהן 

ְׁשַבְדרֹון. 

ְּבִגיל 22 ֻהְכַּתר ְּכַרב ָהִעיר ִוויְלחֹוִביץ׳ ְוִכֵהן ָּבַרָּבנּות ְּבָיד ָרָמה, ְוִעם ְּפִטיַרת ָאִביו ִּבְׁשַנת תרצ״ה ִנְתַמָּנה 
ְּכַמְמִׁשיְך ׁשֹוֶׁשֶלת ֵּבית ִויְז׳ִניץ ּוָמַׁשְך ֵאָליו ַאְלֵפי ֲחִסיִדים. ַרִּבים ֵמֶהם ִהְצָטְרפּו ַלֲחִסידּות ִּבְזכּותֹו. 

ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוָאה ִנְמַלט ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ִהְסַּתֵּתר ְּבּבּוְנֶקִרים ּוִבְמקֹומֹות ִמְסּתֹור ׁשֹוִנים, ִמָּׁשם ָּפַעל ְלַסֵּיַע 
ִּביֵדי ֶאָחיו ַהְּיהּוִדים ְלִהָּמֵלט ִמּגֹוָרָלם ַהַּמר ֶׁשל ְיהּוֵדי ֵאירֹוָּפה. 

ְלַאַחר ַהִּמְלָחָמה ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַיֵּׁשב ְּבֵתל ָאִביב. הּוא ֵהִקים ֶאת ַהִּקְרָיה ַהֲחִסיִדית ִּבְבֵני ְּבַרק, 
ֶׁשָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה ָּבָאֶרץ ִמּסּוָגּה, ּוְבִעְּקבֹוָתיו ָעלּו ַּגם ַרִּבים ֵמֲחִסיָדיו ְוִיְּׁשבּו ֶאת ְרחֹובֹוֶתיָה ֶׁשל ְּבֵני ְּבַרק. 

 ַרִּבי ַחִּיים ֵמִאיר ָּכַתב ֶאת ְסָפָריו ‘ִאְמֵרי ַחִּיים׳ ְוִהְרִחיב ֶאת ֲחִסידּות ִויְז׳ִניץ,
ֶׁשּמֹוָנה ַהּיֹום ַאְלֵפי ֲחִסיִדים.

ִנְפַטר ְּבט׳ ְּבִניָסן תשל״ב ְוִנְטַמן ִּבְבֵני ְּבַרק.

י "ר ַרּבִ
ֹ
ַהַאְדמו

יְז׳ִניץ ַחִיים ֵמִאיר ַהֶגר ִמּוִ
ַעל ָה׳ִאְמֵרי ַחִיים׳ ּבַ

ְמִרים ָעָליו
ֹ
ְוָהיּו או

ְיהּוִדי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ַהַּׁשָּבת, ַהַּׁשָּבת ְמִגָּנה ָעָליו.

ָרֵאל... ְ
ׂ
ְמרּו ִיש ָ

ׁ
ל | ְוש ּכֵ ְ

ׂ
מּוַסר ַהש

ִמי ׁשוֵֹמר ַעל ִמי?
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יֹום ֶאָחד ִהִּגיַע ְלִמְׂשַרד ָהִעיִרָּיה ָאָדם, ִנַּגׁש ֶאל ַהְּפִקיִדים ּוָפַרץ ְּבֶבִכי. 
ִהְתַחֵּנן  ָּכְך  ָהִעיר",  ְקִצין  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש  ֻמְכָרח  ֲאִני  ְמֹאד,  ְמַבֵּקׁש  “ֲאִני 
ֵמֹעֶמק ִלּבֹו. ָראּו ַהְּפִקיִדים ֶׁשַהָּדָבר ֹּכה ָחׁשּוב לֹו, ְוִהְסִּכימּו ְלַאְפֵׁשר 

לֹו ֶאת ַהְּפִגיָׁשה.

ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ֶׁשל ְקִצין ָהִעיר, ָּפַרץ ׁשּוב ִּבְבִכי ָּגדֹול. הּוא 
ָּבָכה ָּכל-ָּכְך, ַעד ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ִהְצִליַח ְלַהְרִּגיַע אֹותֹו.

ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ֶּבִכי, הּוא ִנְרַּגע ְמַעט ְוָאַמר: “ָּבאִתי... ְּבֶעֶצם... 
ְּכֵדי ְלַסֵּפר ַּכָּמה ֲאִני ִמְתָחֵרט ַעל ָּכְך ֶׁשָעַבְרִּתי ַעל ַהֹחק".

“ָעַבְרָּת ַעל ַהֹחק?" ָׁשַאל ַהָּקִצין, “ֶמה ָהְיָתה ָהֲעֵבָרה ֶׁשְּלָך?"

ָעָנה לֹו ָהִאיׁש ְּבֶבִכי: “ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה ָנַסְעִּתי 
ִּבְמִהירּות ְּגבֹוָהה ִמַּדי".

“נּו?" ֹלא ֵהִבין ַהָּקִצין, “ֶזה ַהֹּכל?"

ָּכל  ֶאת  ָּתִמיד  ְמַׁשֵּלם  ֶּבֱאֶמת  “ֲאִני  ִמֶּבִכי,  רֹוֵעד  ָהִאיׁש,  ָעָנה  “ֹלא", 
ַהֶחְׁשּבֹונֹות ְוַהִּמִּסים, ֲאָבל ְלַצֲעִרי ָהַרב, ֲאִני ָּכל-ָּכְך ִמְתַּבֵּיׁש – ְּבֶעֶצם 
ֲאִני ָצִריְך ְלַׁשֵּלם יֹוֵתר, ְוִקַּבְלִּתי ֲהָנָחה ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ַמִּגיַע ִלי. ַעְכָׁשו ֲאִני 

רֹוֶצה ְלַהֲחִזיר ַהֹּכל, ּוְלַבֵּקׁש ְסִליָחה"...

“ּוָמה עֹוד? ִּבְגַלל ָמה ַאָּתה ָּכל-ָּכְך ּבֹוֶכה?" ָרָצה ַהָּקִצין ָלַדַעת. 

“ֲאִני ַּגם ָּכל ָּכְך ִמְתָחֵרט ַעל ֶׁשָעַבְרִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶאת ַהְּכִביׁש ְּבאֹור 
ָאֹדם. ְוַגם... ַּפַעם ָזַרְקִּתי ַׂשִּקית ַעל ַהִּמְדָרָכה..."

ָהִאיׁש,  ֶׁשָּמָנה  ַהֲחָטִאים  ְרִׁשיַמת  ֶאת  ַהָּקִצין  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא ִהְסַּתֵּכל ָעָליו ְּבַמָּבט מּוָזר. “ַאָּתה ָהָאָדם ַהָּיִחיד ֶׁשָּבא 

ְּתַקֵּבל  ֶזה  “ּוִבְגַלל  ָאַמר.  ֲחָטִאים",  ָּכֵאּלּו  ַעל  ְלִהְתַוּדֹות 
ִמֶּמִּני אֹות ִהְצַטְינּות!"

ּוְבֵכן, ֵאין ְּבָיֵמינּו ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיְלכּו ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ֵמָהִעיִרָּיה 

ָהֲאָנִׁשים  ֲאִפּלּו  ִּכי  ָּכֵאֶּלה,  ֲעֵברֹות  ַעל  ֵמַהֶּמְמָׁשָלה  אֹו 

ֶׁשּיֹוְׁשִבים ָּבִעיִרָּיה ְיכֹוִלים ִלְפָעִמים ִלְטעֹות ּוְלִהָּכֵׁשל 
ְּבָכֵאּלּו ֲעֵברֹות.

ַצִּדיק  ָוֶצֶדק,  ֱאֶמת  ֶׁשֻּכּלֹו   – ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֲאָבל 
ּובֹוִכים  עֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ְלָפָניו   – ָעֶול  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ְוָיָׁשר 

יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ְסִליָחה,  ּוְמַבְּקִׁשים  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום 

ֶׁשֹּלא ָעַבְרנּו ְסָתם ֲעֵברֹות ַעל ֹחק ֶׁשל ִעיִרָּיה, ֶאָּלא ֲעֵבָרה 

עֹוָלם.  ִמּבֹוֵרא  אֹוָתנּו  ֶׁשַּמְרִחיָקה  ַהְּנָׁשָמה,  ֶאת  ֶׁשְּמַלְכֶלֶכת 

ִמְתַנָּקה.  ֶׁשָּלנּו  ְוַהְּנָׁשָמה   – ְסִליָחה  ֵמַהֵּׁשם  ְמַבְּקִׁשים  ֲאַנְחנּו 

ּוְבִׂשְמָחה,  ַרָּבה  ְּבַאֲהָבה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶאל  ָאנּו  ִמְתָקְרִבים 

הֹודֹות ַלְּזכּות ַהִּנְפָלָאה ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה.

ֲעָרִכים ִליָלִדים
ְקָרא ת ַוּיִ ַ
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ֲאֹחִתי"  ִלי  “ִּפְתִחי  ָראֵׁשי ֵּתבֹות:   – ָאֶל"ף  ִּכי  ֹקֶדׁש" מּוָבא  “ֶזַרע  ַּבֵּסֶפר 
)שיר השירים ה. ב(. ּוְבִמְדַרׁש ַרָּבה ָּדְרׁשּו ַעל ָּפסּוק ֶזה, ֶׁשַהקב"ה אֹוֵמר ְלָבָניו: 

ְּכֶׁשִהְנֶכם רֹוִצים ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה – ַאף ִאם ַּתֲעׂשּו ְּפֻעָּלה ְקַטָּנה ִּבְׁשִביל ַלֲחֹזר 
ַוֲאִני ֶאְפַּתח ָלֶכם  ִּבְתׁשּוָבה, ֶזה ַמְסִּפיק! ִּכי “ִּפְתחּו ִלי ֶּפַתח ְּכחּודֹו ֶׁשל ַמַחט, 
ְּכִפְתחֹו ֶׁשל אּוָלם". ַאֶּתם ַרק ְצִריִכים ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּפַתח, ַוֲאִני ֲאַסַּיע ָלֶכם ָהְלָאה, 
ְּכִדְבֵרי ֲחַז"ל: “ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו". ָלֵכן ָּכתּוב ָּכאן “ַוִּיְקָרא" ְּבָאֶל"ף ְקַטָּנה 
ּוְלַהִּגיַע  ֵאָליו,  ְוָלׁשּוב  ַהקב"ה  ֶאל  ְלִהָּקֵרא  רֹוִצים  ִאם  ֶׁשַּגם  ּוְלַלֵּמד,  ָלבֹוא   –
ִלְדָרגֹות ְּגבֹוהֹות ְּכֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ַרק ַמֶּׁשהּו ָקָטן, ֶּפַתח ָקָטן, 

ְוַהְּׁשָאר ָיבֹוא ִמְּלַמְעָלה! 

הרה"ק ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ִמּקֹוְצק זי"ע ָאַמר: ָנכֹון ֶׁשַהֶּפַתח ָיכֹול 
ִלְראֹות,  ָצִריְך  ֲאָבל   – ְּכַמַחט  ָּכְך  ָּכל  ָקָטן  ֲאִפּלּו  ִלְהיֹות 

ֶׁשאֹוָתּה ַמַחט ַּתֲעֹבר ְוִתְנֹקב ֵמֵעֶבר ְלֵעֶבר! 

ִניִנים ּפְ
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ִלים ִמְצאּו ֶאת 10 ַהֶהְבּדֵ

ביאור: 
כשמחפשים להחמיר יותר ממה שצריך,

אי אפשר להפסיק להחמיר.
כך שאף פעם המחמיר לא יגיע לסיפוקו.

דוגמא:
נמצאים אנו בערב פסח. גם אם אתם נוהגים לנקות מעבר למה 
שצריך, כדאי לשים לב, שלא אתם ולא הסביבה שלכם ישתגעו 
מהניקיון. כי אם תחששו מחמץ במקומות שלא צריך לחפש על 
פי ההלכה, ותחליטו לנקות את זה, ואת זה, ואת זה... אין לדבר 

סוף. וכפי שאומרת האמרה הידועה: אבק זה לא חמץ...

מקור:
המשנה במסכת פסחים )פרק א משנה ב( אומרת: אין חוששין 
שמא גררה חולדה חמץ מבית לבית וממקום למקום, דאם כן, 

מחצר לחצר ומעיר לעיר, ואין לדבר סוף.
דוגמה נוספת מובאת במסכת יומא: שבעת ימים קודם ליום 

הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין; ומתקינין 
לו כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול. היינו, ממנים כהן 

מחליף לכהן הגדול הקבוע, שמא לכהן הגדול יהיה פסול ולא 
יוכל לעבוד ביום הכיפורים, ואז מיד יוכל הכהן המחליף לעבוד 
במקום הכהן שנפסל. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינין 
לו, שמא תמות אשתו, שנאמר "וכיפר בעדו ובעד ביתו" )ויקרא 
טז, ו; ויקרא טז, יא; ויקרא טז, יז(. "ביתו" זו אשתו, וזה תנאי 

בכשרותו של הכהן הגדול לעבודה. אם אין לו אישה, הוא פסול 
לעבודת יום הכיפורים. אמרו חכמים, אם כן, אין לדבר סוף. 

כלומר, תמיד נחשוש גם לאישה השנייה שתמות, ועוד חששות 
אחרים. ואין לדבר סוף.

אין לדבר סוף

ם ְתּגָ ֵרי ַהּפִ
ֹ
ֵמֲאחו

ויקרא | החודש | שבת

ניסן | קטורת | כפרה | שגגה

אבדה | פסח | כבש 

רגיךהתרוטק

שדגחכשעיצס

ןפוטאגשצככ

שדדקאצטגופ

שבתכיצתהגר

הצזפנסבמבה

פכארקיוגעי

סגוכזתסטנג

חסגבאסהןזת

רקמשהההדבא

תפזורתתפזורת
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בנושאים: חינוך, משפחה, הבית היהודי העולם שמעבר ועוד

לפרטים: 072-3318245
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כ“ז באייר

במלון ’כינר גליל‘

סמינר משפחות רוחני וחוויתי
עם טובי המרצים

הרב אהרון לוי   |   הרב מיכאל לסרי   |   הרב זמיר כהן

בהפצת עלון רוצה להיות 

לפרטים 072-3303580

בואי להיות חלק
ממשהו גדול

פרויקט פעימות. לימוד קצר חד שבועי עם בוגרת ”ערכים“

08-9126063 לפרטים. ניתן להשאיר הודעה
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לעילוי נשמה: יפה בת דוד // גינענדל חנה בת שמואל // אור בן נטלי

לרפואה שלמה:  רותם בן מזל // אלכסנדר דוד דב בן רחל // מרקו בן אסתר
להצלחה: קיילא יבגניה בת לודמילה // יצחק בן אסתר // אורית בת נחמה 

לזיווג הגון: רות בת שושנה // שרה ברכה בת דבורית // אביטל בת נעמי 


