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ועשו לי
מקדש
"אילו היה ניתן לי המנדט
על הר הבית ,תוך  24שעות
היו הכוהנים מדליקים נרות
במנורת המקדש
ומקריבים קורבן
תמיד ראשון
על גבי המזבח"
ראיון עם
הרב ישראל אריאל
ראש מכון המקדש
עמ' 8
בתמונה :מנורת בית המקדש במידות המדוייקות ,ניצבת מול מקום המקדש ,ממתינה מוכנה להדלקה.

נתינה עד
אין קץ
בעיר העתיקה לא
מפסיקים לדבר על
יוסף לנגר שחייו
היו מסירות לכלל
ישראל 30 .לפטירתו
פינה ירושלמית | עמ' 4

עושים להם
בית-ספר
אמא  -רבנית
כותבת על הקבלה
לישיבות התיכוניות
| עמ' 12

הגר"מ אליהו

הרב אריאל הרב אבינר

כמה להשקיע
בחינוך הילדים?

בואו ונחדש
את המלוכה

איש אשר
ידבנו ליבו

משמחים
המרכז המוביל למתחתנים בציבור הדתי

נותרו מספר תאריכים בודדים לחודשי החורף במחירים נמוכים במיוחד
כתובתנו∫ מרכז הקונגרסים¨ בנייני האומה¨ י≠ם ˇ www.mesamchim.org
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מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

כמה להשקיע בחינוך הילדים?
מספרים על הרה"ג יהודא צדקא ע"ה שהיה
ראש ישיבת פורת יוסף והיה רגיל לומר כי מי
שלא משקיע בחינוך הילדים וקורא קריאת
שמע כאילו מעיד עדות שקר בנפשו .שהרי
הוא קורא "ושיננתם לבניך" ,והוא לא לומד עם
ילדיו תורה .מתוך המבנה של המשכן והמקדש
אפשר להבין עד כמה חשוב להשקיע בחינוך
הילדים .להקדיש להם זמן .ללמד אותם ברכות,
מידות והנהגות טובות .להתאמץ שילמדו
בבית-ספר יותר טוב.
הפסוקים שמתארים את בניית המשכן
מתחילים בבניית הארון שבתוכו לוחות
הברית ,הוא המרכז של המשכן .משם אלוקים
מדבר עם משה רבנו ועם כל הנביאים שאחריו.
"ו ְנֹועְַדּתִי ל ְָך ׁשָם ו ְִדּבְַרּתִי ִאּתְָך ֵמעַל ַה ַּכּפֶֹרת ִמּבֵין
ְׁשנ ֵי ַהּכְֻרבִים ֲאׁשֶר עַל אֲרֹון ָהעֵֻדת" .משם עולה
התפילה למרומים.
הכרובים שעל הארון הם "המרכבה" ,כמו
שכתוב בדברי הימים (א' כ"ח ,וברש"י)ּ" :ול ְ ַת ְבנ ִית
ַהמְֶר ָּכבָה – ַהּכְֻרבִים ז ָהָב" .ולמה נקראו מרכבה?
שהשכינה רוכבת עליהם .לימוד "מעשה
מרכבה" הוא מיוחד מאוד ,עד שאמרו עליו
חז"ל" :אין דורשין בעריות בשלושה ,ולא
במעשה בראשית בשניים ,ולא במרכבה ביחיד,

אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו" (חגיגה י"א).
כי הלימוד הזה עוסק בנסתרות היותר עליונות,
וכבוד אלוקים הסתר דבר.
מי היו הכרובים? ָאמַר ַרּבִי ַאּבָהּוּ ,כְַר ְבי ָא
(כמו ילדים)ֶׁ ,שּכֵן ְּב ָבבֶל קֹוִרין ל ִינּוָקא ַ -ר ְבי ָא"
(חגיגה י"ג) .ומסביר רש"י (דה"ב ג') שהכרובים היו
בתבנית ילדים .ש"פניהם איש אל אחיו" כמו

המתאר את הדרך שבנו את הארון .בפרק כ"ה
בפסוק י' מתוארת דרך הבנייה של הארון.
בסיומו כתוב" :וְנ ָ ַת ָּת אֶל ָהאָֹרן אֵת ָהעֵֻדת ֲאׁשֶר
ֶאּתֵן ֵאל ֶיָך" ,הכוונה כמובן ללוחות העדות.
פסוק אחר כך כתוב "ו ְ ָעׂשִי ָת כ ַּפֶֹרת ז ָהָב טָהֹור"
והיא מכסה הארון ,מתוך הכפורת היו הכרובים.
בסיום הציווי על עשיית הכפורת ,כתוב" :וְנ ָ ַת ָּת
אֶת ַה ַּכּפֶֹרת עַל ָהאָֹרן ִמל ְ ָמ ְעל ָה ,וְאֶל ָהאָֹרן ִּתּתֵן
אֶת ָהעֵֻדת ֲאׁשֶר ֶאּתֵן ֵאל ֶיָך" .וזה קשה כי איך
אפשר לכסות את הארון בכפורת ואחר כך
לשים בתוכו את לוחות העדות?
רש"י במקום שואל עוד שאלה .למה נכפל?
הרי התורה אמרה כבר לתת את הלוחות בארון?
ועונה שהפסוק הזה בא ללמד כי צריך לתת את
הלוחות בארון לפני שמכסים אותו בכפורת.
וקשה על פירושו :וכי אפשר אחרת? ועוד,
שפשט הפסוק הוא בדיוק הפוך ,שקודם צריך
לכסות את הארון בכפורת ,ואחר כך לשים את
הלוחות .ואולי התורה רוצה בפסוק הזה ללמד
אותו שהלוחות קודמים בסדר הנחתם בארון.
אבל הכרובים קודמים בחשיבותם ובמעלתם,
לכן הם מוזכרים לפני הלוחות .ואם הכרובים
מרמזים על חינוך הילדים ,נלמד מכאן עד כמה
אנו צריכים להשקיע בחינוך הילדים.

מי שלא משקיע בחינוך הילדים
וקורא קריאת שמע כאילו מעיד
עדות שקר בנפשו .שהרי הוא
קורא "ושיננתם לבניך" ,והוא לא
לומד עם ילדיו תורה
שני חברים שנושאין ונותנין בדברי תורה .והם
היו על הארון "כי נער ישראל ואוהבהו" (הושע
י"א ,א' ,בעל הטורים שמות) .תבנית הילדים הזו
הייתה מעל ארון הברית ,שהיה במרכז בית-
המקדש .מעל לוחות האבן שכתובים עליהם
עשרת הדברות .מביניהם דיבר אלוקים עם
משה ושאר נביאים .משם היה השראת שכינה
לישראל.
עד כמה חשיבותם ניתן ללמוד מהפסוק

מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מו"ר הרה"ג שלמה אבינר שליט"א

רב העיר רמת–גן

ראש ישיבת 'עטרת ירושלים'
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אלה :האם חייבים לתת צדקה לכל קבצן פושט יד ברחוב?
שכן ידוע כי הרבה מן הקבצנים הללו הם אנשים היכולים
לעבוד ,אלא שמצאו דרך קלה להתפרנס בקיבוץ נדבות!
(השאלה נשאלה ביישוב שקבצנים פוקדים אותו לעתים רחוקות).
תשובה :החסד בקהילה ,אסור לו שיהיה רק דאגה לשכן הקרוב ועשיית
טובה לחבר לדעה ,אלא אדרבה ,ראשית כל יש לסייע לחבר שאין עמו
קשרים הדוקים ,וחובה לעזור למי שחלוק עליך בדעותיו לפני הגשת
הסיוע לידיד .המעשה הטוב חייב להיות ערך ולא צורך .המצווה חייבת
להיעשות לשמה ,ללא כל שיקולים צדדיים אחרים.
מסיבה זו עלינו לשנות את יחסנו לקבצנים וגבאי מוסדות הפוקדים מדי
פעם בפעם את בתינו .לא תהיה בכך משום הגזמה לומר שאין בקרבנו
סימפתיה רבה לאורחים אלה .שמועות שונות על קבצנים עשירים וגבאים
גובי אחוזים גבוהים יצרו דעה קדומה בקרבנו ,ואין מי שמוסמך לקבוע
מה אמת בשמועות אלו .ההנחה שהצדקה ניתנת לצורך הזולת וסיפוקו
היא טעות! הצדקה אינה רק צורך המקבל ,היא גם צורך הנותן" .יותר ממה
שבעל הבית עושה עם העני ,עושה העני עם בעל הבית" (רות רבה ה סי' ט).

לא

די להתאמלל ולהתבכיין ולהתייאש מהנהגת
המדינה בכלל ומהמפלגות הדתיות הלאומיות
בפרט .מייאוש ואמלול לא צומח כלום ,בין מייאוש
חילוני בין מייאוש דתי ,אלא יש להתעשת ולבנות את העתיד.
אכן העם היושב בציון מאוכזב מההנהגה הפוליטית ,הן בגלל הכיוון
המדיני החלוש ,הן בגלל ריבוי פרשיות אישיות מכוערות .ב"ה ,לא
לכולם יש פרשיות ,ובמיוחד ביחס לחברי כנסת דתיים לאומיים ,אנו
יכולים להתברך שכולם אנשים נקיים בהליכותיהם .אך בכל זאת,
בהנהגת המדינה יש מגרעות רבות.
כל פעם שיש בחירות חדשות ,מגיחים גיבורים חדשים ומפלגות
חדשות החושבים להציל את עולמו של עם ישראל .ולא קורה מאומה.
וכן יש כל פעם התפצלויות והתחברויות דתיות לאומיות חדשות
לבקרים וגם מזה לא יוצא מאומה.
הרי זה סימן שיש צורך בבנין חדש מן היסוד ,בשיטה חדשה ,בנטיעה חדשה.
כך בזמן שפוט השופטים ,אחרי שפל המדרגה ,הכרזנו "בואו ונחדש את
המלוכה" (עיין שמואל א יא יד) ,וכן היה ,ב"ה ,שאול ,דוד ושלמה ,אור חדש על ציון.

המשך בעמוד 14
שבועון "מעייני הישועה" למשפחה הדתית והחרדית יוצא לאור ע"י:

שבועון

אליכם
הביתה!
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ש"ח בלבד

להזמנות התקשרו
1-700-70-71-81

תנועת–תשובה לתרבות–ישראל
בנשיאות :מרן הראשון לציון הגר"מ אליהו שליט"א
והרבנים :הרה"ג שלמה חיים הכהן אבינר שליט"א
הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

המשך בעמוד 14
מערכת השבועון
מנהל:
עורך:
עורכת גרפית:
עיצוב גרפי:
מנהלת המשרד:

תנועת מעייני הישועה

עזרא ניאזוף
ברק לייבוביץ
יהודית זולוטרבסקי
רויטל בניסטי
מירי מנצר

המו"ל :פרסום מים
למודעות02-6646001 :

		

מנכ"ל:
מנהל פעילות:
רכזים:
מנהלי בתי 'מים':
תיאום פניות:

בן–סירא  2ירושלים 94181
טלפון1-700-700-515 :

'ספריית מים' :מירב מונסונגו 1-700-70-71-81

שבועון 'מעייני הישועה' בנקודות הפצה במחיר  ₪ 2לכיסוי עלויות הפצה
לקבלת השבועון לדוא"ל שילחו מייל לalon.mh@gmail.com :

הפצה :מקור ראשון 052-6070999
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אביחי בוארון
מור דהן
ניר פרלמן ,אהרן קצוף
יהוידע ניזרי ,מורן יעקובי
אורטל עטיה

מִצִּיּוֹ ן תֵּצֵא תוֹ רָה??
הרב שמואל אליהו רב העיר צפת

שני סימני שאלה יש בפסוק הזה .שתי
שאלות קשות שמתרצות זו את זו .השאלה
הראשונה היא :למה "מציון"? הלא התורה
יצאה מהר סיני ולא מ'הר ציון' .השאלה
השנייה היא :למה "תצא" בלשון עתיד? הלא
התורה יצאה מהר סיני לפני  3,300שנים.
הקושיות הללו מתרצות זו את זו .מהר סיני
יצאה תורה בעבר ,ומירושלים תצא תורה
בעתיד .לדעת רש"י ,שיר השירים נאמר
כתפילה וכהשתוקקות לעניין הזה" :ונאמר

דוגמה שלו על שם שנתן להם תורתו
ודיבר עימהם פנים אל פנים ,ואותם
דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשוע.
ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם לבאר
להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה .ומחלים
פניו לקיים דברו .וזהו 'יִּׁשֵָקנ ִי ִמּנְׁשִיקֹות ּפִיהּו
ּכִי טֹובִים ּדֶֹדיָך ִמּיָי ִן'"( .שיר השירים א ב).
היום אין להר סיני כל קדושה ,העיקר
שלו היו הלוחות .לוחות הברית נסעו עם
ישראל בכל מסעותיהם .הלוחות והארון היו
הלב של המשכן" .והנה עיקר החפץ במשכן
הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון,
כמו שאמר' :ו ְנֹועְַדּתִי ל ְָך ׁשָם ו ְִדּבְַרּתִי ִאּתְָך

ֵמעַל ַה ַּכּפֶֹרת ִמּבֵין ְׁשנ ֵי ַהּכְֻרבִים ֲאׁשֶר עַל אֲרֹון
ָהעֵֻדת'" (רמב"ן שמות כה ,א).
הלוחות הללו עברו לירושלים על-ידי
המשכן ,שהעביר את "הכבוד אשר שכן על
הר סיני" לירושלים .שם הוא המקום האמיתי
שממנו ֵּתצֵא תֹוָרה בלי כפיית הר כגיגית.
ֵּתצֵא תֹוָרה עם סודותיהֵּ .תצֵא תֹוָרה לכל
העולם כולו.
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אלידע בר–שאול

ד' לא גבה לבי
הצעקות שבקעו מחדר החקירות שבמטה
הבולשת הבריטית (ה )C.I.D-במגרש הרוסים לא
הותירו מקום לדמיון .קצין המשטרה הבכיר לנגר,
שהוזעק מחדרו ,שפך זעמו בקללות עסיסיות בשפה
האנגלית על הבחור היהודי שנעצר במהלך שוד
מזוין .החוקר הנוסף והשוטרים שבמקום דנו ביניהם
בשאלה מתי יישבר הבחור ,ולא הבחינו כי בתוך
רצף האיומים והגערות הקולניות סינן הקצין פעם
ופעמיים לעבר העציר באידישׁ" :שו ַוי ְגֶ ,רעד נ ִיׁשְט"
("שתוק ,אל תדבר!") .העציר יוסף לנגר קלט את
המסר ,והתמיד בשתיקתו .גם המגלב שהונף וקרע
את האוויר בשריקותיו לא שינה מאומה .בתוכו ידע
יוסף שכל מה שעושה אביו  -הכל לטובה.
למול עיני הבריטים שיחקו האב והבן את המשחק.
שלוש שעות קודם יצאו ארבעה לוחמי אצ"ל
לפעולת החרמת כסף מקופת בנק "מלוה" ברחוב
שמאי למימון פעולות הארגון .יוסף ,יהושע ושאול
נכנסו אל הבניין ,ופנחס המתין ברכב המילוט.
תוך כדי הפריצה ,הופיעו הבריטים והתנהל מאבק
שבמהלכו חיּפה יוסף על חבריו שהספיקו לרוץ
למכונית ,ונסעו בה לאחד הרחובות הקרובים ,שם
הופקרה המכונית והם התפזרו-נטמעו בין העוברים
והשבים .משהובא למטה הבולשת ,זוהה עד מהרה
על-ידי עמיתיו של אביו.
יחיאל לנגר היה אחד משלושת הקצינים היהודים
במשטרת הוד מלכותו בירושלים ,והספיק לשמש
כמפקד תחנות משטרה שונות.
העיתונאים  -ששמע הפעולה וזהות העציר
הגיע לאוזניהם  -יצאו דחופים אל מטה הבולשת,
כשעטיהם משחיזים כותרות" :בנו של הקצין לנגר
נתפס בביצוע שוד"" ,הבן טרוריסט מסוכן ,האב
קצין גבוה במשטרה" ,ועוד.
בנוסף ליצירת הרושם מ'כעסו' ו'תחושותיו
הקשות' ,השיג האב בצעקותיו הממושכות זמן יקר
עבור המחתרת להסתרת ממצאים וראיות.
ואכן ,אותה שעה מיהר פנחס סֹובֵר ,שותפו של
יוסף לפעולה (הנהג) ,עם חברי הארגון שגייס ,איש
מעבודתו ,אל בית המלאכה " ַאטֹום" ש"בנחלת
שבעה" .את בית המלאכה לעבודות אלקטרו-מכניות,
לליפוף מנועים ולחשמלאות רכב ,פתחו פנחס ויוסף
בשותפות ,בתום לימודיהם במכון הטכני .1במקביל
שימשה החנות הקטנה ל'תיבת דואר' מרכזית
בירושלים .החת"ם (חיל תעמולה) העביר אליה
חבילות כרוזים לחוליות המדביקים ,והח"ק (חיל
קרב) חומרים מהם הכינו השניים מוקשים חשמליים

שונים ,לחצני הפעלה ושאר אביזרים .לעתים יצאו
בעצמם להדביק ,למסור הודעות או 'לשכוח' כלי
עבודה במקומות אסטרטגיים.
מעט אחרי שסיימו פנחס וחבריו לסלק כל
'המעורר חשד' ,הופיעו הבריטים ,והקצין לנגר
עמם ,שרמז לפנחס כי יוסף לא פטפט והבלשים
מגששים באפילה .ממגרש הרוסים הגיע יוסף
למחנה המעצר לטרון ,ומשם לעתלית ,עד שחרור
הארץ מעול המנדט.

צילומי האסיר לנגר ע"י הבריטים

במלחמת העצמאות נטל חלק ,עם חבריו
מהאצ"ל ,בקרבות בירושלים ,והיה מכובשי הר
ציון ומהפורצים לשער החדש .בין לבין 'החזיר
לחיים' כלי נשק ושאר מכונות.
בשוך הקרבות ,חזר לעמלו כחשמלאי רכב
בסונול ,והיה בן לוויה קבוע לר' אריה לוין ,שהכיר
בתקופת המאסר ,למעשי הצדקה והחסד.
בתשי"א נישא לרות  ,2ור' אריה והרב יוסף
שלוש ברכו את הברכות בחופה.
בתשי"ג הומלץ על-ידי פנחס סובר ,שותפו
משכבר ,למשרת חשמלאי ראשי ב"המקשר"
("אגד" לימים) .ביחסו לבריות ובחריצותו קרב
רבים לדרך הישר.
בתשי"ח התבקש איש השריון יוצא הלח"י אהרן
קמארה ,על-ידי חיים בר לב ,להקים פלוגת טנקים
שתגן על ירושלים בעת צרה .לפי הגבלות האו"ם,
לא ניתן היה להציבם בירושלים .חציים הוסתר
בצריפים במחנה שנלר ,וחציים הוסווה באזור
הסטאף .לוחמי הפלוגה נדרשו למּוכנּות לתזוזה
בטנקים מזּוו ַדים ,תוך שעתיים מרגע ההקפצה.
יוסף נמנה עם המובחרים שלוקטו .בתשכ"ז היה
נהג הזחל"ם של המ"פ קמארה 3וזכה להימנות
עם משחררי ארמון הנציב  -גוש-עציון  -חברון,
ומשם עלו לרמת הגולן.
כיליד תרפ"ו ,לא נקרא אל הדגל במלחמת יוה"כ,

אך התנדב והיה עם ה"שרמנים" שחצו את התעלה.
כשפרש לגמלאות ,פתח ברובע היהודי ,אליו
עבר עם משפחתו ,חנות למוצרי חשמל.
שוב הייתה חנותו בסיס לפעילות .מפה לאוזן
נודעה זמינותו מתי שצריך ולכל מקום .קווים
שקרסו ,מתגים שקפצו ונקודות חשמל שנשרפו
טופלו בידיים אמונֹות .בלילות ירושלמיים
קפואים ,ובדקות הלחץ של טרֹום-שבת ,הופיע,
הרגיע והביא חום ואור .גם לא נרתע להגיע
לדירות שרק נגאלו בתוככי אזורים מוסלמיים
צפופים .בביקוריו בכתובות השונות ראו עיניו
הטובות היכן נדרשת עזרה נוספת ,ובדרכו הביא
מזור במהירות ובשקט .את גמילות החסד ייחס
ל'השתלמויותיו' אצל ר' אריה לוין ולאחריו אצל
ר' רפאל לוין .בודדים ידעו מה הספיק בחייו ומה
רבו צדקותיו עם ישראל .הכל היו ראויים ושווים
אצלו ,טיפת גבהּות לא דבקה בו.
יומו החל ב"ותיקין" .שנים רבות צעד ל"זיכרון
משה" ,לשיעור באידיש שלפני התפילה .בשנותיו
האחרונות קבע תפילתו בבית-הכנסת "הרמב"ן"
ופרש חסותו על "כולל הפנסיונרים" שייסד עם
עזרא שטיינר ,מתשלומים ותיאּומים ועד שטיפת
כלים .בכל עניין הלך על-פי רבו המובהק ,הרה"ג
הרב אביגדור נבנצל שליט"א.
בשבת בבוקר ,בשנה שעברה ,מעד ברחבת
הכותל ושבר את אגן הירכיים ,אך סירב לנסיעה
לבית-החולים וסבל מנת ייסורים עד צאת השבת.
ב"שערי צדק" שאלה האחות" :בן  ,81הוא
'סיעודי'"?" .לא" ,ענו בני משפחתו" .עכשיו יהיה
'סיעודי'" ,הודיעה .אך עם שחרורו החל יוסף
בשיקום וחזר לאיתנו ולפעילות שבחנות.
בג' בשבט התשס"ח ,בתום חמישה ימי מאבק,
לאחר דום לב ,נלב"ע.
"מנהגנו לקבור לפני השקיעה" ,פסק רבו
המובהק .זכות מיוחדת עמדה ליוסף שמשעת
הפטירה ( )14:40נרתמו אנשים טובים לשרשרת
פעולות מהירה ,כולל הספד קצר של הרב נבנצל
בבית ההלוויות "שמגר" ,ובטרם שקעה השמש
( )16:57נטמן בהר הזיתים.
"לאלו שנקראו ופעלו" ,אמר בנו" ,שקשה לדעת
מי הם  -לא אמרנו תודה .הייתה פה סגירת מעגל
למעשי אבא" .אך "מי שראה את בית-הכנסת
"הרמב"ן" 'מפוצץ' בתום "השבעה" והאזין למקצת
הדברים" ,סח אחד שהתקרב" ,הבין אולי משהו
מדמות הענקים הזו  -לנגר יוסף".

 .1את הניסיון רכשו בבתי המלאכה של הדואר ,ובמפעלי האשלג בים המלח .2 .רות בת אסתר ויהודה כהן ,ונכדת בעל ה"הגיד מרדכי" ,הרב מרדכי כהן מלוב .3 .לראשונה נפגשו השניים כאסירים בלטרון.
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דבר מעט ועשה הרבה

בקטנה

שעה קלה אחרי ששר הביטחון הבטיח
השבוע (יום ג) לצוערי קורס קצינים" :כמו
שבעבר הביאו הוריכם את הפתרונות כשנלחמו
בבקעה ,כעת נביא פתרונות לטרור מחברון
ולקסאמים מעזה" ,נורתה אש צלפים על
חקלאי ניר עוז ומטח של עשר רקטות קסאם
נחתו על שדרות .בנס לא נפגע איש בניר-עוז,
בשדרות ,לעומת זאת ,נרשמה פצועה נוספת
ואת דימונה אין מה להזכיר.
רק שבועיים קודם לכןַ ,סנ ַט שר הביטחון
בבוס שלו ' -מילים לא עוצרות טילים' לאחר

שהאחרון הבטיח' :נמגר את האיום
האירני' .על התופעה הזו יש הרבה
מימרות ביהדות" :קשוט עצמך" ,"...טול קורה,"...
"סייג לחוכמה" ,"...מילה בסלע ,שתיקה ."...כדי
לא ליפול לציניות ,כדי לא סתם לבקר ומתוך
הבנה לצורך הכמעט קיומי של כל פוליטיקאי
לדבר ,אנו העדפנו את מאמר חז"ל שבכותרת.
פסוק ,שכאילו מבין את החולשה האנושית לדבר,
לשתף ,להבטיח לציבור .טוב ,אומרים חז"ל,
אם אתה מוכרח לדבר ,דבר ,אבל פרופורציות
בחורצ'יק .היחס בין הדיבור למעשה הוא 'מעט'
מול 'הרבה' .על כול 'קצת' מילים אתה חייב
לעשות 'המון' .ואולי אפילו תתחיל מהמעשה

 קודם תעשה ואחרי זה תיח"צן .ולך אדונישר הביטחון נאמר :זכור תמיד את שתיקת ימי
בחרותך המהוללת .אותם ימים שכדי להסביר
את משפט חז"ל נהגו להביא אותך כדוגמא.
נו"ן ההבטחה העתידית
ועוד עצה קטנה לנבחרי ציבור בפועל ולאלו
שבדרך :אנא ,חסכו מהציבור את השימוש
בנו"ן המצ'ואיסטית האיומה הזו' .נ'ביא
לציבור פתרון'' ,נ'בחר להגיב במקום ובזמן',
'נ'פרוש מהממשלה' ,נ'נצח את ה ,'...נ'קיים
את הבטחתינו' ,ועוד ועוד ועוד .אנא ,עשו
לנו טובה ,הפסיקו עם זה .נ'מאס לנו מגיבובי
הבטחות חסרות כיסוי .תודה.
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הרב חגי לונדין
ר"מ בישיבת ההסדר חיפה

סוד העיבור
הסיבה 'הטכנית' בגינה
מעברים שנה היא עקב
הפער בין פרק הזמן בו
סובב כדור הארץ סביב
השמש (כ 365-ימים)
לבין פרק הזמן בו סובב
הירח סביב כדור הארץ
במהלך  12חודשים
(כ 354-ימים) .מציאות
זו גורמת לכך שבעוד שעונות השנה (התלויות
בחמה) נותרות 'קבועות' ,הרי מועדי השנה
(המתקדשים בהתאם ללבנה) 'צוברים פיגור'.
כך עלול להיווצר מצב בו אחת לכמה שנים
לא יחול חודש ניסן בתקופת האביב .הוספת
חודש אדר ב' 'מצמצמת טווחים' ,ומביאה לכך
ששתי המערכות תישארנה מתואמות.
מה הוא העיקרון הרוחני העומד מאחורי
תקנת עיבור השנה?
שני יסודות קיימים בעבודת ד' :הראשון הוא
החמה" ,המאור הגדול" (בראשית א ,טז)  -ההכרה
הכללית ,האובייקטיבית ,של שם ד'; ההבנה
העקרונית כי קיים א-לוה ,כי ישנו גודל שמימי -
אינסופי העומד בשורש המציאות .היסוד השני
בעבודת ד' הוא הלבנה" ,המאור הקטן" (שם) -
כלי הקיבול שקולט את אור החמה .הלבנה היא
הביטוי לספיגה הסובייקטיבית שלנו; ההכרה כי
התוכן האלוקי אינו שוכן בשמיים לבדם ,אלא
אף בממד הארצי" :ושכנתי בתוכם" (שמות כה ,ח).
הגמרא (חולין ,ב) מלמדת כי במצב הראשוני,
במציאות האידיאלית ,היו שני המאורות בגודל
זהה ,אולם 'קיטרגה הלבנה' ,ועל כן התמעטה.
קרי ,עוד לפני בריאת האדם כבר מתגלה פער
מובנה בין שני המאורות .הרב קוק מכנה

הוספת חודש אדר ב' 'מצמצמת
טווחים' ,ומביאה לכך ששתי
המערכות תישארנה מתואמות.
מה הוא העיקרון הרוחני העומד
מאחורי תקנת עיבור השנה?
זאת (אורות ,ישראל ותחייתו ,י) "הנמכת האידיאל
העולמי במציאות ...מה שהכשיר את החטא
האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו" .יש
כאן קביעה עקרונית :הממד הארצי כיום הוא
מוגבל מיסודו ,אינו יכול לקלוט באופן מלא
את ההארה האלוקית.
אומות העולם "מונים לחמה" (סוכה כט ,א),
כלומר ,משלימות עם המצב העקרוני בו אין
השראת שכינה בארץ ,מסתפקות בהכרת
האלוהות הכללית ,המרחפת ,הנוגעת לא
נוגעת ,באמונה חסרת הרלוונטיות לחיי
היומיום .עם ישראל ,לעומתן" ,מונה ללבנה"
(שם) ,מקדש את הלבנה ,מקדש את המציאות
הארצית ,האפורה והחדגונית על-ידי עמל
התורה ומצוותיה" .יהי רצון מלפניך ...למלאות
פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט ...כמו
שהייתה קודם מיעוטה" (תפילת קידוש לבנה).

הננו מתכבדים להזמינכם לטקס
הכנסת ספר תורה ע"ש בננו דניאל ז"ל.
האירוע יתקיים אי"ה ביום רביעי ז' אדר א' תשס"ח )(13.2.08
בבית הכנסת במושב "נחלים".
18:00-19:00
יציאה בשירה וריקודים מבית משפחת גומז אל
בית הכנסת בליווי משה )מוסא( ברלין.
19:00-21:00
הכנסת הספר להיכל-בבית הכנסת המרכזי
בליווי ישי לפידות ועמירן דביר.
יבהשתתפות:
 כב' הרב הראשי לתל-אביב יפו –הרב ישראל מאיר לאו שליט"א.
 כב' המרא דאתראהרב דויד חיים גרינוולד שליט"א.
 -רא"ל )מיל( משה )בוגי ( יעלון.
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בואו בשמחה
משפחת גומז.

עם זאת ,עם ישראל
אינו מתעלם ממניין
החמה כדוגמת המוסלמים
המונים ללבנה ותו לא.
מעבר לקידוש הלבנה ,קיים
גם עיבור שנה .דהיינו,
עם ישראל חותר למצב
של תיאום מלא בין אור
הלבנה ואור החמה ,בין
הממד האנושי לממד האלוקי .מחד גיסא ,אינו
מסתפק באמונה אשר אינה מנהלת את החיים
האנושיים; ומאידך גיסא ,אינו משלים עם
חולשותיה של המציאות הארצית .עיבור השנה
הוא ה"זיווגא שלים דכנסת ישראל בקודשא בריך
הוא"" :השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה,
ביסוד נשמתה ,עם התגלות הנטייה האלוקית
ביסוד ההוויה בכללה" (אורות ישראל א ,ט).
על כן קיים הכרח כי חודש ניסן ,החודש בו
נולד עם ישראל ,יופיע בתיאום מושלם בין
הלבנה לחמה .האביביות ,ההתחדשות והפריחה
הארצית  -מוכרחות הן להופיע באחדות עם
המוסר הישראלי .בהתאם לכך ,אנו מוסיפים
ומאדירים דווקא את החודש הקודם לניסן,
את חודש אדר ,חודש של עמל אדיר לקידוש
החיים הארציים .בחודש אדר מקבל עם ישראל
על עצמו את התורה שבעל-פה" .הדור קיבלוה
בימי אחשורוש" (שבת פח ,א ,על-פי שיחות הרצי"ה
על פורים) .על-ידי התורה שבעל-פה ,העוסקת
בקידוש פרטי החיים הארציים ,אנו מכשירים
את הקרקע לחיים הישראליים של אחדות
שמיים וארץ" .הזיווג בין כנסת ישראל לקודשא
בריך הוא" בחודש אדר מביא להתעברות
וללידה של האידיאל השלם בחודש ניסן.

פסח פנסיון מלא
בית הארחה מצדה בים המלח
אווירה שקטה ושלווה
לחברה הדתית לאומית
גלאט למהדרין
תוכניות בידור איכותיות
ופעילויות לילדים
בריכה ענקית ונפלאה ומגרשי ספורט
לפרטיםgshammer@bezeqint.net :

נש
אאחרורוחדרים
נים!

 050�881�5450גבי
�81

הרב אייל יעקובוביץ'
ראש ישיבת ההסדר בצפת

הרווח שבין האותיות
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שאלה :אני שמיניסט שמגדיר את עצמו
כבחור תוסס שאוהב לנגן ,לטייל ,לפגוש חברים
וכו' .כעת אני שואל את עצמי אם מתאים
לי להשקיע את כל מרצי במילים ,בספרים
ובשיעורים .מעולם לא הצטיינתי בלימודים,
ואני לא חושב שזה 'הקטע שלי' בחיים .האם
אני בכלל מתאים ללימוד בישיבה?
תשובה :ידיד קרוב שלי מצפת סיפר לי על
בחור הנמצא כעת בתהליכי תשובה ,שהגיע אליו
יום אחד שבור ומאוכזב" .שוב אוכל אותי הספק",
הוא אמר" .הגמרא הרי אומרת שיש בספר התורה
שישים ריבוא אותיות ,כנגד שישים ריבוא נשמות
בישראל ,כך שלכל אחד אות בתורה .והרי בתורה
מצויים כשלושים אלף אותיות בלבד!".
הבחור השואל ,היה כל כך נבוך מהתקלה ,עד
שכבר חשב שכל התורה היא המצאה מאוחרת,
צירופי גרסאות וכדומה" .אל תהפוך את
השאלה לתירוץ" ,השיב לו ידידי" ,הפוך אותה
למנוף כדי להעמיק אל עבר מחוזות אליהם
עדיין לא הגעת".
לאחר כמה ימים חזר הבחור ואור בעיניו.
"הבנתי!" ,הוא קרא נלהב .מניין שישים אלף
האותיות המובא בגמרא מונה גם את הרווחים
שבין האותיות! כך גם בנשמות ישראל :יש
נשמות של אותיות ,ויש נשמות של רווחים!".
בהלכות ספר תורה ,אות שאינה כתובה לפי
דקדוק הכתב האשורי אינה פסולה ,כל עוד ילד
יוכל עדיין להבין באיזו אות מדובר .אך אם חוט,
אפילו כשערה ,מחבר בין שתי אותיות ,ספר
התורה פסול .כל אות חייבת להיות מוקפת מכל
צדדיה בלבן .ברווח .ברווח .התורה הכתובה היא
אכן הגילוי הגבוה ביותר של חוכמת ד' ,אך היא
אינה החכמה עצמה" .אורייתא מחכמה נפקת"

שע
ק

יש נשמות שתפקידן העיקרי הוא
להקיף בתורה את כל הכתוב בה
מהר ככל שניתן ובהברקה של זיכרון
וחידוד .אך יש נשמות המבקשות
לראות את הקולות ,את השיר ואת
הניגון העליון משמי שמי קדם...

(התורה מהחכמה יצאה).
כדי ללמוד תורה לשמה ,כמו שהיא באמת,
צריך לדרוש את אור פני המלך שבתוך
האותיות ומעבר אליהן .כל אות בתורה הרי
היא כקצה קרחון המגלה משהו מהלבן ,השקט,
האינסופי ,שאופף אותה .הרי עוד לפני שניתנה
לנו התורה ,היא הייתה כתובה באש שחורה
על-גבי אש לבנה.
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שיר השירים
יהושע אנגלמן
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מעשה אצבעותיו
גבריאל חסון

צו השעה
גבריאל חסון

היכל הגוונים המשתנים
גבריאל חסון

Úˆ·Ó

מכתבים לטליה

בואי הרוח

מסמך אנושי ותרבותי
מרתק ,שנתגלה  30שנה
לאחר המלחמה ,מעלה את
עולמם התרבותי העשיר של
בן ישיבה ובת קיבוץ

פרקש ,יהודי הונגרי ,הוא חברו של
ילד � עולה חדש ממצרים המנסה
למצוא את מקומו בעולם החדש,
הישראלי ,של בית–מזמיל )שכונת
קרית יובל( .הילד נקלע אל סיפור
מרתק ומלא כאב של שתי מלחמות
עולם הרחק מילדותו.

דב אינדיג

ספריית

מים

כדי לדבוק בנותן התורה בעת לימוד התורה,
לא מספיק לגרוס מילים ולדעת דפים בעל-
פה .נדרשים הטהרה והשקט ,החיפוש והערגה
המלווים את הלימוד .יש נשמות שתפקידן
העיקרי הוא להקיף בתורה את כל הכתוב בה
מהר ככל שניתן ובהברקה של זיכרון וחידוד.
אך יש נשמות המבקשות לראות את הקולות,
את השיר ואת הניגון העליון משמי שמי קדם...
וכבר הורונו הבעש"ט ותלמידיו כי אחד המרבה
ואחד הממעיט משטף תלמודו כדי לכוון את
לבו לשמיים  -שניהם חביבים למקום .תלמידי
הגר"א כחסידי הבעש"ט.
בחור צעיר המוגדר במערכת החינוך כבחור בעל
'קשיי למידה' ,סיפר לי שהוא למד על עצמו שכל
רבע שעה הוא צריך לעצור לכמה דקות ,לצאת כדי
לחשוב ,להרהר ולהפנים מה למד ואיך למד.
כך גם אומר לך ,ידידי השמיניסט .ישיבה
היא מקום בו שורה שכינה ,חזר ולימדנו מו"ר
ר' אברום זצ"ל .הלימוד בישיבה אינו מתמצה
בהספק ובהברקה .בישיבה פוגשים את השכינה
בלימוד .ודאי יהיה עליך למעט בפיזור כוחות
הנפש אל עבר כל חוויה הנקרית בדרכך  -זה חלק
מההתמסרות לתורה .אך את נפשך השואפת
למרחבים הפוך לנשמה המבקשת מרחבי אל,
מרווחים של רוחניות המוסיפים ללימוד התורה
את הדבקות ,השמחה והטבעיות הבריאה.
היצירתיות ,התענוג וההצלחה בלימוד אינם
רק שאלה של כישרון ,אלא גם תלויות בשאלה
מהיכן אתה לומד .התעוררות הלב והראייה של
בעל השמועה עומד לפניך ,לוחש לך את סודו
ומעודד אותך באהבה כפי יכולתך להתקרב
אליו יוציאו ,ללא ספק ,את בת המלך ממאסרה.
"מתוך שחסידים הם ,תורתם מתברכת".

הרב חיים סבתו

70

45

₪

§³¢¢ ³±ª °¢

₪

ÊÎ¯Ó
˙ÂÓÊ‰‰

˘ÌÈ¯ÙÒ‰ È
·≠ ¶ ππ

בלבד

±≠∑∞∞≠∑∞≠∑±≠∏±
7

נריה חיים
הרב מחבר בין מצב הר הבית' ,לב האומה',
לבין מה שהתרחש בגוש קטיף ,בעמונה
ובמלחמת לבנון" ,אבל 'לא אבדה תקוותנו'!
עִם העשייה החינוכית המבורכת ביהדות
הדתית לגווניה ,עם ריבוי האוכלוסין בכל
ההתיישבות הדתית ,עם הנוער החדש והנחוש,
עם בנות נווה תרצה והדומים להן ,בחסדי ד'
עמם ניוושע!".

ילדות ירושלמית
מה הרב יכול לספר לנו על ילדותו במשפחת
שטיגליץ ועל הוריו?
"גדלנו במשפחה ירושלמית .זכורה לי תקופת
המנדט והמלחמה בבריטים .אחר כך ,טיפול
בניצולי השואה שרידי המשפחה שבאו ארצה.
לאחר מכן מלחמת השחרור על מאורעותיה.
'פצצת בן יהודה' המפורסמת ,בה נהרגו
כחמישים איש ,התפוצצה סמוך לביתנו .המצור
על ירושלים ,הישיבה במקלטים .הפגזות,
הרוגים ,רעב וצמא .נפילת גוש עציון שם גרו
קרובי משפחה ששרדו מן השואה .לאחר מכן,
אימוץ ילדים עולים חדשים מן המעברות
בביתנו ועוד.
"אבינו ע"ה עסק תחילה בבנין הארץ ,אחר
כך היה בעל עסק בירושלים .מקורב לרבנים
ואדמו"רים ,ושותף לשיעורים בבית גדולי
תורה בירושלים .בעל תפילה ו'בעל מנגן' -
'נעים זמירות ישראל'".
הרב גדל במשפחה שצימחה רבנים חשובים
ומשפיעים .מהמשפחה שהוא גידל גם יצאו
בנים וחתנים העוסקים בעשייה תורנית
משמעותית .איך עושים את זה? יש 'גנים
משפחתיים מיוחדים' שמביאים לכך?
"ככל דבר ביהדות :הרבה עמל  -ו'סייעתא
דשמייא'!".
מה היו העיסוקים שלך ,הרב ,לפני תחילת
העשייה בנושא המקדש?
"שימשתי כרב ביישוב שדה-יעקב וביישובי
עמק יזרעאל .בהמשך הייתי רב צבאי של פיקוד
הצפון בתקופת מלחמת יום הכיפורים .כיהנתי
כרב בימית ובישיבת ההסדר ,ושיא ה'קריירה'
היה מגורש מימית".
מה הרקע להקמת מכון המקדש? מאיפה בא
הרעיון?
"זיכה אותי הקב"ה להשתתף בשחרור הר
הבית במלחמת ששת הימים .הוצבתי לשמור
עם המאג על פתח כיפת הסלע ביום השחרור.
מי שחווה את רגעי השחרור ולא התעוררו
אצלו נימים רדומים באשר לחובת עם ישראל
ולבניין בית-המקדש  -צריך בדיקה .אין כאן
שום 'רעיון' .אולי כדאי שנשאל :איך עלה
ה'רעיון' על דעת החשמונאים להדליק נרות
ביום השחרור? אכן ,תמיהה ופלא!".
הלב שנדם ישוב לפעום
היית עסוק תמיד בעשייה ציבורית .למה
דווקא המקדש?
"איני יודע מה זו עשייה ציבורית .ביהדות
יש מצוות ,ואדם מישראל עושה כמתחייב מן
התורה .היה יהודי שעסק ב'עשייה ציבורית'
 היה זה דוד שלחם בגֹלית ובשאר מלחמות8

לב האומה

הרב ישראל אריאל ,ראש מכון המקדש ,עסוק מאוד .הימים שלו מלאים
בתכנונים ובהכנות לקראת בית-המקדש השלישי.
כצנחן צעיר ,הרב אריאל היה שותף לכיבוש הר הבית ,ולאחר שהרב גורן
קרא הלל ברחבת הכותל המשוחררת ,קרא הרב אריאל את תפילת 'א-ל מלא
רחמים' על חבריו שנפלו .אחרי מלחמת ששת הימים הוא כיהן בתפקידים
רבניים שונים ,ורק לאחר שנעקר מימית חזר אל העיסוק בהר הבית.
אז איך יראה הבית השלישי? "עם מחשבים ,חימום רצפתי ומיזוג אוויר,
וקורבנות שיישארו בדיוק כפי שהיו במקדשים הקודמים".
ישראל .כדאי להפנות אליו את השאלה איך
עזב את ה'עשייה הציבורית' ופתאום עסק
'במקדש דווקא' .ביהדות ,בניין המקדש זה
שיא ה'עשייה הציבורית' ,זה השיא בחיי משה
ובצלאל ,זה השיא בחיי דוד המלך ,זה השיא
בחיי שלמה המלך ,ואפילו בחיי הורדוס,
שכידוע ,לא היה מצדיקי עולם .רק אצלנו מי
שעוסק במקדש 'בורח' מן ה'עשייה הציבורית'
לקרן זווית".
רבנים רבים טוענים שהקמת המקדש תגיע
על-ידי התעוררות דלעילא ,איך זה מסתדר
עם הפעולות של מכון המקדש?
"איני יודע בשם אלו רבנים אתה מדבר .בכל
מקרה ,אם יש רב כזה ,כדאי לפתוח בפניו את
פרשת תרומה ,ולקרוא את הכתוב שם' :ועשו
לי מקדש  -ושכנתי בתוכם!' .קודם 'תעשו לי
מקדש'  -באיתערותא דלתתא ,ורק אחר כך
 'ושכנתי בתוכם!' ,אזי תבוא האיתערותאדלעילא .איני מכיר רב בישראל שיכול להפוך
את מה שכתוב בתורה".
הרב טען לא פעם כי ממצבו של הר הבית
ניתן ללמוד על מצב האומה .מה הקשר בין
הדברים?
"בספר הכוזרי (ב' ,ל"ב) ר' יהודה הלוי משווה
את המקדש ללב בגופו של אדם ,באומרו:
'כאשר נפגע לבנו  -הוא בית מקדשנו ,חלינו!
וכאשר ישוב לבנו לאיתנו  -נירפא גם אנו!'.
הרי לך תשובה פשוטה :כשאתה רואה את
מחלות הדור  -הירידה המוסרית ,המלחמה
בכל דבר קדוש ,השחיתות וכו'  -אל תחפש
את הפתרון בריפוי הרגל ,היד או העין .המחלה

היא מחלה מרכזית בלב ,וכל האברים סובלים
ומדולדלים בגלל 'מחלת הלב' .רק כשיקום עם
ישראל ויבנה את המקדש בהר בית ד' ,ישוב
הלב לאיתנו ,וישוב עם ישראל לבריאותו".
ולפי זה ,מה מצב האומה?
"ראה גוש קטיף ,ראה עמונה ,ראה בריחה
מאחריות בהקשר למפלה הצבאית במלחמת
לבנון ...אבל 'לא אבדה תקוותנו'! עִם העשייה
החינוכית המבורכת ביהדות הדתית לגווניה,
עם ריבוי האוכלוסין בכל ההתיישבות הדתית,
עם הנוער החדש והנחוש ,עם בנות נווה תרצה
ועם הדומים להן  -עִם אלה ועִם רבים אחרים
הפועלים למען עתידו הרוחני של עַם ישראל -
בחסדי ד' ,עמם ניוושע".

מקדש טכנולוגי
לפי תפישה זו ,העשייה של מכון המקדש
מקרבת את הגאולה ,או שזו הכנה כדי שבעת
שנהיה ראויים לא יתפסו אותנו לא מוכנים?
"מכון המקדש לא קם כדי לקרב את הגאולה.
גם לא ל'הכנה ,שלא יתפסו אותנו' .שם המכון
מעיד על תפקידו' :המכון ללימוד ,מחקר ובניין
המקדש' .תקנון המכון נפתח במטרת העמותה:
קיום מצוות עשה שבתורה 'ועשו לי מקדש',
ככתוב ברמב"ם .התקנון חתום על-ידי שר
הפנים של מדינת ישראל  -השר בורג ז"ל .כל כלי
שאנו מייצרים הוא עוד חלק ממצוות עשה של
בניין המקדש .כל יהודי שמצטרף לעשייה מקיים
מצות עשה מן התורה .לעומת זאת ,מי שיודע על
העשייה שבמכון ,ונמנע מלהצטרף ולתרום את
חלקו  -חוששני ,שהוא מבטל מצוות עשה".

אם לרב היה ניתן המנדט מטעם המדינה,
והוא היה מקבל את האחריות המלאה על הר
הבית ,איך הוא היה נוהג?
"תוך  24שעות ,היו הכוהנים מדליקים נרות
במנורת המקדש .כמו כן ,היו מקריבים קורבן
תמיד ראשון על גבי המזבח ותוך שלוש שנים
היה עומד בהר הבית מקדש שטרם נראה
כמוהו מעולם".
שמעתי שבחלק מהכלים שאתם בונים
במכון ,אתם משלבים גם טכנולוגיה שלא
הייתה קיימת בבתי-המקדש הראשון והשני.
"אכן כך .בכיור גדול העומד לפני סיום
יצירתו מותקנים אביזרים חדשניים :חימום
המים לימות החול ,שעון מיוחד לשבת ,מדיד
למדידת המים הרצויים לכל כוהן ,ומתקנים
מיוחדים לכל כוהן כדי שיוכל לקדש ידיו ורגליו
על-פי כל השיטות בהלכה .כמו כן' ,מוכני'
עם מתקנים מיוחדים לפתרון 'בעיית לינה'
של המים ועוד .כך גם באשר למנורת זהב
חדשה שבתכנון ,הננו מפתחים שיטות חדשות
לייצורה ,ועוד היד נטויה".

"ועשו לי מקדש" .הרב ישראל אריאל עם כלי הנבל של הלווים

כשאתה רואה את מחלות הדור אל
תחפש את הפתרון בריפוי הרגל,
היד או העין .המחלה היא מחלה
מרכזית בלב .רק כשיקום עם
ישראל ויבנה את המקדש בהר בית
ד' ,ישוב הלב לאיתנו ,וישוב עם
ישראל לבריאותו
אם כך בכלי המקדש ,אזי במקדש עצמו יהיו
מחשבים ,מזגנים ,מנופים וכדומה?
"אינו דומה מקדש שלמה למשכן ,שכן שלמה
הוסיף בו דברים חדשים בהתאם לחידושים
שבדורו ' -הים שעשה שלמה' ,עמודי 'יכין
ובועז' ועוד .כך גם במקדש הורדוס נכנסו
שכלולים שלא היו במקדש שלמה .וכך גם
בעזרת ד' בבית שלישי שנבנה כולנו במהרה
בימינו .יהיו בו מחשבים ,מיזוג אוויר ,חימום
רצפה ,מקוואות מים חמים ותקשורת חדשנית
ומשוכללת לישראל ולעולם כולו".

'שדרוג' הקורבנות?
אם כבר מתקדמים עם הטכנולוגיה ,אולי
כדאי גם 'להתקדם' עם עניין הקורבנות? בטוח

אפשר למצוא היום פתרונות יותר עכשוויים
גם לזה.
"שימוש בטכנולוגיה אינו בהכרח
'התקדמות' .יש טכנולוגיה שאינה אלא נסיגה
אל חיי הפראים ביער' .להתקדם' פירושו ללכת
על-פי מצוות התורה ,שהן המגביהות את
האדם לגבהים .לשם כך בדיוק קיימת מצוות
המקדש ,כדי לקרב ולקדם את האדם אל בוראו.
לפיכך ,כל מה שקשור להלכה יישמר בקפדנות
ככתוב בתורה שניתנה מסיני ,כי רק שמירה
קפדנית על מצוות ד' מבטיחה את ההתעלות
וההתרוממות במקדש כרצון ד' ,וכדברי חז"ל
על תפקידו של המקדש (בראשית רבה ע' ,ח'):
'משם שואבים רוח הקדש'".
במה אתם עסוקים בימים אלה במכון? מה
הפרויקטים שנמצאים כרגע בתכנון ובעבודה?
"בנוסף למה שתיארתי על הכיור ,אנחנו
ניגשים בימים אלה להקמת משמרת כהונה,
לראשונה מאז אלפיים שנה .המשמרת תיקרא
משמרת יהויריב .תיפתח הרשמה ,יוכנו 120
מערכות של בגדי לבן ,כל כוהן על-פי מידותיו.
כן תוקם משמרת לוויה ראשונה ,אף היא בבגדי
לויים .גם נייצר בעז"ה את כלי הנגינה לאנשי
המשמרת במספר הראוי ,כמובא ברמב"ם כלי
מקדש ג' ,ד'".
לסיכום ,שבת פרשת תרומה היא הזדמנות
טובה לפנות אל הציבור בעניין המקדש .איזה
מסר הרב רוצה להעביר?
"מצוות בניין המקדש היא בבחינת מת מצווה
שאין קוברים ואין מי שיטפל במצווה .לאחר
 2000שנה של חורבן וארבעים שנה שהקב"ה
הביא אותנו חזרה אל מקום המקדש ,אנחנו
מצווים לטפל במצווה הזו .במכון המקדש יש
כשלושים עובדים הפועלים יומם ולילה כדי
להחיות את המצווה הזו מחדש בדורנו.
"אנחנו פונים לכל מי שיראת ד' בלבו :אל
תעמוד מנגד ,אל תהסס ,המצווה קוראת לך.
הראשונים שיזכו לחדש את המצווה  -הקב"ה
יגלגל בזכותם את המצווה כולה .לכן ,אתה
שקורא את הדברים עכשיו ,נקרא להצטרף
לפעילות במכון המקדש .כל אחד יכול לתרום,
גם נער ונערה צעירים יכולים.
"אחת הדוגמאות לכך הן ארבע בנות
שלאחרונה הכינו ביוזמתן אבנט ומצנפת לבגדי
הכהונה .אנשים אחרים פשוט תורמים עגילים
וטבעות .כולם מוזמנים ללמוד ,ללמד ,לשמור,
לעשות ולקיים את המצווה כפי שעשו אבותינו
במדבר ,לאחר מכן דוד ושלמה בירושלים,
עזרא ועולי בבל בבית שני ויהודה המכבי
והחשמונאים במהלך הבית השני.
"הבית השלישי לא יקום מדיבורים וגם לא
משירים לכבוד המקדש ,אלא ממעשים ,ככתוב
'ועשו לי מקדש' .אם אתה כן עם עצמך ,קום
ועשה".

מקדש של העם

נכון להיום ,המכון הכין את רוב הכלים שדרושים
לשימוש במקדש 70 :מתוך  93כלים שדרושים
לתפעול המקדש מוכנים לשימוש מיידי.
הכלים הגדולים שהוכנו הם מזבח הזהב ומנורת
הזהב ,שהוצבה לאחרונה אל מול הכותל .המזבח
עליו מקריבים את הקורבנות בבית-המקדש עשוי
מאבנים ,והוא צריך להיבנות במקום מאבנים
מיוחדות שלא הונף עליהן ברזל .תוכניות מפורטות
להקמת המזבח כבר מחכות במכון המקדש.
מבצע מהפכני שנמצא בימים אלה בעיצומה של
מלאכת ההכנה הוא הקמת כיור נחושת ענק .הכיור
הנוכחי שקיים במכון מספיק לכחמישים כוהנים .לפני
כמה חודשים הגיע למכון המקדש יהודי שרצה לתרום
איזשהו כלי ולהישאר בעילום שם .במקביל ,באותו
זמן פנה למכון מפעל מתכת מאזור עכו ,שבקרבתו
נפלו כמה טילים במהלך מלחמת לבנון .המפעל רצה
לתרום עבודה כדי להודות לקב"ה על ההצלה.
במכון המקדש החליטו לחבר בין התורם לבין
המפעל הצפוני ,וכך נולד הכיור החדש .מדובר
בכיור ייחודי הכולל גם מערכת חימום מים פנימית,
ידידותית לסביבה .בכיור מותקן רכיב מיוחד הדואג
לכך שחימום המים ייפסק עם כניסת השבת ,ומדיד
הדואג מצד אחד למנוע בזבוז מים ומצד שני מוודא
שכוהנים לא ישתמשו בפחות מדי מים .החידושים
לא מסתכמים רק בטכנולוגיה ,ומגיעים אף לשדות
ההלכה :בכיור מותקנים ברזים מיוחדים הפועלים
בשתי שיטות שונות ,כדי לממש את כל השיטות
ההלכתיות ,ולצאת ידי חובה לפי כל הדעות .הכיור
החדש יכול לשמש מאות כוהנים .במכון מספרים
שהכיור יהיה מוכן לשימוש כבר עבור הקרבת קורבן
פסח הקרוב...
במכון החליטו לאחרונה לעבור לשלב הבא :עד
כה היו מכינים כלי אחד מכל סוג כדי שיעמוד
במוזיאון; מעתה הוחלט להתחיל לייצר עוד כמה
פריטים מכל סוג ,כדי שברגע שהמקדש יוקם ,מייד
יוכלו להתחיל לעבוד כמו שצריך.
משימה נוספת הנמצאת בעבודה בימים אלה היא
אריגת  120סטים של בגדי כהונה .במכון מסבירים
שהמטרה היא שכל כוהן שירצה בכך ,יוכל לקנות לעצמו
סט של בגדי כהונה .עלות של סט כזה תהיה כ2,500-
שקלים ,והכוהנים יוכלו לקנות את הסט בתשלומים.
זו הפעם הראשונה בה מוצעים מוצרי מקדש לציבור
הרחב .לצורך הכנת הבגדים ,הגיעה ארצה לאחרונה
אונייה מהודו ובה  350קילוגרם של חוט פשתן מיוחד
העשוי משישה חוטי פשתן לבן (בגדי שש).
במכון המקדש מאמינים שמצוות 'ועשו לי
מקדש' תקפה גם היום על כל אחד ואחד ,וקוראים
לכל מי שרוצה להיות שותף ,לתת תרומה מכל סוג
שהוא .התרומה יכולה להיות כסף או כמו שרבים
תורמים :טבעות זהב ותכשיטים שונים .במכון
מספרים כי לאחרונה נתקבלו פניות מיוחדות
לתרומות ,דוגמת אנשים שתרמו מהידע שלהם
את עיצוב אתר האינטרנט של המכון ,או אנשים
המוכשרים בתפירה שהשתתפו במלאכת החייטות.
זה מה שנקרא 'מקדש של העם'.
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אלי גרינברג
מרצה בבית 'מים' ירושלים

שקט ,בבקשה!
אתה יושב בחדר ,מנסה לתפוס קצת
שקט לעצמך .ניתקת כבר את הטלפון,
הרדיו והמחשב כבויים .היה לך יום קשה,
החיים לא כל כך ברורים ,וממש לא הייתה
מזיקה לך קצת פרספקטיבה או זווית
חדשה על מה שקורה .אבל כמו כאבי
שיניים ,המחשבות הטורדות לא מפסיקות
לצוץ ,זו אחרי זו ,במין זרם טורדני שאינו
פוסק .כבר ניסית להפסיק לחשוב על מה
שהיה אתמול ושלשום וסתם לעצור לרגע,
אבל הקול הפנימי ממשיך לדבר ולדבר...
הרבי מקוצק שאל פעם את תלמידיו" :היכן
נמצא הקב"ה?" ,וגדולי התלמידים ענו מייד" :בכל
העולם כולו ,הרי מלוא כל הארץ כבודו!" .חייך
הרבי מקוצק ,ואמר" :לא כך הוא הדבר .ד' יתברך
נמצא בכל מקום שמרשים לו להיכנס ."...ברור הרי
שכל אחד מאיתנו היה מעוניין לקבל ביקור של
ד' יתברך במוחו ,בלבו ,בגופו .להיות כלי מחזיק
ברכה ,מרכבה עליה שורה השכינה .אך למה אנחנו
עדיין רחוקים מזה כל כך? אולי ,על-פי דרכו של
הרבי מקוצק ,עדיין לא נתָנו לקב"ה להיכנס.
חכמי המקובלים אומרים שטרם בריאת
העולם ,היה העולם מלא כולו באלוקות .כתוצאה
מכך ,לא היה מקום לעולם ,והיה צריך הקב"ה
כביכול לפנות עצמו ולברוא חלל פנוי ,בו יהיה
מקום להתקיים לכל העולמות הנבראים .הקב"ה
נתן לנו להיכנס אל תוכו .אנחנו בפנים .בדומה
לכך ,אומר האדמו"ר מפיאסצנה בספרו 'דרך
המלך' על פרשות השבוע ,על האדם לפנות

אני עסוק מבחוץ וטרוד מבפנים.
איך מפנים מקום לקב"ה בתוך
כל הרעש הזה? איך הופכים את
ראשי לכלי להשגת אלוקות?
מקום בקרבו ,בתוך ים מחשבותיו הגועש ,ולתת
מקום לקב"ה להיכנס .קצת להירגע ,להיות פחות
מלאים מעצמנו ,להיפתח אל המעבר הגדול כל כך,
הממתין לנו רק לשנייה של שקט ,לקצת מקום.
חז"ל אמרו שבכל יום יוצאת בת קול מהר
סיני ,קוראת לעם ישראל ולבריות כולן לשום
לבם אל התורה .על מאמר זה תהה הבעש"ט:
"היכן היא אותה בת קול? מדוע איננו שומעים
אותה?" .תשובתו של הבעש"ט הייתה שבכל יום,
אל תוך שלל מחשבותינו השוטפות והגועשות,
על עיסוקינו הרבים ,מסתננות להן מחשבות
אחרות ,עדינות יותר ,עמוקות יותר ,שקטות
יותר .מחשבות של אמת .על ד' ויחסינו עמו,
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ובכלל ,לאן אנחנו רצים כל כך מהר.
אם תזכה ,אומר הבעש"ט ,תבחין
ברגעים האלה ,ותיאחז בהם .תפתח
אותם לכלל מחשבה רחבה ,לא מרצדת
וחד-פעמית .מסיני קורא לך ד' ,בתוך
חיי היומיום ותהפוכותיהם .אך זה
קשה ,אנחנו אומרים .כל הזמן גועשות
מחשבות בראשי ,אני עסוק מבחוץ
וטרוד מבפנים .איך מפנים מקום לקב"ה
בתוך כל הרעש הזה? איך הופכים את
ראשי לכלי להשגת אלוקות?
למספר תלמידים מובחרים ,בשנת ה' אלפים
תרצ"ו ( ,)1936פתח האדמו"ר ר' קלונימוס קלמיש
מפיאסצנה פתח ,וגילה דרך ברורה להשגתו של
השקט המבוקש .מחשבותיו של האדם ,אמר
האדמו"ר ,נעות במשך היום בקצב מהיר ,כאשר
הוא עסוק בענייני העולם הזה .הרפיה מחשבתית
ושחרור מסוים מן ה"אני" ,חווה האדם כאשר הוא
במצב של שינה .בשנתו אין האדם מפעיל את רצונו
באופן יזום ,והוא במצב שניתן לכנותו "ביטול" של
הדעת וכלי המחשבה הרגילים .אם כן  -עיקר
עבודתו של האדם החפץ לפנות מקום לקב"ה
במחשבתו היא להגיע למצב של "שינה ערנית"
או לחילופין "ערות ישנה" .במצב זה ,של נסיגת
המודעות היומיומית ,מתחיל הצעד הראשון שאנו
פוסעים בדרך הארוכה שמטרתה היא לתת לקב"ה
דריסת רגל בעולמנו הפנימי ,לקדשו ולטהרו.
להדרכותיו המעשיות של האדמו"ר מפיאסצנה
להשקטת המחשבה ,נייחד את מאמרנו הבא.
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שיחה גלויה
ראיון עם ריקי דמרי

עשייה נשית

ריקי דמרי ,אם לשישה ,מנהלת את 'מכון ליברמן' במרכז החינוכי רמות שפירא העוסק בהכנה של נערים
ונערות לחיי משפחה ,בנושאים שבינו לבינה ובהכוונה לשירות מועיל .בשיחות אל תוך הלילה ,הבנות
נפתחות ומתייעצות איתה על הנושאים הרגישים שמעסיקים אותן .בראיון היא מספרת איך לדבר עם
המתבגרות במישור האישי ואיך המוסדות חייבים להיערך בהתאם.

חשוב
הנע שההורה יהי
ה
מ
עו
ר
ב
רה,
בהת
נשמ כל זה מתוך נקודת מבט לבטויות של
הג
של
של ' דולה ,יש לה צרכים .לא נערה הזו יש
ממ
אני עברתי א
ת
ה
קום מתנשא
ח
יי
ם,
ו
אני אגי
ד לך מה טוב'
החיצוניות הרעשנית והמזויפת והבלתי נקייה .כמה
שלא נסביר לבנות על ההשלכות של מעשיהן ,אנחנו
לא יכולים להחליט בשבילן .אנחנו רק יכולים להיות
הסמן הימני שלהן ,לחדד את כושר ההבחנה שלהן
ולחבר אותן לעולם התורה".
את חושבת שרק גורם חיצוני יכול להתערב?
"פעם חשבתי כך ,היום אני חושבת שצריך לתת
לנערה חום וקבלה .צריך לתת תחושה שתמיד יש לה
לאן לחזור .חשוב שההורה יהיה מעורב בהתלבטויות
של הנערה ,כל זה מתוך נקודת מבט שלנערה הזו
יש נשמה גדולה ,יש לה צרכים .לא ממקום מתנשא
של 'אני עברתי את החיים ,ואני אגיד לך מה טוב'.
בהרבה מאוד אולפנות יש יותר ויותר מּודעּות לנושא.
המורים הרבה יותר פתוחים לתלמידים שלהם,
ויודעים איפה הבנות באמת נמצאות".
יכול להיות שהן נפתחות אלייך מפני שהן
מרגישות שאת מבינה לליבן?
"אני חושבת שזה אחד מהכוחות שמשפיעים
על הבנות .בצבא עבדתי כקצינה במרכז קידום
לאוכלוסיות מיוחדות ,וחוויתי הרבה דברים .היום
אני יכולה להגיד שבת דתית שנכנסת לצבא יכולה
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יום שני ה‘ באדר א‘ )(11.2.08
במכון ”בנין שלם“ ,הרובע היהודי ,ירושלים.
שיעורים מפי˘Â¯È˙ ‰„Â ¯˘˘ ‰ÏÈ‚ :

שזרים לעולמה הדתי וגם התנהגויות בעייתיות
שהשפעתן לא בהכרח חיובית .בכל נתינה אנחנו
נותנים ומקבלים ,אך גם משלמים מחיר".
והשירות הלאומי? גם שם לא תמיד הכל ורוד.
"לצערי הרב ,גם השירות הלאומי נושא בחובו
הרבה קשיים .בנות מוצאות את עצמן מחפשות
מקום שיקבל אותן ,לא מתקבלות למקומות
שמתאימים להן .הצבא הרבה יותר מושך אותן,
המדים הרבה יותר מושכים אותן .לדעתי ,הרבנים
והאנשים שקשורים לשירות הלאומי צריכים לפתור
את הבעיות האלו ולתת מענה לצרכים של הבנות
בתוך המסגרת של השירות לאומי .עליהם להבין
שהשירות הלאומי צריך להיות יותר פתוח למגוון
אוכלוסיות כי אלה שלא יתקבלו יפנו למערכת
הצבאית ושם יכול להיות הרס מבחינתן".
מה את מציעה לעשות עם הנערות שמנסות
לעבור גבולות?
"בגיל הזה יש צורך טבעי למתוח את הגבולות .יש
משפט באנגלית שפירושו 'אם אתה לא יכול להילחם
בהם ,הצטרף אליהם' .פעולה חזיתית לא תביא
לשום מקום .אני מאמינה שצריך ניתוב בריא בגיל
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ריקי עברה את המסלול הקבוע בחברה הדתית.
בית-ספר דתי ,תיכון דתי ,בני עקיבא .לקראת סוף
התיכון התלבטה באיזה שירות לבחור ,ולבסוף
החליטה להתגייס לצה"ל .שמונה שנים עברו עליה
במערכת הצבאית ,ובמהלכן עברה ,לדבריה ,שינויים
משמעותיים ומהותיים בחשיבתה האישית והערכית.
בשנים האחרונות היא מרצה בנושא בפני בנות
במסגרות שונות .בשיחות האישיות שלאחר ההרצאה
הבנות מגלות בפניה את סגור לבותיהן.
מה המצב בשטח?
"פעמים רבות אני נפגשת עם בנות ממסגרות
תורניות מאוד .לפעמים ,בהרצאה ,נדמה לי שאני
לא מדברת אל כולן .ואז מגיעות אליי בנות לשיחה
אישית לאחר ההרצאה ,והדברים נראים אחרת.
לא מזמן קרה שבמשך הרצאה שלי הייתה בת שכל
הזמן הפריעה .יצאתי בתחושה של "לא הלך" .לאחר
ההרצאה היא ניגשה אליי ובכתה ללא הפסקה.
"היא סיפרה לי שהיא יוצאת עם בחור מהשכבה
שלה שכל הזמן כופה את דעתו עליה .הוא לא מרשה
לה לצאת עם חברות ,ואם הוא כבר מרשה לה הוא
אומר לה ללבוש בגדים מכוערים כדי שאף אחד לא
יסתכל עליה ,בקיצור :בחור שהוא בפוטנציאל להיות
גבר אלים אחרי החתונה.
"מסתבר שיש הרבה סיפורים עם בעיות בתחום
של בינו לבינה :קשרים לא נכונים ,חברויות עם
אנשים מבוגרים אפילו בעשרים שנה ,קשרים עם
בחורים שאינם יהודים ,בנות שעברו את כל הגבולות
ולא מצליחות לצאת מהמעגל המורכב הזה".
למה לדעתך הבנות מרגישות נוח לפנות אלייך?
"הן מרגישות שיש להן אוזן קשבת שיכולה להכיל
אותן במקום שבו הן נמצאות; שיכולה לבוא אל הבת
בעמדה לא שיפוטית; שמבינה שרק במקרה היא זו
שיושבת פה ולא אני; שמסוגלת להבין שאולי עכשיו,
בזכות השיחה ,משהו ייפתח או ישתנה; שיכולה
להאמין בהן.

"כל אחד שנמצא במציאות מורכבת יכול להכיר
בעצמו צדדים שקודם לא הכיר .אני אומרת לבנות
שילמדו להכיר ולאהוב את עצמן ,להכיר את הכוחות
שבהן .כי כשמתחברים לפנימיות ,לא מחפשים את

להגיע עם מחשבות נקיות ,ולמצוא את עצמה נפצעת
פצעים נפשיים שלפעמים קשה לרפא אותם אחר
כך .מה שנראה לה חוויה בהתחלה – יכול להתגלות
כצלקת לכל החיים .מי שמתגייסת מגלה מושגים

חכמת
נשים

שמֵחַה
להתחפש ל ְ ֹ
הרבנית ימימה מזרחי

"כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה ,כך משנכנס
אדר מרבין בשמחה" (תענית כ"ט).
כיצד ניתן לצוות על אדם לשמוח כשהמציאות
מדכאת? כאן טמונה הבשורה הנפלאה בדברי
חז"ל :לאדם שליטה מוחלטת על יכולתו לשמוח
או להיעצב ,שכן השמחה מצווה היא,
והקב"ה אינו מצווה על מה שמעבר
ליכולת האנושית!
השמחה היא מעין "כפתור
וֹוליום" .בהיכנס אב – יש להנמיכו,
ובאדר  -להגביר את עוצמתו.
מהי ,אם כן ,עבודת השמחה? עונים
חז"ל" :מרבין בשמחה" ולא "מרבין
את השמחה" .כל עוד תחשבי ששמחתך
טמונה במה שמחוצה לך – "כשאתחתן אשמח",
"כשארזה  15ק"ג אשמח"" ,כשאזכה לפרי בטן אשמח"
– ההתמקדות במה שעדיין אין לך תרחיק ממך מיניה
וביה את השמחה!
כמה פעמים הופתעתי לפגוש בחורה שנישאה
לאחר שנות חיפושים ,והנה – היא קודרת ונרגנת
כשהייתה .שכן אדם עצוב הוא אדם עצוב ,יהיו
השינויים בחייו אשר יהיו!
יש להרבות בשמחה :לראות ריבוי ושפע במה שיש.

לא "ונהפוך את" בן זוגי לעדין ומתחשב ,את ילדיי
לממושמעים ואת עצמי לרזה וחטובה .כי אם "ונהפוך
הוא" שאותו מצב עצמו הוא שיהפוך משמח בעיניי.
"זה כל כך מלאכותי!" ,את אומרת" .להלביש
מציאות אפורה בבגדי רקמה?" .סוד השמחה
מצוי ביריעות המשכן העשויות "מעשה
חושב" .מצד אחד רקומה דמות אחת,
ומעבר לה ממש " -ונהפוך הוא!",
דמות אחרת לחלוטין! לשם כך יש
צורך ב"מעשה חושב" ,היינו עבודת
המחשבה (אותיות "בשמחה").
ואולם בכך לא די" :יריעות עִזים
שבמשכן  -זכר לגדיי עִזים שלבש
יעקב כשבא לקבל את הברכות" (תנחומא
לפרשה) .לכאורה ,השיג יעקב את הברכות במרמה
ובמלאכותיות .ובכלל ,מה הקשר ליריעות המשכן?
והסבר המדרש מופלא :לעתים ,רק כשהמציאות
"מתחפשת" ,ניתן לגנוב את הברכות .מה שנראה
במשכן כחיצוניות ופאר מוגזמים ,הוא הוא סוד
"שהשמחה במעונו".
בחודש אדר ,המצוי הוא להתחפש לשמחה –
במחשבה ובמראה החיצוני  -ואז תחפש השמחה
אחרייך ותמשוך אלייך את כל הברכות כולן!

חינוך הבנים
רותי צור
זהו .לא מזמן תם טיולנו בין הישיבות
אליהן ניסה בננו להתקבל לקראת כיתה
ט' ,ומכולן קיבל תשובה שלילית (למעט
אחת) .טוב ,אז הוא יישאר בישיבה
התיכונית הרגילה שליד הבית ,אליה
הוא רץ כבר בשש בבוקר לדף יומי ,שיעור,
תפילה ,יום לימודים ארוך ,ובשעה חמש אחר
הצהריים הוא שוב מתייצב שם ,מרצונו החופשי,
ל"כולל אחר הצהריים" ,עד השעה שבע בערב.
כל ה"טיול" הזה בין הישיבות לימד אותי הרבה.
במתכוון אני קוראת לזה טיול :אוטובוסים בלי
סוף ,ימי חופשה רבים מהלימודים ,כיופים ,חוויות
חברתיות ועוד.
אנחנו מחפשים את הפנימייה הכי טובה לבן שלנו,
בן שהשקענו בו  13שנים של עמל ויגע במידות,
בלימוד תורה ,בשמירת הלשון ,ביחס לזולת ,ובסוף
אומרים לו' :אתה לא מספיק טוב' .טוב ,הם לא
בדיוק אומרים את זה ככה .יש להם ניסוחים עדינים,
שמשתפרים משנה לשנה ,אבל בשּורה התחתונה:
אתה לא בשבילנו!

רבותיי ,הגיע הזמן להסתכל קצת פנימה.
בחינת אישיותו של נער שהוריו עיצבו
אותו על-פי דרך תורה אינה נבחנת
ביום אחד של בחינות כניסה ,גם
אם גיוונו את היום בעשר שעות של
פעילויות שונות.
כל מכתב שלילי שבני קיבל מאחת
הישיבות זכה מאיתנו לאותה תגובה" :הם לא זכו
בך!" .כל אות במשפט הזה היא אמת לאמיתה.
לסיום ,סיפור קטן שנגע מאוד ללִבי :בחזרה מאחת
הישיבות בדרום ,מהישיבות הנחשבות למעולות,
הוא סיפר בתמימות שבשאלון הכללי שאלו אותם:
"כתוב מי הם האנשים הבאים .1 :רבע לשבע ."...בני,
שלא שמע שיש להקה בשם הזה ,ניגש לבירור אצל
המדריך ,והלה השיב לו שיכתוב מה שהוא יודע .בני,
בתמימותו ,כתב" :זאת שעה" .כששמעתי ממנו את
הסיפור ,חייכתי אליו ,לחצתי את ידו ואמרתי לו:
"אשריך שלא ידעת את התשובה".
רבותיי ,התחילו להסתכל קצת פנימה!
ו...כן ,אבא של בני הוא רב.

המשך הראיון

צעיר .לדוגמה ,יש בלבול גדול כי מצד אחד בנות
הולכות לתנועות נוער מעורבות ,ומצד שני אומרים
להן שאסור לגעת בבנים .זה קשה .צריך ללמד אותן
שמה שצנוע זה לאו דווקא מכוער אלא להיפך.
"אם בציבור שלנו לשמור נגיעה יהיה אִין ()in
וצנוע יהיה יפה ,הנערים והנערות לא יחפשו את זה.
הגיעה אליי כלה חילונית .ישבתי איתה בקפה במרכז
העיר ,כשקולות מוזיקת טראנס נשמעים ברקע .ואז
היא סיפרה לי שהם 'שומרים נגיעה' .הייתי בטוחה
שאני לא שומעת טוב .ביקשתי שתסביר לי ,והיא
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הסבירה שזה מין דבר כזה שאם שומרים עליו,
גורמים לבן זוג להתחתן מהר יותר .אם אצלה זה
כבר 'נחשב' ,הגיע הזמן שגם בציבור שלנו".
לסיום ,את אמא לשישה ילדים ורעיה של בעל
עסוק .למה לקחת על עצמך את הנהלת המכון?
"זאת הייתה החלטה לא קלה ,אבל הרגשתי
שהנושא חשוב לא רק לבנות שמגיעות ,אלא לעתיד
של עם ישראל כולו .הכל מתחיל מהבנייה של הבתים.
למרות כל הלחץ שמסביב אם יש משהו שאני לא
מוכנה לוותר עליו ,זה השיחה עם הבנות בגיל הזה".

הליכות ביתה

פרו ורבו :עד כמה
הרב אליעזר מלמד

למדנו בפעם הקודמת ,שמהתורה חייב אדם
שיהיו לו בן ובת ,ויש לעשות הכל כדי לקיים
את המצווה מהתורה .ואפילו ידע אדם בוודאות
שילדיו יהיו רשעים ,חובה שיוליד בן ובת.
הוסיפו חכמים ואמרו שמצווה להוליד עוד
ילדים ,אלא שאם יודע שיהיו רשעים ,עדיף
שלא להוסיף לקיים את המצווה מדברי חכמים.
וכמה היא המצווה מדברי חכמים? יש אומרים
שכוונתם שיהיו שני בנים ושתי בנות .ברוב
המשפחות ,כאשר יש כחמישה ילדים ,כבר יש
שני בנים ושתי בנות (טז ,פרי יצחק) .ועל כן אפשר
לומר שקיום המצווה הבסיסית מדברי חכמים
להקים משפחה בת כארבעה עד שישה ילדים.
מעבר לזה ,יש הידור מצווה להוליד עוד ילדים.
ואל יאמר אדם שהידור מצווה זה הוא קל,
שאין לשער את גודלה של המצווה .ואמרו
חכמים במשנה (סנהדרין ד ,ה)" :כל המקיים
נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו
קיים עולם מלא" ,הרי שהמוליד אדם ומגדלו
על אחת כמה וכמה .וכן אפשר ללמוד קל
וחומר ממצוות הצדקה והחסד ,עד כמה גדולה
המצווה להוליד ולגדל ילד נוסף .כי אין חסד
גדול כחסד שגומלים ההורים עם ילדיהם .וכן
ברור שהמוליד ילד נוסף מקיים מצוות "והלכת
בדרכיו" (דברים כח ,ט) ,ומה הוא בורא עולם
ומוסיף בו חיים ,אף אנחנו שותפים לכך .וכן
כתב הרמב"ם (הל' אישות טו ,טז)" :אף על-פי
שקיים אדם מצוות פרייה ורבייה (בבן ובת),
הרי הוא מצּווה מדברי סופרים שלא יבטל
מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח ,שכל
המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם".
אומנם כיוון שמדובר בהידור מצווה ,יש מקום
לשיקולים נוספים .למשל ,הורים שמשערים
שאם יוסיפו ויילדו מעבר לשבעה ילדים ,יקשה
עליהם לגדלם ולחנכם לתורה ומצוות ודרך
ארץ  -מוטב שיהדרו בחינוך שבעת הילדים.
וכן מי שיודעים שהעומס מכביד עליהם ,ואם
יהיו להם ילדים רבים ,עצבנות וכעס ילוו את
חייהם וחינוך ילדיהם ,מוטב שיהדרו פחות
במצוות פרו ורבו ,כדי שיוכלו לעבוד את ד'
בשמחה ובנחת .ויש שיכולים להחליט להדר
פחות בפרו ורבו כדי שיוכלו להשקיע את
כוחותיהם ומרצם באפיקים חשובים אחרים,
שאף בהם ניתן לקיים מצוות גדולות .והכל
יהיה לשם שמיים (כמובן ,שגם המניעה צריכה
להיות על-פי ההלכה).
המעוניינים ללמוד עוד על הנושא ,יכולים לרכוש
את הספר 'רביבים' בענייני משפחה וחינוך
מאת הרב אליעזר מלמד ,שיצא לאור לאחרונה.
להזמנות :טל' 02-9708588

שנה מעוברת
אורה רבקה וינגורט
בדרך כלל אינני חסידה גדולה של ימי שגרה משעממים ,אבל
המחשבה על כך שאנו בפתחו של חודש שלם נטול אירועים
פשוט מציפה אותי רוגע ושלווה .האם זו הדחייה בשלושים יום
של 'קדחת הפסח'? אולי .אבל לא רק .פשוט ,מפעמת בי תחושה של
קבלת מתנת חיים נדירה ,עוד זמן לחיות ולעשות ,נטו.
מהלך החיים השוטפים דומה לא אחת למרוץ .לא רק בחיים עלי אדמות הדבר כך.
הזמן הקשור בשמש נע כל העת קדימה ,ואנו מוצאים את עצמנו בניסיון 'להדביק את
הקצב' .בנקודה זו יש חוכמה מיוחדת ,וליתר דיוק 'בינת עתים' (על-פי דה"א י"ב ,ל"ג; דברים
ל"ג ,י"ח וברש"י) .הבינה כיצד להאט את הקצב וליצור איזון על-ידי הוספת חודש נוסף.

מעניין הדבר שלחודש הנוסף אין שם עצמי .נדמה ,שכל מהותו
של חודש אדר הנוסף היא לדור קצת יותר במקום בו אנו
נמצאות ,רגע לפני השפע החדש של ניסן .לחיות קצת יותר
את המצב ואת הזמן בו אנו נתונות .ייתכן שהתוספת היחידה
היא לעשות את מה שאנו כבר עושות – בשמחה ,שכן השמחה
קשורה ביכולת להיות היכן שאתה נמצא ולהפיק ממנה את
המקסימום" .איזהו עשיר? השמח בחלקו" (אבות פ"ד ,מ"א).
לא בכדי נקראת השנה בה קורה התהליך המדהים הזה שנה מעוברת.
היכולת הנשית להרות היא האפשרות לשהות עם דברים לאורך זמן ,ולתת כך לחיים
לרקום עור וגידים .סוד העיבור ,כאמור ,נקרא 'בינה' ,וגם זו מידה נקבית ,שמהותה
הפיתוח לאורך ,לרוחב ולעומק של ברק החוכמה הזכרי (ראי תניא אגה"ק ט"ו).
יהי רצון שנזכה כולנו לבחינת "אם הבנים שמחה".
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איש אשר ידבנו ליבו | המשך הרב אריאל
אדם הנותן צדקה פותח את סגור לבו ואת קימוץ ידו.
הוא מחנך את עצמו לתת ,הוא מרגיל את עצמו לא
לתת רק לעצמו .זה תרגיל חינוכי שבאמצעותו הוא
שומר על נטיותיו המוסריות ,לבל תעלינה חלודה
ולבל תישחקנה ותתאבנה.
אדרבה ,היא הנותנת! דווקא היעדר הסימפתיה
לקבצנים ולגבאים השונים ,ודווקא הספקות
והלבטים המלווים את הנתינה להם ,המעמידים את
האדם במבחן מוסרי קשה ,הם הם המצדיקים את
מעשה הנתינה .באמצעותם מחנך האדם את עצמו
לתת בלי מעצורים ובלי חישובים תכליתיים.
ייתכן באמת שקבצנים אלה אינם זקוקים כל כך
לפרוטותינו .אם כי אין לנו כלים לבדוק זאת .אך
העובדה שהקבצן נזקק לרדת לשפל המדרגה ולפשוט
יד היא עצמה מוכיחה שהוא נתון במצוקה ,אם לא
כלכלית אזי לפחות נפשית .לא למענם אנו חייבים
לתת ,כי אם למעננו ,למען חינוכנו לנדיבות הלב
ולפתיחות לזולת .ייתכן שפה ושם הפסדנו סכום פעוט
שלא הגיע למטרה הרצויה ,אך לעומת זאת הרווחנו
רווח כפול ומכופל בהרגילנו את עצמנו לתת .בסופו של
חשבון ,הצדקה מרוויחה .אדם הרגיל לתת  -חלק ניכר

מנתינותיו מגיע לייעודו .לעומת זאת ,זה הרגיל לקמץ
נמנע לפעמים מלתת גם למטרה נחוצה וחשובה.
הבה נלמד מהטבע .כמה פזרן הוא .אלפי חרקים
ורבבות אבקני זרע משתתפים בהפרייתה של כמות
פירות מזערית .גם האדם עמל הרבה כדי להשיג מעט;
במלחמה מטילים טונות של פצצות ויורים אלפי
כדורים כדי להבטיח פגיעה ודאית במספר קטן ביותר
של מטרות ,והוא הדין בצדקה .אומנם אנו נכשלים
במתנת חינם במקרים רבים ,אולם רק הבזבוז יוכל
להבטיח שפה ושם נקלע גם למטרה הנכונה.
בואו וחשבו! כמה קבצנים באים כבר אלינו? נניח
שניתן לכל אחד בעין יפה ,ואז ,בכמה יסתכם הסכום
הכולל ,לכל היותר? הרי זה סכום עלוב לעומת הכנסתו
החודשית של כל אחד ואחד מאתנו .האם הקמצנות
חשובה ויקרה כל כך שכדי לטפחה ולעודדה בקרב
נשמותינו ,נחסוך שקלים עלובים אלו מכיסנו?
האם גם בבואנו לקנות מעדנים ,ממתקים,
צעצועים ,עיתונים ואביזרי מותרות שונים הננו
מדקדקים כל כך שכל שקל לא יבוזבז חלילה? האם
גם במקרים האמורים אנו מעקמים כל כך את האף
על שאנו נאלצים להשליך כמה פרוטות מכיסנו ,כפי

שאנו נוהגים עם הקבצנים? האומנם אנו בטוחים
שהבזבוז שלנו בכל מיני שמחות ואירועים שונים
אומנם מגיע לייעודו האמיתי? האם כל אוכל המוגש
לפינו עובר את חוש ביקורתנו המפותח אם אומנם
אין בו נזק לבריאות ואין בו חשש כל שהוא (טבל,
ערלה ,כשרות ,ברכה ונטילת ידיים) ,כשם שנבדקה
על-ידינו כשרותו של הקבצן?
עד שאנו מדקדקים עם אחרים  -נדקדק ראשית כל
עם עצמנו .עד שאנו בודקים אם אומנם הצדקה מגיעה
לייעודה הנכון  -נבדוק אם כל הוצאותינו ובזבוזינו
מגיעים לייעוד מוצדק .כי כל המרחם על הבריות ,בלי
חשבון ,סופו שגם מרחמים עליו באותו קנה-מידה.
מוטב שניכשל במתנת חינם מאשר שניכשל
בקמצנות חינם.
השאלה נשאלה אומנם ביישוב קטן שפוקדים
אותו קבצנים מעטים לעיתים רחוקות .אולם גם
במקום הומה קבצנים מן הראוי לתת סכום כלשהו,
גם אם לא גדול ,לפחות לחלק מן הקבצנים .אין
חובה לתת לכולם ,וגם לא סכומים גדולים ,אותם
יש לייעד למטרות צדקה ברורות ובטוחות יותר.
"כי אמרתי עולם חסד ייבנה".

בעם? אין לו זכויות? מי עשה בנין הארץ ושיבת
ציון ,מי עשה מלחמת השחרור וקום המדינה ,מי
עשה מלחמות ישראל  -אם לא העם?! כמובן יחד
עם הרבנים המקיימים בעצמם "בתוך עמי אנוכי
יושבת" .ג .ומי יקבע אותה ועדה מסדרת של
הרבנים? שמא תאמר :רבנים אחרים .ומי יבחר
באותם רבנים? האם העם יבחר בהם או שמא
ראשי המפלגות יבחרו בהם? וחזרנו למצב שהם
בוחרים בעצמם.
ובכלל ,לגופו של עניין ,איפה כתוב בתורה שרבנים
ושאר אנשי רוח בוחרים חברי כנסת? ודאי שרבנים
מבררים את הפילוסופיה הפוליטית ,את הכיוון
הכללי של ההיסטוריה ,את האתיקה המדינית  -אך
לא את פרטי העניינים של המערך המדיני!
נכון שהסנהדרין קבע דברים רבים בהנהגת העם,
אך הוא זכה לאמון העם .אבל עתה יש רבנים שהינם
טובים וצדיקים אבל הם אוחזים בדעות חריגות בהן
אין הציבור נותן אמון מלבד השוליים של השוליים.
זאת ועוד ,איני רואה כיצד רבנים רבים יתאחדו
להסכים דבר אחד ,וטרם הגענו לפרוזדור שיכבדו זה
את זה גם אם לא יסכימו .וכבר כתב הרמב"ם בתחילת
פירושו על משנה סנהדרין שהסכמת כל החכמים
תהיה לעתיד כאשר תרבה זכותם ותרבה חכמתם.
ושאלו עתה רב גדול דתי לאומי אם מוכן הוא להיות
חבר בועדת רבנים מסדרת ,כאשר הסכמתו תכלול
קבלת אחריות על התוצאות ,כגון שהמפלגה לא
תעבור את אחוז החסימה או תהיה קטנה ודלה .השיב
שאין זה רעיון טוב ושהוא עלול לדרדר את הרבנות.
לכן הננו חוזרים על דברינו שעל העם לומר את
למאמרים נוספים של הרבwww.havabooks.co.il :

דברו .ועיין רש"י על תחילת פרק שבעים של תהילים
המביא מדרש חז"ל שהגאולה העתידה תבוא מכוח
העם ורק אחר כך יופיע המלך והמשיח.
וכאשר אנו אומרים 'עם' או כאשר אנו אומרים
'דתיים לאומיים' ,אנו כוללים גוונים רבים והדגשות
שונות :יותר ארץ ,יותר חברה או יותר יהדות .וכולם
חשובים" .כל אשר דיבר ד' נעשה" (שמות יט ח) ולא
נתמקד רק על חלק .התורה היא כל התורה.
כי מפלגה אינה תנועה השמה מול עיניה רק
מטרה אחת ,אלא היא מחנכת האומה ,היא מנהגת
את האומה כולה לכל אישיה ,צרכיה ומטרותיה .לכן
זה הסוד :יש להרחיב ולא לצמצם .יש לאחד את כל
הדתיים הלאומיים במובן הרחב ביותר ,כל מי שנושא
את הארץ-החברה-היהדות בלבבו בכל אופן שהוא,
ולהקים מפלגה עממית כלל ישראלית רחבה.
זהו תוכן המפקד ההולך ומתפשט עתה בארץ
וקונה כל כך הרבה לבבות .ואנשים רבים מגוונים
שונים אומרים" :זה היום קיווינו לו  -מפלגת אחים,
מפלגת ארץ-חברה-יהדות עם מכנה משותף רחב,
מפלגת עם" .אכן אנו זקוקים לה עתה יותר מתמיד,
כי מבחנים קשים מחכים לנו .והמתפקדים לכל
סוגיהם וגווניהם הם שיחליטו מי יהיו נציגיהם,
ובכך הם שישפיעו על ההיסטוריה של עמם.
הכל חוזר לנקודה מרכזית זו :האם הנך נותן
אמון בעם? האם העם שבוחר בראש הממשלה
ובכנסת ,האם העם שיוצא למלחמות ישראל ,האם
העם שהקים את מדינת ישראל  -האם גם ידע
לבחור את נציגיו הנושאים את דגל הארץ ,החברה
ויהדות? ידע גם ידע!

בואו ונחדש את המלוכה | המשך הרב אבינר
כך בימינו עלינו להכריז" :בואו ונחדש את המלוכה".
אך כיצד? פשוט מאוד .כאשר אין מלך בישראל ,כללות
האומה היא המלך  -כך מסביר מרן הרב קוק בספרו
'משפט כהן' בתשובתו הארוכה על סמכות המנהיגות
המדינית בישראל .לכן ,תנו לעם למלוך!
לא התכוונו לדמוקרטיה ישירה כמו באתונה
העתיקה ,אלא לדמוקרטיה ייצוגית הנהוגה בימינו.
אבל באמת ייצוגית ,ולא כמצב העכשווי במדינתנו
שמתוך  120חברי כנסת ,יש  89שלא נבחרו על ידי
האומה ,אלא מונו על ידי אישי ציבור ובעלי תפקידים.
אין זו הנהגה שלוחת העם אלא הנהגה ממונה .אין
זה מצב טבעי ,אין זה מצב תקין ,אין זה מצב בריא.
כוח ההנהגה נעוץ באמון שהציבור נותן בה .עיין
דברי הנצי"ב על הפסוק "שום תשים עליך מלך",
שיש הכרח שהעם הוא שישים את מלכו בראשו כדי
שייתן בו אמון וילך אחריו באש ובמים .עיין דברי
חז"ל על הפסוק" :ראה קראתי בשם בצלאל" (שמות
לא ב) ,ש"אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן
נמלכים בציבור" .משה רבנו שאל את העם אם הוא
מסכים למינויו של בצלאל על ידי ריבונו של עולם
(ברכות נה א) .אף שאול המלך לאחר שהומלך הרגיש
שלא זכה לאמון העם לכן חזר לו לביתו (שמואל א י
כו-כז) ,עד אשר נבנה אמון זה לאיטו.
ואל תאמר" :מי יערוב לנו שבחירת העם נכונה
היא? אולי הטובים הם הצריכים להחליט עבורו מי
יהיה חבר כנסת"?  -כלומר משטר אריסטוקראטי,
שלטון הטובים ,שלטון אנשי הרוח והרבנים.
ועל זה יש להשיב בשלושה :א .כך עשינו בעבר
וזה לא הוביל לשום מקום .ב .למה לא לתת אמון
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ַׁשּבָת ׁשָלֹוםֲ ,חבִֵרים י ְָקִרים,
"וְיִּקְחּו ל ִי ּתְרּומָה ֵמאֵת ּכָל אִיׁש ֲאׁשֶר
יִּדְבֶּנּו ל ִּבֹו".
ַּפעַם ַאחַת ּבָא ָענ ִי ל ְַרּבִי ְׁשמֵעל ְָקא
ְמנ ִיֵקל ְׁשְבּוְרג ,ו ְ ָאמַרַ" :רּבִי ,אֵין ל ִי ּכֶסֶף
ל ְפְַרנ ֵס אֶת ִמ ְׁש ַּפ ְחּתִיַ ,ה ַּבי ִת ַקר ו ְ ַהּיְל ִָדים
ְר ֵעבִיםָ .אּנ ָאֲ ,עזֹר ל ִי!".
ָׁשמַע זֹאת הַָרבּ ,ו ִמּכֵיו ָון ֶׁשּג ַם ְּבבֵיתֹו ֹלא
ָהי ָה ּכֶסֶף ,נ ָתַן ל ֶ ָענ ִי אֶת ַה ַּט ַּבעַת ׁשֶל ִאׁשְּתֹו.
ַּכ ֲאׁשֶר ָׁש ְמעָה הַָר ָּבנ ִית ּכִי ָּב ֲעל ָה נ ָתַן אֶת
ַט ַּב ְעּתָּה ,נ ִ ְב ֲהל ָה ו ְ ָאמְָרה" :אֹויְּ ,ב ַט ַּבעַת זֹו
ָהי ָה ְמ ֻׁשּבָץ יַהֲלֹום י ָָקר!"ְּ .כ ֶׁש ָּׁשמַע זֹאת
הַָרב ָקפַץ ִמּמְקֹומֹו ,ל ַָקח אֶת ְמעִילֹו ,ו ְָרץ
ִּב ְמהִירּות ַאחֲֵרי ֶה ָענ ִי.
ל ְ ַאחַר ִמ ְסּפָר ּדַּקֹות ָחז ַר ְּכ ֶׁשעַל ָּפנ ָיו
חִּיּוְך ׁשֶל ִׂש ְמחָה" .אֵיפֹה ַה ַּט ַּבעַת?"ָׁ ,ש ֲאל ָה
הַָר ָּבנ ִיתֵ " .אצֶל ֶה ָענ ִיּ ,כַּמּובָן"ֵ ,הׁשִיב הַָרב.
"אִם ּכֵן ,מַּדּו ַע ִמהְַר ָּת ו ְַר ְצ ָּת ַאחֲָריו?",
ָׁש ֲאל ָהֹ" ,לא ָרצִי ָת ל ְ ַה ְחז ִיר אֹותָּה?".
"ל ְ ַה ְחז ִיר אֹותָּה?"ִ ,הׁשְּתֹומֵם הַָרבַ" ,ר ְצּתִי
ַאחֲָריו ּכְֵדי לֹומַר לֹו ֶׁש ָה ֶאבֶן י ְָקָרה וְׁשֶֹּלא
י ִ ְמּכֹר אֹותָּה ּבְזֹול!".
ּבֹואֹו נ ְַקּבֵל עַל ַע ְצ ֵמנּוֲ ,חבִֵרים י ְָקִרים ,ל ְ ַסּי ֵי ַע
לְכֹל מִי ֶׁשּזָקּוק ל ְ ֶעז ְָר ֵתנּו ,וְנִזְּכֹר ׁשֶֹּלא ִמ ֶּׁש ָּלנּו
ֲאנ ַ ְחנּו נֹו ְתנ ִים ֶאּלָא ִמּׁשֶל ּבֹוֵרא עֹול ָם ֲאׁשֶר
ְּב ַח ְסּדֹו זִּכָה אֹו ָתנּו ו ְ ָהפְַך
אֹו ָתנּו ל ִ ְׁשל ִיחָיו!
אֹוהֵב ָּתמִיד,
ַעּמִיחַי־יִׂשְָראֵל

אִיׁש ָענ ִי ֶאחָד ּבָא ל ְ ַבעַל אֲחּוז ָה ּו ִבּקֵׁש ִמּמֶּנּו עֲבֹודָהַ ,אחֶֶרת יִגְו ַוע ּבְָרעָבִ .רחֵם ָעל ָיו ַּבעַל
ַה ַּבי ִת ,ו ְִקּבֵל אֹותֹו ל ָעֲבֹודָה ּבְתֹור עֹוז ְרֹו ָהאִיׁשִי.
יֹום ֶאחָד צִָריְך ָהי ָה ַּבעַל ַה ַּבי ִת ל ִנ ְ ֹס ַע ל ְ ִמ ְסּפָר יָמִיםָ .קָרא ֵאל ָיו אֶת עֹוז ְרֹו ,וְנ ָתַן לֹו ּדַף
ָעל ָיו הָיּו ּכְתּובִיםְּ ,ב ֹאפֶן ְמפָֹרט ּו ְמ ֹבאָר הֵיטֵבּ ,כֹל ָהעֲבֹודֹות אֹותָן ָהי ָה צִָריְך ל ַעֲׂשֹות ַּב ַּבי ִת
ְּב ַמ ֲהל ְָך ַהּזְמַן ֶׁשּיֵעֵָדרַּ .בעַל ַה ַּבי ִת צִיּו ָּה ָעל ָיו ִּב ְמפָֹרׁש ֶׁשּי ַ ְחזֹר וְי ְִקָרא ּכֹל יֹום אֶת ַהּכָתּוב
ַּבּדַףּ ,כְֵדי ׁשֶֹּלא י ִ ְׁשּכַח ל ַעֲׂשֹות ֲאפִיּלּו ָּדבָר ָקטָן ֶאחָד.
ל ְ ַאחַר ִמ ְסּפָר יָמִיםָ ,חז ַר ַּבעַל ַה ַּבי ִת ו ְ ִהּנ ֵה ּכֹל ַה ַּבי ִת הָפּוְך ּו ְמל ֻכ ְל ְָךִ .מּי ָד ָקָרא ל ָעֹוז ֵר
ו ְ ָׁשאַל אֹותֹוָ " :עׂשִי ָת אֶת ּכֹל מַה ֶׁש ָאמְַרּתִי ל ְָך?"ּ" .כֵן ,אֲדֹונ ִי"ֵ ,הׁשִיב הָעֹוז ֵרָ" ,קָראתִי ּכֹל
יֹום אֶת ַהּדַף ִמ ְסּפָר ְּפ ָעמִיםֲ .אנ ִי ְּכבָר יֹוֵד ַע אֹותֹו ְּבעַל ּפֶה!"" .אֹוי וַאֲבֹוי"ָּ ,תפַס ַּבעַל ַה ַּבי ִת
אֶת ֹראׁשֹוַ " ,אּתָה חֹוׁשֵב ֶׁשּנ ָ ַתּתִי ל ְָך אֶת ַהּדַף ַרק ּכְֵדי ֶׁשּתְִקָרא אֹותֹו? נ ָ ַתּתִי ל ְָך אֹותֹו ּכְֵדי
ֶׁש ִּתז ְּכֹר אֶת ּכֹל מַה ֶׁש ָעל ֶיָך ל ַעֲׂשֹות עַד ֶׁש ֶא ְחזֹר ַה ַּביְתָהּ ,ומַה הַּתֹו ֶעל ֶת ּבְִקִריאָה ִּבל ְבַד?".
ל ִ ְפ ָעמִים קֹוֶרה ֶׁש ֲאנ ָׁשִים לֹומְִדים ּו ִמ ְת ַּפ ְּלל ִים ו ְחֹו ְׁשבִים ֶׁש ְּב ֶעצֶם ַהּקְִריאָה ו ְ ַהּלִּמּוד הֵם
יֹו ְצאִים י ְֵדי חֹו ָבתָםֲ .אבָל ּבֹוֵרא הָעֹול ָם ֹלא נ ָתַן ל ָנּו אֶת ַה ִּמצְוֹות ו ְִדבְֵרי הַּתֹוָרה ּכְֵדי
ֶׁשּנ ְִקָרא אֹותָם ִּבל ְבַדֶ ,אּלָא ּכְֵדי ֶׁשּנִל ְמַד ּונ ְַקּי ֵם אֹותָם ַּבּכֹל יֹום ו ְיֹום ְּב ַחּי ֵינּו!
"וְעָׂשּו ל ִי מְִקּדָׁש  -ו ְ ָׁשכ ַנ ְּתִי ּבְתֹוכ ָם"ְ ,מ ַצּו ֶה ד' י ִ ְתּבַָרְך אֶת עַם יִׂשְָראֵל; אִם ּתְַקּי ְמּו אֶת
ִמצְוֹותַי וְחֻּקֹותַי ְּב ַא ֲהבָה וֶאֱמּונ ָה ,אָז ֶא ְׁשּכֹן ּבְתֹוכ ְכ ֶם ,י ִ ְהי ֶה ל ִי ּבֵית-מְִקּדָׁש ָקטָן ְּבל ִּבֹו ׁשֶל
ּכָל ֶאחָד ִמּכֶם (עַל־ּפִי ִמ ְׁשל ֵי ַה ֵחפֶץ ַחּי ִים).

שבת שלום ילדים,
השאלה לפרשתנו:

"התכלת"
מה צבעו?
(רש"י)

הזוכים בספר החדש "מעשה שלא היה" מתנת ספריית פלדהיים הם :עדי ורדי מטבריה ודוד נהרי מכוכב יעקב
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ישי מילוא

בכל הסגנונות
סט וזמר ב
אורגניסט
אורגנ

בר/בת מצווה חתונות
ערבי שירה הרקדות
הופיע עם :תזמורת שלהבת ,מוסא ברלין ועוד.

ניתן לצרף עד  6נגנים וכן תקליטיה עשירה

הרב שלמה אבינר

הרב שמואל אליהו

ת .צריך להפוך אותו.

ש .נקרע לי חוט אחד מהציצית
ש .האם יש בעיה לרקוד לגמרי ,מה הדין?
ת .אם רק אחד נקרע  -כשר.
בשבת?
ת .ללכת בסיבוב  -מותר .לרקוד
ממש  -אסור.
ש .בטעות טיגנתי מאכל חלבי
במחבת בשרי ,מה דין המחבת?
ש .האם מותר להיכנס לשירותים ת .אם לא טיגנו בשר במחבת
עם צמיד שכתוב עליו "ואהבת באותו יום  -האוכל מותר,
והמחבת צריכה הכשרה.
לרעך כמוך"?

02�9938887 054�6700644

שממש נצרך לך.

ש .אני לומד חברותא עם חילוני.
ש .מותר לארח גוי בסעודת שבת? האם מותר לי ללמוד איתו למרות
ת .מותר .ביום טוב אין לבשל שלא אמר ברכות התורה?
ת .כן .כך שמעתי מרבנו הרב
עבורו.
צבי יהודה.
ש .האם נכון לספר להוריי כל
מה שעובר עלי גם אם זה גורם ש .האם מותר לי להתערב עם
חבר על משהו?
להם צער?
ת .או מה שמשמח אותם או מה ת .רק על דבר קטן שיש מחילה.
לשאלות לרב שמואל אליהו ,שלח  SMSלמס' 052-3003444
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כשרות מהודרת
אווירה דתית בסביבה כפרית
בריכה מקורה נפרדת
יחס מסור וחם
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מספרים מהשטח
פעילי תנועת 'מעייני הישועה'
מרכזים למודעות יהודית

בכפר סבא וירושלים

ככה בונים את בית המקדש

מבצע מכפיל
מרחיבים את
דוכני מעייני
הישועה לכמות
כפולה!
איך? כמה?
מתי?

י-ם :יהוידע/שרה 02-6240469
כ"ס :מורן 052-6070508

הפעילות השבוע
מוקדשת לרפואת הנער

מספרות מטר ואביגיל ,פעילות 'מעייני המכבים."...
הישועה' בדוכן שבקרית יובל בירושלים:
האישה עצרה את סיפורה ,ועברה ללחישה.
אבנר חפץ חיים
לפני כחודש וחצי ,קצת אחרי חנוכה" ,קצת גמגמתי ולא ידעתי כל כך מה לענות
בן טליה מלכה
התקרבו לדוכן שלנו אישה צעירה וילדה קטנה.
לה ,אז הבטחתי לה שהשבת אני אדליק הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו
בין שאר חולי עמו ישראל
הן ביקשו בהתרגשות נרות שבת .כמובן ,נתנו
ערכה
עם
משמיים
אתכן
שלחו
בדיוק
נרות.
להקדשות052-6070502 :
להן בשמחה .התחלנו לשוחח איתן .האמא ,כל כך יפה של נרות!" .היא התרגשה והודתה
לנו ,ואף לקחה חומר לדוכן מעייני ברמות
בפרץ של התלהבות,
התחילה לספר" :הבת
נוסף לקריאה...
מתנדבות חדשות
שלי חזרה מהגן אחרי
ב"ה שזכינו להיות
שליחות ראויות כדי לריענון והרחבת הדוכן
שלימדו אותם על נס
מתעניינות נא לפנות ל
פך השמן ,ושאלה
052-6070502
לזכות עוד בית יהודי
אותי אם גם עכשיו
באור השבת!
אפשר למצוא פך
מיד אחריהן הגיע
אחד העובדים בפלאפל ליוסי מישיבת ההסדר
שמן ,ואיפה בדיוק
'נווה דקלים'
נמצא בית-המקדש.
ושאל
אלינו,
שסמוך
באשדוד
הייתי קצת מופתעת,
אם יש לנו ברכונים ,על פתיחת דוכן
מוסיפים אור בכל בית .פעילי מעייני הישועה בדוכנים
הוא רוצה שיהיו מעייני נוסף בעיר.
ועניתי שאין לנו
בית-מקדש ,כי הוא נחרב .אתן לא מאמינות בחנות כדי לזכות את הקונים בברכת המזון .עלו והצליחו!
איזו אכזבה הייתה לה על הפנים! היא הלכה בשבוע שאחר כך הבאנו לו ערימת ברכונים
לחדר שלה ,ואחרי כמה דקות חזרה כועסת שהונחה במרכז החנות...
השבוע יום חמישי
ושאלה מה אפשר לעשות כדי לבנות אותו.
ומוסיפים
שמתחזקים
אשריכם ישראל
ר"ח אדר א' ()14/2
ירצו בבי"ס לשליחים:
אמרתי לה שצריך לעשות מעשים טובים מצוות וקדושה בעם ישראל! ואשריכם
הרב שמואל אליהו
ולהיות אנשים טובים ,ואז ייבנה בית -הצדיקים שמנהלים את פעילות התנועה.
אליעזר בוצר
המקדש ...היא לא ויתרה לי ,ושאלה אותי
ד' יברך אתכם וייתן לכם כוח להמשיך
הרב מנחם ברוד
אם גם אני מדליקה נרות ועושה מצוות כמו להוסיף קדושה בעם ישראל!

צרו קשר 052-6070502

דרושות

לכל פעילי מרכז
היקרים

מזל"ט

ביום שני י"ב אדר א'
ערב פעילים ב'מים' כ"ס
לפרטים פנו לניר

'ככה זה כשיש שניים'
החוברת המדהימה של
הרב שמואל אליהו כמעט
ואזלה ב"ה ...הביקוש
גדול ואנו רוצים להוציא
מהדורה חדשה.
להקדשות לע"נ,
רפואה ,והפצה...
נא לפנות ל-
052-6070502
אם�יש�לך�זוגיות�טובה
אם�יש�לך�אהבת�אמת ���כל�העולם�מחייך�לך.
���אתה�מאושר�מבפנים,
אם�אתם�מאמ
ינים�לגמרי�אחד�לשני��
יש�לכם�שלווה�פנימית.
אם�אין�לכם
כל�מה�שי �אהבה�זוגיות�ונאמנות��
ש�לכם�לא�שווה�באמת.
על�זוגיות�אמיתית��
קראו�בחוברת�שבידכם.

∫ÌÈÓ†˙ÈÈ¯ÙÒÓ†„ÂÚ

(ניתן להשאיר הודעה)
±≠∑∞∞≠∑∞≠∑±≠∏±

דוכני מעייני הישועה
ע"ש נעם אפטר הי"ד

בית הספר לשליחים

היה שותף! חתום על הוראת קבע
 ,1-700-700-515לתרומות דרך בנק הדואר ח-ן 7694216

תרום הוראת קבע וקבל מתנה!!!

בואו בשלום!

מעל  ₪ 50מתנה מנוי שנתי על שבועון מעייני הישועה
מעל  ₪ 70מנוי שנתי  +דיסק מעל  ₪ 100מנוי שנתי  3 +דיסקים

פ
טורסעיףממס
לפי
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רשימת מרכזי פעילות מעייני הישועה ברחבי הארץ:

 

ירושלים :כיכר ציון :ליאורה אליאסיאם .משביר :צופיה שנדופי .רמות :אפרת עובדיה .פסגת זאב :דן שרגא .הודיה בורשטיין .פסגת זאב מזרח :חנן ברקסא .תחנה מרכזית :אריאל ברלין .תחנה
מרכזית :רוחמה ספרלינג .קטמון :אריה בייץ  .קריית מנחם :יחזקאל לנג .גבעה צרפתית :ישי חמו .מחנה יהודה :תפארת קניסבורג .נחלאות :לאה שקלים .נוה יעקב :ענת חיימוב .קריית יובל :אביגיל
אבידן .מודיעין :דוד נמר .שמרית סעדון .מבשרת ציון :נועם יוטבת .בית שמש :יונינה סילברמן .גבעת זאב :אבינועם נחשון .מכללת אריאל :זיו בוארון .נתניה :הרב יעקב שטרן .גלית קלוש.
טירת הכרמל :שמעון ממן .טכניון חיפה :אופיר כרמי .קריית מוצקין :גואל בן שלוש .תל אביב :דיזינגוף :יוני סירקיס .תחנה מרכזית :גלית צוברי .רכבת צפון :הדס ויקי נוימן .עזריאלי :רוית יזדי.
תחנה מרכזית :אברהם נוימן .יבנה :אוהד שגב .רננה סאלם .פתח תקוה :דוד יהלום .שדרות :יניב אינדיק .בת ציון ספקטור .אופקים :עדיאל אליה .נצרת עילית :רז אסף .טבריה :רועי אבוטבול.
קריית שמונה :שאול כהן .עפולה :אלירן אמסלם .כרמיאל :ורד מרמלשטיין .עכו :איציק שפיץ .רחובות :אסף בן עטר .מצפה רמון :אלישיב אופן .ראשון לציון :אשר כהן .ערד :חגי רחבי .גני
תקוה :שיר בן מנחם .אריאל :אוריאל רחמים .בת ים :הדסה סעדון .ב"ש :רוני מרטן .נתיבות :תמר בונה .כפר סבא :שרי נופך .רעננה :ברק לנדאו .קריית שמואל :רבקה לש .קצרין :אורי זרזבסקי
להצטרפות לפעילות התקשרו1-700-700-515 :
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