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מה פשר כפילות הנחמות בביטוי "נחמו נחמו 
ציון  אמנם  מ,א(?  )ישעיה  שבהפטרה  עמי" 
"לקחה כפלים בכל חטאתיה" )פסוק ב( ועל כן 

מגיעה לה נחמה כפולה. אך מהי?
הכפול  בעידוד  מונחת  שהתשובה  נראה 

שבפסוק ט: 
ַעל ַהר ָּגבַֹּה ֲעִלי ָלְך ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון, ָהִריִמי ַבּכַֹח 
ִּתיָרִאי,  אַל  ָהִריִמי,  ם.  ְירּוָׁשלִָ ְמַבֶּׂשֶרת  קֹוֵלְך 

ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה, ִהֵּנה ֱא-ֹלֵהיֶכם.
הנביא מודיענו שיש שתי בשורות טובות, שהן 

שתי נחמות: מבשרת ציון ומבשרת ירושלים.
הר  על  לעלות  דורשת  הציונות,  ציון,  בשורת 
מבט  מנקודת  ההיסטוריה  את  לראות  גבוה, 
התבוננות  מתוך  רק  רבים.  דורות  המקיפה 
רחבת אופקים ניתן להשקיף על יד ה' המנהלת 
המבט  הקלעים.  מאחורי  המאורעות  את 
השטחי, המשקיף על בעיות השעה הדחופות, 
שפני  חז"ל  לימדונו  בלב.  ייאוש  לנטוע  עלול 
דור הגאולה כפני הכלב. אחת המשמעויות של 
במקל,  הכלב  את  שכשמכים  היא  הזה  הביטוי 
זו  בו.  המחזיק  את  ולא  המקל  את  נושך  הוא 
ראייה קצרת טווח, שעל מנת להשתחרר ממנה 

מזמין אותנו הנביא לעלות על הר גבוה.
הבשורה השנייה, זו של ירושלים, דורשת כוח, 
מעשיו  "כח  קיא,ו(:  )תהילים  הכתוב  דרך  על 

מנת  על  גוים".  נחלת  להם  לתת  לעמו,  הגיד 
להפיח נשמה במפעל הגאולה צריך לפרוץ את 
גבולות התודעה הרגילה, ולא רק לראות את יד 
ה', אלא גם לפתח הקשבה מיוחדת לשמוע את 
הנבואי  הדיבור  "קולך".  כאן  המכונה  ה',  קול 
אלפי  מזה  שהתרגל  בעולם  מקומו  את  תובע 
כלל,  נשמע  ה'  דבר  אין  שבה  למציאות  שנים 

ובו תפסה הפילוסופיה את מקומו.
כשאין קול ה' נשמע, שוררת מבוכה מוסרית. 
זה  ובכלל  הכוח,  וחסר  הביטחון העצמי,  אפס 
הכוח לקיים מתוך תחושה של עליונות מוסרית 
את הצו: "ארדף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד 
ישעיהו  הנביא  יח,לח(.  )תהילים  כלותם" 
בכל  וקורא  מבוכה  של  בשעות  אותנו  מעודד 
עוז: הרימי בכוח קולך, הרימי, אל תיראי, אמרי 

לערי יהודה: הנה א-להיכם!"
התפיסה  מתבררת  המדיני,  העוז  מתוך 
האוניברסלית של ההשגחה העליונה: "הן גוים 
כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו, הן איים כדק 

יטול" )מ, טו(.
ומתוך המבט העליון הזה אנו מוזמנים לצפות 
עיניכם  מרום  "שאו  בראשית:  מעשה  בגדולת 
צבאם,  במספר  המוציא  אלה,  ברא  מי  וראו 
לכולם בשם יקרא, מרב אונים ואמיץ כח, איש 
לא נעדר" )פסוק כו(, להיפגש מבעד למאורעות 
המנהלו  העולם,  והיה  שאמר  מי  עם  השעה 
הפוליטיקה  של  האפורים  הקלעים  מאחורי 

הבינלאומית. 

הרב עמיחי גורדין גילה פן חדש ומלהיב בספר תהילים
עמ' 5בניין המקדש השלישי - בידי אדם או בידי שמים?

עמ' 10

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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יפוצו מעיינותיך
מה קורה ללב שלנו? 

את "שמע ישראל" אנחנו קוראים השבוע, את "והיה 
כבר  נאמרה  ציצית  ופרשת  הבא,  בשבוע  שמוע"  אם 
בפרשת שלח. נושא אחד מופיע בשלוש הפרשיות אך 

בכל פעם בצורה אחרת, נושא ה"לב".
ה'  את  "ואהבת  אנו:  מצווים  הראשונה  בפרשה 
גם  מופיע  הלב  השנייה  בפרשה  לבבך".  בכל  א-להיך 
בהקשר אחר: "השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם 
זה  ועבדתם אלהים אחרים", אבל בפרשה השלישית 
כבר מפחיד: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 

אשר אתם זונים אחריהם".
מה קרה לו, ללב הטהור והאוהב מהפרשה הראשונה?

פותחים באידיאל
בכל  א-להיך  ה'  את  "ואהבת 
הראשונה  הפרשה   - לבבך" 
שכל  האידיאל  את  מסמלת 
אליו  להגיע  מחויב  אחד 
התבוננות  לאחר  בתפילה. 

גם  ולכן  יכול  יהודי  האהבה,  את  המעוררים  בדברים 
ואפילו בשני  ליבו ממש,  ה' בכל  חייב להגיע לאהבת 
וכפי  ה',  לאהבת  להימשך  יכול  הרע  היצר  גם  יצריו. 

שחז"ל אומרים "בכל לבבך – בשני יצריך".
אנחנו  ואיתה  שמע  קריאת  של  ה'  עבודת  זוהי 
קדושים  אנחנו  בה  לתפילת שמונה עשרה  ממשיכים 

ומנותקים מכל ענייני חול ומהשפעת היצר הרע.
קל זה לא יהיה

התורה  לנו  אומרת  השיא,  בשעת  כאן,  דווקא  אבל 
פן  לכם  "השמרו  שמע:  קריאת  של  השנייה  בפרשה 
נוספים,  לזמנים  מתייחסת  התורה  לבבכם".  יפתה 
הוא  יומו  לעמל  ויוצא  תפילתו  את  מסיים  כשאדם 
עליו  ולכן  הכנסת  בבית  כמו  ומקודש  מרוכז  איננו 
להישמר מאוד. בקלות עלול הלב להתפתות לדברים 
אחרים, עד כדי נפילה לעבודת אלילים ח"ו - אלילים 
ממש ואלילים שהם ביטוי לכל הדברים שמחוץ לגבול 

הקדושה, להבל ולריק.
חשוב לדבר על זה כאן, עוד בזמן שבו האדם כן מופרש 
וקדוש – בזמן השיא של התפילה. כבר אז הוא מוכרח 
בוער,  היצר  בהם  קשים  זמנים  שיש  לעצמו  לשנן 

קל  לרסנו.  יהיה  מוטל  ועליו 
עלולה  אהבה  יהיה.  לא  זה 

להתאדות בזמנים קשים. לכן, 
באהבה  להשתמש  מספיק  לא 

לארגז  להוסיף  ויש  הראשונה  הפרשה  של  העצומה 
הכלים שלנו את היראה המופיעה בפרשיית "והיה אם 
השיא  ברגע  דווקא  הנפילה  על  הדיבור  עצם  שמוע". 
שתבוא  להתמודדות  כוחות  נוסך  שמע  קריאת  של 

בהמשך. 
בדיוק בכיוון הנכון

משפט  התורה  לנו  אומרת  השלישית  בפרשה 
את  מאוד  מעודד  גם  אבל  מפחיד,  יותר.  עוד  מפחיד 
ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  "ולא  בדבר:  המעמיקים 
זונים  אתם  אשר  עיניכם 
אנחנו  אופס!  אחריהם". 
זו  אחריהם",  "זונים 
עובדה. ואנו מוזהרים לא 
לתור, לא להימשך אחרי 
אותם הדברים השליליים 

אליהם אנו נוטים באופן טבעי )תניא פרק כ"ז(.
הרע  היצר  מורדם  בו  התפילה,  של  המיוחד  המצב 
ומפסיק להציק, הוא מצב מתוק אבל זמני. מיד לאחר 
התפילה מתעורר היצר ומטה את האדם לדברים לא 
חשש  רק  כאן  אין  בורוד,  זה  את  תצבעו  אל  טובים. 
"והיה  )כמו בפרשיית  היצר  יפתה אותנו  ואולי  שמא 
אותנו.  יטה  הוא  מוגמרת:  עובדה  אלא  שמוע"(  אם 
העבודה שלנו היא לבלום אותו. דווקא אם לא ניבהל 
מעצם הנטייה והסטייה המצויה "בילד-אין" בליבנו, 

יהיה לנו קל יותר להתגבר עליו.
ומה יכול לעודד בהודאה בחולשתנו? כשאדם מרגיש 
את הקושי מול יצרו וחושב שהוא בדרגה נמוכה, עליו 
מלוחמה  חלק  היא  עצמה  הזאת  שהמחשבה  להבין 
פסיכולוגית שמנהל מולו היצר הרע. ה' הוא זה שברא 
אותנו עם היצר הרע, וה' נותן לנו את הכוח להתגבר 
כפי  בדיוק  ה'  את  לעבוד  ובכך  אחריו  להימשך  ולא 
בדיוק  אנחנו  פאשלה,  ולא  טעות  כאן  אין  שרצה. 

בכיוון הנכון.

הדיבור על הנפילה דווקא ברגע 
השיא של קריאת שמע נוסך כוחות 

להתמודדות שתבוא בהמשך

 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com
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מאוצר הסיפור החסידי
סוד השלכת האדרת

של  תיאור  אלא  חסידי,  סיפור  ממש  אינו  הבא  הסיפור 
שיחה בין חסידים, שנוכח בה דווקא סיפור ידוע מן התנ"ך. 
ואת  הקסם  סוד  את  להסביר  כאן  מנסה  מוורקי  יצחק  ר' 
ההשפעה של אדמו"ר על נפש חסידיו, ומשתמש לשם כך 
בדמויותיהם של אליהו ואלישע – אולי הדמויות הקרובות 

ביותר במקרא לצדיק חסידי ותלמידו.
מעניין לגלות, כי השאלה על סוד כוחו של המורה נשארת 
פתוחה. כמו בסיפור המקראי על אליהו, גם המורה החסידי 
מענה.  ללא  ונותר  לך?"  עשיתי  "מה  תלמידו  את  שואל 
היפוך הלב של התלמיד, ניצוץ המפגש המטלטל את הנפש, 
המפיח תקוות חיים ואמונה – כל אלו נשארים גם בסיפור 

שלפנינו ללא הסבר ברור. 
שומעים  כשאנו  כיום,  דווקא 
ונפל  שסרח  ומורה  רב  על 
בעבירות קשות, מציב הסיפור 
מודל  ואלישע  אליהו  של 
גם  אליהו,  כמו  ועדין.  מתוקן 

נרתע   – שבסיפור  המורה   – מפשיסחא  בונים  שמחה  ר' 
מגינוני כבוד והערצה, לא כפה את עצמו על תלמידיו, ודאג 
עצמאות,  להם  ולתת  בו  שאחזו  התלמידים  את  להעצים 

בבחינת "פי שניים" שקיבל אלישע מרבו. הנה הסיפור:
פעם אחת שאל הגאון ר' ישעיה מפשדבורז את ר' יצחק 
בונים  ר'  מהרבי  כך  כל  מתרגשים  אתם  "מדוע  מוורקי: 

)מפשיסחא(? האמנם כוחו של רבכם גדול כל כך?" 
השיב ר' יצחק: "כוחו של ר' בונים הוא ככוחו של אליהו 
הולך  אלישע  את  כשמצא  אליהו  את  נא  דמיין  הנביא. 
וחורש עם השוורים את השדה. כמו ּפֹויֵער, עובד אדמה 
כפרי, צעק אלישע על שווריו 'נּו, ֵהיי! קסאֶבע! קדימה!' 

אלישע,  אל  אדרתו  את  אליהו  שהשליך  ברגע  והנה, 
שחט  מיד  הקצה.  אל  הקצה  מן  אלישע  השתנה  מיד 
בשר  את  בה  בישל  המחרישה,  את  שרף  השוורים,  את 
השוורים וחילק לאנשים שהיו שם. וכששאל אליהו: 'ֶמה 
ָעִׂשיִתי ָלְך?' השיב אלישע: 'אוי! האסט ִמיר אַסך גיטֹוְהן!' 
)=עשית לי הרבה מאוד(. אתה ודאי זוכר שאלישע עזב 
מיד את אביו ואת אמו ורץ אחרי אליהו, עד שלא ניתן 
קיבל  אף  לבסוף  מרבו.  אותו  לנתק  אופן  בשום  עוד 

אלישע פי שניים מרבו."

ר'  המשיך  בונם,"  ר'  גם  "כך 
לוקח  "כשהוא  מוורקי,  יצחק 

ידו, אפילו  את ידו של אדם בכף 
אם מדובר באיש פשוט, מיד הוא מתלהב - ֶעס האט ֵעהם 
והרים  'הניף'  )=הרבי  ייִדישַקייט!  ּבֶרענן  צּו  געהֹוֵבען  אן 
אותו אל יהדות בוערת(. כל אחד כזה רוצה מיד לנשק את 
השם יתברך. מיד אדם כזה היה רץ ללמוד, וכולל את עצמו 
את  מנשק  הוא  עצומה.  באהבה  ואותיותיה  התורה  עם 
מזבח  אל  עצמו  את  מוסר  שליש  ובדמעות  האותיות,  כל 
כוחו,  נפלאה, בכל  כולו מוכן בתשוקה  וכל  קדושת השם, 

בכל חייו..."  )על פי שמחת ישראל, תר"ע, עמ' 40(
הרשו לי להתמקד לרגע בעניין צדדי – שילובה של היידיש, 
הפולשת אל העברית. היידיש מעידה, בעיניי, על התלהבותו 
הנוטש  החסידי,  המַספר  של 
שפת  את  כתיבתו  כדי  תוך 
מתוך  ועובר  התורנית  הלימוד 
"תשוקה נפלאה" לשפת הדיבור 
סיפור  זהו  והלבבית.  החמה 
ראויה  כך  ובשל  התלהבות,  על 

הדגמה של לב בוער בשפת הסיפור עצמו. 
ולגופו של עניין, שאלת ההשפעה של המורה נשארת פתוחה, 
אולם – ולכך כנראה גם התכוון ר' יצחק מוורקי - מה שחשוב 
אל  מופנית  אינה  הלב  התוצאה. תשומת  מבחן  הוא  באמת 
אדם  התלמיד.  שעובר  הדרמטי  התהליך  אל  אלא  המורה, 
מתוך  מתרומם  לב  אטום  "ּפֹויֶער"  היה  קלה  שעה  שלפני 
הגשמיות, שוחט את הבהמיות שבנפשו )השוורים(, מתנתק 
מן הכבלים הקושרים אותו אל האדמה החומרית )המחרשה( 
ומתאהב בכל לבו בתורה. ולפיכך, אין זה משנה כיצד בדיוק 

פעל המורה על נפשו. 
- כמו אליהו  יש כאן. המורה החסידי  זאת מעט רמז  ובכל 
את  השליך  הוא  קטנה.  פעולה  זאת  בכל  עשה   - הנביא 
ההשפעה.  סוד  על  אולי  מרמזת  זו  סמלית  פעולה  אדרתו. 
זהו המורה המזמין בענווה את התלמיד לפעולה. זהו המורה 
הבגד  את  בעצמו  ללבוש  האפשרות  את  לתלמיד  המותיר 
לפני  ומתגלה  נחשף  המורה  הנה  לו.  להיזקק  להפסיק  ובכך 
התלמיד במלוא אנושיותו וללא מחיצות, רק כך יכול לבו של 

התלמיד להתחיל ולפעום. 

אדם שלפני שעה קלה היה "ּפוֹיעֶר" 
אטום לב מתרומם מתוך הגשמיות 

ומתאהב בכל לבו בתורה

ָ

ָ

ָ

zeevkitsis@gmail.com : לתגובות והארות
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החופש הגדול
איזה כיף! סוף סוף חופש!

גם  הסתיימו.  הלימודים 
הקייטנה כבר מאחורינו. ועכשיו 

מתחיל החופש האמיתי! 
כל  באמת  לעשות  אוכל  היום 
דברים  לעשות  לי!  שבא  מה 
מגניבים! להשתולל עד השמים 

בכל מיני רעיונות מדהימים!
על  ברכיבה  בשמחה  התחלתי 
עד  ורכבתי  רכבתי  האופניים. 
שיחקתי  כך  אחר  שהתעייפתי. 
יהודה  עם  ומחבואים  בתופסת 
כך  ואחר  השכנים.  מילדי  כמה  ועם 

שיחקתי במחשב, וציירתי, וקראתי...
הספקתי  שבאמת  הרגשתי  הערב  עד 
הרבה, והייתי מאוד מרוצה מעצמי – 
למרות שהיום עדיין בעצם לא עשיתי 

דברים מיוחדים...
כך  יימשך  הזה  שהחופש  הלוואי 

לתמיד!
התארגנות  ולאחר  קמתי,  למחרת 
תורי  את  לתפוס  מיהרתי  הבוקר 
הספקתי  יום  באותו  גם  במחשב. 
לשחק עם ילדי השכונה, לקרוא ולרכב 

באופניים.
הבנתי  ימים,  כמה  לאורך  ושוב  שוב  עצמו  על  חזר  כשזה 

שאני כבר חייב לחפש כיוונים חדשים.
"אמא, משעמם לי," הכרזתי בעודי רובץ על הספה.

"אולי תקרא?"
"קראתי."

"תרכב באופניים?"
"כבר רכבתי."

"שחק עם חברים..."
"כבר שיחקתי."

"תקפוץ על הספה!"
"כבר... רגע, מה אמרת??"

"סתם, סתם צחקתי..." אמרה אמא בחיוך.
"אמא, נו כבר! משעמם לי! מה אני אעשה?" רטנתי, והפעם 

בקול רם יותר.
אבל מכיוון שאמא לא נתנה לי שום רעיון חדש, המשכתי 

לשכב על הספה ולא לעשות כלום.
קוראת,  היא  לעשות!  מה  יש  תמיד  לה  לנעמה.  כיף  איזה 

וסורגת, ועושה יצירות, ומדברת שעות עם חברות...
"נעמה, תני לי רעיון מה לעשות!" צעקתי.

יודע  שאני  והאמת  אותי,  שמעה  בקושי  נעמה  אבל 
ממש  לא  אז  בשבילי,  יתאימו  בדיוק  לא  שלה  שהרעיונות 

התאמצתי שהיא תשמע אותי.
אורי הציע לי ללמוד תנ"ך.

סבתא הציעה לי לגדל חתולים.

אבל אף אחד מהרעיונות האלה לא התאים לי. תנ"ך עדיין 
דוחה  רעיון  כמו  לי  נראה  וחתולים  לבד.  ללמוד  לי  קשה 
בעלי  אגדל  אם  תשמח  שאמא  לי  נראה  לא  ובכלל,  למדי, 

חיים בבית.
אני צריך רעיונות שווים באמת!

יהיה  הזה  שהכיף  קשה  כמה  אבל  חופש!  שיש  כיף  איזה 
באמת כיף!

נמציא  בוא  ביחד!  משהו  נשחק  בוא  לי!  משעמם  "יהודה, 
איזה רעיון משוגע!" צעקתי.

מה  רעיונות  אתה  לי  תיתן  "אולי 
לעשות?" שאל יהודה בתגובה.

זה  אני  רעיונות?  לך  אתן  "שאני 
ששאלתי קודם!"

לך  שיש  רואה  אני  הזמן  כל  "אבל 
עיסוקים!"

"סתם נדמה לך." 
"לא, אתה עסוק כמעט כל הזמן."

רק  נפסקה  הזאת  המוזרה  השיחה 
יהודה  לחשוב.  כדי  רגע  כשעצרתי 
חושב שלי יש כל הזמן תעסוקה, אבל 
ואני  לי.  באמת אני מרגיש שמשעמם 
חושב שליהודה יש כל הזמן תעסוקה, 
והוא באמת מרגיש שמשעמם לו. איך 

זה יכול להיות?
ופתאום תפסתי מה ההסבר לכל זה.

אם אני אחפש כל הזמן משהו חדש, אטרקטיבי, יוצא דופן, 
שלא  כנראה  אז  תמיד...  אותו  עושים  שלא  משהו  מיוחד, 

בדיוק אמצא אותו, ואז אתחיל להשתעמם. 
אבל אולי אפשר לנסות אחרת. 

צריך פשוט ליהנות מהרגע!
 – הכיפיים  הרגילים,  הנחמדים,  הדברים  אותם  אולי 
האחים  החברים,  הספרים,  והביתיים,  הקטנים  המשחקים 

– הם בעצם הדברים שאעשה גם בחופש. 
"די כבר לחפש דברים מיוחדים!" צעקתי פתאום, "יש לנו 

חיים טובים גם ככה. יאללה, יהודה, בוא נשחק קלפים."
"אז אם אתה לא רוצה לחפש תעסוקה, ממה נהנה בחופש?" 

שאל יהודה בפליאה.
שאין  זה  בחופש  "הכיף  הכרזתי,  הבנתי!"  שעכשיו  "זהו 
מי אמר  ברוגע. אבל  הכול  ואפשר לעשות  לוחצת  מסגרת 
שהכיף הוא בלעשות במשך תקופה ארוכה רק דברים יוצאי 

דופן ומשונים?"
ודיברנו  באופניים,  ורכבתי  וקראתי,  קלפים,  שיחקנו 

ופטפטנו, ואפילו עזרנו בעבודות הבית...
ובאותו יום נהניתי באמת, כמו שכבר הרבה זמן לא נהניתי...

ספריית  "הרפתקאות  רוזן  יקהת  מאת  חדש  ספר  צא 
לילדים"  ישועה  "משמיע  וכן את  להשיגו  ניתן  רימונים", 

ו"משפחת ישראלי" בטלפון 054-6340121

נתנאל מספר:

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com
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מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
 "שבת בשבתו" באינטרנט: zomet.org.il, למנוי דוא"ל באנגלית

 ניתן להירשם באתר מכון "צומת", עריכה: מכון "צומת"
www.zomet.org.il 02-9931889 'אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' 02-9931442, פקס

zomet@netvision.net.il הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
 הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699,

דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-6070999 יוסי

 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

 מי יבנה את 
בית המקדש השלישי?

שאלה: האם הבית השלישי שייבנה במהרה בימינו 
ייבנה בידי אדם או בידי שמים?

תשובה: 
בפשטי המקראות רואים שבנין המקדש נעשה בידי 
אדם. במשכן נאמר )שמות כה,ח(: "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש 
ישראל  עם  על  ברור  ציווי  זהו  ְּבתֹוָכם"  ְוָׁשַכְנִּתי 
לב  חכמי  כל  ידי  על  בפועל  שנבנה  וכפי  לבנות, 
ומשה רבנו. הבית הראשון נבנה בידי שלמה וביחס 
לבית השני שמלכתחילה יועד להיות הבית האחרון 
אומר הנביא חגי )א,ח(: "ֲעלּו ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו 
זכריה  הנביא   ." ה'  ְוֶאָּכְבָדה אַָמר  ּבֹו  ְוֶאְרֶצה  ַהָּבִית 
ְנֻאם ה' ְצ-ָבאֹות...".  ָּבּה  ִיָּבֶנה  "ֵּביִתי  )א,טז( אומר: 
וברור שהכוונה  אבנה בה,  ביתי  הנביא אינו אומר 

שבני אדם יבנו.
מחייב  הבית  שבנין  אלא 
כדברי  דשמיה  סיעתא 
ביחס  בתהילים  הפסוק 
"ִׁשיר  שלמה:  לבניין 
ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשֹלמֹה ִאם ה' ֹלא 

ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו, ִאם ה' ֹלא ִיְׁשָמר ִעיר 
כותב:  )מג,יא(  יחזקאל  הנביא  ׁשֹוֵמר".  ָׁשַקד  ָׁשְוא 
ּוְתכּוָנתֹו  ַהַּבִית  צּוַרת  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ִמּכֹל  ִנְכְלמּו  "ְוִאם 
ְוָכל  ֻחּקָֹתיו  ָּכל  ְוֵאת  צּורָֹתו  ְוָכל  ּומֹוָבאָיו  ּומֹוָצאָיו 
ְלֵעיֵניֶהם  ּוְכתֹב  אֹוָתם  הֹוַדע  ּתֹורָֹתיו  ְוָכל  צּורָֹתיו 
ְוִיְׁשְמרּו ֶאת ָּכל צּוָרתֹו ְוֶאת ָּכל ֻחּקָֹתיו ְוָעׂשּו אֹוָתם" 
ומבאר רש"י: "וישמרו - ילמדו ענייני המדות מפיך 

שידעו לעשותם לעת קץ".
במקורות התנאים אנו מוצאים כדבר פשוט שבית 
בפסחים  בתוספתא  אדם.  בידי  ייבנה  המקדש 
)מובאת גם בירושלמי בריש פסחים בתוך דיון על 
ראשון(  פסח  אחרי  הבית  נבנה  אם  שני  פסח  דין 
"ניתן להן לישראל לבנות בית הבחירה...".  נאמר: 
בספרי )סז( נאמר: "רבי יהודה אומר שלוש מצוות 
להם  למנות  לארץ:  כניסתם  בשעת  ישראל  נצטוו 
מלך, לבנות להם בית הבחירה ולהכרית זרע עמלק".
לכאורה, כיוון אחר מצינו במדרש תנחומא )פרשת 

כי תשא(: 
ומקדש  משכן  עשיתם  הזה  בעולם  הקב"ה:  אמר 
שהיו בחומה, ולעתיד אני אבנה את בית המקדש, 
ב,ט(  )זכריה  שנאמר  אש,  בחומת  מוקפת  ותהיה 

'ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש'. 
שבועות  במסכת  ותוס'  )ל,א(  השנה  בראש  רש"י 
לא  אולם,  המדרש.  דברי  את  מביאים  )טו,ב( 
אלא  בוודאי,  יהיה  שכך  להכריע  מנת  על  הביאום 
הגמרות  של  וטריא  בשקלא  להסביר את השלבים 
שבית  התיאורטית  האפשרות  עולה  מהם  הנ"ל 
המקדש ייבנה ביום טוב או בלילה. ברור שכוונתם 
לא הייתה להכריע שבית המקדש השלישי לא ייבנה 

בידי אדם. 
"מקדש  הים:  בשירת  הפסוק  את  גם  מביא  תוס' 
מאוד.  תמוהים  תוס'  דברי  ברם,  ידיך".  כוננו  ה' 
ראשית, הפסוק בשירת הים בוודאי מתייחס לבית 

הראשון שכידוע נבנה על 
בגמ'  שנית,  שלמה.  ידי 
בר  דורש  )ה,א(  בכתובות 
קפרא על פסוק זה להיפך: 

יותר  צדיקים  מעשה  גדולים  קפרא:  בר  דרש 
ממעשה שמים וארץ, דאילו במעשה שמים וארץ 
- כתיב: )ישעיהו מח( 'אף ידי יסדה ארץ וימיני 
טפחה שמים', ואילו במעשה ידיהם של צדיקים 
כתיב: )שמות טו( 'מכון לשבתך פעלת ה', מקדש 

א-דני כוננו ידיך'.
ומבאר רש"י על אתר: "מקדש - מעשה ידי צדיקים 
הוא... ומעשה ידיו במעשה הצדיקים כתיב שקרוין 

מעשה שלהם מעשה ידיו של הקב"ה...". 
הפסוק  את  מבארת  )נב,ב(  סוכה  במסכת  הגמ' 

בזכריה ב: "ויראני ה' ארבעה חרשים". 
חרשים?  ארבעה  נינהו  מאן 
אמר רב חנא בר ביזנא אמר 
משיח  חסידא:  שמעון  רבי 
יוסף,  בן  ומשיח  דוד  בן 

ואליהו, וכהן צדק. 
אתר:  על  רש"י  ומבאר 
"חרשים - אומנים, משיחים שניהם חרשים לבנין 
בית המקדש". רואים אם כך שרש"י בסוכה כותב 

במפורש ששני המשיחים יבנו את המקדש. 
בירושלמי במעשר שני )ה,ב( מפורש שבניין המקדש 
יהיה בידי אדם: "אמר רבי אחא זאת אומרת שבית 
המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד...". 

כמו כן מצינו בזמן התנאים ניסיון לבניית המקדש 
כפי שמסופר בבראשית רבה )וינלא, פרשה סד(: 

הרשעה  מלכות  גזרה  חנניה  בן  יהושע  רבי  בימי 
ולוליאנוס  פפוס  הושיבו  המקדש,  בית  שיבנה 
לעולי  מספקין  והיו  אנטוכיא  עד  מעכו  טרפיזי 
עלתה  לא  ולבסוף  צרכם...  וכל  וזהב  כסף  גולה 

בידם.
שיטת הרמב"ם בכמה מקומות היא שבניין המקדש 
הוא מצווה המוטלת על עם ישראל. הרמב"ם בספר 
וכן  המקדש,  בניית  מצוות  את  מונה  )כ(  המצוות 
בריש הלכות בית הבחירה כותב בצורה ברורה על 
החובה לבנות את בית המקדש וכן בהלכות מלכים 

ובפירוש המשניות.
משכני  בספרו  הרמח"ל  דברי  את  נביא  לסיכום 

עליון: 
שהבית  אלא  דומים,  שיהיו  די  לא  לעתיד,  אבל 
משרז"ל,  והוא  למטה.  ויגיע  יתפשט  העליון 
כי  מקום,  של  ידיו  מעשה  הוא  שלישי  שמקדש 
לא יעקר הבית העליון ממקומו, רק יתפשט ויגיע 
כאשר  חמרי  בנין  סביבותיו  יבנה  ואז  למטה; 
ויתחבר בנין בבנין להיות אחד, לא  לעולם הזה, 
בגילוי  בו  שורה  יהיה  והכבוד  מזה.  זה  יתפרדו 

גמור...

 שיטת הרמב"ם בכמה מקומות היא 
 שבניין המקדש הוא מצווה המוטלת 

על עם ישראל
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עבדות 
ְמָלאָכה  ָכל  ַתֲעֶׂשה  ֹלא  ֱא-לֶהיָך  ַלה'  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  "ְויֹום 
ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת   ... ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך  ָּתה  אַ

ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים..." )ה,יד-טו(. 
גדולים  בחלקים  הצטמצמה  אמנם  העבדות  תופעת 
אחרים  בחלקים  מאד  נפוצה  עדיין  היא  אך  העולם,  של 
התורה.  שקבעה  המוסריות  המגבלות  בלי  אף  ולצערנו 
ננצל את הפסוקים בפרשתנו על מנת לכוון זרקור לעבר 
תופעה מפתיעה והיא עבדות במלוא מובן המילה בעולם 

בעלי החיים. 
מעמד גבוה ומעמד פועלים

הפועלות  למעמד  להתייחס  ניתן  מסוימת  במידה 
וטרמיטים(  נמלים  )דבורים,  החברתיים  החרקים  בקרב 

תוך  עבדות  של  מסוים  כסוג 
"מוותרות"  הן  שהרי  מינית 
להתרבות  שלהן  הסיכוי  על 
באופן אוטומטי את  ומשרתות 
פרומונים  בקרת  תחת  המלכה 
מחוץ  המופרשים  )הורמונים 
בין  לתקשורת  ומשמשים  לגוף 
בקן  מפרישה.  שהיא  הפרטים( 
מעמדות  כמה  קיימים  הנמלים 
האוספות  הפועלות  כדוגמת 
על  המגנות  ו"חיילות"  מזון 
אויבים  של  פלישה  מפני  הקן 

מסוגים שונים. 
להתייחס  ניתן  מסוימת  במידה 

כצורה  בקוקיות  הקיימת  קינון"  "טפילות  לתופעת  גם 
בקני  ביציה  את  מטילה  הקוקיה  נקבת  "עבדות".  של 
ציפורים זרות )פונדקאיות(, ואלו דוגרות עליהן ומגדלות 
בקן  הבוקעים  הטפילים  הגוזלים  לעתים  גוזליה.  את 
החורגים  אחיהם  את  מותם  אל  החוצה  משליכים  אף 
בעלת  נוספת  דוגמה  הפונדקאי.  גוזלי  את  כלומר 
באזורים  מתוקים  מים  לאספקת  חמורות  השלכות 
חוטית  כחולית  אצה  לפעילות  קשורה  בעולם  שונים 
מים  בגופי  החיה   )Aphanizomenon ovalisporum(
ובראשם  ישראלים  חוקרים  הכנרת.  כדוגמת  מתוקים 
יהונתן בר-יוסף מצאו שאצה זו משעבדת מינים אחרים 
רעלן  למים  ולהפריש  לייצר  אותם  ו"מאלצת"  אצות  של 
דבר  הכבד,  תפקודי  את  המשבש   )CYN( אלקלואידי 

הפוגע באופן קשה באיכות המים.          
מסעות ציד

בשורות הבאות ברצוני להתייחס לעבדות קיצונית יותר 
הלוכדים  "משעבדות",  נמלים  של  מינים  בכמה  הקיימת 
פרטים של מיני נמלים אחרים על מנת להגדיל את כוח 
העבודה של המושבה שלהם. מינים אלו עורכים פשיטות 
על קינים של מינים אחרים ושודדים מהם זחלים וגלמים 
ה"שבויים"  הפרטים  כאשר  בוגרים.  פרטים  אף  ולעתים 
מגיחים מתוך הגולם בתוך קן ה"משעבדות" הם עובדים 
שלהם.  המקורית  במושבה  זאת  עושים  שהיו  כפי 
הטפילות  שהנמלים  הרי  ה"שבויים"  לעבודת  במקביל 
כוח  מלאי  בחידוש  בעיקר  מתרכזות  )ה"משעבדות"( 
העבודה בעזרת מסעות ציד של "עבדים" מקינים סמוכים.
בודד  מין  על  בטפילות  מתמחות  ה"משעבדות"  הנמלים 

או קבוצה של מינים קרובים 
ב"קרובי  מדובר  כלל  ובדרך 

"עבדות"  שלהן.  משפחה" 
הנמלים קיימת בשתי צורות: א. 

בחלק מהמינים ה"משעבדים" התופעה הכרחית וקבועה 
התנהגות  אחרים  במינים  ב.  המושבה.  חיי  כל  במהלך 
ה"משעבדות"  והנמלים  הכרחית  אינה  אך  מועדפת  זו 
לציין  מעניין  ה"עבדים".  ללא  גם  להתקיים  עשויות 
קשר  ביניהם  שאין  במינים  גם  קיימת  זו  שהתנהגות 
בין שתי  קרבת משפחה(. האבחנה  )קשר של  טקסונומי 
מסלקים  בהן  בתצפיות  מתבצעת  אלו  "עבדות"  צורות 
מינים  אצל  הקן.  מתוך  ה"עבדים"  את  מלאכותי  באופן 
השייכים לקבוצה שבה השעבוד הכרחי סילוק ה"עבדים" 
גורם לחיסול המושבה ואילו בקבוצה המעדיפה לשעבד 
לפעילות  הופכות  והן  הפועלות  בהתנהגות  שינוי  חל 
בצאצאי  וטיפול  מזון  באיסוף 

המלכה.
הטפילים  המינים  ברוב 
מסמנות  "סיירות"  פועלות 
את הדרך לקן המותקף בעזרת 
לאחר  קצר  וזמן  פרומונים 
נמשכות  לקן  חברותיהן  מכן 
במהירות  מגיעות  הן  אליו. 
ממנו  בוזזות  המסומן,  לקן 
יכולתן  ככל  וגלמים  זחלים 
במסלול  לקינן  וחוזרות 
הפרומונים.  ידי  על  שסומן 
בצאצאים  אוחזות  הפועלות 
מושבה  לקינן.  אותם  וגוררות  המשועבדות  הנמלים  של 
אחת.  בודדת  בעונה  גלמים  כ–14,000  ללכוד  עשויה 
בתמונה ניתן לראות נמלים "משעבדות" חוזרות ממסע 
ציד ובלסתותיהן גלמים )בצבע לבן(. הנמלים המסומנות 

בחץ אדום הן "עבדים" שהשתלבו בעבודת הקן. 
"מרד עבדים"

בעיקר  לפרסום  זכו  האנושיים  העבדים  ממרידות  כמה 
מרד  ייתכן  האם  היא  השאלה  אך  הטרגי,  סופן  בגלל 
שכבר  נמלה  כי  הונח  לאחרונה  עד  משועבדות?  נמלים 
מוצא.  ממנה  שאין  במלכודת  לכודה  זר  לקן  נשבתה 
לאחר שהוחתמה )imprinting = תהליך למידה המוגבל 
לשלבי ההתפתחות הראשונים של בעל החיים( בביתה 
והאינסטינקט  המקורי,  לקן  לחזור  תוכל  לא  החדש 
מכדי  עמוק  טבוע  סיזיפית  לעבודה  אותה  הדוחף 
מעטות  שנים  לפני  אבל  ועיצומים.  שביתות  לאפשר 
מתברר  נמלים.  אצל  עבדים"  "מרד  על  לראשונה  דווח 
כי גלמים של הנמלה המשעבדת, בהם מטפלים עבדים, 
אחר  צמוד  מעקב  במיוחד.  גבוהה  מתמותה  סובלים 
מספר רב של קינים העלה שלא פחות מ-83% מהגלמים 
 30% מתו:  צעירות  מלכות  לבקוע  היו  אמורים  מהם 
הוזנחו  ו-53%  המטפלים  העבדים  בידי  לגזרים  נקרעו 
הפועלות  מגלמי  מ-60%  יותר  זכו  דומה  לגורל  למוות. 
המשעבדות. באמצעות תוקפנות כלפי הגלמים מצליחים 
למנוע  ובכך  המשעבדת  המושבה  את  להקטין  העבדים 

פשיטות ציד על קרובי משפחתן בקינים סמוכים.

 לתגובות ורישום לקבלת מאמרי צמחים 
 ובעלי חיים על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 

James C. Trager :צילם 
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ונשמרתם - בחופשה
"ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאד ְלַנְפׁשֵתיֶכם"

"כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהישמר 
ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה שנאמר: 'השמר לך ושמור נפשך" 

)רמב"ם,רוצח ושמ"ה,י"א,ד(
אף שהפסוק עוסק בשמירת הנפש במובן הרוחני, מצינו בדברי 
ומנחת- יקר  כלי  )עי'  הפיזי  במובן  גם  אמורים  שהדברים  חז"ל 
יהא אדם  )ברכות,ל"ב(: "לעולם  וכתב המאירי  חינוך תקמ"ו,יא( 
נזהר שלא למסור עצמו לסכנות, ואל יסמוך על הנס... כלל גדול 

אמרו: השטן מקטרג בשעת הסכנה".
חובת הזהירות בדרכים נובעת הן מחובת הזהירות העצמית, והן 
דמים  תשים  "ולא  הזולת הנלמדת מהפסוק  חיי  על  מהאחריות 
של  כסוג  התעבורה  לחוקי  להתייחס  נטייה  יש  לעתים  בביתך". 
בבחינת  חמורה,  טעות  זוהי  מחייב.  כדבר  לא  אך  טובה  המלצה 
לחוקי  אשיב"...  ולא  )סוסים(  ארבה  "אני  שאמר  המלך  שלמה 
שהגורמים  ברגע  שכן  מחייבת,  כהלכה  להתייחס  יש  התנועה 
המוסמכים קבעו זאת כדבר מחייב -זו דרך העולם, והחורג ממנה 
"ולא תשים  והן מצד  "ונשמרתם"  הן מצד  ופושע,  הריהו חוטא 
דמים". תאונה )ר"ל( מלשון "ִאיָנה לידו" היינו שאין זה אונס גמור, 

לטיולים  מיציאה  להימנע  אין  מאידך,  ברשלנות.  תחילתו  אלא 
ולחופשות, הנחוצות לבריאות הנפשית, והריהם בכלל ההתנהלות 

הטבעית. 
את  ובעיקר  הרכב(  )כלי  ה"חפצא"  את  כוללת  הזהירות  חובת 
בנהיגה,  הזהירות  חובת  את  להשוות  ניתן  )הנהג(.  ה"גברא" 
לנדרש בתפילה )פרשת ואתחנן!(: ראשית –תפילת הדרך בכוונה! 
התאונות הם הליסטים של ימינו. הכנה מקדימה: אם עייפים –לא 
נוהגים, ואם העייפות באה באמצע הדרך –עוצרים בצד ומנמנמים 
כנדרש! הגרע"י זצ"ל )יבי"א,חו"מ,ט,ה( כתב שנהג שגרם לתאונה 
בשל עייפות –הינו פושע וחייב כחובל בידיים, בין אם העייפות 
דבר:  אחיזת  הנסיעה.  מִהַמְשכות  התעייף  אם  בין  מלכתחילה, 
המכשיר הנייד שאי אפשר בלעדיו, אך גם אתו לא תמיד אפשר, 

ולפעמים אסור! 
"ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו" לדאוג מראש לתעסוקת 
הילדים בנסיעה-ממתקים משחקים ודיסקים, וכמובן: לא ישכח 

ילדים ברכב!
במה  ההשתדלות  חוק  את  כשנשלים  רק  הוא  הבטחון  "הגדרת 
ויצעידנו  יוליכנו  והקב"ה  שהוא בידינו" )עין אי"ה,ברכות,ב,ק"כ( 

לשלום! 



8

נחמו נחמו עמי



9

נחמו נחמו עמי



10

נחמו נחמו עמי

בין קודש לחול
ון'

צי
 ע

הר
ת '

יב
ש

בי
מ 

ר"
ין 

רד
גו

חי 
מי

 ע
רב

 ה
ון'

צי
 ע

הר
ת '

יב
ש

בי
מ 

ר"
ין 

רד
גו

חי 
מי

 ע
רב

ה

שיר או צעקה
אהובה  מסבתא  שלי  הקדומים  הזיכרונות  אחד 
שנים,  עשרות  במשך  שלה.  התהילים  ספר  היה  ז"ל 
הקפידה סבתא לקרוא כל שבת את כל מאה וחמישים 
מזמורי דוד בן ישי, מהראשון ועד האחרון. גם בימות 
החול לא הניחה סבתא את ספר התהילים. בכל יום 
מימות המעשה השלימה סבתא עשרות פרקי תהילים 

השייכים לאותו היום. 
יש  איך  הבנתי  לא  בסבתא.  קינאתי  רבות  שנים 
בלי  פרקים  הרבה  כך  כל  ברצף  לקרוא  סבלנות  לה 

ולהשתעמם.  להתעייף 
פרקי  הרבה,  לבושתי 
רק  בי  נגעו  התהילים 
בשעות צרה ומצוקה. רק 
זועקת  הייתה  כשהנפש 
מצליח  הייתי  ממעמקיה, 
למילותיו  להתחבר 

הקדושות של ספר התהילים.
החדש  התהילים  ספר  את  פגשתי  חודשיים  לפני 
ספר  הבנתי.  ואז  גזונדהייט,  בני  הרב  שהוציא 
התהילים של הרב בני )מהדורת 'שלם', הוצאת קורן(, 
לי להבין  ומפעים. הספר עזר  פתח בפני עולם חדש 
איך אפשר לשבת שעות ארוכות על הכסא ולמלמל 

בתמימות את מזמורי נעים זמירות ישראל.
חלק  בני?  הרב  של  התהילים  ספר  של  קסמו  מה 
מהקסם טמון בהסבר קצר המלווה כל מזמור ומסביר 
את תוכן המזמור ומטרתו, חלק אחר מהקסם טמון 
והשיטתיים המופיעים בהקדמה  בהסברים המבניים 
אבל  ומסודר.  מובן  שלם  מארג  ויוצרים  הספר,  של 
אין ספק שעיקר הקסם והחידוש נעוץ דווקא במהלך 

גרפי, טכני ופשוט. 'שורות קצוצות'.
***

'שורות  הוא  שירה  של  הבולטים  המאפיינים  אחד 
קצוצות'. שורות קצוצות הן שורות קצרות המכילות 
לרוב, מכילה כל שורה  מספר קטן מאוד של מילים. 
אינה  הקצוצה  השורה  בלבד.  מילים  שלוש-ארבע 
או  רבע  רק  השורה  מכילה  אחת  לא  שלם.  משפט 

שליש משפט. 
החשיבות של השורות הקצוצות נובעת מהצורה שבה 
קוראים. המוח  המוח שלנו מעבד את החומר שאנו 
עצמה  בפני  קוראים  שאנחנו  מילה  כל  מעבד  לא 
כשקראתם,  עכשיו.  שקראתם  המשפט  על  )תחשבו 
לא חשבתם על כל מילה לחוד, רק כשהגעתם לסוף 
המוח  אחד(.  לרצף  המילים  את  חיברתם  המשפט 
מתחיל  אז  ורק  משפט,  בסוף  נקודה  שנשים  מחכה 
אחת  )זאת  משמעות  לכדי  המילים  רצף  את  לעבד 
של  פסקאותיו  את  לקרוא  הגדול  לקושי  הסיבות 

הרא"יה קוק, שבנה משפטים ארוכים מאוד מאוד(.
בשכל,  רק  ולא  בנפש  יגעו  שהמילים  רוצים  כשאנו 
מצומצם  מילים  מספר  אחרי  לעצור  צריכים  אנחנו 
לא  הארוך,  המשפט  לסוף  נחכה  אם  אותן.  ולחוות 
אחרי  עוצרים  כשאנו  המילים.  את  לחוות  נצליח 
התכנים  את  לחוות  ניתן  מילים  שלוש-ארבע  כל 
שעומדים מאחורי המילים ולהתחבר אליהם. כשאנו 
מהמשפט,  קטן  חלק  כל  לחוד  ומעבדים  עוצרים 

החלקים יכולים לגעת בנבכי 
הנפש שלנו.

קצוצות'  'שורות  של  העיקרון 
נמצא כבר בספר התורה שלנו. בניגוד לצורה הרגילה 
כתובה  'האזינו'  שירת  התורה,  כתיבת  והרציפה של 
מצוטטת  ס"ת'  'הלכות  בספר  קצוצות.  בשורות 
ספר  כמין  שכתבה  'שירה  סופרים.  ממסכת  ברייתא 
וספר שכתבו כמין שירה – לא יקרא בו'. כדי לקרוא 
ב'שורות  אותה  לכתוב  יש  האזינו  שירת  את  כראוי 
ובלי  ברצף  שנכתבה  'האזינו'  שירת  קצוצות'. 
תצליח  לא  הפסקות, 
הנפש  נימי  על  לפרוט 

שלנו. 
***

שימו לב להבדל: 
נפש,  משיבת  תמימה  ה'  תורת  ספר':  כמין  'עשאה 
ישרים  ה'  פקודי  פתי,  מחכימת  נאמנה  ה'  עדות 

משמחי לב, מצות ה' ברה מאירת עינים...
 'עשאה כמין שירה': 

 תורת ה' תמימה, 
 משיבת נפש.

 עדות ה' נאמנה,
 מחכימת פתי.

 פקודי ה' ישרים,
 משמחי לב.

 מצות ה' ברה,
מאירת עיניים.

***
מאז שפגשתי את התהילים של הרב בני, הפסיק ספר 
לספר  והפך  הזעקות,  ספר  עבורי  להיות  התהילים 
שירים  כאוסף  'תהילים'  לקרוא  התחלתי  שירים. 
קסום הנוגע בנפש. ה'תהילים' הפסיקו להיות עבורי 

רק פסוקים של צעקה וזעקה. 
הם  התהילים  כשפסוקי  חשובה.  תגלית  גיליתי  ואז 
לזמן  אותם  לקרוא  אפשר  והתעוררות  זעקה  פסוקי 
כבר  זמן  כמה  האוויר.  נגמר  מה  זמן  אחרי  מוגבל, 
ספר  הוא  התהילים  כשספר  אבל  לצעוק?  אפשר 
שירה, אפשר לקרוא בו בלי להפסיק. המילים נוחתות 
ומעלות את הנשמה  אחת אחרי השנייה בתוך הלב 
הנשמה  בין  נוצר  ומיוחד  עדין  חיבור  מעלה.  מעלה 

הטהורה לבין יוצרה.
האם זה היה הסוד של סבתא? האם כשסבתא ישבה 
על הכסא בסלון שעות ארוכות היא קראה תהילים 
כספר שירה )גם בלי העזרה של השורות הקצוצות(? 

איני יודע, כבר מאוחר לשאול.
tefilah.org - להרחבה ולהסברים של הרב בני

האם זה היה הסוד של סבתא? איני 
יודע, כבר מאוחר לשאול

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com
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מה שלא מופיע בתנ"ך
)מלכים א כ(

כנראה שקרב-קרקר היה פסגת ההצלחות של 
אזורית  קואליציה  בראש  עמד  אחאב  אחאב. 
שהתאחדה כדי להדוף את שלמנאסר השלישי 
הקואליציה  ניצחון  מצפון.  מלך אשור שאיים 
שנה  ב-150  האשורית  ההשתלטות  את  דחה 

והציל את ממלכות יהודה וישראל לדורות.
על  יודעים  שאנו  היא,  המפתיעה  העובדה 
כלל  והוא  אשוריים,  ממונומנטים  רק  זה  קרב 
שהתנ"ך  לכך  הוכחה  זוהי  בתנ"ך.  מופיע  לא 
שמשתמש  ספר  אלא  היסטוריה,  ספר  איננו 
בהיסטוריה כדי להעביר את מסריו, אך עדיין 

מדוע  תשובה,  אינה  זו 
התנ"ך לא מספר על קרב 

כה משמעותי?
היו שאמרו, שהתנ"ך לא רוצה 

שכן  היא,  ולא  אחאב,  של  שמו  את  להאדיר 
במקומות  ותבונתו  גבורתו  על  מספר  התנ"ך 
רלוונטי  לא  זה  שקרב  שאמרו,  היו  אחרים. 
מסביר  הקרב  שכן  היא,  ולא  הסיפורי,  לרצף 
היו  בפרקנו.  בן-הדד  מדוע אחאב שחרר את 
שאמרו שאין בסיפור זה מסר, ולא היא, שכן 
אפשר ללמוד ממנו על אחדות או על מהותה 

של אשור.
קושיה  עדיפה  שכן  עיון",  ב"צריך  נישאר  אנו 

טובה מתירוץ גרוע.
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חידה למטות ואתחנן
אחת משלוש

עם שתיים של שלוש שלוש,
אם 'הפחתת' ו'פתחת' את השלוש שלוש –

מילה אחרת עם אותן אותיות
וניקוד אחר מצאת.

במה מדובר?

תשובה לדברים

החידה הייתה: 
 לתגובות: info@hidonim.com פעם - שם ההר, היום - נחל היורד מן ההר.

הפתרון: 
הר  של  משמותיו  הוא  שניר 

ְלֶחְרמֹון  ִיְקְראּו  "ִצידִֹנים  החרמון: 
נחל  ג,ט( היום הוא  )דברים   ִניר"  ְשׂ לֹו  ִיְקְראּו  ְוָהֱאמִֹרי  ְרֹין  ִשׂ

שניר הידוע גם בשם החצבני.
"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת 

 מצווה, למשפחה, לקהילה, לבית הספר 
או לעיר כולה.

לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו: 
"החידון והחוויה"
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גירוש קטיף - מבט לאחור ולפנים
עשור  לפני  קטיף  גוש  תושבי  גירוש  הסתיים  היום  בדיוק 
ונמשך שבוע  באב  )תשס"ה/2005(, אשר החל ממחרת תשעה 
כתיבת השורות, תשעה באב השתא, חזרתי  ביום  בלבד.  ימים 
למאורעות/מוראות הימים ההם בביקורי במרכז )מוזיאון( קטיף 
בניצן )חובה!(. הדי הימים ההם מתפוצצים עד היום ורישומם 

ניכר בתוך העם ובזירה הבינלאומית בה שרויה מדינת ישראל.
נקודות מבט לאחור

תחילה ארשה לעצמי לשוב ל...מדורי זה באותה שנה ולהעלות 
באוב שלש אמירות מאותם ימים, אשר נחרתו בלבי ומפעמות 
מבט'  ב'נקודת  נזכרתי  והסרטים  התמונות  לחושך  בקרבי. 
נותצין  שישראל  דעתך  על  תעלה  "וכי  תשס"ה:  ראה  לפר' 
להרוס  החליטה  שרון  ממשלת  יב,ד(?  דב'  )רש"י  כנסת"  בתי 
רבנים  לטובת  פסק  בג"צ  המדרש.  ובתי  הכנסת  בתי  את  גם 
כדי  קודש  היכלי  ינתצו  שיהודים  אירע  לא  מעולם  כי  שטענו 
לתמוך  ככרוכיא  צווחתי  ואז  מצוררינו.  זה  'תענוג'  למנוע 
בהצעה חליפית )וציינתי קרדיט ליהודה צדוק מפ"ת(: "יציקת 
ישארו  והם  להרסם,  אי-יכולת  כדי  עד  המבנים  לתוך  בטון 
כמצבות-עד למקדשי המעט, אנדרטאות חיות. פניתי בכתב 
לראשון לציון, לרב הראשי לצה"ל, לחברי ועדת בדיקה מטעם 
הרבנות הראשית, לאישי ציבור ול...תקשורת". למותר ציין כי 
עד היום לא נתקבלה תשובה, והלהבות שבקעו שמי רום צולמו 

ונחקקו בסרטים!
הכי  אשר  הרשימה  'מהי  השנים:  ברבות  פעם  לא  נשאלתי 
נחרתה בלבך מכל השנים?' ציינתי למה שכתבתי שבועיים לפני 
הגירוש: "כניעה, דגל לבן, 'קריעה' וגלות". קראתי "באצבעות 
רועדות ובדם לבבי לחשוב על מעמד של כניעה! קיפול הדגל 
הכתום, העלאת דגל שחור לחצי התורן, הנפת דגלים לבנים 
)לא תכול לבן!( והליכה לגלות כמו שהולכים לגלות. אנחנו 
מובסים ע"י בני עמנו, מאמיני 'דת הדמוקרטיה', שהיו מוכנים 
לבגוד בדתם כדי לשבור את חזונם של דבקי  א"י! הדמוקרטיה 
בפנים,  להם  תתפוצץ  ההתנתקות  בפנים!  להם  תתפוצץ 

כשיווכח כי לא השיגה דבר". 
עם או שבטים?

המשמעות  לשעבר.  צדקתי  האם  לשאלה  משמעות  אין 
הציונית טמונה ברשימתי "הרהורים ל'שבעה' – קרעים שאינם 
קראתי  בו  הישראלי  לשמאל  שהשלכתי  ובגט  מתאחים", 
להתנתק ממנו: "לא אחים אנחנו! כאשר חלק מהעם משפד את 
משנהו בחרב הדמוקרטיה, כאשר השליט נמנע מלהתייצב לפני 
הנעקרים ולהיישיר אליהם מבט... כאשר נמנעים מלפרט מה 
נרויח מברואטליות זו, כאשר השמאל הפוליטי מוכן 'למרוח' 
איש מאלו  כאשר  הקדושה',  'המטרה  למען  עיסוק בשחיתות 
לא העלה על בדל-שפתיו, או דל-רעיונו, לבקש סליחה רבתי 
זמנית".  בינינו, לפחות  לדידי האחווה  - בטלה  דורנו  מחלוצי 

אכן, במרוצת השנים, ובמיוחד לאחרונה, שמענו הרהורי חרטה 
מפי אישי מדינה, צבא ומשטרה, ועדין אני מצפה להכאה על 
חטא רשמית של כנסת ישראל וממשלתה. ולארץ לא יכופר כי 

אם בסממני התשובה: חרטה לשעבר וקבלה לעתיד!
נוספת,  'מפחידה'  מבט  נקודת  אצלי  נתחדדה  השנים  ברבות 
אשר מסתמא כבר באה לידי ביטוי אי-שם ברשימותיי שקדמו; 
ארץ ישראל נעזבה על ידי נאמניה הלאומיים-ציוניים ונמסרה 
כמעט בלעדית למיגזר האמוני, בניו ובנותיו. הביקור במרכז 
גם  שהציבור,  חושש  אני  זו.  תחושה  מחדד  בקטיף  ההנצחה 
לאירועי  רטרואקטיבית  היום  ייחשף  אשר  והציוני,  הלאומי 
היותר  ולכל  בתת-מיגזר  במיגזר,  מדובר  כי  יתרשם  הגירוש, 
האמת  את  והנוכחי,  הבא,  לדור  להנחיל  מאד  קשה  בשבט. 
חקלאים  היו  קטיף  גוש  מתושבי  והחברתית שרבים  הציונית 
מלח הארץ, וביניהם לא מעטים שאינם חובשי כיפה, ולא רק 
ביזמת  היתה  שההתיישבות  וכן,  רגשניים.  ו'דוסיות'  'דוסים' 
ממשלת ישראל המפא"יניקית )גולדה, יגאל אלון, רבין ועוד( 
הרויזיוניסטית  התנועה  אישי  או  גוש-אמונים  מזוקני  ולא 

ואוהדיה. 
האם גורשנו גם מלב?

"להתנחל  האתגר  כי  דומני  אך  קוראיי,  את  לאכזב  לי  צר 
בלבבות" לא עלה כפורחת, וכיוצא בו תנועת 'פנים-אל-פנים' 
צריכה  בקורת  שכל  אני  מודה  לדלת.  מדלת  הסברה  לשיחות 
להיות מלווה בהצעת תיקון אך זו איננה שגורה על פי. ואולי, 
בנט,  נפתלי  הלאומי,  החינוך  שר  באזני  קול  ישמע  ואולי, 
הידוע באיתור אתגרים ובנחישות למימושם; מוסדות החינוך 
)א(  שהיא:  קטיף  מורשת  להנחלת  הזירה  הם  רמותיו  לכל 
דבקות  )ב(  סכנה;  ושורצי  עורף  קשי  באיזורים  גם  התנחלות 
חברתית  קהילתיות  )ג(  תאכל";  אפך  "בזיעת  ויגיעת  בקרקע 
)ד( השלמה ללא אלימות של ממש  וגם...  ותרבותית למופת. 
מעפר  להתנער  אגדית  ויכולת  )ה(  הזוי  ממלכתי  לצו-גירוש 

ולהתחיל שוב מבראשית... 
)נכתב במוצאי ת"ב(

 ולארץ לא יכופר 
כי אם בחרטה לשעבר 

ובקבלה לעתיד

ספרי הרב ישראל רוזן
 בחצוצרות בית ה' - 50 מאמרי הלכה 

 וטכנולוגיה 600 עמ' * 60 ₪
 ואוהב גר - הלכה, אגדה ופולמוס

 ספר שופטים בגובה חז"ל - )מהד' חדשה( 
כל ספר כ-350 עמ' 40 ₪

 אתרי סגולה / נקודת מבט - 30 ₪ 
המחיר כולל משלוח

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 

איך מפעילים
גלאי מתכת 

ללא חילול שבת?

יש דברים שעד שלא 
רואים לא יודעים

בואו לבקר בחווית 
צומת ותדעו

sales@zomet.org  052-3115111 :רח' הארז 3, אלון שבות, גוש עציון לפרטים 


