
בית  חורבן  על  אגדה שמספרת  הובאה  ע"א(  )כב  תענית  בגמרא 
זו שיקעו  זו כפשוטה, מפני שבאגדה  ראשון. אין להבין אגדה 
לשון  הרי  לדורות.  נחמה  של  ומסרים  עמוקים  רעיונות  חז"ל 
כיתות  נתקבצו  בראשונה  הבית  משחרב  רבנן:  "תנו  האגדה: 
כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות ההיכל בידן, ועלו לגג ההיכל 
ואמרו לפניו: 'ריבונו של עולם! הואיל ולא זכינו להיות גזברין 
נאמנים, יהיו המפתחות מסורות לך', וזרקום כלפי מעלה, ויצתה 
האור.  לתוך  ונפלו  קפצו  והם  מהם,  וקיבלתן  יד  פיסת  כעין 
ִחָּזיֹון,  ֵּגיא  "ַמָּׂשא,  כב,א-ב(:  )ישעיה  הנביא  ישעיה  קונן  ועליהם 
ִעיר הֹוִמָּיה  ְמֵלָאה,  ְּתֻׁשאֹות  ַלַּגּגֹות.  ֻּכָּלְך  ִּכי-ָעִלית  ַמה-ָּלְך ֵאפֹוא, 
אף  ִמְלָחָמה".  ֵמֵתי  ְוֹלא  ַחְלֵלי-ֶחֶרב,  ֹלא  ֲחָלַלִיְך  ַעִּליָזה,  ִקְרָיה, 

בקב"ה נאמר )שם כב,ה(: "ְמַקְרַקר ִקר, ְוׁשֹוַע ֶאל-ָהָהר".

הכהנים  זרקו  באמת  כלום  ללמדנו?  באה  הזו  האגדה  מה 
בהשלכת  הטעם  מה  בכלל,  לשמים?  המקדש  מפתחות  את 
המפתחות לשמים כשבית המקדש כבר חרב ובוער באש? וכלום 
זה  וקיבלה את המפתחות מהם? מה כל  יד  יצאה פיסת  באמת 

נועד ללמדנו?

עלינו לדעת, שחורבן בית ראשון ושני באו כעונש מאת ה' על 
כך שעם ישראל הפר את הברית אותה כרת עם אלוהיו. חטאנו, 
עוונו, פשענו וחדלנו מלהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. עונשים 
והרתעה.  התרעה  תיקון,  עונשי  אלה  נקמה,  עונשי  אינם  אלה 
הנביאים הזהירו את העם שוב ושוב, והתריעו שאם עם ישראל 
לא ישוב בתשובה, ה' יענישם בחומרה – בחורבן בית המקדש 
וביציאה לגלות. אילו היו שבים מרשעם – לא היה בא אליהם 
מתוך  היה  לא  העונש  ברם  נענשו.   – שבו  משלא  אך  העונש, 
להביא   – נשגבה  תכלית  הייתה  לעונש  כילוי,  או  נקמה  מטרת 
את העם שהקשה את ערפו ואטם את לבו מלשוב בתשובה טרם 
החורבן, לשוב בתשובה לפחות עתה כתוצאה מייסורי החורבן 
והגלות. בתום תהליך הייסורים והכפרה, ישוב עם ישראל לארצו 

ולירושלים עיר הקודש, ויבנה את בית המקדש.

תפקידו וכללי התנהגותו של עם ישראל נקבעו לדורות בברית בין 
הבתרים. מטרתה של אותה הברית היא לרומם את עם ישראל, 
זרעו של אברהם, ולהקדישם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, 
ומובחר באורחות חייו ובהליכותיו המוסריות  להיות עם נבחר 
והערכיות כדי שיקרינו מאורן על האנושות כולה. ברית זו היא 
ברית נצח עם בורא עולם, ואם חלילה נפר את הברית שכרתנו 
כדי  וניגאל  נשוב  ואז  בתשובה,  לשוב  נוכל  אך  ניענש,   – עמו 
לממש את ייעודנו המיוחד. ברם כל עוד לא נשוב בתשובה, ה' 
ייסר אותנו כדי לאותת לנו לשוב בתשובה שלימה, ולשוב להיות 
ַעם ייחודי וייעודי בערכיותו. נמצא שכל העונשים שה' מעניש 
כל  והגלות,  המקדש  חורבן  עונשי  ואפילו  הדורות  בכל  אותנו 
אלה אינם עונשי נקמה וכילוי אלא עונשי איתות והכוונה, כדי 

שנערוך חשבון נפש אמתי, נתקן את מעשינו וניגאל.

באגדה נאמר שבעת החורבן נתקבצו פרחי הכהונה בגג ההיכל, 
כשראו  כי  אותנו  מלמדים  חז"ל  לשמים.  המפתחות  את  וזרקו 
הכהנים את מוראות החורבן ושריפת בית המקדש, הודו שמעלו 
עוד  ראויים  שאינם  ולהכרתם  לחרטתם  וכביטוי  בתפקידם, 
לשמש בתפקידי קדושה, הם כביכול משיבים לבורא עולם את 
המפתחות של בית המקדש. החרטה של הכהנים מסמלת גם את 
בפשעים  ופשעו  שחטאו  ישראל,  עם  כלל  של  החרטה  תחילת 
רצונם לשוב  ואת  ועלינו את החורבן,  נוראיים שהביאו עליהם 
וגוי  כהנים  ממלכת  להיות  כקדם,  ימינו  את  ולחדש  בתשובה 

קדוש.

אולם יש באגדה זו תובנה נוספת חשובה מאוד. אמנם המקדש 
עולה באש, אבל המפתחות לא עולים באש, הם מוחזרים לה', 
העונש  סאת  שתסתיים  לאחר  בעתיד,  שימוש  להם  שיהיה  כדי 
שנקבעה לעם ישראל בעבור פשעיהם, ולאחר שיתעוררו לשוב 
נשיב את  זמן שבו  לבוא  עתיד  כלומר  לפניו.  בתשובה שלימה 
ונזכה לשוב  יוחזרו לידי הכהנים,  ימינו כבראשונה, המפתחות 
העולמי.  הערכי  ייעודנו  את  ולהגשים  הרוחני,  מחצבתנו  לצור 
הכהנים שהשליכו את עצמם לאש, מסמלים את ההבנה שהעונש 
האלהי מוצדק, ואת תחילת תהליך התיקון הרוחני הארוך בגלות.

החורבן.  על  כביכול  ה'  קינת  את  בסופה  מתארת  זו  אגדה 
על  מצטערים  שמענישים,  דגולים  מחנך  או  שאב  ללמדנו, 
או  שבניהם  מעדיפים  היו  הם  שהרי  להעניש,  שנאלצו  כך 
כדי  מיד,  שישובו  חטאו  שאם  ולפחות  יחטאו,  לא  תלמידיהם 
והעונש הפך להיות  ייענשו. עם ישראל לא שב בתשובה  שלא 
עובדה הכרחית ומוגמרת. משהעונש כבר החל לתת את אותותיו 
החיוביים, והעם החל להפנים שעליו לשוב בתשובה, ה' מקבל 
בניו  את  להעניש  שנאלץ  כך  על  מבּכה  וכביכול  תשובתם,  את 
בחורבן וגלות כדי שישובו בתשובה, כדי שישובו לברית הנצח 

שבינו לבין עמו.

די  לא  כי  בתודעתנו  שנצרוב  היא  החורבן  על  הצומות  תכלית 
לדרך  לשוב  עלינו  אלא  הגשמי  ובבניינה  לארצנו  בשיבתנו 
האמת, כדי שנזכה להיות עם קדוש כפי שנועדנו להיות. כאשר 
ובבניין  נזכה לראות במנהיג צדק  נזכה לשוב לדרך האמת, אז 
בית המקדש, ואז יהפכו ימי הצומות לימי שמחה ומועד, מפני 
שהצלחנו באמצעותם להבין שתכלית החורבן, הגלות והצומות 
הייתה לעוררנו לשוב לדרך האמת. כפי שפוסק רבנו הרמב"ם 
לימות  בסוף הלכות תענית: "כל הצומות האלו עתידים לבטל 
וימי  טובים  ימים  להיות  עתידים  שהם  אלא  עוד  ולא  המשיח. 
ָהְרִביִעי  צֹום  ְצָבאֹות,  ְיהָוה  ָאַמר  "ּכֹה  שנאמר:  ושמחה,  ששון 
ְיהּוָדה  ְלֵבית  ִיְהֶיה  ָהֲעִׂשיִרי  ְוצֹום  ַהְּׁשִביִעי  ְוצֹום  ַהֲחִמיִׁשי  ְוצֹום 
ֱאָהבּו"  ְוַהָּׁשלֹום,  ְוָהֱאֶמת  טֹוִבים.  ּוְלמֲֹעִדים,  ּוְלִׂשְמָחה,  ְלָׂשׂשֹון 

)זכריה ח,יט(.
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אז אתה יכול, או לא יכול?
שימו לב למשפט הבא, הייתי אומר זאת כך:

מה שאתה היום - הוא מה שהאמנת בעבר, שתהיה. ומה שתהיה - 
הוא מה שאתה מאמין היום שתהיה! 

לו  שחשוב  מי  עצמנו.  את  בתפיסתנו  תלויים  שלנו,  מהיכולות  הרבה 
להיות ת"ח למשל, והוא לא מאמין חזק, שהוא הולך להיות ת"ח, כנראה 
באמת לא יהיה כזה. ואם הוא מאוד מאמין שהוא יכול להיות כזה, סביר 

להניח שיהיה כזה.
בו ערכו חוקרים  ניסוי,  פיגמליון", מדובר על  ישנו מה שנקרא "אפקט 
ה"פורחים  ילדים  'לזהות'  כדי  ספר,  בית  לתלמידי  אינטליגנציה  מבחן 
פחות  אינטליגנציה  עם  הינם  זה,  שבשלב  שאף  כלומר,  מאוחר", 
מפותחת, אך עד סוף השנה, זה הולך להשתנות. מכאן, הם נתנו למורים 
רשימת תלמידים באופן אקראי, ו'ניבאו', על סמך ה'מבחן', שאלו ילדים 
זכו  אלו,  תלמידים  השנה,  בסוף  ואכן,  הצלחתם.  מבחינת  מבטיחים, 

להישגים גבוהים, הכל בגלל תווית ה'מוצלחים' שהודבקה להם! 

ישנו ניסוי דומה, אך מהכיוון ההפוך, ניסוי הפרעושים: חוקרים, הכניסו 
כך  ימים,  שלושה  למשך  המכסה  את  וסגרו  צנצנת,  לתוך  פרעושים 
שבמהלך שלושת הימים, הפרעושים הקופצניים, שניסו לקפוץ אל מחוך 
ימים,  שלושה  לאחר  המכסה.  בגלל  אפשרי,  בלתי  שזה  למדו  לצנצנת, 
למכסה,  מחוץ  אל  לקפוץ  בקלות  יכולים  הם  עתה,  המכסה.  את  פתחו 
אבל הם לא עשו זאת! הם למדו שזה גבול היכולת, ולכן לא ניסו עוד! 
המעניין הוא, שאף הצאצאים שנולדו לאותם פרעושים, לא ניסו לקפוץ 

החוצה! הם העבירו הלאה לדורות הבאים את המסר המגביל.
הפרעושים!  כאלה  מתנהגים  שאיננו  ולהיזהר,  לדעת  אנו  צריכים  כמה 
הרבה  הרבה  אחרת.  או  כזו  יכולת,  גבול  בחשיבתנו שמציבה  אמת  אין 
אינה  יכולים,  לא  או  יכולים  שאנו  אמונתנו  עצמנו.  על  במבטנו  תלוי 
פורשו  כנראה  שרובם,  חיים,  מחוויות  אלא  אמיתיים,  ממבחנים  נובעת 

משתנות,  נסיבות  בחשבון,  לקחנו  לא  למשל,  כי  נכון,  לא  ידנו,  על 
המפתח  דמויות  של  לגבינו,  הנרטיב  על  נוסף  ועוד.  לקויה,  מוטיבציה 
בחיינו, בילדות והלאה, שהחדירו לנו, לעיתים בלא משים, אמונות על 
נכונים. האמת כנראה שונה! האמת היא  יכולתנו. כל אלה, לא בהכרח 
ש מה שאתה היום - הוא מה שהאמנת בעבר, שתהיה. ומה שתהיה - הוא 

מה שאתה מאמין היום שתהיה! 
אז מה עושים? 

קודם כל, חשוב שנסדוק את אמונתנו זו, לגבי מגבלות יכולתנו. אם מתוך 
הנ"ל, ואם מתוך התבוננות במצבים בהם האמנו על עצמנו שניכשל, אך 

כן הצלחנו. זה קורה לכולנו, אז לפחות נלמד מזה!

שיעשה  מה  בחייכם,  לכם  חשוב  כך  כל  באמת  מה  חשבו  מכן,  לאחר 
לכם טוב – מתוך הערכים החשובים לכם. בשלב זה, אל תחששו להציב 
מטרות, מבוססות ערכים. יש כח רב לערכים, לדחוף אותנו. עתה, תכננו  
לנו  יש  תמהרו.  אל  בהדרגה.  השטח,  ברמת  זה  את  משיגים  אתם  איך 
תכונה שברא לנו הקב"ה: אנחנו מסתגלים, מתרגלים. בתחילה, דברים 
קשים עלינו, אך אם נעבוד בהדרגה, אך בעקביות, מתוך זכירת החשיבות 

של הדבר לחיינו – מוטיבציה, הרי שאנו בדרך להצלחה!

הישגים  אין  שכן.  בטח  להזיע,  הולכים  לא  שאתם  תחשבו  אל  אגב, 
משמעותיים בלי מאמץ. אבל אם אתם זוכרים את זה, תוך כדי המאמץ, 

ניתן לומר שאמנם אתם הולכים להזיע, אך גם ליהנות מזה! 

בהצלחה!

חגי צדוק, מרצה ויועץ נישואין ופסיכותרפיה.
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כן אתה יכול!  |  חגי צדוק

 אור החינוך – הרב יונתן לוי

אהבת ילדינו – חלק ח: תרומתנו לשקרים של ילדינו

בכך  לדבר  רמז  מצאו  חז"ל  להתגלות.  וסופו  מגונה,  דבר  הוא  השקר 
שלאותיות המרכיבות את המילה "שקר" אין שתי רגלים אלא רגל אחת 
בלבד, כי השקר אינו מתמיד. לעומת זאת לכל אחת מהאותיות המרכיבות 
את המילה "אמת" יש שתי רגלים, ללמדנו שהאמת מתקיימת לעד )ילקוט 

שמעוני, בראשית, רמז ג(. 

למרות הכרתנו בחשיבות האמת, לעיתים אנו מתקשים לאחוז במידה זו 
ומרגישים צורך לשנות מעט ממנה. הדבר נכון גם לגבינו וגם לגבי ילדינו.
בני  לכל  זאת  לשדר  עליה  האמת,  על  להקפיד  לה  שחשוב  משפחה 

המשפחה. 
ראשית על ידי דוגמא אישית, מה שמכונה בעגה המקצועית: "מודלינג". 
על  שנאמר.  כפי  בדיוק  מפינו  שיוצא  מה  כל  את  לעשות  להקפיד  יש 
ילדינו לדעת שכל מה שאנו אומרים, וכל שכן, מבטיחים, בודאי יקרה. 
מפיהם,  היוצא  ככל  לעשות  מקפידים  ההורים  שבו  בבית  שגדל  ילד 
לומד לכבד את המילה הנאמרת, הוא לומד שהמילה "מקודשת". כמובן 
שלעיתים ישנם אילוצים שמונעים מאיתנו לעשות את מה שתכננו מראש. 
כאשר הדבר קורה לעיתים נדירות, הילדים לומדים שאלו מקרים היוצאים 
בדיבורים  למעט  מומלץ  זו,  מסיבה  הכלל.  על  מעידים  ואינם  הכלל  מן 
אך  משפחתית,  חופשה  מתכננים  אנו  אם  למשל,  במעשים.  ולהרבות 
עדיין הוצאת החופשה לפועל תלויה בכמה גורמים שאינם תלויים בנו, 
שכל  עד  משפחתית,  לחופשה  שנצא  בהצהרות  מלצאת  להימנע  כדאי 

הפרטים יהיו סגורים. באופן זה אנו מצמצמים את המקרים בהם יש פער 
הילדים  את  לשתף  שניתן  כמובן,  בפועל.  שקרה  למה  שאמרנו  מה  בין 
במחשבות או בתכנונים לעתיד, אך יש להקפיד לומר שמדובר בתכנונים 

או במשאלות לב, ולא בהבטחות.
כאשר ישנה סטיה ממה שהבטחנו לילדינו, יש להסביר להם מהי הסיבה 
לשינוי. הדבר מחזק אצל הילדים את התחושה שאפשר לסמוך עלינו, ואף 

מחזק את האמון שלהם בנו.
לשקר.  להם  ולגרום  לפינה"  ילדינו  את  מ"לדחוק  להימנע  עלינו  בנוסף 
לפנות  יותר  נכון  אסור,  מעשה  עשה  שהילד  לנו  ברור  בהם  במקרים 
ולהציב בפניו את  יודעים שהוא עשה מעשה אסור  אליו באמירה שאנו 
השאלה כיצד הוא חושב לתקן זאת מאשר לשאול אותו האם הוא עשה 
את המעשה. כך, המסר שעובר לילד הוא שאיננו מחפשים אשמים אלא 

עסוקים בתיקון ולכן אינו צריך לגונן על עצמו באמצעות שקרים. 

כיצד יש להגיב כאשר הילדים משקרים, בעז"ה בעלון הבא.

להורים,  חינוכיות  הדרכות   – החינוך"  "יסודות  הספרים:  מחבר  לוי,  יונתן 
ו"מתגברים בקדושה" – הדרכות מעצימות לנער המתבגר. 

050-9391244 
 yonaam@gmail.com



מתוך תשובות הרב קאפח, הרב שלום נגר, ח"א

כ"ו מנ"א תשל"ה

ת. בענין אכילת בשר בתשעת הימים, מנהגנו לאכול כל בשר פרט 
לסעודה המפסקת בלבד שאסור מדינא, ולא שנהגו להקל אלא 

שלא קבלו עליהם מנהגי חומרות שאין להם יסוד בגמ'.

מניחין  במנחה  אבל  בשחרית,  בט"ב  תפלין  מניחין  אנו  אין  ת. 
שניהם וכך היה מנהגנו בתימן.

לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו  |  הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל

ש. א. האם מותר לאכול בשר בפרהסיא למול 
אשכנזים?

ומשקאות  יין  שתיית  מותרת  האם  ב. 
אלכוהוליים בשבוע שחל בו ומה המנהג?

אדם  יכול  האם  גדולות?  קניות  גדר  מהו  ג. 
יש הבדל אם  וכו'?  רכב  בגדים,  ארון,  לקנות 
זה צורך ולא היתה אפשרות לפני כן או שיש 

מבצע?
המתפללים  ייאלצו  הקורונה  בגלל  השנה  ד. 
מומלץ  האם  מסכות.  לעטות  הכנסת  בבית 
עקב  באב  בתשעה  ובאיוב  בקינות  לקצר 

המצב?
שחל  ששבוע  לכך  ברמב"ם  המקור  מה  ה. 
בו תשעה באב לא לובשים בגדים מכובסים 
אלא בגדים שהוכנו מראש? ונכון אם כבר עד 
שבת אסור ללבשו אלא היה צריך להכינו ע"י 

שימוש לפני כן?
ו. יש לי רכב מליסינג דרך העבודה. קבעו לי 
תאריך להחלפת רכב לרכב חדש בשבוע שחל 

בו ט באב. האם עלי לדחות את ההחלפה?
על  ודיברנו  תענית  הלכות  בשבת  למדנו  ז. 
מיז'  חדשים  דברים  לרכוש  לא  תימן  מנהג 
בתמוז. אחד החברים שאל האם השנה מותר 
השבועות  בשלושת  חדשים  דברים  לרכוש 
כדי לעודד את הכלכלה המקומית שנמצאת 

בקשיים עקב הקורונה?
ח. אדם שיש לו רק שיעול בלי חום ובלי שום 
תסמין נוסף, האם יהיה פטור מהצום? לאור 
הנחיית הראשל"צ בי"ז בתמוז שיהיה פטור, 

או שזה היה נכון רק אז?

ת. א. מותר. אבל לא בהתרסה, אלא בהסברה 
את הדין ואת המנהג.

יין,  לשתות  שלא  נהגו  אם  הדעות  נחלקו  ב. 
לכן מבחינה עקרונית מותר. רצוי לא להפריז 

ורק לצורך.
ג. קניות מזדמנות – מותר.

ד. יש לקצר.
בשבוע  ומגוהצים  מכובסים  בגדים  איסור  ה. 
שחל בו תשעה באב הוא גמרא במסכת תענית. 
תתעכב,  שאם  שאפשר  הזדמנות  זוהי  לא.  ו. 
תידחה, וזהו דבר האבד. זאת ועוד, אם הרכב 
כדי  בו  לנהוג  להזדרז  יש  יותר,  יעיל  החדש 

להבטיח את החיים.
ז. לענ"ד התשובה חיובית:

1. כדי לעודד את הכלכלה, כי הכלכלה היא 
חיי נפש, ושל רבים כל שכן.

2. כל הציבור נמצא במצב רוח עגום. ולכן 
אין להגביל ברכישת דברים חדשים שהוא 

צריך להם בימים אלו.
בתמוז  בי"ז  רק  פעם  מדי  טורדני  שיעול  ח. 

פטור, אבל חייב בצום תשעה באב.
שיעול מתמיד, באופן שכבר ריאותיו עייפות 
וכואבות, הוא בגדר חולה ופטור מצום תשעה 

באב.

ש. א. מה דעתו בעניין היגיינה ורחיצת ידיים 
בתקופה זו של המגפה בתשעה באב?

ב. תפרתי לי שמלה )טלית שחורה( להתעטף 
בה  להתעטף  לי  מותר  האם  באב,  בט'  בה 
לראשונה בט' באב או שזה נחשב כבגד חדש 
בט'  רק  בה  להשתמש  שהכוונתי  למרות  

באב?
על  לשבת  חיוב  יש  הרמב"ם  לפי  האם  ג. 

הארץ בתשעה באב? מה המקור?
שלא  תורה  דברי  ללמוד  מותר  מתי  עד  ד. 

מִענין תשעה באב בערב תשעה באב?
ה. לגבי אשה שזה לה הריון ראשון ונמצאת 
בתחילת ההריון ובד"כ מרגישה טוב ומשקלה 

על סף תת משקל. האם חייבת לצום?
איך  חודשים,   3 מניקה  אשה  לגבי  מה  ו. 
של  ההגדרה  מה  בצום?  מתנהלת  האישה 

קושי במצב כזה?

ת. א. חובה לרחוץ ידיים מפני הזיהום, בגלל 
הקורונה, גם בתשעה באב.

בתשעה  זו  בטלית  להשתמש  לך  מותר  ב. 
באב. כעת קמט אותה מעט. וכן ברך שהחיינו, 

ובתשעה באב התעטף בטלית שחורה זו.
בתלמוד.  לא  גם  זה,  מנהג  זכר  לא  רבינו  ג. 
על  אבל  לדין  זה  אבל  השוו  כן,  והנוהגים 
במנהג  נהגנו  ואנו  הארץ,  על  שיושב  קרובו, 

זה עד חצות.
ד. עד הסעודה המפסקת שהיא סמוכה לסוף 

היום.
שתשאל  מעשית,  בצום.  חייבת  עקרונית  ה. 
רופא, אם יאמר שעליה לשתות או לאכול, כך 

עליה לנהוג.
תרגיש  אם  לצום,  תתחיל  שאלה,  לא  ואם 

חולשה, תשבור את הצום.
ו. חייבת בצום. אם הרופא אומר שתשתה או 

תאכל, כך עליה לנהוג.
אם לא שאלה רופא, תתחיל לצום. אם תרגיש 

חולשה, תשבור את הצום.

שהכיפה  גופנית,  פעילות  בזמן  האם  א.  ש. 
היתר  יש  האם  פעמים,  הרבה  מתעופפת 

להוריד אותה?

איש  בין  נגיעה  איסור  לרמב"ם  האם  ב. 
לנגיעה  גם  או  לחיבה,  מחויב  הוא  לאישה 
ללא חיבה, כגון לחיצת יד או לעזור למישהי 

שנפלה לקום וכדו'.

כובע  או  קסקט  יחבוש  שאדם  רצוי  א.  ת. 
טמבל, או כיפה עם סיכה.

ב. לפי הרמב"ם, נגיעת איש באשה, אפילו יד 
ביד, זהו איסור תורה איבזרייהו דעריות, וזאת 

כשמכוון לחיבה.
עליו  כי  אסור,  לחיבה,  מתכוון  כשאינו 
מדרון  לו  שיש  התנהגות  מדפוס  להתרחק 

חלקלק.

שו"ת  |  מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א

חברי המערכת: הרב צפניה ערוסי, אבי חמדי,
אביעד רצהבי, שמואל חמדי, אריאל פרחי, נועם עוזרי.

 טל': 03-5343658  |  פקס: 1533-5343658
orhalichot@gmail.com :דוא"ל 

מספר המערכת בספריה הלאומית: 2789255

 תרומות יתקבלו בברכה
בנק לאומי   הליכות עם ישראל 
חשבון 702371/25  סניף 952 

עימוד:
נבו נגר
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 מרכז עולמי
למשפט העברי

 מרכז עולמי
לכנסים והשתלמויות ביהדות

בית התנ"ך
עד כה הושקעו כ-33 מיליון ש"ח

להשלמת הבנין וריהוטו
חסרים לעמותה 5.5 מיליון ש"ח

לצורך הקמת מוזיאון התנ"ך
חסרים לעמותה כ-700 אש"ח

לתרומות לגמר בניית בית הליכות עם ישראל – המרכז העולמי
למשפט התורה ולהפיץ את האור הגדול – את אור התורה

bet.halichot@gmail.com אפשר לפנות לטל' 03-5343658 / דוא"ל

לאחר שנה של היעדרות בעקבות הקורונה,  קיימה עמותת "הליכות עם 
 5 במשך  לביא  בקיבוץ  השנה  התקיימו  תשפ"א  קיץ  כלה  ישראל"ירחי 
ימים בראשותו של כבוד מו"ר הרב הגאון ד"ר רצון ערוסי שליט"א רבה 
בנושא  והתמקד  לישראל  הראשית  הרבנות  מועצת  וחבר  אונו  קרית  של 
הקורונה והשפעותיה הסביבתיות והחברתיות, האמונה והחוסן הנפשי, וכן 

בנושא שנת השמיטה.
לציין כי הלכות עם ישראל  מקיימת ימי עיון-ירחי קלה קיץ וחרף למעלה 

משלושים שנה
הכנס החל בטקס הפתיחה בהרצאתו של הרב ישעיהו מייטליס רבה של 

העיר נהריה, אשר שילב מדרשי חז"ל מפרשת השבוע.
אורחי הכנס היו פרופסור חיים גמליאל הי"ו והזמר אורי שבח.

פרופסור חיים גמליאל העביר הרצאות בטיפול מניעתי של מחלות שונות, 
הדגיש את חשיבות קבלת החיסונים אשר הוכחה מעל לכל ספק ליעילותה, 
והינה אחד מהפיתוחים הגדולים של האנושות בנושא חיסונים, וכל זאת 
בנושא  בחו"ל  ומחקריו  עבודתו  במהלך  שצבר  וידע  מחקרים  סמך  על 
חקר סרטן הדם. כמו כן ענה לשאלות ותשובות של האורחים במלון לגבי 
חשיבות המאכלים אשר אנו אוכלים והנזקים שעלולים מאכלים מסויימים 

לגרום כתוצאה מאכילתם.
היה  קום.מדהים  למשכימי  משנה  שיעורי  התקיימו  השבוע  כל  במשך 
בבקר. חמש  בשעה  משנה  לשיעור  קמים  משתתפים  עשרות  איך  לראות 
אופן הלימוד החזיר אותנו הרבה שנים אחורה,הדיונים היו מרתקים  ברמה 

גבוהה וכל שיעושתקיים כשעה וחצי חלף ביעף

הטליתות. עטופים  המתפללים  כל  ונשגב  נהדר  היה  המראה  שבת  בליל 
קריאת "יגדל אלהים"נאמרה  בנימה של השתפכות וערגה.

 בשבת בבקר כולם יצאו עם הטליתות לחדר האוכל עם הרב בשירה של 
"אדון עולם" כאילו שהיינו מלווים חתתן לבית חתנים

הזמר "אורי שבח"הי"ו הנעים לנו משיריו הישנים והטובים בהופעה מלאה 

וליווה אותנו במהלך סעודות השבת בשירי שבת, ואף זכינו לשמוע שיר 
חדש שטרם הושמע והוקלט.

ידי  על  נשאלו  והתשובות אשר  ערב השאלות  את  הנחה  גיל  יגאל  החבר 
ציבור המשתתפים, להם מו"ר הרה"ג  רצון ערוסי שליט"א השיב באריכות 

ובפירוט על כל שאלה.
יצחקי  אריה  ההיסטוריון  של  מאלפת  הרצאה  התקיימה  הפתיחה  בערב 
המחדלים  כל  על  אישיים  סיפורים  וסיפר  הרמטכ"לים  כספות  בנושא 
בתולדות המדינה שהיה עד להם. בערב זה נמכרו ספריו המרתקים אשר 

הוציא עד כה.
הכתובים  ה'  מועדי  בנושא  הי"ו  ענזי  חיים  הרב  של  הרצאתו  התקיימה 

בתורה.
הפעילות לנשים הייתה מענינית ומגוונת מאד ובהם שולבו שתי הרצאות 
מרתקות האחת הרצאתה של ציפורה שטרית מנהלת מרכז טיפולי "נתיבים 
לעצמך.  לוותר  מבלי  זוגיות  בית  קריירה,  לנהל  איך  בנושא  להורות 
והרצאתה של הגברת תפארת עמירם מרצה לפסיכודרמה בנושא "חיסון 
יבורכו  ומציאות  לחץ,  מצבי  עם  להתמודדות  ומיומנויות  כלים  לנפש" 
משמים כל החברים שסייעו וארגנו ביד רמה ובראשם חבר הנהלת העמותה 

מר מרדכי צארום וסייעו לו בנאמנות ר אבישי גמליאל ור משה חמדי

ירחי כלה-בעקבות הקורונה


