
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אינו רק אזכרה אישית לחללים 
אלא הוא בעיקרו יום זיכרון לטיבן של מערכות ישראל ולמשמעות 
עניין  רק  אינו  הזיכרון  יום  לפיכך  נפשם.  מסירות  של  הנעלה 
לאומי,  זיכרון  יום  הוא  בעיקרו  אלא  קהילתי  או  משפחתי  אישי, 
ההתמודדות  עם  עמנו,  של  ייעודו  ועם  ייחודו  עם  התייחדות  יום 

והאמונה בקיומו, ובמימוש ייעודו.
טיבן של מערכות ישראל מבחינה הלכתית מתחלקות לשני סוגים: 
בנסיבות  מצויים  אנו  אין  כיום  רשות.  ומלחמות  מצווה  מלחמות 
ובנתונים ההולמים קיומן של מלחמות רשות ואף חלק ממלחמות 
זאת  עם  עמלק.  ומלחמת  עממים  שבעת  מלחמת  כגון  המצווה 
אנו שרויים מזה עשרות שנים במלחמת מצווה אשר הוגדרה ע"י 
הרמב"ם )מלכים ומלחמות ה,א( "עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם". 
זאת משום שלצערנו מאז מלחמת השחרור בה מדינות ערב פתחו 
ימינו  ועד  הקמתו  בתחילת  בארץ  היהודי  היישוב  נגד  במלחמה 
נלחמים  רצחניים  פלשתינאיים  טרור  וארגוני  ערב  מדינות  כאשר 
בנו ומקיזים את דמנו, אנו נאלצים לצאת למלחמות מגן מידי פעם 
מסייע  ה'  אמנם  צוררים.  צרים  מיד  לעמנו  לעזור  מנת  על  בפעם 
בידינו ואנו מנצחים את אויבינו, אך אויבינו לא אמרו נואש, ואנו 
גם משלמים מחיר דמים רב כשנופלים לעמנו חללים יקרים רבים, 
ה' יקום דמם. כך יוצא אפוא, למרות הניצחונות, דווקא בשל ריבוי 
המערכות וריבוי חללי בת עמי במערכות אלו, נשאלת שאלה כפולה 

ומכופלת – עד מתי? למה זהו גורלנו? 
לכאורה ניתן להשיב, שהמלחמות תימשכנה כל עוד שניים אוחזים 
כולה  אומר  וזה  שלי  כולה  אומר  זה  ישראל,  ארץ  של  בטליתה 
והפלשתינאים  שלו,  כולה  ישראל  שארץ  אומר  ישראל  עם  שלי. 
אומרים שפלשתין כולה שלהם, וכל עוד לא תהיה הכרעה ברורה 
ומוחלטת במאבק זה, צבאית או מדינית, המלחמות תימשכנה. עם 
זאת התשובה האמורה היא שטחית, ואף אינה נכונה עובדתית. הרי 
יזמה מדינית מצידנו – תכנית החלוקה  זר שכל  ולא  עינינו רואות 
של האו"ם, הסכם 'אוסלו', תכנית ההתנתקות, הצעת חלוקת הארץ 
לשתי מדינות לשני עמים – אינה מהווה מבחינה ריאלית שום פתרון 
לסכסוך בינינו לבין הפלשתינאים אלא אחת מטרתם לעקור אותנו 

מארצנו. לכן אין ספק שהסיבה עמוקה ועלינו להתחקות אחריה. 
אם כן מהו הפתרון, "הלנצח תאכל חרב"? יש אומרים שיש להכריע 
אבל  מתפשרת,  בלתי  טוטאלית  מלחמה  ע"י  הפלשתינאים  את 
טרור  להכריע  קשה  כי  להשגה,  ניתן  לא  זה  שדבר  מלמד  הניסיון 
באופן מוחלט, וגם קשה לשלוט בפועל, יום יום, במיליוני בני אדם 
עוינים ופוטנציאלים לטרור. מאחר שמבחינה ריאלית מציאות חיינו 
כאן בארץ היא בבחינת מבוי סתום, אין לנו אלא את ההתייחסות 

הדתית והאמונית של עמנו. 
בתורתנו כבר כתוב שאכן ה' נתן לנו את ארץ ישראל והיא מובטחת 
לנו לדורות, אבל היא ממושכנת לחובתנו להתנהל באורחות התורה 
הקדושה. ארץ ישראל ניתנה לנו בברית בין הבתרים ע"י ה' אלוהינו 
כארץ קודש לעם קודש על פי תורת קודש, ולכן כל זמן שאנו מודעים 
לברית זו ופועלים על פיה, נזכה להיות כאן ונשב בטח בארצנו אולם 
כל זמן שאנו מתעלמים מברית זו, נאמר במפורש בתורה שאנו נסבול 
מאויבינו שימשיכו לשפוך את דמנו, ויש שיגלו אותנו ויחריבו את 
ארצנו, כפי שכבר אירעו בעוונותינו המרובים, גלויות וחורבנות בית 

ראשון ובית שני. אולם יש לנו חזון והבטחה לבניין בית שלישי – 
אם נחזור לדעת את ייחודנו כעם ה', עם שמתנהל עפ"י תורת ה', 
ואם נדע את יעודנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אור לעצמנו 
בעזרנו  יהא  ה'  זה,  ייעודנו  ונשאף לממש את  לגויים,  אור  ואח"כ 
ונשיג שלום בארץ. זהו הסוד וזהו היסוד של עצם קיומנו. כל עוד 
נתעלם מיסוד קיומנו הלאומי, נמשיך חלילה, להיות במעגל דמים 
של מערכות בלתי פוסקות, כי, כאמור, לא ניתן להשיג שלום ולא 

ניתן להשיג הכרעה צבאית.
ברור שאחים בלתי מאמינים יגחכו לאמונתנו זו, ויראו בה אמונה 
תמימה של אנשים תמימים, אבל גם הרחוקים מתורה ומצוות ומן 
האמונה לא יוכלו להכחיש שקיומנו הלאומי הוא מאז ומתמיד פלאי 
לשרוד  יכול  עם  כיצד  והאמונה  הדת  בלי  להסבר  ניתן  לא  מאוד. 
במשך אלפיים שנות גלות, באין מדינה כשהוא נפוץ בתפוצות תבל, 
ובכל זאת שמרנו על ייחודנו הלאומי הודות לתורתנו, ושבנו לארצנו 

כדברי נביאינו שניבאו לנו את שיבתנו לארצנו לפני אלפי שנים.
נבין את טיבה של מלחמת המצווה שבה אנו שרויים  זה  על רקע 
עשרות שנים. הרמב"ם )מלכים ומלחמות ז,טו( כתב: "מי האיש הירא 
ורך הלבב... ויפנה מכל דבר למלחמה". כלומר מלחמת מצווה גם 
זו שהיא עזרת ישראל מיד צר, היא מלחמת ה' כי שנאת עולם לעם 
עולם ע"י אומות העולם היא בגלל ייחוד עמנו כעם ה'. מלחמותיהם 
זו  שאמונה  ובכך  אחד,  בה'  האמונה  נגד  מלחמה  הן  קיומנו  נגד 
תורת  עפ"י  להתנהל  אלוהים  בצלם  שנברא  האדם  את  מחייבת 
למחות  היהודי  הלוחם  על  לכן  כולה.  האנושות  ולמען  למענו  ה' 
וילחם  ויבטח בה'  ויקיריו מלבו בעת המלחמה, ישען  זכר קרוביו 

בגבורה ובעוז. 
עוד המשיך הרמב"ם וכתב )שם( "ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל 
תלויין בצווארו..." כלומר הלוחם היהודי שאינו שלם עם המלחמה, 
ולוחם בלי גבורה ובלי מסירות נפש, הוא חלילה נחשב כשופך דמי 
עמו. כן כתב )שם( "וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד..." כלומר הלוחם 
ויזכה  ה',  הוא מקדש שם  מצווה,  במלחמת  נפשו  היהודי שמוסר 
לבנות בית נכון ונאמן בישראל, הוא ובניו עד עולם. כי קידוש ה' 
הוא כוח אדיר וזכות עצומה ללוחם היהודי שיסייעו בידו לבנות בית 
נכון ונאמן בישראל, הוא וזרעו עד עולם. יתירה מזו, הוא יזכה לחיי 

העולם הבא, כלומר שנפשו תהיה צרורה בצרור החיים.
לפיכך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אינו רק התייחדות עם 
זכרם של החללים אלא ובעיקר התייחדות עם ייחוד עמנו כעם ה' 
לעזרת  מלחמה  כל  שדי.  במלכות  האנושות  עולם  לתקן  וייעודו, 
ולמען הצלת עמנו כדי שיממש את  ה'  ישראל מיד צר היא למען 
התייחדות  גם  הוא  זה  זיכרון  יום  בעולם.  ה'  שם  ויקדש  ייעודו 
והתבוננות בטיב הגבורה ומסירות הנפש של הלוחמים בכלל ושל 
החללים בפרט שאין מעלה גדולה ממעלתם, כי הם הצילו את עמם 
וקידשו שם שמים בעולם. לכן אין זכרונות אלו פתיחת פצעי העבר, 
ואין תכליתם לעורר הבכי אלא לעורר אותנו אנו החיים שחובתנו 
ללכת בדרכם וליאור באורם, כי לא לחינם מסרו נפשם רק לצורך 
בין  בברית  יסודו  עמנו  גורל  מקרי,  אינו  עמנו  גורל  זו.  תכלית 
הנביא  וכדברי  יעזוב,  לא  ונחלתו  עמו  ה'  יטוש  לא  אז  ובינינו,  ה' 
)שמואל־א יב,כב(: "כי לא יטוש ה' עמו, בעבור שמו הגדול, כי הואיל 

ה' לעשות אתכם לו לעם".
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מצוה לקונן על הנפטר אפילו נפטר ישיש, וכל שכן כשנפטר בטרם עת. 
ובמיוחד איש ירא ה' באמת, בעל מידות תרומיות, שודאי וודאי חייבים 

לקונן. 
יצא בשמחה,  ורובו  ניסן בלא תחינות מאחר  המנהג שנהגו לסיים את 
ֵּבית  ָּכל  ַו]ֲאֵחיֶכם[  איננו יכול לדחות את מה שהתורה מצווה ואומרת, 
את  נטל  כשהקב"ה  י,ו(.  )ויקרא  ה'  ָׂשַרף  ֲאֶׁשר  ַהְּׂשֵרָפה  ֶאת  ִיְבּכּו  ִיְׂשָרֵאל 
נשמותיהם של בני אהרן בטרם עת, בעיצומם של ימי שמחה, מעולים 
מאוד, חנוכת המשכן, ולמרות הכל, למרות שבני אדם סברו שלא יבכו 
ֵּבית  ָּכל  ַו]ֲאֵחיֶכם[  בגלל השמחה, בא המקרא ואומר שבנסיבות כאלה 

ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה' )שם(. 
ולכן, אף שיש מנהג שכאילו מסיימים את החודש בלא תחינות, מצוה 
ואולי אפילו חובה לקונן בנסיבות כאלה. כיון שאם לא כן חלילה, זה 
זעזוע,  כאן  יש  ה,ג(.  )ירמיהו  ָחלּו  ְוֹלא  אָֹתם  ִהִּכיָתה  )הכיתים(  בבחינת 
בורא עולם, דודינו, אוהבנו, ירד לגנו, ירד לגן המפואר הזה למשפחה 
נשמה  נטל  והקב"ה  לה,  דומה  יקרה מאין  נשמה  ונטל  הזו,  המפוארת 

כזו שהיא מיצתה את עצמה והיא הולכת לעולם האמת. אבל מבחינת 
המשפחה, מבחינת הקהילה, מידת דין מתוחה ולכן חייבים לקונן 

ולהספיד. 
לקונן  ימים,  בשלשה  רק  לא  ימים,  השבעה  כל  נהגו  אבותינו 
ולהספיד, כדי להצדיק עלינו את הדין. כי בנסיבות כאלה אנחנו 

אהבתינו  ובין  למנוח  אהבתינו  בין  אהבות,  שתי  בין  קרועים 
עובדה  ישראל,  בני  שלומי  ואנחנו  ומאחר  עולם.  לבורא 

היא שדחינו את האבל למרות הכאב והצער, אז אנחנו 
ְּדָרָכיו  ִּכי ָכל  צריכים להכריז ולומר: ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו 
)דברים  הּוא  ְוָיָׁשר  ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ֵאל  ִמְׁשָּפט 
העולם  לבורא  אהבתינו  את  מביעים  אנחנו  וכך  לב,ד(. 

ומקיימים מצות עשה מן התורה: ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך 
אפילו  ו,ה(,  )דברים  ְמאֶֹדָך  ּוְבָכל  ַנְפְׁשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל 

הוא נוטל את מחמד נפשך, ואהבת )ברכות סא,ב(.
אותם מתוך  לומר  נוהג  קינות שאני  נקונן מספר  אנחנו  לכן ברשותכם 

הספר, ספר הקינות שהוציא לאור ידידי הרב פנחס ]קורח[. 
בזמנו, כשאימי מורתי זכרה לברכה נתבקשה לישיבה שלמעלה, מאחר 
וידעתי שסבו מארי סאלם ז"ל השאיר הרבה קינות. גדול היה האיש. אז 
כבר  המנהג  מפאת  בעונותינו,  כבר  שהיא  לנשים.  קינות  ממנו  בקשתי 

שכחו ודחקו את הענין הזה של קינות לנשים, ויש חובה לעשות זאת. 
הוא  ואז  זלה"ה.  מורתי  אמי  את  ימים  השבעה  כל  והספדנו  קוננו  ואז 

קיבל את היוזמה להוציא את הספר הזה. 
שלו  שהקינות  כיון  שלו,  בקינות  להשתמש  שמצווה  חושב  ואני 
הבכי.  את  ומעוררות  השונים,  לאישים  השונים,  למצבים  אופייניות 
וכך צריך להיות, שחז"ל אמרו )מועד קטן כז,ב. הל' אבל יג,יא( 'שלשה ימים 
לבכי', לא התכוונו רק לאבלים, שודאי וודאי בוכים על גודל האבדה, 
חז"ל התכוונו שאפילו אנחנו המנחמים צריכים להזיל דמעה על האבדן. 
יום באותה  באותו  היקר המנוח, ממש  ידידי  נשמתו  בזמן שהשיב את 
יקירנו,  חמדי  אבי  היה  זה  איוב'  ה'בשורת  את  לי  שבישר  מי  שעה 
צריכים  כולנו  איוב',  ה'בשורת  את  לי  סיפר  בטלפון  ובבכי  שבדמעות 
הרחמים  שמידת  כדי  ובמיוחד  האבדן  גודל  על  בבכי  שותפים  להיות 

תתרומם מעל למידת הדין מתוכה מעלינו. 
וברשותם אנחנו נקרא כמה קינות.

על  אוי  אמרים  ממרר  קול  מתנים  בשברון  אנחה  שמעתי,  חרדה  קול 
מחמד עינים הלך לבית עולמו במר רוחו וכליון עינים אוה לשכן בהיכלי 

מלך עלה בסער השמים.
ְוָיָׁשר  ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ֵאל  ִמְׁשָּפט  ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  ָּתִמים  ַהּצּור 

הּוא )דברים לב,ד(.
אני שואל  יודע למה  לא אחת כשהעזתי לשואל אותו לשלומו ושהוא 
הדין  את  קיבל  הוא  מאופק  היה  הוא  הולך,  הוא  מה  לקראת  ידע  הוא 
ידע שהוא הולך לעזוב את  ו'איוה לשכון בהיכלי מלך', הוא  באהבה, 
העולם הזה וללכת לשכון בהיכלי מלך אלא שכל זה בא בייסורים עלה 

בסער השמים.
מה נספר בשבחיך אחרי אשר נודעת אם בתורה הרי למדת

היה איש תורה, בפרט הלימוד שלו היה קב ונקי. 
ואם במצות הרי קיימת אם בצדקה הרי עשית 

היה אדם עם גמילות חסדים בגופו ובממונו מאין דומה לה, עוד יסופר, 

עוד יסופר על גמילות החסדים שלו, איך באופן אישי תמך בבני אדם 
ועודד אותם לא יום ולא יומיים.

ואם בחסד, מאד הפלגת. אם ביסורין, הרי קבלת עד מרמס רגלים.
ְוָיָׁשר  ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ֵאל  ִמְׁשָּפט  ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  ָּתִמים  ַהּצּור 

הּוא )שם(.

ענווה היה לבושך
הוא היה איש עניו מאוד, פשוט בתכלית, למרות גדלותו בלימוד התורה 

בלימוד מדעים בעל מידות תרומיות 'ענוה היה לבושך'. 
וחסידות צניף תפארתך מסווה בושה כסותך

היה איש נקי הדעת.
והרחמנות אזור מתניך. לארץ כופפת קומתך 

היה גבה קומה יחסית, אבל כופף קומתו בכל דבר ועיקר.
וביראת שמים על פניך נתת לאל ליבך ועיניך לשמים. 

ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק 
ְוָיָׁשר הּוא.

אביו של ידידנו המנוח היה רבי משה, איש גדול בתורה איש 
גדול בענווה, שאין דומה לה גדלות בעונה איש אשר דבק 
במורשת אבותיו איש אשר הרמב"ם היה המורה שלו. 
וכך הבן למרות שהבן שייך לעולם הגדול לעולם של 
בתורה  בשקידה  האב  בדרך  הלך  ומדע  תורה  שילוב 
אבותיו  מורשת  את  הוקיר  רבנו  עם  בצמידות  בלימוד 
נאמן לרבותיו ביושר בלי פניות בלי נטיות וכאמור עם 
רצה  לא  טובים  ומעשים  מצות  והם  תרומיות  מידות 
לשנות את דעותיו אבל בצנעה שמר על דעותיו כי הוא 

דבק באמת והאמת הייתה נר לרגליו.

לאיש אשר אלה לו נפשו קודש קודשים 
נכון הוא חסר לנו היום הוא נפטר בטרם עת אבל...

יעלה בהר ה' 
עכשיו הנפש האלהית שלו עולה להר ה'.

משרפים  למעלה  הכבוד  כסא  תחת  נפשו  תנוח  קדושים  במקום  ישכון 
לפניו  ויקראו  סה,ה(  )תהלים  ֲחֵצֶריָך  ִיְׁשּכֹן  ּוְתָקֵרב  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי  ואישים 

בשמים.
ְוָיָׁשר  ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ֵאל  ִמְׁשָּפט  ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  ָּתִמים  ַהּצּור 

הּוא )דברים לב,ד(.
לנו נדמה שאולי אני מפריז בכמות הקינות. בזמן שרבי יוסף יצחק הלוי, 
מארי יוסף יצחק אחיו של מארי סאלם יצחק שהיה רב של יהדות תימן 
בקרית אונו נפטר כשהוא זקן, ישיש, בשיבה טובה, אחיו מארי סאלם 
אולי  גוזמה  כל  בלא  קינה,  קינה אחר  קינה,  קינה אחר  וקונן  ישב  ז"ל 
עשרים קינות ומדובר בישיש שנפטר בשיבה טובה אלא זו היתה מורשת 
אבותינו בכי על האובדן בכי על האובדן כולם יודעים שהמוות זה כוס 
מזוג לכל אבל בכי על האובדן סוף סוף חסר, יחסר לנו המנוח ועל זה 
שינחם  רק  לא  עולם  לבורא  תפילה  מין  הזה  במעמד  יש  ולכן  בוכים. 
אנו  אין  שלנו  הניחומים  חליפתו.  מישהו  לנו  שיתן  אלא  האבלים,  את 
יכולים לנחם, כי אנחנו בשר ודם אנחנו אומרים תנוחמו מן השמים אבל 
כבר גילו לנו חכמים מה טיבה של נחמה הזו שאנחנו סומכים על נחמה 
פרצות  'גודר  מוסיפים  אנו  רביעית  בברכה  המזון  בברכת  השמים,  מן 
בישראל הוא יגדור בעד הפרצה הזאת ובעד כל פרצות עמו בית ישראל' 
ויש צורך לבלום את הפרצה הזאת להשלים  כלומר נפרצה כאן פרצה 
את הפרצה הזו, כשאנחנו אומרים שה' ינחמכם נחמה שלימה אז פירושו 
שנתבקש  הזה  המאור  כמו  מאורות  יהיו  מתוככם  שאתם  שיסיעכם 
לישיבה של מעלה. זו גדרת הפרצה. ולכן בשבילנו זה השלמת האובדן. 
תוסיפו  ולא  שלימה  נחמה  ינחמכם  ה'  אז  הפרצה  גדרת  זו  בשבילכם 
אחריתכם  יטיב  הקב"ה  פרצותיכם.  בעד  יגדור  הקב"ה  עוד.  לדאבה 
אימכם  את  ויאמץ  יחזק  שהקב"ה  עולם  לבורא  ונתפלל  מראשיתכם 
האלמנה היקרה שה' יתן לה כוח ואתם תוכלו לתמוך בה ולהחזיק ולחזק 
גם אתם.  קלה,  לא  תקופה מאוד קשה  עברה  היא  אותה  ולאמץ  אותה 
אבל סוף סוף הגיל עושה את שלו וצריך לתמוך בה. אז ה' ינחמה נחמה 

שלימה ולא תוסיפו לדאבה עוד. תנחומו מן השמים.

הספד הרב רצון ערוסי שליט"א לר' ד"ר יהודה בדיחי
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שבחים והערכה עצמית – חלק ב: מטרת השבחים

ולמוטב.  לטוב  יש דחפים  בכל אדם  כפי שהתבאר במאמר הקודם, 
נקודת המוצא שלנו צריכה להיות שהילדים שלנו הם טובים באמת. 
גם אם בפועל חלק מהתנהגויותיהם אינן מקובלות עלינו או שאינן 
פי  להאמין, שעל  צריכים  אנו  הערכים שלנו,  עם  בקנה אחד  עולות 
רוב, הסיבה למעידה שלהם לא נובעת מכך שהם רעים אלא מכיוון 
שהם מבולבלים וטועים. אם כן, המטרה שלנו היא לסייע להם לגלות 
את הטוב שבהם. על מנת שנוכל לסייע לילדינו להגביר את נטייתם 
ורצונם להתחבר אל הטוב, עלינו לחזק את הטוב שכבר קיים בהם. 
הכרה זו, שהילדים שלנו טובים מיסודם משמעותית על מנת שנוכל 

לכוון אותם לדרך הישר. 
הכרה זו מתחילה מהיחס שלנו לעצמנו. חז"ל תיקנו שבעת שאדם קם 
משנתו עליו להודות לקב"ה שהחזיר לו את נשמתו: "מודה אני לפניך 
הקב"ה  אמונתך".  רבה  בחמלה,  נשמתי  בי  שהחזרת  וקים  חי  מלך 
מאמין בנו. גם אם אמש אדם עשה עבירה, רבש"ע ממשיך להאמין 
מעשה  אף  טהורה.  שבו  שהנשמה  משום  וזאת  חיים,  לו  ונותן  בו, 
שנעשה אין בכוחו לפגום את נשמתנו. הורים המסוגלים להתבונן כך 

על עצמם, יוכלו בנקל להתייחס כך לילדיהם.
לכנות את הפעולה המחזקת את הטוב שבילד "שבח".  רגילים  אנו 
המינוח המקצועי המקובל הוא: "עידוד", מלשון עוד ועוד. בבואנו 
לומר דברי שבח לילדינו אנו מעוניינים לחזק את הרצון שלהם לעשות 

עוד ועוד דברים טובים מעין אלה.
אנו מעוניינים לגדל ילדים שמודעים לכוחות הקיימים בהם, מכיוון 
שחוסר מודעות של אדם לעצמו הוא חמור מאוד. הרב שלמה אבינר, 

ליתרונותיו  בין חוסר המודעות של האדם  היטיב להגדיר את היחס 
מודע  שאינו  "אדם  הבא:  באופן  לחסרונותיו  מודעותו  חוסר  לבין 
חמור  אסון  זה  למעלותיו  מודע  שאינו  אדם  אסון,  זה  לחסרונותיו 

אפילו יותר".
דמיונו  לחסרונותיו,  מודע  אינו  אם  למצבו.  מודע  להיות  הילד  על 
משתלט עליו והוא לעולם לא יצליח לבוא לידי תיקון, כיוון שאינו 
מודע לדברים הצריכים תיקון. אדם כזה אמנם "חי בסרט", אך בכל 
מודע  שאינו  מי  לעומתו,  בו.  פועלים  החיים  כוחות  חי,  הוא  זאת 
ליתרונותיו הוא אדם מת, כיוון שמי שאין בו טוב אין לו זכות קיום, 

שהרי לשם מה הוא חי?!
המהווים  ההורים,  מאיתנו,  לשמוע  שלנו  לילדים  חשוב  זו,  מסיבה 

דמות סמכותית עבורם, שאנו מאמינים בהם, שהם טובים באמת. 
היא  לילדינו  לומר  שעלינו  ההערכה  מילות  שמטרת  כן,  אם  נמצא, 
להשפיע  יוכלו  הם  זה  ומכוח  כישרונותיהם,  את  להכיר  להם  לסייע 

טוב בעולם, ולחיות חיים שמחים.

במאמר הבא, נסביר כיצד בונים הערכה עצמית אצל הילד.

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

המתבגר. 
050-9391244 
 yonaam@gmail.com

הינו  הרמב"ם  ע"פ  העומר  ספירת  זמן  האם  ש. 
דווקא מיציאת הכוכבים או משקיעת השמש?

ת. שקיעת החמה לרבנו היא צאת שלושה כוכבים 
בינויים, אז ורק אז מותר לספור את ספירת העומר.

ש. ביום 35 לעומר טעה בספירה ובירך 36 לעומר. 
האם חוזר בברכה ומתקן הספירה?

ת. אם זכר מיד, יתקן ולא יברך, ואם זכר מאוחר, 
יברך ויספור מחדש.

מימי  אחד  יום  החסיר  אם  המסופק  אדם  ש. 
הספירה, האם יכול לומר בסוף "שלמי"?

ת. אם אמר "שלמי", והוא לא ספר כל היום, אינו 
בגדר מברך ברכה לבטלה, אלא שאינו דובר אמת. 
ולכן כל שהוא יודע שלא ספר כל הימים, אין לו 
לומר דבר שקר "שלמי". אך אם הוא מסופק אם 
החסיר יום, לא נורא אם יאמר "שלמי", ולמרבה 

יכוון לשמע מחברו אמירת "שלמי".

ש.האם ההיתר בכובאנה וג'חנון חלביים הוא גם 
בהן  יש  אך  לחמניה  כצורת  שצורתן  לכובניות 

חמאה?

לפת  דומה  החלבית  הפת  שצורת  כל  ת. 
הסטנדרטית כמו כיכר לחם או פיתה או לחמניה, 

הפת החלבית אסורה לחלוטין.

ש. לידי בבית הכנסת יושב אדם שמאריך מאוד 
היום"  "סדר  בתחילת  רק  אותה  וגומר  בתפלתו 
האם אני רשאי בתום חזרת הש"ץ לישב במקומי 
לומר  שניתן  כיוון  שלו  אמות  ד'  בתוך  שאני  אף 
דאג  ולא  מאריך  שהוא  שידע  בכך  פשע  שהוא 
עד  לישב  לי  שאסור  או  לו  יפריעו  שלא  לכך 

שיסיים תפלתו?
ת. כלל גדול יהיה נקוט בידינו. בתפילה בציבור 
אין להאריך בתפילה, אלא רק כמרצה מעות, מלה 

מלה. כל שמאריך מעבר לכך, אין להתחשב בו.

קאפח  יוסף  מארי  דעת  מה  לשאול  רציתי  ש. 
לא  שהרמב"ם  דברים  לגבי  תלמידו,  שאני 
אחרי  בין  שירים  שמיעת  כגון  אליהם  התייחס 
פסח לל'ג בעומר וכן בשאר דברים, האם אין לנו 

לחוש לדעת הבית יוסף?
בתר  למנהגים  מתייחסת  שכתבת  הדוגמה  ת. 
בתשובה  רבינו  מסוימות.  בקהילות  תלמודיים, 
בעיה  בו  יש  כזה אם  כל מנהג  בודק  כתב שהוא 
הלכתית או אמונית, ואם יש כזו, הוא מתנגד לו. 
ואם אין בעיה כזו, הוא בודק אם יש לו לאותו מנהג 
הוא  לא,  ואם  לאמצו,  מוכן  הוא  תלמודי,  שורש 
אישית לא ינהג באותו מנהג, אבל לא ימנע ממי 
שנוהג לנהוג באותו מנהג. אשר למנהג שציינת, 
ביסודו, בזמן הגאונים היה רק לגבי נישואין, שיש 
שחששו להינשא בימים אלו, והגאונים הורו שמי 
זה  מנהג  אח"כ  להינשא,  לו  מורין  אין  שחושש 

השתנה, וכבר ונהגים איסור שלא להינשא, ומאחר 
שלא  שנהגו  יש  שמחה,  של  ענין  הם  והנישואין 
לשמוע קולות זמר וכיו"ב. וכן אסרו מאוחר יותר 
את התספורת, וכן הלאה. לענ"ד רבינו היה מתנגד 
למנהג זה שמבטל מצוות פריה ורביה, או אפילו 
לפגוע  שלא  כדי  וכן  עבירה,  הרהורי  למנוע  כדי 

בכבוד השבת, על ידי שלא מסתפרים וכן הלאה.

או  שלישית,  בסעודה  גם  לקדש  צריך  האם  ש. 
לסעודה  גם  תופס  בבוקר  שעושים  שהקידוש 

שלישית?
ת. אין קידוש בסעודה שלישית, אלא שרבנו כתב 
יין  שיקבע את הסעודה על היין, כלומר שישתה 

בסעודה שלישית.
הסעודה  לפני  הגפן  ברכת  השנייה,  בסעודה  אך 

היא קידוש מדרבנן.

ש. אני תימני, ועד היום נהגתי בדיני הגילוח עפ"י 
שיטת האר"י שלא להתגלח עד שבועות. )נהגתי 
כך יותר מעשר שנים(. ידעתי שמנהג תימן הוא 
לי  מותר  האם  היא,  שאלתי  שישי.  בימי  לגלח 
לחזור למנהג תימן ולהתגלח כעת, או שמא צריך 

התרת נדרים?
בימי הספירה,  לך להתגלח  ידעת שמותר  אם  ת. 
וקבלת על עצמך שלא להתגלח כל ימי הספירה, 
התרת  אתה  צריך  מנהגך,  לשנות  ברצונך  ועתה 

נדרים.

שו"ת  |  מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
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בענין כספים הנמצאים בשוק, הרי יש רבים שאינם שומרים תו"מ,  ש. 
ובודאי שיש כספים שיש בהם קדו"ש.

או  חו"ל,  מפירות  שהם  כספים  יש  בכספים,  ספקות  הרבה  יש  ת. 
דברים אחרים שאין בהם קדו"ש.

שמטת משה - נחלת משה

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

ידועה תמיהתו של הרמב"ן )דרשת תורת ה' תמימה( על דרכו של הרמב"ם 
של  בקיומם  להכיר  ממעט  כלומר  הטבע",  ומגביר  הניסים  ש"מגרע 
בדיקת  הטבע.  לחוקי  האירועים  הסבר  את  לתאם  יותר  ומעדיף  ניסים 
כתבי הרמב"ם מאשרת לכאורה את תלונת הרמב"ן שכן אנחנו מוצאים 
שלאירועים רבים שהוצגו כניסים הרמב"ם טרח למצוא הסבר שיישב 
אותם עם חוקי הטבע. נציין מספר דוגמאות: הרמב"ם מציע הסבר כיצד 
שהיו  למרות  דוחק  ללא  משתחוים  הרגלים  עולי  היו  שבמקדש  יתכן 
עומדים שם צפופים )פירוש המשנה לאבות ה,ד(, הוא מדייק את לשון הפסוק 
שמתאר את נס עצירת השמש בימי יהושע בצורה שאין עוד צורך לומר 
שהיה שם חריגה מחוקי הטבע )מורה הנבוכים ב,לה(, הוא רומז מהו פירושו 
לסיפור גן העדן ולפיו אין בעייה בכך שהנחש דיבר )מורה הנבוכים ב,ל(, כל 
כוחות הכישוף למיניהם הם הטעיות מתוחכמות בלבד ואינם מנוגדים 
את  תואמות  חז"ל שאינן  ואגדות  יא,טז(,  זרה  עבודה  )הלכות  לחוקי הטבע 
המציאות שלנו אינן כפשוטן אלא הן משלים עם מסרים נסתרים )הקדמת 

פרק חלק בפירוש המשנה(.

ובכל זאת הרמב"ם הדגיש את חשיבות הכרתנו בקיומם של ניסים )אגרת 
ולא נקבל את  תחית המתים ח(, ובגללם חשובה הכרתנו בבריאת העולם 

תיאוריית קדמות העולם של אריסטו שלא הוכחה ואינה מאפשרת קיומם 
של ניסים אלא מכירה רק בחוקי טבע מוחלטים שאי אפשר לחרוג מהם. 

מדוע אם כן יש חשיבות לצמצום התרחשות הניסים בעולם?
על  ללמוד  ניתן  ומהם  הקב"ה,  של  חוכמתו  את  מבטאים  הטבע  חוקי 
גדולתו וחוכמתו )הלכות יסודי התורה ב,ב(. לכן כשעלתה השאלה אם יתכנו 
דברים שניתן להעלותם בדמיון אולם הם לא תואמים את חוקי הטבע, 
של  רצונו  אחד  בדבר  רק  תלוי  וקיומם  יתכנו  שהם  סברו  המותכלמין 
דורש  קיומם  שכן  אפשריים,  אינם  שהם  סבר  הרמב"ם  אך  הקב"ה, 
שהחכם יתנהג בצורה מטופשת. אין מדובר כאן בשלילת יכולתו לרצות 

דבר מה אלא שרצונו מעצם מהותו לפעול בחוכמה בלבד.
הרמב"ם לא נתן למילה רצון מעמד עצמאי כמו בלשוננו. הוא הבדיל 
בצורה ברורה בין רצונו של הקב"ה לרצונו של אדם )כשדן בבעיית הידיעה 
והבחירה בהלכות תשובה סוף פרק ו(, ועוד עשה חילוק ברור בין שני סוגי רצון 

שונים שקיימים באדם. הרצון השכלי שנובע מהבנה והחלטה שקולה 

לבחור בדרך מסויימת והרצון התאוותני שנובע ממשיכת התאוות )הלכות 
גירושין ב,כ; הלכות אישות כד,יט; הלכות סנהדרין כ,ג(. הלשון משתפת את שניהם 

בהסתכלות  שניכרת  ביניהם  גדולה  הבחנה  ישנה  אולם  מילה  באותה 
שלאחר מעשה, אז מתגלה שהרצון התאוותני היה רגעי ולאחר מעשה 
פעמים רבות הוא מוליד רגשות אשם וצער לעומת זאת הרצון השכלי 
ממשיך להתקיים גם לאחר מעשה והאדם ממשיך לשמוח בכך שבחר 
לממש את אותו רצון. ברור מאוד שאין ליחס לקב"ה אלא את הרצון 
נמשך  שאינו  ובוודאי  גוף  כוחות  ולא  גוף  לא  לו  אין  שהרי  השכלי 
זה הוא שקבע את חוקי הטבע והחוכמה  לתאווה כלשהי. רצון שכלי 
רק להשתדל לאסוף  יכולתנו היא  וכל  ומידה  גבול  הקיימת בהם ללא 
ממנה עוד ועוד. כשם שברור לנו שאישיות חכמה חשובה ומכובדת לא 
תסיר את בגדיה ותתבזה למרות שיש לה אפשרות לעשות כן, כך פי כמה 
וכמה צריך להיות ברור שהקב"ה לא יעשה מעשים שאין בהם חוכמה, 
יש  מאוד  נדירות  לעיתים  המופלאים.  הטבע  מחוקי  שחורגים  מעשים 
צורך לחרוג מחוקי הטבע כדי להודיע בצורה ברורה מסר מכונן, אולם 
יותר מצויים הם הניסים שהם אירועי טבע אולם הם ייחודיים ונדירים 
כל כך עד שלא היה ניתן לחזותם מראש ולפעמים אפשרות התרחשותן 
הודיע  שנביא  ובמקום  בזמן  הופעתן  ידועה.  הייתה  לא  כלל  בעולמנו 
עליהן או שהם התאימו בדיוק לפתרון מצוקותיו של אדם מסויים הם 

שהופכות אותן לניסים.
לפי הסתכלות כזו כל אירוע לא צפוי שמקדם את עבודתנו לפני הקב"ה 
ומסייע ליראיו ומקיימי מצוותיו הוא נס גם אם ניתן למצוא לו הסבר 

לפי חוקי הטבע. 
יתכן אם כן, שדווקא בדרך זו של הרמב"ם מספר הניסים המתרחשים 
בעולם גדול יותר, שכן ניסיותו של אירוע נובעת מהיותו לא סביר ולא 
את  מצמצם  לא  הרמב"ם  הטבע.  לחוקי  התאמתו  אי  בשל  ולא  צפוי 
בעולמנו  נוכחותם  את  מרבה  הוא  אלא  וכלל  כלל  הניסים  של  קיומם 
ומגלה את השגחת הקב"ה גם כשאינה חורגת מדרך הטבע. כך אנחנו 
גם מתארים בתפילה כשאנחנו מודים "על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל 
והשגחתו של  בקיומו  קונה אדם לעצמו את ההכרה  ובכך  ודור",  דור 

מנהיג העולם על כל מעשיו.

 אור המחשבה – הרב חננאל סרי

האם הרמב"ם מיעט להכיר בקיומם של ניסים?

נאמר בתלמוד: "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל" )ר"ה טז,ב, סוכה כז,ב(.
והביא זאת רבנו בהלכות תלמוד תורה ה,יא. מארי כותב שחיוב זה נכון 
כדי  זו  מצווה  וטעם  קיים.  בזמן שבית המקדש  רק  ולא  הזה  בזמן  גם 
לכבד את הרב וללמוד תורה ממנו, על מנת לזכות לקבל הדרכה ישרה 
בתורה ובמידות. ומסורת זו משתלשלת מימות משה רבנו כפי שאמרו 
של  בעניינו  ודורשין  שואלין  שיהיו  לישראל  להם  תיקן  "משה  חז"ל: 

יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג".
ביום שני ב' חול המועד, י"ז בניסן התשפ"ב, התקיים מעמד מרשים של 
הקבלת פני מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א, בבית הכנסת "שיבת ציון" 

בקרית אונו. המעמד החל בלימוד נושא "כללי הפסיקה בהלכה" דרך 
הסוגיה בפרק ר' אליעזר דמילה )שבת קל,א(. בשיעור זה הרב פירט כללי 
פסיקה רבים העולים מהסוגיה ועמד על ייחוד מסורת אבותינו בקביעת 
כללי הפסיקה, כפי שעולים מהתלמוד. בסיום הלימוד התקיימה תפילת 
מנחה ברוב עם ולאחריה הרב השיב על שאלות מגוונות של באי הכנס. 
הן בשיעור והן בשאלות ותשובות התקיים בנו האמור במסכת חגיגה 

)ג,א( "אי אפשר לבית מדרש ללא חידוש".

לאחר מכן הרב בירך את הציבור בברכת החג, ובסיום התפללו תפילת 
ערבית ונפטרו לבתיהם.

הקבלת פני הרב ברגל – חוה"מ פסח תשפ"ב
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