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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו
 לכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כ

 נתניה, 952-בנק לאומי סניף  1560456 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 

 לא להרבות בקדישים / הרב עידו פכטר
 קדיש יתום נתקן להיאמר בסוף התפילה ואין שום סיבה לכפול אותו

האריכו בחשיבותו לצורך העלאת נשמת הנפטר רבות דובר על סגולותיו של הקדיש יתום; ראשונים ואף מקובלים 
והכנסתו לגן עדן. ואולם, טעות היא לחשוב שבשל מעלה גדולה זו של הקדיש יתום ראוי לאמרו בלי הבחנה. ההפך 

מכך; דווקא מפאת גדלותו של הקדיש יש להקפיד לאמרו היכן שנדרש לעשות כן ולא להוסיף על כך תוספות שאינן 

 ע בעל 'ערוך השולחן' על תפיסה מוטעית זו )או"ח נה, ג(:במקומן. הנה, כך התרי
יש מהמון בני ישראל שסוברים שמצוה להרבות בקדישים, וכמה טועים הם. וקורא אני עליהם 'תשתפכנה 

אבני קדש' וגו' )איכה ד, א(, ואין משתמשין בשרביטו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא רק כפי מה 
הם מזלזל בהדרת קדש. וכבר כתב אחד מגדולי הפוסקים בסימן זה דכשם שטוב שהרשה אותנו, והמרבה ב

 למעט בברכות כמו כן טוב למעט בקדישים, ואחד מיוחד מגדולי החסידים צעק מרה על זה.

 היכן אפוא ראוי לומר קדיש יתום וכמה פעמים יש  לאמרו?
איננו במשנה או בתלמודים. רק  –רבא' וכו'  למעט משפט המפתח שבה 'יהא שמיה –כידוע, מקורה של תפילת הקדיש 

 במסכת סופרים, המתוארכת לזמן הגאונים, מוזכרת אמירת קדיש. בסדר רב עמרם גאון אנו מוצאים את נוסחו המלא.
עוד מפורסם, כי רובם של הקדישים שבתפילה אינם שייכים כלל לאבלים. רוב הקדישים הקצרים )מי שמכונים בטעות 

עדו להפריד בין חלקים שונים בתפילה, ולכן הם נאמרים על ידי החזן; קדיש שלם )קדיש תתקבל( הוא 'חצי קדיש'(, נו

סיכום לתפילה ולכן נאמר אף הוא על ידי החזן; ואילו קדיש דרבנן הוא תפילה על לימוד תורה ועל כן נראה שמי 
 שמלכתחילה צריך לאומרו הוא הרב המלמד ולא האבלים.

דיש יתום? מקורו הוא באגדה המופיעה במספר נוסחים במקורות שונים, ואשר מוזכרת בין היתר מניין אם כן הגיע הק
 בספר כלבו )סימן קיד(:

פעם אחת פגע רבי פלוני במת אחד שהיה מהלך ומקושש קוצים ונושאן על כתפיו, אמר לו: בני, כל זה למה 
ות נדון. אמר לו: ואין מי יוכל להצילך מן לך? אמר לו: רבי, כה משפטי כל הימים להביא באשה של גיהנם להי

הצער הגדול הזה? אמר לו: אין מי שיצילנו אם לא שיאמר בני קדיש או יפטיר בנביא לכבוד השם בעבורי, ואם 

יעשה זה ידעתי כי זכותו תעמוד אלי ויגן בעדי. ויבא רבי פלוני ויגד זה לבנו של מת ויעש ככל אשר אמר. 
 הנזכר פעם אחרת ואמר לו תנוח דעתך שהנחת דעתי.לימים נגלה המת אל החכם 

 ומסיק הכלבו מסיפור זה:
ועל זה פשט המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרא כך שנים עשר חדש, גם להפטיר בנביא, ויש שמתפללין כל 

 מוצאי שבת תפלת ערבית.

ן של התפילה. כמובן שאין בדברו על הקדיש יתום הכלבו איננו מזכיר אלא את ה"קדיש בתרא", קרי הקדיש האחרו
מתפקידו של קדיש זה לחצוץ בתפילה, שכן הוא נאמר בסופה. מטרתו היא לשמש כתפילה לאבלים, שבה תיתן להם 

האפשרות לקדש את ה' ברבים ולהעלות את נשמת הנפטר. מכאן עולה מסקנה פשוטה: אין שום סיבה שאבל יאמר 
לכל דבר וכפי שאין אנו חוזרים על תפילת עלינו לשבח או תחנון, כך יותר מקדיש אחד בסיום התפילה. מדובר בתפילה 

 אין שום סיבה לחזור על הקדיש יתום.
הבעיה היא, שבמקומות שונים מתבלבלים בדבר, וקובעים לאבלים לומר קדיש יותר משצריך. הסיבה לכך היא שהם 

 ת: תופסים את קדיש יתום כ"מפריד" בתפילה, ושלא בצדק. הנה מספר דוגמאו

  לאחר ספירת העומר, ישנם הנוהגים לומר קדיש יתום לפני תפילת עלינו לשבח. קדיש זה כמובן מיותר שכן

 הוא כבר נאמר לפני כן או ייאמר לאחר מכן.
  בחודש אלול, בו מוסיפים את מזמור "לדוד ה' אורי וישעי", יש המפרידים בינו ובין שיר של יום או תפילת

גם לכך אין שום סיבה, שכן הקדיש כבר נאמר לפני כן או שהוא עתיד להיאמר  עלינו על ידי קדיש יתום.

 לאחר מכן. את המזמור הנוסף יש לשלב בתפילה ללא כל "מפריד".
  .הוא הדין לגבי מזמור "ברכי נפשי" הנוסף בראש חודש. אין שום סיבה לומר קדיש יתום בין שיר של יום ובינו

 את המזמורים יש לומר ברצף.
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 וסח אשכנז אין קדיש יתום נאמר בתפילת ערבית אלא לאחר תפילת עלינו לשבח. בנוסח עדות המזרח בנ

הוא נאמר פעם אחת לאחר שיר למעלות. מה נעשה בנוסח ספרד? שילבו את הנוסחים וכך נמצאו שני 

ינו, ויש קדישי יתום בתפילת ערבית. אך זה שגוי; אין שום משמעות לאמירת שני הקדישים, לפני ואחרי על
 להסתפק באחד בלבד.

והערה אחרונה: פעם הקדיש יתום היה נאמר רק על ידי אדם אחד בתורנות. מנהג זה הוביל לכך שכשהיו אבלים רבים 
היה צורך להוסיף קדישים כדי שיהיו מספיק לכולם. מכאן כנראה מקורו של הקדיש יתום הנוסף בתפילת שחרית לאחר 

כשכל האבלים אומרים יחד את הקדיש, נראה שתוספת קדיש זו אינה נצרכת. ואם עדיין אין שיר של יום. ואולם, בימינו, 

בכוחנו כדי להשמיט אותו, הרי שלכל הפחות עלינו להימנע מלהוסיף אחרים. קדיש יתום אינו צריך להיאמר אלא פעם 
 אחת. 

 

ומרבני צוהר  הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה

 ועורך העלון.

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 הפטרת בהר
  ההפטרה בהקשרה התנ"כי"

שנה, בסופה של מלכות יהודה, עד לחורבן ומעט לאחריו. עיקר פעולתו היתה בימי שלשה  40-ירמיהו פעל במשך כ

פן מלכים: יאשיהו, שהיה אביהם של יהויקים וצדקיהו, שמלכו אחריו. דרך התנהלותם של מלכים אלה היתה שונה באו

שנה, היה מלך חיובי ביותר והווה את התקווה הגדולה והאחרונה של  18מהותי. יאשיהו, שבימיו פעל ירמיהו כנביא במשך 
שנה, היה אכזר וקשה גם כלפי ה' וגם כלפי העם, ובימיו נחתמה סופית גזירת החורבן.  11מלכות יהודה. יהויקים, שמלך 

ט שדרה: בגלוי נקט יד קשה כלפי ירמיהו ודבר ה' )בהשפעת השרים שנה, היה חסר חו 11האחרון, צדקיהו, שמלך 
 שהקיפו אותו( , ובסתר התגנב לירמיהו ובקש ממנו הדרכה ועצה. 

אף שלא נאמר בפירוש זמנה של ההפטרה, מבין השיטין עולה שהימים הם ימי יאשיהו. יאשיהו השקיע מאמץ גדול 
עמדה שאלה גורלית: האם יחול השינוי הנכסף, והעם יעלה על דרך  בתיקון המציאות המעוותת בעם. על כף המאזניים

השבר הרוחני של עבודה זרה ותוצאותיה יכריעו, והעם והארץ יפלו לגלות וחורבן. ירמיהו, שנאבק  -המלך, או שמא 

 להצלחת יאשיהו, נתקל ביחס קשה מצד העם, ומצא נוחם וחיזוק בפנייה לה' ובקרבה אליו. 
 ורגשות אלה מנוסחים בהפטרה שלנו.  הדים של מאבק זה

  מצב בהפטרה: אדם ואדמה
 המילה "ארץ" מופיעה בהפטרה ארבע פעמים, כל פעם במשמעות אחרת. 

להים את השמים ואת הארץ". זו המשמעות גם בפסוק הפותח את ההפטרה -ארץ היא כל הגלובוס, "בראשית ברא א

 קצות הגלובוס, מקצות תבל.  -"אפסי ארץ" 
 לאומית זרה. -במשמעות של מסגרת מדינית -ישראל יענשו הם יוגלו וישהו "בארץ אשר לא ידעת" כאשר 

 בקרקע המשמשת בית גידול בעלת יכולת צימוח נמוכה.  -האדם הבוטח בכוחו, משול לעץ מדברי הגדל "בארץ מלחה" 
יו אומרים: היו מנציחים אותם היום ה -לקראת סופה של ההפטרה מזכיר ירמיהו, שהסרים מדרך ה' "בארץ יכתבו" 

בכתיבה על הקרח. הכתיבה על הארץ, על האדמה, מקום שכולם דורכים עליו ורומסים את המצוי תחת רגלם, מבטאת 

 המבטאת כתיבה משתמרת.  -חלופיות וחידלון, שפל, לעומת כתיבה וחקיקה בסלע 
לאומית, בית -שונות: כדור הארץ, מסגרת מדינית לסיכום: ארץ היא הוויית יסוד, המופיעה בהפטרתנו בארבע משמעויות

 גידול לצומח, מקום נרמס ושפל.
הקשר שבין אדם ואדמה הוא מן הקשרים הייחודיים במקרא. האדם שנברא מן האדמה הושם בגן עדן לעובדה ולשומרה, 

לדבר ה'. אדם המפר על בסיס ברית בין ה' לאדם על המותר והאסור. היכולת להתברך בכל השפע הקיים מותנה בציות 
את הברית מגורש מן האדמה. כך קרה לאדם הראשון, כך קרה לקין, כך קרה לעם ישראל. את זה חזרנו ולמדנו 

 בפרשה, על הברכה והקללה שבה. 

 
זה מה שהודגם בהפטרה: עם ישראל נמצא בארץ )ישראל( וכל עמי )כדור( הארץ אמורים ללמוד ממנו את הדרך הראויה 

אדמות. אם עם ישראל מתנהל בדרך לא ראויה, הארץ )ישראל( הופכת ביחס אליו ל"ארץ מלחה", הוא  להתנהלות עלי
 יוצא ל"ארץ אשר לא ידעת" והוא יורד לארץ, לשפל. 

   נסיים במה בסיומה של ההפטרה: "רפאני ה' וארפא, הושיעני ואושעה, כי תהלתי אתה".

 הרב דוד נתיב על פרשת בהר, מתוך אתר "כיפה"
 

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת המשנה של אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -"ר ניצה דורי ד

 העלון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רונן לוביץד"ר / הרב  מה עניין שמיטה אלינו?
 

הבה נודה על האמת: כולנו עוקפים את מצוות השמיטה. בין אם אנחנו סומכים על היתר המכירה, בין אם אנחנו קונים 

י נכרים ובין אם אנחנו ניזונים מאוצר בית דין, יכולים אנחנו לסמן לעצמנו שלא עברנו על המצווה, אבל בהחלט מגידול

 עברנו מעליה. 
על מה לא מדלגים? לא מוותרים בשנת השמיטה על לימוד הלכותיה ועל עיון בטעמיה. ספרים וחוברות רבים מספור על 

הטעמים של מצווה זו. תופעה זו הינה חריגה ביותר, שכן טעמי המצוות השמיטה יצאו בישראל, ובכולם עשו מטעמים מ
אינם תופסים מקום מרכזי בהוויה הדתית, שהרי תורת ישראל שמה דגש על המעשים, ומדגישה פחות את המחשבות 

 והרגשות שסביבם. 

יש בה. דומני שכמה שונה היא מצוות השמיטה שבה, מקובל היה מאז ומתמיד לשים דגש על טעמים מטעמים שונים ש
גורמים הביאו לכך: האחד הוא הקושי העצום שהיה כרוך בקיום מצווה זו ברוב שנות ההיסטוריה, כאשר כל התזונה 

מהאוכלוסייה היו חקלאים. השני הוא החשיבות  97%-האנושית היתה מהצומח )ומבעלי חיים שאכלו מהצומח( וכש
בפרשת 'בחוקותי' הצמודה לפרשתנו, נאמר שאם עם ישראל לא המיוחדת שהתורה מייחסת למצוות השמיטה, כאשר 

ישמור שמיטה יבואו עליו חורבן וגלות מהארץ. השלישי הוא האמירות השונות בתורה עצמה שרומזות לטעמים שונים, 
 והרביעי הוא האופי המיוחד של מצווה זו שמזמין הסברים מגוונים בדבר מטרותיה.

 

יבל ממדים נוספים, שכן חזרנו לארצנו אחרי קרוב לאלפיים שנות גלות, הקמנו בה בזמננו העיסוק בטעמי השמיטה ק
מדינה יהודית ריבונית, ואנו אמורים להתחבר אל מצוות השמיטה שהיא מצווה מובהקת של ארץ ישראל. ברם, איך 

ולבצור, לחרוש נתחבר אליה, כשאנחנו מנותקים מעבודת האדמה? מה אומרים לנו האיסורים לזרוע ולקצור, לנטוע 
ולעדור, כאשר ממילא אנו לא עושים זאת אף לא פעם אחת בחיינו? איך תהיה לשנת השמיטה משמעות עבורנו, כאשר 

אין לנו כל דאגה "מה נאכל בשנה השביעית", ואנו קונים בה את הלחם והירקות, מזון תעשייתי ופירות בדיוק כבכל שנה 

 אחרת?  
מים שונים למצוות השמיטה ומרגישים שכולם יפים ונכוחים, אך אלינו הם לא בדיוק אנו מתבוננים בהסברים שנתנו חכ

 מתחברים. 
. יש שהדגישו את ההיבט התיאולוגי: השמיטה מחדירה לתודעת האדם את ההכרה בבעלות האלוהית על הקרקע, כמו 1

לבורא עולם ולא לאדם ספר שאומר הפסוק: "כי לי הארץ". "שבת הארץ" כמו יום השבת מזכירה לנו שהעולם שייך 
 תעז(. דא עקא, שלנו, כיום, אין כל קרקע חקלאית. -החינוך מצוות פד ו

. אחרים קבעו שמצוות השמיטה מחנכת את בעלי האדמות לתכונות טובות כגון: ותרנות ונדיבות, שכן החקלאי מפקיר 2

(. אולם אנחנו לא מפקירים שום דבר בשנת את שדותיו ומטעיו ופותח, אותם לכל דכפין שיבוא ויאכל )ספר החינוך שם
 השמיטה, ותיקון המידות שלנו לא גדל באדמה.

. היו שעמדו על כך שהשמיטה מפתחת אצל האדם ביטחון בה', שכן בשנה זו החקלאי אינו מעבד את האדמה וסומך 3
ה', ואנו -חון שלנו בעל הקב"ה שידאג לכלכלתו )ספר החינוך שם(. ברם, שנת השמיטה אינה מאתגרת כלל את הביט

 סמוכים ובטוחים שנמצא גם את כל מצרכי המזון במדפי המרכולים ובדוכני השווקים כבכל שנה אחרת. 

. מפרשים מסוימים ציינו ששנת השמיטה מעניקה לאדם העובד פנאי להתרוממות רוחנית, כאשר לשנה אחת הוא יכול 4
קלישר בפירושו לתורה(, אלא שאם למי מאתנו יש שנת שבתון,  לעזוב את עבודת האדמה ולהתפנות ללימוד תורה )רצ"ה

 היא ממש לא קשורה לשמיטת הקרקע. 
. יש שהסבירו את המצווה בטעמים סוציאליים: בשנת השמיטה העניים יכולים לבוא ולקחת מכל תבואות השדה ומכל 5

וגם מי שיש להם, אף עני לא פוקד כיום את תנובות הפרי )רמב"ם, מורה נבוכים, ג, לט(. אולם לנו אין כל שדה או מטע, 

 שטחיהם כדי ללקט מזון.
. יש מי שסבר שלשמיטה יש תפקיד פרקטי, שכן מנוחת הארץ בשמיטה תועיל לשיפור איכות הקרקע והגברת תנובתה 6

ה )הרמב"ם שם(, אבל אפילו אם חקלאים אנחנו, יש לחקלאות המודרנית שיטות רבות ומגוונות רבות להגדיל תנוב
 ולהאדירה, ואיננו זקוקים לשמיטה לשם כך. 

אנו מתחברים. יחד עם זאת ברור לנו ניתן לסכם אפוא שאת המצווה כהלכתה אין אנו מקיימים, ואל טעמיה המקוריים אין 
שמדובר במצווה חשובה ביותר שמכילה את הרעיונות והערכים היסודיים והמרכזיים של היהדות, וכי מתבקש שהיא 

 תתנחל בלבבות של בני העם ששב לארצו אחרי שנים כה רבות של ערגה וציפייה. כיצד עושים זאת?

שמיטה, התאמתם לחברה המודרנית והטמעתם בהתאם. נראה שאפשר דומה שהדרך הנכונה עוברת בהרחבת רעיונות ה
 לעשות זאת בשלושה מעגלים עיקריים: האישי החברתי והגלובלי.

: רעיון השמיטה מזכיר לנו את היסוד האמוני הבסיסי שאנו לא שולטים במציאות הכלכלית, וכי התחום האישי א.
בסיעתא דשמיא. שנה זו קוראת לנו לבחון האם לא נהיינו  הצלחותינו הן לא רק פרי עמלינו, אלא הן תלויות גם

מכורים לעבודה והפכנו להיות עבדים של החיים, והאם אנו מקפידים להקצות מזמננו ללימוד תורה ולעניינים שברוח. 

תיקון המידות, דוגמת הוותרנות והנדיבות לא יבוא לידי ביטוי אצלנו בשדה החקלאי, אבל הוא צריך להשתקף בשדה 
היחסים עם בני המשפחה, השכנים, החברים לעבודה וכדומה. שנת השמיטה קוראת לנו לשמוט את העיסוק המוגזם 

בקניות, בשיפוץ הבית ובשיפור הריהוט, לשמוט קצת זמן לטובת עשייה ערכית, ולשמוט מהאחיזה ההדוקה בענייני 
ת העובדה שהעושר )בעין רעה( לא מביא החומר. היא מזכירה לנו את הערך הישן והטוב של הסתפקות במועט, וא

 בהכרח את האושר.
שוויון והיעדר צדק חברתי לובשים צורות -: בני האדם מעולם לא חיו כשווים, אולם בזמננו איהתחום החברתי ב.

חדשות וחריפות לאין ערוך מבעבר. החברה המערבית חיה בתקופת העושר והשפע הגדולה ביותר בהיסטוריה, אולם 

 ילדים מדי יום, ומאות מיליונים הולכים לישון רעבים. החברה הישראלית עברה  24,000ים בעולם מרעב בעת מת-בה
 

 



 
 
 

בעשורים האחרונים שינוי חד וקוטבי מחברה סוציאליסטית 

שוויונית לחברה קפיטליסטית קיצונית, המקדשת את כלכלת 
השוק החופשי. כך נוצרו פערים גדולים ביותר בין השכבות 

ומיות, ואנו נמצאים בין המדינות המובילות בעולם אקונ-הסוציו
במדד זה. שנת השמיטה מביאה עמה צו קריאה לבחון נושא 

 זה, ולקדם יזמות סוציאליות.

בשנת השמיטה הנוכחית ניכרת פעילות ערה ותוססת של 
אנשים מחוגים שונים, שנרתמו לעשייה התנדבותית כדי לעזור 

יית ביטחון תזונתי, במתן לחלשים בליווי וייעוץ כלכלי, בהקנ
הלוואות ומענקים לנזקקים לשם כיסוי חובות ויציאה ממעגל 

העוני, במיזם "הפקרת שעות" למשימות התנדבותיות מגוונות, 

 ובעוד פרויקטים מבורכים כהנה וכהנה.
ההכרה בכך שהארץ אינה שלנו מעולם התחום הגלובלי:  .ג

ום משמעותה לא היה אקוטית ואקטואלית כבזמננו, אלא שכי
אינה מתמקדת בבעלות הפרטית על הקרקע, כי אם בדפוסי 

ההתנהגות של כלל המין האנושי עם כדור הארץ עליו אנו 
יושבים. השליטה האנושית בעולם התעצמה מאוד בתקופתנו, 

ואתה גם ההרס המסיבי שאנו גורמים לו. האדם המודרני יודע 

לקה טובה. ליצור ולבנות, אך יחד עם זאת הוא הורס כל ח
נזכיר כמה ממעלליו: פליטת גזי חממה, התחממות כדור הארץ, 

זיהום אוויר, זיהומי מים וקרקע, הצטברות כמויות עצומות של 
פסולת רעילה, דלדול משאבים, הכחדת צמחייה והשמדת זנים 

של בעלי חיים. כל אלה אינם פוגעים רק בעולם הטבע 

ור ובהישרדות המין ובאיכות הסביבה, כי אם גם בבריאות הציב
האנושי. פעיל סביבה אמריקאי הגדיר את המצב בשנינות 

וקבע: "מלחמת העולם השלישית היא הקרב בין האדם לבין 
 הטבע. הבשורה הרעה היא: אנחנו מנצחים". 

שנת השמיטה קוראת לנו לצמצם את המלחמה הזו. היא 
 מזכירה שהעולם שייך לבורא עולם, ותפקידנו הוא לשמור עליו

קיימא וזהירות רבה. היא -ולתחזק אותו מתוך ריסון, תכנון בר

מלמדת אותנו שיש לשמוט את האחיזה החונקת של המין 
האנושי בטבע, לתת לו קצת מנוחה ולהשתמש בו במשורה, 

תוך  שמירה על הקיים, הימנעות מבזבוז, והערכת הבריאה 
 אל שאם נקלקל אותה, אין מי שיתקנה אחרינו.-כמתת

אפוא שטעמי מצוות השמיטה אכן הופכים אותה  נראה

לאקטואלית ורלבנטית ביותר עבורנו, אם רק מתרגמים אותם להוויית חיינו המודרנית. בשנה זו בולט המיזם הנקרא 
"שמיטה ישראלית", שמובילה עמותת ''טבע עברי", אשר פועל לאור הרעיונות שהוזכרו. היו מי שהסתייגו מהעיבוד 

ונות השמיטה, מתוך חשש שהוא ישכיח את ההיבט ההלכתי הבסיסי של המצווה. אולם אינני סבור שיש המודרני של רעי
סתירה בין הדברים, אלא דווקא השלמה ביניהם. הרובד ההלכתי הוא השלד המרכזי שסביבו צריכים ההיבטים 

המעשה, ולקיים שמיטה ישראלית הרעיוניים לרקום עור וגידים. מתוך כך אנו יכולים לקחת את רעיונות השמיטה לעולם 

 כהלכתה.  
 

 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 משה אוסי /בהר לפרשת על קצה הלשון 

                                                                                        :מעשיהם ורבי שמעון בר יוחאי אביא לפניכם סיפורים על לקראת ההילולא לכבודם של התנאים רבי מאיר בעל הנס

מעשה ברבי מאיר בעל הנס שהיה יושב ודורש כל ליל שבת. והייתה שם אישה אחת שהייתה  לירוק על ר' מאיר?  א.
כשהלכה לביתה מצאה שהנר כבר וופעם אחת האריך בדרשתו, הדרשה עד שהיה רבי מאיר גומר דרשתו. את שומעת 

אמרה: אצל החכם. נשבע הלה שלא ייתן לה להיכנס לבית אלא אם  ?כבה. שאל אותה בעלה: היכן היית עד עכשיו

ה עליה ותלך ותירוק בפניו של החכם. נשארה האישה מחוץ לביתה שלושה שבועות, שלא הייתה יכולה לעשות מה שציו
מוטב שנלך כולנו אצל החכם והוא ימצא איזו עצה. הלכו אצל רבי  ;ומדת בכעסךבעלה. אמרו לה שכנותיה: עדיין את ע

ובאמצע הדרשה אמר להם: אני צריך אישה  ,ידע כבר ברוח הקודש כל מה שאירע, והוא טיכס עצה ןבראותומאיר, 
הרב והחלו שתירק על עיני החולה, לפי סודות הקבלה מעשה שכזה ירפא את עיני. כל האנשים התפלאו מבקשת כבוד 

להתלחש ביניהם. רבי מאיר הסתכל על האישה וביקש שתיגש אליו ותירק בעיניו, האישה סירבה לבקשה מוזרה שכזו, 
וכולם אמרו לאישה להקשיב לעצתו כי יש בכך  ,אך רבי מאיר הקפיד והכריח את האישה לעשות מעשה נבזה שכזה

י לבעלך ואמרי לו: אתה אמרת לי לירוק פעם אחת, ואני סודות גנוזים כנראה. אחרי המעשה אמר לה רבי מאיר: לכ

פעמים. אמרו לו תלמידיו וכי טוב הדבר לבזות כך התורה. אילו אמר לאחד מאיתנו היה יורק לו בסתר. אמר ‘ ירקתי ז
 )בעניין  שהרי שמו הגדול שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים ?להם: לא יהא כבוד מאיר גדול מכבוד קונו

 
גדול הוא השלום שאפילו עובדי עבודה זרה, אם יש  !ן, כדי להטיל שלום בין איש לאשתו, וכבוד מאיר לא כל שּכוטה(הס

רֹב -ָאֶרץ וְִהְתַענְגּו ַעל-וֲַענָוִים יִיְרׁשּו "ים כמו שנאמר:ושלום ביניהם אין השטן יכול להם, גדול הוא השלום שניתן לענו

   .כמו השלוםום שלא ברא הקב"ה שום בריאה טובה )תהלים ל"ז(. גדול השל ָׁשלֹום"
                           

פעם אחת ישבו רבי יהודה רבי יוסי . רשב"י לא הסתיר את דעותיו השליליות על הרומאים  - ה בפקעיןרשב"י במער ב.
אים: בנו גשרים ושווקים של הרומ פתח רבי יהודה ואמר: "כמה טובים מעשיהם .יהודה בו גרים ורבי שמעון וישב איתם

 .לצורך עצמם תקנו ולא בשבילנו -אמר רשב"י: כל מה שתקנו  .ומרחצאות." רבי יוסי שתק
 -בח אותנו יאמרו השלטונות: מכיוון שרבי יהודה ש .והגיעו הדברים לשלטון הרומי ,הלך יהודה בן גרים וסיפר את הנעשה

ִ  -יוסי ששתק  המדברים בכל מקום. רבי קרא: ראשייעלה לגדולה, וי   .יהרגי -ה, ורבי שמעון שגינה לֶגְי

תה אשתו של רשב"י מביאה להם יהי. לקח רשב"י את בנו אלעזר והסתתרו בבית המדרש והיו לומדים תורה כל היום
נויים ותספר לרומאים את מקום מחבואו. יכשהתחזקו הרדיפות, חשש רשב"י שאשתו לא תוכל לעמוד בעו .אוכל בכל יום

נס והצמיח לו הקב"ה עץ חרובים בפתח המערה, ומעיין מים בתוכה,   נעשה לו .בפקיעין למערה ו רשב"י ובנולכן ברח
מספר שמלאך ולימד אותם את  המדרש  .במערה עסקו בלימוד התורה, ולהתקיים האב ובנו שתים עשרה שנה וכך יכלו

  .סודות הקבלה

 .ורק בזמן התפילה לבשו בגדיהם, עד צווארם בעפר יום ולהתכסותבנהגו להורידם  כדי שבגדיהם לא יבלוו
   "?מי יודיע לרשב"י שהתבטלה הגזרה"  :את קולו של אליהו הנביא -שנה שמעו ר' שמעון ובנו קול מבחוץ  12לאחר 

אדמתו עובד את  כרהמערה והלכו לעיר. בדרך ראו אי  הבין ר' שמעון שיכול הוא לצאת מן המערה. יצאו רשב"י ובנו מן
גשמיים ולא  שנה מחיי העולם הזה, לא הבינו איך אפשר לעסוק בדברים 12שהתנתקו למשך   מכיווןולומד תורה.  ינווא

יצאה בת קול מן השמים ואמרה: "להחריב עולמי  .מיד נשרף -תה: כל דבר שהתבוננו בו יללמוד תורה, והתוצאה הי

נה יצאה שוב בת קול מהשמים ואמרה: "צאו מן אחרי ש .חזרו למערה לעוד שנה שלמה "!יצאתם? חזרו למערתכם
לכבוד "שם מה לך הדסים אלו?" שאלו "ל .יצאו מן המערה בערב שבת וראו יהודי זקן רץ ובידו שני הדסים "!המערה

  .ענה להם הזקן  . אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור",קודש שבת
  .שמחו מאוד הצדיקים על דבקותם של ישראל במצוות

  .אמר: "עדיין זה קיים בעולם?!" נתן עיניו בו ונעשה גל עצמות  רשב"י ברחוב וראה את יהודה בן גרים פעם אחת הלך
קטנים יותר, כהשכנת שלום בין אדם לחברו  ני המדינה אלא גם בדבריםירשב"י עסק לא רק בעני:  בין אדם לחברו ג.

שנים ולא  10מעשה באיש ואשתו שגרו בצידון  :ר הבאדבר זה היה חשוב לו מאוד וזאת נראה מהסיפו  בין איש לאשתו.

רשב"י לא רצה  ".להתגרש אלאולכן אין לנו ברירה  ,אין לנו ילדים" :באו הזוג לפני רשב"י ואמרו לו .היו להם ילדים
שמעו הזוג  "!תעשו מסיבה גדולה כך כשתתגרשו ,כמו שהתחתנתם ועשיתם מסיבה גדולה" :ולכן אמר להם ,שיתגרשו

ושלבו היה טוב  .השקתה האישה את בעלה בהרבה יין עד שהשתכר .עשו מסיבת גירושין גדולה במאכל ובמשתהלרב ו
רדם ואמרה ימה עשתה ? חיכתה עד שי "!מר לה: קחי איתך לבית אביך את החפץ הכי טוב שיש לי בביתא  ,ביין

אמר לה: "מה אני עושה   ."ו: "בבית אביענתה ל "?ניכשהתעורר שאל אותה: "היכן א ". קחו אותו לבית אבי" :לעבדיה

הלכו  "!ואתה הדבר הכי טוב שיש לי בבית  ,קחי את החפץ הכי טוב שיש לי בבית -אמרת לי  וכי לאאמרה לו: " "?פה
  .ונולדו להם ילדים , נפקדורפאויהתפלל עליהם שיהתפייסו, לרשב"י. ראה רשב"י שהם 

  מּודעות יהודית(-קבות הרב יובל פרוינד)בע ד. לּו הרשב"י היה יוצא היום מהמערה..
 לּו הרשב"י היה יוצא היום מהמערה, מה היינו שומעים מפיו, איזו אמירה?

 תיְקנו שווקים וקניונים להוסיף בהם מרמה, תיְקנו אנטנות להוסיף בהן זימה.
 תיְקנו גשרים וכבישים להרבות מס, תיְקנו תיאטראות שהפכו מורשתנו למרמס.

 לשמוע שירת נשים אדירה, תיְקנו אייפון להוסיף בהם לשון הרע.תיְקנו רדיו 

 אך מה נעשה לעם הנדבנים, נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים.
 לוקים, חי.-או אולי נתקן, שהרי הנשמה והגוף מעשי שדי, אלו ואלו דברי א

 יעני ה'בוק'. ניתקנו ע"י ֵפייס יִלְַען אּבוּכ, ותיקנו ע"י פרסי נובל לעם הספר,
 ניַתקנו ע"י שעשינו מעשי גויים גסים , ותיַקנו ע"י הסרוגים והדוסים.

 ניַתקנו ע"י נסיעה למזרח של בנות ובנים, ותיקנו ע"י מכללות וחסידּות מאירת פנים.

 ניַתקנו את המשפחה ע"י פלזמה מהירה, ותיַקנו ע"י אספקלריה של ת"ח ומדענים מאירה.



 
 
 

 ע"י משחקי 'האח הגדול', ותיַקנו ע"י בתי אולפנא ובית הכנסת הגדול. ניַתקנו הורים מילדים

 ניַתקנו ע"י ישיבה עם ַשלט רחוק, וחידשנו ישיבות והתנחלות מעבר לקו הירוק.
 עבודה זרה של תאילנדים ורוסים, ותיַקנו ע"י "שמור וזכור" ושני הדסים.  ניַתקנו ע"י

 "י דור חלוצים שחרשו וזרעו.ניַתקנו ע"י דור שאת הדת פרעו, ותיַקנו ע
 ניַתקנו ע"י ששכחנו תרי"ג והלכה, ותיַקנו ע"י עולים שקיימו "לך לך" בשמחה.

 ניַתקנו ע"י שנמאס לנו להיות עם סגולה, ותיַקנו ע"י הקמת יחידות צה"ל, לא יסולָא.

 ניַתקנו עצמנו מארון הספרים היהודי, ותיַקנו ע"י נישואין של אשכנזי וספרדי.
 שחיברנו הון לשלטון, ותיקנו ע"י שהקמנו מאות רשתות גמ"ח ומזון. נו ע"יניַתק

 ניַתקנו ע"י שיאיר לקח עוד אחוז ועוד אחוז, ותיַקנו ע"י לפיד הרשב"י, האור הגנוז.
 ניַתקנו ע"י משחקי הימור, פיס וזוטא, ותיַקנו ע"י הזוהר ואידרא זוטא.

 ק והפלסטיק, ותיַקנו ע"י שהפכנו למעצמת הייטיק.ניַתקנו ע"י שהלכנו שבי אחרי הבוטיק, הטֹוני

 ניַתקנו ע"י שליקטנו מהמערב קליפות רימון ומרקחים, ותיַקנו ע"י המקובלים ושדה תפוחים.
 אלו ואלו, קדוש וְקֵדשה, השפעת האומות ומורשה, רומן עם ספרות חדישה וחומשים חמישה.

 ה ול"ג בעומר.תיַקנו ותיַקנו גם במעשה וגם באומר, וזכינו במדור
 תיַקנו ותיַקנו ובעבור זה עם ישראל חי.ובזכות רבי שמעון בר יוחאי התנא, נחזיר עטרה ליושנה.

 ", ובהשם ַעם הנצח מאמין.וְַאָתה לְֵך לֵַקץ וְָתנּוַח וְַתֲעמֹד לְגָֹרלְָך לְֵקץ ַהיִָמין"
הלאומי עם החרדי מתגייס; ויום ההילולא יזֶרה ואשרי העם העומד על סוד הפרד"ס, ולומד אריה עם נפתלי להתפייס, ו

 הילה על פני החתן והכלה, עם הסגולה.

     יישר כח, אַחי, שלום וכה לחי, וישיר כל ישראל עֶמָך: בר יוחאי, נמשחת אשריך!

 
 

 
 

 

 

 

 


