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 לכאורה ניתן היה להיברא , בעשרה מאמרו נברא העולם תרֹוָממֲא

 אלא להורות לאדם שעליו להשלים את , במאמר אחד  

 מידות הנפש ואורח החיים במאמרות שונים המדריכים   

 אותו לקיום העולם  

זכר לנס שהתפללו לו מגילת אסתר נקראת בלילה וביום  היָלִגְמ

 יקוי המעשה המדגים מביאה המהירות בחבלילה וביום   

אם נטולה היא שיקול ובדיקה , הרצויות לתוצאות   

 רהיתיחופזה   במקום 

 

 והזהב עודנו בכתרה של הכלכלה. מלכות הזהב: פירוש הָבֵהדְ ַמ

 

 

 איזו הוראת  "! מה"לכאורה יש במלה הקצרה  -(  תהלים ח ו) "שנֹוה ֱאָמ"  הָמ

 אבל הפסוק מעטר את ! אפסיות (  54= אדם  =מה )? איזה ערך יש לאדם, ביטול  

גם בכל ההדר והפאר על יכולתו ליצור ולהשלים את מעשה , יצור האלוהים, האפס  

!  עד כדי כך "  ותחסרהו מעט מאלוהים: "וכך נאמר, הבריאה בהתאם לכשרונותיו  

 ף שהרי נאמר בסו  ובכך הריהו דומה ליוצרו, אין לבוז ליכולת המצאתו ותבונתו  

 מבע זלזולה המלה הזעירה שאמרנו על , כלומר" ! מה אדיר שמך:"על אלוהים   

 אל נדבר באפסותו ? מה נאמר! מה  –מעטרת אף את יוצר הבריאה באותה מלה   

 אין לי . שאפשר שממנו תצמח איזו בשורה בגאוניותה, הקטון, כביכול של הזעיר  

 הסופרים ,הממציאים, דעניםהמ, הרבנים, ספק שכל אחד מגדולי המנהיגים  

 על  –הרופאים  והחוקרים בתעלומת החומרים והמבנים  בארץ ובחללים ,והאמנים  

 ! זה הקטן גדול יהיה  :כל אחד מהם נאמר  

 

 

 

 

את הפרת האיזון לאיזו מסגרת של  חוק זה עורר בכנסת מואזין

במקום זה הוא התסיס את יצר . פשרה ותיקון,הסדר   

צדקו המזהירים . והנאצה של נבחרי הערבים המחאה  ההסתה 

מיותר ואפשר לבוא לידי הסדר עם הקהילות   שהחוק 
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להנמיך ולבטל את הרמקולים בלילות    והמסגדים 

עסקנים , אנשי דת. עדיין ישנים   ובבקרים כשרבים 

אינם פועלים בתבונה אלא    מחרחרי ריב ושיבושי שנאה 

חקים הסיכויים להבנה מתר   כך ? בכשל לשון וגסות רוח

 חיים משותפים   הסדר במסגרת הויה תקינה של 

 

 הָארְ ה היא ההפתעה המפעילה את המּוָארָ המֹו הָארָ מֹו

 

 

 

 
 

 

ולא יהיה אכזרי , ימחל בלב שלם, האיש אשר מבקשים ממנו מחילה
לא יקום ולא , ואפילו אם ציער אותו הרבה. שאין זו מידת ישראל, מלמחול

. אין תפילתו נשמעת, ינו מעביר שנאה מליבו ביום הכפוריםומי שא. יטור
 מעבירים לו על כל פשעיו, וכל המעביר על מידותיו

 

זֶה ּצֹות זֶה לָּ יֵס ּוְלִהְתרַּ ֵרינּו ְלִהְתפַּ ֶשה ְלנְִבחָּ ה קָּ  , כַּמָּ

ר ִגְלגּול  ְמ ִח י ל ֹו ת עַּ ֶשה ֲעֵליֶהם צַּ ה קָּ  כַּמָּ

 

 " צוק איתן"ב ח המבקר על מחדל המנהרות"דו  

 אינו מספק מ חילה    

 

ג בתהילים מלמדנו להשכיל מן המזמור "פרק נ ליִ ִכְשַמ-תַלֲחָמ

 .הזה

 אבל . מחלת הוא כנראה שם של איזה כלי נגינה   

המזמר " כלי הנגינה"בימינו המחלה היא    

 באוזנינו

 על בריאותנו   

 

 

, "אין לי: "מס שוויוני שלא יאמר העניזהו  לקֶּשֶּית ַהִצֲחַמ

וכך יינצו , "לך יש יותר ממני"בעשיר     ויטיח 

כך , המטבע האחד ימנע זאת     . ויתפלגו

במשטר הדמוקרטי שלנו     צריכה השוויונות לחול 

משרות ותפקודים     תבזכויות וחובות בקבל, בחוק

 ומינויים ללא הפליות
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 א על לפי שעה מסתפק העולם הנאור בדיבורים בעלמ אֵטֲאְטַמ

נטולי , אטּוְאִט-אָטדיבורים שהם מֶּ. חיסול דאעש  

במקום לאחוז במטאטא המציאות ולהתגונן    , מציאות

המתימרים לכונן מדינה מוסלמית    למעשה נגד 

המשמידה כל ,יהאדית'החליפות הג  המחדשת את , עולמית

 .שאינו נכנע לדתם

 

 מטה
        הטִ מִ ישִלִ ישִא ִא ִ   ד  א בר במד      

כלומר אזהרה , (בקמץ לא בסגול)יש קוראים איש איש למטה  -מ ט ה   
 ..למטה היורדים,לצדיק הדור שיקרב אליו גם את הפחותים  

 
 

 

   עיכוב מטלה היא דרך לעקר אותה מבלי לתרץ את  הָלָטַמ

 סגירתה 

 

, קי סריקיבו, ּבֹוּבקֶּס, ת"ּבּבָל, ט"ּבּבָל, אּוְשִכי ּבּוְשִכי גילּוִמ

ְדָבִרים , ִדְבֵרי ְשטּות, ִדְבֵרי ְסַרק, הֶּבֶּל   ִדְבֵרי 

 כאלאם פאדי...,ּבֵטִלים

 

 זה התמרור המנווט את מהלכיהם ? יותר-לי-יוצא-מה לי-מי

 !לי -מי –לי -אני  

 

" המים הם  מ ג . משטח כדור ארצנו 07%-המים מכסים כ    םיִ ַמ

  ן

 : בהיותם בשלושה מצביםהחיים על פני כדור הארץ   

 .נוזלי, גזי, (קרחונים)מוצק    

  

 יהמו ויחמרו המחמירים על המים המותפלים על שהם   

 נטולי מגנזיום  

 

 

 לשון עדינה למיתה –" אלוהים לקח אותו" היָתִמ

 

 מיתת חסד לאדם שנואש משימוש מיטתו ונחפז לממש   

 מיתתו  

 

ר גם שהרוחב אינו גדול להסביאפשר " ורחבה מיני ים"  יינִ ִמ

 אלא 

 ...מ י נ י   -קצר   

 

 הָבָברְ ת ָהיס אֶּנִ ָהה ְלידָ ִקְפַת הָסָּבְכִמ
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 מכוער בגינוניו ובנכלי תכסיסיו  רכֶָּמ

 

 
 

ה ְמכֹוָרה ְבכֹורָּ ה ִהיא הַּ ֻאמָּ ה ּוְבנְִכֵסי הָּ ְבִחירָּ ה ִהיא ֶאֶרץ הַּ ם ֹלא ְתֵהא ְמכּורה ְמכֹורָּ  ְלעֹולָּ

ִשים ִכְתמּורָּ ְבִפּתּו    היֵי נְזִיד ֲעדָּ

 
  הנדרש לנמשל הואיל והוא , קטע שירי או ספרותי,משל םָתְכִמ

 מסתיר בתום איזה כתם 

 
 !" הב! הב"ת הרדיפה אחר מכתם הוא  הזהב  המכתים א  

 

 

 
 עושים כל צורכי   ה מ י ל ה בשבת ולא כל צורכי המלים יםִלִמ

 נמחקים ונדחים לימות החול,נצרכים בשבת אלא נמהלים  

ובכנופיות הפשע , " ממונו של אדם חביב עליו מגופו"  ןמֹוָמ

 ...מתגלה אמרה זו עד כדי מסירת הנפש   

 אוהב תנומההמצב המועדף על   עָצמְֻּמ

 

 

 

 כלומר , כלה המשוקקת כבר להינשא מבקשת לה מנוח  ַחנֹוָמ

או , אבל אם לא עלו נישואיה יפה, מנוחה ונחלה  
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הרי המנוח הזה נטל ממנה את נחלת , בעלה   ר כשנפט

 המנוחה

מה הן האותיות  – ְמהּומָָ֨ה ּוְמבּוסָָ֜ה ּוְמבּוכָָ֗ה  ךָסָמ

המסך הוא המאפיל  –ך -ס-מ? במערך המלה    המתחלפות

יום כזה . משמעותה של המהומה המשתררת    על 

התכניות וההכנות והאתגרים ואין איש יודע   מאפיל על כל 

 . ..עד מה

 

ולפיכך בהתנהגותנו , כלי שאינו שמיש בחיינו תנֶּ נֶּ ַסְמ

לזה ובייחוד בהתבטאויותינו מצויים    וביחסינו זה 

 ומיותרים   הרבה דברים תפלים 

לפי מזג  –ה מכלכל את לוח זמנו לפי מצב העונָ  ןנֵ עֹוְמ

 בעונה ומזג נפשו    האוויר 

 

 פעולה   ש מ ע ל   לנצרך ומקובל  הָלֲעַמ

, חסדים ומעלות שלא נעשו מתוך הכרח, כלומר', מעלות טובות'  
 :אלא כדי להיטיב לישראל יותר מכפי הצורך  
כלומר פטור מקיום , העוסק במצוה פטור מן המצוה  הוָ ְצִמ

כ אפשר לעסוק במצוות שונות בעת "ואפי. אחרת  מצוה 

 .אחת   ובעונה 

 

ת ַהזְִכרֹונֹותַהשֹוְמִרים ּו, "שֹוְמֵרי ִמְצוֹות"יש לנו    פֶּ  ְמַשְמִרים אֹוָתן ְבַכסֶּ

 

 

 ?מי הם שצללו במים –" צללו כעופרת במים אדירים" צריםְמ

, י ם שנחשבו אדירים רִ  ְצ  אלו ה ִמ! א ד י ר י ם   

 הכוונה למים אדירים   ואין 

 

  מקדש "במקום להרחיב ל? "מקדש מעט"למה הצמצום  שדָ ְקִמ

  ממלכת "במקום " וי קדושג"למה ההעדפה ל? "הרבה 

 ?"כהנים 

 

 המקור  ה א ד ו ם  כבר אינן מזין את האנושות רקֹוָמ
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 מיהו 'תוקף על שאלת החוק ל נלחם ב"כ לשעבר אבנר חי שאקי ז"הח הָצֵפְקַמ

 יחשב יהודי רק מי שנולד לאם ' חוק השבות'כדי שלעניין ', יהודי  

 . שאקי הצביע נגד הממשלה בעניין. יהודייה או שנתגייר כהלכה  

 ובהמשך אף נאלץ לפרוש , איבד את משרתו כסגן שר, כתוצאה מכך  

  , שאמר לו' לאחר מכן נפגש עם הרבי מלובביץ. ל"מהמפד  

 צעדים  2עליו לקחת , שכשספורטאי רוצה לקחת תנופה ולזנק קדימה  

 לאחר כמה שנים , ואכן. אמר לו הרבי..." כך גם יהיה אצלך. "אחורה  

 .ל ולשר בממשלה"ר המפד"מונה שאקי ליו  

ואת , גם בחיים שלנו צריך לקחת את אותם רגעים שבהם הולכים אחורה  

 , און ולהפוך אותה למקפצה רוחניתתחושת מיצר לתרגם לצימ אותה  

 .שתוביל אותנו למקום גבוה יותר  

   
 ְּבַהָכָרתו,ּבִלּבֹו –ַהִמְקָדש ָהֲאִמִתי הּוא ְּבתֹוכֹו שֶּל ָהָאָדם  שדָ ְקִמ

 צּום ְכנֶּגֶּד ַהִצְמ. ֹותּבַמֲעָשיו ּוַבֲהִליכֹוָתיו ִעם ַהּבִרּי, ּבִדּבּורֹו  

 ַרח ַהַחִּייםיָכל אֹוֵמר ָכבֹוד ֵיש ְלַהְרִחיב אֶּת א  ִכְבָיכֹול ְּבֵה  

ל ּוְבָכ ּבָכל ַהְזמִנים, ּבָכל ְתחּוֵמי ַהַחִיים" ְקדֹוִשים ִתְהיּו"   שֶּל 

, ַצרָצִריְך ָלֵצאת ִמן ַהמֵ " ִמְקָדש ְמַעט. "ְהמקֹומֹות    

 .ַחִּייםּוְלִהְתֵקדש ּבשּוֵקי ַה ְלִהְתָנאֹות    ְלִהְתַפֵשט 

 

   -" בתוכם"אלא , לא נאמר" בתוכו": "האלשיך כותב". ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכנְִתי ְבתֹוָכם: "על הפסוק 

 ".ה משרה שכינתו בתוך כל אחד ואחד מישראל"מכאן שהקב 

 

 מקימי לא רק מעפר דל ומדולדל אלא מערמות אשפה יִמ'ִקְמ

 

 

 יוָתיקֹוִסְפים ִּבִמָעְפִל נּור ָלַמא ֵהרָ ְתַאא דְ רָ ָמ  ארָ ָמ

 

 ביטוי שאני נתקל בהן בקריאת טורי -מרגליות  תֹוּיִלָגרְ ַמ

ומשבץ אותן בשורות " קונה"עיתונות אני     

 שלי
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י  רִ  ְט נְ  צֶּ א ֹו ֵג מ ֹו ה ֹו בכל מרכז מכונסים ַה   זכָ רְ מֶּ

 ם 

 ים בעצמם ובעוצמתםִאאלו הֵג   

 

 

 
 

 

 
 

 זה הממונה לפקח על יצרי לבם של תלמידי הישיבה יַחִגְשַמ
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  המערכת המשפטית היא מוקד בכוח להפוך את המשפט  טָפְשִמ

 זה המס שאנו משלמים להכרעת בית הדין העליון . למשפח 

 ...וכך נופלים בפח – 

 

 

 

  הקְֶּשַמ

 

 

 

 

 

 מ ת

אֵשי ֵתבֹות -ֶּתֶבן  –מֹץ    ה -ת "מֵ : ְברָּ ִחטָּ ֻמְפֶרֶדת ִמן הַּ ְפסֶֹלת הַּ ֵלינּו,הַּ ִמית" ְוכְָּך עָּ  " ְלהָּ

נּו   נְִדֶבֶקת בָּ ְפסֶֹלת הַּ  ֶאת הַּ

 

זֶה     ִבים זֶה בָּ ֵאל ֲעֵרִבים ּוְמעֹרָּ ב , יְִשרָּ ֵעֶרב רַּ ל ֶאת הָּ נּוֲאבָּ ְפִריד ֵמִאּתָּ ֵלינּו ְלהַּ  ...עָּ

 

* 
ֹוָאָדם שֵֶּמת ַעל ִאְשתֹו ֵאינֹו ֵמת אֶָּלא ְלִאְשת    
 

 

   כלומר , ם מנוקדת בשוא"כשהאות מ, יםִתבמלה ְמ יםִתְמ

 ם "תים כשהמכמו במלה ֵמ, ולא שוכבות, בנקודות עומדות 

 ,תים עומדים חייםְמ: אומרים המדקדקים, הירֶּ מנוקדת בֵצ 

 י שוא על ֵתכך אפרש את הצירוף ְמ. יםִתתים שוכבים ֵמֵמ  

 א אלו וְ ָש-יֵתֵמּו, ללא טעם ותכלית, אוְ ָשאנשים החיים ָל  

 מלחמות במחלות ומגפות,קורבנות חינם בתאונות  

 

 

 :היָלִלְשִל ב אֹוּוּיִחש ְלרֵ דָ ִהל ְלכֹום יָ ת  ְמ  םת  ְמ

 יםִלָקְלקֻּ ְמ-ידִמָת-יוָשֲעַמ       

 יםנִ ָקתְֻּמ-ידִמָת-יוָשֲעַמ       
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 , אם אין לו כסות מכסים אותו, לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו עניים -מתנות
 ואם היתה אשה , אם אין לו אשה משיאין אותו, אם אין לו כלי בית קונין לו  
ניו אפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על הסוס ועבד רץ לפ, משיאין אותה לאיש  
והעני וירד מנכסיו קונין לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו שנאמר די מחסורו   
 . ומצווה אתה להשלים חסרונו ואין אתה מצווה לעשרו, אשר יחסר לו  
 (ג"ז ה"פ, מתנות עניים)  

 

 

 ים להכרה ביישובם בשטחים ולא ִלֲחיִ ְמש ַה"אלו אנשי יו יםִלֲחנַ ְתִמ

 כמיועדים לגירושם  

 

  ַמִתיָרנּות

    
 
 

 ! ין לֹוֵאי שֶּם ִמַג –? ןֵתי יִ ִמ  ןָתַמ
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 נאמר בסנהדרין קח ?  אם חטא אדם הבהמה במה חטאה לוִ ּבַמ+

כיוון שחטא אדם אומר , בהמה וחיה נבראו בשביל האדם  

 ?ה בהמה וחיה למה לי"הקב   

 

בחוברת ברסלב על החולה והחולי מצאתי מלה זו  תינּוִבְמ+

המתארת את דרכם של המבקרים חולים להשמיע    ת ינּוִבְמ

דברים על המחלות ועל  באוזניהם     

כמובן שלעצות הרבות     . מהן ניסיונם להחלץ

אין דומה חולה    הניתנות אין ערך מדעי ורפואי שכן 

לא יוותרו     לחולה ומחלה למחלה ואולם המבקרים 

 על המבינות שלהם

 

 

 תזּוָנה ,ְמאָֻּשִנים ּבְזכּות גִֶּנים ּבֵני ֵמָאה ָשִנים ֵהם  יםִכרָ בֹוְמ+

 שּוִניםְפִעילות גּוָפִנית ְוִהָנְזרות ֵמִע,נכֹוָנה    

 

, וזו תקנה שתיקן דוד המלך, חייב כל אדם לברך בכל יום לפחות מאה ברכות. א  

ותיקן דוד , היו מתים כל יום מאה אנשים מישראלכאשר היתה בזמנו מגפה ו  

 (מו' ב סי"ע ומשנ"שו. )ונעצרה המגפה, המלך שיברכו מאה ברכות

 אמנם בשבתות , בימי החול הרגילים מברך האדם בדרך כלל מאה ברכות. ב  

יש להוסיף ברכות , שתפילות שמונה עשרה הן רק בנות שבע ברכות, טובים וימים   

ובדיעבד יוצא במה שיכוין לשמוע את ברכות . מיני פירות וכדומה אכילת על ידי   

 העולים לתורה
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 מובטחים אנו מברית ההבטחה במקרא כי לא יחול עוד  לּוּבַמ+

, אבל מבול אזורי. מבול טוטלי להחריב ארץ ומלואה  

ימוטט , ירעיש ויציף, משיירי המבול ה ה ו א  , חלקי

יצירות פאר של בניין , טבעחיה ו,דם   וישחית נפש 

כך . שיחולל האדם על עצמו  זה יקרה במבול . ויצירה

אבל הלא מסתפקים חוששים    , אומרים המנחמים אותנו

 ...האדם הכוזב   שוב למבול עולמי בגזרת 

 

 
 

  ְךִתָשֵאר ַגם ּבהְֶּמֵש" ַאֲהָבה ִמַמּבט ִראשֹון"ֵאין שּום ֲערֻּּבה שֶּ ַמּבט+

 ָּבכל ַמָּבט ּוַמּבט  

 

 
 

 

ר  של אנשי שררה  ּו ד דור לדור יביע  ִמ  רּודִמ+

 ושחיתות

 והמזבח השולחן , כי מידות ארון, ניתן ללמוד, אלף של הכלי יקרעל פי הסברו המ תֹודִמ+

 :להתייחס בחייו לשלושה תחומים מרכזיים האדם  באות לבטא רעיון  כיצד על במשכן   

  כדי שיוכל , האדם חייב להרגיש תמיד תחושה של חוסר ידיעה –לימוד התורה

כל , לכן –' ה ובהשתלמות בלימוד תורת' להמשיך וללמוד ולהתקדם בעבודת ה

ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִטים ַאָמַתיִם ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָמה ." מידות ארון שבורות וחסירות

 ".ָוֵחִצי ָרְחבֹו ְוַאָמה ָוֵחִצי קָֹמתֹו
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 חייב האדם תמיד להרגיש שמח בחלקו , מצד אחד –מזון ופרנסה , מייםם גשחיי

לכן מידות האורך והגובה של השולחן  –מעניק לו ' ולא לרצות יותר ממה שה

צריך הוא להיזהר לא להגביה , כאשר יש לאדם עושר רב –ומצד שני   ,שלימים

( ו"ט' ב פס"פרק ל, דברים" )וישמן ישורון ויבעט: "את נפשו יותר מדי בבחינת 

ְלָחן ֲעֵצי " .המידה של גובה השולחן הינה שבורה וחסירה –לכן  – ְוָעִׂשיָת ׁשֻׁ

  ".ַאָמַתיִם ָאְרּכֹו ְוַאָמה ָרְחבֹו ְוַאָמה ָוֵחִצי קָֹמתֹו םִׁשִטי

 

  כי ברגע שהוא חוזר בתשובה, האדם חייב ללמד את עצמו להרגיש –הכפרה ,

ְוָעִׂשיָת "  .לכן כל מידות המזבחות שלימות –הוא שב להיות שלם כבתחילה 

 ֹ ה א ת ֲעֵצי ִׁשִטים ַתֲעׂשֶּ , ָרבּוַע יְִהיֶּה, ַאָמה ָאְרּכֹו ְוַאָמה ָרְחבֹו.תֹוִמזְֵבַח ִמְקַטר ְקטֹרֶּ

ּנּו ַקְרנָֹתיו  ".ְוַאָמַתיִם קָֹמתֹו ִממֶּ

 הרוחב להקפצת יש המעביר על מידותיו מצמצום    

, ויש המנמיך את הגובה לטובת הרוחב, הגובה   

 חל הצמצום הן בגובה הן ברוחב    ואצלי  

 שלושה תחומי פעולה  –מעשה -דיבור-מחשבה  מ-ד-מ+

ויש שהם , שלמים,שהם חיוביים יש .באדם   

שהם משתלבים ויש , מכל וכל    שליליים 

 :זאת בסכימה הבאה    נציין . מחולקים

 שלמים  או  שליליים     - - -+ + +      

 או משתלבים בחלקם        

            +-    +- -     +-  +-    + +-

 

ִשיִתי ְרִאיֶתם המ   תירּוִהְמ  לא תמ.. .כ מֹונִי ֲעשּוו ַמֲהרּו  - ע 

 

 

 

 בטחוני אופטימי,פוליטי כלכלי,חברתי-המדחום הלאומי םח  -דַמ+

 ירוד מאוד  
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- תאוה-קנאה: מדות שיש לשרשן לפני לימוד התורה 3ת     ֹודִמ+

 קנאת קין על: כבוד לפיכך הוקדמו לסיפורי התורה  

  –תאוה . העדפת מנחתו של הבל אחיו המביאה לרצח  

אנשי דור ההפלגה  –כבוד , ההשחתה של דור המבול  

    שם  לעשות 

 
אולי  ה ע ו ב י  . וכה יותרהמעביר על מדותיו ז  

 מכסה 

זכית ביתר שאת כי "... יָתִשכָ  יָתִבָע" –על הפגמים   

 את עברתך   נטשת 

 

 הוא החזיר לו את , מהלך מדיני מסוים לבגיןכאשר הנשיא רייגן ניסה להכתיב  הינָ דִ ְמ+
 "...מדינת בננות"מדינת ישראל איננה , אדוני הנשיא: המכתב בתוספת הערה  
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 –" מה היה לנו"  הָמ+

 ..מה..מה..מה   

 , גניחות,פעיות    

 פשרות של יאוש      

 

 
 

רמֵ ַהְמ+

  
 

 

אם  וַמָצֵבנו המדיני ִיְלקֶּה, ומחריבים לא חסרים בתוֵכנּו ְמָהְרִסים+

 –" ַהְּיהּוִדים שֶָּלנּו" –נַמֵגר את הארגונים והאישים   לא 

, בַהְפָלָיה, בריגּול,בַהְלָשָנה,את דמּותנו בֲהָסָתה   העוְכרים 

בהאשמה שאנו מַקְפחים זכויות אדם ,פנים    במשֹוא 

 ועם

 

ַמֲהָלִכים+

 

 
 

 רֹוצֶּה  ְוֵאינֹו ָיכ ל אֹו ֵאינֹו, רֹוֵבץ ַתְחָתיו ,ַמְהָפְך     ִאם ָהֲאִרי כֹוֵרַע+

 ְמַנְמנֶּמֶּת הֶָּעשּוי ְלעֹוֵרר אֶּת ַהְגבוָרה ֵה, ָדרּוש ַמְהָפְך םָלקּו  

 ִלְפעּוָלה  
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 מופלגים+

 

ֵכִליםמי מ היקָ ִסמּו+ ִנית?  ֹוִציָאה אֹוִתי ִמן הַּ ֲעשָּ ה רַּ ִמּתֹוֶפֶפת ּוִמְתנֶַּהֶמת ִמכָּל , מּוִסיקָּ הַּ

 ...ִמינֵי ֵכִלים  

 

ִםיהִ אִ צִ מו ִםִלִ יהִ עִ ס ִהִמִ לִ אִ וִ ',יִהלִפִ םִעִ יהִ עִ ס ִמִ םִלִ יהִ אִ צִ תִמו ִהִאִ ש ִבִמִ תִ כִ יִ וִ ב   במדבר לג    עַסַמא ּוָצמֹו+
ִִ 

 דע מאין . ממסע למסע צריך לזכור את נקודת המוצא  

  מבית ,מהמולדת,מהארץ,מקור היניקה מהבית, באת  

  זה הבסיס . מהמסורת והתרבות שהזינו אותך,אבא  

ימודים או לל,ל"בחוליציאת השתלמות , להמראה  

לשוטטות העולם הרחב כשבכל מקום ובכל שלב אתה   , לעסקים

, כך ביציאתך וכך במסעי חייך. במקורךלהתבונן   חוזר 

ולשאוב עוצמת שרידות וחדות קיום ממשאבי    לשוב 

 עבר

 

 

לקלות ,ת ערךחּוהמוץ נחשב לְפ –" כמוץ לפני רוח"  ץמֹו+

 ,דעת

ץ גם ממנו איזו מֹוואף על פי כן אפשר ָל, לחסר תועלת  

להיות נישא ברוח ולא רק : למשל, מידה טובה   

 ...לצנוח

 

ת רֹוֵסה מֹוָקְתנַ נְ : "יקי רִ יֵגִגֲהַּב נּוֵתינָ דִ ְמים ִּברִ מְ ַזְמ תשֶּרֶּ מֹו+

 ,ינּוֵתבֹוֲא

, תדּוֲהל יַ ה שֶּנָ ת שֹוהּוָמש ְּבדֵ ַחְתנִ , נּוֵתהּות ְזַגֲצַה ֲתיר אִֶּמנָ   

ת נּוֹוּיִצים ַּבִשְּבַגְתמִ ת ַההּוְזַּב, תּוּבּרַתַּב, שבּוְלַּב   

 יתנִ ֹוּברִ ָה   ת ּוּיִלֵארְ ְשּיִ ַבּו

 

ְִכי ַאָתה תְּ: ה ג י ג י   ב י נ ה? ומהו המהפך    ָבֵָך

נ   ַצִדיק  צֹון ַתעְּטְֵֶּ  .ּויְָּי ַכִצָנה ֵָ
 

 

 השיהא מוראה חל בראש כל תלמידיה ולא יקלו בכבוד הרָ מֹו+

 

 

? תירּורִ ְמ? תרּוָמ?  ינִ לֹור ְפַמ...ְּב ֹוים ּבִלא תֹוה ֹלַמ הרֶּ מֹו+

 אֹו? הרֶּ ם יֹושֶּגֶּה כְ ָפָטת ֲהרַ ֲעַס? ירִ ת מֶּצֹויצֹונִ  ר אֹומֹו  ת חֹויחֹונִ 

, גסֹונָ  ינֹוֵאה וְ רֶּ א יֹוהּוש שֶּיֵ ? הּיֶּ ַחְמן ּונֵ ֲערַ ל ְמַטכְ   ה ָעָגרְ ַה

, ֹונל כַ ר ַעֵאָשִהק ְלָבֱאנֶּ ש ַהיֵ , חֹורּו ירִ ת ְמאֶּ   ר ֵצֹונש ַהיֵ וְ 
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ת ל אֵֶּזֹוגן ַהפֹוָטארְ ַמה ְסיזֵֶּאֵמ   ק ָחדְ א נִ הּוש שֶּיֵ וְ 

 ...מֹוקֹוְמ

 

כל אותם מורים  –והיו עיניך רואות את מוריך  יםרִ מֹו+

 מוריך.שעיצבו את אישיותך ודרכך בחיים  מופלאים 

 ,בצבא,בחינוך

 , מצניעי לכת, ענוי עולם. במערכות העבודה וההשכלה  

 תומכים וסומכים ומעודדים , מחוננים בטוב טעם ודעת  

אלה המורים בקשת . שמחים באושרך ובהישגיך, ומטפחים  

הרחבה של אישי סגולה שבשלל גוני אישיותם    

 .דעת וחדות חיים, והאצילו חכמה ומוסר    הקרינו 

 

נְַחלְנּו לְָך" ְשַאל ֶאת בִּנְָך אֹו נְֶכְדָך  תשֶּמורֶּ +  ?  "ָמה ַהּמֹוֶרֶשת ֶשהִּ

ט    ... וְיַגְֶדָך    ...ֲאָבל מּוָטב ֶשֹּלא לְַצטֵּ

 
  לידיעה שלא במובן , ידיעת המות היא המדריך לחיים תוֶּ ָמ+

 אלא . וכאן אהבת האיבוד לדעת, אהבה-העברי של ידיעה 

בימי הנעורים  -בכל פרקי החיים ,כיבוש היצר הרע  

 העמידה 

 הדרכה שפירושה העדפת הטוב על הרע . והזקנה  

 

 
 

  ְגָזִנּיֹוְרָבִנּיֹות ְורַ ֵיש שֶַּהמֹוָרה מֹוַרת רּוַח ְלַתְלִמידֹותֶּיָה ַהַס מֹוָרה+

 

  האם שלטון המות יימסר למדענים המתימרים לדחות  תוֶּ ָמ+

 ?אותו לתוחלת חיים ממושכת יותר 
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 יםדִ מֹו+

 

ִִמִו ִ  תדו ִהו ִלִ ִנּוהִלִ נִ ת ִנִ תִש ִלִ כִ יִ לִהִ עִ ִִ?יםד ִמו ִִנּוח ִנִ הִאִ לִמִ עִ ִִִ-ִנִּוִח ִִנִ ִיִםִִִִִאִ ִד   

 
  –ף ֹוסד ַהם ַע"ֵמם ְל"מֵ ר ִמֵבם עֹומּו ם"ָממּו+

 תוֶּ ָמ-סַמ-קתֹוָמּו-ַחלּוָמ  

 

 

 , ה עלינו את הרוח הטובהרָ ְשהמוסיקה ַמ –ן ֵגנַ ְמן ַהֵגנַ כְ  היָקִסמּו+

 ה בנו תקוה טובה לשלום ָּבַלאוש וְמה כעס ויֵ ָּבהרוח המַכ  

 תעּוורֵ   

 
 הפגם במוסיקה כשהיא צורמת אוזניים  

 ַמָזל+

 מַּ זָּ ל   ט ֹו ב

אךל"  זְּ ָל ַמ ת ִישְֵָּ ִט י ם  ִמתֹוצֵֶֶ  

 

 
    מזל+

 "ָרֵאלֵאין ַמָזל ְלִיְש"ְוָהִאְמָרה ,ִיְשָרֵאל-ְשִמי הּוא ַיֲעק ב,ַכָּידּוע  

 ֵשם ָנֳעִמיְוִאלּו ְלַיֲעק ב ֵיש ַמָזל ְּב,ִמְתַיחֶּסֶּת ִלְשִמי ִיְשָרֵאל  

 

  אֶּגֹו ָכזֶּה הּוא . ִמְזָרחהּוא ּבַמֲעָרב ְוִלּבֹו ַּב   EAST  ִמְזָרח+

 EAST-אֶּגֹו   
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לפיכך אין , שמאלי וימני, למעשה יש לנו שני מוחות  ַחמ  +

 שאנו מכילים דבר והיפוכו   הַמֵת

 

איזהו מקומן של 'תיקנו חכמים לומר לאחר פרשת התמיד פרק  מחלוקת+
 , כדי שילמד האדם מקרא, וברייתא דרבי ישמעאל', זבחים  
לפי ', איזהו מקומן'והטעם שבחרו בפרק . משנה וגמרא בכל יום  
 (נ' ב סי"ע ומשנ"שו). בו מחלוקת שאין  

 מצוה אפוא לזָבוח את המחלוקת המפלגת אותנו ללא   

 תקנה ָבכל לימוד יומי  

 

 היא, היא חיונית, היא חיובית! מתקיימת –מחלוקת לשם שמים 

גים ביניהם בענייני דעות ופסיקפסיקת החכמים עצמם המפול  

ר לגלות משום שבמרחב הזה שבין שמים וארץ אפש? ןכל כך למה

הבנות וראיות שנעלמות מחכם זה ומתגלות להוגה , פנים שונות

הווה אומר לחיבוק כל האפשרויות המשלימות –לשם שמים , אחר  

נאמר כי תלמידי חכמים מרבים שלום . לתפיסת הכוללות והבוננות

שאינו נגוע , והכוונה כי בפלורליזם ההגותי וההלכתי –בעולם 

ניתן להקיף, מדרשית-בית,כיתתית,תסיעתי, באינטרסנטיות אישית  

.את הרב גוניות המעשירה את הדעת והמעשה היוצרני  

 

 ַמְחסֹור+

 
 ַמֲחזֶּה+

ֲחזֶה ק ֹו ֶמ ְד יָּ ה –עַּ ם   הָּ ָא ֶר ץ  נֵינּו   מַּ ִּציג ְלפָּ כָּם מַּ ְלִמיד חָּ זֶה ְלתַּ ִמְתחַּ הַּ  

ָאֶרץ  ם הָּ זֶה ְלעַּ ִמְתחַּ ֶגְדיָּההֹופֵ  –ּתַּ ְל ִמ י ד   חָּ כָּ ם  הַּ ֲחזֶה ִלְטרַּ מַּ ר ֶאת הַּ ְך ְכבָּ  
 

ולא יהיה , ימחל בלב שלם, והאיש אשר מבקשים ממנו מחילה ְמִחיָלה+
 ואפילו אם ציער אותו . שאין זו מידת ישראל, אכזרי מלמחול  
ומי שאינו מעביר שנאה מליבו ביום . לא יקום ולא יטור, הרבה  
  , יר על מידותיווכל המעב. אין תפילתו נשמעת, הכפורים  
 מעבירים לו על כל פשעיו  

 בתרוצים שונים הם נסים ממיסים יםיִסִמ
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 .... ישאל זאתמי לא  - WHY  ME?ִִ-ִִיִמ+

 

ִ
 

 !המילים ללא מעשים אינם מזכים ?ִמי ִלי+

 

 

 לשבעת הפירות שנשתבחה בהם הארץ יש מוסיפים כיום  מין+

 מיניים-הפירות המפונדקים של החד  את 

 

אלופינו ונציבינו ומכובדינו מכל המינים מסובלים   

 ?מי היה מאמין –מין   בטרדות 

 

 מיץ הוא התוצאה מן  המיצוי שלו מהמוץ  ִמיץ+

ת   ִמיָלה+ בָּ יָּדּועַּ שַּ ה כַּ ת , ִמ י לָּ ה ּדֹוחָּ ְרלַּ ר  לָּ מ ּו ל  גַּם ֶאת עָּ ֵלב ּוְלִפיכְָּך ֶאְפשָּ  הַּ

ת   בָּ ִבי ִמגּור. ְבשַּ רַּ ְסִביר הָּ ם עֹוֶשה , כְָּך מַּ נֶֶפש ֶשָאדָּ ֵאיְך ְליֵַּשב ֶאת ֶחְשבֹון הַּ

ה   ְמנּוחָּ ֵכא, ְביֹום הַּ ב רּוחַּ ְמדַּ ּצַּ ְצבּות ּומַּ ה ֶשֵמִביא ִליֵדי עַּ  ֶשֵהם ְבנִגּוד , מַּ

ת עֹנֶג"לְ    בָּ שַּ אתָּ לַּ רָּ  "ְוקָּ

 

 מישור שפעם הרוה אותה הנהר היוצא מעדן  ארצנו ארץ ישורִמ+ 

כדי שיגיחו חיינו  למי ש ר י ם עלינו ,בשם גיחון  

 להרבות

 "יםרִ ישֹוֵמ"בפיוסים ופישורים עם חרדי   
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 אנו מוזהרים בגילנו למעט ככל האפשר בזריית מלח על  חַלמֶּ+

  המלצות הקרדיולוגים ורופאי המשפחה תמיד. מאכלינו  

  יש גורסים גם " )ולמעט במלח"יכללו את הסיום   

למעט ולא לבטל לחלוטין את המלח שהרי ..(.בסוכר  

זקוק עקב הזעה ופליטת נוזלים למלחים הנדרשים   גופנו 

 ..להמליח את בשרנו שיטהר    

 נּויֵלת ִגנַ זּוְתה ִּברָ כֹוְבכִ  נּוה ָלָערֵ ְמיא ַהה ִהָחֵלמְ ַה הָחֵלְמ+

המלחמות כדיירי הקבע  – ָכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות תֹומָחְלִמ+

 בחיינו

 בשבי המלים אנו רוקמים מציאות של מרומים ומה הם  יםִלִמ+

 העולמות העליונים  

מכבסת המילים אינה מצליחה להצניע  ולטשטש את   

אבל בזה , הדעות והחיכןכים במשטר הדמוקרטי  חילוקי 

 ים במאבקי הדעותעל שפיכות הדמ   עדיפותה 

 (שמואל א יח) 

 

ינּוְֶלֶמ+ י  ה  נּו ג ם ו  ח  נ  ל א  כ  ם כ  ּגו י  נּו, שיהיה לנו מלך כפי שיש לגויים ה  ט  פ  נּו ּוש  כ  ל  כפי משפט  מ 

א, התורה צ  י  נ ינּו ו  פ  ם ,ל  ח  ל  נ  ת ו  נּו א  מ ת  ח  ל  א יהא כמושל עריץ המשתמש בעמו לצורך מלחמות ל ,מ 

. וכשיכבוש ערים וארצות יהיו המקומות שייכים לעם כולו, את מלחמות העם אלא נלחם, עצמו

ורק עמי הארץ שביניהם התכוונו , וכפי שהתבאר באמת היו מהעם שהתכוונו לכך מתחילה]

 של שמואל על דעתודברי העם והתקבלו [.בתחילה לבקש מלך שישפוט אותם כחוקות הגויים

לא היה זה בטבעו של שמואל לצאת למלחמה לפני הרי ש, כיון שבבקשה זו לא היה פגם בכבודו

ם, כי הוא הנהיגם רק בהנהגה ניסית, ישראל בתכסיסי מלחמה טבעיים ר  ב  ד  י  נ י ו  ָאז  ללמד ',ִה ב 

 .עליהם זכות
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חייביםִמלקותִבידיִביתִדיןִ,ִשהואִעונשִבידיִשמים,ִהמחויביםִכרת תקֹולְַּמ+
אלאִאיסורִלאִ,ִ[ונשִכרתנפטרוִמע,ִולאחרִשלקוִועשוִתשובה]ִִִ

 אףִבהםִישִחיובִמלקות,ִבלבדִִתעשהִ

 

 

 

 

 ר האדם על המלאך ביכולתו לעשות כמה שליחויות מוַת ְךָאְלַמ+

 בעת ובעונה אחת  

 

  הָלִמ+

 

   חַלֶמ+

 

תיצֹוִלְמ   

 

וְָהיּו , ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ָבָאֶרץ,ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ,ַאְחּדּות יְרּוָשלַיִם, ַאְחּדּות ָהֻאָמה

יִָחיד ,ֶפה ֶאָחד, ְבלֵב ֶאָחד ּוְכִאיש ֶאָחד,ָאב ּוְבנֹו הֹולְִכים יְַחָּדיו, ר ֶאָחדלְָבשָ 

ֹּה,ּכֹוזֵב,ָאָדם לְָאָדם אֹוֵהב,עֹולָם ֶאָחד,ֻאמֹות ְמֻאָחדֹות,ּוְמיּוָחד ַהִמין ,זְֵאב-ּכ

...ָהֱאנֹוִשי וְָהֲאנּוִשי  

 

ְךִלִ ִמִ  + 
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ליט גם ַש: אמורֵל, ף"ד לַכ"מֶּם לָל"יות יורדות מֵמאות

ראוי לו ,עמדום בַמָמנישא ומרֹו,עליון   
" אין מלך בישראל"הביטוי . ים ממנונִ ל ך  בקַט ל ה י ָמ

עיד על חוסר התייעצות עם הגורמים המסוגלים אולי ֵמ

...לתרום לטיפול במצב  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 .בתיקונם יתוקן ההמון ובקלקולם יקולקל ההמון יםיִגִהנְ ַמ+

 ל מנהיגות צריכה לייצג את הרמה הגבוהה שכבה זו ש  

, שרים,ראש ממשלה,נשיא –והיא מקיפה בימינו , ביותר  

, דת,מערכות צבא וביטחון,כנסת,שופטים   

 ותפקודים בכירים לסוגיהם   כלכלה ,חינוך

ִִִִִִ הדָ עךל ָהיש ַעִא במדבר כז טז  
ִִ 
עדה זקוקה למנהיג בעל שיעור . איש הוא לשון חשיבות  

' יפקוד ה"ובאותו פסוק נזכרת הבקשה . קומה   

מנהיג : ומפרשים –" הרוחות לכל בשר   אלוהי 

. לשמוע ולהתדיין עם דעות שונות  סובלן ומסוגל ,פתוח

בקרב אנשי שלומו וחצרו אלא    מנהיג כזה אינו סגור 

 ! קשוב  ל כ ל  ב ש ר 
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 ב כותב שעדיף לאדם להתפלל ביחידות לפני "המשנ ןיָ נְ ִמ+

, כמו כן. השקיעה מאשר במניין לאחר השקיעה   

את , הראשונים תוספת שבת היא מדאורייתא  לדעת רוב 

ולכן עדיף להתפלל . לקבל לפני השקיעה יש  תוספת השבת 

 .תוספת שבת  ביחיד ולקבל 

אפשר להוציא .. התפילה יותר חשובה מסעודה שלישית  

קריאת התורה אינה קשורה עם . תורה ולקרוא בתורה  ספר 

 אבל אם יש , ל שיבצו אותה בסדר התפילה"חז. התפילה  עצם 

ידי  יצאו -עשרה אנשים שהוציאו ספר תורה וקראו   

 (תשובת הרב לאור) .ל"תקנת חז   חובת 

 

 

 

 ַמְנִהיגּות+

ֲאנִי , "ֲאנִי ֲאנֵַּוט"  -" ְתעּוַדת ֲאִנּיּות"ֵיש ַמְנִהיג ַהְמנֹוֵפף ִּב     

חֹון  לֹום  ּוִבטָּ ,,,ֲאנִי,,,ֲאנִי,,,ֲאנִי" ָאִביא שָּ  

:ּוְלעָֻּמתֹו ַהַמְנִהיג ָהאֹוֵמר        

ִּדי"                                     א ְלבַּ ?"...ֵאיכָּה ֶאשָּ  

     
 

 ית ּבדּוְגָמה ָהִאישִ , ָהֵעיַנִיים ְנעּוצֹות ּבַמְנִהיג מֹורֶּה דֶּרְֶּך  

  ,ִיים מֹוִכיַחַמְנִהיג ַהְמַשֵמש מֹורֶּה ָלֵעינַ . ַהַמְנָחה אֶּת ַהַהְכָוָנה  

 ְסיֹון הֶָּעָבר ּוַבַעלמְֻּשָפע ִמנִ ,ַמְשִמיַע ִדְבֵרי ַטַעם ְוִהָגיֹון  

 ַהְכָרָעה

 ּוַמְתוֶּה אֶּת ַמְסלּוֵלי ַהדֶּרְֶּך  

ה י כ   א    
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 מערכת יחסי הגומלין בין המנהיגות האזרחית  לדבריִבוגיִיעלוןמִנִהִיִגִוִתִ  

 ראיתי ? מי מוביל את מי –ובעליו  והציבור מזכירה את השאלה לגבי הכלב  
 עולמו המדינית  תפיסתמקרים רבים בהם מנהיג קיבל החלטה המנוגדת ל  
 שהיא  גם אם ברור, והביטחונית כדי להיענות להלך רוח ציבורי ולייצר תקווה  
 אפשר להגדיר זאת כמצב שבו . לטווח קצר ומסכנת אינטרסים לטווח ארוך  
ִ."עגלי זהב בעוד שמצופה מהם לנפץ עגלי זהב המנהיגים בנו  
 

חפציִבהִבלונדוןִניגשִסטרבינסקיִלאמםִִלאחרִרסיטלִמוצלחִשלִהפסנתרנית יןִחנּוְמ+
ִ"...הרחםִשלךִהואִממשִקונסרבטוריון:ִ"שלִחפציִבהִויהודיִמנוחיןִואמרִלהִִ
ִ

 9יהודי מנוחין בן 

 

 ם אושֶֹּּלא ְלַהְגִזי ַהִמְנָחה ְצִריָכה  ְל ַה ְנ ח ֹו ת אֶּת נֹוְתָנה ִמְנָחה+

 ְתָנהְלַמְזֵער אֶּת ַמהּוָתה אֶָּלא ְבִיִחס ְלנֹו  

 

 ְדָּברַמָסה ַּבמִ מסה  ב ד ב ר י ם  יתרים אינה אלא    הָסַמ+

 

 יםִקסֹוְמ+

ת ָלנּו ַלְבִריאּות'ִלְפָעִמים ְבֵאיזֹו ְתגּוַבת ַאְפצִ " ִמְתַעְטִשים"י  ' ְמסֹוֵקי  ָה ָא ַפ א ִצ  מֶּ ֵאינָּה תֹורֶּ י שֶּ  

 

 

אם מעמיסים עליה ?  כיצד מרחיקים את המסורת לנשורת תרֶּ ֹוסַמ+

 חומרות יתירות  

  

 ת בתזונה המודרנית הכוונה לאכול נּוכֵ ְסת  לאכול בִמנּוכֵ ִסְמ+

במזונות הראויים , יותרבמידה מצומצמת ,תנּוָכְסבַח   

 ן כֵ  ְס היית  ִמ   כאילו 
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 כשלא מוצאים פתרון פשר ומשמעות לשאלות של הויה  מסתורין+

 וקיום פונים למקלט המסתורין של המיסטיקה  

 

 

 

 יםֱאֹלֵהי ָמעֹוִזי ָלָמה ָנַטְשָת אֶּת ַהָמעּוִז  ָמעֹוז+

 

 
 

שבו הוא חי ובוטח ומתבצר , לכל אדם מעוז חייו  

לביטחון ,לבריאות וסיפוק,ומניעת מחסור   למחסה 

לשיפור תקלות משפחה , מאויב ומחבל   אישי וחברתי 

 ובעיקר, וחינוך

 ובטיחות גשמית ורוחנית בעזרה לאחר, למעוז אמוני  

 

 ָרכֹות זֶּה ַהַמֲעָין ֵהֵמֵקר אֶּת ַהְּב ,ִדּיּור, ָמעֹון הּוא ּבִית ָמעֹון+

 תַהּבִרּיֹוְלַאֲהַבת ַהּבִרָּיה וְ ,ְלִמְשָפָחה ּברּוָכה, ְלזּוִגּיּות ְמאֻּשֶּרֶּת  
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  יםיִ ַעֵמ+

 

 
 ין יָסִסְכַת,"ישִמָג", "לֵעמֹו"ת יֹוְהִל יְךרִ ָצ" הָלֲעַמ"ס ֹופְתִל הָלֲעַמ+

 ,הָמָחְלִמ יש ִא ,ןשֹויק ָלִלֲחַמ ,הרָ ְבי חֵֶּסֲחיַ ְּב ןטוָטֲהַלוְ   

          "היָסִפְת"ר שֶּכ     ל עֶַּבּו
 

 

 

 ֲעִשים טֹוִביםר שֶּמַ אְֶּפָשר שֶֹּּלא ְלַהְתִריס נֶּגֶּד ְנכֹונּות ַהַמֲאָמ ַמֲעִשים+

 ּויִסים ֲהָללַכָמה ָחְסרּו ָלנּו ַהְתרִ ? ֵהם ְתִריס ְכנֶּגֶּד ַהפּוְרָענּות  

 !ַלֲהָגָנה ַּבשֹוָאה  

 

 

רשויות משפטיות  –ישראלים -און-פועלי-מבקרי י"מפא+

, שוחד, משרדי הממשלה ומהלכים של שחיתות   לביקורת 

 ,שקרים

ומים שונים צריכים בפעולות ויחסים בתח,הלשנות  

יפה בבדיקות ובמחקרים ובעיקר במסקנות    לדקדק 

ובמתכונת חסד ומשפט ולא כפופים   שיהיו בתום לב 

 פוליטיים וגורמי חוץ   ללחצים מפלגתיים 

 

 

 ֵרֵר ֲהרּו שֶֹּּלא ְלעֹוַהַמְמִליִצים ַעל ִמְפָגש  ֵא י כ ּו ִת י  ִיָז ִמְפָגש+

 ִט י  ָא ק ּו ֵאיזֶּה רֶּגֶּש   

 
אסיר פלילי ,מפלט לכל פליט –" בצדקתך פלטני" טָלְפִמ+

 ,ובטחוני

 זכאי בדינו יפוצה לפי תומו, שהוכחה צדקתו  

 

ם ַהִצְמצּו. ְלַבִית –ַיֲעק ב , ְלָשדֶּה –ִיְצָחק , ַאְבָרָהם ִנְמָשל ְלַהר ִמְפָלִסים+

ָלם ְלַתֵקן עֹו,ָבִריםֲעִמְמרֹוֵמי ָהִרים ִנשָ א ַהַמּבט ְלָכל ָה :ּבֹוֵלט  

, ת ַהִּיחּודָאב ֲהמֹון גֹוִיים ֵמִפיץ אֶּת ּבשורַ ,ּבַמְלכּות ַשַדי  
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ישֹור ִיְצָחק נֹוֵחת ֵמַהְמרֹוִמים ְלִמ. ַהחֶּסֶּד ְוָהֱאמּוָנה   דֶּרְֶּך 

 , ַהֲהָוָיה
 , ִויַעְכָשּוַבִמישֹור ַהָשטּוַח ָה,ִכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָשדֶּה, ַל ָש דֶּ ה  

ִצי הּוא ָצמּוד ַלִמישֹור ָהַארְ , ָהַאְקטּוַאִלי ּוָפחֹות ֲחזֹוִני  

אֶּת , תַיֲעק ב ֵמִקים אֶּת ַהּביִ . יֹוֵצא ִמְגבּולֹוָתיו   ְוֵאינֹו 

ִיחּודֹו ַהְמכָֻּנס ּבַמהּותֹו וְ , ַהּבִית ַהְּיהּוִדי   , ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל

א ַרח נֹו שֹונֶּה ְוִנְבָדל ֵמְוִצְביֹו    , ַלְמרֹות ִפזּורֹו

 אֶָּחד ֵמָהָאבֹות ִהְנִחיל   ָכל . ַהַחִּיים שֶּל ְשָאר ָהַעִמים

, אֶּת דֶּרְֶּך ַחָּייו  ְלמֹוָרָשה ַלּבִנים ַהּבִאים ַאֲחָריו ִלְמצֹוא 

 אֹו ְבַכָמה   ְלַפֵלס אֶּת ְנִתיבֹו ּבאֶָּחד , ְשִאיפֹוָתיו ּוַמֲאַמָציו

 .  ים שֶּל ֲאבֹוָתיוִמן ַהִמְפָלִס

 

ה יםנִפְ מֻ +  ִמְשנָּה הּוא ְבֹלא ִאשָּ ר ִבְפנּויִים. ֻמְפנֶה ִבְלשֹון הַּ ּדבּור ֶשל יֵָּמינּו ְמֻדבָּ ִבְלשֹון הַּ

ּוָּקֹות,ּוְפנּויֹות    ִקים ְורַּ ּוָּ ם,רַּ ְפִשים ֵעזֶר ְכנְֶגּדָּ ְמחַּ ה ֵהם מםנים.הַּ לּו ְלמָּ ֻמְפנִים ֲהלָּ ?הַּ

ֻמְפנִ    ִחפּוִשים ְלזּוִגיּותיֵש הַּ ְרחֹוִקים ִמִלְבֵטי הַּ ְויֵש , ים ְלִעּסּוֵקיֶהם ְוִהְרהּוֵריֶהם הָּ

ּה    ִקים ְלאֹותָּ נְִדחָּ ם  הַּ ֵלא ֶאת יֵשּותָּ ְממַּ ר הַּ ִעקָּ ִדים בָּ ּה ֵהם ְמֻמקָּ  ...ִפ נָּ ה ֶשבָּ
 

-ף-ם  -ץ פ  מ  ב     תאֹוִתּיֹות   ס ֹו ִפ ּי ֹו ת  שֶָּהיּו ִראשֹונֹו ַמ ָפ ץ+ 

   ץ

 

 

 

יש גירסה שהיו צאצאי )למדנו מארבעת המצורעים  מצורעים+

 גיחזי

 וכן מחזאל , (שמעל בשוחד עמן ודבקה בהם צרעת נעמן  

י אלישע הנביא ןנרפא לפי הוראת "המלך שנמשח ע  

בטבילה בירדן שגם מצורעים יכולים להביא ברכה   הנביא 

הארבעה במצור שומרון על  כך קרה בבשורת. תבוסה  ולמנוע 

והסרת חרפת הרעב ומות השליש , בריחת הארמים   

וכן החסד שגמל לו חזאל מלך , בנבואת אלישע   שזלזל 

 אביו המלך בן הדד     ארם לרפוי 

 

 
 

 ,ִמְצוֹות עֹוִשים ּבִשְמָחה,ִמְצוֹות עֹוִשים ְוֹלא דֹוִחים ִמְצוֹות+

 ִמְצוֹות ַמַהְדִרים ְלִפי ַהְּיכ לֶּת  
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   עָצַמ+

 

 אם ִנְמָצֲאִפיקֹוָמן שֶּטֶּרֶּ קֹול ַהַמְצפּון עֹודֶּנּו ָטמּון ַּבַמְחּבֹוא כָ  ַמְצפּון+

 

      +  

 

 
 

 ִמן ַהֵמַצר ֵנֵצא ַלמְֶּרָחב

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ינֹוִתי ִכי ְכָברְכשֶָּקמּו ָּבאֹוטֹוּבּוס ּוִפנּו ִלי ָמקֹום ֲהִב ָמקֹום+

 ָזַקנתי

 
 מאהבת  ה מ ק ו ם  איני זז ממקומי  

 
 

 בלי מקום נקרא שולחן שלא אמרו עליו דברים שהמקום   

של אדם דומה למזבח שולחנו . היה רווה נחת מהם  

לא כמצוי בימינו , נאמרים דברי תורה   ועליו 
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שעיקר הדיבורים בענייני  רכילות    בשולחנות סביאה 

 ותפלות 

 
 

  ָתיו שֶֹּּלאְכלֹוַמר שִֶּהְקִציַע אֶּת ִמדֹו, ֵיש ִטפּוס ִמְקצֹוִעי ִמַדי ִמְקצֹוִעי+

 ַלֵהם ּוְלִהְתַכֵעסְוֹלא ְלִהְת, ְוֹלא ְלִהְתַלֵהב, ְלִהְתַרֵגש  

 

 
 במעשי ,בעריות,ך בתוכחות"לא נפסח על המסופר בתנ ארָ ְקִמ+

 , "אנשי מוסר"ב סיפורים ש"וכיו,פשעי מלחמה, נבלה  

נקרא , מייעצים לפסוח עליהם בהוראה לילדינו   

 ,ונבוש

 ,לא נסגל,נסתור,נתווכח,נחלוק, ניכלם במסורת נואלת  

 של מבנה האדם נתקומם ונתגאה בחישוף האמת  

 
 

 לראות את  –( במדבר כג ט" )צורים אראנו מֵאשכי " אשר  ֵמ+

לפסגות , המגיעים לרמות גבוהות בחייהם  

, לתהילת מאפיות ושוחרי שחיתות,החברתי  במעמד ,בשלטון

, ועליהם כותבים ביוגרפיות, וצבאית  להצלחה כלכלית 

 ,כיצד הושגו תוצאות פוליטיות   , מחקרים פליליים

 –' יצירות מופת וכד

חוקרי ,רבנים, מדענים,אנשי מחקר,סופרים: כל אלה  

פסיכולוגים , סוכנויות המשפט והביטחון,כ"ושב  משטרה 

עיתונאים הבודקים התרחשויו , רשתות,תקשורת   ומומחי 

כל אלה צריכים לרדת מן הפסגה לחקר ה ש ו   . והתנהגות

כיצד ? רואילו ארועים עב? מניין צמחו   , ר ש י ם

השורשים ושלבי המעבר מגיל לגיל    כי ? התמודדו

לראות . הטעונים בדיקה ומחקר   וממקרה למקרה הם 

 המעמד שהגיעו בהווה   מה שקדם לרף  מֵאש

 
 תלֹוָאְשִמ+

 
 

 ה שֶּ מ  

 

חמורה בעיני הנהגתו של משה בשולחו את המרגלים לתור את טיב 

א ברורה למשה על סמך כלום ל -המובטחת , הארץ היעודה. הארץ

 היעלה בו הספק שמא? דיבורים קודמים של אלוהים אליו מה טיבה
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הרי לא פעם הוא דן עם אלוהים ? שונים הדברים מההבטחות

איך זה שבשליחות ? בסירובים ובטרוניות על העול שהוטל עליו

ואכן מי ששינה מדיבור לסלע במקום ? זו נמנע מכל דין והבהרה

ומה אם תשובת  -שאול שאלה נוקבת של מנהיג להכותו יכול היה ל

 ? ישיבו לכתחילה ברושם מאכזב, שנבחרו לריגול זה, נשיאי העם

כפי שחזרו בהם מהדיווח , "ארץ אוכלת יושביה היא"

מנהיגי השבטים ששמעו מפי חבריהם מחרחרי הביטחון ...הראשון

ומעוררי החזרה למצרים בגלל הענקים המבוצרים נפלה עליהם 

התושבים המקומיים שלא יוכלו להכניעם ועדיף שלא אימת 

" אפס"צמרת המנהיגים נתקפת ברוח הנכאים של ...להסתבך

ובפרהסיה הציבורית מעוררים את המחדל הגדול שנגזר עליהם 

האם גזר זין זה  לא ממשיך לקטרג גם על משה . למות במדבר

שלנוכח העם לא מילא את שליחותו להאמנה באלוהים ולקדש את 

 והוא מ ש ו ל ח. בטחותיוה

 ...עם שליחיו שנכשלו במשימתם

  

ב ֵלכָ ובהערה זו על מנהיגות אי אפשר שלא להזכיר בהקשר זב את 

הוא גם . הוא מהסס את העם מקולות היאוש והמבוכה. בן יפונה

ככוחי אז כוחי עתה לגבור על :"הכובש את נחלת יהודה באומרו

" ה וההצלחה הצפויהחולשה  ודיכאון ולהתאזר בעוז האמונ

ה כָ ּיֶּ ַא: "ר בפואמה על כלב"מעלים אנו את המלים של הנשיא שז...

 ?"בֵלכָ 

מקטרג על הרועה המתעלם , משרה בכי, לא כלב נובח ומיילל

, החושף נזקי סמים ותרעלה,כלב זה הוא כלב ההצלה. מצרכיו

המנחה בשבילים בטוחים מטפסי , המציל נפשות לכודות במפולות

 ?איה כלב שלבו אינו בכלוב היאוד והרפיון..ועי יערהרים ות

 

 

 ותורתו ( דברים לג א" )איש  האלוהים"משה מכונה  השֶּמ  +

 מתפרשת במסורתנו כדברי אלוהים –" תורת משה"  

 

 "ַהָמִשיַח"ם אֶָּלא ִאם ֵכן ִנְמָצא ָּבה ַג" ֵאין ְמִשיִחין ּבְסעָֻּדה" ָמִשיַח+

  שּוַח ּבָכל ִצְבֵעי עְֶּרַגת ַהֵלבַהָמִשיַח הוא  ַהמָ   
 

 כוח המשיכה מניע את האדם להתמודדות פנימית מתמדת  היָכִשְמ+

 ,עלייה וירידה, נפילה ותקומה, רוח ונשמה, בין גוף ונפש 

 הכוח המעניק לאדם את הבחירה והטלטלה. יאוש ותקוה  

 לעזר ולהנגדה  
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 אלא שהמתינו , בכסליו ה"הקמת המשכן במדבר הסתיימה בכ ןכָ ְשִמ+
 בהקמתו עד לחודש ניסן  

ְפֵטף לָשָמ+ ל ְלנֵר ְמטַּ שָּ ְשלּו מָּ ם ִמיָּד כֶָּבה,מָּ ן ֶשנֹוֵגעַּ בֹו ָאדָּ    ַאל ִּתגַּע ֵאפֹוא. ֶשֵכיוָּ

ְלִמיד, בן באֹורֹו ֶשל  ְבִליחַּ ,אֹו ּתַּ ְבֵהב . ְבעֹודֹו ְמנְַּצֵנץ ּומַּ   ַאל ִּתְקטֹם נִּצֹוץ ְמהַּ

רָּ   הְבֶהעָּ בָּ  ה ְמכַּ

 

ה ד י ן : אחד משלושה דברים שהעולם עומד עליהם טָפְשִמ+

ישרותם של השופטים מחייבת לרדוף אחר . והשלום  האמת 

. להכיר פנים, לקחת שוחד,ולא להטות משפט   הצדק 

השחתה וסילוף צריכה ההתעוררות    במקרה של 

למעורבות ופסיקת בית הדין    האזרחית להיזקק 

 העליון

 

 הן המשכים והן המאחר למניין שלנו בדיור המוגן לא  יםִקְשַמ+

 יחסר מן המשקים המזומנים בקידוש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 י ע ק ב        נ י מ ן       אמרות    מם
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


