
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

 

בחלקו הראשון של המאמר ראינו כי מצות קידוש השם כוללת 
בתוכה שני עניינים חשובים מאד, האחד הוא החובה להרים על נס 
את דת האמת, ללא חשש וללא מורא. והאחר הוא מסירת הנפש 

השם. וכך כולל הרמב"ם שני עניינים -פשוטו כמשמעו על קידוש
 המצוות:-אלה בהגדרת המצוה בספר

שאנו מצווים לפרסם את דת האמת הזו ברבים, "ועניין מצוה זו, 
עד שאפילו יבוא לנו אנס עריץ  ושלא נירא בכך מהיזק שום מזיק,

ויקרא אותנו לכפור בו יתעלה לא נשמע לו, אלא נמסור עצמנו 
 למות בהחלט".

השם ביחס -בסוף החלק הראשון סיכמנו את גדרי מצות קידוש
לעולם ייהרג; על שאר  –שלוש החמורות  למסירת הנפש למוות: על

לעולם יעבור;  –אם הגוי מכריח לעבור להנאת עצמו  –המצוות 
לעולם ייהרג  –ואם מכריח במטרה להעביר את היהודי על דתו 

למעט בצנעא ושלא בשעת השמד )ושני התנאים הכרחיים כדי 
 לעבור(.

 הרי זה מתחייב בנפשו

בהמשך הלכות יסודי התורה, הרמב"ם עונה על השאלה, האם מותר 
לאדם למסור את נפשו למיתה במקום שלא נצטווה לכך? התשובה 

משמעית )ה, ד(: "כל מי שנאמר בו יעבור ואל -של הרמב"ם היא חד
 ".הרי זה מתחייב בנפשוייהרג, ונהרג ולא עבר 

וה, אנחנו כלומר, במקום שההלכה קובעת שעלינו לעבור על המצ
מחויבים לעשות כן, ואין אנו יכולים לבחור למסור את נפשנו כדי 
לקיים מצוה לפי דמיוננו. מהלשון החריף שהרמב"ם בוחר כאן "הרי 
זה מתחייב בנפשו" אנו למדים שמדובר בעבירה חמורה, ולפי רבנו, 
דומה דינו של מי שהורג את עצמו, לדינו של מי שהשליך את חברו 

רפו )ההלכה תובא לקמן(. וכמו שכותב שם ָמרי יוסף לפני חיה לט
 קאפח )שם, באות יג(:

קש "הלכה היא אסור לאדם לחבול בעצמו ]...[ כל שכן מיתה, והּו
הורג עצמו למוסר חברו לפני חיה לטרפו ]...[. והוא הדין למוסר 

 עצמו בידי אנס להרגו במקום שלא חייבתו תורה". 

ת הביטוי "מתחייב בנפשו"? לכאורה, עדיין עלינו להבין, מה משמעו
אדם שנהרג במקום שלא היה צריך ליהרג כבר מת, האם ניתן עוד 
לחייבו בנפשו? והרי נפשו כבר נכרתה מגופו! אלא נראה לי, 

הבא, ואולי אפילו עד כדי -שמדובר בחיוב עונש חמור בחיי העולם
הבא, שהרי כך רבנו פוסק בהלכות רוצח -הכרתה מחיי העולם

 ג(:–ירת הנפש )ב, בושמ

וחייב "וכן ההורג את עצמו, ]...[ שופך דמים הוא ועוון הריגה בידו, 
ֶאת ]...[. ומנין שכן הוא הדין? שהרי הוא אומר ]...[ ' מיתה לשמים

ֵתיֶכם ֶאְדרֹׁש ְמֶכם ְלַנְפשֹׁ זה ההורג את עצמו,  –' ]בראשית ט, ה[ דִּ
ַיד ָכל ַחָיה ֶאְדְרֶשּנּו'  זה המוסר חברו לפני חיה לטרפו".' ]שם[, מִּ

ושוב יש לשאול, מהי אותה מיתה לשמים? והרי אותו אדם כבר 
הרג את עצמו! נראה לי אפוא, שמדובר כאן או בעונש חמור בחיי 

הבא שהוא קרוב לכרת, או אולי אפילו כרת ממש שהרי אין -העולם
הזה כי אם מיתת הנפש והכרתתה מהשגת -מיתה לאחר העולם

 נצחי.האור ה
 קידוש השם וחילול השם

בהלכות יסודי התורה )ה, ד( רבנו פוסק כך: "וכל מי שנאמר בו ייהרג 
ואל יעבור, ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם. ואם היה בעשרה 

מישראל הרי זה קידש את השם ברבים, כדניאל חנניה מישאל 
ועזריה. וכר' עקיבה וחבריו, ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על 

ְבָחהמעלתן, ועליהם נאמר: ' אן טִּ ם ֶנְחַשְבנּו ְכצֹׁ ַרְגנּו ָכל ַהיוֹׁ י ָעֶליָך הֹׁ ' כִּ
ְרתֵ ]תהלים מד, כג[, ועליהם נאמר: ' יָדי כֹׁ י ֲחסִּ ְספּו לִּ י ֲעֵלי אִּ יתִּ י ְברִּ

 ' ]שם נ, ה[".ָזַבח

מיתתו של ר' עקיבא תוארה בתלמוד בעינויים נוראיים: בשעה 
שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה. והיו סורקים 
את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. 

י מצטער אמרו לו תלמידיו: רבנו, עד כאן? אמר להם: כל ימיי היית
אפילו נוטל את נפשך;  –" )דברים ו, ה( ּוְבָכל ַנְפְשָךעל פסוק זה "

אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? 
 היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד )ברכות סא ע"ב(.

לעומת זאת פוסק רבנו )שם, ה(: "וכל מי שנאמר בו ייהרג ואל יעבור 
נהרג הרי זה מחלל את השם. ואם היה בעשרה מישראל ועבר ולא 

הרי זה חילל את השם ברבים, וביטל מצות עשה שהיא קידוש השם, 
 ועבר על מצות לא תעשה שהיא חילול השם".

 מה דינו של מי שחילל את השם באונס?

לפי רבנו הרמב"ם, מי שחילל את השם באונס אינו חייב עונש מן 
כן ]שביטל עשה ועבר -פי-על-התורה בבית דין, וזה לשונו )שם(: "ואף

על לא תעשה כאמור[, מפני שעבר באונס אין מלקין אותו, ואין 
צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס. שאין 

ברצונו בעדים והתראה, שנאמר בנותן מלקין וממיתין אלא לעובר 
יש ַההּואמזרעו למולך: ' י ֶאת ָפַני ָבאִּ י ֲאנִּ ' ]ויקרא כ, ה[, מפי ְוַשְמתִּ
 לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה". –' ַההּואהשמועה למדו: '

אמנם, ָמרי מוסיף שם בהערה כי "גם אנוס, אם ייראה לבית דין 
ותו עונש הראוי לו, אלא שהיה יכול להימלט ולא נמלט, עונשין א

שאין מלקין דאורייתא ולא ממיתין דאורייתא". מדבריו משמע, 
שבית דין רשאי, אם יראה לנכון, לגזור בהוראת שעה על אותו אנוס 
גם מיתה. ובהמשך דבריו שם )באות כו( ָמרי אף אומר, ש"לעולם 
בית דין עונשין אותו עונש הראוי לו, כפי אשר יעריכו חומר האונס 
וכבדו, וקלות דעת העובר ותכונתו". ומה שציין רבנו שדין זה שנלמד 
"מפי השמועה", ָמרי מלמד שם כי "מפי השמועה" הוא: "כל פירוש 
מקרא שקיבל משה בסיני ואינו בפשט הכתוב, דרך רבנו לומר בו 

 מפי השמועה".

זרה -רבנו הרמב"ם מסכם עניין זה שם ואומר: "ומה אם עבודה
, העובד אותה באונס אינו חייב כרת ואין צריך הכל שהיא חמורה מן

לומר מיתת בית דין, קל וחומר לשאר מצוות האמורות בתורה. 
 ' ]דברים כב, כו[".ֹלא ַתֲעֶשה ָדָבר הְוַלַּנֲערָ ובעריות הוא אומר '

זרה, ולאחרונה שמעתי -ושוב אנחנו רואים עד כמה חמורה עבודה
עמקי נפשם בעקבות ביקורתי על פירוש  מאי אלה שנזעקים עד

רש"י שהגשים את הבורא באופן מפורש, ואומרים: "מדוע אתה לא 
דן אותו לכף זכות?" או "לפי דעתנו דבריך אינם מוכחים". ובכן, 

זרה, -אותם מתחסדים אינם רוצים להבין את חומרת עבודה
ומתעלמים לחלוטין מדברי רבנו בעניין זה, ומהדגשתו המפורשת 

 זרה.-שאין לדון לכף זכות בענייני עבודה

  

ת קידוש השם  הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח  חלק ב – מצַו
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 מסירת אחד למיתה להצלת הכלל

שבה הגויים תובעים בהמשך הלכותיו שם, הרמב"ם מעלה אפשרות 
מישראל שימסרו להם נפש אחת כדי להציל את שאר הקהילה. ההלכה 

שאין מעבירים לגויים האכזריים שום יהודי או  ,קובעת באופן מפורש
 יהודייה כדי להציל את נפשות שאר הקהילה. וזה לשון רבנו )ה, ז(:

"נשים שאמרו להן גויים: תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה, ואם לאו 
נטמא את כולכן. יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. וכן 
אם אמרו להם גויים: תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג את 

 כולכם. ייהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל".

חכמים שקבעו הלכה זו הבינו היטב, כי סביר להניח שתביעת הגויים 
ו באותו איש אחד שהם תובעים. לא תסתיים באותה אשה אחת א

אלא, אין אמונה בגויים לעולם, ולכן אין לשמוע להם ולעשות כרצונם. 
ויתרה מזאת, יש כאן בעיה מוסרית מהותית, חכמים קבעו שאסור 
למסור יהודי או יהודייה לגויים בשום מצב, כי אין לנו שום הצדקה 

נדבים למסור מוסרית לעשות כן, ואף אם אותו יהודי או יהודייה מת
 את נפשם להצלת הכלל.

בתקופת השואה הייתה מציאות כזאת, והגרמנים ועוזריהם הרבים 
יש"ו הכריחו את מנהיגי היהודים בגטאות להעביר מכסות של יהודים 
למחנות ההשמדה. לפי ההלכה, אסור היה לעשות כן, ועל המנהיגות 

הם, ואפילו היה להתנגד בכל תוקף לשיתוף פעולה עם הגרמנים ועוזרי
יהרגו את כולם. המציאות הוכיחה שחכמים צדקו בהוראתם, כי בסופו 
של דבר הגרמנים רצחו את כולם בייסורים נוראיים. ולצערנו ידם של 
יהודים לא מעטים מגואלות בדם אחיהם, בשתפם פעולה עם הגויים 

 הרשעים.
 ריפוי באיסורי תורה

לרפא אדם באחד  האם ניתן לרפא אדם באיסורי תורה? האם ניתן
משלושת האיסורים החמורים: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות 

 בו דמים? האם יש הבחנה בין חולי שיש בו סכנת נפשות לחולי שאין
 )שם ה, ח(: הבאה הרמב"ם תלכסכנת נפשות? על כך ועוד בהִּ 

"מי שחלה ונטה למות ואמרו הרופאים שירפאו אותו בדבר פלוני 
עושין לו. ומתרפאין בכל איסורין שבתורה במקום  מאיסורין שבתורה,

סכנה, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שאפילו במקום 
סכנה אין מתרפאין בהן. ואם עבר ונתרפא עונשין אותו בית דין עונש 

 הראוי לו".

שימו לב להדגשתו של רבנו "ואמרו הרופאים שירפאו אותו", פשט 
קח התרופה בעצמו ואף לא קרוביו, אלא הדברים שאף "שאינו לו

שהרופא ירפאהו בהם אסור", כך אומר מָרי שם. ברם, יש כאן עניין 
נוסף, הרמב"ם מלמד מי הם אלה שצריכים לקבוע ולהחליט בענייני 
רפואה. הרופאים בלבד. ולא כמו שיש בימינו שהולכים לשאול בעצת 

לבחור או להעניק רבנים, הבודקים ב"ספרי חפץ" איזה טיפול רפואי 
 לחולה, וכל השומע להם מתחייב בנפשו.

נחזור כעת להלכה, הרמב"ם פוסק שמותר להתרפא בכל האיסורים 
שבתורה במקום סכנת נפשות, למעט שלוש החמורות. ובהלכה הבאה 

 הוא מביא ראיות לפסיקתו זו:

"ומנין שאפילו במקום סכנת נפשות אין עוברין על אחת משלוש 
ֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ·א   ה'ְוָאַהְבָת ֵאת שנאמר 'עבירות אלו? 

ֶדָך ' ]דברים ו, ה[, אפילו הוא נוטל את נפשך. והריגת נפש מישראל ְמאֹׁ
לרפאות נפש אחרת או להציל אדם מיד אנס, דבר שהדעת נוטה לו 

נפש מפני נפש. ועריות הוקשו  הוא, ]=שההיגיון מחייב[ שאין מאבדין
יש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחוֹׁ ֶנֶפש ֵכן ַהָדָבר לנפשות, שנאמר: ' י ַכֲאֶשר ָיקּום אִּ כִּ

 ם כב, כו[".ש' ]ַהֶזה

עד עתה למדנו שאסור להתרפא בשלוש החמורות בשום מצב, ובשאר 
איסורים ניתן להתרפא רק במקום סכנת נפשות. ברם, הרמב"ם ממשיך 

ד אותנו, כי לעתים מותר להתרפא בשאר איסורים גם במקום ומלמ
שאין בו סכנת נפשות. כלומר, אם אופן הריפוי באיסור אינו בדרך של 
הנאה, מותר להתרפא בו גם במקום שאין בו סכנת נפשות. והנה לשון 

 הרמב"ם שם )ה, י( שמשלב דוגמאות בפסיקתו:

ן אלא במקום "במה דברים אמורים שאין מתרפאין בשאר איסורי
סכנה? בזמן שהן דרך הנאתן, כגון שמאכילין את החולה שקצים 

הכיפורים. אבל שלא -ורמשים או חמץ בפסח או שמאכילין אותו ביום
דרך הנאתן, כגון שעושין לו רטייה או מלוגמה ]=תחבושת[, מחמץ או 

או שמשקין אותו דברים שיש בהן מר מעורב עם איסורי מאכל, מערלה 
 בהם הנאה לחיך, הרי זה מותר ואפילו שלא במקום סכנה.שהרי אין 

חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב שהם אסורין אפילו שלא דרך הנאתן. 
 לפיכך אין מתרפאין בהן אפילו שלא דרך הנאתן אלא במקום סכנה".

לפי הלכה זו אין צורך בכשרות לתרופות שאין בהן הנאה לחיך, למעט 
ללא הנאה, ולמעט מה שנזכר  בפסח שהחמץ בו אסור במשהו ואף

תרופות שמעורבת בהן כמות  לשתותבהלכה. שהרי אם התיר רבנו 
ניכרת של איסור רק מפני שאין בהן הנאה לחיך, כל שכן שיהא מותר 

מזערית ביותר. ונראה כי בכמות  ןשכמות האיסור שבה גלולותלבלוע 
הכרם.  יהיה אפילו מותר בשר בחלב וכלאי גלולותבבליעת מזערית כזו 

שאין בהן שום הנאה  גלולותוכמובן שרובן המכריע של התרופות הן 
לחיך, ונראה שאם יש הנאה לחיך צריך הכשר. ומכל מקום במקום 

 סכנת נפשות הכל מותר.
 מי שנתן עיניו באשה

מה יהא על אדם שנתן עיניו באשה וחלה ונטה למות? האם בית דין 
אין צורך לומר שאם אשה זו יורה לו לשכב עמה כדי לרפא את חוליו? 

איש, מורין לו שימות ואל יעבור, מפני שהיא בגדר שלוש -היא אשת
החמורות שאין מתרפאים בהן בשום מצב. ברם, מה יהא כשמדובר 
 באשה פנויה? שמא מותר? רבנו משיב על שאלה זו, וזה לשונו )ה, יא(:

לו רפואה "מי שנתן עיניו באשה וחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים אין 
עד שתיבעל לו, אפילו היתה פנויה, ואפילו לדבר עמה מאחורי הגדר, 
אין מורין לו בכך, וימות ולא יורו לו לדבר עמה מאחורי הגדר. שלא 

 יהיו בנות ישראל הפקר, ויבואו בדברים אלו לפרוץ בעריות".

ָמרי יוסף קאפח מדייק מלשון רבנו שאומר "אין מורין לו בכך" שאין 
לו היתר, אך אם היא פנויה ונבעלה לו מרצונה, אין עונשין אותם מורין 

משום זנות, מפני שדווקא בבועל לשם זנות לוקה מן התורה, אך לא 
בבועל לשם רפואה. זאת ועוד, רבנו רואה בדין זה גדר וסייג לדברי 
תורה, מפני שהוא כותב "שלא יהיו בנות ישראל הפקר, ויבואו בדברים 

ת". ולכן, לכאורה היה מקום להתיר זאת במקום אלו לפרוץ בעריו
סכנת נפשות, אלא שחכמים אסרו משום גדר וסייג לעריות החמורות. 

 וזה לשון ָמרי שם:

אין מורין גם  ]...["ומלשון רבנו ]...[ משמע, דרק אין מורין לו היתר, אך 
 איסור. ונפקא מינה שאם נבעלה לו אין עונשין אותו, דכיוון דפנויה
היא אינה בכלל גילוי עריות ]...[. ודווקא בבועל לשם זנות הוא דלוקה 
מן התורה ]...[. ולפיכך כתב רבנו 'אין מורין' 'ולא יורו'. ועוד, ]...[ שרבנו 

ו הפקר' ויתפתח הדבר ויבואו לפרוץ בעריות דאורייתא. יכתב 'שלא יה
וסייג נמצא, שרבנו הטעים דין זה, שאין אנו מורים היתר משום גדר 

לעריות גופייהו, הואיל ובעצם הדבר אפשר היה להתיר במקום סכנה, 
 ".פי שסכנה זו מחשבתו הרעה היא שהביאה אותה עליו-על-אף

שהאדם הוא זה  ,וסוף דברי ָמרי מאלפים הם, מפני שהוא מלמד אותנו
שהביא על עצמו את חוליו הנפשי הקשה בתאוותו לאשה זו שנתן 

ר ומרפא את נפשו מיד בעת שהחל חולי זה, עיניו בה. ואם היה נזה
היה ניצול מייסוריו. והאמת היא, שאף אם ישכב עמה לא ימצא מזור 
לנפשו, אדרבה, ייתכן וכל מחשבותיו ודמיונותיו יתנפצו כנגד 

 המציאות, וכמו שקרה לאמנון לאחר שאנס את אחותו תמר:

ת ַבֲעבּור ָתָמר " ְתַחּלוֹׁ ן ְלהִּ תוֹׁ ַוֵיֶצר ְלַאְמנוֹׁ ָנָדב ְשַכב  ]...[.ֲאחֹׁ אֶמר לוֹׁ ְיהוֹׁ ַויֹׁ
ְתָחל ְשָכְבָך ְוהִּ ֶתָך ְוָאַמְרָת ֵאָליו ,ַעל מִּ ְראוֹׁ יָך לִּ א ָנא ָתָמר  ,ּוָבא ָאבִּ ָתבֹׁ
י ֶלֶחם  י ְוַתְבֵרנִּ תִּ ֵכב ]...[.ֲאחוֹׁ יָה ְוהּוא שֹׁ ן ָאחִּ ַקח  ,ַוֵתֶלְך ָתָמר ֵבית ַאְמנוֹׁ ַותִּ

ת:  ,שֶאת ַהָבֵצק ַוָתלָ  בוֹׁ ַוַתֵגש ֵאָליו  ]...[ַוְתַלֵבב ְלֵעיָניו ַוְתַבֵשל ֶאת ַהְּלבִּ
ל כֹׁ אֶמר לוֹׁ  ]...[ַוַיֲחֶזק ָבּה  ,ֶלא  י ,ַותֹׁ י ַאל ְתַעֵּננִּ י ֹלא ֵיָעֶשה ֵכן  ,ַאל ָאחִּ כִּ

ְשָרֵאל יְך ֶאת ,ְביִּ לִּ י ָאָנה אוֹׁ את: ַוֲאנִּ י ַאל ַתֲעֵשה ֶאת ַהְּנָבָלה ַהזֹׁ  ,ֶחְרָפתִּ
ְשָרֵאל ים ְביִּ ְהֶיה ְכַאַחד ַהְּנָבלִּ י ֹלא  ,ְוַאָתה תִּ ְוַעָתה ַדֶבר ָנא ֶאל ַהֶמֶלְך כִּ
ָלּה ַע ְבקוֹׁ ְשמֹׁ ֶמָך: ְוֹלא ָאָבה לִּ י מִּ ְמָנֵענִּ ָתּה:  ,יִּ ְשַכב אֹׁ ֶמָּנה ַוְיַעֶּנָה ַויִּ ַזק מִּ ַוֶיח 

ְנָאה גְ  ן שִּ ְשָנֶאָה ַאְמנוֹׁ דַויִּ ָלה ְמאֹׁ ְנָאה ֲאֶשר ְשֵנָאּה ,דוֹׁ ָלה ַהשִּ י ְגדוֹׁ  ,כִּ
י: ,ֵמַאֲהָבה ֲאֶשר ֲאֵהָבּה י ֵלכִּ ן קּומִּ אֶמר ָלּה ַאְמנוֹׁ אֶמר לוֹׁ  ַויֹׁ דֹׁת  ,ַותֹׁ ַאל אוֹׁ
את ָלה ַהזֹׁ י ,ָהָרָעה ַהְגדוֹׁ מִּ יָת עִּ י ,ֵמַאֶחֶרת ֲאֶשר ָעשִּ ְוֹלא ָאָבה  ,ְלַשְּלֵחנִּ

אֶמר ְקָרא ֶאת ַנֲערוֹׁ ְמָשְרתוֹׁ ַויֹׁ ַע ָלּה: ַויִּ ְשמֹׁ את ֵמָעַלי  ,לִּ ְלחּו ָנא ֶאת זֹׁ שִּ
ל ַהֶדֶלת ַאֲחֶריָה:  ַקח ָתָמר ֵאֶפר ַעל רֹׁאָשּה ]...[ַהחּוָצה ּוְנעֹׁ ֶנת  ,ַותִּ ּוְכתֹׁ

ים ֲאֶשר ָעֶליָה ָקָרָעה ְך ְוָזָעָקהַוָתֶשם ָיָדּה ַעל רֹׁאשָ  ,ַהַפסִּ  ".ּה ַוֵתֶלְך ָהלוֹׁ

ששנאת אמנון לתמר לאחר המעשה המכוער שעשה,  ,הנה אנו למדים
הייתה גדולה יותר מאשר אהבתו המדומה כלפיה. כלומר, לא אהבתו 
כלפיה היא זו שהביאה אותו לידי החולי, אלא געש תאוותו הרעה שלא 

שנאתו לתמר ידעה שבעה, היא זו שדרדרה את מצבו הפיזי והנפשי. ו
הייתה כל כך גדולה, עד שגירש אותה מביתו מיד לאחר שעינה אותה, 

 ומעשה זה היה קשה אפילו יותר מאשר עצם המעשה המזעזע.

הדומה לו, ויזכה  מןר וכיעויהי רצון שה' יתעלה ירחיק אותנו מן ה
אותנו לרפא את נפשנו מכל תחלואיה, ויסיר מדעתנו את כל הדמיונות 
ההזיות וההבלים כי תהו המה, מפני שהם אויבי הדעת והמחשבה 

י הישרה מהרסיה ומחריביה. " י  ה'ְרָפֵאנִּ ָּוֵשָעה כִּ י ְואִּ יֵענִּ שִּ ְוֵאָרֵפא הוֹׁ
י ָאָתה ָּלתִּ   " )ירמיה יז, יד(.ְתהִּ
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קאפח-/ גולי חוברי דחלק  םיִּ לַ שָ ירּובִּ  הָאבָ הַ  הנָ שָ לַ   
 יםפִּ לְ חוֹׁ , יםרִּ בְ עוֹׁ  יםמִּ יָ הַ 
ְחֵיא' ר .ףיעָ בִּ   למֵ עָ  יִּ
 .ףיעָ יִּ  אֹלוְ  החָ מְ שִּ בְ 
 לכָ בְ  תיצּורִּ חֲ בַ  דוֹׁ יָ  חַ לֵ וֹׁ ש
 ּהרָ כָ ְש  םאִּ  ףַא ,האכָ לָ מְ 
 .הכָ רָ בְ  ּהבָ  האֶ רוֹׁ  – קחַ דֹׁ בְ 
 וֹׁ ּנמַ זְ  יתבִּ ְר מַ  תאֶ  םלָ אּו

 יםרִּ עּושִּ לְ  ...יםתִּ עִּ  עַ בֵ קוֹׁ  ,ישדִּ קְ מַ  אהּו הרָ וֹׁ תלַ 
 .ישחִּ מֵ  אהּו יםבִּ רַ 
םלִּ  ץחּומִּ  עַ רּואֵ לְ  ןמַ זְ לִּ  ןמַ זְ מִּ  םאִּ  היָ הָ וְ   ירּוָשַליִּ
ְחֵיא' ר ידפִּ קְ מַ  ,ןמָ זְ מ   אהּו  ,שקֵ עַ תְ מִּ  שמָ מַ ּו יִּ
 ינוֹׁ אֵ  – רחָ א  מְ  םאִּ  ףַאוְ  דיָ מִּ  ירעִּ לָ  רזֹׁ חֲ לַ 
 !יםידִּ רִּ מוֹׁ  יןאֵ וְ  שדֶ קֹׁ בַ  יםלִּ עֲ מַ " .ששֵ חוֹׁ 
 .יםידִּ פִּ קְ מַ  נּוָא השָ ד  קְ  םקוֹׁ מְ בִּ  תהוֹׁ ְש לִּ  ןכֵ לָ וְ 
 ,הרָ וֹׁ ת לּוּטבִּ  ,הילָ לִּ חָ  ,ילִּ  םרֵ גָ יִּ  אֹל םגַ  ְךכָ 
 ..."הרָ אוֹׁ לְ  הכֶ זְ אֶ וְ  יםרִּ עּושִּ הַ  לכָ לְ  רחָ מָ  ְךלֵ אֵ 

 הָאנָ הֲ  ָךלְ  שיֵ  המָ כַ  דעַ  ינִּ אֲ  הָארוֹׁ , ַאָבא" –
 !קּופקְ פִּ  ...תצָ קְ  םגַ  שיֵ  ילִּ צְ אֶ  לבָ אֲ  ,קּופסִּ וְ 
םלִּ , הירָ דִּ  נּוְר בַ עָ שֶ  זָאמֵ  יכִּ   ,ירּוָשַליִּ
 .םיִּ לַ גְ רַ  תתֵ כַ מְ ּו השֶ קָ  דבֵ עוֹׁ  התָ אַ 
 ,דמֵ לוֹׁ  הבֵ ְר הַ  םגַ וְ  הסָ נָ ְר פַ לְ  למֵ עָ  ןיִּ דַ עֲ 
 ...דמֵ עוֹׁ  ישִּ קֹׁ בְ  ּוּלאִּ כְ , דאֹׁ מְ  ףיֵ עָ  האֶ ְר נִּ  התָ אַ 
 :תלֶ אֶ וֹׁ ש ידמִּ תָ  ימִּ צְ עַ  תאֶ  ינִּ אֲ וַ 
 ?!"תלֶ חֶ וֹׁ תהַ , יתלִּ כְ תַ הַ  זוֹׁ  םנָ מְ א  הַ 
י" –  !הרָ וֹׁ תהַ  יאהִּ  יתלִּ כְ תַ הַ  ,הרָ קָ יְ הַ  יתִּ בִּ , ְגאּולִּ

 ,חַ כֹׁ  ףעֵ יָ לַ  ןתֵ נוֹׁ  ה"הקב
 .חַ מֹׁ ְש לִּ  הבֶ ְר מַ  ינִּ אֲ  דּומּלִּ הַ  םעִּ וְ 
 השָ ד  קְ בִּ , שדֶ קֹׁ הַ  ירעִּ בְ  הרָ וֹׁ ת דמֹׁ לְ לִּ  ייתִּ כִּ זָ 
 ,השָ קָ  יתִּ אכְ לַ מְ ּו ברֹׁ לָ  ינִּ אֲ  עַ גֵ יָ  םאִּ  ףַאוְ 
םבִּ , ינִּ כַ זִּ שֶ  ְךרַ בָ תְ יִּ ' הלַ  ינִּ אֲ  הדֶ מוֹׁ  -ֶשל ירּוָשַליִּ
 חַ מֵ שָ  העָ שָ  לכָ בְ  ןכֵ  לעַ וְ , ףפֵ וֹׁ תסְ הִּ לְ  – הּטָ מַ 
 .ףפֵ וֹׁ כתְ הִּ לְ ּו ץרּולָ , למֹׁ עֲ לַ  אןכָ  ןכָ מּוּו ינִּ אֲ 

 :רמַ ָא ה"הקב ּוּלפִּ אֲ  ירֵ הֲ וַ 
םבִּ  אבוֹׁ ָא אֹל'  ירּוָשַליִּ

 אבוֹׁ ָאשֶ  דעַ  הלָ עְ מַ -ֶשל
םבִּ   .'הּטָ מַ -ֶשל ירּוָשַליִּ
 ייתִּ כִּ זָ שֶ  םשֵ כְ שֶ  ןצוֹׁ רָ  יהִּ יְ 
םבִּ  אבוֹׁ לָ  ינִּ אֲ   ירּוָשַליִּ
 הכֶ זְ אֶ  ְךכָ  ,הּטָ מַ -ֶשל
 –' ה םעַ נֹׁ בְ  תזוֹׁ חֲ לַ 
םבִּ   .הלָ עְ מַ -ֶשל ירּוָשַליִּ
 ."ןצוֹׁ רָ  יהִּ יְ  ןכֵ  ,ןמֵ ָא

    בחורבן טמון סוד הגאולה  הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח

-שמספרת על חורבן בית א( הובאה אגדהע" טבגמרא תענית )כ
ראשון. אין להבין אגדה זו כפשוטה, מפני שבאגדה זו שיקעו חז"ל 

 רעיונות עמוקים ומסרים של נחמה לדורות, וזה לשון האגדה:
תנו רבנן: משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי "

בונו יר'כהונה, ומפתחות ההיכל בידן, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: 
מפתחות היהיו  ,של עולם! הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים

ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן  ,, וזרקום כלפי מעלה'מסורות לך
קונן ישעיה הנביא  םר. ועליהמהם, והם קפצו ונפלו לתוך האּו

ן ַמה: 'ַמשָ [ב–א, כב]ישעיה  ָזיוֹׁ י א ֵגיא חִּ א כִּ ת:  ָּלְך ֵאפוֹׁ ית כ ָּלְך ַלַגגוֹׁ ָעלִּ
יָזה ְרָיה ַעּלִּ ָיה קִּ מִּ יר הוֹׁ ת ְמֵלָאה עִּ אוֹׁ ְך ֹלא ַחְלֵלי ,ְתש  ֶחֶרב ְוֹלא -ֲחָלַליִּ

ְלָחָמה'. אף בהקדוש ר [שם כב,ה]הוא נאמר -ברוך-ֵמֵתי מִּ : 'ְמַקְרַקר קִּ
ַע ֶאל  ."ָהָהר'-ְושוֹׁ

את  הכוהנים האגדה הזו באה ללמדנו? כלום באמת זרקומה 
טעם בהשלכת המפתחות המה בכלל, ו ?מפתחות המקדש לשמים

יצאה  באמת ב ובוער באש? וכלוםהמקדש כבר חרֵ -כשבית ,לשמים
 מה כל זאת נועד ללמדנו?פיסת יד וקיבלה את המפתחות מהם? 

 החורבן והגלות
מאת ה', על כך  עונשאו כבראשון ושני -חורבן ביתש ,עלינו לדעת

חטאנו עוינו  ישראל הפר את הברית אותה כרת עם אלוהיו.-שעם
 ההנים וגוי קדוש. עונשים אלומלהיות ממלכת כ חדלנוו ,ופשענו

הזהירו את הנביאים  .והרתעה תיקון עונשי האינם עונשי נקמה, אל
, ה' יענישם לא ישוב בתשובה ישראל-עםשאם שוב ושוב,  העם

 אילו היו שבים המקדש וביציאה לגלות.-ורבן ביתבחומרה בח
ברם, נענשו.  –משלא שבו , אך עונשבא עליהם ה לא היה – מרשעם

לעונש הייתה תכלית , השמדהנקמה או  מתוך מטרת העונש לא היה
ערפו ואטם את לבו מלשוב שהקשה את  ,העםנשגבה, להביא את 

כתוצאה לשוב בתשובה לפחות עתה  בתשובה טרם החורבן,
-מייסורי החורבן והגלות. ובתום תהליך הייסורים והכפרה, ישוב עם

 המקדש.-הקודש, ויבנה את בית-ישראל לארצו ולירושלים עיר

י ָקדוֹׁש ים ְוגוֹׁ ֲהנִּ  ַמְמֶלֶכת כֹׁ
ישראל נקבעו לדורות בברית בין -תפקידו וכלֵלי התנהגותו של עם

של אברהם, ישראל, זרעו -לרומם את עם בריתה הבתרים. מטרת
י ָקדוֹׁשולהקדישם להיות " ים ְוגוֹׁ ֲהנִּ להיות  " )שמות יט, ו(.ַמְמֶלֶכת כֹׁ

 ,הערכיותובהליכותיו המוסריות ו רחות חייוובא ומובחר עם נבחר
ם בורא. כולה על האנושותנו מאורן שיקרי -ברית זו היא ברית נצח עִּ
ל ניענש, אך נוכ –חלילה נפר את הברית שכרתנו עמו  אםעולם, ו
 .המיוחד ייעודנו את נשוב וניגאל כדי לממשואז בתשובה, לשוב 

כדי לאותת לנו לשוב  ,ר אותנוסֵ יַ ה' יְ ברם, כל עוד לא נשוב בתשובה 
בהליכותיו, היות עם ייחודי מלא את ייעודנו לול שלימה בתשובה

, שכל העונשים שה' מעניש אותנו בכל נמצא במוסריותו ובחכמתו.
עונשי כל אלה אינם חורבן המקדש והגלות, עונשי הדורות, ואפילו 

נערוך חשבון נפש , כדי שוהכוונה , אלא עונשי איתותהשמדהנקמה ו
 מעשינו וניגאל. את נתקןאמתי, 

 

 הרעיונות שטמונים באגדה
באגדה נאמר, שבעת החורבן התקבצו צעירי הכוהנים בגג ההיכל, 

כוהנים, וזרקו את המפתחות לשמים. חז"ל מלמדים אותנו שה
המקדש, הודו והתוודו -כשראו את מוראות החורבן ושריפת בית

שמעלו בתפקידם, וכביטוי לחרטתם ולהכרתם שאינם ראויים עוד 
עולם את -לשמש בתפקידי קדושה, הם כביכול משיבים לבורא

המקדש. החרטה של הכוהנים מסמלת גם את -המפתחות של בית
שעו בפשעים ישראל, שחטאו ופ-תחילת החרטה של כלל עם

נוראיים שהביאו עליהם ועלינו את החורבן, ואת רצוננו לשוב 
 בתשובה ולחדש את ימינו כקדם, להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש.

חשובה מאוד. אמנם המקדש עולה  נוספת יש באגדה זו תובנהברם, 
לא עולים באש, הם מוחזרים לה' כדי שיהיה  באש, אבל המפתחות
-אחר שתסתיים סאת העונש שנקבעה לעםלהם שימוש בעתיד, ל

פשעיהם, ולאחר שיתעוררו לשוב בתשובה שלימה  ישראל בעבור
לפניו. כלומר, עתיד לבוא זמן שבו נחדש ימינו כקדם, המפתחות 
יוחזרו לידי הכוהנים, ונזכה לשוב לצור מחצבתנו הרוחני, ולהגשים 
, את ייעודנו הערכי העולמי. הכוהנים שהשליכו את עצמם לאש
מסמלים את ההבנה שהעונש האלוהי מוצדק, ואת תחילת תהליך 

 התיקון הרוחני הארוך בגלות.
תארת בסופה את קינת ה' כביכול על החורבן. ללמדנו, אגדה זו מ

שאב או מחנך דגולים שמענישים, מצטערים על כך שנאלצו 
להעניש, שהרי הם היו מעדיפים שבניהם או תלמידיהם לא יחטאו, 

-ות אם כבר חטאו שישובו מיד, כדי שלא ייענשו. עםולכל הפח
הכרחית הפך להיות עובדה ישראל לא שב בתשובה והעונש 

משהעונש כבר החל לתת את אותותיו החיוביים, ברם,  .מוגמרתו
מקבל את תשובתם, בתשובה, ה'  שובשעליו להחל להפנים  העםו

כדי  וגלותחורבן נאלץ להעניש את בניו בעל כך ש בכהמוכביכול 
וזאת  .עמובין לברית הנצח שבינו כדי שישובו לשישובו בתשובה, 

נועד ללמדנו שעונש ה' יתעלה לעם ישראל אינו עונש נקמה, אלא 
 עונש הכרחי שנועד למטרה נעלה.

 שיבה לדרך האמת –תכלית הצומות 
א די לתכלית הצומות על החורבן היא שנצרוב בתודעתנו, ש

כדי עלינו לשוב לדרך האמת, , הגשמי בניינהבבשיבתנו לארצנו ו
כאשר נזכה לשוב לדרך  ועדנו להיות.נעם קדוש כפי שזכה להיות שנ

המקדש, ואז יהפכו -האמת, אז נזכה לראות במנהיג צדק ובבניין בית
ימי הצומות לימי שמחה ומועד, מפני שהם מילאו את תפקידם, 

הגלות והצומות, וכבר הצלחנו באמצעותם להבין, שתכלית החורבן, 
הייתה לעורר אותנו לשוב לדרך האמת. וכמו שפוסק רבנו הרמב"ם 

 בסוף הלכות תענית:
כל הצומות האלו עתידים לבטל לימות המשיח. ולא עוד אלא שהם "

 ה'כֹׁה ָאַמר ' :שמחה, שנאמרועתידים להיות ימים טובים וימי ששון 
י :ְצָבאוֹׁת ירִּ י ְוצוֹׁם ָהֲעשִּ יעִּ י ְוצוֹׁם ַהְשבִּ ישִּ י ְוצוֹׁם ַהֲחמִּ יעִּ  ,צוֹׁם ָהְרבִּ

ים בִּ ים טוֹׁ ֲעדִּ ְמָחה ּוְלמֹׁ ן ּוְלשִּ ְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששוֹׁ ֶמת ְוַהָשלוֹׁם  ,יִּ ְוָהא 
ָהבּו  ]זכריה ח, יט[". 'א 
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עודדו את יצירות הרוח של יהודי תימן 
 ורכשו את הספר! אל נא תעמדו מנגד!

 חמישי! מיביהנבוכים -לימוד מורהיישר כוח למשתתפי 
 ויהי ה' עמכם גיבורי החיל! חזקו ואמצו!

 

-הכנסת "מקור-אנשי בית נדיבי הלב ויקרי המחשבה,תודה ל

 אהבה לאמת ולשלוםעל תמיכתם בעלון מתוך  חיים" נתניה,

 יבורכו ממקור הברכות ויזכו לברכת אבות!



 

 

 גלות וגאולה מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו 

מן המפורסמות שעם החורבן נוצר בישראל המושג "גלות" ויחד אתו 
 נולדה אמונת הגאולה.

דית יישנן דעות שונות ביחס לשאלה: האם הגאולה עשויה להיות מי
ונדרשת לה נקיטת יוזמה אקטיבית או שמא יש לצפות לנס 
שיתחולל ויביא אותנו אל המטרה הנכספת. על רקע שאלה זו נחלקו 

ישראל במהלך הדורות. היו שראו את מקום מגוריהם -הדעות בעם
יות )שהכזיבו תמיד(, כמשהו ארעי ונמשכו אחר התנועות המשיח

מתוך אמונה שהן יביאו לגאולה נסית. לבין אלה שכפרו בכוחם 
שקר, מפני שסופם -המיסטי של "מבשרי הגאולה" וכינו אותם משיחי

 היה חורבן צער וייסורים שנחתו על קהילות שלימות.
על רקע ההשקפות המנוגדות, נתגלעו חילוקי דעות בדבר דרכי 

המקדש הביא אתו מפנה באופני הפולחן -תהגאולה וזמנה. חורבן בי
והביא להחלפת עבודת הקרבנות בתפילה. כמו כן, יבנה הפכה להיות 
תחליף זמני לירושלים, והונח יסוד לקיומה של יהדות ללא מקדש 
וללא המצוות הכרוכות בקיומו, וכך, במשך הזמן, הוחלפה גם יבנה 

 בבבל.
ישראל -לגור בארץיוצא מכך, שעל מנת להתקיים כעם אין הכרח 

דווקא ולקיים את פולחן המקדש. בתהליך הזה החלו חכמי יבנה, 
ראשי ישיבות סורא ופומבדיתא עד להפיכת בבל  םוהמשיכו אות

 לאזור הלכתי אוטונומי שאינו תלוי בירושלים.

לאור כל זאת נשאלת השאלה: האם אנו רוצים באמת להיגאל? מה 
ים כמלכים? יהודים רבים רע לאותם יהודים היושבים בניכר וחי

נקראים "שומרי מצוות", "חרדים", ובעוד תארים מתארים שונים, 
כגון "תורמים", "תומכים", "מתנדבים", וכו'. הם שומרים על השבת 
והחגים, מתפללים כל יום לגאולה וצמים ומתאבלים על החורבן, 

 אך בכל זאת הם נשארים בגולה?! הרי זה אבסורד!
רד קנה שביתה בעולם המחשבה הדתי, והפך ורעה מזאת, האבסו

לאורח קבוע ורצוי בקרב רבים משלומי אמוני ישראל. הבלבול 
ופיזור הדעת שולטים ביד רמה, והפכו לאמונה בלתי מעורערת, ה' 

 ירחם.
המשיכה את בבל לאחר הגירוש מספרד, ובהקמת אירופה -מזרח

מדינת ישראל לאחר השואה האיומה קיוו רבים להתחלה חדשה, 
מעין "ראשית צמיחת גאולתנו". אולם, פרחי הצמיחה יצרו 

פי תרבות, לבין אלה -מחלוקות בין אלה שרצו לכונן יהדות על
ששאפו לשמר את הדת הפרימיטיבית שהביאה להתכחשות, ועל כך 

סיבות נוספות אנו ממשיכים לקונן ולהתאבל בהעמדת פנים  ועל
בכל שנה, עד שיערה ה' רוח ממרומים ויזכה אותנו לרצות באמת 

לשוב לדרך האמת.

הכר במציאות ה' יתעלה –עשה חסד עם נפשך  ו יצ"אריאל בקפי 
שאחת הסכנות הגדולות שנובעות מהפצת המיסטיקה בימינו  דומני
הדתי, מתבטאת באמירתו של הרבי מליובאוויטץ' שאמר: -בעולם

״מביאים אותם למציאות אחרת ושם מציגים בפניהם רעיונות 
חדשים״. כלומר, לפני שמחדירים רעיונות הבל ללב ההמון, מציגים 

יעת התוהו בפניהם מציאות שקרית שמהווה קרקע נוחה לזר
וההבל. תכסיס מתוחכם זה, עלול לנתק את האדם מהמציאות 
האמתית, ומהשקפות התורה הישרות והאמתיות. אמנם, יש 
שיצדיקו את הנצחת ההבל וההזיות באמרם, שהמצב הרוחני הקשה 
תחת שלטון הגויים או השלטון החילוני, גורם ליצירת הכרח בקיום 

יונות וההזיות המיסטיות, דת מיסטית אלילית, שהרי אלמלא הדמ
 העם היה שוקע בייאוש מוחלט ואולי אף מגיע לידי כפירה.

ברם, בנוסף לכך שעצם טענתם היא שקרית, כי לעולם אין הצדקה 
זרה, והיא אחת משלוש החמורות שעליהם אנו -לעבוד עבודה

הדתי -מקדשים את השם ונהרגים עליהן. החדרתם מיסטיקה לעולם
ה לשרת את האינטרסים הצרים האישיים נועדה בראש ובראשונ

התועלתניים של אותם שרלטנים, כי ביצירת הילה מיסטית סביבם 
וסביב חצרם הם מאדירים את שמם, וגורפים שלל טובות הנאה 
באינסוף צורות לכיסם, ואף נהנים הנאה מעוותת מהערצת 

 ההמונים כלפיהם והפיכתם לאלילים.
אות חדשה כדי להציג בפניו אמנם, השיטה שבה מביאים אדם למצי

דעות חדשות, איננה רעה ביסודה, אלא היא כלי אמתי שביסודו 
ידי האדם. כלי זה -איננו טוב או רע, אלא ניתן לניצול ולהכוונה על

ידוע בשיטות ההתבוננות השונות, באומנויות שמקורן במזרח, 
בהתעמלות, בצבא, במכירות ובתחומים אחרים. רבים משתמשים 

די לעצב צוות שמוכן למסור את נפשו למען מטרה נעלה. בו גם כ
היא נעשית דרך נאומים, חוויות נעימות, אימונים ועידודים. כל 
אחד יכול ללמוד את השיטות הללו. חשוב ורצוי לתרגל אותן כדי 
להביא את עצמנו למציאות אישית חדשה, שבה אנו פתוחים לדעות 

תורה. אדם שהגיע נכונות מהטבע והסביבה, וזה לא מתנגד ל
למציאות חדשה הוא אדם שחווה עליה רוחנית או איזון נפשי, דרך 

בטבע. גם הגעה לדרך האמת עשויה  תבוננותלימוד התורה או ה
להיות באמצעות הכרת "מציאות חדשה", דרך זיהוי שחיתויות 
ועוולות האדם מזהה את המציאות שהוא חי בה, ושואף לרומם את 

מציאות מאוזנת ובריאה, ששביל נפשו למציאות אחרת, 
ההתרוממות הרוחנית בה אינו מוגבל, ונוסק מעלה מעלה עד 

 לרמתו הנשגבה של משה רבנו.
אולם, כיתות משיחיות ומיסטיות מנצלות לרעה את השיטה הזאת, 
כדי להחדיר אמונות הבל מהובלות להמון, כדי למשוך ולהחזיק את 

מנהיגי הכיתות הללו,  מאמיניהם בהערצה עיוורת לדרך ולראשיה.
משתמשים בשיטת המציאות האחרת, ומציגים בפני עדרי צאן 
מרעיתם רעיונות שקריים בדת ובאמונה, כגון: ״אני הרבי״, ״אתה 
צריך רב שילווה אותך לאורך כל חייך״, ״השם צריך אותנו ואת 

ק לרגע אחד כל העולם ספילימוד תורתנו", "אם לימוד התורה י
ישראל כמו -הבא", "עם-בי לא תגיעו לחיי העולםהר ייחרב״, ״בלי

עץ, השורשים הם היהודים הפשוטים שלא מסוגלים לשבת וללמוד 
כל היום, ועליהם מוטלת החובה לפרנס את הצמרת, שהם הרבנים 
שנועדו מלידה ללמוד כל היום ולהנהיג את העם״, ״עם ישראל הוא 

סה לעשות לכל אחד יש את המקום שלו, ואם אחד ינ –כמו צבא 
 את תפקידו של האחר תהיה אנדרלמוסיה נוראה״, ועוד ועוד.

פים הללו יוצרים שיבושים, ומנציחים את בדרך זו המנהיגים המזוי
העוני הבערות והסכלות, הם מעצבים את נפש ההמונים ומשכנעים 

אמת. לדוגמה, האמונה השקרית שזו  –אותם לראות באמונות הבל 
י כדי לשרת את המנהיג, אין צורך שמחה לחיות בבערות ובעונ

בהשכלה ובמדעים, יצירת תלות במנהיג, אחיזה ועידוד מידות לא 
אמתיות שמונעות מהאדם לרפא את נפשו וללמוד תורה לשמה, 
וכמובן האמונה שהמנהיגים הללו הם ורק הם ״יוציאו אותנו 
לגאולה השלמה״. ויש אפילו כאלה שאומרים שהם חיים את 

 בעולם הזה, הודות לתורת המנהיג והוראותיו.הגאולה עכשיו 

ויתרה מזאת, המנהיגים המזויפים הללו שולטים בכוח הזרוע, תוך 
הטלת אימה גופנית ונפשית על עדריהם, ולוחמים ללא לאות 

הדתי בכל -מאחורי הקלעים כדי לחזק ולבצר את שלטונם בעולם
תחום מתחומי החיים ובממסד הרבני בפרט. הם משתפים פעולה 
עם כל מי שיש להם עמו מפגש אינטרסים, ללא קשר לכללי אתיקה 
ומוסר, וגורפים רווחים וטובות הנאה שמאפשרות להם להמשיך 
ולהתקיים ואף להתרחב ולהתפשט. ומפני שרוב העם אינם יודעים 

השם -הדברים, ופרסום פני אנשיאו מסוגלים לחקור אחר אמיתות 
הגדולים בתקשורת, כביכול מאמת את טענתם לגדולה ורוממות, 
הם משפיעים השפעה מכרעת על דעת שאר העולם ביחס לתורה 

 ישראל בכלל. -ועם
יורק הוא היה גאוות -ידוע שאחרי הגעת הרבי מליובאוויטץ' לניו

יהדות אשכנז ואולי אפילו רוב העולם הדתי, ולביתו עלו לרגל מכל 
קצוות תבל. עד היום מנהיגי קהילות ואנשים רגילים גאים להיות 

ל תורתו, והמערכת המשומנת החב"דית ממשיכה השליחים שלו וש
למנות שליחים בשמו. כמה שנים אחרי בניית כפר חב״ד אפילו 
משטרת ישראל ישבו ולמדו בבית המשוחזר שלו במשך שלוש שנים 

מושפעים מתמונת  הרצופות. נראה ברור, שהממסד והאוכלוסיי
היהדות שמציגים בפניהם, למרות המציאות המגוחכת שהמציאו, 

י אדם, היא לא יכולה ידאבל כמו כל מערכת שקרית אחרת מעשה 
לגנוז את אור האמת לנצח, ואמת מארץ תצמח ותטפח על פני 

 ההולכים והמתעים את העם מדרך האמת. 

 לבנו מאיר עפארי הי"ו-יקיר !יראִּ מֵ לרב הַ  תודה
 יבורך ממקור הברכות ויזכה לברכת אבות

 

 ש מן הרחמים...אפילו חרב חדה מונחת על צווארו אל יתייא
 ,עומר בן אהרן-העלון מוקדש לרפואת הבחור הטוב דוד

 ה' ירפאהו רפואה שלמה בכלל כל חולי בית ישראל.
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