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 ר"נחלק  – "לבניינה של תורה"
 מו"ר רה"ישיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי 

ּה" ּתָּ ּצַ ֵאׁש הִּ ה ה' ּבָּ י ַאּתָּ  "ּכִּ
 התייחסות לגל השרפות במדינה

 

ִציֹּון" ת ֵאׁש ּבְּ ּצֶּ  "ַויַּ

 ענק פקד את המדינה.גל שרפות בימים אלו 

( נותרו 1773-)כקות דלעל ידי מספר עצום של 

גג לראשם -עשרות אלפי יהודים בלא קורת

כל האש כילתה את  לאחר שביתם נשרף.

ם, נישואיהיום שהם אגרו ואספו מהפריטים 

. ואף לפניו, במשך עשרות שנים

משפחות נאלצו לנטוש את 

אש על -בתיהם שהיו למאכולת

ף, באותה בנוס כל רכושם.

מדרשה של -בית החומרה,

הסדר בחיפה עלה -ישיבת

. בלהבות עם ספרי הקודש שבו

אכן, ניטש א דבר הוא? והל

האם אלו הצתות במדינה ויכוח 

הן נגרמו רק בשל או ש זדוניות

הצירוף של הרוחות, מזג האוויר 

גם באופן טבעי  וטעויות אנוש.

  אבים לדיון זה.נשאנו 

להתייחס הדרך הנכונה  היהאם זו

האם זוהי צורת לדברים? 

מאורע זה אמיתית? ההתבוננות ה

ודוגמא משל כעין רק  הינו

לדילמות שכמותן יש במהלך 

את גם  עליו ללמודישיבה ספור. ב-לאיןנו חיי

הן במישור  -אופן ההסתכלות על החיים 

 . הלאומי הפרטי והן במישור

ָך זֹּאת" י ָידְּ עּו ּכִ ֵידְּ יתָ  ,וְּ ה ה' ֲעש ִ  "הּ ַאּתָ

ֲאִני " "ג עיקרי האמונה הוא:העיקר הראשון מי

מֹו  ַרךְׁ ש ְׁ ּבָ ַהּבֹוֵרא ִיתְׁ ֵלָמה, ש ֶּ ֱאמּוָנה ש ְׁ ַמֲאִמין ּבֶּ

ַבּדו  הּוא לְׁ רּוִאים, וְׁ ָכל ַהּבְׁ ִהיג לְׁ הּוא ּבֹוֵרא ּוַמנְׁ

ים ֲעש ִ ָכל ַהּמַ ה לְׁ ַיֲעש ֶּ ה וְׁ עֹוש ֶּ ה וְׁ אנו  ."ָעש ָ

בעולם הוא  מאמינים כי את כל המתרחש

ח וכשום  , ולאויעשה יתברך לבדו עשה ועושה

 חלילה. אחר, 

אכן מסתבר שבני עוולה הם העומדים מאחורי 

הצתות אלו, כולן או חלקן, מתוך כוונה לשרוף 

את יושבי הבתים הללו ולכלות את ממון 

ישראל. ביסוד מעשה זה עומד 

פים דנרלחוש רצון לגרום לנו 

ורות, הם חשבו דכיהודי כל ה

מולדתנו שבשל כך נטוש את 

אש ונכסינו. אולם, מי מצית ה

 האמיתי?

שמקומו המקדש, -וע לנו שביתיד

נשקף מחלוננו, עלה באש פעמיים. 

כפי שנמסר לנו שבתשעה באב 

. על כך 1לעת ערב הוצת ההיכל

"אמר  :2אומרת הגמרא בבבא קמא

עלי לשלם את הבערה  :הקב"ה

שהבערתי. אני הציתי אש בציון 

ִצּיֹון ַוּתֹאַכל 3שנאמר ת ֵאש  ּבְׁ ּצֶּ : 'ַוּיַ

יָה' ואני  סֹודֹתֶּ עתיד לבנותה יְׁ

ירמיהו הנביא מקונן כי  .באש"

הקב"ה הצית את האש בציון. על 

מנם כך וכך יש מקום לשאול: הא

הדבר? והלא אויבינו הם אלו שהציתו את 

מעמיק  4"נצח ישראלספר "האש? המהר"ל ב

בריו דל זה. עם שלבאר את מאמר חז"

מצריכים לימוד מעמיק, אביאם בקצרה: חז"ל 

"ק של מטה מכוון כנגד ביהמכי  5מסרו לנו
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 עמוד א ,עי' תענית דף כט 
2

 דף ס, עמוד ב 
3

 ד, פסוק יא איכה פרק 
4

 פרק סא 
5

עי' שיר השירים רבה פרשה ד, אות ו ד"ה ד"א כחוט;  

 תנחומא וירא אות מה; מדרש תהלים ל; ועוד

 לפנינו 

להי -שדר א

 המכוון כלפינו 

הקב"ה קורא 

לנו, גם אלינו 

הרחוקים 

ממוקד 

התבערה, 

 להתעורר



 

 ב

      

הקב"ה הצית  . בעת החורבןביהמ"ק של מעלה

בשעת ש 6אש במקדש של מעלה, כדברי חז"ל

 :יצאה בת קול ואמרה דשקת המפת ביישר

אתה,  - "היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת"

מאומה. אמנם לא עשית נבוכדנצר או טיטוס, 

המקדש כבר היה שרוף אבל  ,הדלקת אש

מאריך לברר  7"נפש החיים"ב בחטאות ישראל.

חריות המוסרית של אדם מישראל האאת עניין 

 ,השרפה באה ממרוםעל המתרחש בעולם. 

  .8םטיטוס רק שרף את העציואילו 

כלפי אותם הרשעים שבחרו ברע, הן ש בודאי

את  ציתוהן לה דשקמהת את בי להצית

על הדין להיות  יש ,השרפות שאנו חווים כעת

רשויות החוק להענישם על ם, ממוצה עימ

עניש דין, וכן ודאי שרבש"ע יבמלוא חומרת ה

מאיתנו נדרש להתרומם , אך .ר ברעהבוחאת 

מעבר לחשבון זה ולגבש מבט אמוני. הקב"ה 

 ,שלח אש בציון, הקב"ה שלח אש בחיפה

המקומות! ר ובשאר ימא-בבית ,צוף-בנווה

פשר יהסתיר פניו בחטאות ישראל וא הקב"ה

ת בחירתם להבעיר אש. לממש אלרשעים 

היא  רצונם בפועלהדבר שהתממשות פשוט 

 . כךלהתבונן על  עלינויד ה' ו ממש

אלא  ,נפששאין נפגעים במאידך, חסדי ה' הם 

כך למדנו  .ה כילה חמתו בעצים ואבנים"הקב

מֹור : 9מדברי חז"ל על הפסוק: בתהלים "ִמזְׁ

ָאָסף, אֱ  ת -לְׁ אּו אֶּ ָך ִטּמְׁ ַנֲחָלתֶּ אּו גֹוִים ּבְׁ לִֹהים ּבָ

ים" ִעּיִ ם לְׁ ַלִ רּוש ָ ת יְׁ מּו אֶּ ָך ש ָ ש ֶּ . שואלים ֵהיַכל ָקדְׁ
                                                      

6
נבוזראדן, שוור, דמטא זימנא סנהדרין ף צו עמוד ב: " 

הוה קטיל ואזל עד דמטא .. דמקדשא חריב והיכלא מיקלי.

בת קא זיחא דעתיה. נפקא ... להיכלא. אדליק ביה נורא

עמא קטילא קטלת, היכלא קליא קלית, 'קלא ואמרה ליה: 

 . '"קימחא טחינא טחינת

אמרה ירושלם איכה רבה פרשה א, אות מא ד"ה ממרום: "

אילו ממרום לא עשו בי מלחמה את היית יכולה  :לבת בבל

אילו ממרום לא שלחו בי אש את היית יכולה  ?!להלחם בי

קרתא  ,ינא טחנתקימחא טח ,אלא אריא קטילא קטלת ?!לי

ממרום שלח אש בעצמותי ' :לכך אמר !יקידתא אוקידתא

 '".וירדנה
7

 שער א, פרק ד 
8

עי' כד הקמח ערך אבלות חורבן ירושלים )עמו סד,  

כי לולא שנגזר חרבן בהמ"ק במהדורת מוסד הרב קוק(: "

 :וזהו ששנינו ... מן השמים לא היו האויבים יכולין לו

 ,מעצמה בגזרת שמים מרכלו -' בי"ז בתמוז הבקעה העיר'

 ".וע"כ אחז לשון הבקעה
9

 פרק עט, פסוק א 

הכיצד ניתן לפתוח במילה "מזמור"  10חז"ל

רים מסבי פרק העוסק בחורבן בית המקדש?

"אמר אסף: מזמר אני ששפך הקב"ה  :חז"ל

האבנים ולא שפך חמתו  חמתו על העצים ועל

 . על ישראל"

פינקוס דוד נפלא של הרב שמשון ראיתי משל 

צייר  :12המבאר את מאמר חז"ל זה 11זצ"ל

אש ההר התבונן על הנוף רהעומד על 

כאשר  הנוף. צייר ציור מופלא שלשמתחתיו ו

התמלא התפעלות את הציור לצייר סיים 

 את הציורראות ו. על מנת להיטיב לציורמ

ד ועהחל לצהוא  הנכונה, הראותת דמנקו

 והתפעלותשקוע בכולו לאחוריו, כאשר 

לאחור צועד  בעודו עלה בידו.מהציור היפה ש

 תהום פעורהמאחוריו הוא אינו מבחין בכך ש

ליפול  עלולשהוא ו, החושש מכך חברעמוקה. 

 ,, אולם"!ם! תהויזהרקורא לעברו: "הלתהום, 

הוא ו שקוע כל כך בהתפעלותשהצייר  מתוך

ח את ? לקהחברמה עשה  אינו שם לב לזעקתו.

הציור היפה וזרק אותו על הרצפה. הציור 

מה " הנפלא נקרע לגזרים. הצייר הזדעזע:

מה עלה בדעתך? עמל של שבועות עשית? 

"הבט  :מר חברווחודשים ירד לטמיון!" א

 "!היית נופל לתהוםאחד ועוד צעד  לאחוריך.

ינה של ענימשל נפלא כדי להבין את זהו 

גם אנו מצויים לעיתים . דשהמקת פת ביישר

 בכהות חושים, כאותו הצייר, במידה מסוימת.

ם" ה ֲעֵליכֶּ דֹול ַהזֶּּ ַער ַהּגָ י ַהּסַ ּלִ ׁשֶּ  "בְּ

טילים עשרות נפלו  "מלחמת המפרץ"בזמן 

חורבות, -יי. בתים רבים הפכו לעאביב-בתל

זוכרני כי  ויחד עם זאת היו גם ניסים עצומים.

 טיליםכי ה התבטא מישהוכאן בישיבה 

אביב מפני היותה "עיר -מתפוצצים דווקא בתל

הזדעזע  ללא הפסקה", על כל המשתמע מכך.

 :ואמר לנו כץ שליט"איעקב מו"ר הרב מכך 

 העומדת ב"ירכתי הספינה"כאשר יונה נמצא 
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 , אות יד ד"ה כלהאיכה רבה פרשה ד 
11

הרב שמשון דוד פינקוס זצ"ל חי בדורנו. הוא שימש  

משגיח בישיבה באופקים. יש מאיתנו שזכו להכירו, כרב 

 שיבלח"א. שליט"א, אהרון מורה
12

גלות ונחמה,  –פינקוס שיחות הרבי שמשמון דוד   

 כב-עמודים כא



      

 ג 

בעובדי אה יה מליכל האוניתה היי ,שברילה

 היוזעק לאלמהם כל אחד  רה.ז-עבודה

בראותם כי הסער איננו שוכך,  להושיעם.

ַער  :13שהודה ואמר ,את יונה העירו י ַהּסַ ּלִ ש ֶּ "בְׁ

ם" דֹול ַהזֶּּה ֲעֵליכֶּ ודאי היה  , אכן אני אשם!ַהּגָ

הלוא  לפטור את עצמו מן הדין, ולטעון כייכול 

ואפיקורסים  רהז-האחרים הם עובדי עבודה

וא לא והסער בא בשל מעשיהם הרעים, אך ה

י טל את האחריות על עצמוננהג כך ו ּלִ ש ֶּ : "בְׁ

דֹול ַהזֶּּה" ַער ַהּגָ פועל  בורא העולם .14ַהּסַ

ָאָכיו " -באמצעות מערכות הטבע  ה ַמלְׁ ֹעש ֶּ

ָתיו ֵאש  ֹלֵהט רְׁ ש ָ פועל דרך  כן, ו15"רּוחֹות מְׁ

טוב והן כשהיא נוטה להן  ,הבחירה האנושית

אלו דברים אכן, היא נוטה לרע. חלילה כש

כשם שלומדים כל ים לימוד עמוק, מזקיק

השגחה "בסוגיה זו, סוגיית נכתבו סוגיה. 

מרובים, המבארים את ספרים  ,"ובחירה

השילוב שבין הבחירה החופשית המאפשרת 

המתרחש כל את רצונו עם ידיעתנו שלכל אחד 

  נגזר מלמעלה.

ם" ִלימּו ֵעיֵניהֶּ עְּ תֹוַתי הֶּ ּבְּ  "ּוִמׁשַ

רבה להתבונן בזהירות  ןלאחר הקדמה זו נית

 .בדברים

אמר רב יהודה ברי "מובא:  16במסכת שבת

ה מצויה אין הדלק :דרב שמואל משמיה דרב

ִאם ' :17שנאמר אלא במקום שיש חילול שבת, וְׁ

י  ּתִ ִבלְׁ ת ּולְׁ ּבָ ַ ת יֹום ַהש ּ ש  אֶּ ַקּדֵ עּו ֵאַלי לְׁ מְׁ לֹא ִתש ְׁ

ם  ַלִ רּוש ָ ֲעֵרי יְׁ ש ַ א ּובֹא ּבְׁ ָ ֵאת ַמש ּ ת ש ְׁ ּבָ ַ יֹום ַהש ּ ּבְׁ

ם  ַלִ רּוש ָ נֹות יְׁ מְׁ ָלה ַארְׁ ָאכְׁ יָה וְׁ ָערֶּ ש ְׁ י ֵאש  ּבִ ּתִ ִהּצַ וְׁ

ה ּבֶּ לֹא ִתכְׁ ה'. מאי 'וְׁ ּבֶּ לֹא ִתכְׁ : ? אמר רב נחמן'וְׁ

בשעה  ,"הלכבות בשעה שאין בני אדם מצויין

להשתלט על האש מכל  לא ניתןשאו במצב 

"אמר אביי: לא חרבה ירושלים מיני סיבות. 
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 יונה פרק א, פסוק יב 
14

לימים ראיתי כעין מעשה זה מובא אודות הרב מבריסק,  

 הגרי"ז זצ"ל.
15

תהלים פרק קד, פסוק ד. עי' שיחות הרצי"ה בראשית  

 .289-290, עמודים 5וישלח, סדרה ב 
16

 דף קיט, עמוד ב 
17

 ירמיהו פרק כז, פסוק יז 

: 18יל שחללו בה את השבת שנאמראלא בשב

תֹוָכם' ם ָוֵאַחל ּבְׁ ִלימּו ֵעיֵניהֶּ עְׁ תֹוַתי הֶּ ּבְׁ  .'"ּוִמש ַ

, דיבר שנים, בעת לימודי בישיבהלפני עשרות 

שבת ות הלילמ דאחב שליט"א מו"ר הרב הדרי

ואופייה. באותה  שמירת השבת בישיבה בנושא

שאם  19מגדולי ישראלשיחה הרב הביא מסורת 

הדבר ה מזלזל בדברים קטנים יהודי בווילנ

את דתו. פירוש שבפריז יהודי ממיר  משפיע

, כאשר מעגלים-מעגליםעשוי כעולם הדבר שה

שולח את , ה20המדרש-המעגל המרכזי הוא בית

השפעתו למרחוק. הרב הדרי דיבר אז על 

האווירה הרוחנית חיזוק השבת בישיבה, חיזוק 

יתר שמירה על ל בשבת בישיבה, שתביא

 . שדרות עם ישראלשבת בכל ה-קדושת

מדגיש כי  21על אתר א במסכת שבת"רשההמ

 ,הניםועל הכמדובר  בפסוק המובא בסוגיה

"שהם מורי התורה, ולפי שאיסורי שבת אין 

ידועין להמון העם, כגון: הקשירה והטלטול 

וסחיטת לימון והליכה ודיבור שלא לצורך, 

-שהוא הכהן להודיען לעמי כםחלמיד וראוי לת

העלימו עיניהם של  ,הניםוהכ ,אבל הם . הארץ

אחל ' ל ידי זה:וע ,בכל זה ארץה-מיע

  .'"בתוכם

ברוח דברים אלו ניתן להוסיף את הפן שלנו. 

מסכת שבת.   בישיבההשנה נו לומדים א

נם ויש נם צדדים של לימוד עיוןישבמסכת זו 

 ".ליבא דהלכתא"א -צדדים של לימוד הלכתי 

בישיבה ישנן מסגרות שונות החולקות את זמנן 

סוגיות אלו לא  ללמודבין הצדדים הללו. עלינו 

אם מתוך כי רק מתוך רצון לרכישת ידע, 

ֹמד שאיפה " ֹמַע, ִללְׁ יל, ִלש ְׁ ּכִ ַהש ְׁ ָהִבין, ּולְׁ לְׁ

ים ַקּיֵ ֹות ּולְׁ ַלֲעש  ֹמר וְׁ ד, ִלש ְׁ ַלּמֵ , לממש את 22"ּולְׁ

 ו לביתנו עלינובבואנ הנלמד בכל מעגלי חיינו.

 וכן בפוגשנו את, את הנכון לעשותלדעת 
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 ב, פסוק כויחזקאל פרק כ 
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 הובאה בספר "מדור דור" של מרדכי ליפסון 
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התורה באירופה, -ווילנה של אותם הימים היוותה מרכז 

 עד כי כך שכונתה "ירושלים דליטא".
21

 ד"ה "בשביל שחיללו" 
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מתוך ברכת "אהבת עולם". עי' אבות פרק ד, משנה ה,  

הלומד על מנת "ה "מספיקין": "דותוספות יום טוב 

 ".וי לומד לשמהלעשות ה



 

 ד

      

שסביבנו עלינו לדעת את המותר ואת העולם 

עלינו לדעת את בצבא בשרתנו  כך גם, האסור

במשפחתנו עלינו לדעת את להגיד, והנכון 

ילדינו. זוהי החובה ו הדריך את נשותינול הנכון

בית  המוטלת עלינו, חובשי בית המדרש.

המרכזי של שמירת השבת עגל המדרש הוא המ

 .בעם ישראל, ומכוחו תבוא הקרנה על כל הכל

נּו ֲעִללֹות" ּכְּ לֹו ִנתְּ עֹות ה' וְּ י ֵאל ּדֵ  "ּכִ

ברם, חלילה שלא יוסק מדברינו כאילו יש 

מקום לתלות אשם בדבר באיזה יחיד או 

ציבור, שאינם שומרים על השבת כדבעי. 

חשבונות שמיים של שכר ועונש הם מעבר 

בהלכות  "םשמלמדנו הרמבשגתנו, כפי לה

אין "ו :חשבון הזכויות והעוונותלעניין תשובה 

והוא  ,ל דעות-שוקלין אלא בדעתו של א

 ."נותויות כנגד העווהיודע היאך עורכין הזכ

איננו מסוגלים, ואף איננו חפצים, להיות 

העולם. לעיתים -כ"מנהלי חשבונות" של בורא

יש שנכשלים בזה, אפילו מקרב הנושאים 

 בכתרה של תורה. 

ֵיָדֵעם" ה ָנבֹון וְּ ָיֵבן ֵאּלֶּ   "ִמי ָחָכם וְּ

, חלילה לנו מלעבור על מאורעות אלו אם כן

להתבונן על הדבר לסדר היום, כי אם עלינו 

פת ערי ישראל במדינת יהזה של שר הנורא

 . מצב נוראי זה בו נשרף ביתם שלישראל

בו מקומות תורה היו עשרות אלפי יהודים, 

בעין  אש מחייב אותו להתבונן עליו-למאכולת

כל בסופו של דבר  , שהלואשל אמונה

". אין עוד מלבדו"וית' ממנו המעשים הינם 

טבע העולם הוא שהזמן חולף והדבר נשכח 

כבר עוסקים באופן הפיצוי או השיפוי,  מלב,

ואין איש שם על לב. יש לנו להתרגל למבט 

נו הארוך בישיבה ומראוי לנו שבמשך יאמוני. 

נמצא את הזמן לעסוק בסוגיות עמוקות אלו 

שהחלנו לבאר. ב"ה ישנם ספרים רבים 

וחשובים בנושאים אלו, לדוגמא: "רעה 

 נפלא של הרב משה שפיראה וספר -אמונה" 

מסדרת  "אמונה והשגחה" , ספרישליט"א

זו הינה מלאכה ורבים אחרים. , "שפתי חיים"

חשובה היא שהרי יסוד  ולםא ,גדולהמלאכה 

 לדעת. ודי על יההדבר הראשון שזה הינו 

ללמוד ממאורעות  ונשעלי אולם הדבר העיקרי

כלפינו. המכוון להי -לפנינו שדר אש הוא אלו

הרחוקים ממוקד , גם אלינו הקב"ה קורא לנו

ללמוד מסכת שבת  - התבערה, להתעורר

להלכה  הלימוד עדאת כראוי, לברר יותר 

את למד לאחרים הראוי לכך אף י .למעשה

. שלמד כאן בישיבה ההלכות שבת ושמירת

, עלינו להתחזק בעניין צביונה הרוחני בנוסף

אכן תהיה מעין עולם שהשבת  -של השבת 

, שזמירות שבת תהיה יותר מרוממתה, שאבה

שולחן ש יתעצמו ויתגברו,השבת בישיבה 

. בע"ה הדבר השבת יהיה שולחן של קודש

 ,ו של כל אחד ואחדבביתגם  יתפשט ויקרין

שפיע יותר ומתוך כך י על משפחתו וילדיו,

 ויותר. 

ג ַעל ה'" ַעּנַ תְּ  "ָאז ּתִ

שואל שאלה נוקבת בשמו של  23הנביא ישעיהו

אֹוִתי יֹום יֹום " , הלואמבינים אינם הם  העם.

ּון רֹש  הלוא הם לומדים תורה, ואם כן  ,"ִידְׁ

לֹא ֵתָדע" נּו וְׁ ש ֵ ינּו ַנפְׁ לֹא ָרִאיָת ִעּנִ נּו וְׁ מְׁ ה ּצַ  ?"ָלּמָ

הנביא עונה על כך במספר דברים המצופים 

ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב "כמהעם ביומו של הצום 

ךָ  מֶּ ש ַ "ועוד, ואכן  "ַלחְׁ ָרא ַוה' ַיֲענֶּה ּתְׁ קְׁ ע ָאז ּתִ ּוַ

ִני יֹאַמר ִהּנֵ  ביא מסיים בהדגשת דמותהנה ."וְׁ

ָך "של השבת:  הרצויה לֶּ ת ַרגְׁ ּבָ ַ יב ִמש ּ ש ִ ִאם ּתָ

י ש ִ יֹום ָקדְׁ יָך ּבְׁ ֹות ֲחָפצֶּ ת עֹנֶּג , ֲעש  ּבָ ַ ָקָראָת ַלש ּ וְׁ

צֹוא  יָך ִמּמְׁ ָרכֶּ ֹות ּדְׁ ּתֹו ֵמֲעש  דְׁ ִכּבַ ד וְׁ ֻכּבָ דֹוש  ה' מְׁ ִלקְׁ

ָבר ר ּדָ ַדּבֵ ָך וְׁ צְׁ פְׁ ָאז "במצב זה יתקיים:  ."חֶּ

ַעּנַג ַעל ה' תְׁ הכל יתנהל על הצד היותר  "ּתִ

יָך ַעל"טוב,  ּתִ בְׁ ּכַ ִהרְׁ יָך  וְׁ ּתִ ַהֲאַכלְׁ ץ וְׁ ֳמֵתי ָארֶּ ּבָ

 מדינת ישראל תשב לבטח,, "ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביךָ 

ר" ּבֵ י ה' ּדִ י ּפִ   ."ּכִ
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 פרק נח, פסוקים  


