ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

לזכרו של רבינו הרב אלישע
הרב אריה מרזר

2
3

לצאת מן המיצרים

שיחות הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

נתן קוטלר

חירות

הרב יורם אליהו  //מידה בפרשה

5

השלמת הייעוד ע"י הנישואין

6

אסתר אברהמי  //זוגיות

יום עיון לקראת
ט"ו בשבט

יתקיים ביום ראשון י"ד בשבט
פרטים בגליון הבא ובערוץ מאיר.

אבד צדיק מן הארץ
למשפחת וישליצקי היקרה
קבלו נא את תנחומינו על עלייתו לשמי מרומים
של הרב העניו הצדיק

זצ"ל

אשר התקיימו בו דברי הרמח"ל על החסיד ,שכל כוונתו
טובת הדור כולו לזכותם ולהגן עליהם ככתוב אמרו צדיק
כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו ,שכל הדור אוכל מפרותיו
בנחמת ציון וירושלים תנוחמו
דב ביגון ובית מכון מאיר לדורותיו
הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

שרה רז בת מיכל והרב יהושע עמרם
נפטרה ה' שבט תש"ע
תנצב"ה

הדלקת נרות מוצאי שבת
י-ם
 16:18י-ם 17:33
ת”א
 16:36ת”א 17:35
חיפה  16:26חיפה 17:32

ה' שבט ה'תשע"ט | גליון
נא לשמור על קדושת הגליון

להאיר בחשכה

4

הרב אלישע וישליצקי

בס"ד | שבת פרשת

בא

1202

מכת החושך שניחתה על המצרים היתה בשתי דרגות ,ככתוב:
"ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים ,לא ראו איש את
אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים" (שמות י ,כ"ג) רש"י מפרש:
"שלושת ימים היה חושך של אופל ,שלא ראו איש את אחיו ,ועוד
שלושת ימים אחריו חושך מוכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו.
יושב אין יכול לעמוד ועומד אין יכול לישב" ,דהיינו ,אחזם שיתוק.
גם בחיינו ,בחיי הכלל והפרט ,ישנם לפרקים מצבים של חשכה.
כאשר אדם לא רואה ולא חש את רעהו ,כאשר חדלות האחווה
והאהבה בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ,האדם שרוי בחשכה
רוחנית ונפשית ,כמו במצרים בשלושת הימים הראשונים .וישנה
מדרגה ירודה עוד יותר כאשר אדם מסתגר בתוך עצמו ומנתק
עצמו מהסובב אותו ,ממשפחתו ,מעמו ומארצו – הוא מאבד את
חיוניותו ואת יכולתו לפעול ולעשות ,הוא בבחינת "ולא קמו איש
מתחתיו" ,משותק ותקוע במקומו – כאדם השרוי בדיכאון עמוק.

נכון לעכשיו

המדיה והתקדמות העולם

העלון לכל המשפחה

נכון לעכשיו ,בראותנו בני אדם השרויים בחשכה רוחנית,
רגשית ונפשית ,המנתקת אותם ,ולפעמים משתקת אותם ,עלינו
לעזור להם להאיר את נשמתם הטובה המכוסה לפעמים במעטה
של עצבות ,כעסים ומידות לא טובות ,לרוממם ולחבר אותם אל
עצמם ,אל עמם ,ואל ארצם ,שיגיעו לבחינה של בני ישראל במצרים
ככתוב "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" (שמות כג) ,להעניק
להם אהבה וחום ותשומת לב ,אפילו מי שנראה בעינינו כ'רשע',
וכפי שאנו אומרים בהגדה של של פסח :דיברה תורה כנגד ארבעה
בנים :חכם רשע תם ושאינו יודע לשאול .דיברה תורה גם אל הרשע
המוציא עצמו מהכלל ,כדברי רבי מאיר "בנים אתם לה' אלקיכם
בין כך ובין כך קרויים בנים  ...והיה במקום אשר יאמר להם לא
עמי אתם יאמר להם בני אל חי" (קידושין לו א).
זכה הרב העניו אלישע וישליצקי זצ"ל לפעול כל ימי חייו ,להאיר
את לבם ונשמתם של עם ישראל במסירות נפש גדולה ,ואכן אף
זכה שעם ישראל החזיר לו אהבה גדולה ,כפי שחווינו בהלוויתו.
אלפים רבים באו לחלוק לו כבוד אחרון .זכותו תגן על משפחתו
ועלינו ,ועל כל עמו ישראל.
מהמצפה לישועה השלמה
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ובאמונה

1

לזכרו של רבינו הרב אלישע
כל כך קשה לנסות לקמט במילים ,אישיות שכל חייה חתרה אל מעבר
למילים ,להגדרות ולסיסמאות.
רבינו הרב אלישע היה מחנך .הוא יצר נפשות .הוא חזר על אמיתות
אינספור פעמים ,והדברים שכוונו ישירות אל הנפש חדרו לשם ,עמוק
מאוד ,הרבה מעבר לשכל .הם הפכו להיות החיים בעצמם.
הוא חינך אותנו לחשוב ,לברר ,לא להעתיק ,לאמת הכל בליבנו ,להיות
נקיים מססמאות.
הוא היה משנן באוזנינו על הפירוש הפשוט של המשנה ב'אבות' (א ,ד')
'והוי מתאבק בעפר רגליהם' את פירוש רבי חיים מוולוז'ין ש'מתאבק'
לשון מאבק .דהיינו שב באבק רגליהם של חכמים ,אך תתאבק ,תשאל,
תברר ,תאמת ,רק כך הדברים יהפכו להיות החיים בעצמם ולא 'פלקטים'
כלשון הרב.
היו לו המון חיילים ,המון תלמידים שראו בו
מורה דרך וחשבו מה הרב היה עושה או אומר
בסיטואציה זו או אחרת ,ציבורית או פרטית .אך
הוא לא היה מפקד ,הוא היה מורה דרך להמונים
רבים אך מעולם הוא לא הורה.
הרב אלישע היה איש אמת לאמיתה.
היתה לו אמת חדה אך מאוד רחבה .אמת לא
מתפשרת ,אך מאפשרת ומכילה בתוכה המון
פנים וגוונים ,אמת שאוהבת את השלום ,את
התמונה השלמה ,את השלימות.
אמת שבענווה גדולה רואה בכל גוון וציבור
פיסה ממנה .לכן היא לא יורה ושוללת ,אלא
מקרבת ,מאחדת ,יוצרת חיבורים ולכן כ"כ
הרבה סגנונות וגוונים מצאו בה מקום .מקום
בלב של מי שחי את האמת הזאת וכל כך אהב ,כיבד והרגיש שיריים לכל.
הוא תבע דיוק בלימוד ודיוק בחיים ,מין שלמות כזו .הוא צעק שלא
יתכן לדקדק רק במה שמכניסים לפה ולא במה שמוציאים ,ולכן הוא
דייק במילותיו ואפילו בפרטים קטנים.
הוא חזר ואמר שלא יתכן לדקדק בכל פרטי הלכות שבת ,אך לא להקפיד
באותם דברים שאדם דש בעקביו כתשלום שכר שכיר ,שמירת הלשון וכד'.
הרב אלישע לא היה רב ,הוא היה 'חבר אחד' ,לא היו לו תלמידים ,היו
לו חברים ,כך לפחות הוא רצה.
היו לו המון חברים מקשיבים שכ"כ אהבו להקשיב לו ,רצו שיהיה 'ראש

הרב אריה מרזר
המדברים בכל מקום' אך מצידו הוא רצה תמיד רק להקשיב ,להיות
שם ,לא לדבר .בכל מקום הוא דיבר אחרון ,אם בכלל ,אחרי שתיקה
ארוכה ,והקשבה עמוקה.
רבינו הרב אלישע חי את החיים בכל עוצמתם ,בכל הדגשים והפינות.
כשהוא פגש אדם הוא לחץ את ידו בכל הכוח' ,לחיצה של הרב אלישע'
שהרעידה את הארץ ת"ק על ת"ק פרסה.
כשהוא הגיע לחתונה הוא כולו היה שם ,רוקד ושר בכל כוחו ,מרוכז
ודבוק כולו במילות השיר.
כחתנים ,חיכינו לרגע שבו ייכנס הרב לאולם (בדר"כ בשעות המאוחרות
של הלילה) יוכנס מיד למעגל הפנימי ,וילפות את החתן ב'חיבוק של
הרב אלישע' ,חיבוק ארוך ,אוהב ,שותף ,כ"כ שמח בשמחתך.
כשהרב אלישע קרא הפטרה הוא כולו היה
בתוכה ,מלטף ומלטש כל מילה.
כשהוא קרא בראש השנה את סיפור חנה
המתפללת לילד הוא בכה איתה בכי תמרורים
כעקרה ,הוא בכה איתה בתפילתה בשילה,
ודיבר איתה 'על ה' ולא 'אל ה'.
וכשהוא קרא הפטרות שאר נביאים המתעסקים
בחזונות הוא שמע את הנביא באוזניו וראה את
דבריו מתקיימים בימיו .וכל הציבור היה שם
איתו.
זו כנראה הסיבה שהציבור אהב לשמוע את
הרב אלישע קורא הפטרה ,אפילו שהוא קרא
אותה כ"כ לאט .כי מעטים האנשים שכחלק
מתביעת השלמות שלהם מבינים כל מילה
בנביא ,חווים אותה וחיים אותה כך.

הוא לא היה מפקד ,הוא
היה מורה דרך להמונים
רבים אך מעולם הוא
לא הורה.
_
רבינו הרב אלישע
חי את החיים בכל
עוצמתם

ִמ ִּליםִ ,ט ְב ָען ֶׁש ְּמ ַצ ְמ ְצמֹותָ ,מלֹות ֶאת ָה ִע ָּקר ִמן ַהּג ֶֹדל
ּשּׁומן
ּתֹובעֹות ֶאת ִר ָ
ּתֹורה ְ
ִמ ִּלים ֶׁשל ָ
וְ ֹלא ָּת ִמיד נִ ְׁש ָמעֹות...
יׁשע נֶ ְח ָקקֹות ְּב ֵאׁש ֲא ִמ ָיר ָתן
ִמ ִּלים ֶׁשל ָה ַרב ֱא ִל ָ
ּלֹוה ֶטת ְּב ַא ֲה ַבת ה'
ִמּנִ ְׁש ָמתֹו ַה ֶ
ׁשֹומ ָעיו
ַה ְּמ ַד ֶּב ֶקת ֶאת ָּכל ְ
חֹוקקֹות ֶאת ַה ְּמ ִציאּות ְּב ַמ ֲע ָׂשיו
ִמ ִּלים ַה ְ
ּכֹוחן ֶׁשל ְׁש ֵּתי ִמ ִּלים ַּת ְמ ִצית ַחּיָ יו
ִמ ָ
 ַע ְבּדֹו ִהנְ נִ יְּכ ֶע ֶבד ה' ִה ְת ַה ֵּלְך ָח ְפ ִׁשי
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רבינו הרב אלישע היה הרבה יותר מסך כל הסיפורים שסופרו ויסופרו,
וכל המילים רק יתנו גבול ומידה למה שהוא גדול ממידה.
קשה עלינו פרידתך רבינו הרב אלישע
תלין בטוב ותקיץ ברחמים.
אחוז בכל כוחך בכיסא הכבוד ,תתפלל על ה' שיבולע המוות לנצח
ובקרוב נראה בתחיית המתים (המילים אותם צעקת בחזרת הש"ץ של
מוסף ושחרית של שבת) אז יקיצו וירננו שוכני העפר ואתה בתוכם.
תהא נשמתך הגדולה צרורה בצרור החיים.

ֵמ ַעל ְמ ַמ ֵּדי ַהּזְ ַמן וְ ַה ָּמקֹום
ַאְך ָמצּוי ְּב ָכל ֵעת ְּוב ָכל ָמקֹום ֵא ָליו נִ ְק ָרא
"הנְ נִ י!"
זֹועק ָּת ִמיד ִ
עֹומד ָה ֵכן ִל ְפנַ י ה' ְל ַבּדֹו וְ ֵ
ְּכ ֵ
ּכֹוחָך
ּיּותי ַה ַּקּיֶ ֶמת ִמ ֲ
ִהנְ נִ י ִּב ְמלֹוא ַע ְצ ִמ ִ
רּוכה ָּת ִמיד ַאְך ְל ַמ ַענְ ָך...
ְּוד ָ
דֹולים
וְ ִל ְׁש ֵא ָל ֵתנּו ֵּ -כ ַיצד ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְמ ִׁשיְך ַא ַחר מֹות ּגְ ִ
הֹותירּו נְ ַמ ֵּלא ֲאנַ ְחנּו,
ֵה ִׁשיב ֶ -את ֶה ָח ָלל ֶׁש ִ
יהםַּ ,ד ְר ָּכם...
ּדֹות ֶ
יהםִ ,מ ֵ
ְּב ִסּגּול ַמ ֲע ֵׂש ֶ
דֹורׁשְּ ,כ ַמ ֲא ָמרֹו-
וְ ַע ָּתה נִ ְפ ַער ֲח ַלל ֲענָ ק וְ ֵ
ימה"...
ימהַ ,ל ְּמ ִׂש ָ
"ק ִד ָ
ָ
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יפה

פרשה ונפש בחבלי משיח

לצאת מן המיצרים
בעימות שבין פרעה לבין משה רבנו ואהרן
הכהן בפרשתנו יש עליית קומה; נראה שבפעם
הראשונה חלה איזו התרצות אצל פרעה בדבריו:
ֹשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן ֶאל ַּפ ְרעֹה
ּיּושב ֶאת מ ֶ ׁ
"וַ ַ ׁ
ֹלה ֶיכםאמר ֲא ֵל ֶהם ְלכּו ִע ְבדּו ֶאת ד' ֱא ֵ
וַ ֹּי ֶ
ִמי וָ ִמי ַהה ְֹל ִכים" (שמות י ,ח)
אבל מתברר שפרעה נשאר עדיין בטעות
עמוקה ,בעיוות ,שאולי אפשר להבין אותו
בשפה האנושית; הוא אומר:
"לכּו נָ א ַה ְּג ָב ִרים וְ ִע ְבדּו ֶאת ד' ִּכי א ָֹתּה ַא ֶּתם
ְ
שים וַ יְ גָ ֶרׁש א ָֹתם ֵמ ֵאת ְּפנֵ י ַפ ְרעֹה".
ְמ ַב ְק ִ ׁ
(שם ,יא)
כי הוא חושב שעבודת ה' היא פולחן ,מין טקס
כזה ,חיצוני-מסגרתי .אבל משה רבנו אומר לו:
נֹותנּו
"בנְ ָע ֵרינּו ִּובזְ ֵקנֵ ינּו נֵ ֵלְך ְּב ָבנֵ ינּו ִּוב ְב ֵ
ִּ
ְּבצֹאנֵ נּו ִּוב ְב ָק ֵרנּו נֵ ֵלְך ִּכי ַחג ד' ָלנּו"( .שם ,ט)
כל העם .יציאת מצרים איננה יציאה פרטית,
כיתתית ,קבוצתית .ואין היא יציאה של פרטים
כאלה ואחרים ,אלא יציאה של הכלל כולו.
אולי משום כך פרשיית האור והחושך משמשת

שיחות הרב אלישע וישליצקי זצ"ל  //פרשת בא

על פי חז"ל בירור נוקב מי הם פושעי ישראל.
הם אלה שלא רצו לצאת ,אלה שפרשו מן הכלל,
אלה שכפרו בעיקר .זהו המקור לדברי בעל
ההגדה על הבן הרשע ,אשר הוא מי שמוציא

סוד העבודה אינו
מתחיל מהציווי אלא
מהקשר הנשמתי
לאומה כולה.
את עצמו מן הכלל – שכפר בעיקר .ומשום כך,
גם הביטוי שמופיע בדבריהם" :מגיד שמאחר
שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק
לרשע( "...רש"י שמות יב ,כב ע"פ מכילתא)
מה פירוש הדבר 'אינו מבחין' ,הרי לכאורה

ראיתי איש שקומתו משתופפת
ובכל זאת נראה למרחקים
ראיתי איש עומד תמיד בצד
אבל המרכז תמיד סביבו
ראיתי איש שממעיט בערך עצמו
וכך וכולם מוקירים אותו
ראיתי איש ,אמיתי ,והוא איננו!
אני עומד בלב ליבו של קהל עצום שקט מנומס ,שבא לשמוע
ולשתות עוד מעט מהמעיין הנקי הזה של הרב אלישע.
לנסות ללוות אותו בדרכו האחרונה ותוך כדי הליווי ,מעט להתחכך
ולספוג מהגדלות הקטנה של האיש הענק האדיר שידע לשים
במשך כל חייו את עצמו בצד ולהיות בכל יישותו עבד לעם,
עבד לקב"ה ,ועבד לאמת הצרופה הנקייה שלא נוגעת בשום
דבר ולא מבקשת לה כלום ,שהיא שלמה מצד עצמה ,וכל זה
בענווה אבסולוטית שהקרינה יותר מכל דבר אחר .ומבלי משים
הפך להיות מה שהיה  -לא מצד רצונו אלא מצד רצוננו שלנו,
אלו המבקשים תמיד  -רועה מנהיג שיחרוש ויזרע ויטחן להם

בין צדיק ורשע צריכה להיות אבחנה ברורה?
אלא ,כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית;
אם הכלל אינו ראוי ,אז גם הפרטים הם חלק
מהכלל וממילא ,הם נמצאים בסכנה .אין מושג
של יציאה מהכלל.
ולכן "וְ ַא ֶּתם ֹלא ֵת ְצאּו ִאיׁש ִמ ֶּפ ַתח ֵּביתֹו ַעד ּבֹ ֶקר"
(שם ,יב ,כב) איננה מצווה לדורות ,אלא רק
לדור יוצאי מצרים.
וזה אולי חלק מהנקודה של התשובה הפנימית
"מה ָה ֲעב ָֹדה ַה ֹּזאת ָל ֶכם" (שם ,יב ,כו);
לשאלה ָ
אם נולדנו ככלל ,אם נפשנו קשורה לכלל ,אז
זהו סוד העבודה .סוד העבודה אינו מתחיל
מהציווי אלא מהקשר הנשמתי לאומה כולה.
"יהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו ,תחילה
וראש לפדיון נפשנו" ,ושבת שמחה ומצמיחה
וטובה לנו ,לכם ולכל ישראל.

ערך הרב ליאור לביא ע"פ
שיחות הרב בווצאפ בשנת תשע"ח

את הקמח ויאפה לחם .ובדלותנו הרבה וגדלותו הפך להיות מרכז
רוחני מהלך ,שמרים על נס צנוע אך נראה למרחקים עצומים את
דרכה של תורה ,מתובלת במשנת מרן הרב ,ונותן לכל איש די
מחסורו אשר יחסר לו.
ואני עומד בין קהל גדול ,ממתינים לשמוע את הקולות הנוראיים
שייצאו מערימת רמקולים ענקית וינסו להרים על נס את פועלו.
ולמרבה הפלא הם אינם משמיעים אפילו לא קול קטן ...ומתקלה
לתקלה.
ולא בכדי ,אילו היה עומד כאן או יכול לארגן את הלווייתו ,היה
קובל בענוותנותו הרבה ומבקש בכל לבו לא להעיז לעשות ולו
קמצוץ ממה שנעשה כאן.
ולא זו בלבד אלא היה ודאי ושואל :וכי במה אני עדיף מהלווייתו
של השכן האתיופי ,או פלוני אחר.
אין לי ספק שהוא גם זה ששידל את הרמקולים בסוף לדבר ,שלא
בטובתו ,כדי שלא לייגע את עמך בית ישראל העומדים בקור.
אני מניח שהוא יגיע למעלה ,יחייך בביישנותו ובצניעותו הרבה
מול הבורא ,יסתכלו אלינו ביחד למטה ואז יאמר לו:
"מה הם עושים עניין .בסה"כ רציתי לחיות ישר.
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המדיה
והתקדמות העולם
שאלה :במהלך הסדרה למדנו על 'התקדמות העולם',
אך עלינו לשאול :אם אכן העולם מתקדם ,כיצד
ייתכן שכלי-התקשורת מדווחים חדשות לבקרים
שהעולם מידרדר מבחינה מוסרית?!

תשובה :במאמר זה נברר מדוע נדמה שהעולם
מידרדר ,אף על פי שבמציאות באמת הוא מתקדם.
נציע שתי סיבות לכך :הראשונה ,היא האשליה
הגדולה של המדיה .המדיה הופכת את הנדיר
לתופעה ואת המיעוט שאינו מצוי למצוי ,ויוצרת
אשליה שהרוע מרובה על הטוב .הנקודה השניה
היא שהשחיתות והעוול היו קיימים מאז ומעולם,
אך בעבר לא היו כלי-תקשורת לחשוף אותם .אך
כיום הרוע אינו יכול להסתתר מהתקשורת ולכן אנו
שומעים היום יותר מתמיד על שערוריות ופשעים.

האשליה הגדולה של המדיה

לפעמים לפני שעומדים לצרוך את כלי-התקשורת,
אנו לוקחים נשימה עמוקה ושואלים את עצמנו בחשש
"אלו דברים נוראיים קרו מאז הפעם האחרונה ששמענו
חדשות?" נשמע מוכר? לעיתים אנו מקבלים תחושה
שהעולם הוא מקום ממש לא סימפטי ומלא ברוע.
אבל האם זה נכון? האם באמת הרע מרובה על הטוב?
ואם לא ,איך ייתכן שאנו שומעים רק על הדברים
השליליים? האם זו נאיביות להתמקד בטוב?
הרב יונתן זקס ,הרב הראשי הקודם של בריטניה,
מספר בספרו 'חדוות החיים' )Celebrating Life(,
על ניסוי שנהג לערוך בהרצאותיו .הוא היה לוקח
דף לבן שסימן בו מראש נקודה שחורה ,מראה את
הדף לקהל ושואל "מה אתם רואים?" הוא מעיד שרוב
האנשים אמרו שהם ראו נקודה שחורה ואז היה שואל
אותם 'אם רוב הדף  -לבן ,מדוע להתמקד בנקודה
שחורה קטנה?'
הרב זקס מסביר שזו האשליה הגדולה של המדיה .נניח
שבאמת העולם היה ברובו רע ,האם היינו מתרגשים

כשהיינו שומעים על פשעים ועבריינות? סביר להניח
שלא ,לכן דווקא משום שהעולם ברובו הוא טוב,
אנחנו מוטרדים בכל פעם מחדש כאשר קורה דבר
רע .ככל שהמאורע נדיר יותר ,כך ההתעניינות גדולה
יותר .המדיה עוטפת אותנו באשליה שהעולם הוא
רע ,רק משום שהיא מדווחת על הדברים השליליים
שקורים .אם הכול הוא רק "מעגל קסמים" של 'רייטינג-
פרסומות-כסף' ,אז מדוע להראות מציאות אמיתית?!
הרי הטוב אינו יוצר 'סקופים' גדולים במיוחד.
הרמב"ם כותב במורה נבוכים (חלק ג פרק י"ב) שטעות
גדולה לחשוב "שהרע במציאות יותר על הטוב" .הרע
שקיים אינו מגיע מטבע הבריאה ,אלא מגיע בעיקר
מהרוע שהאדם מביא על עצמו ועל הזולת .הרמב"ם
כותב שכאשר מתבוננים בכלליות על העולם ,מתפעלים
מכל החסד והטוב שהקב"ה עושה בעולם ומבינים שהטוב
מרובה מן הרע.
אין ספק שאסור לנו להיות נאיביים ,הרע בעולם
הוא ממשי ונשקף ממנו איום גדול אם לא נתקומם
ונלחם נגדו .אך דווקא משום שאנו יודעים שהטוב
מרובה מן הרע ,אנו שואבים אמונה וכוחות למגר
את הרוע מן העולם.

הרוע אינו יכול להסתתר

לפעמים ישנה תחושה שאנו חיים כיום בעולם המלא
בשחיתות וברשע ואנו מתבוננים בנוסטלגיה לעבר,
אך האמת היא שהדורות שעברו לא היו טובים יותר
מהיום (ראה :קהלת ז ,י) .גם בדורות עברו הייתה
שחיתות והיה רוע ,אך ההבדל הוא שבעבר בני האדם
היו יכולים להתנהג בעריצות וברשעות בפינות אפילות
בעולם ואיש לא היה יודע על כך ,השחיתות הושתקה
והרוע הודחק .אך כיום הרגישות הציבורית התפתחה
והרף המוסרי עלה ובני האדם לא מוכנים לסבול יותר
מעשי שחיתות ורשע .כיום ,אפילו שליטים דיקטטוריים
ותיקים חוששים מדעת הקהל הבינלאומית.
אמנם ,לעיתים המדיה אינה אובייקטיבית ונגועה

"ישראלים הם אנשים שמדברים
בצעקות משני צדי המדרכה ,העיקר
שלא יצטרכו לחצות את הכביש".
הפניה לזולת בצעקה היא הפך האינטימיות .יתרה מזו ,יש בה בחינה של הפרזת
נוכחות והבלטתה היתרה לאוזני הסובבים ,מה שאין כן כשהדברים נאמרים
בקרבת מקום לזולת ,אז נשמר המרחב האינטימי ביניהם ועמו הנימוס החברתי.
אך "הצעקה" הישראלית הטבעית  -אם כי אינה עולה לעתים בקנה אחד
עם הנימוס הראוי כנ"ל  -יש בה בכל זאת הבעה לא מּודעת לאמור" :עיתים
צריך להתיש את כוח הנימוס המקובל פן יצור גבולות קשיחים מידי ,איפוקים
וריסונים מרחיקי לכת שאונסים את כוח הטבע המבקש את מקומו"!!!
ה"צעקה" הישראלית אשר עתים "בחוצות תתן קולה" ,היא מעין מחאה
טבעית שכזו ,לאו דווקא חוצפנית ומתריסה ,אלא מין "אפליה מתקנת" אל
מול כוח הנימוס כשהוא מתפשט יתר על המידה פן יעיק על "אש החיים"
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סדרת

'אבולוציה רוחנית'
חלק ט'

נתן קוטלר
באינטרסים ובחד-צדדיות ,אך המגמה הכללית היא
שהעולם התפתח בכיוון חיובי .כאשר המדיה חושפת
פרשיות שחיתות ופשעים והציבור מתקומם ,זהו סימן
שהעולם התקדם .כאשר אי אפשר לעשות פשעים ללא
דין וחשבון ,זהו סימן שהעולם התקדם.
חז"ל הודיעו לנו שזהו אחד הסימנים המובהקים
לגאולה" :דאמר רבי יצחק :אין בן דוד בא עד שתתהפך
כל המלכות למינות .אמר רבא :מאי קרא – 'ּכֻ ּלֹו ָה ַפְך
ָל ָבן ָטהֹור הּוא' (ויקרא יג ,יג)" (סנהדרין צ"ז ,א) .אך
יש לשאול :מדוע כאשר המלכות נהפכת למינות זה
סימן לגאולה?
לפי ההבנה הפשוטה מדובר בסימן שלילי ,כאשר
המצב נהפך להיות גרוע כל כך ,עד שאין אפשרות
לרדת יותר – זה סימן לגאולה .אך הרבי מלובביץ'
מציע הסבר נוסף ברובד עמוק יותר "שהפיכת המלכות
למינות היא הוראה על בירור וזיכוך העולם ,שהעולם
מצד מצבו ראוי לגאולה ובמילא בן דוד בא" (ליקוטי
שיחות כרך ל"ב עמ' .)82
לפי ההבנה העמוקה יותר ,מדובר בסימן חיובי ,כאשר גלוי
לעין כל שישנם שלטונות המבוססים על רודנות ,ודיכוי
והעולם נעשה רגיש יותר ואינו מאפשר להם לגיטימציה,
זהו סימן שהאכפתיות של בני האדם מתגברת .דווקא
כאשר המינות והשחיתות אינן יכולות להסתתר באפילה,
אלא האנושות מכריחה אותן להיחשף לאור השמש – זהו
הסימן שהעולם בדרך להיות מוכן לגאולה.
לתגובות ולקבלת המאמר המלאnatanorot@gmail.com :

מנהג ישראל תורה הוא
הרב יואב מלכא
היסודית .יסוד מחאתי זה מתבטא במטבעותיו השונים באופי הישראלי
העממי באין ספור צורות הופעה ,ואף שהוא מוציא לעיתים מכליהם "בני
תרבות"  -בעיקר אלה ספוגי הנימוסים האירופאיים  -בכל זאת הוא מעיד
על בריאות חיים טבעית ורבת עוצמה שעל גבה ילך וייבנה אחר כך ציור
הקודש העליון מבלי שיקפח את עזוז כוחו של החולין .אוי לו לציור הקודש
כשהוא הולך ונבנה בלב היחיד והאומה על גבי דלדול ה"צעקה" המשוחררת
הזו ,כי אז כבר אין הוא יותר מציור דמיוני חולה ורפה כוח ש"כל באיו לא
ישובון" ,תוצר מאיסת החיים הטבעיים .אם כן יפה ה"צעקה" משני עברי
הרחוב ואין בה ביטוי לעצלות דווקא ,אלא זו הרגשתה הבריאה של הנפש
הישראלית היודעת כי "עת לצעוק ועת ללחוש" .ולעומתה שכלולי נימוסי
הגויים אף שיש בם כוונה טובה לרסן את טבע נפשם הפראית הלא ראינו
איך סופם ש"נמסו" "כהימס דונג בפני אש" ,ותופת נפשם הבהמית אשר
עּונְ תה במרתפי הסגפנות הנימוסית יצאה ממאסרה בתביעה נוראה של
שפך דמים ונהרות די נור ,של שפע תאוות מחריבות עולם ,וכן כתב הרב
באורות המלחמה בפירוש.
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מידה

חירות

בפרשה

הרב יורם אליהו

לע"נ הרב אלישע וישליצקי זצ"ל
בפרשתנו יוצאים אנו מעבדות לחירות.
האם באמת בני חורין אנחנו? במה מתבטאת
העובדה שהאדם הוא עבד או בן חורין? כותב
הרב קוק כי ההבדל בין העבד לבן החורין אינו
רק הבדל מעמדי ,שהאחד הוא משועבד והשני
לא משועבד" ,החירות הצביונית היא אותה הרוח
הנישאה שהאדם ,וכן העם בכלל מתרומם להיות
נאמן לעצמיות הפנימית שלו להתכונה הנפשית
של צלם אלוקים אשר בקרבו" .כאשר אדם נאמן
לעצמיות הפנימית שלו ,לצלם אלוקים אשר
בקרבו ,שביטויה הוא 'אין לך בן חורין אלא מי
שעוסק בתורה' אזי הוא חי חיי חופש וחירות,
ומתוך כך מוסיף הרב קוק "אפשר לו להרגיש
את חייו בתור חיים מגמתיים ,שהם שווים את
ערכם" .הוא חי חיים עם מגמה ותוכן ,הוא חי
חיים ערכיים ,שכל יום מחייו מנוצל להופיע
את התוכן והמגמה הזו.

ממשנת הרצי"ה
הרב דוד לנדאו

פרשת "בא"

בפרשתנו מתחיל המעשה עצמו של יציאת
מצרים ,והיא מתגלה במדרגות .היצירה של
האומה ,של "עם זו יצרתי לי" 1מופיעה בהדרגה.
כל מעשה ד' הוא בהדרגה .בפרשתנו מסתיימים
הטיפולים של ההכנה ומתחיל המעשה .עשרת
הטיפולים .בפרשת "וארא" היו שבעה טיפולים,
ועכשיו — שלושה .העשרה בנויים על יסוד
השבעה ,שבעת עמודי הבניין ,ומעל זה עוד
שלוש מדרגות ,השלישיה האחרונה שמסיימת
את הטיפול .והסיום הוא במכת בכורות.
באמצע פרשתנו ,אנו מתחילים להיפגש
בעניינה של תורה ומצוותיה .כדברי רש"י
בהתחלת ספר בראשית" :אמר רבי יצחק :לא
היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החדש הזה

כך מסביר רבינו הרצי"ה מדוע המצווה
הראשונה בפירוט המצוות בפרשת משפטים
היא מצוות עבד עברי שבאה ללמד על חומרת
העבדות" .הדבר הראשון הוא ביטול העבדות
וקביעת החירות ,אנו בני חורין! אנו עם של
עבדים משוחררים מאז ולכל הדורות .עבדות
היא פגימה במהות האדם" .וממשיך הרב לבאר
שהאדם הוא אדם שלם ונורמאלי רק אם הוא
עצמאי ,ולאיזה עצמאות אנו מתכוונים? אומר
הרצי"ה" ,עצמאות האדם צריכה להתגלות
מתוך צלם אלוקים שבאדם ,מתוך גבורת
האדם ,קדושת האדם ...אז הוא מופיע כאדם
מישראל ,כאדם של תורה".

כזה היה אהובנו ,רבנו ,הרב אלישע
זצ"ל .כל חייו הוא חי חיי קודש של
מגמה ותוכן ,שעיקרם לקרב את ישראל
לאביהם שבשמים ,לקרבם לאור הגאולה

לכם' ,2שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל".
באיזה מובן? כי התורה בשלמותה היא בהתגלותה
בממשיות סדר החיים של ישראל וקיומה על
ידי ישראל .וזה מתחיל במצוה הראשונה של
תורה" :החֹדש הזה לכם ראש חדשים" .לגבי
אותן המצוות שיש בספר בראשית ,כגון שבע
מצוות בני נח ,המוזכרות בגמרא סנהדרין ,וכן
מצות מילה וגיד הנשה — ידוע מאמר חז"ל ,שלא
על פי זה אנו מצווים להלכה ,אלא על פי מה
שנצטווינו בסיני ,כהגדרת הרמב"ם .3מתבאר
כאן בבירור מה היא תורה .התורה מתוך המקור
העליון השמימי של נשמת התורה ,נשמת ישראל
ואורייתא ,הולכת ומתגלה ומתפרטת במצוות.
התורה — כלל ,המצוות — הפרטים .יחד עם תחילת
הופעת מציאות האומה ,מופיעה פגישתנו עם
עניינה של תורה :תורה המתגלה במצוותיה ,מצוות
כלליות ומצוות פרטיות; תורה שמתגלה בהוראה
ובהדרכה ,תורה ששייכת לנו" .לא עשה כן לכל
גוי ומשפטים בל ידעום".4
מכאן אנו מתחילים להתרגל לגילוי מציאות

והישועה הזורחת בדורנו ,והכול בדרך
של אהבה גדולה ,אהבה אמתית של כל
אדם באשר הוא אדם .הוא ידע לראות
ולזהות בו את נקודות הטוב שבו ,ומתוך
אמון מלא בכוחות הללו שיש בו באדם,
להעלותו על דרך המלך .הרב אלישע זכה
לכך כי הוא היה באמת ,בן חורין ,מלא
חירות ,חירות מכל שיעבוד חומרי וחיצוני,
חירות מתארים ,חירות ממשרות ותפקידים,
חירות מתארי כבוד ,חירות ממחלוקות,
בענוות אמת ,ובאהבה גדולה נסע מעיר
לעיר בשעות לא שגרתיות כשמואל בדורו
היה ,ורבים השיב מעוון .וכאלפים מישראל,
חשים גם אנחנו שיתומים הננו וגדולה
מאוד האבדה לכל בית ישראל .מדרכו
נלמד לזכות לחירות עולם לנו ולכל ישראל
ובא גואל לציון במהרה.

התורה בישראל .התורה בשלמותה מופיעה
במעמד הר סיני .אבל גם בזה יש מדרגות .לכן
כבר בפרשת "בשלח" ,אנו נפגשים באיזה ניצוץ
של תורה לפני מתן תורה — במצות השבת ,כדברי
חז"ל בסנהדרין .5גם רבנו יהודה הלוי מדבר על כך
בחלקו השני של ספר הכוזרי .6נפגשים ב"תרגילים"
לקראת מתן תורה ,וכן הוא לגבי חבילת המצוות
שבפרשת "בא" .והמצוה הראשונה של תורה,
כדברי רש"י ,היא "החדש הזה לכם" .ובודאי אין
בזה מקריות.7

1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7

ישעיהו מ"ג כ"א.
שמות י"ב ב’.
חולין פרק ז’ משנה ו’.
תהלים קמ"ז כ’.
דף נ"ו.
תחילת סעיף כ’.
ע"פ שיחות הרצ"י שמות עמ’ .105-110

קשורה בנפשו
ספרו החדש של הרב ליאור אנגלמן
עוסק בעומק וברגישות בשתי משפחות ,מתל אביב ומהשומרון ,שטרגדיה אחת וחלום אחד
קושרים ביניהן בעבותות של דם ואהבה ,אשמה וגאולה – מומלץ בחום.
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זוגיות > אסתר אברהמי

השלמת הייעוד ע"י הנישואין
שני חזרה לפגישה נוספת ונראתה מיואשת .היא צנחה על
הכורסא וביקשה לשתות מים .המתנתי לה ,עד שאזרה
כוח לדבר:
"אני מנסה לא להיות צודקת מול גיל ולא מצליחה .גיל לא
עשה שום שינוי ואני לא מאמינה שהוא לא מוותר עלי .דווקא
נראה לי שהוא מתווכח איתי ,כדי להוציא אותי משלוותי...
אני חושבת שחבל על הזמן ועל החיים שלי" ...
"למה את מתכוונת?" ,שאלתי" .לצאת מהנישואין האלה",
ענתה" .ומה לדעתך יקרה ,לאחר שתצאי מהנישואין האלה?"
"אני לא יודעת ואני פוחדת .זה מה שעוצר אותי כרגע.
רק שיתפתי אותך בהרגשה שלי ואשמח לשמוע מה את
מציעה לי לעשות".
חשבתי לעצמי שהפחד של שני ,שעוצר אותה מלצאת
מהנישואין ,יאפשר לה ליצור גישה שונה ונכונה כלפי אתגר
הנישואין .פניתי אליה ואמרתי" :הפחד שלך אכן מוצדק
בעיני .לברוח מקשיים זו אפשרות שאינה בונה משהו אחר
טוב יותר .הקשיים הזוגיים ,הם אלה שהביאו אותך לכאן
ובזכותם תצרו בעז"ה שינוי חיובי בחייכם .אני מאמינה
שהבירור המחודש יאפשר לכם זוגיות נכונה שתעמיק את
הקשר ביניכם"...
"אני אשה טובה ,באמת .אני טורחת כל כך בבית ותמיד
יש לו הערות .הוא לא רואה את הכוונות הטובות שלי...
יכול להיות שאני גם טועה לפעמים ,אז מה .למה הוא צריך
להעיר לי ולא לפרגן על המאמצים שלי? אני לא אומרת
שההערות שלו לא נכונות .אבל זה מאד מעליב .הוא צריך
לקבל אותי כמו שאני"....
"אני מבינה עד כמה קשה לך ואפילו את נעלבת כשהוא
מעיר לך .אני רוצה ברשותך ,לנסות לתת משמעות חיובית
להערות של גיל שמאד לא נעימות לך" .".איך תיתכן משמעות
חיובית להערות המעליבות שלו??" תהתה שני.
"ייתכן שגיל אינו יודע כיצד להעיר לך .הוא לא נמצא כאן,
כדי לברר איתו .כשגיל יגיע לפגישה ,נוכל לעבוד יחד על
תקשורת זוגית נכונה".
"אני באה אליך כדי שתעזרי לי איך לצאת מהנישואין האלה
ואת אומרת שהוא יגיע ...ונסתדר ...לא רואה סיכוי לזה .אני

הרב חגי לונדין

הרבה ארבה
בפרשת בא אנו נתקלים בשלוש המכות האחרונות:
מכת ארבה ,מכת חושך ומכת בכורות .שלמה
המלך מתבטא בספר משלי שלארבה אין מלך.
הארבה הוא הרבה בעלי חיים ,מיליוני בעלי חיים
קטנים ,מפורדים זה מזה ,שכל אחד עומד בפני
עצמו ומכלה את הצומח בגזרתו; כולם ביחד
'מכסים את עין הארץ' .גם ביחס למכת החושך
המקרא מתבטא שהמצרים לא רואים איש את
אחיו במשך שלשת ימים – כל אחד בפינה שלו;
גם ביחס למכת בכורות נאמר 'אין בית אשר אין
בו מת' – כל בית והכאב הפרטי שלו.
לעומת העולם הפירודי של המצרים ,עם ישראל
מצווה בקורבן הפסח .המאפיין המרכזי של קורבן
הפסח שלא ניתן לאכול אותו לבד ,הוא נאכל
'חבורות חבורות' ,על ידי המשפחה והשכנים .דבר
מאפיין נוסף את קורבן פסח שאנו מצווים ש'עצם
 6באהבה ובאמונה

אבודה לגמרי".
"מניסיוני ,אם תשני גישה והבנה במהות הקשר הזוגי ביניכם,
תגיעו לקשר חיובי .הבה ננסה .מה דעתך?"
"טוב .מה יש להפסיד .אם זה יעזור ...אני מסופקת" .הבנתי
אותה .אי אפשר לראות אופק רחב יותר ,כשנמצאים במקום
רגשי חסום .היא מרגישה כמי שנמצאת בדרך ללא מוצא.
הגיע הזמן לפלס דרך חדשה ולהפיח תקווה ואמונה ביניהם:
"ביציאה מהזוגיות הזאת ,את עלולה להפסיד את האפשרות,
ללמוד ולהכיר את עצמך .הערותיו ,גם אם אינן נאמרות כהוגן,
הן מתנה בשבילך .לכל אחד מאיתנו יש תפקיד וייעוד שלשמו
הגענו לעולם הזה .לשם כך ,שלח לנו הקב"ה 'כלי עבודה',
שיאפשרו לכל אדם להגיע דרכם לייעודו' .כלי העבודה' הם
ההורים ,החברים ,הסביבה ,הילדים ,תכונות האופי הייחודיות
וכל המציאות שאדם נפגש בה במהלך חייו ,ובמיוחד ,בני
הזוג שיוצרים מראה הדדית בתכונות האופי הזקוקות לשינוי,
מעצם היותם קרובים רגשית .ומה שמקל ומאפשר את התיקון
האישי בזוגיות ,למרות הכאב שבתוכחת המגולה ,היא האהבה
והשותפות ,הנמצאים בבסיס הקשר ,שמחזיר אותם זל"ז ,עם
כל תנודות החיים".
"אבל זה מאד פוגע ומעליב ,אז איך אפשר להמשיך לאהוב?"
כשיש ידיעה ברורה ,שמה שנאמר לי הוא לטובתי ,במקום
להסתכל החוצה ,להיעלב ולהאשים ,כדאי להזכיר לעצמנו
שאנחנו ביחד ,לא כדי להילחם זב"ז ,אלא כדי לתמוך ,לאהוב
ולהעצים זא"ז .מחשבה כזו כבר מרגיעה ,עם כל הכאב
והקושי .אח"כ ניתן להתבונן פנימה ולהקשיב ,מה מתוך
ההערות נכון לגבי ויש מקום לשנות .תשומת לב למקום
כזה ,מאפשרת שינוי ,צמיחה והתגדלות לקראת השלמת
הייעוד .אני מזמינה את שניכם לכאן יחד ,כדי להתנסות
בתקשורת הנכונה והמתאימה לכם".
נדמה לי שהשקט שנוצר ,איפשר לשני לעכל את הגישה
החדשה.
בגישה הזאת  ,באה לידי ביטוי האחריות על גילוי העצמיות
האמיתית האלוקית ע"י הזוגיות .כך אנו מתחברים לרצון ה'
וממלאים את חלקנו הייחודי בפסיפס המשלים ,את בניין בית
ישראל כולו.

לב
הפרשה

לא תשברו בו' .הוא
צריך להישאר שלם;
הוא גם נאכל צלי .בניגוד לבישול שמרכך ומרחיב
את הבשר ,הצלי מכווץ ,מצמק ומאחד אותו.
ביציאת מצרים עם ישראל מקבץ את הפרטים
למטרה אחת .אנו מחנכים את העולם לעידן חדש,
עידן בו כל פרט אינו עומד בפני עצמו בחוסר
אכפתיות מהשני אלא נחשף המכנה המשותף.
ביציאת מצרים אנו יוצאים מן הריבוי של הארבה,
הפירוד של החושך והבדידות של מכת בכורות
ומגבשים אומה שתופיע את ממלכת כוהנים וגוי
קדוש.

לברוח מקשיים זו
אפשרות שאינה בונה
משהו אחר טוב יות .ר
הקשיים הזוגיים ,הם
אלה שהביאו אותך
לכאן ובזכותם תצרו
בעז"ה שינוי חיובי
בחייכם .אני מאמינה
שהבירור המחודש
יאפשר לכם זוגיות
נכונה שתעמיק את
הקשר ביניכם"...

*יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת
נושאים המעניינים אתכם -
esteravr@gmail.com
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן
למצוא באתר מכון מאיר >

חשוב לך
שעלוני השבת יגיעו
לבית הכנסת שלך?
העלונים מגיעים
אך הכמות לא
מספיקה?

צור איתנו קשר
שליחי הציבור שלך מבית
טלפון | *9248 :מסרון035447422 :

מיילmenuim@makorrishon.co.il :

גבאי /איש קשר אנא צור קשר ובדוק
אתנו שבית הכנסת שלך רשום עם
פרטים מלאים .החל מי"ז בתמוז
תשע"ח ( )1.7.18נפסיק חלוקת
העלונים לבתי כנסת ללא איש קשר
ע"מ להמשיך בחלוקה אמינה ואיכותית.

לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין -
ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ (!) למספר 0545753771
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא

מוסרהשכל
דרך קצרה

עלון? ספרו

 .1מכת ערוב מופיעה בפרשת בוא.
 .2במכת חושך מתו כל החיות.
 .3בזמן מכת
בכורות
פרעה
קרא
דתלמשה ואהרון בלילה.
אל נקו
להגיע
כה ,ובה אלך .כך אוכל
והבטוחה להלי
מצרים היתה בתאריך ט"ו בניסן.
יציאתרעה'.
יום במהירות.4וללא הפ
הס
רץ בין הסלעים ,קפץ
אדםהוא
צריך להביא
פסח אישי שלו.
 .5כל ות.
קרבןרואה
ראובן התקדם במהיר מדו בדרכו ,והנה הוא
מכת שע
מעל השיחים וה.6גדרות
בחצותמטרים
הלילה.
היתהחמישים
בכורותחק של
את נקודת הסיום ,במר
מול עיניו
לות מעל
כתובהבקלי
בואמו ,ודילג
מצוות ציצית.
בפרשתלעצ
בד' .זה היה.7מהר' ,ציין
בל
על הקרקע.
.8
תפילין.
גזע עץ ששכב בפרשת בוא כתובה מצוות העץ

נפש ,ואוהבים לצאת
הם חברים בלב וב
ראובן ואלי
יטו לצאת לטיול שטח
חד .לאחרונה הם החל
לטיולים בי
והתכוננו לשלושה ימים
הגולן .הם ארזו תרמילים
ברמת
לל שינה בתנאי השטח.
בצפון הרחוק ,כו
נחמד ומהנה .הם נחו
ראשון של הטיול היה
את התוכניות .גזע
היום ה
אך אז קרה דבר ששינה לו את מה שהיה מעברו
לא התאמצו יותר מדיי.
ילג ראובן ,הסתיר מעט
ופטפטו ו
לא
ד
ו
תר,
ליו
שע
שעליהם להתאמץ יו
בגובה עשרה מטרים.
בבוקר השני הם החליטו
חרו לערוך השני .היתה שם תהום
יול שקט .לכן הם ב
חידת חדגא:
אות ברגע האחרון את
להסתפק במנוחה וט
לר
ובן
רא
פיק
לא
ִ
מ
טח
הס
צאו
רות ריצה' ,כי תנאי הש
הרב,
חז בענפי העץלפ
ששכב
חות  4בעלי חיים בפרשה
חרות .זו לא בדיוק 'תח
תחרות למזלו פעורה מתחתיו ,והוא נא
ת
ולי אפשר לקרוא לזה '
הום ה
הוא טיפס על ענפי העץ
חים לריצה מהירה .א
הם יוצאים הת קרקע .בכוחות כבירים
נו
על ה
הם קבעו נקודה ממנה
הגעה' .זאת אומרת ש
ס
וף! להגיע וחזר אל צידו השני.
חידת פולקע :כ
היתה
תב ח
הואידה
עליהם להגיע .המטרה
היה(קשה!):
לם קדימה .עוד רגע ו
ונקודת סיום אליה
שתי הפרשיות בקשורות ,ולא בה,
בה
ביט
רא נעמד וה
אבל היא בין
הסיום.
שון לנקודת
לנו!
ובןאל התהום הפעורה מלפניו .כפסע היה בינו ונזכרת בהקשר אחר .מי היא?
רא .il
Alon@meirkids.coלהגיע מנקודת ההתחלה נופל
היתה דרך אחת כדי
רת במיו4חד .הנפילה המסוכנת.
לא
התחרות היתה מאתג
מה ,ראה ראובן את אלי
לנקודת הסיום ,ולכן
מד שם ומסתכל קדי
להחליט מהו המסלול הנראה בעודו עו
דית אל נקודת הסיום.
על כל אחד מהם היה
צד
את חברו .כמובן ,הם הצטיידו מגיע מרחוק בדרך מפותלת ו רך בטוחה יותר למעבר
לו טוב יותר כדי שישיג
ד
רי באתר! ראובן הסתובב לאחור וחיפש באיחור של עשר דקות
אירך.
מהצו
ניםוןלעת
זמיל
דת הסיום .הוא הגיע
לע
לפונים
כנבטסו
פות ו
במהי
היתה כוונה אל נקו
שחייו ניתנו לו במתנה.
חד ,אך לכל אחד מהם
סיד בתחרות ,אך ידע
הם יצאו לדרך י
ישר מנקודת והפ
ליט בליבו ללכת בקו
•
אחרת .ראובן הח
לא סיבובים ועיקולים.
היא ארוכה ,וארוכה שהיא
אל נקודת הסיום ,ל
ש
רה
מרו חכמים :יש דרך קצ
ההתחלה
היה
ת
אם
גם
מהירה וקצרה ,באמת
תר,
היה הדרך הקצרה ביו
א
אית
'זוהי בוודאי ת
קצרה .לא תמיד הדרך שנר מהירות ובקלות .שווה לנו
חות נוחה' ,חשב לעצמו.
פ
אין שום טעם תביא אותנו אל מחוז חפצנו ב תים להעדיף את הדרך
את דרכו אחרת" .
את דרכינו בתבונה ולעי
לעומתו ,אלי תכנן
נם נוחים ואולי לחשב
תנו בבטחה אל המטרה.
כאשר תנאי השטח אי
ארוכה ,אך שתביא או
שאתקדם בקו ישר,
מהי הדרך הנוחה ה
למעבר .עליי לבדוק
4
גם מסוכנים

meirkids.co.il

צים לקרוא עוד?
רו

היכנסו לא

תר ערוץ מא
יר וענו על החידות שבעלון!
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תר ערוץ מאיר לילדים .il
o
c
.
s
d
i
k
r
השבוע בא
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לילדים
באהבה

הרב שלמה אבינר

ְמ ִג ַּלת ָּדוִ ד

ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתים ָּפ ְתחּו ְּב ִמ ְל ָח ָמה נֶ גְ ֵּדנּו,
ּומ ְב ִעית ְּב ֵׁשם
ֹאׁשם ֲענָ ק ַמ ְפ ִחיד ַ
ּובר ָ
ְ
ָּג ְליָ ת.
ַה ֶּמ ֶלְך ָׁשאּול יָ ָצא ַל ִּמ ְל ָח ָמה ,וַ ֲאנִ י,
ְּכ ִמנְ ָהגִ י ָּת ִמידָ ,חזַ ְר ִּתי ַה ַּביְ ָתה ִל ְרעֹות
ֶאת צֹאן ָא ִבי[.]1
דֹולים ְיָצאּו ַל ִּמ ְל ָח ָמה[.]2
ֹלׁשת ַא ַחי ַהּגְ ִ
ְׁש ֶ
ֹלא ָּכל ַא ַחיִּ ,כי זֹו ִמ ְל ָח ָמה ָק ָׁשה ְמאֹד
וְ ֹלא ָּכל ֶא ָחד ַמ ְת ִאיםּ .גַ ם ֲאנִ י ַּכּנִ ְר ֶאה
ֹלא ַמ ְת ִאיםַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁשּנִ ְל ַח ְמ ִּתי ְּכ ָבר
נֶ גֶ ד ַחּיֹות ֶט ֶרף ֶׁש ִה ְתנַ ְּפלּו ַעל ַהּצֹאן,
ֲא ָבל ִמ ְל ָח ָמה זֹו ָק ָׁשה ִּב ְמי ָֻחד.
 ַקח ָמזֹון ְל ַא ֶחיָךָ ,א ַמר ִלי ָא ִביַ .א ָּתהלֹוחם ָצ ִריְך ְל ַה ִּש ׂיג א ֶֹכל
יֹוד ַע ֶׁש ָּכל ֵ
ֵ
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ַא ַחי יָ ְצאּו ַל ִּמ ְל ָח ָמה

ְל ַע ְצמֹו ,וְ ֹלא ָּת ִמיד זֶ ה נִ ַּתןֵ .אין ָׁשם
ִּב ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב ֲחלֻ ַּקת ָמזֹוןַ .על ִּפי רֹב,
יאה לֹו ֶאת ְמזֹונֹו
ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל ַה ַחּיָ ל ְמ ִב ָ
ֲ ,א ָבל ְל ַא ֶחיָך ָּת ִביא ַא ָּתה.
אּוכל ִל ְראֹות
 ֵּכןֶ ,א ְׂש ַמח ְמאֹדָּ .כְך ּגַ ם ַקֹורה ָׁשם.
ָמה ֶ
 ִל ְראֹותֵּ ,כןֲ .א ָבל ֹלא ְל ִה ְת ַע ֵּכב ,זֶ ה ֹלאִּב ְׁש ִב ְילָך ְּבנִ יַ .קח ִא ְּתָך ַׂשק ּגָ דֹול ִ ,עם
יפה(ֶׁ )3של ָּדגָ ן ָקלּוי ֶׁש ַּמ ְחזִ יק ַה ְר ֵּבה
ֵא ָ
()4
זְ ַמן ,וַ ֲע ָׂש ָרה ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם .
 ֵּכן ָא ִבי. ַקח ּגַ ם ֶע ֶׂשר ּגְ ִבינֹות וְ ִת ֵּתן ַל ָּק ִצין,ַה ְּמ ַפ ֵּקד ַעל ּגְ דּוד ֶא ֶלף ַחּיָ ִליםֵ ,א ָליו
לֹומם ,וְ גַ ם ָּת ִביא
ַׁשּיָ ִכים ַא ֶחיָךְּ .דרֹׁש ִּב ְׁש ָ

ָל ֶהם ֶּכ ֶסףְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְפּדּו ֶאת ַה ַּמ ְׁשּכֹון
אֹוכל ֵּבינְ ַתיִםַ .]5[.א ָּתה
ֶׁשּנָ ְתנּו ְּכ ֵדי ִל ְקנֹות ֵ
יֹוד ַעֵ ,הם נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ֵע ֶמק ָה ֵא ָלהָׁ ,שם
ֵ
[]6
נִ ְל ָח ִמים נֶ גֶ ד ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתים .
 ֵּכן ָא ִבי.ַק ְמ ִּתי ַּבּב ֶֹקר ֻמ ְק ָּדםָ ,עזַ ְב ִּתי ֶאת ַהּצֹאן,
אתי ַל ֶּד ֶרְך ִּבזְ ִריזּות[.]7
וְ יָ ָצ ִ
 .1שמואל א יז טו.
 .2שם יב  -יד.
 .3איפה =  25ליטר.
 .4שם יז.
 .5שם יח רש"י.
 .6שם יט.
 .7שם כ.

כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320
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ירושלים

סמוך לעקבא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומה ,והמעשים הטובים והדעות,
והאור האלהי שנמצא בצדיקים ,פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים .והסגולה
ההיא טמונה היא במטמון של קטיגוריא ומריבות ,אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה,
שמעוררת הרגשה כללית לצפות לתשועת הגוי כולו.

JERUSALEM

שולם P.P
אישור מס' 2061

(ערפלי טוהר ,קח)

הרב שלמה אבינר

נוער גבעות
שאלה :האם מותר להקים ישובים
על גבעות או מקומות שונים
בארץ ,כאשר אין אישור ממשלתי
על כך?
תשובה :הנושא מתחלק לשלושה חלקים.
א .אסור לעבור על החוק .יש לממשלת ישראל
ולכנסת סמכות לקבוע סדרים במדינה ,הן מדין
מלך ,שלכנסת יש חלק מסמכויות המלך ,כדברי
מרן הרב קוק בשו"ת משפט כהן ,הן מדין טובי
העיר שנבחרו ויש להם סמכות לגבי ענייני העיר,
ומה לי טובי העיר ומה לי טובי המדינה ,הן מדין
דינא דמלכותא דינא ,שנוהג גם בארץ ישראל לפי
רוב הראשונים .גם הסברא הפשוטה מחייבת,
שחייב להיות סדר ,ולא כל אחד יעשה את הטוב
בעיניו ,אם לא כן ,תהיה כאן אנדרלמוסיה ,שכולם
יסבלו ממנה .חוק זה חוק.
ב .אלא שחוק זה אינו חוקי .אי אפשר למנוע
מיהודים להתיישב בכל מקום בארץ ישראל.
אדרבה הממשלה היא שצריכה ליזום ,ואם אינה
יוזמת זה חטא .וקל וחומר ,אם אנשים פרטיים
יוזמים ,אסור להפריע להם .כמובן ,אם זה סותר
תוכניות בנייה ,כגון שצריך לעבור פה כביש ,או
רוצים לבנות בריכת שחיה או בית ספר ,ודאי חייב
האדם הפרטי לכבד חוק זה .אך בנידון שלנו ,מה
הסיבה שמונעים?  -בטיעון שכאילו אלו אדמות
ערביות .הרי זה שקר וכזב .כיצד פתאום חלקי
ארץ ישראל נעשו ערבים?! דוד ושלמה לא היו
ערבים .יהודה מכבי לא נתן להם את השטחים
האלה ולא בר כוכבא .אלא הרומאים כבשו,

ואחר כך באו עוד כובשים ,וארצנו עברה מיד
ליד ,עד שהגיעה לתורכים ,ומהם לבריטים ,והם
יצרו מדינה שקראו לה ירדן ונתנו אותה לערבים.
הרי כל אדם ישר מבין שיש כאן שרשרת של
גנבים .ומה שיש ערבים שיושבים פה כמה עשרות
שנים ,אין זה מקנה להם בעלות ,אדרבה עליהם
לשלם שכירות על כל השנים האלה .זאת ועוד,
גם אם זו בעלות שקרית ומזויפת ,בפועל מעולם
לא גירשו מתיישבי הגבעות שום ערבי מביתו,
אלא נהגו לפנים משורת הדין ,כתשובתו של מרן
הרב קוק לקק"ל (מאמרי הראיה  ,)252גם אם
מדובר בשטחים בבעלות ירדנית כללית ,שמלך
ירדן העניק במתנה לנתיניו ,האמת היא כאמור
שכולם גנבים :התורכים ,הבריטים והירדנים.
אם כן ,יש כאן התנגשות בין החוק הישראלי
לבין התורה והאמת .לכן החוק הישראלי בטל

ומבוטל .זה מזכיר טענת הנציב העליון הבריטי
למרן הרב קוק על כך שהוא תומך בעליה בלתי
חוקית .השיב לו מרן הרב :כאשר יש סתירה בין
חוק לאומי לבין חוק בינלאומי ,החוק הבינלאומי
גובר .שאל הנציב :איני מכיר חוק בינלאומי
המתיר עליה לארץ? השיב מרן הרב :התנ"ך.
ג .יחד עם זה ,אסור להתעמת עם כוחות
הביטחון! לא צבא ,לא משמר הגבול ,לא משטרה,
לא שב"כ ,לא מוסד .בכלל ,אסור להתעמת עם
אף יהודי .זו שנאת חינם ועל זה היה חורבן .אלא
כל מה שמבקשים כוחות הביטחון ,יש לבצע,
באהבה ואחווה ושלום ורעות .לא להתנגד ,ואף
לא להעליב .גם להעליב יהודי ,הוא דבר חמור
מאוד .קל וחומר חייל או שוטר .אלא הכול מתוך
ידידות .אלו אינם שוטרים תורכים או חיילים
בריטים .אלא עם ישראל .ואהבת לרעך כמוך.

בית הספר התורני סביבתי מצפה רמון

חנוך לנער

הכינוס השנתי ה 12 -בנושא חינוך ילדים
לזכרו ולעילוי נשמתו של הילד הרך והטהור
משה יהודה דביר ז“ל
במלאת  21שנה לפטירתו

יום העיון יעסוק בנושא:

כח הרצון בבנין הילד הנער והמבוגר
חדש!

ביום חמישי י“ח שבט התשע“ט

ב“מכון מאיר“  -בבית המדרש הישן שדרות המאירי  2ירושלים

סוד מדרש
התולדות
 -כרך ז -

מתוך סדרת שיחות
מפי הרב יהודא ליאון
אשכנזי )מניטו( זצ"ל
על מדרשי חז"ל.
כרך שביעי  -יעקב
אבינו סוגיות יסוד
בבירור הזהות העברית.
ניתן להזמין בטלפון02-9973168 :
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 16:00הרב ראובן נתנאל כח האהבה להנעת תהליכים חינוכיים בדורנו
 17:00הרב מרדכי שטרנברג כח הרצון
 18:00הרב דוד גיהמי בנין הרצון
 19:00הרב עמוס נתנאל בנין הרצון בילדים
 20:00תפילת ערבית
עזרת נשים פתוחה

משפחת דביר ,מצפה רמון

כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320

