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נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
50 שנה לשחרור ירושלים
נעלה אל הר ד' אל בית א-להי יעקב

מיליוני יהודים בכל העולם, לאורך תקופה בת אלפי שנים, מתפללים ומפנים 
פניהם ולבם לירושלים ולבית המקדש כפי שנפסק להלכה "המתפלל יחזיר פניו 
ויכון לבו כנגד ארץ ישראל, ירושלים ובית קדשי הקדשים" )שו"ע או"ח צד א(. 
הפניית הפנים מבטאת את הרצון, את הגעגועים והחיבה לירושלים )מו"נ ח"א 
פ"ב( וכוונת הלב – שיחשוב בלבו כאילו הוא עומד במקדש בירושלים במקום 

קודש הקודשים )משנה ברורה שו"ע או"ח צד א(
"אכן יש ה' במקום הזה… אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים" )בראשית 

כח יז( כדברי יעקב אבינו בהקיצו משנתו.
ובעומדנו בלבנו במקום הקדוש הזה – עלינו לראות בעיני נשמתנו את חזונו 
של הנביא. "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב 
ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" )ישעיה 
ב ג(. דווקא "בית אלקי יעקב" ולא אלקי אברהם ויצחק שקראו להר-הבית "הר 
ושדה" אלא כיעקב שקראו "בית" )פסחים פח.( דהיינו מקום מיושב )רש"י שם(. 
האמונה הוודאית בקיבוץ גלויות וביישוב ארץ ישראל ובבניין ירושלים ובית 
המקדש, לא פסקה לרגע מלבם של מיליוני יהודים לאורך כל הדורות ובאה לידי 
ביטוי בתפילתם הקבועה "ברוך אתה ד' בונה ירושלים" - בלשון הווה, כי גם 
כאשר היינו בגלות, בחושך, ידענו ואנו יודעים, שה' בונה את ירושלים במסתרים. 
על אחת כמה וכמה בדורנו שאנו זוכים לראות בהגשמת החלום "בשוב ה' את 

שיבת ציון היינו כחולמים".

נכון לעכשיו, רבים הם אויבינו הקמים עלינו שאינם רוצים להשלים עם 
הרעיון שעם-ישראל קם לתחיה בארצו ובונה את ביתו בארץ ישראל בכלל 
ובירושלים בפרט. נדמה להם שיישוב הארץ ובניין ירושלים איננו לטובתם. הם 

נכון לעכשיו                                

ַׁשֲאלּו ִלי ִּבְׁשלֹום ַהְמַגֶּדֶלת. 
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וציוד סיעודי

טל' 050-5954448 בבי"ח איכילוב

רואים בעם ישראל הקם לתחייה סכנה לקיומם הלאומי והדתי, אבל האמת היא 
הפוכה. אילו היו פותחים את התנ"ך ומקבלים את דברי הנביא המנבא לנו ולהם 
שלעתיד לבוא יקום מלך מבית דוד "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים" ואז 
"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו 
עד מלחמה – אז יאמרו האומות ל"בית יעקב לכו ונלכה באור ה'" )ישעיה ב ד-ה, 
רש"י שם(. לצערנו, במקום להודות לעם ישראל ולכבד אותו על תרומתו הבלעדית 
לאנושות ולהנחלת ערכי הנצח האלקיים המאירים לאנושות כולה, במקום זה 
נלחמים והורגים בנו. אבל מובטחים אנו בשבועה על ידי ה' יתברך כי, "אשא אל 
שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם… הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום" )דברים לב 
מג( וכפירוש רש"י: ישבחו הגויים את ישראל - ראו מה שבחה של אומה זו שדבקו 
בהקב"ה בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבוהו כי יודעים הם בטובו ובשבחו. 
ונקם ישיב לצריו על כל הגזל והחמס ושפיכות הדמים; "וכפר אדמתו עמו", ויפייס 
אדמתו ועמו על כל הצרות שעברו עליהם ועשה להם האויב, וכאשר עם ישראל 

מתנחם, ארץ ישראל מתנחמת )רש"י שם(.
אשרינו שאנו זוכים לראות עין בעין כיצד השי"ת "מנחם ציון ובונה ירושלים".

 השמח בבניין ירושלים ומצפה לישועה השלמה

בחסות

 סט לימוד ההלכה המפואר שנמצא כבר 
ברבבות בתי ישראל במחיר מיוחד לחג מתן תורה! 

התקשרו עוד 
היום והזמינו

המלאי מוגבל! 
1-700-500-777
בהזמנת 2 סטים - משלוח עד הבית!
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

סיכום
עד כה עסקנו1 בשני חלקים מתוך הסיסטמה 
הגדולה הזאת, השייכים לכל אדם מישראל: שלילת 
"עם הארצות" באומה. ראשית כל, התברר עצם מעשה 
הלימוד, ואחר כך אופיו של האדם שעוסק בתורה 
וגילויו המידותי המיוחד. כל אלה הם עניינים אישיים 
פרטיים: עצם הלימוד והשייכות הנפשית ללימוד הזה. 
יחס לתורה צריך להתגלות באימה — הצד הפסיכולוגי 
הפשוט; ביראה — שהיא כבר חכמה: "ראשית חכמה 
יראת ד'"2; בענווה — שיא המידות; ובשמחה — "פקודי 
ד' ישרים משמחי לב"3. האימה, היראה, ומעליהן 
הענווה, מבטאות את השייכות לריבונו של עולם, 
מצד טבעיותנו הנפשית, וזה מביא למצב של שמחה.

 לעומת זאת, כאשר אדם נמצא בפיזור נפש, ללא 
הרגשת נועם ד', מבלי להרגיש שהתורה טבעית לנו 
מבחינה שכלית ונפשית — אז אין מצב של "פקודי ד' 

ישרים משמחי לב". שמחה היא צד משכלל ומשלים 
בקשר ללימוד תורה, והיא המצב המידותי האופייני 
של האדם העוסק בתורה מתוך שייכות של אמונה 
ושל הבנה. היא ביטוי של דבקות ושייכות לדבר. 
כאשר לומדים מתוך 'כפייה דתית', אין שמחת הרגשת 
הקדושה. במאמר 'העונג והשמחה'4, מתברר שהמצב 
הבריא, הנורמלי והטבעי שבלימוד תורה הוא: "עבדו 
את ד' בשמחה"5, שפירושו, הרמוניה, נחת רוח, סיפוק 

והרגשה מרנינה של שמחה.
 ]במספר גרסאות במשנה נמצא: "בטהרה". 
טהרה אינה מושג כל כך פשוט, ויש מקום להבינו 

בשתי צורות:
 א. יש טהרה במובן נפשי פסיכולוגי: "טהר לבנו".
 ב. מעל זה — טהרה בלימוד תורה עצמו כפי 

שמוזכר בגמרא קידושין6.[
 אבל אם יש לאדם שאיפה של קניין תורה, והוא 
רוצה להתקדם, הוא צריך להיכנס לישיבה. יש מדרגות 
בלימוד, "מעלין בקודש", והצורה הנכונה של זכייה 
בתורה אינה בלימוד לבד, אלא בתוך ישיבה. ואם אדם 
זכה באופן אינדיבידואלי לשמונת הדברים הקודמים, 

הוא נעשה תלמיד הגון המוכשר להיכנס לישיבה7.

 1. אבות פרק ו' משנה ו'.
 2. תהלים קי"א י'.
 3. תהלים י"ט ט'.

 4. עקבי הצאן עמ' קי"ז-ח'.
 5. תהלים ק' ב'.

 6. קידושין דף כ"ט עמ' ב': "ישא אשה ואחר כך ילמוד תורה", תוספות 
שם: "וטוב לו שישא אשה וילמוד תורה בטהרה".
 7. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 160-161.

לפרשה
הרב זיו רוה

 ישנו פסוק עם פשט מאוד מפתיע בפרשת בהר, 
שטומן בקרבו עומק רזי נפלא: "ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר 
הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען 

ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלוקים".1

 אם נדקדק בפסוק, העולה ממנו הוא, שה' ית' אשר 
הוציאנו ממצרים, הוא לנו לאלוקים, ע"י ישיבתנו בארץ 
כנען דווקא. יש משהו בסגולת הארץ הגורם שאך ורק 
על ידה מתאפשרת אלוהותו בנו, לא מצדו ית' אלא 
מצדנו המקבלים הנהגתו, ולכן מאהבתו את עמו ניתנה 
הארץ לנו. כמובן אין בדבר חיסרון ביכולת ה', שהרי 
יכולתו אינה מוגבלת, אלא זהו הסדר האלוהי שאנו 
מצווים לחיות על פיו. לכן, יציאה מן הארץ היא יציאה 
מהשמימיות השופעת, המאפשרת נאמנות לטבענו 
האלוהי, החושפת את כישרוננו הנבואי2, וירידה מן 
המדרגה הכללית הראויה לעם ה'. "אין אתם בארץ 

כנען כביכול אין אני לכם לאלוקים"5. 

 וכך במדרש: "ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות 
ָלֶכם ֵלאלוקים" מכאן אמרו, כל בן ישראל היושב בא"י  
מקבל עליו עול מלכות שמים, וכל היוצא לחו"ל כאילו 
עובד ע"ז, וכן בדוד הוא אומר, "ֲארּוִרים ֵהם ִלְפֵני ה' 
ִּכי ֵגְרׁשּוִני ַהּיֹום ֵמִהְסַּתֵּפַח ְּבַנֲחַלת ה' ֵלאמֹר ֵלְך ֲעבֹד 
אלוהים ֲאֵחִרים"3. וכי עלתה על דעתנו שדוד המלך 
עובד ע"ז? אלא שהיה דורש ואומר, כל היושב בא"י 
מקבל עליו מלכות שמים, וכל היוצא חוץ לארץ כאילו 

עובד ע"ז."4

 מדוע ישיבת הארץ נקראת במדרש קבלת מלכות 
שמים? אלא שמידת מלכותו הרוחנית, הנהגתו הכוללת, 
מתגלה ומתרכזת בארץ ישראל. ארץ ישראל של מטה 
מכוונת כנגד ארץ ישראל של מעלה. אדם החי בארץ 

ישראל הגשמית, נעשה לחלק מהווית גילוי מלכותו, 
כאיבר לשכינה ממש5. "אין השכינה שורה אלא בארץ 
ישראל, שנאמר: "ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכּה".6 "ארץ ישראל 
אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו, לא נתן 
עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל )בניגוד לחו"ל- 
ה.ע.(, בהנחילו אותה לעמו המייחד שמו ,זרע אוהביו"4.

כותב הרב חרל"פ: "כל מי שרוח הסוד אופפת אותו 
ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ 
ישראל, וכי הגוויל - שהוא החלק הנסתר שבה – המקיף 
את האותיות - שהן החלק הנגלה שבה, גדול הרבה 

לאין שיעור וערך מן האותיות עצמן".7

 משעה שמתאפשרת החזרה לארץ, עזיבתה הרי 
היא ניתוק מן החיים העליונים, השופעים על האומה, 
כמי שנשכב מרצונו בקבר ומכסה עצמו בעפר. לכן 
נקראת ארץ ישראל "ֶאֶרץ ַחִּיים"8, והגלות נקראת קבר, 
"ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל"9.  פוסק הרמב"ם ע"פ הגמרא: "ָאסּור 
ָלֵצאת ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלחּוָצה ָלָאֶרץ ְלעֹוָלם. ֶאָּלא ִלְלמֹד 
ה אֹו ְלַהִּציל ִמן ָהַעּכּו''ם. ְוַיְחזֹר ָלָאֶרץ.  א ִאּׁשָ ּתֹוָרה אֹו ִלּשָׂ
ְוֵכן יֹוֵצא הּוא ִלְסחֹוָרה. ֲאָבל ִלְׁשּכֹן ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ָאסּור 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָחַזק ָׁשם ָהָרָעב ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ְׁשֵוה ִּדיָנר ִחִּטין 

ִּבְׁשֵני ִּדיָנִרין..."10

 רק בארץ תיתכן ההופעה של כלל ישראל. לכן 
פוסק הרמב"ם, "ְלעֹוָלם ָידּור ָאָדם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו 
ְּבִעיר ֶׁשֻרָּבּה ַעּכּו''ם ְוַאל ָידּור ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ַוֲאִפּלּו ְּבִעיר 
ֶׁשֻרָּבּה ִיְׂשָרֵאל". בגלות הקהילות היהודיות המרוסקות 
נאכלות ע"י הרימה והתולעה בריבוי הצרות הגשמיות 
והרוחניות ובאחוזי התבוללות עצומים. השכינה חזרה 
לציון ועזבה את חו"ל, והיהודים שבוחרים לחיות שם 

הינם בסכנה נוראה.

 ארץ האבות, הכלולה ממידות האבות העליונות, 
מגדלת אותנו, ועל ידה מתחדשים וחוזרים חיי האבות 
ומידותיהם להופיע דרכנו. ורבותינו רמזו כן על הפסוק 
מפ' בחוקותי "ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי 
ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר"11, 
ואמרו "ְוָלָּמה הּוא ַמְזִּכיר ְזכּות ָאבֹות ּוַמְזִּכיר ְזכּות 
ָהָאֶרץ ִעָּמֶהם, ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָהיּו לֹו 
ּלֹו ְמַגַּדְלָּתן, ָּכל ְזַמן  ְׁשלָׁשה ָּבִנים, ְוִׁשְפָחה ַאַחת ִמּׁשֶ
ֶׁשָהָיה ַהֶּמֶלְך ׁשֹוֵאל ְׁשלֹום ָּבָניו, ָהָיה אֹוֵמר ַׁשֲאלּו ִלי 

ִּבְׁשלֹום ַהְמַגֶּדֶלת".12

 "וארץ כנען מיוחדת  לאלהי ישראל, והמעשים לא 
ישלמו כי אם בה, והרבה ממצות יש בטלות ממי שאינו 
דר בארץ ישראל, והלב והנפש אינם טהורים וזכים כי 

אם במקום שיודעים בו שהוא מיוחד לאלוקים". 13

1.  ויקרא כה לח
2.   ע"פ כוזרי א י

3.   שמואל א פ"כו 
4.   ספרא עז' ד'

5.   עיין רמב"ן ויקרא יח כה ושערי אורה פ"א
6.   במדבר לה ועיין זהר וישלח ט

7.   מעייני הישועה רלה
8.   יחזקאל כו
9.   יחזקאל לז

10.   הל' מלכים פ"ה, ע"ז יג., מו"ק יג:, כתובות קיא.
11.   ויקרא כו מב עיין רמב"ן

12.   ויק"ר לו ה
13.   כזרי ה כד

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

ַׁשֲאלּו ִלי ִּבְׁשלֹום ַהְמַגֶּדֶלת. 

האלבום                             של  גן רוה / פרוייקט מוזיקאלי של המחבר
www.gan-raveh.co.il או סמס ל0528789569
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אור ליום ד', ליל יום ירושלים, בשעה 21:15, 
בישיבת 'בית אורות', בהר הזיתים

שרים ומספרים 
ירושלים

לכבוד היובל לשחרור עיר הקודש, נתכנס אל מול נופה, 
לניגונים, שירי כיסופים, וסיפורים, על ירושלים ועל 'קומת ירושלים'.

את הניגונים יובילו: 'האחים קוטלר' ו'האחים יקיר' ונגנים מבני הישיבה. 

בואו, לשיר ולנגן לכבודו של ה' ולכבודה של ירושלים. 
כלי נגינה יתקבלו בברכה.

בהנחיית הרב יאיר קרטמן סגן רה"י 'בית אורות', 

בהשתתפות: רה"י הרב דני איזק ורבני הישיבה, הרב יאיר פרנק, ורפי קפלן.

הכניסה חופשית   עזרת נשים פתוחה   כיבוד קל   נא להצטייד בביגוד חם.

בסיום הזיץ, יציאה לסיור בעקבות הצנחנים, או פיזור לגבעת התחמושת.

דרכי הגעה: קוי אגד לכיוון האוניברסיטה העברית בהר הצופים,

 ומשם ברגל ל'בית אורות'. לרכבים חניה במקום.

לפרטים: יהודה: 050-8428066, יוסף: 054-6748625
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מאבקה של היהדות נגד 'אפקט 
העומד מן הצד'

בשבוע שעבר ראינו שישנם שלושה היבטים לערבות 
ההדדית: ערבות רוחנית, הצלה גשמית וערבות למען 
כלל ישראל – שנלמדים מערבות יהודה לבנימין. הפעם 
נראה כי היהדות רואה את האדם אחראי לסביבתו, 
שגם אם הוא עצמו לא עשה עוול, אין הוא יכול לעמוד 

מנגד כאשר מתרחש עוול.

"ובמקום שאין אנשים השתדל 
להיות איש"
)אבות ב, ה(

'אפקט העומד מן הצד'
בשנת 1964 התרחש רצח מזעזע בניו-יורק. 38 בני 
אדם היו עדים לרצח, אך איש מהם לא עשה דבר 
כדי למנוע אותו, ואפילו משטרה לא הזמינו. חוקרי 
הפסיכולוגיה התחבטו בשאלה מדוע כל כך הרבה 

עדי ראייה לרצח התעלמו לחלוטין?

החוקרים דארלי ולטיין קראו לתופעה זו 'אפקט 
העומד מן הצד' )The Bystander Effect(. וקבעו 
שכאשר קבוצת אנשים נתקלת במצבי חירום, 
הסבירות היא שהם יעמדו מן הצד ולא יעשו דבר. 
מדוע? כל אחד מסיר את האחריות מעל כתפיו 
ומצפה מהשני לפעול להגשת עזרה ובפועל איש 

אינו עוזר לנפגע.

כיצד עלינו להתייחס ל'אפקט העומד מן הצד'? 

גישת היהדות: האדישות אינה נורמלית
ישנה גישה מוטעית הטוענת שהטבע הפראי הוא 
נורמלי ולכן האדם אינו צריך לתקן את מידותיו, זוהי 
גישת טורנוסרופוס וחבריו. אך גישת התורה שוללת 
אידיאליזציה של הטבע הפראי ונורמליזציה של תופעות 
פסיכולוגיות פסולות. התורה אינה מתייאשת מהעלאת 
האדם למדרגה מוסרית ורוחנית גבוהה יותר, אלא 
שואפת לתיקון העולם, 'לתקן עולם במלכות שדי'. 
אמנם האדם נברא עם יצרים, אך תפקידו לזכך את 
עצמו על ידי עבודה פנימית תמידית וכן על ידי קיום 
התורה והמצוות. כדברי רבי עקיבא "לפי שלא נתן 
הקב"ה לישראל את המצות אלא כדי לצרף ]=לזכך[ 

בהן" )תנחומא תזריע ז'(.

התורה אמנם יודעת שהטבע האנושי נוטה לאדישות, 
אך היא אינה מקבלת זאת ומחנכת אותנו לא להתעלם 

ולא להיות אדישים.

"ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש" – האם היו שם אנשים?
בפרשת שמות נאמר: "ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה 
ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה 
ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו. ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַּיְך 
ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול" )שמות ב, יא-יב(. האם היו 

עדים להכאת היהודי על ידי המצרי?

חז"ל מלמדים אותנו שהעוול התבצע במקום הומה 
מאדם, היו שם רבים, אך אף לא אחד מהם נקט בפעולה 
להצלת היהודי מהמצרי שביקש להורגו )שמות רבה 
א, כט(.  כפי שנאמר "ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש", 

לפי חז"ל, משה רבינו פנה לראות האם יקומו היהודים 
ויצילו את אחיהם. "וירא כי אין איש – ראה שאין ביניהן 
גבר בגוברין, ואין מהם שם על לב צרת אחיו להשתדל 
על הצלתו" )הכתב והקבלה שם(. משה רבינו היה 
היחיד שפעל להצלת חיים ובכך סלל עבורנו את הדרך 

לרגישות אנושית ולאכפתיות.

"ֹלא ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך" 
חז"ל לומדים מהפסוק "ֹלא ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך" )ויקרא 
יט, טז( שהאדם מחויב להתערב להצלת הזולת אם 
רודפים אחריו להורגו )סנהדרין עג, א(. וכן אם האדם 
רואה שחברו טובע בנהר או מותקף, הרי הוא מחויב 
להצילו בעצמו או לשכור אחרים להצילו )רמב"ם הל' 
רוצח יא, יד(. אפילו אם האדם רק שמע שרוצים להרע 
לחברו, הוא מחויב להזהיר את חברו )שם(. כללו של 
דבר "כל היכול להציל ולא הציל עובר על 'לא תעמוד 
על דם רעך'" )שם(. היהדות רואה את האדם אחראי 
לסביבתו, גם אם הוא לא עשה בעצמו עוול, אין הוא יכול 

לעמוד מנגד כאשר נעשה עוול.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ה 

נתן קוטלר

מכון מאיר שמח להזמין את הציבור 
ליום עיון לקראת 

50 שנה 
לאיחוד ירושלים

"שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך"

שיתקיים ביום שני כ"ו באייר תשע"ז
 

14:15  הרב גולן גבאי כהן – עין בעין יראו 
15:15  מנחה

15:45  הרב דב ביגון שליט"א – הקרב לשחרור ירושלים
16:30  הרב דוד לנדאו - מדרגת מלחמת ששת הימים

17:30  הרב ערן ישועה – על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים
18:30  הרב יוסף קלנר – מאחר כותלינו

20:10  ערבית
21:30  הרב איל ורד – משחרור ירושלים לבניית ירושלים

22:30  הרב ערן טמיר - יום ירושלים
23:30  הרב אלישע וישלצקי – בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו

יום העיון ישודר בערוץ מאיר

בחסות משפחת ונגרובסקי לעילוי נשמת האם שרה ע"ה 

עזרת נשים פתוחה

מכון אורה מזמין את ציבור הנשים והבנות ליום עיון 

לקראת יום ירושלים
ביום שני, כ"ו באייר תשע"ז

במשכננו בכנפי נשרים 3, גבעת שאול ירושלים

08:45 הרב ערן טמיר - ירושלים לנצח נצחים
10:00 הרבנית דינה ראפ - וקראתם דרור ביובל לירושלים

11:00 הרב יהודה בן ישי - "כעיר שחוברה לה יחדיו"
12:00 לציון יום הזיכרון לשואת נספי סודן:

           מזל עמרני - כיסופים לירושלים
הפסקה

15:30 הרבנית נעמי בן נתן - כי מציון תצא תורה
16:30 הרב יעקב שמעון - ירושלים של מעלה

17:30 הרב אריה מרזר - "ואולך אתכם קוממיות"
18:30 הרבנית נעמה אתרוג - מחברון לירושלים

יום העיון מוקדש לעילוי נשמת מרדכי בן בנימין ע"ה

"ירושלים הבנויה 
כעיר שחוברה לה יחדיו"

עלות: 
שיעור בודד 20 ש"ח 

חצי יום 50 ש"ח
יום שלם 90 ש"ח
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חומש ויקרא העומד בלב התורה הוא המוקד המרכזי של פירוט חוקי ה' 
לעם ישראל. לאורך החומש הופיעו מצוות רבות ומגוונות.

את חוקי ה' אנו מצווים לעשות בכל מצב. גם אם ידמה לנו שהמצוות 
מקשות על חיינו, מוטל עלינו לקיים את דבר ה' כפי שציוונו. אולם בסוף חומש 
ויקרא, בברכות ובקללות שבפרשת בחוקותי, מתגלה כי חוקי ה' הם גם חוקי 
הקיום הטבעי של עם ישראל - אם יקיימו את החוקים הללו ייטב להם, ואם 

לא - יראו רעות וצרות.
בהפטרת פרשת בחוקותי - עוסק ירמיהו הנביא בבירור עניין זה ממש – 
התגלות השפעת קיום מצוות ה' על החיים הממשיים. רבים בישראל טענו 
באותה התקופה כי ייעודי ה' שולטים בתחום הרוחני בלבד, אך בחיים הממשיים 
אין כוחם גדול. כך נאמר )פרק יז, טו( מיד לאחר הפסוקים הנקראים בהפטרה: 
"ִהֵּנה ֵהָּמה אְֹמִרים ֵאָלי ַאֵּיה ְדַבר ה' ָיבֹוא ָנא"  – בני ישראל טענו כלפי הנביא 
שכל נבואות האזהרה שלו יפות באופן מופשט, אך אין תקווה כי הן יתממשו 

בפועל, לכן הרשו לעצמם לחטוא בלי מורא ממשפט ודין. 
כנגד זאת מודיע הקב"ה כבר בתחילת ההפטרה כי הוא עומד לגלות בקרוב 
מאד את כוחו וגבורתו במציאות – "ָלֵכן ִהְנִני מֹוִדיָעם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת אֹוִדיֵעם ֶאת 

ָיִדי ְוֶאת ְּגבּוָרִתי ְוָיְדעּו ִּכי ְׁשִמי ה'" – "מושל ושליט לקיים גזרתי" )רש"י(.
בהמשך מודיע הנביא איך מגיבה המציאות להולך בדרך הטוב, ולעומתו 

להולך בדרך ההפוכה. הבוטח בכוחו ומסיר ליבו מה' – הוא ארור, והמקיים 
מצוותיו - ברוך: "ּכֹה ָאַמר ה' ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזרֹעֹו ּוִמן 
ה' ָיסּור ִלּבֹו:  ... ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה' ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו:  ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול 
ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו ְוֹלא ירא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹא חֹם ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן ּוִבְׁשַנת 

ַּבּצֶֹרת ֹלא ִיְדָאג ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי" )ה-ח(.
בפסוק י אומר הנביא שאף אם ניתן לטעות ולחשוב שהעבירה יכולה 
להישאר נסתרת בלב, אין זו האמת, אלא ה' יודע מה בלב האדם ויגלה את 
הנסתר, באופן שהגמול יהיה תוצאת המעשים: "ֲאִני ה' חֵֹקר ֵלב ּבֵֹחן ְּכָליֹות ְוָלֵתת 

ְלִאיׁש ]כדרכו[ ִּכְדָרָכיו ִּכְפִרי ַמֲעָלָליו".
בפסוק יב שולל הקב"ה את הטענה העמוקה ביותר העומדת ביסוד המחשבה 
שהקב"ה אינו משגיח ח"ו. על פי טענה זו, הקב"ה כה רם ונישא עד שאין הוא 
'טורח' להתעסק באמת עם ההתרחשויות בארץ. כנגד זאת מודיע הקב"ה: "ִּכֵּסא 
ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקָּדֵׁשנּו" - "ולא יחשוב החושב שהיות השם יתברך על 
כסא רם ונשא והוא השמים, ימנעהו מלדעת את אשר בארץ ומלהשגיח בשפלים 
ומענוש הרעים על רשעם. כי מקום מקדשנו הוא עדות וראיה שהוא רואה בשפלים 
וחוקר לבותם וכליותם, כי הוא שוכן במקדשנו..." )פסוק יב ופירוש הרד"ק עליו(. 

להפטרה
הרב יואב אוריאל

הכוח של דברי ה'

  bneyzion.co.il לקבלת טור זה וטורים נוספים במייל - ניתן להירשם באתר

שאיפות קודש יש לבני הנוער, רצון לקשר ודבקות בה', גם מי שנראה 
לנו לא כל-כך קשור ומחובר, נוכל לראות אותו מידי פעם בעת רצון, בשעת 
התעלות, וכתבנו כמה פעמים, שצריך לשמוח בזמנים האלה שלהם, לחזק, 

לחבק, להביע הערכה, גם אם זו לא הדרך שאנו רגילים לה בעבודת ה'.
הרבה  צדיקים.  וקברי  קדושים  למקומות  ביחס  במיוחד  בולט  הדבר 
נערים לא יפסידו כניסה לקבר יוסף, הרבה זכו והיו במירון בהילולת הרשב"י 
ומגיעים  יותר  מרחיקים  אף  ויש  והרוקדים.  המתפללים  להמוני  והצטרפו 

לאומן שבאוקראינה כדי לרגיש קשר וחיבור לאביהם שבשמים.
אך נראה שהיחס אל מקום הקודש והמקדש, ושריד בית מקדשנו הכותל 
מספיק  ברור  לא    - לשחרורו  שנה   50 מציינים  אנו  שהשבוע    - המערבי 

ולעתים אף נראה ונשמע מזלזל.
רבנו הרצי"ה זצ"ל לימד אותנו שמקום זה נחשב כלב באברים ביחס לכל 
שאר חבלי ארצנו. וכך כתב שנים רבות לפני שחרור הכותל )ושנים רבות לפני 
השיר המפורסם(: "יש לבבות ויש לבבות, יש לבות אדם ויש לבות אבנים. 
ויש אבנים ויש אבנים, יש אבני דמה ויש אבנים לבבות". והמשיך וכתב, "כמו 
ישראל לב האומות, לב האדם, כן הארץ ומקום מקדשה בקרבה - לב העולם, 
זזה  לא  הרצי"ה, מתוך ששכינה  נובע, מסביר  זה  ודבר  ישראל".  ליבם של 
מעולם מהכותל המערבי לכן רוח ה' שמשכין שמו שם "לעולם מרחף  הוא 

עליהם ומחיה אותם".
לדבקות  לקשר  לזכות  ומיוחדת  טובה  היותר  שהדרך  למדים  נמצאנו 
בה', הלוא נמצא קרוב כל-כך אלינו,תפילה בכותל, אמירת תהילים, כל דבר 
שבקדושה שם במקום הזה, מעורר גלים וזרמים של קודש מהכותל למתפלל 
ומהמתפלל אל הכותל. כך לימד הרצי"ה באחת השיחות המיוחדות שנאמרו 
. "עם כל פגישה שלנו עם הכותל מסתמא  ירושלים ליד הכותל  יום  בליל 
בקודש".  מעלין  אלינו...  ומהכותל  הכותל  אל  בקשרנו  משהו...  מתחדש 
והמשיך הרצי"ה ואמר "לב זה מרכז, מרכז החיים, משם יוצא  ומתפשט זרם 
חיים לכל אברי הגוף. כך הן ממש האבנים האלה... הן מרכז, מרכז חיינו, בית 

חיינו...".
תפקידנו א. להפנים ולחיות את המדרגה הזו ולהגיע למפגשים של הטענה 
מהמקור, מהלב, שריד בית מקדשנו. וב. ללמד את ילדינו שמקור הקדושה 
ומתוך  בכותל.  הבנויה,  בירושלים  כאן  זה   הקדושים  המקומות  שאר  לכל 
החיבור הלבי הזה, יזכו גם לקבל השראה של קדושה אמיתית מכל המקומות 

הקדושים במלוא רוחב ארצנו.   

לע"נ סבא שלי ר' חיים אליהו ז"ל שעלה לארץ עם הקמת המדינה, היה ממקימי מושב הודיה 
שבדרום וזכה להיקבר בירושלים בהר הזיתים. נפטר במוצאי יום ירושלים תשמ"ב. תנצב"ה.

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה לב האומה

מכון מאיר שמח להזמינכם 
לתערוכה החוייתית הממחישה 

במוצגים, במפות ובמסמכים 
מקוריים את ימי ירושלים 

החצויה שבליבה חומה בתש"ח 
ואת נס שחרורה ואיחודה 

בתשכ"ז.

יום ירושלים 
מאבל ליום טוב

מפעים ומרגש
תערוכת זה היום

50 שנה 
      לשחרור 

ירושלים

התערוכה תהיה פתוחה לקהל 
מיום ראשון כ"ה באייר 

עד יום רביעי כ"ח באייר 
מ 9:00 עד 20:00 

במכון מאיר שד' המאירי 4 ירושלים.

דמי כניסה 10 ש"ח

לברורים 054-3380923 
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אסתר אברהמי

 הדחייה ותורת הקבלה... הזוגית - בנישואין  )א'(
שאלה: אנו נשואים כחמש שנים. בשנים הראשונות, הרגשנו טוב 
ביחד. אך לאחרונה, אני מרגיש ממנה דחייה כלפי. היא מעירה לי 

ומבקרת אותי על כל דבר. אפילו על המראה החיצוני שלי. אני רוצה 
בטובתה ועושה הרבה למענה. אבל זה לא גורם לה לקבל אותי כפי 

שאני. מה גורם לה לדחות אותי?
תשובה:  אני משערת שמצב זה מעלה בך עצב ואולי גם כעס. אינך מרגיש 

הערכה שאתה זקוק לה מאד, חווה שאינך רצוי וגם לא הגבר שבמחיצתו 
היא תהיה מאושרת.

ייתכנו כמה מצבים שגורמים לאחד לראות את משנהו באופן שלילי ולהעיר 
על כל דבר. לדוגמא:

• מצבים שלא נוח או מתביישים להעיר ונוצר קושי לחשוף ולהיחשף רגשית.
• הניסיונות לרצות את בן הזוג, גורם לתחושת חוסר הערכה כלפי המרצה.

• חוסר ידע בניהול קונפליקטים, עלול ליצור תחושות של דחייה. "הוא/היא 
לא מקבל/ת אותי כפי שאני". 

התגובות וההערות, ביקורות, כעסים, התנגדויות וכו'. כל אלה ועוד, עלולים 
להוביל לתחושות דחייה וריחוק רגשי. 

תחושת הדחייה, היא אחת התחושות הקשות בחברה בכלל ובזוגיות בפרט.
 הפחד מדחייה מנהל את רוב המריבות. חלק  מהגורמים הם:

• משחר הילדות ההורים מעירים על התנהגויות לא רצויות. המטרה היא, לכוון 
ולחנך. אך הילד מפרש: "אני לא בסדר" וזו תדמית שהוא יוצר כלפי עצמו.

• הילד שגדל עם ביקורת, לא מעריך את עצמו וחושש מדחייה. הפחד מייצר 
דחיות נוספות בסביבה שבה הוא חי.

• הציפייה מנישואין דווקא, ש"הנה הגיע האדם שיאהב ויקבל אותי כפי שאני 
וייתן לי תחושת ערך עצמי, גם אם אני טועה...". כי מהות הנישואין היא קבלה 

ואהבה. וכאשר הציפייה לא מתממשת, חווים דחייה כואבת.
• הפוחד מדחייה, עסוק בבדיקה ובחיפוש מתמיד, אם דוחים אותו. לכן כל הערה 
וביקורת תיצור פרשנות סוביקטיבית: "הנה ההוכחה שדוחים אותי", עד שברור 
לו שהוא לא רצוי ולא אהוב. למשל: אשה מתקשרת כמה פעמים לבעלה ואינה 
נענית. היא "יודעת" שהוא עכשיו בביקור אצל הוריו. "ברור" לה שהוא לא עונה, 
כי הם נהנים ביחד והיא מפריעה לו... "הם יותר חשובים לו ממני... הוא שמח 
על ההזדמנות לשקט ממני... הוא לא סובל שאני מתקשרת ולכן לא עונה לי...". 
וכשהוא כבר מתקשר, היא פגועה וכועסת ובמיוחד אם הוא עונה לה בטון שמח. 
על-פי ה"סרט" שהיא יצרה, "הוא עוד מעז להישמע שמח אחרי כל מה שהוא 
מעולל לי...". הוא לא מבין למה היא מתקיפה אותו.. ומתוך דבריו מתברר לה, 

שהוא בכלל לא הגיע להוריו ונשאר בעבודה.
ייתכן שלשני בני הזוג תהיה רגישות ופחד מדחייה, אלא שלכל אחד יהיה מקור 

אחר לתחושת הדחייה. לדוגמא: 
הוא - אולי מרגיש שערכו פחות, כי היא משכילה/מוצלחת יותר ממנו. לכן 

הערותיה "מוכיחות" את "נכונות" הרגשתו.
היא - אולי מרגישה חוסר ערך, כי חוותה ביקורת רבה בילדותה. היא זקוקה 

להוכחות בכל הזדמנות על היותה חשובה לו ובעלת ערך.

יוצא מכך, שדחייה אחת מזינה את השנייה: הוא מרגיש דחוי ועסוק בהתגוננות, 
בריצוי או בהתקפה ואינו פנוי להחמיא לאשתו. היא נפגעת, מכיוון שאינו מחמיא 
לה. כדי שלא תיפגע יותר, היא בונה חומה רגשית ונוצר ריחוק, כעס וניכור, עד 

כדי שרואה אותו באור שלילי, מבחינת אישיותו ואף חיצוניותו... 
תחושות הדחייה יוצרות כאב נפשי, עצב וקשיים בתפקוד אישי וזוגי. כל אחד 
מהם חווה צער, על כי  החלום להיות רצוי, אהוב ומקובל, אינו מתממש בנישואין.  
כדי לא להישאר עם תחושות הדחייה, נלמד בשבוע הבא, מתורת הקבלה... הזוגית.

*קוראים המעוניינים להתמקד בנושאים מסוימים בזוגיות מוזמנים לכתוב לגב' אסתר אברהמי

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
esteravr@walla.com - לתגובות ושאלות
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא באתר מכון מאיר <

החבורה מיועדת לרווקים משיעור ד'
לאברכים ובוגרי צבא 

ומשמשת כלב הפועם של הישיבה 
מלגה ראויה לאברכים

למעוניינים -
אפשרות לימוד 

 בכולל הלכה 
ברשות הרב אורי רדמן שליט"א

הלומדת עם הרב ליאור אנגלמן
בישיבת ההסדר-גבוהה בינות ברעננה

 נפתחת קבוצה
איכותית

בגמרא עיון ובאמונה 

לפרטים והרשמה: רועי 058-7733402
הישיבה הגבוהה הסדר בינות // תל חי רעננה
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"ירו-שלם" – לישראל ולעולם
אברהם אבינו מגיע להר ד' מקום המקדש בעקדת יצחק, וקורא למקום 
"ד' יראה, אשר יאמר היום בהר ד' יראה". כלומר, זהו מקום שבו רואים את 
ד', וד' רואה אותנו...  זה חציו הראשון של השם – ירושלים, "ירו-יראה", 
על שם אברהם. והחצי השני "שלם" הוא על שם מלכי צדק מלך שלם. 
הצירוף של שניהם עושה את ירושלים. מלכי צדק אבי האנושות ואברהם 
אבי האומה הישראלית נפגשים בירושלים, והמקום נקרא על שם שניהם. 
אנחנו עם ישראל הננו 'בעלי הבית', אבל זו עיר שהיא "בית תפילה לכל 

העמים". היא מרכז לישראל ומרכז לאנושות כולה.
טל חרמון מועדים, הרב שלמה אבינר

"ושממו עליה אויביכם" )כו, לא(
סגולתה וקדושתה של הארץ אינה מפני שניתנה לישראל, 
נהפוך הוא, מפני סגולתה העצמית של הארץ נתנה הקב"ה 
דווקא לעם ישראל. וכך מבואר במדרש: "אמר הקב"ה 
למשה הארץ חביבה עלי וישראל חביבים עלי, אכניס את 
ישראל שהם חביבים עלי לארץ שחביבה עלי" )במד"ר פר' 
כג(. "יש אדם שהוא נאה ולבושו כעור, הוא כעור ולבושו 
נאה, וישראל הם נאים לארץ והארץ נאה להם, לכך כתיב 

'אף נחלת שפרה עלי'." )שם(
חמדת ימים על התורה, הרב יעקב פילבר

                                                      "שנת שבתון יהיה לארץ" )כה, ד(
... אנו מבינים שמצד האמת דווקא שנת השמיטה היא השנה הטבעית לנו. הלוא הערכים 
הפנימיים שבקרבנו, הרצונות הטובים והמידות הישרות, הם הם הטבע האמתי שלנו. 
המידות הרעות, האגואיסטיות וההשתקעות בחומרנות, אינן תואמות אותנו. וכך היא 
המידה, שבשעה שאדם מתרומם ופוגש את מידותיו ורצונותיו הטובים והאמתיים הוא 
מתמלא חשק ושמחה, ומרגיש שהוא חי חיים מלאי עושר וברכה... נמצא שהחוויה 
שחווה האדם בשנת השמיטה, כשרואה את שכניו ובני עמו, עניים וילדים, נכנסים 
לפרדסו ואוכלים ונהנים, והוא מביט עליהם בעין יפה והם מכירים לו טובה ומברכים 
אותו – חוויה זו ממלאת אותו בטעם מתוק ועמוק של עשיית טוב לבני אדם. זה טעם 

מלא אור וחיים, זה טעם מהמתיקות של טוב ה' שמעורר את הקדושה הפנימית...
טללי חיים, הרב חיים כהן, על ספר ויקרא

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמורו"
אם בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה, 
ואת מצוותי תשמרו – על מנת לשמור ולקיים" 
)רשי(. אברך אחד התלונן לפני הרבי מקוצק, כי 
הוא משתדל בתלמודו, אך על אף עמלו הרב, 
אין הוא מצליח להיות למדן. אמר לו הרבי: 
לא מצינו בתורה מצוה להיות למדן. מצינו 
שצריך לעמול בתורה. וההצלחה היא – כאשר 

מצליחים גם לשמור ולקיים...
חיוכה של תורה, ר' יהודה גרינשפאן

"ואכלתם בשר בניכם" )כו, כט(
ר' יהודה צבי מסטרטין היה רגיל 
לדרוש את הקללות שבתורה 
לו:  אמרו  לברכות.  ולהופכן 
ומהו "ואכלתם בשר בניכם"? 
השיב: שבניכם ילכו בדרכיכם, 
ותוכלו לאכול אצלם בשר ללא 

כל חשש...
חיוכה של תורה, ר' יהודה גרינשפאן

פנינים 
לשבת
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- ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל, ַעד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַאֵּבל ֶאל-ָׁשאּול?]1[.
ָנכֹון ֲאִני ֶּבֱאֶמת ִמְתַאֵּבל ְמאֹד ַעל ָׁשאּול. ֲאִני אֹוֵהב אֹותֹו ְמאֹד, 
ֲאִני ָמַׁשְחִּתי אֹותֹו ְלֶמֶלְך, ָּתִליִתי ּבֹו ִּתְקוֹות ַרּבֹות, ַאְך ְלַצֲעִרי 
הּוא ִאְכֵזב.  ְּכָבר הֹוַדְעִּתי לֹו ֶׁשַהְּמלּוָכה ִנְלְקָחה ִמֶּמּנּו, ַאְך ִלִּבי 
ֲעַדִין ִאּתֹו.  ַּכּמּוָבן ִאי  ֶאְפָׁשר ִלְמׁשְֹך ַמָּצב ֶזה  ַעד ֵאין סֹוף. ָצִריְך 

ְלָהִכין ֶמֶלְך ָחָדׁש.
- ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל, ָמֵלא ַקְרְנָך ֶׁשֶמן, ְלָך ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ִיַׁשי ְּבֵבית 

ֶלֶחם, ִּכי ֶאָחד ִמָּבָניו ִיְהֶיה ְלֶמֶלְך]1[.
ָאֵכן ִיַׁשי הּוא ָאָדם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש, ֲאִני ַמִּכיר אֹותֹו. ָאָדם מּוָרם 
ֵמַעם. הּוא ָנִסיְך רּוָחִני]2[, ְמַלֵּמד ּתֹוָרּה ְלַאְלֵפי ֲאָנִׁשים]3[. הּוא 

ָאָדם ֶׁשֹּלא חֹוֵטא ]4[. ָסִביר ִאם ֵּכן, ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵּבן ֶׁשהֹוֵלְך ְּבַדְרּכֹו.
ֲאָבל ֵיׁש ְּבָעָיה ַאֶחֶרת. ְלַצֲעִרי ֻּכָּלם ְמַדְּבִרים ּוְמַסְּפִרים ָּכל ָּדָבר. 
ָהִעְנָין ַהֶּזה ַיִּגיַע ְלָאְזָניו ֶׁשל ָׁשאּול, ְוהּוא ָעלּול ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ָחמּור 
ְמאֹד ֵמרֹב ַצַער. ָאָדם ָעלּול ְלָהִגיב ְּבאֶֹפן ִּבְלִּתי ָצפּוי ַּכֲאֶׁשר 

הּוא ִמְצַטֵער ַצַער ָעמֹק.

- ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָׁשאּול ִיְׁשַמע ְוַיֲהרֹג אֹוִתי]5[.
ָאְמָנם  ֵאיֶנִּני ְמַפֵחד. ָאסּור ְלַפֵחד ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ִלְפעֹל ְלַמַען ַעם 

ִיְׂשָרֵאל.  ַוַּדאי ֵאין ְלַפֵחד ַּכֲאֶׁשר ְמַקְּבִלים ְּפֻקָּדה ֱאֹלִהית.  
ּוְבָכל זֹאת ֵיׁש ְלִהָּזֵהר. ָאְמָנם ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנם ִנּזֹוִקים, ֲאָבל 
ְּכֶׁשַהֶּנֶזק ָׁשִכיַח ְוָקרֹוב, ַּגם ִנָּזִקים.]6[. ְוִכי ַחָּיֵלנּו ֵאיָנם ִנְפָצִעים 

ְוַאף ֶנֱהָרִגים ?!
- ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל, ַקח ִאְּתָך ֶעְגַלת ָּבָקר, ֶוֱאמֹר ְלַאְנֵׁשי ֵּבית ֶלֶחם 
ֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך ְלִיַׁשי ְלַהְקִריב ָקְרָּבן לד', ְוָאז ֹלא ִיְקֶרה ְלָך ָּדָבר]7[.

- ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵאיְך ֵאַדע ֵאיֶזה ֵּבן ִלְמׁשַֹח ?
- זֹאת אֹוִדיַע ְלָך ְּכֶׁשַּתִּגיַע ְלָׁשם.

1..  שמואל א  טז  א.
2.   סוכה  נב ב.

3.  ברכות  נח א.
4.  שבת  נה ב.  בבא בתרא  יז א.

5.  שמואל  שם  ב.
6.  פסחים  ח  ב.

7.  שמואל   שם  ב-ג.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 37   ֵלְך ִלְמׁשַֹח ֶמֶלְך ָחָדׁש
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר
שלום ילדים!

הפרשות שלנו סוגרות את ספר ויקרא, חומש שהיו בו כל כך הרבה 
ציוויים ומצוות. 

בפרשת בהר ה' מצווה אותנו על השמיטה והיובל, וכל פרטי ודקדוקי 

המצוות, ומלמד אותנו שגם האדמה צריכה לשבות ושגם לארץ שלנו 

יש חוקים וכללים שצריך לכבד. מה הסיבה לכך? ה' אומר לנו אותה 

אחרי בסוף החלק הזה - הארץ היא של הקב"ה:" כי לי הארץ, כי גרים 

ותושבים אתם עמדי".  אמנם הוא נתן לנו לגור בארץ ויש לנו זכויות 

עליה אבל יש לנו גם חובות ואנחנו חייבים לכבד אותה ולקיים את 

הכללים שה' קבע בשביל לשמור עליה.

בחלק השני של הפרשה אומרים לנו איך להתייחס לגרים ולעבדים 

וגם כאן ה' מסכם את החלק בסיבה שבגללה אנו צריכים להתייחס 

כך לעבדים: " ִּכי-ִלי ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ֲעָבִדים--ֲעָבַדי ֵהם, ֲאֶׁשר-הֹוֵצאִתי אֹוָתם 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". ה' הוציא אותנו ממצרים כדי להיות עבדים שלו ולהתנהג 

בצורה שהוא מבקש מאיתנו ולהתייחס בצורה יפה ומכבדת גם לעבדים. 

מאחלת לכולנו שנלמד ונדע גם את החובות שלנו על הארץ שלנו ובין 

האדם לחברו ולעבדו ונזכה לשמור על הארץ שלנו ועל החברה שלנו.

שבת שלום, אהבה פז

/// מתחילים להתכונן 
לשבועות- חג מתן תורה עם 
פרק מיוחד של משחקי טוק 

טוק!

/// התרגשתם מהחזרה של 
רעמסס בעלילות ארץ גושן? 

פרק נוסף מעניין במיוחד יחכה 
לכם באתר! 
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, 
ודוקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה 

ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עמה לעליה עליונה 
מקורית, כן הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר 

נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה.
)אורות התחיה, עמ' פה(

הרב שלמה אבינר

עבודת ד' או עבודת עצמו
שאלה: 

זמן רב אני עובד את ד' במסירות ובאהבה, 
אני מתפלל בכוונה גדולה שייתן לי דבר 
מה שחשוב לי מאוד, השנים עוברות, והוא 
לא נותן לי, אז אני נעשה ממורמר וכעוס 
עליו, למה אני ממלא חלקי ועובד אותו, והוא 
אינו ממלא חלקו ואינו נותן לי שכר?  רבנים 
מבטיחים שד' יחזיר לי כפלי כפלים וזה לא 

מתקיים!
תשובה: 

אכן יש סוג של עבודת ד' המבוסס על שכר ועונש, 
שכר ועונש בעולם הזה, ושכר ועונש גדול לאין 
ערוך בעולם הבא.  אך אין זו המדרגה העליונה.  יש 
לזכור היטב שהרבה מאוד תלוי בכוונה.  האם אדם 
עושה את הטוב בשביל שיקבל שכר ויינצל מעונש, 
או עושה את הטוב כי הטוב הוא טוב וכי הוא רצון 
ד'.  וזה לשון רבנו הגדול הרמב"ם: "העובד מאהבה 
עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא 
מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי 
לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת 

וסוף הטובה לבא בגללה" )הלכות תשובה י, ב(.
אפילו אצל גויים,להבדיל, הבין זאת הפילוסוף 
קאנט, שקובע שהיסוד העיקרי הוא הכוונה, כלומר 
הרצון הטוב.  הוא מבדיל בין הרצון האגואיסטי, 
האימפרטיב ההיפוטטי, לבין הרצון האידיאליסטי, 

האינפרטיב המוחלט, הקטגורי.
ועוד כותב הרמב"ם: "השמחה שישמח אדם 
בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה 
גדולה היא" )הלכות סוכה ולולב ח טו(.  ומסביר שם 
המגיד משנה: "...חייב לעשותן והוא שמח בעשייתן 

ויעשה הטוב מצד שהוא טוב ויבחר באמת מצד 
שהוא אמת, ויקל בעיניו טרחן...".

נכון שיש אנשים חלשים שאי אפשר להניעם 
אלא בעזרת המקל והגזר, אך אין להרים מצב זה 
לדרגת אידיאל עליון.  אדרבה אדם צריך להשתחרר 
מהמניע של שכר ועונש, שגם מקנן בתוככי לבבו 

באופן בלתי מודע.
וכבר הסבירו רבותינו למה יש צדיק ורע לו ורשע 
וטוב לו, כי אם לכל צדיק היה טוב ולכל רשע היה 
רע, היינו כמובן כולנו צדיקים ולא רשעים, אבל הכל 
היה מין אגואיזם, סוג של השקעה, והיינו מפסידים 

את העיקר: אהבת ד'.

רוח צעירה
מנשבת בכפר (של) �בא

למלגה אפשרות כפיר 052-8109555

נו
דא
לי
טו

 כולל ערב ע� הרב מוטי דשא והרב ליאור אנגלמ�
שיעורי� לכלל הציבור |  עשייה בקהילה.

תורה וח�ד |  ערבי נשי� |  מ�יבות ראש חודש ועוד

מוזמני� להצטר� לקהילה צעירה,
ת ואידיאליטית שמתרקמת בכפר באתו

ביב בית המדרש הקהילתי בעיר.


