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 בס"ד | שבת פרשת חיי שרה כ"ה מר-חשון ה'תשע"ז | גליון 1095
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

כולן שוין לטובה
הרב אייל ורד / 2

'מענטש' 
מן התורה מניין?
סדרת 'האמת והמוסר חלק ד'

נתן קוטלר / 4

נפשי חולת 
אהבתך.
הרב זיו רוה / 3

רפואת התורה 
נגד היצר הרע

ד"ר מיכאל אבולעפיה / 6

מלכות דוד 
לנצח

הרב יואב אוריאל / 5 רה
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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

עדי חיה דיאמנט ע"ה בת יחזקאל ודפנה
במלאת אחת עשרה שנה לפטירתה.

האזכרה תתקיים ביום ראשון כ"ו במרחשון התשע"ז )27.11.16(
16:00 מנחה ואזכרה בבית העלמין בקרני שומרון

17:00 ערב לימוד בביהכנ"ס היכל רפאל בגינות שומרון
דברים: איתן מור יוסף ודיאמנט חזי.

העלון מוקדש לרפואת אמונה בת שקמה
בתוך שאר חולי ישראל

"הצריך" ו"הנכון" 
בנישואין

אסתר אברהמי / 6

ת
גיו

זו

"ויתן אברהם את כל 
אשר לו ליצחק"

רעיון השווא של חלוקת ארץ ישראל בינינו ובין הערבים, הועלה כבר 
לפני כאלפיים ושלש מאות שנה על ידי בני ישמעאל, כאשר באו לדון 
עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון, שהיה אז ראש המעצמה הגדולה 
בעולם. אמרו בני ישמעאל לבני ישראל: ארץ כנען שלנו ושלכם – הרי 
כתוב בתורה "ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם" וכתוב "אלה תולדות 
יצחק בן אברהם". ענה להם אחד היהודים הפקחים – גביהא בן פסיסא 
שמו – הרי באותה תורה כתוב: "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק 
ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות", וגירש אותם מפניו 

עד בחייו – ולא היה פתחון פה לבני ישמעאל )סנהדרין צא(.

נכון לעכשיו. גם היום באים אנשים לפני נשיא ארצות הברית 
וראשי המעצמות הגדולות, ומעלים לפניהם אותו רעיון נואל של 
חלוקת ארץ ישראל ח"ו ומביאים הוכחות כביכול שאין לנו קשר 
למקומות הקדושים. אילו היו אותם אנשים מחכימים ולומדים את תורת 
ישראל, היו יודעים שכל התוכניות שלהם הם הבל הבלים, והכול נובע 
מסירובם של הערבים להשלים עם קיומה של מדינת ישראל, ובמיוחד 
למה שצפוי לנו בעתיד על פי חזון נביאי ישראל וחכמיו המתארים את 
שלבי התחייה של העם היהודי בארצו - שלב ראשון: קיבוץ גלויות 
"ולקחתי אתכם מן הגויים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם 
אל אדמתכם". שלב שני: התעוררות לתשובה גדולה: "וזרקתי עליכם 
מים טהורים… ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה… ועשיתי את אשר 
בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם…"  שלב שלישי: פריחת הארץ 
וריבוי אוכלוסין "ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן עדן… ותהיינה 
הערים החרבות מלאות צאן אדם". ומתוך כך תתגלה אחדות ישראל 

– "ועשיתי אתכם לגוי אחד בארץ.. ומלך אחד יהיה לכלם".
אמנם הגויים ינסו להתנפל עלינו לגזול מאתנו את הארץ, כמתואר 
במלחמת גוג ומגוג "בשבת עמי ישראל לבטח… ביום בא גוג על אדמת 
ישראל". אבל ישראל ינצחו בגדול כנאמר "על הרי ישראל תיפול אתה 
וכל אגפיך ועמים אשר אתך". ואז יתגדל ויתקדש שמו הגדול של 
הקב"ה "ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני ה'" )יחזקאל פרקים 
לו-לט(, ולבסוף יבנה בית המקדש השלישי שיאיר לעולם כולו - "כי 
ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים". אמנם רבות מחשבות בלב איש 
ובלב אותם אנשים הרוצים לנשלנו מארצנו ח"ו, אבל "עצת ה' היא 

תקום", "כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזב".
מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

ערוץ מאיר איתך. בכל מקום.

בקרו אותנו:
www.meirtv.co.il

www.meirkids.co.il

◄ ערוץ אינטרנט 
שידורים חיים מבית המדרש, ארכיון הוידאו התורני 
הגדול בעולם, ערוץ ילדים דינאמי - כ-3 מליון דפים 

נצפים בחודש.

◄ רשתות חברתיות
דפי פייסבוק - עם תכנים תורניים, ערוצי יוטיוב עם 

שיעורי תורה ב- 5 שפות, קטעי וידאו ייחודיים.

◄סלולרי 
אפליקציה להורדת שיעורים (130,000 שעות 

האזנה), חיפוש מתקדם, אלפי משתמשים קבועים
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שני חיי שרה כולן שוין לטובה. פי' שיש כלל ופרט שבכל 
יום צריך לתקן דבר מיוחד כמ"ש ז"ל שס"ה ימים כל יום נגד 
לא תעשה מיוחדת שהיום מזכיר האדם הזהר בי ושמור לאו 
זה. וכן להשיג ידיעת הבורא. רק שצריך להיות שכל השגה 
שמשיג האדם כל ימי חייו. ישארו קבוע בלבו כל ימי חייו 
וזה שכתוב בא בימים שכל הימים באו אתו כאחד ועל זה 
נאמר השמר פן תשכח את הדברים  אשר ראו עיניך שכל מה 
שאדם משיג ורואה בשכלו צריך שישאר אצלו לעולם כנ"ל. 
)שפת אמת ספר בראשית - פרשת חיי שרה - שנת ]תרל"ג[ (

הפסוק הפותח את הפרשה שלנו הוא פסוק ארוך שחוזר על 
עצמו. "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי 

שרה".  את המדרש מטריד מדוע יש צורך בחזרה זו.

המדרש ובעקבותיו רש"י מבארים שהפסוק לא בא רק לתאר סדר 
כרונולגי של שנות חייה של שרה אמנו, אלא בא לתאר את התכונה 

הפנימית שעברה בהם. והתכונה הזו היא "כולן שווין לטובה".

זוהי כמובן אמירה תמוהה מאוד. כיצד ניתן לומר על אשה, 
שרוב ימיה הייתה עקרה ורק בגיל תשעים נפקדה, שכל ימיה היו 
אותו דבר? זהים? הרי ודאי היה הבדל בין שנות העקרות הארוכות 

לשנות האמהות.

השפת אמת מציע כאן התבוננות אחרת. לא נאמר שכל שֵניה 
היו טובות. אלא שכל שניה היו לטובה. רוצה לומר שכל מה שעבר 
על שרה, הצטרף אצלה לבניין הטוב. גם הטוב, וגם הרע או הקושי, 

גם הם הצטרפו לבניין הטוב.

בכל יום  יש מה לתקן. לפעמים זה תיקון של שמחה, ולפעמים 
זה תיקון של צער או התגברות. אך כל יום בא  כדי שנתקן בו משהו. 

365 ימים יש בשנה ו-365 מצוות לא תעשה יש בתורה. כביכול בכל 
יום אנחנו אמורים להצליח להימנע ממשהו ובכך לתקן את התאווה 
או היצר או הקושי. כל יום מאיר לאדם נקודה מסוימת ובסוף, מבין 

הקשיים כולם הכל מצטרף לטובה.

הגדולה של שרה על פי השפת אמת הייתה שההשגות הללו, 
האתגרים שעברה, היו קבועים בליבה. היא לא שכחה את תקופת 
העקרות הקשה, והאמהות לא מחקה אצלה את התקופה הקודמת. 
כי גם מהקושי היא למדה, כי גם מהצער היא נבנתה, והדברים האלו 

נשארים חקוקים בליבה פנימה. 

לבוא בימים זה להצליח לבוא עם כל הימים שלנו. שום יום לא 
הולך לאיבוד. אדם ממוצע חי כ-30,000 יום בחייו. זה לא מספר גדול 
כלל.  בדרך כלל מדמיינים שמספר הימים הוא קרוב למיליון. אך 
לאמיתו של דבר המספר הוא נמוך הרבה יותר. מה שתובע מאיתנו 
להיות מסוגלים לנהל כזה מספר ולזכור מה עבר עלינו בכל יום. 
אין הכוונה לזכירת יומן הארועים שלנו, אלא לזיכרון פנימי של 
התהליכים שעברנו. של הקושי וההתמודדות, של הצמיחה גם מתוך 

דמעה. כל אלו צריכים להיות חקוקים. 

השכחה היא מחלה. ומחר גונב לנו את היום. את היום צריך 
לחיות עד תומו ולמצות אותו, ואת מה שעשינו ולמדנו היום, יש 

לצרף למכלול התובנות הפנימיות שלנו שמהן נבנית האישיות.

יש אנשים שכל שנות הילדות מחוקות אצלם. אך הדברים שאנו 
לומדים בילדות הם משמעותיים מאוד. וצריך ללכת איתם כל החיים. 
שרה – חייה היו שווין לטובה. לא היה אצלה מושג כזה של משהו 
שהוא 'לא שווה'. הכל שווה. מכל דבר ומכל אדם ומכל סיטואציה 
אפשר וצריך ללמוד כדי להתקדם בחיים מבחינה פנימית. מהתור 
במכולת, מנהג המונית, ומשנות עקרות רבות. מכולן שרה למדה, ועם 
עולם היא הלכה כל חייה, מלאה בטובה שצומחת מכל המאורעות יחד.

)מתוך הספר ' אל שפת האמת' שיצא זה עתה לאור.(

הרב אייל ורד

כולן שוין לטובה

עם ההרכב האתניב"ה מכון מאיר שמח להזמין את הקהל 

         גן רוה
שגיא טל: פייטן
זיו רוה: בגלמה, עוד
יגל הרוש: קמנצ'ה, נהי
אביעד בן יהודה: כלי הקשה

הזמנות לערבי פיוט לבתי כנסת 
מוסדות ויישובים: 0526789565

מלווה מלכה
מוצ"ש פ' תולדות

אור לד' כסלו
בשעה 20:00

בבהמ"ד הישן
שד" המאירי 4, י-ם

עזרת נשים פתוחה

לערב פיוטים וניגונים

www.gan-raveh.co.il

מכון מאיר פותח לפניך 
ערוצי שיווק ייחודיים – 

למעלה מ-100,000 משפחות 
חשופות לערוצי המכון, 

ועכשיו אתה יכול 
להשתמש בהם!

יש לך מוצר או שירות 
      שזקוק 

לפרסום אפקטיבי 
      בציבור הדתי?!

marketing@emeir.org.il אז למה אתה מחכה - התקשר עכשיו ל- 02-6461300 (ברוך) או במייל

פרסום באתר מכון מאיר
הערוץ התורני-דתי המוביל בישראל!

ערוץ מאיר לילדים
אתר האינטרנט לילדי הציבור הדתי – 

הגדול בישראל!

עלון ”באהבה ובאמונה“ 
הקדשות ועוד.
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 הפרישות – תחילת החסידות
הרב דוד לנדאו |  ממשנת הרצי"ה

 יש הבחנה יסודית בין צדקות לחסידות. חסיד 
יותר מצדיק, חסידות יותר מצדקות. עד כה למדנו 
על צדקות, שהיא חיונית והכרחית בסדר המדרגות 
של הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. עתה אנו נפגשים 
במדרגת הפרישות. "ַהְּפִריׁשּות, ִהיא ְּתִחַּלת ַהֲחִסידּות"1. 
החסידות היא חיובית, בקום ועשה, והפרישות היא 
במובן של סור מרע, ועניינה: "'קדושים תהיו' – פרושים 
תהיו"2. הפרישות כמו הזהירות, היא שלילה, הסתייגות 
מדברים רעים על פי תורה. ההסתייגות הזאת, הזהירות 
הזאת, היא התחלת החסידות. לאורך החיים, החסידות 
היא חיוניות – חיות וגבורה, ופרישות היא שלילת 
השלילה. מתוך כך מובן שהפרישות היא תחילת 
ֵּבַאְרנּו ַעד ַעָּתה הּוא  החסידות. "ְוִתְרֶאה ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
ִּמְצָטֵרְך ֶאל ָהָאָדם ְלֶׁשִּיְהֶיה ַצִּדיק", ולא רשע  ַמה ּׁשֶ
ועובר עבירות. ומעתה אנו עוסקים במצב האידאלי, 
"ּוִמָּכאן ּוְלָהְלָאה הּוא ְלֶׁשִּיְהֶיה ָחִסיד", מושלם, משתלם.

 קודם כל מתבררים היסודות. "ְוִנְמָצא", לפי ביאור 
זה, "ַהְּפִריׁשּות ִעם ַהֲחִסידּות הּוא ְּכמֹו ַהְּזִהירּות ִעם 
ַהְּזִריזּות". זריזות היא חיוניות ב"קום ועשה", והזהירות 
– שליליות. הזהירות היא חיוב שלא יהיה רשע. וכן 
הוא בצד העילאי, "ֶׁשֶּזה ְּבסּור ֵמָרע" כמו הזהירות 
שהיא ב"סור מרע", שלא להיות רשע, "ְוֶזה ַּבֲעֵׂשה 

טֹוב", בשכלול הטוב ובהגברתו.
 אחרי ההדרכה היסודית הראשונה, יש התפרטות. 
ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  "ְוִהֵּנה ְּכַלל ַהְּפִריׁשּות הּוא ַמה ּׁשֶ
הֹוָרָאָתּה"  ִהיא  ְוֹזאת  ָלְך'3,  ַּבֻּמָּתר  ַעְצְמָך  'ַקֵּדׁש 
הפילולוגית, הלשונית, הדקדוקית "ֶׁשל ַהִּמָּלה ַעְצָמּה 
ְּפִריׁשּות, רֹוֶצה לֹוַמר, ִלְהיֹות ּפֹוֵרׁש ּוַמְרִחיק ַעְצמֹו ִמן 
ַהָּדָבר" הרע, "ְוַהְינּו ֶׁשאֹוֵסר ַעל ַעְצמֹו ְדַבר ֶהֵּתר", מתוך 
זהירות נוספת. ולמה לאסור דבר היתר? "ְוַהַּכָּוָנה ָּבֶזה 
ְלֶׁשֹּלא ִיְפַּגע ָּבִאּסּור ַעְצמֹו". כמו שמצאנו אצל חז"ל 
גזירות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כל ישראל 
מסוייגים בסייגים מסויימים שקבעו חז"ל להרחיק מן 
העבירה, וכן בדרך החינוך הפרטי האישי של האדם 
מישראל, יש מקום לַסדר לעצמו סייגים כדי להרחיק 

עצמו מן העבירה.
 "ְוַהַּכָּוָנה ָּבֶזה ְלֶׁשֹּלא ִיְפַּגע ָּבִאּסּור ַעְצמֹו", להרחיקו 
מן העבירה. אבל זה לא רק סייג באופן פשוט, אלא יש 
בזה גם חידוש עמוק. על כך יש פרק קצר בספר 'מוסר 
אביך' של שתיים-שלוש שורות על הנושא: "סייגות 
התורה"4. באופן רגיל אנו מבינים שסייג איננו האיסור 
בעצמו, אלא רק זהירות וביטחון. אם כן, לכאורה, הוא 
לא כה חמור כמו האיסור בעצמו. אבל שם נזכר עניין 
חריף מאוד, שבאמת, יש מקום לגדלות הבנה ולגדלות 

הרגשה, שסייגות התורה יש בהם מחומרת האיסורים 
בעצמם! מניתוח מחקרי-הלכתי פשוט יוצא שזה רק 
הרחקה, אבל יש מקום לומר שכל מה ששייך לאיסור, 
גם הוא רע באופן עצמי. "ְוָהִעְנָין, ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשּיּוַכל 
ְלִהָּוֵלד ִמֶּמּנּו ְגָרַמת ָרע ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַעְכָׁשו ֵאינֹו גֹוֵרם 
לֹו, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאיֶנּנּו ָרע ַמָּמׁש, ִיְרַחק ְוִיְפרֹׁש ִמֶּמּנּו". זהו 

משפט מעמיק בהתבוננות ובהרגשה5.

1. מסילת ישרים פרק י"ג.
2. רש"י ויקרא י"ט ב'.

3. יבמות דף כ' עמ' א'.
4. מוסר אביך פרק א': ה'.

5. ע"פ שיחות הרצ"י מסילת ישרים פרק י"ג 3-6, עמ' 201-3.
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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* 

 במדרש רבה1 מופיע פירוש לא מובן על הפסוק 
"ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל"2– 
כבר  אבינו  אברהם  והלוא  ְּבִיְצרֹו".  "ֶׁשִהְׁשִליטֹו 
הקשה  העקידה  כולל  ניסיונות,  בעשרה  נתנסה 
מכל, ועמד בכולם! מהו החידוש אפוא בברכת ה' 

"ֶׁשִהְׁשִליטֹו ְּבִיְצרֹו", הרי נראה ששלט כבר ביצרו?
 מבואר בספר 'נתיבות שלום'3, שישנה מדרגה 
האדם  אך  האדם  את  לפתות  מנסה  הרע  שיצר 
מתגבר עליו, אך ישנה מדרגה גבוהה ממנה שבה 
נעשה  האדם  כאשר   - בפרשתנו  אברהם  נתברך 
שליט על יצה"ר, ומשעבד את כוח הרע לעבודת 
ה'. כמאמר חז"ל על הפסוק "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך 
וביצר  יצריך, ביצר טוב  "בשני   – וגו'"  ְלָבְבָך  ְּבָכל 
הרע"4. אך יש לשאול, כיצד ניתן לאהוב את ה' ביצר 

הרע?
מהי  הרמב"ם  מבאר  התורה  יסודי  בהלכות   
חובתו:  ידי  האדם  יוצא  שבה  ה'  אהבת  מצוות 
"ְוֵהיַאְך ִהיא ַהֶּדֶרְך ְלַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו. ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו ּוְברּוָאיו ַהִּנְפָלִאים ַהְּגדֹוִלים ְוִיְרֶאה 
ֵמֶהן ָחְכָמתֹו ֶׁשֵאין ָלּה ֵעֶרְך ְוֹלא ֵקץ ִמָּיד הּוא אֹוֵהב 
ם  ּוְמַׁשֵּבַח ּוְמָפֵאר ּוִמְתַאֶּוה ַּתֲאָוה ְּגדֹוָלה ֵליַדע ַהּׁשֵ
הרמב"ם  מצייר  תשובה,  בהלכות  אולם  ַהָּגדֹול5". 
ָהַאֲהָבה  ִהיא  "ְוֵכיַצד  האהבה:  של  האידיאל  את 
ְיֵתָרה  ְּגדֹוָלה  ַאֲהָבה  ה',  ֶאת  ֶׁשּיֹאַהב  ָהְראּוָיה. הּוא 
ה',  ְּבַאֲהַבת  ְקׁשּוָרה  ַנְפׁשֹו  ֶׁשְּתֵהא  ַעד  ְמאֹד,  ַעָּזה 

ָּבּה  ׁשֹוֶגה  ְוִנְמָצא 
חֹוֶלה  ְּכִאּלּו  ָּתִמיד. 
ָהַאֲהָבה,  ֳחִלי 
ְּפנּוָיה  ַּדְעּתֹו  ֶׁשֵאין 
אֹוָתּה  ֵמַאֲהַבת 
ֵּבין ְּבקּומֹו,  ֵּבין ְּבִׁשְבּתֹו,  ה, ְוהּוא ׁשֹוֶגה ָּבּה ָּתִמיד,  ִאּׁשָ
ֵּבין ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה. ֶיֶתר ִמֶּזה ִּתְהֶיה ַאֲהַבת 
'ְּבָכל  ֶׁשִּצָּונּו  ְּכמֹו  ָּתִמיד,  ָּבּה  ׁשֹוִגים  אֹוֲהָביו  ְּבֵלב  ה' 
ֹלמֹה ָאַמר ֶּדֶרְך ָמָׁשל:  ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך'. ְוהּוא ֶׁשּׁשְ
יִרים ָמָׁשל הּוא  'ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני'6. ְוָכל ִׁשיר ַהּׁשִ

ְלִעְנָין ֶזה"7. 
 האהבה הראויה היא, שיהיה קשור אל ה' ית' 
בדמיון האופן הרע של אדם החולה באהבת אישה, 
שאין דעתו פנויה לשום דבר אחר, והוא כמשתגע 
בצל  טעם  ומחוסרי  חיוורים  שחייו  וכמכור, 
השתוקקותו. את האהבה הזאת שמקורה מן היצר 
"ְּבָכל  וזהו פירוש  יכניס האדם לעבודת ה'.  הרע, 
שמצד  האהבה  כוח  שאת  יצריך,  בשני   - ְלָבְבָך" 
ההשתוקקות,  וההתלהבות,  הגעגועים,  את  הרע, 
לטובת  לשימוש  ויכניס  יכבוש  העזים,  והרגשות 
מן האהבה הנפולה של  ֱאֹלֶהיָך".  ה'  ֵאת  "ְוָאַהְבָּת 
ִחָּבה:  שכם בן חמור לומדים ְׁשלָׁשה ְלׁשֹונֹות ֶׁשל 
ְדִביָקה, ֲחִׁשיָקה וֲחִפיָצה, ומידות דוגמת אלו צריך 
על  ה'.8 בבחינת מה שמסופר  להעלותם לאהבת 
ַהִּמְצִרי  ִמַּיד  ַהֲחִנית  ֶאת  "ַוִּיְגזֹל  יהוידע,  בן  בניהו 
ַוַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹו"9, כך נשקו של יצר הרע, בתאווה 
יש  העליונה  האהבה  ובנשק  נמוכות,  לאהבות 

להורגו, "ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני6". 
לימדונו  המידות',  'העלאת  הנקראת  זו,  דרך    
המידות,  בכל  כמעט  קיימת  והיא  ישראל,  גדולי 

ולא רק ב'אהבה הנפולה'. יש למצוא את מקומה 
החיובי של כל מידה, וכשינהיג עצמו בדרך זו, בכך 
מחזירה האדם אל הקודש. "כי אין לך שום מדה 
וכוח שאין בה צד טוב גם כן, רק צריך שישתמש 
בה כפי רצון הש"י"10. וכך כותב מרן הרב קוק זצ"ל: 
"כל המידות אפשר להעלותן מפני שיש להן שורש 
בקדושה, חוץ מהעצבות שאין לה שורש כלל, כי 
'עז וחדווה במקומו'. וצריכים להעלות את סיבתה, 
וכיוון שהשורש מתעלה, גם היא עולה, והשורש 
דאגה,  או  כעס,  או  גאווה  או  הוא  העצבות  של 

הבאה מסיבתם, וכיוצא".11
מידת  כל  את  אֲֹהִבי"12  "ַאְבָרָהם  הכניס  כך   
האהבה, העלולה להתפזרות ולירידה, לאהבת ה'. 
כותב הרמב"ם בהלכות תשובה: "ָהעֹוֵבד ֵמַאֲהָבה, 
עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות, ְוהֹוֵלְך ִּבְנִתיבֹות ַהָחְכָמה, ֹלא 
ִמְּפֵני ָּדָבר ָּבעֹוָלם, ְוֹלא ִמְּפֵני ִיְרַאת ָהָרָעה, ְוֹלא ְּכֵדי 
ִליַרׁש ַהּטֹוָבה, ֶאָּלא עֹוֶׂשה ָהֱאֶמת ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֱאֶמת, 
ַמֲעָלה  ִהיא  זֹו  ּוַמֲעָלה  ִּבְגָלָלּה.  ְוסֹוף ַהּטֹוָבה ָלבֹוא 
ַמֲעַלת  ְוִהיא  ָלּה.  זֹוֶכה  ָחָכם  ָּכל  ְוֵאין  ְמאֹד  ְּגדֹוָלה 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשְּקָראֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֲהבֹו ְלִפי 

ֶׁשֹּלא ָעַבד ֶאָּלא ֵמַאֲהָבה.7" 

1. נט, ז
2. בראשית כד

3.  בראשית קמ
4.  ברכות נד.

5.  פ"ב
6.  שה"ש ב

נפשי 
חולת אהבתך. 

7.  פ"י
8.  ע"פ ב"ר פ, ז
9.  שמואל ב' כב

10.  צדקת הצדיק מז
11.  אורות הקודש ג רמג

12.  ישעיהו מא
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'מענטש' 
       מן התורה מניין?

בשבוע שעבר ראינו שהדרך היחידה שהמוסר האנושי יכול להיות באמת 
מוסרי היא לפי הדרכת המוסר האלוקי בתורה. הפעם נלמד שמידות טובות 

ואנושיּות טבעית הן הבסיס לתורה.

דרך ארץ קדמה לתורה
שאלה: מהי השאלה הראשונה ששואלים את האדם כשעומד בפני בית דין 
של מעלה לאחר מאה ועשרים? מצד אחד, מצינו ששואלים את האדם תחילה 
על ישרות בעסקיו ורק לאחר מכן שואלים אותו על מחויבות ללימוד תורה. 
כפי שנאמר במסכת שבת: "אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: 
נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה?" )שבת לא, א(. אך מצד שני, מצינו 
ששואלים את האדם תחילה על דברי תורה, כפי שנאמר במסכת סנהדרין: "דאמר 
רב המנונא: אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה" )סנהדרין ז, א(. 
ובכן, האם פותחים בעניינים שבין אדם לחבירו או בעניינים שבין אדם למקום?
תשובה: רבי חנוך העניך מסאסוב מסביר שישנן שתי מערכות מקבילות 
המחייבות כל אדם מישראל: המוסר האנושי והתורה. המוסר האנושי מחייב 
את האדם מצד היותו אדם והתורה מחייבת את האדם מצד היותו מישראל. 
למוסכמות המוסר האנושיות יש תוקף הלכתי שהרי כל דבר שהשכל מחייב 
לקיים אותו יש לו תוקף וחיוב גמור מהתורה )הקדמת רבנו ניסים גאון לתלמוד(. 
ואילו התורה מחייבת את האדם מישראל ממעמד הר סיני )שבועות לט, א(. 
ולכן, כאשר האדם עומד בפני בית דין של מעלה, הוא נשאל שני סוגים של 

שאלות לפי שתי מערכות החובות הללו. 
ולכן, אין סתירה בין דברי חז"ל ממסכת שבת לבין מסכת סנהדרין. במסכת 
שבת נאמר שהאדם נשאל תחילה "נשאת ונתת באמונה" כי זו שאלה שמתייחסת 
למערכת המוסר האנושית. ואילו במסכת סנהדרין נאמר שהאדם נשאל תחילה 
על דברי תורה כי זו שאלה שמתייחסת לתורה )שו"ת יד חנוך סי' סב(. ומה 

קודם למה? המוסר או התורה?
הרבי מסאסוב מלמדנו שהתורה בנויה על בסיס מערכת המוסר האנושית. 
ולכן, האדם נשאל על חובותיו כלפי מערכת המוסר האנושית לפני שנשאל 
על חובותיו כלפי מערכת המוסר האלוקית, כי האנושיות היא התנאי ההכרחי 

לקיום תורה ומצוות. דרך ארץ קדמה לתורה. 

מה היסוד של התורה?
שאלה: במסכת שבת מסופר שהגיע נכרי לשמאי ואמר לו "גיירני על מנת 
שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת". אך שמאי "דחפו באמת 
הבנין ]=מקל מדידה[ שבידו". וכשהגיע לפני הלל - גייר אותו ואמר לו: "דעלך 
סני לחברך לא תעביד ]=מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך[ - זו היא כל התורה 
כולה, ואידך - פירושה הוא, זיל גמור ]=שאר התורה הוא הפירוש של כלל 
זה, לך ותלמד[" )שבת לא, א(. האם השאלה של הנוכרי היתה שאלה רצינית? 
ממה נפשך: אם שאלתו לא היתה רצינית, מדוע הלל קיבל אותו? ואם שאלתו 

היתה רצינית, מדוע שמאי דחה אותו?
תשובה: שאלתו של הנכרי היתה רצינית ביותר. כשהנכרי שאל מה יסוד 
כל התורה כולה הוא רצה לדעת מהיכן התורה מתחילה, האם ממצוות שבין 
אדם לחברו או ממצוות שבין אדם למקום? שמאי "דחפו באמת הבנין שבידו" 
מאחר שסבר כי אי אפשר לחלק בין השתיים וכשם שאין לבנות בניין עם יסוד 
אחד בלבד, כך אי אפשר לבנות את בניין התורה רק על יסוד אחד )מהרש"א 
שם(. אך הלל גייר אותו כי סבר שהמצוות בין אדם לחברו הן היסוד והבסיס 
למצוות שבין אדם למקום ולכן אמר לו שיסוד התורה הוא "דעלך סני לחברך 

לא תעביד" )ראה: ילקו"י א, יט(. 

מי באמת חסיד?
חז"ל שואלים מהי הדרך להיות חסיד? היינו חושבים שהדרך לחסידות היא 
בהתמדה בלימוד תורה, דביקות בתפילה והתחזקות בקדושה ובטהרה. אבל 
לחז"ל יש דרך מאוד סלולה: "אמר רב יהודה: האי מאן דבעי למהוי חסידא, 
לקיים מילי דנזיקין ]=אדם הרוצה להיות חסיד צריך להיזהר מלהזיק לזולת[" 
)בבא קמא ל, א(. והלא אפשר להתאכזב, הייתכן שהשאיפות הרוחניות הגבוהות 

מתחילות בלהיזהר שלא להזיק לחבר?!
אבל זה בדיוק הסוד, ללא דרך ארץ ומוסריות בסיסית, אין תורה ואין רוחניות 
)אבות ג, יז(. ולכן, להיות חסיד זה קודם כל לקיים מילי דנזיקין, להיזהר מאוד 
שלא להזיק לאף אחד כפי שמצינו שחסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם 
וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם כדי לא להזיק לעוברים ולשבים )שם(. החסידות 

אינה מתחילה בעניינים שבין אדם למקום, אלא בעניינים שבין אדם לחברו. 

מתי רוח המקום נוחה הימנו?
חז"ל אומרים "כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו וכל 
שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו" )אבות ג, י(. ויש 

לשאול מדוע יש כפילות, מדוע נאמר בלשון חיוב וגם בלשון שלילה? 
התשובה היא, כדי להפקיע מהדעת את התפיסה המוטעית שרוח המקום 
יכולה להיות נוחה מהאדם כאשר אין רוח הבריות נוחה הימנו. מי שהמערכת 
החברתית שלו מעורערת, גם המערכת הרוחנית שלו מעורערת. העיקר אינו 
'להסתדר' עם אלוקים, המצוות אינן 'פולחן דתי' ששייכות רק לבית הכנסת 
ולתפילה, אלא יחסי אנוש תקינים הם היסוד והבסיס לקיום התורה והמצוות. 

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

האמת 
והמוסר

חלק ד

נתן קוטלר

סדרת העשור
של ערוץ מאיר לילדים!
meirkids.co.il עכשיו באתר 
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בפרשת חיי שרה מפטירים: "והמלך דוד זקן" )מלכים א' 
א( – ניסיון ההשתלטות של אדוניהו על המלוכה, ולבסוף: 

בחירת דוד להמליך את שלמה. 
ניתן ללמוד רבות על מהות האירועים המתרחשים בהפטרתנו 
מהשוואת מילות הפתיחה שלה עם מילות הסיום, ובכך נעסוק 

בטור זה.

ההפטרה נפתחת במילים: "ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוְיַכֻּסהּו 
ַּבְּבָגִדים ְוֹלא ִיַחם לֹו". פסוק זה מצביע על שלב לא קל בתולדות דוד. 
מלך צדיק וקדוש זה, אשר לאורך חייו התגלו בו כוחות עצומים של 
קדושה וגבורה, הגיע לימי החולשה של הִזקנה. זהו המצב המובא 
בנביא כרקע לניסיון ההשתלטות של אדוניהו – כאשר עוצמת המלכות 

של דוד נחלשה, סבר אדוניה כי ניתן להחליף את דוד עוד בחייו.

במדרש תהלים )מזמור ב( משווים חז"ל בין מרד אבשלום למעשי 
אדוניה: "וכן הוא אומר ואותו ילדה אחרי אבשלום )מלכים א' א, 
ו(, וכי אמו של אבשלום ילדה לאדוניהו, והלא זה בן מעכה, וזה בן 
חגית, אלא מה זה רכב ופרשים למרוד באביו, אף זה עשה כן, מה 
זה בעל מחלוקת, אף זה כן, מה זה וחמשים איש רצים לפניו )שם 
שם א, ה(, אף זה כן". אם כן, אילו היה אדוניה מצליח ומולך, היתה זו 

מרידה המנצלת את חולשת דוד לשם הקמת מלוכה המנוגדת לרצון 
דוד ולאופי מלוכתו.

לעומת פתיחת ההפטרה בחולשת מלכות דוד, הפסוק המסיים 
את ההפטרה מצביע על עוצמתה העומדת לנצח )פסוק לא(: "ְיִחי 
ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְלעָֹלם". קריאה זו נאמרה מפי בת שבע, כאשר הבטיח 
לה דוד כי שלמה הוא שימלוך תחתיו. בעקבות ניסיון ההשתלטות 
של אדוניהו, קם נתן הנביא ועשה מעשה – באמצעות בת שבע 
הוא הוביל להמלכת שלמה, כפי שהבטיח דוד מלכתחילה. והנה 
המלכת אבשלום נעשתה אף היא בחיי דוד: "ַוִּיַּקח ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ֶאת 
ֶמן ִמן ָהאֶֹהל ַוִּיְמַׁשח ֶאת ְׁשֹלמֹה ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר ַוּיֹאְמרּו ָּכל  ֶקֶרן ַהּׁשֶ
ָהָעם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה" )לט(. אולם בניגוד למלכות אדוניהו שהיתה 
מנוגדת למלכות דוד, שלמה המלך הקים מלכות הממשיכה באופן ישיר 
את דוד. על כן הכריזה בת שבע שבבחירה להמליך את שלמה, הביא 

דוד לכך שהנצחיות של מלכותו שלו תתחיל להופיע.

ההבדל בין מלכות אדוניה למלכות שלמה ניכר מאד בדברי 
השכנוע של נתן הנביא ובת שבע לדוד. בדברים של שניהם מודגש 
מאד כי כאשר ניגשים לבחון האם המלך הראוי הוא אדוניה או 
שלמה, השאלה איננה מי ימלוך לאחר דוד, אלא כדברי נתן: "ִמי 
ֵיֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַאֲחָריו". ביטוי זה של ישיבה על כיסא דוד 
מופיע בדבריהם שש פעמים, ומשמעותו היא: מי ימלוך מתוקף היותו 
הממשיך של דוד. המשכיות זו מודגשת מאד גם בהחלטה הסופית של 
דוד: "ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלְך ַּבה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִּכי ְׁשֹלמֹה ְבֵנְך 
ִיְמֹלְך ַאֲחַרי ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ַּתְחָּתי". החלטה זו, היא שבעקבותיה 
הגיבה בת שבע בהצהרה העומדת לעד: "ְיִחי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְלעָֹלם".

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

להפטרה
הרב יואב אוריאל

מלכות דוד לנצח

"ה' 
אהבתי 

מעו� 
בית� 

ומקו� 
משכ� 

כבוד�" 
(תהילי� כ'ו) 

 

 

שירתבית מדרש 
ת י ב ו  � כ ש מ

 
ד “ � ב

19:00-19:15  התכנ�ות וכיבוד קל
19:15-19:45  �דר ניגוני� ולימוד בחברותות, שיר ושיח בי� הלומדות. 

19:45-20:45  שיעור של רבני� שוני� ב�בב קבוע: 
                   הרב אלישע וישליצקי, הרב ברו� הרניק, הרב מיכאל �טבו�,

                     הרבנית עידית איצקובי� והרבנית שרה אלי��. 

21:00-22:00  שיעור הארת הזמני�, ע� בת-אל אמונה וקני�, רכזת התוכנית. 

מזמי� אות�
לערב לימוד  יחודי לנשי�

בכל יו� שלישי
בבית הכנ�ת של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
רחוב הרב ריינ� 17 בקרית משה בירושלי�

                  �דר הערב:

בואו בשמחה!!

פתיחה חגיגית לשנה זו בע"ה, ביו� שלישי 
כ'ח בחשו� התשע"ז. 

*לימוד התורה לש� שמיי� ללא תשלו�. 
תרומות יתקבלו בברכה. 

*לפרטי�: 050-6687558 אפשר להשאיר הודעות כתובות. 
shirat.mb@gmail.com 

בואי להתמלא ולהתחדש להבנות ולהתרגש
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להפטרה
הרב יואב אוריאל
ד"ר מיכאל אבולעפיה

עמל תורה ובריאות הנפש )ג(
רפואת התורה נגד היצר הרע

אדם חולה ילך כמובן לרופא אבל עליו לדעת שהרפואה המונעת הטובה 
ביותר היא עסק התורה, לימוד תורה לשמה, עמל בתורה. כותב הרב משה 

דוד וואלי מבית מדרשו של הרמח"ל: 

זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה )יומא עב, ב(, 
כי מר התורה היא מר הרפואה כנגד מר המוות, ואם האיש רובו טוב 
ומיעוטו רע, על ידי עסק התורה יכלה הרע ויישאר הטוב ויחיה. ואם 
רובו רע ומיעוטו טוב )במי שעוסק בתורה שלא לשמה(, על ידי התורה 
נברר הטוב שבו ויישאר הרע וימות, כמים המרים הבודקים... כי עסק 
התורה תחילתו מר וסופו מתוק, תחילתו מפני שהיצר הרע שגובר 
עדיין בהתחלת עסק התורה והיא מר לו. אבל בשקוד על דלתותיה 
יום יום, הולך ומתמעט עד שיכלה וימות לגמרי, כרפואות המרות 
שממיתות את התולעים בתוך גופו של אדם, וסופו מתוק... )הרמ"ד 

וואלי, ספר הליקוטים א', עמ' ט'(

יש לנו דרך לכלות את המעט רע שבתוכנו והוא על ידי העמל בתורה. אפשר 
לפתוח את עולם הרגשות ולספר כל מה שקורה בתוכנו, וכל זה נכון, ויש 
שיטות מצוינות היום לרפא את הנפש, אבל שלא נשלה את עצמנו. המטפל 
אינו כמי שמתקן רכבים מבחוץ, אלא הוא עוזר לעורר את כוח הריפוי הטבעי 
הכלוא בתוך האדם עצמו כלומר את הנשמה, שהרי הרופא האמתי הוא 
המאיר את האדם ובזה מרפא. וגם אם הוא רובו רע ולומד תורה לשמה, כך 

הוא מנקה את החלק השלילי ומעורר את החלקים החיוביים.  

כל אחד מבני הזוג נולד אל תוך עולם שיש בו ערכים, אמונות ומבט על החיים, 
מן המשפחה ומן הסביבה שבה גדל. מכיוון שכילד עדיין אין לו שיקול דעת, 
הוא מקבל את העולם שנולד לתוכו כמובן מאליו. אלו "המשקפיים" שדרכם 
הוא רואה את העולם. כשנכנסים לנישואין, מביאים את הכללים הללו כחלק 
בלתי נפרד מהאישיות. הם כל כך מובנים מאליהם, עד כדי שבדרך כלל הם 
אינם מדוברים בין בני הזוג. בחיים המשותפים מתגלים פתאום הניגודים ואז 
כל אחד מביע בפני השני את מה שצריך ונכון שיהיה לשניהם. הצריך והנכון 
הזה, נוגע בכל תחומי החיים. מהקביעה איך צריך להשתמש במשחת השיניים, 
עד ההחלטה על הגבולות ההלכתיים שינהיגו את הבית. מה נכון לומר ומתי, 

ומה לא נכון ואסור לעשות ולומר.
אמנם ברור לבני הזוג שהם שונים, אך עם זאת מתלווה גם תחושת וודאות 
שהשני "צריך" לנהוג כמותו. כאן מתחילים קונפליקטים שמקורם לא בחוסר בידיעת 
השונות, אלא דווקא בתפיסה )פרימיטיבית, ילדותית( שמה שנכון לי נכון לכולם.

דוגמאות לתפיסה זו:
• "הרי מה שאני טוען כל כך בסיסי וברור, איך את לא מבינה..."

• "אם אתה צודק אז אני טועה וזה לא יכול להיות, כי אין לי ספק שהדברים 
נכונים..."

• "הצריך והנכון שלך מבטל אותי ואת משפחתי ואני לא מוכן לקבל זאת..."
• "עלי להרגיש שאני הקובע... כי אם את צודקת אני מאבד מערכי העצמי..."
• בשמירת מצוות: "ברור שכך מבינים את ההלכה... אצלכם במשפחה כנראה 

חיפשו הקלות..."
בכל הנ"ל יש אני או אתה. אחד צודק והשני טועה. אחד אשם והשני קרבן. 
אחד צריך לבטל את עצמו. במצב של או-או יש תמיד מאבקי כוח, מי הצודק 
שצריך לנהוג על פיו. חשיבה זו, היא חשיבה מפרידה. בנישואין המטרה היא 
מציאת המאחד ולא המפריד. לכן גם הכלי שבו נשתמש, יהיה חשיבה מאחדת. 

אי אפשר לחיות בנישואים עם אחד שמחליט ואחד שצריך להתיישר עם 
ההחלטות. אחד עליון ואחד נחות. זו לא זוגיות, זו היררכיה. בזוגיות יש שיתוף 

ושוויון ערכי גם אם לא תפקודי.
מה יאפשר זאת?

 )א(. החלטה משותפת בהסכמות על "צריך ונכון", שהם לרוב גם הקווים 
האדומים. לדוגמא: מסכימים שצריך ונכון לדבר בכבוד ולא להרים קול גם 
כשכועסים מאד; שלא עושים השוואות בינינו לבין חברים; שהילדים לא צריכים 

להיות עדים לקשיים בינינו...
)ב(.העלאת המודעות הזוגית כלפי הרקע השונה של כל אחד, והנגזרות 

ההשקפתיות מכך.
)ג(. להוציא מהלכסיקון הזוגי את המילים: צריך ונכון ובמקומם להכניס את 
המילים: רוצה, זקוק ל... "הרוצה - זקוק" - פותח פתח להבנת רצון וצורך 
אישי, שלא מחייב את השני או 'מבטל' אותו. גם כשמסכימים מה צריך ונכון, 
יש בנו עדיין רגשות, כוחות ותכונות, שמקשים עלינו להתנהג כמו שצריך ונכון.
תפקידו של הקשר הזוגי בנישואין הוא לתמוך זה בזה, להבין ולבוא לקראת, 
מתוך סלחנות, בידיעה שכל אחד באמת רוצה להגיע למטרות שהוסכם עליהן. 
העבודה הזוגית בחיי הנישואין, היא לארוג מסכת חיים שמורכבת מהשניים, כאשר 
כל אחד מביא את "הצריך והנכון" שלו וביחד בודקים מה מתוך זה מתאים 
לצרכים  האישיים והמשותפים וליכולות בכל רגע נתון. כך נוצרת יצירה חדשה 

המורכבת משניהם ומיוחדת רק להם.

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

אסתר אברהמי

"הצריך" ו"הנכון" בנישואין

 כלות יקרות!
מוזמנות למצוא את האחת והיחידה, המתאימה...

  בגמ"ח שמלות ממעצבות,
 הינומות,

עששיות, וכרטיסים לשבע ברכות.
 שמלות לאם החתן/הכלה.

מובטח יחס אישי.
בואו בשמחה!

ליצירת קשר: רבקה ברר-054-7535532

בס"ד

בואי כלה

05
2-
55

56
10

1

גמ"ח 

שמלות כלה ואביזרים לכלה יתקבלו בברכה.
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ַעִּמי ָהָאהּוב, ַאַחי ַהְּיָקִרים, ֲאִני ּפֹוֶנה ֲאֵליֶכם ֵמעֶֹמק 
ִנְׁשָמִתי, ִּכי ֵאין ִלי ְּבַחַּיי ֶאָּלא ַאֶּתם.

ָנַפְלנּו ַּבְּקָרב ַאְך  ֵאיֶנּנּו ִמְתָיֲאִׁשים. ָנַפְלנּו ְוָנקּום. ָנקּום 
ּוְנַנֵּצַח. ֵאין ְּבָכְך ָסֵפק.

ַאֶּתם ַוַּדאי רֹוִצים ָלַדַעת ָלָּמה ָנַפְלנּו ? ַהִאם ֶזה ִּבְגַלל 
ֶׁשְּצָבֵאנּו ֹלא ָחָזק ? ֶׁשַחָּיֵלינּו ֹלא ַאִּמיִצים ? ֹלא!  ב"ה ָאנּו 

עֹוִׂשים ְּכֵמיַטב ְיָכְלֵּתנּו. ַּכּמּוָבן עֹוד ִנְׁשַּתֵּפר, ַאְך ֹלא זֹו 
ַהְּבָעָיה.

ִאם ֵּכן, ָמה ַהְּבָעָיה, ְּבֵני ַעִּמי ָהֲאהּוִבים ? ד' ֹלא עֹוֵזר ָלנּו. 
ָנכֹון, ָמה ַנֲעֶׂשה ִּבְלָעָדיו ?

ַוַּדאי ְּתֵמִהים ַאֶּתם ָלָּמה?  ָהֵרי ַאֶּתם ִמְתָקְרִבים לד', 
ְועֹוְבִדים ֶאת ד' ְּבָכל ּכֹוֲחֶכם ]1[? ָאֵכן זֹו ָהֱאֶמת, ַאְׁשֵריֶכם, 

ַאְׁשֵרינּו.
ַאְך ֹלא ַּדי ְּבָכְך. ִאי ֶאְפָׁשר ַּגם ַלֲעבֹד ֶאת ד' ְוַגם ַלֲעבֹד 

ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֹלא ִיָּתֵכן ָּדָבר ָּכֶזה. 
ַאֶּתם ְמִביִנים , ַאַחי ְוֵרַעי: ֵיׁש ַלֲעבֹד ֶאת ד' ְּבָכל ַהֵּלב ]2[. 
ֹלא ֲחִצי ֵלב ַלד' ַוֲחִצי ֵלב ֶלֱאֹלֵהי ֵּנָכר. ֶאָּלא ָּכל ַהֵּלב ַלד' 

ִּבְלַבד.  ֹלא ַּגם ְוַגם.
ָלֵכן, ִאם ִּתְׁשְמעּו  ַלֲעָצִתי ִמֵּלב אֹוֵהב, ָאָּנא ָהִסירּו ֶאת 

ָּכל ָהֱאִליִלים ִמּתֹוְכֶכם, ְוִעְבדּו ֶאת ד' ְלַבּדֹו. ְלַבּדֹו ]2[! 
וִנְׂשָּגב ד' ְלַבּדֹו.

1.  שמואל א'  ז,  ב  רש"י.
2.  שם  ג.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 14   ַעִּמי ָהָאהּוב
לילדים
באהבה

הרב שלמה אבינר

שלום ילדים!
השבת פרשת חיי שרה יש לנו הרבה דברים מעניינים בפרשה. 

שרה אימנו נפטרה ואברהם מחפש איפה לקבור אותה, הוא מוצא חלקת שדה 

שאותה הוא רוצה לקנות, תושבי המקום שמכבדים אותו כל כך רוצים לתת לו 

את החלקה בחינם אבל הוא לא מסכים, הוא לא רוצה לקבל מתנות חינם, הוא 

רוצה שהמערה הזו תהיה אחוזת עולם לדורות הבאים של בני ישראל בארץ ולכן 

משלם הרבה כסף כדי שלנצח ידעו כי המקום הזה נקנה ועבר להיות של אברהם 

ושל צאצאיו. זו היא מערת המכפלה בחברון שבכל שנה בשבת הזו מגיעים המוני 

אנשים לפקוד אותה ולהתפלל בה, כדי לזכור תמיד את זכויותיהם של אברהם 

ושרה ושאר האבות והאימהות הקבורים שם.

עוד משהו מיוחד שקורה בפרשה שלנו זה שליחת עבד אברהם למצוא כלה 

ליצחק. אברהם יודע שהבנות שגרות בסביבתו בכנען לא מתאימות ליצחק 

ולמשפחת אברהם שהיו עובדי ה' ולכן שולח את אליעזר העבד שלו לחרן, שם 

נמצאת משפחתו של אברהם. הוא מעביר לאליעזר את חשיבות ארץ ישראל על 

ידי שמשביע אותו לא להחזיר את יצחק לחרן אלא להביא את הכלה לארץ ישראל.

אליעזר מגיע לחרן עם הרבה גמלים וציוד, ומבקש מה' עזרה. הוא קובע סימן, 

שהבחורה שתעזור לו ותסכים להשקות גם את הגמלים שלו היא זו שצריכה להיות 

אישה ליצחק, בדיוק כשהוא מסיים לדבר עם ה' מגיעה רבקה ועוזרת לו לשתות 

ולהשקות את כל הגמלים, זו היתה משימה קשה ולא פשוטה לעשות ולכן אליעזר 

רואה את טוב הלב שלה וגמילות החסדים שהיא עושה ומבין שמצא את הכלה 

ליצחק אבינו. רבקה מסכימה ללכת איתו לארץ ישראל, ומיד כשראתה את יצחק 

נפלה מהגמל והתכסתה בצעיף, כי היתה צנועה. 

בסוף הפרשה אנחנו קוראים שיצחק וישמעאל קברו את אברהם אבינו יחד במערת 

המכפלה, זה מראה לנו שבשביל כיבוד הורים או בשביל כל מטרה חשובה אחרת 

אפשר להצליח לעשות זאת גם עם אנשים שונים ממך מתוך כבוד האחד לשני, 
כמו יצחק וישמעאל.

שבת שלום, אהבה פז.

עכשיו באתר

♥ פרק שלישי של הסדרה היפה ביותר 
"הסוד של ירושלים", את שני הפרקים 

הראשונים כל מי שרוצה יכול לראות, 
מעכשיו הפרקים פתוחים לצפייה 

רק למי שמנוי אז קדימה למה אתם 
מחכים? רוצים לראות את הפרקים 

הבאים? רוצו לעשות מנוי לערוץ 
ותיהנו מכל הפרקים היפים.

♥ השבוע יתקיים חג הסיגד – חג 
עם מסורת של שנים רבות שנחגג 

בקהילות יהדות אתיופיה, חג עלייה 
לרגל עם תפילה ובקשה שמתקיים 

בימינו בטיילת ארמון הנציב 
המשקיפה על הר הבית בירושלים. גם 
לנו יש פרק מיוחד באתר שמספר על 

המנהגים וההכנות לחג.  
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061 את כל העולם כולו, את כל העולמים ואת כל הבריות, בפאר הדר הוד קדושת בהירות להחיותם להקימם על עמדם, להצליחם בחיי עולם הזה ובחיי העולם הבא, לפאר להדר העולם כולו, ולהאיר אור אמונת אלהים ד' אמת בכל חדרי הלב והנפש של המון רבה, בגדולת קדושת פאר האמונה האלהית הבהירה אשר בנשמתם המשכלת על פני כל תפארתה, הם נתונים בעולם כמאורות ברקיע השמים, ככוכבים לעולם ועד, להופיע הצדיקים שהם מלאים אמונה, שגאונות האמונה היא עומדת בהם בגדולת חייה והוד 

האמונה העליונה. )שמונה קבצים ח, קעח(

הרב שלמה אבינר

איך פתאום מלך ירדן בעל הבית של ארץ ישראל?!
ראיון בתקשורת

ש: מה אומרת ההלכה כשאדם בונה בית בקרקע 
של אדם אחר בין שהוא יהודי או ערבי?

ת: אני מבין שזו לא שאלה עקרונית בהלכה, 
אלא במקרה של עמונה, שהבג"ץ פסק שעל 
המתיישבים  לפנות את המקום מפני שהם 
השתלטו על אדמות ערביות פרטיות.  התשובה 

מתחלקת לשלושה חלקים:

א. איך פתאום יש קרקעות בארץ ישראל השייכות 
לערבים?!  הם קנו מדוד המלך?  הם קנו מבר 
כוכבא? הם קנו מיהודה המכבי?  ואם באמת היו 
הקרקעות שלהם, כיצד זה שאותם הערבים עצמם 
לא ידעו על כך עד כה? כאשר זה נודע להם, הם 
הופתעו מאוד על המתנה הזאת הנופלת להם 
מן השמים, שהרי הם לא ישבו על אדמות אלה 
ולא עיבדו אותם, כי כידוע בוני היישוב עמונה 
הקפידו מאוד להתיישב רק על אדמת טרשים. 
ואפשר לעיין בתצלומים של עשרות שנים שלא 
היה שם ולו בית אחד, ואף לא עץ אחד!  אולי 
מישהו יהיה מוכן להסביר כיצד בדיוק נעשו 

אותם הערבים הבעלים של אותן הקרקעות?  

ב. הבג"ץ עונה: מלך ירדן חילק.  מעניין מאוד... 
מלך ירדן הוא בעל הבית על ארצנו... גם אם 
נניח כן,  מלך ירדן עצמו התנה שאם לא יעּבדו 
את אותן אדמות ולא ישלמו מסים, בתום מספר 
שנים הן תחזורנה למלך.  אם כן, הן חזרו אליו, 
ועתה הן אדמות מדינה.  על זה השיב הבג"ץ: 
נכון שלפי מלך ירדן אדמות אלו חזרו למדינתנו, 
אך אנו מחמירים יותר ממלך ירדן, כל המחמיר 
תבוא עליו ברכה. אנו פוסקים כמלך ירדן ולא 
כמלך ירדן - כמלך ירדן שהאדמות יועברו לאותם 
ערבים ולא כמלך ירדן שזה נשאר אצלם על אף 
שלא מיצו בעלותם. אנו פוסקים שזה שלהם, 

ועתה זה החוק. חוק זה חוק.

כזה, אנחנו מוכנים לשלם על  גם במצב  ג. 
הקרקעות.  מרן הרב קוק כתב לקרן הקיימת 
הדין  משורת  לפנים  עושים  שאנו  לישראל 
ומשלמים לערבים על אדמות שבעצם הן שלנו, 
כי אנו רוצים לקיים ואהבת לרעך כמוך אפילו 
כלפי הגויים.  כך עשה אברהם אבינו כשהוא קנה 

את מערת המכפלה, כך עשה יעקב אבינו כשהוא 
קנה את השדה בשכם וכך עשה דוד המלך כשהוא 
קנה מארונה את  הר הבית.  )מאמרי הראיה עמ' 
253(.  ואכן אנשי עמונה החמירו וקנו את רוב 
הקרקעות וגם עתה הם מוכנים לשלם לערבי 

פרטי עבור האדמה שאינה שייכת לו.

ש: אבל כתוב בהלכה שדינא דמלכותא דינא?  
וחוק זה חוק.

ת: דינא דמלכותא דינא, אבל גזלנותא דמלכותא 
לא דינא. חוק מפלה אינו חוק. גם לטוענים שאלו 
אדמות ערביות, די שאנשי עמונה ישלמו. יש 
תקדים משפטי על ישוב שהוקם על אדמה פרטית 
של יהודי, ופסק בית המשפט: אי אפשר לעקור 
משפחות שזה מרכז חייהן, אי אפשר להרוס ביתם, 
אלא כיון שהישוב הוקם בתום לב, די בכך שיפצו 
את הבעלים.  גם הערבים בנו בתים בתום לב 
על קרקעות של יהודים.  לא צריך להרוס את 
הבתים , אלא הם צריכים לשלם ליהודים.  ואם 
הן באמת קרקעות של ערבים, שכאמור זה קשה 
להבין, לא רק  תושבי עמונה בנו בתום לב אלא 
גם משרד השיכון אישר להם בתום לב וחברת 
חשמל חיברה בתום לב.  לכן יש פה עוול.  הבג"ץ 

טעה בפסיקתו.  לפעמים גם שופטים טועים.

ש: אז לא לציית להם?

ת: לא אמרתי את זה.  אמרתי שזו פסיקה שהיא 
שקר וכזב.  לכן צריך להילחם נגד פסיקה זו.

ש:  ברובים?!

ת: חס ושלום!  לא אמרתי את זה ואם אתה אומר 
דבר כזה צריך לשים אותך בכלא...  אלא צריך 
להילחם ברמת ציבורית.  צריך לשנות את דעת 

הקהל.  אפשר להפגין.  

ש: אז אם הצבא בא לפנות, צריך לארוז ולצאת?

ת: אסור להרים יד על חייל.  זאת ועוד, זה הבל 
לחשוב שאפשר לנצח את צה"ל.  צה"ל ניצח 
במלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, 
מלחמת יום הכיפורים ועוד.  כמה חבר'ה לא 
יוכלו לנצח אך צה"ל... ובכלל אסור להתעמת עם 
צה"ל.  בראשית מפעל ההתנחלות קרה שנתקלו 

המתיישבים בהתנגדות של הצבא, והקימו כמה 
אוהלים, אך עקב ההתנגשות עם הצבא, קרא 
רבנו הרב צבי יהודה לכולם לחזור.  ישבו רבנים 
חשובים ופרופסורים חשובים בביתו של רבנו, 
ופה אחד אמרו כולם שמוכרחים לחזור לשם.  אז 
רבנו הרעים בקולו ושאל: "ֵהרימו יד על חייל?"  
כולם שתקו, פחדו ולא ענו.  רבנו חזר על דבריו 
בקול רועם: "הרימו יד על חייל?"  שתקו.  אך 
רבנו לא ויתר וצעק "הרימו יד על חייל?"  אז, הם 
הודו שכן.  אמר רבנו: "אם כך, תישארו פה. אל 
תעלו לשם".  רבנו לא התיר להם לעלות לשם 
שוב.  רק אחרי שדיבר אתם באריכות על הנושא, 
והם קיבלו על עצמם לא להרים יד על חייל, נתן 
להם רבנו אישור.  צה"ל זה אנחנו ואנחנו צה"ל.  
היום אני בצה"ל ואתה מקים מאחז, מחר אתה 
בצה"ל ואני מקיים מאחז.  צה"ל זה שלנו, זה לא 

הצבא הטורקי או הצבא הבריטי.

ש: האם כל הרבנים מסכימים עם הרב?

ת: אני יודע שאתה צריך פרנסה אז אתה רוצה 
אקשן...

ש: זה לא בסדר שאני צריך פרנסה?

ת: זה בסדר גמור אבל זה לא הנושא שלי.  הבעיה 
איננה צה"ל אלא פסיקה מעוותת של הבג"ץ, 

ונגדה צריך להילחם.
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