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 בס"ד | שבת מברכין פרשת שלח כ"ב סיון ה'תשע"ז | גליון 1123
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
וידעו את הארץ

הקב"ה מעניש את דור המדבר באומרו להם: "במדבר הזה יפלו 
פגריכם... וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה, והביאותי אתם וידעו את הארץ 
אשר מאסתם בה" )במדבר יד כט לא(. לכאורה היה מספיק לומר על דור 
ההמשך "והביאותי אותם" מדוע התוספת "וידעו את הארץ אשר מאסתם 
בה", אלא בא הכתוב ללמדנו שאין זה מספיק לעלות לארץ ולהתיישב 
בה. צריך לדעת את הארץ לא רק מבחינה גיאוגרפית, היסטורית וכדו', 
אלא לדעת את מהותה ועניינה של ארץ ישראל בבחינת הקשר החי 
לאומה הישראלית ובבחינת הייעוד ההיסטורי והקוסמופוליטי אלוקי 
של ארץ ישראל. כפי שכבר נאמר לאברהם אבינו בתחילת דרכו "לך 
לך מארצך... אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה 
שמך והיה ברכה... ונברכו בך כל משפחות האדמה" )בראשית יב א-ג(, 
כפירוש רש"י: שם בא"י אעשך לגוי גדול ואודיע טבעך בעולם. חטא 
המרגלים היה שלא רצו לדעת מהי ארץ ישראל, מעלתה וייעודה הלאומי 
ולכן גם מאסו בה והוציאו את דיבתה. תשובת המשקל באה על ידי 
הדור שבא אחריהם אשר כבשו את הארץ והתיישבו בה, עד שהוקמה 
בה מדינה לתפארת בראשותו של דוד המלך אשר ידע מה היא ארץ 
ישראל, ומתוך כך נלחם עליה ביודעו שהמלחמה וכיבוש הארץ היא 
מלחמת מצווה ומטרתה להביא אור וברכה לעולם, כי ירושלים וארץ 

ישראל אורו של עולם.

נכון לעכשיו, גם בדורנו דור קיבוץ הגלויות והתחיה הלאומית, 
עלינו ללמוד להבין ולהכיר מהי ארץ ישראל ומהו הקשר החי בין עם 
ישראל לארץ ישראל כדברי הרב קוק זצ"ל: "ארץ ישראל איננה דבר 
חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות 
הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא 
חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה חבוקה בסגולות 
פנימיות עם מציאותה" )אורות ט(. ארץ ישראל איננה רק מקלט ליהודים 
הנרדפים, או ארץ ש"כיף לחיות בה" ותו לא. בארץ ישראל מתגשם 
החזון הלאומי והעולמי של אחרית הימים "כי מציון תצא תורה ודבר 
ד' מירושלים", כדברי הנביא ישעיהו. המלחמות שנלחם דוד המלך עליו 
השלום לכיבוש הארץ, מטרתן היתה גילוי אור השי"ת בעולם. ותתקיים 
בנו הברכה ליהושע בן נון "חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את 

הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם" )יהושע א ו(.
בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

שפרה עפרה זצ"ל בת מרים תלטו"א
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אזכרה ליקירנו

דורון שניאור זיסרמן הי"ד
ביום השנה ה-16 להרצחו בפיגוע טרור

האזכרה תיערך ביום רביעי כ"ז בסיון התשע"ז 21.6.17
בשעה 17:00 בבית העלמין סגולה בפתח תקווה

בשעה 18:30 נתכנס יחד מוקירי זכרו ללימוד
לעילוי נשמתו בבית המדרש "מנחת דורון" 

ביישוב עינב שבשומרון 
המשפחה
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

פלפול תלמידים
קביעות החברותא יכולה להיות עם תלמידים 
מבוגרים, אבל גם עם צעירים. בישיבה נמצאים גם 
תלמידים יותר צעירים שזקוקים לעזרה מהחברים 
המבוגרים. יש ערך חשוב להשתלבותם ולהתמזגותם 
בישיבה. בזמן שהישיבה היתה תחת ראשות אבא הרב 
זצ"ל, הוא היה נותן שיחה חודשית, מלבד השיעורים 
הקבועים. שיחה זו התקיימה בביתו, באווירה אישית, 
פרטית וידידותית. תוכן השיחה היה לפעמים סקירה 
על מצב הישיבה, לפעמים על תוכן הלימודים, ולפעמים 
על תלמידי הישיבה המבוגרים והצעירים. הוא היה 
מעיר שצריכה להיות השתלבות בין מבוגרים וצעירים, 
והמבוגרים צריכים להביא תועלת לצעירים מתוך יחס 

של חברות בלימוד.
אצל גדולי ישראל קדמונים נמצאות דעות חלוקות 
לגבי חשיבות הפלפול. היו גאונים שהתנגדו לפלפול, 
ויש שהרחיבו אותו הרחבה גדולה. מכל מקום, לכל 
הדעות, הפלפול אינו היסוד והשורש של הלימוד. אכן, 
יש מדרגות בלימוד: עיקר עמקות ההבנה נרכשת על ידי 

שימוש חכמים ודיבוק חברים, ואליהם מצטרף הפלפול 
בתור המשלים ומשכלל. מתוך ה'שכל הכלל ישראלי' 
של רבנן ותלמידיהם, יש אפשרות של הרחבה, ליטוש 
ופלפול. אבל אם הופכים את הסדר ומתחילים בפלפול, 
או כשעושים את העיקר טפל, אז מופיעים מצבים של 

קלקול וסילוף.
 שלוש הקומות של "שימוש  חכמים, דיבוק חברים 
ופלפול תלמידים"1 צריכות להופיע בסדר זה ולא 
בקפיצה. ]כך הוא גם לדוגמא, לגבי שלוש המצוות 
בהן נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ: מינוי מלך, 
מחיית עמלק ובניין בית המקדש. הגמרא2 והרמב"ם3  
מדגישים, שיש לקיימן לפי הסדר הזה, ולא 'לחטוף' 
ולהקדים קרבנות ובית המקדש[. אם לומדים לפי הסדר, 
יש מקום לצרף את הפלפול לשתי הקומות הקודמות. 
כמה פעמים מוזכר בגמרא שדברים מסוימים נאמרו 
כדי לחדד את התלמידים. הם אינם דברי תורה מצד 
עצמם, אבל תפקידם לחדד דרך אגב, כדרך לוואי של 
לימוד, ויש לזה ערך בשיעור קצוב ונכון. ברור שאין 

הכוונה לפלפול של הבל.
 לגבי הנאמר בגמרא: "תלמיד ותיק היה ביבנה, שהיה 
מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים"4, שואלים 
התוספות, שסוף סוף זו "חריפות של הבל"5, שהרי 
השרץ ישאר טמא, כיוון שהתורה טימאה אותו. מסופר 
על אדם שבא לפני גאון אחד ואמר לפניו פלפולים של 

סרק במשך שעות. השיב לו: מצאנו בגמרא שאדם טועה 
שעה או שעתיים, אבל לא מצאנו שאדם טועה שלוש 
שעות... אבל כשהפלפול — ה'ספורט' הרוחני שלנו — הוא 
בשיעורו הנכון, אזי אהבת התורה מתגלה גם על ידו, 
והוא מהווה השלמה ושכלול לשתי הקומות הראשונות; 

דרך כל השלישיה יחד מופיעה גדלות הישיבה6.
 

 1. אבות פרק ו' משנה ו'.

 2. סנהדרין דף כ' עמ' ב'.
 3. הלכות מלכים פרק א' הלכה א'-ב'.

 4. עירובין דף י"ג עמ' ב'.
 5. סנהדרין דף י"ז.

 6.  ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 166-8.

לפרשה
הרב זיו רוה

ציורי הנפש הדקים, הם העומדים בשורש כל 
הבחירות של האדם. החל בהחלטות הקטנות, וכלה 
בדחיפות העצומות שישנו את כל ההיסטוריה, הכל תלוי 
במחשבות המצוירות הרצוניות הפועלות במקומות 
הכי עדינים של האישיות. ציורים אלה, אחרי שיצאו 
ממחבואם, מתלבשים בתחושות, בדעות, בהתייחסויות 
ובמידות הנפש. הם עולים מתהום האישיות בלי לבקש 
רשות, וצפים עד רום המחשבה, מתלבשים בדמיון 
ומניעים את הרצון ואת כלי המעשה. אם לא יתבונן 
האדם על ציוריו, הם עלולים למושכו הרחק מרצון 
ה'. את הציורים השליליים הוא צריך לכבס, ולתת 
דרור לאלו החיוביים, להחליף את הנמוכים בעליונים, 
ואת העליונים להרחיב ולקבע לליבו במסמרות, שלא 
יאבדו גם בעתות קשות. העיסוק בתורה ממלא את 
הנפש ציורים רצויים. האדם שואב הדרכה למידות 
שהוא צריך להנהיג עצמו בהם, עד שנעשות לטבע על 
ידי מעשים המשמרים את קדושת הנשמה ומוסיפים 

רוממות ומעלה.   
הלב והעיניים מרגלים הם בעולם. משוטטים 
ומתרשמים ומביאים הם את פרשנותם פנימה. הלב 
מרגיש את העולם שהעיניים מביטות עליו. הוא מגיב אל 
ההתרחשות שבחוץ. על תחושתו וציוריו הראשוניים 
משפיעים גורמים רבים: חוויות ילדות, לימוד, חינוך, 
מצב מוסרי, תודעה, אינטרס חיצוני, פניות אישיות, 
יראת שמים ועוד. בשלב הבא, האדם מגיב. תגובתו 

יכולה להיות מנותקת מעולמו הפנימי, בלי כל הגהות 
מתקנות של כוח האמונה. לדוגמה, אדם יכול לשבת 
ברכבו בלב פקק תנועה, ולקטר בעצבנות. באופן סתמי, 
נטול תהליך התבוננות, נוטה האדם אחר הציורים 
הבוסריים. הללו מחוללים דעות והרגשות חסרות 
חידוש או עומק, אשר אינן פרי של עבודה פנימית 

או של לימוד. 
נתונים הנקלטים מן החוץ, יכולים אף הם לעבור 
עיבוד אמוני, כאשר מידות אלוהיות מדריכות את 
תגובתו של האדם ולא אימפולסיביות, רגשנות או 
זרימה טבעית עיוורת. לדוגמה, אדם יכול לשבת 
ברכבו בלב פקק תנועה, ולהודות לה' על צאן האדם 
שממלא את ירושלים עם שיבת ציון, כדבר ה' אל 
נביאיו. הגהות של אמונה וביטחון בה', של יראת שמים 
טהורה, מתרחשות במעבדה הפנימית של הנפש, 
והנתונים שהציפו ציורים השייכים למבנה אישיותו, 
נמהלים במימי האמונה הטהורים. כך נשמר מבט של 

גודל ועומק המחליף נפעלות בלתי מודעת. 
עם ישראל מביא עמו חידוש לעולם, הציצית. 
ראיית הציצית מזכירה לנו שעבדי ה' אנחנו1, הן ברמת 
המעשים והן בדעות ומידות, רצונות רגשות ודמיונות. 
בניגוד לציורי הנפש, על כוחותיה אלה יש לאדם 
שליטה. "ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל 
ִמְצֹות ה' ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי 
ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם"2. "ומצות המלך היא 
ציווי עשות הפך הרצון הטבעי ושנוא הערב המורגש"1. 
"ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ְּתֵכֶלת ִמָּכל ִמיֵני ִצְבעֹוִנים. 
ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה ְלָים, ְוָים ּדֹוֶמה ָלָרִקיַע, ְוָהָרִקיַע ּדֹוֶמה 
ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד. ּוִמּתֹוְך ֶׁשהּוא רֹוֶאה אֹותֹו, זֹוֵכר ֶאת קֹונֹו"3. 
אדם ממליך את ה' היושב על כסא ההנהגה הכללית, 
שם על לבו שאין שליט מבלעדיו, ו"ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין 

ְּתבּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'" .
רש"י בעומק נפלא מחבר את פרשת ציצית שבסוף 
הפרשה לחטא המרגלים שבתחילתה. "ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי 

ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם", "כמו 'ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים 
יֹום', הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, מסרסרים לו את 
העבירות, העין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את 
העבירות".5 רש"י מבאר במיקרו - באדם, את שקרה 
במקרו - באומה הבנויה כאדם אחד. המרגלים היו 
סרסורי עבירה לאומה כמו העיניים והלב לגוף. הם 
משכו את הדור כולו אל בכיית חינם ומאיסה בארץ 
חמדה. הם תיארו את העובדות היבשות בפרשנות 
נטולת אמונה, החלישו והפילו מורך בלב העם. אמרו 
כי העם היושב בארץ חזק יותר מה' אשר בקרבנו6, 

"ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו". 
על כל מצב מורכב אפשר להתבונן בקטנות, או 
להתרומם לגודל אמונה כפי שהביטו כלב ויהושע, 
"טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד. ִאם ָחֵפץ ָּבנּו ה' ְוֵהִביא אָֹתנּו 
ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב 
ּוְדָבש... ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם 
ֵמֲעֵליֶהם וה' ִאָּתנּו ַאל ִּתיָרֻאם." אך הציורים השתלטו על 
הרגשות, וכוח האמונה לא הצליח לרוממם, "ַוּיֹאְמרּו 

ָּכל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹתם ָּבֲאָבִנים."   
הציצית היא שמירה שלא ניפול בחטא המרגלים, 
לא ביחס לא"י ולא ביחס לשום הכרעה ולו הקטנה 
ביותר בחיים הפרטיים. בכל דרכינו עלינו להיות 
מחוברים רק אל ה' "ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל 

ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלא-ֹלֵהיֶכם".

1. ע"פ אוה"ח הקדוש
2. במדבר טו

3. תנחומא טו
4. משלי כא

5. רש"י יד לט
6. רש"י יג לא

האלבום                             של  גן רוה / פרוייקט מוזיקאלי של המחבר
www.gan-raveh.co.il או סמס ל0528789569

הגהות של
  אמונה. 

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* 
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זה הזמן להתקרב
פרויקט לב השחר בישוב כוכב השחר – לחיות קרוב לירושלים

 ולחוות שדרוג באיכות החיים באווירה קהילתית ותורנית!
רק 25 דק’ מירושלים | בנייה בסטנדרט איכותי וקפדני | גימור ותכנון מדוקדק

150/220 מ”ר |  5/7 חדרים

פריסת תשלומים 
נוחה לרוכשים

לפרטים: אילה -  052-7-710-710

החל מ- 1,480,000 ₪
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www.binyamin.co.il 
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להחמיר בפיקוח נפש
בשבוע שעבר ראינו שריבוי סיפורי הסתכנות לצורך 
הצלה בחז"ל מלמדים אותנו על הערך הגדול של 
ערבות הדדית ושיש לעשות הכל בגבולות ההלכה 
להצלת חיים. הפעם נראה שאפילו לפי השיטה שהאדם 
לא רשאי להסתכן להצלת הזולת, יש להיזהר שלא 

להיזהר יותר מדי.

מה עושים כאשר יש סתירה בין ערכים?
בשאלה 'האם האדם רשאי לסכן את עצמו להצלת 
הזולת?', אנו מוצאים שני ערכים שסותרים זה את זה: 
מצד אחד נאמר "חייך קודמים לחיי חבירך" )ב"מ סב, 
א(, אך מצד שני נאמר "כל המקיים נפש אחת מישראל 
- מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא" )סנהדרין 
לז, א(. ולכן, מכל הסוגיות שלמדנו בשבועות האחרונים, 
אנו מוצאים כאן שתי שיטות: השיטה הראשונה אוסרת 
סיכון עצמי שהרי האדם אינו הבעלים על גופו ולכן אינו 
רשאי לסכן את עצמו. אך השיטה השניה מתירה סיכון 
עצמי בגלל הערך הגדול של הצלת אדם מישראל ולכן 
האדם רשאי לסכן את עצמו להצלת הזולת. השאלה 
היא האם ישנה דרך אמצעית בין שתי השיטות הללו?

להיזהר שלא להיזהר יותר מדי
רבי משה זאב מרגליות )חי בביאליסטוק לפני כ-250 
שנה( כותב בספרו 'אגודת אזוב' יסוד חשוב ביותר על 
היחס בין הערכים והשיטות שראינו לעיל. במשנה 
במסכת בבא מציעא נאמר שאבדתו קודמת לאבדת 
אביו ולאבדת רבו. אך הגמרא שואלת מהיכן לומדים 

זאת? "אמר רב יהודה אמר רב: אמר קרא ]=הכתוב[ 
'ֶאֶפס ִּכי ֹלא ִיְהֶיה ְּבָך ֶאְביֹון' )דברים טו, ד( - שלך קודם 
לשל כל אדם. ואמר רב יהודה אמר רב: כל המקיים 

בעצמו כך - סוף בא לידי כך" )ב"מ לג, א(. 
מעיקר הדין האדם מחויב להיזהר מהפסד ממונו 
ומהעניות, שהרי הצלת הממון שלו קודמת להצלת 
הממון של הזולת. אך למרות זאת, על האדם לנהוג 
לפנים משורת הדין ולא לדקדק להקדים את ממונו 
לממון חברו, אלא אם כן מדובר בהפסד מוכח )שו"ע 
חו"מ הל' אבידה ומציאה סי' רסד(. וזאת משום שאין 
לדבר סוף, שהרי במקרה שיש להציל את ממון חברו, 
האדם עלול תמיד למצוא לעצמו צד היתר לדאוג 
לעצמו קודם )סמ"ע שם ס"ק ב(. ולכן, ההיתר להקדים 
את הדאגה לממון עצמו צריך להיות מצומצם, והחיוב 

להציל את ממון חברו, צריך להיות מורחב.  

להחמיר בפיקוח נפש
אם כן, יש ללמוד את אותו יסוד גם לענייננו, בשאלת 
ההסתכנות למען הזולת )שהרי השבת אבדה היא 
למעשה המקור להשבת אבדת גופו של האדם, כלומר 
הצלתו – ראה: סנהדרין עג, א(. אפילו מי שהולך לפי 
השיטה שהאדם אינו רשאי לסכן את עצמו להצלת 
הזולת, עליו לבדוק את עצמו היטב היטב שאינו נזהר 
יותר מדי, שהרי ממידת הזהירות שלא להיזהר יותר 
מדי, אלא אם כן מדובר בספק הנוטה אל הודאי או 
אפילו בספק מוכרע. שהרי במקרה שיש להציל את 
חברו, עלול האדם למצוא לעצמו תמיד צד היתר לדאוג 

לעצמו קודם. ולכן הדרך להערכת רמת הסכנה היא 
בנכונותו של האדם להציל את רכושו הפרטי מנזק. 
אם האדם היה מסתכן כדי להציל את רכושו מהנהר 
או מהאש, הרי זה מוכיח שבאמת אין כאן סכנה ובודאי 
מחויב להציל את הזולת )שבט מיהודה א, ט בסופו(. 
אין לשכוח שכל היתר שהאדם מורה לעצמו שלא 
להסתכן, הרי זה מגיע על חשבון האדם שנמצא בסכנה. 
כדברי הרדב"ז "אם הספק אינו מוכרע אלא נוטה אל 
ההצלה והוא לא יסתכן ולא הציל עבר על לא תעמוד 
על דם רעך" )שו"ת רדב"ז ח"ה סי' ריח(. ולכן, ההלכה 
מדריכה את האדם "שצריך לשקול הענין היטב אם יש 
בו ספק סכנה ולא לדקדק ביותר" )השמטות בסוף ספר 
אגודת אזוב וראה: ערוך השולחן חו"מ סי' תכו סע' ד(. 
בהקשר זה עלינו לזכור תמיד את דבריו של ר' 
חיים סולוביצ'יק "כלום אני מקל באיסורים? אדרבה, 

אני מחמיר בפיקוח נפש".

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ט 

נתן קוטלר

אך בה' אל תמרודו" )יד, ט(
יהושע וכלב אומרים "אך בה' אל תמרודו". מכאן אנו למדים שכל מי 
שמדבר נגד ארץ ישראל נחשב כאילו דיבר נגד הקב"ה, שכן מי שכופר 
בטובתו ובמתנתו של הקב"ה – הרי הוא ככופר בעיקר )מדרש הגדול(.

"סר צילם מעליהם" )שם(
עוד אמרו יהושע וכלב למרגלים "סר צלם מעליהם". הביאור בזה: לכל 
אדם חי יש צל שמלווה אותו )שער הכוונות. רמ"א.( ומסמל את חיותו 
כאדם. לענקי הארץ שפגשו המרגלים לא היה צל, ומכאן שאין להם 

חיּות, והכיבוש עתיד להיות קל ומובטח.
)ספר דברי מרדכי, הרב מרדכי אליהו זצ"ל(

"שלח לך אנשים"
לא נאמר שלח לך מרגלים כי אם שלח לך אנשים... ומודגש יחוסם, שמו ושם אביו ושם שבטו של כל אחד 
ואחד. יתר על כן נשיאים הם בשבטיהם. אותם משה בא לרגל ולא את הארץ. מה הוא העם היושב בנפשם, 
עז או רפה? האם פרּוזה רוחם או בצורה? הטוב פרי לבם או רע הוא? הן לא פעם דיבר על הארץ כזבת חלב 

ודבש, ובכן הוא יודע את הארץ. יראוה גם הם ויבחנוה – והוא יבחון אותם... 

)מתוך 'הגיונות מקרא' מאת ישראל אלדד, לפרשת שלח(

"ונהי בעינינו כחגבים וכן 
היינו בעיניהם"

המרגלים דיווחו כי הארץ היא אכן זבת 
חלב ודבש, כפי שאלקים הבטיח, אבל... 
אבל יש בארץ אנשי ענק! נראינו בעינינו 
כמו נמלים לידם, וכך הם התייחסו אלינו!

אם אתה מתייחס לעצמך כמו אל נמלה, 
איש לא יחשוב שאתה סוס מרוץ. חוסר 
הערכה עצמית הוא המתנה הגדולה 
ביותר שאתה יכול להעניק לאויביך... 
וגם  שלנו,  שהבעיות  היא  האמת 
פתרונן, מתחילים מתוכנו. אנחנו לא 
נחזק את  נמלים. אנחנו ענקים. אם 
הדימוי העצמי שלנו ונפנים עד כמה 
אנחנו גדולים וחזקים נוכל להקרין את 
עוצמותינו לכל עבר. פתאום נראה איך 
אויבים ענקיים ייהפכו לנמלים מפוחדות.

)מתוך 'פעם בשבוע' מאת אהרוני ברנשטיין(

פנינים 
לשבת

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8<

ש: אבל הרב ... שליט"א מתיר משום זוטו של ים?
ת: א. לא אמרת לי שאתה שואל אותי מה דעתו של 
הרב... שליט"א.  חשבתי בטעות שאתה שואל אותי מה 
אני למדתי.   ב. לא כתוב בשום מקום שבכל התורה 
כולה ההלכה כרב... שליט"א.  גם לא תמיד הלכה 
כשו"ע.  ולא כרמב"ם.  ולא כרבי עקיבא.  אלא רק  

משה רבנו תמיד הלכה כמותו.

ש: האם מותר להשתמש בתוכנה יקרה שכבר נפרצה?
ת: לא.  יש זכויות יוצרים.  כנ"ל.

ש: האם במקרה כזה, אין זה כזוטו של ים?
ת: לא, אלא "לסטים שכמותך כבשוה", כפי שאמרה 

תינוקת לרבי יהושע בן חנניה )עירובין כג ב(.
ש: ומה הדין מי שרוצה לצלם כמה דפים מספר לשימושו 

הפרטי או ללמד בכיתה?
ת: אין בעיה.  גם אם כתוב בהתחלת הספר שכל הזכויות 
שמורות, אין בעיה. כך פסק המשנה הלכות )יב תיג(, 

הרי הספר נדפס כדי שישתמשו בו. אז זה  לא משנה 
אם הוא מצלם.

ת: זה נהנה וזה לא חסר?
ת: נכון.  כך הוא במקרה שלנו.  עיין בשולחן ערוך ברמ"א 
)שו"ע חו"מ שסג ו(.  ממילא הוא לא יקנה  ספר  שלם 
בגלל כמה דפים.  אז זה נהנה וזה לא חסר.  כך כתב 

הג"ר וולדנברג )שו"ת ציץ אליעזר יח פ(.
ש: ובסיכום? 

ת: להיות ישר וטוב.
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מטרת שליחת המרגלים
מה היתה מטרת שליחת המרגלים על ידי יהושע? מצינו מספר דעות במפרשים 

לעניין זה:
א. המלבי"ם: המרגלים נשלחו כדי לבדוק באיזו דרך בדיוק לכבוש.

ב. הרלב"ג: מטרתם היתה לפגוש את חולשת עמי כנען ולספר זאת לבני ישראל, כדי 
לחזק את לב בני המלחמה.

ג. האברבנאל: גם משה שלח את שנים עשר המרגלים כדי לחזק את לב העם. אלא 
שמשה שלחם לחזק באמצעות גורמים טבעיים שאותם יפגשו בארץ. לעומת זאת, 
יהושע שלח את המרגלים כדי לפגוש את השגחת ה' שבארץ ולא את תנאיה הטבעיים.
ד. הלב אהרון מבאר שהתעורר חשש כי פחד העמים מישראל יתפוגג לאחר מות 
משה. המרגלים נשלחו כדי לראות האם גם לאחר מות משה נמוגים כל יושבי הארץ. 
המשותף למפרשים אלו היא ההסכמה כי המרגלים לא נשלחו כדי לבדוק האם לכבוש 
את הארץ, כמרגלי משה, אלא מתוך ודאות בכניסה אליה ובכיבושה. הרלב"ג מוסיף 
ומוכיח זאת מכך שעוד קודם לשליחת המרגלים, אמר יהושע בוודאות כי בעוד 

שלושה ימים ייכנסו.
הצלחת שליחות המרגלים

בפשט הפרק ביהושע, היה מקום להבין שהמרגלים בעצם לא הצליחו למלא את 
שליחותם מחמת הנסיבות - הואיל וגילו אותם מיד, הם נאלצו לצאת תוך יום מן 

העיר וכל שהצליחו הוא לדבר עם רחב. 
אך במדבר רבה )פרשה טז( מבואר כי היתה זו שליחות מוצלחת ביותר: "ואין לך בני 
אדם שנשתלחו לעשות מצוה ונותנין נפשם להצליח בשליחותן כאותם שנים ששלח 
יהושע בן נון שנא' )יהושע ב( וישלח יהושע בן נון מן השטים. שנים – מי היו? שנו 

רבותינו אלו פנחס וכלב והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותן".

לכשנתבונן בפרק נגלה כי למעשה, המרגלים הצליחו בשליחותם במהירות מפליאה. 
אמנם הם נאלצו לברוח מהר מאד מיריחו, אך לא מחמת ששליחותם נכשלה, אלא 
להפך – מפני שהיא הצליחה במהירות עצומה. המרגלים פגשו ביריחו אצל רחב, 
מציאות שהיתה יכולה להיחשב דמיונית בטרם בואם: הם גילו שאין צורך בשליחותם 
המקורית להסתובב בארץ ולגלות את דרכי הגישה, משום שיושבי הארץ מוחלשים 
ונמסים מתוכם מרוב פחד. כמו כן, המרגלים גילו כי אינם צריכים להסתובב בשווקי 
יריחו ולנסות ללמוד מתוך דברי ההמון על רחשי לבם. הכל נגלה להם בשיחה אחת 

עם רחב. המרגלים הצליחו בשליחותם מעבר למצופה!
פחד הגויים התגלה במשא ומתן עם רחב

מפליא לגלות כיצד שני המרגלים המסתתרים בלב עיר עוינת, מתנהגים כאדוני 
הארץ וכורתים ברית חנינה לרחב - תושבת מרכזית של יריחו. תחת שנראה את 
המרגלים עסוקים בהימלטות ובריחה, רחב היא המתנהגת כשבוית מלחמה – היא 
מתחננת לפניהם שיחוסו עליה כשיכבשו את העיר. בדו-שיח בין המרגלים ורחב ניכר 
כי הוודאות של רחב כי כיבוש הארץ יתרחש בקרוב, שוכנת בלב הכנעניים כולם. 
שהרי המרגלים משביעים את רחב שלא לגלות את הסכם ההצלה שלה, מפני שברור 
שאם תגלה זאת יבואו כל יושבי העיר לבית רחב כדי להינצל באמצעותה. יש כאן 
חידוש עצום - פחד ישראל נפל על כל העמים באופן כזה שברור למרגלים ולרחב 
שאם תהיה ליושבי העיר המבוצרת אפשרות להימלט מעם ישראל, ובה בעת להסתכן 
ממלך יריחו בהטלתם מורך לב, הם יעשו זאת. רחב היא הנכנעת ראשונה, אך כל אחד 

מבני יריחו, לו יכול, היה עושה זאת. 

להפטרה
הרב יואב אוריאל

האם הצליחו המרגלים בשליחותם?

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

הרבה תלונות התלוננו עם ישראל במדבר. על רובם הם קיבלו עונש מידי, 
והנענשים היו ברובם אלו שחטאו בעניין. בחטא העגל החמור מתו רק שלושת 
אלפים איש, ה' סלח לישראל, נתן להם לוחות שניים וחזר להשרות שכינה ביניהם 
בענני הכבוד שליוו אותם במדבר. אבל בחטא המרגלים בהוצאת הדיבה על 
ארצנו הקדושה, נגזר על כל הגברים מבני 20 ומעלה, לא להיכנס לארץ ולמות 
במדבר. גם הדרך שבה מתו היתה לא שיגרתית. כך מתאר רש"י במסכת תענית 
)ל, ע"ב(, שבכל ליל תשעה באב, התאריך שחטאו בחטא המרגלים, היה יוצא 
כרוז במחנה ישראל, צאו לחפור וכל אחד יצא וחפר לו קבר וישן בו, בבוקר 
יצא כרוז, יבדלו חיים מן המתים, מי שחי קם וחזר לביתו. אבל 15,000 אלף 

איש היו מתים בכל שנה עד סוף הארבעים שנה.
אפשר קצת לתאר מה היה שם בערב תשעה באב, בכל בית, האב היה נפרד 
מאשתו ומילדיו, מלמד את ערכה של ארץ ישראל ומסביר שמפני שהם מאסו 
בארץ חמדה, נגזרה עליהם מיתה. הלימוד היה עצום ומוחשי כי 15,000 איש 
בכל שנה לא חזרו לביתם, וכולם למדו והפנימו את ערכה הגדול של ארץ חיינו 

וכך נהיו ראויים לרשת אותה. 
מדבר זה שלא היתה מחילה על חטא המרגלים אנו לומדים על ערכה 

וקדושתה של ארצנו, ושעד כמה אסור להוציא דיבה עליה.
את הלימוד הגדול הזה אנו לומדים גם מרש"י הראשון בפרשתנו. אומר 
רש"י, למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים )שלקתה בצרעת כי דיברה 
על משה(. לפי שמרים נענשה על שדיברה לשון הרע על אחיה והרשעים הללו 

ראו זאת ולא לקחו מוסר, לא למדו מזה שאסור לדבר לשון הרע.
והדבר תמוה. משה רבינו, אדון הנביאים, מוסר התורה, מובן שאסור לדבר 
עליו לשון הרע. אבל ארץ ישראל, לכאורה רק עצים ואבנים, למה נורא כל 
כך לדבר עליה דברים לא טובים? אלא שארצנו ארץ החיים היא, רק בה אנו 
קרויים עם, לכן פגיעה בה היא פגיעה במהותנו ועל זה אין כפרה כי ה' דיבר 

טוב על עמו ועל ארצו.
זכינו ויש לנו דור קדוש ונפלא, שמתקן את חטא המרגלים, אוהב את 
ארצנו, מתאבק בעפרה, מכונן גבוליה, מוסר נפשו עליה במלחמות כשנדרש, 
ובמאבקים לא פשוטים מול המוכנים לוותר עליה. לעתים המאבקים לא 
פשוטים ולא קלים ולעתים אף חוטאים לאמת ולדרך הראויה, אך אחרי הכל 
צריך גם לשמוח שהם אוהביה, בוניה, מוסרי נפשם עליה, וגם אם חלק מהם 
לא אוחזים מספיק במצוות אחרות, הרי מתוך אהבתם אליה זוכים רבים מהם 
לשוב ולאהוב את אלוקי ישראל ואת תורת ישראל. על כן נשמח באהבה הזו, 

במסירות שלהם עליה, כי עת לחננה כי בא מועד. 

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה ארץ החיים

 ילדים היכונו!

מבית ערוץ מאיר לילדיםעלון ילדים חדש

ִאמ   יִרי
מתי???

שש... לא מגלים!
  ש

בקרוב בבתי הכנסת!

"ואנוכי נטעתיך שורק כלו זרע אמת )ירמיהו ב'(

במלאת חמש עשרה שנים לנפילתם של

אייל ויעל שורק הי"ד
נעלה לקברם בהר הרצל 
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משפחות שורק וקנדל
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אסתר אברהמי

אשה מסורה - כקרבן בנישואין
חדר הטיפולים

אני מחכה לה דקות ארוכות בחדר הקבלה שלי בפתח תקוה. לבסוף היא נכנסת, 
מתנשפת ואינה מפסיקה להתנצל. "וואי אסתר אני ממש מצטערת, לא הצלחתי 

למצוא חניה... ועד שהבייביסיטר הגיעה..."
"זה בסדר מיכל )שם בדוי(" אני מגישה לה כוס מים, וקוטעת אותה בחיוך, 
"הכל בסדר! תירגעי... "לא ממש בסדר. הזמן של כולנו יקר ומתוכנן, אבל אחרי 
כל כך הרבה שנים, למדתי לזהות מי עומד מולי. וכאב לי עליה. אחרי חמש 
דקות כבר נראתה רגועה יותר על הכורסא הקטנה שמולי כמו נהנית מדקות 

של שקט שהן רק בשבילה.
 "תקשיבי אסתר" היא פותחת ועצב בעיניה, "נפלתי על הגבר הלא נכון..."

***
מיכל פרשה מולי את כל מה שישב לה על הלב, שנים, כך נראה. היא נשואה כבר 
שתים עשרה שנה ואם לחמישה ילדים. אשה חרוצה, מסודרת ונקייה, רואים את 

זה עליה. היא עובדת מחוץ לבית. 
לכן כבר משש וחצי היא במטבח מכינה אוכל לילדים לבית הספר והגנים. בצהריים 
היא חוזרת להכנת הארוחות, לכביסות, למריבות של הילדים, לגן השעשועים, 

למקלחות, ארוחת ערב והשכבת הילדים עד השעה שמונה בערב.
"אני במירוץ מטורף כל הזמן, ובעלי לא שותף בכלום." היא מסיימת את 

הנאום העצוב שלה ומביטה בי.
ואני? אני מחייכת.

"מה?" היא שואלת, נבוכה בעליל ולא מבינה מה גורם לי לחייך כשלה עצמה 
בא לבכות.

"איך את מבקשת ממנו עזרה?" אני אומרת לבסוף.
"מה זאת אומרת? מבקשת שיעזור לי!"

"מיכל, איך?" אני מתעקשת.
"מה, להדגים לך?" היא בטוחה שאני צוחקת עליה.

"בדיוק. תדמייני שאני הוא בעלך. בואי נעשה סימולציה?"
אני רואה עליה שלא נוח לה כל כך, אבל היא לא הגיעה עד לכאן כדי להתבייש.

אני קמה ומקימה אותה יחד איתי, מנסיון יודעת שזה עוזר להשתחרר.
היא מגחכת. "את לא צריכה לקום בכלל. הוא מרוח על הספה משבע וחצי קבוע 

איך שמגיע מהעבודה..."
אני מתיישבת בחזרה, נשענת אחורה, משתפת פעולה."קדימה מיכל! "עידוד 

אחרון וזה יוצא:
"אלי )שם בדוי( תעשה לי טובה נו... רק תתלה את הכביסה כי אני לא מספיקה 

כבר כלום לבד... אתה רואה שאני בלחץ!"
אני מחכה כמה שניות ואז עונה כמו שבטח בעלה עונה: "בסדר נו, אל תהיי בלחץ. 

אלך לנוח ואז אקום לתלות..." 
מיכל לא נותנת לי להשלים את המשפט ויורה מיד חזרה, "לא! עכשיו! אני מבקשת!! 
ואח"כ תלך לישון אם אתה כל כך עייף. אפשר לחשוב מה כבר עשית היום... 
אתה רואה רק את עצמך, אתה לא מעריך את כל מה שאני עושה... כולם אומרים 
שאתה רגיש ועדין... לכווולם. רק לא כלפי אשתך....".  אני רואה דמעות בעיניים 
שלה. אני שותקת אבל היא לגמרי בתוך זה: "בכלל לא איכפת לך ממני... אתה 
אנוכי. חוסר ההתייחסות שלך, זה התעללות בי... אני מרגישה בודדה, קרבן של 

הנישואין האלה איתך...".
היא בוכה ואני קמה להרגיע אותה, מושיבה אותה חזרה. ושוב כוס מים. אני נותנת 
לה את הזמן. "מה אני לא עושה... הכל!! הכל רק כדי שיהיה לנו טוב ביחד. מנקה, 
מבשלת, מטפלת בילדים, וכשיגיע מתפילת ערבית, יעזור בעוד כמה דברים קטנים. 
אני ממש מפרטת לו מה לעשות כדי שיהיה לו מוגדר ושלא יילחץ. בסוף הוא 
אומר שאני רואה רק את עצמי. נראה לך שאני אנוכית כזאת, אחרי כל הטירוף 

הזה? ביקשתי שנלך לייעוץ והוא לא מוכן. הוא טוען שאני זו שצריכה טיפול...".
***

אני קשובה אליה ולשטף דיבורה, שמעיד על כאב ותסכול רב. היא בטוחה שהיא 
צודקת וש"נפלה בטעות" על האדם הלא נכון. "אילו רק הייתי נישאת לאדם אחר..." 

כן. כך אני שומעת פעמים רבות, מפי נשים וגברים כאחד.
אני רואה בעיניה, את השאלה  האילמת: "נכון שאני צודקת? נכון שאני קרבן של 
הנישואין האלה? וגם את הטענה המאשימה: "הכל אני עושה והוא עוד מאשים אותי..."
כואב לי עליה כואב לי יחד איתה אך אני חשה שהיא עדיין לא פנויה באמת לברר, 
מהו החלק שלה, שיוצר את הסחרחרת הזאת. היא זקוקה להכלה, להבנה ולאישור, 

שהיא באמת סובלת מאד.
"אני מבינה אותך מיכל. באמת חיים לא פשוטים את עוברת..."

אני מבחינה בכיסוי הראש המיוחד שלה. "כיסוי מקסים!, "אני מחמיאה לה אולי 
גם כדי לשבור את הרגע, "מאיפה?"

"נכון?" עיניה מוארות פתאום אבל היא מוסיפה מיד, "והוא בכלל לא שם לב..."
"נו, מה? גברים..." אני עונה לה קורצת והיא פתאום צוחקת.

ועכשיו, משקיבלה הבנה למצבה ואפילו השתחררה קצת, היא מעוניינת לשמוע 
מה יש לי לומר. אז שאלתי אותה:

 "מיכל, האם את רוצה להיות צודקת או שאת רוצה ליהנות מחיי הנישואין?"
אני רואה את חוסר ההבנה ומיד מפרטת:

"אם את רוצה לצאת צודקת -  זו התייחסות למבט שלך בלבד על מערכת היחסים. 
אבל אם את רוצה הנאה זוגית – אז יש צורך להתייחס לנקודות המבט של שניכם 

בעת ובעונה אחת.
במה את בוחרת?"

היא שתקה דקות ארוכות עד שענתה:
"אני רוצה הנאה זוגית בחיים שלי..."

***
אז ניסינו ביחד לראות מהצד, כיצד בעלה אולי מרגיש באחריות היתר שלה. 
פתאום היא הבינה שהוא נמצא בכלל בשולי המערכת הזוגית והיא הדומיננטית, 
מחלקת הוראות, על-פיה יישק כל דבר, כי היא מאד אחראית ו"יודעת" מה צריך 
לעשות. הוא לכל היותר, רק צריך למלא את הוראותיה. הוא אינו שותף שווה 
ערך בשיקולים והחלטות. היא לא מאפשרת ולכן הוא אולי אומר בלבו: "אם אין 
לי מילה - שתתמודד. אני לא משתף פעולה כעוזר... יש לי דעות משלי וגם לי יש 

זכות להחליט בבית הזה...".
ההכרה הפתאומית שבעלה צריך את המקום המיוחד שלו! גרמה לה צער 

וחמלה עליו... 
ואני ראיתי מולי את אחד הרגעים האלה שמשנים חייו של אדם, גם אחרי 

שנים רבות של סבל, והקלה בעיניה...
לקראת סיום, הביעה מיכל את רצונה להפסיק את הסבל של שניהם וליהנות 

יחד מחיי הנישואין. 
הצעתי לה להתחיל תהליך של למידה ותרגול, של הקשבה ושיתוף עם בעלה 

בכל התחומים.
"זה יהיה מבט חדש על החיים שלי. את חושבת שאני באמת מסוגלת להשתנות?" 

שאלה בספקנות.
"את מכירה את הרצל? שאלתי אותה.

"בטח, ראש המועצה של קרני שומרון פעם."
"לא!" אני צוחקת עכשיו כמעט עם דמעות, "הרצל, חוזה המדינה..."

"אה, הוא? מה הקשר..." היא מביטה בי בהרמת גבותיה בפליאה.
אני שותקת.

מחכה לאסימון שייפול.
"אם תרצו - אין זו אגדה!" היא פתאום פולטת, והחיוך הפעם מטפס לעיניה.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
esteravr@walla.com  - לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים המעניינים אתכם

מכון מאיר מזמין את הציבור 

להרצאה מפי אֹורי שמי 

בנושא: ירושלים
 על פי שפות נסתרות בתורה

הסוד המתמטי בתורה וממצאי המחשב 
בליווי שקפים

שתתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ו סיון תשע"ז בשעה 20:30 
במכון מאיר שד' המאירי 4 ירושלים  

(בקומת הכניסה בבנין החדש)

הציבור מוזמן 
ישיבה נפרדת / הכניסה חופשית
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ִהֵּנה ִמְתָקְרִבים ְׁשלּוָחיו ֶׁשל ָׁשאּול ְּכֵדי ִלְתּפֹס ֶאת ָּדִוד.
ֲאִני ַעְכָׁשו ְּבֶאְמַצע ִׁשעּור, ַמְסִּביר ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִּיים ֶעְליֹוִנים, 
ִויהּוִדים ַצִּדיִקים ִויֵרֵאי ָׁשַמִים, ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים ֶאת ַחֵּייֶהם לד',  

ַמְקִׁשיִבים ּוִמְתרֹוְמִמים. 
ְׁשלּוֵחי ָׁשאּול ִמְתָקְרִבים ֵאֵלינּו ּוִמְצָטְרִפים ְלׁשֹוְמִעים. ַּגם ֵהם 

ַּכִּנְרֶאה ֲאָנִׁשים ַצִּדיִקים.
ְלַאט ְלַאט ֵהם ִמְתרֹוְמִמים ְּברּוָחם, ְורּוַח ֱאֹלִהים  ֲאִני רֹוֶאה ֶשׁ
ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם. ֲאִני ַמְסִּביר ָלֶהם ְּדָבִרים ְׁשֵמיִמִּיים, ְנבּוִאִּיים ַעל 
ֲעבֹוַדת ד', ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַעל ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל. ֵהם ַמְקִׁשיִבים 

ֶקֶׁשב ַרב, ּוַמְתִחיִלים ְלִהָּנֵבא, ְלִפי ַמְדֵרָגָתם.]1[. 
ב"ה ָאנּו ִעם ֶׁשל ְנִביִאים.  ַאְׁשֵרינּו.

ְּבַמָּצב ָחָדׁש ֶזה ֵהם ַּכּמּוָבן ֹלא ַיִּזיקּו ְלָדִוד ַהֶּמֶלְך. ֲאָבל ֲאִני 
אּול ִיְׁשַלח ְׁשלּוִחים  ֲאֵחִרים. ָּבטּוַח ֶׁשּׁשָ

עּוִרים,  ֹלא ָטִעיִתי, ִהֵּנה ֵהם ַמִּגיִעים.  ַאְך ַּגם ֵהם ִהְקִׁשיבּו ַלּׁשִ
לּוִחים ָהִראׁשֹוִנים. ְוָכְך ַּגם ְקבּוַצת  ְוִהְתִחילּו ְלִהָּנֵבא ְּכמֹו ַהּׁשְ

ִליִׁשית ]2[. לּוִחים ַהּׁשְ ַהּׁשְ
ְוִהֵּנה ַהְפָּתָעה. ָׁשאּול ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ִהִּגיַע. ִנְרֶאה ָמה ִיְקֶרה 

ַעְכָׁשו.
ֲאִני ַמְמִׁשיְך ְלַדֵּבר ְּבֵׁשם ד', ְוָאֵכן ָׁשאּול ִמְצָטֵרף ֵאֵלינּו.  ִהֵּנה 

ַּגם הּוא ִמְתַנֵּבא ]3[.
ְּבנֹוָסף ָלֶזה, הּוא מֹוִריד ֵמָעָליו ֶאת ִּבְגֵדי ַהַּמְלכּות, ּוַמְמִׁשיְך 
ְלִהְתַנֵּבא ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה]4[.  ֲהֵרי ֵמָאז ּוִמָּתִמיד ָיַדְענּו 

ֶׁשַּגם הּוא ָאָדם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש.  ָאֵכן "ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים"]4[.

1.  שמואל א  יט  כ.
2. שם  כא.

3.  שם  כב-כג.
4.  שם  כד   רש"י.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 41   ְׁשלּוֵחי ָׁשאּול
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

// הכל בחסד תופס 
תאוצה! 

גילי ורננה מגיעות לרגעי 
השיא במשחק ולמשחק 

מצטרפים שני מתמודדים 
חדשים שיעבדו קשה מאד 
כדי להוסיף תרומה משלהם 

לעת לעשות!

שלום ילדים!
עם ישראל מפחד מהלא נודע, הם נמצאים במדבר ולא יודעים לאן הם הולכים, 

מה יהיה בארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל, איפה היא ומה יש בה. 

ה' מקשיב לבקשתם ואומר למשה לשלוח מרגלים לארץ, אלו אנשים גדולים 

ומכובדים בעם ישראל, נשיאי השבטים. הם חוזרים ומספרים על מה שראו, הם 

לא שיקרו ולא המציאו, העובדות הן נכונות באמת היו הרבה דברים מפחידים 

בארץ ישראל, בני ענקים, אויבים רבים, ערים גדולות ובצורות אבל החטא הגדול 

היה שלא האמינו בה' שלמרות כל זה הוא יכול להושיע אותם, לעזור ולתת להם 
את הארץ הטובה. 

זה מה שאנחנו לומדים מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, לא משנה אם העובדות 

אומרות דברים פחות טובים או שהמציאות נראית בעיניים שלנו קשה, אם אנחנו 

מאמינים שה' הוא למעלה מכל המציאות ובידיים שלו לשנות הכל, אז כך יהיה!

ובכל מקרה ובכל מצב שיש לנו בחיים אפשר להסתכל על העובדות הרעות 

ולהגיד שאין לנו סיכוי להתמודד אבל בעיניים של אמונה נדע להגיד שלמרות 

הכל אם ה' איתנו ואנו מאמינים בו, הוא גם יעזור לנו ונצליח בכל!

שבת שלום, אהבה פז

עלון הילדים החדש של ערוץ מאיר לילדיםבקרוב בבתי הכנסת!

"הצילו!!!" יילל מאיר וייאוש בקולו. 
האלה  האוצרות  כל  את  "תראו 
שההורים שלי זורקים! אתם חייבים 

לעזור לי להחביא חלק!"
הארגזים,  עשרות  בין  מולו,  עמדנו 

ולא ידענו מה לעשות...
המשך בעלון החדש...

ִאמ   יִרי
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

על כל צעד ושעל... בואו לארץ ישראל פה תראו חזות הכל. פה תדעו שאתם חיים, וחושו איך הוא מעודד את רוחו, בזוכרו את חוסנו וגאונו, בזוכרו את הודו ותפארתו היקר מחדש כנשר את נעוריו ... איך הוא מתרגל לזקוף כתמר את קומתו, בואו ארץ החיים שאווירה הוא חיי נשמות. מה יפית ומה נעמת... בואו וראו איך עמנו בואו לארץ ישראל. בואו והתענגו ושישו משוש על ארץ חמדה הנאה ומעונגה, 
חיים שהם ראויים לשמם, בארץ החיים.

)הקריאה הגדולה לארץ ישראל, מאמרי הראי"ה(

הרב שלמה אבינר

שו"ת זכויות יוצרים ראיון
ש: האם מותר להוריד מן האינטרנט שירים ותוכנות?

ת: ודאי לא.  יש זכויות יוצרים.  מה ששייך ליוצר אי 
אפשר לקחת בלי רשותו.  יש בזה משום גזל.

ש: איפה זה כתוב? הרי גזל הוא על חפץ ממשי שעובר 
מרשות לרשות, וכאן השיר או התוכנה נשארים במקומם.
ת: יש שלושה מקורות: המוסר, ההלכה והחוק.  קודם 
כל המוסר הטבעי, היושר הטבעי: אדם טרח ועמל וגם 
הוציא כסף רב על שיר או מוצר אחר, וזאת על מנת 
להרוויח כסף.  וכי יעלה על הדעת שכולם יעתיקו אחד 
לחברו, והיוצר הניח את כספו על קרן הצבי?!  כולם 

מבינים שאין זה מוסרי.
ש: אבל אם היוצר שם את השיר שלו ביוטוב, סימן שהוא 

מסכים שיורידו?
ת: לא. זה כדי לפרסם את יצירתו, שיראו ויקשיבו, ומתוך 
כך יקנו.  ומכאן לנקודה ההלכתית.  היצירה היא שלו, 
וכאשר הוא מוכר אותה או שם אותה ברשת, הוא קובע 
את כללי השימוש, ועל תנאי זה האדם קונה או נותן 
אכסניא באינטרנט.  כך כתב השואל ומשיב, לגבי הדפסת 
חיבור דברי תורה, שיש למחבר זכות בחיבורו לעולם ועד 
)שו"ת שואל ומשיב מהדו"ק א מד.  מובא בשו"ת יביע 
אומר ז חו"מ ט(.  וכן פסק הגרי"ש אלישיב )שים שלום 
עמ' כג מודפס בסוף משפט כהלכה.  וסיפר הראשון 
לציון, הג"ר יצחק יוסף: "פעם מרן זצ"ל ]הגר"ע יוסף[ 
כתב תשובה במכתב להתיר העתקת קלטות, ואז באו 
אליו משלחת של חזנים שהוציאו לאור קלטות של שירי 
בקשות - ר' ציון יחזקאל וחבריו, וטענו למרן: השקענו 
הרבה זמן וכסף הלכנו לאולפן עשינו חזרות, והקלטנו 
וחזרנו והקלטנו וכו'.  כששמע כך מרן, חזר בו, ופסק 
שאסור להעתיק קלטת שכתוב עליה 'כל הזכויות שמורות'.  
מאחר שזה כמו תנאי כי זה ענינים של חושן משפט שבין 

אדם לחבירו" .ס' במחיצתו עמ' 32(.
ש: ברור מאוד.  הדבר השלישי הוא החוק.  האם אכן החוק 

אוסר?
ת: איננו בקיאים בענייני חוק, אך נראה פשוט שאסור.  
אפשר כמובן למצוא את החוקים האלה.  אפשר גם 
לטלפן לאקו"ם, "אגודת קומפוזיטורים ומחברים" כדי 

לקבל כל מידע.
ש: אבל באופן כללי, האם חוקי המדינה מחייבים על פי 

התורה?  הרי הם עלולים להיות נגד התורה!
ת: ודאי שחוק נגד התורה בטל ומבוטל.  נפסק ברמב"ם 

שמלך שנתן פקודה נגד דבר ד', זה בטל ומבוטל )הלכות 
מלכים ג ט(.  אבל כאן זה חוק מאוד טוב והגיוני, וכבר 
כתב החתם סופר על דינא דמלכותא דינא שכל תקנה 

לטובת בעלי מקצוע מחייבת )שו"ת חת"ס חו"מ מד(.
ש: יש טוענים שמותר להוריד כיוון  שידוע מראש שזה 
מה שיקרה, והמחברים מתייאשים מראש, לכן יש לזה 

דין זוטו של ים.
ת: טענה ישנה שאינה נכונה. לא מפני שיש אנשים לא 

ישרים, מותר להיות לא ישר. גם  כבר נפסק בשולחן ערוך 
שגם מציל מזוטו של ים חייב להחזיר אבידה בגלל דינא 
דמלכותא דינא )שו"ע חו"מ רנט(, וכן כיוון שכך נהג 
)שם חו"מ שנו ועיין ש"ך(.  וכן כתב הבית יצחק לגבי 
הדפסת ספרים )שו"ת בית יצחק יו"ד ב עה(.  לכן אם 
מישהו רוצה להוריד שיר, עליו לשלם סכום קטן והכל 

יהיה כדין.  כמובן, תוכנה יקרה הרבה יותר.
המשך המאמר בעמוד 4<

דרושים/ות לטלפניה המתחדשת במכון מאיר

טלפנים/יות
למערך התרומות 

שכר בסיס + בונסים
משמרות צהרים, ערב
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