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כניסת השבת 
 16:44 י-ם    
 17:02 ת”א   
16:53 חיפה 

שבת  מוצאי 
י-ם    17:58 
 18:00 ת”א   
חיפה   17:57

 בס"ד | פרשת בשלח שבת שירה י"ד שבט ה'תשע"ז | גליון 1106
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

הגיליון מוקדש לעלוי נשמת אמו"ר 

הרב ד"ר אהרון קלר זצ"ל 
מקים עולה של תורה, רבה הראשי הראשון של נהריה 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה 
נלב"ע ט"ז שבט ה'תשנ''ח 

תנצב"ה

במלאת 11 חודש לפטירתו של בעלי, אבינו, אחינו וסבינו 

הרב עמרם לוי ז"ל 
נתכנס לזכרו ביום חמישי כ' שבט ה'תשע"ז )16.2.2017( 

15:00 עליה לקברו בהר המנוחות 
16:00 תפילת מנחה בבית הכנסת 'דרכי נעם' סנהדריה המורחבת 

דברי תורה ונחמה מפי רבנים בני משפחה וחברים
תנצב"ה

עץ החיים
בט"ו בשבט נוהגים רבים בישראל לנטוע עצים ברחבי ארצנו האהובה. 
רמז למנהג זה יש בדברי חז"ל: מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקב"ה 
אלא במטע תחילה ככתוב "ויטע ד' אלקים גן בעדן" )בראשית ב(. אף אתם 
כשתיכנסו לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה ככתוב "כי תבואו אל הארץ 
ונטעתם כל עץ פרי" )ויקרא רבה כה ג(. מכאן למדים חז"ל שיש ללכת בדרכיו 
של השי"ת - כשם שהקב"ה נטע גן בעדן, גם אנו צריכים לנטוע עצים בארץ 

ישראל שהיא בבחינת גן בעדן.
אבל, אין זה מספיק לנטוע אלא צריכים גם לעבוד ולשמור על הנטיעות. 
כשם שהקב"ה הניח את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה, גם אנו מצווים 
לעובדה ולשומרה בחיי הפרט ובחיי הכלל, אחרת נקלקל ח"ו את גן העדן 
אשר אנו חיים בו, כדברי חז"ל: "בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון 
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחים 
הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 
עולמי" )קהלת רבה ז(. גם על אכילת פירות גן עדן אנו מצווים ומוזהרים שלא 
לאכול מעץ הדעת טוב ורע, שאכילתו מביאה על האדם ועל המין האנושי 
כולו בושה ועצבות, בזה שאדם מדמה לעצמו שרק הוא עצמו יודע מהו 
הטוב ומהו הרע ומתעלם מההדרכה האלקית המלמדת אותנו מהו הטוב 
ומהו הרע באמת, כפי שהיא כתובה בתורתנו הקדושה שהיא בבחינת "עץ 

חיים למחזיקים בה". 
נכון לעכשיו אשרינו מה טוב חלקנו שאנו יושבים בארץ ישראל ונוטעים 
בה עצים ואוכלים את פרותיה ורואים בחוש את הקץ המגולה, כדברי הנביא 
יחזקאל: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי 
קרבו לבוא" )עיין סנהדרין צח א(. אולם יחד עם זה עלינו לעבוד ולשמור 
על הנטיעות בארצנו הקדושה והאהובה. לעובדה - לפתח את הארץ וליישב 
אותה לכל אורכה ורוחבה. ולשומרה - מפני הערבים חומסי ארצנו שכל 

מטרתם חיסול מדינת ישראל ח"ו.
ויותר מכל עלינו להיזהר מלאכול מעץ הדעת טוב ורע, דהיינו לחשוב 
שהטוב והרע בחיי בפרט ובחיי הכלל נתונים אך ורק לשיפוטנו ולשיקול 
דעתנו ותו לא, ובמיוחד צריכים להיזהר האוחזים בהגה השלטון מטעות זו. 
הם צריכים ללמוד, להבין ולהכיר שהטוב והרע ביחס לארץ ישראל ואחיזתנו 
בה נלמדים מתורתנו הקדושה שהיא הבסיס המוסרי כלפינו וכלפי אומות 
העולם לצדקת אחיזתנו בארץ חיינו, כדברי רש"י בתחילת התורה שאם יבואו 
אוה"ע ויאמרו לנו ליסטים אתם שכבשתם את ארץ ישראל נאמר להם: כוח 

מעשיו הגיד לעמו לתת נחלת גויים.
בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                
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ט"ו בשבט
הרב חגי לונדין / 2

ים שכולו סֹוף?
לפרשה הרב זיו רוה / 3

 דרך קצרה שהיא ארוכה 
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

 נצחון ללא חרב
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

 אפשר לשחוק את  השחיקה
זוגיות אסתר אברהמי / 6

כולל מכון מאיר אלקנה 
                      בראשות הרב יצחק יודייקין שליט"א

להצטרפות: חיים מיכאליס 050-6072869 מיועד לפנסיונרים

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת 

מיכאל הוכשטדט ז"ל
בוגר מכון מאיר

 תורת חסד בפיו ובמעשיו איש משפחה אוהב ואהוב
 נבל"ע י"ח שבט ה'תשס"ח

תנצב"ה

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת 

רבקה פרידגוט ז"ל בת דב צבי נלב"ע י"ט שבט ה'תשנ"ה
רוחמה שפרה בראלי ז"ל בת מנחם מרדכי נלב"ע כ"א שבט ה'תשנ"ו

אריה בראלי ז"ל בן אליהו נלב"ע א' שבט ה'תשס"ח
תנצב"ה



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320 באהבה ובאמונה   2

16:00 תפילת מנחה

16:20 הרב צבי קוסטינר

17:20 הרב אילן אלפונטה

18:20 הרב אלישע וישליצקי

19:20 הרב דוד ג'יאמי

20:20 הרב יהושע צוקרמן

21:20 תפילת ערבית

בית הספר התורני סביבתי מצפה רמון

"חינוך לישרות ואמת"
ביום שלישי י"ח שבט התשע"ז

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

הכינוס השנתי העשירי בנושא חינוך ילדים 
לזכרו ולעילוי נשמתו של הילד הרך והטהור

 משה יהודה דביר ז"ל
יום העיון יעסוק בנושא:

משפחת דביר, מצפה רמון

עוד מהימים שבהם כתב ישראל דושמן את השיר "השקדיה 
השקד  עץ  של  פריחתו  את  שנה  בכל  רואים  אנו  פורחת", 
המתחיל ללבלב בט"ו בשבט, ויודעים כי הוא מבשר את סופה 
בנוף, הפריחה  חריג  הוא  זאת, עץ השקד  של השלכת. עם 
הגדולה תבוא באביב. בינתיים, הקשיבו היטב למה שקורה 

מתחת לפני השטח.
חמישה-עשר בחודש שבט נקבע כראש השנה לאילנות. עיקר משמעותו 
אותנו  נתון המשמש  העץ,  גיל  קביעת  לצורך  הלכתית  היא  של התאריך 
פירות  את  לאכול  תורני  )איסור  רבעי"  "נטע  כדוגמת  מסוימות  למצוות 
העץ עד שיהיה בן ארבע שנים( וכדומה. עם זאת, במהלך השנים התגבש 
צביון חגיגי סביב ט"ו בשבט, והוא הפך להיות מעין חג הטבע, שבו אוכלים 
מפירותיה של ארץ ישראל. בזמן הגלות, כשרובו של עם ישראל היה מפוזר 
ברחבי תבל, הפירות שהגיעו מארץ ישראל היו ברובם יבשים. מאז השתרש 
המנהג לאכול פירות יבשים )זה שהיום הם ברובם מגיעים מתורכיה, זו בעיה 
אחרת(. יש גם כאלה הנוהגים לערוך "סדר ט"ו בשבט" משבעת המינים, 

ליטע עצים בארץ ישראל וכדומה. הרב קוק, בדברו על פירותיה של ארץ 
הקדושה  זיו  מתיקות  מתענוג  מלא  בפה  לטעום  "מצוה  אומר:  ישראל, 
כי...  כולו  העולם  לכל  להודיע  אנו  וצריכים  ישראל...  ארץ  של  הרעננה 
הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. ארץ נעימה 
דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה... שובו, 

שובו, בנים גולים, בנים נידחים, לחיק אמכם" )אורות ישראל, ט, ט(. 
עם זאת, עם כל ההתלהבות מהפריחה של הטבע, כשמסתכלים על פני 
בוצית,  האדמה  פריחה,  אין  שינוי:  רואים  לא  עדיין  בשבט  בט"ו  הקרקע 
העצים עדיין בשלכת, קשה מאוד להאמין שמתוך העולם האפרורי הזה 
יגיע האביב. אף על פי כן, חכמים מקשיבים למשהו פנימי שמתרקם מתחת 
הם מסבירים שחודש שבט נקבע כראש השנה לאילנות, כי  לפני השטח. 
בחודש זה "עלה השרף באילנות" )רש"י, מסכת ראש השנה(. כלומר, אף 
שעל פני השטח לא נראה כל שינוי, ישנו מהפך עצום שמתרחש ברובד 
הפנימי. השרף, נוזל החיים של האילן, תוסס מתחת לפני השטח; תסיסה 

שמביאה בסופו של דבר לפריחה שתתגלה באביביות של חודש ניסן.
גדולים  תהליכים  וחברתיים.  אישיים  לתהליכים  גם  תֵקף  הזה  הרעיון 
מטבעם קורים בסתר, אבל הם נותנים את פירותיהם הוודאיים בסופו של 
דבר. בניגוד לשלכת ולאפרוריות הרוחנית הנראית כלפי חוץ, מסתבר שבכל 
אחד מאיתנו ישנו "שרף" )אחד מהכינויים בתנ"ך למלאך(, נוזל חיים של 
אמונה שתוסס מבפנים, צריך רק קשב וסבלנות עד שיגיע הלבלוב בפועל.

עצים  רואים  כשהם  מתייאשים  שאינם  אלו  לאותם  החג  הוא  בשבט  ט"ו 
לאלו  בבוץ;  תקוע  נראה  כשהכול  גם  שמחייכים  לאלו  בשלכת;  ערומים 
שמאמינים בטוב ובאמת; לאלו שמאמינים שיש תקווה; לאלו שמוכנים לרוץ 
אלא מתמקדים  לפירות  פיתחו התמכרות  לאלו שלא  ארוכים;  למרחקים 

בתהליך; לאותם אלו שמאמינים באלוקים וזורעים. 

הרב חגי לונדין

ט"ו בשבט 

היו שותפים 
במיזם המצוות התלויות בארץ של ישיבת כוכב השחר

ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות
תזכו במצוות 

התלויות בארץ!

קנה עץ 
וזכה במצוות התלויות בו
מעשר ראשון / תרומת מעשר / 

מעשר שני / תרומה גדולה / מעשר עני 
/ יישוב הארץ / תלמוד תורה 

למצטרפים 
עכשיו

בקבוק שמן זית 
בוטיק, מתוצרת 
הכרם של כוכב 

השחר, ישלח לביתך 

במתנה!

להצטרפות ולפרטים נוספים 
התקשרו לצביקה 052-3003702

www.ykh.org.il או היכנסו לאתר האינטרנט שלנו בכתובת
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לפרשה
הרב זיו רוה

ים  שפת  על  שהתרחש  הנשגב  האירוע 
אותנו  מלמד  רבש"ע  מקומי.  אירוע  איננו  סוף 
שאנו  נדמה  הכיוונים  מכל  לדורות.  אמוני  עיקרון 
סגורים, המצרים רודפים אחרינו מאחור וים סוף סוגר 
'איפכא  אך  הולכים.  אנחנו  אנה  ואנו,  מלפנים,  עלינו 
מסתברא', דווקא המצוקה היא המכריחה אותנו ליילד 
האמונה  את  שלמה,  היותר  החירות  של  הקומה  את 
היותר זכה. "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו"1. כביכול ה' ית' אומר לנו אני אתכם, 
אך אני רוצה לראות שאתם אתי באמונה שלמה. גלו 
שיעור  זהו  הים.  את  לכם  קורע  ואני  שלכם  ביטחון 

באמונה לכל הדורות.  
רק  הושלמה  מצרים  יציאת  לעומק,  נתבונן  אם   
בשעה שנסגר הים על המצרים. "ַוּיֹוַׁשע ה' ַּבּיֹום ַההּוא 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל 
ְׂשַפת ַהָּים."1 לפני זה יצאנו אמנם מן השעבוד הגופני, 
אך מהשעבוד הנפשי עדיין לא יצאנו. לכן עם ישראל 
שיצאו  המצרים  של  רכב  מאות  משש  מאוים  מרגיש 
לרדוף אחריהם, אף כי מספרית הוא גדול לאין ערוך. 
ְוִהֵּנה  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְׂשאּו  ִהְקִריב  "ּוַפְרעֹה 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְצֲעקּו  ְמאֹד  ַוִּייְראּו  ַאֲחֵריֶהם  נֵֹסַע  ִמְצַרִים 
הקריב?  אלא  קרב  ופרעה  כתוב  לא  מדוע  ה'"1.  ֶאל 
ִיְׂשָרֵאל ַלְּתׁשּוָבה ֶׁשָעׂשּו"2, תשובה  ֶׁשִהְקִריב ֶאת  "ֶאָּלא 
לגדלות של אמונה. רק על הים נתרפאה נפש ישראל 
עבדי פרעה, ונעשתה מוכנה לעבדות ה', שהיא החירות 

היותר עמוקה.
ורצה הקב"ה  סוף  ים  מלפני  ישראל   בשעה שהיו 
מצרים  על  בא מלאך הממונה  הים,  את  להם  לקרוע 
למה  רבש"ע,  לפניו:  אמר  הקב"ה.  מלפני  דין  ותבע 
אתה רוצה לעשות דין במצרים, ולקרוע את הים מלפני 
ישראל, הרי כולם כאן חייבים מלפניך, וכל דרכיך בדין 
ובאמת. הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז ...3 יש לשאול, 
מה פשר הטענה שישראל היו עובדי ע"ז? והלוא, אף 
על פי ששקעו במ"ט שערי טומאה, לא נאמר עליהם 
היציאה  קודם  ומ"מ  במצרים,  ע"ז  שעבדו  בפירוש 
שחטו את הע"ז המצרית, ומלו את עצמם, אם כן עכשיו 
היא הבעייתית.  נקיים הם. אלא שיראתם את מצרים 

התייחסות לכוח כאילו הוא עומד לעצמו ובעל יכולת 
מצד עצמו, יש בה בחינה מסוימת של מחשבת עבודה 
שליט  אין  היוצר,  ביד  כחומר  הם  ה'  מעשי  כל  זרה4. 
מבלעדיו, ואין עוד מלבדו, ועל כן אין לישראל לירא 
משום נברא. ראוי שהיראה תתעורר רק כלפי ה' ית', 
וכשמופיעה יראה נפולה, נעשה מזה קטרוג על ישראל. 
וכך כביכול אומר מלאך זה: "רבש"ע, גלוי וידוע לפניך 
שהכל עבדיך, ואין יכול אני לעשות דבר בניגוד לרצונך, 
בפני  חשיבות  לי  ומיחסים  ממני,  מפחדים  בנ"י  והנה 

עצמי, א"כ 'הללו עע"ז'".
 עיקרון זה קיים גם בגאולה הנוכחית. אמנם יצאנו 
של  עבודה  עוד  לנו  יש  אך  בגוף,  הנוראה  הגלות  מן 
תלוי  הכולל  השינוי  מתוכנו.  גלותיים  חלקים  הוצאת 
בשינוי המנטלי. ישנן כמה מערכות שבהן אנו ניצבים 
מול ים שכולו סוף, והחיסרון או האויב רודף אחרינו 
ומבקש לשעבדנו או לאבדנו. כל זה למראית עין, כיוון 
שרבש"ע שוב אומר לנו: הראיתי לכם שאני אתכם, סעו 
קדימה, הים יקרע בפניכם אם רק תאמינו בי שהדבר 

אפשרי.
הוא  אין  בג"ץ.  על  להתבונן  ניתן  הדוגמה  לשם   
קל  אך  היחידי המבטא את השעבוד המנטלי,  הגורם 
מה  קבעו  מקימי המדינה  עליו.  העיקרון  את  להדגים 
יהיה צביון המשפט הנוהג במדינה, אך יש מקום גדול 
מתאימים  אינם  הגויים'  ש'ערכאות  כיוון  בו  לפקפק 
האידיאל  תחת  המייצגת  זו,  מערכת  ישראל.  לרוח 
הפלורליסטי את כל מי שרואה עצמו עשוק, נעשתה 
האומה  את  לרודפת  גם  שופטת,  היותה  מלבד 
ליחס ההמון  דומה  נותר  הישראלית, אך היחס אליה 
היווני ל'אלים באולימפוס'. ביוון העתיקה המלך היה 
הממשלה  המשטרה,  הצבא,  היום  וכן  לאלים,  כפוף 
בג"ץ.  פסקי  להוצאת  כלים  נעשו  הממשלה  וראש 
בחקיקה אנושית שיעבד עם ישראל את עצמו למערכת 
היורה חיצים לעברו, באין עמוד ענן המחזירם לאחור. 
והדמוקרטיה,  מודרניסטית  הפוסט  הנאורות  בשם 
מתקבלות למשל עתירות הזויות, המוגשות ע"י ערבים 
במימון ארופאי, המבקשים להחריב את מדינתנו בזדון. 
אינה  א"י  בחוזקה:  דעתה  כופה  השיפוטית  האג'נדה 

שפיט.  הכל  חיינו,  סדר  איננה  התורה  ארצנו,  בהכרח 
שכיח ולגיטימי להחריב ישובים, בתי כנסת, לטשטש 
את כל הגבולים בין העמים והמינים, הקודש והטומאה.
נברא  לשום  ביחס  יראה  כל  בנו  שתהיה  אסור   
עלינו  ה'.  אנושי המחרף את  ביחס למשפט  וכל שכן 
לבקוע את 'הים שכולו סֹוף' הניצב בפנינו, ולא להוסיף 

להישאר משועבדים מנטלית.
 לפני כחמש עשרה שנה, הלך תלמיד מכון מאיר, 
אל רוב גדולי ישראל מכל הזרמים של היהדות הנאמנה. 
להקמת  השואף  מסמך  על  להחתימם  ביקש  הוא 
הכלל  בענייני  העוסק  ישראל,  חכמי  את  המאגד  גוף 
דאז  הדור  גדולי  כל  להפתעתו,  כסנהדרין.  והמשפט 
ששאל, התלהבו מן הרעיון וביקשו לשתף פעולה אם 
מעשית  בתנועה  הרעיון  התלבש  לא  לדאבוננו  יקום. 
שהביאה ליישומו. כידוע, אם יסכימו כל גדולי ישראל 
את  לחדש  יהיה  ניתן  לסמיכה,  הראוי  אחד  חכם  על 
סמיכת הדיינים וממילא יוכלו משפטי התורה להתרחב 
על תחומים רבים. ניסיון כזה היה בימי רבי יוסף קארו 

וכמעט שהצליח.
 "קיומה של האומה בנוי על אהבת החוק האלוהי של 
קדושת המצוות והמשפטים."5 מרן הרב קוק זצ"ל הקים 
את הרבנות הראשית, מתוך שאיפה שמגוף זה יצמח 
בעתיד הסנהדרין. נראה שרבש"ע מצפה מאתנו שנצעד 
והפירודים  המחלוקות  את  בצד  נניח  הים,  תוך  אל 
וניצור כחלק משאיפתנו ושותפותנו בגאולה השלמה 

אלטרנטיבה ממשית.
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5.  לנתיבות ישראל א

חיוניות התורה
יתכן אדם בעל ידיעות רבות ורחבות, אבל עדיין 
לא ברור ומוחלט שיש לידיעות אלו שייכות לאמיתיות 
נפשו. ב'אורות התורה' מבורר באריכות שלימוד תורה 
אינו איסוף ידיעות יבשות אלא עיסוק בתורת חיים. 
לימוד של קודש אינו אגירת ידיעות אלא לימוד של 
חיוניות. יש אנשים האומרים בזלזול: "זהו לימוד 
ברגש!". לא, חיוניות אינה רגש. רגש אינו אלא חלק 
קטן מן החיים. החיוניות כוללת את כל האדם החי. 
היא שלמות: "צדיק באמונתו יחיה"1, זהו הרבה יותר 
מרגש והרבה יותר משכל. שכל ורגש הם שני צדדים 
של האדם החי, אך הם לא הכל. הבריאות השלמה 
של אדם חי מופיעה כאשר כל כוחות החיים שלו — 
הרגש, השכל, המרץ והרצון — מכוונים לד' אלוהים 

חיים. כך צריך גם הלימוד להיות. בברכות התורה אנו 
אומרים: "וחיי עולם נטע בתוכנו" — "היא תורה שבעל 
פה"2. מה מובנו של הביטוי: "חיי עולם נטע בתוכנו"? 
צריך להתבונן באמת המוחלטת הזאת. אין נטיעתם 
של "חיי עולם" מתחילה בכל אחד מישראל באופן 
אינדיבידואלי, אלא בכלל ישראל בכל דורותיו. כמובן, 
כל אחד מישראל הוא חלק של כלל ישראל, ולכן שייך 
לחיי עולם הנטועים בתוכנו. זרם גילוי אלוהים חיים, 
שמופיע בדינמיקה החיה של דורות ישראל, הוא התורה 
שבעל פה, הוא התורה שבתוכנו, בתוך כל נשמותינו 
וכל עצמותינו, ובה מתגלה נצח ישראל לכל הדורות.
תורה שבעל פה היא התורה שחיה בתוך הנשמה 
הכללית של כלל ישראל, לכל מדרגותיו, ואפילו 
באפיקורסים שבישראל. האפיקורסים אינם יוצאים 
מכלל ישראל. יש סוג אנשים שיוצאים מכלל ישראל: 
אלה הם המינים, אך לא האפיקורסים. יהודים מיסיונרים 
ואנשים מסוג זה, הם הקרובים למהלך של הוצאה 
מכלל האומה. אכן קיימת בתפילה "ברכת המינים", 
אולם אין נוסח של 'ברכת האפיקורסים'. לגבי כלל 
ישראל, יתכן מצב של האפלה של הסגולה, אך לא 

של ביטולה, חס ושלום. "נצח ישראל לא ישקר ולא 
ינחם"3. "לא איש אל ויכזב, ובן אדם ויתנחם"4. קיים 

תמיד המשך ל"חיי העולם הנטועים בתוכנו".
אם כן, קניין תורה מתחיל מן השייכות לכלל 
ישראל. נכון שיש מדרגות בקניין תורה, אבל המקור 
הוא כלל ישראלי. על כן, לימוד תורה צריך להיות 
בכל חיוניות הנפש. לפעמים שואלים אותנו אנשים: 
למה אתם מזמזמים בשעת הלימוד בישיבה? התשובה 
היא, שהגמרא היא המזדמרת בכל עצמיותנו. "כל 
עצמותי תאמרנה"5 אינו דבר מלאכותי כמין הצגה 
תיאטרונית אלא דבר טבעי החי בקרבנו: "כי אל חי 
בקרבכם"6, בכלל ישראל, וזהו המקור לדבקות בתורה. 
וכי אפשר לאדם מישראל להיות עם הארץ בתורה?! 
מובן מאליו שהשייכות לתורה היא חיונית והכרחית 

לכל אחד מישראל7.

 1. חבקוק ב' ד'.
 2. אורח חיים סימן קל"ט.

 3. שמואל א' ט"ו כ"ט.
 4. במדבר כ"ג י"ט.

 5. תהלים ל"ה י'.
 6. יהושע ג' י'.

 7. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 137-140.

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו
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ים שכולו סֹוף? 
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לברר את האמת ולא להתנצח! 
בשבוע שעבר ראינו שהמבחן למחלוקת לשם שמים 
הוא כאשר החולקים אוהבים ומכבדים זה את זה למרות 
חילוקי הדעות. הפעם נברר מהי מטרת המחלוקת? 
האם המחלוקת מיועדת להתנצחות או לבירור האמת?

מדוע נפסקה ההלכה כבית הלל?
במסכת עירובין )יג, ב( מסופר שההלכה נקבעה כמו 
בית הלל. ומדוע? "מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין 
דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימין 

דברי בית שמאי לדבריהן".
איך ניתן להבין את דברי חז"ל? מדוע אלו סיבות 
המצדיקות קביעת ההלכה כמו שיטת בית הלל? והרי 
סיבות אלו לכאורה אינן קשורות לתהליך פסיקת 

ההלכה, אלא למידות והנהגות טובות!

מטרת הויכוח היא בירור האמת ולא 
התנצחות

ה'חתם סופר' מלמדנו כלל גדול במטרת המחלוקת: 
"שלא יהיה כוונת המתווכחים בדין בין ריב לריב ובין 
דם לדם, לנטות דעת חברו לדעתו, כי מה לי ולו, אך 
יהיה הויכוח להעמיד סברתי ודעתי על פי שכלי, באופן 
מה שחברי טען נגדי אראה במחשבתי אם כנים דבריו 
אחזור בי ואם לא נראים לי דבריו אני עומד על דעתי. ומה 
לי בכך אם יודה לי או לא כי אין כוונתי לנטות דעתו 
לדעתי, וכן יהיה דעת חברי שכנגדי להעמיד סברתו 
לעצמו, ואחר הויכוח הזה אחרי רבים להטות. אבל 
אותם הרוצים דוקא שחברו יודה לו וכוונתו להטות 
דעת חברו לדעתו, אותם שוגים מדרך האמת ונוטים 
אל הניצוח ויצא משפט מעוקל" )שו"ת חתם סופר 

ח"א או"ח סי' ר"ח(.
ה'חתם סופר' מלמדנו שמטרת המחלוקת אינה 
להתנצח ולשכנע את הזולת, אלא כדי לעמת את 
דעותינו ועמדותינו מול הדעות והעמדות של הזולת 
במטרה להגיע לאמת. מי שמסוגל להגיע למחלוקת 
מתוך פתיחות, ענווה והקשבה אמיתית לדברי הזולת, 
הסבירות גבוהה יותר שיגיע לאמת. בית הלל היו "שונין 
דבריהן ודברי בית שמאי" כדי להבין לעומק את דברי 
בית שמאי ומתוך כך היו יכולים להגיע לאמת גדולה 
יותר. ולכן, ההלכה נפסקה כבית הלל מאחר שהם 
הגיעו למחלוקת מול בית שמאי מתוך פתיחות, ענווה 

והקשבה אמיתית.
איזו דוגמא ניתן להביא לכך שבית הלל היו "שונין 

דבריהן ודברי בית שמאי"?

הבנת עומק השיטה של החולקים
אחת מהמחלוקות המפורסמות ביותר בין בית הלל 
לבין בית שמאי, היא בשאלה 'מהי התנוחה שבה יש 

לקרוא קריאת שמע?' 
בית שמאי לומדים מהמילים בפסוק "ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך" 
)דברים ו, ז(, שבערב יש לקרוא קריאת שמע בתנוחת 
שכיבה ובבוקר יש לקרוא קריאת שמע בתנוחת עמידה. 
אך בית הלל לומדים מהמילים בפסוק "ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך" 

)שם(, שכל אדם רשאי לקרוא כדרכו.
בית הלל היו יכולים להתעלם מהמקרא של בית שמאי 

ולהסתפק בהוכחת שיטתם מהמקרא שלהם, אולם 
הם טורחים לדרוש גם את המקרא של בית שמאי. 
"אם כן, למה נאמר: ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך? - בשעה שבני 
אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים" )ברכות י, ב(. 
התברר לבית הלל שהמקרא "ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך" אינו 
מדבר על התנוחה המתאימה לקריאת שמע, אלא על 
הזמן המתאים לקריאת שמע. בית הלל מנסים להבין את 
עומק השיטה החולקת עליהם וטורחים לדון בדבריהם. 
"כשהיו בית שמאי מביאין ראיה לדבריהם מן התורה 
ובית הלל מביאין ראיה ממקרא אחר והיו בית הלל 
דורשין את המקרא של בית שמאי למה בא ולא היה 
קל בעיניהם" )רש"י עירובין יג, ב ד"ה ושונין דבריהן 
ודברי בית שמאי(. אמנם בית הלל מגיעים למסקנות 
אחרות מבית שמאי, אך הם מתייחסים בכבוד לדבריהם.

המחלוקת לגבי קריאת שמע, שבית הלל ניסו להבין את 
המקרא של בית שמאי, מקרינה על כל שאר המחלוקות 
ביניהם שבית הלל היו "שונין דבריהן ודברי בית שמאי".
כאשר מטרת המחלוקת היא התנצחות, כל צד מתמקד 
בעצמו, בהצגת טיעוניו ומתבצר בעמדתו, אך כאשר 
מטרת המחלוקת היא בירור האמת, מנסים להבין את 
הצד השני, מקשיבים לטיעוניו ונפתחים לרעיונות חדשים.

מתי להרפות בויכוח?
מסופר שהתקיים דיון מעניין בין בית הלל ובית שמאי 
בשאלה 'מה הדין כאשר ראשו ורובו של אדם בתוך 
הסוכה, אך שולחנו בתוך הבית?' בית שמאי פוסלים 
אך בית הלל מתירים. בית הלל הביאו מעשה להוכיח 
את שיטתם: זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את 
רבי יוחנן בן החורנית ומצאו שהוא היה יושב ראשו 

ורובו בתוך הסוכה, אך שולחנו בתוך הבית. וזקני בית 
שמאי לא אמרו לו דבר. 

אך לבית שמאי היתה גירסה שונה למעשה זה: לא זו 
בלבד שזקני בית שמאי לא שתקו, אלא שהם אמרו 
לרבי יוחנן שאילו כך היה נוהג, לא קיים מצוות סוכה 

מימיו )עירובין יג, ב; ברכות יא, א(.
מה בית הלל השיבו על הטענה של בית שמאי? בית 
הלל היו יכולים להמשיך את הויכוח ולטעון שהם היו 
שם וזקני בית שמאי לא אמרו דבר, אך בית הלל שתקו 
והרפו מן הויכוח. בית הלל הבינו שויכוח על עובדות 
אינו מוביל לשום מקום ולכן הם העדיפו להרפות 
ולהידחות מפני שעה )ראה: רש"י כתובות נז, א ד"ה 

הא קמ"ל(. 
ולכן, השתיקה של בית הלל במחלוקת זו מלמדת על 
האופי של כל המחלוקות שלהם. מטרת המחלוקת של 
בית הלל לא היתה התנצחות, אלא בירור האמת. ולכן, 
כאשר המחלוקת מובילה לבירור האמת, הם המשיכו 
להתווכח, אך כאשר הבינו שהמחלוקת אינה מובילה 
לבירור האמת, הם הרפו מהויכוח. "וכל הנדחה מפני 

שעה - שעה עומדת לו" )עירובין שם(.
natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

המחלוקת 
והאחדות

חלק ו'

נתן קוטלר

4
4

02-6233987
www.HavaBooks.co.il

- ַאְבִרי -
ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל 

ַהֶּיֶלד ֶשָׁיָּצא ִמִּמְצַרִים 
ְוָעַבר ֶאת ַהִּמְדָּבר 

ּוְמַסֵּפר ַעל ַהִּנִּסים ֲאֶשׁר 
ָראּו ֵעיָניו ְמׁשּוָּלִבים ִעם 

ַחָיּיו ַּבּיֹום יֹום.

חלק א - ביציאת מצרים
חלק ב - במדבר

בעריכת הרב שלמה אבינר

מכון מאיר מזמין את הציבור 
להרצאה מפי אורי שמי 

בנושא:

אקטואליה
על פי: 

"שפות נסתרות בתורה" 
הסוד המתמטי בתורה 

וממצאי המחשב 
בליווי שקפים

שתתקיים במוצש“ק פרשת ”בשלח“ 
ט“ו בשבט - התשע“ז

בשעה 20:00 ב”מכון מאיר“ 
שד‘ המאירי 4 ירושלים

(בקומת הכניסה בבנין החדש)
הציבור מוזמן

הכניסה חופשית | ישיבה נפרדת 

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* 

דרך קצרה שהיא ארוכה     הרב יורם אליהו
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יבין מלך כנען,  בהפטרת השבת קוראים אנו על ניצחונם של דבורה וברק על 
ועל שירת דבורה שנאמרה בעקבות ניצחון זה. שירת הים ושירת דבורה מתאחדות 

בשבת זו.
נתעכב הפעם על פסוק חשוב בשירת דבורה, בו מעמידה דבורה את המלחמה 
בישראל על מקומה הראוי. דבורה אמרה את השירה לאחר ניצחון גדול של ישראל 
על יבין מלך כנען. ניצחון זה התבסס על ניסים גדולים מצד הקב"ה: "ַוָּיָהם ה' ֶאת 

ִסיְסָרא ְוֶאת ָּכל ָהֶרֶכב ְוֶאת ָּכל ַהַּמֲחֶנה ְלִפי ֶחֶרב ִלְפֵני ָבָרק" )שופטים ד, טו(. 
והנה, לאחר ניצחון נסי זה באה דבורה והזכירה לישראל כי עליהם לשאוף למצב 
שבו נסי ה' יהיו  מסדר גודל אחר. אלו דברי דבורה בפסוק ח: "ִיְבַחר ֱאֹלִהים ֲחָדִׁשים 
כי  הרד"ק מפרש  ְּבִיְׂשָרֵאל".  ֶאֶלף  ְּבַאְרָּבִעים  ָורַֹמח  ֵיָרֶאה  ִאם  ָמֵגן  ְׁשָעִרים  ָלֶחם  ָאז 
דבורה מעמידה מול דור השופטים שזה עתה ניצח, את דרך הניצחון הנסית ששררה 
...כלומר כשהיו  בדור הקודם – דור יהושע. ואלו דברי הרד"ק: "'מגן אם יראה' – 
ישראל עושין רצון הבורא יתעלה, ולא היו הולכים אחרי אלהים אחרים, וזה היה 
בימי יהושע, לא היה צריך להם מגן או רומח בארבעים אלף בני גד ובני ראובן. ואף על 
פי שהיו חלוצי צבא. לא הצטרכו להראות מגן או רומח, כי ה' היה נלחם להם, ובאו עם 

אחיהם ושבו להם בשלום, אין שטן ואין פגע רע, מפני שהיו עושין רצון הבורא". 
דבורה מגלה לנו גילוי מרעיש על מלחמות יהושע: המלחמות הנרחבות שבהן 
כבשו ישראל את כל הארץ, לא היו בגדר ניצחונות מזהירים בחרב ובחנית. לאמיתו 
של דבר, בני ישראל לא הוצרכו להשתמש כלל בחרבם, והגויים נפלו בפניהם. כך 

הוא כאשר עם ישראל דבק בתורת ה' באופן מוחלט, כבדור יהושע.
אותו המבט ביחס למלחמות יהושע התפרש לדורות גם בתחילת ספר שופטים 
)ג, ב(. הנביא מפרש שם כי הסיבה לכך שהקב"ה השאיר אויבים שנלחמו בישראל 
בדור השופטים, היא: "ְלַמַען ַּדַעת ּדֹרֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַלְּמָדם ִמְלָחָמה ַרק ֲאֶׁשר ְלָפִנים 
ֹלא ְיָדעּום". ושם פירש הרד"ק שהקב"ה השאיר חלק מן הגויים בארץ, למען ידע דור 
השופטים כי יהיה עליו לנקוט במלחמה רק במידה ולא ישמרו את דרך ה'. כך יגלה 
דור זה את הפער בין מצב שכזה ובין תקופת יהושע שבה "לא ידעו דרכי המלחמה 

כי לא הצטרכו להם כי ה' נלחם להם ואיש אחד מהם ירדוף אלף".
מדברים אלו של הרד"ק מתברר כי אין הכוונה בפסוקים אלו, שבני ישראל לא 
אחזו בחרב וחנית בימי יהושע; כוונת הפסוקים היא כי נסי ה' היו כה גדולים, עד כי 
לא היה כל יחס בין פעולות המלחמה של ישראל, ובין הפלת האויבים על ידי הקב"ה.
ובכך, באופן נפלא, נמצא קשר חשוב בין ההפטרה ובין הפרשה – האידיאל שמציבה 
דבורה מול ישראל מזכיר מאד את היעוד שנאמר להם בטרם קריעת ים סוף )שמות 
יד, יד(: "ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון". בסופו של דבר, כאשר ישראל עושים רצון ה' 
מול  אל  כ'החרשה'  ונחשבות  בטלות  שלהם  הלחימה  פעולות  כל  גם  איתם,  והקב"ה 

פעולת ה' שנלחם לישראל.

קרוב  כי  פלשתים  ארץ  דרך  אלקים  נחם  ולא  העם  את  פרעה  בשלח  "ויהי 
ושבו מצרימה". הקב"ה  ינחם העם בראותם מלחמה  פן  כי אמר אלקים  הוא, 
רוצה מאוד להכניס את בני ישראל לארץ ישראל והדרך הקצרה לשם היא דרך 
ארץ פלשתים, אבל יתכן מאוד שבמעבר בדרך זו יצטרכו בני ישראל להילחם, 
ומכיוון שעדיין הם אינם בנויים למצבי מלחמה יש חשש שירצו לשוב למצרים. 
והתמיהה הגדולה - וכי יד ה' תקצר?! אחרי כל האותות והמופתים במצרים יכול 

ה' לחולל עוד נסים ונפלאות ובני ישראל יתגברו על אויביהם ויכנסו לארץ.
הרמב"ם במורה נבוכים מבאר באריכות שסדר ההנהגה האלוקית הוא בניית 
שאי אפשר לצאת מן הקצה אל הקצה הנגדי בבת  "לפי  ובהדרגה  האדם בסדר 

אחת, ולפיכך לא יתכן כפי טבע האדם שיעזוב כל מה שהורגל לו בבת אחת".
הרמב"ם לומד זאת מפרשתנו, שה' הסב את העם דרך המדבר "והנה הסב ה' 
אותם מן הדרך הישרה שהיא היתה המטרה הראשונה, מחמת חשש שאין יכולת 
לגופותיהם עליו כפי הטבע. וניהלם ה' בעיכובם במדבר עד שנתאמצו נפשותיהם 
נולד עם אשר לא הורגל לכניעה  וגם  כי המדבריות ופראות הגוף מביאים אומץ, 
ולעבדות". כלומר, עם ישראל היוצא ממצרים הוא עם שהורגל לעבדות, לכניעה 
ולפחד מפני נוגשיו, ואי אפשר להפוך אותם בזמן  קצר לעם אמיץ ולוחם ולכן 
יוכלו  כך  ומתוך  וגבורה  בונה בהם אומץ  הקב"ה מוליך אותם קמעא קמעא, 

להיכנס לארץ ולהילחם באויביהם.
כך לומד מכאן רבנו הרצי"ה את סדר החינוך האלוקי עם בריותיו. "נפגשים 
כאן בהנהגה האלוקית הפועלת במבוכי וסיבוכי הבריאה. ההנחיה האלקית נבעה 
כך בגלל החסרון שבעם,  מתגלה העומק בסדר החינוך האלקי בהתהלכות עם בני 
אדם, הבאת ששים ריבוא איש ממצרים לירושלים אינה מבצע פשוט. נדרשת 
בגרות רוחנית כדי להבין שבשביל חירות כדאי לסבול. יחד עם זאת יש לפעמים 
צורך להתחשב בחולשות בני אדם, וגם זה משתלב במערכת התוכנית האלוקית, 
הפוליטיקה האלוקית מתחשבת עם האפשרות שהעם יפחד ממלחמה ויתחרט 
על יציאתו ממצרים, כנגד זה לא מופיעה כפייה אלא סידור המסיבות בצורה כזו 

שיהיה  מוסבר לאדם ולציבור" )שיחות לספר שמות 159(.
ומההנהגה האלוקית נלמד אף אנו. הרבה פעמים אנו רוצים לבצע תהליכים 
מהירים, לראות שהילדים מקבלים את מרותנו, ואנו אף בוחרים לכוף דעתנו, 
בעניין זה או אחר. לרגע נראה שהנה הצלחנו וחינכנו את הילד, אבל באמת אם 
לא הסברנו, אם לא עשינו תהליך חינוכי מובנה, הדבר לא נקנה אצל הילד כקניין 
טבעי ולא יחזיק ימים רבים. לכן נלמד מכאן שיש דרך קצרה שהיא ארוכה ויש 
דרך ארוכה שהיא קצרה שהיא באמת מטמיעה בנער את הדעה הנכונה ובונה 

אותו להיות מוכן להתמודדויות שיש לו ועוד נכונו לו במהלך חייו.
אחד מבני לומד בישיבת חלוצי דרור, ישיבה תורנית חקלאית שבנגב המערבי, 
חלוצה. הנהלת הישיבה התלבטה ביחס לסמארטפונים וכד', האם לאסור אותם 
את  לשתף  החליטו  הם  סינון.  עם  לישיבה  להביאם  להתיר  או  מוחלט  באופן 

התלמידים בדיון, ובמשך שבועיים עסקו בנושא. הביאו רבנים ומרצים שונים 
שהסבירו את הנזק שיש בדבר. ערכו דיונים עמוקים עם התלמידים, והתלמידים 
המדהימה  והתוצאה  לא...  בכלל  או  סינון  עם  - סמארטפון  עצמם  לבין  בינם 
הכנסת  כליל  תאסור  שההנהלה  החליטו  התלמידים  שרוב  היתה  והמשמחת 

סמארטפונים לישיבה. 
כך מתוך בניין והעמקה והולכת מהלך חינוכי מתקבלת התוצאה האמתית 

והרצויה ביותר.

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

להפטרה
הרב יואב אוריאל ניצחון ללא חרב

חינוך בפרשה דרך קצרה שהיא ארוכה     הרב יורם אליהו
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שאלה: לאחרונה כתבת על גבר שלא שם לב לצורך הרגשי של אשתו, רק שיש 
לי תחושה שישנו חוסר תשומת לב לקשר הרגשי דווקא מצדה של אשתי. לא רק 

הגברים צריכים לגלות רגישות..
אני חוזר הביתה אחרי יום עמוס מאד ומוצא את אשתי רק מתלוננת על העומס 
שהיא נתונה בו. הילדים שיגעו אותה ואז היא דורשת שאתחיל מיד בעזרה בבית, 
בניקיון ובטיפול בילדים. ברור שעם כל העומס שהיא נתונה בו, היא עייפה וסחוטה 
ולכן כמובן שגם אני נרתם לעזרה בבית. זה דורש גם ממני לאסוף כוחות נפש 
וגוף, במטרה שנתפנה בערב זל"ז וסוף סוף נוכל להיפגש קצת. לשמוע מה עבר 
עלינו במהלך היום ואיך היא מרגישה. אלא שאז במקרה הטוב אם יושבים כבר 
לדבר, זה על מה עוד צריך לעשות והצרכים הדחופים וכד'. שיחה מלאה תלונות. 
במקרה הפחות טוב, היא מתעסקת בענייני העבודה, כמו בדיקת מבחנים או כתיבת 
דו"חות, תוך התעלמות גמורה מנוכחותי או שהיא פשוט נרדמת, וחוזר חלילה. 
קשה לי מאד לחיות כך. לפעמים כל החשק להיות שותף במטלות הבית יורד גם 
אם תכננתי לעזור. אני מרגיש כמו עוד כלי שעובד בבית. חסרה לי החיות בקשר 
בינינו. כשאני מנסה לדבר על זה, היא כועסת או מסתכלת עלי כעל כפוי טובה. כן, 
אני מבין אותה, כי היא לא מתבטלת. אני מודע לאחריות הרבה שהיא נוטלת על 
עצמה. היא באמת עמוסה. אבל מתי יהיה קשר רגשי בינינו? פעם הייתה שמחה 

לקראתי ומחייכת, היום זה רק בגדר חלום...
תשובה: מובן שהנושא מצריך תיקון אצל גברים ונשים כאחד. התיאור שלך 
מתמצת מצבים רבים כאלה המתארים שחיקה בקשר בין בני זוג. בתקופה הפוסט 
מודרנית, המטלות שיש לאשה מעבר למשימות בחיי המשפחה, מזמנות עומס 
וקשיים כל כך גדולים, עד שלפעמים לא נותרת לבני הזוג כל פניות שהיא לביטוי 
הקשר הזוגי הרומנטי. מצבים כגון אלו, שיש בהם פער בין הרצוי למצוי, שמתמשכים 
לאורך זמן, יוצרים מצבי שחיקה. תוצאותיהם, עיסוק מתמיד בצורך לשרוד את החיים 
ולא לחיות אותם כפי שחלמו, באהבה ובשמחה. אין כל הצדקה להמשיך ולחיות 
כך. אפשר למצוא את הדרך לחיות חיים של חיבור, גם תוך כדי משימות החיים. 
רבים נדים בראשם ואומרים:"אין מה לעשות. אלה החיים. אין ברירה". אבל מי 

שמאמין בחי העולמים, שנתן לנו את החיים, ימצא חיים עם האשה אשר אהב.
חשוב לומר, שעם כל הרצון לסייע לכם, אין ביכולתי לברר עם אשתך את הדברים 
בהם תוכל היא להשתפר – כי אתה השואל. לכן אנסה להעמיד לפניך דרך אפשרית 

לשינוי המצב בס"ד.
1. המבט הנשמתי  - ניתן לראות שניים עובדים. האחד מותש ועצוב והשני, מלא 

כוחות ושמחה. הסיבה לכך היא, שהאחד לא מבין מדוע עליו לעבוד ולכן הוא 
עצוב. הוא רק מחכה לסיום העבודה. לעומתו השני, יודע שהוא עובד בהיכל המלך. 

לכן הוא שמח על הזכות לעבוד, וכל רגע ממלא אותו באושר...
כך גם כאן. השחיקה קיימת רק כאשר עסוקים במציאות החיצונית של החיים, 
כי החוק בטבע הוא שכל חיכוך מביא לשחיקה... אך זוג שמטרתו היא ההכרה 
הנשמתית שבנישואין,יהיו מלאים כוחות מכך שהעבודה היא דרך לביטוי אהבתם. 
לכן גם כשעייפים, לא רק שמקבלים כוחות, גם האהבה מתעצמת, "נותן ליעף 
כוח ולאין אונים עוצמה ירבה.. וקווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא 
ייגעו ילכו ולא ייעפו.." )ישעיהו מ, כט-לא(. שחיקה, איננה מחויבת המציאות, אם 

תשומת הלב היא על הזוגיות אזי ההפך הוא הנכון. 
2. לשחוק את השחיקה - כפי שתיארת, המצב לא היה כך מההתחלה... אלא שאט 
אט נוצר הריחוק. בדרך בה נוצר הריחוק אפשר לשוב ולהתחבר, "מאויבי תחכמני 

מצוותיך.." )תהילים קיט, צח( 
יש לך רצון לשבת איתה ביחד - תציע לה שתייה, נסיעה, וכד'. תבדוק יחד איתה, 
כיצד ניתן ליישם את הרצון, תוך כדי הצרכים הרבים ההכרחיים ואפילו באופן 

המינימאלי ביותר..
חשוב לך לשתף בהרגשות ולשמוע ממנה - תספר על משהו קטן, תשאל אותה 
לשלומה וגם אם זה רק בשתי מילים.. כשעושים ופועלים מתוך אמונה ושמחה, 
אשתך תחוש זאת ואט אט תראו שהגעתם למקום יותר חזק ויציב מהמקום 
הראשוני. כי לדעתי, הזוגיות שלכם מסוגלת להציב את המרכזיות של הנשמה, גם 
בכל המורכבויות של החיים. השחיקה תישחק מאור הנשמה וכל מטלות החיים, 

יהיו כמפעל אדיר של אהבה ושמחה ביניכם, שהולכת ומעמיקה. 
3. חשיבה חיובית - התחושה של ההתעלמות מנוכחותך קשה מאד בוודאי. עם 
זאת ההצעה שלי היא לנסות ולתת ככל הניתן להתנהלותה של אשתך. כך אתה 

תרגיש טוב יותר ואף היא תחוש את השדר החיובי שלך ותתעודד.
בשלט רחוק ניסיתי להתוות את הכיוון הנכון לכם, ייתכן שמתוך היכרות הייתי 

מדגישה נקודות אחרות. מקווה שתמצאו את הדרך הנכונה לכם. בהצלחה.

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

אסתר אברהמי

אפשר לשחוק את השחיקה

דו משפחתי, 117 מ”ר  |  4 חדרים

דגם “זיו”

רק 1,065,000 ₪

בית דו משפחתי צמוד קרקע,
4 חדרים 117 מ”ר

ביישוב מגוון שירותים לכל הגילאים:
בתי כנסת לכל העדות | מעון | 9 גני ילדים | משחקיה | תלמוד תורה אולפנה 

מקוואות | מגרשי ספורט ועוד

נריה
הבית שתמיד רציתם

בלב הארץ, 38 דקות מירושלים ומת”א ו-15 דקות ממודיעין וקרית ספר,
שוכן היישוב שתמיד רציתם לגור בו.

ביישוב התורני-לאומי נריה גרות 303 משפחות והוא נמצא בתנופת בניה. 

בתי
אמנה

מחכים לכם בנריה...הראל 052-5665993
צמוד למדד תשומות הבניה 11/16 w w w. a m a n a . c o . i l

מרכז  1-800-260-240  
מידע
אמנה
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ִאם ֵּכן, ָעַלי ְלַמּנֹות ֶמֶלְך. ַאְך ֵּכיַצד ֵאַדע ִמי?  ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשְּנחּוצֹות 
ְׁשֵּתי ְּתכּונֹות ִעָּקִרּיֹות ְלֶמֶלְך... ָהִראׁשֹוָנה, ֲהִכי ֲחׁשּוָבה, זֹו ִיְרַאת 

ִנָּיה ִהיא ָחְכָמה , ִּכְׁשרֹון ַהְנָהָגה.  ְוֵאיְך  ָׁשַמִים.  ַהְּתכּוָנה ַהּׁשְ
ֵאַדע? ֲהֵרי ַעד ּכֹה ֹלא ָהְיָתה ָלנּו ְמלּוָכה, ְוֵאיְך ֵאַדע ִמי ֻמְכָׁשר 

ְלָכְך? ּוַבֲאֶׁשר ְלִיְרַאת ָׁשַמִים, ֲהֵרי ֶזה ָּדָבר ַנְפִׁשי, ְמאֹד ְּפִניִמי, ְוֵאיְך 
ֵאַדע? ֲהֵרי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּפֹט ָאָדם ְלִפי ַהַּמְרֶאה ַהִחיצֹוִני.  ָאְמָנם 

ֲאִני ַהַּדל, ָנִביא ֲאִני, ַאְך ְּדעּו ָלֶכם, ָנִביא ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהּכֹל. ַרק ָמה 
ד' אֹוֵמר לֹו. ַּגם אֹוִתי ֶאְפָׁשר ְלַרּמֹות, ַּגם ֲאִני ָיכֹול ִלְטעֹות. ֶשׁ

ָּברּור ֶׁשָעַלי ְלִהְתַאֵּזר ֶּבֱאמּוָנה ּוְבַסְבָלנּות, ַעד ֶׁשֶאְפּגֹׁש ֶאת 
ָהִאיׁש ֶׁשָאמּור ִלְהיֹות ֲהִכי ָּגדֹול ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְוֶזה ָמה ֶׁשָּקָרה: ַוְּיִהי ַהּיֹום, ְוד' ִּגָּלה ֶאת ָאְזִני: "ָּכֵעת ָמָחר ֶאְׁשַלח 
ֵאֶליָך ִאיׁש ֵמֶאֶרץ ִּבְנָיִמין, ּוְמַׁשֲחתֹו ָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל, ְוהֹוִׁשיַע 

ֶאת ַעִּמי ִמָּיד ְּפִלְׁשִּתים"]1[.
ם ! ֲאִני ָּכל ָּכְך ָׂשֵמַח.  ְּבִדּיּוק ָמָחר ֶאְהֶיה ְּבֶאֶרץ צּוף ְּכֵדי  ָּברּוְך ַהּׁשֵ

ְלַהְקִריב ָקְרָּבן. 
ַאֶּתם זֹוְכִרים ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשֵאין ָלנּו ֵּבית ִמְקָּדׁש ֲעַדִין, ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב 

ָקְרָּבן ְּבָכל ָמקֹום ּבֹו ֵיׁש ִמְזֵּבַח מּוָכן ְלָכְך, ָמה ֶׁשִּנְקָרא ָּבָמה]2[. 
ְוָאז ָאנּו עֹוִׂשים ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ִלְכבֹוד ד', ּוְמָבְרִכים "ָּברּוְך ַאָּתה 

ד' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקַּדְׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ֶלֱאכֹל ֶאת 
ַהֶּזַבח" ]3[.

ב"ה ְנָעֵרב ִׂשְמָחה ְּבִׂשְמָחה.
ד' אֹוֵהב אֹוָתנּו, ד' ֹלא ָעַזב אֹוָתנּו. ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָאַמר ִלי "ִּכי ָרִאיִתי 

ֶאת ַעִּמי, ִּכי ָּבָאה ַצֲעָקתֹו 
ֵאַלי"]1[.

ּתֹוָדה ַרָּבה ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּתֹוָדה ַרָּבה.

1.  שמואל א  ט  טו - טז.
2.  שם  יב.

3.  רש"י  שם  יג.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 24   ֶזה ִיְהֶיה ַהֶּמֶלְך
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
ט"ו בשבט הגיע, ראש השנה לאילנות, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם 

ומהדברים הגדולים בפרשה שלנו?

פרשת בשלח היא פרשה מעניינת, יש בה ניגוד גדול, הקב"ה עושה לבני 

ישראל את הנס הגדול ביותר בהיסטוריה, קורע להם את ים סוף ומציל 

אותם מהמצרים. 

היינו מצפים בהמשך הפרשה לקרוא איך בני ישראל ממשיכים לארץ 

ישראל ולא מפסיקים להודות לה' על הניסים שעשה להם, אבל מה אנחנו 

רואים? הם רק מתלוננים, על כל דבר שקורה להם הם צועקים אל משה. 

אבל אנחנו מבינים שזה חלק מהצמיחה של עם ישראל כעם חדש, עד 

עכשיו הם היו עבדים, לא היתה להם בחירה ולא יכולת להחליט לבד על 

שום דבר, הם עוד רגילים שנותנים להם הכל ומספקים להם מה שצריכים, 

עכשיו כשיצאו ממצרים ומתחילים להיות עם הם צריכים ללמוד איך גדלים 

וצומחים כעם, בלי התלונות והקיטורים למשה ולה' כל הזמן. 

אנחנו יכולים לראות את זה גם בעצים. גם לעץ יש תהליכי צמיחה, בכל 

שנה מחדש הוא קצת נובל, העלים והפרחים שלו נובלים והפירות נרקבים 

והוא נשאר עירום כל החורף, ועכשיו בראש השנה לאילנות העצים 

מתחילים לצמוח מחדש, להוציא עלים ולפרוח.

כמו שהיו עם ישראל, רגע בנס גדול של קריעת ים סוף וברגע שאחרי 

הם למטה מתלוננים על הדברים הקטנים שחסרים להם. גם אנו מבינים 

שבמעגל השנה ובמעגל חיינו יש כל הזמן שינויים לפעמים למעלה 

ולפעמים למטה וצריך תמיד לזכור ולנסות גם אחרי שאנו למטה לעלות 

למעלה. 

שבת שלום וט"ו בשבט שמח, אהבה פז

והשבוע בפינת גלוית העשור שלנו: 
גלעד דיליאון מטלמון! רוצים שהגלויה 

תגיע אליכם הביתה? היכנסו לאתר 
רכשו את אחד המשחקים שלנו 

והגלויה תשלח אליכם!

אם היתה לכם אפשרות להחליף בין 
ההזמנות של קמצא ובר קמצא ולמנוע 

את חורבן בית המקדש מה הייתם 
עושים? בואו לצפות בפרק הבא של 

'הסוד של ירושלים' וגלו מה עשו 
הגיבורים שלנו! 
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

האלוקית של ד' אלקי ישראל – עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות, שהיא היא המבוטאה בהעבדות את כל העולם באור החירות העליון, שהוא צריך להיות הולך ונקנה. עד שבאה הרצון, חופש האופי. והיא היא התכונה היותר עליונה הראויה להיות מתממת ישראל נתנשאו לחירות ביציאת מצרים. זאת היא חירות עליונה , שחרור 
לא ימכרו ממכרת עבד. )אורות הקודש ג, עמ' לה(

הרב שלמה אבינר

מה זה ט"ו בשבט
מרן הרב קוק כותב באגרות )אגרות הראיה ב, עמ' סא( שבט"ו 
בשבט מתעוררת חיבת ארץ ישראל.  כלומר אין לו מקור לא בתורה, 
לא במשנה, לא בגמרא ולא בראשונים.  אך כך היא העובדה ממרומים 
ובתוכנו שמתעוררת חיבת ארץ ישראל.  כמובן, כל יום יש לחבב 
את ארצנו, ומרן הרב קוק כותב באגרות שכל הביטויים שבעולם לא 
יספיקו לתאר אלפית של עומק חיבתה, מכל מקום בט"ו בשבט זה 
עוד יותר חזק.  במשנה ראש השנה )טו ב( זה תאריך הנוגע למצוות 
תלויות בארץ, כגון ערלה ונטע רבעי, אבל מעבר לזה מתעוררת 

חיבת הארץ.

ומהי חיבת הארץ?  קדושה.  קדושה אלהית, קדושת השכינה.  
הב"ח באורח חיים סי' רח מסביר שהשכינה שוכנת אפילו בפירותיה 
של ארץ ישראל וזו סיבת נוסח ברכת מעין שלוש: לאכול מפריה.

אך כיצד אפשר לראות את קדושת הארץ?  לנו אין היא גלויה, 
כמו שלא גלויה לנו קדושת השבת או קדושת נשמת ישראל.  בשביל 

זה צריך נבואה או רוח הקודש.  שלושה סוגי קדושות הן, קדושת 
המקום, קדושת הזמן, קדושת האדם, כמבואר בספר יצירה: עולם 

שנה נפש ראשי תיבות עש"ן.

אבל אנחנו יכולים לראות את התוצאות של הקדושות האלה, 
כמשל של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי.  כאשר עץ נטוע במדבר, 
הוא בקושי שורד, וכשהוא נטוע בפרדס, הוא פורח.  כך עם ישראל 
בגלות בקושי שורד, ועתה שהוא בארץ ישראל הוא משגשג ופורח.

מרן הרב קוק כותב באגרות שאל לנו לבדוק ביראת שמים של 
היהודים שעולים לארץ, אלא יש לקבל את כולם ובמשך הזמן הם 
יחזרו בתשובה, כמו שהיה בזמן עזרא שעלו לארץ כל מיני יהודים 
מחללי שבתות ובסוף צמחו מהם התנאים )אגרת פב.  אגרת שיא.  

לנתיבות ישראל א קנד  לזכותם של ישראל(.

גם בימינו, הקדושה הגנוזה של עם ישראל נפגשת עם הקדושה 
הגנוזה של ארץ ישראל ומתוך כך חוזרים בתשובה.  
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מצטרפים למנויים
 

ומקבלים את חבורת תריג
 

בכל חודש עד הבית
 

0722796666

 הסדרה שכובשת
את כל המשפחה  

להשיג בחנויות ובדוכני העיתונים.
 ניתן להשיג את התקליטורים של החודשים הקודמים

ברשתות ספרי אור החיים ויפה נוף - פלדהיים.


