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כניסת השבת 
 16:06 י-ם    
 16:24 ת”א   
16:14 חיפה 

שבת  מוצאי 
י-ם    17:20 
 17:22 ת”א   
חיפה   17:19

בס"ד | שבת פרשת לך לך י' מר-חשון ה'תשע"ז | גליון 1093
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

ילד של אמא
סיפורי חיים

הרב יוני לביא / 2

גבולות המוסר 
האנושי

סדרת 'האמת והמוסר חלק ב'
נתן קוטלר / 4

ִאְמִרי ָנא 
ֲאֹחִתי ָאְּת. 

הרב זיו רוה / 3

עמל תורה 
ובריאות הנפש 

ד"ר מיכאל אבולעפיה / 6

נצחון אברהם 
עומד לדורות

הרב יואב אוריאל / 5 רה
פט

לה
שה

פר
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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת אמנו היקרה 

מרת מרים בת ישועה ז"ל 
נבל"ע ט"ז מר חשון התשמ"ז  תנצב"ה 

המשפחה

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת אהובנו
החייל שנפל בעת מילוי תפקידו

עופר דוד ז"ל בן יהודה מאיר פטר קאופמן 
נלב"ע ח' מר חשון התשנ"ט  תנצב"ה

המשפחה   

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

הרב הגאון מרדכי זאב 

בן ידידיה ליטמן יום טוב דז'ינסקי)דייקן(
נלב"ע ט"ו מר חשון 

תנצב"ה
מתלמידי הנצי"ב מוולוז'ין 

הקים את הישיבה של הרב פיינשטיין זצ"ל בברוקלין

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

עדי חיה דיאמנט ע"ה בת יחזקאל ודפנה
במלאת אחד 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

מדור לילדים  
עמוד 7

שחיקה בנישואין
אסתר אברהמי / 6 ת

גיו
זו

לך לך אל ארץ המוריה 
באהבה ובאמונה

פעמיים נאמר לאברהם אבינו על ידי הקב"ה "לך לך". פעם ראשונה 
בהליכתו מאור כשדים לארץ כנען: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית 
אביך אל הארץ אשר אראך" )בראשית יב א( ופעם שניה בהליכתו להר 
המוריה: "ויאמר )האלקים( קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את 
יצחק ולך לך אל ארץ המוריה" )כב ב( היא ירושלים, שמשם הוראה 

יוצאת לישראל )רש"י שם(.
כשם שבפעם הראשונה היתה הליכתו של אברהם להנאתו ולטובתו, 
כי שם הובטח לו )ע"י ה' ית'( "אעשך לגוי גדול" ושם, בארץ ישראל, 
"ונברכו בך כל משפחות האדמה" )יב א( - להודיע טבעך בעולם )רש"י(, 
כך גם בהליכתו בפרשת העקדה להר המוריה נשבע הקב"ה כי "ברך 
אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים, 
וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ" )שם כב(.
פעם ראשונה אברהם אבינו הולך לארץ ישראל כי המקום גורם 
לגילוי טבעו ומעלתו וייעודו ההיסטורי, רק בארץ ישראל מתגלה 
אברהם אבינו במלוא שעור קומתו. פעם שניה, בהליכתו לעקוד את בנו 
בהר המוריה מתגלה מסירות נפשו ואהבתו המוחלטת לשי"ת דווקא 
בירושלים ובהר המוריה כי גילוי מלכות השי"ת והשראת השכינה בגדול 
דווקא בירושלים ובהר המוריה "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ד' 
יראה, אשר יאמר היום בהר ד' יראה" )בראשית כב יד(, ובפרוש רש"י: 

בהר ה' יראה הקב"ה לעמו.

נכון לעכשיו, גם בדורנו אנו רואים עין בעין כיצד עם ישראל 
צועד בשני שלבים לגאולה השלמה. בשלב הראשון אנו שבים מגלות 
בת שנות אלפיים לארץ ישראל. וכאן הולך ומתגלה טבעו וכוחו של 
עם ישראל לעיני כל. הקמנו מדינה חזקה לתפארת הפרחנו שממות 
ארצנו ויש לנו צבא, מהחזקים בעולם, המרתיע את מאות מיליוני 
אויבינו מסביב כי ביכולתו לנצחם ניצחון מוחץ בע"ה, כשם שאברהם 
אבינו ניצח את ארבעת המלכים. וכל זה הכנה לשלב הבא של הגאולה, 
כאשר עם ישראל לא רק ישוב לארצו, אלא גם ישוב לתורה באהבה 
ובאמונה לבנות את בית  המקדש בהר הבית, הוא הר המוריה, ונזכה 
לראות עין בעין "והביאותים אל הר קדשי, ושמחתים בבית תפלתי 
עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה יקרא לכל 

העמים" )ישעיהו נו ז(. 
מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

להורי תלמידי כיתות א' לשנה''ל תשע''ח
יתקיים בת''ת, ביום א' י''ח כסלו (18.12), בשעה 20:00 

בערב זה נציג את עקרונות ויסודות התלמוד תורה.
בואו בשמחה!

רח' חי טייב 46, הר-נוף, ירושלים.
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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.

בחלומותיה הורודים ביותר לא תיארה 
לעצמה שדבר כזה עשוי לקרות. במשך 
שבע שנים שרפה אותה הקנאה מבפנים, לילות 
שלמים לא עצמה עין והרוותה את מיטתה בדמעות. 
ופתאום, כמו חלום שמתגשם, ניצב אביה בפתח 
אוהלה ומנחית עליה את הבשורה הבלתי נתפסת. 
"הלילה זו את שמתחתנת! אחותך הקטנה תינתן 
למישהו אחר". הכול התחיל פתאום להסתחרר 
סביבה. מחשבות סותרות הלמו במוחה כפטישים. 
"אבל אבא..." ניסתה לומר. "שתקי", הוא קטע אותה 
בחדות, "לא ייעשה כן במקומנו לתת את הצעירה 
לפני הבכירה. קדימה! התחילי להתארגן...". הוא 
הפנה אליה את גבו ויצא כרוח סערה, משים 
פעמיו אל האוהל הסמוך. כעבור רגע נשמעה 
ממנו זעקה קורעת לב. "לאאאאאאא!". בתוך שניות 
הצעקה הפכה לתחינה מייבבת "בבקשה, אבא, אני 
מתחננת. אתה לא יכול לעשות לי את זה... הוא 
אוהב אותי...שבע שנים חיכיתי לרגע הזה...". אבל 
מי יוכל לעמוד כנגד האיש החזק בחרן. כשהוא 
מחליט משהו – אין מי שיוכל להזיז אותו ממקומו. 
בכי התמרורים הלך וגבר עד שנקטע בצליל סטירה 
עזה. "כך החלטתי וזה סופי! לכי לישון, ילדה. 
מחר כבר נחשוב על מישהו אחר בשבילך. ליפה 

כמותך לא תהיה לי בעיה למצוא".

כעבור שעה קלה באו לקרוא לה אל החופה. 
אור הלבנה שחדר אל תוך האוהל האיר את שמלתה 
הצחורה אך רגליה היו כבדות כאבנים. לפתע 
אחותה הקטנה עמדה מולה. שערה סתור, עיניה 
אדומות מבכי וסימן כחול גדול מכער את לחיה. 
הכלה החדשה ידעה מה עומד לקרות. אחותה 
תצעק עליה, תאשים אותה, תקלל אותה ותשנא 

אותה עד סוף חייה. ובצדק. כך היא היתה מרגישה 
לו היו גוזלים ממנה את אהוב ליבה בליל כלולותיה. 
אבל לא... הקול הצרוד מבכי היה רועד אבל נחוש 
ובעיניים הבוערות באפילת הליל היה מבט שכמותו 
לא ראתה מעולם. "הקשיבי אחותי", לחשה לה, 
"יש משהו שאני חייבת לספר לך. יש דברים שאת 

חייבת לדעת הלילה הזה...".

______________________

השנים חלפו והילדים גדלו, ובאותו יום אביבי 
חזר בנה הבכור מן השדה אוחז בידו ענף ירקרק עם 
פרחים סגולים. "תראי מה מצאתי, אמא", התגאה 
בפניה. היא זיהתה מיד את הצמח הנדיר שנודע 
בסגולותיו המיוחדות. לפתע שמה לב לאחותה 
הצעירה הניצבת בפתח האוהל ומביטה במה 
שבידה. "אפשר בבקשה אחותי?", הפצירה בה 
בקול רך, "התתני לי מעט מדודאי בנך?". את הזעקה 
שבקעה מגרונה באותה רגע שמעו אפילו שתי 
השפחות למרות שאוהלן היה רחוק כמטחוי קשת. 
"המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני?!". 
השפחות החניקו גיחוך לעגני ובדמיונן כבר ראו את 
השלב הבא בדרמה העסיסית שמתרקמת באוהל 
הגבירות. 'את לא מתביישת לומר לי דבר כזה 
אחותי החצופה וקצרת הזיכרון?! אז בואי ואזכיר 
לך מי כאן לקחה ממי... הרי הוא בכלל לא רצה 
בך! אותי, אותי, הוא אהב ורק אבינו הרמאי החליף 
בינינו בליל החתונה. אם אני לא הייתי חסה אז על 
כבודך ומגלה לך את הסימנים, אחותי האומללה, 
היית נזרקת מן החופה בבושת פנים והופכת ללעג 
ולקלס לעולמים בעיני כל העיר...". אבל לא. כל 
זה לא קרה. במקומו נשמע רק קולה המפייס של 
האחות הקטנה "אל תכעסי, אחותי היקרה. את 
חשה שלא קיבלת את חלקך? אל דאגה. אוותר 

לך גם הלילה על חלקי איתו...".

______________________

לא היה להם ספק לרגע שהנקמה בוא תבוא, 
והיא תהיה כואבת ואכזרית. אין אפשרות אחרת! 
מדוע זה לא קרה עד היום? למה שליט מצרים 

לא דאג לסגור איתם את חשבון הדמים כבר 
בפגישתם הראשונה? זאת לא ידעו. בליבם רק 
יכלו לשער: הוא ממתין לשעת הכושר. האיש 
שחיכה בסבלנות של ברזל 22 שנה בחר להתאפק 
עוד קצת עד למותו של האב הזקן. כשזה יקרה 
– יוסר המחסום האחרון מפני זעמו הנורא ולהם 

לא יהיה עוד מפלט. 

השנים חלפו ביעף עד לרגע בו הגיעה הבשורה 
המרה. הם ניצבו בדממה סביב מיטתו של אביהם 
האהוב כשעיניו עצומות, ובראשם מהדהדת 
הידיעה המחרידה שיום מותו הולך להיות גם 

יום מותם. 

ברגליים רועדות מיהרו אל הארמון ונפלו 
משתחווים לפני המושל כשבפיהם תחנונים. 
במוחם כבר חלפו מחשבות מבעיתות על הגורל 
הצפוי להם, אך בליבם קיננה תקווה קלושה אולי 
בכל זאת יימצא זיק רחמים בליבו של אחיהם. לא 
נותרה להם עוד ברירה ובמצח נחושה הם בדו 
את הבקשה שמעולם לא יצאה מפיו של אביהם 
"שליט נשגב ורב חסד. אמנם פשענו כלפיך באופן 
מחפיר. אך בקשתו האחרונה של אבינו הזקן אליך 
היתה שלמרות זאת תחוס עלינו. שלא תגמול לנו 
כאשר עוללנו לך...". שליט מצרים האזין להם בפנים 
חתומות ולפתע הוצפו עיניו בדמעות והוא פרץ 
בבכי מר. האחים החליפו ביניהם מבטים מבוהלים, 
חרדים מפני מה שעומד להתרחש בעוד רגע. 
השניות שחלפו נדמו בעיניהם כנצח, עד שלבסוף 
נעמד מולם המשנה למלך כשכתר הזהב שעל 
ראשו משווה לו מראה מלא הוד. קולו הצרוד מבכי 
היה רועד אבל נחוש, ובעיניו הבוערות היה מבט 
שכמותו לא ראו מעולם. "אל תיראו, אחיי. התחת 
א-לוהים אני?! אתם חשבתם עלי רעה וא-לוהים 

חשבה לטובה...".

* השבת, יא' חשון, הוא יום פטירתה של רחל אמנו

הרב יוני לביא
סיפורי חיים

ילד של 
אמא
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רדיפת הכבוד
הרב דוד לנדאו |  ממשנת הרצי"ה

יש תאוות ממון ויש תאוות כבוד. אדם רוצה להיות 
מכובד. הרדיפה אחר הכבוד היא גילוי של ריקנות 
נפשית. ככל שיש לאדם בתוכו ובעצמיותו פחות 
תוכן ופחות שפע, יותר ירצה להיות מכובד, כלומר 
שאחרים יכבדו אותו. "ִמי ָגַרם לֹו ְליֹוָאב ֶׁשָּיִמית ֶאת 
ֲעָמָׂשא1? ֶאָּלא ַהָּכבֹוד, ֶׁשָאַמר לֹו ָדִוד, 'ִאם ֹלא ַׂשר ָצָבא 

ִּתְהֶיה ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים'2"3.
שאלה: האם יואב לא חשב שהוא חייב להרוג 

אותו בתור מורד במלכות?
רבנו: כן, אבל היתה ביניהם גם התנגשות על תפיסת 

העמדה בצבא.
"ְוָאְמרּו עֹוד, 'ְּפׁשֹוט ְנֵבְלָּתא ְּבׁשּוָקא ְוָלא ֵּתיַמר, 
ַּגְבָרא ַרָּבא ֲאָנא, ָּכֲהָנא ֲאָנא'". יש כאן דבר מעניין, 
ספר 'מסילת ישרים' שינה מסדר הגמרא. בגמרא 
כתוב: "כהנא אנא, גברא רבא אנא". גם הרמב"ם שינה 
וכתב: "חכם גדול אני, כהן אני". מסתבר שזה מכוון. 
בגמרא מסופר שדברים אלה אמר רב לרב כהנא. יש 
מחקרים בתוספות אם רב כהנא היה כוהן או לא, עד 

כדי כך שהוא האשים את עצמו על כך שנשא כוהנת. 
יש אפילו שרצו לומר שהיו שני רב כהנא, אחד כהן 
ואחד שאינו כהן. יש מקום להבחין: ביחס ל"פשוט 
נבלתא בשוק", יש עניין לעכב תלמיד חכם שלא 
יעשה בעצמו מלאכה בפני אחרים. וכן יש הלכה 
שלא להשתמש בכהן בעבודות ובמלאכות שונות. 
לרב כהנא היו שתי תכונות: שמו היה כהנא והוא היה 
תלמיד חכם. האם גם היה כהן? על כל פנים, משמיעים 
לנו שאפילו הגדרים החמורים האלה נדחים, ובלבד 

שלא יצטרך לבריות.
"ְוָאְמרּו עֹוד: 'ְלעֹוָלם ַיֲעבֹוד ָאָדם ֲעבֹוָדה ֶׁשִהיא ָזָרה 
לֹו'", עבודה זרה סלקא דעתך? אלא הכוונה, "עבודה 
שהיא זרה לו", לא לפי מקצועו, לא לפי כבודו, לא 

לפי עניינו, "'ְוַאל ִיְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות'".
יש הדרכה בחז"ל: "השמח בחלקו"4. אתה צריך 
להרגיש שמה שהספקת הוא טוב, ועל יסוד זה תוכל 
להשיג עוד. מתוך מה שאדם מרגיש סיפוק במה 
שהשיג, הישג רוחני, חומרי או חברתי, הוא ישיג יותר. 

זוהי ההתנהגות הישרה והנכונה. זהו דבר יסודי בסדר 
החיים הרוחני, החומרי והחברתי של האדם5.

 1. שמואל ב' כ' י'.
 2. שמואל ב' י"ט י"ד.

 3. מסילת ישרים פרק י"א.
 4. אבות פרק ד' משנה א'.

 5.  ע"פ שיחות הרצ"י מסילת ישרים פרק י"א שיחה א' 15 עמ' 178-9, 
שיחה ב' 20-23 עמ' 196-9.
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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* 

בתחילת  התורה  אותנו  מפגישה  מדוע 
ש'על  בסיפור  אבינו,  אברהם  עם  היכרותנו 
פניו', מעלה הרבה קושיות על דמותו? אברהם 
בארץ,  הכבד  הרעב  בשל  למצרים  יורדים  ושרה 
"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשַרי 
ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת. ְוָהָיה  ִאְׁשּתֹו ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאּׁשָ
ְוָהְרגּו  זֹאת  ִאְׁשּתֹו  ְוָאְמרּו  ַהִּמְצִרים  אָֹתְך  ִיְראּו  ִּכי 
אִֹתי ְואָֹתְך ְיַחּיּו. ִאְמִרי ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב ִלי 
ַבֲעבּוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך"1. פשט הדברים אינו 
לב השמים. משמע  עד  וצועק  הלב  על  מתיישב 
לכאורה, שאברהם מפקיר את אשתו בשעת סכנה 
כדי להציל את עצמו, ובנוסף מתכנן לקבל מתנות 
כיצד אפשר להמשיך לסיפור הבא עם  בעבורה. 

קושיות מוסריות בסיסיות כל כך על הנהגתו?
 באמת אי אפשר להמשיך, חייבים לעצור וליישב 
ללמדנו  רוצה  שהתורה  השיעור  זהו  הדברים. 
האומה  שורש  עם  ראשוני  הכמעט  במפגש  כבר 
לעולם, כשתופיע קושיא מוסרית כגון  הישראלית. 
זו על אחד מגדולי האומה הישראלית, וכל שכן על 
ולבקש  להעמיק  עלינו  חובה  והאימהות,  האבות 
בכל כוחנו לסלקה בפתרון מאיר. במקרים אחרים, 
כשישנו כישלון אמתי, חז"ל אינם מנסים לייפות את 
המציאות, אך מתייחסים אל הדברים בגובה הראוי 
לדמות המדוברת, והכרח להיצמד לדבריהם ולא 
להוסיף כיד הדמיון. אך אם אין דברים מפורשים 
השם  את  לטהר  לבקש  חובה  נפילה,  על  בחז"ל 
הטוב של הדמות. אין קץ לקלקולים שמיילד מצב 
'בגובה העיניים', על אחת  הנפש של ההתבוננות 
לעצב  האמורות  ה'אידיאיות',   המופת  מדמויות 
באדישות  מתייחס  אדם  אם  הרוחני.  עולמנו  את 
הנוראית  בסתירה  החשה  נשמתו  לצעקת 
שבהנמכת ענקי העולם, הוא עלול לאבד את מקור 
יניקתו ואפשרות צמיחתו. הנמכת השמים הבלתי 

מושגים ממלאת את הלב בעצבות, שכן "חייב אדם 
לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי?" וכבר אין 
אינם  הראשונים  הדורות  אם  להתרומם.  לאן  לו 
בעינינו כמלאכים, כנראה שנתפסנו למבט חומרי 
בני  ראשונים  "אם  חז"ל,  אמרו  לכן  מאוד.  ונמוך 
מלאכים, אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים, 
אנו כחמורים. ולא כחמורו של ר' חנינא בן דוסא 
ושל רבי פנחס בן יאיר )שלא היה אוכל תבן שאינו 

מעושר(, אלא כשאר חמורים2". 
לגופו של עניין, נתבונן על פירוש רש"י. רש"י 
המתמיה   הפשט  את  עוקר  לא  ראשוני  במבט 
העולה מקריאת הפסוקים, רק כותב "ְלַמַען ִייַטב 
ִלי ַבֲעבּוֵרְך" - "יתנו לי מתנות". אולם, שני פסוקים 
ָנא  "ִהֵּנה  מופלא,  אגדה  מדרש  רש"י  מביא  לפני 
ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת" - "עד עכשיו לא  ָיַדְעִּתי ִּכי ִאּׁשָ
ועכשיו הכיר  צניעות שבשניהם,  הכיר בה מתוך 
לאמוד  הכרח  שהיה  מחמת  מעשה".  ידי  על  בה 
את הסכנה, הבחין אברהם לראשונה ביופיה של 
ואומר  פירושו  את  קורא  השורה  מן  אדם  שרה. 
בספקנות לעצמו, וכי זה רציני? יכול להיות שלא 
שם לבו מעולם ליופיה של אשתו? אלא שזה רק 
מראה כמה אין לנו תפיסה, שום תפיסה, בקדושה 
ובטוהר של חיי אבותינו, וכמה נשגבות מידותיהם 
מחיי  העצום  המרחק  של  ההבנה  מתוך  מאתנו. 
האבות, רש"י משאיר אותנו להתמודד בעצמנו עם 

הפסוקים הבאים...
כאשר   רבנו המלבי"ם1 מיישב את כל הפרשה. 
התקרב אברהם למצרים, נודע לו כי אנשי מצרים 
כעורים ושחורים, רודפי זימה וחשודים על שפיכות 
דמים, והחל לדאוג שמא יהרגוהו, ואת שרה יקחו. 
לכן, כדי למנוע את שפיכות דמיו ואת ִסבלה, מצא 
שיבקש  ומי  היא,  שאחותו  שרה  שתאמר  עצה 
שתינשא לו, יצטרך לתת לאברהם מתנות במחיר 

שיתרצה בו. שכך היה דרכם לתת זהב וכסף לאבי 
או אחי הנערה, כפי שמסופר על אליעזר שלקח 
ּוְלִאָּמּה".  ְלָאִחיָה  ָנַתן  "ּוִמְגָּדנֹת  ליצחק,  את רבקה 
ובזה התחכם אברהם למלט את שניהם, כי תכנן 
לדרוש סכום כסף שאין בכוח איש לתת לו. ובאמת 
ָיָפה  ִּכי  ה  ָהִאּׁשָ ֶאת  ַהִּמְצִרים  "ַוִּיְראּו  כשביקשוה, 
ִהוא ְמאֹד", לא היה בידם די כסף, אפילו לא לשרי 
פרעה, "ַוִּיְראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה". אך כשלקחוה אל 
פרעה, דבר שלא עלה על דעתו של אברהם שיכול 
להתרחש, היה בידו לתת את סכום העתק שדרש 
לשנות,  אברהם  בידי  היה  לא  וכבר  בראשונה, 
ה ֵּבית ַּפְרעֹה."  "ַוְיַהֲללּו אָֹתּה ֶאל ַּפְרעֹה ַוֻּתַּקח ָהִאּׁשָ
ואכן נתן פרעה לאברהם כל מה שדרש בראשונה, 
"ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה ַוְיִהי לֹו צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים 
יתברך  ה'  אך  ּוְגַמִּלים".  ַוֲאתֹנֹת  ּוְׁשָפחֹת  ַוֲעָבִדים 
השומר רגלי חסידיו, הציל את שניהם מרשע זה, 
"ַוְיַנַּגע ה' ֶאת ַּפְרעֹה ְנָגִעים ְּגדִֹלים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּדַבר 
ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם", לא נגע בשרה והחזירה לבעלה, 
ולא זו בלבד, אלא אף את המתנות שביקש אברהם 

כדרך מפלט להצלתם, השאיר ה' בידם. 
ירידתם  שכל  מ',  רבה  במדרש  מבואר  עוד   
ה'  בחסדי  יציאתם  וכן  פרעה,  הכאת  למצרים, 
ברכוש גדול, היו בבחינת מעשה אבות סימן לבנים, 
"ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵצא ּוְכבׁש 
ָּכתּוב  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  מֹוֵצא  ַאְּת  ָבֶניָך,  ִלְפֵני  ַהֶּדֶרְך  ֶאת 

ְּבַאְבָרָהם ְּכִתיב ְּבָבָניו".

1. בראשית יב
2. שבת קיב:

ִאְמִרי ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת. 
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גבולות המוסר 
האנושי

בשבוע שעבר ראינו שלמוסכמות המוסר האנושיות יש תוקף הלכתי שהרי 
כל דבר שהשכל מחייב לקיים אותו יש לו תוקף וחיוב גמור מהתורה. הפעם 

נברר מהם גבולות המוסר האנושי.

הקדמה
האיזון בין המוסר האנושי לבין המוסר האלוקי נלמד מדברי רבי אלעזר בן 
עזריה "אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה" )אבות ג, יז(. 
המוסר האנושי הינו הבסיס למוסר האלוקי ולכן "קדמה דרך ארץ את התורה" 
)ויק"ר ט, ג(, הן מבחינה כרונולוגית והן מבחינה מהותית )אורות התורה פרק 
י"ב( ולכן "אם אין דרך ארץ אין תורה". אך השאלה היא מדוע "אם אין תורה 

אין דרך ארץ"? מדוע המוסר האנושי זקוק למוסר האלוקי? 
העולם הפוסט-מודרני שבו אנו חיים כיום אינו יכול להתבסס על המוסר 

האנושי כסמכות בלעדית של המוסר, מארבע הסיבות הבאות:

רלטיביזם מוסרי
מקובל לומר שגישת הרלטיביזם המוסרי התחילה מהפילוסוף היווני פרוטגורס 
שטען ש"האדם הוא מידת כל הדברים" )אפלטון כרך ג', תאיטיטוס(, כלומר 
מקור המוסר הוא האדם עצמו. אין אמת אחת אבסולוטית, אלא ערכי המוסר 
הם סובייקטיביים ונקבעים לפי כל אדם ואדם. כמו כן, פרוטגורס אף טען שערכי 
המוסר והצדק שייכים לכולם בשווה וכל אחד יכול לקבוע לעצמו מה מוסרי. 
"שכל איש ואיש יש לו חלק בצדק... כי דעתו של כל איש ואיש נשמעת" )שם 

כרך א', פרוטגורס(. 
הרב קוק התייחס לתופעת הרלטיביזם, שאותה כינה בשם 'חופש הדעות', 
ואמר שחייב להיות גבול לחופש הדעות כי אחרת ייהרס קיום העולם. "שאם לא 
יהיה שום גבול, כל אחד יפרוק עול כל מוסר מוסכם, עד שיגיע בבינתו הפרטית 
לסוף הדעה על מה הוא עומד, ואז תמלא הארץ נבלה... למשל שיסכים אדם 
בלבבו שאין שום עוול ברציחה הוא ודאי חטא, שאם ההסכמה הזאת תפריח 

יהרס קיום העולם וכן כיוצא בכך" )אגרות הראיה ח"א אג' כ(.
בעידן הפוסט-מודרני הדברים נכונים שבעתיים, שהרי ערכי המוסר המקובלים 
נתקפים חדשים לבקרים והשקפות שהיו נחשבות פעם מחוץ לקונצנזוס, מקבלות 
יותר ויותר הסכמה. ולכן, המוסר האנושי שביסס את עצמו רק על השכל הישר, 

אף הוא איננו מתאים לגישת הרלטיביזם הטוען שלא קיים 'שכל ישר'...

רלטיביזם תרבותי
גישת הרלטיביזם התרבותי טוענת שיש להימנע משיפוט תרבות אחרת ובכלל 
זה ערכיה המוסריים. שהרי כל ביקורת שיש לנו על תרבות אחרת, אינה אלא 
מתוך השקפת התרבות שבה אנו גדלנו. ולכן, ייתכן שאילו אנו גדלנו בתרבות 
האחרת, אנחנו היינו מתנהגים באותה דרך. וזאת כדברי האנתרופולוג פרנץ 
בועז "ציוויליזציה אינה דבר אבסולוטי, אלא היא רלטיבית, הרעיונות והתפיסות 
 .)Science 9:228( "שלנו נכונות רק עד לגבול שאליו הציוויליזציה שלנו מגיעה
ולכן, מסיבה זו העולם המערבי כושל במאבק מול האיסלאם הקיצוני, שהרי 
המערב נמצא במלכוד כפול: אם אי אפשר לשפוט תרבות בעלת ערכי מוסר 
שונים מהתרבות שלך, אי אפשר להילחם נגד תופעות שבעיניך פסולות. אם 
אי אפשר להילחם נגד תופעות פסולות, ממילא תופעות אלו יתפשטו והמערב 

יחדל מלהתקיים.

התפרצות יצרים מוליכה את השכל שולל
אבימלך שואל את אברהם מדוע הסתיר את העובדה ששרה היא אשתו? 
"ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִקים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר 
ִאְׁשִּתי" )בראשית כ, יא(. אך השאלה היא מה הקשר בין היעדר יראת אלוקים 

לבין היעדר מוסריות? מדוע הא בהא תליא?
המלבי"ם מסביר שכאשר המוסר, הנימוסים הישרים והמידות הטובות, 
נקבעים אך ורק לפי השכל האנושי, זה לא יחזיק מעמד בפני התפרצות יצרים. 
השכל האנושי מושפע מהרגש ולכן התאווה עלולה להוליך שולל את השכל 
ולהצדיק אפילו רצח. ולכן יש רק דבר אחד שיכול למנוע מהאדם לעשות רע והוא 
יראת אלוקים שמשמעותה להתנהג במוסריות גם כאשר איש אינו רואה )שם(. 

המוסר האנושי מסכים על התיאוריה אך לא על הפרקטיקה
רבינו סעדיה גאון שואל מדוע צריך לצוות על המצוות השכליות שהרי 

השכל האנושי יכול לדעת מה טוב ומה רע?
הרס"ג משיב שאמנם האנושות יכולה להסכים על המוסר באופן תיאורטי, 
אך כאשר זה יורד לפרקטיקה, אין כבר יכולת ליצור הסכמה למוסר. לדוגמא: 
רוב האנושות מסכימה שהרצח מנוגד למוסר. אך הסכמה זו היא תיאורטית, 
שהרי כאשר צריכים להתמודד עם שאלות פרקטיות כמו 'האם רצח כולל 
המתת חסד והפלות?' ישנן דעות שונות וכל קבוצה תטען אחרת. ולכן, השכל 
האנושי מוגבל ביכולתו לקבוע נורמות מוסריות פרקטיות המוסכמות על 
כולם ואם כן, המוסר האנושי אינו יכול להוות סמכות בלעדית למוסר בעולם 

)אמונות ודעות ג, ג(. 

מוסריות ללא תורה אינה מחזיקה מעמד
הרב קוק מלמדנו שלמרות חשיבותו של המוסר האנושי, אין בכוחו לבד 
להדריך את האנושות בדרך הנכונה "אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני 
הסתערות של תאוות שונות, כשהן מתעוררות בחזקה. וקל וחומר שאין ביד 
מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות, את הצבור האנושי בעמקו והיקף גדלו, 
לחדור אל עומק הנשמה...לא יש ]=אין[ עצה אחרת כי אם שיהיה מודרך על 

פי המוסר האלוקי" )אוה"ק ח"ג עמ' ב(.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

האמת 
והמוסר

חלק ב 

נתן קוטלר

אזכרה ועצרת התעוררות
במלאת 15 שנים לעלייתה בסערה השמימה

של הנערה הקדושה

 שושנה רחל בן ישי הי"ד 
שושי הי"ד, בת ר' יצחק ומרים בן-ישי הי"ו

תלמידת תיכון תורני "בית שולמית" נהרגה על קידוש ה' בפיגוע 
טרור קו 25 בגבעה הצרפתית בשובה מביה"ס

 והיא בת 16 שנים בתאריך י"ח מר חשון תשס"ב

ביום חמישי ט"ז מר חשון התשע“ז 17.11.16 
15:00 - עלייה לציון הקבר בהר המנוחות, ירושלים

16:15 -  מנחה במכון מאיר
17:30 - דברי התעוררות מפי רבנים

הציבור מוזמן
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בהפטרת פרשת לך לך קוראים ישראל מתוך פרקים מ-מא 
בישעיהו. פרקים אלו עוסקים בגדלות הקב"ה ועליונותו ביחס 

לכל כוחות העולם, באשר הם.
ה'  מול  למשפט  כביכול  לעמוד  לגויים  קורא  ישעיהו  אלו  בפסוקים 
כדי להיווכח בעליונותו על אלוהיהם: "ַהֲחִריׁשּו ֵאַלי ִאִּיים ּוְלֻאִּמים ַיֲחִליפּו 
כַֹח ִיְּגׁשּו ָאז ְיַדֵּברּו ַיְחָּדו ַלִּמְׁשָּפט ִנְקָרָבה" )א(. יש כאן חידוש עצום ביחס 
לכלל הנבואות השוללות את העבודה הזרה; מתחדשת כאן דרך חדשה 
לבירור האמונה בישראל: דרך של התמודדות עם האלילים ועם השקפת 
העולם האלילית. עד לספר ישעיהו, מצינו בתנ"ך הדרכה קבועה לבטל את 
האלילים, לשבור ולהרוס אותם. פירוש הדבר, שאין שום מקום לתופעה 
האלילית ולתפיסות המתלוות אליה, וממילא עובדי האלילים אפילו אינם 
מוזמנים להיכל המשפט. הם נידונים מראש לכיליון, יחד עם ציוויים רבים 

של איסור עבודה זרה1. 

האלילית  העולם  השקפת  עקירת  מתחדשת  ישעיהו  בספר  והנה 
במסגרת הגאולה. ה' מזמין את עובדי האלילים למשפט, ובו הוא מגלה 
את אפסותם, מתוך התמודדות עם השקפותיהם הנפסדות. ישעיהו מלמדנו 
כי האלילים הם גורם רע לא רק מצד עצם האיסור על עבודתם, אלא גם מצד 
השקפת העולם של עובדיהם. חלק מרכזי מבירור שלטונו של ה' נעשה על 
ידי שלילת ההשקפה האלילית, השקפה התופסת כוחות שונים בעולם 
כאלילים וכגורמי החוזק במציאות. בתוך כך מברר ישעיהו את העקרונות 
העמוקים שבהשקפת עובדי האלילים ולועג לה. הוא קורא להם לבחון את 
חוזקם של אליליהם ולגלות את אפסותם ולהשוות בין חוזקו וידיעתו של 

ה' עם 'חוזקם' ו'ידיעתם' של אליליהם.

עם תחילת ה'משפט' כנגד הדעות האליליות מנחית הנביא ראיה כבירה 
המעידה על שלטון ה' המוחלט במציאות. ה' מציג ל'יריביו' את יכולתו כפי 
שהיא נודעה בעבר, במלחמתו הפלאית של אברהם אבינו. מיד עם הופעת 
ישראל בהיסטוריה מופיע ניצחון פלאי שאין לו פשר אנושי, ניצחון אדם 
בודד על העמים החזקים באזור - "ִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו 
ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרְּד ִיֵּתן ֶּכָעָפר ַחְרּבֹו ְּכַקׁש ִנָּדף ַקְׁשּתֹו. ִיְרְּדֵפם ַיֲעבֹור 
ָׁשלֹום אַֹרח ְּבַרְגָליו ֹלא ָיבֹוא" )ב-ג(. הקב"ה מודיע מיד שלא היתה זו תופעה 
חד פעמית. תופעה זו תמשיך ותפעל עד סוף הדורות - "ִמי ָפַעל ְוָעָׂשה 

קֵֹרא ַהּדֹרֹות ֵמרֹאׁש ֲאִני ה' ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחרִֹנים ֲאִני הּוא" )ד(.

בפסוקים הבאים מתבארת ההשלכה של שלטון ה' על גאולתם של 
הפחד  את  מתאר  הנביא  הנביא:  מדבר  שכלפיו  הגלותי  בהוה  ישראל 
והחשש הכבדים של ישראל ואומר שאין להם לירוא מאויביהם הרבים 
משום שישראל הם זרע אברהם - "ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך 
ֶזַרע ַאְבָרָהם אֲֹהִבי" )ח(; לאחר שבמשפט עם האלילים הוזכר שהקב"ה עזר 
לאברהם, הוא מודיע שהסיוע האלוקי יגיע גם אל זרעו. וכשם שהאלילים 
התגלו כאפס ואין במשפט מול הקב"ה כן גם גדולי האויבים של ישראל 
עתידים להיכשל ולהתברר כאין וכאפס - "ֵהן ֵיבֹׁשּו ְוִיָּכְלמּו ּכֹל ַהֶּנֱחִרים ָּבְך, 
ִיְהיּו ְכַאִין ְויֹאְבדּו ַאְנֵׁשי ִריֶבָך. ְּתַבְקֵׁשם ְוֹלא ִתְמָצֵאם ַאְנֵׁשי ַמֻּצֶתָך ִיְהיּו ְכַאִין 

ּוְכֶאֶפס ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמֶּתָך ]=הנלחמים בך[" )יא-יב(.

1.  אמנם דוד המלך בתהילים )מזמור קטו( התבטא כלפי האלילים באופן דומה: "עצביהם כסף וזהב 
מעשה ידי אדם...", אך שם הוא לא הפנה זאת לאנשים לשכנעם ולעקור מקרבם את האלילות, אלא כתפילה 

כלפי הקב"ה. והתבטאויות דומות נמצאות במקומות נוספים.

להפטרה
הרב יואב אוריאל

ניצחון אברהם עומד לדורות

www.mbaolam.co.il | 077-6621690
המבצע לתקופה מוגבלת וללקוחות חדשים בלבד. פרטים במוקד המנויים

יומולדת    
ל 

₪גיליון ב-
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להפטרה
הרב יואב אוריאל

ד"ר מיכאל אבולעפיה

עמל תורה 
ובריאות הנפש )א(

כשאנחנו מדברים על בריאות הנפש אל לנו לשכוח שיש מקור לבריאות 
הנפש והיא התורה. ה' הסתכל באורייתא וברא עלמא ולכן כל המפתחות 
של קיומנו הם בתורה. ולכן תחושת הריקנות, והתעסקות יתרה עם האגו, 
העצבות והדמיונות... כל הרעות קשורות לחוסר עמל בתורה. התורה מונחת 
שם בקרן זווית ואומרת לכולם: על מה אבדה הארץ ... על עזבם את תורתי 
)בבא מציעא פה, ב(. אם כן, החיבור לארץ, לאדמה, למקום העצמי, הוא 

על ידי לימוד תורה. 

1. להיכנס לתוך ה'שוב'
לרוב, אדם ללא תורה סובל מריקנות. הבור ריק אין בו מים, יש בו נחשים 
ועקרבים. הספק מתערבב עם הנפש והכל נהייה מבולבל כי כשאין אור 
תורה הרי זה כמו האדם שהולך באפלה. המבול היה מצב של בלבול כלומר 

אבוד צורה ואז ה' צוה: 

ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי גֶֹפר ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּתָבה ְוָכַפְרָּת אָֹתּה ִמַּבִית 
ּוִמחּוץ ַּבּכֶֹפר ... צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה ְוֶאל ַאָּמה ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה ּוֶפַתח 

ַהֵּתָבה ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה )בראשית ו, יד-טז(

ידוע המאמר של הבעל שם טוב על פרשת נח 'עמוד התפילה', שה' מצווה 
משם אותנו ליצור תיבה כלומר מילה ולהיכנס בה, ליצור עולם של משמעויות 
'וצוהר תעשה לך' כלומר תאיר כל מילה ומילה בתורה ובתפילה. עלינו 
ללמוד לפעמים להתכנס. הרי כל המשברים הנפשיים באים מחוסר 'שוב' 
כלומר חוסר מפגש אינטימי פנימי עם החיים המהותיים, חוסר התכנסות, 
חשיפה ללא הגנה, ללא עולם סודי, ללא זמן איכות עם עצמך, עם בני 

משפחתך, עם ה'. 

אילה מלאך פיינס כותבת בספרה )"אהבה ושחיקה בנישואין"(, ששחיקה היא תוצר 
של החיים המודרניים. בדורות עברו, מוסד הנישואין היה מוגדר וריאלי ולכן גם 
יציב. בתרבות המודרנית, ישנה פנטזיה לחיי אהבה רומנטיים, ל"כנפיים", שהפכו 
להיות המטרה והבסיס לחיי נישואין, ומכיוון שחיי נישואין אינם מושתתים רק על 
כך, נוצרות אכזבות, שגורמות לזנוח את הנישואין ואף לפרקם ביתר קלות מאשר 
אי פעם. מי שנשאר לא מרוצה בנישואין, מזמין את השחיקה ואת תוצאותיה 

)שיובאו בהמשך(.
שחיקה היא תוצאה של תשישות פיזית ומעורבות נפשית מתישה עם אנשים זמן ממושך.

כמו מים שמטפטפים על אבן, כך אין פעולתם ניכרת בתחילה. רק לאחר זמן ניכרת 
השחיקה באבן. השפשוף המתמיד הלא רצוי לאדם - שבהתחלה לא ניכר וחושבים 

שיעבור, או נתגבר, מבלי ליצור שינוי- מזמין את השחיקה. 
ישנם גורמים שמעודדים שחיקה. כדי להימנע מהם, כדאי וחשוב להכיר אותם. 

מדדים אלה, הם סובייקטיביים וכל אחד מתמודד מתוך ציפיותיו וכוחותיו:
- פחד מהתמודדות עם קונפליקטים - מעדיפים שקט מדומה. לא לעורר "פילים 
רדומים" )כביכול( ולטפל במצב, שמא זה יגרור אותם לכעס וריחוק . נוח יותר 
להתעלם ולהמשיך סדר יום שקט כאילו הכל בסדר. תוך כדי השקט המדומה, 
)הפילים בועטים( הם לא רגועים, כעס פנימי עצור והצגה כאילו הכל בסדר. כל 

אלה שואבים כוחות נפש שחסרים לבניין אישי ולהתפתחות. 
- שתי קריירות– שניהם עסוקים בפיתוח הקריירה האישית. בדרך כלל הם כל כך 
ממוקדי מטרה, עד שאינם מבחינים )כי אין זמן( שהם מזניחים את מערכת היחסים 

הזוגית. החוסר ביחס זוגי גורם לשחיקה.
- פער בין הציפיות למציאות – ייתכן שחלמו על מציאות חיים שאינה קיימת 
בפועל, כי אינם יוזמים אותה, או לחילופין ציפיות שאינן ריאליות. חוסר סיפוק 
מצטבר ואכזבות לאורך זמן, כתוצאה מציפיות שאינן ממומשות, גורם לשחיקה.

- הרדמת כוחות החיים על ידי שקיעה בשגרה חסרת גיוון ואתגרים.
- קבלת בן הזוג כמובן מאליו – החיובי נתפש כחובה מינימאלית ולכן לא ניתנות 
מחמאות. מנגד, השלילי מועצם  וניתנות  הערות שלעיתים הן ללא פרופורציות. 

במצבים כאלה, האהבה מתרוקנת וחיים במאבקים מתמידים שוחקים.
- דרישות במקום בקשות – דרישות יוצרות לחץ והתנגדות נפשית שמתישה את 

האדם. )בקשות מאפשרות חופש בחירה, רצון ויוזמה(.
- לחצים משפחתיים היוצרים התחייבויות רבות ושונות – התחושה שחייבים 
וצריכים לבצע מטלות שלא רוצים לאורך זמן, או כי אין ברירה, יוצרים תשישות 

פיזית ונפשית.
- קושי למלא את מטלות החיים – מי שלא הורגל להתמודדויות בילדותו, בנישואין 
אין לו הקלות ופינוק יתר. המפונק חושב שמגיע לו שיעשו בשבילו ולרוב גם יתלונן 
דרך קבע ובכלל גישתו לחיים שלילית. הוא יהיה עסוק באפשרויות מילוט או 

בגרירת המחויבויות ולא בבניין החיים ולכן הוא מותש ושחוק.
- קשיים ביחסי אישות – בדרך כלל כתוצאה מתפישת עולם שונה/מנוגדת, 

שבהיעדר בירור ושיתוף נוצרות תחושות צער, כאב ועלבון ועוד...
תוצאות השחיקה מתבטאות בתחושות הבאות:

אי שביעות רצון - זו תחושה ראשונית, שבדרך כלל אינה מוגדרת.
אכזבה מבן הזוג - מכיוון שאדם לא רואה את תרומתו לשחיקה, הוא מאשים את 
בן הזוג ורואה אותו באור שלילי. התוצאה הישירה, ירידה במשיכה הבין-אישית. 

בתחושת הריחוק, מרגישים בדידות, כישלון אישי וחוסר הערכה עצמית.
במקרים קיצוניים, כאשר לא רואים סיכוי ותקווה, החיים מאבדים את משמעותם 

ולא מוצאים טעם לחיות ביחד או בכלל.
אני רואה חובה לעצמי לתאר )בתמצית( את גורמי השחיקה, מפני שלצערנו, הם 

מצויים מאד, בגלוי וגם בסתר.
מכיוון שכבר קראתם את המאמר על התחדשות בנישואין, אני משערת שתדעו 
להימנע מהמצבים הללו ומזמינה אתכם ליזום פעולות להתחדשות בנישואין. 

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

אסתר אברהמי

שחיקה 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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ַּכָּמה ָצרֹות ָנֲחתּו ָעֵלינּו.  ִהְפַסְדנּו ַּבְּקָרב.  חֹוְפִני 
ּוִפיְנָחס ֶנֶהְרגּו ְּבאֹותֹו ְקָרב.  ֵעִלי ַהּכֵֹהן ֶנֱהַרג 

ְּכֶׁשָּנַפל ִמִּכְּסאֹו.  ְוַגם ֲארֹון ַהְּבִרית ִנְלַקח ִּביֵדי 
ָהאֹוֵיב.

ְיהּוִדים ְּתִמיִמים ָחְׁשבּו ֶׁשָהָארֹון הּוא ָקֵמַע, ְוִאם  
ֵנֵלְך ִאּתֹו ַלְּקָרב ֹלא ֶיֱאַרע ָלנּו ָּכל ַרע, ְוָאנּו ְנַנֵּצַח.
ֲהָבִלים. ְלַגְמֵרי ֹלא ָנכֹון. ָהִעָּקר הּוא ֶׁשְּנַקֵּים ָמה 

ֶׁשָּכתּוב ָׁשם.  ֶזה ַמְזִּכיר ִלי ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשּזֹו 
ְסֻגָּלה ְלַהְחִזיק ֵסֶפר ּתֹוָרה.  ָנכֹון ֶׁשַהֵּסֶפר ָקדֹוׁש,  

ֲאָבל ָהִעָּקר הּוא ְלַקֵּים ָמה ֶׁשָּכתּוב ּבֹו.
ַהְּפִלְׁשִּתים, ַּגם ֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשֲארֹון ַהְּבִרית הּוא 

ָקֵמַע, ְוֶׁשַעְכָׁשו ֶׁשהּוא ִּביֵדיֶהם ִיְהֶיה ָלֶהם ַרק טֹוב.
ִטְּפִׁשים.  ָצרֹות ְמַחּכֹות ָלֶהם ַעל ָּכְך ֶׁשָּלְקחּו ָלנּו 

ֶאת ָהָארֹון.  ֵהם עֹוד ַיְחִזירּו ָלנּו אֹותֹו ֵמְרצֹוָנם]1[.
ַעל ָּכל ָּפִנים ָאנּו ֹלא ִמְתָיֲאִׁשים.  ָאנּו ַנְמִׁשיְך 

ְלִהָּלֵחם ֶנֶגד ַהְּפִלְׁשִּתים ַעד ֶׁשְּנַנֵּצַח אֹוָתם.  ָמַתי 
ֶזה ִיְהֶיה?  ֵאיִני יֹוֵדַע, ַאְך ֵאין ָסֵפק ֶׁשַּבּסֹוף ְנַנֵּצַח.
ַאל ִּתְדֲאגּו. ֲאַדֵּוַח ָלֶכם ָמה ָקָרה ִעם ִעם ָהָארֹון 

ֵאֶצל ְּפִלְׁשִּתים.

1.  שמואל ב   ה' א - ז' ב.

ִבי ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 12   ֲארֹון ַהְּבִרית ָנַפל ַּבּׁשֶ

לילדים
באהבה

הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

♥ הפרק האחרון של ניידת 
החלומות! הסדרה שכולנו כל כך 

אוהבים עם פרק סיום מיוחד במינו, 
שמסכם את כל העונה שהיתה 

מלאה בנתינה ותרומה לאחר. הפרק 
האחרון מרגש ומיוחד. יש למה 

לחכות!

♥ הפרק הראשון של הסדרה 
החדשה והמיוחדת שלנו, סדרת 
העשור -  הסוד של ירושלים, מי 

לא התגעגע לאסי, טוביה, פולקע 
וכל החברים? אז יאללה תתחילו 

להתרגש כי הם חוזרים למסך 
בסדרה מותחת במיוחד.  

♥ וכמובן החידות ופינות הבלוג 
הקבועות שלנו מחכות לכם.

השבוע מחכים לנו באתר דברים 
מיוחדים מאוד!

שלום ילדים!
השבת חל יום האזכרה של רחל אימנו,

רחל שוויתרה לאחותה לאה על החתן שלה, יעקב, ומסרה לה את 

הסימנים שקבעו ביניהם כדי לא לבייש אותה, שהתפללה המון זמן שיהיו 

לה ילדים ולא זכתה להיות אמא הרבה שנים כי נפטרה בלידת בנימין 

בנה. רחל שדאגה כל כך לבניה - לעם ישראל, התחננה לפני ה' שישיב 

את בניה הביתה מהגלות. מאמע רוחל שמאז ועד היום קבורה על אם 

הדרך וכולם באים להתפלל ולבכות לפניה. 

מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה לחיים שלנו?

ויתור זו מידה חשובה מאוד, לוותר לחברים על הצבעים או הטושים שלנו, 

לוותר לאחים שלנו על משחק או ממתק שקיבלנו, לוותר לאדם שלידנו 

בתור ולא לעקוף. לזכור תמיד את רחל שוויתרה על דבר כל כך חשוב 

ולחשוב איפה אנחנו יכולים לוותר לאחר. זה יעשה טוב וכיף גם לנו לדעת 
שעזרנו ושימחנו את החבר או האח. 

אמא רחל לימדה אותנו שאפשר תמיד להתפלל לה', אברהם יצחק 

ויעקב התחננו לה' שירחם על בני ישראל ולא יוציא אותם לגלות ולא 

נענתה התפילה שלהם, ובכל זאת רחל באה לפני ה' גם היא לבקש 

ולהתפלל על ישראל, היא יכלה לחשוב שלא יקשיבו לה כי הגדולים 

ממנה כבר התפללו ובכל זאת היא ידעה שגם לה יש זכויות ושה' מקשיב 

לכולם תמיד. אז אנחנו יכולים ללמוד שגם לקטנים ולילדים יש כוח גדול 

של תפילה ובקשה לפני ה' ולא להפסיק להתפלל לפניו ולבקש דברים 
טובים עלינו ועל עם ישראל.

מאחלת לכם ילדים יקרים,

שנזכה ללמוד מרחל אמנו, שנלמד לוותר, לעזור לאחר 

ושנמשיך להתפלל ולדאוג לעם ישראל כולו.

שבת שלום,
אהבה פז.
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

בהירה, ההתהלכות את הא-להים של דורות ראשונים...הטוהר, המתעלה על ידי טהרת מחשבה, עומק הגיון, חופש רוחני והסתכלות אלא הבל ושווא נתעה... הדבקות הא-להית יסודה הוא הדבקות בעצמה, תשוקת בשם יתברך, כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני אדם לטוב אינו ...רואים אנו, שכשתעמיק עוד ביותר תראה, שהתכלית האמיתית היא הדבקות 
)אורות הקודש, מוסר הקודש(

הרב שלמה אבינר

לך לגישור
אם יש לכם סכסוך שלא הצלחתם לפתור בכוחות 
עצמכם, אל תלכו לבית דין וקל וחומר לא לבית 
משפט, אלא פנו לגישור, שזה האידיאל על פי התורה  
ועל פי הצדק המוסרי. אגב, חוק חדש מחייב ארבע 

פגישות גישור טרם פתיחת תיק גירושין.
אל תדאגו שבכך הנכם מקפחים את פרנסתם של 
הדיינים, של השופטים, של עורכי הדין, ושל כל 
עוזריהם, שהרי גם בלעדיכם, תישאר להם  עבודה 

די והותר.
ומה בין בורר לבין מגשר?  הבורר מקשיב לשני 
הצדדים, מכריע, והם חייבים לקבל הכרעתו, מה 
שאין כן המגשר שמביא את שני הצדדים לידי 
הסכמה. גם בורר הוא טוב יותר מבית דין וקל 
וחומר מבית משפט, אבל מגשר הוא הטוב ביותר.
הוא חוסך שלושה דברים יקרים מכל: הרבה 
כסף, הרבה זמן והרבה עוגמת נפש לילדים.  אכן, 
אפשר לפתור סכסוך ולהישאר ידידים.  אין זה 
פלא שבמקרים רבים זוגות שהחליטו להתגרש 
ופנו למגשר כדי להסדיר ענייני ממון ועוד, הגיעו 
בדרך פלא להסכמות שונות בדרכי שלום, ומתוך 
כך ראו שהם מסוגלים להסתדר יחד ולכן החליטו 

לא להתגרש. 
יש ועורכי דין מקצינים את הטענות ומחריפים את 
הסכסוך, ולפעמים, כתוצאה מזה הצדדים נשארים 

עוינים לכל אורך חייהם לשווא.
אם כן, בכל סכסוך כספי, אל תהססו, פנו לגישור.  
אם החלטתם להתגרש, הלב אכן כואב ודואב, אך 
אין זו סיבה למשוך שנים של ויכוחים טעוני שנאה 
והוצאות עתק, עבור ארבעת הדברים שצריכים 
הכרעה: חלוקת רכוש, גובה מזונות, משמורת ילדים, 

סדרי ראיה. פנו לגישור.
לצערנו, ההסטוריה האנושית במובן זה התחילה 

ברגל שמאל. קין והבל, על אף היותם אחים, לא 
הגיעו  לידי הסכמה.  קם קין והרג את הבל.  ראו, 
הוזהרתם.  יש באדם יצר מחלוקת, יצר אלימות, 
יצר שנאה, אך אין זה חייב להיות ככה.  אפשר 
לבנות גשר בין שני אנשים, ואז טוב לשניהם.  גשר 

על ידי הגישור של המגשר.

גם מדינות גדולות שלחמו מלחמות דמים במשך 
מאות שנים, הגיעו להסכמה על ידי גישור, וטוב 
לשתיהן.  קל וחומר, שני אנשים טובים, שני יהודים 

טובים.
לכן, לך לגישור. זו הליכה על פי דרכו של אהרן 

הכהן.

נפגשים בפרשה
דברי תורה שנמסרו 

מידי שבוע באתר 
'מכון מאיר' על ידי
הרב שלמה אבינר

הספר נערך על ידי 
הרב נחמיה לביא הי"ד 

שנהרג אשתקד 
בעת שמסר נפשו 
למען עם ישראל 

וירושלים

רח' שטראוס 4 ירושלים
רח' יהודה הלוי 4 גבעת שמואל

בטלפון - 02-6233987
www.HavaBooks.co.il - באתר

לרכישה:
להזמנות:

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.


