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1126 גליון   | ה'תשע"ז  תמוז  י"ד  בלק  פרשת  שבת   |  בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
"כי מראש צורים אראנו 

ומגבעות אשורנו" 
בלעם הרשע מתבונן בעם ישראל בעל כורחו במבט מקיף וגדול 
מראשית האומה – מהאבות והאמהות שהם השורשים של עמנו "כי 
מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" )במדבר כג ט(. "אני מסתכל 
בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים 
וכגבעות הללו, על ידי אבות ואמהות" )רש"י שם( – ועד אחרית הימים.
בלעם לא נתפס אל העכשויות המסובכת והקשה ככתוב "אראנו 
ולא עתה אשורנו ולא קרוב" )במדבר כד יז(, ומתוך מבט גדול ומקיף 
מראשית ועד אחרית הוא מנבא על ניצחונם של ישראל באחרית 
הימים באומרו "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי 

מואב וקרקר כל בני שת" )במדבר שם(.

נכון לעכשיו, אם בלעם הרשע ראה את עם ישראל מראשית ועד 
אחרית בפרספקטיבה של אלפי שנים, ומתוך כך ניבא את מעלתו, ייעודו 
ונצחיותו של עם ישראל, אנו עם ישראל על אחת כמה וכמה, צריכים 
ללמוד ולהבין ולהכיר את עמנו – מה הם השורשים שמהם צמחנו, מי 
הם האבות, האמהות, מעלתם, ייחודם וייעודם. הרי מה שיש בהם יש 
בנו כי מעשה אבות סימן לבנים. עלינו להתבונן ולהכיר לא רק את 
העבר המפואר והנפלא של עמנו אלא גם להישיר מבט אל העתיד 
המופלא והנהדר המובטח לנו כפי שנאמר  על ידי נביאינו וחכמינו 
לאורך כל הדורות. רק במבט מקיף המחבר את העבר עם העתיד נוכל 
להתמודד עם קשיי וסיבוכי ההווה מתוך אמונה וביטחון בנצח ישראל, 
בתחיית עם ישראל בדורנו שהיא תהליך בלתי הפיך, ונדע בוודאות 
שכל הקשיים והסיבוכים העכשוויים הם רק הכנה לשלב הבא של 
גאולתנו, שבו עם ישראל ואומות העולם יכירו וידעו שברכת בלעם 
הרשע, שאנו אומרים בכניסתנו לבתי הכנסת בבוקר "מה טובו אהליך 
יעקב משכנותיך ישראל", אכן הולכת ומתממשת לנגד עינינו בארצנו. 
יותר ויותר נכיר שישראל עם הנצח, עם עולם אשר ד' יתברך יצר אותו 
להיטיב ולהאיר לעולם ככתוב "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" – קם 
לתחיה בארצו. וכל יושבי תבל יכירו ש"לא הביט און ביעקב ולא ראה 
עמל בישראל, ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו... הן עם כלביא יקום 

וכארי יתנשא" )במדבר כג(.
בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

ר' יששכר דב בער ז"ל 
בן גרשון ולאה

תנצב"ה

ִּטים.  ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבּׁשִ
לפרשה הרב זיו רוה / 2

מדרגות בעם
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 4

הסתכנות להצלת כלל ישראל
הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

 תמצית התורה כולה
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

 מעלת הצניעות באיש ובאישה
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

השפעת הילדּות על הזוגיות בנישואין
זוגיות אסתר אברהמי / 6

פנינים לשבת
עמוד 7 <

 עלון ילדים חדש!

מבית ערוץ מאיר לילדים

ִאמ   יִרי
 קיץ מרענן

   בערוץ הילדים

בתפוצה ארצית ובאתר החדש שלנו

ניתן להאזין לשיעורו 

של הרב דב ביגון 
בכל יום שישי בשעה 16:00 

בכאן מורשת

בתדרים:   90.5     90.8     92.5     100.7
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צלולים היו מימי הבריכה, כמימי הפשרת השלגים בראשי ההרים. 
את קרקעיתה העמוקה אפשר היה לראות כמבעד לזכוכית. לאן שמביט היית 
כמעיין חלום זך ראית, ועם זאת לא רבים ידעו על פינת חן זו, כגן סודי אשר ברכו 
ה'. ברווזים שטו בנחת, שולים דגים קטנטנים למחייתם. עופות המים השבים מדי 
שנה ממרחקים, מצאו להם מרחב קינון בצמרות העצים ובצמחיה הרעננה סביב 
לה. אפשר היה לצלול בתוכה עם עיניים פקוחות, ולהישאב בקסמיה, עד אותו 
היום הארור, שהחלו זולפים לתוכה מי ביוב. הנחל הנשפך אליה, זוהם, ולא במקרה. 
היתה זו עצה מכוונת, ובזמן מועט למדי אכן הושחרו מימיה. הציפורים פרחו 
להן כאילו מעולם לא הכירוה, אל מקום קינון נקי מצחנת דגה שצפה מחוסרת 
חיים. את מקומם תפס ענן סמיך של שרצים מעופפים. גם תנים קרפדות ונחשים 
צפעוניים התקבצו ממרחקים. סבך קני סוף ואשלים חסר חן התעבה ִּבמקום מגוון 

פרחי המים. האם יש תקנה לבריכה זו?

"ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב"1. עם ישראל יודע לנקום במי שגרם למותם 
של כ"ד אלפים מבניו במגיפה, כך יסופר בהמשך בעניין מלחמת מדיין. אמנם 
לקלל את העם כולו לא עלה בידו, אך גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. הגמרא 
שואלת מה עשה אז בלעם במדיין, וכי לא חזר מאז לארצו, אחר שנכשל בניסיונותיו 
לקללם? אלא שבא בא ליטול שכרו על עצתו להחטיאם בבנות מואב ומדיין, שהרי 
"אלהיהם של אלו שונא זימה הוא"2. בני ישראל התאוו לבגדי פשתן לאחר ארבעים 
שנה במדבר. עצתו היתה שיעמידו אוהלים של חנויות לבגדי פשתן, וכשיבואו בני 
ישראל לקנותם יפתו אותם בערמה, תחילה לתאווה ולסוף לעבודה זרה, וכך היה. 
ִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב. ַוִּתְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאֹלֵהיֶהן  "ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבּׁשִ
ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהן. ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבִיְׂשָרֵאל." 
עצת בלעם היא להזרים ביוב לבית ישראל, ובכך לגרום לסילוק השכינה ולעורר 

את מידת הדין.

התאווה הנמוכה, גררה עמה את עבודת 'בעל פעור', שנקרא כך "על שם שפוערין 
לפניו אחוריהם ומוציאין רעי, וזו היא עבודתו"3. הרב קוק מבאר כי עניינה של 
ע"ז זו הוא להעצים את זוהמת החיים כמעין פולחן דתי. כאשר מצטברת פסולת 
בגוף האדם, הגוף דוחה אותה לחוץ, ובזה רפואתו, אך בנפש ההנהגה היא הפוכה. 
כאשר הכוחות הרעים דוחקים את האדם לעשות מעשה רשע ונבלה, הרפואה 
לכך היא דווקא לכבוש את הכוחות הרעים, ולמנוע יציאתם מן הכוח אל הפועל. 
אולם עובדי בעל פעור, השוו את הנהגת הגוף להנהגת הנפש. דרך זו הורסת כל 

צדק, יושר, והנהגה טובה.4

נטיית האדם לבקשת חופש היא חיובית, רק אם את חופש נשמתו יבקש. לשם 
כך עליו דווקא לצמצם את מפגשו עם העולם הזה למעשים החושפים את קדושת 
נשמתו ואינם מטמאים את נפשו, כפי הדרכת מצוות התורה. אך חינוך 'בעל פעור' 
הוא לחופש גופני ללא גבול, וכאומר, אין רע בכל אשר יעשה האדם, הכל קודש. 
עשיית צרכיו בפרהסיה, לשיטתם, שיא של עבודה יש בזה. אכן, אם הגיעה הנפש 
לקצה הרשעה הזה, ממילא כבר הותר הכל. האדם אינו אוהב לעשות רע ולהרגיש 
ייסורי מצפון, וע"ז זו באה ומחלצת אותו מכל סתירה פנימית, ומספקת לפורקן 
יצריו אידיאולוגיה וערך פולחני. גם היום, ָשבו לרחף בחללו של עולם תאוריות 
רבות המעודדות את האדם לתת דרור לכל מאוויו האפלים. הללו מסבירות לו, 
שבכך הוא מבטא את עצמו ונאמן לרצונו, ואל לו אף להתבייש בכך אלא להתגאות. 
אין מי שיגדיר לו מה טוב ומה רע, אלא כל מה שיחפוץ בו הוא הטוב, ועליו לבטא 
עצמו עד הסוף. אין זה אלא נאו פאגניזם, אליליות חדשה המנוסחת כאידיאולוגיה 
פילוסופית, אותה זוהמה בלבוש שונה. צינור הביוב שנפתח בשיטים בעצת בלעם, 
מוסיף לזהם דורות אחרים, ולמעט את החיים האלוקיים בקרב האומה הישראלית.  

האם יש תיקון לדבר? התיקון לטהרת נפש האדם והאומה, הוא לימוד התורה. 
זהו המעיין הטהור שישטוף את מימי הביוב, עד שיעלימם כליל. רמז לכך נתנו חז"ל 
בהצביעם שארון הברית עשוי גם הוא מעץ שיטים. "ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן: 

ָטה ִּבְלַבד, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ִמיֵני ֲאָרִזים ָהיּו... ּוִמֻּכָּלם ֹלא ִנְבַחר ֶאָּלא ַהּׁשִ
ֲעִתיִדין  'ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים'5. ָלָּמה קֹוֵרא אֹוָתם ֲעֵצי ִׁשִּטים? ְּכֵדי ְלַרּפֹאת ַמה ּׁשֶ
ִּטים'6. ְוֹלא ּתֹאַמר ָּבָארֹון ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה,  ִּטים, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבּׁשִ ַלֲעׂשֹות ַּבּׁשִ
ִּטים,  ֶאָּלא ֲאִפּלּו ָּכל ָארֹון ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין, ְצִריִכין ִלֵּתן ֶאֶרז ֶׁשל ִׁשָּטה ּבֹו... ָחְטאּו ַּבּׁשִ
ִּטים... ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ָלעֹוָלם ַהָּבא ֲאִני ְמַרֵּפא  ִּטים, ּוִמְתַרְּפִאין ַּבּׁשִ ְוָלקּו ַּבּׁשִ
ִּטים, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ִיְּטפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוַהְּגָבעֹות ֵּתַלְכָנה ָחָלב  ֶאת ַהּׁשִ

ִּטים'7".8   ְוָכל ֲאִפיֵקי ְיהּוָדה ֵיְלכּו ַמִים ּוַמְעָין ִמֵּבית ה' ֵיֵצא ְוִהְׁשָקה ֶאת ַנַחל ַהּׁשִ

מבאר הרקאנטי כי "באותו זמן, עתיד הקב"ה לטהר את כל העולם כולו, 
ומפני שנחל שיטים מרבה ניאוף, יצא מעיין מבית ה' לרפא אותו נחל"9. המעיין 
הרוחני הנובע מתוך העיסוק בתורה, ובמיוחד בפנימיות התורה, מרווה נפש האדם 
והאומה במחשבות טהורות ומתוך כך גם המעשים נטהרים. הנחל הנובע מבית 
קודש הקודשים, שוטף את הזוהמה המחשבתית, והחיים בבריכת ה' מתחדשים. 

1.  במדבר לא
2.  סנהדרין קו.

3. ע"פ רש"י במדבר כה
4. ע"פ פנקסי הראי"ה ב י. מקור הדברים מן הספר "ואבדיל אתכם מן העמים" של מו"ר 

הרה"ג יחזקאל גרינוולד שליט"א, עמ' קסב
5. שמות כה

6. במדבר כה
7. יואל ד

8. תנחומא תרומה ט
9. ס"פ בלק

לפרשה
הרב זיו רוה

שיר, פיוט ומפגש רוחני
מתאים לקהילות, בתי כנסת ומוסדות חינוך

מופע חדש
פרוייקט גן רוה

www.gan-raveh.co.il / להזמנות סמס ל0528789569

ִּטים.  ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבּׁשִ

שלחו לנו שם מלא, גיל, כתובת ותמונה עדכנית
                kids@meirkids.co.il :לכתובת דוא"ל

/// ההגעה לצילומים עצמאית ומחייבת עמידה בזמנים.

חולמים להצטלם לערוץ מאיר? 
רוצים להיות בכיתה עם אסי? 

ערוץ מאיר לילדים מגשים לכם חלום!  
   

לצילומים לעונה החדשה של אסי טוביה וחברים 
דרושים ניצבים!

נערים בגילאי 12-16
מבוגרים בגילאי 25-50
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w w w. a m a n a . c o . i l
ז  1-800-260-240   כ ר מ

ע ד י מ
אמנה

35דק’20דק’10דק’50דק’
באר 
שבע

קרית 
ארבע

גוש
עציון

ירושלים

שכונת ‘מצפה הנחל’
◆ ישוב תורני ◆ מיקום נגיש למגוון אפשרויות תעסוקה 

◆ לימוד תורה לילדי הישוב עם בחורי הישיבה ◆ סניף בני עקיבא נפרד 
 ◆ קהילה כיפית ותוססת ◆ אוירה יחודית ומרוממת 

◆ נוף אנושי מהמם ◆ נוף מדברי אלוקי

צמוד למדד תשומות הבניה 5/17 *ההדמיה להמחשה בלבד

ישוב קהילתי תורני
מעלה חבר מתחברים לרוח

א. מעלה חבר - תפור עליכם | ב. ברוכים הבאים| ג. מוזמנים לנסות בשמחה

א. הראל טל, אהרון רזאל, שולי רנד 
)ורוחמה בן יוסף לאשתי והבנות(
ב. מוסיקה ישראלית ישנה וטובה

ג. שם גלגלצ יש להם אחלה של עורכים שם 

המוסיקה שמתנגנת לך בסלון היא:

תבדוק אם זה מתאים לך
)תשובות במהופך(

לפרטים: שלמה  052-8109575
מצפה
מעלה חברהנחל

ישוב קהילתי תורנייישוב קהילתי דתי

בית דו משפחתי 113 מ”ר  
רק 809,000 ₪
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הסתכנות 
    להצלת כלל ישראל

בשבוע שעבר ראינו כי 'הערבות ההדדית' היא דו-כיוונית: 
היא מחייבת את הרבים להציל את היחיד, אך היא גם 
מחייבת את היחיד לגלות אחריות ולא לסכן את הרבים. 
הפעם נעיין בשתיים מן הסוגיות העוסקות בשאלת 

ההסתכנות להצלת כלל ישראל.
שאלה: אם כלל ישראל נמצאים בסכנה, האם האדם רשאי 

למסור את נפשו להצלת כלל ישראל?

יציאת רוצח מעיר המקלט להצלת כלל 
ישראל

במשנה במכות )יא, ב( נאמר שרוצח בשוגג אינו יוצא 
כלל מעיר המקלט ואפילו אם הוא יכול להציל את כלל 
ישראל: "ואינו יוצא לא לעדות מצוה, ולא לעדות ממון, 
ולא לעדות נפשות, ואפילו ישראל צריכים לו, ואפילו שר 
צבא ישראל כיואב בן צרויה - אינו יוצא משם לעולם".

נראה שהסיבה לכך שרוצח בשוגג אינו יוצא מעיר המקלט 
היא משום שבכך הוא מסכן את עצמו שהרי גואל הדם 
יכול להורגו. השאלה היא, אם רוצח בשוגג יודע שהוא 
יכול להציל את ישראל, האם הוא רשאי לסכן את עצמו 
ולצאת מעיר המקלט? האם כאשר המשנה אמרה שאינו 
יוצא מעיר המקלט, כוונתה לומר שאין מחייבים אותו 
לצאת ולהסתכן ואם רצה רשאי, או שאסור לו לצאת כלל?
בתלמוד הירושלמי נחלקו בשאלה זו: "אמר רבי אבהו 
צרכו לדבר שולחין ומביאין אותו משם. אמר רבי יוסי 
מתני' ]=המשנה[ לא אמרה כן אלא אפילו ישראל צריכין 
לו אפילו שר צבא כיואב בן צרויה אין יוצא משם לעולם" 

)מכות ב, ו(.
לפי שיטת רבי אבהו, רוצח בשוגג רשאי לסכן את עצמו 
ולצאת מעיר המקלט כאשר יודע שיכול להציל את ישראל. 
אך לפי שיטת רבי יוסי אינו רשאי לצאת משם. מובן 
שלא ייתכן שרבי אבהו חולק על המשנה שאמרה שאינו 
יוצא משם, אלא שכנראה מעמיד אוקימתא שהמשנה 
סוברת שאין לחייב את הרוצח לצאת מעיר המקלט, 

אך אם רצה לצאת כדי להציל, הוא רשאי לצאת למרות 
שמסכן את עצמו )ראה: 'ערוך השולחן' הל' חובל בחבירו 

סי' תכה סע' נז(. 
בנוסף, ה'פני משה' )שם( מסביר את המשנה לפי שיטת 
רבי אבהו שכאשר המשנה אומרת שאינו יוצא, מדובר 
רק במקרה שבו יש אחרים היכולים להציל את ישראל, 

אך אם אין ודאי שרשאי לצאת.
שואל רבי מאיר שמחה מדווינסק, אם כל ישראל 
צריכים את תשועתו של הרוצח, מדוע לא יעשו המלך 
או הסנהדרין תקנה האוסרת על גואל הדם להורגו? 
ומשיב שהתורה מכירה את טבע האדם ויודעת שגואל 
הדם יעשה הכל כדי לפגוע ברוצח ולכן "אין כח מלך 
ובית דין הגדול של ישראל להתנגד אל הטבע האדם 
וחמימותו" )אור שמח הל' רוצח ב, ד(. ולכן, הרוצח אינו 
מחויב להסתכן ולצאת מעיר המקלט אפילו למען עם 
ישראל. אך יש אומרים שאין להביא ראיה מכאן כי מטרת 
הגלות של הרוצח בשוגג לעיר המקלט היא לנתקו מן 
החברה ומהעולם החיצוני ולכן אינו יוצא משם אפילו 

להצלת ישראל )שבט מיהודה א, ה(.
אם כן, עלינו לברר את הדין ממקור אחר:

מסירות נפשם של פפוס ולוליאנוס
במסכת פסחים )נ, א( מסופר שרב יוסף בנו של רבי 
יהושע בן לוי היה חולה ונטה למות, כאשר שבה אליו 
הכרתו, שאל אותו אביו מה הוא שמע למעלה? אמר לו: 
"הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן". ומי הם 
הרוגי המלכות שמדרגתם גבוהה כל כך? אומרת הגמרא 

שהכוונה להרוגי לוד. 
מי היו הרוגי לוד? בתקופת השלטון הרומאי בארץ ישראל, 
נמצאה בת המלך הרוגה. השליט הרומאי טוריינוס חשד 
ביהודים שהרגו אותה וגזר להשמיד את כלל ישראל. 
אך שני אחים יהודים, פפוס ולוליאנוס, שהיו צדיקים 
גמורים, החליטו למסור את נפשם להצלת ישראל והסגירו 

עצמם לרומאים שכביכול הם שהרגו את בת המלך, ואמרו 
לטוריינוס שאין להאשים את כל ישראל ברצח, אלא רק 
את עצמם )ע"פ רש"י פסחים נ, א; ב"ב י, ב; תענית יח, ב(.
אך רבי יעקב משולם אורנשטיין )חי בפולין לפני כ200 
שנה( שואל בשו"ת 'ישועות יעקב' מי התיר לפפוס 
ולוליאנוס למסור את נפשם? והרי למדנו מהירושלמי 
בתרומות )סוף פרק ח( שאם האויב דורש שימסרו לו נפש 
אחת מישראל להצלת הרבים, אין למסור אותו ואפילו 
במחיר חייהם של הרבים. ואם כן, מדוע שלא נאמר גם 
כאן שאם הרומאים גזרו גזירה להרוג את כל ישראל, לא 
ימסרו נפשם שהוא נפש מישראל אפילו להצלת הרבים? 
ה'ציץ אליעזר' )חלק י"ז סי' עב( מסיק מדבריו שכשם 
שאסור לרבים למסור את היחיד להצלתם, כך אסור 
ליחיד למסור את עצמו להצלת הרבים ואפילו בהסכמתו. 
במקרה זה, הסכמתו אינה מועילה שהרי אסור לאדם 
'לשחק בתפקידו של אלוקים' ולהחליט מי יחיה ומי 
ימות, מי יכול להתיימר לאמוד את ערכו של היחיד ביחס 
לרבים? אולם, המקרה היחיד שמותר לאדם למסור את 
נפשו הוא רק להצלת כלל ישראל. "אם ירצו לעשות דבר 
כזה שהוא טובת כלל ישראל, יכולים למסור נפשם ואין 
עליהם חטא שמסרו נפשם" )ישועות יעקב יו"ד קנז סק"א(. 
כאשר אנחנו מדברים על כלל ישראל, הכללים הם אחרים 
לגמרי, שהרי מדובר ב"הצלת כלל האומה, שהיא היסוד 
לכל התורה ולכל קדושה" )שו"ת משפט כהן סי' קמד(.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק י"ב 

נתן קוטלר

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

מדרגות בעם
קיימות מדרגות בעם ישראל, כמו בכל חברה אנושית. 
יש בתוכו גדולי מוסר ורוח, אבל לא כולם נמצאים בדרגה 
זאת. יש גם ערך אידיאלי בכך שהחברה בנויה שכבות 
שכבות: שורה עליונה של אדירי תורה ובעלי רוח הקודש, 
ולמטה מזה אנשים פשוטים יותר שמשתדלים להתקרב 
לראשונים כמה שאפשר כדי לקבל מהם השפעה ויניקה. 
המשנה1 מונה דרגות שונות: חכמים, סופרים, חזנים 
]שמשים העוסקים בצרכי צבור, הקשורים לתלמידי 
חכמים[ ועמא דארעא. חשוב מאוד שכל הציבור יהיה 
קשור אל המדרגות האציליות ביותר. "אשרי העם שככה 
לו"2. לא כולם חכמים ואנשי רוח עליונים, אבל כאשר 
יש יחס נכון אליהם, נמשך אור גדול לעם כולו. זהו 

המצב האידיאלי של האומה.
יש אנשי קודש ואנשי חול, אבל החול לא מוכרח 
לעמוד בניגוד לקודש. יכולה להיות פגישה ביניהם. 
בבית המקדש היו לשכות שהיו פתוחות לקודש וגם 
פתוחות לחול. כן אנו מוצאים בגמרא: "אני בריה וחברי 

בריה"3. קיימת הבנה הדדית. מצב של קנאה ותחרות אינו 
הכרחי. ה'אני' אינו עומד בסתירה ל'אתה'. כולנו בריות 
של ריבונו של עולם. יש מקום לכולם. לכל אחד אופי, 
כשרון וסגנון משלו. לכל אחד — ערך חיובי. ממשיכה 
הגמרא: "אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה", וכולם 
שייכים לבניין כלל ישראל. רש"י מסביר: "אני — העוסק 
בתורה, בריה אני, וכן חברי עם הארץ, בריה הוא". אמנם 

חברי מחוסר תורה, אבל הוא שייך לכלל ישראל.
"והוא מלאכתו בשדה". בתוך אנשי המעשה, אנשי 
החקלאות הם 'מספר א''. ה'חתם סופר' קובע שעבודת 
הקרקע בארץ ישראל היא מצווה של תורה, ותוך כדי 
דיבור הוא מוסיף שיש גם עניין בבעלי מלאכה. ללא שאר 
אומנויות, גם כן אי אפשר לקיים את העם. לעומתן, יש 
מקום לדון אם מסחר הוא מקצוע רצוי. "כנען בידו מאזני 
מרמה"4. אבל במציאות העולם הזה יש גם צורך במסחר. 
אף חז"ל מזכירים את עניין המסחר לגבי פירות שמיטה.
אבל כל המדרגות בעם ישראל — כולל האנשים 
שאינם קבועים בתורה — צריכות להיות מקושרות 
עם גדולי ישראל, שהם החלק היותר פנימי ונשמתי 
שבאומה. זה עיקר עניינה של הישיבה, להוציא מתוכה 
את תלמידי החכמים האלה. כל אחד לומד פחות או 

יותר שנים, כל אחד לפי המציאות שלו. במשך השנים 
שאדם מתבסס בישיבה, הוא נעשה תלמיד חכם גדול 
בתורה, המקבל דמות של גדלות רוחנית ביהדות מתוך 

התקשרות לחכמים5.

1. סוטה דף נ"ט עמ' א'.
 2. תהלים קמ"ד ט"ו.

 3. ברכות דף י"ז עמ' א'.
 4. הושע י"ב ח'.

 5. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 171-4.

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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מיכה הנביא שולל דרך של עבודת ה', השמה לעיקר את העבודה החיצונית, 
הטכנית: "ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ה' ִאַּכף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום? ַהֲאַקְּדֶמּנּו ְבעֹולֹות ַּבֲעָגִלים ְּבֵני 

ָׁשָנה? ֲהִיְרֶצה ה' ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים ְּבִרְבבֹות ַנֲחֵלי ָׁשֶמן?..." )מיכה ו, ו-ז(.

במספר מדרשי חז"ל מתבאר שהדרך הנשללת כאן היא דרכו של בלעם 
הרשע. בלעם דימה 'לשכנע' את הקב"ה להסכים לדרכו ולקלל את ישראל, 

באמצעות הקרבת קרבנות רבים. 

אל מול טעות יסודית זו, מודיע הנביא מהי הדרך הרצויה בעיני ה'. הוא 
מצווה על שלוש הדרכות הנוגעות לכלל אורח החיים של האדם: "ִהִּגיד ְלָך 
ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם: ]א[ ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ]ב[ ְוַאֲהַבת ֶחֶסד]ג[ 

ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאֹלֶהיָך" )שם ח(.

במדרש אליהו רבה )פרשה כו( מבארים חז"ל כי בנבואה זו מודיע ה' 
לישראל כי עבודתו היא טבעית וישרה. היא מחזקת את החיים ולא מקשה 
עליהם: "כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: בני! כלום חיסרתי לכם 
]=האם עיקר עבודתי הוא שתחסרו את ממונכם בעבורי[? מה אני מבקש 
מכם? – הא איני מבקש אלא שתהיו אוהבין זה את זה, ותהיו מכבדין זה את 
זה, ותהיו יריאין זה מזה, ולא ימצא בכם לא עבירה ולא גזל ולא דבר מכוער 
)אלא( שלא תבואו לידי פסול לעולם, שנאמר הגיד לך אדם מה טוב וגו' 

)מיכה ו' ח'(".

במסכת מכות )כד, א( מבארת הגמרא כי מיכה הנביא תמצת בשלוש 
הדרכותיו את כלל מצוות התורה: "דרש רבי שמלאי: "שש מאות ושלש 
עשרה מצות נאמרו לו למשה... בא דוד והעמידן על אחת עשרה ]=תמצת 
את כל המצוות באחת עשרה מצוות עיקריות[, דכתיב: 'מזמור לדוד ]ה'[ מי 

יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו 
לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו נבזה 
בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימיר כספו לא נתן בנשך 
ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם'... בא ישעיהו והעמידן 
על שש ]=תמצת את כל המצוות בשש מצוות[, דכתיב: 'הולך צדקות ודובר 
מישרים מואס בבצע מעשקות נוער כפיו מתמוך בשוחד אוטם אזנו משמוע 
דמים ועוצם עיניו מראות ברע'. בא מיכה והעמידן על שלש, דכתיב: הגיד 
לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע 

לכת עם אלהיך...".

במה מיוחדות שלוש המצוות הללו? כיצד הן מהוות בסיס לכל התורה 
כולה? המהרש"א )בחידושי אגדות על הגמרא שם( מבאר כי מצוות אלו 
נובעות הן ממצוות ה', והן מן השכל האנושי הפשוט. על כן נאמר בתחילת 
הפסוק: "הגיד לך אדם מה טוב", כלומר מה שהשכל הישר גוזר, "ומה ה' 
דורש ממך" – מה מחויב מצד הקב"ה. יכולנו לחשוב כי הקב"ה עיקר דרישת 
ה' מן האדם היא לנסות לחרוג מאנושיותו, למסור את נפשו, את ממונו ואת 
חייו. אל מול זאת אומר מיכה הנביא, כי התורה כולה מעמידה את צלם 

אלוקים על מכונו, ומובילה את האדם להיות טוב וישר. 

בלעם הנביא נטה מן היושר והמוסר ואחז ברשע תחת חסד. בהיותו בדרך 
זו הוא דימה להתקרב לה' באמצעות הקרבת קרבנות רבים. לעומת זאת מודיע 
הקב"ה, כי כל התורה כולה מתחילה מן הקומה הבסיסית של דרכי המשפט, 
החסד והצניעות. רק על גבי הקומה האנושית הפשוטה, יכולות להיבנות כל 

הקומות של עבודת ה'. 

להפטרה
הרב יואב אוריאל

תמצית התורה כולה

שלוש פעמים מנסה בלעם הרשע לקלל את בני ישראל, וה' הופך לו את הקללה 
לברכה. ה' אינו כועס באותם ימים "מה אזעם לא זעם ה' ", ומביט עלינו במבט פנימי 

"לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל".
אבל כאשר בלעם מצליח בעצתו הרעה לפרוץ את גדרי הצניעות בעם ישראל, פורצת 
מגפה ומפילה עשרים וארבעה אלף מישראל. בלעם שהיה גאון ברשעות, ידע את 
נקודת התורפה של עמנו. חז"ל לימדו שבלעם אמר לבלק: "אלקיהם של אלו שונא 
זימה הוא, העמידו בנותיכם בזימה ואתם שולטים בהם" )ירושלמי, סנהדרין, פ"י, ה"ב(.
מכאן אנו למדים שהצניעות היא מידה מהותית ושורשית בעם ישראל ופגיעה בה 
היא פגיעה קשה וכואבת, שכל הזכויות והמעלות שלנו לא עומדות לנו כשמידה 
זו נפגעת ונפרצת. כך לימדנו רבינו הרצי"ה "נכון שיצר העריות הוא חזק, אבל יש 
לזכור שטהרת המחשבה, המעשים והמשפחה, שייכים לעצם הטבע של ישראל, 
לעומת חציפות הגויים בהתנהגות הגבר והאישה. קדושה שייכת לעצם תכונתם 
של ישראל-'ישראל קדושים', והיא מחוברת לטהרה ולצניעות" )שיחות הרצי"ה, 

פרשת קדושים(.
הרצי"ה הרחיב ודיבר בנושא הצניעות בכמה מישורים:

א.חברה מעורבת.
"אין לערבב בחורים ובתולות יהודיים. כל נשמה של בחורה היא חלק מקדושת ישראל, 
וכן כל נשמה של בחור... שניהם חלקים חשובים מאוד, אבל לא ביחד... הכל קדוש וחביב 
אבל לא בערבוביה." הוסיף ולימד רבינו שגם החינוך צריך להיות נפרד," גם חינוך 
מעורב אינו שייך לנורמליות היהודית... ערבוב  ילדים וילדות אינו דבר פשוט. הוא 
מנוגד לטבע האדם ולהלכות צניעות" )מתוך הספר צניעות טבע וחיים, מתורתו 

והנהגותיו של הרצי"ה(.

ב.צניעות האישה.
רבינו היה אומר, שחוסר הטהרה והצניעות שיש כיום ברחוב, נמשך מטומאת הגויים." 
גילוי בשר האישה הוא הפך הגמור לטבעם של ישראל. זוהי השפעה מן הגויים. 
אמיתיות מציאותם של ישראל היא טהרה וצניעות-קדושה... הקדושה שבישראל 

מחייבת צניעות יתר, וכיסוי הבשר דווקא במין הנקבה" )צניעות טבע וחיים(
ג.צניעות האיש.

הרבה פעמים דיבר הרצי"ה, על חוסר הצניעות שמתגלה בגברים ושאינו ראוי ואינו 
מובן "כמו כן, יש מצבים שבהם מתגלה חולשה בצניעות אצל גברים, אפילו תלמידי 
חכמים... זו חולשה! האם הכרחי שיהיה כן? גם לגבר מתאים להיות מכוסה, והצניעות 

שייכת למהות טבע היהדות..." )שם(.
נושא הצניעות מוזכר רבות בדברי חז"ל ואף נפסק להלכה בשו"ע אורח חים סימן ב' 
ה"ב. "אל יאמר אדם הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו". 
והמשנה ברורה מוסיף ומבאר: "וכן צריך ליזהר תמיד מחמת טעם זה, שלא במקום 

הכרח מלגלות מבשרו ואפילו מעט כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים".
כל כך כהו עינינו, שכשאנו קוראים דברים אלו אנו מרגישים שהם גבוהים מדי, ואולי 
לא שייכים כבר בימינו, אבל התורה והדרכותיה הן נצחיות, וצריכים אנו לחנך את 
עצמנו ואת ילדינו על ערך גדול ויקר זה. לעתים אנו רואים בני נוער שאין להם שום 
ידע בסיסי בנושא, והם מסתובבים במעיינות השונים בביגוד מינימאלי או בביגוד 
שראוי לו להיות מוצנע, ואין  להם שום מודעות לכך שמשהו פגום בהופעה הזו. 
ועלינו כהורים וכמחנכים להידרש לסוגיה וללמדם דרך אמת, להגביר את המודעות 
גם אצל הבנים, שצניעות שייכת לכל. היא המהות והטבע שלנו, והיא המביאה את 

האדם לעלות במעלות הקדושה והטהרה.

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה מעלת הצניעות באיש ובאישה



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320 באהבה ובאמונה   6

אסתר אברהמי

השפעת הילדּות על הזוגיות בנישואין )ג(
בשני החלקים הקודמים, קראנו על ההשפעה הרבה שיש לילדות בחיי 

המשפחה. עתה נבדוק, כיצד ההשפעה מתבטאת בזוגיות.

חשוב לציין שהגורמים למצבים השליליים בזוגיות אינם גזירה ששלא ניתן לשנותה. 
הכרת הגורמים, מהווה הבנה ולא הצדקה למקום השלילי שהאדם נמצא בזוגיות. 

יש לאדם בחירה כיצד הוא רוצה לחיות ובעבודה עצמית, בהתייחס לתכונותיו, 
יגיע למטרותיו. 

למשל, שני אחים  שגדלו בבית קשה, אחד ימשיך את ה"מסורת" והשני יתנהג 
באופן הפוך ממנו. או אשה שחוותה בילדותה דמות אם כנועה, גם היא עלולה 
להיות כנועה או להיות אסרטיבית, ויותר מכך, להיות לוחמת זכויות... השונות 

בין האחים היא עקב תכונות שונות ובחירה שונה.
אז מה קורה בזוגיות?

ישנו חלום, ש"כאשר נתחתן, נרפא את כל פצעי הילדות" - אם לא כיבדו אותי 
כילד, אשתי בודאי תכבד אותי. אם גדלתי בבית שלא פינקו אותי, מגיע לי שאשתי 
תפנק אותי. אם לא העריכו אותי בילדותי, בעלי תמיד יחמיא לי... שהרי הוא 

אוהב אותי וכן הלאה. 
כדי ליצור איזון בעבודת המידות של כל אחד מבני הזוג, הקב"ה מזווג שניים 

הפוכים בדרך כלל בתכונותיהם. 
לקראת הנישואין, בני הזוג מבטיחים לעצמם שיישארו אוהבים וקשובים כמו לפני 
החתונה. אלא שה"ברור מאליו" של אחד מנוגד ל"ברור מאליו" של השני וכאן 
מתחילים המאבקים. כל אחד רוצה לשמור על עצמו, בזה שאינו מוכן להודות, 

או אינו מודע לחלק שלו במערכת היחסים השלילית.
לעיתים, מי שמבין שעליו לשנות את דרכיו, מרגיש שהוא לא שווה.  זו תחושה 
קשה ולכן יתנגד לשינוי, אף שיודע שהשינוי לטובתו. לדוגמא: איש שגדל כבן יחיד 
עם מערכת יחסים עכורה, מתחתן עם אשה ממשפחה ברוכת ילדים, עם אווירה 
של שמחה ושיתוף וכו'. הוא אומר לה באמת ובתמים שהיה רוצה לחיות כמו 
במשפחתה. אך  בפועל, הוא מתלונן על הרעש, על השיתוף המשפחתי המוגזם 
לדעתו וכד'. הפער מבחינתו בין המצוי לרצוי, גורם לו להרגיש עד כמה הוא לא 
שווה )בעיניו( והוא מתקשה להתמודד עם תחושה זו. לכן הוא מחפש הסברים 

למה אי אפשר לנסוע למשפחתה, ובכך עלול לבודד את אשתו ממשפחתה 
ולגרום צער לשניהם. 

גבר שהוריו נזפו בו בילדותו כחלק מסגנון חיים, עלול להרגיש מול אשתו ילד 
נזוף כשהיא מעירה לו. היא חשה שהיא חיה עם ילד )למרות מידותיו הפיזיות( 
ומרגישה שאין לה תמיכה. היא מתוסכלת יותר ומעירה לו יותר והוא מרגיש 
קטן יותר וחוזר חלילה. לבסוף, שניהם מנסים לברוח מהנישואין הללו, במקום 

לבדוק את שורש הבעיה ולטפל בה.
ההתנהגות שסיגל  הילד לעצמו שמרה עליו. כשכעסו עליו: השתולל/ ברח/ 
בכה/שתק  ואז הניחו לו. עתה כשהוא נשוי, הוא מגיב באותן תגובות שנעשו לו 
כטבע שני )במקום לבכות -מתלונן(. תגובות אלה שהגנו עליו בילדותו, מזיקות 

לו בקשר הזוגי. 
ילד שספג ביקורת רבה, גם אם הבטיח לעצמו שלא יתנהל כך, ימצא את עצמו 

מבקר ללא הרף את אשתו.
ישנם מצבים שזוגיות שלילית של שני ההורים מופנמת בילדם, כך שהנזק הוא 
כפול ואולי גם לא מודע. לדוגמא, אשה שאמה דומיננטית ואביה אינו משמעותי. 
כדי לגלות נוכחות, האב העליב את הבת בדרך של צחוק וע"י כך הוריד את 
ערכה בעיני עצמה. היא הפנימה את דומיננטיות האם כדרך חיובית, וכשנישאה, 
השילוב של הדומיננטיות שלה וההסתגרות של בעלה עקב היותו ילד מוכה, גרמו 
לו להרגיש לא משמעותי. היא זקוקה ממנו להערכה כהשלמת החוסר מאביה, 
כך שהמשיכה לדרוש ולהיות דומיננטית יותר והוא המשיך להסתגר וכן הלאה. 

המעגל הסגור הלך והתעצם, וגרם לייאוש מהקשר ורצון לברוח מהנישואין. 
 הבנת המקורות להתנהלות הלא רצויה, נותנת פשר למצב הזוגי ומכאן ניתן 

להתחיל בשינוי לכיוון המטרות הרצויות.
בשבוע הבא נברר, כיצד יכולים הורים להשפיע טוב על ילדיהם וכיצד ניתן 

להתחיל לרפא פצעי ילדות בנישואין.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים המעניינים אתכם -
esteravr@walla.com 
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא באתר מכון מאיר <
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ר. ַחי ְלַצד ֲאִבי ַהַּצִּדיק ְוִאִּמי ַהַּצֶּדֶקת. ֲאִני ַנַער ְמאֹד ְמֻאּׁשָ
ֲאִני רֹוֵעה צֹאן ּוָבָקר, ִמְקצֹוַע ָאהּוב ָעַלי ְמאֹד. ִמְקצֹוַע 
ֶׁשַּמְׁשִאיר ִלי ְזַמן ְלִלּמּוד, ְלִהְתּבֹוְננּות, ִלְתִפָּלה. ֲאִני מֹוֵצא 

ְזַמן ָרב ְמאֹד ְלִלּמּוד ּתֹוָרה.
ָּדָבר ֶאָחד ַמְדִריְך ֶאת ְמנּוָחִתי: ַמָּצבֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל  "ִּכי 
מֹוְׁשִלים ָּבנּו ְּפִלְׁשִּתים"]1[. ֶזה נֹוָרא. ָאנּו ְמיָֹעִדים ַעל ִּפי ד' 
ִלְהיֹות ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש, ְואֹוָתם ֲאָנִׁשים ְּבזּוִיים 
בּות ְקַטִּנים,  ׁשֹוְלִטים ַעל ַאְרֵצנּו, ְוָלנּו ֵיׁש ַרק ִאֵּיי ִהְתַיּׁשְ

ָּבֶהם ָאנּו ַחִּיים.
ם ָקם ִּגּבֹור ִיְׂשָרֵאל ֶׁש"ֵהֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל"]2[,  ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ִׁשְמׁשֹון. הּוא ִהָּכה ָּבֶהם ְלֹלא ַרֵחם, ְּבעֹז ּוִבְגבּוָרה ָּכל ַחָּייו, 

ּוְבמֹותֹו  הּוא ֵהִמית יֹוֵתר ְּפִלְׁשִּתים ֵמֲאֶׁשר ְּבָכל ַחָּייו]3[. ֵאיֶזה 
ִּגּבֹור! ִהִּפיל מֹוָרא ַעל ַהְּפִלְׁשִּתים ּוֵמָאז ֵיׁש ֶׁשֶקט ַיֲחִסי.

יג, ַאְך ֵאיִני ִמְסַּתֵּפק  ֲאִני ֹלא ְמַזְלֵזל ֲחִליָלּה ְּבָמה  ֶׁשָעָׂשה ְוִהּשִׂ
ָּלנּו, ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתית. ַּבֶּזה. ָאנּו ְצִריִכים ַמְמָלָכה ִמּׁשֶ

ַוַּדאי ִּתְׁשֲאלּו אֹוִתי: ֵאיְך?  -ֵאיִני יֹוֵדַע, ֶּבֱאֶמת ֵאיִני יֹוֵדַע. ַאְך 
ֶזה ַמְטִריד אֹוִתי.

טֹוב. ַאְמִׁשיְך ְלַתֵּקן ִמּדֹוַתי, ְלהֹוִסיף ִיְרַאת ָׁשַמִים, ּוְלִהְתַעֵּמק 
ַּבּתֹוָרה. ּוַבּסֹוף ד' ָיִאיר ֵעיֵנינּו, ָיִאיר ֵעיַני.

1.  שופטים  טו יא.
2.  שם  יג ה.

3.  שם  טז ה.

ְמִגַּלת ָׁשאּול  2    ַהְּפִלְׁשִּתים  מֹוְׁשִלים
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

בדיחמין / הרב יואב מלכא
בן כפר עני  זכה בהגרלה וזומן למלון 5 כוכבים בעיר הגדולה. נרגש כולו ארז שק חפצים 

קטן ועלוב ועשה דרכו אל העיר. בדרכו שאל עוברים ושבים היכן הוא מלון פלוני. הגיע אל 
המלון פנה אל אחד מן המשרתים שהיה הדור בלבושו, הראה את כרטיס זכייתו והמשרת 

הובילו בכבוד מלכים אל עבר המעלית, נכנס הכפרי למעלית, השתומם ושאל את המשרת 
בפליאה: "מדוע החדר כה קטן הרי הבטחתם לי חדר מרווח במלון 5 כוכבים"

 ענה לו המשרת בבת שחוק: "זו רק המעלית ידידי!!!"
האדם מצד חומריותו אינו כי אם "עפר מן האדמה", ַּכפרי פשוט קרוץ חומר, אבל מצד נשמתו 
הוא רב מעלה וראוי להיכנס בעולמות עליונים ו"לשים בין כוכבים קנו" וזוהי זכייתו, אבל 
אין דרך להגיע אל מדורו העליון כי אם דרך העוה"ז הזה ונסיונותיו שהוא כדמות "מעלית" 
שאינה מרווחת אמנם אלא קטנת מידות אבל דווקא בה ודרכה יוכל להגיע למחוז חפצו 
והשלמתו. אבל דרכו של אדם להתלונן על מידותיה של המעלית לאמור, הן הבטחתם לי 
חדר שרד מרווח ומפואר ומה זה החדר הצר הזה. כי היחס בין עוה"ז לעוה"ב כבר נודע שהוא 
כיחס הפרוזדור לטרקלין ודרכו של פרוזדור שהוא אינו התכלית אלא צינור המוליך אליה. וכן 
עוה"ז הוא מקום העמל ואווירו דחוס אלא שדווקא הוא מוכשר להוליד מתוכו עוה"ב. ואדם 
המתלונן על מצבו הדחוק  בעוה"ז  ראוי להשיב לו: עליך להתייחס לעוה"ז ולכל תכולתו כאל 
מעלית שעניינה להעלות אותך למקום העליון ואז יבוא הכל על מקומו בשלום, כי ידע ערכו 

של כל רגע ורגע של חיי עוה"ז.

ספק? / בעל תשובה
עם כל הרוחות שמסביבי והחדשות לבקרים על גיורים וקונסרבטיביים ורפורמים וכל מיני 
חדשנים למיניהם שמעגנים את דבריהם בדברי חז"ל ובפרשנים שונים, ומוצאים היתרים 
שונים ומשונים לקולא בדברים שאין עליהם ספק, הרגשתי פתאום כיצד מחלחל הספק הזה 

בי, האם הדרך שבחרתי בה היא האמיתית והמדויקת... 
וכך תוך כדי מחשבות נשאתי את עיני אל הספריה הענקית שם, בבית המדרש, ומבטי חלף 
ממדף למדף. סדרי משנה וגמרא, ראשונים ואחרונים, ספרי אמונה ומחשבת, ספרים שליוו 
את עם ישראל אלפי שנים, של אנשים ענקיים בחכמתם וברוחם, במוסרם ובהנהגותיהם... 

ספרים שמאירים לי את דרכי החדשה. האין זו דרך המלך שבה צעדנו עד הלום?? 
ופתאום אני מתרגש, מרגיש שדמעות חונקות את גרוני... לדעת שאני היום, והרמב"ם והאר"י 
ורשב"י ועוד ועוד, עמדו כמוני באותה תפילה מול ה', שמרו את אותן הלכות, וינקו הכל ממקור 

הכל, בכזאת ודאות... אז מי אני בכלל... בלעדי כל זה...

פנינים 
לשבת

"לא נחש ביעקב"
בפסוק לא נחש ביעקב כו' כעת יאמר ליעקב ולישראל 
מה פעל אל. ואיתא בגמרא נדרים כל מי שאינו מנחש 
מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אינם יכולין 
לכנוס שם. והוא מדה במדה על ידי שאינו רוצה לחקור 
בשכלו ומאמין בהנהגת הבורא יתברך, לכן מגלין לו הכל 

מהשמים... )שפת אמת, בלק(

קללתה של ברכה
...דווקא אותם צלילים נהדרים של ברכת בלעם הפכו למסוכנים ביותר. את אשר לא הצליח בקללתו הצליח בברכתו. אחרי אותם דברי שבח מוסרת לנו 
התורה למקוטעין גם את דברי העצה שמסר אותו רשע לבלק בצנעא: "לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך" )כד יד(. ותכף ומיד אנו קוראים בתורה 
"וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב" )כה א( ולבסוף "ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף" )שם ט(. אם בעוד שהיה ישראל עם 
אשר "לבדד ישכון" מבודד מהגויים ובלתי מובן להם, היה הוא גם "ובגויים לא יתחשב", לא מתחשב בדעתם ולא להוט לקרבתם, הרי דברי הברכה מפי 
הקוסם המפורסם צדו את לבותיהם: משמע שהעולם הגויי אינו כל כך זר ורחוק, משמע שיש מקום ליצור הבנה אתם. ואם כן, הרי ראוי להתקרב אליהם: 

"ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן, ויצמד ישראל לבעל פעור..." )שם ב-ג(. )שיח שאול, הרב שאול ישראלי, בלק(

בלעם "הרשע"
"וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי" 

)כב ב( 
יש להבין: כיוון שבלק הוא ששכר את בלעם, מפני מה 
אומרים בלעם הרשע, ולא בלק הרשע? יש ליישב, שבלק 
פעל מתוך מניעים אמתיים, מתוך דאגה כנה לעמו, ולכן אין 
הוא נחשב רשע. אבל בלעם שנא את עם ישראל בעומק 
לבו, ושאיפתו היתה: "ואגרשנו מן הארץ". ועוד, בלק עשה 
זאת להגנת עמו, ובלעם – לשם בצע כסף. שילוב שתי 
הסיבות מבהיר מדוע אנו מכנים את בלעם בתואר: "הרשע".

)דברי מרדכי, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בלק(
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ממשיך מחילה כללית על הכל, וכל הקרוב קרוב קודם, על ענפי שורשיו, מצד את המקום ומשמח את הבריות. ובתחילה צריך למחול לעצמו, ואחר כך הוא לעצמו ולעולם כולו, ובזה הוא ממשיך סליחה ואור חסד על ההויה כולה, ומשמח האדם הכואב תמיד על עוונותיו ועוונות העולם, צריך הוא תמיד למחול ולסלוח 
הנשמה, ועל משפחתו, אוהביו, אומתו, דורו, עולמו וכל העולמים...

)ערפלי טוהר, נג(

הרב שלמה אבינר

אסור לפורר את האומה
ראיון ברדיו

ש: הרב היה אחד מהרבנים שחתם על מכתב תמיכה 
בראש הממשלה על עמדתו לגבי הכותל וחוק הגיור.  
אבל יש רבנים שאומרים שהחוק מפורר את החברה 

הישראלית מהחברה היהודית העולמית.
ת: מה אתה שואל?  אתה שואל אותי על דעתי 

או  על דעתם של אחרים? 
ש: בסדר, אז למה הרב בירך את ראש הממשלה?

ת: כי הוא הראה אחריות גדולה לאומה הישראלית.  
לא משנה אם הוא עצמו דתי או לא דתי, העיקר 
הוא אחדות באומה.  אי אפשר שכל אחד יגייר 
מי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה.  גיור הוא עניין 
כלל-ישראלי.  אי אפשר שרב א׳ יפסוק שאדם  פלוני 
הוא יהודי ורב ב׳ יפסוק שהוא גוי.  לגבי כשרות 
אפשר להסתדר אם רב אחד אומר שמזון זה כשר 
ורב אחר אומר שהוא טרף, אפשר לאכול או לא 
לאכול, זה לא סוף העולם.  אבל לא יתכן שבתי 
דין יגיירו על ימין ועל שמאל איך שהם רוצים.  
הגר המסכן חושב שהוא יהודי ואחר כך אומרים 
לו שהוא גוי.  מי שתומך בבית דין פרטי לגיורים 
הוא מפורר את האומה ולא ההיפך.  חייבת להיות 
הגדרה אחת מי הוא יהודי ולא כמה הגדרות.  
מי שקובע בעניינים כלל-ישראליים הוא הרבנות 
הראשית לישראל.  כדי לגייר צריך את אישורם.  
אני גם גיירתי אנשים במקום שאני גר אבל הייתי 
ממונה על ידי הרבנות הראשית.  אם זה לא כך, 

זה מה שיפורר את האומה.
ש: הבית היהודי לא כל כך תומך בחוק הגיור.

ת: שוב אתה שואל אותי על דעתי או על דעתה 

של מפלגה?
ש: כרב בציבור הציוני-הדתי, אני שואל על העמדה 

של המפלגה הציונית-הדתית.
ת: אין הלכה ציונית-דתית.  יש תורה אחת.  חברי 
הכנסת של הבית היהודי הם נחמדים, אני אוהב 

אותם, אני מעריך אותם אבל הם לא פוסקי הלכה.  
אני לא רופא ולכן אני לא נוקט עמדה בענייני 
רפואה.  אני לא סנדלר ולכן אני לא נוקט עמדה 
בענייני סנדלרות.  כך רק פוסקי הלכה קובעים 

מהי ההלכה. 

עשו עכשיו מנוי
ועולם מלא הפתעות ייפתח בפניכם:

אתר חדש ומשוכלל
ואפליקציה חדשה 

וחינמית להורדה

meirkids.co.il
חוגגים עשור בקיץ עם ערוץ מאיר לילדים

'

חידות ופרסים 

שווים!
טיסה בשמי הארץ, 

מפעל השוקולד דה קרינה, 
החוה של חווה, מעלית הזמן, 

בריכה משפחתית ועוד..

הכל בחסד 
 תכנית הנתינה 

שמשגעת את המדינה מעמול 3 
עם דמויות חדשות 
מעל לכל הציפיות!

וכל זה רק ב-36 ש"ח לחודש לנרשמים באתר!

לפרטים: 050-2763999

תרומה לקהילה
הנצחת הורים ובני משפחה

במחלקות שונות בבית החולים
ובמרכז בריאות הנפש

זכרון והנצחה
ליקרים לך


