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בס"ד |שבת פרשת חיי שרה כ"א חשון ה'תשע"ח | גליון 1143
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

 "כל שנותיה היו לטובה"
"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני 

חיי שרה".

רש"י דורש את התוספת "שני חיי שרה" - ללמדנו שכל 
שנותיה היו לטובה. אבל לכאורה חיי שרה לא היו קלים, 
אדרבא היו חיים קשים ומסובכים ומלאי סבל וצרות: היתה 
עקרה שנים רבות, לא היה לה בית קבוע, נדדה ממקום למקום, 
היו לה סיבוכים עם הגר וישמעאל שהציקו לה וליצחק בנה, 
נלקחה לבית פרעה ולבית אבימלך – כיצד אם כן אפשר לומר 
שכל חייה היו לטובה? אלא שרה אמנו היתה בעלת אמונה 
גדולה וביטחון בשי"ת, לא רק אמונה במציאות השי"ת אלא 
גם ידיעה והכרה ברורה וודאית שכל מה שהשי"ת עושה הוא 
עושה לטובה, ככתוב "טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו" 
וכדברי רבי עקיבא "לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד 
רחמנא לטב עביד" )ברכות ס ב שו"ע אור"ח רל ה(, דהיינו 
מה שעושה הקב"ה הוא לטובה. ותמיד היתה שרה אומרת 
לעצמה ולאחרים "גם זו לטובה" כנחום איש גמזו – רבו של 
ר' עקיבא. וכדברי ר' יהודה הלוי בכוזרי "האבות היו מאמינים 
באמונה שלמה ... עד אשר אילו מצאתם רעה כל ימיהם לא 

היתה אמונתם האלוקית נחלשת" )כוזרי מאמר שני(.

נכון לעכשיו, מעשה אבות סימן לבנים. עם ישראל עבר 
במשך אלפי שנים צרות, ייסורים וסבל, ועדיין ישנם קשיים 
וסיבוכים לכלל ולפרט. אבל אמונת האבות והאמהות שהכל 
עושה הקב"ה לטובה וסוף טוב הכל טוב - מוטבעת בלב 
האומה ובלב כל יהודי ויהודי, אמונה שמאפשרת לנו להמשיך 

ולחיות ולבנות ולצפות לישועה השלמה.

נכון לעכשיו                

ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה. 
הרב זיו רוה / 2

המחלוקת בחצר המלך דוד במרד אדוניהו 
להפטרה הרב יואב אוריאל / 3

לרוע אין קיום לטווח הרחוק
 סידרת הרע-הרעּוע נתן קוטלר / 4

השמח בחלקו
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 4

אבי האומה - ראש המחנכים
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

זה השידוך שלי?!
זוגיות אסתר אברהמי / 6

לגדול 
 באהבה

ערוץ מאיר לילדים / 7

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

עדי חיה ע''ה
 בת יחזקאל ודפנה דיאמנט

במלאת שתים עשרה שנה לפטירתה.
עלייה לקברה בבית העלמין בקרני שומרון
ביום רביעי כ''ו במרחשון תשע''ח )15.11.17(

16:00 מנחה ואזכרה בבית העלמין
17:00 התכנסות בביהכנ''ס "היכל רפאל" בגינות שומרון

17:15 הרצאה מפי הרב ישראל פולק "המלאך בלבן"
18:15 אנסמבל - ניגון ירושלמי עם הלל מאלי

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת אבינו היקר

ר' אליאס )עובדיה( בן ויקטוריה ז"ל 
אוהב התורה
ומוקיר רבנן

נלב"ע בכ"ח חשוון ה'תשס"א
תנצב"ה

יום עיון בנושא: 

יום הסגד כמנוף לצמיחה 
רוחנית לעדת ביתא ישראל

 פרטים בעמוד 3
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מדוע בוחן אליעזר אם ראויה רבקה ליצחק דווקא במידת 
החסד? שנאמר: "ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר יְֹצאֹת 
ִלְׁשאֹב ָמִים. ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם 
ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה אָֹתּה הַֹכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני1".

זאת, מפני שרבקה צריכה להיות ראויה להיכנס לביתו של אברהם, 
שהיה רודף כל ימיו אחר החסד. זו היתה גם מידתה של שרה אמנו, שהרי 
היתה מגיירת את הנשים ומכנסת אורחים, והיתה 'אשת אברהם' בכל מפעלי 
חסדו. עד שלא שקעה שמש החסד של שרה לא זרחה שמשה של רבקה. 

ֶשׂק ֱאִליֶעֶזר שתלמיד  מֶּ דבר נוסף, ידוע שמידתו של יצחק היא גבורה, ודַּ
חכם היה, הדולה ומשקה מתורת אברהם לרבים, ידע שמיזוג הגבורה עם 
החסד, הוא דבר יקר הנצרך להמתקת הגבורה. ואמנם יצחק אבינו חי כדמות 
שמימית של צדיק נסתר, הבטל אל הסדר האלוהי העליון, ונפעל כולו רק 
מרצון ה'. לכן נהג הרב צבי יהודה להדגיש בשיחותיו שיש מיעוט סיפורים 
עליו בתורה, כיוון שהוא אינו שייך ממש לעולם הזה. הוא 'עולה תמימה', 
וכל אישיותו מתעלה בכל עת אל העולם הרוחני. אך לא רבים הם היכולים 
לחיות כיצחק, כשם שהעולם אינו יכול להיבראות רק במידת הדין2, על כן 
שיתף ה' את מידתה של רבקה, ביצירתו של יעקב, כשם ששיתף את מידת 

הרחמים בבריאת העולם. 

ואכן, מיצחק ורבקה נולד יעקב, שמידתו תפארת הממצעת בין החסד 
לגבורה, ונוטה מעט כלפי חסד. מידתו הממוזגת של יעקב היא המתאימה 
ליצירת האומה הישראלית, אומה של גומלי חסדים ומלאי גבורה כאחד. מידת 
תפארת יעקב, איננה כשמש החסד המאירה לכל כיוון. נמשלת היא לפארות 
האילן, לענפים הגדלים וממשיכים חיים, אך בכיוון ממוקד המצמיח פירות. 
חז"ל המשילו את החסד למים. מים הנשפכים בלי גבול מתבזבזים ויכולים 
אף להזיק ולהטביע. מידת התפארת היא מעין המשכת המים בצינורות 
במידה המצטמצמת לפי כוח המושפע לקבלם, ודווקא בדרך זו החיים 
בפריחה ועילוי מתמיד. משילוב מידותיהם של יצחק ורבקה, יתפשט החסד 

לפי יכולת העולם לקבלו, עד שתתוקן האנושות בדרך ה'. 

"ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים", וכי מה זה משנה היכן עמד? אלא שעשה 
כן על מנת לבחון את הנערה במים שהם בחינת חסד כאמור. "ְוָהָיה ַהַּנֲעָר 
ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה", דבר זה 
דורש ביאור, והלוא יכול היה לבוחנה אם תשאב מים לאנשיו ודיו בכך, מדוע 
לנסותה בחסד מופלג שכזה, שתיזום מעצמה השקאת גמליו בלא שביקש?

תשובה לשאלה זו, מתבארת בספר 'באר מים חיים'3, מתוך חילוק נפלא 
ביותר, בין האוחז במידת החסד ובין בעל מידת הרחמים. במסכת שבת4 
מבארים חז"ל שדרכם של גומלי חסדים לרוץ אחר דלים. כי בעל החסד רץ 
ורודף תמיד להשפיע חסדיו, ולא יוכל ממש להיות בלא זה בשום אופן. דומה 

הדבר למינקת, שכאשר יבוא לה החלב בדדיה, תרדוף ותחפש את תינוקה 
להניקו, כי החלב מצערה ולא תוכל לסובלו, ואפילו תחפש לה תינוק אחר 
להניקו. וכך ברא הקב״ה הכל כעין דוגמא של מעלה, כי בחינת המשפיע היא, 
שלא יכול להיות בלא השפעת טובו כלל, ויש לו תאווה וחמדה גדולה לזה, 
ועונג המשפיע הוא גדול משל המקבל. כן בעל החסד, לבבו יבער וישקיף 
ויראה ויביט, אולי ימצא איש אשר יצטרך אליו ויעניק לו מטובו, ובבוקר 
יעמוד וילך וירדוף וישאל אחר הדלים והאביונים, אולי ימצא להיטיב להם 

כי חפץ חסד הוא, שנאמר: "רֵֹדף ְצָדָקה ָוָחֶסד ִיְמָצא ַחִּיים ְצָדָקה ְוָכבֹוד". 

אך בעל רחמים הוא מי שאין לו מדה זו, לרוץ אחרי הדל לשאול עליו 
אולי ימצאהו, רק אם כבר פגש בעני, ויביט בפניו ובצערו, אז ירחם עליו 
ולא יוכל לראותו סובל, ויתן לו מטובו. אבל אם לא יראה את העני כל ימיו, 
לא יזכור מעצמו לומר אולי יש עני או נצרך להטיב לו מחסדו. והנה חילוק 
גדול יש בין איש חסד למדת המרחם, כגבוה שמים מעל הארץ, כי בעל 
החסד תמיד רודף אחר ההטבה, ומקדים להכניס אורחים לביתו, ומאכילם 
ומשקם בשמחה ובטוב לבב עד אין שיעור. ולאו דווקא לעני גמור שאין 
לו מה לאכול יתן פת להחיותו, אלא אפילו עשיר שעני הוא באותה שעה, 
או סתם מי שרוצה ליהנות מטובו. וגם כשהוא מיטיב לאחר, יתן לו יותר 
משביקש. לכן השגחת ה' על בעל החסד גדולה, שהרי ידוע ש"במידה שאדם 
מודד מודדין לו5", והקב"ה רודף לעשות צדקה וחסד עמו, גם אם הוא אינו 
מתפלל ומבקש מלפניו כלל. ולפעמים אף אינו יודע כלל מהדבר, אך הקב״ה 
מפליא לו נסים ועושה לו חסדים. לא כן אצל המרחם, כי הקב״ה ירחם עליו 
בעת צרה, בשעה שיצטער ויבקש רחמים מבוראו, אז ירחמהו עושהו, אך 

לא קודם לכן לראות בצרתו.

וזה היה האות לאליעזר שרבקה גומלת חסדים היא, כיוון שיזמה והוסיפה 
מעצמה על בקשתו, והשקתה גם את גמליו. והרי צער בעלי החיים נוגע 
פחות ללב האדם, ואף שיש בו ציווי מן התורה, מידת חסד גמורה היא 
שתשקה רבקה גמליו של אדם שאינה מכירה. ידע והבין אליעזר, כי "אָֹתּה 

הַֹכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק". 

"יפה שיחתן של עבדי אבות, יותר מתורתן של בנים6"...

1.  בראשית כד
2.  ע"פ בר"ר יב, טו

3.  לרבי חיים טורר מטשרנוביץ' זצ"ל
4.  שבת קד

5.  משנה סוטה א, ז
6.  ב"ר ס' ח'

שיר, פיוט ומפגש רוחני

מופע חדש
פרוייקט גן רוה

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

מתאים לקהילות,
בתי כנסת

ומוסדות חינוך

ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה. 

לפרשה
הרב זיו רוה

ניתן להשיג את כל ספרי ההוצאה
ברח' אבן ישראל 3 ירושלים

ניתן להזמין בטלפון: 02-9973168
www.HavaBooks.co.il :או באתר

חדש!
מורה הנבוכים ב

ספר פירוש מאת 
הרב שלמה אבינר 

על משנתו האמונית 
של הרמב"ם

כרך חדש!
חלק ראשון, נ־עו

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* 

ניתן להאזין לשיעורו 

של הרב דב ביגון 
בכל מוצ"ש בשעה 19:00 

בכאן מורשת

בתדרים:

100.7     92.5     90.8     90.5 
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כאשר אדוניהו פעל להמליך את עצמו, התגלו 
שתי דרכי פעולה בסביבת דוד – "ַוִּיְהיּו ְדָבָריו ִעם יֹוָאב 
ֶּבן ְצרּוָיה ְוִעם ֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ַוַּיְעְזרּו ַאֲחֵרי ֲאדִֹנָּיה. 
ְוָצדֹוק ַהּכֵֹהן ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוָנָתן ַהָּנִביא ְוִׁשְמִעי 
ְוֵרִעי ְוַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד ֹלא ָהיּו ִעם ֲאדִֹנָּיהּו" )ז-ח(. 
המחלוקת שנוצרה בין סובבי המלך בולטת מאד 
בהשוואה למרד אבשלום. כאשר אבשלום קם 
למלוך, אף אחת מדמויות המפתח שסבבו את דוד 
בקביעות לא הלך אתו. אבשלום לקח מאתיים איש 
שאף הם הלכו בתמימות ולא הבינו את מטרותיו - 
ם ְקֻרִאים  "ְוֶאת ַאְבָׁשלֹום ָהְלכּו ָמאַתִים ִאיׁש ִמירּוָׁשלִַ
ְוהְֹלִכים ְלֻתָּמם ְוֹלא ָיְדעּו ָּכל ָּדָבר" )טו, יא(. רק את 
אחיתופל, שעד למרד אבשלום לא נודע ולא נזכר 

בסביבת דוד, הצליח אבשלום למשוך למחנהו.
והנה, במרד אדוניהו, יואב ואביתר אשר ליוו את 
דוד לאורך שנים רבות, הולכים כעת עם אדוניהו. 

מדוע עשו זאת?
ניתן היה לטעון כי סברתם היתה כי דוד ממילא זקן 
והמלכת אדוניהו אינה מרידה בו. היתה זו בחירה 
של מי שירש אותו בלבד. אולם בפרק הבא בספר 
מלכים )ב, כו( קובע שלמה במפורש כי המלכת 
אדוניהו היא מרידה בדוד עצמו: "ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן 
ָאַמר ַהֶּמֶלְך ֲעָנתֹת ֵלְך ַעל ָׂשֶדיָך ִּכי ִאיׁש ָמֶות ָאָּתה". 
וכן מפרש שם הרד"ק: "חייב מיתה הוא מי שמרד 
במלכות ואביתר מרד בדוד שהיתה ידו עם אדניהו 
והיה יודע כי בדעת דוד להמליך שלמה או אפילו 
לא היה יודע מרד היה להמליך מלך בחיי דוד שלא 

ברשותו".
לא רק זאת. החיד"א )חומת אנך( מבאר שיואב ואביתר 
היו מארגני המרד, והם ששידלו את אדוניהו לנקוט 
בדרך זו! - "'ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר 
הכהן ויעזרו אחרי אדוניה'... ובא הכתוב להודיע דעיקר 
הדבר היו יואב ואביתר. רק דעשו המצאה שאדוניה 
יפרסם הדבר כאלו הוא עיקר והם יהיו לו עוזרים לבד. 

אבל לפי האמת הם היו העיקר". 
יש להבין, אפוא, מה הביא את יואב ואביתר למרוד 

בדוד ולהמליך את אדוניהו?
ר' עזריה פיג'ו מבאר בספרו בינה לעיתים )דרוש לב( 
כי החיבור בין יואב ואביתר לאדוניהו נוצר ביזמתו 
של דוד עצמו! דוד לא הוכיח את אדוניהו אשר היה 
טוען כי הוא ימלוך. אך הוא שלח שניים מנאמניו 
להתחבר אליו כדי להשגיח עליו מקרוב ולהטותו 
לדרך טובה. אך לבסוף תחת שהם ישפיעו עליו, 
השפיע הוא עליהם: "ִעם שלא דיבר המלך דוד עם 
אדוניהו ממש, מכל מקום היו דבריו של המלך עם 
יואב ואביתר - להיותם יועצים ואנשי סודו של אדוניהו 
ומחזיקים ידו, עמהם דיבר התרעומת שהיה לו על 
זה, למען הם עצמם, שהיו סיבה במרד זה, יתקנו 
המעוות, ויחזירו את אדוניהו למוטב. והנה, במקום 
שהיה להם לשמוע דברי המלך ולהחזיר את אדוניהו 
מרעתו, אדרבה, נמשך מזה להיפך, שעזרו אחרי 

אדוניהו ולא שמו לבם למאמר המלך".
ועדין יש להבין – מה בסופו של דבר הביא את השניים 

לפנות כנגד דוד? כיצד הצליח אדוניהו לשכנעם?
הרלב"ג )וכן המלבי"ם( מבאר כי היתה זו נגיעה 
אישית של שניהם. שניהם ידעו כי דוד חפץ להרחיקם 
מתפקידם: "ויואב גם כן נמשך לאדניה ועזרהו על 
הממלכה כדי שיאהבהו ולא יסירהו מהיות שר צבא 
כי נתבאר לו כי לב דוד להסירו ממעלתו בעבור 
דבר אבשלום. ואביתר הכהן גם כן ראה כי דוד היה 
נותן יותר מהכבוד והמעלה לצדוק ממה שהיה נותן 
לאביתר, וזה מבואר מהספורים הקודמים שהקדים 

בהם דוד צדוק לאביתר".

יד ההשגחה
מעבר לשיקוליהם של יואב ואביתר, ניכרת יד ה' 

שפעלה להוביל את העניינים אל מחוז חפצה. 
השותפות של יואב ואביתר במרד אדוניהו הובילה 
לדחייתם ממעמדם - מיד בתחילת מלכות שלמה 
הוא גירש את אביתר והרג את יואב. והנה, כאשר 
מתאר הנביא את גירוש אביתר, הוא מפנה את 
המבט לרצון ה' העומד מעל כל המאורעות - 
"ַוְיָגֶרׁש ְׁשֹלמֹה ֶאת ֶאְבָיָתר ִמְהיֹות ּכֵֹהן ַלה' ְלַמֵּלא 
ֶאת ְּדַבר ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַעל ֵּבית ֵעִלי ְּבִׁשֹלה". עשרות 
שנים עמדה נבואת ה' להדיח את בית עלי ולא 
התקיימה. מתברר כי החלטת אביתר ללכת עם 
אבשלום היתה אמצעי ביד ה' לבצע בו את גזר 

הדין שרבץ על משפחתו.

להפטרה
הרב יואב אוריאל

המחלוקת בחצר המלך דוד במרד אדוניהו

15:00 הרה"ג חנניה בלומרט, רב העדה האתיופית בבת ים.
"למה לא מבינים את יהודי אתיופיה"

15:45 מנחה
16:00 מר זכריה זוודו יונה, בנו של יונה.

"לדמותו של המחנך – יונה בגולה ע"ה"
16:45 ראש הישיבה הרה"ג דב ביגון. 

"דברי ברכה"
17:00 הרה"ג יוסף הדנה, רבה הראשי של העדה האתיופית .

 "ענייני דיומא"

17:30 הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א.
18:00 הרה"ג ראובן וובשת, רב העדה האתיופית בקריית גת.

"מנופים לצמיחה רוחנית בעדה"
18:45 הרה"ג רפאל אלמו, רב העדה האתיופית בשכונת אזורים בנתניה.

"הסגד בראי ההלכה לימינו"
19:35 ערבית

20:30 הרה"ג משה ברוך, רב העדה האתיופית באשדוד.
"תפילתם של קסי העדה האתיופית" 

בחסות משפחת ונגרובסקי לעילוי נשמת האם שרה ע"ה

בס"ד

מכון מאיר שמח להזמין את הציבור הרחב 
ליום עיון בנושא:

יום הסגד כמנוף לצמיחה רוחנית 
לעדה האתיופית )ביתא ישראל(

הכינוס יתקיים אי"ה ביום שני כ"ד חשוון התשע"ח 
במכון מאיר, ברח' שדרות המאירי 4, קריית משה, ירושלים.

יום העיון יוקדש לעילוי נשמת גשה בן מברט ואלמו בן דג'ן 
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לרוע אין קיום לטווח הרחוק
בשבוע שעבר ראינו שתפקיד הרע בעולם הוא 
להתסיס ולעורר את כוחות הטוב להילחם ברוע 
ועל ידי כך יתעצמו כוחות הטוב ויתקנו את העולם. 
הפעם נברר מתוך המקורות את ארעיותו של הרע.

הרוע מתפוגג כמו עשן
שאלה: בתפילת הימים הנוראים אנו אומרים "וכל 
הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון 
מן הארץ". השאלה היא מדוע הרשעה משולה לעשן?
תשובה: לפני שנים מספר השתתפתי בתרגיל צבאי 
שבמהלכו נדרש הגדוד לכבוש יעד מסוים. במהלך 
ההתקדמות הופעל מיסוך עשן כדי להסתיר את הכוחות. 
כאשר מפעילים מיסוך עשן, כמעט אי אפשר לראות 
דבר. בהתחלה העשן נראה סמיך כמו קיר, אך בהמשך, 
הרוח נושבת והעשן מתפוגג. הרוע דומה למיסוך עשן, 
הוא נראה דרמטי ולפעמים אף מלחיץ, הוא מומחה 
בהסתרת הטוב ובהפצת פסימיות וייאוש. אך האמת 
היא שהוא מתעתע בנו, שהרי בטווח הרחוק אין לרוע 
קיום אמיתי. כשם שהרוח מפזרת את העשן, כך הרוח 

והערכים מפזרים את הרוע. 

העשב, עץ התמר והארז
שאלה: ב'מזמור שיר ליום השבת' נאמר "ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים 
ְמָדם ֲעֵדי ַעד...  ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהּׁשָ
ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה" )תהלים צב 
ח-יג(. מדוע משולים הרשעים לעשב ואילו הצדיקים 

משולים לעץ התמר והארז?
תשובה: איזו תכונה יש בעשב שאין בעץ התמר ובארז, 
ואיזו תכונה יש בעץ התמר ובארז שאין בעשב? לעשב 
יש יתרון בכך שגדל במהירות רבה ואילו לעצי התמר 
והארז יש חסרון בכך ששניהם גדלים לאט מאוד. לעומת 
זאת, לעץ התמר יש יתרון בכך שהוא נותן פירות ולארז 

יש יתרון שהוא חזק ויציב לטווח הרחוק. 
ניתוח זה הוא בדיוק ההבדל בין הרשעה לבין הצדק. 
ואמנם נראה שכמו העשב שגדל בחטף, כך הרשעים 
צוברים כוח ושליטה במהירות רבה. אך כשם שהעשב 
אינו מחזיק מעמד הרבה זמן, כך הגדילה המהירה של 
הרוע היא ארעית בלבד. לעומת זאת, אמנם לוקח 
לצדיקים זמן רב להתעורר ולאחד את כוחותיהם כנגד 

הרוע ולהעמיק את ערכי הצדק בעולם, אך כאשר הם 
מקיצים הריהם חזקים ויציבים כמו ארז ומצמיחים 
פירות לטווח הרחוק. כך מלמדנו הרב הירש בפירושו 
לתהלים: "במהירות צץ הרשע כעשב, אך עד מהרה 
הוא נכרת. אך לאט לאט כתמר צומח הצדיק, אולם 

תחת זאת ישגה, הוא חזק ויציב כארז" )שם יג(.  

ההיסטוריה מוכיחה שהרוע מתמוטט 
בטווח הרחוק

שאלה: בתחילת 'מזמור שיר ליום השבת' נאמר לגבי 
התמוטטות הרשעה ונצחיות הטוב "ִאיׁש ַּבַער ֹלא ֵיָדע 
ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת" השאלה היא מה עניין בערות 
וכסילות לכאן? הרי לכאורה יש כאן מבחן באמונה 

ולא מבחן בידע ובחכמה! 
תשובה: "אם ההיסטוריה יכולה לספר לנו מעט על העבר 
ושום דבר על העתיד, מדוע לבזבז את זמננו על מקצוע 
משעמם כל כך?" כך שאל ההיסטוריון האנגלי ג'יימס 
אנתוני פרוד את הקהל שהקשיב להרצאתו באגודה 
המלכותית בבריטניה לפני כמאה וחמישים שנה. "על 
לקח אחד, ואחד בלבד, מותר לומר שההיסטוריה חוזרת 
בהדגשה" המשיך ג'יימס פרוד בדבריו ואמר "כי העולם 
בנוי על יסודות מוסריים; כי בטווח הארוך ייטב לטובים 
ובטווח הארוך יירע לרעים... צדק ואמת בלבד חיים 
וקיימים, אי צדק ומרמה עשויים להאריך ימים, אך יום 
הדין סופו לבוא עליהם במהפכות צרפתיות ובדרכים 

איומות אחרות".
מי שמתחקה אחר מהלך ההיסטוריה מגלה ששלטונות 
רודניים שהתנהלו בחוסר מוסריות, בשחיתות, ושיעבדו 
בני אדם באכזריות - התמוטטו ונעלמו עם הזמן 
לחלוטין. אם נבחן כמה משטרים רודניים שהתמוטטו, 
נגלה שהמכנה המשותף שלהם הוא חוסר צדק וחוסר 

מוסריות: 
"ציוויליזציה אדירה אינה נכבשת מבחוץ כל עוד היא 
לא מחריבה את עצמה מבפנים", כך כתב ההיסטוריון 
האמריקאי וויל דוראנט על התמוטטותה של רומא. 
דוראנט ציין את הרודנות, המתח בין המעמדות, 
מלחמותיה ההרסניות ורמת מוסריותה כגורמים 
מהותיים להידרדרותה. בהמשך דבריו כתב דוראנט 

ש"הריקבון המוסרי של רומא סייע להתמוטטותה".
אולם גם בדורות מאוחרים יותר, מצינו ששלטון המבוסס 
על טירוף הכוח, דיכוי ועריצות, אינו מחזיק מעמד 
לאורך זמן. 'הרייך השלישי' שהיה אמור להחזיק מעמד 
אלף שנה כהכרזתו של היטלר, הובס בפועל לאחר 
12 שנים. וכן האימפריה הסובייטית "קרסה פנימה" 

אחרי 69 שנה.
אם כן, המחשבה כי 'ההצלחה )הזמנית( של הרשע 
פירושה שהרוע יציב וחזק' - אינה אלא בערות וכסילות. 
מי שמתבונן בלקחי ההיסטוריה כפי שג'יימס פרוד, וויל 
דוראנט ורבים אחרים התבוננו, אינו יכול שלא לראות 
את ארעיות הרוע. ולכן, כל מחשבה אחרת אינה נובעת 
אלא מתוך חוסר ההיכרות עם ההיסטוריה האנושית 

ואחיזה בדעות מוטעות.

מדוע הרוע מתמוטט?
שאלה: ראינו שהרוע אינו מחזיק מעמד בטווח הרחוק 
אלא מתפוגג כמו עשן ונכמש כמו עשב. אך השאלה 

היא מדוע אין הוא מחזיק מעמד לטווח הרחוק?
תשובה: לשאלה זו יש שתי תשובות שהן אחת. הראשונה 
היא שחוק הטבע של העולם כפי שהקב"ה ברא אותו הוא 
שהטוב הוא בר-קיימא ואילו הרע הוא בר-חלוף. "בלי 
מוסר והכרת המשפט" כתב הרב הירש "אי אפשר לה 
לחברה להתקיים. זהו משטר העולם שברא ה', ועל 

ידו תאבד השחיתות והאכזריות" )שם ח(. 
התשובה השניה היא שטבעו של הרוע גורם שהוא 
ממוטט את עצמו "כי החמס יאבד על ידי הרע המוסרי 
והרע המוסרי יאבד על ידי החמס" )הרב הירש שם(. 

נברר אי"ה בשבוע הבא איך עיקרון זה בא לידי ביטוי.

natanorot@gmail.com :לתגובות
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הרע-הרעּוע
חלק ד

נתן קוטלר

בדיחידוש
הרב יואב מלכא

אב ובנו חוצים מגרש חניה ענק גדוש מכוניות עד אפס 
מקום. לפתע רואה הילד מקום אחד פנוי, השתטח מיד על 
ה"חלל הפנוי" וקרא בקול לאביו: "אבא לך וקנה מכונית 

מצאתי מקום".

מה פשר התלהבותו של הילד מן החלל הפנוי והריק, עד 
שנחשב לו גילוי זה לעיקר. ומה שאין לאביו מכונית כלל, 

נחשב בעיניו לדבר של מה בכך?!
כי על פי הרגשת תום הילדות וחן ענוותה ערך ה"מקום" וה"ריק" 
הוא שורש וסיבת המילוי וקבלת השפע. הקטן חש  כי מציאות 
המקום והחלל הפנוי הוא גורם לשפע לבוא. כי ענוותו של 
הילד והיותו כלי פתוח לספוג ולקבל  מעניקים לו את התחושה 
שכל המציאות נמשכת זורמת  ונכנסת בכלי התום שלו בלא 

עמל או לכל היותר בהשתדלות מועטת. אבל 
המבוגר יתקשה לעיתים לפנות "מקום" כי קשה 

עליו הענווה, והרגשת הישות תרחיק ממנו את השפע ולכן 
יקטן בעיניו ערכו של  ה"מקום הפנוי" כל עוד אין לו מכונית 
כלל...  ולא ידע ש"המקום" הוא הגורם ל"מכונית" שתבוא וילעג 
בליבו לבנו הקטן המשתטח מלוא קומתו על חלל החניה הפנוי 
כמוצא שלל רב. וכן בורא עולם הוא "מקומו של עולם כלומר 
שבענוותו נותן מקום לבריאה שתתקיים ותופיע בכל הדרה 
ואלמלא נתן "מקום" אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. 
ויסוד הניגודים כולם והעדר השלום שבין בני אדם הוא מזה 
שאין האדם מחשיב ערך ה"מקום" כי "רבים המתנשאים לומר 
אני אמלוך"... ולא מניחים "מקום"  ו"רחם" לעצמם ולזולתם 

להתעבר בו ולהיוולד מתוכו.



5 באהבה ובאמונהכל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320

 כשאליעזר עבד אברהם הגיע לבית בתואל, נאמר 
בתורה "ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים" )כד, לב(. מסביר רש"י במקום, 
"התיר זמם שלהם, שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בשדות אחרים". 
זוהי דעת רש"י המפורסמת, שאברהם שם זמם לגמליו ולבהמותיו שלא 
יגזלו ולא ירעו בשדות אחרים. הסבר זה מובא כפירוש ראשון במדרש 
רבה, אולם מובאת שם דעה נוספת החולקת על הסבר זה. ר' הונא ור' 
ירמיה שאלו את ר' חייא בר אבא: האם לא היו גמליו של אברהם אבינו 
דומים לחמורו של ר' פינחס בן-יאיר? המדרש מסביר את השאלה ומספר 
ששודדים גנבו את חמורו של ר' פינחס בן-יאיר ושהה אצלם שלושה ימים 
ולא אכל כלום, הם פחדו שימות ושלחו אותו לביתו. כשהגיע החמור 
הא נער. אמר ר' פינחס בן יאיר לתלמידיו, תנו לו אוכל כי הוא לא אכל 
שלושה ימים. הלכו ונתנו לו ולא אכל, עד שאמר להם שיפרישו תרומות 
ומעשרות ואף דמאי, שאף שהמאכיל לבהמה לא צריך להפריש דמאי, 
מחמיר החמור על עצמו. הרמב"ן בפירושו מביא דעה זו במדרש ואומר 
שהדעה הזו חולקת על מציאות הזמם, כי לא יתכן שהִצדקּות בביתו של 
ר' פינחס בן יאיר גדולה מהצדקות בביתו של אברהם. וכמו שר' פינחס 
בן יאיר לא צריך לזמום את חמורו כי הוא לא אוכל מן הגזל, כך ודאי 
מתאים לגמליו של אברהם שצדיקותו משפיעה עליהם, הם לא יאכלו 

מן הגזל ואין צורך לזממם.

מרן ראש ישיבת מרכז הרב הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל תירץ 
את קושיית הרמב"ן באופן נפלא. אכן צודק הרמב"ן, גמליו של אברהם 
אבינו לא יאכלו מן הגזל, אבל אברהם היה מחנך גדול, הוא חינך ולימד 
את אנשי דורו לקרוא בשם ה', הוא רצה גם ללמד אותם להיות טובים 
וישרים זה לזה, לכן הוא שם זמם לגמלים, וכששאלו אותו מה הדבר 

המשונה הזה על פיהם של הגמלים, הוא הסביר להם שכיוון שאסור 
לגזול ולקחת דבר שאינו שייך לך, לכן הוא שם להם את הזמם שלא יאכלו 
בדרך משדות של אחרים. נתאר לעצמנו את הטרחה לזמום כל כך הרבה 
בעלי חיים, אבל כדי לחנך את בני דורו מוכן אברהם לטרוח ולהשקיע 
למטרה החשובה הזו. ולא לחינם הלשון 'חינוך' נאמר בתורה לראשונה 
אצל אברהם, "וירק את חניכיו" )יד, יד(. אברהם הוא ראש המחנכים ומוסר 

נפשו על-כך ולכן הם נשמעים לו ויוצאים אתו להצלת לוט.

מאברהם אבינו אנו צריכים ללמוד מסירות נפש על חינוך בני דורנו. 
לא לנוח ולא לשקוט, להתמסר לתפקיד הזה במלוא הכוח, ימים ושנים, 
כי בזה תלוי עתידנו ועתיד האומה כולה. וגם אם זה לא המקצוע הכי 
משתלם מבחינה כלכלית וגם מבחינה אישית, צריך ללמוד מאברהם 

שמניח את כבודו ומוסר נפשו על חינוך העולם כולו.

 ואם יגיד האדם, 'התלמידים כיום מאוד שובבים, קשה להשתלט עליהם, 
הדורות השתנו, ניסיתי שנה שנתיים וראיתי שזה לא מתאים לי'... נאמר 
לו, שכאשר תיארה הגמרא את תקופת ימות המשיח היו חכמים "שאמרו 
ייתי ולא אחמיניה" כלומר אני מעדיף לא לחיות בתקופה הקשה הזו של 
ימות המשיח. ואילו רב יוסף אומר ייתי, שיבוא, ואני מוכן לשבת בצל 
גללי חמורו. רב יוסף מביט לעומקו של התהליך ומוכן לסבול את חבלי 
המשיח למען המטרה העליונה של הגאולה. כך אנו נאמר, אכן לא קלה 
היא מלאכת החינוך ובמיוחד בדור של גאולה, הרבה נושאים מסעירים 
את ילדינו, המדיה מפילה חללים רבים, ואנו אומרים יתי ואחמיניה, אנו 
שמחים להיות בתהליך הזה ונעשה הכל ונמסור את הנפש לחנך את 
הנשמות המיוחדות האלה המופיעות בדורות של גאולה, מתוך כך נראה 

פירות מבורכים בבנינו ובתלמידינו, ובא לציון גואל במהרה.

אבי האומה- ראש המחנכים
 הרב יורם אליהו   חינוך בפרשה

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

"השמח בחלקו"1
ההדרכה הזאת קרובה לקודמת: "המכיר את 
מקומו". פה מדובר על שמחה בחלקו בתור תלמיד 
חכם, שמחה בחלק שלו בתורה, כפי שאנו מבקשים 
סייעתא דשמיא: "ותן חלקנו בתורתך". כל אחד 
מאיתנו הוא חלק של כלל ישראל ואורייתא. אמנם 
יש מדרגות כמה כל אחד זוכה, אך כל חלק משמח 
ביותר. הדרכה זו שייכת במיוחד למציאות הישיבה, 
כי בישיבה יש צורך להתקדם, ולפעמים לא מרגישים 
את ההתקדמות. ישנם סיבוכים ורפיונות והרגשה 
ש'זה לא הולך'. אבל בכל זאת צריך להיות שמח 
בחלקו. יש להיות שמח בחלק שכבר זכה בו, ולהרגיש 
כמה זה טוב. אין להיות בעל גאווה ולזלזל בחלקו.

כמובן, אין הכוונה להסתפק בכך. אוהב מצוות לא 
ישבע מצוות, החלק המשמח אינו מעכב מלהשיג עוד. 
כך הוא בגשמיות, ועל אחת כמה וכמה ברוחניות. 
"לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל 
ממנה"2. יש להוסיף עוד ועוד. דווקא מתוך השמחה 
וההנאה בחלק, צומחת שאיפה לשכלל ולהאדיר 
את החלק הזה. פעם סיפר תלמיד חשוב שהצטרף 
לישיבה: "רציתי ללמוד בשמחה, על כן חיפשתי מקום 

שבו לומדים בשמחה. ראיתי שפה, בישיבה, לומדים 
בשמחה ושיש כאן שמחה בחלקו". מי שאינו לומד 
מתוך שמחה — יש צורך לבדוק את יראת השמים 
שלו, לבדוק אם לא חלה אצלו ירידה. כי השייכות 

האמיתית לתורה מתגלה בשמחה בחלקו.
ה'חפץ חיים' סיפר שפעם שאל רבי חיים מוולוז'ין 
את הגאון מווילנה: "אנו מצווים על הליכה בדרכי 
הקדוש ברוך הוא, 'מה הוא רחום וחנון, אף אתה 
היה רחום וחנון'3. היכן יש ללמוד מריבונו של עולם 
את מידת ה'שמח בחלקו'? השיב הגאון: "כתוב: 'כי 
חלק ד' עמו'4, שהוא חלק מיוחד באנושות ובעולם, 
'הבוחר בעמו ישראל באהבה'. אם כן, ריבונו של 

עולם שמח בחלקו".
את השמחה הזאת אנו מוצאים אצל רב ששת, 
אחד מגדולי חז"ל. הוא הרגיש שהוא מלא תורה 
ושמח מאוד על כך: "חדאי נפשאי, חדאי נפשאי, לך 
קראי, לך תנאי"5. שמחי נפשי, שמחי נפשי — בשבילך 
למדתי מקרא, בשבילך למדתי משנה. יש לך במה 
לשמוח נפשי: אני מלא תורה שבכתב ותורה שבעל 
פה. מיד מופיע בגמרא בירור יסודי: אמנם גדלת 
בתורה, אבל האם בשביל עצמך למדת? האם זה 
נכון ללמוד תורה בצורה אגואיסטית? הרי אמר רבי 
אלעזר, שחי בדור שלפני רב ששת: "אלמלא תורה 
לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: 'אם לא בריתי 
יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי'6". אם כן, 

למה אתה אומר: "לך קראי, לך תנאי"? האם התורה 
היא בשבילך — כדי שתהיה גאון? לא, אלא בשביל 
קיום שמים וארץ, בשביל כל העולם כולו, בשביל 

כלל ישראל כולו!
הגמרא מסבירה שאין כאן סתירה. נכון שלתורה 
יש ערך עבור כל העולם כולו, אבל השאלה היא 
באיזו דרך צומח ומתפתח תלמיד חכם שלתורתו יש 
ערך כלל עולמי. "מעיקרא כי עביד איניש, אדעתא 
דנפשיה קא עביד". מתחילה כאשר עושה האדם, 
למען עצמו הוא עושה. כשהוא לומד, הוא לומד כדי 
לגדול בתורה, וממילא מתפתחת מזה תורה שמקיימת 
שמים וארץ. בראשית התפתחותו של תלמיד חכם 
הוא צריך לדאוג לעצמו ולא לקצה הארץ. צריכה 
להיות לו שאיפה ו'תאוה' להתגדל בתורה, ומתוך 
כך הוא יזכה להיות בעל ערך ציבורי כלל ישראלי7.

 1.  אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה.
 2. אבות פרק ב’ משנה ט"ז.

 3. שבת דף קל"ג עמ’ ב’.
 4. דברים ל"ב ט’.

 5. פסחים דף ס"ח עמ’ ב’.
 6. ירמיהו ל"ג כ"ה.

 7. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 198-200.
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אסתר אברהמי

זה השידוך שלי?!
הבחירות וההחלטות בימינו לקראת נישואין, נעשות מסובכות יותר 
ויותר ורבים חוששים ונמנעים מנישואין. באופן טבעי לאחר הנישואין, 
כאשר מתמודדים עם ניגודים, עולה המחשבה "אולי טעינו בבחירתנו". 
זו מחשבה שחולפת לרוב בזכות הנתינה והעשייה הזוגית. אך ישנם זוגות 
נשואים, שחיים בספק זמן רב ומתחרטים על הבחירה ה"חפוזה" או ה"לא 
נכונה". בעיקר כשמאמינים שלכל אחד יש את האחת והיחידה, "הנפש 
התאומה", ואם לאחר החתונה זה לא הולך חלק, כנראה שזה לא זה... 
והיא מחכה 'לאביר על הסוס הלבן' שיבוא לקחתה. )יש אמנם בחירות 
שגויות, שנעשו בחופזה ובבלי דעת אך לא אליהן כיוונתי, אלא לאווירה 
הכללית בחברה(. הספקות שהספיקו להתנחל בלבבות, גורמים לפירוק 

הנישואין בקלות יתרה. 
כאשר נתבונן בשידוכים ובנישואין של אבות ואמהות האומה, נוכל 
לקבל גישה נכונה, שניתן לתרגם אותה לכמה הנחות יסוד, שיוצרות 

יציבות ומבטיחות עם כל קשיי החיים, חיי נישואין מאושרים:
• השידוך הוא אלוקי. הבחירה האלוקית נעשית דרך בני הזוג. 

 קצת שכחנו ש"מה' יצא הדבר". מאת ה' הייתה זאת, גם אם נפלאת 
בעינינו. נדמה כי אנחנו הבוחרים והקובעים. אילו זה היה תלוי רק בנו, 
אזי יש מקום לספקות שלא נותנים מנוח לנפשנו. העיסוק )לעיתים 
האובססיבי( בספק, משאיר את בני הזוג בהתבוננות מבחוץ על הזוגיות, 
מבלי לחוות אותה באמת, כך ש"הנבואה מגשימה את עצמה". מחפשים 
את השלילי כ"הוכחה" לספקות. מרגישים צער והחמצה ורגשות אשם: 
"איך לא שמנו לב ולא לקחנו אחריות )יתרה(...". במקום המחשבות 
שיוצרות ספק וריחוק,  הידיעה שה' שידך בינינו, נותנת כיוון לפעול 
ולבנות בתוך הזוגיות, כך שברבות השנים מגלים עד כמה השידוך האלוקי 

מדויק ומוצלח.
• הקושי הכאב והטעויות של האחד הם גם של השני. הידיעה שאנחנו 
שייכים זה לזה בקשר נשמתי אלוקי, מבטלת את תחושת הזרות, האשמה 
וההתנצחויות ההדדיות. "חוסר הארגון של אשתי בבית, הוא גם שלי. 
לכן לא אאשים אותה, אלא אחפש דרכים ביחד אתה כיצד להתארגן 
טוב יותר, בהתאם ליכולת של כל אחד מאיתנו, מתוך הבנה ושמחה". 

• אין התאמה בין בני זוג – אלא רק התאמה בדעות ובגישות משותפות, 
שהן נקודות המפגש והחיבור היציב ביניהם. כגון: גישה ברורה לחיים 
והסכמה עקרונית על אורח החיים. בידיע ה שהניגודיות ביניהם עקב 
היותם גבר ואשה, ובשל הרגלים משפחתיים שונים ומנטליות שונה, נטיות 

אופי וגנטיקה שונה וכד', לא יפתחו ציפיות לא ריאליות, וממילא לא יהיו 
אכזבות. מכיוון שכך, יעבדו ביחד תוך כדי החיים, על יצירת ההתאמה.

• אף אחד מהשניים אינו 'נביא' לדעת מה עובר על זולתו, גם לאחר 
שנות נישואין רבות. לכן חובה לשתף זא"ז במחשבות וברגשות באופן 
יזום ומודע. כשאין שיתוף, כל אחד מפרש ומסיק מסקנות לגבי השני, 
בהתאם לראות עיניו, להשקפת עולמו ובהתאם לנטיותיו. במקום לנחש 
ולפרש את הכוונות, חובה לשאול, למה התכוונו באמירה או פעולה, או 

לברר אם הבינו נכון.
• מרגע הנישואין- אנחנו שניים כאחד. גם כאשר כל אחד עושה את 
חובתו ואת רצונו, הוא שייך לשני. במרוץ החיים עלול להיווצר פיחות 
זוחל בקשר הזוגי האוהב כשלא עוצרים לבדוק ביחד מה קורה לכל 
אחד מהם. כל אחד מרגיש שעושה ה-כל מתוך רצון טוב. כאשר היא 
עסוקה כל היום בעבודה, ניקיון וטיפול בילדים ומרגישה מנוצלת, היא 
מצפה שהוא יעריך על ידי הושטת עזרה. הוא מגיע עייף מהעבודה ולה 
יש בקשות שונות. הוא ממלא את רצונה, אך לא שומע ממנה מילות 
הערכה. אז אומר לעצמו: "אם כן למה זה אנוכי". הוא מוצא מפלט בשעות 
עבודה נוספות או נעשה אדיש ואף מיואש. כשהם משתפים בקשייהם, 
לרוב הם מתבטאים במלים: אני לעומת הוא/היא. זו חשיבה שמבטאת 
גישה של נפרדות וריחוק. כשכל אחד נותן לעצמו מקום של כבוד ויודע 
שהוא חלק מהשלם שהוא שניהם, יהיה שיתוף פעולה ונשיאה משותפת 

באחריות בכל התחומים בנישואין.
שידוכי אבותינו הקדושים, הם שידוכים אלוקיים שנעשו בדרכים 
שונות. מיצחק אבינו ורבקה אמנו, יצא יעקב אבינו בחיר האבות, שבנה 
את עם ישראל. ללמדך, שאפשרויות ההשתדכות מגוונות ולגיטימיות והן 
כמעשה אבות סימן לבנים. ובלבד שנאמץ כללי יסוד כגון אלו, שיבטיחו 

לנו נישואי יציבות ואהבה. 

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים המעניינים אתכם -
esteravr@walla.com 
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא באתר מכון מאיר <

ֲאִני ֶמֶלְך ִּבְמלֹוא מּוַבן ַהִּמָּלה, ֲאָבל ֲאִני ַמְרִּגיׁש ְּכִתינֹוק. אֹו 

ְלֶיֶתר ִּדּיּוק ֲאִני ִּתינֹוק.

 ֵאין ׁשּום ְסִתיָרה. ִּכי ָמה ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ִּתינֹוק? ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא. 

ָּכְך ֲאִני, ָּברּוְך ד' ֵאין ִּבי ֵחְטא. 

ֶׁשָּמא ּתֹאְמרּו: זֹו ַּגֲאָוה לֹוַמר ָּכְך ַעל ַעְצמֹו! ֹלא ָנכֹון. ָהֵרי ָאָדם 

ַחָּיב ִלְהיֹות ְלֹלא ֵחְטא, ּוְמֻסָּגל ִלְהיֹות ְלֹלא ֵחְטא]1[. ְּכמֹו ֵכן 

ָאָדם ַחָּיב ָלַדַעת ִאם הּוא ְּבַמְדֵרָגה זֹו אֹו ֹלא: ִאם ֹלא ִהִּגיַע, 

ָעָליו ְלַהְמִׁשיְך ְלִהְתַאֵּמץ. ְוִאם ִהִּגיַע ָמה טֹוב, ְוָעָליו ַלֲעלֹות 

ּוְלִהְתַקֵּדם ְלַמְדֵרָגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה.

ֵאין זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשֵאיִני חֹוֵטא ַאף ַּפַעם. ֲהֵרי ֵאין ָאָדם ַצִּדיק 

ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה טֹוב ְוֹלא ֶיְחָטא. ֲאָבל ֵאּלּו ִמְקִרים יֹוְצֵאי 

ּדֶֹפן, ְוַכֲאֶׁשר ֶזה  קֹוֶרה ֲאִני ִמְזָּדֵרז ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ְוָאז ֲאִני 

ׁשּוב ְּבִלי ֵחְטא. ְוָכְך ֲאִני ָיכֹול לֹוַמר ַעל ַעְצִמי ִּבְמלֹוא ָהֲעָנָוה  

"ֶּבן ָׁשָנה ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו"]2[. 

ָּכְך ַחָּיב ָּכל ָאָדם ִלְהיֹות, ְוַקל ְוחֶֹמר ֶמֶלְך. ֲהֵרי ַלֶּמֶלְך ֵיׁש 

ַאְחָריּות ְּגדֹוָלה, ָלֵכן ָעָליו ִלְהיֹות ְלֹלא ֵחְטא, יֹוֵתר ִמּכֹל ָאָדם. 

ֲאִני מֹוֶדה ֶׁשֶּזה ֹלא ַקל,  ַהַּמְלכּות ְמֵלָאה ִּבְתָכִכים ְוִסּבּוִכים, 

ַאְך ֲאִני ִמְתַאֵּמץ ְמאֹד ְועֹוֵמד ַּבְּמִׂשיָמה. 

ּתֹוָדה ָלֵאל ֶׁשָּנַתן ִלי ֶנֶפׁש ָּכזֹו, ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַטַעם ֵחְטא. 

_____________________________________

1.  מסילת ישרים מידות הזהירות, הזריזות, הנקיות.
2.  שמואל א   יג   א. "כבן שנה שלא טעם טעם חטא". רש"י.

ְמִגַּלת ָׁשאּול 19   ֲאִני ִּתינֹוק
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר
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 עמודים מתוך עיתון "מאירי" לילדים <
לצפייה בעיתון המלא היכנסו לאתר החדש של 

ערוץ מאיר לילדים:

www.meirkids.co.il 

וכבר  בעסקים,  אתו  שהסתבכתי  הוא  "העניין 
כשאתה  אבל  ונוכל...  רמאי  שהוא  חשבתי 
אני  הראשי  הרב  עם  בקשר  שהוא  לי  מספר 
אני  במשהו.  טועה  אני  שאולי  לחשוב  מתחיל 

זקוק למחשבה נוספת", אמר ג'קי, מהורהר.

"ג'קי,  חיים.  את  ג'קי  פגש  שוב  כשבוע  לאחר 
היה  הדבר  איציק.  את  ראיתי  שוב  יודע,  אתה 
תורה עם  הוא דיבר בדברי  ושם  נוסף,  בארוע 
קרבו  ממש  הם  שם!  שהיו  החשובים  הרבנים 
אדם  שהוא  משוכנע  אני  אותו.  והחשיבו  אותו 

הגון וטוב".

"חיים,  ענה:  ולבסוף  נוספת,  פעם  הרהר  ג'קי 
אני מוכרח להודות שעד שדיברנו לפני שבוע, 
הייתי בטוח לגמרי שאיציק הוא אדם רע ונוכל. 
הייתי בטוח שהוא רימה אותי וקלקל לי את כל 
התוכניות העסקיות. כמעט תבעתי אותו לדין! 
התחלתי  כשבוע  לפני  איתך  כשדיברתי  אבל 
לבדוק שוב ולהרהר בדבר. עכשיו כאשר אתה 
אדם  הוא  איציק  כמה  עד  לי  להוכיח  ממשיך 

הגון וחשוב – אני כבר מבין שטעיתי לגמרי".

אני  לרגע  "מרגע  ג'קי,  המשיך  מכך",  "ויותר 
לא  נגדו  לי  עד כמה הטענות שהיו  מבין  יותר 
רימה  שהוא  בטוח  שהייתי  בגלל  נכונות.  היו 
אותי, ראיתי את כל המציאות בצורה כזו. כעת 
שהטענות  רואה  אני  שטעיתי,  מבין  כשאני 
זה  הוא  אני  ואולי   – הנכונות  הן  דווקא  שלו 
את  שביטלתי  על  סליחה  ממנו  לבקש   שצריך 

השותפות איתו..."

•   •   •

פעמים רבות אנחנו כועסים על חברים או בני 
משפחה, בגלל שאנחנו "נוגעים בדבר", כלומר 
באותו  אישית.  בנו  שפגעו  מרגישים  שאנחנו 
כאילו  המציאות  כל  את  רואים  אנחנו  הזמן 
היא לרעתנו, ואת האנשים שסביבנו כאילו הם 

מתכוונים להרגיז אותנו.

אמנם, אם נשב בנחת ונחשוב על מה שקרה, 
רצה  לא  אחד  שאף  נגלה  פעמים  בהרבה 
ובסך  בנו,  לפגוע  התכוון  ולא  אותנו  להכעיס 

הכול היתה כאן טעות או שגגה.
>  >  >

>  >  >

5 וכבר 4 בעסקים,  אתו  שהסתבכתי  הוא  "העניין 
כשאתה  אבל  ונוכל...  רמאי  שהוא  חשבתי 
אני  הראשי  הרב  עם  בקשר  שהוא  לי  מספר 
אני  במשהו.  טועה  אני  שאולי  לחשוב  מתחיל 

זקוק למחשבה נוספת", אמר ג'קי, מהורהר.

"ג'קי,  חיים.  את  ג'קי  פגש  שוב  כשבוע  לאחר 
היה  הדבר  איציק.  את  ראיתי  שוב  יודע,  אתה 
תורה עם  הוא דיבר בדברי  ושם  נוסף,  בארוע 
קרבו  ממש  הם  שם!  שהיו  החשובים  הרבנים 
אדם  שהוא  משוכנע  אני  אותו.  והחשיבו  אותו 

הגון וטוב".

"חיים,  ענה:  ולבסוף  נוספת,  פעם  הרהר  ג'קי 
אני מוכרח להודות שעד שדיברנו לפני שבוע, 
הייתי בטוח לגמרי שאיציק הוא אדם רע ונוכל. 
הייתי בטוח שהוא רימה אותי וקלקל לי את כל 
התוכניות העסקיות. כמעט תבעתי אותו לדין! 
התחלתי  כשבוע  לפני  איתך  כשדיברתי  אבל 
לבדוק שוב ולהרהר בדבר. עכשיו כאשר אתה 
אדם  הוא  איציק  כמה  עד  לי  להוכיח  ממשיך 

הגון וחשוב – אני כבר מבין שטעיתי לגמרי".

אני  לרגע  "מרגע  ג'קי,  המשיך  מכך",  "ויותר 
לא  נגדו  לי  עד כמה הטענות שהיו  מבין  יותר 
רימה  שהוא  בטוח  שהייתי  בגלל  נכונות.  היו 
אותי, ראיתי את כל המציאות בצורה כזו. כעת 
שהטענות  רואה  אני  שטעיתי,  מבין  כשאני 
זה  הוא  אני  ואולי   – הנכונות  הן  דווקא  שלו 
את  שביטלתי  על  סליחה  ממנו  לבקש   שצריך 

השותפות איתו..."

•   •   •

פעמים רבות אנחנו כועסים על חברים או בני 
משפחה, בגלל שאנחנו "נוגעים בדבר", כלומר 
באותו  אישית.  בנו  שפגעו  מרגישים  שאנחנו 
כאילו  המציאות  כל  את  רואים  אנחנו  הזמן 
היא לרעתנו, ואת האנשים שסביבנו כאילו הם 

מתכוונים להרגיז אותנו.

אמנם, אם נשב בנחת ונחשוב על מה שקרה, 
רצה  לא  אחד  שאף  נגלה  פעמים  בהרבה 
ובסך  בנו,  לפגוע  התכוון  ולא  אותנו  להכעיס 

הכול היתה כאן טעות או שגגה.
>  >  >

>  >  >

5 4

טעות בזיהוי

הוא  במקרה  אך  וישר,  טוב  אדם  היה  ג'קי 
היו  הם  איציק.  ששמו  אחר,  אדם  עם  הסתבך 
אמורים לעשות שותפות עסקית ולהרוויח יפה, 
נוצר   – השותפות  הסכם  חתימת  לקראת  אך 

ביניהם ריב קשה.

ג'קי היה בטוח שאיציק רימה אותו. לאט לאט 
חלחלה למוחו ההבנה שהוא התעסק עם אדם 
כך  על  שמח  אמנם  הוא  מעללים.  ורע  רמאי 
שבסוף העסקה לא יצאה אל הפועל, אך מצד 
שני הוא הרגיש שרימו אותו, וגם קצת הפסדים 

כספיים נגרמו לו.

ג'קי היה בטוח בטענותיו ובדרכו, והאמין בכל 
ליבו שאיציק הוא הנוכל בסיפור הזה.

ונאמן  הטוב  ידידו  את  ג'קי  פגש  אחד  יום 
את  לפגוש  מאוד  שמח  אמנם  ג'קי  חיים.   –
היה  לא  רוחו  מצב  עדיין  שני  מצד  אך  חברו, 
 מרומם במיוחד, בגלל מה שקרה לו עם איציק 

שרימה אותו.

חיים, שהכיר את ג'קי, מיד הרגיש שמשהו אצלו 
הרוח  מצב  מדוע  ג'קי,  קרה,  "מה  בסדר.  לא 

שלך ירוד היום?", שאל חיים.

"אה, עזוב", ענה ג'קי, "סתם סיבוך קטן שהיה 
לי בעסקים".

יכול  אינך  לי.  לספר  חייב  אתה  ג'קי,  "לא, 
להשאיר זאת כך על ליבך!", אמר חיים.

"חיים,  ג'קי.  אמר  לך",  אספר  חיים.  "טוב, 
האם אתה במקרה מכיר את איציק מהשכונה 

הסמוכה? אולי בעצם עדיף שלא תכיר..."

איני  אמנם  מדובר.  במי  יודע  אני  כן,  "איציק? 
אותו  ראיתי  במקרה  אך  אישית,  אותו  מכיר 
בשולחן  יושב  חתונה,  בסעודת  מה   זמן  לפני 

המכובדים, ליד הרב הראשי!", סיפר חיים.

זה  "איך  ג'קי.  תמה  הראשי?!",  הרב   "ליד 
יכול להיות?!"

הוא אדם חשוב",  כנראה  "למה, מה הבעיה? 
אמר חיים.

על-פי משלי ה"חפץ חיים"מּוַסר ַהְׂשֵּכל

>  >  >
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    פינת
 לכם באתר! פרסים מחכים ִּמַה    ְׂשָחִקים

יפורסמו באתרשמות הזוכים 

meirkids.co.il

נכון או לא נכון?
1. במערת המכפלה נקברו: אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה,

3. כתוב בפרשה שאליעזר לקח 10 חמורים מחמורי אברהם אבינו2. אברהם שילם 400 שקל כסף על שדה מערת המכפלה   יעקב ורחל
4. רבקה היתה הבן של לבן הארמי

6. רבקה מיד הסכימה ללכת עם אליעזר עבד אברהם5. אליעזר נתן לרבקה תכשיטים
7. אברהם חי 180 שנה

Alon@meirkids.co.il !נהניתם מהעלון? ספרו לנו

סוף!
חידת פולקע: במה היו מיוחדים הגמלים של אברהם אבינו?

חידת חדגא: מי היתה "קטורה", לפי חז"ל? )תחילת "שישי"(

4
6
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

יש שלושה מושגים שמתייחסים לאותו מצב, 
אבל במתן משמעות שונה לחלוטין. המושג 
הראשון, הוא "משבר", הרווח מאוד בימינו, כמעט 

כולם מתלוננים על משברים.
אלא שהמשבר עצמו מתחלק לשני חלקים: 
משבר אובייקטיבי ומשבר סובייקטיבי. משבר 
אובייקטיבי הוא הפער בין רצונו של האדם לבין 
המציאות. ואם כך, לכולנו יש משברים רבים בכל 
יום. משבר סובייקטיבי הוא כיצד האדם מתייחס 
למשבר האובייקטיבי. יש אדם שעושה מזבוב 
פיל, וכל דבר קטן בניגוד לרצונו מכניס אותו 
לעצב ולדיכאון. ויש אדם שמתייחס בקלות גם 

לדברים קשים שקורים לו.
וזה מוביל אותנו למושג שני: "אתגר", כלומר 
משבר הוא הזדמנות לאדם להתגבר, להתמודד, 
להתעלות. כבר אמרו הפילוסופים הסטואים, 
שיש שני סוגים של דברים רעים בעולם: דברים 
שאתה יכול לשנותם ודברים שאין אתה יכול 
לשנותם. את הראשונים יש לשנות, ואת האחרים 

יש לקבל כמו שהם. זו כבר גישה פילוסופית.
והוא מביא אותנו למושג השלישי: "ניסיון". 
ניסיון הוא מושג אמוני. כל דבר קשה שנוחת על 
אדם, הוא מד' והוא לטובתו. הרי ריבונו של עולם 
יודע הכל, יכול הכל, מתעניין בכל ואוהב הכל. 
וכי יד ד' תקצר שהחיים יהיו ללא צרה וסבל? 
אלא שאם הוא שולח לנו ניסיון, זה לטובתנו. 
במיוחד לפי התיאוריה של הרמב"ן, שהניסיון 

בא לאדם כדי לאפשר לו להתעלות.
מושג הניסיון דומה למושג האתגר, אלא 
שהאתגר יכול להתקבל גם על ידי אדם אתיאיסט, 

לעומת מושג הניסיון שהוא מתוך אמונה.
לאברהם אבינו היו עשרה ניסיונות )אבות 
ה ג( ועמד בכולם. יש מחלוקת מה היו אותם 
עשרה, שהרי לימוד ספר בראשית מראה הרבה 
יותר. יש מסבירים שהיו לו כל סוגי הניסיונות, 
שהם עשרה, אך יתכן שניסיון מסוים בא אליו 

יותר מפעם אחת.
כוחו של אברהם אבינו שעמד בניסיונות 
הפך לטבע באומה הישראלית )'רוח חיים' על 
פרקי אבות לגר"ח וולוז'ין שם(. אנו העם הכי 
חזק בעולם בעמידה בניסיונות, שאם לא כן, 

כבר לא היינו קיימים, חלילה.
גם מהניסיון האחרון, הנורא והאיום, מעבר 
לכל דמיון, השואה – יצאנו גיבורים. כמעט כולנו 
יצאנו שלמים, בלי עזרה של פסיכולוג או של 
עובד סוציאלי. ממחנות ההשמדה עלינו לארץ 

ונעשינו חלוצים נחושים וחיילים אמיצים.
השואה.  אחרי  עמידּות  סיפור  לסיום, 
פסיכולוגית אחת אירגנה כנס אנשי מקצוע כדי 
לדון בנושא: כיצד היה עלינו לטפל בניצולי 
טופל.  לא  כמובן, בפועל אף אחד  השואה. 
בפתיחת הכנס היא סיפרה: כשהגעתי למחנה 
השמדה כילדה עם אמי, היא קיבלה רשות לקחת 
משהו קטן עבורי, לכן שמרה בכיסה שתי קוביות 
שוקולד, לעת הצורך. חברה אחת שלה, כחושה 

מאוד, שהיתה בהריון, נאחזה בצירים, והיה ניכר 
שלא תעמוד בזה מרוב חולשה. אמי שאלה 
אותי: את מוכנה לוותר עבורה? - ואני השבתי: 
כן, אמא, אני אהיה בסדר, תני לה. וב"ה היא 

ילדה תינוקת.
אני  אישה:  לבימה  בהמשך הכנס עלתה 
פסיכיאטרית, אני היא התינוקת, ורציתי לתת 
לך משהו. הכניסה ידה לכיסה והושיטה לה שתי 

קוביות שוקולד...

עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי, להביט על הכל 
בעין יפה, בחמלה של חסד, שאין לה גבול, להדמות לעין העליונה, עינא 

עלאה, עינא דכולא חיורא, גם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר 
מוחלטים ברשעות, לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה, ולמצא את 

על המסיתים והמדיחים, שעליהם נאמר לא תחמול ולא תכסה. זהו רק בעת הצד הטוב שבהם, ולמעט את הערך של החובה, ולהרבות את ערך הזכות גם 
שהמשפט נוגע למעשה... )שמונה קבצים ג קנח(

משבר???
הרב שלמה אבינר

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.


