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כניסת השבת 
 18:57 י-ם    
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 בס"ד | שבת נחמו פרשת ואתחנן י"ה אב ה'תשע"ז | גליון 1130
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

נגילה ונשמחה 
בישועתו

רק ימים מספר מאז תשעה באב - שבו התאבלנו על החורבן 
והגלות, על מצב הפירוד שלנו מארצנו ומבית מקדשנו, שכל 
פירוד מביא עצבות ואבלות - וכבר אנו עוברים למציאות של 
התחברות ואחדות בט"ו באב. זה יום שבו הותרו השבטים לבוא 
זה בזה, ושבט בנימין הותר לבוא בקהל; יום שכלו מתי המדבר, 
וחזר הדיבור למשה רבנו; יום שביטלו את המחסומים שהקים 
ירבעם בן נבט בדרך לירושלים והעם יכול היה לעלות לירושלים; 
יום שתוקנה ברכת הטוב והמיטיב על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה; 
יום שפסקו לכרות עצים למזבח; יום שהולכים ומוסיפים בלימוד 
התורה בלילות; יום שבו בנות ישראל יצאו לחולל בכרמים במטרה 
להשתדך ולהקים בתים נאמנים בישראל. ואכן נאמר על ט"ו באב 
שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, שהוא 
יום סליחה ומחילה )עיין תענית ל א(. כי כל מקום שיש בו תשובה 
מאהבה, חיבור ואחדות, ישנה שמחה. כדברי הרב קוק זצ"ל: 
"כשהאדם שב מאהבה מיד מתנוצץ עליו אור ההויה של עלמא 
דיחודא )עולם הייחוד( שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ובקישור 
הכללי אין שום רע כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לתבלו ולהרים 

עוד יותר את יקרת ערכו" )ארות התשובה יב ה(.

נכון לעכשיו גם דורנו משול לט"ו באב הסמוך לט' באב. רק 
לפני דור היה עם ישראל בשיא הגלות והצרות בשואת אירופה 
הנוראה. ולא עברו אלא שנים מעטות )שלוש שנים מתש"ה עד 
תש"ח( וקמה מדינת ישראל - מהמצב הנורא של הפירוד הגלותי 
ותוצאותיו, למצב הנפלא של גוי אחד בארץ. מבירא עמיקתא לאגרא 
רמא. עלינו להכיר בחסדי ד' יתברך ובטובותיו על דורנו, כפי שאנו 
שמחים וטובי לב בט"ו באב, שהוא יום התחברות והתייחדות של 
הכלל והפרט – ולצאת במחול כמחולן של הצדיקים, כדברי חז"ל 
"עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן. 
וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר: 'ואמר ביום ההוא הנה 
אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה ד' קיווינו לו, נגילה ונשמחה 

בישועתו" )ישעיהו כה ט; תענית לא(

מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

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

 ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם. 
לפרשה הרב זיו רוה / 2

 תורת חיים
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 4

העושר או החיים?
הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

הנחמה העתידית מופיעה בהווה
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

כי נפלתי - קמתי
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

משנכנס אב - מרבים באהבה
זוגיות אסתר אברהמי / 6

 לגדול באהבה
פינת ערוץ מאיר לילדים

בעמוד 7 <
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לטלפניה המתחדשת במכון מאיר
דרושים/ות

טלפנים/יות
למערך התרומות 
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טענה עתיקה שלא פסחה גם על דורנו היא שהתורה צריכה 
להתאים עצמה לרוח התקופה ולצרכי החברה. לא האדם צריך להתיישר 
לפי התורה, אלא התורה תתקטן לפי סברות האדם. ישנן תמורות ברוח 
האנושות, בתרבות ובאופנה, שעם ישראל אף הוא מושפע מהן. לפי טענה 
זו, על החכמים להגמיש ולהתאים את פסקי ההלכה, שלא יבלטו בחדותם 
הרחק מנימוסי תרבות המערב, ויהיו נוחים לשינוי, מול בעיות מתחדשות. 
מכוח טענה זו יש מדרגות מדרגות, בוויתור על הגובה האלוקי של החיים 
שאליהם התורה מכוונת. המשותף לניסיונות השינוי הוא, שביסודם עומד 

היחס לתורה כדבר אנושי ולא אלוהי. 
 הרפורמים סוברים שהתורה כלל אינה מן השמים, ולכן היא בלתי 
מחייבת וגמישה. כיוון שלדעתם נכתבה על ידי חכמים קדומים, אין כל 
מניעה שיבואו אנשים 'נאורים' ויחלקו עליהם. עם זאת, לסברתם אין מניעה 
לקחת מן התורה מה שנוח וזורם עם ההתנהלות האישית של הפרט, תוך 

שמירה קפדנית על אי פגיעה בערכי הליברליות המערבית.
 הקונסרבטיבים סוברים שהתורה היא מן השמים, אך השמים הם 'בגובה 
העיניים'. על כן, לשיטתם ההלכה של חז"ל שהיתה רלוונטית בדורות קדמונים 
איננה מתאימה עוד לדורות אלו, ולדעתם, הרשות בידם לשנותה ולהתאימה 
לצרכים המתחדשים, לפי סברות לבם וראות עיניהם. גם כאן, יניקת התורה 
נעשית דרך פילטר שיקול הדעת האנושי, בפרשנות ובהלכה. סיפר לי בעל 
תשובה שגדל בבית רפורמי, שהרפורמים צוחקים על צביעות הקונסרבטיבים. 
הרפורמים לפחות מודים שאינם מאמינים בתורה, אך הקונסרבטיבים טוענים 

למחויבות להלכה, אך בפועל עוקרים אותה באותה מידה.
 מחמת שאין חיוב לקריטריון יציב שאפשר להתיישר מולו, כשו"ע או 
דברי חז"ל,  נוצרות  קהילות מגוונות, הבוחרות לפרש כך או לפרש כך, 
לנהוג כך או אחרת. הליברליות הפרשנית מובילה לאיסורי תורה גמורים, 

והפלורליזם חוגג.
  רוח פרצים זו של 'אנושיות התורה', עלולה לחדור גם אל פסיקת ההלכה 
של היהדות הנאמנה. הסכנה מצויה בעיקר אם ביסוד צידוק הלכתי, עומד 
רצון קדום להתאים את התורה למציאות מסוימת, ולא נעשה בירור מלא 
ענווה, מה כללות התורה אומרת. אם רוב גדולי חכמי הדור חולקים על 
פסק מסוים, צריך בדיקה גדולה אם אכן ראוי להיתלות בדעה דחויה. בנוסף, 
ההפסד הכללי עלול להיות גדול, כיוון שתוך זמן לא רב האדם המאמין 
ימצא עצמו במעין סופר מרקט ענקי של דעות ופסקי הלכה, המספק מוצריו 
במהירות האינטרנט. כל שיהיה עליו הוא רק לבחור מה רצונו לקנות, לפי הרמה 
הדתית שמצפה מעצמו. כמעט בכל תחום, יהיה לו על מי לסמוך. כמובן זהו 
מצב עגום שמתאפשר רק בהעדר גוף הלכתי המחייב את כולם, כסנהדרין. 
הרבנות אמורה להוות בסיס לגוף כזה, וראוי למי שטובת כלל ישראל לנגד 

עיניו, להתעלות מעל המחלוקות ולחזק את מעמדה.
 לכל סברות 'אנושיות התורה' הנ"ל, הכינה התורה מענה בפרשת ואתחנן, 
ע"פ  פירושו של רבנו יצחק אברבנאל. "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים ְוֶאל 
ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות", שאין הלימוד תכלית הידיעה בהם, 

כי אם לתכלית המעשה. "ְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֵהי 
ֲאבֵֹתיֶכם נֵֹתן ָלֶכם". ולא תהיו כדור המדבר שמתו בדרך ולא נכנסו לארץ, כיוון 

שהרהרו אחר דבר ה' בחטא המרגלים. 
 אך כיוון שאמר משה, "ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם", עלולים ישראל לחשוב, 
שהמצוות הן אנושיות, ויבואו להוסיף עליהם או לגרוע, לכן אמר: "ֹלא תִֹספּו 
ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְוֹלא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו". ונתן הסיבה בזה: "ִלְׁשמֹר 
ֶאת ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵהיֶכם", רוצה לומר, שהמצוות הן אלוהיות, מה' לבדו, ומשה הוא 

רק שליח נאמן למסירתן. 
 בשר ודם, עם כל חכמתו - שכלו מוגבל מאוד. לכן, אין לו כל רשות לשנות 
דבר מן התורה האלוהית, "זאת התורה לא תהיה מוחלפת"1. לצורך המשל, אם 
באמצעי הרפואה המשוכללים שבידנו יוכל אדם להוסיף עין שלישית בעורפו, 
או למזער אחת מידיו לצורך אומנותו, האם תהיה בזה שלמות יתרה? הווה 
אומר, כי זהו חיסרון לא פחות מחיתוך של איבר. רבש"ע ברא את האדם שלם 
וכל המוסיף, המשנה או המחסיר דבר, פוגם. כך גם היחס לתורת ה', כדבר 
שלם שאין לשנות בו דבר4. האנושות היא שצריכה להשתנות ולהתאים עצמה 

אל קדושת התורה. 
 זמרי בן סלוא בהקריבו את המדיינית, טען לפני משה, זו אסורה או מותרת? 
ואם תאמר שהיא אסורה בת יתרו מי התירה לך2? ויש להתבונן, איזו מין טענה 
היא זו? הרי משה גיירה! אלא שסברתו היתה שהמצוות, הן אנושיות מפי משה3, 
ולכן אין בהן תוקף גדול ואפשר לחלוק עליהן. במעשהו של זמרי כביכול טען 
שגיור זו המצאה, ואין הבדל מהותי בין העמים, לכן השמידו ה' יתעלה. גם בין 
העובדים לבעל פעור, היו סברות שונות. היו שחשבו שהם עושים בזה מצווה, 
כיוון שמבזים בכך את האליל בעשיית צרכיהם בפניו, ובכל זאת נשמדו4. לכן 
כתב "ֵעיֵניֶכם ָהרֹאֹות ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבַבַעל ְּפעֹור ִּכי ָכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָהַלְך ַאֲחֵרי 

ַבַעל ְּפעֹור ִהְׁשִמידֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ִמִּקְרֶּבָך". 
 מכאן למדים, שכל מניע לעבור על דבר ה', אפילו שסברא אנושית מראה 
שלכבוד ה' הוא, או לקירוב התורה לעם ישראל, או לפתרון בעיות הדור, מ"מ 
אין לו כל מקום. אם ציוותה התורה שכך הלכה, אין מניע בעולם שמתיר 

פרצת הציווי. 
הדרך שהחיים האלוהיים יופיעו בקרבנו היא ע"י התדמות אל ה', בהליכה 
בדרכי התורה, בלא כל חיסרון או תוספת, אף לא בהלכה אחת. "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים 

ַּבה' ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום".  

1.  רמב"ם הקדמה לפרק חלק
2.  במדב"ר כ, כד

3.  ע"פ רי"א דברים ד
4.  ע"פ מלבי"ם דברים ד

לפרשה
הרב זיו רוה

שיר, פיוט ומפגש רוחני

מופע חדש
פרוייקט גן רוה

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

מתאים לקהילות,
בתי כנסת

ומוסדות חינוך

ניתן להאזין לשיעורו 

של הרב דב ביגון 
בכל יום שישי בשעה 16:00 

בכאן מורשת

בתדרים:   90.5     90.8     92.5     100.7

ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם. 
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בפרק מ' הפותח את חטיבת נבואות הנחמה 
בישעיהו, מנחם הנביא את ישראל. נחמתו איננה 
שגרתית, אלא יש בה חידוש: מצד עצמה אין 
ישראל ראויים עדין לשמוע אותה בהווה. על 
כן הנביא נשען על מה שיתגלה לישראל רק 
בעתיד על ידי הנביאים – "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר 
ֱאֹלֵהיֶכם". כלומר ישעיהו הנביא מגלה סוד וחושף 
נחמות אשר טרם נאמרו, והנביאים ישמעו אותן 
ם ְוִקְראּו  לראשונה בעתיד – "ַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשלִַ
ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ִנְרָצה ֲעֹוָנּה". כשישעיהו 
מדבר אל בני העם, טרם נרצה עוונם, ואף טרם 
החלה הגלות הכללית של העם. אך בעתיד יגיע 
זמן שבו יושלם חטא העם. ישעיהו מודיע זאת 
מלכתחילה, ובכך נוצר מגע לכל דורות ישראל 

עם אותה הבשורה הגדולה. 

יהיה תפקיד הנביאים בעתיד?  ובכן, מה 
הדרך  בהכשרת  חשוב  תפקיד  יש  לנביאים 
לאמונת הגאולה ולהתרחשותה. לאחר שנות 
הגלות הארוכות יש צורך בגורם מתוך ישראל 
אשר יפתח את פתח האמונה בה'. על כן, הקב"ה 
ישלח את הנביאים לפרוץ את התפישות הגלותיות, 
ולשוב אל אמונה גדולה בה'. הנביאים ורוח הקודש 
הם ה'שגרירים' של ה' אצל עמו. מתבררת כאן 
קרבתה של הגאולה לישראל - כח הנחמה מצוי 
בתוך ישראל, ומהם הוא יצמח. בעובדה זאת 
עצמה מצויה נחמה גם בטרם הגיעה העת שבה 

ישמיעו הנביאים את אותן הנבואות. 

על ידי הנביאים תתגלה לפתע בעתיד דעת 
ה' חדשה. גדולת ה' תופיע כדבר הברור מאליו 
והגלוי לעין כל, כך שלא תהיה עוד שום קושיא 
על שלטון ה' בעולם. כולם ידעו ויבינו כי אין כח 
בעולם שיכול לעמוד מול הקב"ה, משום שהוא 
לבדו בורא העולם - "ִמי ָמַדד ְּבָׁשֳעלֹו ַמִים ְוָׁשַמִים 
ִלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָׁשַקל ַּבֶּפֶלס  ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן ְוָכל ַּבּׁשָ
ָהִרים ּוְגָבעֹות ְּבמֹאְזָנִים... ֵהן ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי ּוְכַׁשַחק 
מֹאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו ֵהן ִאִּיים ַּכַּדק ִיּטֹול" )פסוקים יב, טו(.  

ניצחון על מעכבי הגאולה
ישעיהו מספר כי בעתיד, לא די בכך שהנביאים 
יהיו מבשרי הגאולה, אלא הם יובילו גם את 
הניצחון על האויבים שינסו לעכב את הגאולה. 
בפסוק ו' אומר הנביא: "קֹול אֵֹמר ]מן השמים 
ייאמר בעתיד לנביא[: "ְקָרא" ְוָאַמר ]הנביא[: "ָמה 
ֶאְקָרא"..."? - "ָּכל ַהָּבָׂשר ָחִציר ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ 
ֶדה" - הקול מתגלה לנביא פעם נוספת ומצווה  ַהּשָׂ
עליו להודיע ולגלות את אפסיות הכוח האנושי 
לעומת היכולת האלוקית. לאחר שהקול בישר 
על סלילת הדרך לגאולה, הוא מתמודד גם עם 

כל מעכבי הגאולה ומכריז: דבר ה' נצחי, וכל 
הבשר נובל וחולף. הקשיים הרבים אשר צפויים 
לעם ישראל בגאולה נדחים על ידי הנביא כלאחר 
יד, במילים ספורות: "ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ִּכי רּוַח 
ה' ָנְׁשָבה ּבֹו ָאֵכן ָחִציר ָהָעם. ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ 

ּוְדַבר ֱאֹלֵהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם" )ו-ח(.

כל אלו נכללים בנבואת ישעיהו הייחודית על 
הנבואה שתתגלה בעתיד בלבד. בהווה, ישראל 
עדיין אינם יכולים להבחין בכך שכל בני האדם 

הם כציץ נובל. ישראל רצוצים וכואבים תחת 
מגפי האומות החזקות. אך בעתיד הדבר יתגלה 
בבירור, וישעיהו מרגיל את ישראל כבר בהווה 

לשפוט את התרחשויות המציאות באופן זה. 

ולסיכום: הנחמה העתידית של הנביאים 
מתחילה לנחם אותנו כבר בהווה. 

להפטרה
הרב יואב אוריאל

הנחמה העתידית מופיעה בהווה
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תוכניות לילדים

06:30-08:00

פעמיים ביום:

ערוץ מאיר לגדול באהבה 
אסי טוביה וחברים, אבא ליום אחד, ניידת החלומות, 

הגעת ליעד, מגזו, עלילות ארץ גושן, טוק טוק 
ועוד... 17:30-19:00

שעורי יהדות

 08:00-13:00

 13:00 – 15:00 

בוקר:

אחה"צ:

סדרות שיעורים יהדות באהבה מפי הרבנים: 
דב ביגון, אורי שרקי, עוזי ביננפלד, ראובן פיירמן, 

אייל ורד, ערן טמיר, חגי לונדין, ד"ר מיכאל אבולעפיה ועוד...

שיעורי יהדות באהבה בשפות:
אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית

תרבות באהבה

20:00-23:30

תוכניות תרבות באהבה:
בגלל הרוח, שביל ישראל, אנשי אמונה, רוח נשית, 

ניגון שלב ועוד... 15:00-17:30

מאירים באהבה
                      בערוץ מאיר בטלויזיה

תוכניות עם נשמה יהודית באהבה
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העושר או החיים? 
בשבוע שעבר למדנו שמותר וראוי לאדם להכניס את עצמו לחשש סכנה 
לדבר מצוה ובפרט כאשר מדובר על הצלה רוחנית של הרבים. הפעם נדון 

בשאלה האם האדם מחויב להציל את הזולת על ידי כספו?

מה מקור החיוב להצלת הזולת?
חז"ל מביאים שני מקורות לחיוב להצלת הזולת: המקור הראשון הוא מהפסוק 
"ֹלא ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך" )ויקרא יט, טז(: "מנין לרואה את חברו שהוא טובע 
בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר 
ֹלא ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך" )סנהדרין עג, א(.  ואילו המקור השני הוא מהפסוק 
"ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו" )דברים כב, ב(: "אבדת גופו מניין - תלמוד לומר והשבתו לו!" 
)סנהדרין שם(. אם האדם מחויב להשיב את אבדת ממון חברו, קל וחומר 

שהאדם מחויב להשיב את אבדת גופו של חברו )כלומר להצילו(.

האם יש חיוב להוצאת ממון להצלת הזולת?
נשאלת השאלה מדוע צריך שני מקורות לחיוב להצלת הזולת? מדוע לא 

להסתפק במקור אחד?
חז"ל מסבירים את הצורך בשני המקורות: "אי מהתם הוה אמינא: הני מילי 
- בנפשיה, אבל מיטרח ומיגר אגורי - אימא לא, קא משמע לן". כלומר אילו 
היינו לומדים את חיוב הצלת הזולת רק מהפסוק "ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו", היינו חושבים 
שמדובר רק במקרה שבו האדם יכול להציל את חברו בעצמו ללא הוצאת 
ממון לשם כך. לכן, אנו צריכים ללמוד את חיוב הצלת הזולת גם מהפסוק 
"ֹלא ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך", שהאדם מחויב לעשות כל שביכולתו להצלת הזולת 

ואפילו להוציא ממון לשם כך.
כך פוסק הרמב"ם להלכה, שהאדם מחויב להוציא ממון להצלת הזולת: "כל 
היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם רעך, וכן הרואה את 
חבירו טובע בים או ליסטים באים עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו 
הוא בעצמו או שישכור אחרים להצילו ולא הציל... וכל כיוצא בדברים אלו, 
העושה אותם עובר על לא תעמוד על דם רעך" )הל' רוצח ושמירת הנפש 

א, יד; שו"ע חו"מ סי' תכ"ו(.

החיוב להצלת הזולת גובר על שיקולים כלכליים.
השאלה היא, האם החיוב להוצאת ממון להצלת הזולת הוא דווקא כשמדובר 

את  לו  יחזיר  שחברו 
ההוצאות? או האם מדובר 
אם  אפילו  גורף  בחיוב 
ההוצאות לא ישולמו לו 

לעולם?
המאירי מלמדנו שאמנם 
חברו נדרש לשלם לו את 
הוצאותיו לאחר הצלתו, 

אך החובה להצלת הזולת אינה תלויה בהחזרת ההוצאות. ולכן, אפילו אם ידוע 
מראש שלחברו אין יכולת כלכלית להחזיר את הוצאות הצלתו, אין להימנע 
מכך שהרי החיוב להצלת הזולת גובר על שיקולים כלכליים כלשהם "מי 
שראה חברו טובע בנהר או חיה גוררתו או ליסטים באים עליו חייב להשתדל 
בהצלתו... והוא שישכור שכירים ופועלים ובקיאים באותן הדברים להצילו 
וחברו פורע לו מן הדין אם אין לו במה לפרוע אין לזה לימנע בכך שאע"פ 
שאסור להציל עצמו בממון חברו דוקא שלא מדעת הבעלים אבל בעלים 
עצמן חייבין להציל חבריהם וכל לא עשה כן עובר משום לא תעמוד על דם 

רעך" )וראה: שו"ת חות יאיר סי' קמו(.

העושר לא קודם לחיים 
הסנהדרין תיקנו בעיר אושא את הגבולות בנתינת צדקה "המבזבז - אל יבזבז 
יותר מחומש ]=חמישית מנכסיו[, שמא יצטרך לבריות" )כתובות נ, א; רמב"ם 
סוף הל' ערכין וראה: ירושלמי פאה א, א(. אך ה'חפץ חיים' כותב שמדובר 
דווקא כאשר האדם עצמו יוזם נתינת צדקה, כגון שהוא רוצה מעצמו לחפש 
אחר עניים ולחלק להם צדקה. אך כאשר מדובר במקרה שהעניים מבקשים 
ממנו מזון או סיוע בפדיון שבויים, הוא רשאי לתת יותר מחומש )וראה: רמב"ם 
פיהמ"ש בתחילת פאה(. אך ה'חפץ חיים' אומר שכל זאת דווקא כאשר לא 
מדובר בפיקוח נפש ממש, אך כאשר מדובר בפיקוח נפש, האדם מחויב לתת 
יותר מחומש כדי להציל את חבירו "ולא אמרו רק דחייו קודם לחיי חברו, 
אבל דעשרו קודם לחיי חברו לא מצינו" )אהבת חסד ב, כ(. התורה מדריכה 
אותנו לשים לב לפרופורציה הנכונה: כאשר מדובר בחיי אדם, יש להתרומם 
מעבר לחשבונות כלכליים כלשהם ולעשות הכל במסגרת ההלכה להציל חיים.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ט"ז 

נתן קוטלר

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

"מיעוט סחורה"1
לא כל עם ד' נביאים או רבנים. יש גם העוסקים 
בדרך ארץ. בכל עם יש אנשי רוח ואנשי מעשה. גם 
אצלנו, גם אנשי משק ואנשי חקלאות שייכים לכלל 
ישראל. לפעמים היו גדולי תורה שעסקו בחקלאות, 
בתעשייה ואפילו בסחורה ובכל מיני אחיזות חברתיות. 
אצל חז"ל מצאנו את רבי יוחנן הסנדלר שהיה מייצר 
סנדלים. רבי חנינא ורבי אושעיא, תלמידו של רבי, 
עסקו במקצוע זה, ואף הכינו נעליים עבור נשים, 
אבל בזמן המכירה לא היו מסתכלים עליהן, לכן 
הנשים קראו להם — ובצדק: "רבנן קדישי דבארעא 
דישראל"2. החול גם מקושר לחיים בתנאי שיהיה 
בטהרה ובכשרות. היו אף בין חז"ל שעסקו בסחורה, 
כגון רב פפא. הדבר יתכן ואין בו פסול, אבל יש 
להיזהר שעיסוק זה יהיה מיעוט ושהאישיות לא 
תהיה 'סחרנית'. "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה"3. 
העיקר הוא הערך הרוחני, והסחורה צריכה לתפוס 

מיעוט. וכן הוא לגבי חקלאות או תעשייה. אמנם 
צריך גוף, אבל הנשמה היא העיקר.

 גם בעולם המעשה יש מדרגות. העסק הקיצוני 
לגריעותא הוא סחורה. המעולה ביותר הוא חקלאות 
בקרקע הקודש שלנו. "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם"4. 
זהו יסודי. "על הלחם יחיה האדם". ה'חתם סופר', 
בקטע 'ציוני', קובע שעבודת הקרקע בארץ ישראל 
היא מצווה כמו הנחת תפילין, ומצטרפות גם שאר 
אומנויות ששייכות למציאות של ישוב העם בארצו. 
אדמה ואומנות הן יסודות. אחריהן בא הצד המסחרי 
שהוא הנמוך שבמדרגות. אמנם גם הוא התרחב 
במהלך הדורות ותפס מקום. מסחר אינו שייך לשורות 
העליונות והמשובחות. יש ביטויים חריפים אצל 
הנביאים: "כנען בידו מאזני מרמה"5. יש לבדוק כמה 
הוא ביושר. גם בגמרא יש ביטויים של זלזול: "זבון 
וזבין תגרי איקרי?"6, מכור וקנה כדי שתיקרא סוחר. 
מסחר אינו אלא שרשרת של קונים ומוכרים. על כל 
פנים, גם הוא נצרך והכרחי, ושייך לסדר החברתי. 
יתכן שאפילו תלמיד חכם יעסוק בסחורה. אבל עליו 
להחזיק במשקל הנכון ולזכור שאין זאת תכלית החיים 

וש"לא כל המרבה בסחורה מחכים"7. מסחר אינו 
דבר יסודי ואידיאלי, אמנם אם כך נפל בגורלו על ידי 
השגחה פרטית, וכך הזדמן לו מצד מסבב הסיבות — 
יש לכך מקום ב'מיעוט'. אין הכוונה למיעוט במובן 
של פעולה, למעט עד שלא נשאר כלום, אלא לזכור 
שסחורה אינה כל האידיאל של החיים, ושהעיקר הוא 
הצד הרוחני ואליו מצטרף מיעוט סחורה. וכן הוא 
לגבי חקלאות. ודאי שאנו נמצאים בעולם הזה, אבל 
אין להיות משועבד לחיצוניות ולחומריות ולהגיע 
למצב של איבוד וטשטוש עצמי. עלינו לזכור מי אנו, 
לזכור את ערך קידוש השם שלנו, להמשיך להיות 
אדם מתוך הישיבה, להחזיק את עצמנו בגבורה 

ולשמור את ערכנו הרוחני8.

1. אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה.
2.  פסחים דף קי"ג עמ' ב'.
3.  אבות פרק ד' משנה י'.

4.  ויקרא י"ט כ"ג.
5.  הושע י"ב ח'.

6.  בבא מציעא דף מ' עמ' ב'.
7.  אבות פרק ב' משנה ה'.

8.  ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 179-180.
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לע"נ אבי אליהו בן בת שבע ז"ל

בעל 'הנתיבות שלום' )שהשבוע בז' אב מלאו 17 שנה לפטירתו(. 
לומד מכמה פרשיות ואירועים בתורה, שמתוך עומק הנפילה שאדם 

נופל לפעמים, הוא יכול וחייב לקום, להתחדש ולהתרומם.

כך מצאנו שלאחר חטא העגל שהיתה נפילה קשה מאוד ונשתברו 
הלוחות, נתפייס אחר–כך הקב"ה עם ישראל ונתן להם את הלוחות 
השניים. "התורה מלמדת אותנו בזה כי רצון העליון הוא לבלתי ידח 
ממנו נדח, שאף במצב הגרוע ביותר יש שוב קבלת התורה מחדש". 
כך הוא מבאר את הפסוק בתהילים )קל"ט( "אם אסק שמים שם אתה 
ואציעה שאול הנך" - "כאשר הקב"ה עוזר ליהודי באתערותא דלעילא 
והוא בבחינת אם אסק שמים )הוא נמצא בהתעלות גדולה( יודע הוא 
ששם אתה, וכמו כן גם בעת ואציעה שאול כשנפל לשאול תחתית 
ידע שהנך, שהקב"ה עמו".  דבר זה נלמד גם ממשה רבנו שנאמר עליו 
"ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים", "שגילה שבשיא החשכות 

בתוך הערפל שם נמצא האלקים".

 ועל פי זה מבאר הנתיבות שלום את דברי מרן הס"ק מלכוביץ 
)ממייסדי חסידות סלונים(, "נחמו נחמו עמי, התנחמו בזה שאתם עמי 
עם הנבחר, והיינו שאין לו במה להתנחם כי אם בזה שהוא יהודי בן לעם 
הנבחר, ואז יאמר אלקיכם, הקב"ה יאמר אני אלקיכם. אם יהודי מאמין 

באמונה בהירה שבתוך הערפל שם האלוקים, שהקב"ה עמו בכל המצבים 
אף בחשך וגיא צלמות, אז יאמר אלקיכם, הקב"ה יאמר אני אלקיכם".

וכך מלמדנו מרן הרב קוק זצ"ל באורות התשובה )פרק י"ד, ד/1(,  
"עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה". 

האדם בהיותו קרוץ מחומר, עלול הוא לנפילות וחטאים. דרכו של 
היצר שבמקרה כזה הוא מייאש את האדם ואומר לו, ראה לאן הדרדרת, 
לאן נפלת, עם חטא כזה תחזור לעמוד לפני ה'? והאדם נוטה להקשיב 
לקול הזה אשר בתוכו, להתייאש, לאחוז חזק בחטא ולומר מכאן אין 
דרך חזרה, ה' לא רוצה בי, אינו רוצה שאשוב ואעמוד לפניו אחרי 

חטאים כאלה.

במיוחד אמורים הדברים בבני הנעורים. בימינו האפשרויות לחטוא, 
ליפול לשאול תחתית, להתמכר, הן רבות ומגוונות, וכאשר הוא נופל 
חלילה, עיקר עבודתו של היצר הוא לדכא ולייאש אותו שאין לו שום 
דרך חזרה ואינו ראוי וכדאי לעמוד ולהתייצב שוב לפני קונו. הלימוד 
הגדול שלמדנו כאן, שחייב כל נער לדעת ושמתפקידנו  לגלות לו את 
האור הזה, זו דרך התורה שאומרת, אם אציעה שאול הנך... ה' איתנו 
בכל המצבים ומושיט לנו חבל הצלה מהתהומות היותר עמוקות. מתוך 
אמונה ובטחון בדבר זה, יכול וחייב כל אחד באשר הוא לקום ולהציל 
עצמו ולהתרומם מתוך החשכה,  מתוך כך יזכה ויתקיימו  בו דברי דוד 

מלכנו "כי נפלתי - קמתי, כי אשב בחושך ה' אור לי". 

כי נפלתי - קמתי
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

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!

 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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אסתר אברהמי

משנכנס אב - מרבים באהבה )ב'(

ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי ְלַׁשַער ָהִעיר, ְּבִדּיּוק ִהִּגיַע ְלָׁשם ִמיֶׁשהּו.
- ְסַלח ִלי ֲאדֹוִני, ַהִאם ּתּוַכל לֹוַמר ִלי ֵאיפֹה ֵּביתֹו ֶׁשל 

ָהרֹוֶאה, ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא?]1[.
- ָאנֹוִכי ָהרֹוֶאה]2[.

ִּכְמַעט ִהְתַעַּלְפִּתי.  ִלְפֵני ֶׁשִהְצַלְחִּתי לֹוַמר ִמָּלה, הּוא 
ִהְמִׁשיְך:

- ּבֹוא ִאִּתי ֶאל ַהָּבָמה ֶשָּבּה ִהְקַרְבנּו ֶאת ַהָּקְרָּבן ַלד',  
ְוֹנאַכל ַיַחד]2[.

ֵהַבְנִּתי ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ִמי ֲאִני, ְוַגם יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ָאמּור ְלַהִּגיַע]3[. 
ַאְך ָלָּמה ֲאִני ְמַעְנֵין אֹותֹו, ֲאִני ַהָּקָטן??

ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ִהְמִׁשיְך:
- ַּבּבֶֹקר ּתּוַכל ָלֶלֶכת, ַאֲחֵרי ֶׁשֶאֱעֶנה ְלָך ַעל ָּכל ָמה ֶׁשִּתְׁשַאל.

ֲאָבל ֵאין ִלי ָמה ִלְׁשאֹל... ֵאיֶנִּני ֵמִבין...

ָהרֹוֶאה  ַמְמִׁשיְך: - ְוַאל ִּתְדַאג ָלֲאתֹונֹות ֶׁשָאְבדּו. ֵהן ִנְמְצאּו 
ְּכָבר. ָעַלי ְלַדֵּבר ִאְּתָך ַעל ְּדָבִרים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּברּומֹו 

ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ִלְגדֹולֹות ֵאּלּו ַאָּתה  ְמֹיָעד]4[.
- ֲאִני?!  ְּגדֹולֹות?!  ָמה ֲאִני ָיכֹול ְלהֹוִעיל ְלַעם ִיְׂשָרֵאל?!  
ֶבט ֲהִכי ָקָטן, ּוֵמַהִּמְׁשָּפָחה ֲהִכי  ֶבט ִּבְנָיִמין, ַהּׁשֵ ֲאִני ִמּׁשֵ

ְקַטָּנה ְּבִבְנָיִמין]5[.
ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ֹלא ֵהִׁשיב ִלי, ָלֵכן ִהְתַלֵּויִתי ֵאָליו ַלְּסעּוָדה.

1. שמואל א   ט  יח.
2. שם   יט.

3. שם   טו - יז.
4. שם   יט - כ.

5. שם   כא.

ְמִגַּלת ָׁשאּול  6    ַאָּתה ְמיָֹעד ִלְגדֹולֹות
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

בכוחה של האהבה בין איש לאשתו, לעורר את אהבת הדודים בינינו לבין 
אבינו שבשמים. בעז"ה, שנזכה שחודש אב יחזור להיות חודש השמחה. את 

חלקנו נתרום ע"י לימוד ויישום של האהבה.

בשבוע שעבר, קראנו על מעכבי האהבה. עתה נקרא, שהפכם עשוי לקדם 
את בני הזוג ולבנות את אישיותם העצמית ומתוך כך, ליצור זוגיות אוהבת. 

בראש וראשונה, חובה על כל אחד מבני הזוג לאהוב את עצמו. ישנה חשיבות 
מכרעת ללימוד וטיפוח אהבה עצמית )ששונה מטיפוח האגו(. מקור האהבה 
העצמית הוא במחשבה שיש בי חשיבות, מעצם היותי נברא בצלם אלוקים. 
מהכרת ערך הבורא, ניכר ערך האדם. "לפיכך, חביב אדם שנברא בצלם" )אבות 
ג' יד(. ידיעה והכרה זו, מחייבת את כל אחד מבני הזוג להכיר בערכם ומתוך 
כך להוקיר ולכבד זא"ז. הכרה זו מחייבת לא רק לדבר במילים של כבוד, 
אלא תחילה להתכוון במחשבה ולהרגיש בתחושה, את הכבוד לעצמי ואת 
הכבוד לבן הזוג. כשחשים את ההוויה הזאת, ממילא גם מדברים כיאה להם.
בשלב השני, מעצם הידיעה וההכרה הברורה שנבראנו בצלם, מתעורר 
בתוכנו הרצון והשאיפה להתדבק במידותיו של הקב"ה ובעיקר במעלת 
הנתינה. בנתינת אמת, שאיננה במטרה להשיג אינטרס, מי שנותן, הוא הראשון 
שמרוויח בגדול מעצם הנתינה. הנתינה יוצרת אצל האדם ערך עצמי חיובי, 
כי על ידי הנתינה, הוא מגלה ומכיר את כוחותיו ועצמתו. )מי שמחכה, או 
דורש לקבל אהבה, ירגיש שערכו תלוי באחר ולכן יישאר חסר. אם יקבל, 
זה יהיה ערך מדומה.( הרב דסלר ב"קונטרס החסד" )מכתב מאליהו א' עמ' 
37( מסביר, שבני אדם שונים מתקשים להתחבר. לכן, "לאשר ייתן - יאהב". 
מכיוון שאדם אוהב את עצמו ונותן מעצמו לזולתו, אז הוא אוהב את עצמו 
שבזולתו. כך נעשים קרובים, מתחברים ואוהבים. ככל שייתן יותר, כך יאהב 

יותר ובאחדות זו - שכינה ביניהם.
במציאות האגוצנטרית הרווחת כיום, רבים תוהים: "אם אעניק כל הזמן, 
השני יתרגל לקבל. ומה איתי?" מעצם השאלה, נראה שהנתינה אינטרסנטית, 
שאינה נובעת מנתינה לשמה. אם הנתינה היא כדי לעשות טוב לשני - אזי 
הטוב שלו, הוא האושר שלי. השני חש בכך וגם הוא מתעורר להעניק באותה 

מידה ואולי אף יותר.  
כשנישאים, שואפים לחיות באושר ובאהבה. כדי להגשים חלום זה, רבים 
עסוקים וטרודים ב"אחריות" על הנישואין ובבדיקה שאכן תימצא האהבה 
ביניהם. הוא )או היא כמובן( בוחן, מחכה ומבקר, אם בן הזוג ממלא את 
אחריותו וחובותיו )לפי דעתו(, כדי שתשרור ביניהם האהבה. הוא "יושב על 

הגדר" במקום לחיות את הנישואין עם אשתו. הוא יוצר "בית דין לערעורים", 
שמערער את יסודות הקשר הזוגי. זו השפעת תרבות המערב, המפרידה 
ושואפת למילוי רצונות אישיים דרך הזוגיות על חשבון השני. מכאן נבין, 
שבחיי אהבה, אין מקום לצדק אישי, שמפריד ומעמת את בני הזוג בניסיון 
לכופף זה את זה. צורת חשיבה ש"אני ממלא את חובותי ואפילו בכיף, אבל 
היא...", זו מחשבה שיוצרת הפרדה שהיא הפך האחדות. מעצם היות 
האחד צודק, מופר השוויון הערכי ונוצר מצב שהאחד עליון והשני נחות. 
האחד הורה והשני ילד. האחד מורה והשני תלמיד. האחד שופט והשני 
נאשם. זה מצב שמעלה את השאלה-התהייה: "האם אנחנו אוהבים?? 

הלזאת תיקרא אהבה??"
כאשר תפיסת הזוגיות היא שמרגע נישואינו אנחנו שייכים זל"ז, והקשיים 
הם של שנינו, אז גם עם החסרונות הרבים שיש בכל אחד, לצד היתרונות 
)הקיימים אך נעלמים מהעין בגלל החסרונות(, אפשר לאהוב. היתרונות 
יוצרים הערכה וקרבה, והחסרונות, חמלה ורצון להכיל ולתמוך, שהרי הכל 
זה אנחנו. כאשר אחד תומך בשני, הוא תומך בעצמו. כאשר עושה טוב לשני, 

הוא עושה טוב לעצמו. 
אז מי שמחפש וכמה לאהבה, שיחפש וימצא אותה תחילה בתוך עצמו. 
מעתה, יעניק מאהבתו ועל ידי כך ייצור את המציאות שהוא כל-כך מייחל 
לה. יצירת המציאות פירושה יוזמה מתוך מחשבה ש"מה אני יכול/ה לעשות 
עכשיו שמחבר ומקשר בינינו באהבה?" ישנה טעות מחשבתית ש"כשנתפנה 
מכל העיסוקים נתייחס זל"ז וניצור אהבה. נצא לבילויים ונהיה פנויים לעצמנו 
בלבד". את האהבה והקשר הזוגי יוצרים בכל רגע נתון. תוך כדי העיסוקים, 
הלחץ והקשיים ולא רק בזמני נחת ובילויים. לדוגמא: בארוחה, לפרגן 
בהתייחסות לאישיות: "אני מקבלת ממך תחושת ביטחון כשאני רואה את 
האכפתיות שלך ממני ומהילדים". אפילו בזמן עומס כמו מעבר דירה. תוך 
כדי ההתרוצצות והעייפות, לחשוב ולומר משפט אוהב ומעריך ואפשר גם 

פינוק קטן שנותן כוחות להמשך העשייה. 
כשמַתרגלים יוזמות שיש בהן יחס אישי והערכה, מְתרגלים, עד שזה נעשה 

כחלק טבעי וכמעיין המתגבר. ומי על אהבה כזו יוותר?...

 *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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רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ַהָּׁשבּוַע  ְּבָפָרָׁשת 

ְלִהָּכֵנס  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָרָצה  ַּכָּמה 

ֶאל ָהָאֶרץ, ְוַכָּמה ִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכְך. 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִּבֵּקׁש ֲאִפּלּו ַרק ִלְראֹות 

ָוֶאְרֶאה  ָנא  "ֶאְעְּבָרה  ָהָאֶרץ  ֶאת 

ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה". ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ִהְסִּכים ָלֵתת לֹו ִלְראֹות ֶאת 

ִמַּבחּוץ.  ַרק  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 

ְלִהָּכֵנס ְלתֹוָכּה הּוא ֹלא ָזָכה.

ְלהֹודֹות  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה 

ֹלא  זֹוִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָּכְך  ַעל  ַלה' 

ַרק ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ, ֶאָּלא 

ְזכּות  ֵאיזֹו  ְּבתֹוָכּה!  ָלגּור  ַּגם 

ְּגדֹוָלה ִזָּכה אֹוָתנּו ה'!

ֶּבַטח  ַהָּגדֹול  ַּבחֶֹפׁש  ְוַעְכָׁשיו 

אֹו  ֶׁשָּלנּו  ָּבָאֶרץ  ְלִטּיּול  ְיָצאֶתם 

ֵאיזֹו  ִּתְראּו  ַלָּים,  ָהַלְכֶּתם  ֲאִפּלּו 

ֶאֶרץ ָיָפה ה' ָנַתן ָלנּו! ָאז ַּתְחְׁשבּו 

ָּבָאֶרץ  ְמַטְּיִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶזה  ַעל 

ֶׁשֲאִפּלּו מֶֹׁשה ַרֵּבנו ֹלא ִטֵּיל ָּבּה 

ְוֹלא ִנְכַנס ֵאֶליָה!

ֶהְמֵׁשְך חֶֹפש ָנִעים ְלֻכָּלנּו!

בס"ד

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָיָפה!
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ִאמ   יִרי
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת ואתחנן תשע"ז 

 פינת 
המשחקים

האוטובוס
המאיר          

9
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נשמח לשמוע מכם באתר...

גלו בעמוד 4

לפניות ולפרסום: 

Alon@meirkids.co.il
טל': 073-2379816

פקס: 073-2379802 

 ערוץ מאיר

לילדים

המון ילדים בתחרות כשרונות צעירים, ואתם?
 

הצטרפו באתר ואולי תזכו בנופש משפחתי
 
מתנת צימר הבוסתן בת-עין, 052-7675765 10

1

    פינת
ִּמַה    ְׂשָחִקים

הסבר: יום המחולות ויום המחילות יחידים ומיוחדים!

חידה 1
חידה 2

מהי האות היחידה מאותיות הא"ב שאינה נמצאת כלל בעשרת הדיברות 
 

שבפרשת יתרו, אבל נמצאת בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן?

לכם באתר! פרסים מחכים 
 

יפורסמו באתרשמות הזוכים 

meirkids.co.il

ענו על השאלות, כך שהתשובה תתחיל באות המתאימהשאלות לפי א"ב
א. נחל שלידו נמצאת ֲערֹוֵער

ה. ה' דיבר אלינו "מתוך ___"ד. "הטיבו כל אשר ___"ג. להוריש ___ ____ ועצומים"ב. "___ לא תתן לבנו"
ו. שם פרשת השבוע

ז. בדיבור אחד נאמרו
ט. יום שמחה שיחול השבועח. שם נוסף להר סיני
כ. עוד אחד מעמי הארץי. אחד מעמי הארץ

ל. הדיבר השני

מ. שאלת הבן החכם
נ. כינוי השבת הזו

ע. "מזג האוויר" במעמד הר סיני ס. מלך האמורי
    )2 מילים מתאימות(

צ. מה יהיה לנו "כי נשמור לעשות את פ. אסור לעשותו
    כל המצווה"?

ת. לא נראתה במעמד הר סיניש. שם נוסף להר החרמוןר. כינוי לבני הדור הרביעיק. נשמע בהר סיני

7

עמודים מתוך עיתון 
 "מאירי" לילדים <

לצפייה בעיתון המלא 
היכנסו לאתר החדש של 

ערוץ מאיר לילדים:
www.meirkids.co.il

המון פרסים 
מחכים לכם באתר!

/ אופניים
/ סנדלי צ'אקו, אוהל 

משפחתי, מחצלת
מתנת ארץ ציוד מחנאות

/ כרטיסי כניסה:
- מעלית הזמן בירושלים

- החווה של חוה
- מפעל השוקולד 

"דה קרינה"
/ בריכה משפחתית 

מתנת "אינטקס"
/ ספרים, משחקים, 

חולצות ועוד



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320 באהבה ובאמונה   8

ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

מדרגת משה היא עליונה מארץ ישראל בתור ארץ קדושה מיוחדה ומובדלה, שהיא דוחה 
מתוכה את התוכן החלוני שבכל ארצות הגויים, אמנם היא מותאמת רק למדריגת ארץ 

עד שהכניס באמת בארץ ישראל את האוצר של כל הסגולות הללו, אבל מפני ירידת העולם בצורתו הרוחנית לארץ ישראל, היא היתה כל שאיפתו, וכל מגמת פניו בתפילותיו המרובות, שבעולם כולו, התפשטות קדושת ארץ ישראל בכל העולם דוקא, על ידי כינוס כל העולם ישראל העליונה, שהיא סופגת לתוכה את כל החול ומקדשתו. וסגולה זו של קידוש כל החול 
מונחות בה כל אלה בגניזה, עד אשר יצא כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער.

שמונה קבצים ז יד

הרב שלמה אבינר

לאומיות ופרטיות
שאלה: יש עתה נסיגה מן הלאומיות והכלליות. האם לא מוטל עלינו 
להיות "ִאין", חלק מן התרבות הסובבת, להראות שהתורה מתייחסת 
לפרטיותו של האדם ולחדול להתעסק בעניינים כלליים, לאומיים 

והיסטוריים אשר במשנתו של מרן הרב קוק?

תשובה: אדרבה, לעת כזאת מוטלת עלינו אחריות גדולה עוד יותר. 
המשבר הזה שעובר על האידיאל הלאומי, והצגתו כאילו הוא מנוגד לדאגה 
הפרטית, אינו מקרי. הוא היה צפוי מראש )עיין אורות , אורות התחיה 
מד(. זוהי צרת-עם נוראה, המעכבת את כל קיומנו. עתה, כל מה שלמדנו 
מפי מרן הרב קוק, שייך וחיוני עוד יותר. מוטל עלינו למלא את החיסרון 
הזה, הפוגע בכל מציאותנו, בתור עם ומדינה. שום דבר לא השתנה, להפך, 

האחריות גדלה.
המשבר מכריח אותנו להעמיק עוד יותר, עד אשר יתברר שבתוך משנתו 
של מרן הרב קוק, גם היחיד ימצא את כל מלוא בניינו. הוא ימצא אוצר 

בלום של תורה ומצוות, הדרכה, תפילה ויראת שמים של יחיד.
דווקא מתוך הכלל ובשביל הכלל, מתוך אמונה ב"אשר בחר בנו מכל 
העמים" וראיית יד ד' הנטויה עלינו לטובה לגואלנו בדורות אלה, נמצא 
את בניינו המאושר של הפרט. "כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, 
אי אתה דן אלא כעין הפרט, כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך 

לכלל" )ברייתא דרבי ישמעאל(.
זה חוסר אחריות לדאוג רק לסיפוקנו הפרטי! מה יהיה עם העם ותקומתו? 
חייבים אנו להתמלא עוד יותר בלימוד, בעיון ובדעת, ולהחזיק ביתר תוקף 

בהגה של הספינה הלאומית.
הטענה הזאת שהעניינים הפרטיים סותרים את העניינים הכלליים, אינה 

נובעת אלא משטחיות התפיסה.
"וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו" )מלכים-א ה 
ה(. הרי יש עוד מינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל? הסביר רבנו הרב צבי 
יהודה קוק שתאנה היא מאד פרטית. כל תאנה מבכירה לפי הקצב שלה. 

"יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה, קושרו בגמי" )משנה ביכורים 
ג א(. יתכנו בעץ תאנה, זו ליד זו, תאנה בשלה לגמרי ותאנה בוסרית לגמרי.

לעומת זאת הגפן היא כלליות. כל הענבים בשלים בערך באותה תקופה, 
במיוחד ענבי יין. וכן כל עניין שתיית היין הוא לשתותו ביחד. גדולה לגימה 

שמקרבת.
בימי המלך שלמה היתה דאגה הן לכלל הן לפרט, אושר הן לפרט 

הן לכלל.
בשבעת המינים כתוב: "גפן ותאנה ורמון" דברים ח ח(. הרימון, הפרי, 
מלא גרעינים. יש פרי עם גרעין אחד גדול, כגון אפרסק. יש פרי עם הרבה 
גרעינים קטנים, כגון תפוח. הרימון הוא מלא גרעינים. יש בו הרבה גרעינים 
והגרעינים הם הם הפרי עצמו. כללות הפרי אינה דבר אחר מאשר מכלול 

הגרעינים הפרטיים.
גפן – כלל, תאנה – פרט, רימון – כלל ופרט. 

"ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר, לא בלו שלמותיכם מעליכם ונעלך 
לא בלתה מעל רגלך" )דברים כט ד(. למה שמלה – לשון רבים, ונעל – 

לשון יחיד?
הסביר רבנו הרב צבי יהודה שזהו שוב עניין בניינו של הכלל והפרט. 
שמלה היא חפץ שלפעמים אדם משאיל לחברו, לא כן נעל, כיוון שלכל 
אחד יש רגל בצורה מאוד מיוחדת. בהתרת עגונות, אם מצאו אדם מת 
שאי אפשר להכיר את פניו אלא רק את בגדיו, אי אפשר על פי זה לקבוע 
את זהותו, כיוון שלפעמים אדם משאיל בגדו לחברו, אך אם אלו נעליו, 
זהו זיהוי ברור, כי אין אדם משאיל נעליו. בבוקר אדם מברך "ברוך מלביש 
ערומים" בלשון רבים ו"שעשה לי כל צרכי", בלשון יחיד, על נעילת הנעליים.
אפשר להוסיף לדברי רבנו, שבראשית ימי הקיבוץ, היה משטר חברתי 
של קומונה, כאשר הכל שייך לכל, כל הבגדים היו משותפים – פרט 

לנעליים כמובן.
אין שום סתירה בין הכלל לבין הפרט. אדרבה ככל שהאדם מחובר 

לאומה הישראלית אישיותו מטפסת ועולה יותר.

שיחות הרצי"ה
אמונה (ט)

חדש!
כרך תשיעי מסדרת 

שיחות רבנו הרב צבי 
יהודה בעניני אמונה 
בעריכת הרב שלמה 

אבינר.
210 עמ', כ. קשה

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

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

למכון אורה
המחלקה של דוברות צרפתית 

דרושה מדריכה
)דוברת צרפתית(

פרטים בטלפון:
02-6528344 

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* 


