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נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

"גור בארץ הזאת
ואהיה עמך"

"ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד. וילך משם 
יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם... ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר 
מים חיים, ויריבו  רועי גרר עם רועי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר 
עשק כי התעשקו עמו, ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה, 
ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות, ויאמר 

כי עתה הרחיב ד' לנו ופרינו בארץ" )בראשית כו, טז-כב(.

אחרי שאבימלך אומר ליצחק 'לך מִעמנו' בוחר יצחק לחנות בנחל 
גרר. מסביר אור החיים הקדוש – כי לא רצה לעקור דירתו מארץ פלשתים 
שכן כבר צווה על ידי הקב"ה "גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך 
ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקמותי את השבועה אשר נשבעתי 
לאברהם אביך... ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל 
גויי הארץ" )כו ג-ד(. ולחיזוק רוחו של יצחק אומר לו הקב"ה "אל תירא כי 
אתך אנכי" )כו כד(, מכיוון שיצחק הושפל על ידי מלך פלשתים שאמר לו 
"לך מעמנו" חש כי ד' עזבו ח"ו לזה אמר "אל תירא לא עזבתיך אתך אני" 
)אור החיים שם(. מלחמת הבארות בין רועי יצחק לרועי פלשתים רמז גדול 
יש בה לעתיד לבוא כדברי הרמב"ן: שלוש הבארות רומזות לשלושת בתי 
המקדש וליחסם של אומות העולם לישראל – מקדש ראשון כנגד הבאר 
הראשונה הנקראת עשק – שאומות העולם עשקו אותנו והחריבו את בית 
מקדשנו. מקדש שני נקרא כנגד הבאר השניה הנקראת שטנה, כנגד שטנת 
אומות העולם שהחריבו את הבית השני וממשיכים לצערנו לשנוא אותנו 
עד היום. אבל הבאר השלישית נקראת רחובות כנגד הבית השלישי שייבנה 
במהרה בימינו – שייעשה בלא ריב והאל ירחיב את גבולנו ופרינו ורבינו 

בארץ. אז כל העמים יעבדוהו שכם אחד )ע' רמב"ן שם(.

נכון לעכשיו, אבימלך מלך פלישתים נהג ביצחק אבינו כשם שנוהגים 
בנו היום אומות העולם על ידי תוכניות של הקפאה ו'שלום' ולוחצים עלינו 
מבית ומחוץ "לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד". לך מִעמנו – לך מכל חלקי 
הארץ, לא יקום ולא יהיה. גם כשאנו חופרים בארות מים חיים להפריח 
את השממה הארצית והרוחנית הם סותמים אותם. מהם ממשיכים לעשוק 
אותנו ולשנוא אותנו כשמות הבארות הראשונות, אבל אנו מאמינים בני 
מאמינים שלא ירחק היום והלחץ שאומות העולם מבית ומחוץ מפעילים 
עלינו והערבים הנלחמים בנו יסורו מעלינו מתוך שנהיה מאוחדים וחזקים 
רוחנית, צבאית וכלכלית, הם יבינו שתחיית ישראל בארצו היא לטובתם 
ולא לרעתם חלילה. ישראל באמת הם אור לגויים. אדרבא, כמו בהצהרת 
בלפור יקבלו אומות העולם ששיבת ישראל לגבולות התנ"כיים הנרמזת 
בבאר השלישית רחובות – שירחיב גבולותינו - היא תביא ברכה, אורה 
וטובה לאנושות ותתקיים בנו ההבטחה האלוקית "ונתברכו בזרעך כל גויי 

הארץ" )כו כד(. 
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יום עיון לבני העדה האתיופית ב'מכון מאיר'
מאות השתתפו ביום עיון לכבוד יום הסיגד במכון מאיר בירושלים, שאורגן 
על ידי תלמידים מבני העדה, המכשירים עצמם להיות רבנים ומנהיגים לעדה האתיופית, 
'ביתא ישראל'. הראשון לציון הרה"ג הרב יצחק יוסף שליט"א סיפר כיצד אביו הראשון לציון 
הרה"ג הרב עובדיה יוסף זצ"ל נלחם בשעתו במסירות גדולה להעלות את יהודי אתיופיה 
ולשכנע את ראשי המדינה וגורמים נוספים להירתם למשימה קדושה זו, שבסיעתא דשמיא 
צלחה ורוב רובם של בני העדה – בארץ. הוא ציין בדבריו שלא די לעלות לארץ אלא צריך 
להתחבר לתורה, וביקש מכל בני העדה הלומדים במכון מאיר ובישיבות נוספות, שילמדו 
על מנת ללמד ולקרב את בני העדה לדת ולמסורת ישראל. הרב דב ביגון, בדברי ברכתו 
לכנס ולמארגניו, סיפר על הקשר המיוחד של מכון מאיר לעדה כבר ממבצע משה לפני 
כשלושים שנה. במכון למדו הקיסים וקבוצה של צעירים שרובם משמשים היום כרבנים 
לבני העדה ברחבי הארץ. הרב ביגון ציין את החשיבות העצומה של חיבור העדה לתורה 
ולמסורת ישראל יחד עם שמירת המסורת של העדה בהתאם. ביום העיון נשאו דברים הרב 
ראובן וובשת שליט"א, הרב בנתיבות והדרום לבני העדה. הרב חנניה בלומנטל שליט"א רב 
העדה בבת ים, הרב רפאל אלמו שליט"א רב העדה בנתניה ומר זכרי יונה, בנו של יונה בוגלה 

ז"ל שמסר את חייו למען העדה ולעלייתה לארץ. 
בחסות משפחת ונגרובסקי.

מהנעשה במכון מאיר 
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חיידק טורף, הינו יצור זעיר וקטלני 
ביותר שקשה להבחין בו. משעה שהוא 
חודר לגוף האדם, הוא הולך ומשבית מערכת 
אחר מערכת, בניסיון להמית את הגוף כולו. בזה 
דומה לו התרבות הפוסטמודרנית ההולכת ותופסת 
אחיזה במדינתנו, המבקשת לעקור הכול מן היסוד. 
אין עניינה ללחום ביהדות בלבד, אלא היא מבקשת 
לעקור את האומה הישראלית כולה מארצה ומן 
העולם בכלל, ולעקור את האדם מצלם אלוקים 

אשר בקרבו. 

 תרבות זו היא מיסודו של עשו הרשע האומר 
בלבו, "ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי". 
שהרי, מאבק יעקב ועשו איננו מאבק מקומי אלא 
מאבק אידאי, שמימי, החורז את ההסטוריה כולה. 
החל מרחם רבקה, "ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה", וכלה 
בבירור האחרון בימות המשיח. הנביא עובדיה 
מתאר את קריאתם של עמי אדום, "קּומּו ְוָנקּוָמה 
ָעֶליָה ַלִּמְלָחָמה... ֵמֲחַמס ָאִחיָך ַיֲעקֹב ְּתַכְּסָך בּוָׁשה 
ְוִנְכַרָּת ְלעֹוָלם... ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב 
ְּברֹאֶׁשָך... ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר 
ֵעָׂשו ְוָהְיָתה לה' ַהְּמלּוָכה". ממרום ההשכלה של 
הפילוסופים בני עשו, ומתוך דוגמה אישית של 
אומות המערב, מחלחלת למחוזותינו, תרבות שהיא 
גרועה כמו כל מלחמה פיזית, בלא צורך כלל 
בכפיה. פוגעת היא ביסוד כל התחיה הלאומית, 
ובכל מערכות הערכים, ומדייקת אל מטרתה 
האחת – השמדה טוטלית של הזהות הישראלית.

שמא יאמר אדם, מה לנו ולתסביך הרדיפה 
הזה? עמי המערב חיים את חייהם ואנו איננו חייבים 
לייבא לגבולנו את תרבותם המזקת. מדוע לחשוד 
שהם נלחמים בנו בזה? אולם חז"ל הקדימונו 
ותיארו את ההתרחשות בגובה אחר. לכל אומה שר 
בשמים, מלאך האחראי על כל המתנהל בגבולה1. 
ומיהו המלאך הממונה על עמי אדום? "מלאך זה 
הוא סמא"ל שרו של עשו הנקרא סמא"ל עשו, כי 
כל חפצו וישעו הוא לסמא עיני האדם ולהכותו 
בעיוורון, ולעשותו סומא מעין השכלי, עד אשר 
לא יוכל הרואה לראות במראות האמת, לבוא 
ולראות פני ה'... כי "הוא השטן, הוא מלאך המות, 

הוא יצה"ר )ב"ב טז.("2.

 קשיים גדולים מתגלים במאבק הנוכחי. קרנות 
וגופים אנטישמיים עתירי ממון מנסים בכל עוז 
להחדיר את החיידק הטורף לכל המערכות. קושי 
נוסף נוצר מהעובדה שמעטים הם המודעים לארג 
המחשבתי העומד מאחורי הפוסטמודרניזם. ידיעת 
שורש הדברים היא מהותית. כיום, תופעות הקיצון 
תופסות את רוב כותרות העיתון, והולכות והופכות 
לדבר שבהרגל, אך עם זאת, אדם מן השורה איננו 
קושר את מכלול התופעות לכדי מתקפה תרבותית 
אחת. זו הסיבה שהמאמצים לבלימת החדירה 
הינם מקומיים. גם אם הם מצליחים לשעה, לשטן 

הפוסטמודרני גרורות רבות. 

עקרונות הפוסטמודרניזם העשווי: אין אמת, 
ואין אדם היכול לקבוע מהם ערכים, וכל שכן שלא 
האלוקים. הכל יחסי, ונתון לזווית הראיה של האדם 
היוצרת את השקפת עולמו המכונה נרטיב, ולכן 
אין לאף אדם או מוסד הזכות להשליט את ערכיו. 
ערכי השוויון והחופש מנוסחים מחדש לא כשוויון 
הזדמנויות, אלא כזכות להגדרה עצמית של האדם. 
הגדרתו היצירתית של אדם את עצמו מבחינה 
לאומית, דתית או מינית, הינה שוות ערך להגדרת 
חברו. אין עקרון מאחד שמסביר את המציאות או 
תנועה מגמתית של ההיסטוריה. כל המוסכמות 
המורגלות מוטלות בספק, כיוון שהן תוצאה של 
'הבניה חברתית', הנוצרת מתבניות המחשבה 
המקובלות רק בתרבות או בחברה מסוימת. 
מישל פוקו טען שאין אמת הניתנת לחשיפה, 
אלא מנגנוני השליטה הם שמייצרים את מה שבני 
אדם מתייחסים אליו כאמת, ע"י השפה. על כן, אם 
מוקדי הכוח יחרשו את המוחות בהתייחסות חדשה 
לנושא, תהפוך זו לדעה הרווחת של הדור הבא. זו 
הסיבה, שהפוסטמודרניסטים מנסים להשתלט על 
מוקדי ההשפעה כגון מערכות השלטון, האקדמיה, 
העיתונאות, התקשורת, התרבות, האומנות, בית 

המשפט ומשרד החינוך. 

חשיבה  מכיווני  נפגעות  רבות  מערכות   
פוסטמודרניים. באקדמיות פועלים מרצים פוסט-
ציוניים, המערערים על מה שהם מכנים 'הסיפר 
)הנרטיב( הציוני', תוך אימוץ הנרטיב הפלסטיני, 
שואפים  הם  לכך.  רבות  מדיניות  והשלכות 
להקים כאן מדינת כל אזרחיה המתייחסת לכל 
בני המיעוטים כאזרחי ישראל. פעילים פוסט-
ציוניים נמצאו מעורבים בניסיונות לארגן חרם 
כלכלי על ישראל וחרם אקדמאי על האקדמיות 
בארץ, ויש מהם היוזמים עתירות טריטוריאליות 
לבג"ץ המביאות להרס וחורבן ישובים. כיוון שזהות 
לאומית מצטיירת כדבר שיש לכפור בו, וזכויות 
הפרט במחשבה הפוסט-מודרנית הן עיקר, הריהם 
דואגים לזכויות המסתננים, הבדואים והערבים, 
גם על חשבון טובת המדינה. פסקי בג"ץ רבים אף 
הם ברוח זו, ובמערכת המשפט אין לישראלים או 

לאינטרס הלאומי עדיפות על זכויות המיעוטים. 

בצבא, פקודת השירות המשותף המשלבת גברים 
ונשים יחדיו ביחידות קרביות, היא ביטוי לחדירת 
הפמיניזם הפוסט-מודרני החדש. בעבר פעלה 
התנועה הפמיניסטית למען שוויון הזכויות, המעמד 
וההזדמנויות לנשים. לעומתה, טענת הפמיניזם 
הפוסט-מודרני היא שהמגדר הוא פיקטיבי, היינו 
שאין שום הבדל בין גבר לאישה והכל תוצר של 
'הבניה חברתית'. זהות נשית או גברית איננה קיימת 
למעשה, אלא היא המצאה, או אוסף של תחושות 
וחוויות. מתוך הישענות על מחקרים שאמינותם 
מפוקפקת, הגות זו קוראת אף לאדם להגדיר את 
הזהות המינית שלו, ומחוללת את תופעות הלהט"ב. 
גם מוסד המשפחה מאבד את כוחו, וסוגיית אימוץ 

ילד לזוג חד מיני מונחת על השולחן.

 גם הרפורמים והקונסרבטיבים ניזונים מהלך 
המחשבה הפוסטמודרנית, שלאדם זכות ההגדרה 
הדתית. כל התנ"ך מסתלף בפירושים ברוח פוסט-
מודרנית, וההלכה מנוסחת בסגנון חופשי. לדבר 
זה השלכות מרחיקות לכת בנישואין עם גויות, 
במערכת הגיור האלטרנטיבית, במערכת הכשרות 
החלופית ובהגדרות רחבת הכותל. גם כאן, בג"ץ 

מהווה כלי לקידום הרפורמות.

ידיעת הסכנה העצומה הניצבת לפתחנו היא 
צעד ראשון והכרחי בריפוי המחלה ותופעותיה. 
אך להיטהרות מרוח הסיאוב העשווית מכל נחלת 
יעקב, נצרך חינוך לאומי מעמיק בהכרת הזהות 
הישראלית על פי רוח ישראל ותורתו. בטוחים 
אנו בניצחונו של רוח ישראל עתיק היומין, "ְוַגם 
י ֹלא ָאָדם הּוא  ֵחם כִּ ר ְוֹלא ִינָּ קֵּ ֵנַצח ִיְשָׂרֵאל ֹלא ְיַשׁ

ֵחם"! ְלִהנָּ

____________________
1. רמב"ן ויקרא יח' כה'

2. כלי יקר בראשית לב' כה'

שיר, פיוט ומפגש רוחני

מופע חדש
פרוייקט גן רוה

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

מתאים לקהילות,
בתי כנסת

ומוסדות חינוך

החיידק הטורף. 
לפרשה

הרב זיו רוה

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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בפרק כ' בספר שמואל א' מתוארת נקודת ההתנתקות של דוד משאול 
המלך. דוד ויהונתן בן שאול מתכננים לבחון באופן סופי עד כמה שאול 
עוין את דוד. כאשר הם מגלים ששאול מנסה להרוג אף את יהונתן מתוך 
כעסו על דוד, מתברר כי דוד צריך לנתק מגע ולברוח. מאז הוא לא שב 

עוד לחיות בבית שאול.
במוקד הבירור הנוקב בין שאול לבין דוד, עומד יהונתן. יהונתן הוא 
היורש המתוכנן של שאול, ולמרבה ההפתעה הוא בוחר בדוד בכל מחיר. 

האידאל של מלכות שאול
ניתן היה לחשוב כי יהונתן הלך כנגד מה שהיה טוב וראוי למלכות אביו. 
כלומר יהונתן הבין שמלכות אביו צריכה להידחות מפני מלכות דוד, והוא 
הסכים באצילות נפש להיות שותף בדחיית ביתו לטובת בית דוד. אולם 
החיד"א )חומת אנך שמואל א יג( מבאר כי ההיפך הוא הנכון! יהונתן 
ידע כי היעוד הגבוה ביותר של מלכות אביו אמור להיות בהשתלבותה 
במלכות בית דוד. החיד"א אומר זאת בהקשר לדברי שמואל לשאול 
בעקבות חטא העלאת העולה בלא שמואל. אז אמר לו שמואל שלולא 
חטא היה זוכה להקים בית מלכות נצחי: "'כי עתה הכין ה' את ממלכתך 
אל ישראל עד עולם'. וכך מבאר החיד"א: הקשו המפרשים דאיך יתכן זה 
דהיה מקים ממלכת שאול עד עולם, והרי כתיב לא יסור שבט מיהודה? 
... ואפשר דאם היה שומר מצות ה' אחרי מותו יהיה מלך משבט יהודה. 
ויהונתן יהיה משנה למלך כמו שאמר יהונתן עצמו לדוד המלך עליו 
השלום: 'ואנכי אהיה לך למשנה'. והמשנה יהיה לו גם כן בצד מה הוד 

מלכות שיהיה הוא וזרעו משנה למלך".
מתברר שלא יהונתן הוא שהלך כנגד הראוי למלכות שאול, אלא שאול 
עצמו הרחיק את ביתו מן הגדולה הראויה לו מחמת הרוח הרעה! יהונתן 
ניסה להשיב את מלכות שאול אל ייעודה הנשגב המקורי – להשתלב 
במלכות הנצחית של דוד. והנה יש לשים לב שדברי יהונתן לדוד כי יהיה 
לו למשנה נאמרים בפרק כ"ג בספר שמואל. דברים אלו של יהונתן נאמרים 
זמן רב לאחר ששאול התבשר כי ה' קרע את מלוכתו והעבירה לאחר. 
מתברר כי למרות בשורה זו, יהונתן ידע והבין כי יכולה עדין להיות אחרית 
טובה לבית שאול. הוא קיווה כי כאשר המלכות תעבור לדוד ישמש לו 

יהונתן כסגן, ובכך ישוב גם בית שאול לגדולתו.

אהבת יהונתן לדוד
אהבת יהונתן לדוד היתה פלאית, למעלה מגדר הטבע. על גדולת אהבה 
זו עמד בעל ספר צרור המור )פרשת ויחי(: "ואף על פי שזה נראה דבר זר 
מאד איך אפשר שיאהב יהונתן את דוד שהיה ראוי ליקח ממנו המלכות? 
לזה אמר אל תתמה על החפץ כי נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. 
כלומר זה פלא גמור. אבל זאת האהבה היא ממין אהבת הנשים. שמצינו 
שהנשים אוהבות לבעליהן שלא כדרך העולם כי הנשים יודעות שהן 
מתעברות מבעליהן וכשחבלי יולדה יבואו להן והן בצרה גדולה יודעות 
שכל זה הרע בא להן מצד הבעלים. ועם כל זה, כשיושבות על המשבר 
הן מתאוות לראות בעליהן... וכן יהונתן היה יודע שדוד יקח מלכותו, ועם 
כל זה היה אוהב אותו כנפשו. וזהו: 'נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים'".

להפטרה
הרב יואב אוריאל

ברית יהונתן ודוד

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

"העושה סייג לדבריו"1
בביטוי זה יש עושר רוחני, והוא בעל צדדים רבים. 
מובנו הכללי הוא שהכל צריך להופיע במשקל נכון, 
בזהירות ובהסתייגות. ראשית כל, אנו פוגשים הדרכה 
זו בקשר לתורה: "עשו סייג לתורה"2, על ידי גזרות 
ותקנות. אולם ביחס להתפשטות הגזרות עצמן, ציוו 
חכמים לעשות סייגים: אין גוזרין גזירה לגזירה3. 
אמנם הסייגים והתקנות הם מצד מה יותר חמורים 
משאר חלקי התורה, כמו שנאמר: "חביבים דברי 
סופרים מדברי תורה"4, ויחד עם זאת אין להרבות 
בהם. נכון שלפעמים זה הכרחי, אבל באופן כללי 

יש למעט בכך.
כמו שכן הוא ביחס לתורה, כך הוא ביחס להנהגת 
הציבור והנהגת היחיד. תלמיד חכם, דבריו הם דברי 
תורה, והתפשטות שיחתו היא מעיין של תורה. 
אבל הכל צריך להיות מדוד במשקל נכון, ואז 
מופיע קידוש השם. יש להכיר את מקומו, את ערכו 
ומדרגתו, להיות שמח בחלקו הראוי לו, ומתוך כך 
להפעיל השפעתו על הכלל — בזהירות ובדרך נכונה 
ומסוייגת. בכל עניין יש להיזהר מדברים שרובם 

קשה ומיעוטם יפה. "סייג לחכמה — שתיקה"5. 
תלמיד חכם צריך לעשות סייג לדבריו ולדיבוריו, 
צריך שמירה על כל ביטוי ועל כל דיבור פרטי, 
ולא פחות מזה צריך זהירות בכוח המדבר בכלל, 
מתוך לימוד שמירת הלשון. כל אדם צריך שמירת 
הלשון, אבל תלמיד חכם צריך להיות אחראי על 
דבריו יותר מכל אחד, וכן בכל מהלך הנהגתו את 
הבריות, כל דיבוריו, ענייניו ועסקיו צריכים להיות 

במשמרת והסתייגות הראויה לאיש רוח.
ברוך השם, תלמיד חכם זה הולך ומתקדם, הוא 
מכיר את מקומו, שמח בחלקו ועושה סייג לדבריו, 
ומתוך כך מגלה קידוש השם בחברה. לכאורה הכל 
טוב וראוי, אבל עוד יש לומר שלא יחזיק את עצמו 
ליותר מדי. גם זה שייך לאישיות של תלמיד חכם, 
שעם כל גדלותו, הוא אינו מחשיב את עצמו למשהו, 

הוא "אינו מחזיק טובה לעצמו”6.
ודאי, לא מדובר כאן על אדם ריק שאין לו במה 
להחזיק את עצמו, אלא באיש רוח, בעל מעלה. 
מכל מקום, אין לו להתנשא ולהתגאות. עליו לזכור 
שהערך האמיתי של שקידתו בתורה אינו בשביל 
עצמו אלא בשביל כל כלל ישראל. עול התורה 
שמוטל על האדם אינו מתחיל מהערך העצמי הפרטי 
שלו, אלא מתעודתו הכלל ישראלית והכלל עולמית.
יש מקום להזכיר עוד פעם את דברי חז"ל7 

שנאמרו בחכמת קודשם, שתמהו על שמחתו 
האגואיסטית, לכאורה, של רב ששת ששמח על 
כך שלמד כל כך הרבה תורה. רב ששת הבליט את 
ערכו של לימוד התורה לשם אישיותו שלו, לעומת 
רבי אלעזר שהעמיד את מגמת כלליות התורה 
לקיום שמים וארץ. אין סתירה, אומרת הגמרא. 
האמת היא שהאידיאל של תורה הוא כללי ומקיף 
שמים וארץ, אבל כדי לזכות למדרגות גבוהות 
של תורה ולהיות מעמודי התווך של כלל ישראל 
ושמים וארץ, יש צורך בריבוי שקידה והתמלאות 
של האדם עצמו, ומתוך כך הוא יזכה את הרבים. 
זה המובן שאין להחזיק טובה לעצמו: הרגשה לא 
כל כך אישית פרטית אלא טובת הכלל, שמחת 
כולם: ידיעה שלדברי תורה שאדם לומד, יש ערך 

לכל מלוא העולמים8.

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

 3. שבת דף כ"א עמ’ א’.
 4. ירושלמי ברכות פרק א’ הלכה ד’.

 5. אבות פרק ג’ משנה י"ג.
 6. אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה.

 7. פסחים דף ס"ח עמ’ ב’.
 8. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 200-202.
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הרוע ממוטט את עצמו
בשבוע שעבר ראינו שחוק הטבע של העולם כפי 
שהקב"ה ברא אותו הוא שהטוב הוא בר-קיימא 
ואילו הרוע הוא בר-חלוף. הפעם נברר את הגורמים 

לעיקרון שהרוע ממוטט את עצמו..

מדוע השקר לא שיקר?
מסופר במדרש שלפני המבול אמר הקב"ה לנח להכניס 
לתיבה שניים שניים מכל מין בעולם. גם השקר רצה 
להיכנס לתיבה, אך נח סירב להכניסו אלא אם כן 
הוא ימצא לעצמו בת זוג. הלך השקר ומצא את 
ה'פחתא' שזו מידת הכיליון וההרס ושאל אותה 
אם היא תהיה מוכנה להיות לו לבת זוג וכך שניהם 
ינצלו מהמבול. ה'פחתא' שאלה אותו מה היא תקבל 
בתמורה? השקר השיב "אעשה הסכם איתך שכל 
רווח שאני אכניס, את תוציאי". הסכימו ביניהם שכל 
מה שהשקר מרוויח, ההרס מוציא. לאחר המבול אמר 
השקר ל'פחתא': "מדוע את לוקחת את כל מה שאני 
מרוויח?". ה'פחתא' השיבה "וכי לא עשיתי כדין ההסכם 
שלנו שכל מה שאתה מרוויח אני מוציאה?" לא היה 
לשקר פתחון פה, שהרי כל מה שהשקר מכניס, ההרס 

מוציא )ע"פ מדרש תהלים ז(. 
כאשר אנו לומדים מדרש זה, אנו מחכים ל'טוויסט' 
בעלילה שבסוף השקר לא יעמוד בדיבורו. מדוע הוא 
לא שיקר? מדוע בניגוד לטבעו הוא כיבד את ההסכם 

עם ה'פחתא'?
נראה שהתשובה היא שלאמיתו של דבר לשקר לא 
היתה ברירה אחרת. ומדוע? חוק הטבע של העולם 
כפי שהקב"ה ברא אותו, מחייב שהשקר בסופו 
של דבר מביא לכיליון ולהרס עצמי. מי שמתנהל 
מתוך שקר ורוע אינו יכול להחזיק מעמד בטווח 
הרחוק. כפי שנאמר "קושטא - קאי, שיקרא - לא קאי 
]=האמת עומדת ואילו השקר אינו עומד[" )שבת קד, 
א(. הצדק והטוב קיימים לעד, אולם השקר והרוע 
מביאים על עצמם התמוטטות, חורבן והרס )תודה 
לידידי ביני אשכנזי על חידוד נקודה זו(. ננסה להבין 

איך עיקרון זה בא לידי ביטוי?

נפילתו של רודן
ב'מזמור שיר ליום השבת' נאמר: "ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו 
ְמָדם ֲעֵדי ַעד" )תהלים  ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהּׁשָ
צב, ח(. הרב הירש מסביר שמי שמתנהל מתוך חוסר 
מוסריות, בסופו של דבר נופל. וכיצד? הרב הירש מבחין 
בין הגורמים לנפילתו האישית של רודן לבין הגורמים 
לנפילתה של חברה מושחתת: "העריץ בעצמו יאבד 
אם הכרית כל משען מוסרי מן ההמון על ידי הדוגמא 
שנתן להם, ולבסוף לא יהיה עוד איש שהוא יוכל לסמוך 
עליו" )שם(. העריץ מתנהל מתוך כוחניות שיוצרת 
מסביבו אווירה של פחד וחוסר אמון שמביאים למפלתו. 

התמוטטות חברה מושחתת
ומהם הגורמים לנפילתה של חברה מושחתת? 

"מחברת העמים שהתמכרה לשחיתות" כתב הרב הירש 
"צצו תמיד עריצים ששימשו מקל חובלים אכזר להמון 
המושחת" )תהלים שם ח(. בנוסף, ככל שהאומה מוסרית 
יותר, כך היא מלוכדת יותר, אבל ברגע שהיא מאבדת 
את מוסריותה, הלכידות החברתית מתרופפת עד שהיא 

מתפרקת לחלוטין )ראה: עין איה שבת י, ב(. 
אם כן, לפי הרב הירש, הרודנות מתמוטטת מלמעלה 
למטה או מלמטה למעלה: הדוגמא השלילית של הרודן 
עצמו גורמת לנפילתו וחברה מושחתת מצמיחה מנהיגים 
מושחתים שפוגעים בחברה שהצמיחה אותם. "אם כה ואם 
כה" מסכם הרב הירש "זה וזה גורם לבסוף להשמדתם 

ְמָדם ֲעֵדי ַעד'".  ההדדית 'ְלִהּׁשָ

רבגוניות מול טוטליטאריות
רבי יוחנן הסנדלר מלמדנו בפרקי אבות: "כל כנסיה 
]=התאחדות[ שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה 
לשם שמים אין סופה להתקיים" )ד, יא(. במה מדובר? 
דברי תורה עשירים במקום אחר: באבות דרבי נתן 
נאמר: "אי זו כנסיה שהיא לשם שמים כגון כנסת ישראל 
לפני הר סיני. ושאינה לשם שמים כגון כנסיה של דור 

הפלגה" )פרק מ(.

מה היתה ההתאחדות לפני הר סיני? כאשר עם ישראל 
הגיע להר סיני נאמר "ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר" )שמות 
יט, א( ורש"י מלמדנו: "כאיש אחד בלב אחד". מה מיוחד 
באחדות של עם ישראל? ר' שמעון בן יהודה איש כפר 
עיכוס מלמדנו "מנין אתה אומר שאם היו יוצאי מצרים 
חסירין אפלו אחד לא היתה תורה ניתנת להן. תלמוד 
ִלִׁשי ֵיֵרד ה' ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם" )מכילתא  לומר ִּכי ַּבּיֹום ַהּׁשְ
יט, יא(. האחדות של עם ישראל אינה אחידות, אלא 
אדרבה היא מכבדת את השוני והייחודיות של כל פרט 

ופרט בעם ישראל. 
לעומת זאת, על דור הפלגה נאמר "ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ 
ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים" )בראשית יא, א(. הנצי"ב 
מלמדנו שהחטא שלהם היה בכך שניסו ליצור אחידות 
בכפיה וניסו למחוק את הרבגוניות. זו היתה החברה 
האנושית  בהיסטוריה  הראשונה  הטוטליטארית 
שהובילה לפגיעה בבני אדם שניסו לבטא את הייחודיות 

שלהם.
הקב"ה אוהב שוני ולכן ברא עולם מגוון ובני אדם שונים 
זה מזה. רבגוניות היא ברכה ולכן יש לברך כשרואים 
רבגוניות "הרואה אוכלוסי ישראל אומר: ברוך חכם 
הרזים. שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהן דומים 
זה לזה" )ברכות נח, א(. אך כאשר שלטון טוטליטארי 
מנסה לטשטש את הזהות הפרטית וליצור זהות 
אחידה, כפי שהיה בדור הפלגה וכפי שהיה בברית 
המועצות – אין סופו להתקיים. שלטון כזה סופו 
להתפורר ולהתפרד כפי שנאמר "ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי 
ָאֶון" )תהלים שם י(. חוק הטבע בעולם כפי שהקב"ה 
ברא אותו, מחייב רבגוניות וכבוד לשוני. ולכן, רק חברה 
שנותנת מקום ל'אחר', שמכבדת את השוני ומטפחת 

את הייחודיות של כל אחד – סופה להתקיים.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הרע-הרעּוע
חלק ה

נתן קוטלר

להפטרה
הרב יואב אוריאל

ד"ר מיכאל אבולעפיה

אהבה זוגית וחינוך
לפעמים יש התאמה בין המצב הזוגי לבין מצבו של הילד. לדוגמה, אפשר 
ללמוד מהתקשורת של הילד עם זולתו על התקשורת הזוגית של הוריו, או 
ניתן ללמוד מחוסר הפרגון הזוגי על חוסר פרגון אצל הילד... הורים אינם 
מייחסים בדרך כלל את המתרחש אצל הילד למה שמתרחש אצלם. לאור זאת 
רבים המבקרים אצל המטפל על מנת לטפל בילד הבעייתי, והעניין מסתדר 
דווקא בטיפול... זוגי. כי היניקה הרוחנית והנפשית של הילד נובעת ישירות 
מהחיבור הזוגי, ומשם ייצור הילד חיבור זוגי פנימי בין החלקים הנפשיים - 
בין הזכר ובין הנקבה – שבתוכו. הצד הזכרי הוא המאיר, נותן, יוצר, ורואה 
מבפנים, והצד הנשי מרגיש, חושב, מעבד, והופך כל דבר מופשט למעשי... 
לפעמים ילד לא מחובר מספיק לעצמו והוא מתפקד דרך שכלו בעיקר, ללא 
חיבור רגשי עמוק. המסך של חוסר הרגישות משמש לו מגן מפני שבריריות... 

והנה מגלים לפעמים שגם אמו אינה מרגישה מספיק אהובה והאב אינו מאיר 
פנים, ולכן, היא מסתגרת לתוך עמדה שכלית וביקורתית. 

איך אפשר לתקן את המצב? גם הילד, יצטרך לעבוד קשה על מנת לתרגל 
את שכלו לחשוב טוב, בלי כל ביקורת, וגם ההורים יסגלו לעצמם עין טובה, 
ויתחילו לראות רק את הטוב, זה בזה ובילדיהם... כלומר, יש אפשרות לבנות 
מחדש את השכל הפנימי, התורני, הטהור החושב אלוקות ואמונה, וזאת 
באמצעות ההבטה פנימה, עד שהאישיות מתעדנת. כי כל חשיבה פנימית, 
היא חיובית יותר, וקרובה יותר לאמת. אם כן, כל מה שיקרה ברמה הזוגית 
ישפיע על כל אחד ואחד מבני הבית... וזה רווח נקי, גם לשכינה, כי "זכו, 
שכינה ביניהם", זכו גם הם. זכו, מלשון זיכוך. הפניה של כוחות הנפש אל 

שורשם בקודש...



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

"ויקנאו אותו פלשתים", נאמר במדרש רבה, "אוי להם לרשעים שהם 
מתקנאים בטובה ושמחים ברעה, עליהם הכתוב אומר 'ורקב עצמות קנאה'... 
קשה היא הקנאה שהיא גורמת שנאה, וכן הוא אומר 'ויקנאו אותו פלשתים' 
ולבסוף  'ואתם שנאתם אותי'." שני דברים אנו לומדים ממדרש זה, האחד 
שיצחק הביא טובה רבה לאנשי גרר, הוא זורע ומוצא מאה שערים בשנה קשה 
של רעב. הפלשתים היו צריכים לשמוח בטובה ובשפע שהוא מביא להם, 
אך במקום זה הם מקנאים בו, וזה גורם להם לסלק אותו מארצם, לסתום 
את הבארות שחפר אברהם, ולריב איתו על הבארות החדשים שחפר. דבר 
שני, מהקנאה הזו הם באים לשנוא את יצחק כמו שהוא אומר להם 'ואתם 

שנאתם אותי'.

ספר אורחות צדיקים )שער הקנאה( מבאר "שהקנאה היא ענף ממידת 
הכעס ואין אדם הנמלט ממנה". הוא מסביר שכל אדם נמשך אחרי מעשי 
חברו, "וכאשר הוא רואה שחברו קונה קניין מענייני העולם... אוכל... בגדים, 
או בונה בית, אז הוא טורח להשיג כזה, כי הוא חושב, חברי יש לו זה, גם 
לי יהיה כך". ומתוך כך הוא מגיע גם למידה הרעה של לא תחמוד. בהמשך 
דבריו מעמיק האורחות צדיקים ואומר, "הקנאה באה מגריעות הנפש. אם 
הוא מקנא ביופיו של אדם או בגבורתו או בעושרו, הרי אינו חפץ במה שגזר 

הבורא יתברך והוא דומה לעבד שיש לו תלונות על מעשה אדוניו, אין זה 
עבד נאמן. וכל שכן שאין להתרעם על הבורא יתברך אשר כל מעשיו ישרים 
ונכוחים, שאין לערער אחריו". כלומר, המקנא ואומר למה לחברי יש דבר 
כזה או אחר ולי אין, הוא בעצם מערער על הנהגת ה' בעולם שכאילו אין 
הוא מחלק בצורה נכונה את העושר, היופי, החכמה... וצריך האדם להאמין  
שמה שיש לו סימן שזה מה שצריך שיהיה לו, ומה שאין לו זה גם מטובותיו 

של ה' שיודע שיותר טוב לו שלא יהיה לו את הדבר הזה.

כך שהפך הקנאה זו עין טובה, שמחה במה שיש לשני בלי שום צביטה או 
קושי בלב - למה לי אין את זה. בלימוד עם התלמידים בכיתה פעמים רבות 
ילד מקנא בחברו בפרס שקיבל, במשחק שיש לו, או אפילו בציון גבוה שקיבל 
במבחן, לעתים זה קורה אף כשתלמיד עונה תשובה יפה, אז נשמעת קריאה 
מילדים אחרים: אוף, גנבת לי את התשובה, זה מה שרציתי להגיד וכדומה. 
אני מרגיל את הילדים לשמוח בתשובתו של חברם ולהגיד יש!!  הוא ידע 
את התשובה הנכונה. אנחנו שמחים שידעת לענות. התרגלות ליחס כזה הן 
בין תלמידים הן בין חברים והן בין אחים בבית, תביא את ילדינו להסתכל 
בעין חיובית על כל מה שקורה  להם, לשמוח תמיד במה שיש להם, ולהודות 

לה' על הטוב אשר גמל וגומל אתם תמיד.

קנאה ועין טובה
 הרב יורם אליהו   חינוך בפרשה

בדיחידוש
הרב יואב מלכא סגי נהור כבד שמיעה אמר לחברו: 

"הו כמה אני רוצה לסיים שוב את הש"ס"
 התפלא חברו ושאל: 

"מה, כבר סיימת את הש"ס פעם אחת??"
 השיב חברו: 

"לא, אבל כבר רציתי לסיימו פעם אחת"...

ערך ותוקף הרצון ה"גרעיני"השוכן בעומק נשמת אלוה שבאדם הוא 
כה עמוק עד שבקרבו מצוירת עומק היכולת גם טרם צאתה אל 
הפועל ומי מכיר זאת יותר מן ה"סגי נהור" אשר אמנם מאור עיניו 
החיצון שבת אבל דווקא בגלל זה נתחדד חושו הפנימי להכיר ערכם 
של שכיות חמדת רוחו של האדם ועל כולנה מעלת ה"רצון הטוב 
החופשי" שמצדו הוא נדמה לבוראו ו"אילו רצו צדיקים היו בוראים 

עולם" וצודקים אם כן דבריו:
"לא, אבל כבר רציתי לסיימו פעם אחת" כי באמת 
מצד תוקף וכנות רצונו לסיים את הש"ס הוא בכלל 

מי שרצה לקיים מצווה ונאנס ולא עשאה שמעלה עליו הכתוב כאילו 
עשאה. ואם היה אדם מכיר ויונק מקרקע הרצון הזה היה מתמצה כל 
אושרו בלרצות עוד ועוד טוב. וכדברי הרב חרל"פ שציפיה לישועה 
יש בה צד גבוה יותר מן הישועה עצמה, לכן שואלים לאדם ביום 
הדין: "ציפית לישועה" כדי לחקור האם הרצון והציפיה לישועה 
קדמו למימושה בפועל, כי בלי הקדמת הרצון מה ערך יש למעשה 
וכ"מעשה קוף בעלמא" שספק אם יצא בכלל אל הפועל, כי הרצון 
הוא רחמו של המעשה וכלי הולדתו. ומנהג יפה היה בקרב חסידי 
קוצק שהיו מברכים זה לזה בליל ראש השנה בזו הלשון: "יהי רצון 

שיהי רצון..." וזו אכן מעולה שבברכות כי רחמנא ליבא בעי.

פרשת תולדות מפגישה אותנו עם אישיותם של יצחק 
ורבקה. חכמים מתבטאים 'שאברהם נקרא הר ויצחק נקרא 
שדה'. אברהם אבינו הוא פורץ דרך חדשה. עולה על פסגת 
הר שאף אחד לא כבש לפניו; אברהם נקרא 'עברי' כי 'כל 

העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני'.
יצחק לעומת זאת הוא איש שדה. הוא ממשיך בטבעיות את 
דרכו של אברהם. שדה הוא שטח מישורי שלא צריך לכבוש 
אותו אלא פשוט לעבד אותו - לחשוף את מה שנמצא מתחת 
לאדמה; את מה שיש בתוך הלב; את האוצר שמתחת לגשר.

גם רבקה היא 'אשת שדה' - צומחת בטבעיות בחברה 
שמשדרת מסרים הפוכים - ובלי עימותים גדולים מדי  - פשוט 
גומלת חסד ומוצאת עצמה במקום אחר. גם חיבור האהבה בין 
רבקה ליצחק נחשף בטבעיות כאשר יצחק יוצא 'לשוח בשדה'.

יחד עם המבט שמביט על ההרים הגבוהים - יש צורך 
גם בפשטות ארצית. התנהלות שקטה ורגועה בתוך מרחבי 
שדה החיים. כדי שהחיים יביאו להופעת השאיפות האדירות 
והחלומות הגדולים - צריך שהאדם יתחבר לטבעיות הזורמת 
של חייו. למצוא את נקודת ההשקה בין האידיאלים העתידיים 

לבין המקום הנוכחי שלי בחיים.
יעקב אבינו הוא כבר שלב נוסף: 'יושב אוהלים' - הזוהר 
הקדוש אומר שהאוהל של יעקב נטוע בין ההר לבין השדה. 
בין השאיפות לבין ההתנהלות הארצית. המשפחה הישראלית 

השלמה היא סולם מוצב ארצה שראשו מגיע השמימה.

לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין -
ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ )!( למספר 0545753771

אנשי השדה
 דבר תורה קצר לפרשת תולדות / הרב חגי לונדין

לב
הפרשה
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אסתר אברהמי

גילוי והסתרה בנישואין
שאלה:

בבית הורי גדלתי על שקיפות וגילוי ואני רואה בכך חובה בסיסית בנישואין. 
אלא שאני מוצאת את עצמי לא פעם, מתלבטת האם לגלות לבעלי עניין 
מסוים. או מפני שהוא עלול לכעוס עלי, או שהמידע עלול להזיק לשנינו, 
או שזה לא רלוונטי לגביו. בכל זאת אני מרגישה, שאני לא כנה איתו וזה 

מייסר אותי. כיצד אוכל לדעת מתי צריך והכרחי לספר ומתי לא?
תשובה:

הכנות והישרות בין בני זוג, היא אבן יסוד בנישואין. זה נושא בעל חשיבות 
מכרעת בנישואין ויש לו השלכות, בעיקר על מצבים זוגיים שלא זה המקום 
לפרט אותם. ניגע רק באמת מידה אחת, שהיא: המטרה האידיאלית בין איש 
לאשתו: יצירת חיבור ואחדות ביניהם. מטרת הגילוי, לחשוף את מה שטמון בכל 
אחד וכך מכירים, קרובים, מרגישים זא"ז ואוהבים יותר. מכיוון שזו המטרה, 
תעלה השאלה המתבקשת: "האם מה שאספר יקרב ויחבר בינינו יותר?" לכן 
אם יש מידע על מי ומה שלא מחבר בין בני הזוג, הוא לא רלוונטי ואינו מעיד 
על הסתרה. כי המידע הזה אינו חשוב לקשר הזוגי. לדוגמא: "חברתי סיפרה 
לי שהיה/קרה לה...". לעיתים, גילוי מידע עלול להזיק לנישואין, כאשר על ידי 
הגילוי מכניסים זרים ביניהם. לדוגמא: "חברותא שלי סיפר לי שאשתו מאד 
חרוצה ומפנקת אותו... ולא אסתיר ממך שאני מקנא בו, שזכה באשה כזאת... 

)זה גם חוסר דרך ארץ(.
יש שחוששים לגלות את צפונות ליבם ומעדיפים לשתוק, הן מפני שמתקשים 
לדבר על הנושא והן מפני חשש מהתגובה. השתיקה היא כלפי חוץ. אך האנרגיה 
הפנימית של ההסתרה סוערת ומורגשת ונוצר מתח סמוי ולא ברור. חוסר 
הידיעה מה חוסם ביניהם, עלול לגרום להסתגרות גדולה יותר או לחילופין 
להתפרצויות. לעיתים השתיקה קיימת, מפני שבן הזוג אינו יודע להגדיר מה 
מפריע לו. במקרה כזה כדאי שישאל את עצמו, ומתוך הקשבה עצמית תעלה 
התשובה, ואז יבחר מה ואיך לומר. השתיקה, משאירה כל אחד מהם עם עצמו, 
כך שחסר החיבור ביניהם. ביטוי הקושי בכל דרך שהיא, הוא כבר התחלה של 
חיבור. גם אם לא יודעים מה לומר, עדיף לומר כגון:"אני מרגיש מתח בינינו 

ולא יודע להסביר ולהגדיר מה חסר לי...". 
אם יש חשש/פחד מכעס בן הזוג, זה מעיד ששניהם רחוקים נפשית ונפרדים 
במידת מה זה מזה. הכעס הוא ביטוי למחשבה: "צריך להיות כמו שאני חושב. 
אם לא – אכעס, ואז יעשו כרצוני...". מחשבה חד-צדדית כזאת כבר יוצרת 
הפרדה. בנוסף, כעסו של אחד מבני הזוג, גורם לשני לעשות דברים מאחורי 

גבו, דהיינו להסתיר ממנו ולעשות את מה שרוצה בהיחבא. לכן אומרים חז"ל: 
"לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו..." )גיטין ז, א(. וכמו שצריך 
לומר בערב שבת עם חשכה בנחת... כי אם אשתו תחשוש ממנו, היא עלולה 
לחלל את השבת. ההסתרה במקרה כזה, מנציחה את המצב ויוצרת מעגל 
סגור של הסתרות "מכוונות טובות", שלא יכעס. עם כל הקושי, צריך למצוא 
דרך שאינה מלחמתית, כדי ליצור גילוי ושקיפות. לדוגמא: "אני רוצה לשתף 
אותך בנושא שאני חושש שתכעסי. חשוב לי שתשמעי ותדעי מה אני חושב 
ואשמח גם לשמוע אותך..". שיתוף כזה הוא תחילתו של חיבור ביניהם ושל 

הבנה שתוביל לאהבה.
יש מצב שאחד מהם מרגיש צורך לגלות מה מפריע לו אצל בן הזוג, אך 
נמנע מחשש שיעליב ויפגע. החושש לפגוע, מנסה להתגבר, לשתוק ולהתנהג 
כאילו הכל בסדר. הוא מוציא אנרגיה על השתיקה והמשחק, בעוד השני אינו 
יודע על כך. בדרך כלל זה קורה בנושאים רגישים ואינטימיים. לדוגמא: אם היא 
תזכיר את הפגיעה שלה מהמשפחה שלו, הוא שוב ייפגע. מחיר השתיקה הוא 
ריחוק רגשי, שעלול להתעצם כאשר היא אומרת לעצמה משפטים שמרחיקים 
יותר. כמו: "הוא יודע כמה אני סובלת ממשפחתו ומתעלם מהכאב שלי... עובדה 
שהוא שותק..." וכן כיוצא בזה. או: יחס/ריח לא נעים וכד', שגורמים לחוסר 
הערכה או תחושת דחייה וכן בנושאים שהצניעות יפה להם. עצם הגילוי שיש 
משהו שלא מגלים, הוא כבר יוצר התחלה של גילוי ואולי תתאפשר שיחה גלויה 
וכנה. לדוגמא:"אני רוצה לומר לך משהו בקשר לשנינו ולא נעים לי לומר לך...".
ייתכן שלשניהם או לאחד מהם, היה עבר לפני הנישואים שאינו מחמיא 
)בלשון עדינה( והגילוי יגרום לנזק ולריחוק במקום לקרבה והבנה. כדי להרגיש 
כנות וישרות, אפשר לגלות באופן כללי ולא לרדת לפרטים. כי גם במקרה כזה, 

הפרטים והחוויות נכנסים ביניהם ויוצרים הפרדה וריחוק.
הבירור הפנימי האישי )שיקול דעת( בכל מקרה לגופו הוא חשוב, כדי 
לדעת מה לגלות ומה אין מקום לגלות ומה ראוי להסתיר. קנה המידה הוא - 
מה ישרת את החיבור והאחדות הזוגית וייתן את מנוחת הנפש ותחושת הכנות 

בין איש לאשתו.
לבד 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 ַמְתִחיל ַּבִּמְלָחָמה. ֲהֵרי ִּבְׁשִביל ֶזה  ִנְבַחְרִּתי ִלְמֹלְך. 
ְּכֵדי ְלִהָּלֵחם ֶאת ִמְלֲחמֹוֵתינּו. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ְּבַאְרֵצנּו 
ָּכל ְזַמן ֶׁשֵּיׁש ָלנּו אֹוְיִבים ֶׁשְּמִציִקים ָלנּו ָּכל ַהְּזַמן, ּוְמַאְּיִמים 

ָעֵלינּו ָּתִמיד.
ִאם ֵּכן, ְּבָׁשָלב ִראׁשֹון ָּבַחְרִּתי ִלי ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ַחָּיִלים 
ַאִּמיִצים ְוָחרּוִצים,  ֶאֶלף ֵמֶהם ִּבְׁשִביל יֹוָנָתן ְּבִני.  ֶאת ֶיֶתר 

ָהָעם ָׁשַלְחִּתי ַהַּבְיָתה ]1[.
ַהֵּבן ֶׁשִּלי יֹוָנָתן הּוא ָּבחּור  ִנְפָלא. ַּגם ָעָנו, ַּגם  ַצִּדיק, ַּגם 

ַּתְלִמיד ָחָכם, ַּגם לֹוֵחם ְמֻעֶּלה.
ַלט   הּוא ָיָצא ִראׁשֹון ַלְּקָרב ְוָהַרג ֶאת ְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ֶׁשּׁשָ

ָעֵלינּו ]2[. ָּכל ַהָּכבֹוד לֹו!
ַּכָּצפּוי, ֶזה ֹלא ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהְּפִלְׁשִּתים ְוֵהם ִּתְכְננּו 

ְנָקָמה ְּגדֹוָלה. 

ְּבָׁשָלב ִראׁשֹון, ָצִריְך ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיָּזֲהרּו ְמאֹד. ָלֵכן ִּבַּקְׁשִּתי 
ִלְתקַֹע ַּבּׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרֵצנּו ְלאֹות ַאְזָהָרה ]2[.

ַּבֲאֶׁשר ַלְּפִלְׁשִּתים, ֵהם ָאְספּו ָצָבא ַאִּדיר ֶנְגֵּדנּו: ְׁשלֹוִׁשים 
ֶאֶלף ִרְכֵבי ִמְלָחָמה, ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים, ְוַעם ַּכחֹול 

ִמְכָמׂש ]3[. ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים. ְוֵהם ָחנּו ֶנְגֵּדנּו בְּ
ַהַּמָּצב ַמְתִחיל ְלִהְסַּתֵּבְך. ֲאָבל ֹלא ִניָרא ְוֹלא ִנְפַחד. 

ְּבֶעְזַרת ד' ִנְתַּגֵּבר.

_____________________________________

1.  שמואל א    יג  ב.
2.  שם   ג.

3.  שם   ד-ה.

ְמִגַּלת ָׁשאּול 20   ֲאִני ַמְתִחיל ַּבִּמְלָחָמה
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 

הגינה,  אל  החוצה  רץ  הוא  בשקט.  לשבת 
ובצעקות רמות עצר את הגנב.

לך,  "דע  לו:  הגנב, אמר  אל  כשהגיע המלך 
שלמרות שבאת לקחת מפרותיי ללא רשות, 
אותך.  לסלק  קמתי  ולא  זכות  עליך  לימדתי 
גם כשראיתיך חותך את ענפי העץ – למרות 
שכעסתי מאוד – בכל זאת לא יצאתי לגרש 
במועט,  הסתפקת  לא  אתה  אבל  אותך. 
כולו. עכשיו הפסדת  ורצית לעקור את העץ 
להכניסך  משרתיי  על  אצווה  וגם   הכול, 

לבית הכלא!" באשמת גניבה חמורה.

•   •   •

יותר  ולהצליח  יותר,  להרוויח  רוצה  אחד  כל 
צריכים  אנחנו  לפעמים  אמנם  דבר.   בכל 
לדעת להסתפק במועט, ולא לקחת לעצמנו 

יותר מדיי.

 - מדיי  יותר  לקבל  מנסים  כאשר  לפעמים, 
מפסידים גם את מה שהיה קודם לכן.

>  >  >

>  >  >

5 הגינה, 4 אל  החוצה  רץ  הוא  בשקט.  לשבת 
ובצעקות רמות עצר את הגנב.

לך,  "דע  לו:  הגנב, אמר  אל  כשהגיע המלך 
שלמרות שבאת לקחת מפרותיי ללא רשות, 
אותך.  לסלק  קמתי  ולא  זכות  עליך  לימדתי 
גם כשראיתיך חותך את ענפי העץ – למרות 
שכעסתי מאוד – בכל זאת לא יצאתי לגרש 
במועט,  הסתפקת  לא  אתה  אבל  אותך. 
כולו. עכשיו הפסדת  ורצית לעקור את העץ 
להכניסך  משרתיי  על  אצווה  וגם   הכול, 

לבית הכלא!" באשמת גניבה חמורה.

•   •   •

יותר  ולהצליח  יותר,  להרוויח  רוצה  אחד  כל 
צריכים  אנחנו  לפעמים  אמנם  דבר.   בכל 
לדעת להסתפק במועט, ולא לקחת לעצמנו 

יותר מדיי.

 - מדיי  יותר  לקבל  מנסים  כאשר  לפעמים, 
מפסידים גם את מה שהיה קודם לכן.

>  >  >

>  >  >
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תפסת מרובה לא תפסת

היה פעם מלך גדול, ולו ארמון גדול שסביבו 
היו  בגינה  ומטופחת.  גדולה  גינה  היתה 
היו  העצים  בין  מאוד.  נאים  ופרחים,  עצים 
נאים  פירות  מצמיחים  שהיו  פרי,  עצי   גם 

ומשובחים ביותר.

לא  כלל  ובדרך  מאוד  עסוק  היה  המלך 
הנאה  בגן  ולהתבונן  לשבת  פנאי  לו   היה 

שסביב ארמונו.

ישב  מעט.  לנוח  זמן  המלך  מצא  אחד,  יום 
הצופה  הגדול  החלון  מול  בארמונו,  המלך 
לגינתו היפה. הוא נהנה מאוד למראה עיניו, 

והדבר הוסיף למצב רוחו המרומם.

שסביב  בגדר  פרצה  עיניו  זיהו  לפתע  אך 
המלך  ראה  הפרצה  דרך  והארמון.  הגינה 

אדם שמשתחל ונכנס לתוך הגן המטופח.

האדם הזר נכנס לגינה, התבונן סביבו וחיפש 
המשובחים.  הפרות  בעלי  הפרי,  עצי  את 

כשמצא עץ עם פירות נאים למראה, התקרב 
והחל קוטף לעצמו מפירות העץ.

זהו  בטח  חשב:  אך  בנעשה,  התבונן  המלך 
לקחת  אלא  ברירה  לו  ואין  ועני,  מסכן  אדם 

מהפירות שלי. אוותר לו על המעשה הזה.

וחשב:  עמד  הוא  בזה.  הסתפק  לא  הזר  אך 
את  ולבזבז  פרי  פרי  לקטוף  צריך  אני  מדוע 
הפירות  עם  שלמים  ענפים  אקח  זמני? 
לחתוך  החל  הוא  ועשה:  אמר  שעליהם! 
אותם  וגרר  הפרי,  מעצי  ענפים   ולכרות 

לכיוון הפרצה.

חמתו של המלך החלה לבעור בו, וכעסו גבר. 
ובכל זאת הוא התאפק, ולא עשה דבר.

אמנם הגנב לא הסתפק בזה. "מדוע שאגרור 
העץ  את  אעקור  אחד?  אחד  הענפים  את 
כולו, ואקח את כל הפירות בבת אחת!", חשב 

האיש, ופנה לביצוע זממו.

המלך, שראה את הגנב מתחיל למשוך את 
העץ בכוונה לעקור אותו לגמרי, לא יכול יותר 

על-פי משלי ה"חפץ חיים"מּוַסר ַהְׂשֵּכל

>  >  >
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    פינת
ִּמַה    ְׂשָחִקים
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שאלות בפרשה
1. בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה לאישה?

2. מדוע הלכו יצחק ורבקה לגרר?
6. מי אמר למי: "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'"?5. איך קראו לאשתו של עשו? )יש כמה תשובות(4. איך נקראה הבאר שעליה לא רבו הרועים?3. מה ְׁשמו של מלך פלשתים?

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

סוף!

חידת חדגא: מצאו בעל חיים שמוזכר בפרשה פעמיים!

 לכם באתר! פרסים מחכים 
יפורסמו באתרשמות הזוכים 

4
6
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

חייל שמור על צה"ל. צה"ל שומר עלינו, וצה"ל 
שומר עליך, אך גם אתה צריך לשמור על צה"ל, 

לשמור על המוסר, על הטהרה, על הצניעות.
אתה ודאי יודע שצבא הוא מקום מוכן לפורענות. 
לכן כתוב עליו "והיה מחניך קדוש". והרי גם מחוץ 
לצבא יש לשמור על קדושה?! מסביר רבי אברהם אבן 
עזרא, שבצבא יש יותר מכשולות, יש יותר פיתויים. 

לכן, חייל יקר, שמור על צבאנו, גם זה תפקידך.
אשרינו שצבאנו הוא צנוע וטהור. זה הצבא הכי 
צנוע בעולם. אני אומר זאת באחריות גמורה. אני 
הדל הייתי חייל זמן רב גם בצבא הגויים, אז אני יודע 
על מה אני מדבר, ואי אפשר לספר לי סיפורים. אבל 
כל דבר יכול להישחק, כל דבר יכול להתקלקל, כמו 
שכותב מסילת ישרים שלכל מידה טובה אורבים 
מפסידים. אז חייל אהוב, אל תירדם בשמירה, שמור 

על צבאנו שיישאר נקי וצנוע.
לצערנו, יש כל מיני פרטים בעייתיים שהולכים 
ומצטברים. אך מעליהם יש מגמה לערב בצבא גברים 
ונשים. בתורה ובמוסר יש מגמה להתרחק, מלבד 
כמובן בין איש לאשתו, שצריכים להיות מאוד קרובים. 
אז חייל טהור, עמוד על המשמר, להתרחק. מעשיך 

יקרבוך ומעשיך ירחקוך.
האם ראינו בבית ספר דתי אישה מורה להתעמלות 
לילדים קצת גדולים? לא! לא יתכן! קל וחומר בצבא 
לא יתכן! חייל ישראל, אל תסכים. ודאי אנו בעד 

ספורט, אך לא ספורט כזה.
חייל שלנו, אנו אוהבים את צבאנו, זה הצבא שלנו, 
זה אנחנו, בשר מבשרנו. לכן לא נוכל לשתוק לנוכח 
נפילותיו. לכן, מול כל דבר לא תקין, עליך להעיר, 
להאיר, להגיש קבילות לנציב קבילות החיילים, על 
כל תקלה להציף, על כל בעיה להתלונן. לא מתוך 

שנאה, חלילה, אלא מתוך אהבה.
חייל קטן, אל תאמר: מי אני הקטן שיזיז מערכת 

שלמה. כי אינך קטן, אתה גדול, כשאתה עושה מה 
שביכולתך. כי פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון 
גדול. ומילה למילה מצטרפת לזעקה גדולה, זעקת 

המוסר והטהרה.
זה צבאנו הטוב עליו נאמר בשיר השירים: "שיניך 
כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה" )שיר השירים 
ד ב(. השיניים של האומה, כלומר החיילים, הם 
נקיים כמו כבשים שזה עתה התרחצו. כן מסביר 
רש"י: "גיבורי ישראל, הכורתים ואוכלים אויביהם 
בשיניהם סביבותם, הרי הם מתרחקים מן הגזל של 

ישראל ומן העריות שלא יתלכלכו בעבירה". נפלא!
חייל אמיץ, אל תפחד. אל תפחד מן האויב ואל 
תפחד לדבר. היה מוכן גם לזה הקרב. כמו שהנך עומד 
ללא פחד מול אש התותחים, כאיש ברזל שלא נסוג 
ולא מתעייף, מסתכל אל מול המוות בלי לרעוד – כך 
גם זה הקרב שלך, קרב של אהבה, קרב של טהרה.

חייל אהוב, זה צבאנו האהוב, אנו נמשיך להתגייס 
לצה"ל, אנו נמשיך ללכת לקורס קצינים בצה"ל, 
ויחד עם זה, נמשיך להילחם, בלי חת ובלי מורא, 

על טהרתו של צה"ל.

חיי נשמתו, יקיץ לתחיה את גרעיני החיים הא-להיים הנרדמים בקרב כל אדם ישראל על רגליו, יתרומם בגבורה בארץ חמדתו, יביע את אמרת נבואתו ממקור האפילה של הכפירה, שהיא המות המכוער לעולם כולו, המתהלך כקטב. יקום בתחייתו יחיה את העולם, יסיר את המסכה הנסוכה על כל הגויים, יגרש את ישראל אוצר החיים הוא בעולם, בהוויתו ממוזגת היא הדעת את ד' אלקי אמת, 
וכל חי, כל הנשמה תהלל י-ה הללויה )אורות הקודש ד, תנ(

חייל שמור על צה"ל
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.

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


