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כניסת השבת 
 18:57 י-ם    
 19:15 ת”א   
19:09 חיפה 

שבת  מוצאי 
י-ם    20:18 
 20:20 ת”א   
חיפה   20:21

 1120 גליון   | ה'תשע"ז  סיון  ב'  במדבר  פרשת  שבת   |  בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
"אשר בחר בנו מכל העמים 

ונתן לנו את תורתו"
בליל חג מתן תורה אנו עדים להתעוררות של רבבות עמך 
בית ישראל מכל קצות הקשת החברתית, הלומדים תורה 
כל אחד לפי מדרגתו. גם מעמד הר סיני היה מעמד של כלל 

האומה – כי התורה ניתנה לכלל ישראל. התורה היא קודם כל 
נחלת הכלל כפי שאנו אומרים "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת 

יעקב". חז"ל הורונו שיש לברך ברכת התורה, ומעולה שבברכות התורה היא 
ברכת "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" )ברכות יא, ב(. על 
זה אומרים חכמינו: על מה אבדה הארץ? על שלא בירכו בתורה תחילה. 
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל היה מדייק ואומר שמשמעותה של ברכה 
זו כל כך חשובה, שבלעדיה יש חסרון ופגם בלימוד התורה המביא לחיסרון 
באמונה, ברוח ובמוסר, ובסופו של דבר לגלּות ולאובדן הארץ ח"ו. הידיעה 
וההכרה מה אנו כאומה - שאנו גוי קדוש וממלכת כהנים, ושהקב"ה בחר 
בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו כי תכליתנו וייעודנו הלאומי ההיסטורי 
הקוסמופוליטי הם להאיר ולהיטיב לעולם כולו על ידי לימוד התורה וקיומה 
בארץ ישראל - הן תנאי בל יעבור ללימוד התורה. ומתוך כך נזכה יותר 
ויותר לראות עין בעין בהבטחה שניתנה לאברהם אבינו "ואעשך לגוי גדול 

ונברכו בך כל משפחות האדמה".

נכון לעכשיו, אנו זוכים בדורנו לראות כיצד גדל וצומח דור ישרים 
של רבבות רבבות יהודים השבים לארץ והשבים לתורתנו הקדושה, וככל 
שירבו עוסקי התורה בכל מקום ומקום, בעיר ובכפר, בבתי מדרשות ובבתי 
כנסיות, וכלל שירבו המברכים את ברכת "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן 

לנו את תורתו" בכל לב, נזכה יותר ויותר לאור חדש על ציון.

בברכת חג מתן תורה שמח בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

 ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה. 
לפרשה הרב זיו רוה / 2

בהשכמה עלה ובהשכמה ירד
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 3

האם מותר להסתכן להצלת הזולת?
הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

 ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְלעֹוָלם
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

 פנינים לשבת / 4

זוגיות אסתר אברהמי / 6

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

מרים בת עישה ז"ל 
נפטרה בד' סיון תשמ"ו

תנצב"ה

השאלת מיטות-אשפוז בי"ח
מיטות סיעודיות 

וציוד סיעודי

טל' 050-5954448 בבי"ח איכילוב

בחסות

 סט לימוד ההלכה המפואר שנמצא כבר 
ברבבות בתי ישראל במחיר מיוחד לחג מתן תורה! 

התקשרו עוד 
היום והזמינו

המלאי מוגבל! 
1-700-500-777
בהזמנת 2 סטים - משלוח חינם עד הבית!
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חג שבועות 
שמח

מכון מאיר מזמין את הציבור 
לשיחתו של הרשל"צ 

הרה"ג הרב יצחק יוסף שליט"א 
 / לקראת חג השבועות /

 שתתקיים בע"ה בבית המדרש ביום שני ד' בסיוון בשעה 13:45

תיקון ליל שבועות
פרטים בעמוד 5 <
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

לימוד בישיבה
הישיבה הראשונה היתה ישיבתו של משה 
רבנו, וממנה יש המשך לכל הדורות, כמאמר חז"ל: 
"מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם: היו 
במצרים — ישיבה עמהם... היו במדבר — ישיבה 
עמהם"1. אמנם משה רבנו היה ראש הישיבה הראשון, 
כפי שמתארים חז"ל: "כיצד סדר משנה"2, אבל 
גם לפניו היתה ישיבה, במובן של לימוד תורה, 
כמאמר חז"ל: "אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה 
היה... יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה... יעקב 
אבינו זקן ויושב בישיבה היה"3. "משה קיבל תורה 
מסיני", אבל השורש הנשמתי הגזעי הוא מאברהם 
אבינו. ההכנה והבסיס למתן תורה הוא מאברהם 
אבינו. "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 
אחריו"4. במובן זה, גם אברהם היה בעל ישיבה, 
כמו שכתוב "וירק את חניכיו", שגייס בני ישיבתו5. 

"אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים"6, 
כלומר, מדריכים אותם רוחנית. זאת ישיבה, לפי 
הערך, עד מתן תורה. היו קיימות ישיבות לפני מתן 
תורה וישיבות לאחר מתן תורה. במובן כללי, ישיבה 

עניינה השרשת דבר ד' המגיע אלינו.
 ישיבה אמיתית שלמה היא ישיבה שכולה קודש, 
כולה תורה, בית מדרש גבוה ללימוד תורה, אשר 
מטרתו לגדל גדולי רוח, גדולי תורה וקדושה, אנשי 
נשמה של כלל ישראל. כל שמונה המידות שהזכרנו 
קודם7, מגדירות שייכות כללית לתורה, והן מהוות 
הקדמה והכשרה לישיבה. בזכותן האדם נעשה 
ראוי להיכנס לבית מדרש, הנמשך מבית מדרשו 
של משה רבנו, וללמוד תורה בישיבה, שעניינה 

לימוד תורה בציבור.
 בישיבה הלימוד אינו פרטי ואישי אלא לימוד 
ציבורי, לימוד ברבים. יש אנשים שאינם רגילים 
לזה ולומדים לבדם, אין זה רצוי. חז"ל מודיעים 
שהלומדים לבדם — מיטפשים. עניינה של ישיבה 
הוא הלימוד ביחד. מאות אנשים לומדים יחד, וחילוק 
מדרגות ביניהם ו"איש לאחיו יאמר חזק". אמנם יש 

'רעש' בבית המדרש, אבל מתרגלים לאהבת ֵרעים.
 מובן מאליו שכל הדברים החיוניים בלימוד תורה 
של כל אדם מישראל, שהם ארבעה דברים לימודיים 
אינטלקטואליים וארבעה דברים פסיכולוגיים נפשיים 
— צריכים גם להימצא בלומדי בית המדרש. אולם 
מעבר לצדדים הלימודיים והנפשיים הנ"ל יש את 
הצד הישיבתי. בישיבה נמצאים הרבה תלמידים, 
עשרות ומאות, וזה יוצר אווירה כללית של לימוד 
תורה וקדושת תורה. יש גם דברים ממשיים פרקטיים 
כגון שיעורים, אבל אין זה הכל. מעל זה יש צד 
פסיכולוגי כללי: אווירת הקודש, אווירת הגדלות8.

 1. יומא דף כ"ח עמ' ב'.
 2. עירובין דף נ"ד עמ' ב'.

 3. יומא שם.
 4. בראשית י"ח י"ט.

 5. בראשית י"ד י"ד ורש"י שם.
 6. רש"י בראשית י"ב ה'.
 7. אבות פרק ו' משנה ו'.

 8. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 161-3.

לפרשה
הרב זיו רוה

משל לאדם שהונחת בלילה אפל בלב יער סבוך, 
מלא בחיות טרף. פנס ומצפן בכיסו ומפה בידו, ועליה 
מסומנת הנקודה אליה הוא צריך לנווט. האם די בכך, 
כדי שיתחיל את מסעו אל עבר היעד המבוקש? מסתבר 
שלא, הוא חייב לדעת עוד פרט אחד שבלעדיו יאבד 
ביער ללא ספק. הוא חייב סימון על המפה של מיקומו...

ביאור המשל. כל אדם מישראל נחת בזה העולם 
החומרי והמורכב עם כל סכנותיו הרוחניות. אך בידו 
מפה, הלא היא התורה, המדריכה מהו הסדר האלוהי 
של המציאות, ומביאה אותו אל יעדו. אך לא די בכך, 
על האדם לדעת את מיקומו על המפה, כלומר להביט 
אל אופיו האלוקי המיוחד שממנו נגזר תפקידו. בלא 
ידיעת עצמו הוא עלול לצעוד על שבילים שאין הוא 
שייך אליהם כלל, ולבזבז כוחותיו בהתרחקות מיעדו. 
"והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, 
היא שישוב האדם אל עצמו, אל שרש נשמתו, ומיד ישוב 
אל האלקים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה 
מעלה מעלה בקדושה ובטהרה1". על כל אדם לנסות 
להבין מהו גוון נפשו הייחודי והכישרונות אשר חננו 
ה', שייצאו אל הפועל ויביאו ברכה מהותית לעולם, 
ומהי שליחותו בקידום גאולת ישראל. אז יוכל להיות 
בן חיל. "כי הגרוע ביותר הוא כאשר אדם מסתובב 
ללא תכלית וייעוד בעולמו, ואינו יודע לשם מה הוא 
חי ומה פעולתו בעוה"ז, ולאיזה תכלית ירד לעולמו."2 

דגלי שבטי ישראל בפ' במדבר נועדו לאפשר את 
התיישרות החיים של היחיד ע"פ הטבע השבטי המיוחד, 
שהוא גוון לו. "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר. 
ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו"3. הנפת הדגל מאפשרת 

את זיהוי המיקום של היחיד בתוך התפקיד הכללי 
של שבטו. הכרת הענף הנשמתי שממנו יונק היחיד 
מאפשר לפירות הרצויים לצמוח, ולחיים להתהלך 

בנאמנות לטבעם. 

החיים בארץ מופיעים במלוא הדרם רק אם הם 
מסודרים בסדר אלוקי, דוגמת צבא המרום. מלאכי 
השרת הרבים, מסודרים למחלקותיהם כ"א לפי 
שליחותו ומדרגתו, "ִמיָכֵאל ְוִדְגלֹו, ַּגְבִריֵאל ְוִדְגלֹו"4, 
וממילא אין חיסרון במילוי שליחותם, והם משלימים 
זה את זה. כדוגמתם גם ישראל נתאוו לידע כ"א את 

יעודו בזה העולם. 

וכך לשון המדרש: "ִחָּבה ְּגדֹוָלה ִחְּבָבן ַהָּקדֹוׁש 
ֵרת, ְּכֵדי ֶׁשִיְהיּו  ָּברּוְך הּוא ֶׁשֲעָׂשָאם ְּדָגִלים ְּכַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ִנָּכִרין. ּוִמַּנִין ֶׁשהּוא ַאֲהָבה ְלִיְׂשָרֵאל? ֶׁשֵּכן ְׁשֹלמֹה אֹוֵמר: 
'ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה'5...ְּבָׁשָעה 
ֶׁשִּנְגָלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהר ִסיַני ָיְרדּו ִעּמֹו כ"ב 
ְרָבבֹות ֶׁשל ַמְלָאִכים, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרּבַֹתִים 
ַאְלֵפי ִׁשְנָאן'6, ְוָהיּו ֻכָּלם ֲעׂשּוִים ְּדָגִלים ְּדָגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
'ָּדגּול ֵמְרָבָבה'7, ֵּכיָון ֶׁשָראּו אֹוָתן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ֲעׂשּוִים 
ְּדָגִלים ְּדָגִלים, ִהְתִחילּו ִמְתַאִּוים ִלְדָגִלים, ָאְמרּו ַאְלַואי 
ָּכְך ָאנּו ַנֲעִׂשים ְּדָגִלים ְּכמֹוָתן, ְלָכְך ֶנֱאַמר: 'ֱהִביַאִני ֶאל 
ֵּבית ַהָּיִין', ֶזה ִסיַני ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַּבַּיִין: 
'ּוְׁשתּו ְּבַיִין ָמָסְכִּתי'8... ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה... ָאַמר ָלֶהם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמה ִּנְתַאִּויֶתם ַלֲעׂשֹות ְּדָגִלים, ַחֵּייֶכם 
ֶׁשֲאִני ְמַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם: 'ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך'9, 
ִמָּיד הֹוִדיַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוָתם ְלִיְׂשָרֵאל ְוָאַמר 

ְלמֶׁשה ֵלְך ֲעֵׂשה אֹוָתם ְּדָגִלים ְּכמֹו ֶׁשִּנְתַאּוּו"10. 

ההרמוניה של אברי הגוף הלאומי, המסודרים 
סביב אוהל מועד לדגליהם, מאפשרת השראת שכינה 

ושמירה מפני אויב. "ַאף ִּבְלָעם ִהִּביט ָּבֶהם ְוָיְצָאה 
ֹא  ֵעינֹו ְּכֶנְגָדן, ֶׁשֹלא ָהָיה ָיכֹול ִלַּגע ָּבֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ַוִּיּשָׂ
ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו'11, ֵאּלּו ֵהם ַהְּדָגִלים, ִהְתִחיל אֹוֵמר 
ִמי ָיכֹול ִלַּגע ִּבְבֵני ָאָדם ֵאּלּו, ַמִּכיִרין ֶאת ֲאבֹוֵתיֶהם 
ְוֶאת ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו'11, ִמיָּכן 
ָלַמְדנּו ֶׁשָהיּו ַהְּדָגִלים ְּגֻדָּלה ְוֶגֶדר ְלִיְׂשָרֵאל, ְלָכְך ֶנֱאַמר: 

"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו".10

השיטה הפוסט-מודרנית שחודרת לאחרונה 
למחננו, מעודדת טשטוש של הזהות הפנימית, ע"י 
הגדרה דמיונית של האדם את עצמו. יש להילחם 
בתנועה מחשבתית זו המרוקנת בציניות כל הגדרה 
ומחוללת מעשים המסלקים את  ממוחלטותה, 
השכינה מישראל. האדם איננו יכול לגדיר את עצמו, 
אדרבא, עליו לפתח מודעות ליצירה האלוהית של 
קווי אופיו, לצירוף שם ה-ו-י-ה המיוחד הצומח 
דרכו. לכל יהודי דגל אליו הוא משתייך, ועד שניוחס 
שוב לשבטים, זיהוי דגלו יבוא ע"י הקשבה פנימית 

והתבוננות באוצרות בהם עיטר ה' את נפשו. 

1.   אורות התשובה טו י
2.   נתיבות שלום פ' במדבר

3.   במדבר ב
4.   שהש"ר ב
5.   שה"ש ב

6.   תהלים סח
7.   שיר השירים ה

8.   משלי ט
9.   תהלים כ
10.  במד"ר ב

11.  במדבר כד

האלבום                             של  גן רוה / פרוייקט מוזיקאלי של המחבר
www.gan-raveh.co.il או סמס ל0528789569

ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה. 
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שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

אומרת  א(  )פו,  שבת  במסכת  הגמרא 
שכשמשה רבינו עלה להר סיני לקבל תורה, 
כלומר  ירד".  ובהשכמה  עלה  "בהשכמה 
וכך  התורה  את  לקבל  עלה  בבוקר  מוקדם 

עשה כשירד מההר.

שבת  אי"ה  עין  בפירושו  זצ"ל  קוק  הרב 
)ח"ב עמ' 168( מבאר שבמאמר זה באו חכמים 
ללמדנו לימוד עמוק ביחס לתורה. כי התורה 
נבואה של אספקלריה  שניתנה למשה מתוך 
מאירה, שהיא היתה נבואתו של משה, תורה 
כזו היא המקור של הכל, מקור ההויה של כל 
העולמים, היא מחיה את הכל, היא המשפיעה 
איזו  לקבל  צורך  לה  אין  וממילא  הכל,  על 
כי  השפעה, מהחיים, מהסביבה, מהמציאות. 
התורה לא מושפעת ולא משתנה מהמציאות, 
לכן  המציאות.  של  והערך  התוכן  היא  אלא 
אילו היה מתחיל היום והופעת התורה היתה 
מתעכבת, עלולים היו חיים אלו, להיות חיים 
מגורמים  שמושפעים  חיים  נקיים,  שאינם 

חיצוניים לתורה ולמגמתה.

כשהמציאות  בהשכמה,  עולה  משה  לכן 
עדיין לוטה בערפל, רדומה, ואז שפע התורה 
זרה  השפעה  מכל  נקי  הוא  מקבל  שמשה 
ויש בכוחו של אור התורה הזה "להחיות את 
היצירה,  את  לחדש  ההויה,  את  החיים,לקיים 

לעדן את העשייה ולהעלות את הבריאה..."

התורה  בירידת  גם  להיות  צריך  וכך 
למציאות, לעולם הזה, אם תתעכב הופעתה, 
אור  עלול  להופיע,  כבר  היום  יתחיל  אם 
דרך  חיים,  לתת  שבא  הזה  הגדול  התורה 
וכיוון לאומה, לעולם, להיות מוגבל, מושפע 
לתורה  שייכים  שאינם  חיצוניים  מגורמים 
להראות  ירד",  "בהשכמה  גם  לכן  בטהרתה. 
מן  קדם  שמי  משמי  רק  נתינתה,  שכמקור 
השמים היא ניתנה, תורת אמת, תורה תמימה. 

שעומדת מעל החיים ומתוך כך, היא מחדשת 
את החיים  באור מאוד עליון ונותנת להם ערך 

ומגמה אמיתיים.

למרגלות  מחדש  אנו  עומדים  שנה  כל 
הר סיני, מכריזים "נעשה ונשמע" ומקבלים 
כולה.  השנה  לכל  ומצוות  תורה  אור  עלינו 
תורת  שהיא  בידיעה  לקבלה  אנו  חייבים 
חיינו  אורחות  כל  את  מאירה  שהיא  חיים, 
ועל-פיה אנו צריכים לכוון את כל השאיפות 

והתוכניות לחיים.

ויסוד זה אנו צריכים גם להנחיל לילדינו. 
כל  לחיים,  תוכנית  כל  שאיפה,  כל  דבר,  כל 
לנבוע  צריך  שיהיה,  ככל  חשוב  אידיאל, 
מהתורה והדרכתה.כי הקב"ה הסתכל בתורה 
וברא את העולם. ממילא חיינו יכולים להיות 
טובים, מוצלחים, ערכיים באמת, אם נדע גם 
על-פיה  דרכינו  את  ולכוון  בה  להתבונן  אנו 

לתיקון עולם במלכות ש-די. חג שמח.

בהשכמה עלה ובהשכמה ירד
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

ק 25 ₪ מגזין הנשים המוביל
ר

לחודש בלבד

במקום 35 ש"ח

במתנה! למצטרפות החודש ספרה 
של ד"ר חנה קטן "ביחד"

פנימה      הכל בשבילך

pnima.co | 02-6646001 עשי מנוי לפנימה: 8980* או

בין הכותבות
הרבנית ימימה מזרחי | הרבנית נעמי שפירא | אמילי עמרוסי | נעה ירון | מיכל פרץ | אודהליה ברלין | רות עזריה 
| עדן הראל | תמר ניזרי | ד"ר חנה קטן | מאיה אוחנה מורנו | הרבנית זיווה מאיר | דנה שוורצמן | אלינור רחמים

30,000 נשים כבר יודעות
מגזין פנימה - חובה בכל בית

החודש במגזין חג שבועות
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האם מותר להסתכן להצלת 
הזולת?

בשבוע שעבר למדנו שהיהדות רואה את האדם 
אחראי לסביבתו, גם אם הוא לא עשה בעצמו 
עוול, הוא אינו יכול לעמוד מנגד כאשר עוול 
מתרחש "לא תעמוד על דם רעך". הפעם נדון 
בגבולות ה'ערבות ההדדית' בשאלה האם האדם 

רשאי לסכן את עצמו להצלת הזולת? 

גבולות הערבות ההדדית
האם לפי ההלכה מותר לאדם להסתכן למען הצלת 

הזולת?
חשוב לקבוע את גבולות הדיון: אין אנו מדברים 
על מלחמה שבה יש לכל אדם מחויבות לסכן את חייו 
ממש להצלת הזולת )ראה: ציץ אליעזר חלק י"ג סוף 
סי' ק(. וכן אין אנו מדברים בשאלה האם האדם מחויב 
להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו 
מוודאי סכנה )רוב הפוסקים סוברים שהאדם אינו 
מחויב להסתכן - שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תרכז; 
משנ"ב סימן שכט ס"ק יט(. אלא נקודת הדיון היא רק 
בשאלה האם האדם רשאי להכניס את עצמו לספק 

סכנה להצלת הזולת בחיי השגרה?
ישנן לפחות ארבע סוגיות בש"ס )בבלי וירושלמי( 
העוסקות בשאלה האם האדם מחויב ורשאי לסכן 

את עצמו לצורך הצלת הזולת, אך ביריעה זו נוכל 
לדון רק באחת מהן:

שניים שהיו מהלכין בדרך
במסכת בבא מציעא מופיעה דילמה מוסרית 
והלכתית: "שניים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד 
מהן קיתון ]=כד[ של מים, אם שותין שניהם - מתים, 
ואם שותה אחד מהן - מגיע לישוב. דרש בן פטורא: 
מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם 
במיתתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: וחי 
אחיך עמך - חייך קודמים לחיי חברך" )ב"מ סב, א(.
בן פטורא סובר שבעל הקיתון חייב לחלוק את 
המים עם חברו משום שאפילו חיים לזמן מועט 
משמעותיים )ואולי בזמן זה יספיקו למצוא מים 
ולהינצל( ואילו רבי עקיבא סובר שהאדם אינו מחויב 
לחלוק את המים עם חברו משום ששניהם בלאו הכי 
ימותו ולכן עדיף שאחד מהם יחיה. השאלה היא 
מה הדין כאשר בעל הקיתון מחליט לתת את המים 

לחברו? האם הוא רשאי לעשות כן?
מצינו שתי שיטות בכך: השיטה הראשונה - 'אור 
החיים הקדוש' והרב קוק מסבירים שבן פטורא ורבי 
עקיבא נחלקו רק בשאלה האם יש לחלק את המים 
בין שניהם, אך שניהם מסכימים שאם בעל הקיתון 
רצה לתת את המים לחברו, הוא רשאי לעשות כן. 
אם כן, הוויתור על המים מצדו של בעל הקיתון אינו 

חיוב, אך גם אינו איסור, אלא רשות )ראשון לציון 
יו"ד סי' רמז סע' א; שו"ת משפט כהן סי' קמג(. 

השיטה השניה - הרב שלמה זלמן פינס כותב 
באגרת לרב קוק בשנת תרע"ו בתגובה לדברי הרב 
קוק שהאדם רשאי להסתכן להצלת הזולת: "אינו 
מחויב ואינו רשאי למסור עצמו לסכנה כדי להציל 
את חברו". וכן הרב אונטרמן בשו"ת 'שבט מיהודה' 
מסביר שאין לאדם רשות לוותר על חייו כי אין לאדם 
רשות על גופו )ראה: שו"ע הרב הל' נזקי גוף ונפש 

סעי' ד(.
לסיכום, מסוגיא זו נראה שלפי כל השיטות האדם 
אינו מחויב להציל את הזולת במחיר סיכון חייו. אך 
נחלקו בשאלה האם האדם רשאי לסכן את עצמו כדי 

להציל את הזולת.

בשבוע הבא נדון אי"ה בסוגיא נוספת העוסקת בשאלה 
גדולה זו.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ו 

נתן קוטלר

איש על דגלו באותות לבית אבותם )במדבר ב, ב(
איש על דגלו – האישיות הגדולה היא בעלת דגל משלה, הגדול 

הוא דגול. דגול מרבבה – גדול מרבבה.
הגדלות בולטת בהיותה למעלה מן הממוצע הרגיל - במהותה 
העצמית, בגובהה. 'אדם גדול' פירושו אדם בעל מהות משלו, 
בתורה, בחכמה ובמידות. הנפת דגל אף היא יש בה מביטוי וגילוי 
המהות העצמית, שלושה כיוונים: א. קביעת הדמות המסוימת 
של היחיד, ההגדרה המייחדת כל יחיד. ב. התכללותו של היחיד 
במסגרת הציבור. ג. ייחודו של הציבור כציבור. הדגלים גדולה 

וגדר הם לכלל ישראל.
)נר למאור, על פרשיות התורה, הרב משה צבי נריה זצ"ל(

בדיחמין / הרב יואב מלכא
אדם אחד החליט לחצות את האוקיאנוס בשחייה. למרות הקשיים העצומים דבק 

במשימתו, אך כשהגיע לחצי האוקיאנוס התעייף וחזר בשחייה לחוף ממנו יצא...

העוה"ז הוא כאוקיאנוס רחב ידיים, רצוף אתגרים וקשיים שונים. ראוי לו לאדם 
לקבל על עצמו להתמודד עם הקשיים ולחתור אל עברו השני של הפרוזדור, ולהיכנס 
לטרקלין. אבל למשימה זו נצרכת גבורה של קדושה שמקורה ברצונו הפנימי של 
האדם. רצון זה אכן  מסייע להתמודד עם כל קושי. אבל כשהרצון הזה אינו נחשף 
כהלכה, והאדם מתעייף, אז אפסה הגבורה הקדושה ואת מקומה תופסת גבורה 
מצד היצר הרע... והנה גם היא מעניקה לאדם המתייאש כוח גדול לסגת לאחוריו 
ולשוב לנקודת מוצאו. וכמו שאמרו חז"ל על אדם חסר גבורה שלומד תורה, שתיכף 
כשמתחיל בלימודו הוא מתעייף, אבל כשיוצא חוץ מבית המדרש לעיסוקי החולין 

שלו הוא מתמלא לפתע גבורת איתנים, כי יצר הרע מסייעו לזה.
וכן סיפרו על ר' אלעזר בין דורדיא שבשביל זונה אחת עבר שבע נהרות כדי לחטוא 
עמה... ומדוע לא ישתמש בגבורה זו למנוע עצמו מן החטא? אלא שגבורת חטאו 

היא מצד יצר הרע כנ"ל.

שאו את כל ראש עדת בני ישראל )א, ב(
מדוע חשוב כל כך לספור את בני ישראל? מה זה משנה 
אם יש קצת יותר או קצת פחות יהודים? זו שאלה שאפשר 
לשאול רק אם לא מבינים את חשיבותו של כל יהודי! 
חשיבות הנובעת מכך שיש בו משהו מיוחד שאין אצל 
אף אדם אחר. כתב רבי נחמן שיש בכל יהודי נקודה טובה 
שאין בחברו, ותפקידו הוא להוציא אותה מהכוח אל הפועל. 
ולא רק שיש לו נקודה טובה כזאת, אלא שעליו לדעת 
שאיש אינו יכול לקחת אותה ממנו. איש אינו יכול לבטל 
את קיומה של הנקודה הטובה הזאת, וגם לא לחקות אותה 

ולעשות בדיוק כמוה...
)שולחן השבת עם רבי נחמן, משה רט ואליהו טייב(

התורה והלוחות
... הכתב הוא הנשמה, הממד הא-להי העליון, 
והלוחות הם הגוף, בחינת כלי הקיבול המקבל 
אל תוכו את ההארה הרוחנית העליונה. 
ידוע שהתורה היא נשמת העולם כולו, 
אשר בה ברא הקב"ה את העולמות כולם, 
"אסתכל באורייתא וברא עלמא". ממילא 
נבין שקיימת הקבלה פנימית בין התורה ובין 
העולמות כולם באופן שהכתב של התורה 
הוא הוא השורש לנשמת העולם כולו, ואילו 
הלוחות הם השורש לגוף של כל העולמות. 
הכתב הוא השורש של האורות, והלוחות 
שורש הכלים. הכתב הוא ההארה הרוחנית 
העליונה, והלוחות הם העולמות כולם, בית 

הקיבול של האור הא-להי העליון.
טללי חיים, הרב חיים כהן, לשבועות

פנינים 
לשבת
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"אין לך בכל הנביאים שאמר דברים יותר קשים לישראל מהושע, ואעפ"כ 
פייסם בנחמות" )ספרי דברים לב(.

בתחילת ספר הושע מוכיח הקב"ה את ישראל בתוכחה חריפה ביותר. 
הוא מצווה את הושע לשאת אשת זונה – "ַקח ְלָך ֵאֶׁשת ְזנּוִנים ְוַיְלֵדי ְזנּוִנים 
]=אשה מפורסמת בזנות, וילדי זנונים היינו שיש לה ילדים שילדה בזנות 
מכבר שזה העדות שהיא זונה – המלבי"ם[ ִּכי ָזנֹה ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ֵמַאֲחֵרי ה'" 
)א, ב(. הקב"ה ממשיל את אי שמירת האמונים של ישראל כלפיו, לאישה 

שלא שמרה אמונים לבעלה. 
לכאורה מופיעות במקומות נוספים בתנ"ך תוכחות דומות המדמות 
את העבודה הזרה בה אוחזים ישראל, לאישה המזנה תחת בעלה. אך 
התוכחה של הקב"ה בספר הושע חריפה הרבה יותר מן התוכחות הללו – 
המשל בספר הושע איננו של אישה שכבר נשואה ואז פונה לדרך הזנות. 
המשל הוא שאישה אשר כבר הוטמעה בה תכונת הזנות נישאת לאחר מכן 
לאיש. מצב זה חמור וקשה הרבה יותר. כאשר אישה כרתה ברית עם 
בעלה, גם אם התבלבלה וטעתה אחרי אחרים, מצויה לה תמיד האפשרות 
לשוב אל הקשר הראשוני והטוב. אך הושע מוכיח את ישראל שטעותם 
אחר העבודה הזרה היא כה קשה עד שיש לדמותם לאישה שהזנות קדמה 
אצלה לקשר תקין ח"ו. הקשר המעוות מצוי בלב אישה שכזו בתור הדרך 

המקורית והראשונית.
מתוך כך מובנת הקריאה הקשה כלפי ישראל, שעל פיה הזנות שבהם 
כה עמוקה, עד שהיא חסמה כליל את הקשר בינם לבין הקב"ה ח"ו: 
"ִריבּו ְבִאְּמֶכם ִריבּו ִּכי ִהיא ֹלא ִאְׁשִּתי ְוָאנִֹכי ֹלא ִאיָׁשּה ְוָתֵסר ְזנּוֶניָה ִמָּפֶניָה 
ְוַנֲאפּוֶפיָה ִמֵּבין ָׁשֶדיָה" )ב, ד(. וכן בהמשך הפרק )פסוק טו(: "ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי 
ְמַאֲהֶביָה ְוֹאִתי ָׁשְכָחה ְנֻאם ה'". הקשר הזר והנכרי איננו מתבצע במקביל 
לקשר התקין, אלא הוא עומד לחלוטין במקומו! כה קשים הם חטאי ישראל!

דוגמה נוספת לעומק העיוות )ז-ט(, שהקב"ה מתאר כיצד הוא משפיע 
על ישראל טובות וברכות, ואילו הם מיחסים את כל אותם הטובות 
לאלילים - "ִּכי ָזְנָתה ִאָּמם הִֹביָׁשה הֹוָרָתם ִּכי ָאְמָרה ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי 
נְֹתֵני ַלְחִמי ּוֵמיַמי ַצְמִרי ּוִפְׁשִּתי ַׁשְמִני ְוִׁשּקּוָיי... ְוִהיא ֹלא ָיְדָעה ִּכי ָאנִֹכי ָנַתִּתי 

ָלּה ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר...".

והנה, על רקע מצב קשה זה, מודיע ה' בפי הושע כי אפילו חטאים 
מושרשים כל כך, לא יעכבו את הקשר בינו ובין ישראל. תחילתו של 
התיקון מופיע בפסוק ט. הקב"ה מודיע כי הוא יגרום לישראל להבין 
שהוא הוא 'האיש' הראשון והמקורי שלהם, ולא האלילים כפי שדימו 
לחשוב – "ְוָאְמָרה ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל ִאיִׁשי ָהִראׁשֹון ִּכי טֹוב ִלי ָאז ֵמָעָּתה". 
ברגע שעולה בלב ישראל ההבנה שהקב"ה הוא האלוקים הראשון שלהם, 
כלומר, שאליו הם קרובים באופן טבעי ויסודי, אז מתחיל התיקון, גם אם 

החטאים עדיין לא תוקנו לחלוטין.
בהמשך הפרק מופיע השלב המתקדם של התיקון. הקב"ה מודיע על 
אירוסין חדשים שיערכו בינו ובין ישראל ויקבעו לחלוטין את נאמנותם 
אליו - "ִּכי ָזְנָתה ִאָּמם הִֹביָׁשה הֹוָרָתם ִּכי ָאְמָרה ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי נְֹתֵני 
ַלְחִמי ּוֵמיַמי ַצְמִרי ּוִפְׁשִּתי ַׁשְמִני ְוִׁשּקּוָיי... ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי 
ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים:  ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ֶּבֱאמּוָנה ְוָיַדַעְּת ֶאת ה'". 
מודגש בפסוקים אלו כיצד נדרש חידוש וביסוס של מעמד הקשר. יש 
לחדש את הקשר היסודי של האירוסין, ואין די בתיקון מעשי של החטאים 
בלבד. בנבואה זו מתברר כי מעתה יתהפך המצב, וישראל יקשרו אל 

הקב"ה בעבותות אהבה נצחיים. 

להפטרה
הרב יואב אוריאל

יְך ִלי ְלעוָֹלם ּתִ ְוֵאַרׂשְ

  bneyzion.co.il לקבלת טור זה וטורים נוספים במייל - ניתן להירשם באתר

"אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"

נשים ובנות יקרות הנכן מוזמנות ללמוד איתנו

תיקון ליל שבועות
 במכון אורה

שיתקיים א"יה ביום שלישי, ה' סיון, ליל חג השבועות
במעוננו - כנפי נשרים 3, גבעת שאול, ירושלים.

)הכניסה חופשית(

בתכנית:
23:00-24:00  הרב יואב מלכא: "יתרו- מכהן מדיין למרגליות הר סיני:

24:15-01:15  הרב ערן טמיר: תורת אמך?!
01:30-02:30  הרב יוחאי רודיק: חג השבועות- חג החינוך

02:30-03:30 הרב יורם אליהו: לה' ולכם.

בחג השבועות )יום רביעי( בשעה 17:00

יתקיים שיעור מפי הרבנית שרה אליסף באולם שמחות במכון מאיר
בנוסף יתקיימו שיעורים אחה"צ במכון מאיר-
עזרת נשים פתוחה, נא לעקוב אחר הפרסום.

יהי רצון שנזכה לקבל תורה מתוך שמחה!
באהבה ובאמונה,
בית מכון אורה.

דרושה מדריכה לשנת תשע"ז! ההרשמה לשנת תשע"ז בעיצומה!  

23:00 הרב צבי נחשוני - חג מתן תורתנו
24:00 הרב מנחם בן יעקב – בזכות מי/מה קיבלנו את התורה בשבועות?

1:00 הרב יורם אליהו – דע מה למעלה – ממך!
1:50 הרב זיו רוה – מעשה ממלך אחד

2:40 הרב אורי שרקי – חיזר על כל האומות?
3:30 הרב ערן טמיר – בין התורה לחיים

4:20 קריאת מגילת רות
4:45 ברכות השחר ותפילת שחרית. הנץ החמה 5.30

)בשיעורים הנ"ל לא תיפתח עזרת נשים. שיעורים לנשים מתקיימים במקביל 
במכון אורה(

אחרי התפילה יתקיים לימוד משותף עם הרב אלישע וישליצקי 
בנושא "העוז והענווה לחי העולמים" לאורו של חג השבועות ודוד המלך.

ביום חג השבועות יתקיימו אחה"צ השיעורים הבאים:

16:30 הרב יואב מלכא
17:15 הרב שמעון בן ציון

18:15 הרב ערן ישועה
19:15 הרב ערן טמיר

תפילת ערבית

הציבור מוזמן 

לתיקון ליל שבועות
השיעורים יתקיימו בבית המדרש הישן במכון מאיר

נעשה ונשמע – אמרו כאחד
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אסתר אברהמי

 תורת הקבלה... הזוגית - בנישואין )ב'(
ככלל, אחד הכלים העצמתיים שיוצרים זוגיות אוהבת ואולי העיקרי והבסיסי, 

הוא:  לקבל זא"ז ללא תנאי.
אע"פ שה' מזווג זיווגים )בראשית רבא, ס"ח ד'(, ישנם מצבים שבני הזוג 
מרגישים שהם ממש לא מתאימים. כאן מתחילה עבודת הקבלה. השאלה איננה 
אם אנחנו מתאימים. אלא, כיצד מגלים בפועל את ההתאמה. לימוד והעמקה 
לקבלה הזוגית, מאפשרת את גילוי ההתאמה. תורת הקבלה שגילו לנו ר' שמעון 
בר-יוחאי ובנו, היא תורה פנימית-סודית. כן גם בקבלה ההדדית הזוגית. העבודה 
מתרחשת בפנימיותם של בני הזוג. זהו סוד של בורא עולם, שמבקש מכל זוג 

לגלות את סודו, מה מחבר ביניהם.
המפגש הזוגי הוא בין שניים שונים ומנוגדים בתכלית, כאשר בדרך כלל כל 
אחד "בטוח" שדרכו היא הנכונה, שתביא לשניהם אושר ואהבה. מכאן, כל אחד 
מהם עלול למשוך )ולגרור( את בן הזוג לכיוונו, מתוך כוונות טובות כאמור. 
הגרירה ההדדית יוצרת מצב של תלות שלילית והתרחקות. כל אחד בטיעוניו, 
מגדיל את הוכחותיו לצדקת דבריו נוכח התנגדות בן הזוג. התוצאה העגומה, 
ששניהם במצב של מלחמה והתנגדות. שניהם לא מרוצים )בלשון המעטה(, 

מותשים מהמאבק, מובסים, מאוכזבים ולאחר תקופת זמן, גם מיואשים.
מה עלול ליצור חוסר קבלה?

· התחושה הראשונית האוטומאטית היא של התנגדות והתקוממות כנגד מה  
שמנוגד לי. קיים צורך בסיסי של אדם, שיש מקום וערך לרצונו ודעותיו. מה 
שמנוגד, עלול כביכול "למחוק" אותו. " מקומם אותי, שלמרות שאמרתי שאני 
רוצה שבת בבית, אמרה שהיא רוצה לנסוע. אני מרגיש צורך לחפש סיבות 

למה זה לא נכון לנסוע לשבת".
· ביקורת ושיפוט עצמי שמושלך גם על בן הזוג. כל הפוסל במומו פוסל. 
מה שרואים אצל האחר, קיים באדם ומכוסה ממנו. בן הזוג, הוא תמונת מראה 
בשבילו. "כמים הפנים לפנים...". "הוא רואה רק את הצרכים שלו ומעיר לי על 

מה שלא נראה לו... אי אפשר כך!".
· הקושי של אדם לראות ולהודות בחולשותיו - כדי להסתיר את חולשותיו, 

הוא מוריד את ערכו של בן הזוג, ועל ידי כך מעלה את ערכו המדומה על חשבון 
בן הזוג. "אז מה אם שכחתי פעם אחת. את שוכחת הרבה פעמים ובגללך..."

· המחשבה המוטעית, ששניהם חייבים לחשוב ולהתנהג באותו אופן. חשיבה 
כזו מבטלת את בן הזוג, שמרגיש שהוא כלי למילוי רצונות השני ללא ערך 
אישי עצמי. "מכיוון שאנחנו בני זוג, לא ייתכן שתגיש לאמא שלך משהו אחר 

ממה שאני חושבת..."
· הבדלי גיל/מעמד- הגדול/הבוגר יותר או המעמד המוערך יותר, כביכול 
הוא היודע והצודק והשני "מחויב להסכים". "אני יודע, מניסיון חיים, שכך צריך 

להיות. גם אם לא נראה לך, תביני, אני יודע מה שאני אומר...".
· תחושת קנאה ותחרות, מי יותר טוב, חכם צודק וכד'."כשמתארחים, תמיד 
אתה במרכז ובקושי מתייחס אלי...". "על כל דבר שאני אומרת, יש לך מה 

לומר ולהסביר...למה?!"
· אנוכיות- מגיע לי שיעשו את מה שאני רוצה ואומר. "קשה לי...ואתה 
הבטחת לי ש...". "אז מה אם את עייפה. ביקשתי רק שתגישי לי את הארוחה...".
מצבים כגון אלה, של חוסר קבלה, גורמים לכל אחד מבני הזוג להקיף את 
עצמם בהגנות זה מפני זה, כדי לשמור על עצמם ועל ייחודם. כתוצאה מכך 
הם דרוכים, עלולים להרגיש חרדה מתמשכת. ההנאה, הסיפוק והאהבה שכה 

ייחלו לה, מהם והלאה.
בשבוע שעבר, בדקנו את תחושת הדחייה שאינה מאפשרת קבלה. עתה בדקנו 
מה יוצר חוסר קבלה. בעז"ה בשבוע הבא, נעסוק בקבלה ההדדית שתאפשר: 

גילוי סוד ההתאמה הזוגית, בנישואים מודעים.
כדאי לעיין  בספרו של ד"ר הנדריקס )"לבסוף מוצאים אהבה"(, כיצד 

עוברים תהליך, מנישואין לא מודעים, לנישואין מודעים.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
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הלומדת עם הרב ליאור אנגלמן
בישיבת ההסדר-גבוהה בינות ברעננה

החבורה מיועדת לרווקים משיעור ד'
לאברכים ובוגרי צבא 

ומשמשת כלב הפועם של הישיבה 
מלגה ראויה לאברכים

אם יש לכם חלום 
שאתם רוצים להגשים, 

אם כבר שלחתם 
ומתחשק לכם לשלוח 

שוב, אם אתם מדמיינים 
שוב ושוב את יהונתן 

דופק על דלתכם, 
אם יש משהו שאתם 

משתגעים לספר לנו - 

עכשיו זה הזמן!

אז....

מה עושים?
שולחים הודעה לכתובת 
thewishescar@gmail.com

כתבו שם, גיל וכתובת, תמונה 
וטלפון של אחד ההורים.

ספרו לנו מה החלום שלכם, ורצוי 
כמה שיותר בהרחבה )אפשר 

להעזר בהורים(
אם רוצים אפשר לשלוח סרטון 

שמצולם בפלאפון בו אתם 
מספרים לנו מה החלום

ואם נוכל להגשים את החלום 
אנחנו כבר ניצור קשר

להתראות בניידת החלומות

ניידת החלומות חוזרת לעוד עונה

נחשו מה?
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ַעל ִּפי ְּפֻקַּדת ד', ָלַקְחִּתי ֵעֶגל ָּבָקר ְוַׂשְמִּתי 
ְּפָעַמי ְלִכּוּון ֵּבית ֶלֶחם.  ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי , ָּכל 
ִזְקֵני ָהִעיר ִמֲהרּו ִלְקָראִתי ְוִכְּבדּו אֹוִתי 

ְּבָכבֹוד ָּגדֹול]1[.
ֲאִני ָּכל ָּכְך ֹלא אֹוֵהב ֶׁשְּמַכְּבִדים אֹוִתי. ֲאִני 
אֹוֵהב ַלֲעבֹד ֶאת ד' ַּבֲעָנָוה  ּוְבִצְנָעה. ַאְך 
ָמה ַלֲעׂשֹות, ֶזה ַּתְפִקיִדי ִלְהיֹות ָנִביא ד', ֶזה 

ַּתְפִקיִדי ִלְהיֹות ׁשֹוֵפט ְּבִיְׂשָרֵאל.
- ָׁשלֹום ַרּבֹוַתי ַהִּנְכָּבִדים ְוַהֲחׁשּוִבים, ָּבאִתי 
ְלִעיר ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּלֶכם ְלַהְקִריב ָקְרָּבן לד'. 
ָאָּנא ִהַּטֲהרּו ְוִהְתַקְּדׁשּו, ּוָמָחר ַנֲעֶׂשה זֹאת 

ֵאֶצל ִיַׁשי ֵּבית ֶהְלֵחֵמי ]2[.
ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי ֶאל ִיַׁשי, ִהְתּבֹוַנְנִּתי ְּבָבָניו. ָאֵכן 
ִׁשְבָעה ָּבִנים ֻּכָּלם ִנְרִאים ְמאֹד ֲחׁשּוִבים, 
ְמאֹד ְיֵרֵאי ָׁשַמִים, ְמאֹד ַּבֲעֵלי ִׁשעּור קֹוָמה. 

ְּבאֶֹפן ִטְבִעי ָחַׁשְבִּתי ַעל ַהְּבכֹור, ֱאִליָאב, 
ֶׁשִּנְרָאה ְלַמְעָלה ִמֻּכָּלם ]3[.

- ְׁשמּוֵאל, ְׁשמּוֵאל, ֹלא, ֹלא, אֹוֵמר ִלי ד'. ֶאל 
ט ֶאל ַמְרֵאהּו ַהִחיצֹוִני ְוֶאל ּגַֹבּה  קֹוָמתֹו,  בֵּ תַּ
הּוא ְלַגְמֵרי ֹלא ַמְתִאים. "ִּכי ֹלא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה 
ָהָאָדם, ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ָלֵעיַנִים, וד' ִיְרֶאה 
ַלֵּלָבב]4[". ָהָאָדם ַהֶּזה הּוא ַּכֲעָסן]5[. ַהַּכַעס 
הּוא ָּדָבר ָחמּור ְמאֹד ְלָכל ָאָדם,  ַקל ְוחֶֹמר, 
ָחמּור ְּביֹוֵתר ְלֶמֶלְך. ֶמֶלְך ַחָּיב ִלְהיֹות ָעָנו 

ְוֹלא ָעִריץ ְׁשַתְּלָטן.
ָנכֹון ֲאִני ִנְקָרא "ָהרֹוֶאה"]6[. ֲאִני רֹוֶאה ְּדָבִרים 
ַרִּבים שד' ַמְרֶאה ִלי, ֲאָבל ֵאיִני רֹוֶאה ַהּכֹל. 
ְלֻעַּמת ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּכְמַעט ֵאיִני רֹוֶאה 

ְּכלּום ]5[.
ִני,  ִיַׁשי ֶהֱעִביר ְלָפַני ֶאת ֲאִביָנָדב ְּבנֹו ַהּׁשֵ

ִליִׁשי  ַאְך ַּגם ּבֹו ֹלא ָּבַחר ד'.]7[. ַּגם ַהֵּבן ַהּׁשְ
ֹלא ִנְבַחר ַעל ְיֵדי ד', ְוֵכן ְׁשַאר ַהָּבִנים  ֹלא 

ִנְבֲחרּו ]8[.
- ֲאִני ִמְצַטֵער ְמאֹד ַרֵּבנּו ִיַׁשי, ְּבַאף ֶאָחד 

מָּבֶניָך ֹלא ָּבַחר ד'.]9[.
ֲאִני ִמְתַּפֵּלא. מּוָזר ְמאֹד. ְּבַאף ֶאָחד ִמָּבָניו 
ֶׁשל ִיַׁשי ֹלא ָּבַחר ד'.   אּוַלי ֵיׁש  עֹוד ֵּבן ,ֶׁשֹּלא 

ִנְמָצא ָּכאן!? אּוַלי הּוא ָנַסע? 
ֶאְׁשַאל ֶאת ִיַׁשי...

1.  שמואל א  טז  ד.
2.  שם  ה.
3.  שם  ו.
4.  שם  ז.

5.  רש"י  שם.
6.  שמואל א  ט  יח.
7.  שמואל א  טז  ח.

8.  שם  ט-י.
9.  שם  י.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 38   ִמי ִיְהֶיה ַהֶּמֶלְך ֶהָחָדׁש
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר
שלום ילדים!

השבת אנחנו מתחילים את חומש במדבר- החומש הרביעי בתורה.

והשבוע יש לנו חג מיוחד כל כך, כבר כמעט חמישים ימים שאנחנו 

סופרים ומחכים לו!

זוכרים שבמוצאי ליל הסדר ספרנו יום אחד לעומר? מאז המשכנו 

וספרנו עוד יום ועוד יום והשבוע נזכה להגיע ליום החמישים של 

ספירת העומר והוא - חג השבועות! חג מתן תורה!

ספירת העומר היא תקופה ארוכה של הכנה לקראת קבלת התורה 

בחג השבועות, בכל יום היתה מידה מיוחדת לאותו יום בספירה כדי 

שנדע ונתקן את עצמנו ואת המידות שלנו ונגיע מוכנים, נקיים וטובים 
לחג הזה. 

כל שנה מחדש בחג השבועות אנחנו חוזרים קצת להיות כמו עם 

ישראל במעמד הר סיני, להרגיש מחדש את ההתרגשות והפחד 

מההתגלות של הקב"ה, מקבלים עלינו את התורה והמצוות ומחדשים 

את אמירת "נעשה ונשמע" שאמרו האבות שלנו בהר סיני. 

מאחלת שנזכה להתרגש ולאהוב את התורה הקדושה בכל יום 

מחדש, ושנגיע מוכנים וראויים לחג השבועות בו ה' בוחר בנו ונותן לנו 

את המתנה הגדולה ביותר. 

שבת שלום, אהבה פז

///  אנחנו כבר כמעט מגיעים 
לחג השבועות ולמתן התורה! 

פרקים מיוחדים לכבוד החג!

/// בארץ גושן מתכוננים לקיץ 
והשרב מגיע ומכה בכל מצרים, 

איך הם יצליחו להתמודד איתו? 
חכו ותראו!
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

אין דבקות במציאות כי אם דבקות א-להית. הפניה אל ד', אמירת אלי אתה, בלב 
ושפה, זו היא הִאמרה המקנה את עירוב המהות. אנחנו נעשים מאושרים אושר 

א-להי. בקבלת עול מלכות שמים. זאת היא ההכרה שהעולם הולך לעלות אליה... 
הציור הרעיוני האמוני מחולל נפלאות הוא, את המהות העצמית הוא משנה. ורוח 

האדם מתמזג ברוח העולם... ונשגב ד' לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף
 )שמונה קבצים ה, כט(

הרב שלמה אבינר

עשרת הדברות של נימוס בסמרטפון
1. אל תצעק במכשיר כשאתה מדבר ברשות הרבים 
או באוטובוס או בנוכחות אחרים.  זה לא מעניין אותם. 
אתה פוגע בפרטיותם.  וכבר שלל הרמב"ם מי שצועק 
וצווח בשעת דיבורו כבהמות וחיות )הלכות דעות ה ז(.
2. גם אל תעבור לקיצוניות ההפוכה לדבר בשקט 
מופרז שמקשה על הצד השני לשמוע, שזה סוג של 
גאווה )רמב"ם שם(.  מאותה סיבה דבר ברור ואל 

תבלע מילים.
3. וכן אל תדבר במקום שיש בו רעש או רוח חזקה 

שמונעת מהצד השני לשמוע אותך היטב.
4. אל תתקין צלצול רעשני שמפריע לאחרים.

5. אל תענה לטלפון כאשר אתה מדבר עם מישהו, 
או משתתף בישיבה או בשיעור או יחד עם אשתך או 
עם המשפחה, אלא כבה את הצלצול לפני כן.  גם אל 
תשאיר את הטלפון על השולחן ישר או הפוך אלא 

שים אותו בכיס.
6. אם במצבים הנ"ל בטעות הטלפון מצלצל, אל 
תאמר באצילות נפש: לא אענה.  אין בזה שום אצילות. 

להפך, התנצל ששכחת לכבות.
7. אל תשלח מסרונים כשאתה משתתף בפגישה 
או בישיבה או בשיעור וכדומה, אלא שים את המכשיר 
בכיס.  גם אל תקרא מסרונים או וואטסאפ וכדומה.  
גם תחת השולחן אל תעשה זאת, כולם רואים.  גם זה 

לא דחוף, אינך רופא בכוננות או קצין תורן.
8. וכן להפך כאשר אתה מדבר עם מישהו בטלפון, 
אל תפסיק את השיחה כדי לדבר עם מישהו, אפילו הנך 
מבקש סליחה.  גם זה לא מנומס )אלא אם כן המתקשר 
הוא בעל, אשתו או הילדים.  מובא בספר אביהם של 
ישראל שאמר הג"ר מרדכי אליהו שכל פעם שאשתו 
של אדם מתקשרת יש לענות לה אפילו היא בסופר 
ושואלת: כרוב או כרובית? מלבד אם הוא מדבר עם 
רבו ואז היא מבינה למה הוא לא עונה.  והרב נחמיה 
לביא הי"ד חידש שאפילו כשילדיו התקשרו יש גם 

דין של "כרוב או כרובית", בתור כרובון או כרובונית(.
9. כבה את הצלצול לפני שאתה נכנס לתפילה ושים 
המכשיר בכיס.  קל וחומר שבמקום קדוש צריך נימוס.
10. אל תציף את כל חבריך עם כל מיני מסרים 
של שרשרת במסרון או בוואטסאפ.  זה מייגע אותם.

 

הערה: כל הנ"ל מלבד שהוא נימוס, הוא גם לטובתך, 
להצילך מהתמכרות.  כמו שעישון, אלכוהול וסמים 
משחררים דופמין המקל על האדם מדיכאון, כך גם 
הסמרטפון מביא לשחרור דופמין.  אם אתה בדיכאון, 

עשה תשובה, ותתמלא שמחה.

02-6233987
www.HavaBooks.co.il

הלכות
מדי צה"ל

קונטרס הלכתי מקיף 
בענין מדי הצבא

רצוף תשובות מאת 
הרה"ג שלמה אבינר

בעריכת הרב מרדכי ציון

מתנה נפלאה לחייל, למתגייס
ולכל מי שהצבא יקר לו

87 עמ', כ. רכה
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