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הקול קול יעקב
"הקול קול יעקב" )בראשית כז כב(. רש"י מפרש: "שמדבר בלשון 

תחנונים: קום נא, אבל עשו בלשון קנטוריא דיבר: יקום אבי".

אישיותו של האדם ניכרת מסגנון דיבורו – כיצד הוא מדבר אל 
כל אדם ובפרט אל אביו ואמו שמצווה לכבדם, ואכן יצחק אבינו 

ע"ה ידע להבחין בסגנון הדיבור בין יעקב הצדיק לעשיו הרשע.

הרמב"ן, באיגרת שכותב לבנו, מדריך אותו: "שמע בני מוסר 
אביך ואל תיטוש תורת אמך, שיהיו כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל 

מקום ובכל זמן ובזה תינצל מן הכעס המביא לאדם צרות רבות".

לדבר בנחת, אין פירושו רק לא לצעוק אלא לדבר באופן שיביא 
נחת רוח למי שאתה מדבר עמו, ולא לצער ולהכאיב לו.

נכון לעכשיו "קולו של יעקב", המדבר בלשון תחנונים, 
בנחת רוח ומתוך רצון לעשות נחת רוח וטוב לבריות, צריך להיות 
נר לרגלינו לא רק בשיח המשפחתי בין איש לאשתו ובין הילדים 
להוריהם, אלא גם בשיח הציבורי. עלינו ללמוד להקשיב איש לרעהו 
גם כאשר אין הסכמות וישנם חילוקי דעות. לא לקנטר, לצער או 

להכעיס את השני ח"ו.

ומתוך כך יתקיימו בנו דברי דוד המלך ע"ה נעים זמירות ישראל: 
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע 
ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו" 

)תהילים לד(.

מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

יום עיון מרכזי ב'מכון מאיר'  לקראת "יום הסגד" 

ב'מכון מאיר' התקיים השבוע יום עיון מרכזי 
לקראת "יום הסגד" של בני העדה האתיופית 
השתתפו צעירים וצעירות רבים מבני העדה 

הלומדים בישיבות, מכללות  ומדרשות ושמעו 
שיעורים והרצאות מרבני העדה, מפעילי העלייה 
ומרבני 'מכון מאיר' על חשיבותו של "יום הסגד" 
וחשיבות הכשרת רבנים ות"ח לעדה האתיופית 

– מפעל שהתחיל ב'מכון מאיר' לפני 
עשרות שנים  - והיום הם משרתים בקודש 
בקהילות ברחבי הארץ. נכון לעכשיו ב'מכון 
מאיר' ישנה קבוצה של אברכים המכשירים 

עצמם לרבנות למנהיגות בראשותו של הרב 
יובל אנגלמן.

הרב דב ביגון ברך את משתתפי יום העיון 
ויוזמיו.

הוא רואה בהכשרת 
מנהיגות רוחנית ודתית 

לעדה האתיופית 
חשיבות עליונה לחיזוקה 
של העדה והשתלבותה 

בחברה הישראלית.

מהנעשה במכון מאיר | יום הסגד

ביום חמישי כ"ב כסלו התשע"ז 
יתקיים יום עיון 

לקראת חנוכה
פרטים בגליון הבא ובערוץ מאיר
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למה הם שורפים?  -  תאמרו – ברור. הם 
אויבים, שורפים, טרור לא צריך סיבה. מעבר 

לרצון להחריב ולהרוס.
אך יש תשובה עמוקה יותר. כי אחרי הכול אי 
אפשר להתעלם מהעובדה שהם כאן, בארץ, וגם 
טוענים לזכות עליה. והשיח שמביאים הערבים הוא 
שיח של אמונה. למי שייכת הארץ הזו. מכריחים 
אותנו לברר לעצמנו. אנחנו עונים להם  במערבית 
פרקטית, בואו נחיה ביחד, בואו ניצור דו קיום, אבל 
הם מתעקשים על שיח אמוני. זו הארץ שלנו ואתם 

כובשים בה.
אז אולי עכשיו אחרי השריפות הללו בכל מקום, 
ניפתח לחלק מהברכה שמביאה אתה שרפה. שרפות 
יער כידוע מעודדות צמיחה של זרעים רדומים שהיו 
חבויים במעבה האדמה, והחום הגדול שפרץ - עורר 
אותם לחיים. אז השרפות הללו - יש אפשרות שהם 
יעוררו את הנקודה האמונית הרדומה שקיימת אצל 
כל אחד ואחת בישראל ביחס לשייכות שלנו אל 
הארץ הזו, ובעיקר להבדל העמוק שיש בין השייכות 

שלנו לארץ, לשייכות של בניו של ישמעאל.
מאירים את דרכנו דברי הזהר הקדוש בפרשה 

הזו:.. 
 ותא חזי, ארבע מאה שנין קיימא ההוא ממנא 
דבני ישמעאל, ובעא קמי קודשא בריך הוא, אמר 
ליה מאן דאתגזר אית ליה חולקא בשמך, אמר ליה 
אין, אמר ליה והא ישמעאל דאתגזר )ולא עוד אלא 
דאתגזר בר תליסר שנין( אמאי לית ליה חולקא בך 

כמו יצחק, אמר ליה דא אתגזר כדקא יאות וכתיקונוי 
ודא לאו הכי, ולא עוד אלא דאלין מתדבקין בי כדקא 
יאות לתמניא יומין, ואלין רחיקין מני עד כמה ימים, 
אמר ליה ועם כל דא כיון דאתגזר לא יהא ליה אגר 
טב בגיניה. ווי על ההוא זמנא דאתיליד ישמעאל 
בעלמא ואתגזר, מה עבד קודשא בריך הוא, ארחיק 
להו לבני ישמעאל מדבקותא דלעילא, ויהב להו 
חולקא לתתא בארעא קדישא, בגין ההוא גזירו דבהון, 
וזמינין בני ישמעאל למשלט בארעא קדישא כד איהי 
ריקניא מכלא זמנא סגי, כמה דגזירו דלהון בריקניא 
בלא שלימו, ואינון יעכבון להון לבני ישראל לאתבא 
לדוכתייהו, עד דישתלים ההוא זכותא דבני ישמעאל.  

)זוהר חלק ב דף לב/א(
ובכן בתרגום חופשי מלמד אותנו הזהר שישמעאל 
בא בטענה כלפי הקדוש ברוך הוא. הרי בכל מקום 
תלה הקב"ה את ברית הארץ בברית המילה. ואם 
כן ישמעאל - שנימול הוא ]' גזיר'[ תובע אף הוא 

את חלקו בארץ.
על כך עונה לו הקדוש ברוך הוא שאמנם הוא 
נימול, אך מילתו היא ריקנית, ואינה כיאות. יצחק 
נימול בגיל שמונה ימים, כך שהברית שלו היא בעצם 
חקוקה בעצם אישיותו. היא חלק ממנו. ישמעאל 
נימול בגיל שלש עשרה, ולכן זו בעצם הלבשה על 
האישיות שלו שכבר מעוצבת ובנויה. המילה  שלו 

היא אפוא מילה ריקנית.

עדיין טוען ישמעאל כלפי הקב"ה – וכי לא מגיע 
לי שכר טוב בכל זאת על כך שנימולתי.

 ועל כך עונה לו הקב"ה – אכן, מגיע לך שכר. 
חיצוני. ולכן שכרו הוא שיהיה לו חלק בארץ 
התחתונה ולא בארץ העליונה. ולכן – מסיים הזוהר – 
עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה כל עוד 
היא שוממה!!. שליטתם היא חיצונית, אך  לא פנימית.

 וכך, בחוש עיוור חשים בני ישמעאל אשר בקרבנו 
כי זכותם על הארץ הולכת ומתערערת ככל שאנו 
הולכים ובונים אותה. ובאמת - הריכוזים הגדולים 
ביותר של בני ישמעאל נמצאים במקומות שמדינת 
ישראל לא יישבה כיאות.  אך במקומות שבהם 
ההתיישבות פרחה, נעלמה לה באופן טבעי אחיזת 
ישמעאל.  זו הסיבה העמוקה להתנגדות הכל-כך 
גורפת שלהם למפעל ההתנחלויות. הרי לא לקחנו 
מהם אדמה, ואדרבה, ההתישבות היהודית מביאה 
ברכה גם להם. תשתיות שמוקמות יכולות ליהנות 
את כל תושבי האזור. אך שוב החוש העיוור מבין 
שכשעם ישראל נאחז ובעיקר מיישב את אדמתו - 
אחיזת ישמעאל וזכותו נחלשת. והם כאמור מכירים 

היטב את השיח האמוני.
ולכן, אם  אפשר לשרוף ולהחזיר עוד מקומות 
לשממון וחורבן וכליה - ישמעאל נדחף לעשות 
זאת כדי לעכב עוד במעט את אובדן אחיזתו בארץ 

הקדושה.
אך לא יועילו מעשיו. כי גם כאן הטבע הארץ 
ישראלי מלמד אותנו שיעור גדול - מקומות שנשרפו 
נצפו כעבור מספר שנים עם צמחיית יתר, ובעלי 
מגוון גדול יותר של צמחים. השריפה לטווח ארוך 
כך מתברר ממחקרים, מעודדת צמיחה מחודשת 
ורבה יותר, ובעלת גוונים חדשים של צומח שלפני 
כן לא באו לידי ביטוי. ואם כן הארץ תלך ותתיישב 
עוד, כי לא  לשווא אחי נטעת ארז  במקום דרדר, 

כי מן הארזים האלו יבנה ההר.

הרב אייל ורד

לא לשווא 
       אחי         
          נטעת...

www.mbaolam.co.il077-6621690 
מבצע מנוי היכרות גיליון ב5 ₪ ללקוחות חדשים בלבד. פרטים במוקד המנויים. 

מגזין הנוער הדתי בישראל

למאות המנויים החדשים
שהצטרפו לאלפי המנויים 
בחגיגת יומולדת 5 של

המבצע גיליון ב-        ממשיך!
ממשיכים בהצלחה!
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הרחקה מאיסורים
הרב דוד לנדאו |  ממשנת הרצי"ה

 יש להרחיק אדם מן העבירה, בין שהיא איסור 
דאורייתא או איסור דרבנן. "ְוִהְתּבֹוֵנן ְוִתְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן 
ָׁשֹלׁש ַמְדֵרגֹות"1. "ֵיׁש ָהִאּסּוִרים ַעְצָמם ְוֵיׁש ְסָיגֹוֵתיֶהם". 
הדבר הראשון הוא הדבר הרע, האיסור עצמו, שהוא 
בהחלט דבר אסור. הדבר השני הוא מה שסביב לו 
מתוך זהירות, הסייגים. הסייגים עצמם הם משני סוגים: 
"ְוֵהם ַהְּגֵזרֹות ְוַהִּמְׁשָמרֹות". הם שמירה, "ונשמרתם" – 
יש חיוב לשמור על דברי תורה. מתוך אחיזה בגזרות 
חכמים – יש אחיזה בתורה עצמה. חכמים מצווים 
להתקין משמרת מסביב לדברי התורה. "ְוֵהם ַהְּגֵזרֹות 
ְוַהִּמְׁשָמרֹות ֶׁשָּגְזרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל". איסורים דאורייתא מוטלים על כל ישראל, 
וגזרות ומשמרות דרבנן מוטלות אף הן על כל היהודים. 

שני החלקים הללו הם כלליים.
 אבל הפרישות של "קדושים תהיו" – אינה שייכת 
לכל אחד. יש גזרות ומשמרות ַלכל, "ְוֵיׁש ַהֶהְרֵחִקים 
ֶׁשֻּמָּטל ַעל ָּכל ָּפרּוׁש ּוָפרּוׁש ַלֲעׂשֹות" לפי ערכו. אחרי 
מדרגת הנקיות השייכת לכל, "מעלין בקודש": "ַעל ָּכל 
ָּפרּוׁש ּוָפרּוׁש ַלֲעׂשֹות ִלְהיֹות ּכֹוֵנס ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו", כלשון 
הגמרא בבא בתרא בפרק "השותפין"2: "כונס בתוך 

שלו", מתוך זהירות, "ּובֹוֶנה ְּגָדִרים ְלַעְצמֹו, ְּדַהְינּו, 
ְלַהִּניַח ִמן ַהֶהֵּתִרים ַעְצָמם ֶׁשֹּלא ֶנֶאְסרּו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל 
ְוִלְפרֹׁש ֵמֶהם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻרָחק ִמן ָהָרע ֶהְרֵחק ָּגדֹול". 

אלה אם כן הדברים, הבירורים היסודיים.
 היכן הגבול בפרישות? הרי פרוש הוא יותר ממה 
שצריך, מעבר לאיסורים, אם כן היכן הגבול שלא 
להימשך אחרי כל מיני שטויות, קלקולים ומזיקים? 
"ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ִּכי ַהְּפִריׁשּות ַוַּדאי ָצִריְך ּוֻמְכָרח, 
ָאְמרּו:  ְוִהְזִהירּו ָעָליו ַהֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. הּוא ַמה ּׁשֶ
''ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו — ְּפרּוִׁשים ִּתְהיּו"3''. לפעמים יש צורך 
מוסרי-נפשי בפרישות, בזהירות מרובה, כגון הוספת 
חומרא בתענית. "ָאְמָנם ַעל ָּכל ָּפִנים ְצִריִכים ָאנּו ְלָתֵרץ 
ַהַּמֲאָמִרים ַהּמֹוִרים ֵהֶפְך ֶזה. ַאְך ָהִעְנָין הּוא, ִּכי ַוַּדאי 
ִחּלּוִקים ַרִּבים ְוִעָּקִרים ֵיׁש ַּבָּדָבר". יש לתרץ בשכל 
ובבירור, ממקור תורה, ולא בעם-ארצות, אלא באופן 
כללי יסודי. יש פרישות טובה ויש פרישות רעה! 
"ֵיׁש ְּפִריׁשּות ֶׁשִּנְצַטִּוינּו בֹו", חשובה לעילא ולעילא, 
"קדושים תהיו, פרושים תהיו", "ְוֵיׁש ְּפִריׁשּות ֶׁשֻהְזַהְרנּו 
ָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך  ָעָליו ְלִבְלִּתי ִהָּכֵׁשל ּבֹו, ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
לֹום, 'ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה'4". טוב להיות  ָעָליו ַהּׁשָ

צדיק – אבל לא בקיצוניות, לא יותר מדי, שלפעמים 
יש בזה חסרון. זה החילוק היסודי, ובהמשך הפרק 

יש דוגמאות5.

 1. מסילת ישרים פרק י"ג.
 2. דף ב' עמ' א'.

 3. ויקרא י"ט ב' וספרא שם.
 4. קהלת ז' ט"ז.

 5. ע"פ שיחות הרצ"י מסילת ישרים פרק י"ג 7-18, עמ' 203-212.

לפרשה
הרב זיו רוה

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

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

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

6.  ויקרא, כ יג
7.  דברים יב ב

8.  במדבר לג נג
9.  ישעיהו א

ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר
       ַעּמֹוָנה. 

ֲאֶׁשר  ַהְּבֵארֹת  "ְוָכל 
ִּביֵמי  ָאִביו  ַעְבֵדי  ָחְפרּו 

ְּפִלְׁשִּתים  ִסְּתמּום  ָאִביו  ַאְבָרָהם 
ֶאת  ַוַּיְחּפֹר  ִיְצָחק  ַוָּיָׁשב  ָעָפר...  ַוְיַמְלאּום 

ְּבֵארֹת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו1. 
הן  אלו  שבארות  מבאר  ושמש',  'מאור  בספר 
מהן  ית', אשר  אלוהותו  ופרסום  בארות האמונה 
השקה אברהם אבינו את כל בני דורו. "ַוְיַסְּתמּום 
האמונה  ונסתמה  הכל,  ששכחו  היינו  ְּפִלְׁשִּתים", 
מהם, "ַוְיַמְלאּום ָעָפר", מלשון עפרוריות וגשמיות, 
שנתגשמו ונפלו מכל האמונה, על כן אמרו ליצחק, 
"ֵלְך ֵמִעָּמנּו". "כי יכנה הכתוב האמונה הרעה, או 
העצה הרעה, לעפר, וזהו שאמרו 'עפרא לפומיה2', 

ואחר כך נתגבר עליהם יצחק והחזירן למוטב3". 
את באר חיי האמונה הטהורה סותמת הכפירה, 
"ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִהים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה"4. הכפירה אינה 
מקבלת את המציאות כמות שהיא, אלא מחליטה 
את המציאות. כפירה מלשון כפורת, כלומר כיסוי 
בקונספציות,  האלוהית,  האמת  את  המסתיר 
בנרטיבים אנושיים, בקיבעון המקפיא את החיים. 
אחד חושב בשביל כולם, וכולם מיישרים קו, אסור 

לדבר אחרת, אחרת תמצא את עצמך בחוץ. 
ממשלת  ובראשו  בציון  היושב  הקדוש  העם 
ישראל, אינם חפצים בפינוי עמונה, זאת עובדה! 
אך מובלים הם על ידי קומץ אנשים הכופים את 
חוסר אמונתם על מדינה שלמה. ללא שום הצדקה 
נתקבלה  פתרון,  למציאת  כן  רצון  או  מוסרית 
המכנים  ידי  על  בישראל,  ישוב  להחריב  החלטה 
עצמם 'בית המשפט הגבוה לצדק'. רבים חשים כי 
ַהֶּצֶדק ָׁשָּמה  ָהֶרַׁשע ּוְמקֹום  ַהִּמְׁשָּפט ָׁשָּמה  "ְמקֹום 
הגויים',  ב'ערכאות  הדן  המשפט  בית  ָהָרַׁשע"5. 

לסמל  נהפך 
הכפרני  הקיבעון 
את  כשור  המנגח 
את  ומרופף  התורה  ערכי 
קישורו של עמנו לארץ ישראל. באמצעותו, מונפת 
חרב על ההתיישבות הפורחת בארצנו המובטחת 
עצמם,  הרואים  של  מבולבלות  עתירות  ידי  על 
שלא בצדק, כגדולי ההומניסטים וכמצילי האומה. 
בפועל, מעמדו של בג"צ הוא מעל הדמוקרטיה 
ואף מעל ראש הממשלה. יש בסמכותו להכריח 
כולם  ולמעשה  את הממשלה, הצבא, המשטרה, 
מתאמת  שאינה  בדרך  פסקיו.  מיישמי  עבדיו 
בצורת  חזק  עצמו  את  ישראל  עם  כבל  לטבעו, 
ובג"צ  קובע,  ה'  ולא  קובע'  'הרוב  בה  השלטון 
מעל כולם. הכול שפיט. החרבת ישובים, החרבת 
בתי כנסת, וגם רבש"ע עומד לדין. מעיזים פניהם 
לאלתר  להתנצל  רבש"ע,  עליך,  יתברך:  ה'  כלפי 
על שכתבת בתורתך את פרשת אשת יפת תואר! 
ולהסביר מדוע קורא אתה ללהטבי"ם 'תועבה'6! 
מדוע  ע"ז7?  בתי  להחריב  אתה  מסית  ומדוע 
אינך  מדוע  גויות?  עם  לנישואין  אתה  מתנגד 
גמיש קצת עם הרפומים? מדוע הנחלת את ארץ 
ישראל רק לעם ישראל8? היכן הפתיחות? מדוע 
אינך מכיל? מי שמך? הלא שמעת, הלא ידעת? 
הרוב הוא הקובע! איש הישר בעיניו יעשה! עליך 
לשנות מיד את דרכך הרעה, כי העולם התקדם, 
נותרתם  ומאמיניך  ואתה  ונאור,  פלורליסטי  הוא 
מכשילי  הקיצוני,  הימין  פעילי  הנאורות,  אויבי 
תהליך השלום, שכבר היה יכול להתקדם יפה כל 

כך בלעדיכם...  
סתמו  קטיף'  'גוש  הגדול  האמונה  באר  את 

שם  על  ֵעֶׂשק",  ַהְּבֵאר  ֵׁשם  "ַוִּיְקָרא  עפר,  ומלאו 
הטענות שטענו. האם תָקרא עמונה 'ְּבֵאר ִׂשְטָנה', 
שיעמדו לשטן להם בלא שום טענה ממשית, רק 
כדי להפסידם ובלא כל צורך בגירושם, או שמא 
בע"ה,  בנחלתם  שיתרחבו  ע"ש  "ְרחֹבֹות",  תקרא 
רוחות  בעוד  בנו.  גם  ותלוי  עומד  עדיין  זה  דבר 
טרם  שנאה   של  באש  המלאות  הרעות  הדעות 
עקרו כל בית ממקומו, יתכן כי רשב"ע מאותת לנו 
להתעשת בדרך של רוחות קשות המלאות באש, 
שעקרו בימים האחרונים מאות משפחות מבתיהם 
כה  ועוול  לזה,  זה  ערבים  ישראל  כל  השרופים. 
שנבחרו  קומץ  בידי  לפועל  לצאת  המאיים  גדול 
על ידי דומיהם ולא על ידי הציבור זועק עד לב 
השמים. עוד אפשר לשנות. אפשר גם אחרת. אל 
צורת  ידנו.  לאליל האדם מעשה  לנו להשתחוות 
למערכת  להשתנות  מוכרחה  בישראל  המשפט 

מוסרית הדנה על פי תורת ישראל, כסנהדרין. 
ישעיהו:  הנביא  מילות  הן  כעת  כמה מאירות   
"ָלֵכן ְנֻאם ָהָאדֹון ה' ְצָבאֹות ֲאִביר ִיְׂשָרֵאל הֹוי ֶאָּנֵחם 
ְוֶאְצרֹף  ָעַלִיְך  ָיִדי  ְוָאִׁשיָבה  ֵמאֹוְיָבי.  ְוִאָּנְקָמה  ִמָּצַרי 
ׁשְֹפַטִיְך  ְוָאִׁשיָבה  ְּבִדיָלִיְך.  ָּכל  ְוָאִסיָרה  ִסיָגִיְך  ַּכּבֹר 
ִעיר  ָלְך  ִיָּקֵרא  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְּכַבְּתִחָּלה  ְויֲֹעַצִיְך  ְּכָבִראׁשָֹנה 

ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה".9

1. בראשית כו 
2.  ב"ב טז.

3.  רבנו בחיי כו טו
4.  בראשית כ

5.  קהלת ג
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מהי הדרך 
להבנת התורה? 

בשבוע שעבר ראינו שמידות טובות ואנושיות טבעית הן היסוד והבסיס 
לתורה. הפעם נראה שהדרך להבנת התורה מתחילה בתיקון המידות, מחויבות 

לתורה, הקשבה לתלמידי חכמים ולימוד לעומק ולרוחב.

ללמוד ולהבין את התורה בדרך הנכונה
שאלה: איך ניתן להסביר את התופעה שבה ישנם כאלו המתיימרים להבין את 

התורה מבלי שעסקו בתורה כראוי? 
תשובה: הרב קוק לימדנו למצוא את גרעין האמת בכל תופעה אפילו אם היא 
פסולה )ראה: מאמרי הראיה א' 84-85(. ולכן גרעין האמת בתופעה זו הוא שהתורה 
באמת שייכת לכל ישראל, ולכל אדם מישראל יש חלק מיוחד בתורה שרק הוא 
יכול להבין ולחדש )רמח"ל: דרך עץ חיים; אדיר במרום(. חז"ל ממשילים זאת לבן 
מלך שיכול תמיד לשוב לנחלת אבותיו אפילו אם התרחק, כך כל אדם מישראל 
יכול תמיד לשוב לחלק שלו בתורה גם אם התרחק מהתורה )סנהדרין צא, ב(. 
ולכן, השייכות של כל אדם מישראל לתורה מקנה את הזכות ללמוד תורה, אך כדי 

ללמוד ולהבין את התורה, יש לעשות זאת בדרך הנכונה כפי שחז"ל הדריכו אותנו.

תיקון המידות הינו תנאי הכרחי בהבנת התורה
התורה אינה חכמה ככל החכמות בעולם שניתן ללמוד אותן ללא שינוי פנימי. 
התורה אינה רק הקניית ידע, אלא התורה פורטת על נימי הלב, התורה נוגעת 
במקומות העמוקים ביותר בנפש. ולכן, כדי להבין את התורה, יש לטהר את הלב 

ולתקן את מידות הנפש. 
הגמרא אומרת לגבי לימוד תורה "זכה ]=מי שמזכך את מידות נפשו[ נעשית 
לו סם חיים, לא זכה ]=מי שאינו מזכך את מידות נפשו[ נעשית לו סם המוות" 
)יומא ע"ב, ב(.  ולכן, כדי להבין את התורה יש לעבור תהליך הזדככות פנימית. 
אך ברגע שהאדם גומר בכל לבו ובכל נפשו ומתחייב לעצמו לתקן את מידותיו, 
אפילו אם הוא עדיין לא הגיע ליעד, התורה תשפיע עליו לטובה והמאור שבה 
יחזירנו למוטב, כדברי חז"ל: "מתוך שהיו מתעסקין בה ]=בתורה[ המאור שבה 
היה מחזירן למוטב" )איכה רבה פתיחתות ב(. מכל מקום, יש לדעת שהדרישה 

לזיכוך המידות אינה נפסקת לעולם )אוה"ק ג, רלג(.

מחויבות לקב"ה ולערכי התורה
בית המקדש הראשון נחרב משום שניתקו בין לימוד התורה לבין המחויבות 
לחיות לפי ערכי התורה. אנשי בית המקדש הראשון ניסו ללמוד את התורה בתור 
חכמה אינטלקטואלית וניתקו את התורה ממקורה האלוקי ומתוך כך לא הפנימו 
את ערכי התורה בחייהם )בבא מציעא פה, ב; הב"ח טור או"ח סי' מז(. אנשי בית 
המקדש הראשון בחרו מהתורה רק את הערכים שהתאימו להם ושמרו על המועדים 
והקריבו קרבנות רק מתוך פולקלור )ישעיה א, יא-טו(. אך חוסר המחויבות שלהם 
למקור האלוקי של התורה הביא לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים )יומא 

ט, א( ומתוך כך לסילוף התורה ולחורבן. 
אנו מחויבים לקיים את התורה לא בגלל שחוקי התורה מלאים באמת, צדק 
ויושר, אלא רק מפני שהקב"ה נתן את התורה ויש לנו המחויבות לקיים את כל 
מה שהקב"ה ציווה )מהר"ל נדרים פא, א(. לא ניתן להבין את התורה מבחוץ, אלא 

צריך לחיות את התורה כדי להבין את התורה.

לימוד תורה לפי הדרכת תלמידי חכמים
התורה נקנית בשמיעת האוזן ובשימוש חכמים )אבות ו, ה(. ולכן הרוצה להבין 
את התורה עליו לעשות אוזנו כאפרכסת לשמוע את דברי תלמידי חכמים. ישנו 
קשר הדוק בין לימוד תורה מפי רב לבין הבנה אמיתית בתורה. ולכן בפרקי אבות 
נאמר "רבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק" )א, טז(. כאשר האדם 
נמנע מלקבל הדרכה של תלמיד חכם בלימוד תורה, הוא עלול להגיע לטעויות 

"שאם תלמוד מעצמך תרבה לך ספקות" )רש"י שם(. 
בנוסף, תלמידי החכמים מלמדים אותנו כיצד להבין את התורה המיוחדת 
השייכת לדור. כדברי הרב יצחק מאיר אלתר מגור בעל 'חדושי הרי"ם': "ִּבינּו 
ְׁשנֹות ּדֹר ָודֹר. בכל דור ובכל תקופה באה הבנה חדשה בתורה מן השמים, שהיא 
מתאימה לדור. וצדיקי כל דור מבינים בתורה כפי מה שדרוש ללמד את בני הדור".

לימוד תורה לעומק ולרוחב
לימוד תורה אינו יכול להיעשות בצורה שטחית, אלא הדרך היחידה להבין את 
התורה היא לצלול לתוך ים התורה במלוא המובן של המילה. אם רוצים להבין נושא 

מסוים בתורה, כמו 'אשת יפת-תואר' )מדובר באחד הנושאים העמוקים בתורה: 
ראה אור החיים הקדוש ו'שם משמואל'(, יש לראות את כל ההיקף של כל מה 
שנכתב ונלמד על דין זה מתקופת חז"ל ועד היום )ישנם יותר מאלפיים מקורות 
העוסקים בנושא!(. בנוסף, ניתן להתחיל להבין נושא מסוים בתורה, רק לאחר 
שלומדים את הפרד"ס, ארבעת רבדי התורה: פשט, רמז, דרש וסוד. כשמקבלים 
פרספקטיבה רחבה על הנושא, מתמלאים בענווה מול העומק האינסופי של התורה. 
בספר תהילים נאמר "ִמְׁשְּפֵטי ה' ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו" )תהלים יט, י(. חז"ל 
שואלים "מהו צדקו יחדו? שמקרא זה מצדיק את מקרא זה, ואין מקרא עוקר 
מקרא" )שכל טוב בראשית מט(. אימתי ניתן להגיע לאמת ולהבין את הצדק 
של משפטי ה'? כאשר רואים יחדיו את כל חלקי התורה. רק מתוך פרספקטיבה 

כזאת ניתן להגיע לאמיתה של תורה.
לסיכום, הדרך להבנת התורה מתחילה בתיקון המידות, מחויבות לתורה, 
הקשבה לתלמידי חכמים ולימוד לעומק ולרוחב המביא לענווה. ואידך - פירושה 

הוא, זיל גמור.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

האמת 
והמוסר

חלק ה

נתן קוטלר

סדרת העשור
של ערוץ מאיר לילדים!
meirkids.co.il עכשיו באתר 
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במרכז נבואותיהם של שלושת נביאי הבית השני – חגי זכריה ומלאכי 
– עומדת התביעה להשבת התכונות הגדולות והפלאיות שהופיעו 
בישראל בימי הגדולה של הבית הראשון, אשר מאז הלכו ודעכו. נביאים 
אלו דואגים בנבואתם להחיות מחדש מעלות רבות אשר הועמו מאד: 
עצם חזרת הנבואה, השלמת בניין בית המקדש שפסק )חגי(; הפרחת 
ארץ ישראל לאחר תקופת השממה )חגי וזכריה(; שמירת דיני טהרת 

המקדש )חגי(; בריאות המוסר המשפחתי )מלאכי( ועוד ועוד.

המעלה הראשונה והעיקרית אותה בא מלאכי להשיב לעם, היא 
ההכרה המעמיקה והיסודית בדבר קרבתם לה' – "ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר 
ה'!" )א, ב(. עם ישראל בריחוקו מתקשה להכיר בכך ומבקש הבהרות: 
"ַוֲאַמְרֶּתם ַּבָּמה ֲאַהְבָּתנּו?". מתשובת ה' לישראל ניתן ללמוד הרבה 
על דרכי גילוי אהבתו אלינו בכל מצב: "ֲהלֹוא ָאח ֵעָשֹו ְלַיֲעקֹב ְנֻאם ה' 
ָואַֹהב ֶאת ַיֲעקֹב. ְוֶאת ֵעָשֹו ָׂשֵנאִתי ָוָאִׂשים ֶאת ָהָריו ְׁשָמָמה ְוֶאת ַנֲחָלתֹו 
ְלַתּנֹות ִמְדָּבר" )ב-ג( – ה' מזכיר לעם את אהבתו ליעקב ובחירתו בו, 
אך משעובדה זו אינה מובנת על ידי העם, הוא מברר זאת באמצעות 
הצבעה רחבה על שנאתו לעשיו, ועל הקללות ההיסטוריות שניחתו 
עליו בעקבות כך: עשיו נדחה מפני יעקב מארץ ישראל )רש"י ג(, 

ובנוסף הוא גלה מארצו לעולם )רד"ק שם(.

מדברי הנביא עולה כי הכרת בחירת ישראל לדורות ניכרת דווקא 
בדרך השלילה – דרך שנאת ה' לעשיו, יותר ממה שהיא ניכרת בבחירה 

החיובית ביעקב. 

מהו הלימוד הגדול העולה משנאת ה' לעשיו? יש בזה עיקרון 
מרכזי המשליך אף על הבנת פרשתנו – פרשת תולדות. מבחינות רבות 
שלילת בחירת עשיו היא פלאית וחושפת את הנהגת ה' עוד יותר מן 
הבחירה החיובית בישראל. עשיו ויעקב הם תאומים הנלחמים על 
אותה 'משבצת' בדיוק )ועל כך אומר הנביא "הלא אח עשיו ליעקב"(. 
הם מפתחים שתי דרכי חיים מנוגדות, השקפות עולם כוללות אשר 
כל אחת מהן מכוונת להיות זו שתמשיך באופן נכון וראוי את דרך 
האבות – אברהם ויצחק. והנה דרכו של עשיו נראית מבחינות רבות 
כדרך ההמשך שנבחרת – הוא נולד ראשון, הוא הנבחר על ידי אביו 
לברכה, ולבסוף הוא גם הנשאר בארץ, בעת שיעקב מתרחק וגולה 
לחרן. וכן הוא לדורות ביחס למלכות אדום - במשך שנות היסטוריה 
רבות תרבות עשיו כובשת את העולם וזוכה להצלחה, בעוד שזרע יעקב 

נידון לגלות ושפלות ארוכות ביותר.

בהקשר זה, התגלות מאיסת ה' בעשיו, וסדקים משמעותיים הנגלים 
בדרכו במהלך ההיסטוריה חושפים באופן ישיר את האמת. קריסת עשיו 
מציפה את האמת שקשה היה להבחין בה: הבכורה נמכרת ליעקב, הוא 
הזוכה בפועל גם בברכה, והוא זה שלבסוף זוכה בארץ בעוד עשיו נדחה 
ממנה להר שעיר. עם קריסת אדום יגיע הייעוד שנאמר על ידי מלאכי 
בפסוק ה: "ְוֵעיֵניֶכם ִּתְרֶאיָנה ְוַאֶּתם ֹּתאְמרּו ִיְגַּדל ה' ֵמַעל ִלְגבּול ִיְׂשָרֵאל" – 

"יראה גדולתו מעל לגבולנו להודיע כי אנחנו עמו" )רש"י(. 

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

להפטרה
הרב יואב אוריאל

ְוֶאת ֵעָשֹו ָׂשֵנאִתי  מלאכי פרק א

רונית לוינשטיין
במלאת שנה לפטירתה של

בס״ד

נקיים ערב לזכרה
במוצש״ק ״וישלח״ אור לי״ח כסלו

בחדר האוכל במכינה בעלי
בשעה 20:00
הציבור מוזמן

עליה לקבר תתקיים למחרת
ביום ראשון י״ח כסלו

בשעה 15:00
בהר המנוחות

עם ההרכב האתניב"ה מכון מאיר שמח להזמין את הקהל 

         גן רוה
שגיא טל: פייטן
זיו רוה: בגלמה, עוד
יגל הרוש: קמנצ'ה, נהי
אביעד בן יהודה: כלי הקשה

הזמנות לערבי פיוט לבתי כנסת 
מוסדות ויישובים: 0526789565

מלווה מלכה
מוצ"ש פ' תולדות

אור לד' כסלו
בשעה 20:00

בבהמ"ד הישן
שד" המאירי 4, י-ם

עזרת נשים פתוחה

לערב פיוטים וניגונים

www.gan-raveh.co.il

"מרכז חיי"
מרכז חדש לאלמנים ואלמנות צעירים, מזמין אותך להצטרף 

למעגל חברתי תומך ומעצים )עלות סמלית(
www.chyay.com 054-3388331 לפרטים נוספים
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להפטרה
הרב יואב אוריאל
ד"ר מיכאל אבולעפיה

עמל תורה ובריאות הנפש )ד(
עיון: ָאָדם ִּביָקר ְוֹלא ָיִבין ִנְמַׁשל 

ַּכְּבֵהמֹות נדמו )תהילים מט, כא(
עיקר הלימוד בדור הזה הוא הלימוד בעיון, כי חשוב שהאדם יבין ויפנים 
את הנלמד. יש כמובן מקום ללימוד בבקיאות אבל עיקר הלימוד הוא העיון. 
עיון בהלכה, בגמרא או ברזי תורה, כל אחד לפי מקומו. עניינו של העיון 
הוא להאמין שכל אחד יש יכולת לחדש, ללמוד את האות שלו בתורה. 

טוען רבי נחמן:
לְפָעִמים ָצִריְך ָהָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַּגְדלּות, ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב )ִּדְבֵרי - ַהָּיִמים - ב י"ז(: 
"ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'". ְוהּוא מֹוִעיל ְּכמֹו ַּתֲעִנית, ִּכי ְּכֶׁשָּצִריְך ָלבֹוא ְלַהָּשָֹגה 
ְוַלֲעלֹות ְלֵאיֶזה ַמְדֵרָגה, ֲאַזי ָצִריְך ִלְׁשּכַֹח ֶאת ָחְכָמתֹו ֶׁשִּמּקֶֹדם. ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו )ָּבָבא 
ְמִציָעא פה(: 'ֶׁשַרִּבי ֵזיָרא ִהְתַעָּנה ְּכֵדי ִלְׁשּכַֹח ַּתְלמּוד ַּבְבִלי', ִּכי ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא 
ְלַהָּשָֹגה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ֶׁשִהיא ּתֹוַרת ֶאֶרץ - ִיְׂשָרֵאל, ְוַהַּגְדלּות מֹוִעיל ְּכמֹו ַהַּתֲעִנית 
ַהַּנ"ל, ִּכי ַעל - ְיֵדי ַהַּגְדלּות ׁשֹוֵכַח ַּגם ֵּכן ֶאת ָחְכָמתֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה )ְּפָסִחים סו:(: 'ָּכל ַהִּמְתָּגֶאה ָחְכָמתֹו ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו', ַאְך ָצִריְך ָלֶזה ָחְכָמה 
ְיֵתָרה, ִּכי ְּבַוַּדאי ַּגְדלּות הּוא ִאּסּור ָּגדֹול ְמאֹד, ְוִאם ִיְתָּגֶאה ֶּבֱאֶמת, ְּבַוַּדאי ָחְכָמתֹו 
ִּתְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו ְלַגְמֵרי, ְוֹלא ָיבֹוא ְלַהָּשָֹגה, ְוִיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ׁשֹוֶטה ַמָּמׁש, ַאְך ָצִריְך 
ָלֶזה ָאָּמנּות ְיֵתָרה, ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ָּבֶזה, ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַּגְדלּות ַרק ְּכֵדי ִלְׁשּכַֹח ָחְכָמתֹו 
ֶׁשִּמּקֶֹדם ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְׁשּכַֹח ַּכַּנ"ל, ְוַאף - ַעל - ִּפי - ֵכן ִיְהֶיה ָעָנו ֶּבֱאֶמת )ליקוטי 

מוהר"ן, רמו, רבי נחמן מברסלב(

החולי בא ממוחין דקטנות, כלומר מראש קטן, מחשיבה מצומצמת שמעידה 
על אי הבנה שאני בעל ערך ייחודי וביכולתי להשתנות ולשנות את העולם. 
לעומת זאת, המוחין דגדלות הם יסוד הרפואה. אין זה סותר כלל את מידת 
הענווה אלא צריך גם לדעת לשכוח את מה שהיה על מנת להתחדש ולחדש. 

חיי הנישואין הם מקור האושר והסיפוק העוצמתיים ביותר. דווקא משום כך, אם 
לא חווים נישואים נכונים הרי זה מקור לכאב נפשי נורא. 

ככל שמקרי הגירושין מתרבים, עולה החשש לגירושין כבר משעת החתונה. 
כאשר נמצאים בנישואין וחיים בצל הגירושין, אין אלה נישואין. אלו מגורים 
משותפים של איש ואשה, שבודקים ובוחנים בכל עת זה את זה ונמצאים עם 
רגל אחת מחוץ לנישואין. במשך הזמן נולדים ילדים, בונים/קונים בית משותף, 
וכלפי חוץ הכל נראה טוב ויפה. עצם הימצאותם ביחד עקב חוזה הנישואין, קרי, 

הכתובה, עדיין אינה יוצרת זוג נשוי באמת. 
מכיוון שקשיים אלה נמצאים בכל סוג של חברה, חשוב שנפרט מה לא מאפשר 

לחיות כנשואים בנישואין: 
• נישואין שמטרתם היא אנוכית. שיהיה לנו נוח, כיף, אהבה מרגשת ובכלל - 
מילוי צרכים אישיים. אידיאל הנישואין הוא לאומי. אחריות לבנות את עם ישראל, 

והרצונות האישיים הם אמצעי ולא מטרה.
• זוגות שנישאים במחשבה שאולי לא יסתדרו. "מי מבטיח לי שהנישואין הללו 
יצליחו?" אז כדאי לדאוג לרווחה כלכלית אישית, שאוכל להתמודד בעצמי במקרה 
גירושין ולא תהיה תלות בשני. השקעת האנרגיה האישית עוברת לקריירה בלבד 

והקשר עם בן הזוג הוא רק טכני או אינטרסנטי.
• יש המונעים הריון מראש, כדי שילדים לא יהוו "בעיה" בגירושין. כך הם מכוונים 

להתבוננות שלילית, מה לא טוב אצל כל אחד, ובכך מזמינים את הגירושין.
• יש שנשארים עם חשבונות בנק נפרדים. "אני עלול להפסיד את כספי, כי אולי 

נצטרך להתחלק ברכוש..."
• כאשר כל אחד חושש לזהותו. שמא יצטרך לוותר לשני ובזה יוותר על עצמו, 
כי  גישתו בחיים היא: או אני או אתה. הוא שומר על גבולות ה"אני" ויוצר הפרדה 
רגשית. גם כאן, ההתנהלות הזוגית הטכנית מאפשרת להם להמשיך לחיות באותו 
בית, כשני קווים מקבילים שלא נפגשים רגשית. כל אחד ממלא את תפקידו 

וכביכול הכל מסודר וטוב.
• יש שדורשים מבן הזוג לקבל את מושגי החיים שלהם. אין הם מקבלים או 

בודקים את גישת החיים וההרגלים השונים של בן הזוג, אלא מתנהלים לרוב 
על פי מה שנכון לפי ראות עיניהם בלבד. בזה הם מזמינים מלחמות וצער הדדי.
• זוגות שמאוכזבים מהזוגיות ואינם יודעים להתבטא או שאין להם אומץ. הם 
חולמים על זוגיות אחרת, שכאשר יחליטו - יתגרשו ויגשימו את חלומותיהם. 
או שהייתה אהבה קודמת שנראית להם עתה כשיא האושר, ונדמה להם שהם 
הפסידו את החיים. המחשבות הללו מוציאות את האדם מהנישואין, אפילו הוא 

נשוי רשמית.
• יש כאלה שיש להם חלומות משותפים להגיע להישגים חומריים ולגדל ילדים 
ברמה גבוהה, כי זה מעיד על מעמדם ועל ערכם בעיני החברה. ברור להם שהם 
ממלאים את תפקידם נאמנה ואין הם מקדישים תשומת לב וזמן לבניית הקשר הזוגי.
• יש שנשואים ל...עצמם. הם מנהלים שיחות ארוכות עם עצמם. הם שואלים על 
בן הזוג ועונים )בשבילו/במקומו( לפי מה שנראה להם. כך הם בונים את זהותו 
של בן הזוג, מבלי לבדוק אתו את השערותיהם. זוגות כאלה עלולים לחיות כך 
שנים רבות ומתקבעים בגישתם. כשמגיעים לייעוץ, הם מגלים שחיו עם עצמם 

לצדו של אדם נוסף, והצער וההחמצה גדולים מנשוא.
לחיות בנישואין, פירושו, לחוות את החוויות, המחשבות והרגשות - 
ביחד. להיכנס אל תוך עולמו הפנימי של בן הזוג, גם אם הוא מנוגד 
ומרגיז. להזמין את השני, להכיר את האישיות על כל מרכיביה. זה דורש 
התמודדויות מאתגרות ולעיתים אף קשות. אך יש לכך גם רווח אישי 
לכל אחד מהם: הכלה של עולם אישי שונה, מרחיבה את ה"אני הפנימי" 
ויוצרת אישיות פנימית עשירה ומגוונת יותר. זוג שחי כך הוא נשוי 
בנישואין. יש לו יכולות להתמודד עם תמורות החיים העתידיות, מתוך 

תחושת שיתוף, תמיכה ועזרה הדדית באהבה.  

*יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
esteravr@walla.com - לתגובות ושאלות
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי

לחיות כנשואים בנישואין

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8<

חדשה, הנקראת כתובה דאירכסא )אירכסא = האבודה(.
ש: כיצד להתייחס למשפחות המסכנות שהן עתה בלי בית ובלי רכוש?

ת: באמת רחמנות גדולה עליהם.  יש לאסוף כסף עבורם.  חסד גדול, וב"ה 
אוספים.

ש: יש אנשים שלא עושים ביטוח על שריפה בטענה שזה חוסר בטחון בד'...
ת: רבנו אברהם בן הרמב"ם בספרו המספיק לעובדי ד' מסביר שבטחון בד' 
הוא לבטוח במה שד' הבטיח.  אך אם ד' לא הבטיח, ואנו מחליטים שכך הוא 
יתנהג, הרי זו חוצפה.  וד' לא הבטיח שלא תהיה שריפה.  ועיין שו"ת אגרות 
משה )או"ח ב קיא. ד מח(, שו"ת יחוה דעת )ג פה( וקובץ תשובות להגרי"ש 
אלישיב )א יט( שזה ככל השתדלות.  וכן שאר ביטוחים, ביטוח חיים, ביטוח 
סיעודי, ביטוח על רכב, ביטוח רפואי בנסיעה לחו"ל, ביטוח רפואי משלים.  
כמובן, אדם יכול להחליט לא לעשות ביטוח, אך אז הוא אינו יכול להשליך 
את עצמו על הציבור שצריך לתקן את החסר ולבסוף קורס תחת המעמסה.  
כלומר, למעשה, אדם זה עושה ביטוח על הקהילה, אבל בעל כרחם )ואמר 
הגר"א נבנצל: "ביטוח חיים – יש סוברים שאין ראוי לעשות, לפי שיתכן שנגזר 
על האדם למות, הגזירה תתבטל כשלא עשה ביטוח חיים, כדי לא להשאיר 
את אשתו ללא פרנסה.  אבל הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מתיר, וא"כ זה אף רצוי.  
ונראה לי עוד, שאולי ראוי לאדם שידאג לצרכי אשתו ובניו לאחר מותו".  משנה 

ברורה עם ביצחק יקרא ח"ו בסוף עמ' ד(.
ש: האם היה מותר ל"שומר החדש" לסייר בשבת, לצפות, לטלפן, כדי למנוע 

הצתות?  הרי אומרים שחלק גדול היו הצתות זדוניות של ערבים.
ת.בודאי.  וכן מותר למתנדבים לנסוע בשבת ברכב למשמרתם ולחזור.  זה 
כמו צבא ומשטרה.  מניעת הצתות מצילה חיים וכן היא מחזקת את אחיזתנו 

בארצנו.  ה"שומר החדש" הם חיילים בלי מדים, יישר כחם.
ש: באמת, מה זה אומר שהערבים שורפים את ארץ ישראל?

ת: בזה הם מודים שאינה שלהם, כמו האם המרשעת שאומרת להמית את התינוק.  
אך לא לדאוג, אמנם הדרך ארוכה, אבל אנו בדרך טובה.
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ַאֶּתם זֹוְכִרים שָאַמְרִּתי ְלַעִּמי ִלְפֵני ָׁשבּוַע ְלָהִסיר ֶאת 
ֱאֹלֵהי ַהֵּנָכר? ַאֶּתם יֹוְדִעים ָמה ָקָרה?  ֵהִסירּו! ֵּכן! "ְוָיִסירּו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּבָעִלים ְוֶאת ָהַעְׁשָּתרֹות ְוַיַעְבדּו ֶאת ד' 

ְלַבּדֹו ]1[".
ַאֶּתם רֹוִאים, ְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהֵּלב ִנְכָנִסים ֶאל ַהֵּלב. 

ִאם ְמַדְּבִרים ְּבַאֲהָבה, ַאֲהַבת ֱאֶמת ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, ֲאַזי 
ַאֲהָבה ְמעֹוֶרֶרת ַאֲהָבה, ַאֲהַבת ד' ְטהֹוָרה.

ֲאִני ׁשֹוֵלַח ַעְכָׁשו הֹוָדָעה ְּגדֹוָלה:
ה, ְוָׁשם  ְצפָּ מִּ ָלב ַהָּבא. ִנְתַאֵּסף ֻּכָּלנּו בַּ ַעָּתה ַעִּמי, ָּבא ַהּׁשָ

ֶאְתַּפֵּלל לד' ַּבַעְדֶכם ]2[.
ה. ֹלא ָאַמְרִּתי  ְצפָּ ַּבּמֹוֵעד ֶׁשִּנְקַּבע ָּבאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלמִּ

ָלֶהם ְּכלּום, ְוֵהם ִהְתִחילּו ִלְבּכֹות, ְלַהִּזיל ְּדָמעֹות, ְנָהרֹות 
ֶׁשל ְּדָמעֹות. ַּגם ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ְיֵמי צֹום. ְוָהִעָּקר ָאְמרּו: 

ָחָטאנּו לד']3[!
ֵּכן, ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה.

ַעְכָׁשו ַהָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ַּכּמּוָבן הּוא, ְלַקֵּים ְּבפַֹעל 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה.  ֹלא ַּדי ְלִהְתַלֵהב ּוְלִהְתַרֵּגׁש. ָצִריְך ְלַתְרֵּגם 

זֹאת ְלַמֲעֶׂשה. 
ָלֵכן, ָיַׁשְבִּתי ִלְׁשּפֹט ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.  ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ְטָענֹות ָממֹוִנּיֹות , ָיַׁשְבנּו ּוֵבַרְרנּו.
ְּכמֹו ֵכן ָׁשַפְטִּתי ַעל ֲעֵברֹות ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום.

ם, ָזִכינּו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.  ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה. ָּברּוְך ַהּׁשֵ

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

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 15   ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה
לילדים
באהבה

הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר
♥

ראיתם שדף הבית שונה?
ראיתם את הלוגו החדש שלנו? 

יודעים למה כל זה? 

כל אלו הם חלק מחגיגות העשור 
שלנו, והשבוע אנחנו פותחים את 

החגיגות בגדול!
♥

דף חדש ומיוחד עם הפתעות רבות 
יחכה לכם ואתם מוזמנים להיכנס 
ולהתחיל להתכונן לחגיגות שלנו!

תשבץ עם שאלות על המספר עשר, 
פרקי נוסטלגיה של אסי וטוביה 

מלפני 10 שנים, קליפ שמסכם את 
כל הפעילות בערוץ, חידות ומשחקים 

חדשים ומיוחדים,

והכל הכל לכבוד חגיגות 
העשור של ערוץ מאיר 

לילדים!  

שלום ילדים!
בפרשה הקודמת נפטרה שרה אימנו ובפרשתנו אנו עוברים לדור הבא 

של אבות ואמהות האומה.

ליצחק ורבקה אין ילדים, הם מתפללים לה' ונולדים להם תאומים, שונים 

מאוד, כבר בבטן תינוק אחד משתולל כשרבקה עוברת על יד מקומות 

של עבודה זרה והתינוק השני משתולל כשהיא עוברת על יד בתי תפילה. 

יעקב ועשו, אף שהם תאומים, מרגע לידתם מספרים לנו על השוני 

ביניהם, כשהם גדלים הפער גדל גם הוא, עשו אוהב ציד ומשחק בחוץ כל 

היום, ויעקב איש תם שיושב באוהל ולומד תורה.  

עשו חוזר עייף מהשדה ורואה את יעקב מכין נזיד )תבשיל( עדשים. עשו 

מבקש מיעקב שייתן לו קצת מהאוכל ויעקב מסכים לתת לו תמורת 

הבכורה של עשו, כי עשו הרי נולד ראשון והוא הבכור. עשו רואה רק 

את אותו הרגע, הוא כל כך עייף ומרגיש שהוא הולך למות  ולכן מזלזל 

בבכורה ומוכן למכור אותה, אבל יעקב מסתכל קדימה, מסתכל רחוק 

ומבין כי מי שיעבוד בבית המקדש הם הבכורות, ולכן כל כך חשובה לו 

הבכורה. אם רואים ורוצים הכל כאן ועכשיו, מסתכלים רק על ההווה ולא 

חושבים על העתיד ומה יהיה לנו קדימה, אז מפספסים את הדברים 

החשובים באמת, כמו הבכורה, בשביל דברים שהם חולפים וזמניים, כמו 
נזיד עדשים. 

שבת שלום, אהבה פז.
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בטהרת נשמתו, בהדבק במקור השלום, באור מלך גאות לבש, אל חי העולמים.יתפוס בכל האמצעים לבסס מדת ענוה זו בכל מקורות הרוח שבידו, וירומם אף ינשא ממדת פורענות, ואם לפני שבר גאון, לפני גדולה ואורה דכאות רוח וענוה פנימית. ומיד מרוב דכאותה ומראה אפסותה, ידע כי ישועת ד' קרובה להאיר לו, ומדה טובה מרובה כשאדם מרגיש בעצמו ריקניות גמורה, ורואה שאיננו כלום, ונפשו משתוחחת בקרבו 
)שמונה קבצים ו קסד(

הרב שלמה אבינר

שו"ת שריפות ראיון
ש: האם השריפות הקשות שפקדו את הארץ הן מד' 

ויש לעשות תשובה?
ת: בוודאי. אין מקרה,  הכל מד'.  לכן יש לעשות תשובה, 
כדברי הרמב"ם בתחילת הלכות תענית )א ג(, שאם 
באות צרות אסור לומר שזה מקרה אלא יש לעשות 
תשובה.  כמובן, גם אם אין צרות יש לעשות תשובה.
ש: וכיצד נדע על איזו עבירה באות שריפות אלה?  

הרי רבנים שונים נתנו הסברים שונים...
ת: איננו יודעים.  בשביל זה יש צורך בנבואה או ברוח 
הקודש.  לכן, אולי רב פלוני צודק, ואולי כולם צודקים.  

ש: אז איך נדע במה לעשות תשובה?
ת: נעשה תשובה במה שאנו חוטאים.  רבינו אברהם 
בן הרמב"ם מספר שפעם אדם שאל שאלה זו את אביו 
והוא השיב לו: קודם עשה תשובה על זה שאינך יודע 

במה עליך לעשות תשובה.
ש: הנכון לומר שקרה לנו אסון גדול?

ת: אין להפריז. כבר הסביר הרמב"ם במורה נבוכים 
שבעולם הרוב טוב, כמעט הכל טוב.  הרע הוא מועט 
מאוד )מו"נ ג יב(.  אין להיות כפוי טובה.  נכון ש-650 
משפחות שהן 1600 אנשים נפגעו מהשריפות, אך זה 
אחוז קטן באומה.  כבר היו שריפות חמורות לאין ערוך 

בהיסטוריה של המין האנושי.
ש: למשל?

ת: שתי שריפות גדולות ברומא בשנות 64 ו-161 
למניינם, שריפה גדולה בעיר בורג' בצרפת 1487,  
שריפה שכמעט כילתה כל לונדון 1666, שריפה בעיר 
המבורג בגרמניה 1842,   שריפה שכילתה כל שיקגו 
1871,  השריפה הגדולה בסן פרנסיסקו 1906,  שריפה 
בדרזדן בגרמניה 1945, לפני עשר שנים שריפות ענקיות 

בדרום קליפורניה...
ש: נכון.  עם כל הכאב, יש לתפוס הכל בפרופורציה.

ת: וכן בעבר היו שריפות לאין ספור בעולם, בקיץ במזג 
אוויר יבש עם רוחות.  בתים היו בנויים מעץ יבש והגג 
מקש, וניצוץ אחד היה הופך את הבית ללהבה בן רגע. 

לעשירים היו ארגזים על גלגלים מוכנים למקרה של 
שריפה לשם פינוי חפצים יקרים.  כל רכושם של אנשים 
היה עולה בתוהו. אנשים היו מחפשים בזעקות אימים 

את ילדיהם המפוזרים בכפר.  נורא ואיום.
ש: אגב, מה יהיה דין זוג נשוי שהכתובה שלהם עלתה 

באש?  הרי אסור לשהות עם אשתו בלי כתובה.
ת: שאלה ידועה, כאשר יהודים ברחו מהעיר העתיקה 
בירושלים שנפלה בידי הירדנים.  למעשה אפשר 
להישאר.  א. יש סומכים על ההעתק המונח ברבנות 

)וכן אמר הג"ר עובדיה יוסף(.  ב. הסיבה שאסור לשהות 
בלי כתובה, היא כדי שלא יהיה קל לגרשה, אבל עתה 
עקב חרם של רבנו גרשום, אי אפשר לגרש אשה בעל 
כרחה, לכן לכאורה לא צריך כתובה, כגון אנוסה שלא 
יוכל לגרשה, אך הרמ"א כתב שאין לשנות מן המנהג 
וצריך כתובה )וכן אמר הגרי"ש אלישיב.  פניני נישואין(.  
ג. אפשר לתת לאשתו משכון יקר כפי ערך הכתובה. 
כמובן, אלה פתרונות ביניים, ויש להזדרז לכתוב כתובה 
המשך המאמר בעמוד 6<
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טל חרמון
עיונים בפרשת השבוע 

והמועדים מאת
הרב שלמה אבינר
על פי תורת מרן 
הראי"ה קוק זצ"ל

כרך א' - תורה
כרך ב' - מועדים

96  181

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


