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ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

ואהבת לרעך כמוך - 
זה כלל גדול בתורה

"ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט יח(. אמר רבי עקיבא זה כלל גדול 
בתורה.  חז"ל, בבואם לפרט את המצוה מביאים את הסיפור על גוי 
שרצה להתגייר ופנה להלל הזקן שילמדו את כל התורה כולה על רגל 
אחת. אמר לו הלל: "דעלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה 
ואידך זיל גמור" )שבת לא. תרגום: מה שעליך שנוא אל תעשה לחברך, 
וזו היא כל התורה כולה והשאר הוא פירוש מאמר זה, לך ולמד(. כפירוש 
רש"י - כל המצוות הנאמרות בתורה נכללו בזה. וכדברי הרמח"ל 
במסילת ישרים על החסיד האוהב את השי"ת, שכל עניינו לגרום נחת 
רוח לקונו: על ידי "שיהיה האדם לעולם מיטיב לבריות ולא מרע להם, 
בגוף, בממון ובנפש: בגוף, שיהא משתדל לעזור לכל אדם במה שיוכל 
ויקל משאם מעליהם... לסייע לחברו באשר תשיג ידו ולמנוע ממנו 
נזקים כל מה שיוכל, ובנפשו - שישתדל לעשות לחברו כל קורת רוח 
שיש בידו... מה שהוא יודע שאם יעשהו לחברו הוא מקבל נחת רוח 
ממנו, כל שכן שלא יצערנו בשום מיני צער כלל, ובכלל זה רדיפת 

השלום בין כל אדם לחברו" )עיין מסילת ישרים פרק יט(.

נכון לעכשיו, אכן, הכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך" הוא לא 
רק עניין פרטי או עניינו של אותו הגר המקבל הדרכה מהלל הזקן, אלא 
שכל מגמת התורה והיהדות להיות בן אדם טוב. עניין הטוב בעולם 
המתגלה על ידי האדם כפרט, הוא עניינו של עם ישראל בכללותו 
לדורותיו. עניינו של עם ישראל לקדש שם שמים בעולם, דהיינו לגלות 
את אור השי"ת – שהרי גוי גדול וקדוש אנחנו עם נשמה מיוחדת כדברי 

הרב קוק זצ"ל:
"עצמות החפץ של היות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל בין 
בכמות הניטבים ובין באיכותו של הטוב זהו הגרעין הפנימי של מהות 
נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה" )אורות 
קלט(. וככל שאנו צועדים במעלה הדרך של תחיית האומה לגאולה 
שלמה, יותר ויותר יתגלו נשמתם ואורם של ישראל, והאנושות כולה 
תכיר ותוקיר ותכבד את עם ישראל, שכל עניינו ומהותו להאיר את אור 
השי"ת בעולם – כהמשך לקריאתו של אבי האומה, אברהם אבינו, אשר 
קרא בשם ד' אל עולם, קריאה ההולכת הנמשכת מאז ועד היום ולנצח.

בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

ערוץ מאיר איתך. בכל מקום.

בקרו אותנו:
www.meirtv.co.il

www.meirkids.co.il

◄ ערוץ אינטרנט 
שידורים חיים מבית המדרש, ארכיון הוידאו התורני 
הגדול בעולם, ערוץ ילדים דינאמי - כ-3 מליון דפים 

נצפים בחודש.

◄ רשתות חברתיות
דפי פייסבוק - עם תכנים תורניים, ערוצי יוטיוב עם 

שיעורי תורה ב- 5 שפות, קטעי וידאו ייחודיים.

◄סלולרי 
אפליקציה להורדת שיעורים (130,000 שעות 

האזנה), חיפוש מתקדם, אלפי משתמשים קבועים

נורמלים תהיו   
לפרשה הרב פנחס מרגוליס / 2

ישראל ענווים
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 2

האדישות היא החבר של האויב
 הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

"כרע כאח לי"                                         
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

ישראל כבני כושיים?!
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

 מעצמאות אישית לעצמאות זוגית
זוגיות אסתר אברהמי / 6

לצילומי עונה חדשה 
של הסדרה 'מעמול'

שלחו את שמכם, טלפון ותמונה עדכנית 
 kids@meirkids.co.il לכתובת

 

דרושים 
נערים בגילאי 16 - 12
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

ישראל ענווים
מתוך אימה ויראה מתעלים במדרגות הנפשיות 
ומגיעים לענווה1: "ענוה גדולה מכולם"2. במקורות 
חז"ל, ברמב"ם ובסיסטמתיקה הנפלאה של 'מסילת 
ישרים', בספרי ראשונים ואחרונים וכן ב'מוסר 
אביך', נמצא כלל אחד מוסכם, ששיא המידות 

הטובות הוא הענווה.
הענווה שייכת ליסוד תכונתם של ישראל. חז"ל 
מעמידים אותנו על כך שהענווה נמשכת אלינו 
משורש גזענו, מאברהם אבינו: "'לא מֻרבכם מכל 
העמים חשק ד' בכם' וגו3 — אמר להם הקדוש ברוך 
הוא לישראל: חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני 
משפיע לכם גדולה, אתם ממעטין עצמכם לפני"4. 
מובאות שלוש דוגמאות: אברהם אבינו, משה רבנו 
ודוד המלך, כאשר כל אחד מהם גדול בענווה יותר 
מקודמו. הדרגה זו נובעת מסדר הופעת מציאות 
ישראל בעולם. באברהם אבינו מופיע גרעין האומה, 
אצל משה רבנו ישנה כבר אומה וקבלת תורה, ואצל 

דוד המלך מופיע כלל ישראל בשלמותו: מלכות 
והכנה למקדש. עם כל גדולתו וחשיבותו, אמר 
אברהם אבינו: "ואנכי עפר ואפר". אמנם "עפר ואפר" 
זה מעט מן המעט, אבל נותר עדיין משהו. אצל 
משה רבנו, נכדו של אברהם אבינו, מתגלית דרגה 
יותר עליונה של ענווה: "ונחנו מה". חז"ל מתארים 
את שפלות רוחו של משה רבנו: "שלשה מיני מוכי 
שחין נבראו בעולם... והיתה נפשו של משה נמוכה 
מכולם". "ונחנו מה" הוא ביטול מהות, ביטול היש. 
יתכן מצב שלמרות שאדם יהיה מדוכא, מושפל 
ומרוצץ, בכל אופן יישאר עדיין חלק מאישיותו, 
מציאות מסוימת שלא נתבטלה ]"עפר ואפר"[. משה 
רבנו, "ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה"5, 
אומר "ונחנו מה", ומבטל בכך את מציאותו. אבל 
אצל דוד המלך, יסוד מלכות ישראל בבניינה, יש 
מדרגה עוד למעלה מזה: "ואנכי תולעת ולא איש"6. 
זו שלילת המציאות האנושית. זו עקירת המציאות, 
שלילת המציאות. שלושת ענקים אלה בענווה, זהו 
שיא האצילות. יש הדגשה חשובה של הרב שמשון 
רפאל הירש בפירושו לתהילים: "ואנכי תולעת ולא 
איש, חרפת אדם ובזוי עם", אני אדם נבזה ובזוי עם. 
יש כאן שני צדדים: ביזוי והשפלה במובן האנושי 

הרגיל, וגם במובן הציבורי והלאומי. זאת עמקות 
ההשפלה: אישית וחברתית.

ישנו פסוק מפורש, הקובע שענווה שייכת לעצם 
הגדרתם של ישראל: "רוצה ד' בעמו, יפאר ענוים 

בישועה"7 8. 

 1. אבות פרק ו' משנה ו'.
 2. עבודה זרה דף כ' עמ' ב'.

 3. דברים ז' ז'.
 4. חולין דף פ"ט עמ' א'.

 5. במדבר י"ב ג'.
 6. תהלים כ"ב ז'.

 7. תהלים קמ"ט ד'.
 8. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 155-6.

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* 

לפרשה
הרב פנחס מרגוליס 

 בפרשת אחרי מות, לאחר התיאור של עבודת 
הכהן הגדול ביום הכיפורים, באה פנייה כללית 
אל העם: "אני ה' אלוקיכם" )יח, ב(. לשון התורה 
כאן  וכן ההמשך מזכירים ממש את מעמד הר סיני 
ועשרת דברותיו, כפי שגם מביא רש"י: "אני הוא 
שאמרתי בסיני אנכי ה' אלוקיך, וקיבלתם עליכם 
מלכותי – מעתה קבלו גזרותיי". לאחר מכן באה 
הדרישה לא לעשות כמעשה ארץ מצרים ולא 
כמעשה ארץ כנען, אלא לדבוק בחוקים ובמשפטים 
מאת הקב"ה "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם".

   לאחר הפתיח הכללי הנ"ל מגיעים פרטי 
איסורי העריות שיש להתרחק מהם, "כי את כל 
התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא 
הארץ. ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר 
קאה את הגוי אשר לפניכם" )יח, כז-כח(. פרשת 
קדושים ממשיכה מייד ואומרת: "דבר אל כל עדת 
בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני 
ה' אלוקיכם". המשך הפסוקים הוא שוב ממש חזרה 
על עשרת הדברות, כאשר מוזכרים בהם כיבוד 

אב ואם, שמירת השבת ואיסור עבודת אלילים.

   "קדושים תהיו". היינו מצפים לראות כאן 
הגדרה חיובית של מהות הקדושה, מה לעשות 
כדי להופיע את הקדושה כאן בעולם הזה. אמנם 
רש"י מבאר שההגדרה היא לכאורה שלילית: "הוו 
פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה 
מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה", והוא מביא 
הוכחות לכך מהמשך הפרשה. הקדושה או הדרך 
אליה נעוצים בראש ובראשונה בפרישות מן הרע. 

   המהר"ל בספרו תפארת ישראל, תחילת 
פרק ד', מבאר שיש שני סוגי מצוות ש"מזכים את 
האדם שיקנה הנצחיות" – עשה ולא תעשה. ומבאר 
ש"החלק האחד שלא יהיה משנה את מציאותו אשר 
נברא עליו... ואלו הם מצוות לא תעשה שכל אלו 
המצוות הם שלא יצא האדם מ...מציאותו כבעילת 
איסור וגזל וגניבה וכיוצא בהם מן המצוות... שכל 
מצוות לא תעשה הם יציאה מן יושר המציאות...". 
מהו "יושר המציאות" שעליו מדבר המהר"ל? 

במילים שלנו זוהי נורמליות. 

   להיות נורמלי במובן הרגיל של המילה זהו 
מושג מאד יחסי. הן ביחס להתנהגות חברתית, 
שהנורמה משתנה יחסית לתקופה, לאומה ולאזור 
המגורים. והן ביחס לערכי המוסר שהולכים 
ומתפתחים - לפני כ-200 שנה זה היה לגמרי 
נורמלי להיות עם צי של עבדים, ובימינו ב"ה 
זה לגמרי לא מוסרי. אמנם לא פעם הערכים גם 
מתדרדרים – יש מקומות שלנסוע ברכבת ללא 
כרטיס נתפס כדבר מקובל לגמרי. המושג נורמלי 

הוא מאד בר שינוי לכאורה.

   ואמנם כל זה במציאות העולם שהוא ללא 
תורה, ללא אחיזה בנצח. במעמד הר סיני כאשר 
שמענו "אנכי ה' אלוקיך" פרחה נשמתנו, או אז 
קיבלנו מהות פנימית חדשה, עלינו על דרך הקודש. 
נהיינו נורמלים. הנורמליות שלנו נהייתה אמיתית - 
אבסולוטית-אלוקית. פירוט האיסורים שמפרישים 
אותנו ממיני הטומאות לבל נצא מ"יושר המציאות" 
– הוא הוא זה שמגדיר במדויק מי אנחנו ומה אנחנו. 

אמור לי ממה אתה נזהר ואומר לך מי אתה. במדרש 
הידוע שבו הוצע לאומות העולם לקבל את התורה, 
רואים שהתורה לא תאמה את הטבע שלהם: עבודה 
זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואילו עם ישראל, 
"עם כהנים וגוי קדוש" מצהיר "נעשה ונשמע", 
מתוך ההכנה הנפשית לנורמליות האמיתית שלנו 

-  הטבע הישראלי-האלוקי. 

   מתרחש לפנינו דבר מדהים: מתוך קריאה 
כללית – הצהרתית של "אנכי ה' אלוקיך" באה ונוצרת 
מציאות מוגדרת ממשית של מהות ואופי האומה – 
"קדושים תהיו". ההוראה – האזהרה להיות קדושים 
נובעת ישירות מתוך עובדת שייכות של עם ה' אל 
אלוקיו – "אני ה' אלוקיכם", ביטוי החוזר על עצמו 
רבות בפרשיותינו. אתם אתי, אומר הקב"ה ולכן 
סֵפרת החיים שלכם, הטבע הנורמלי שלכם הוא 
שלי. ולכן פרושים תהיו מכל הכיעור והדומה לו. 

   וכמובן זה בא מתוך יושר אנושי בסיסי של 
דרך ארץ. ומובן שמתוך הנורמליות הישראלית 
הזאת, נקראים האומה והיחיד לעסוק גם במצוות 
עשה – להוסיף קודש בעולם בדרך אל השלמות 
)מהר"ל שם(. כאשר האדם צועד במסילת ישרים – 
דרכו נכונה להביאו לעלות בהר ה' ולקום במקום 

קדשו.

   שבת שלום

לע"נ דבורה וינוקורוב בת איסר וריבה ע"ה

ולע"נ לאה מרגוליס בת ליפא ומערא ע"ה

נורמלים תהיו



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

ם.
רי

חר
שו

מ
ם 

לי
חיי

ק 
חו

פי 
 ל

*
בס“ד

 M.B.A.  B.A הפקולטה לניהול      M.Sc.  B.Sc. הפקולטה להנדסה  
 הפקולטה למדעי החיים והבריאות .     B.S.N.  B.Sc מכינה לאקדמיה

  קמפוס טל  קמפוס לב

כל מה שרצית לדעת ועוד הרבה יותר

 16:00 יום חמישי, כ“ב באייֿר, החל מהשעה 

יום פתוח 18
במאי

מנהיגות. ערכים. טכנולוגיה.

מסלול 
בית מדרש 

ומדרשה

מלגות הצטיינות 
ושנה ראשונה 

חינם*

מעונות
לנשואים 

ורווקים

השמה גבוהה 
במקצוע

Computer Science 
and Business 

Administration 
English Speaking 

Program at 
Campus Lev  

ABC

www.jct.ac.il 1-700-50-32-32

בואו
להיות

הצוקרברג
הבא



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320 באהבה ובאמונה   4

האדישות היא החבר 
של האויב

בשבוע שעבר ראינו שכאשר נדלק ניצוץ קטן של ערבות הדדית, הרי הוא 
מעורר את כוחות הטוב ומוביל לערבות הדדית גדולה יותר וכאשר כוחות 
הטוב מתאחדים, אי אפשר לעמוד מולם. הפעם נראה שהמאבק נגד הרוע 
הוא חשוב והכרחי, אך גדול ממנו הוא המאבק נגד האדישות המעצימה 

את הרוע.

"האדישות היא תמיד החבר של האויב" 

)אלי ויזל( 

שני סיפורים מקבילים
אנו מוצאים במעשה דינה שני סיפורים שמתרחשים בו זמנית: הסיפור הראשון 
הוא ששמעון ולוי פועלים מתוך ערבות הדדית להצלת דינה. אך במקביל 
מתרחש בעיר שכם סיפור נוסף שאנשי שכם מגלים אדישות לנוכח העוול 
והפשע בעינוי דינה שמתרחש מול עיניהם. הרמב"ם כותב שאנשי שכם התחייבו 
מיתה משום שהעלימו עיניהם מהפשע שהתרחש ולא התנגדו לשכם ולחמור 
ולא הביאו אותם למשפט על מעשיהם "ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם 
הריגה, שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו" )רמב"ם הל' מלכים ט, י"ד. 

אך ראה: רמב"ן פרשת וישלח(. 
אין כאן המקום לדון במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן על ההיתר להריגת אנשי שכם 
וכן אין כאן המקום לדון בשאלה האם אוכלוסיה אזרחית שאינה מעמידה לדין 
מחבלים ו/או אנשי שלטון המבצעים פשעים נגד האנושות - אחראית ושותפה 
לאותם פשעים? )לדיון בנושא ראה: הרב ישראלי בספרו 'עמוד הימיני' עמ' קע"ד(.

אך הנקודה שהייתי רוצה לקחת מתוך סיפור זה, היא שהערבות ההדדית תמיד 
נלחמת כנגד האדישות. הערבות ההדדית של שמעון ולוי להצלת דינה נאבקת 
מול האדישות של אנשי שכם שאפשרה לפשע להתרחש. הזירה האמיתית של 
המאבק, אינה רק בין כוחות הטוב לכוחות הרע, אלא בין מי שאכפת לו מתיקון 

העולם, לבין מי שאדיש לרוע ועל ידי כך מחזק את התעצמות הרוע בעולם.
מי אשם בסיפור 'פילגש בגבעה'?

וכיוצא בכך אנו מוצאים בסיפור פילגש בגבעה )שופטים פרקים יט-כ(. המלחמה 
לא היתה רק כנגד אותם הפושעים שביצעו את המעשה הנורא, אלא בעיקר 
כנגד מי שהיה אדיש להתרחשות הפשע ואף חיפה עליהם. ולכן, כל אנשי בנימין 
היו למעשה אשמים שהיו יכולים למחות בפושעים, אך לא מיחו בהם וסירבו 

להעמידם לדין )ראה: חומת אנך לחיד"א ואלשיך שופטים כ, יג(.
בנוסף, חז"ל אף מטילים את האחריות על הסנהדרין שהיתה צריכה ללמד את 
העם דרך ארץ ולא עשתה כן, אלא היתה אדישה למצב הרוחני והמוסרי בעם. 
"ושמא תאמר אותן שבעים אלף שנהרגו בגבעת בני בנימין מפני מה נהרגו?! היה 
להן לסנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופינחס בן אלעזר עימהם, שיקשרו 
חבלים של ברזל במתניהם, ויגביהו בגדיהם למעלה מארכובותיהם, ויחזרו בכל 
עיירות ישראל, יום אחד בבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וילמדו 
את ישראל דרך ארץ, בשנה בשתים בשלש, עד שיתישבו ישראל בארצם... הן 
לא עשו כן, אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד נכנס לכרמו וליינם, אמר, 

שלום עליך נפשי, כדי שלא להרבות את הטורח" )אליהו רבה יב(.
ולכן, האשמה מוטלת לא רק על הפושעים עצמם, אלא על המעגלים הקרובים 

והרחוקים שאדישותם היא זו שאפשרה לפשעים הנוראיים ביותר לצמוח.
אדישות מביאה לידי רצח

כמו כן, אנו מוצאים שזקני העיר אשמים במקרה של רצח ולכן צריכים לשטוף 
ידיהם בנחל בדם עגלה ערופה ולומר שידיהם לא שפכו את הדם של הנרצח. 
"ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהְּקרִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה 
ַבָּנַחל. ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו ֹלא ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו" )דברים כא ו-ז(. 

השאלה היא מדוע זקני העיר אחראים על כך? 
חז"ל שואלים שאלה זו: "זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן במים במקום עריפה 
של עגלה ואומרים 'ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו' וכי על דעתינו 

עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן?!" )משנה סוטה מה, ב(.

והתשובה היא: "אלא שלא 
בא לידינו ופטרנוהו בלא 
מזון ולא ראינוהו והנחנוהו 
יש  אולם  לוייה".  בלא 
לשאול מדוע זקני העיר 
נושאים באחריות לרצח? 
וכי איך נתינת המזון וליווי 

הזר היו מונעים את הרצח?  
הרב יעקב מדן מסביר שלא המזון והלוייה עצמם היו מונעים את הרצח, אלא 
היחס האנושי והאכפתיות לגורלו של הזר המתבטא במזון ובלוייה, היה יכול 

למנוע את הרצח. וכיצד?
אילו הנרצח שהיה זר בעיר, היה מקבל יחס של אכפתיות, אפשר שלאחר מכן 
במאבק על חייו מול הרוצח, הוא היה מוצא בתוכו כוחות נפש לעמוד נגדו, 
שהרי אם חייו חשובים לאנשי העיר עד כדי כך שהיו אכפתיים כלפיו, סימן 
שחייו שווים להיאבק עליהם. אך אם חלילה הנרצח שהיה זר בעיר נתקל ביחס 
מנוכר ואדיש כלפיו, יציאתו מן העיר היא בתחושה שחייו אינם חשובים ואינם 
יקרים לאיש ולכן במאבק מול הרוצח, הוא לא היה מוצא את הכח הפנימי 
לעמוד נגדו. ולכן, כיוון שזקני העיר לא דאגו שאנשי העיר יגלו אכפתיות כלפי 
כל אדם זר, הרי הם אחראים באדישותם לכוחות הנפש של הנרצח לעמוד מול 

הרוצח )ע"פ 'לעבדך באמת' עמ' 12(. 
ובכן, המאבק נגד הרוע הוא חשוב והכרחי, אך גדול ממנו הוא המאבק נגד 
האדישות המעצימה את הרוע. "העולם הוא מקום מסוכן, לא בגלל אלו העושים 

רע, אלא בגלל אלו שצופים מן הצד ולא עושים דבר" )אלברט איינשטיין(.
natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ג 

נתן קוטלר
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בסוף ספר עמוס, פונה הנביא אל ישראל בתוכחה חריפה: הוא בוחן האם כאשר 
ישראל חוטאים, הם דומים לאומות העולם. הקב"ה יוצר בתחילה דמיון כביכול 
בין ישראל ובין אומות העולם – "ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכִׁשִּיים ַאֶּתם ִלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ה'" )ט, 
ז(. רש"י מפרש שיש כאן תוכחה נוקבת כלפי ישראל – הקב"ה מצביע על חטאים 
שהפכו למושרשים בישראל עד כדי כך שניתן לדמותם מצד מה לחטאים חסרי 
התקנה של אומות העולם. כך מפרש רש"י: "למה אמנע מלהיפרע מכם אחרי אשר 
אינכם שבים אלי? הלא מן בני נח באתם כשאר עכו"ם, ככושיים אשר נדמיתם להם, 

כענין שנאמר )ירמיה יג(: 'היהפוך כושי עורו' כך אתם תוכלו להטיב".

הקב"ה ממשיך ומשווה כביכול את הגויים לישראל בהשוואה דוקרת אף 
יותר – "ֲהלֹוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִלְׁשִּתִּיים ִמַּכְפּתֹור ַוֲאָרם ִמִּקיר". 
מפרש רש"י שהקב"ה מבטל כאן טענה של ישראל, שיכולים היו לטעון שעדיפים 
הם מן הגויים בכך שיצאו ממצרים. וכך עונה להם ה' על פי רש"י: "תחילת בוחרי 
בכם היא הוצאה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, ומה לי בכך? ]הרי[ אף פלשתים 
כך הוצאתי מכפתור... ואף על פי כן לא עשיתים לי לעם". כלומר על פי טענה 
קשה זו, ישראל כביכול אינם עדיפים על האומות, יש אומות אחרות שהוציאם ה' 

ממקומותיהם! כמה קשה היא התוכחה.

אולם מיד בפסוק שלאחר מכן )ח( מתהפך המבט. מתגלה שדוקא מבט מחמיר 
כל כך על ישראל, מגלה גם בתוך עומקי החטא, את יתרון ישראל על העמים - "ִהֵּנה 
ֵעיֵני ה' ַּבַּמְמָלָכה ַהַחָּטָאה ְוִהְׁשַמְדִּתי אָֹתּה ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֶאֶפס ִּכי ֹלא ַהְׁשֵמיד 
ַאְׁשִמיד ֶאת ֵּבית ַיֲעקֹב". הקב"ה מודיע שאף שאלו ואלו חוטאים, את האומות 
החוטאות הוא ישמיד, אך לא את ישראל! תחת זאת הוא יגלה, יפיץ את ישראל 
אל גלות בארצות הגויים – "ִּכי ִהֵּנה ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ַוֲהִנעֹוִתי ְבָכל ַהּגֹוִים ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ַּכֲאֶׁשר ִיּנֹוַע ַּבְּכָבָרה ְוֹלא ִיּפֹול ְצרֹור ָאֶרץ". 

מה פשר ההבדל בין הנהגת ה' לישראל, להנהגתו עם האומות?

האברבנאל מבאר )ספר משמיע ישועה מבשר טוב, השמיני( שיש בישראל 
תכונה של נצחיות שהוקנתה להם מאת ה', ומצדה אין כל אפשרות לדבר על 
כליון ישראל: "שאיזו אומה כשתחטא לפניו יתברך, ]הוא[ יכלה אותם כרגע. אבל 
לישראל לא יהיה כן כי עם כל עונותיהם אף על פי שיבאו לידי עונש לא יבאו 
לידי כלייה לפי שהאל הנצחי נתן לעמו מנצחיותו, וכמ"ש )מלאכי ג, ו( אני ה' לא 
שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם, וזהו אומרו כאן הנה עיני ה' בממלכה החטאה 
ר"ל איזו ממלכה שתהיה כשתחטא בחטאים חמורים והשמדתי אותה מעל פני 
האדמה, אמנם לישראל לא יהיה כן שאע"פ שיחטאו לא אשמיד אותם, וזהו אפס 

כי לא השמד אשמיד את בית יעקב, שלא אביאם לידי כליה בשום צד".

ר' יעקב מליסא )בעל הנתיבות( מבאר בספרו נחלת יעקב )בראשית פרק ט(, 
כי נבואת עמוס באה להצביע כאן כבר מתחילת הנבואה על הבדל עמוק בין 
חטאי ישראל לחטאי האומות: "ולזה אמר "כבני כושיים", כלומר שאמונת אלהות 
נשרש בלבם ]של ישראל, באופן כזה[ שאינה יכולה להשתנות...  ולזה אמר "כבני" 
כושיים דהיינו כילידי כוש שאין יכולים להשתנות כלל ]=מן השחור שבהם[. ]ועל 
כן - [ אף אם יסבלו היסורין של הגלות כיסורי איוב לא ישתנה אמונתם. מה שאין כן 
האומות הם כמוץ אשר תדפנו רוח, ולכל האמונה הם מתהפכים בצער קל. ]ועל 
כן, אין אפשרות לכפר על חטאיהם בדרך של גלות[... כי גלות אין מועיל להם, 
דודאי שיתהפכו לאמונת העם שגלו אצלם. מה שאין כן ישראל – שאף אם "יניעם 
כנוע בכברה, לא יפול צרור ארץ" - שלא ידח ממנו נדח. ועל ידי זאת יש תקנה 
לישראל – שבגלות יזדככו כזיכוך כסף מן הסיגים". כלומר גלות מתאימה רק לאומה 
שהיא כה מושרשת באמונתה, עד שהיא תהיה יציבה בה גם בגלויות הקשות, ולא 
תלמד את דרכי הגויים. אחרת, הגלות לא תביא לכפרה אלא דווקא להידרדרות. 
רק בישראל יש חוסן כזה, ויציבות רוחנית של אמונה בה' שאינה ניתנת לשבירה.

להפטרה
הרב יואב אוריאל

ישראל כבני כושיים?!

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

במשנה במסכת אבות )א, ו( נאמר: "יהושע בן פרחיה אומר עשה לך 
רב וקנה לך חבר". רבנו יונה  בפירושו מבאר: "לשלושה  דברים צריך 
אדם לחבר טוב"  א. לדברי תורה, כמו שנאמר הרבה למדתי מרבותי 
ראוי,  דבר שאינו  עומד לעשות  הוא  ב. כאשר  יותר מכולם.  ומחברי 
הוא חושש שחברו ילמד ממנו ויעשה גם הוא כמוהו, ולכן הוא  נמנע 
ג.  חברו".  פי  על  חוזר בתשובה  אחד  כל  "נמצא  זה  מעשה  מלעשות 
"לעניין העצה שייקחנו להיות לו מעיר לעזור בכל עניינו, ולקחת ממנו 

עצה טובה ולהיות בן סודו...".
שלושה דברים אלו הם יסודות חשובים בחיי כל אדם. כל אחד צריך 
חבר-חברותא שאתו הוא מרגיש נעים ונח, ואתו יכול לעלות לפי ערכו 
במעלות התורה ובאהבת ה'. כמו כן, אדם צריך חבר שהוא בגדר 'שומר' 
ששומר אותו מלעשות מעשי שטות או עבירות. כשהוא לבד הוא עלול 
למעוד. וכן, כל אדם צריך חבר קרוב שאתו הוא מתייעץ ואתו מברר דרכו 

בחיים ומתכנן את עתידו, ואותו הוא משתף בסודותיו.
בימים אלה שבהם עסקנו בהתמודדות עם הזיכרון והאבל על הנופלים, 
עולה נקודת מבט נוספת של חברות. כאשר מתרחש ל"ע אסון במשפחה - 
בן נופל על משמרתו וכדו' – באים כל הקרובים והידידים ומנחמים ועוזרים 
לשאת את המשא הכבד. ישנה התמודדות של ההורים, אך ישנו מעגל 
התמודדות נוסף – האחים והאחיות – שהם לא תמיד נמצאים במרכז ואינם 
מקבלים מענה לכאב ולמצוקות. הם חוששים להביע את כאבם מתוך רצון 

שלא להכביד על ההורים וכדי שלא להוסיף כאב על מכאובם. הם טומנים 
את כאבם עמוק בליבם ואינם מצליחים להתאבל כראוי ולעבד את צערם. 
כאן נכנס המקום החשוב כל-כך של החברים. החבר הטוב יידע  לחוש 
את מצוקת חברו האבל, גם בימי האבל ובעיקר בימים שלכאורה חוזרים 
לשגרה. החבר יהווה אוזן קשבת המאפשרת לאבל לפרוק את כאביו, הוא 
מסייע ומעודד, ומציב לו 'קביים' לעמוד על רגליו ולהשתקם. זהו ליווי 

שלעיתים נצרך לאורך זמן.
את  בהם  לבנות  היא.  מה  אמת  חברות  ילדינו  את  ללמד  מתפקידנו 
הרגישות להיות קשובים לצרכים של חבריהם ולדעת להיות אתם בצרה. 
שידעו למצוא את הזמן והפניות המרביים כדי להשקיע בחבריהם כשהם 

זקוקים להם.
מובן שחברות אמיתית אינה נמדדת רק במצבי מצוקה גדולים וקשים, 
כמקרה אבלות וכדו', אלא בכל מצב של התמודדות, קושי או צער. וכן היא 
נמדדת ברצון לייעץ לחבר עצות ישרות, ולשאוף לראותו עולה ומתקדם.

חברות אמיתית כמובן באה לידי ביטוי גם במצבי שמחה. לדעת לשמוח 
בשמחתו של החבר, להיות אתו ולעזור לו כפי היכולת ללא פניות אישיות.
בשמחות  רק  במבחן  תעמוד  שלנו  שהחברות  שנזכה  רצון  ויהי 
ובבשורות טובות ונזכה להיות  אוהבים זה לזה שנאמר )תנא דבי אליהו 
פרק כח(: "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלִיְׂשָרֵאל, ָּבַני, ְּכלּום ָחֵסר ִלי ָּדָבר?! ּוָמה 

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמֶכם? ֶאָּלא ֶׁשִּתְהיּו אֹוֲהִבים ֶזה ָלֶזה, ְוִתְהיּו ְמַכְּבִדין ֶזה ָלֶזה,..."

"כרע כאח לי" תהילים ל"ה, י"ד
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 
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אסתר אברהמי

מעצמאות אישית לעצמאות זוגית )א'(
שאלה - אנחנו נשואים כשנתיים. נישאנו זל"ז מתוך 
אידיאל של בניין זוגי ובניין עם ישראל. יש לי אחריות 
ומחויבות לנישואין והתכוננתי לכך. בפועל, מה שמטריד 
אותי, זה שאני מרגיש מחנק, כבול וחסר שמחת חיים. 
היא כל הזמן רוצה לדעת איפה אני, מה אני עושה או 
מרגיש, ומשתפת אותי בפרטי פרטים בכל מה שקורה 
לה. זה מעייף אותי ואני מרגיש שאין לי עצמאות 
אישית. אני מפרנס, שותף בצרכי הבית, אבל יש לי 
גם צרכים נפשיים להיות עם עצמי ועם חברים. לא 

ייתכן שהאידיאל הזוגי הוא עומס, כבדות ומחנק. 
תשובה - אשריכם שזכיתם להינשא מתוך אידיאל. אני 
מאמינה שכשמבינים את מקורות הקושי, אפשר להגיע 
אל האידיאל בתחושת עצמאות אישית וזוגית כאחד.

 ישנו מיתוס שנישואין פירושו איבוד העצמאות. האישה 
כביכול מוותרת על שאיפותיה האישיות, למען גידול 
משפחה והאיש כבול לפרנסת משפחתו ולחובות 

נוספים, ללא אפשרויות הנאה אישיות. 
תפיסה זוגית כזו אינה נכונה, להפך. העצמאות האישית 
תתקיים, דווקא מתוך ההתפתחות האישית שמערכת 

הנישואין מאפשרת.
ידוע שבריאת האדם הראשונה כללה את האיש והאשה: 
"..ויקרא שמם אדם" )בראשית ה, ב(. אחר כך הפריד 
הקב"ה בין האיש והאשה, כי לא טוב היות האדם לבדו 
דבוק ומחובר בחיבור טבעי ללא בחירה ועצמאות. 
האדם שהכריז על אשתו, שהיא עצם מעצמיותו, מתוכו, 
מרגיש שלמרות היותה חיצונית לו עתה, בכל זאת היא 
חלק ממנו והוא מרגיש איתה עצמאי ושלם. וזה אחד 
הביטויים לכך שבדרך כלל אינו מרגיש צורך לשתף 
ולספר. נראה לו פשוט שזה גם על דעתה ולכן אפילו 

לא שואל אותה.
רוצה לחזור  לעומתו, האשה ש"יצאה" מתוכו, 
ולהיכלל בתוכו. היא מרגישה חסרה ולכן מחפשת 

את קרבתו באופן מתמיד. הביטויים לכך הם מה 
שכתבת בשאלתך, והרצון שתחווה את חוויותיה, 
כי היא זקוקה להרגיש שהיא מתאחדת עם הבריאה 

הראשונה, ששניכם כאחד: אדם.
ישנו הסבר אפשרי, שכדי שתיבנה זוגיות עצמאית, 
בחירית, שתוצאתה אהבה ואחדות, יש צורך מקדים 
ל"פירוק" האדם לאיש ואשה. כל אחד מהם יעבוד 
על עצמו, ע"י שיכיר בתודעתו את עצמיותו, יגלה את 

עוצמתו האישית ומתוך כך יהיה אדם עצמאי. 
אם כן, הנישואין הם המצע המתאים והנכון לעבודה זו. 
זה השלב בחייכם הזוגיים שבו אתם נמצאים. ניסיונות 
השיתוף של אשתך אמנם מעייפים אותך, כי מבחינתך 
אינך זקוק להם. יוצא אפוא שתישארו שני אנשים 
נפרדים שחיים במסגרת שנקראת נישואין, אם לא 
תלמדו את הצרכים הייחודיים של כל אחד מכם. 
אתה תקשיב ותיתן לה תחושה שהיא אהובה ונמצאת 
במחשבותיך. היא תהיה נינוחה ותרצה בטובתך 

בהתאם לרצונותיך האישיים.
 ההתמודדות עם הקשיים באופן הנכון תיצור עבודה 

אישית על מודעות עצמית:
שלב ראשון: הקשבה פנימית למתרחש בתוכי:

• מה אני מרגיש/ה? הוא: "רודפת אחרי. רוצה לברוח..". 
היא: "הוא חסר לי, מרגישה בודדה.."

• מה גורם לי להרגיש כך? הוא: "התלות שלה חונקת 
אותי". היא:"מתנהג כאילו אני לא באמת חשובה לו..."
• מה משפיע עלי? אולי העבר, הילדות? הוא: "תמיד 
אמרו לי מה לעשות ולא התחשבו בי..". היא: "אמא 
שלי תמיד התלוננה שאבא שלי נעלם מהבית ולא 

איכפת לו ממנה".
• למה באמת אני זקוק עכשיו? הוא:"להרגיש שאני 
בוגר ואחראי ורוצה מרחב בחירה". היא: "להרגיש 

רצויה, אהובה ושהוא חושב עלי גם כשהוא עסוק".

• מה אני מבין ומגלה על עצמי ועל האינטראקציה 
הזוגית בינינו? הוא: "אם אמשיך כך, חסרה לי עצמאות. 
אני מתחמק/מתקיף/ מצטדק. שנינו סובלים ומפסידים 
את אהבתנו". היא: "אני בלחץ כשאני כל הזמן מבקשת 
תשומת לב וגם אם זה יקרה, אין לזה ערך כי זה לא 

בא מיוזמתו. אני גורמת סבל לשנינו".  
שלב שני: בחירה והחלטה:

• מה אני רוצה לעשות עם מה שגיליתי על עצמי? 
הוא: לספר לה מה קורה לי כשהיא לוחצת..."ושאני 
רוצה להרגיש טוב איתה". היא: "לשתף אותו ברגשות 

שלי בעקבות התנהגותו, שיבין אותי..." 
• מהן האפשרויות ומה עשויה להיות התוצאה של 
כל אפשרות? הוא: "אם אומר שאני לא מוכן יותר כך, 
אעורר התנגדות ומריבה. אם אומר שאני רוצה שנבין 
זא"ז, נראה לי שהיא תסכים ותקשיב לי...". היא:" אם 
אאשים אותו שאני מרגישה כך בגללו, ייתכן שיהיה 
אטום כלפי או שימצא הצדקה לעזוב אותי. אם אומר 
לו שאני לא מצליחה לשחרר, ייתכן שיקשיב ואפילו 

יעלה רעיונות להתמודדות שלי...".
• מה אני בוחר ומחליט לעשות עכשיו? "אבחר את 
האפשרות שתגרום לביטוי עצמי, להקשבה ולשיתוף 

פעולה..".
בסיום שלבים אלה, התחושה היא שאני יוזם ולא מגיב, 
אני לא תלותי ומופעל, כי אני מקשיב לעצמי, בוחר 
מתוך שיקול הדעת ולכן אני עצמאי, חפשי ומאושר.

למודעות  להגיע  ניתן  כיצד  נלמד  הבא  בשבוע 
ולעצמאות זוגית.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
esteravr@walla.com - לתגובות ושאלות

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

דרושה מדריכה 
למכון אורה לשנת תשע"ח
פרטים בטלפון 02-6528344

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8 <

במשכורת, שתדאג לשידוכים של הבוגרות.  הם רואים זאת כחלק מחובת 
המוסד במסגרת הדאגה לעתידן הרוחני של הבנות.  אצלנו זה נדיר מאוד, 
יש כמה אולפנות בודדות שיזמו זאת, וגם אינן משלמות, רק ההורים אמורים 

לשלם, וגם הם אינם משלמים.  כל זה חייב לעבור שינוי.
ש: הרב הקים שני אתרי שידוכים "שושבינים", ו"כולנו שדכנים".  איך זה 

מתנהל שם?
ת: ב"ה יש הצלחות רבות,  אבל רחוקות מלפתור כל הבעיות.  שם זה חינם.  
רק אם השידוך עולה יפה, יש המלצה לתרום לאתר.  לצערנו כמעט אף אחד 
לא תורם.  העובדים באתר מקדישים שעות רבות בהתנדבות וגם מתחזקים 

את האתר בכספם הפרטי.
ש: למה מי שיוזם שידוך ואינו שדכן מקצועי צריך לקבל תשלום?

ת: נפסק ברמ"א שהשדכן דינו כמתווך )שם(, ולכן הוא זכאי לתשלום מדין 
"יורד לשדה חברו ונטעה שלא ברשותו" . כך כותב בפירוש הגר"א )שו"ע 
חו"מ פז אות קיז(.  וכמה לשלם? מה שנהנה! ולהתחתן שווה כל הון, אז 

לפחות ישלמו 5000 ₪ מכל צד.
ש: הרמ"א ולא השולחן ערוך?

ת: נכון.  הספרדים נהגו כל הדורות שאין תשלום דמי שדכנות, כפי שמעיר 
הג"ר משה שטרנבוך בשו"ת תשובות והנהגות )חו"מ א, תשטו(.  אבל בימינו 

גם הספרדים צריכים לנהוג לשלם, הרי גם הם צריכים להתחתן.
ש: מה יהיה אם השדכן אמר שלא צריך לשלם לו, האם בכל זאת יש לשלם?

ת: הלוואי שאלו תהיינה בעיותינו.  העניין נדון בפתחי תשובה )שו"ע 
אה"ע נ ס"ק טז(.

ש: ובסיכום?
ת: אכן קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף.  וזכינו לקריעת ים סוף 
בגלל מסירות הנפש להיכנס למים.  פה לא צריך מסירות נפש אלא קצת 

"מסירות כסף".

ין
ק
ת
ו

וטיק
ב

"בית טובי העיר"
בשיתוף "רדיו גלי ישראל"

בסדרת תוכניות מיוחדת:

האזינו לצוות המומחים של "בית טובי העיר",
דיור מוגן איכותי ותורני לבני הגיל השלישי,

בימי חמישי בשעה 14:00 ברצועת ״חמישי בריא״ עם ד״ר אבי יעקובוביץ

www.tovei.co.il כל התוכניות באתר בית טובי העיר

השבוע, יום חמישי 11.5.17
תתארח ג׳ודי ג׳וס, עובדת סוציאלית ״בבית טובי העיר״

בנושא: זכויות בגיל השלישי

איכות חיים עד 120

106.5FM89.3FMירושלים
 מרכז
הארץ
94FM

לפרטים: 054-6665831
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ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך ָעָׂשה ַהְרֵּבה ִמְלָחמֹות, וב"ה 
ִנֵּצַח ְּבִסּיּוַע ֱאֹלִהי.  ַאְך ִמְלֶחֶמת ַהִּמְלָחמֹות 
ֲעַדִין ְלָפֵנינּו:  ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ֶנֶגד ָהאֹוֵיב 
ָהָראִׁשי ֶׁשָּלנּו, ָעָליו ֶנֱאַמר "ִמְלָחָמה לד' 
ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹור ּדֹור]1[". "ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק 
ַמִים, ֹלא ִּתְׁשַּכח]2[".  ְוִהֵּנה ִהִּגיַע  ִמַּתַחת ַהּׁשָ

ַהְּזַמן. ָּפִניִתי ְלָׁשאּול: 
-ד'  ָׁשַלח אֹוִתי ִלְמׁשַֹח אֹוְתָך ַלֶּמֶלְך ַעל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל. ְוַעָּתה , ְׁשַמע ְלקֹול ד' . ֵלְך, ַהֵּכה ֶאת 
ר לֹו, ַאל ַּתְחמֹל.  ֲעָמֵלק ַהְחֵרם ֶאת ָּכל ֲאֶשׁ
ה, ֵמעֹוָלל ְוַעד יֹוֵנק,  ַהֵּמת ֵמִאיׁש  ַעד ִאּׁשָ

ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂשה]3[.
ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך ִּגֵּיס ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָיָצא 
ְלִמְלָחָמה. וב"ה הּוא ִהָּכה אֹותֹו ַמָּכה ְּגדֹוָלה 

ִמָּקֶצה ְלָקֶצה]4[.

אֲָבל ד' ָאַמר ִלי: ִהְמַלְכִּתי ֶאת ָׁשאּול, ַאְך 
הּוא ֹלא ָעַמד ַּבְּמִׂשיָמה]5[.

ּוָבִכיִתי  ַהַהְׁשָלכֹות,  ִיְהיּו  ָמה  ֵהַבְנִּתי 
ְוִהְתַּפַּלְלִּתי לד' ָּכל ַהַּלְיָלה]5[.

ַּבּבֶֹקר ָּבאִתי ִלְקַראת ָׁשאּול. הּוא ָּפָנה ֵאַלי:
- ָּברּוְך ַאָּתה לד', ִקַּיְמִּתי ֶאת ַהִּצּוּוי ָהֱאֹלִהי.

- ָלָּמה ֲאִני ׁשֹוֵמַע קֹולֹות ֶׁשל צֹאן? ָׁשַאְלִּתי. 
- ֲהֵרי ָאַמְרִּתי ְלָך ְלַהְחִרימֹו?!

-ָחַמְלִּתי ָעָליו, ָעָנה ָׁשאּול. ֲחָבל ְלהֹוְרגֹו.  
ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ִמֶּמּנּו ָקְרָּבנֹות לד'.

- ַרע ְמאֹד, ָׁשאּול. ד' ִהְתַּגָּלה ֵאַלי ַהַּלְיָלה, 
ְוָאַמר ִלי ֶׁשַרע ְמאֹד ֶׁשֹּלא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹולֹו. 
ָאְמָנם ָקְרָּבנֹות ֶזה טֹוב ְמאֹד, ֲאָבל ַהְרֵּבה 

יֹוֵתר טֹוב ְוָחׁשּוב ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ד'.
ָחָטאִתי  ָׁשאּול.  ִלי  ָעָנה  ָחָטאִתי,  ָאֵכן   -

ַמְעִּתי ְּבקֹול ָהָעם, וַּנֲעֵניִתי ִלְדִריָׁשתֹו.  ְּכֶׁשּׁשָ
ָאָּנא ְסַלח ִלי.

- ִאי ֶאְפָׁשר ! ִּכי ָמַאְסָּת ְּדַבר ד']6[.
ָּפִניִתי ָלֶלֶכת. ָׁשאּול ָּתַפס ִּבְכַנף ְמִעיִלי 

ְוהּוא ִנְקַרע.
- ְׁשַמע ָׁשאּול. ַהְּמִעיל ַהֶּזה ִנְקַרע, ְוַגם ד' ָקַרע 
ִמְּמָך ֶאת ַהַּמְמָלָכה, ְוהּוא ִיֵּתן אֹוָתּה ְלִמיֶׁשהּו 
טֹוב ִמְּמָך. ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָאבּוד. "ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל 

ֹלא ְיַׁשֵּקר ְוֹלא ִיָּנֵחם"]7[.

1.  שמואל א  י  ח.
2.  שם  יג  י.

3.  שם  שם  ט-י.  
4.  שם  יא.

5.  שם  יא-יב.
6.  שם  יג-יד.  רש"י שם.

7.  שם  טו.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 35   ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
נו איך היה יום העצמאות? חגגתם? נהניתם?

גם השבת  יש לנו שתי פרשות מיוחדות מחוברות יחד, אחרי מות- 
קדושים. 

הציווי הראשון והמרכזי בפרשת קדושים הוא "קדושים תהיו". איך 

הופכים לקדושים, אתם יודעים?

התורה לא אומרת לנו במפורש מה זה אומר להיות קדושים. 

בהמשך הפרשה הקב"ה מצווה אותנו בעוד המון מצוות, חלקן מצוות 

בין אדם לחברו וחלקן בין אדם למקום. אמנם מצוות אלו נראות 

לנו כמצוות קטנות וכמעשים או איסורים יומיומיים קטנים אבל אנו 

מבינים כי דווקא אוסף הפרטים הקטנים שאנו מצווים לעשות הוא 

זה שמביא אותנו להיות קדושים ולהידמות למידותיו של הקב"ה. 

הרבה מאוד פסוקים בפרשות שלנו נגמרים במילים "אני ה'" או "אני 

ה' אלוקיכם", הקב"ה "כאילו" חותם את שמו בסוף כל ציווי. הקב"ה 

רצה לתת לפסוקים אלו משנה תוקף ועוצמה רבה יותר כששמו 

חתום בסוף הפסוק, ואולי הוא רוצה גם ללמד אותנו ולהזכיר לנו 

שבעצם גם החטאים שבין אדם לחברו הם מול הקב"ה וכלפיו.

שנזכה להיות קדושים גם במעשים הקטנים והיומיומיים,

שבת שלום, אהבה פז

// השבוע אנחנו מתחילים להתכונן 
לל"ג בעומר, כמה קרשים כבר 

אספתם? יאללה יש עוד שבוע להגיע 
למדורה הגדולה ביותר!

ואצלנו יחכה לכם פרק חדש של 
משחקי טוק טוק לקראת ל"ג בעומר, 

מצחיק ומעשיר! 
//  בעלילות ארץ גושן יוחנן לומד 

שכשיש מי שמאמין בך, קל לך יותר 
להאמין בעצמך! 
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לעולם צריכים לכוון, שלא יביא זיכוך המידות לחולשת המידות, 
טהרת הרצון לדלדול הרצון, השפעת האמונה לביטול הארת 
השכל. וכפי מה שיכוון האדם את דעתו לשם השלום והאמת, 

ייגלה לו אור ד' בצורה יותר תמימה ובהירה.
)ערפלי טוהר, פה(

הרב שלמה אבינר

כיצד לפתור בעיית הרווקות ראיון
ש: כידוע קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף.  אך 
כיצד פותרים את הבעיה  הזאת? יש בעם ישראל כל 
כך הרבה רווקים ורווקות שבאמת רוצים להתחתן 

ולא מוצאים את הנשמה המקבילה?
ת: הסיבה הראשית היא שאנשים מפונקים ואנוכיים, 
הם רוצים שבן זוג או בת זוג יהיה מתאים להם בדיוק, 

וזה מכביד מאוד.
ש: יש טוענים שהחברה הנפרדת אצל הדתיים אשמה 

בזה, כי אין הזדמנויות להיפגש?
ת: לא נכון.  אצל החילוניים החברה מעורבת לגמרי 
ושם אחוז הרווקים הכי גבוה, אצל הלאומיים-הדתיים 
החברה מעורבת למחצה, לשליש ולרביע ותופעת 
הרווקּות קטנה בהרבה, אצל החרדים נפרד לגמרי, 

וכמעט אין רווקּות.
ש: באמת, מה עושים החרדים כדי לפתור בעיית 

מציאת בן זוג?
ת: פשוט מאוד.  שדכנים רבים, והעיקר שדכנים 

בתשלום.
ש: למה בתשלום?!  אדם לא יכול לעשות זאת לשם 

שמים?!
ת: הוא יכול אך לא תמיד רוצה.  יש אנשים רבים 
בעולם שעושים דברים טובים לא לשם שמים, או 
ליתר דיוק במגמה מורכבת: לשם שמים וגם לא לשם 
שמים. לא  כל אחד הגיע למידת הטהרה של מסילת 
ישרים, שהכול לשם שמים, ובכל זאת מבואר שם 
שהוא במדרגת צדיק.  יתר על כן, יש רבים שהיו 
שמחים לעשות לשם שמים, אך אינם יכולים. כי 
להיות שדכן לוקח זמן רב - לחפש, לדבר, לשכנע, 
ליישר הדורים, ללוות את התהליך ועוד.  אנשים 
זקוקים לפרנסה, הם מוכנים לצמצם שעות עבודה 
ולעסוק בשידוכים, אך הם חייבים לקבל על זה 

תשלום.
ש: איזה תשלום?

ת: תשלום גבוה.  אני מציע לבני זוג, לשלם כל אחד 
5000 ₪ לשדכן, גם אם עשה זאת ביזמתו, וגם אם 

אין זה מקצוע שלו.
ש: סליחה על השאלה.  והם משלמים?

ת: לצערנו לא.  לכל היותר נותנים מתנה זעירה, 
וזו קמצנות.  עושים חתונה שעולה מאה אלף או 
מאתיים אלף שקל, ולא מוכנים לשלם עשרת אלפים 
ש' למי שהם חייבים לו כל זאת.  זו מידה רעה של 

כפיות טובה.
ש: יש מקור בפוסקים לסכום הזה של 10,000 ₪?

ת: לא. כתוב ברמ"א שהכל לפי מנהג המדינה )שו"ע 
חו"מ קפה י הגה(.

ש: אבל אצל הדתיים-הלאומיים מנהג המדינה הוא 
לא לשלם כלום אלא אם כן זה שדכן מקצועי והותנה 

מראש כמה ישלמו.
ת: נכון מאוד.  ולמנהג רע זה יש תוצאות רעות.  
למשל אצל החרדים, כל בית יעקב מעסיק שדכנית 
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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
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