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ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

כסא ד' בעולם
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )שמות כח ח( - הוא 
פסגת הגאולה וההצלחה האישית הלאומית והעולמית, 
כדברי משה רבינו ע"ה בשירת הים: "תביאמו ותטעמו בהר 
נחלתך מכון לשבתך פעלת ד', מקדש ד' כוננו ידיך, ד' ימלוך 

לעולם ועד" )שמות טו, יז יח(.
גילוי השכינה בבית המקדש לנו, ודרכנו לאנושות כולה, 
זו תכלית האנושות והבריאה כולה, ותתקיים לעתיד לבוא 
כדברי הנביא "בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ד' ונקוו 
אליה כל הגויים לשם ד' לירושלים" )ירמיה ג ט ז(, על ידי 
הקמת בית המקדש השלישי במדינת ישראל שהיא בחינת 
כסא ד' בעולם, וכדברי הרב קוק זצ"ל "מדינת ישראל יסוד 
כסא ד' בעולם שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד" 

)אורות קס(.
נכון לעכשיו, אשרינו מה טוב חלקנו וחלקו של דורנו 
שאנו זוכים לראות בתחיית עם ישראל בארצו, ובבניין 
ירושלים בדרך לבניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה 
בימינו. למרות חשכת הגלות וחבלי הגדילה של מדינתנו, 
וחבלי התחיה של אומתנו, המסתירים לפעמים את המטרה 
והתכלית שלמענה שבנו לארצנו. זוהי התכלית שלעולם לא 
משה מלבם ומעיניהם של אבות האומה ומנהיגיה בכל דור 
ודור, ומפיהם של רבבות עמך בית ישראל אשר לא פוסקים 
להתפלל יום יום  "והשב את העבודה לדביר ביתך... ותחזינה 
עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך המחזיר שכינתו לציון".

בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                

העלון מוקדש לרפואתו השלמה של 

הרב אלישע )בן ברטה בלהה( וישליצקי שליט"א
בתוך שאר חולי ישראל

ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך.
לפרשה הרב זיו רוה / 2

השלמות שבחלק
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 3

שמחת פורים
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 3

מיקרוקוסמוס של האנושות
נתן קוטלר / 4 

רש"י מן הפרשה ובדיחידוש
הרב יואב מלכא / 5

הריקוד הזוגי בנישואין
זוגיות אסתר אברהמי / 6

לגדול 
 באהבה

ערוץ מאיר לילדים / 7

אזכרה
במלאת חמש עשרה שנים לנפילת בננו אהובנו

סג"מ יואב דורון הי"ד
אשר מסר נפשו על נחלת אבותינו על אדמת חברון.
נתייחד עם זכרו ביום שישי ח' באדר התשע"ח )23.2.18(

5:50 תפילת שחרית עם הנץ בגבעת זיו
       דברי תורה וכבוד לזכרו.

10:00 עליה לקברו בהר הרצל

משפחת דורון

יום עיון 

לקראת פורים
יתקיים ביום שני י"א באדר

פרטים בגליון הבא וערוץ מאיר.
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לפרשה
הרב זיו רוה

אדם הקורא את פרשת תרומה עלול להרגיש כמי שעומד מבחוץ, 
ומביט על דבר שאינו שייך כל כך לחייו. יש כאן סדרנות חשובה, טכנית 
כביכול, של מידות וחומרי המשכן וכליו, שתשמש גם בעתיד לכשיבנה 
בית המקדש במהרה בימינו. טוב שהכל כתוב לכשנצטרך, אבל התחושה 

היא שהדברים לא ממש נוגעים לחיינו.

 אך מצד האמת, דווקא בפרשה זו יש הבטה פנימה לעומק 
העומקים של הנפש, ויהודי המתבונן בה הריהו כמתבונן 

בסדרי הא-לוהות האידאליים שאמורים להיאחז בנפשו, 
ודבר זה מתבהר לעומק בתורת הסוד.

הסבר הדברים. ככל שאדם מזדכך ומיטהר, ראייתו 
הפנימית משתפרת ומתבהרת, ומסוגל הוא לשרטט 
בקווים ברורים את עמקי רזי נפשו, ואת רזי סדרי 
העולם הרוחני. בשמיעתו הפנימית הוא פוגש יותר 

ויותר את קול א-לוהים הדובר בקרבו, ויחד עם עלייתו 
הרוחנית, המלל נעשה ברור ובהיר. זהו ההבדל במדרגות 

שבין הנביאים - בהירות השגתם1 הפנימית. כל ההדרכות של 
התורה הן קריאות עמוקות הקוראות בעומק חייו של האדם, 

בפנים פנימיותו, מעין תרי"ג קולות הקוראים בו תמיד, אך משה זכה 
לשומעם. הוא התעלה למדרגת נבואה שלא מעורב בה כל דמיון – 'אספקלריא 
מאירה', והדריך את כל הדורות במה שגנוז בפנימיותם. במדרגתו העליונה, 
חי בפועל את הפוטנציאל החבוי בכל אדם מישראל2, ונעשה לשליח א-לוהי 

להפגיש את האומה עם התוכן החרוט בטבע נשמתה.

 רבנו המלבי"ם, בפירושו הנפלא לשיר השירים, מבאר שהנפש מרגישה 
את רוחניות ה' וא-לוהותו מתוכיותה, כיוון שהנפש עצמה א-לוהית. דומה 
היא, ללוח אשר חרוטים עליו כל העניינים הא-לוהיים, כיוון שהחלק מתדמה 
אל הכל. עת יפקח האדם עיני שכלו הפנימיים ויביט על לוחות נשמתו, ימצא 
שם משכן ה' והיכלו, ויביט שם על כל הפלאים הא-לוהיים במכתב א-לוהים 

חרוטים על הלוחות3.

 "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם". "ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶׁשה 
ֲעֵׂשה ִלי ִמְׁשָּכן, ִהְתִחיל ַמְתִמיַּה ְואֹוֵמר, ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָמֵלא 
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוהּוא אֹוֵמר ֲעֵׂשה ִלי ִמְׁשָּכן?!"4. כלומר, היה תמה איך יוכל 
בשר ודם לעשות משכן לשכינתו. אך ה' כביכול ענה למשה: דווקא אתה, 
ביכולתך לעשות, כיוון שאתה עצמך מתנהל כמשכן. את סדרי היאחזות 
השכינה המתקיימים על ידי כלי גופך, אעזור לך להעתיק לכלים חיצוניים, 
ואת הנהגותיך -לסדרי עבודת הכהנים והלוויים. כך משה, שהיה שקול כנגד 

כל ישראל, נצטווה לבנות מעון בו תאחז הא-לוהות הכוללת, כפי שנאחזת 
נשמתו בעולמו הקטן הוא גופו. זה עומק הפסוק, "ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך 
ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו", אותך תעתיק, כלומר תן 
ביטוי אומנותי ברוח הנבואה ע"י כלים חיצוניים, להתרחשות שבמשכן גופך5. 
מלבד השראת השכינה המתרחשת עם עבודת ישראל במשכן6, 
עוד יבואו בני ישראל בכל הדורות, ומתבנית המשכן כליו 

והעבודה שבו יקחו הדרכה להנהגת נפשם.

 וכך כותב רבי חיים מוולז'ין: "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי 
ְּבתֹוָכם ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן 
ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו", ודרשו חז"ל7 "ְוֵכן 
ַּתֲעׂשּו – לדורות".  "אל תחשבו שתכלית כוונתי היא 
עשיית המקדש החיצוני, אלא דעו, שכל תכלית רצוני 
בתבנית המשכן וכל כליו רק לרמז לכם, שממנו תראו 
וכן תעשו אתם את עצמכם, שתהיו אתם במעשיכם 
הרצויים כתבנית המשכן וכליו, כולם קדושים ראויים 

ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש".8

 מעתה, לא נותר לנו אלא להעמיק בפירושים הנפלאים של 
רבותינו, לשאוב הדרכות א-לוהיות להנהגת נפשנו ואומתנו מתבנית 
המשכן ותבנית כל כליו. למשל 'רמזי המשכן', פירושו הנפלא של המלבי"ם 
על פרשת תרומה. ובחדוות הנפש מגילוי רזי המשכן בפירושו, יתקיים בנו 

'משנכנס אדר מלבי"ם בשמחה'.

1. עיין מו"נ ח"ב מ"ה
2. כוזרי מ"א

3. מלבי"ם שה"ש א יג
4. שמ"ר לד א

5. ע"פ מלבי"ם רמזי המשכן, פ' תרומה
6. ראה מאמרנו "הדהוד סמפתטי", תרומה תשע"ז

7. סנהדרין טז:
8. נפש החיים ח"א, ד

שיר, פיוט ומפגש רוחני

מופע חדש
פרוייקט גן רוה

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

מתאים לקהילות,
בתי כנסת

ומוסדות חינוך

ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך.

פרשת תרומה היא פרשה שכולה לב, כולה נתינה. הפרשת 
פותחת 'כל איש אשר ידבנו ליבו יקחו את תרומתי'. הבסיס 

להקמת המשכן הוא הנדבה, הלב הטוב של עם ישראל. 
המשכן הוא בניין מורכב ומסובך. מכיל בתוכו מרכיבים 
מכל עולם הדומם, החי והצומח: מתכות שונות, עורות אילים 
ותחשים, עצי שיטים, זהב כסף ונחושת. גם היצירה שלו מכילה 
את כל סוגי המלאכות האנושיות. אולם בתוך כל המורכבות 
הזו ישנו קודש הקודשים, ובקודש הקודשים ישנו ארון הברית 
שעליו כפורת, ועל הכפורת שני כרובים - שני מלאכים שפניהם 
פני תינוקות. בתוך כל העשייה האנושית מצוי הלב הפשוט 
והתמים של הילד. הרצון הספונטני לתת נדבה, לעשות טוב, 
להיות מחובר לאלוהים. הרצון הזה הוא זה שמחזיק בסופו של 

דבר את כל הבניין האדיר הזה שנקרא מקדש. זהו גם הרעיון 
המרכזי של החודש האדיר שעומד בפתחנו  - חודש אדר. 
אסתר מלמדת את עם ישראל מהי נתינה מוחלטת. מסירות 
נפש תמימה ומוחלטת, ללא התחשבנויות; ואזי - 'קיימו וקיבלו 
היהודים'. אומרים חכמים שבימי פורים 'הדור קבלוה בימי 
אחשורוש'. הייתה קבלה נוספת של התורה על עם ישראל. 
נתינה מוחלטת שמביאה לדבקות מוחלטת; וזהו עניינו של 

המשכן - 'ושכנתי בתוכם'.

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

לב המשכן
דבר תורה קצר לפרשת תרומה / הרב חגי לונדין

לב
הפרשה
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א. להשתלם תמיד
"ועשו ארון... אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו" )שמות 
כה, י(. כל מידות הארון היו שבורות. כתב הרב נתן אדלר שזה בא לרמז, 
”שתלמיד חכם צריך להיות שבור בעיני עצמו, עליו לדעת כי עדיין הוא עומד 

בחצי הדרך וטרם הגיע אל השלמות".
ה'פרדס יוסף' כתב שזה בא ללמד "שלעולם אי אפשר ללמוד את התורה 
עד תומה כי היא 'ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים', כל מה שלומדים בה, אין 
מגיעים אלא עד החצי..." וכן כתב ה'כלי יקר', "לפי שאמרו החכמים, במעלות, 
הבט למעלה ממך כי על-ידי זה ידמה בנפשו כי הוא חסר מן השלמות ולא הגיע 
למעלת חברו, ויבא להתקנות בו ויוסיף על שלמות חכמתו כי קנאת סופרים 
תרבה חכמה". התורה מצווה אפוא לבנות ארון שכולו במידות שבורות כדי 
ללמד את האדם שהתורה המונחת בארון, אין קץ למעלתה ולאושר שיש בה, 
וככל שאתה לומד ומחכים בה, עדיין נחשב שהגעת לחצי הדרך ואתה צריך 

להוסיף ללמוד ולהשתלם בה.

  ב. שלמות מתוך קבלה מהשני.
ה'שפת אמת' מסביר על הפסוק "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו 
ליבו" - "שצריך כל אחד ליקח מן הכלל מכל פרט ופרט כמו שנאמר איזהו חכם 
הלומד מכל אדם... ועל-ידי ההתאחדות שנעשים אחד, יכול כל אחד לקבל את 
שלו". כלומר הדרך של האדם אל שלמותו עוברת דרך הידיעה שאין הוא שלם 

ושלמותו תבוא על-ידי שהוא יקבל גם מחברו, רק כך הוא יוציא את שלמותו אל 
הפועל ויזכה לחלק המיוחד שלו בתורה.

כך מסביר גם ה'נתיבות שלום' את הרעיון של מחצית השקל )תחילת פרשת 
כי-תשא( "ועל דרך זה יש חלק בתורה שהיחיד לבדו אינו יכול להשיגו כי אם 
בכח העולם של כל ישראל על-ידי התקשרות והתחברות עם כח הרבים... ולאור 
זה יש לפרש עניין מחצית השקל, שהוא התקשרות לעולם של כל ישראל, 
שהמחצית באה להורות שהיחיד הנותן בעצמו אינו אלא מחצית, והמחצית 
השנייה הוא כלל ישראל", וכל זה בא ללמד "שהוא בעצמו אינו יכול כלום, ורק 

בכח הרבים המקושרים יחד יכולים להגיע לתכלית התורה".
לימדונו חז"ל שתורה נקנית בחבורה אשר יוצרת את הענווה ללמוד ולקבל 
האחד מחברו. ויתכן לומר שזה מה שרמזה התורה גם במידות השבורות של 
הארון, שלעולם אתה חלק מהשלם, ושלמות התורה שלך תתגלה רק אם תדע 

זאת ותפתח את עצמך ללמוד מכל אחד ולהתחבר באהבה לכל ישראל.
אנו נמצאים בדור שכל אחד מחפש את זהותו ומבקש את ה'אני' העצמי שלו. 
חובה עלינו להפנים ואף ללמד לילדינו שדרכה של תורה היא ההתבוננות שאתה 
חלק מדבר גדול, מדבר שלם. ולשלמות זו תגיע רק אם תדע: א. שאתה רק חצי 
ולעולם לא תוכל לדעת את הכל ולהשתלם בתורה כולה. ב. הדרך לשלמות תבוא 
דרך החיבור המלא והשלם אל הכלל כולו, דרך היכולת ללמוד  ממידותיו ותכונותיו 

של כל פרט ופרט ובזה אתה צועד בדרך הבטוחה אל השלמות המבוקשת.

השלמות שבחלק 

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

שמחת פורים
השמחה שייכת לסדר היהדות. יש שמחה שהיא 
מצווה דאורייתא, אחת מתרי"ג מצוות, בייחוד בחג 
הסוכות שנקרא "זמן שמחתנו", ויש שמחה שהיא 
מצווה מדרבנן, מכוח תורה שבעל פה, בפורים. אבל 
לפעמים "חביבין דברי סופרים מדברי תורה". את 
התורה קיבלנו ב"נעשה ונשמע", מתוך כפיית הר 
כגיגית של טבע סגולת ישראל, ובפורים חזרנו וקיבלנו 
אותה מרצון. לעומת מתן תורה שהיה המשך ישיר 
של יציאת מצרים, פה קבלת התורה היתה במצב 

של גלות.
אנו עם של עבדים  אנחנו:  לזכור מה  עלינו 
משוחררים. ביציאת מצרים יצאנו מעבדות לחירות, 
ועכשיו אנו משוחררים להיות עבדי ד' וישראל עמו. 
על כן בפסח קיימת מן התורה מצווה מדאורייתא של 

שמחה, וזה טבעי מאוד. אבל גם בגלות, כשמלך טיפש 
רצה לעקור את כל עם ישראל, גם במצב שפלותי 
וגלותי שאין לתאר – ריבונו של עולם לא עזב אותנו. 
"שבשפלנו זכר לנו, ויפרקנו מצרינו". לכן פורים אינו 
יום טוב רגיל, אלא שיא הימים הטובים: הארה א-לוהית 
מרכזית שמתגלה בתוך הסתרת הפנים. יש פתגם 
עממי: "קדחת אינה מחלה, ופורים אינו יום טוב". 
קדחת ]חום גבוה[ אינה מחלה פרטית אלא גילוי 
המצב הכללי של האדם. כך פורים אינו יום טוב 

פרטי, אלא יום מרכזי כללי - התגלות נצח ישראל.
להיות עבדים משוחררים הוא דבר משמח. לעומת 
זאת בגלות יש סכנות, אבל גם במצב זה "ואתם 
הדבקים בד' אלהיכם". גם במצב היותר שפל, "הנה 
אל ישועתי אבטח ולא אפחד". ואז הופיע הגילוי 
ש"נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם". דווקא בתוך מצב 
של חושך הוא מתגלה יותר מאשר באור. יש מאמר 
חז"ל בתלמוד ירושלמי, שהוא "תורת ארץ ישראל" 
במיוחד: "גדול הוא קידוש השם מחילול השם"1. וכי 
אפשר לחשוב אחרת? בוודאי שכן הוא! אלא שיש 
מצבים בהם מופיע קידוש השם מתוך חילול השם. 

האות מ"ם משמשת במובן של מ"ם היתרון אבל 
גם במובן של מ"ם היחס: גדול קידוש השם כשהוא 

מופיע מחילול השם. אז מתגלה אור גדול.
בפורים הופיעה במידה גדולה הפיכת חושך לאור, 
מר למתוק. בספר 'הזוהר' יש תיאור של הישיבה של 
מעלה. שם נמצאת גם ישיבתו של המשיח בה עוסקים 
בלימוד תורה מיוחד. קיימת הוראה הקובעת למי ניתנת 
רשות להיכנס לשם: מאן דלא ידע – מי שאין לו כשרון 
להפוך חושך לאור, רע לטוב, מר למתוק – לא ייכנס 
לכאן. גדולתה האמיתית של גבורת ישראל היא הפיכת 
החושך לאור. בגמרא יש הלכה "חייב אינש לבסומי 
בפוריא עד דלא ידע בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי'". 
זאת אמת המידה של ההתבלבלות וההתרוממות. יש 
מפרשים ש"ארור המן" עולה בגימטריא כמו "ברוך 
מרדכי", ושעל ידי קצת התבלבלות לא יוכלו לכוון 
את החשבון הזה. כך הרמז של הגימטריא הזאת: 

הארור מתהפך לברוך2.

1. ירושלמי קידושין פרק ד’ הלכה א’.
2. ע"פ שיחות הרצ"י מועדים א’ עמ’ 267-271.

חינוך בפרשה
 הרב יורם אליהו 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת 
ְּתרּוָמִתי: ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת:

אפשר להרים גבה כשקוראים את הפסוקים, מצד אחד כתוב 'ידבנו לבו' ומצד 
שני כתוב 'תקחו את תרומתי' איך אפשר לתת מכל הלב כשמישהו מכריח אותי?
אז יש המפרשים )ספורנו כה ב( כי יש תרומה שהיא חובה ועליה נאמר 

'תקחו' ויש תרומה שהיא אינה חובה ועליה נאמר 'נדבת הלב'.
הכלי יקר מפרש במקום, שמדובר באדם אשר החליט לתת תרומה אלא 
שברגע האמת קיבל רגליים קרות והחליט שהוא חוזר בו מנדבת לבו, ואז התורה 
מצווה 'תקחו את תרומתי'. כלומר אדם כבר קיבל החלטה טובה ולפתע הוא נתון 
במצב רוח לא טוב, אז אנו רק עוזרים לו להוציא לפועל את מחשבתו הטובה.

פירוש נוסף אפשר לומר על פי דברי מרן הראי"ה זצ"ל במוסר אביך )ב,ב( 
"בכל דרכיך דעהו" – "שישתדל בכל שכלו וכחותיו לעשות את מה שהוא עושה 

בתכלית השלמות ונמצא שהוא יודע את ה' יתברך בכל הדרכים". הקושי מתעורר 
אצל האדם דווקא בדברים שהוא חייב לעשות. לדוגמא, אדם מוכרח להתפלל, 
אזי הבחירה בידו אם לעשות את זה כמו שצריך 'בכל שכלו וכוחותיו', ואז 
ירגיש עם זה טוב, ירגיש סיפוק ושמחה, או שיעשה את זה בחמיצות ואז ירגיש 
שבזבז את זמנו. או למשל אב שצריך לשמור על ילדיו, שתי דרכים לפניו - אם 
יעשה את זה בשמחה ובשלמות, הוא ייהנה וגם ילדיו וגם את אשתו שימח, 
אבל אם יעשה זאת בכפיה בפנים חמוצות ובתחושת החמצה, אפשר שהחמיץ 

את הרווחים מכך...
ונחזור לענייננו יש תרומה שצריך לתת, אבל הקב"ה לא רוצה שנרגיש 
שהפסדנו מכך, ולכן מצווה אותנו לתת את זה מן הלב. וכך כולם יהיו מרוצים...

שבת שלום
nisimov123@gmail.com להערות והארות

נדבת הלב  /  ניסים ויטנברג
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מיקרוקוסמוס של האנושות
בשבוע שעבר ראינו שקיבוץ גלויות מביא לאחדות 
עולם התורה, ולכן שלב זה הוא משמעותי ביותר 
בתהליך הגאולה. הפעם נראה כיצד מביא קיבוץ 
גלויות למימוש הייעוד הכפול של עם ישראל 

בעולם?

"תעודת ישראל הכפולה"
מה הייעוד של עם ישראל? הרב קוק מחדש שאין 
לו רק ייעוד אחד אלא ייעוד כפול: להגיע לשלמות 
עצמית וכן להביא את האנושות לשלמותה )'מדבר 
שור' הדרוש הל"ג(. הרב קוק לומד זאת מייעוד עם 
ישראל להיות "ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" )שמות 
יט, ו(. מדובר אפוא בייעוד כפול: הרעיון של "גוי 
קדוש" מחייב אותנו לשאוף להגיע לקדושה כמטרה 
מצד עצמה ולא רק כדי לרומם את כל האנושות. יחד 
עם זאת, הרעיון של "ממלכת כהנים" מחייב אותנו 
לא רק לדאוג לשלמות העצמית שלנו, אלא לגלות 
אחריות לרומם את כל האנושות. ולכן, הייעוד שלנו 
אינו רק להיות אור לגויים, אלא יש ערך עצמי בכך 

שנהיה בראש ובראשונה אור לעצמנו.

התהליך שעברנו בגלות וקיבוץ גלויות הכשיר אותנו 
לקראת מימוש ייעוד כפול זה. כיצד?

עם ישראל – מיקרוקוסמוס של האנושות
עם ישראל מכיל בתוכו באופן תמציתי כל הכוחות 
והכשרונות שנמצאים אצל שאר העמים. כדי להוציא 
כוחות וכשרונות אלו מן הכוח אל הפועל, עם ישראל 
התפזר בתקופת הגלות בכל העמים ושם ליקט את 
הניצוצות אצל העמים )ראה: הקדמת ההפלאה 

לכתובות(.

עתה, נרחיב רעיון זה: "כנסת ישראל היא תמצית 
ההויה כולה", כך מלמדנו הרב קוק בתחילת 'אורות 
ישראל'. "ואין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם 
שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית 
המסולת והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות 
לאמונות כולן". אם כן, כל הכוחות הנמצאים אצל 

שאר העמים, נמצאים בתמציתיות בעם ישראל.

הרב קוק מרחיב רעיון זה במקום אחר בספר 'אורות' 
ומסביר שהיחס בין עם ישראל לשאר העמים, דומה 

ליחס בין האדם לבעלי החיים. וכיצד?

האם יש דרך שבה האדם יכול לרוץ כמו 
צ'יטה?

לבעלי חיים יש תכונות שאין לאדם, אין אדם שיכול 
לרוץ מהר כמו צ'יטה, אין אדם שיכול לעוף כמו נשר 
ואין אדם שיכול לשחות כמו דולפין. לעומת זאת, 
לאדם יש שכל ובעזרת כח שכלו, הוא מסוגל ליצור 
טכנולוגיה המאפשרת לו לנסוע ברכב מהר יותר 
מצ'יטה, לטוס במטוס גבוה ומהר יותר מנשר ולצלול 
למעמקי הים בצוללת עמוק ומהר יותר מדולפין. אם 
כן, שכלו של האדם הוא למעשה תמצית התכונות של 
עולם החי. וכך כותב הרב קוק בספר 'אורות': "לבריות 
רבות יש יתרונות שאינם באדם, אבל הצירוף הכללי 
של הסגולות ועליית הרוחניות על ידם, להשכיל 
בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכח 
ובפועל, - זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם" 

)זרעונים 'למלחמת הדעות והאמונות'(.

מיטב תכונותיהם של הסינים והסקוטים 
מצויות בעם ישראל

באופן דומה, יש תכונות רבות ומגוונות אצל העמים 
השונים כמו העם הסיני, הסקוטי וכדומה. וישנם עמים 
בעלי כשרון בולט בתחום מסוים, הרבה יותר מעם 
ישראל. אך עם ישראל מאחד בתוכו את כלל הכשרונות 
והתכונות של העמים. וכך כותב הרב קוק "כן ישנם 
עמים רבים שלהם כשרון מיוחד יותר גדול ממה 
שנמצא הכשרון ההוא בישראל, אבל ישראל, בתור 
התמצית של האנושיות כולה, מקבצים בקרבם את 
סגולות כל העמים כולם והן מתאחדות בתוכם בצורה 

אידיאלית קדושה, באחדות נשאה" )זרעונים שם(.

אמנם כלל הכשרונות של העמים נמצאים באופן טבעי 
בעם ישראל, אך כדי להוציאם מן הכוח אל הפועל 
התפזר עם ישראל במשך הגלות לארבע כנפות הארץ 
וכל עדה בעם ישראל ליקטה את ניצוצות הכשרונות 

של העמים שביניהם היא חייתה.

קיבוץ גלויות והייעוד הכפול של עם ישראל
כאשר כל העדות והקבוצות בעם ישראל מתקבצות 
יחד מארבע כנפות הארץ לארץ ישראל, הרי שכולם 

יחד מביאים אתם את מיטב התכונות והכשרונות 
של כל העמים.

אם כן, קיבוץ גלויות מממש את הייעוד הכפול 
של עם ישראל:

הייעוד של "גוי קדוש" מתממש כשעם ישראל 
מתרומם לשלמותו העצמית. עם ישראל שהנו 
תמצית האנושות כולל בתוכו את כל הכוחות 
והכשרונות שנמצאים אצל שאר העמים. נראה 
שבתקופת הגלות עם ישראל ליקט את ה'ניצוצות' 
בכל העולם וכעת יש להוציא את מיטב כשרונות 
אלו מן הכוח אל הפועל בארץ ישראל ומתוך 

תורה, כדי להתקדם בהגעה לשלמות עצמית.

הייעוד של "ממלכת כהנים" מתממש כאשר עם 
ישראל מהווה 'אור לגויים'. נראה שעם ישראל יוכל 
להדריך כל עם ועם לפי תכונותיו כיצד לעבוד 
את השם. כך לדוגמא, יוצאי צרפת יוכלו להדריך 
את העם הצרפתי ויוצאי רוסיה יוכלו להדריך את 
העם הרוסי וכדומה. לא רק בדרך של שפה, סגנון 
ומנטליות, אלא בעיקר בדרך של הבנה לעומק 
מהו הכוח המניע כל אומה ואומה, וללמדם כיצד 
לנתב כשרונות אלו בדרך הנכונה. "ְוָהְלכּו ַעִּמים 
ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵקי 
ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא 

ם" )ישעיהו ב, ג(. תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

לּוָכה ַהְמּ
ָלה ְמָשׁ ְוַהֶמּ

חלק ז

נתן קוטלר

פסקי שלמה
כרך ז

פסקי הלכה וחידושים 
שנשמעו ונכתבו על ידי 
הרב שלמה אבינר בכל 
ארבעת חלקי השלחן 

ערוך ועוד עניינים.

כרך שביעי בסדרה

17/24 ס"מ, 350 עמ'.  •

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

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

חדש!
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* 

למכון אורה 
דרושה 

מדריכה בוגרת 
לתפקיד אתגרי 

התפקיד פנוי באופן מידי

פרטים בטלפון
02-6528344 
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בספר מלכים ב )ה, כו( נוצרת ברית אסטרטגית בין שלמה לחירם מלך צור: "ַוה' 
ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁשֹלמֹה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו ַוְיִהי ָׁשֹלם ֵּבין ִחיָרם ּוֵבין ְׁשֹלמֹה ַוִּיְכְרתּו ְבִרית 
ְׁשֵניֶהם". הנביא ממשיך ומתאר כיצד שלח שלמה אנשים מישראל באופן קבוע 

ללבנון, כדי להביא משם את העצים שנכרתו לבניין בית המקדש.

מעמדה של צור
הברית שכורת שלמה עם צור היא בעלת חשיבות עליונה. אין זו ברית שנועדה 
לתועלת כלכלית בלבד. לברית עם צור יש ערך מבחינת מעמדו של בית המקדש 
בכלל האנושות. לשם הבנת הדבר יש לזכור כי צור היתה מרכז הסחר העולמי. 
בנבואת ישעיהו לצור )ישעיהו כג( מתואר כיצד היא המנוע המרכזי של השוק 
הבין-לאומי: "ַוְּתִהי ְסַחר ּגֹוִים" )פסוק ג(. סוחרי צור מוגדרים בתור שרי העולם 
ונכבדיו – "צֹר ַהַּמֲעִטיָרה ֲאֶׁשר סֲֹחֶריָה ָׂשִרים ִּכְנָעֶניָה ]=סוחריה[ ִנְכַּבֵּדי ָאֶרץ" 

)פסוק ח(.
תכונה זו של צור מופיעה גם בנבואת יחזקאל )יחזקאל כז( "ְוָאַמְרָּת ְלצֹור ַהּיֶֹׁשֶבת 
ַעל ְמבֹואֹת ָים רֶֹכֶלת ָהַעִּמים ֶאל ִאִּיים ַרִּבים ּכֹה ָאַמר ה' צֹור ַאְּת ָאַמְרְּת ֲאִני ְּכִליַלת 
יִֹפי. ְּבֵלב ַיִּמים ְּגבּוָלִיְך ּבַֹנִיְך ָּכְללּו ָיְפֵיְך... ִהְׂשַּבַעְּת ַעִּמים ַרִּבים ְּברֹב הֹוַנִיְך ּוַמֲעָרַבִיְך 
ֶהֱעַׁשְרְּת ַמְלֵכי ָאֶרץ". בהקשר זה מתאר הנביא את קשרי המסחר של צור עם 
מגוון עצום של מדינות: שניר, לבנון, בשן, איי כיתים, מצרים, צידון, גבל, פרס, 

פוט, לוד, ארווד, תרשיש, יון, תובל, משך, תוגרמה, ארם, דמשק ארם ועוד.

חטאי צור
ניתן היה לחשוב שהמסחר של צור הוא ניטרלי וניתן לקשרו בקלות לקדושה. 
אך לא כך הוא – במשך דורות היתה צור אויבת ישראל. בנבואת יחזקאל )כו, 

ב( מופיעים דברי שמחה של צור במפלת ישראל – צור מבינה כי מפלת ישראל, 
שעמדו במרכז העולם, תביא לבניינה של צור כמרכז חלופי: "ַיַען ֲאֶׁשר ָאְמָרה ּצֹר 
ם ֶהָאח ִנְׁשְּבָרה ַּדְלתֹות ָהַעִּמים ָנֵסָּבה ֵאָלי ִאָּמְלָאה ָהֳחָרָבה" ]= "אתמלא  ַעל ְירּוָׁשלִַ
אני מן העיר ירושלים החרבה" )רש"י([. מסיבה זו נקראת 'צור' בשם זה מלשון 
צר ואויב1. מקור איבת צור לירושלים הוא בכך שצור שואפת ליצור מרכז חומרי 
מפותח לעולם, ואילו ישראל שואפים ליצור מרכז רוחני של צדק וידיעת ה' 

שעל בסיסו יתפתח העולם.

התיקון של צור
לאור איבתה של צור לישראל, ושאיפתה לרכז את כל העולם מבחינה ערכית 
סביב המסחר החומרי שלה, מובנת החשיבות של הברית בין חירם ושלמה. כאשר 
חירם היה כפוף לשלמה והוביל את בניין המקדש, ביטל עצמו הכוח הבינלאומי 
של צור אל קדושת ישראל. שלמה חיבר את הכוח החומרי של צור אל הקודש 
בהפיכתו אותה למסייעת מבחינה חומרית לבניין בית המקדש. בתקופת שלמה 
התגלתה אפוא הבחינה העליונה של העתיד והתגשמה בו מעט מנבואתו של 
זכריה: "ְוִנְׁשַאר ַּגם הּוא ֵלאֹלֵהינּו". התגלה כי למלכות צור יש אפשרות להיות 
מתוקנת. היא יכולה לסחור עם העולם כולו לא בתור התנגדות להובלה הרוחנית 

של ישראל, אלא להיפך – בתור הכנה ומבוא להעמדת ישראל במרכז העולם.
חיבור צור עם ישראל לא האריך ימים לאחר ימי שלמה, וצור ראתה את ישראל 
כאויב. אך לעתיד לבוא, מנבא ישעיהו הנביא, צור 'תזכה' לפורענויות על חטאיה, 
אך לאחריהם יופנה כל סחרה אל קודשי ישראל: "ְוָהָיה ַסְחָרּה ְוֶאְתַנָּנּה קֶֹדׁש ַלה'".

1. מקור הדבר במדרש תנחומא )פרשת וארא סימן יג(: "אמר רבי אליעזר כל צר חסר שבמקרא 
במלכות אדום הכתוב מדבר שהיא מצירה לישראל"

להפטרה
הרב יואב אוריאל

הברית בין שלמה וחירם

הרב יואב מלכא

)לא( ְוָעִׂשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקָׁשה ֵּתָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה 

ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ִיְהיּו: 
רש"י – "מקשה תעשה המנורה. שלא יעשנה חוליות, ולא יעשה קניה ונרותיה איברים 
איברים, ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין, שקורין שולדי''ר בלעז, אלא כולה באה מחתיכה 

אחת, ומקיש בקורנס וחותך בכלי האמנות ומפריד הקנים אילך ואילך: 
"מקשה"-תרגומו "נגיד", לשון המשכה, שממשיך את האיברים מן העשת לכאן ולכאן"

אמר ר' זעירה אמר ר"א:
"כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה" )ירושלמי שבת דף פז עמ א פרק יט הלכה א(.

יש שני מיני חוכמות חלוקות זו מזו כהבדל קודש מחול  ואור מחושך...
 האחת "חוכמת הקודש" שמוצאה מן האחד השלם. "בית אב" יש לה וממילא כל ה"נמשך" ממנה 
הוא כיוצא בה שהרי "היוצא מן הטהור טהור", חתום בחותם טהרתה ושלמותה. וכדוגמת תורה 
שבעל-פה ש"מוצאה מכרם" – תורה שבכתב, וממילא קדושת הנחלים המתפשטים ממנה - 
בכוח "הקשת קורנס השכל התלמודי" - אינם מוטלים בספק כי "ירכה וקנה, גביעיה כפתוריה 

ופרחיה, ממנה – מתורה שבכתב -  יהיו" ומשומרים מן המזיקין. 
אבל לעומת זו ישנה "חוכמת החול". קרועה משורשה ו"גולה מעל שולחן ומתנכרת לאביה 
שבשמים", מתפארת ביתמותה, חוכמה בדויה "פייק ניוז" שאינה חפצה ל"גלגל עצמה עד הר 
סיני" - כדמות נחל שאינו זורם אל הים אלא נקווה במהלכו מסוללת חולות נודדים שסכרה 
בעדו, נחל זה מתעפש ומתהפך לביצה טובענית "נחמדה ליתוש" ושופעת מחלות. חכמה זו 
דמיונה כאותו "שתוקי" )קידושין פרק ד משנה א( שכל השואל על ייחוסו משתקים אותו כי אין 
איש יודע להשיב מיהו אביו. "כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה" ואינה צריכה גניזה אלא 
שורפים אותה עם אזכרותיה.  זוהי חכמה ש"קניה ונרותיה עשויים אברים אברים ומודבקים 
זה בזה כדרך הצורפים" ומשום כך חסרים הם רוח חיים ו"נשמת אף" של כוח מחולל שורשי 
בקדושה, ו"כרם מוצאם" מתפיסה פירודית שהאחדות העולה בידה אינה כי אם אחדות מורכבת 
ם  ַבר ְיהָוה ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו ְזֵעיר ָשׁ נעדרת פשטות, מודבקת וטלואה: "ְוָהָיה ָלֶהם דְּ

ם..." )ישעיהו כח יג(. ְזֵעיר ָשׁ
מנורת הזהב היא כלי המקדש, שעליה וממנה שופעת חכמת הקודש, ומתחייב שגם אופן 
יצירתה יהא עולה בקנה אחד עם תוכן הקודש המושפע והנשפע עליה וממנה: "מקשה 

תעשה את המנורה". 

נהג שאזל הדלק במכוניתו נכנס לתחנה סמוכה ושאל 
את המתדלק: "כמה עולה טיפת דלק אחת?"

ענה לו המתדלק: "לא כלום, אפס שקלים!"
אמר לו הנהג: "אם כן, טפטף לי מיכל מלא"...

אזל "דלק הרצון" מליבנו ואנו זקוקים לתדלוק דחוף?
כדאי שנתבונן במסריה של בדיחה זו. 

ראשית נשאל: איך יעלה על דעתו של אדם ש"טיפה" 
ועוד "טיפה" אינן מצטרפות לכדי מיכל מלא כאילו כל 
אחת נספרת לעצמה וממילא ערכה: "לא כלום! אפס 
שקלים!" וממילא יחשב בעיניו שלא-כלום ואפס + אפס 

+ אפס +... = לא כלום ואפס...
התפיסה הפירודית אינה מסוגלת לצייר חיבור של פרטים 
נפרדים, שבחיבורם מעלים את ערך כללם ואת ערכו של 
כל יחיד ויחיד מצד הצטרפותו לזולתו. אלא כל אחד יישאר 
נפרד ונבדל לעצמו ולא יועיל הדבר שיש עוד זולתו, כי 
ממילא אינם עולים לחשבון כללי המעצימם... ובאמת על 
פי מבט זה מה ערכו של היחיד מצד עצמו, הרי אינו שווה 

מאום אלא אפס מאופס וכן שאר שכניו... 
וזהו כעין ההפרש התהומי בין תוצאת הרטבתם של  ה"עפר" 
וה"אפר".  שהרי אם נרטיב חלקיקי עפר ידבקו זה בזה ויעשו 
מקשה אחת, מה שאין כן חלקיקי האפר לא תועיל הרטבתם 
ולכל היותר יעשו אגודות אגודות כפי שיעיד הנסיון. ואף 
על פי שהם רבים לא יצטרפו לכלל מקשה, וישאר כל אחד 

בפרטיותו האפסית שלא עולה לכדי פרוטה.
וכן נהג זה שטעה לחשוב שאומנם כל טיפה אין בה "שווה 
פרוטה" וממילא מוחל המוכר רווחיה... אבל כל טיפה וטיפה 
המצטרפת לה היא מעלה ערך כללות הטיפות וסכומם 
מתרבה לכדי סכום גדול של מיכל מלא, שאין שוטה שימחל 

על רווחיו בעסקה שכזו.

רש"י מן הפרשה בדיחידוש
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אסתר אברהמי

הריקוד הזוגי בנישואין )ד'(
בחלק הראשון, פגשנו את אורלי ורועי ב"ריקוד הזוגי". ככל שרועי רודף ומחפש 

את קרבתה של אורלי, היא בורחת ומסתגרת יותר ויותר.
בחלק השני, נוצר תהליך בהעלאת המודעות ל"ריקוד הזוגי", שעדיין אורלי 

חוותה התנגדות כלפי התהליך.
בחלק השלישי, נוצרה המודעות והבעתי כלפי אורלי אמפתיה למצבה הרגשי. 
גם מפני קשייה וגם בתקווה שהאמפתיה שלי תיצור אצלה סדק כלשהו, 
לקראת התחלה של פתיחות. במקביל, ביקשתי מרועי שיאפשר לה מרחב 

למרות התסכול שלו, כדי שבעתיד תתקרב אליו מבחירתה.
ארבעה ימים אחרי הפגישה עם אורלי ורועי, ראיתי על צג הטלפון שלי שאורלי 
מתקשרת. הופתעתי. אורלי הייתה פסיבית לחלוטין. רק רועי יזם ותיאם איתי 
את הפגישות. הסתקרנתי וגם חששתי. לאור חשיבתה השלילית של אורלי, 
חששתי שמא ישנה התפתחות קשה ביניהם. בפגישה האחרונה חשתי והבעתי 
אמפתיה כלפיה, מן הסיבה שזה המקום הרגשי שלה שבו היא נתונה. ובנוסף, 

רק מיכולת ההכלה שלי אותה ללא תנאי, היא עשויה להיפתח.
בייעוץ, הנחיה והכוונה, לא שופטים ולא בוחנים את האדם אם הוא בסדר. מקבלים 

בהבנה את המצוי ורק אז, ניתן לקדם אותו אל עבר היעד הרצוי.
עניתי לאורלי בציפייה דרוכה לשמוע את דבריה. "תקשיבי. הוא בקושי החזיק 
יומיים בשקט. חשבתי שאזכה לשקט ממנו עד הפגישה הבאה...". "מה קרה 

ביומיים האלה?" שאלתי.
"מה צריך לקרות?" ענתה לי בשאלה/טענה. "כלום. פשוט נהניתי שלא פנה 
אלי בכלל וזה מה שרציתי. אבל אחרי יומיים הוא אמר לי, שהוא רואה שאני 
לא יוצרת קשר מעצמי והוא לא מוכן לשתוק יותר. תסבירי לי! איך יוצאים 

מהבן-אדם הזה?" צעקה אל תוך אוזני.
שמחה הציפה אותי, למרות המסר השלילי שהעבירה אלי. סוף סוף, היא 
מתחילה להיפתח. אמנם היא עדיין לא מבינה מהי מערכת זוגית בכלל ובכל 

זאת, היא כבר מדברת מיוזמתה. "זו כבר התחלה טובה", אמרתי לעצמי.
בשיחה הטלפונית, אמרתי לה שאני מבינה את מצוקתה ואני מזמינה אותה 
לפגישה אישית. ביקשתי ממנה לקרוא לרועי, כדי ליידע אותו ולקבל את 
הסכמתו. רועי שמח לשמוע אותה קוראת בשמו ומיהר לאשר את בקשתי. 
כשחזרה אלי כדי לתאם זמן, העלתה את חששותיה:"את מזמינה אותי לשיחה 

אישית בגלל שאני הבעיה והוא בסדר? כך את חושבת?"
הזכרתי לה שהיא פנתה אלי מיוזמתה. הבטחתי לה, שגם רועי יגיע לפגישה 
אישית, כדי לעזור לו לאזן את הצורך שלו בקרבתה. המידע הזה הרגיע אותה 
וביקשה פגישה למחרת היום. סגרתי את הטלפון ופלטתי אנחת רווחה. היוזמה 
שלה להתקשר ורצונה בקביעת פגישה, אלה אותות פתיחה  מעודדות. פניתי 

לבורא עולם והודיתי לו, על התפנית המפתיעה.
בפגישה האישית, הקשבתי לכעסים )הרעלים( שיש בתוכה כלפי בעלה ולכאבים 
העמוקים שיש לה כלפי הוריה. אילו הייתה מסוגלת, חשבתי לעצמי.... הייתי 
מחזירה אותה אל ילדותה כאן ועכשיו בחדר. הייתי "מושיבה" באמצעות 
הדמיון את הוריה על כסאות ריקים, כדי שתוכל לבטא כלפיהם באופן ישיר 
את העוול שהיא מרגישה שעשו לה. )ההתייחסות לקשיי ההורים ולכוונותיהם 
הטובות, מגיעה בשלב מאוחר יותר.( בשיטה הזאת היא אינה פוגעת בהוריה, 
כי הם לא באמת כאן. יחד עם זאת, היא תרגיש שהיא סוגרת מעגל מולם ותוך 
כדי כך, תקשיב לעצמה. אם יש צורך, אני מנחה ומכוונת לכיוון הרצוי, שעשוי 
להרגיע אותה. בשלב נוסף, פעולה רגשית דומה תיעשה גם כלפי בעלה. כאשר 
הדמויות "המכאיבות", אינן בחדר ישנה יכולת רגשית לבטא רגשות קשים 
ובעוצמה רבה, כי אין חשש מתגובתם. כך תוכל אורלי להיות פנויה לבנות 

בעתיד זוגיות, שתיטיב עמה.
אך היא עדיין לא בשלה למהלך הזה.

בסיום הפגישה הרגשתי, שהאמפתיה שהראיתי כלפיה )מבלי להצדיק את 
התנהלותה(, אפשרה לה להיות נינוחה יותר מכפי שנכנסה.

כשליוויתי אותה לכיוון הדלת, היא נראתה מהססת, כמבקשת לומר דבר מה. 
עצרתי ושאלתי אם היא רוצה לומר עוד משהו. בפעם הראשונה שמעתי את 
דבריה נאמרים ברוך: "הוא בודאי יציק לי כשאגיע הביתה וירצה לדעת מה 

היה בפגישה... אבל זה שלי. אני לא רוצה לשתף אותו...".
התרגשתי מהשיתוף הכן והרך. עניתי לה, שזו בהחלט זכותה לשמור זאת 
לעצמה וכדאי שתאמר לו שהיא עוברת תהליך אישי פנימי וזקוקה לעבד 

אותו עם עצמה. הייתה שתיקה בחדר.
"איזה יופי!" אמרתי לעצמי. היא לא גילתה התנגדות לומר לו את המשפט 
שהצעתי לה. הנה, היא זוכה למפגש פנימי עם עצמה והלוואי גם במפגש של 

משפט קצר עם רועי. 
אורלי יצאה מהורהרת, בהליכה מדודה. ניכר שהרגשות שביטאה בפגישה, 

מלווים אותה בדרכה הביתה.
לפני הפגישה הבאה, סיכמתי לעצמי בסיפוק, שאמנם הדרך עוד ארוכה ובעוד 
יומיים אפגוש את רועי לשיחה אישית... ובכל זאת, הפתח שאורלי פתחה, 

מבשר טובות...

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים המעניינים אתכם -
esteravr@walla.com 
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא באתר מכון מאיר <

ַעל ִּפי הֹוָרָאתֹו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, הֹוֵצאִתי ְּפֻקַּדת ְקָרב ְלכֹל 
ַעם ִיְׂשָרֵאל.

- ִהִּגיַע ַהְּזַמן! ִמְלָחָמה לד' ַּבֲעָמֵלק!]1[.
ָרִציִתי ָלַדַעת ַּכָּמה ֲאַנְחנּו, ַהִאם ֵיׁש ָלנּו ֵּדי ּכֹוחֹות ְּכֵדי ְלִהָּלֵחם. 
ֲאָבל ָאסּור ִלְסֹּפר ְיהּוִדים. ִּבַּקְׁשִּתי ִמָּכל ַחָּיל ָלַקַחת ָטֶלה 
ֵמָהֵעֶדר ֶׁשִּלי, ּוְלַהְחִזיר  אֹותֹו ְלָמקֹום ַאֵחר ֶׁשֵהַכְנִּתי, ֶאְסּפֹר 
אֹוָתם ְוָכְך ֵאַדע ַּכָּמה ֲאַנְחנּו]2[. ב"ה ִהְתָּבֵרר ֶׁשָאנּו מֹוִנים ָמאַתִים 
ֶבט ְיהּוָדה]1[  ֶאֶלף ַחָּיִלים, ּוְבנֹוָסף ֵיׁש ַּגם ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִמּׁשֵ

אֹוָתם ָסַפְרִּתי ְּבִנְפָרד, ִּכי ֵהם ִּגּבֹוֵרי ֲחִיל ְּגדֹוִלים.
ִהְתָקַרְבנּו ְלִעיר ֲעָמֵלק]3[ ֲאָבל ֵיׁש ָּכאן ְּבָעָיה: ַהֵקיִני ָּגר ְּבתֹוְך 
ָהֲעָמֵלִקי. ַהֵקיִני ֵהם ֶצֱאָצֵאי ִיְתרֹו, ְוֵהם יֹוְׁשִבים ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה, 
ַּבֶּנֶגב ַּבֲעָרד. ֵהם ָּבֲחרּו  ָלגּור ָׁשם ְּכֵדי ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִמַיֲעֵבץ ֶׁשָּגר 
ָׁשם. ֵהם ֲאָנִׁשים ַצִּדיִקים, ֲחֵבִרים ֶׁשָּלנּו ]4[. ָלֵכן הֹוַדְעִּתי ָלֶהם:
- ָאָּנא ִמֶּכם, סּורּו ִמן ָהֲעָמֵלִקי, ִּכי ֲאִני ַחָּיב ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה 

ֶנְגּדֹו, ּוֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה ַאֶּכה ַּגם ֶאְתֶכם.
ם ]4[. ֵהם ָאֵכן ָׁשְמעּו ִלי ְוָיְצאּו ִמּׁשָ

ִהִּגיַע ַהְּזַמן ָלֵצאת ַלְּקָרב ַהָּגדֹול. וד' ָהָיה ְּבָעְזֵרנּו.
ִנַּצְחנּו ֶאת ֲעָמֵלק ִּבְׁשָטִחים ִנְרָחִבים ְמֹאד, הֹוֵצאנּו ַלהֹוֵרג 
ֶאת ָּכל ָהאֹוְיִבים ְּכִפי ֶׁשִּנְצַטֵּוינּו ִמִּפי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא. ַרק ֶאת 
ֲאָגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק ָּתַפְסנּו ַחי]5[, ְוַגם ָּתַפְסנּו ַהְרֵּבה צֹאן ּוָבָקר]6[.

ָמה ַנֲעֶׂשה ְּבָכל ֵאֶּלה? ֲאִני ָיכֹול ַלְחׁשֹב...

_____________________________________
1.  שמואל א   טו   ד.

2.  שם   רש"י  ומצוד"ד.
3.  שם   ה.

4.  שם   ו,   ורש"י.
5.  שם   ז - ח.

6.  שם   ט.
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>  >  >

>  >  >
ושאלתי:  אמרתי,  נפש!",  מסירות  איזו  "וואו, 
אני  שלו?  לשמחה  קשור  זה  איך  אבא,  "אבל 

הייתי יוצא בדיכאון מכל זה..."

חיים  שר'  משפט  לך  "אצטט  ואמר:  חייך  אבא 
חייב  אני  חיי  כל  שאת  לך,  'דע  פעם:  לי  אמר 
בליבי,  ה'  שנתן  השמחה  לולא  שלי.  לשמחה 
לא הייתי שורד את כל הסבל הזה'. חיים סיפר 
על-אנושיים  כוחות  לו  נתנה  שהשמחה  לי 
להתמודד עם המצבים הקשים. ופעם אחת היא 

ממש הצילה את חייו..."

"זה נשמע מעניין, מה קרה לו?"

"מוטי, חיים לא ויתר על היהדות שלו גם בקור 
מוטלת  שהיתה  הפרך  ובעבודת  המקפיא 
סידור  בכיסו  נשא  תמיד  הוא  בסיביר.  עליו 
קטנטן שאותו הצליח להבריח עימו. מדי פעם, 
הוא  באיזור,  היו  לא  והאחראים  כשהשומרים 
תהילים  פרק  ו'חוטף'  הסידור,  את  מוציא  היה 
חשב  כשהוא  אחת,  פעם  קצרה.  תפילה  או 
שאין איש באיזור, הוא הוציא את הסידור הקטן, 
ורצה להתפלל עוד תפילה קצרה. אך הוא לא 
שם לב שמאחוריו, בפינה חשוכה, עמד לו אחד 

משומרי המחנה האכזריים..."

"וואו איזה פחד...", אמרתי במתח.

"השומר לא חיכה אפילו רגע. הוא קפץ לעברו  
וצעק: "עצור! מה אתה עושה? אתה  של חיים 

רוצה לסיים את חייך?!". לרגע חיים נאלם דום, 
אבל אז השמחה הטבעית שלו התעוררה, והוא 

החל להתפקע מצחוק..."

"מה אתה צוחק?!", צעק עליו השומר בכעס.

"ח ח ח, רק עכשיו הבנתי את הבדיחה שקראתי 
בספרון הזה... זו היתה בדיחה טובה..."

"בדיחה?! איזו בדיחה?", שאל השומר בתמיהה.

את  ממוחו  שלף  חיים  ר'  "ואז  המשיך:  אבא 
שלו  והמצחיקות  הטובות  הבדיחות  אחת 
כמעט   השומר  הכועס...  לשומר  אותה  וסיפר 
'התפקע מצחוק' מהבדיחה... הוא אמר לחיים: 
"טוב! טוב! ח ח ח, זו היתה הבדיחה הכי טובה 

ששמעתי... חזור לעבודתך..."

"חיים ממש ניצל בזכות רוחו הטובה והשמחה 
אומר  הוא  זה  על  תמיד.  אותו  שאופפת 
אבא  סיים  חייו".  את  הצילה  שהשמחה   תמיד 

את סיפורו.

אחד  "דבר  בחיוך,  לאבא  פניתי  אבא",  "אבל 
החסרת בסיפור היפה הזה..."

"מה החסרתי?"

"לא סיפרת לי מה היתה הבדיחה המצחיקה!"... 
אבא  אמר  לי...",  סיפר  לא  הוא  זה  את  "אה, 

ושנינו פרצנו בצחוק...
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ושאלתי:  אמרתי,  נפש!",  מסירות  איזו  "וואו, 
אני  שלו?  לשמחה  קשור  זה  איך  אבא,  "אבל 

הייתי יוצא בדיכאון מכל זה..."

חיים  שר'  משפט  לך  "אצטט  ואמר:  חייך  אבא 
חייב  אני  חיי  כל  שאת  לך,  'דע  פעם:  לי  אמר 
בליבי,  ה'  שנתן  השמחה  לולא  שלי.  לשמחה 
לא הייתי שורד את כל הסבל הזה'. חיים סיפר 
על-אנושיים  כוחות  לו  נתנה  שהשמחה  לי 
להתמודד עם המצבים הקשים. ופעם אחת היא 

ממש הצילה את חייו..."

"זה נשמע מעניין, מה קרה לו?"

"מוטי, חיים לא ויתר על היהדות שלו גם בקור 
מוטלת  שהיתה  הפרך  ובעבודת  המקפיא 
סידור  בכיסו  נשא  תמיד  הוא  בסיביר.  עליו 
קטנטן שאותו הצליח להבריח עימו. מדי פעם, 
הוא  באיזור,  היו  לא  והאחראים  כשהשומרים 
תהילים  פרק  ו'חוטף'  הסידור,  את  מוציא  היה 
חשב  כשהוא  אחת,  פעם  קצרה.  תפילה  או 
שאין איש באיזור, הוא הוציא את הסידור הקטן, 
ורצה להתפלל עוד תפילה קצרה. אך הוא לא 
שם לב שמאחוריו, בפינה חשוכה, עמד לו אחד 

משומרי המחנה האכזריים..."

"וואו איזה פחד...", אמרתי במתח.

"השומר לא חיכה אפילו רגע. הוא קפץ לעברו  
וצעק: "עצור! מה אתה עושה? אתה  של חיים 

רוצה לסיים את חייך?!". לרגע חיים נאלם דום, 
אבל אז השמחה הטבעית שלו התעוררה, והוא 

החל להתפקע מצחוק..."

"מה אתה צוחק?!", צעק עליו השומר בכעס.

"ח ח ח, רק עכשיו הבנתי את הבדיחה שקראתי 
בספרון הזה... זו היתה בדיחה טובה..."

"בדיחה?! איזו בדיחה?", שאל השומר בתמיהה.

את  ממוחו  שלף  חיים  ר'  "ואז  המשיך:  אבא 
שלו  והמצחיקות  הטובות  הבדיחות  אחת 
כמעט   השומר  הכועס...  לשומר  אותה  וסיפר 
'התפקע מצחוק' מהבדיחה... הוא אמר לחיים: 
"טוב! טוב! ח ח ח, זו היתה הבדיחה הכי טובה 

ששמעתי... חזור לעבודתך..."

"חיים ממש ניצל בזכות רוחו הטובה והשמחה 
אומר  הוא  זה  על  תמיד.  אותו  שאופפת 
אבא  סיים  חייו".  את  הצילה  שהשמחה   תמיד 

את סיפורו.

אחד  "דבר  בחיוך,  לאבא  פניתי  אבא",  "אבל 
החסרת בסיפור היפה הזה..."

"מה החסרתי?"

"לא סיפרת לי מה היתה הבדיחה המצחיקה!"... 
אבא  אמר  לי...",  סיפר  לא  הוא  זה  את  "אה, 

ושנינו פרצנו בצחוק...

5 4

האיש השמח
מבית  השמח  האיש  את  מכיר  אתה  "מוטי, 

הכנסת?", שאל אותי אבא, ערב אחד.

הרבה  מכיר  "אני  שאלתי,  השמח?!",  "האיש 
אנשים שמחים... מי זה האיש השמח?"

בבית  יושב  הוא  במיוחד.  שמח  איש  זהו  "לא, 
שהיה  זה  נו,  ימין.  מצד  לכניסה,  קרוב  הכנסת 
קטן"...  יותר  קצת  כשהיית  סוכריות  לך   נותן 

אמר אבא.

כפוף.  קצת  שהולך  הזה  הזקן  ברור!  "אה... 
תמיד אהבתי את הסוכריות שהוא נתן לי. הן היו 
היו  אחרים  שאנשים  מהסוכריות  טעימות  יותר 

נותנים"... אמרתי.

"ואתה מבין למה אני קורה לו 'האיש השמח'?", 
שאל שוב אבא.

וצוחק.  מחייך  תמיד  הוא  שכן...  לי  נראה  "כן, 
מסכן...  ואולי  כפוף  קצת  נראה  שהוא  למרות 
אפילו  ולפעמים  מחייך  הוא  תמיד   אבל 

מספר בדיחות".

המדובר",  במי  שהבנת  מבין  אני  עכשיו   "אז 
אמר אבא.

לו  קרה  מה,  עליו?  שואל  אתה  למה  "אבל 
משהו?", הקשיתי.

ממשיך  ה'  וברוך  ושלם  בריא  הוא  לא...  "לא, 
המופלג.  גילו  למרות  לתפילה,  יום  בכל  להגיע 
אלו  בימים  נכנס  אדר  שחודש  שבגלל  האמת, 
ובחודש אדר מרבים בשמחה, חשבתי לספר לך 
חשוב  דבר  היא  שהשמחה  מוטי,  לך,  דע  עליו. 
מאוד בחיים, וגם בעבודת ה'. כמובן, אינני מדבר 
על הוללות, אלא על שמחת חיים, חיוך וטוב לב. 
הביטוי  הוא  עליו,  שדיברנו  זה  אדם   - מבחינתי 

לשמחה האמיתית". 

השמח  "היהודי  בסיפורו:  התחיל  ואבא 
עלה  הוא  בוסטרובסקי.  חיים  נקרא  הזה 
שנה,  כעשרים  לפני  המועצות  מברית 
הפצת  באשמת  בסיביר,  קשה  גלות   אחרי 

יהדות וציונות".

יהודים שגלו לסיביר, זה בטח  "אה, שמעתי על 
היה לו מאוד קשה", אמרתי.

מוטי. הגב הכפוף שלו מראה כמה עבודה  "כן, 
הוא  הוא עבר שם, בתנאים קשים ביותר.  וסבל 
ידע מראש שזה מה שיקרה  תמיד אומר שהוא 
אחד  ויום  בסתר,  ועברית  תורה  לימד  הוא  לו. 
הגיעו אנשי הק.ג.ב, אסרו אותו והחרימו לו את 
יקרה  לו שזה  למרות שהיה ברור  כל הספרים. 
בזמן כלשהו, הוא החליט למסור את הנפש על 

לימוד התורה והיהדות".

מּוַסר ַהְׂשֵּכל
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    פינת
ִּמַה    ְׂשָחִקים

meirkids.co.il

נכון או לא?

1.  ארון הברית היה עשוי מעצי שיטים ומזהב

2. לארון הברית היו 4 טבעות

3. המנורה היתה עשויה מכסף מצופה זהב

4. הנר המרכזי במנורה היה גבוה יותר משאר הנרות

5. גובה השולחן היה אמה וחצי

6. את הקנים של המנורה יצרו בנפרד, וחיברו אותם אחר כך

7. הפרוכת הבדילה בין ההיכל לקודש הקודשים

Alon@meirkids.co.il !חידת חדגא: התדעו כמה פרחים היו במנורת הזהב?סוף!נהניתם מהעלון? ספרו לנו
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

ש: בזמן האחרון, עקב התבטאות של רב גדול, שוב 
התעורר פולמוס על מעמדה של האשה לעומת האיש. 

האם האשה פחותה מן האיש מבחינה רוחנית?
ת: ודאי לא, אך יש לה נתיבים אחרים.

ש: ומה הם?  אני יודע שהרב  כתב ספר שלם על 
עילאיותה של האשה בשם "בת מלך".  אך האם יוכל 

לתמצת במשפט אחד בצורה מופשטת?
ת: אני לא.  אך מרן הרב קוק כן: "יסוד השלמתה 

של האשה: עדינות הרגש הטהור והטוב – והשכל 
יעזור על ידו כפי המדה האפשרית" )עין איה שבת 

פ"ב אות ריג(.
ש: אז מה המובן של "בינה יתרה באשה"?

ת: "ההרגשה המוכנה בנפש להרגיש כל פרט וכל 
חלק במציאות ובחיים, שלא יתעלם בתוך הכללים 
הגדולים" )עין איה ברכות פ"ז אות לד(.  "לב רגש 
להרגיש יפה את הדברים בטעם, בנועם ויופי" )עין 

איה שבת פ"ב ג(.  "כל ההרגשות וההכרות הפנימיות, 
השלמתן הציורית מצד העדנה והרגש המתעמק  
בחופש, בהיותו בלתי כל כך משועבד לחשבונות 
רבים של העולם החיצוני" )עין איה שבת פ"ה אות 
עח(.  "בינת הנפש המרגשת" )שמונה קבצים א קצט(.

ש: איפה אפשר למצוא את ההגדרות האלה?
ת: בספרו של הרב יוסף קלנר, מילון הראיה, עמ' 

יט ועמ' תס.

שאלוני, מה דעתי על הרב קלנר? על דבריו? על 
האשה ומעלתה, על מקומה ביהדות.

ואומר - אהה! ואהוי!
לא סוגיית מקום-האשה זועקת פה לבירור, אלא 

סוגיית כבודם האמיתי של התורה וחכמיה. 
מי התיר לכתב צעיר ומתוקשר לחתוך שלוש דקות 

מתורה גדולה... 
ומי מאיתנו ייגרר אחריו בשטחיות ורדידות - להתיימר 

להבין וממילא אף להתייחס למקטע שכזה?! 
לא תקשורת מגזרית פה, אלא עיתונאות גזירית: גזיר 

גזור, זה אל-חזור!
הרי מהתורה עצמה ניתן לגזור כמה מילים, ולהסתפק 
בגזירים שיישארו: תרצח, תגנוב, תנאף, והכל הפוך. 

אז להתייחס לזה?! 
זו הזדמנות להתיישר לאמת הגדולה: 

משה קיבל תורה מסיני, ומסרה... ומסרה... ומסרה... 
והיא - התורה! והם - תלמידי החכמים! - 

הם המעמידים את ערכי האומה הפלאית הנשגבה הזו, 
ואת תודעתה, אורה, מגמתה, סדרי חייה, תרבותה. 
מי שרוצה לומר דעתו הפרטית הקטנה, בכל נושא 

שיבחר, יבוסם לו! 
אך לשם בירור ציבורי של דעתה ותודעתה ותרבותה 
של האומה הישראלית הקדושה - לך אצל חכמיה. 
וכי יש בדורנו ולו אחד, איש רגיל או אשה - שלמד 

או שלימד עשירית משעותיו של הרב קלנר? 
או המבין בהדרכתה של תורתו, ולו מקצת מזעיר 

מאמיתתה?! 
ידוע ש'האור החיים הקדוש', עלה את הר המירון 
בזחילה, מאימת רוממותו של רשב"י השוכן שם - 

בענווה, בצמא, ברצון מעמיק להבין את המערכה 
כולה! 

ואכן, יש פה מערכה: 
וכי נסתתמו עינינו מראות, שהמערב - כבר מזמן 
הכריז על מלחמת העולם השלישית: לייסד תרבות 

נהנתנית, ניהיליסטית, שונאת-עצמה... שונאת-חיים?! 
וממילא, מתייסדת תרבות המערב על שנאת ישראל, 
קעקוע תורתנו-תרבותנו, ובד בבד - קעקוע ושיבוש 

מקומה של האישה, אם כל חי. 
תרבות זרה, שכל כך מזלזלת באישה ומחפיצה 
ומחצינה אותה, ומנסה להכפיפה אל האופי הגברי, 

ופוגעת בעדינותה ובאצילותה... 
האשה, אשר תורתנו כה מוקירה, מרוממת ומכבדת. 
ברוך ה', זכינו, שיש גדולי תורה בדורנו, שמתייצבים 
במערכה  הפריצות,  פרצות  את  לסתום  בגופם 

העולמית הזו. 
אז הסכת, בענווה, ושמע ישראל... 

אשא עיני אל ההרים )אל תלמידי החכמים( 
מאין )מהכרת הענווה באינותי...( יבוא עזרי.

עזרי מעם ה', ותורתו, וחכמיה!!!

גבע

כשהנשמה משערת עד כמה איש ישראל מוכרח הוא קודם כל לדעת את 
תורת ישראל. ועד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים 
על יסודות מעשיים בחיי הציבור ובחיי היחיד, מתעוררת תשוקה גדולה 

ללימוד התורה המעשי, המורה את דרכי החיים... 
שמונה קבצים ג רס

הרב שלמה אבינר

האם האשה פחותה מן האיש? ראיון

קצת ענוה!

לידידי ומוקירי מכון מאיר היקרים!
בתרומתכם "למכון מאיר" הנכם מקיימים מצות 

זכר למחצית השקל
תרומות אלו מסייעות בידינו להרבות אהבה ואמונה בישראל

ולקרב רחוקים לאבינו שבשמים.
כ"כ ניתן להעביר דרכנו 

מתנות לאביונים שיועברו בו ביום
זכות זאת תעמוד לכם ותבורכו מן השמים בכל טוב סלה.

בברכת פורים שמח
דב ביגון

לתרומות חייגו: 02-6461320/8

”ליהודים 
הייתה אורה 

ושמחה 
וששון ויקר“

 דעה / גבע ראפ


