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 1113 גליון   | ה'תשע"ז  ניסן  ד'  ויקרא  פרשת  שבת   |  בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
אשרי הדור שמנהיגו 

עושה תשובה
קרבן חטאת בא לתקן ולכפר על קלקולים וסיבוכים של אנשים שונים, 
מהפשוטים שבעמך ישראל ועד ראשי ומנהיגי האומה. התורה מונה שלושה 
מנהיגים. הכהן הגדול, אשר משפיע בברכותיו, בתפילותיו ובעבודתו על האומה, 
אבל כאמור יכול לחטוא, ככתוב "ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם" )ויקרא 
ד ג(. כשהכהן הגדול חוטא, אשמת העם היא, כי הם תלויים בו לכפר עליהם 
ולהתפלל בעדם ונעשה מקולקל )עיי"ש רש"י(. הסנהדרין, ככתוב "ואם כל 
עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל" )ויקרא ד יג(, כפירוש רש"י: עדת 
ישראל: אלו סנהדרין, שטעו להורות את האסור שהוא מותר ועשו הציבור 
על פיהם. והמלך, המנהיג המדיני, ככתוב "אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל 
מצוות ה' אלוקיו אשר לא תעשנה בשגגה ואשם". רש"י, בהתייחסו לנשיא 
שמקריב קרבן חטאת ומתוודה על קלקולו, אומר "אשר נשיא יחטא" - לשון 
אשרי. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו, קל וחומר 

שמתחרט עליה.

נכון לעכשיו, אשרי דורנו שזכינו לעצמאות מדינית ויש לנו הנהגה 
מדינית ובראשה עומד ראש ממשלה, אשר עליו מוטלת האחריות להנהיג את 
המדינה בטוב במעלה הדרך לגאולה השלמה, ואשרי הדור שראש הממשלה 
ייתן על לבו את הטעויות שעשה הוא או אלה שלפניו וימצא דרך לתקן אותן. 
בין הנושאים שעומדים על סדר היום הלאומי מצוי התחום המדיני והחברתי.
בנושא המדיני – יש להתמודד עם הסכנה המאיימת על מדינתנו מצד 
הערבים מבית ומחוץ. יש לחזק את הקשר והזיקה של העם לארץ ישראל 
כולה, לחזק את ההתיישבות ולבטל כל תוכניות ומחשבות הזויות של הקמת 

מדינה ערבית בארץ חיינו ח"ו.
בנושא החברתי – יש לחולל שינוי ממשי ומהותי בחינוך הניתן לילדי 
ישראל. יש לחנך לערכים, לאידיאלים, להיות בני אדם טובים התורמים לכלל 
ישראל. ואין לך דרך נכונה ואמתית לטהר את האווירה החברתית כיום, וגם 

את התא המשפחתי - אלא על ידי חיזוק הזיקה ליהדות באהבה ובאמונה. 
על אלו צריך המנהיג המדיני, דהיינו ראש ממשלתנו, לתת את לבו ולתקן 
את הטעון תיקון, ומתוך כך תהיה לו סיעתא דשמיא ותתקיים בנו הבקשה: 
"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה" 

)מתוך התפילה(.
מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

"כאילו הקריב נפשו"
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 2

שכלות הלב
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 3

 מעשה ממנעול שנפרץ. 
לפרשה הרב זיו רוה / 3

 שבטיות למען הכלל
המחלוקת והאחדות נתן קוטלר / 4

"ובישראל יתפאר"
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

להיות בני חורין בנישואין
זוגיות אסתר אברהמי / 6

הרב דב ביגון ובית מכון מאיר
משתתפים באבלו של יקירנו 

ר' דניאל שרחטון וב"ב יבדל"א 
על מות אחותו 

שרה ביג'ט כהן בת גוהר ע"ה 

בבניין ירושלים תנוחמו

הרב דב ביגון, בית מכון מאיר 
ומערכת העלון "באהבה ובאמונה"

משתתפים באבלם הכבד של 
הרב דוד ורחל לנדאו ומשפחתם יבדל"א

על מות בנם שמואל יאיר חי ז"ל 
בבניין ירושלים תנוחמו

יושבים שבעה ברחוב בן ציון 22א ק.משה ירושלים

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן הרב שמואל אייזיק הכהן ז"ל
נלב"ע כ"ח אדר ב' ה'תשנ"ז

תנצב"ה 

השנה כמו בכל שנה "מכון מאיר" 

אוסף חמץ 
לפני הפסח

יבש וסגור בלבד 
לחלוקה למשפחות לאחר הפסח

השנה 
נותנים את 

ה"קמחא דפסחא" 
למכון מאיר

פרטים בעמו„ 2
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מועד  מאהל  אליו  ה'  וידבר  משה  אל  "ויקרא 
לאמר... אדם כי יקריב מכם קרבן לה' " )ויקרא,א(. 
נדבה.  בקרבן  כאן  שמדובר  אותנו  מלמד  רש"י 
נפשו  חשקה  שכאשר  התורה  אותנו  מלמדת 
של האדם להקריב קרבן לה' והוא רוצה דרך זה 
קורבן  בהבאת   הדבר  ניתן  בוראו,  אל  להתקרב 

נדבה לה'.
הקורבנות הראשונים שהתורה עוסקת בהם 
מדובר  הצאן".  ומן  הבקר  מן  הבהמה  "מן  הם: 
לקנות  משגת  שידם  יחסית  עשירים  אדם  בבני 

בהמה יקרה ולהביא אותה קורבן נדבה לה'.
להביא  משגת  ידו  ואין  עשיר,  שאינו  אדם 
ואף  יכול להביא קרבנו מן העוף.  קרבן בהמה, 

הוא מתקבל כקרבן עולה לפני ה'.
אך החידוש היותר גדול הוא בקורבן המנחה 
נאמר שם בהמשך "ונפש כי תקריב קורבן מנחה 
לה' סולת יהיה קורבנו". גם האדם העני ביותר 
שיש לו רק כמה שקלים לקנות קמח יכול להיות 
של  הזו  המיוחדת  ה'  לעבודת  ושייך  שותף 
נחשב  קורבנו  מזו,  יתרה  עולה.  קורבן  הקרבת 
אף יותר משאר הקורבנות. כך מלמדנו ר' יצחק: 
"מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש )-נפש 
כי תקריב( אמר הקב"ה מי דרכו להביא מנחה, 
כאילו  עליו  אני  מעלה  בהמות(  לו  )שאין  עני! 

הקריב נפשו".
רצונו  את  ורואה  ולב  כליות  הבוחן  הקב"ה 
האמיתי של העני להידבק בו, אינו מזלזל חלילה 
בקורבנו הדל, להפך, הוא יודע כמה הוא מתאמץ 
הזו.  כדי להביא את המנחה  וחוסך מפת לחמו 
אני  ומעלה  חפץ  אני  בזו  ואומר,  בה  הוא שמח 

עליו כאילו הקריב נפשו לפני.
וממידה זו של הקב"ה נלמד גם אנחנו בחינוך 

ילדינו.
קטנה  בישיבה  ילמד  שהנער  שואפים  אנו 
בלימוד  היום  שעות  ברוב  יעסוק  תורנית,  או 
כראוי.  בזמנם  ובתפילות  מצוות  וקיום  התורה 
הזה.  במצב  אינם  שעדיין  רבים  ילדים  יש  אך 
קשה  ולילה,  יומם  בתורה  לעסוק  יכולים  אינם 
מתקשים  ואף  בזמנן  לתפילות  לקום  להם 
להתמיד בשלוש תפילות כסדרן. ובכל זאת, אנו 
רואים אותם דבקים במצוות מסוימות, מהדרים 
ושליחות.  אידיאל  בה  רואים  שהם  בעשייה 

יוסף  לקבר  כניסה  הארץ,  יישוב  לדוגמה: 
מקפידים  רבים  וכדו'.  שערים  סיבוב  במסירות, 
על קריאת תיקון הכללי בכל יום בדבקות ועוד 
ועוד. לעיתים נוטים הורים ומחנכים לזלזל בכך. 
הם מתוסכלים מכך שהבן או הבת אינם הולכים 
בדרך האמונית שלהם ובדרכם בעבודת ה'. הם 
אף חוששים שמא ימצאו דרכים שונות ומשונות 

בעבודת ה'. 
נראה שהעניין שלמדנו לעיל שייך גם לכאן. 
אותה דבקות, אפילו מועטה, שיש לנער/ה היא 
עכשיו  הוא  זה  דרך  תקריב".  כי  "נפש  בבחינת 
בזה  נזלזל  אם  לאלוקיו.  עצמו  ומחבר  מקשר 

ונמעיט בערך הדבר, אנו עלולים חלילה, לגרום 
של  לריבונו  שלו  מהקשר  מוחלט  לניתוק  לו 

עולם.
הזו  ובדרך  הזה  ברצון  לשמוח  עלינו 
ולעודד. לחזק  הוא  תפקידנו  לה'.  להתקשרות 

ללמוד מהקב"ה שמקבל את המעט הזה ולראות 
בנשמתו  שנמצא  לדבקות  גדול  לרצון  סימן  בו 
מתוך  הזו.  בדרך  מופיע  הוא  וכרגע  הטהורה 
העידוד שלנו ידע הנער לייקר את המעשים שלו 
ויעלה  ימשיך  כך  ומתוך  בו,  שקיים  הטוב  ואת 
מצוותיו  וקיום  ה'  אהבת  במעלות  בעזהי"ת 

בדבקות ובמסירות. 

"כאילו הקריב נפשו"
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

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

מבית

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

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

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

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

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

ניתן לתרום
 www.meirtv.co.il :(מאובטח) בטלפון: 02-6461320 / באתר
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התרומות עבור קמחא דפיסחא

בס"ד  | ערב פסח התשע“ז

לידידי "מכון מאיר" היקרים
שלום וברכה,

"כנ‚„ ‡רבע‰ בנים „יבר‰ ˙ור‰ ‡ח„ חכם ‡ח„ ר˘ע ‡ח„ ˙ם 
ו‡ח„ ˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול"

זכינו וב"מכון מאיר" לומדים כל הבנים:
יש בו חכמים היודעים ללמוד ומוסיפים לקח על מנת ללמד.

ישראל,  לכלל  ושבים  מהכלל  עצמם  שהוציאו  כאלו  לשעבר  "רשעים"  בו  יש 
לתורת ישראל ולארץ ישראל.

ישנם תמימים השואלים "מה זאת?" ולומדים שאין זאת אלא תורה.
ולאלו "שאינם יודעים לשאול" אנו פותחים פתחי תשובה מאהבה.

ב"מכון מאיר" קיבוץ גלויות פשוטו כמשמעו – מאות תלמידים מהארץ ומכל 
ודרכם  עצמם  את  ומוצאים  זהותם  את  מחזקים  יהדות,  לומדים  תבל  קצות 

בחיים.
"ערוץ מאיר" למבוגרים ולילדים  מגיע לרבבות בתים בישראל בארץ ובעולם, 
מאיר בבתים אור של תורה באהבה ובאמונה, מחולל שינוי גדול לטובה בקרב 

רבבות באורותיו המתוקים.
גיליון פרשת השבוע "באהבה ובאמונה" מופץ בכל הארץ ותורם גם הוא את 

תרומתו בדברי התורה המקורייים באהבה .
ברובו  ומתקיים  אדיר  וכספי  ארגוני  מאמץ  דורש  הזה  הגדול  המפעל  כל 

מתרומת ידידי "מכון מאיר" ומוקיריו.
הרינו פונים לכל ידידינו ומוקירינו להיות שותפים ולתרום למפעל הגדול והחשוב  

בנדיבות לב גם דרך הוראת קבע אם אפשר .

זכות תרומתכם תעמוד לכם
ותבורכו מן השמים בברכת אבות "בכל מכל כל".

 בברכת חג פסח כשר ושמח
בהוקרה ובאהבה,
 דב ביגון 
ראש המכון

ח לו" ַ̇ ̇¿ּ פ¿ּ ‡ַ"
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לפרשה
הרב זיו רוה

כבר                           מעשה באֹומן, אשר מילדותו 
נודד  ובנערותו  כישרונו.  לפיתוח  ליבם  הוריו  נתנו 
היה מעיר לעיר, וממדינה למדינה, לילך אצל גדולי 
המורים המומחים ובעלי מקצוע. וכיוון שדל אמצעים 
והיו  ניקיון,  לעבודות  להם  עצמו  היה  משכיר  היה, 
ובדרך  מלאכתם.  רזי  בתמורה  אותו  מלמדים  אלה 
ובכיס  עדינה.  ונגרות  קדרות  ציור,  צורפות,  למד  זו 
שתפרה לו אמו, חוסך היה מעט כסף, וקונה חומרי 
גלם ונותן בהם צורה. ובדוחק מוכר היה את יצירותיו, 
כיוון שלא רבים הם היודעים להעריך אומנות באמת. 
ויוצר  נוספים,  חומרים  קונה  היה  שהרוויח  ובכסף 
גם בהם ומוכרם, וכן הלאה. עד שהצליח לאחר זמן 
ששימשו  מלאכה  בית  ולשכור  חלומו  להגשים  רב 
קפה  בתי  בין  עיר  של  הראשי  ברחובה  כחנות,  גם 
ומסעדות. והיו אנשים ותיירים נכנסים ומביטים עליו 

במלאכתו, וקונים מדי פעם מיצירותיו. 
פרץ  לביתו,  שהלך  אחר  אחד,  יום  של  בסופו   
אדם את מנעול דלת בית המלאכה. ושלט גדול עם 
אורות מהבהבים תלה אותו אדם, מעל פתח חנותו, 
'כל החנות - חינם'. והיה הדבר מוזר בעיני העוברים 
והשבים. ישרים שבהם אמרו, משהו כאן 'מריח לא 
טוב', מדוע שיחלק אדם סחורתו בחינם? וגמרו בלבם 
לנו  מה  שאמרו,  אחרים  גם  היו  אך  להיכנס.  שלא 
להיכנס לבדיקות וחקירות, 'כשנותנים לך - קח', אולי 
האדם בפתח בעל החנות הוא, ואולי לא, מי יודע? 
מקהל  צדיקים  יותר  להיות  צריכים  אנו  אין  מ"מ, 
השועטים אל המדפים. והיה כל הנכנס לחנותו, נוטל 
חנותו  עד שהתרוקנה  בחטף,  שניים  או  אחד  פריט 
מול  עמד  לחנותו  האומן  כשהגיע  בבוקר  לגמרי. 

השלט המהבהב, ולא האמין למראה עיניו...
מסביר,  ְוִיְׁשְמֶרָך1"  ה'  "ְיָבֶרְכָך  הפסוק  על  רש"י   
ְיָבֶרְכָך ה', שיתברכו נכסיך. אך דבר זה לבדו אין בו די, 
צריך גם שִיְׁשְמֶרָך, שלא יבואו עליך שודדים ליטול 
ממונך. ובאמת הגזל הוא דבר קשה מאוד לאדם, עד 
שאמרו חז"ל כי "הגוזל את חברו שווה פרוטה, כאילו 

נטל נשמתו ממנו"2. לא כל עבירות יכול אדם לתקן, 
אך את "ֹלא ִתְגזֹל"3, אפשר. זהו 'לאו הניתק לעשה', 
כלומר אם גזל אדם, יכול הוא לתקן ע"י מצוות העשה 
שבפרשתנו, "ְוָהָיה ִּכי ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה 
ֲאֶׁשר ָּגָזל4". "ָּכל ֶּדֶרְך ִאיׁש ָיָׁשר ְּבֵעיָניו", לכן מורה הוא 
לעצמו היתר בכל דרכיו ... לפיכך ביום שישים אשם 
בנפשו ויכיר טעותו, וכי לא טוב עשה בעמיו, זה הוא 
שאמר "ְוָאֵׁשם", שיאשים את עצמו. ואז ודאי יתן אל 
לבו לשוב בתשובה, "ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל""5. 

 אחרוג הפעם ממנהגי במסגרת זו, ואשתף בדבר 
מחיי הפרטיים, כיוון שרואה אני בזה צורך תורני כללי. 
לאחרונה גיליתי דבר שגרם לי צער רב. מלבד היותי 
מלמד במכון מאיר, אני מתעסק גם במוזיקה, אמנם 
באופן צדדי, אך זיכני ה' ית' להוציא שני אלבומים. 
עיסוקי בזה בא מתוך אמונה, שבד בבד עם התחייה 
הלאומית, נוצר גם צורך אמתי ומהותי שתקום לתחייה 
מאות  השקעתי  לכן  קודש.  של  ותרבות  יצירה  גם 
לנגנים,  ומשכורות  אולפן  שעות  רב,  וממון  שעות, 
עד שלפני כשנתיים יצא האלבום האחרון של הרכבי 
'גן רוה'- 'צור לבבי'. להפתעתי גיליתי ששה אתרים 
אחד  אתר  האלבום.  של  חינם  הורדה  המאפשרים 
הגדיל לעשות וציין שעד כה דרכו היו 738 הורדות 
לאלבום. בחשבון פשוט, אם דומים המספרים בשאר 
האתרים, הרי שנגזלתי במאות אלפי שקלים. אתרים 
אלו בחרו להם שם מטעה: דוסינט, WinDos, פורטל 
הדת היהודית, dj אך שמח והשאר הם אתרי שיתוף 
להוריד  בדרישה  האתרים  עם  קשר  יצרתי  קבצים. 
מיד את אפשרות ההורדה או ההשמעה. בעל אתר 
נוסף בשם JewishMusic, שהעלה את כל האלבום 
עצמו  הטריח  להורדה,  לא  אך  חופשית  להאזנה 
להסביר לי, שהרעיון של האתר הוא פשוט סוג של 
זו איננה הנגשה, אלא הגשה  הנגשה לקהל החרדי. 
את  לשמוע  אפשר  אם  דיסק  לקנות  מדוע  גזל.  של 
כולו כל רגע? היכן ההתייחסות לזכויות היוצרים של 
האומן הכתובות על העטיפה? באותיות קידוש לבנה 

כתבתי, 'לא תצרוב'. "סאה מלאה עוונות, מי מקטרג 
בראש? זה גזל!"6.

על  השומר  גוף  לאקו"ם,  הטיפול  את  העברתי   
זכויות האומנים, אך לדעתי העומדים מאחורי האתרים 
הללו אנונימיים. מכל מקום, זעקתי היא זעקת אומנים 
רבים כיוון שהדבר נפוץ מאוד. האינטרנט, מלבד שאר 
חסרונותיו, גורם גם לאנשים שיהיה לבם גס בגזל, בין 
כיוון שדלת החנות  ובין המורידים תכנים.  המעלים 
מבין  ישר  גוי  אפילו  כפתור.  על  ללחוץ  קל  נפרצה, 
שכך לא מתנהגים, ומישהו עומד מאחורי אלבום או 
ואין צורך בציווי של התורה  גזולה,  מאחורי תוכנה 
לכך. אלא שזיכנו ה' שגם על דברים פשוטים כל כך 
נקבל שכר מצוות, "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, 

לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". 
הבעלים,  התייאשו  בלבבו,  אדם  יאמר  שמא   
והרי זה דומה לאבדה ששטפה נהר, ולזוטו של ים, 
ולשלוליתו של נהר7. אין הדבר כן. זה נאמר על אסון 
טבע, אשר מולו עומד האדם חסר אונים, וכיון שאין 
בנידון  אך  מתייאש.  הוא  הרי  מאומה  לעשות  בידו 
מערב  יכול  ואם  הגזל,  על  ומוחה  צועק  הוא  דידן, 
היא  ישרה  סברא  מקום,  מכל  החוק.8  את שלטונות 
מפני  רק  הפקר,  הופכת  אינה  אדם  של  שפרנסתו 

שמישהו 'נידב' אותה לרשת. 
 "ְוִהֵּנה ִּדְמַעת ָהֲעֻׁשִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם"? המעוניין 
לעזור ולחזק את תחיית תרבות הקודש, ניתן לפנות 
אלי למייל Zivraveh1@gmail.com, או דרך האתר 

המצוין גם למטה, 'גן רוה, מוזיקה אתנית יהודית'.

1. במדבר ו                                            2. ב"ק קי"ט.
3. ויקרא יט יג                                        4. ויקרא ה כג

5. ע"פ כלי יקר שם                                6. קהלת רבה א'
7. בבא מציעא כד:                                 8. ועיין במאמר 'לא תצרוב' של

    מו"ר הרב שלמה אבינר שליט"א

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

שכלות הלב
בכמה גירסאות של המשנה1 מופיעה התפרטות 
נוספת: "שכלות הלב", שהוא ביטוי קרוב ל"בינת הלב". 
]"שכלות" מופיעה לפעמים גם במובן של שטות, כגון 
בקהלת: "סכלות"2. לפעמים פעולות הפוכות משתייכות 
לאותו שורש, כגון: "לשרש" שמובנו לעקור שורש, 
לעומת "להשריש" שמובנו להכות שורש[. הביטוי 
שכלות הוא על משקל עבד - עבדות, מלך - מלכות. 
השכלות היא הבנה גדולה מאוד שמקיפה את כל 
מהות האדם. "שכל טוב לכל עושיהם"3. שכל ובינה 
הם מושגים קרובים, אבל לא זהים. בברכה הראשונה 
של תפילת 'שמונה עשרה' אנו מבקשים: "חכמה בינה 
ודעת". החכמה כוללת ידיעות והנחות ראשוניות, 
ומתוכה מופיעה הבינה שהיא התבוננות בדבר על 
פי החכמה. בספר שמואל נאמר: "ונבון דבר"4 — זאת 

אומרת "מבין דבר מתוך דבר"5. ראשית כל מבריקה 
הברקה, הרגשה שכלית, ומתוך כך הפרטים מתפרטים 

ומתבררים.
לסיכום: הקבוצה הראשונה כוללת ארבעה-חמישה 
דברים, שהם עצם עובדת הלימוד. לימוד תורה שייך 
לכל עם ישראל בכללו, והוא מתחיל בתלמוד תורה. 
אמנם, הלימוד צריך להיות שלם: הדבר מתבטא 
בעריכת שפתיים, בפה מלא ובשמיעה. אצל אדם 
נורמלי, האוזן צריכה להיות קשובה לשמיעת הדברים 
הנמסרים במשך דורות מפי השמועה, ממקור דבר 
ד' אל משה בהר סיני: "אם שמוע תשמעו", "שמע 
ישראל". הבריאות הנורמלית של השמיעה מופיעה 
מתוך מה שנאמר ומתוך מה שאתה אומר. כמובן, לימוד 
צריך להיות בהבנה, ולא סתם אמירת מילים. אמנם 
יש הבנה שבמוח ויש הבנה שבלב. כאשר מחלקים 
בין השכל לבין הרגש, הרי השכל הוא החלק היותר 
עליון שבאדם. כמו כן, ישנה הקבלה בין המוח והלב. 
המוח מבטא את החלק האינטלקטואלי שבאדם. אמנם 
לפעמים הבנה שבלב היא הבנה עליונה יותר הנובעת 

מן החיוניות שבאדם. הלב הוא מרכז מירוץ הדם 
והחיים, מרכז החיוניות. בינת הלב היא בינת החיים 
כולם, בינת האישיות כולה, בינת "לב נבון" של שייכות 
וחיוניות. "כי אם בתורת ד' חפצו, ובתורתו יהגה יומם 

ולילה"6. התורה היא שלו7, היא עצמיותו.
המונח 'שכל' אינו מוזכר במשנתנו בפירוש, אבל 
הוא שייך לעניין. בחקר הלשון ישנן כמה מילים 
נרדפות, כגון: שכל ובינה. ישנה בינה ליבית חיונית 
וישנו שכל. רק אחר כך מופיעה בפירוש "שכלות 
הלב". אין הכוונה לשכלות במובן של "סכלות מעט" 
שבספר קהלת או "בנים סכלים"8 שבירמיהו, אלא 
לשכלות במובן של שכל. האדם הלומד הוא אדם 

שמדבר ושומע מתוך הבנה9.

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

 3. תהלים קי"א י'.
 4. שמואל א' ט"ז י"ח.

 5. סנהדרין דף צ"ג עמ' ב'.
 6. תהלים א' ב'.

 7. קידושין דף ל"ב עמ' ב'.
 8. ירמיהו ד' כ"ב.

 9. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 147-8.

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

מעשה 
ממנעול שנפרץ. 
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שבטיות למען הכלל
בשבוע שעבר ראינו את שיטת הנצי"ב מוולוז'ין על הסכנה באחידות 
ואת הברכה ברבגוניות. הפעם נראה שרק מתוך עשיה למען הכלל 

ניתן לייסד כראוי את השבטיות.

בשם כל עם ישראל 
פעם אחת נכנס 'מתנגד' לבית הכנסת בשעה מאוחרת בבוקר וראה שם 
את אחד החסידים שמסתובב עם טלית על כתפיו כאילו עדיין לא התפלל 
שחרית. "איך ייתכן שלא התפללת עדיין שחרית?!" שאל המתנגד את 
החסיד "אתה יודע מה הספקתי כבר לעשות היום? כבר הספקתי ללמוד 
ולהתפלל, ואילו אתה עדיין לא התעטפת בטלית!" החסיד השיב לו 
"ממה נפשך, אם אתה למדת והתפללת בשם כל עם ישראל, יוצא שגם 
אני למדתי והתפללתי יחד איתך, אבל אם לא למדת והתפללת בשם כל 

עם ישראל, איזה ערך יש ללימוד ולתפילה שלך?" 

להיות מחובר לכלל
החיבור לכלל, הוא שנותן את הערך לשבטיות. בפרשת במדבר נאמר 
"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד 
ַיֲחנּו" )במדבר ב, ב(. ורש"י כותב "כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה תלויה 
בו. צבעו של זה לא כצבעו של זה, צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה 

בחשן, ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו". 
מדוע מדגיש רש"י שהדגל של כל שבט היה צבוע בצבע של אבן החושן 
השייכת לאותו השבט? ולמה דווקא מתוך הקשר לחושן יכיר כל אחד 

את דגלו?
נראה שהתשובה היא שבחושן היו שתים עשרה אבנים, אף שכל אבן 
ואבן מסמלת שבט אחר היא רק חלק מהפסיפס האנושי המרכיב את עם 
ישראל. ההרמוניה של כל האבנים יחד, שכל אחת משלימה את השניה, 
היא שנותנת לכל אבן ואבן את משמעותה. באותה דרך, כאשר כל שבט 
ושבט מחובר לכלל ומקדיש את כוחותיו להאדרת הכלל, הוא מקבל את 
משמעותו. שהרי רק מתוך עשיה למען הכלל ניתן לייסד כראוי את השבטיות. 

אחדות אינה אחידות
שאלה: בתקופת הגלות, עם ישראל התחלק לעדות עם מנהגים שונים. 
השאלה היא האם כשזכינו לקיבוץ גלויות, ישנו ערך לשמור על הזהות 
ה'שבטית' ולטפח תחושת שייכות עדתית, או שיש לשאוף לביטול 

ההבדלים וליצור נוסח ומנהגים אחידים? 
תשובה: אחדות אינה אחידות. אלא אדרבה אחדות אמיתית היא רבגוניות 
עם יכולת 'להכיל' ולכבד את ה'אחר'. ויותר מזה, דווקא הרבגוניות 
מביאה ברכה ועושר רוחני לאומה "כשהחיים פורחים, כשיש להם גילוי 
יצירה והמצע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על 
פי מטבע אחד וסגנון אחד" )אורות נב(. אלא דווקא על ידי "צירוף כל 
הדעות והפרצופים השונים יצא בניין הרמוני מתאים" )עין איה ברכות 
נח פסקה רפד(, משום ש"הבניין ייבנה מחלקים שונים, והאמת של אור 
העולם ייבנה מצדדים שונים, משיטות שונות, שאלו ואלו דברי אלוקים 

חיים" )עין איה ברכות סד פסקה שסא(.   
ואכן כך כותב הרב קוק למי שהתאונן על שינויי המנהגים שיש בעדות 
השונות בישראל – "אל תפול ברוחך, חביבי, אם על פי המסורת יהיו 
קיבוצינו, שבאו מגלילות שונים ושחיי הדת נתפתחו בצורות שונות, צריכים 
להחזיק כל אחד במנהגיו ומסורתיו; וממה שלבך יהמה איכה תשוב אלינו 
האחדות הלאומית? כי שתי תשובות בדבר: האחת - אין חילוקי ההוראות 
והמנהגים השונים פוגמים את האחווה, בזמן שכל אחד מכבד את המסורת 
של חברו. ועוד- יש בחילופי הגוונים משום עושר רוח, המתקבץ בצורה 

בכללות  הרמונית 
האומה" )אגרות הראי"ה 
מאמרי  וראה:  רד  ב, 
הראי"ה א' עמ' 45-48 
ישראל'(.  בתי  'לשני 

ולכן, לכל עדה בעם ישראל יש את האמירה הייחודית שלה המעשירה את 
כולנו. ולכן, יש בוודאי ערך לשמור על הזהות ה'שבטית' ולטפח תחושת 
שייכות עדתית, אך כל עוד שנשמרת הזיקה לכלל עם ישראל ומתוך כבוד 

למסורת של העדות האחרות.

האשכולות והעלים
זכיתי לשמוע פעמים רבות ממו"ר הרב מרדכי גרינברג, ראש ישיבת 
'כרם ביבנה' בהקשר זה את דברי הגמרא בחולין )צב, א( שעם ישראל 
נמשל לגפן: "אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו כגפן נמשלה, זמורות 
שבה - אלו בעלי בתים, אשכולות שבה - אלו תלמידי חכמים, עלין 
שבה - אלו עמי הארץ, קנוקנות שבה - אלו ריקנים שבישראל". אפשר 
לטעות ולחשוב שאם העיקר הוא האשכולות, לא צריך את העלים. אך 
הגמרא אומרת: "ליבעי רחמים איתכליא על עליא, דאילמלא עליא לא 
מתקיימן איתכליא ]=יבקשו האשכולות רחמים על העלים, שאילמלא 

העלים לא יתקיימו האשכולות[". 
אמנם העיקר הוא האשכולות )תלמידי החכמים(, אך חשוב לדעת שהעלים 
)עמי הארץ(, מגינים על האשכולות מהרוח ומהשמש )ראה: רש"י חולין 
שם( ולכן כל אחד חשוב וצריך את כולם )ראה: ספורנו בהעלותך(. 
וכפי שנהגו מאז ומתמיד לומר ב'כרם ביבנה' "מרגלא בפומייהו דרבנן 
דיבנה: אני בריה וחברי בריה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, 
אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו, כשם שהוא אינו מתגדר 
במלאכתי כך אני איני מתגדר במלאכתו, ושמא תאמר: אני מרבה והוא 
ממעיט - שנינו: אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים" 

)ברכות יז, א(. 
וכהדרכתו של הרב קוק "נתוודע איש אל אחיו בשם ישראל הכללי, לא 
בשם מפלגתי ומחנתי. נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן ומה 

לקבל מהאור והטוב זה לזה" )מאמרי הראיה א' עמ' 77(.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

המחלוקת 
והאחדות

חלק י"ג

נתן קוטלר

והשנה 
חודש מבצעים 
בהזמנות מהאתר!

החל מיום שלישי א' ניסן ועד יום שני ה' אייר
מבצעים על מגוון רחב של הוצאות: 

עין איה, שיחות הרב צבי יהודה, ספרי הרב טאו, 
ספרי הרב אבינר, מי מרום, ועוד....

 

היריד
השנתי המסורתי 

של חוסן ישועות
יתקיים השנה בין יום שלישי כ"ב ניסן – יום שני כ"ח ניסן

בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו 'היכל יעקב' הרב ריינס 17 
www.tora-shlema.co.il )במקום במכון מאיר(
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גודל הנחמות בפרקי הנחמה שבספר ישעיהו הוא בכך שבתוך 
הנחמות משולבות גם תוכחות כלפי ישראל. ישעיהו מגלה שוב 
ושוב כי גם בתוך חטאי ישראל, נשאר הקב"ה באהבה ובקרבה 
אליהם. אחת מן הנחמות המרכזיות היא גילוי יחס ה' לישראל 

גם בעוד הם שרויים בחטאיהם.
הפטרת ויקרא עוסקת בתוכחות כלפי ישראל בכלל וכלפי עובדי 
העבודה הזרה בפרט, אך היא נפתחת ומסתיימת בפסוקים העוסקים 
בקרבת ה' לישראל - "ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו" )מג, כא(; "ִּכי 
ָגַאל ה' ַיֲעקֹב ּוְבִיְׂשָרֵאל ִיְתָּפָאר" )מד, כג(. נאמרת כאן אמירה מפליאה 
מצד הקב"ה, ואמירה זו התמיהה את מלך כוזר בספר הכוזרי )מאמר 
ב, נא( – וכי כיצד יכול הבורא לומר שישראל שהם בשר ודם הם 
תפארתו? אך באמת כך הוא – הקב"ה מודיע לכל העולם שקידוש 
שמו בעולם ופרסום גדלותו תלויים כולם בעם ישראל. רק כאשר עם 
ישראל נגאל מייסוריו וגלויותיו, פוגש כל העולם את גדלות השגחת ה'.

פסוקים אלו ייחודיים ביחס לתיאורי קרבה אחרים של הקב"ה 
לישראל, ואנו נפגשים כאן עם הביטחון בגאולת ישראל במלואו. 
בפרק זה מבאר ישעיהו הנביא כי שם ה' מתגלה בעולם דרך ישראל, 
וגאולתם - היא גאולתו. שלטון ה' נכרך כאן במצבם של ישראל: לא 

זו בלבד שהגאולה מבוססת על שלטון ה' במציאות, היא גם מגלה 
אותו בעולם. קשר זה של ה' לישראל קיים בכל מצב וללא שום 
תנאי, כלומר גם בשעה שישראל חוטאים. על כן מופיעה קרבה זו 

דווקא במשולב עם התוכחות על החטאים.

אם כן, ישראל הם היצור שנברא לשם סיפור תהילת ה' בעולם. 
השלכה מרכזית של עובדה זו נאמרת בפסוק כה – אף שישראל 
עברו על דברי התורה, ה' בעצמו מוחה את חטאיהם לגמרי: "ָאנִֹכי 
ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר". משום שישראל 
הם העם אשר מספר את תהילת ה' מעצם חייהם, ה' מוחל על חטאיהם 

למענו – למען גאולת ישראל וגילוי שם ה' בעולם...

בנבואה זו מתבאר כי אחרי הכל, בזמני ההווה נסתרת עדיין 
העובדה שקידוש שם ה' תלוי במצבם של ישראל. הנביא מספר כיצד 
לעתיד לבוא תתגלה ותתעצם קרבה זו של ה' לישראל. אז העולם 
כולו, ולא רק האנושות, ישתנה וישיר את שירת ה': "ָרּנּו ָׁשַמִים ִּכי 
ָעָׂשה ה' ָהִריעּו ַּתְחִּתּיֹות ָאֶרץ ִּפְצחּו ָהִרים ִרָּנה ַיַער ְוָכל ֵעץ ּבֹו ִּכי ָגַאל 

ה' ַיֲעקֹב ּוְבִיְׂשָרֵאל ִיְתָּפָאר".

להפטרה
הרב יואב אוריאל

"ובישראל יתפאר"

 כלות יקרות!
מוזמנות למצוא את האחת והיחידה, המתאימה...

  בגמ"ח שמלות ממעצבות,
 הינומות,

עששיות, וכרטיסים לשבע ברכות.
 שמלות לאם החתן/הכלה.

מובטח יחס אישי.
בואו בשמחה!

ליצירת קשר: רבקה ברר-054-7535532

בס"ד

בואי כלה

05
2-
55

56
10

1

גמ"ח 

שמלות כלה ואביזרים לכלה יתקבלו בברכה.

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

לפרטים נוספים: www.einyael.co.il או 02-6451866

הצטרפו אלינו עם כל המשפחה 
לחגיגה צבעונית ומרהיבה בחוה"מ פסח!

תאריכים ושעות:
 10:00-17:00 12.4 •
10:00-17:00 13.4 •
10:00-14:00  14.4 •

כרטיסים: 
45 ש"ח לילד

35 ש"ח למבוגרים

בנוסף:
במהלך חופשת 

הפסח נקיים ימים 
פתוחים בתאריכים: 

18.4 ,16.4 ,9.4

פסטיבל האביב
בעין יעל

הצגת ילדים, השוק הרומי המשוחזר ובו בעלי מלאכה מרתקים 
ואווירה קסומה, פינת חי, סדנת חץ וקשת, קליעת סלים, אריגה, 

שלל מלאכות יצירה ועוד המון הפתעות!

שמשודרת בערוץ מאיר לילדים!"הסוד של ירושלים" בו צולמה הסדרה בואו לראות את המקום 
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אסתר אברהמי

להיות בני חורין בנישואין*

הצטרפו עכשיו: 8980* או 02-6646001

מגזין לנשים

מבית

מגזיןילדים

ערכי. חינוכי. מרתק
84 עמודים מלאים כל טוב!

במבצע אביב מדהים

תנה
ספר במ

 ₪20 
רק

לחודש

נויות פנימה 11 ₪ בלבד
למ

במקום 28 ש"ח 

 בין הכותבים: חיים ולדר | דורון שפר | אבי רט | שי צ'רקה | טוביה רוזנפלד | אתי אלבוים | 
עדי דוד | ג'קי ירחי | נתנאל ובת אל אפשטיין | עדי אהרון | אלידע בר שאול

עושים מנוי למגזין ילדים ומקבלים במתנה
את הספר החדש "רועה ישראל" בהוצאת

אחת המטרות העיקריות בהכנות לקראת חג הפסח, 
היא לצאת מעבדות לחירות. במצרים היינו עבדים 
ועבדות זאת לימדה אותנו להיות עבדי ה'. כמאמר 
ריה"ל: "עבדי הזמן עבדי עבדים הם. עבד ה' - הוא 
לבדו חופשי...". זו האפשרות לחיות בחירות, על ידי 
עבדות מרצון לה'. אנו מוזמנים בעת הזאת לצאת 

לחירות בנישואין.
ישנה עבדּות שהיא תלות באחר. אושרו של העבד תלוי 
באדונו, אם יספק לו את צרכיו הפיזיים והנפשיים. יש 
כאלה שמרגישים משהו מעין זה בנישואין. הם נישאו 
זל"ז עם "חוזה נישואין" לא כתוב, שנוצר במהלך 
ההיכרות. לדוגמא: הוא יוזם ומחליט בדייטים והיא 
מסכימה כמעט תמיד לרצונותיו. החוזה הלא מדובר 
שנוצר: מבחינתו - "אני מחליט והיא מקבלת, גמישה 
ונעימה..". מבחינתה - "הוא גבר יוזם ויודע מה הוא 
רוצה. הוא יעשה בשבילי המון...".  המילים שנאמרו הן 
חיוביות ומייצגות צד אחד של המטבע. הצד השני של 
המטבע, מתגלה בפועל בנישואין. הוא דומיננטי והיא 
מנסה להתיישר ולהתאים עצמה, כדי שיהיה "שקט/

נוח/נעים )כלפי חוץ(", ומכיוון שגם לה יש רצונות, אז 
במשך הזמן, הקבלה והגמישות שלה נעשית דווקא 
לרועץ ביניהם. תחושתה היא שאין לה מקום וערך 
והיא מתחילה להתמרמר. מאידך, הוא מרגיש שאינה 

יודעת להעריך את יוזמותיו. 
אמנם, יש גם תלות חיובית הדדית בין בני הזוג, אך 
ההבדל בין סוגי התלות הוא בנקודת הרצון והבחירה. 
בתלות החיובית, יש רצון להיות תלוי ברצון השני. שני 
רצונות שונים/מנוגדים נפגשים ולכל אחד מהם, אכפת 
וחשוב לבוא לקראת רעהו ולעשות טוב. שניהם 
מושפעים זה מזה ממחשבותיהם ומרגשותיהם, מעניקים 
ומתחשבים זה בזה. כתוצאה מכך, נוצר מרחב זוגי שהוא 
התכללות והתאחדות  של שני הרצונות, שיוצרים 
זהות חדשה הנקראת זוגיות, מבלי לבטל את הערך 
האישי שיש לכל אחד אצל משנהו. )אחד+אחד= שלוש.(

לעומת זאת, התלות השלילית, אין בה רצון ובחירה. יש 
בה תגובה ולא יוזמה. תלות כזאת חונקת את שני בני 
הזוג: הצד הדומיננטי מרגיש שכל האחריות עליו ושבן 
הזוג הוא נטל. התלוי מרגיש נגרר אחרי הדומיננטי. 
על כן הוא יתלונן, יאשים, ירגיש קרבן ומסכן וישתף 
את הסובבים אותו, עד כמה הוא טוב ומתחשב לעומת 
בן/בת הזוג. לרוב הוא יהיה בעמדות הגנה, מסבירות 
או מתנצלות, כדי להצדיק את המצב השלילי, עם 
הסבר הגיוני כלשהו. הוא גם עלול לַפֵתַח סימפטומים 
של חוסר יכולת לעמוד בדרישות, ובמקרים קיצוניים 
יתפתחו סימני מחלה )גופניים ונפשיים(, שבעטיה, אינו 

מסוגל למלא את דרישות בן הזוג.
דוגמאות לסוגי תלות שלילית:

• תלות מרצון - נוח לא לקחת אחריות, בתירוץ:"אני 
מאפשר לה להחליט, העיקר שתהיה מרוצה...". באופן 

הזה הוא מדכא את רצונו האישי.
• תלות המשלימה חסכים מילדות - היא רואה בו את 
דמות האב שהיה חסר בילדותה, ותלויה בו כילדה 

ולא כאשה.
• תלות תוצאת שליטה – בדרך כלל זו דמות מסודרת, 
מאורגנת ופרפקציוניסטית. אם הדברים לא נעשים 
כרצונה, היא כועסת, מבקרת, מחנכת ומקפידה על כל 
צעד שלו. הוא נסוג ִמְמַטר הערותיה ומנסה להשתיק 
ולהרגיע לשווא. כל טעות קטנה שלו נבחנת בקפידה. 
היא צודקת, חכמה וחדת לשון והוא קטן, פגיע ואולי 

אף לא יוצלח. שניהם סובלים ותקועים במצבם.
• תלות במעגל סגור - מצב זה מאופיין כתגובה על 
תגובה. הוא מצהיר על רצונו לעשות לה טוב. היא 
מצפה ליוזמה שלו שלא מגיעה. היא מגיבה בכעס 
על חוסר יוזמתו, הוא מצטדק, היא כועסת יותר וכך 
היא מגיבה בהתפרצות והוא מגיב בהסתגרות וחוזר 
חלילה. או ששניהם תלויים בהבטחות שהבטיחו זה 
לזה. אם אחד מהם אינו מקיים את הבטחותיו, השני 
יגיב כמוהו ושניהם יהיו מתוסכלים )במקום לברר(. 
או שימלא את הבטחותיו ובד בבד יתלונן ויתמסכן. 

הדרך להגיע לתלות חיובית תתאפשר:
•  כאשר כל אחד מהם יתבונן מה חלקם בתלות הזאת 
ומהם הגורמים שמביאים אותם למצבים המתוארים, 

שהם אינם רוצים להיות בהם.
• בשלב השני, ללמוד להפוך תגובה ליוזמה: להיות 
מודעים לזמן התגובה, לעצור ולשתוק. אח"כ לשאול 

את עצמי: "מה אני רוצה לבחור להגיב במצב זה? מהן 
האפשרויות העומדות לפני? מה תהיה השפעת הבחירה 

שלי על הזוגיות שלנו? 
• התגובה שתיאמר לאחר שיקול דעת, תהיה שקולה 
ואחראית ותאפשר שיח משותף, מכבד ואמיתי, שאף 

ייצור קירבה רגשית. 
 כאשר כל אחד בונה בתוכו חירות אישית, תוך נתינת 
מקום וערך לעצמו ולבן הזוג במידה שווה, שניהם 
יגיעו אל התלות ההדדית החיובית, שהיא החירות 

האמיתית שבונה זוגיות מאושרת.
*הדוגמאות נכונות כלפי האיש וכלפי האשה כאחד.

 

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

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <
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ֹלא ָעַבר ְזַמן ַרב, ְוִהֵּנה ַהִּמְבָחן ָהִראׁשֹון ַלֶּמֶלְך ֶהָחָדׁש. 
ָנָחׁש ֶמֶלְך ַעּמֹון ֵהִטיל ָמצֹור ַעל ָיֵבׁש ִּגְלָעד.

ֵמרֹב ַּפֲחָדם ִמֶּמּנּו ֵהם ִהִּציעּו לֹו ִלְכרֹות ִאּתֹו ְּבִרית.  ְּתׁשּוָבתֹו 
ֶׁשל ָנָחׁש:

- ְּבֵסֶדר, ִנְכרֹת ְּבִרית, ַאְך ִּבְתַנאי ֶׁשֲאַנֵּקר ְלָכל ֶאָחד ִמֶּכם ֶאת 
ַעִין ָיִמין.

ֵאיֶזה ִּבָּזיֹון נֹוָרא!]1[.
ִמָּיד ָיְצאּו ִמָיֵבׁש ִּגְלָעד ְׁשִליִחים ְלָכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל, ְוַגם ְלָׁשאּול 

ַהֶּמֶלְך, ְּבַבָּקָׁשה ִלְׁשִליַחת ֶעְזָרה.]2[. 
ָׁשאּול ָּכַעס ְמאֹד ַעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני, ְוָקָרא ְלכֹל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַּגֵּיס. 
ְוָאֵכן ָהְיָתה ֵהָענּות ַרָּבה, ְוִהִּגיעּו 330.000 ַחָּיִלים !]3[. ִהֵּנה ָהָעם נֹוֵתן 

ּבֹו ֵאמּון!  ַּכָּמה ִנְפָלא!
ֵהם ָיְצאּו ַלְּקָרב ְוִהּכּו ֶאת ַעּמֹון ַמָּכה ָקָׁשה ְמאֹד.

ַעְכָׁשו ָּפנּו ֵאַלי ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִּבְדִריָׁשה:

- ִמי ֵהם אֹוָתם ֲאָנִׁשים ֶׁשִּזְלְזלּו ְּבָׁשאּול ַמְלֵּכנּו?  ַחָּיִבים ְלַהֲעִניׁש 
אֹוָתם!

ָׁשאּול ָׁשַמע זֹאת ּוִמָּיד ָעָנה:
- ַהּיֹום הּוא יֹום ְיׁשּוָעה ְלִיְׂשָרֵאל,  ֹלא ַנֲעִניׁש ַאף ֶאָחד ]5[.

ַוֲאִני הֹוַסְפִּתי:
- ּבֹואּו ַאַחי, ֵנֵלְך ְלִגְלָּגל ּוְנַחֵּזק ֶאת ַהְּמלּוָכה.

ְמָחה ָהְיָתה ַרָּבה.   ֻּכָּלם ָּבאּו ְוִהְמִליכּו ֵמָחָדׁש  ֶאת ָׁשאּול.  ַהּשִׂ
ָהָעם ָׂשַמח, ָׁשאּול ָׂשַמח, ֲאִני ָׂשַמְחִּתי ]6[.

ָּברּוְך ד' ֶׁשֹּלא ָעַזב ֶאת ַעּמֹו.

1.  שמואל א   יא  א-ב.
2.  שם   ג-ה.
3.  שם   ו-ח.

4.  שם  יא.
5.  שם  יד-טו.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 31   ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ְמַאֵּים
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
חומש חדש וחודש חדש,

מתחילים את ספר ויקרא, חומש שנקרא גם  'תורת הכוהנים', 

ונקרא כך כיוון שהספר עוסק בעיקר בהקרבת קורבנות ובכהנים 

המשרתים במשכן.

בפרשה שלנו אנחנו מתחילים ללמוד על עבודת הכהנים 

והקורבנות. במשכן, הקשר לה' היה דרך הקורבנות. אם אדם היה 

חוטא ורוצה לחזור בתשובה ולכפר על החטא היה מקריב קרבן, או 

אם אדם היה רוצה להודות לה' היה מקריב קרבן, ואלו הם ביטויים 

של קשר והתקרבות לה'. היום כשאין לנו משכן ומקדש להקריב 

קורבנות הדרך שלנו להתקרב לה' היא בתפילה, אם אנחנו רוצים 

לבקש סליחה על טעות או חטא שעשינו זה בתפילה, רוצים 

להודות לה' על משהו טוב או לבקש בקשה, אנחנו עושים זאת 
בתפילה.  

במשכן הדרך לפנות אל ה' היתה באמצעות הקורבנות אבל היום 

הדרך לפנות אל ה' היא באמצעות תפילה. וכמו שהקורבנות היו 

יקרים וחשובים לעם ישראל כך גם התפילה יקרה וחשובה לנו 

ואנחנו רוצים להשקיע זמן ולהתפלל לה' על כל דבר.

שבת שלום, אהבה פז

// נו איך התחילה 
עונת דבר של עלילות 

ארץ גושן? נהנים? 
השבוע פרק נוסף 

ומעניין מהסדרה האהובה!

// משחקי טוק טוק! עונה חדשה 
עם שחקנים חדשים ומשחקים 

מצחיקים, פרק מיוחד לקראת פסח 
מחכה לכם!!
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מאכל שמוציאים פרחים, מברך: 
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא 

בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהן בני אדם"

הרב שלמה אבינר

חינוך גויי מתורגם לעברית
שאלה: כיצד להבין את הכשל העצום של החינוך 
החילוני בארץ?  איני מדבר על חינוך לתורה ולמצוות 
שלקוי לגמרי באופן אכזרי, אלא גם לחינוך למוסריות 
ולישראליות.  הרי המורים הם אנשים טובים וישרים 
וכן במשרד החינוך יושבים אנשים ערכיים.  מה קורה 
כאן?  אגב, לצערנו, ההשפעות החילוניות בחינוך 

חודרות יותר ויותר לחינוך הדתי.
תשובה: אין זו בעיה חדשה.  היא הופיעה מאז החלו 
יהודים להתנתק מאמונה בד' ומעבודת ד'.  כמובן היא 

גם קיימת אצל גויים בכל העולם המערבי.
האסון הוא שמוסר של חול הוא מוסר שטחי, ומתוך 
כך מוסר חלש שאינו עומד כנגד התפרצות יצרים, כפי 
שמסביר מרן הרב קוק בתחילת מוסר הקודש.  וכן 
לאומיות של חול היא שטחית ונקלעת למשברים קשים.
כבר זמן רב הלאומיות החילונית בנויה על השקפתו 
של אחד העם.  הוא היה בעל השכלה ביהדות וכן בעל 
סגנון מאוד מלבב, לכן הצליח להוליך שולל בכתביו 
אנשים רבים.  רבנו הרב צבי יהודה מגדירו "ששנה 
ופירש וביסס בכפירתו וסגנונו את המחשבה הלאומית 
החילונית בישראל".  בגלל סגנונו המבריק וידיעותיו 
הרחבות, לא שמו לב  שעקב ריבוי ההשפעות שהוא 
ספג, יצירתו מלאה סתירות, ושיחסו לדת אינו עמוק.  

ומשרד החינוך שלנו הולך בדרכו.
אחד העם היה בעד מסורת יהודית, אבל בלי תורה ובלי 
מצוות.  אז אולי יועיל להסביר מה כן.  כלומר דבריו 
הם דרך שלילה.  אבל מה כן?  לא תורה שבכתב ולא 
תורה שבעל פה.  אז מה היא כן אותה היהדות שהוא 

חרת על דגלו?
הוא גם שלל את הלאומיות המדינית של הרצל  וגם את 
הציונות ההתיישבותית של חובבי ציון, ודגל בלאומיות 
רוחנית.  גם כאן שלל, ולא טרח להסביר לנו לאומיות 

זו מהי.  
לדעתו יש לשמר רק את המוסר הלאומי, כלומר לרוקן 
את היהדות והלאומיות מכל העבר של התורה והמצוות, 
ולשמר רק יסודות אנושיים כלליים.  אם כן, נמחק כאן 

עם ישראל, והפך למושג כלל אנושי.  כמובן איננו נגד 
ערכים כלל אנושיים, אך אם כל הוויתנו היא מוסריות 

כלל אנושית, הרי מחקנו את עם ישראל.
משרד החינוך שלנו הולך בדרך זו, כך שכפי הגדרת רבנו 
הרב צבי יהודה, מלמדים בו גויות מתורגמת לעברית.  
ומגמה זו הולכת וחודרת יותר ויותר בחינוך הדתי וכן 

מנסה לדחוף את עצמה לחינוך החרדי.
הגענו ללאומיות בלי לאומיות וליהדות בלי יהדות.  כמובן 

זה אסון יהדותי-לאומי.  והתרופה ידועה: להוסיף תורה, 
להוסיף לאומיות אמיתית, להוסיף אהבת ישראל אמיתית.
אך אין להתייאש.  המעשים מקולקלים, הדיבורים 
הסגולה  אך  מקולקלים, המחשבות מקולקלות.  
הישראלית הפנימית אינה מקולקלת.  היא טהורה.  
הטבע הישראלי הוא קדוש וטהור.  רק הוא מכוסה 
מסכים חוצצים.  אך הוא יתעורר והולך ומתעורר.  יחד 

עם התחייה הלאומית תופיע גם תחיית הקודש.   
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