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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

עדי חיה דיאמנט ע"ה בת יחזקאל ודפנה
במלאת אחת עשרה שנה לפטירתה.

האזכרה תתקיים ביום ראשון כ"ו במרחשון התשע"ז )27.11.16(
16:00 מנחה ואזכרה בבית העלמין בקרני שומרון

17:00 ערב לימוד בביהכנ"ס היכל רפאל בגינות שומרון
דברים: איתן מור יוסף ודיאמנט חזי.
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ישמח ד' במעשיו – 
בארץ ישראל

הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, כגון עם אברהם אבינו 
שכרת ברית עם אבימלך בלא ציוויו של מקום. אמר לו הקב"ה: חייך 
שאני משהה משמחת בניך שבעה דורות )רמח"ל מסילת ישרים פ"ד(. 
גם הרשב"ם מפרש: "ויהי אחר הדברים האלה" )ברא' כב א( מחובר 
אל הפרשה הקודמת, לאחר שכרת אברהם ברית עם אבימלך וחרה 
אפו של הקב"ה על זאת, שהרי ארץ ישראל ניתנה לאברהם, שנצטווה 
לא לתתה לעם זר. לכן בא ניסיון העקידה, וכל הסבל על עם ישראל 
לדורותיו, בגלל הוויתור על ארץ ישראל )רשב"ם שם(. ארץ ישראל 
ניתנה רק לעם ישראל ככתוב "ביום ההוא כרת ד' את אברם ברית 
לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת" )בראשית טו, יח( - רק על ידי 
שלטון יהודי בארץ ישראל מתגלה כבוד השי"ת בעולם, ורק בארץ 
ישראל מופיע השפע והאור בעולם כולו, ככתוב "כי מציון תצא תורה 

ודבר ד' מירושלים" )ישעיהו ב(.

נכון לעכשיו, כל המתנגדים והמתנכלים לנו אינם יכולים לסבול 
את העובדה שעם ישראל קם לתחיה בארצו. עדיין יש אנטישמיות 
גדולה בעולם. אבל, גם מבית קמים אנשים חסרי ידיעה וקטני אמונה 
המוכנים לוותר על חלקים מארץ ישראל לטובת הקמת מדינה לחומסי 
ארצנו - לא יקום ולא יהיה - ובזה הם סבורים שיביאו שלום לארצנו. 
ההפך הוא הנכון, כל הדיבורים על ויתור כלשהו מארץ חיינו מביאים 
עלינו ניסיונות קשים ביותר דוגמת ניסיון העקדה, כרצח של יהודים,  
אזרחים וחיילים. דיבורים על פינוי יישובים מחזקים את אויבינו שאינם 
מתייאשים ממזימתם לחסל את מדינתנו ח"ו. הם גורמים לפירוד 
ולהחלשת החברה בישראל, ונותנים תחמושת ביד אנטישמים המרימים 
ראש בעולם. וקטנה השמחה בעולם, כדברי הרמח"ל. בשביל להביא 
שלום אמת עלינו להבין ולדעת ולהאמין שארץ ישראל כולה שייכת 
אך ורק לעם ישראל, לעמוד על זה, לעלות לארץ  להתיישב בה בכל 
אתר ואתר ולהילחם עליה, וכל זאת לא רק למען עצמנו אלא למען 
האנושות כולה הזקוקה כל כך לאורה ולשמחה ולהתקיימות הברכה 
"ונברכו בך כל משפחות האדמה", ואז תרבה שמחה בישראל  ובעולם 

כולו "וישמח ד' במעשיו".
מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

לקראת כ"ט מר חשון יתקיים יום עיון בנושא:

"יום הסגד" של קהילת "ביתא ישראל" 
יוצאי העדה האתיופית

פרטים נוספים בגיליון הבא ובאתר ערוץ מאיר

מכון מאיר פותח לפניך 
ערוצי שיווק ייחודיים – 

למעלה מ-100,000 משפחות 
חשופות לערוצי המכון, 

ועכשיו אתה יכול 
להשתמש בהם!

יש לך מוצר או שירות 
      שזקוק 

לפרסום אפקטיבי 
      בציבור הדתי?!

marketing@emeir.org.il אז למה אתה מחכה - התקשר עכשיו ל- 02-6461300 (ברוך) או במייל

פרסום באתר מכון מאיר
הערוץ התורני-דתי המוביל בישראל!

ערוץ מאיר לילדים
אתר האינטרנט לילדי הציבור הדתי – 

הגדול בישראל!

עלון ”באהבה ובאמונה“ 
הקדשות ועוד.
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באותו לילה לא הצלחתי להירדם. 
התהפכתי על משכבי מצד לצד כשהמועקה 
שבגרוני רק הולכת ומתגברת. יומיים חלפו מאז 
אותו בוקר בו יצאנו למסע המסתורי. עם שחר 
העיר אותנו האדון ומבלי להכביר במילים ציווה 
עלינו להתכונן ליציאה. מאז אנחנו רק צועדים 
וצועדים, חותרים לעבר יעד נעלם כשסימני 
השאלה המרחפים באוויר הולכים ומתרבים. בראש 
הטור צועד אדוננו הקשיש, ולמרות שכבר מזמן 
חצה את גיל המאה, פסיעותיו זריזות ונחושות 
כשל עלם צעיר. אחריו צועד בנו, גבוה והדור 
מראה, אוחז בידו את מושכות החמור עמוס 
העצים, ועל חגורו מתנדנד נרתיק עור העוטף 
מאכלת חדה. במאסף משתרכים אנחנו, הנערים, 
מזיעים ומתנשפים, מתאמצים להדביק את קצב 
ההתקדמות המהיר. אנה פנינו מועדות? זאת לא 
אדע. מה מטרתנו? גם זה לוט בערפל. אנו חותרים 
קדימה במרץ אך גם מזג האוויר הנפלא ונופיה 
היפים של ארץ כנען לא מצליחים להרגיע את ליבי 
המבשר לי רעות. בראשי עוד מהדהדת השיחה 
המוזרה בין האדון לבנו, כשהאחרון ביטא בקול 
את השאלה שמנקרת בלב כולנו "אבי, הנה האש 
והעצים ואיה השה לעולה?!". תשובתו המסתורית 
של האדון הולמת בי מאז כפטישים ולא מרפה 

"א-לוהים יראה לו השה...לעולה בני...". 

כשהלילה פרש עלינו את אדרתו ונדמה היה 
שנותרנו ערים רק שנינו, הנערים, העזתי לבטא 
בקול את המחשבה המחרידה שחלפה במוחי. 

"יכול להיות שהוא... ממש... מתכוון...?!". 

"מה פתאום?!", לעג לי חברי, "זה הכול בדמיונך 

הפורה. הרי אדוננו הוא זה שהתריע בפני אנשי 
הארץ לבל יזבחו עוד את ילדיהם לשעירים. 
"א-לוהים טוב ורב חסד", היה חוזר ומשנן להם 
בסבלנות, "אין הוא חפץ בקורבנות אדם". וכי ייתכן 
שיעשה במו ידיו את מה שתמיד לחם כנגדו?!". 

השתרעתי על יצועי והבטתי אל השמים זרועי 
הכוכבים. לנגד עיניי צפה ועלתה דמותה של 
גבירתנו האהובה. כל אנשי הארץ העריצו את 
ליבה הרחום ואת עיניה הטובות. אך היא נותרה 
מאחור באוהל ולא הספיקה אפילו להיפרד מאיתנו 
כשיצאנו בחטף למסע. כמה אהבה היא את בנה 
היחיד. כמה שנים חיכתה לו. הוא היה בבת עינה 
ומשוש חייה ואת הכול הייתה מוכנה לתת למענו. 
לו ידעה שמשהו רע עלול לקרות לו הייתה הופכת 
עולמות כדי להצילו. וכי יכול להיות שאדוננו 

מתכוון... חלילה...?! 

'די!', נזפתי בעצמי בתקיפות, מנסה לגרש 
את המחשבות המעיקות כמו זבוב טורדני. הלוא 
ידענו, בבן הזו תלויות כל התקוות הגדולות. חזון 
העתיד מונח על כתפיו. הרי כה הבטיח א-לוהים 
לאדוננו: "בילד הזה ייקרא לך זרע". הוא זה שצפוי 
להמשיך את מפעל האמונה הגדול ואת המהפכה 
המופלאה שהחל אביו. האם ייתכן שיקום אדם 
ובמו ידיו יחריב ברגע אחד את אשר בנה בעמל 
ויזע במשך מאה שנים?! האם אפשרי שישליך 
האדם מנגד את מפעל חייו?! מה יאמרו אלפי 
האנשים שצעדו בנאמנות בעקבותיו עד היום?! 
מה תאמר אשתו האהובה שסומכת עליו ומצפה 
לשובם?! הרי ליבה הטוב ייקרע לגזרים. אחרי כל 
מה שעברה בחייה היא לא תעמוד עוד בבשורה כזו. 
לא! אך דמיונות שווא הם. אדוננו הרחום שמעולם 
לא הזיק לזבוב לא יוכל לפגוע אף בציפורנו של 
בנו אהובו... כיצד בכלל העזתי להעלות בדעתי 

מחשבות סרק והבל כאלו?!'.

כשהתעוררנו בבוקר היום השלישי השמש כבר 
החלה לצבוע בקרניה הזהובות את פני הארץ, 
ואדונינו, נמרץ כדרכו, זירז אותנו לקראת היציאה 

לדרך. כעבור שעה קלה של הליכה נעצר לפתע 
והיישיר מבט אל האופק. הר טרשים סלעי התנשא 
לפנינו. "הגענו", סתם ולא פירש וצליל קולו חד 
ונחרץ כמו שלא שמעתיו מעולם. "שבו לכם פה 
עם החמור", פקד עלינו, "ואני והנער נלכה עד 
כה...". הוא מיהר לפרוק את העצים ולהעמיסם 
על בנו ונטל ממנו את המאכלת. הם החלו לצעוד 
בזריזות קדימה ואני הרגשתי שהחרדה משתלטת 
עליי. "אנחנו חייבים לעשות משהו", ניסיתי לעורר 
את חברי בתחנונים, "זה לא ייתכן. יש עצים ואש 
ואף מאכלת יש. רק שה אין, רק... בן". "הבלים, 
חדל לקשקש..." ביטל הלה את חששותיי כלאחר יד 
והשתרע בצילו של העץ, "אתה סתם חושש". אבל 
אני לא שקטתי. ראיתי את דמויותיהם המטפסות 
במעלה ההר וכמעט נעלמות מעינינו ורציתי לרוץ 
בעקבותיהם. ביחד, הבן ואני, בוודאי נצליח לגבור 
על האב הקשיש. ביחד נוכל לבלום את האסון... 

רציתי, אך לא העזתי... 

הזמן שחלף נדמה כמו נצח. השעות נקפו 
והשמש עמדה לשקוע ואני הרגשתי שעצביי 
הרעועים אינם מחזיקים עוד מעמד. לפתע צללית 
עמומה החלה להיגלות על צלע ההר. אימצתי את 
עיניי בכל כוחי מנסה לזהות את ההולך כשליבי 
הולם בפראות. לא חלף זמן רב עד שהתמונה 
התבהרה. לא אחת. שתי דמויות נצפו יורדות מן 
ההר. "נו, אמרתי לך", הקניט אותי חברי תוך כדי 
שהוא מבליע פיהוק משועמם, "אתה והדימיונות 

שלך... בסך הכול הלכו להתפלל...".

לקבלת וידאו קצרצר בכל יום שישי עם הארה מתוקה לקראת 
שבת שלחו הודעת ווצאפ למס': 054-6702313. 

מוזמנים להאזין לתוכנית הרדיו השבועית של הרב יוני 
לביא - "לגעת בחיים", בכל יום ראשון בשעה 21:00 ברשת 

מורשת )בתדרים: 90.5, 92.5 ,90.8, 100.7(

הרב יוני לביא
סיפורי חיים

עקידות 
אברהם

עם ההרכב האתניב"ה מכון מאיר שמח להזמין את הקהל 

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

הזמנות לערבי פיוט לבתי כנסת 
מוסדות ויישובים: 0526789565

מלווה מלכה
מוצ"ש פ' תולדות

אור לד' כסלו
בשעה 20:00

בבהמ"ד הישן
שד" המאירי 4, י-ם

עזרת נשים פתוחה

לערב פיוטים וניגונים

www.gan-raveh.co.il
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צדיק וחסיד
הרב דוד לנדאו |  ממשנת הרצי"ה

אנחנו עומדים על הגבול בין החלקים של הדרכת 
"ספר המסילה" הזאת, הבנוי על המימרא הידועה 
של רבי פנחס בן יאיר. יש מדרגות, ועתה אנו נפגשים 
במדרגת החסיד1. מהו חסיד? אין הכוונה לחסיד של 
'רבי' פלוני, אלא הנוהג במידת חסידות, כלומר לפנים 
משורת הדין, ולא רק לפי מידת הדין. זאת ההבחנה 
בין צדיק לחסיד. צדיק אינו רשע, אלא מי שמקיים 
תורה ומצוות. גם עם הארץ יכול להיות צדיק. רואים 
זאת מהפסוק: "נקי וצדיק אל תהרוג"2, ששניהם עניין 
אחד: להיות נקי מכתמים, נקי מזוהמה. זה דבר יסודי 
אצל כל יהודי, אצל כל אדם מישראל שהוא בריא 

ונורמלי. עליו להיות נקי במובן המוסרי היהדותי.
נקי וצדיק הוא עניין אחד. מה שאין כן חסיד שהוא 
מדרגה עליונה. לא כל אחד יכול להיות אריסטוקרט 
עליוני רוחני, אבל כמובן אסור לו להיות רשע. אין 
אדם חייב להיות חסיד, אבל ראוי לו להיות חסיד. זו 
השאיפה האידיאלית, שישאף להיות באותה מעלה 

עליונה, שיעלה יותר ויותר.

שאלה: אדם מתחיל לחנך עצמו לחסידות רק 
אחרי שהגיע למדרגת הצדקות?

רבנו: כך היא הדרך הנורמלית.
שאלה: לפני שהוא מגיע למדרגת הצדיק, אסור 

לו לקפוץ למדרגה אחרת?
רבנו: כך הדרך הנורמלית. הנקיות קודמת.

שאלה: כלומר, לפני שהוא נקי עד הסוף אסור 
לו לטפס הלאה?

רבנו: כן, יש מדרגות. באופן פשוט אתה צודק, 
אך יש מקום לברר זאת מצדדים שונים, ולפעמים 
אולי יש מקום שאדם יטיל על עצמו איסור. למשל, 
דברים רבים אסרו חז"ל משום גאווה. ייתכן אדם 
שאיננו בר-הכי לחסידות לפי מדרגתו, ואז אם הוא 
יתחיל בחסידות הוא עלול להיכשל בגאווה, ביוהרא, 
בגסות הרוח, בצביעות, ועוד כמה קלקולים מוסריים 
פסיכולוגיים. נוצר בין אדם לעצמו מצב מסוכן ועליו 
להתייעץ. זו הדרך הישרה, הנורמלית. אבל לפעמים יש 
אדם שתוקפים אותו צימאון וגעגועים לעילא ולעילא, 

ואז יש מקום לבדוק. אמנם קשה לאדם לבדוק את 
עצמו, אבל הוא יכול להתייעץ עם אדם גדול, כדי 
שהוא יבדוק, כיוון שיש לו כל כך חשק וגעגועים, 
האם יש מקום להתיר לו קצת חסידות באיזו מידה3.

 1. מסילת ישרים פרק י"ג.
 2. שמות כ"ג ז'.

 3. ע"פ שיחות הרצ"י מסילת ישרים פרק י"ג 1-5, עמ' 200-202.
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אין  התורה  סיפורי 
יפים,  סיפורים  להיות  מטרתם 
הזוהר.  בספר  הנעלם  במדרש  כתוב  כך 
מי שמחפש את ההתרחשות האסטטית והמרגשת, 
ויפים  מעניינים  סיפורים  העמים  בסיפורי  ימצא 
יותר. גם ברמה ההיסטורית, התורה אינה מבקשת 
אלא  הימים,  קורות  את  רציף  באופן  לתאר 
סיפורי  להדגיש.  רוצה  שהיא  סיטואציות  בוחרת 
והשגחתו  ה'  התגלות  אופן  את  חושפים  התורה 
על בריותיו, ואת סדר המציאות הפנימי, והעוסק 
סיפורי  הבלתי משתנה.  ובאמת  בנצח  נוגע  בהם 
המציירת  אלוהי,  מכחול  תנופת  הם  בראשית 
דרך  הזכה.  והאמונה  האמתיים  החיים  קווי  את 
נלמדת  בני אדם  ובחירות  ההתרחשות החיצונית 
מהות החיים הפנימית, ומסקנת האירועים נעשית 

להדרכת הדורות, "מעשי אבות סימן לבנים". 
 ,D.N.A בשרשרת  מדעית  בהתבוננות  כמו 
את  בוחנת  פרשתנו  כך  לצמוח,  העתיד  באיכות 
מן  ילמד  שלא  מה  ישמעאל.  של  דמותו  אופי 

התורה, ילמד מן החיים... 
אוניברסלית  מטרה  ישנה  ושרה  לאברהם 
כנפי  תחת  עולם  באי  כל  את  להכניס  משותפת, 
אחד.  בה'  האמת  לאמונת  קירובם  ע"י  השכינה, 
את  מגיירת  ושרה  האנשים  את  מגייר  "אברהם 
הנשים". "ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם", מאוחדת עם בעלה 
למען  עקרותה,  מחמת  ומוכנה  חייו  מפעל  בכל 
המשכיות דרכו, אף לתת לו את שפחתה, "ּבֹא ָנא 
ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה"1. אך מצב זה מיילד 
מורכבות, "ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה"1. 
שנים אחר כך, במשתה לרגל היגמל יצחק, "ַוֵּתֶרא 
ְלַאְבָרָהם  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצִרית  ָהָגר  ֶּבן  ֶאת  ָׂשָרה 

ישמעאל  את  שומעת  היא  ְמַצֵחק"2. 
מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם, באמרו 
שנתעברה שרה מאבימלך. היא מזהה את השפעת 
אמו בדבריו3, וכך אומרים גם ליצני הדור, בציניות 
המרוקנת דבר מערכו. בחסות הנשק האלים של 
הליצנות, מבטל ישמעאל את יצחק לגמרי. חפץ 
הוא בירושת אביו, ואם יכיר ביצחק הרי שמעמדו 

כ'בן השפחה' לעומת 'בן הגבירה', נחות הוא. 
 זרעו של ישמעאל ממשיך עד היום בליצנות 
הסברתית  תקשורתית,  משפטית,  אקדמאית, 
ודיפלומטית. גם האו"ם נעשה גוף שוחר ליצנות. 
ישמעאל רוצה להיות היורש של אברהם בנחלה 
יצחק  של  ישותו  לביטול  האמצעים  וכל  וברוח, 
בקולי  הוא  דורש  גבוהות  מדבר  בפה  כשרים. 
מתוך  יצחק,  של  בנחלתו  מדינה  הקמת  קולות 
הכרה של אומות העולם דווקא, כיוון שבמדינת 

ישראל אין הוא מתכוון להכיר. 
שרה ברוח קודשה, מזהה היטב מהם המניעים 
הדברים  ולאן  ישמעאל,  של  צחוקו  מאחורי 
צועדים. "ָּתֵני ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ֵאין ַהָּלׁשֹון ַהֶּזה 
'ַוֵּיֶׁשב  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ּכֹוָכִבים,  ֲעבֹוַדת  ֶאָּלא  ְצחֹוק  ֶׁשל 
ֶׁשָהְיָתה  ְמַלֵּמד  ְלַצֵחק'4,  ַוָּיֻקמּו  ְוָׁשתֹו  ֶלֱאכֹל  ָהָעם 
ִאֵּמנּו ָׂשָרה רֹוָאה ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ּבֹוֶנה ִּבימֹוִסּיֹות ְוָצד 
ֲחָגִבים ּוַמְקִריב ֲעֵליֶהם."5 הדת האנושית שתיוולד 
מזרעו של ישמעאל, זרה היא אל ה', כיוון שמעולם 
לו  להקריב  ציווה  שלא  כשם  עליה,  ציווה  לא 
זרע  יצטרך  דתו,  את  לבסס  כדי  בבמות.  חגבים 
ושישמעאל  זיוף,  היא  שהתורה  לטעון  ישמעאל 

הוא הבן הנבחר והנעקד.
"ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֵאין ְמַצֵחק ֶאָּלא ִּגּלּוי ֲעָריֹות, 
ֲאֶׁשר  ָהִעְבִרי  ָהֶעֶבד  ֵאַלי  ָאַמר: "ָּבא  ְדַאְּת  ֵהיְך ָמה 
ֵהֵבאָת ָלנּו ְלַצֶחק ִּבי"6. ְמַלֵּמד ֶׁשָהְיָתה ִאֵּמנּו ָׂשָרה 
רֹוָאה אֹותֹו ְלִיְׁשָמֵעאל ְמַכֵּבׁש ִּגּנֹות ְוָצד ְנֵׁשי ֲאָנִׁשים 
ּוְמַעֶּנה אֹוָתן."5 זרעו של ישמעאל ישתדל בנחמדות 

יתרה לפתות בנות ישראל, על מנת להשפילן אחר 
הנתונים  בכפריו.  השבויות  בזויות  ִּכשפחות  כך 
עומדים על עשרות אלפים של  היום,  המזעזעים 

נשים יהודיות בכפרים, ה' ירחם.
"ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר ֵאין 
ֵהיְך  ָּדִמים,  ְׁשִפיכּות  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ְצחֹוק  ַהֶּזה  ַהָּלׁשֹון 
ָמה ְדַאְּת ָאַמר: 'ָיקּומּו ָנא ַהְּנָעִרים ִויַׂשֲחקּו ְלָפֵנינּו'7. 
ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִמּׁשּום ַרִּבי ֵלִוי ָאַמר, ֲאַמר ֵליּה ִיְׁשָמֵעאל 
ִיְׁשָמֵעאל  ְוָהָיה  ֶדה,  ַּבּשָׂ ֶחְלֵקנּו  ְוִנְרֶאה  ֵנֵלְך  ְלִיְצָחק 
נֹוֵטל ֶקֶׁשת ְוִחִּצים ּומֹוֶרה ְּכַלֵּפי ִיְצָחק, ְועֹוֶׂשה ַעְצמֹו 
ַהּיֶֹרה  'ְּכִמְתַלְהֵלַּה  ִדְכִתיב:  ֲהָדא הּוא  ְמַצֵחק,  ְּכִאּלּו 
ְוָאַמר  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִרָּמה  ִאיׁש  ֵּכן  ָוָמֶות.  ִחִּצים  ִזִּקים 
ָאִני'8."5 בזרעו של ישמעאל מתקיים  ְמַׂשֵחק  ֲהֹלא 
מאמר הכתוב "ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד 
ּכֹל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹן"1, ודומה שלשפיכות 
ובשמחה,  בצחוק  המשולבת  ולאכזריות  הדמים, 

אין צורך לתת דוגמאות בדורנו.
אלוהית  הדרכה  הם  הבאים  הפסוקים  גם 
לדורות. "ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת 
ְּבָנּה ִּכי ֹלא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק. 
ְּבנֹו.  אֹודֹת  ַעל  ַאְבָרָהם  ְּבֵעיֵני  ְמאֹד  ַהָּדָבר  ַוֵּיַרע 
ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל ַהַּנַער 
ְוַעל ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה ִּכי 

ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע".  

1. בראשית טז
2. בראשית כא

3. ע"פ ספורנו שם
4. שמות לב
5. ב"ר נג יא

6. בראשית לט
7. שמואל ב ב

8. משלי כו

ישמעאל וליצני הדור. 
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המצפן והמפה
בשבוע שעבר ראינו שלמרות חשיבותו של המוסר האנושי, אין בכוחו לבד 
להדריך את האנושות בדרך הנכונה. הפעם נברר מהו האיזון העדין בין המוסר 

האנושי למוסר האלוקי.

ניווט עם מצפן ומפה
היחס בין המוסר האנושי לבין המוסר האלוקי בתורה הוא כמו היחס בין 
המצפן לבין המפה. כשם שהמצפן מורה את הכיוון הכללי והמפה מורה את 
הדרך המדויקת, כך המצפון דוחף את האדם ממעמקי הלב לכיוון הנכון והתורה 

מדריכה את האדם איך לעשות את המעשה הנכון. 
כשם שאין להפריד בין המצפן לבין המפה, כך אין להפריד בין המוסר 
לתורה. אם מסתמכים רק על המפה בניווט ללא המצפן, עלולים 'לאבד את 
הצפון' ולצאת למסע בכיוון ההפוך לגמרי. באופן דומה, ללא המוסריות הטבעית 
האנושית, האדם אינו יכול להיות 'מענטש' ועלול ללמוד את התורה בניגוד 
לכוונת נותן התורה )הקדמת הנצי"ב לבראשית(. אם מסתמכים רק על המצפן 
בניווט ללא המפה, עלולים לטעות בנתיב. באופן דומה, ללא הדרכת התורה, 
האדם עלול לטעות בדרך ולהגיע לחוסר מוסריות ולהכריע בדילמות מוסריות 

באופן מוטעה )אוה"ק ח"ג עמ' ב(.
ולכן, לסיכום אנו זקוקים למפה כדי להכיר מראש את תוואי השטח ואנו 
זקוקים למצפן 'כדי להצפין את המפה'. באופן דומה, "אם אין תורה אין דרך 

ארץ ]=מוסריות טבעית אנושית[, אם אין דרך ארץ אין תורה" )אבות ג, יז(.  

הישר והטוב בעיני ה'
בפרשת ואתחנן נאמר "ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ה'" )דברים ו, יח(. הקב"ה 
ברא את האדם ישר וטוב )קהלת ז, כט; אגרות הראיה ק"ע(. ולכן המוסר הטבעי 
בלבו של האדם דוחף אותו לעשיה ישרה וטובה. אך לפעמים כוונות טובות אינן 
מביאות למעשים ישרים וטובים והמטרה עלולה לקדש את האמצעים. ולכן, 
כאשר רוצים לעשות מעשה ישר וטוב, צריך שזה יהיה באמת ישר וטוב. ואיך 
נדע אם המעשה יהיה ישר וטוב מתחילתו ועד סופו והשלכותיו יהיו בהתאם? 
התשובה היא: "ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ה'" צריך שהמעשה יהיה ישר וטוב 
בעיני ה' לפי הדרכת התורה. אם המעשה אינו ישר וטוב בעיני ה' ומנוגד להדרכת 
התורה, הרי לנו שאין המעשה ישר וטוב אלא ההפך הגמור. ולכן, הדרך היחידה 
שהמוסר האנושי יכול להיות באמת מוסרי היא לפי הדרכת המוסר האלוקי 
בתורה. דוגמא מובהקת ליסוד זה הוא 'דינא דבר מצרא' ]=הדין של בן המצר[.

דינא ד'בר מצרא'
שאלה: אדם העמיד דירה למכירה ומגיע קונה שמעוניין לקנות את הדירה. 
אך השכן בדירה הסמוכה מעוניין גם הוא לקנות את הדירה כדי שיוכל להרחיב 

את דירתו. למי יש זכות קדימה לקניית הדירה?
תשובה: במסכת בבא מציעא מופיעה שיטת נהדרעי ]=חכמי ישיבת נהרדעא[ 
שסוברת של'בר מצרא' ]=השכן בן המצר[ יש זכות קדימה לקניית קרקע המוצעת 
למכירה הסמוכה לקרקע שלו )ב"מ קח, א(. התורה מחנכת את האדם לגלות 
אכפתיות לזולת ובפרט במקרה שהוא לא חסר כל כך כפי שנאמר "ְוָעִׂשיָת 
ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב". רש"י כותב את ההגדרה הבאה ל"ועשית הישר והטוב": "דבר 
שאי ]=שאין[ אתה נחסר כל כך שתמצא קרקעות במקום אחר ולא תטריח על 
בן המצר להיות נכסיו חלוקין" )שם(. אם כן, הִטרחה של בן המצר גדולה כל 
כך עד שהיא דוחה את ערך 'חופש הקניין' ולא זו בלבד שהתורה מציבה את 
הנורמה המוסרית למקרה זה, היא אפילו מפעילה לצורך כך אכיפה משפטית 

ויש ל'בר מצרא' זכות לסלק את הקונה מהקרקע. 
דין 'בר מצרא' אינו מצטמצם לקרקעות, אלא חל גם בבתים )שו"ת הרשב"א 

ח"ב סי' קמה; וראה: שו"ע חו"מ סי' קעה סע' נג(. ולכן בהתייחס לשאלה 

שפתחתנו בה - יש לשכן זכות קדימה לקניית הדירה המוצעת למכירה.

התנגשות בין ערכים
'דינא דבר מצרא' אינו חל בכל מקרה. ישנם במקרים שבהם טרחתו של 
המוכר גדולה וכרוכה בהפסדים כספיים או כאשר זקוק לכסף בדחיפות )ב"מ 
קח, ב(. במקרים כאלו אין אנו מחילים את 'דינא דבר מצרא' משום שעשיית 
הישר והטוב לשכן בן המצר אינה מצדיקה הפסד למוכר )רש"י שם; רמב"ם הל' 

שכנים יב, ט(. 
בנוסף, לפעמים ישנה התנגשות בין ערכים, כמו הערך של עשיית חסד עם 
יתומים קטנים שרוצים לקנות את הנכס, לבין הערך של עשיית הישר והטוב לשכן 
בן המצר. במקרה כזה, הערך הראשון גובר על הערך השני "המוכר ליתומים 
קטנים אין בו דין בעל המצר הטוב והישר שעושין חסד עם אלו יתר מבעל 
המצר" )רמב"ם הל' שכנים יב, יג(. וכן, הערך של יישוב ארץ ישראל דוחה דין 
זה: "היה רוצה הלוקח לקנותה לבנות בה בתים ובן המצר רוצה לזרעה הלוקח 
זוכה משום יישוב הארץ ואין בה דין בן המצר" )רמב"ם שם יד, א(. במקרים 
של התנגשות בין ערכים, התורה מכריעה לפי האמת האלוקית. התורה דואגת 

שהרצון לעשות מעשה ישר וטוב יהיה באמת ישר וטוב.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

האמת 
והמוסר

חלק ג

נתן קוטלר

www.meirkids.co.il

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

למעגל חברתי תומך ומעצים. 
נפתחות קבוצות חדשות | לפרטים נוספים 0543388331



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

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

להפטרה
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www.mbaolam.co.il | 077-6621690
המבצע לתקופה מוגבלת וללקוחות חדשים בלבד. פרטים במוקד המנויים

יומולדת    
ל 

₪גיליון ב-

בהפטרת פרשת וירא קוראים את סיפור אלישע והאישה השונמית )מלכים 
ב, פרק ד(. אלישע מבשר לאישה העקרה שיוולד לה בן, ומאוחר יותר – מחיה 

את אותו הבן לאחר מותו. 

שאלה כללית היא בעניין הנביא אלישע: מה מקומם של ריבוי הניסים 
כי  לראות  ניתן  התנ"ך  סיפורי  לאורך  פרטיים?  לאנשים  ידו  על  שנעשו 
אנשים  על  סיפורים  מופיעים  כאשר  בכללו.  ישראל  בעם  הם  מתמקדים 
פרטיים, הם כמעט תמיד כאלה הקשורים להיסטוריה הכללית של ישראל. 
אנשים  למען  לכאורה  שנעשו  רבים  ניסים  מוצאים  אנו  אלישע  אצל  והנה 

פרטיים בלבד. יש להבין את פשר הניסים הללו.

בהפטרתנו גנוזה ההבנה לחשיבות ניסי אלישע, בדרך הפעולה של האישה 
השונמית. אישה גדולה זו, למרות עקרותה וציפייתה העצומה לילד, סירבה 
מתחילה לבקש בקשה פרטית מנביא ישראל. אלישע הציע לה באמצעות 
גיחזי שתבקש ממנו בקשה: "ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאָמר ָנא ֵאֶליָה ִהֵּנה ָחַרְדְּת ֵאֵלינּו ֶאת 
ֲהֵיׁש  ָלְך?  ַלֲעׂשֹות  ֶמה  קבוע[  לינה  למקום  להם  ]=דאגה  ַהּזֹאת  ַהֲחָרָדה  ָּכל 
ְלַדֶּבר ָלְך ֶאל ַהֶּמֶלְך אֹו ֶאל ַׂשר ַהָּצָבא?" והנה, האישה מסרבת להצעה, באופן 
מפתיע ומתמיה: "ַוּתֹאֶמר ְּבתֹוְך ַעִּמי ָאנִֹכי יָֹׁשֶבת". מה פירושו של סירוב זה? 
בזוהר הקדוש )פרשת ויצא( מצוי לכך הסבר נפלא: אישה זו סירבה לקבל 
טובה בתור אישה פרטית. היא חפצה במילוי משאלתה הגדולה רק באופן 
שיתקיים בה: "בתוך עמי אנכי יושבת". ואלו דברי הזוהר )בתרגום(: "שהרי 
בכל מקום שאדם מתפלל תפילתו, יכליל את עצמו בתוך הרבים. ובוא וראה 
או אל  לך אל המלך  'היש לדבר  את השונמית, שכאשר אמר לה אלישע: 
שר הצבא... ותאמר בתוך עמי אנכי יושבת...'. מה אמרה? אינני רוצה להיות 
רשומה למעלה בשמים, אלא להעלות את ראשי בתוך הרבים, ולא לצאת 
מכללם. וכן ראוי לאדם להכליל עצמו בכלל הרבים ולא להתייחד בעצמו, 
אם כן, האישה השונמית החליטה  לזכור את חובותיו...".  ישגיחו עליה  שמא 
בדעתה שלא לממש את פסגת שאיפותיה, ובלבד שלא ידונו רצונותיה כרצונות 
לא  יתממש  בבן  שרצונה  האישה  זכתה  המעמד  באותו  מיד  ובאמת,  פרטיים. 

משום שהיא ביקשה, אלא משום שאלישע, נביא ה', החליט לעשות זאת מצידו - 
"ַוּיֹאֶמר ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיה ַאְּת חֶֹבֶקת ֵּבן".

והנה, מספר פרקים לאחר מכן במלכים ב )תחילת פרק ח( מוצאים אנו כי 
אותה האישה שסירבה לקבל נס פרטי מאלישע, היא זו שעל ידה קיבלו כל 
הניסים של אלישע ערך כללי ולאומי. מתואר שם שאישה זו היוותה דוגמה 
מוחשית המחזקת את גילוי הכוח של ניסי אלישע למלך ישראל. מלך ישראל 
"ְוַהֶּמֶלְך  ניסי אלישע:  שהיה רשע באותה שעה הביע רצון לשמוע את כל 
ְמַדֵּבר ֶאל ֵּגֲחִזי ַנַער ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֵלאמֹר ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר 
ה  ָעָׂשה ֱאִליָׁשע: ַוְיִהי הּוא ְמַסֵּפר ַלֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ַהֵּמת ְוִהֵּנה ָהִאּׁשָ
ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה צֶֹעֶקת ֶאל ַהֶּמֶלְך ַעל ֵּביָתּה ְוַעל ָׂשָדּה ַוּיֹאֶמר ֵּגֲחִזי ֲאדִֹני 
ה ַוְּתַסֶּפר לֹו".  ה ְוֶזה ְּבָנּה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֱאִליָׁשע: ַוִּיְׁשַאל ַהֶּמֶלְך ָלִאּׁשָ ַהֶּמֶלְך זֹאת ָהִאּׁשָ

לסיפור זה קדמו כמה סיפורים במלכים שבהם הופיע בבית מלכות ישראל 
גדלות  את  לכל  הראה  שאלישע  לאחר  והנה,  הנביא.  בדברי  אמונה  חוסר 
נקט  ישראל  מלך  שם(,  ז  )בפרק  והשליש  אלישע  בסיפור  שבפיו  ה'  נבואת 
במהלך של תשובה וקרא לגחזי לשמוע את כל הגדולות של אלישע. בנקודה 
זו מופיעה האישה השונמית מחדש, ובאמצעות הסיפור האישי שלה, מחזקת 
את המשמעות הכלל ישראלית שמקבלים כל ניסי אלישע באותה השעה: חיזוק 

אמונת מלך ישראל בנבואת ישראל.

בעבר  שסירבה  האישה  אותה  עדותה,  בעקבות  שמיד  הוא  מקרה  לא 
לבקש דבר וחצי דבר מן המלך, זוכה שמלך ישראל יושיע אותה וישיב לה 
את שדותיה הנגזלות: "ַוִּיֶּתן ָלּה ַהֶּמֶלְך ָסִריס ֶאָחד ֵלאמֹר ָהֵׁשיב ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ֶדה ִמּיֹום ָעְזָבה ֶאת ָהָאֶרץ ְוַעד ָעָּתה". צרכיה האישיים  ָלּה ְוֵאת ָּכל ְּתבּואֹת ַהּשָׂ
של האישה השונמית קיבלו תוקף כללי בעקבות סירובה להיענות בתור אישה 
פרטית. אישה זו סייעה במשמעות הלאומית של ניסי אלישע, ובעצמה התעלתה 

איתם לגובה הכללי.

המשמעות הלאומית 
                  של ניסי אלישע
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ד"ר מיכאל אבולעפיה

עמל תורה ובריאות הנפש )ב(
להסיר כל ספק

שורש החולי הוא הספק. האדם המאמין הוא אדם מחובר פנימה לכל 
המתרחש ומחבר אותו לשורשו בעולם האמת. עלינו לדעת שהספק הוא 
העמלק שבלב וכנגד העמלק יש עמל של תורה. הספק הוא המפריד בין 

המתרחש במציאות לבין השורש כאילו הכל במקרה: 

נרגן מפריד אלוף: זֹאת ָרָעֵתְך ִּכי ָמר ִּכי ָנַגע ַעד לבך )ירמיה ד, יח(

הרע הזה יורד עד הלב כלומר כמעט נוגע בלב וממית. עלינו לשמור על 
הלב וזה על ידי עיון בתורה, מרירות של מסירות נפש להבין את התורה 

גם בעומקה: 

'במחשכים הושיבני כמתי עולם' )איכה ג, ו( אמר רבי ירמיה זה 
תלמודה של בבל )סנהדרין כד, א(

יש כאן מוכנות לשבת בחושך ולא להבין שכן העיון לפעמים קשה, ויש 
שכר לעצם העמל. וזאת היא המנוחה האמתית, ההליכה ממקום למקום, 
מעמדה נפשית לעמדה נפשית, וכך ללמוד להתגמש, לחשוב על דבר 

והיפוכו, להכליל תובנות שונות ממקורות שונים. 

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא 
בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל 

אלהים בציון )ברכות סד, א(

מדובר במלחמה של ממש, על מנת להמית את הקליפה הקשה כל כך 
של הקרירות הרגשית והיא קליפת הספק, העמלק שבלב, על ידי עמל של 

תורה. להיות בחינה: 'והגית בו יומם ולילה' )יהושע א, ח(. 

מאז היותנו רכים בשנים, חונכנו להתנהג על פי הצדק. צדק הכרחי לקיומו של 
סדר בין בני האדם, לחיי חברה מתוקנים. יחד עם זאת, צדקה - לכאורה במשמעות 
הפוכה, גם אם יש בה אותן האותיות בתוספת הא, )שאולי רומזת לשם ה'(.  צדק 
- על פי דין. צדקה - במשמעות המילה, לפנים משורת הדין )חזקוני בראשית טו, 

ו(. ובכל זאת, צדק אמיתי הוא לתת צדקה. 
משפט וצדקה, הם צמד מילים במקומות רבים בתנ"ך. דוד המלך היה עושה משפט 
וצדקה )שמואל א' ח(. כמלך, שחייב לשפוט בצדק, לאחר המשפט היה נותן צדקה 
למתדיין שהיה זקוק לכך )מצודת דוד שם(. בתפילת העמידה, המלך ה' אוהב צדקה 

ומשפט. האוהב, מקדים את הצדקה למשפט.
 מה ומתי הוא הצדק האמיתי בנישואין?

בקונפליקט בין אנשים, המילים המנחות הן בדרך כלל מי צודק או אשם. כך גדלים 
ומגיעים עם הסגנון הזה גם לנישואין. 

יש זוגות שנמצאים תחת ביקורת הדדית מתמדת. דנים זה את זה על כל צעד . 
זוגות כאלה, חיים על פי מה שצריך ונכון בעיני כל אחד מהם. הבית נעשה בית 
משפט לצדק, כאשר הם גם הדיינים, גם הנאשמים וגם הקטגורים )אין סנגורים(. 
בבית כזה, מרגישים שנמצאים במבחן ברוב הזמן ומתחילים החששות שמא לא 
עומדים בציפיות בן הזוג. מובן שחיים כאלה חסרים רכות, הקשבה, הבנה, קבלה, 
שמחה וחמלה, שהם תשתית האהבה. בן הזוג ה"צודק", לובש מעטה קשיחות ועין 
בוחנת. בן הזוג ה"נאשם", נזהר שלא לטעות ונבהל ומתנצל או מתקיף כשהוא 
"נכשל". רגשות כאלה, משפיעים על הלך הנפש ויוצרים קשיים בקשר הזוגי. 
ה"צודק" מתרחק וחי בתחושת עליונות )מדומה(. לעומת זאת, מי שהוא בעל 
ערך עצמי, אינו זקוק להוכיח ולהאשים את הזולת. יש לו מקום עצמי ולכן נותן 
מקום גם לאחר. ה"נאשם", מחפש דרכים להתקרב ולרצות את השני ומרוב חשש 
גם נכשל. או שהוא עושה את מה שהביקורתי מבקש, מבלי שיקול דעת עצמי. 
רק שיהיה שקט ושהשני יהיה מרוצה. גם אם ההתנהלות הזוגית אינה מוקצנת 

כדלעיל, היא מעיבה על הקשר הזוגי הבריא.
צודק ואשם, אין להם מקום בשפה הזוגית, גם אם יש אשמים וצודקים. מלך חייב 

לעשות משפט צדק למען הסדר החברתי. בורא עולם ששוכן בתוך הזוגיות, מלמד 
אותנו כיצד לחיות בשלום, עם כל הקונפליקטים הקיימים בנישואין: ע"י צדקה 
ומשפט. הבית הזוגי והמשפחתי, הוא מקור זהותו ובטחונו של היחיד שבתוכו. על 
כן, הכרחי שתהיה מחשבה בסיסית, שטעויות וכישלונות הם מחויבי המציאות. הם 
אנושיים. לומדים ומתפתחים בעיקר מתוך הטעויות. "אין אדם עומד על ד"ת, אא"כ 
נכשל בהם )גטין מג.) זוג שחי בהבנה כזאת, כאשר ישנו כישלון של אחד מהם, 

השני נותן צדקה תחילה. כיצד? 
דיבור פנימי:

• מבין שזה אנושי - "אמנם זה מכעיס אותי מאד, אך התחתנתי עם בן אדם ולא 
עם מלאך.."( 

• מלמד סנגוריה - "אף אחד לא רוצה להיכשל. בוודאי לא בעלי כלפי..". "גם כך 
היא מרגישה רע ממה שקרה, אז לא אבקר כדי לא לגרום לה תחושת השפלה..."

• מידה כנגד מידה - "גם אני נכשלת מידי פעם. איך הייתי רוצה שיגיב כלפי?"
פניה אל בן הזוג:

1.שיתוף ברגשות ובמחשבות אישיות.
2. עתה לעשות "משפט": מה היה ראוי שיהיה? מה הביא אותנו למצב הזה? מה 

למדנו ממה שקרה? מה עושים בפעם הבאה כדי שזה לא יקרה?
"משפט" כזה שנעשה לאחר המתנה, חשיבה ושיתוף רגשי, לא יכול להתנהל מתוך 

עוינות וביקורת, אלא בחמלה )שאולי מלווה בכאב( מתוך רצון לזוגיות אוהבת. 
האהבה מגיעה מתוצאה של צדקה ואחר כך משפט שזהו הצדק האמיתי, כפי שאנו 

לומדים מהנהגת הקב"ה: עושה צדקה תחילה ואח"כ משפט.

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

אסתר אברהמי

צדק צדק תרדוף - לא בנישואין
צדק וצדקה בנישואין 

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8<

מחבלים משוחררים שוב מעורבים ברצח. אלף הרוצחים שוחררו תמורת 
אדם אחד בעסקת שליט, היו מעורבים ברצח שבעה יהודים, מתוכם שלושת 
הנערים, וכתוצאה מזה, מבצע צוק איתן עם עשרות הרוגים, מתוכם הדר 
גולדין ואורון שאול. וכן הנימוק השני, אם משחררים מחבל תמורת חטופים 
שלנו, הרי זה מעודד חטיפה. אחרי עסקת שליט, הערבים הבטיחו פרס 

של מיליון דולר למי שיחטוף חייל.
ש: אז מה הדרך לקבל חזרת הגופות?

ת: למנוע מהחמאס כל מחווה הומניטארית. הם יושבים בבתי-הסוהר שלנו 
בתנאים מיטביים. לא כן! כמובן, יש להישמע לאמנות בין לאומיות, אך לא 
מעבר לזה. האמריקאים כלאו את המעורבים בפיגוע במגדלי התאומים 
במתקן מעצר גואנטנמו, שבו תנאים מאוד קשים, אמנם לא ברור שזה 
חוקי, אך הם מסתמכים על כך שהוא לא נמצא בארצות הברית, כך שיש 
כאן חור משפטי, וכן שאין להם מעמד של חייל אויב שבוי שמוגן על ידי 
אמנות, אלא של לוחם בלתי חוקי. אנו לא נלך עד כדי כך, אך בודאי אין 

לתת להם כל מיני הטבות, וכמובן לא להחזיר להם את הגופות שלהם.
ש: האם אין לחשוש שמאמצינו להחזיר גופות או חלקי גופות יתפרשו כחולשה 
רגשנית, כמו שכתוב: "פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות ערלים" 

)שמואל ב א כ(?
ת: לא. אין להיכנע לדרישות של החמאס, אלא להכות בהם בכל דרך 
אפשרית, חוקית ומוסרית. כאמור זו השפה שהם מבינים. זו שפה של עוז 
וגבורה. זו שפה של אהבת ֵרעים. אין מפקירים חייל בשטח, בין חי, בין 

פצוע, בין מת. הוא מסר נפשו עבורנו, אנו מוסרים נפשנו עבורו.
חזק חזק ונתחזק בעד עמנו וערי אלוהינו.
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ָיַדְעִּתי ֶׁשֶּזה ָמה ֶׁשִּיְקֶרה. 
ַהְּפִלְׁשִּתים ָחְׁשבּו ֶׁשִאם ִיְׁשַּתְּלטּו ַעל ֲארֹון ַהְּבִרית, ִיְזּכּו ְוַיְרִויחּו 

ָּכל ִמיֵני ְּבָרכֹות. ֲאָבל ַהֶהֶפְך ַהָּגמּור ֵאַרע.
ֵהם ִהְכִניסּו ֶאת ָהָארֹון ְלֵבית ֲעבֹוָדה-ָזָרה  ְוָהֱאִליִלים ֶׁשָּלֶהם  

ָנְפלּו ְוִנְׁשְּברּו]1[,  ְוֵהם  ַעְצָמם ִנְפְּגעּו ְּבַמֲחלֹות ְמכָֹערֹות]2[.  
ַמִּגיַע ָלֶהם. ֵאיְך ֵהִעיזּו ! ֲארֹון ַהְּבִרית הּוא קֶֹדׁש, ּוִמי ֶׁשּנֹוֵגַע  ּבֹו 

ְּבָיָדיו ַהְּטֵמאֹות ָיבֹוא ַעל ָעְנׁשֹו ְּבֻמְקָּדם אֹו ִּבְמֻאָחר.
ְּכֶׁשֵהם ֵהִבינּו ָמה ָקָרה , ֵהם ֶהְחִליטּו ְלַהְחִזיר ָלנּו ֶאת ֲארֹון 

ַהְּבִרית. ָּברּוְך ד']3[.
ַהָּצָרה ַהְּגדֹוָלה ִהיא, ֶׁשַּגם ֲאַנְחנּו ֶנֱעַנְׁשנּו.

ַּכֲאֶׁשר ָהָארֹון ִהִּגיַע ְלֵבית ֶׁשֶמׁש, ָיְצאּו ֻּכָּלם ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו 
וָאז ֵמתּו ֶעְׂשרֹות ֲאָלִפים]4[.  אֹוי ַוֲאבֹוי.  ָאֵכן ָהָארֹון ֵאינֹו ָּדָבר 

ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ּבֹו ְסָתם. ֶזה ָארֹון ָקדֹוׁש, ָצִריְך ְלַהִּביט ּבֹו 

ְּבֶחְרַדת קֶֹדׁש, ְלַקֵּים ָמה ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ֹלא ְלַהִּביט ְסָתם 
ַּבֲארֹון ַהְּבִרית.

ֶהֱעִבירּו ֶאת ָהָארֹון ְלִקְרַית ְיָעִרים ְוהּוא ִנְמָצא ָׁשם ְּכָבר  
ְזַמן ַרב]5[. 

ַעְכָׁשו  ַמְתִחיָלה ִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה ִלְתׁשּוָבה ְּבָכל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל]6[.

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֹּלא אּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעמֹד ֵמַהַּצד. ָעַלי ְלַמֵּלא ֶאת 
ְמקֹומֹו ֶׁשל ֵעִלי ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְּבתֹור ׁשֹוֵפט.  ֻּכָּלם ְמַבְּקִׁשים 

זֹאת ִמֶּמִּני.

1.  שמואל א, ה  א-ה.                   4.  שם  ו,  יט.
2.  שם   ה, ו.                                  5.  שם  ו,כ - ז,ב.

3. שם   ה,ז - ו,יח.                           6.  שם  ז,ב.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 13   ָהָארֹון ַמֶּכה ַּבְּפִלְׁשִּתים

לילדים
באהבה

הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

♥ נו ראיתם כבר את הפרק הראשון 
של הסוד של ירושלים? נכון שהוא 

מדהים?? אז השבוע מחכה לנו פרק 
נוסף בסדרת העשור המיוחדת שלנו, 

פרק מותח ומעניין במיוחד, לא 
כדאי לפספס!

♥ השבוע מתחילה עונה חדשה של 
הסדרה המקסימה אבא ליום אחד, 

מי לא חולם לפעמים ליום אחד 
לעזוב את בית הספר ולהתחלף 

עם אבא או אמא בעבודה? העונה 
החדשה עם פרקים יפים במיוחד 

שכולם שמחים לראות!

♥ וכמובן החידות ופינות הבלוג 
הקבועות שלנו מחכות לכם.

שלום ילדים!
השבת פרשת וירא. בפרשה הזו אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים 

חשובים מאברהם אבינו.

אחד הדברים שאברהם מלמד אותנו הוא - הכנסת אורחים, מגיעים 

אליו מלאכים והוא מכניס אותם לאוהל, נותן להם לאכול ולשתות ומטפל 

בהם בצורה הכי טובה שאפשר. לפעמים קשה לנו להכניס אלינו הביתה 

אנשים שאנחנו לא מכירים, ואם צריך לפנות את החדר או להתנהג יפה 

לאורחים זה יכול להיות לא הכי כיף, אבל מאברהם אנחנו רואים כמה זו 

מצווה חשובה וכמה כדאי לנו להתאמץ ולזכות בה. 

אחד המלאכים מספר לאברהם שה' רוצה להרוס את סדום ואברהם 

מנסה להציל את העיר ושואל את ה' אם אין שם צדיקים שבשבילם 

כדאי להשאיר את העיר בנויה, אברהם מראה לנו כמה חשוב להתפלל 

על האחר, לנסות ולמצוא טוב גם בעיר מלאה בחטאים ולבקש מה' 

שיציל את כולם בגלל קצת הטוב שקיים שם.

בסוף הפרשה  אנו קוראים על הניסיון הגדול של אברהם אבינו, עקדת 

יצחק. בכל הניסיונות שעברו על אברהם ובעיקר בפעם הזו האמונה 

הגדולה של אברהם בה' יתברך רק הולכת וגדלה, הוא שם את כל 

המחשבות וכל הרצונות שלו בצד 
ועושה רק את רצון ה'.

גם אנחנו רוצים להצליח לקיים 
את מצוות ה' ולשמח אותו בכל 

מעשינו.

שבת שלום,
אהבה פז.



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320 באהבה ובאמונה   8

ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

בבנים מאור האבות, יאיר בנו בכל סגולת מקורו, ובכל מפלאות פעולותיו, כאשר היה המתמידה בבנים. וע"ז אנחנו מבקשים, שאותו הכוח המתמיד והקיים, שהוא נמשך המשכת דרכי האבות, בדעות, באמונות, ברגש ובתכונה, היא מוכיחה על סגולת האבות שינוי, וכאן גנוזים היו הבנים בצורה של כוח במהותם של האבות והופעת החיים של "שתזכור לנו ברית אבותינו" – הברית היא מיוסדת על תוכן קיים, שאיננו נופל תחת שום 
בזמן גילוייו באבות בימיהם. שתזכור לנו ברית אבותינו.

)עולת ראיה א, צז(

הרב שלמה אבינר

לא מפקירים חייל בשטח ראיון
ש: כיצד להתייחס לחיילים שלנו, הדר גולדין ואורון 
שאול שנפלו בצוק איתן, והאויב טרם החזיר לנו את 

הגופות?
ת: אין שאלה. מת מצוה. יש לדרוש שיחזירום באופן 

מיידי.
ש: לדבר אל לבם?

ת: לא. אין להם לב. אלא לכפות. זו השפה היחידה שהם 
מבינים. יתר על כן, זו מסורת צה"ל החל ממלחמת יום 
העצמאות שמחלצים חייל שנפל גם תחת אש. כך נהג 
הגר"ש גורן בעצמו כמה פעמים ועוד רבנים צבאיים.
ש: למה? פיקוח נפש לא דוחה הבאת אדם לקבר 

ישראל?
ת: כך פסק הגרז"נ גולדברג )המעין תמוז תשס"ד(. 
אבל זה בחיים האזרחים. אך בהלכות צבא זה שונה. 

זה קשור למוראל הלאומי, לאהבה ולֵרעות שנוהגות 
בצה"ל. כמו שמסכנים עשרה חיילים כדי להציל חייל 

אחד. אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.
ש: זה חידוש של צבא מדינת ישראל?

ת: לא. אנשי יבש גלעד הסתכנו כדי לחלץ גופת שאול 
ובניו )שמואל א לא ח-יג(. ורש"י מסביר כי הם מסרו 
עצמם בסכנה עבור שאול שעשה להם טובה והצילם 
מנחש העמוני )רש"י דבה"י א י יב. ועיין גם שו"ת משיב 

מלחמה לגר"ש גורן ב ריז(.

ש: אז עלינו לשחרר מחבלים תמורות גופות חיילנו?
ת: חלילה! זו איוולת! משפחת הדר גולדין חזרה פעמים 
רבות על כך שהם מתנגדים בכל תוקף. יש מאוד 
להעריך את הקול השפוי הזה. כידוע אין פודים שבויים 
יתר מכדי שווים. ויש בגמרא שתי סיבות: דוחק הציבור 
ועידוד ששוב יקחו שבויים )גיטין מג א(. וכן לענייננו, 
שחרור מחבלים מכביד מאוד על הציבור, כי כמחצית 
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נפגשים בפרשה
דברי תורה שנמסרו 

מידי שבוע באתר 
'מכון מאיר' על ידי
הרב שלמה אבינר

הספר נערך על ידי 
הרב נחמיה לביא הי"ד 

שנהרג אשתקד 
בעת שמסר נפשו 
למען עם ישראל 

וירושלים

רח' שטראוס 4 ירושלים
רח' יהודה הלוי 4 גבעת שמואל

בטלפון - 02-6233987
www.HavaBooks.co.il - באתר

לרכישה:
להזמנות:

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.

מלון בוטיק בהשגחת בד"צ רובין.

הצגות )עמיחי עזר(, הרצאות, 
ערבי שירה )ראובן ברנסברג(.

המכבים גילו את פח השמן,
     בואו לגלות את מלון 

              "ליטוב ירושלים"

כי לי טוב ירושלים
הזמינו עכשיו: 02-544-4749


