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1118 גליון   | ה'תשע"ז  אייר  י"ז  אמור  פרשת  שבת   |  בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

מסירות הנפש 
של רשב"י 

בל"ג בעומר נהגו בית ישראל לעשות הילולא לכבודו של התנא 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי מחבר ספר הזוהר הקדוש. רבבות עולים 
לקברו שבמירון ורוקדים ושמחים, וכל העם מדליקים מדורות  ושמחים 
ביום המופלא הזה, ורבים רבים קוראים את הזוהר הקדוש ועוסקים 

בתורת הקבלה כל אחד לפי מדרגתו. 
במה זכה רשב"י שיום הזיכרון שלו נעשה נחלת כלל ישראל, שכולם 
שמחים בו ומדליקים מדורות לכבודו, שהן בבחינת נר נשמה לרשב"י? 

במה זכה רשב"י שדרכו נתגלה הזוהר הקדוש?  
חז"ל מספרים )שבת לג, ב( שרשב"י, היתה לו מסירות נפש על עם 
ישראל, ארץ ישראל ועצמאות ישראל. כאשר ישבו רבי יהודה, רבי יוסי 
ורשב"י ושוחחו ביניהם על פועלם של הרומאים אשר בנו גשרים, שווקים 
ומרחצאות – רבי יהודה שיבח אותם, ר' יוסי שתק, ורשב"י יצא כנגדם 
בחריפות באומרו שכל מה שהרומאים עושים זה למען האינטרסים 
שלהם ולא לכבוד ישראל! על זה יצא הקצף של הרומאים נגדו, עד 

שנאלץ להסתתר במערה עם בנו שתים עשרה שנה.
רשב"י לא יכול לסבול שישראל נשלטים על ידי עם זר. שהאימפריה 
הרומאית כפתה את עצמה על עם ישראל, למרות שכלכלית לכאורה 
הם מיטיבים עמם. ומי שמוכן למסור את עצמו ונפשו על גאון ישראל 
זוכה לגלות את פנימיות התורה לכלל ישראל. וישראל לדורותיו, עד 

דור אחרון, גומלים לו שעושים הילולא עצומה ביום הזיכרון שלו.

נכון לעכשיו, בכל דור ודור קמים יהודים הממשיכים את דרכו של 
רשב"י, ומוסרים את נפשם על עצמאות ישראל. יהודים שאינם מוכנים 
להחניף לגויים ולהשתעבד לרצונם, הם המזכים את הדור כולו במסירות 
נפשם. גם בדורנו, החלוצים והלוחמים שלחמו לתקומת ישראל קודם 
הקמת המדינה נגד האימפריה הבריטית, וחיילי צבא הגנה לישראל 
הנלחמים נגד אויבינו הבאים לנשלנו מארצנו, ומאפשרים לנו לעמוד 
חזקים וזקופי קומה לעין כל, הם ממשיכי דרכו ורוחו של רשב"י, וכן, 
כל המיישבים  את ארץ חיינו במסירות, הם הם החלוצים של דורנו 
המזכים את כלל ישראל, וממשיכים את רוחו ודרכו של רשב"י, וזכות 

זו תעמוד להם ולכל בית ישראל.
ומתוך כך נזכה לאור חדש על ציון.

בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                
ִמְזמֹור ְלתֹוָדה.
לפרשה הרב זיו רוה / 2

ענווה ותורה
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 2

מהו סוד ערבות יהודה לבנימין?| 
 הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

אידיאלים של תורה
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

חמש הבחירות של כהני ה'
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

פנינים לשבת מדור חדש / 6

זוגיות אסתר אברהמי / 6

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

 ר' צבי גלאט וחמשת חבריו הי"ד 
שנרצחו בפתח בית הדסה בחברון,

בליל שבת פר' אמור אור לי"ז באייר תש"מ.
תנצב"ה

עליה לקברו תתקיים ביום ראשון י"ח אייר בשעה 16:00 בהר הרצל. 

השאלת מיטות-אשפוז בי"ח

מיטות סיעודיות 
וציוד סיעודי

טל' 050-5954448 בבי"ח איכילוב

"יום עיון לקראת 

יום ירושלים
 יתקיים ביום שני כ"ו באייר תשע"ז 

פרטים בגיליון הבא 
ובאתר ערוץ מאיר" 
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

ענווה ותורה
ענווה נקבעת בתוך מסכת סגולתנו, שהרי כל 
ערכנו בא לנו לא כתוצאה מעבודתנו, אלא משום 
שכך נוצרנו. לכן אין לנו במה להתפאר בכל כשרוננו, 
כי לא שלנו הוא אלא מתנת אלוהים, לא "בחכמתי כי 
נֻבנותי"1. לפעמים יש אדם בעל כישרון שמתפאר. ברור 
שיש לכישרון זה ערך ומעלה, והוא צריך להשתמש 
בו כדי להתקדם, אבל האם יש לו להתפאר בו?! שקר 
והבל הבלים! האם הוא עשה לעצמו את הכישרון 
הזה? הרי הוא מתנת אלוהים! הקדוש ברוך הוא יצר 
את הצד הנשמתי והפסיכולוגי של אדם זה בצורה 
כזו. אם בכל זאת הוא מתפאר, אין בכך שום צדק 
והיגיון, אלא שטות ופשע. אבל אם אדם מתמיד ושקוד 
ללמוד תורה, על כך רשאי הוא להתפאר, משום שזה 
נבע מעבודתו וממרצו. כך הוא גם בעניינים גשמיים: 
אדם שנתעשר ללא שום מאמץ ועבודה מצדו, אין לו 
במה להתפאר, אבל מי שפעל במרץ רב ועשה חיל 

מכוח עבודתו ומאמציו — יכול להתפאר.

תורה"2,  ללמוד  "הוי שקוד  חז"ל:  ציוו  לכן 
כדי לגלות את הכישרון, את המתנה שניתנה לנו 
ביצירת נשמתנו. השקידה מראה את יראת השמים, 
את השייכות ואת האמונה. זהו המובן האמיתי של 
הענווה, הנמשכת מן האמונה שד' יצר את האדם 
בחכמה. על כן כל היהדות בנויה על ענווה, שהיא 
יסוד כל המידות הטובות. ומתוך טהרת נפש של 

ענווה, זוכים לסייעתא דשמיא ולהשראת שכינה.
ערכנו המיוחד בא לנו בעל כרחנו ב"כפיית הר 
כגיגית", ולא אנחנו עשינו את עצמנו. שמא נחשוב 
שסגולתנו הישראלית באה לנו מצדקתנו, על זה נאמר: 
"לא בצדקתך וביֹשר לבבך"3. וכן יחזקאל הנביא אומר: 
"בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל", "לא למענכם 
אני עֹשה"4. לא בזכות צדקתכם אני מביא אתכם לארץ 
ישראל, כי "מאהבת ד' אתכם ומָׁשמרו את השֻבעה"5. 
בין שהדבר מובן ובין שאינו מובן, מכל מקום כך היא 
העובדה הנובעת מהמציאות האלוהית של "עם זו 
יצרתי לי"6. בספר 'הכוזרי' מודגש: כך נוצרנו. זה מחייב 
ענווה. אילּו נבע כל ערכנו מחכמתנו, כוחנו ועוצם 
ידנו הרוחניים, אזי היה מקום להתגאות, אולם כאמור, 
לא אנו עשינו את עצמנו.  ישנם טפשים ואפיקורסים 
הטוענים שאנו גזענים! אבל כך העובדה: "עם זו יצרתי 

לי", ומה אנו 'אשמים' בכך. אין בידינו לעשות דבר. 
כך ד' יתברך יצר את אומתנו, את סדר נשמתנו. איננו 
מתכוונים מתוך גזענות 'לדרוך על אחרים' ולהרוג 
אותם, חס ושלום, אלא אדרבה, להרבות קידוש השם 
בכל העולם כולו, מתוך היצירה המיוחדת שלנו: "כי 
מציון תצא תורה". נוצרנו כשייכים להשראת השכינה.

 אם כן, טבענו מחייב שנהיה ענווים. יש בישראל 
מספר מידות טובות: "רחמים ביישנין וגומלי 
חסדים"7, אבל שיא כל המידות ונשמת כל המידות 
היא הענווה, משום שהיא קשורה לתכונת יצירתנו, 
ל"אתם הדבקים בד' אלהיכם"8, ומתוך כך אנו 

דבקים בתורה9.

 1.  ישעיהו י' י”ג.
 2.  אבות פרק ב' משנה י"ד.

 3.  דברים ט' ה'.
 4.  יחזקאל ל"ו ל"ב.

 5.  דברים ז' ח'.
 6. ישעיהו מ"ג כ"א.

 7.  יבמות דף ע"ט עמ' א'.
 8.  דברים ד' ד'.

 9.  ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 156-9.

לפרשה
הרב זיו רוה

באמירת תודה לה' ית', יש רבדי עומק נשגבים 
ביותר. אף על פי שנראית היא כדבר פשוט לכאורה, 
הפנמת עניינה המהותי משנה את החיים. כשילד 
מתחיל לעמוד על דעתו, בשעה שהוא מקבל דבר 
אומרים לו הוריו, 'תגיד תודה'. כך מתלמד הוא 
להודות על הטובה בשגרת לשונו. אך עם כל חשיבות 
ההרגל, טמונה בו גם סכנה, מאחר שהתודה עלולה 
להתמקם בנפש כדבר שגור וסתמי, כנימוס יבש, 
כתגובה אוטומטית. כדי להודות באמת, הלב חייב 
להיות מחובר, והאדם צריך להיות כל כולו שם, מרוכז 
ומתבונן, חווה את עוצמת הנוכחות האלקית בחייו. 
 תודה מעומק הלב מצריכה התבוננות. ההתבוננות 
המקדימה לאמירת התודה גורמת לאדם עילוי, ַמעבר 
מאדישות אל רגישות, מסתמיות אל הכרה פנימית 
וחודרת, המעריכה את הליווי האלוהי של כל פרט 
מחייו. האדם המודה מבחין בגודל ההשגחה הכללית 
על ההוויה כולה מתוך ההתוודעות אל ההשגחה 
ר  המתפרטת לפרטי פרטים בחייו, "נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ
מֹוֵתינּו  ָיְדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים בְּ ינּו ַהמְּ תָך ַעל ַחיֵּ ִהלָּ תְּ
ָכל יֹום ִעָמנּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך  בְּ ֻקּדֹות ָלְך, ְוַעל ִנֵסיָך ֶשׁ ַהפְּ
י  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ּובֶֹקר ְוָצֳהַרִים. ַהּטֹוב - כִּ בְּ ְוטֹובֹותיָך ֶשׁ
י  ּמּו ֲחָסֶדיָך, כִּ י ֹלא תַּ ַרֵחם - כִּ לּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהמְּ ֹלא כָּ
ינּו ָלְך"1. אין אפילו דבר קטן שבקטנים בכל  ֵמעֹוָלם ִקוִּ
העובר עלינו, בין בפרט ובין בכלל, שאיננו ממנו ית', 

ואמירת התודה מבטאת הפנמה להשגה זו ומולידה 
בנו הכרת הטוב.

 קרבן התודה המוזכר בפרשת אמור, טומן בחובו 
אור עליון עתידי. הוא בא בלא חובה או ציווי, אלא 
מרצון חופשי להודות לה'. "ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה לה' 
ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבחּו. ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל ֹלא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו 
ַעד ּבֶֹקר ֲאִני ה'"2. לכן חז"ל זיהו בקרבן תודה שורש 
רוחני יקר, שלא יעלם גם כשהעולם יגיע לשלמותו, 
"ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבחּו"3, וכך אמרו במדרש: "ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח 
ּתֹוָדה ַלה'", ַרִּבי ִּפְנָחס ְוַרִּבי ֵלִוי ְוַרִּבי יֹוָחָנן ְּבֵׁשם ַרִּבי 
ְמַנֵחם ְּדַגְלָיא, ֶלָעִתיד ָלבֹוא ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ְּבֵטִלין ְוָקְרַּבן 
ּתֹוָדה ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם, ָּכל ַההֹוָדיֹות ְּבֵטִלין ְוהֹוָדיֹות 
ּתֹוָדה ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: 'קֹול ָׂשׂשֹון 
ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה קֹול אֹוְמִרים הֹודּו 
ֶאת ה' ְצָבאֹות ִּכי טֹוב' , ֵאּלּו ַההֹוָדיֹות. 'ְמִבִאים ּתֹוָדה 
ֵּבית ה''3, ֶזה ָקְרַּבן ּתֹוָדה. ְוֵכן ָאַמר ָּדִוד: 'ָעַלי ֱאֹלִקים 
ְנָדֶריָך ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך'5, ּתֹוָדה ֵאינֹו אֹוֵמר ֶאָּלא ּתֹודֹת, 

ַההֹוָדָיה ְוָקְרַּבן ּתֹוָדה."6 
הקרבנות שבטלים לעתיד לבוא, הם אלו הבאים 
על חטא, כחטאת, וכאשם, ואף קרבן עולה המכפר 
על הרהורי הלב. ומכיוון שלעתיד לא יחטאו, ישארו 

התודה והשלמים אשר יבואו על רוב הטובה.7
ב"מודים דרבנן": "מודים אנחנו לך וכו' על שאנחנו 
מודים לך", אנו מודים על הזכות להיות דבקים בה' 
ולהודות לו, ועל שפקח את עיני שכלנו, ונתן לנו 
להבין שצריך להודות לו. רגש התודה הבריא מיישר 
את מעשי האדם, כיוון שחפץ הוא להיות נאמן לה' 
ית' שהיטיב עמו. על יסוד זה בנויים חלקים רבים 
מספר חובות הלבבות. בנוסף, הכרת התודה מאפשרת 
לאדם להתרומם להשגה, כי גם הקשיים והייסורים 
אף הם חלק מתכנית אלוקית, ולכן "הכל לטובה". לכן 
בלחמים הבאים עם קרבן התודה יש לחמי חמץ ומצה, 

"שהם שני דברים חלוקים, שאין זה כזה, להודיע כי 
כל הכוחות אשר הם מחולקים הכל הוא אליו ית'"8. 
הרגש של ההודאה הפרטית שהאדם מתעלה אליו, 
'שער התודה', מביא אותו למדרגה יותר עליונה של 
'חצר המלך', כאשר "הנשמה חשה מהאור הכללי 
של שפעת ד' וטובו על כל יצוריו, בהנהגתו העליונה 
המלאה אור החסד, שמזה באה התהלה. "ּבֹאּו ְׁשָעָריו 

ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה9"10.  
יתכן שיתעלה המודה עוד קומה, למבט עליון עוד 
יותר המלמד שראיית הרע, באה רק מפני ההסתכלות 
הנקודתית שאינה משיגה את החשבון הכולל. וכך 
כותב הרב קוק: "בכללות העולם, המעשי והרוחני, 
אין כל רע נמצא כי אם בערכו הבודד, אבל בקיבוץ 
הכל, הכל הוא טוב ממש, לא מפני בטול ברוב, כפי 
החשבון הצנום, אלא מצד הערך העצמי האידאלי"11.
"אורו של משיח יבסס את הודאות של הטוב 
הגמור שבהוי-ה בכלל, ותמלא הארץ אורה ושמחה, 
המרעיפות משמי שמים תמיד. ואז תבוא ההכרה 
שטוב להודות לה' על הרעה כמו על הטובה וגם 
ברוחניות מיסוד החדוש של לאה, שאמרה, בלדת 
יהודה: 'ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ', 'וכל הקרבנות בטלים 

חוץ מקרבן תודה, 'ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה'."13

1.  תפילת שמונה עשרה
2.   ויקרא כב

3.   ע"פ יפה תואר על ויק"ר כז יב
4.   ירמיה לג
5.   תהלים נו

6.   ויק"ר כז יב
7.   ע"פ מהרז"ו שם

8.   מהר"ל תפארת ישראל פ"ל
9.   תהילים ק

10.  "עולת ראיה" א' עמ' רכב
11.  אוה"ק ב,ד הטוב הכללי העצמי

12.   בראשית כט
13.  אורות התחייה מט

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה.
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מהו סוד ערבות יהודה לבנימין?
בשבוע שעבר ראינו שהערבות ההדדית נלחמת תמיד 
כנגד אדישות. הפעם נראה שישנם שלושה היבטים 
לערבות ההדדית: ערבות רוחנית, הצלה גשמית, וערבות 
למען כלל ישראל – שנלמדים מערבות יהודה לבנימין.

מה מהות ה'ערבות'?
חז"ל מלמדים אותנו שכדי לברר את המהות של מושג 
מסוים, עלינו לעיין במקום הראשון בתורה שמושג זה 
מופיע. לדוגמא: בפרקי אבות נאמר שרבן יוחנן בן זכאי 
אומר לתלמידיו "צאו וראו איזוהי דרך ישרה ]יש גירסה: 
"דרך טובה"[ שידבק בה האדם". יש לשאול היכן היו 
צריכים לחפש? וכן מהיכן הם למדו את מה שאמרו? 

רבי צבי אלימלך מדינוב מסביר שהתלמידים הבינו 
מרבם שכדי למצוא את הדרך הטובה שידבק בה 

האדם, עליהם לעיין במקום הראשון שהמילה 'טוב' 
מוזכרת בתורה. "הוא הוא הטוב הכללי הכולל לכל 
דרכי התורה... שאותו האות או התיבה שנזכר בתחילה 
בתורה אותו הדבר הוא דבר כללי לכל הנאמר אחריו" 
)'בני יששכר' על ל"ג בעומר – תודה לאביאל קוטלר 

על ההפניה(. 

על אותה דרך יש לברר גם את מהות המושג 'ערבות 
הדדית'. היכן המקום הראשון בתורה שמושג זה מוזכר 
במפורש? התשובה היא כמובן ערבות יהודה לבנימין. 
"ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם ֹלא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך 
ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ַהָּיִמים" )בראשית מג, ט(.

ובכן, מהי מהות הערבות? במאמר זה ננסה לעמוד על 
העומק של המושג 'ערבות הדדית' כפי שנלמד מגילוי 

הערבות של יהודה לבנימין.

המושג 'ערבות' בהלכה
המושג 'ערבות' איננו רק מושג מחשבתי, אלא בראש 
ובראשונה מושג הלכתי. רב הונא שואל "מנין לערב 
דמשתעבד ]=מתחייב לפרוע את החוב של הלווה[?" 
ומשיב: "דכתיב ]=שכתוב[ 'ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו' " 
)ב"ב קעג, ב(. ואם כן, המקור ל'הלכות ערב' הוא ערבות 
יהודה לבנימין )ב"י חו"מ סי' קכט(. אך רב חסדא מקשה 
איך ניתן להביא את דברי יהודה כמקור לדין ערבות? 
והרי יהודה לא היה ערב רגיל, אלא היה ערב קבלן!  

יש שני סוגים של ערבות: 'ערב רגיל' ו'ערב קבלן'. מהו 
ההבדל ביניהם? 'ערב רגיל' מתחייב לפרוע את החוב 
רק בתנאי שהלווה איננו ואם כן הוא מתחייב רק לכך 
שהלווה יהיה מצוי. לעומת זאת, במקרים מסוימים 
'ערב קבלן' מעמיד את עצמו במקומו של הלווה ולכן 
המלווה יכול לדרוש תחילה את פריעת החוב ישירות 

מה'ערב קבלן'.

רב חסדא מגלה לנו חידוש גדול שיהודה היה למעשה 
'ערב קבלן', הוא העמיד את עצמו לחלוטין במקומו של 

בנימין והיה ערב כלפיו בשלושה היבטים.

ערבות רוחנית, הצלה גשמית, וערבות 
למען כלל ישראל

בערבות של יהודה ישנם שלושה היבטים: ערבות 
רוחנית, הצלה גשמית וערבות למען כלל ישראל )העמק 
שאלה מקץ ל"א ע"פ ב"ר ויגש צ"ג ועוד(. אנו לומדים 
את הערבות הרוחנית מהמילים "ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו" וכך 
הנצי"ב מסביר "הנני )יהודה( ערב על עוונותיו )של 
בנימין( לקבל דין שמים בעת הסכנה תחתיו" )העמק 
דבר בראשית מג, ט(. אנו לומדים את ההצלה הגשמית 
מהמילים "ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו" וכך הנצי"ב מסביר "להצילו 
מבני אדם" )שם(. רבי שלמה מרדומסק מלמדנו שיהודה 
לא היה ערב כלפי בנימין בלבד, אלא הערבות שלו 
היתה כלפי כלל עם ישראל לעולמים )תפארת שלמה 

מקץ ע"פ מכות יא, ב(.

ה'ערבות ההדדית' של יהודה לבנימין, היא השורש לכל 
גילויי הערבות שיהיו בעתיד וכוללת בתוכה את כל היבטי 
הערבות: ערבות רוחנית, הצלה גשמית וערבות למען כלל 
ישראל. במאמרים הבאים נברר אי"ה כל אחד מהיבטי 

הערבות הללו.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ד 

נתן קוטלר

ישראל  מילדי  אלפים  ֵיצאו  בלילה  ראשון  ביום 
בעומר  ל"ג  למדורת  סביב  וקשת  בחץ  לשחק 
)לפחות כך היה פעם, היום יותר משחקים חץ וקשת 
באייפון...(. אם נתבונן מעט נבחין כי לחץ ולקשת 

ישנם כמה מאפיינים:
חץ וקשת – הם כלי מלחמה אציליים; 

ללא  מרחוק  פוגעים  'סטריליים'; 
פנים  האויב  עם  האכזרי  המפגש 
אל פנים, כדוגמת רוב רובם של 

כלי המלחמה בעולם הקדום.
חץ וקשת – על מנת לירות בהם, 
במאמץ:  משתתף  כולו  הגוף 

העץ  את  ומכופפת  דורכת  הרגל 
'דרך  הביטוי  בא  )מכאן  הגמיש 

המיתר,  את  מותחות  הידיים  קשתו'(; 
העיניים מביטות במטרה.

חץ וקשת – דורשים תחכום ודיוק בניגוד לחרב או 

למקל התובעים בעיקר כוחניות.
והאנרגיה  ידו  את  משחרר  הָקשת   – וקשת  חץ 
באופן  לעוף  לחץ  גורמת  במיתר  שנצטברה 
מדויק אל המטרה. הכנה, ריכוז ותזמון – זהו שם 

המשחק.
בטווח  מטרות  עבור   – וקשת  חץ 
קרוב, הכינון הוא ישיר. אולם עבור 
צורך  יש  רחוק  בטווח  מטרות 
ו'להביט  הקשת  את  להגביה 

גבוה'; ממש כמו בחיים.
שאנו  יום  הוא  בעומר  ל"ג 
תלמידי  מותם של  לזכר  מציינים 
להיזכר  הזמן  זהו   – עקיבא  רבי 
בחץ וקשת. תלמידי רבי עקיבא יצאו 
בידם.  וקשת  כשחץ  ברומאים  להילחם 
כנגד  רב  סיכוי  להם  שאין  ידעו  הם  הסתם  מן 
האימפריה הרומאית; על פי החישובים 'הריאליים', 

'התקשורתיים' ו'הפוליטיים' – המרד ייכשל. למרות 
למרחוק.  כיוונו  הם  והקשת,  החץ  כדוגמת  זאת, 
היוצא  שועל  הרואה  עקיבא,  רבי  רבם,  כדוגמת 
מבית קודשי הקודשים ושוחק – גם הם מכוונים 
את החץ אל העתיד. המערכה לא תוכרע מיד, זה 
ייקח זמן. אולי דור, אולי כמה דורות, ואולי יותר 
– אולם בסופו של דבר עם ישראל ישוב לארצו 
החזון  הרחוק,  החזון  להיסטוריה.  תהפוך  ורומא 
הדורש שיתוף של כל כוחות הגוף והנפש, החזון 
לבסוף.  ינצח  הוא   – ודיוק  הכנה  ריכוז,  הדורש 
ספר  'בתי  לייסד  צריכים  אנו  היום,  דווקא  היום, 
לקשתים'. בתוך תרבות הדורשת סיפוק מיידי, זול 
ורגשני - אנו זקוקים לרבי עקיבא ותלמידיו. לא 
בכדי מבקש דוד המלך – ללמד בני יהודה קשת. 
לא חנית, לא כידון, דווקא קשת היא כלי המלחמה 
ָקֶׁשת  ְיהּוָדה  ְּבֵני  "ְלַלֵּמד  הזמן  עכשיו  הישראלי. 

ִהֵּנה ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר" )שמואל ב א, יח(.

www.yadsarah.org.il
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 מרפאת שיניים ניידת של יד שרה
 מעניקה טיפול רפואי ומקצועי עד הבית

 עם כל הציוד הנדרש בבית המטופל
עבור קשישים ומרותקי בית שאינם יכולים 

לצאת מהבית.

איך הולכים לרופא שינים 
כשאי אפשר לצאת מהבית

  הרב חגי לונדיןחץ וקשת!
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ביחזקאל פרק מד, בהפטרת פרשת אמור, מתגלה רוממותם של הכהנים 
לעתיד. הכהנים שיזכו לשרת יהיו דווקא ממשפחת צדוק; זוהי משפחת כהנים 
המיוחסת לכהן הגדול שכיהן בימי שלמה )כפי שיובא בהמשך(. בני משפחת 
צדוק קיימו באופן עקבי את מצוות ה', בעוד שאר הכהנים עבדו עבודה זרה, 
ועל כן הם בלבד יכהנו בעתיד – "ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְּבֵני ָצדֹוק ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ֶאת 
ִמְׁשֶמֶרת ִמְקָּדִׁשי ִּבְתעֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָּמה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלָׁשְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני 

ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאדָֹני ה'" )שם, טו(.
בסקירה כללית על הכהונה בתנ"ך מתברר כי חמש פעמים בחר הקב"ה 
את המשפחות שעבדו אותו לכהן לו, בעוד אלו שלא עבדוהו כראוי – נפסלו. 
הבחירה הראשונה של כהנים שהתבלטו בעבודת ה', היא פסילת הבכורות 
בעקבות חטא העגל ובחירת בני לוי תחתיהם. על כך אמר משה )דברים י, ח(: 
"ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ה' ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה' ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה' 
ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה". במדרש במדבר רבה )יב( עומדים חז"ל 
על פסילת הבכורות, ומשווים אותה לפסילת הכהנים שלא מבני צדוק: "עד 
שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות... לפי שהקריבו לפני 
העגל אבדו כהונה וכן את מוצא שכל הכהנים שעבדו לעבודת כוכבים בבנין 
ראשון פסלן הקדוש ברוך הוא במקדש שני שנאמר )יחזקאל מד( 'והכהנים 

הלוים בני צדוק וגו''."
הבחירה השניה היא בחירת פנחס בן אלעזר הכהן וצאצאיו – "ְוָהְיָתה ּלֹו 
ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאֹלָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 
)במדבר כה, יג(. כפי שנראה בהמשך, לבחירה זו של פנחס היתה משמעות מרחיקת 

לכת בנבואת יחזקאל על בחירת הכהנים בני צדוק ופסילת שאר הכהנים. 

הבחירה השלישית היא פסילת בני משפחת עלי מן הכהונה )שמואל א ב, 
ל-לא(: "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוָגַדְעִּתי ֶאת ְזרֲֹעָך ְוֶאת ְזרַֹע ֵּבית ָאִביָך ִמְהיֹות ָזֵקן ְּבֵביֶתָך". 
אל מול דחייה זו, הודיע הקב"ה על קירוב משפחת כהנים נאמנת וקרובה לה' - 
"ַוֲהִקימִֹתי ִלי ּכֵֹהן ֶנֱאָמן ַּכֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ּוְבַנְפִׁשי ַיֲעֶׂשה ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית ֶנֱאָמן ְוִהְתַהֵּלְך 
ִלְפֵני ְמִׁשיִחי ָּכל ַהָּיִמים" )שם, לה(. מיהו הכהן המיוחד שנבחר? כך מבאר זאת 

הרלב"ג: הוא צדוק שהושם כהן תחת אביתר בימי שלמה". 
הבחירה הרביעית היא בחירת צדוק הכהן בימי שלמה, ודחיית אביתר, 
מזרע עלי. שלמה המלך דחה את אביתר מחמת שותפותו של אביתר בניסיון 
להמליך את אדוניה תחת שלמה - "ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָאַמר ַהֶּמֶלְך ֲעָנתֹת ֵלְך ַעל 
ָׂשֶדיָך ִּכי ִאיׁש ָמֶות ָאָּתה... ַוְיָגֶרׁש ְׁשֹלמֹה ֶאת ֶאְבָיָתר ִמְהיֹות ּכֵֹהן ַלה' ְלַמֵּלא ֶאת 
ְּדַבר ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַעל ֵּבית ֵעִלי ְּבִׁשֹלה... ְוֶאת ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ָנַתן ַהֶּמֶלְך ַּתַחת ֶאְבָיָתר" 
)מלכים א ב, כו-לה(. אם כן, כבר בימי שלמה חלה הבדלה בין צדוק הכהן לבין 

אביתר ובניו שהיו מזרע עלי. 
הבחירה החמישית תהיה לעתיד לבוא, ועליה מדבר יחזקאל הנביא. יחזקאל 
מודיע כי לעתיד לבוא תתחזק בחירה זו של צדוק, וכל הכהנים שאינם מבני 

צדוק יידחו. 
הרד"ק )על יחזקאל מ, מו( קושר בין הבחירות השונות של הכהנים לאורך 
הדורות: "המה בני צדוק - זכר צדוק כי הוא היה כהן גדול תחילה בבית שבנה 
שלמה כמו שכתוב וימליכו שנית לשלמה בן דוד לנגיד ולצדוק לכהן והוא היה 
מבני אלעזר הכהן, ולפנחס בנו ולזרעו נתנה ברית הכהונה. ואשר היו מבני איתמר 

ירדו ממעלות הכהונה בקללת עלי".

להפטרה
הרב יואב אוריאל

חמש הבחירות של כהני ה'
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לע"נ ר' צבי גלאט הי"ד

רבינו הרצי"ה הדריך אותנו בכל שיעוריו ומאמריו, שהיחס לארץ לעם 
ולמדינה צריך להיות מתוך תורה. כי התורה היא המלמדת את היחס לאדם 

מישראל ולעם בכללו, כי רק מתוך התורה מוחלטת זכותנו על הארץ
וכן כתב על היחס למדינה וההכרזה עליה,"יש לזכור שהיא אינה מתחילה 
של  קודשו  מדברי  נמשכת  היא  אלא  אביב,  תל  שבמוזיאון  הזו  מההכרזה 
הרמב"ן. וקביעתו את ההלכה שיש מצוות עשה מן התורה 'שנצטווינו לרשת 
את הארץ אשר נתן ה' יתעלה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, ולא נעזבנה ביד 

זולתנו מן האומות או לשממה' "...
בדרך זו עשה ופעל חברי ורעי ר' צבי גלאט הי"ד

צבי נולד בארה"ב, עלה לארץ בגיל  16, למד כשלוש שנים בישיבת אור 
עציון ובאלול תשל"ח עלה לישיבת מרכז הרב. בליל שבת פרשת אמור תש"מ 

נהרג ע"י מרצחים ליד בית הדסה שבחברון והוא בן 21.
גורל אחיו שבגלות שנמצאים הן   - מחשבה אחת הטרידה את מנוחתו 
בסכנה פיזית מתוך  שהאנטישמיות מתרבה ועלולה להביא לשואה, והן מצד 
הרוחניות מתוך ההתבוללות המתרבה. כך כתב עליו מו"ר הרב עוזי קלכהיים 
וגדולות לחוש  גדותיו במחשבות נשגבות  " ליבו הטהור מתמלא על  זצ"ל 
לישע עמו, לבוא לעזרת ה' בגיבורים. במלוא קומתו הגדולה נחלץ לפעול 
עם אל למען ישראל להשיב נדחי ישראל האבודים בגולה, לעורר בנים לשוב 
לחיק אמונתם למולדת הטבעית והנצחית אשר זה דורות מצפה להם" )מתוך 

ההקדמה לספרו של ר' צבי "מעפר קומי"(.
אולם עם כל רצונו העז לדאוג לעם ישראל, ידע צבי שהוא עדיין צעיר 

ושהוא חייב להתמלא בתורה כדי שיהיו לו העוצמות ללמד ולהשפיע. ולכן 
התמסר ללימוד התורה בעמל ובשקידה כשהוא תובע מעצמו ואף מייסר 
עצמו על כל רגע שהוא לא מנצל וכך כתב ביומנו "תורה זה החיים שלנו, 
מאבד  זה  תורה  ביטול  התורה-לחיים.  ללימוד  רגע,  כל  להקדיש  צריך  אז 
עצמו לדעת..." כך הרגיש ביחס ללימוד התורה וכן כתב דברים נפלאים ביחס 
לשאר הדברים שבקדושה. "תפילה - זה קשר עם הקב"ה וכאילו הדלק לחיי... 
ישראל-היא  ארץ  הויטמינים.  זה   - גמילות חסדים  ובמיוחד  טובים  מעשים 
האור הצח שמחיה אותי. עם ישראל הוא הגוף המושלם שלי. תורת ישראל-

מסכת החמצן שלי. אלוקי ישראל-הוא אבי...
שצריך  צבי  הבין  ישראל,  בית  אחינו  את  ולהציל  להשפיע  העז  ברצונו 
לכתוב חיבור תורני רציני על חובת העליה לארץ ישראל, וכך כתב לעצמו כי 
צריך "להכין בתמצית ליקוט מאמרים על חשיבות ארץ ישראל והעליה באופן 
הלכתי" ומדיבורים למעשים,ישב וכתב בעמל בשקידה ובכשרון רב חיבור יקר 

על חובת העליה לארץ ישראל.
צבי לא זכה להוציא את החיבור לאור. אך הוא יצא לאור על ידי חבריו 
הרב  זה.  לחיבור  הסכמותיהם  נתנו  עולם  גדולי  קומי".  "מעפר  ונקרא 
זצ"ל  שפירא  אברהם  והרב  זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב  זצ"ל,  פיינשטיין  משה 
עשה  החיבור  הצעיר".  לגילו  מעבר  גדול  בכשרון  נכתב  שכתב."שהחיבור 

רושם גדול ודבריו מהדהדים ומעוררים רבים לשוב לארץ אבותם.
מדרכו של ר' צבי נלמד, ונלמד גם את ילדינו, שלכל האידאלים והמשימות 
של דורנו שהם ברוך ה' קשורים ומחוברים, חייבים להקדים שנים של עמל 
ויגיעה בתורה, ומתוך כך יזכו להיות מהפועלים עם אל בהפצת אור התורה 

הגואלת.

אידאלים של תורה
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 
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אסתר אברהמי

מעצמאות אישית לעצמאות זוגית )ב'(
ראינו בחלק הקודם שעצמאות אישית היא שלב 
הכרחי, הקודם לעצמאות זוגית. כל אחד מבני הזוג 
מודע לעצמו וליכולת הנתינה שלו. הוא ברור לעצמו 
וכך גם ניתן להבין אותו. מי שמתרכז רק במה שהוא 
רוצה לקבל, מחפש להשלים את החוסר האישי על 
ידי עזרה חיצונית ולא מתוך עצמו. הוא נעשה תלותי 
וכשאינו מקבל, הוא אבוד. לכן הוא נלחץ, כועס, מאשים, 
מדוכא וכד'. מי שיודע שאושרו תלוי רק בו, "אם אין 
אני לי מי לי" )אבות א' יג'(, יגיע ל "וכשאני לעצמי מה 
אני")שם( וירצה להעניק לבן הזוג. כך נוצרת מערכת 

הדדית של נותן ומקבל.
הנותן, מעשיר את ערכו האישי ומגלה ע"י הנתינה 
את תכונותיו ויכולותיו  וכך הוא מתפתח וצומח. כיצד? 
• יצירת מעגל סגור והיזון חוזר ביניהם: כל אחד נותן 
מעצמאותו לזוגיות. הזוגיות כיחידה עצמאית, נהנית 
מהנתינה האישית ההדדית ומזינה אותם באופן אישי. 
מתוך ה"ביחד" הזה, כל אחד פונה לפעילות אישית 
שמתאימה לו, להתפתחותו, כגון: חברים, לימוד תורה, 
ספורט, עבודה, תחביבים וכד'. כתוצאה מכך, יש לכל 

אחד לתת יותר לזוגיות וכן הלאה... 
• תמיכה ועידוד של בן הזוג מאפשרת אף היא: 
העצמה, ערך עצמי, התפתחות, צמיחה וביטוי עצמאי. 
המחויבות, האחריות, ההשקעה, הנתינה, התמיכה 
והדאגה ההדדית לרווחתו הגשמית, הנפשית והרוחנית 
של בן הזוג, כל אלה נראים כביכול כהגבלות וחוסר 
עצמאות אישית. אך דווקא הם אלה, שמאפשרים לפרט 

לצמוח ולהתפתח בתוך הזוגיות בנישואין. 

עצמאות בנישואין חשובה בכל תחומי החיים, 
מחשבתית, רגשית, כלכלית, משפחתית וחברתית.

• מחשבתית - כל אחד מביא לקשר את אופן חשיבתו 
הייחודית, שמפרה את שניהם ונוצרת חשיבה משותפת 
שמתאימה לשניהם. הניסיון השלילי ל"חנך" ש"יחשוב 

כמוני", מחליש ומוחק את בן הזוג.
• רגשית - ישנם רגשות שכל אחד צריך להתמודד 
ולפתור בעצמו מבלי להשליך אותם על בן הזוג. 
לדוגמא: פחד נטישה שמקורו בילדות. אם תהיה תלות 
רגשית, כך שבן הזוג יצטרך להוכיח שהוא לא ינטוש, 

מרוב מחנק, הוא עלול באמת לנטוש. 
• כלכלית - לכל אחד יש הזכות, החובה והאחריות, 
לבטא את גישתו להתנהלות כלכלית ולבחור מה נכון 

לגביו, וליצור שילוב שייתן מענה לצרכי שניהם.
• משפחתית - התערבות של משפחות המוצא בחיי 
היחידה הזוגית החדשה, אינה רצויה. השיתוף ההדדי 
בצרכים האישיים השונים בקשרים עם המשפחות, 
מאפשר יצירת מערכת קשרים שתתרום לקשר הזוגי 
החדש.  יש מצבים שתלות במשפחת המוצא, ללא 
בחירה, הבנה והסכמה, יוצרים מריבות קשות בין 

בני הזוג. 
• חברתית - על כל אחד מוטלת האחריות לבטא את 
הצורך החברתי ולקיים אותו, באופן שלא יפגע בהם. 
העצמאות הזוגית המיטבית, יוצרת תלות הדדית 
חיובית. היא תוצר של ביטחון זוגי, מתוך העבודה 
האישית והזוגית כאחד. סטיבן קובי )"שבעת ההרגלים 
של אנשים אפקטיביים במיוחד"(  מגדיר: "התלות 

ההדדית הרגשית משמעה, שאני שואב מתוכי תחושת 
ערך עצמי גבוה ובה בעת אני מכיר בצורך באהבה, 

בנתינה ובקבלת אהבה". 
כיצד מתאפשרת בפועל העצמאות האישית והזוגית 

כאחד, שהיא גם תלות הדדית חיובית?
שיתוף ברגשות ובגילוי המודעות האישית, שמוריד 
את המחיצות הרגשיות ללא ביקורות והתנגדויות. 
כי כאשר כל אחד ברור לעצמו, הוא עצמאי, ודבריו 

נאמרים בנחת ובעוצמה אישית. 
הגילויים ההדדיים ברצונות ובבחירות האישיות 

מתוך עצמאות מאפשרים:
א. מודעות למצבו של בן הזוג ומתוך כך מודעות 
למצב הזוגי. למשל: "אני צריך להרגיש שאת מאמינה 

בי וסומכת עלי גם כשאני לא משתף בכל דבר".
ב. הגילוי ההדדי יוצר הבנה, אמפתיה וקבלה 
הדדית. גם כשעולים קשיים ועדיין אין הסכמות, ישנה 

תחושה של קירבה רגשית ושותפות. 
כך נבנית יחידה זוגית ייחודית ועצמאית, השייכת 
לשמם  אותם  ומחזירה  לשניהם  רק  ומתאימה 

המשותף: אדם. 
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מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8 <

הרב בני לא היה עסקן נמוג, הוא היה איש חזון, מנהיג 
יצירתי ואמיץ, לוחם אמת בעד ארץ ישראל, אמנם ללא 
שום פשרה, אבל בעיניים פקוחות וריאליות, בתכנון 

נבון ארוך טווח, בשקט ובבטחה.
כיוון שהיה תלמיד חכם אמיתי, איש תורה אמיתי, לכן 
מתוך כך, היה איש פוליטיקה אמיתי.  ידוע הפתגם: 
שלטון משחית, שלטון מוחלט משחית באופן מוחלט.  
אך השלטון לא השחית את הרב בני, אחי ורעי, הוא 

תמיד נשאר איש אמת, איש שלום, איש עדין, איש 
סבלן, איש חייכן.

גם כאשר המחלה תקפה אותו וגרמה לו סבל רב, סבל 
גופני וסבל נפשי, הוא קיבל את הייסורים באהבה, 

ונשאר מלא חיוניות, מלא הומור.
צר לי מאוד עליך, אחי ורעי הרב בני, נעמת לי מאוד.  

מי יעצור מעיין דמעותיי.
שכב לנצח חברנו והמשך במרומים במפעלך למען 

התורה והארץ, למען המוסר והאומה.
תהא נפשך צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים.  

אור החיים 

"וספרתם לכם..." )כג טו(
וספרתם לכם וגו', אומרו לכם לצד שיצו ה' לספור שבע שבתות, ואמרו ז"ל )זהר ח"ג 
צ"ז( כי לצד שהיו בטומאת מצרים ורצה ה' להזדווג לאומה זו, דן בה כמשפט נידה 
שדינה לספור ז' נקיים, וציוה שיספרו ז' שבועות ואז יהיו מוכשרים להכניסתם כלה 
לחופה... וספרתם לכם, פרוש סיבת ספירה זו היא לסיבתכם, לטהרתכם שזולת זה 

תכף היה ה' נותן להם התורה...

חיוכה של תורה

"כל איש אשר בו מום 
לא יקרב" )כא יח(

פירש ר' מאיר'ל מפרימישלן: "כל 
עצמו  את  החושב  איש   – איש" 
מושלם בכל, "אשר בו מום" – סימן 
הוא שיש בו מומים רבים, "לא יקרב" 

– אין לו התקרבות לקב"ה.

"כאשר יתן מום באדם 
כן ינתן בו")כד כ(

ודופי  מום  מטיל  אדם  כאשר 
באדם אחר – יש לחשוש שאותו 
המום נתון בו, "כל הפוסל במומו 

פוסל". 

מתוך "חיוכה של תורה", הרב יהודה גרינשפן

מורה נבוכים

"ונסכו יין רביעית ההין" )כג יג(
לגבי ניסוך היין אני נבוך עד עתה ואיני מבין כיצד ציווה ה' להקריבו, בעוד ניסוך היין 
היה מקובל בפולחן ע"ז. ושמעתי ממישהו שאמר טעם לניסוך היין, כי האדם מקריב 
לה' את הדברים האהובים עליו ביותר, וכיון שהאדם אוהב להתענג על אכילת בשר 
עם שתיית יין ושמיעת נגינה בכלי שיר, על כן גם קרבנו מלווה בבשר, יין וכלי שיר. 

)מו"נ חלק ג', פרק מו( 

מתוך "מורה נבוכים על התורה",  הרב דוד מקובר )בתרגום חופשי(.

פנינים 
לשבת

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* 
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ָעצּוב  ְמאֹד שד' ָקַרע ֶאת ָׁשאּול ִמַּמְלכּות ִיְׂשָרֵאל. ָּכל ָּכְך 
ָאַהְבִּתי אֹותֹו ְוֶהֱעַרְכִּתי אֹותֹו. ֲאָבל ֶזה ָמה ֶׁשָּצִריְך ַעְכָׁשו ִלְהיֹות.

- ָאָּנא, ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, ַּכֵּבד אֹוִתי מּול ָהָעם. ָחָטאִתי, ֲאָבל 
ֲאִני ָצִריְך ֵּביְנַתִים ְלַהְמִׁשיְך ִלְמֹלְך. ָאָּנא ִנְׁשַּתֲחֶוה ַיַחד לד'.

- ַּכּמּוָבן, זֹאת ֶאֱעֶׂשה.]2[.
ְוָאז ָּפִניִתי ֶאל ָהָעם ְוִצִּויִתי:

- ֵהִביאּו ֵאַלי ֶאת ֲאָגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק]3[.
ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ֲאָגג, הּוא ֵהִבין ִמָּיד ֶׁשְּבִנּגּוד ְלָׁשאּול, ֲאִני ֹלא 
ֲאַרֵחם ָעָליו.  ַּכּמּוָבן, ָאסּור ְלַרֵחם. ָאְמָנם הּוא  ָנַחל ְּתבּוָסה 

ֵאר ַּבַחִּיים, הּוא ַיְחזֹר ְלִהָּלֵחם ָּבנּו. ַּבְּקָרב, ֲאָבל ִאם ִיּׁשָ
ָאסּור ְלַרֵחם ַעל ַאְכָזִרים, זֹו ַאְכָזִרּיּות ַעל ָהַרְחָמִנים.

- ִּבְגָלְלָך ֵיׁש ַהְרֵּבה ַאְלָמנֹות ִויתֹוִמים ְּבתֹוֵכנּו,  ָאַמְרִּתי ְלֲאָגג.]4[
ְוָאז ִנַּגְׁשִּתי ֵאָליו ְוִהֵּכיִתי אֹותֹו ְּבַחְרִּבי]4[. ֲאִני ָאָדם ָעִדין. ֵאיִני 
אֹוֵהב ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה. ַאְך ַהַּפַעם ֵאין ְּבֵרָרה, ֲאִני ַחָּיב ַלֲעׂשֹות 

זֹאת.
אּול. הּוא ָהַלְך ְלֵביתֹו ְּבִגְבַעת ָׁשאּול  ַעְכָׁשו ִנְפַרְדִּתי סֹוִפית ִמּׁשָ
ַוֲאִני ָהַלְכִּתי ְלֵביִתי ָּבָרָמה ]5[. ֵמָאז ֹלא ָּפַגְׁשִּתי אֹותֹו . ֲהֵרי ד' 
ֶהְחִליט ֶׁשהּוא ֹלא ִיְהֶיה ֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֹלא ָׁשַמע ְּבקֹולֹו.

ד' ְיַרֵחם ָעָליו ִויָבֵרְך אֹותֹו.

1.  שמואל א  טו  ל.
2.  שם  לא.
3.  שם  לב.
4.  שם  לג.
5.  שם  לד.

)להלן מקורות למגילת שמואל 35, מלחמת עמלק. משבוע שעבר:
1.  שמות  יז  טז.

2.  דברים  כה  יט.
3.  שמואל א  טו  א-ג.

4.  שם  ד-ז.
5.  שם  יא.

6.  שם  יב-כו.
7.  שם  כז-כט.(

אּול ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 36   ְּפֵרָדה ִמּׁשָ
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר
שלום ילדים!

ל"ג בעומר! יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. 

ביום מותו של צדיק מתגלה בעולם אור גדול, רבי שמעון ביקש 

מתלמידיו שבכל שנה ביום פטירתו ידליקו מדורות שמסמלות את 

האור הגדול, אור התורה שהיה בו ויצא לעולם כולו לאחר מותו. 

יש הרבה צדיקים גדולים שהאירו, שהביאו אור בעולם שלנו 

ובפרשנות שלהם על התורה, אז מה כל כך מיוחד ברבי שמעון בר 

יוחאי שחוגגים את ההילולה שלו כל כך הרבה אנשים? 

ובכלל גם הרבה אנשים שאינם מחוברים לרבי שמעון ולתורתו 

התחברו למנהג של ל"ג בעומר, של אור המדורה ושבת האחים גם 

יחד סביב המדורה.

רבי שמעון התעסק בפנימיות התורה, בסודות הכי כמוסים של 

התורה שהקב"ה נתן לנו, הוא האיר הרבה צדדים בתורה שלא הכירו 

עד אז, אלו דברים מאוד עמוקים ולא רבים מתעסקים בהם גם היום, 

אבל ההבנה הגדולה שלנו מרבי שמעון היא ההתעסקות בפנימיות 

של הדברים, לחפש, לחקור ולשאול, ולמצוא את העומק והשורש של 

כל דבר שאנחנו עושים, לא לקבל הכל כמובן מאליו ולנסות להבין 

למה אנחנו עושים כל דבר. 

שבת שלום, אהבה פז

// משחקי טוק טוק לכבוד 
ל"ג בעומר כבר מחכים 

לכם באתר, והשבוע 
אנחנו כבר ממשיכים 

לחג הבא ומתכוננים עם 
משחקי טוק טוק ליום ירושלים!

// חגי אייר -  דף מיוחד באתר לכבוד 
הימים החשובים בחודש אייר, כבר 

ביקרתם בו? דברים חדשים עולים כל 
הזמן! 

// תוכנית מיוחדת של הסוכן X על 
האש! 
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

לפעמים הנשמה עולה בעצמה במעלותיה, בלא שום עבודה 
מוחשית, והכל בא מפני שקדמו לזה עבודות רבות, שכליות 

והרגשיות ופעוליות, באור תורה ודעת. ואח"כ הנשמה מתענגת על 
גורלה הטוב, ושואבת טל אורות ומנוחה עליונה כקדושת עונג שבת, 

מעין עוה"ב, שהוא מתגלה לצדיקים וישרי לב בכל יום.
)שמונה קבצים א תשל(

הרב שלמה אבינר

הרב בנימין אלון זצ"ל - איש התורה והמדינה
הרב בנימין אלון זכר צדיק לברכה, מפורסם כאיש 
פוליטי, חבר כנסת, שר, יושב ראש מפלגה, יושב ראש 
ארגונים בין-לאומיים פרו-ישראליים, וזה אמת וצודק. 

אבל לפני הכול ומעל הכול הוא היה תלמיד חכם.
שנים על גבי שנים, היה ראשו ככולו שקוע בתורה, 
עוסק בתורה יומם ולילה. היה עמקן גדול, ועם זאת 
בעל מחשבה בהירה ומסודרת.  אפשר לראות את סדרת 
הספרים "טוב רואי" שמסדרת את דברי מרן הרב קוק 
על המסכתות, עבודה שהוא החל בה, כדי להכיר את 
למדנותו. היה רב בקיבוץ, ר"מ בכמה ישיבות ובעצמו 
ראש ישיבה, כולו דבוק בתורה, לא רק לומד תורה 
ומלמד תורה אלא  אדם שהוא תורה, שכל של תורה, 

רגש של תורה, נפש רוח נשמה של תורה.
לכן כאשר החליט לעסוק בפוליטיקה, לא היה זה מפני 
שחיפש תהילה או מנהיגות, אלא מתוך מסירות נפש 
עצומה.  לא מסירות גוף אלא מסירות נפש, מסירות 
הנפשיּות שלו, מסירות העולם הפנימי שלו, עבור עם 
ישראל וארץ ישראל.  יתר על כן, מהרגע שהחל לעסוק 
בפוליטיקה, הוא היה כולו באותו עולם, יומם וליל, נוכח 

בכל ישיבה בכנסת, ומוותר על משוש חייו, התורה.
אך גם אז לא נס לחו, ובשבת כמובן עסק בתורה. 
הרבה פעמים הייתי ניגש אליו, למען יבהיר לי פסקה 
בכתבי מרן הרב קוק שלא היתה מובנת לי, שהרי 
זכיתי להיות שכן שלו בבית אל, בית מול בית ממש, 
והוא היה מצליח לפלס דרך של אור בתוך הנבוכות.
אך עוד לפני שהיה תלמיד חכם הוא היה בן אדם, 
במובן העמוק של ביטוי זה, בעל מידות טובות, סבלן, 
אוהב את הבריות, אדם שכאשר אתה רואה אותו, אינך 
יכול שלא להתאהב בו.  וודאי זוהי המידה, שדרך ארץ 
קדמה לתורה, שמידות טובות הן הבסיס לחכמת ד'.  
איזה אדם עדין נפש! איזה אדם סבלן!  איזה אדם עניו!  
איזה אדם אציל!  אוי, אוי, אוי, אבד צדיק מן הארץ!

אנו רגילים לכך שצדיקים סגורים בארבע אמותיהם. 
זה קל יותר.  אבל הרב בני, ידידי וחברי, נשאר צדיק 

גם בהיותו בתוך שוק החיים הקשה של הפוליטיקה. 
הפילוסוף אפלטון הרים על נס את דגם המלך-הפילוסוף 
בתור מנהיג אידיאלי.  אך זה לא התקיים למעשה 
בהיסטוריה האנושית.  אבל בעם ישראל היו רבים: 
דוד, שלמה, אסא, יהושפט ועוד.  וכן הרב בנימין אלון 

היה מעין מלך-פילוסוף בדורנו.

מרן הרב קוק מתאר בצער את המצב המדיני הרגיל: 
"אפסו גבורי-חיל ענקיים, וירבו במקומם עסקנים 
נמוגים ודלי-מעש, בוסים בטיט חוצות של רעיונות 
קטנים, שיש בהם מיני מסחרים חמריים ורוחניים" 

)אורות קיד(. 
המשך המאמר בעמוד 6 <
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