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בס"ד |שבת פרשת נח א' חשון ה'תשע"ח | גליון 1140 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה להתאחד בשורשים
דור הפלגה, בראותם את החורבן וההרס העולמי שנגרם על ידי 
המבול אמרו: "אחת לאלף ותרנ"ו )ושש מאות חמישים ושש( שנים 
הרקיע מתמוטט כשם שנעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות" 
)רש"י, בראשית יא א(. הם סברו שמספיקה האחדות בין כל העמים 

בשביל למנוע שוב מבול, חורבן והרס לעולם.
"ויאמרו איש לרעהו" – אומה לאומה, מצרים לכוש וכוש לפוט ופוט 
לכנען )רש"י, יא ג( "נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו 
שם, פן נפוץ על פני כל הארץ" )יא ד(. הם חשבו שהאינטרס הקיומי 
לבדו חזק מספיק בשביל לאחד את האנושות כולה, ולמנוע שוב את 
קטסטרופת המבול. ולמעשה הם התעלמו מהסיבה האמתית שהשי"ת 
הביא את המבול לעולם והיא - רעת העולם ושחיתותו. הארץ המשיכה 
להיות מלאה חמס. לכן "הפיץ ה' אותם משם על פני כל הארץ" )יא ח(.

כל אחדות של רשעים, אף שאינה מחזיקה מעמד, היא סכנה לעולם. 
כפי שראינו זאת במלחמות העולם, וכפי שחווינו על ידי הנאצים 

שהתאחדו להביא שואה על ישראל והאנושות.

נכון לעכשיו, אנו נקראים לאחדות לאומית, אבל עלינו ללמוד 
לקח מדור הפלגה, שאחדות לאומית המבוססת רק על אינטרסים 
קיומיים, לא תחזיק מעמד לאורך זמן. האחדות האמתית בישראל תופיע 
ותתגלה בארץ ישראל כמובטח: "גוי אחד בארץ", גם מתוך שנחזק 
את רוח האומה ונשמתה, על ידי שיבה אל השורשים, כי השורשים 
והגזע מאחדים את כל הענפים. שיבה ליהדות, לתורה ולמסורת היא 
זו שמאחדת ותאחד את עם ישראל, ולא רק האינטרסים הכלכליים 
והקיומיים. גם האנושות כולה סופה שתתאחד "ולא ישא גוי אל גוי 
חרב". מתי? כאשר "מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", וכאשר  "כל 
הרשעה כולה כעשן תכלה" )תפילת ראה"ש(, וכדברי הנביאים "כי ביתי 
בית תפילה יקרא לכל העמים" )ישעיה נו ז(, "והיה ה' למלך על כל 

הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" )זכריה יד ט(.
מהמצפה לישועה השלמה  

נכון לעכשיו                                

העלון מוקדש לעילוי נשמת אבינו

ר' צבי רכל ז"ל
בן אלכסנדר זושא ע"ה

נלב"ע ביום כ"ה בתשרי התשנ"ז
תנצב"ה

ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ּכֹל
הרב זיו רוה / 2

     הגאולה כבריאה חדשה 
להפטרה הרב יואב אוריאל / 3

השאלות מתקנות את העולם
 סידרת הרע-הרעּוע נתן קוטלר / 4

"אמונת חכמים" 
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 5

האם כדאי להתחיל 
מבראשית את הנישואין??
זוגיות אסתר אברהמי / 6

לגדול 
 באהבה

ערוץ מאיר לילדים / 7

          יום עיון בנושא 
העצמת התא המשפחתי

יתקיים ביום שלישי י"א בחשון
פרטים בגיליון הבא ובערוץ מאיר
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אנו רואים בתחילת התורה שלאדם הראשון לא הותר בשר 
לאכילה1, שנאמר: "ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב... ְוֶאת ָּכל 
ָהֵעץ... ְלָאְכָלה"2. אולם לאחר המבול התיר ה' לנח ולזרעו אכילת בשר, "ָּכל 
ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ּכֹל".3 מהו הגורם 
לכך שאידיאל הצמחונות שכבר הופיע במציאות נסוג לאחור בפרשתנו? 

אמנם לבני נח הותרה אכילת בשר, אך האם זהו דבר טוב לכתחילה?

למרן הרב קוק זצ"ל ישנה התייחסות מעמיקה ומורכבת לנטיית הצמחונות 
שבאדם. מעיון בסוגיה זו בכתביו )אפיקים בנגב ז-יא, טללי אורות במאמרי 
הראי"ה -62 72( נמצא שזוהי שאלה כבדת משקל, שאי אפשר כלל להכריעה 
מתוך 'תחושת בטן', לא לכאן ולא לכאן. נביא בלשוננו תמצית ממעט דבריו 

הקדושים עם תוספות.

דבר פשוט הוא, שאי הפגיעה בחיות היא מעלה מוסרית עליונה, שאדם 
הראשון בקדושתו אכן היה שייך אליה. בשל כך, כשהאנושות איבדה את 
עדינותה המוסרית בנפילתה בחטאים שהביאו אף למבול, הותרה אכילת 
הבשר לבני נח. אכן, התורה מכווינה אל חזרת אידאל עליון זה לכשיגיע הזמן 
הראוי, ע"י רשמים שהניחה בצוויה, כגון כיסוי הדם, איסור אכילת בשר וחלב, 
איסור אכילת חלב ואופן השחיטה4. מצוות אלו, יחזירו את המאור הא-לוהי 
השכלי להאיר בדרך ישרה כשתתעלה האנושות, כיוון שיש בהן מעין גערה 
נסתרת על החרפה שבצורך אכילת בשר. בינתיים, הבנה זו היא נחלת יחידים 
חסידי עליון, אך לכלל האנושות איסור כולל של אכילת בשר, ע"פ שיקול ה' 
ית' 'אל דעות', עלול לגרום נזק גדול. שכן קפיצה אל מידת חסידות שאינה 
ראויה עדיין לאדם לפי מצבו הרוחני והמוסרי, מביאה לערבוביא בדעות 
ובהליכות. חלקים גדולים מן האנושות, מצויים עדיין בשפלות מוסרית של 
שליטת האדם באדם לרע לו5, של שנאת עמים וקנאת לאומים, של שפיכת 
נחלי דם חינם. עדיין לא עברה מן העולם רשעת האדם, בעושק החלש. על 
כן יהיה זה דבר מגוחך אם האדם יתנהג בצביעות כל עוד טומאתו בו, ויפנה 
לו לדרך הצדקה הרחוקה, להתחסד עם בעלי החיים, כאילו כבר תיקן את כל 
העיוותים הזועקים עד לב השמים בין איש לרעהו. עם זאת, נדמה שפיטום 

החיות, תעשיית הבשר ואכילתו הנהוגים היום, בכולם הפרזה גדולה.

דילוג למדרגה שאינה שייכת כלל עדיין אל האנושות, תגרור אחריה בהכרח 
תקלות רבות. אילו היה כעת איסור דתי ומוסרי של הריגת בעלי חיים, אזי 
כשהיתה מתגברת התאווה הבהמית לאכול בשר, לא היתה נעשית הבחנה 
בין בשר אדם לבשר בהמה, כיוון שבכל מקרה מדובר היה בפריצת איסור. 
הסלידה הטבעית שיש לאנושות המתוקנת מאכילת אדם היתה נחלשת ללא 
ההבדל הברור בין ההיתר לאכול בשר בהמה לבין האיסור על אכילת בשר 
אדם. הוויתור הא-לוהי הזמני על חלק מדרכי המוסר, מכשיר את האנושות 
למצב שבו לא יהיה צורך לוותר על דבר. לאחר תקופת המעבר, יהיה אפשר 
לעולם לעמוד במידת הדין, כמו שעלה במחשבת הבורא לבראו בתחילה, 
"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא-ֹלִהים"6. ישנן הרבה דעות נפסדות המשוטטות באוויר 
העולם, אשר דורשות אידיאל שאינו מתאים כלל לתקופה, ובכך מחריבות 
ולא בונות דבר. לדרוש בחזקה מהעולם דבר שאין הוא יכול לעמוד בו, גורם 

לשבירת הכלים הקיימים, ולא לשכלולם.

לו היו חובות מוסריות נוהגות בשפע בין האדם לבעלי החיים, כמו בין אדם 
לחברו, גם בזמן העדר השלמות האנושית, היה בזה עיכוב גדול להתפתחות 
המוסר האנושי. שהרי גם רשעים מוכרחים לתת ביטוי לרגש טוב שלעיתים 
מייסר את כליותיהם. לכן היינו מוצאים המוני רשעים המתנהגים כחיות 

טרף, אף רוצחי אדם ומיני מבולבלים קיצוניים, מוצאים אפיק לשחד נפשם 
בהתחסדות עם בעלי חיים. כך מצאנו את הנאצים יש"ו שורפים בני אדם 

ובד בבד מפנקים את כלביהם בדאגה יתרה. 

רק אחרי ההתרוממות העתידית, בזמן שהאנושות תגיע אל אושרה 
וחירותה בקץ הימים, בבואה אל דעת א-לוהים הצרופה ואל קדושת החיים, 
יש מקום לדבר על מה שלא יחשב עוד אז למידת חסידות. לאחר שהתורה 
לא תהיה עוד כהערה והדרכה לאדם מבחוץ, אלא האדם יזהה את הציווי 
הא-לוהי כדרך החיים והטוב החרוט בנשמתו, אשר בהזדהות מוחלטת חפץ 
הוא ללכת בה מתוך נאמנות לעצמו, ויתקיים מה שכתוב "ָנַתִּתי ֶאת ּתֹוָרִתי 
ְּבִקְרָּבם ְוַעל ִלָּבם ֶאְכֲּתֶבָּנה"7, "ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך"8, אז יכיר 
האדם שאין זקוק הוא עוד לוויתורים. כך היא המידה, הערת התורה היא 
הקודמת, ואחריה תבוא הערת השכל מתוך הזדהות, כלומר שהאדם יבין 
מעצמו שאין זקוק הוא עוד לוויתורים של דוחק, לצירוף של מידת הרחמים 
עם מידת הדין, לוויתורים ש'לא דיברה בהם תורה אלא כנגד יצר הרע'9. אז 
ילך האדם מעצמו באורח טוב מוחלט, "ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ַּבּיֹום ַההּוא ִעם 
ַמִים ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְוֶקֶׁשת ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאְׁשּבֹור ִמן  ֶדה ְוִעם עֹוף ַהׁשָּ ַחַּית ַהׂשָּ

ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּתים ָלֶבַטח"10.  

1. סנהדרין נט:
2. בראשית א כט

3. בראשית ט ג
4. טעמי מצוות הללו בהקשר הנ"ל מבוארות באפיקים בנגב פ"ז-פ"יא, ובטללי אורות במאמרי 

הראי"ה -62 72 ואכמ"ל.
5. ע"פ קהלת ח

6. בר"ר ח יב
7. ירמיה לא

8. ישעיהו נד
9. קידושין כא

10. הושע ב

הרב זיו רוה

שיר, פיוט ומפגש רוחני

מופע חדש
פרוייקט גן רוה

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

מתאים לקהילות,
בתי כנסת

ומוסדות חינוך

ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב 
ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ּכֹל. 

"הישן יתחדש והחדש יתקדש" 
)אגרות הראי"ה(

אנו מזמינות אותך להצטרף אלינו 

ליום לימוד לנשים במכון אורה - 
ליום שכולו תורה.

בואי למלא מצברים 
ולאגור כוחות נפש חדשים.

08:45-09:30: הרב אופיר פריד - תפארת ישראל למהר"ל
09:45-10:45: הרבנית דינה ראפ - מדות ישראליות

11:00-12:00: הרב יהודה בן ישי - מזמורי תהילים
12:00-13:00: הרב אייל ורד - הדרך לחיים של משמעות

הפסקת צהרים
15:30-16:30: הרב יעקב שמעון - פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל 

16:30-17:30: הרבנית נעמי בן-נתן - עולמה של האישה  
17:30-18:30: הרב אריה מרזר - מוסר אביך

18:30-19:30: הרב דורון כץ - נתיבות תשובה פרטיות

יום לימוד הנשים יתחיל בע"ה
ביום שני ג' בחשוון תשע"ח ב-8:45 

ברחוב כנפי נשרים 3, ירושלים.

נשמח לראותך. 
באהבה ובאמונה, בית מכון אורה



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

נוהגים  כאשר חל ראש חודש בשבת, 
להפטיר מן הפרק החותם את ספר ישעיהו 
)סו(: "השמים כסאי". כל ראש חודש מתחדש 
העולם ונשלח שפע חדש ליצורים. ובהתאמה 
– בפרק זה מתוארת לידה חדשה ובריאה 

חדשה של ישראל בעתיד.

הפרק נפתח בהצהרת הקב"ה על שייכות 
כל העולם אליו ועל גדולתו: "ּכֹה ָאַמר ה' 
ַמִים ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר  ַהּׁשָ
ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי. ְוֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָיִדי 
ָעָׂשָתה ַוִּיְהיּו ָכל ֵאֶּלה ְנֻאם ה'" )א-ב(. הקב"ה 
מתאר את עצמו כאדון השמים והארץ, וזהו 
ביטוי שמזכיר מיד את בריאת העולם בתורה: 
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ".  "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּׁשָ
ההקשר של הזכרת השמים והארץ בפרקים 
אלו, הוא של עיסוק כללי של הנביא בבריאת 
'שמים וארץ' חדשים בעתיד. בריאה זו נזכרה 
תחילה בפרק הקודם )סה, יז(: "ִּכי ִהְנִני בֹוֵרא 
ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ָוָאֶרץ ֲחָדָׁשה". ובהמשך פרקנו 
ַמִים  )סו, כב( היא מופיעה שנית: "ִּכי ַכֲאֶׁשר ַהּׁשָ

ַהֲחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה...".

תופיע  הגאולה  בזמן  כי  מודיע  הקב"ה 
אדנותו על השמים והארץ באור חדש, כאשר 
יברא עולם חדש. כל חוקי הטבע וההיסטוריה 
המוכרים לנו אינם עומדים אלא ברצון ה' בלבד. 
ובכן, אין חוק או מהלך היסטורי המצוי בעולם, 
שעלינו לחשוש מפניו. הכל ישתנה וייברא 
מחדש. ועוד: הקב"ה מגלה כי החוק העיקרי 
שיעמוד ביסוד השמים והארץ החדשים הוא 
טובת ישראל הקבועה. כן נאמר בפרק הקודם 
בישעיהו )סה, יח-יט(: "ִּכי ִאם ִׂשיׂשּו ְוִגילּו ֲעֵדי 
ם  ַעד ֲאֶׁשר ֲאִני בֹוֵרא ִּכי ִהְנִני בֹוֵרא ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ם ְוַׂשְׂשִּתי  ִּגיָלה ְוַעָּמּה ָמׂשֹוׂש. ְוַגְלִּתי ִבירּוָׁשלִַ
ַמע ָּבּה עֹוד קֹול ְּבִכי ְוקֹול ְזָעָקה". ְבַעִּמי ְוֹלא ִיּׁשָ

הלידה מחדש
החוקים  מן  אחד  מתואר  זו  בפרשה 
החדשים של העולם העתידי. תופיע דרך 
חדשה של לידה: "ְּבֶטֶרם ָּתִחיל ָיָלָדה ְּבֶטֶרם 
ָיבֹוא ֵחֶבל ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר" )ז(. הגאולה 
נמשלת כאן ללידה, ומתברר כי תהיה לידה 
בלי יסורים! מדובר כאן בגאולה בלא צורך 
בהכנה ובהדרגה ששולטות בעולם כפי מצבו 
כיום: כדי להראות עד כמה דרך זו מהווה 
בריאה חדשה, ישעיהו מתאר את תמיהת 
העולם על תופעה זו: "ִמי ָׁשַמע ָּכֹזאת ִמי 

ָרָאה ָּכֵאֶּלה ֲהיּוַחל ֶאֶרץ ְּביֹום ֶאָחד ִאם ִיָּוֵלד 
ִצּיֹון ֶאת  ָיְלָדה  ַּגם  ָחָלה  ִּכי  ֶאָחת  ַּפַעם  ּגֹוי 
ָּבֶניָה" )ח(. התשובה לתמיהה זו מצביעה על 
ההבדל בין המבט האנושי למבט שמודד את 
כל התופעות בעיניים חדשות - מצד המבט 
האלוקי ברור ומתבקש שכך יהיה: "ַהֲאִני 
ַאְׁשִּביר ְוֹלא אֹוִליד יֹאַמר ה' ִאם ֲאִני ַהּמֹוִליד 
ְוָעַצְרִּתי ָאַמר ֱא-ֹלָהִיְך" )ט(. אמנם כל ימי עולם 

הקב"ה יכול לעשות כל שברצונו בלא שום 
מעצור, אך חוקיות העולם דורשת הדרגתיות 
והכשרה. והנה, בעולם שיתחדש בעתיד יהיו 
ערכי העולם ודרכיו על פי המחשבה האלוקית 
חסרת המעצורים. מסיבה זו הקב"ה תמה 
מדוע בני האדם תמהים על ההתרחשויות 
הפלאיות אשר בעולם העתידי, הן תהיינה 

לדבר שבשגרה.

להפטרה
הרב יואב אוריאל

הגאולה כבריאה חדשה

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.
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השאלות מתקנות 
                 את העולם

בסדרה זו נדון בשאלות הבאות: מדוע צדיקים סובלים? האם האדם מיסודו 
טוב או רע? האם הרוע בעולם רעוע או יציב? מדוע דיקטטורות קורסות? 

השאלה הקשה ביותר
אחת השאלות הקשות ביותר ואולי הקשה מכולן היא מדוע הצדיקים סובלים 

ואילו הרשעים מצליחים בעולם? 
משה רבינו ביקש לדעת את דרכיו של הקב"ה ולהבין מדוע יש צדיק ורע לו ויש 
רשע וטוב לו? "הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך" )שמות לג, יג(. ירמיהו שאל: "ַמּדּוַע ֶּדֶרְך 
ְרָׁשִעים ָצֵלָחה?" )ירמיהו יב, א(. דוד המלך בספר תהילים, שלמה המלך במגילת 

קהלת והנביא חבקוק בתחילת ספרו - שאלו שאלה זו וניסו לחפש תשובות.

נסיונות לחפש תשובה
אנו מכירים כמה תשובות לשאלה זו: אולי התשובה הקלאסית היא שאין ביכולת 
האנושית לראות את כל התמונה ולהבין את השיקולים האלוקיים "ִּכי ֹלא ַמְחְׁשבֹוַתי 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוֹלא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי ְנֻאם ה'" )ישעיה נה, ח(. אחד הסיפורים המפורסמים 
הממחישים תשובה זו הוא סיפור מסעם של אליהו הנביא ורבי יהושע בן לוי בנסיון 
להבין את הצדק האלוקי )ראה: ספר המעשיות של רבינו ניסים גאון מקירואן 

'חיבור יפה מהישועה' פרק ב(.
תשובה מפורסמת נוספת היא שאין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא ואין רשע שלא 
יעשה מעשה טוב ולכן, הצדיקים סובלים בעוה"ז כדי שיקבלו שכר בעוה"ב ואילו 
הרשעים מצליחים בעוה"ז כדי שלא יקבלו שכר בעוה"ב )קידושין לט, ב ועוד(. 
תשובות נוספות נרמזות בפסוק הבא "ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש ַצִּדיק אֵֹבד 
ְּבִצְדקֹו ְוֵיׁש ָרָׁשע ַמֲאִריְך ְּבָרָעתֹו" )קהלת ז, טו(. לעיתים הקב"ה מסלק צדיקים 
מן העולם כדי שלא יפלו בחטא. לפעמים הקב"ה נותן לרשעים אפשרות לשוב 
בתשובה. ולפעמים הקב"ה משאיר רשע בחיים משום שאולי יצאו ממנו בנים 
צדיקים כמו אחז שיצא ממנו חזקיה וכמו שמעי שיצא ממנו מרדכי )קהלת רבה שם(.

ועדיין זו תעלומה
אולם, העובדה ששאלה זו נשאלה שוב ושוב במשך הדורות ועד ימינו, מוכיחה 
שכרגע אין לנו תשובה מספקת. זאת ועוד, אם נעיין בפעם הראשונה בתלמוד 
כשנידונה שאלה זו, נגלה שהגמרא אינה מוכנה לקבל את התשובות המוצעות 
ובסופו של דבר הסוגיה נותרת תלויה באוויר ושנויה במחלוקת. הגמרא אינה 
מקבלת את התשובה ש"צדיק ורע לו – צדיק בן רשע" והרי נאמר "ּוָבִנים ֹלא 
יּוְמתּו ַעל ָאבֹות", אלא אם כן הם אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. אך אפילו 
התשובה המוצעת ש"צדיק ורע לו – צדיק שאינו גמור", אינה מתקבלת פה אחד. 
רבי מאיר סבור שמשה רבינו כלל לא קיבל תשובה לשאלת צדיק ורע לו. וכן רבי 
מאיר מוכיח מהפסוק "ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם" שהכלל הוא 
שאין כללים – הקב"ה מרחם גם על מי שאינו הגון. וכך הסוגיה מסתיימת ללא 

הכרעה ברורה )ברכות ז, א(. 
ולכן, נראה שדברי רבי ינאי בפרקי אבות מסכמים לנו את הסוגיה: "אין בידינו לא 
משלוות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים" )ד, טו(. איך שלא ננסה לתת תשובות 
לשאלה זו, הן עדיין אינן מתיישבות לגמרי על הלב. השאלה טובה יותר מהתשובות. 

אילו היתה תשובה מספקת, מה היה קורה?
הדרך הטובה ביותר שמצאתי להתמודד עם שאלת 'צדיק ורע לו', היא בדבריו 
של מו"ר הרב יונתן זקס, הרב הראשי הקודם של בריטניה. הרב זקס מפנה את 
השאלה כלפינו ומבקש מאיתנו לדמיין מה היה קורה אילו היתה לנו תשובה 
מספקת שהיתה מסבירה לחלוטין מדוע צדיקים סובלים ורשעים מצליחים בעולם?
ובכן, מה אז היה קורה? אילו אנחנו היינו מוצאים תשובה טובה מאוד לשאלה זו 
והיינו מרגישים שאכן אנו מבינים את הסבל בעולם, היה קורה דבר נוראי – היינו 
משלימים עם המציאות ולא נאבקים כנגד הסבל בעולם. ולכן, כפי שראינו אמנם 
ישנן תשובות לשאלה זו, אך אין בידינו הרשות להצדיק את שלוות הרשעים ויסורי 
הצדיקים על ידי תשובות כלשהן. אלא עלינו להילחם כנגד העוול המתרחש בעולם, 

עלינו לתקן את העולם.

לא לעמוד מנגד
בברכת המזון אנו אומרים 
הפסוק  את  יום  בכל 

בתהלים "ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם" )לז, כה(. 
הכיצד? והרי המציאות מוכיחה שישנם צדיקים שנעזבים וכן מצינו שילדיהם של 
צדיקים אכן פושטים יד לקבץ נדבות ומבקשים לחם! ולכן איך ניתן להבין פסוק זה?
היכן עוד מצינו בתנ"ך את הביטוי "ְוֹלא ָרִאיִתי"? במגילת אסתר נאמר "ִּכי ֵאיָכָכה 
אּוַכל ְוָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ַעִּמי ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי" )ח, 
ו(. משמעות הביטוי "ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי" היא "איך אוכל לעמוד מנגד כאשר 

עוול מתרחש?!" 
הרב זקס מלמד אותנו שכך צריך לקרוא את הפסוק בתהלים: ישנם צדיקים 
וילדיהם שסובלים, אך אנחנו לא רשאים לעצום עין מראיית הסבל שלהם, אלא 
אנו מחויבים לעשות הכול כדי לעזור להם ולוודא שלא נראה יותר צדיקים 

וילדיהם שסובלים.
ולכן, בניסיונות מצדנו לחפש תשובות פילוסופיות לשאלת 'צדיק ורע לו', מפספסים 
למעשה את הנקודה. לא התשובות הן שיהפכו את העולם לטוב יותר, אלא דווקא 
השאלות. התשובות מצדיקות את הדין ואילו השאלות מעוררות לפעולה. ולכן, עלינו 
להפוך את התהיות והכאב שלנו לכוח הפועל למיגור הרוע ולתיקון העולם. זהו גם 
ההבדל בין אופטימיות לתקווה: האופטימיות היא האמונה שהעולם ישתנה לטובה 
ואילו התקווה היא האמונה שעלינו מוטלת החובה לשנות את העולם לטובה )ראה: 

לרפא עולם שבור, עמ' 203(.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הרע-הרעּוע
חלק א

נתן קוטלר

בדיחידוש
שלושה אסירים נשפטו לשנים רבות. יום אחד הרב יואב מלכא

מאסו בחיי הכלא והחליטו להימלט, אך בית הכלא 
היה מוקף בעמדות  שמירה מוארות ושומר בתוכן. 
אף על פי כן העיזו השלושה והחליטו לזחול בעשביה הגבוהה אל 
עבר הגדר. החל הראשון זוחל ולפתע שמע צעקה ממגדל השמירה 
המואר: מי שם? לא התבלבל האסיר והשיב ביללה חתולית מושלמת, 
ושמע את השומר אומר לעצמו "נו סתם חתול חביב". ראה חברו 
שהצליחה תחבולת חברו יצא אף הוא ושוב צעק השומר: "מי שם?" 

השיבו "מיאו", ושמע את השומר אומר "נו, עוד חתול."
ראה השלישי כן, יצא לדרכו ושוב צעק השומר "מי שם?" ענהו 

האסיר "גם אני חתול…"
מיד תפסו והשיבו לתאו...

הסוהר, בית הכלא, האסירים  ויללת החתולים, הם ארבעה מרכיבי סיפור 
האדם בעולם הזה. 

ה"סוהר" הוא כוח היצר השורשי שמשתדל לאסור את בני האדם ב"בתי 
כלאו" המגוונים. בתי כלא גופניים נפשיים ורוחניים הם כנגד ג' ה"אסירים". 
והסוהר מפקח על אסיריו פן ינסו להימלט אל החופש חלילה. וכשאחד מנסה 
להימלט מטה היצר אוזניו היטב לקלוט כל רחש של נסיון יציאה לחירות, 
ולהתיצב כנגדו. וכשאדם מואס במאסר עבדותו בשבי יצרו הוא עושה את דרכו 
אט אט לעבר היציאה ומיד נשלחת לעברו שאלת היצר: "מי שם?" ללמדנו 
ששאלת העבדות והחירות תלויות בשאלת זהותו ושמו של אדם: "מי שם?"

ומה ישיב אדם החפץ בחירות? יילל יללת חתול!! כלומר, יאמץ לו כמה 
מתכונות החתול לעשות רצון אביו שבשמים כדוגמת דבריהם ז"ל: הוי עז 
כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים. ומה מלמדנו החתול - עליו נאמר בשירת 
הבריאה הפסוק: "ארדוף אויבי אשיגם ולא אשוב עד כלותם." החתול חירותי, 
זריז, נחוש, טורף ממוקד. יודע את  סוד הניצחון על הנחשים. אם כן, כשיעורר 
האסיר בקרבו את כל מרכיבי החירות האלה יניחו הסוהר, כי אל מול תשוקת  
החירות הזו בטל כוח ההתנגדות של היצר. אך אם אדם רק יאמר "גם אני 
חתול" מבלי להשתדל לרכוש לו את תכונת החתול בפועל, ישיבו היצר לכלאו.
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ספר בראשית נקרא בספר יהושע )י, יג( ובספר שמואל ב' )א, יח( 
"ספר הישר". הגמרא במסכת ע"ז )כה, ב( מבארת שהוא נקרא כך 
על שם האבות אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, כמו שבלעם 

מבקש בנבואתו "תמות נפשי מות ישרים".

הנצי"ב בפירושו "העמק דבר" על התורה מבאר בהקדמתו 
לספר בראשית שהתואר 'ישר' ניתן לאבות כיוון "שמלבד שהיו 
צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים, 
היינו שהתנהגו עם אומות העולם אפי' עובדי אלילים מכוערים, מכל 
מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה". 
הנצי"ב מביא דוגמאות על כך. א. מאברהם אבינו שהרבה להתפלל 
לנסות להציל את אנשי סדום אף שהם היו הפך שיטתו ומעשיו. 
והוא מביא מדרש רבה שכתוב בו, שה' הצדיק את תפילתו של 
אברהם ושיבח אותה ואמר לו: "אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת 
לצדק את בריותי ותשנא להרשיען", וזה ממש כמו אב המון גויים 
שאע"ג שהבן לא הולך בדרך ישרה מכל מקום הוא שוחר שלומו 
וטובתו. ב. יצחק אבינו היה נוח להתפייס עם אבימלך ובמעט 
דברי פיוס נתפייס יותר ממה שאבימלך ציפה וכרת אתו ברית. ג. 
יעקב אבינו, למרות כעסו על לבן שרדף אחריו וחשד בו שגנב את 

התרפים, בסוף דיבר איתו דברים רכים והשלים עמו.

לכן נקרא ספר בראשית 'ספר הישר' על המעשים האלו של 
אבותינו. ובלעם בשעה שהיה לו רוח הקודש, התפלא על רוע 
מעשיו שלא רק שאינו צדיק כמו האבות, אלא הוא בא להשמיד 
עם שלם שלא עשה לו שום רעה. "וביקש תמות נפשי מות ישרים 

דהיינו מקיימי הבריאה".

מעשים אלו של אבותינו שהיו ביחס לעמים מסביבם, יש להם 
משנה תוקף בהיותנו על אדמתנו, עוסקים בבניין הגאולה. זרמים 
שונים באים לפעול עם אל ולא עם כולם אנו מסכימים, אבל כל 
הדיון וכל היחס צריך להיות מתוך ישרות, וכבוד הדדי. ודאי נאמר 
את דעתנו בצורה הברורה ביותר ונחלוק על דעות שיש בהן סכנה 
לקיומנו, ועל עצם זכותנו על הארץ הזאת, אבל את כל הדיון הזה 
צריך לעשות מתוך יחס של כבוד לדעה כזו או אחרת. בצורה כזו 

פועלים ומשפיעים טוב יותר מאשר בדרך של זלזול וכעס.

וילדינו נמצאים בתוך המבוך הזה, הם שומעים ונפגשים בדעות 
שונות שנוגדות את דעתם והשקפת עולמם. מצד אחד אנו שמחים 
שיש להם הבריאות הנפשית הזו של יחס נכון לתורה, למדינה, 
לצבא, לערכי הצניעות, אבל עלינו גם ללמדם לכבד כל יהודי באשר 
הוא, עם כל הדעות הקשות שהוא משמיע. נלך בדרכי אבותינו 
ונזכה לצרף את כל חלקי עמנו לבניין הגאולה השלמה במהרה.

להיות ישרים
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

"אמונת חכמים" 1
אמונת חכמים קובעת את הגישה ללימוד תורה, והיא אינה מידה 
פשוטה אלא מידה ששייכת לגדלותו של תלמיד חכם. קיימות ברמב"ם 
וב'שולחן ערוך' כמה הלכות הקובעות את היחס כלפי הרב, כגון יראת 
שמים, "את ד' אלהיך תירא" — "לרבות תלמידי חכמים"2, וכן שימוש 
תלמידי חכמים. כאן אנו נפגשים עם מושג חדש: אמונה. "ויאמינו בד' 
ובמשה עבדו"3. אמון, "אמונה" — אין פירושה חוסר הבנה. יש טעות 
מצויה, שאמונה היא רגש, מה שפוטר מאמונה ומהווה הכשר לכל מיני 
אפיקורסות וכפירה: "אתה מבקש שאאמין? הרי אמונה היא רגש. אני 
אינני מרגיש. מי שאינו מרגיש, פטור". אלה דברים שטחיים ולא אמיתיים.
 המובן של אמונה הוא אמון, שייכות, קישור. "אמונה" היא ההבנה 
היותר גדולה, ההכרה היותר גדולה, השקפת העולם היותר גדולה. 
אמונת חכמים היא מדרגה יותר פנימית מאשר שימוש תלמידי חכמים, 
שמובנו יכול להיות רק לימודי, לעומת אמונת חכמים שהיא שייכות 
נפשית פסיכולוגית. אם אין היא מובנת מיד בהתחלה, יש צורך בסבלנות, 

לחזור, לחזור ולהתחדד עד שתובן.

 יש אפיקורסים שמקיימים מצוות. יש גם בעלי מחשבות והוגי דעות 
הכותבים מאמרים להדריך את כלל ישראל; הם לא למדו בישיבות, ורוצים 
להדריך את כלל ישראל מתוך ריקנות בתורה! לפעמים אפיקורסים 
אלה, כאילו 'עושים טובה' לריבונו של עולם בזה שהם מקיימים מצוות, 
מצוות בלי אמונה. אבל קודם כל, צריך קבלת עול מלכות שמים. יש גם 
הרוצים להחזיק כאילו בדתיות בלא אמונת חכמים. פרק 'קנין תורה' 
מלמד אותנו איך קונים תורה. כך ולא אחרת! התורה נמשכת מהר סיני, 
דרך חכמים לתלמידיהם. אמונת חכמים היא אמונה בתורה שבעל פה, 

שנמשכת מראשית מקדם אל חכמי הדור הזה. אמונה זו מקיפה כל 
נפש מישראל ושייכת לשלמות האמונה בכל תוקפה. אמונת חכמים 
היא עניין יסודי בלימוד התורה, כהדרכת הלל לאותו גר שרצה ללמוד 
את התורה כולה על רגל אחת: ראשית האמן לי שאות זו "א" ואות זו 

"ב" ואחר כך תמשיך ללמוד4.
 בירחון אחד של אנשים המגדירים את עצמם כ'דתיים' הופיע מאמר 
של בחור אחד. גישתו היא: "אין אנו צריכים אמונת חכמים, אנו בעצמנו 
בעלי השקפת עולם, בעלי הכרה, מחשבה ופילוסופיה דתית. אנו נברר 
את הדברים על פי הבנתנו ולא על פי מה שחכמים סיפרו או מספרים 
לנו. בדורות אלה התקדמנו, ואנו בעלי בגרות אינטלקטואלית מספקת 
לכך". דברים אלה מאוד הכאיבוני. זו יהדות חדשה. במשנתנו אנו למדים 
שהתורה נקנית באמונת חכמים, ונמשכת אלינו דרך רבנן ותלמידיהם. 
"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"5, וכן במהלך הדורות אמונת 
חכמים היא המשך האמונה בריבונו של עולם. מתוך אמונה בנותן 
התורה מגיעים לאמונה בממשיכי התורה. להאמין, אין פירושו לא להבין. 
אמונה היא שייכות וחיוניות. זהו הערך הנפשי של האמון: דבר שממלא 
את הנפש ואת הלב. "צדיק באמונתו יחיה"6. זו מידה ששייכת במיוחד 
לתלמידי חכמים. כמו ש"לב טוב" הוא גדלות החיוניות שבאדם, כך 
"אמונת חכמים" היא מדרגה גדולה של שייכות להמשך שלשלת הדורות7.

1. אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה.
2. דברים ו' י"ג, פסחים דף כ"ב עמ' ב'.

3. שמות י"ד ל"א.
4. שבת דף ל"א עמ’ א’.

5. אבות פרק א’ משנה א’.
6.  חבקוק ב’ ד’.

7.  ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 193-5.
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אסתר אברהמי

האם כדאי להתחיל מבראשית את הנישואין??
המילים "להתחיל מבראשית" יוצרות בתודעה כיוון חיובי בדרך כלל, 
כשמחה ותחושה שהכול ילך חלק. בפתיחת ספר בראשית מגלים את 
ההפך. ממש בהתחלה ישנם חטאים ונפילות כואבות. לא הולך חלק... 

מה טומנת בחובה ההתחלה הבראשיתית בהתייחסות לנישואין? 
מניסיוני, שאלת הכותרת היא שאלה של זוגות רבים החשים שבטעויות 
ובנפילות שחוו, פספסו את חיי הנישואין, והיו רוצים להתחיל מחדש 
עם ההבנות שלהם כיום, או ללמוד לחיות נכון לאחר ניסיונם הכואב. 
ממאמר זה ניתן להבין שלא היו החמצה ופספוס, אלא למידה תוך 
כדי התנסות בלא-ידוע ובלא מוכר. למה הדבר דומה? לתינוק שמתחיל 
להכיר את החיים. הוא מתנסה, נופל ומתבלבל, ונפילות אלה הן שיוצרות 
אצלו את הבנת החיים, את משמעותם ואת המחירים והרווחים שיש 
במחשבה ובעשייה שלו. מתוך כך, בכל שלב הוא לומד לקחת אחריות 
על אותו פרק זמן של חייו, עד ה"שיעור" הבא של החיים שיתנסה בו וכן 
הלאה. לא נעלה בדעתנו שילד שהגיע לבשלות של הבנה בגיל הבגרות 

יאמר: "חבל שלא הבנתי כשהייתי קטן את מה שאני מבין עכשיו...". 
 בני הזוג "נולדים" אל תוך חיי הנישואין. עם ולמרות כל ההכנה 
שהייתה לפני כן, ההתנסות בפועל בחוויית החיים בנישואין, חדשה להם 

והלמידה נעשית תוך כדי ובזכות הטעויות והנפילות של כל אחד מהם.
האדם בבחירתו, מחליט באיזה מבט לראות את התנסויות חייו: האם 
להתלונן ולהתנגד למציאות, להתאכזב ולהאשים ולראות את חייו כמסכת 
של כישלון והחמצה, או לומר:"בשבילי נברא העולם!" ) סנהדרין ד, ה(. 
בורא עולם שלח לנו התנסויות הכרחיות, חלקן כואבות וחלקן חיוביות 
ומהנות, כדי שדרכן נלמד את שיעורי חיינו ומתוכם נתגדל. שהרי "אין 

אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם" ) גיטין מג, א (.
ממספר לא מבוטל של זוגות שמעתי משפט כגון: "חבל שלא הבנתי 
אז את מה שאני מבין היום". לרוב, בשיחה משותפת אנו מגיעים ביחד 

לתובנה שהם עשו את המכסימום כפי הבנתם באותו פרק זמן נתון.
יש זוגות שגילו כי טעו בהתנהלותם ולכן מפרקים את הנישואין 

)עם או בלי ילדים( ואומרים: "למדנו לקח. בנישואין הבאים, נתחיל 
מבראשית". בדרך כלל הם מוצאים עצמם עם אותן טעויות או טעויות 
דומות )חוץ ממקרים שיש בעיה אמיתית שאין עליה שליטה, או שיש 

בעיות "אגו" של אחד מהם או שתיהן ולא ניתן ליצור שינוי(. 
ניתן להשוות במידת מה את הזוגיות לצמח, שיגדל ויפרח אם נשקה 
אותו )עשייה חיובית ואוהבת(, אם נקצץ את ענפיו )התנסויות כואבות 
שנראות כמזיקות( ואם ניצור ונעמיק את הערוגה מסביבו, שמבדילה 
אותו משאר הצמחים )זוגיות מתפתחת בהתאם לעצמה ולא בהשוואה 

לאחרים(.
בני זוג שמבינים שההתחלה הבראשיתית טומנת בחובה קשיים 
ונפילות כדי לבנות זוגיות מתוקנת בתחושת שלמות, למרות הקושי 
והצער שבטעויות, לא ייבהלו ויפנו את האנרגיה לתיקון ובניין יציב יותר 
של הנישואין. הם מבינים שבכל התנסות ושלב בחיי הנישואין, למדו עוד 
משהו על עצמם, העמיקו והתחברו יותר ויותר. במבט לאחור הם יודעים 
שכל הנפילות היו הכרחיות ולא ניתן לוותר עליהן. הן היו קרש קפיצה 
ביצירת אהבת אמת. עקב כך, מוכנים לקבל את טעויות העתיד כחלק 
טבעי של חיים אנושיים. כל התנסות היא ניסיון. בבחירתנו להתמודד 
וללמוד מהנפילות, נוכל לומר: "נתת ליראיך נס )ניסיון( להתנוסס 

)להתרומם( סלה" )תהילים ס(.
 כתוב בבראשית )ב, ג(: "אשר ברא אלוקים לעשות". ברא וציווה אותנו 
לעשות ולהביא את העולם לתיקון והשלמה. מלאכת התיקון וההשלמה 
נעשית בעיקרה מתוך ועל ידי הלמידה מהחולשות והטעויות. המגמה  
ליצירת אחדות זוגית בעמל משותף, תיצור את התיקון והשלמות של 

האומה הישראלית בכללותה.

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

ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָּתְכִניתֹו ַהְּמַזֲעַזַעת ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָנָחׁש 
ָהַעּמֹוִני, ְּכלֹוַמר ְּדִריָׁשתֹו ַלֲעקֹר ֶאת ֵעיָנם ַהְּיָמִנית ֶׁשל ַאְנֵׁשי 
ָיֵבׁש ִּגְלָעד ִּכְתַנאי ְלַהְסָּכָמתֹו ְלַקְּבָלם ָלֲעָבִדים, ִהְרַּגְׁשִּתי 
ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמְּמרֹוִמים, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּתֹק, ְוֶׁשָעַלי ַהחֹוָבה 

הּו. ְלָהִגיב, ַלֲעׂשֹות ַמּׁשֶ
ַּכּמּוָבן, ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ְלַבִּדי,  ָצִריְך ִּבְׁשִביל ֶזה ֶאת 

ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל.
ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשֹּלא ֻּכָּלם נֹוְתִנים ִּבי ֵאמּון. ֵהם ֹלא ַמִּכיִרים 

אֹוִתי, ֵהם ֹלא ְמִביִנים ָמה ֶזה ֶמֶלְך.
ֵאין ְּבֵרָרה, ֶאְצָטֵרְך ְלַהְפִעיל ֲעֵליֶהם ַלַחץ. ְלַגֵּיס אֹוָתם ְּבכֹוַח.

ָלַקְחִּתי זּוג ְּבֵני ָּבָקר ְוָחַתְכִּתי אֹוָתם ִלְנָתִחים, אֹוָתם ָׁשַלְחִּתי 
ִליִחים ֶׁשָּבאּו ִמָיֵבׁש ִּגְלָעד]2[. ּוְבִפיֶהם  ְלכֹל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ַהּׁשְ
הֹוָדָעה: ִמי "ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו יֹוֵצא ַאֲחֵרי ָׁשאּול ְוַאַחר ְׁשמּוֵאל, 

ּכֹה ֵיָעֶׂשה ִלְבָקרֹו"]1[.
ב"ה ֶזה מֹוִעיל. ַּפַחד ֱא-ֹלִהים ָנַפל ֲעֵליֶהם, ְוֻכָּלם ִהְתַּגְּיסּו 
ַלָּצָבא]1[. ְּכלֹוַמר, ֵהם ֹלא ָּפֲחדּו ִלְׁשלֹום ַהָּבָקר ֶׁשָּלֶהם, 
ֶאָּלא ָּפֲחדּו ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפי, ִּכי ֵהִבינּו ֶׁשֶּזה ְּכמֹו ְלַהְמרֹות 

ֶאת ִּפי ד']2[.
ִהִּגיעּו ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים. ָרִציִתי ָלַדַעת ַּכָּמה ֵהם, ַאְך ֵּכיָון 
ֶׁשְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם ַוַּדאי יֹוְדִעים ָאסּור ִלְסּפֹר ְיהּוִדים, ִּבַּקְׁשִּתי 

ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְמסֹר ֲחִתיָכה ְקַטָּנה ֶׁשל ֶׁשֶבר ֶחֶרס.]3[.
ִיְׂשָרֵאל,  ַחָּיִלים ִמָּכל ַעם  ְוֵהָּנה ָהיּו ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ֶאֶלף 
ֶבט ְיהּוָדה, ֶׁשֵהם לֹוֲחִמים ְּגדֹוִלים ָּבֻאָּמה. ּוְׁשלֹוִׁשים ֶאֶלף ִמּׁשֵ

ִליִחים ֶׁשָּבאּו ִמָיֵבׁש ִּגְלָעד: ִאְמרּו  ַעְכָׁשו הֹוַדְעִּתי ֲחִגיִגית ַלּׁשְ
ְלַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶׁשָּלֶכם ֶׁשֵאין ָלֶהם ָמה ִלְדֹאג. ָמָחר ַנִּגיַע 

ְוַנִּציל ֶאְתֶכם]4[.
ְמָחה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ַעל ְּפֵניֶהם]4[. ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֶאת ַהּשִׂ

_____________________________________
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ֶסף ַמר ֶאְרּדּוַאְרד ְוַהּכֶ

ְנק  ַהּבַ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ֶאְרּדּוַאְרד.  ְלַמר  ָהָיה  ַרב  ֶסף  ּכֶ
ָהיּו  ֵביתֹו  ּבְ ְוַאף  דֹוִלים,  ּגְ ֶסף  ּכֶ ְסכּוֵמי  ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ
ן. הּוא ָהָיה ָאָדם  ֶכֶסף ְמֻזּמָ פֹות ְמֵלאֹות ּבְ ּסָ ה ּכַ ּמָ ּכַ
ְך ּגֶֹדל ַקְמָצנּותֹו.  ּכָ ירּותֹו -  גֶֹדל ֲעׁשִ ּכְ יר, ַאְך  ָעׁשִ
ב  ָחׁשַ יסֹו, ִלְפֵני ׁשֶ רּוָטה ִמּכִ ֶאְרּדּוַאְרד לֹא הֹוִציא ּפְ
ה ַההֹוָצָאה ֶהְכֵרִחית.  ּמָ ה ַעד ּכַ ָעה ֲאֻרּכָ ב ׁשָ ֵ ְוִחּשׁ
ל  ְמֻסּגָ ָהָיה  לֹא  הּוא  ָנַתן.  לֹא  הּוא  ְצָדָקה  ם  ּגַ
ּלֹא  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדָ ַעְצמֹו,  ִביל  ׁשְ ּבִ ְסּפֹו  ּכַ ֶאת  ז"  "ְלַבְזּבֵ

ְלצֶֹרְך ֲאֵחִרים...

ם  ּגַ ַקְמָצנּות,  ֵמרֹב  ַאְך  ַחָּייו,  ֶאת  ַחי  הּוא  ְך  ּכָ
ֶעֶרב  ַרב.  ְלַצַער  לֹו  ְרמּו  ּגָ ַהֶהְכֵרִחּיֹות  ַההֹוָצאֹות 
ָצִריְך  י  ֵאיֶנּנִ עֹוד!  "לֹא  ֶהְחִליט:  ֶאְרּדּוַאְרד  ֶאָחד 
ָחֵמׁש  ְמקֹום  ּבִ יו  ֵמַעְכׁשָ ה.  ַהְרּבֵ ך  ּכָ ל  ּכָ ֶלֱאכֹול 
ְמקֹום  ּבִ לֹׁש!  ׁשָ ַרק  אֹוַכל  יֹום,  ּבְ ֶלֶחם  רּוסֹות  ּפְ
יו  ֵמַעְכׁשָ ָצֳהַרִים,  ֲארּוַחת  ָכל  ּבְ ר  ׂשָ ּבָ ֶלֱאכֹול 
יָרקֹות ּוֵפרֹות  ם ּבִ בּוַע! ּגַ ָ ּשׁ ַעם ּבַ ר ַרק ּפַ ׂשָ אֹוַכל ּבָ
ִצְמצּום הֹוְצאֹות  ּבֹונֹו, ּבְ ה". ְלִפי ֶחׁשְ ַאְמִעיט ֵמַעּתָ
ַאְלֵפי  ה  ּמָ ּכַ ַלֲחסֹוְך  יּוַכל  הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ָהֲאִכיָלה 

ָבה ַעל ּתֹוֶסֶפת ַאְלֵפי  ְחׁשָ ָנה! ַרק ַהּמַ ׁשָ ָקִלים ּבְ ׁשְ
ְרָמה לֹו עֶֹנג ַרב. ּבֹונֹו, ּגָ ָקִלים ְלֶחׁשְ ׁשְ

ֲאִכיָלתֹו.  ַהְחָלָטתֹו ְוִצְמֵצם ּבַ ַמר ֶאְרּדּוַאְרד ָעַמד ּבְ
ַמה  ַאְך  ָיַרד,  ָקלֹו  ִמׁשְ ְוַאף  ָרֵעב  ָהָיה  ָאְמָנם הּוא 

ֶסף... ים ַעל ְמָנת ַלֲחסֹוְך ּכֶ ּלֹא עֹוׂשִ

"אֹוֵהב  ַאְך  לֹׁש.  ְוׁשָ ָנַתִים  ׁשְ ִצְמצּום  ּבְ ַחי  הּוא  ְך  ּכָ
ׁשּוב  ִנים,  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ְלַאַחר  ֶסף".  ּכֶ ע  ּבַ ִיׂשְ ֶסף לֹא  ּכֶ
י ָיכֹול  ֵאיֶנּנִ ָבה: "ּוִמי ָאַמר ׁשֶ ֹראׁשֹו ַמְחׁשָ ָעְלָתה ּבְ
ב ּוַבּסֹוף  ֵ ב ְוִחּשׁ ָפחֹות אֶֹכל?". ׁשּוב ָיׁשַ ק ּבְ ּפֵ ְלִהְסּתַ
ֶלֶחם  רּוסֹות  ּפְ לֹׁש  ׁשָ עֹוד!  "לֹא  ְלַהְחָלָטה:  יַע  ִהּגִ
רּוַסת ֶלֶחם  י! ֵמַהּיֹום אֹוַכל ַרק ּפְ יֹום ֶזה יֹוֵתר ִמּדַ ּבְ
ִנים ְואֶֹפן לֹא!  ׁשּום ּפָ רֹות? ּבְ ר? ּפֵ ׂשָ יֹום. ּבָ ַאַחת ּבְ
י ָלִריק!" ֶהְחִליט, ָאַמר  ְסּפִ ז ֶאת ּכַ יֹוֵתר לֹא ֲאַבְזּבֵ
ֶאְרּדּוַאְרד  ַמר  ָאַכל  ָוַהְלָאה  ַהּיֹום  ֵמאֹותֹו  ה.  ְוָעׂשָ

יֹום. רּוַסת ֶלֶחם ַאַחת ּבְ ּפְ

ה  ֶנְחְלׁשָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ִריאּותֹו  ּבְ ׁשֶ לֹוַמר  צֶֹרְך  ֵאין 
יׁש  ִהְרּגִ ּבֶֹקר  ּבַ ִהְתעֹוֵרר  ׁשֶ ּכְ ֶאָחד  יֹום  ְמאֹד. 
ה.  ה ֵמרֹב ֻחְלׁשָ ּטָ ָיכֹול ָלקּום ֵמַהּמִ ְמַעט ֵאינֹו  ּכִ ׁשֶ
יׁש  ִהְרּגִ הּוא  ָלקּום,  י  קֹׁשִ ּבְ ִהְצִליַח  ׁשֶ ְלַאַחר 

על-פי משלי ה"חפץ חיים"מּוַסר ַהְׂשֵּכל
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עֹוְמִדים  ֵאיָנם  ּכֹחֹוָתיו  ׁשֶ ְוֵהִבין  נֹוָרָאה  ְסַחְרחֶֹרת 
ְדִחיפּות. לֹו יֹוֵתר. ֶאְרּדּוַאְרד ֶנֱאַלץ ְלַהְזִמין רֹוֵפא ּבִ

רּוָרה:  ּבְ ָהְיָתה  ּוַמְסָקָנתֹו  ּוָבַחן,  ַדק  ּבָ ָהרֹוֵפא 
ָך נֹוַבַעת ֵמחֶֹסר  ּלְ ת ַהּגּוף ׁשֶ ד! ֻחְלׁשַ ְכּבָ "ֲאדֹוִני ַהּנִ
ם ִלְתרּוָפה, ְוֵכן  ם ְלָך ִמְרׁשָ ֲאִכיָלה ֲחמּור. ֲאִני רֹוׁשֵ
יֹוֵתר  ְוַאף  יֹוֵתר,  ה  ַהְרּבֵ ֶלֱאכֹול  ְלַהְתִחיל  ָעֶליָך 

ל ָאָדם ַאֵחר!". ִמּכָ

ַאל  ׁשָ ַהּזֹו?",  רּוָפה  ַהּתְ עֹוָלה  ה   "ְוַכּמָ
ׁש. ֲחׁשָ ֶאְרּדּוַאְרד ּבַ

ֵמאֹות  ה  ּמָ ּכַ ְלָפחֹות  ְרַקַחת,  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ַאל  ׁשְ "ּתִ
ָבר לֹא  ָקִלים". ָעָנה ָהרֹוֵפא, ֲאָבל ֶאְרּדּוַאְרד ּכְ ׁשְ
ְך  ּכָ ל  ּכָ ְלהֹוִציא  מּוָכן  ָהָיה  לֹא  הּוא  אֹותֹו.  ַמע  ׁשָ
ם! ֲאִני לֹא  ְרׁשָ ן ִלי ֶאת ַהּמִ ּתֵ ֶסף... "ַאל ּתִ ה ּכֶ ַהְרּבֵ
לֹא  ָהרֹוֵפא  ָאַמר.  ֵסֶדר",  ּבְ ִיְהֶיה  רּוָפה...  ּתְ ָצִריְך 

ַח ִאּתֹו. ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַוּכֵ

תֹו  ֻחְלׁשָ לֹו.  ַמע  ִנׁשְ לֹא  ֶאְרּדּוַאְרד  ֲאָבל ּגּופֹו של 
הּוא  ֵריָרה.  ּבְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵהִבין  ְוהּוא  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ
ם.  ְרׁשָ ַהּמִ ֶאת  ׁש  ּוִבּקֵ ָלרֹוֵפא  ׁשּוב  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ

ִלְפֵני  לֹא  "ֲאָבל  ָהרֹוֵפא,  ָאַמר  ְלָך",  "ֶאְרׁשֹום 
ֵאיְנָך  ַמּדּוַע  ָך,  ִאּתְ קֹוֶרה  ַמה  ִלי  יר  ְסּבִ ּתַ  ׁשֶ

ָראּוי?!" אֹוֵכל ּכָ

ה  ה ָקׁשֶ ּמָ ָפה ָרָפה ַעד ּכַ ׂשָ יר לֹו ּבְ ֶאְרּדּוַאְרד ִהְסּבִ
ִסיִסִּיים.  ַהּבְ ּגּופֹו  ְלָצְרֵכי  ֲאִפּלּו  ֶסף,  ּכֶ ְלהֹוִציא  לֹו 
ִהְצִליַח ַלֲחסֹוְך  ָקִלים ׁשֶ ְ ר ַעל ַאְלֵפי ַהּשׁ ם ִסּפֵ הּוא ּגַ

ִנים ָהַאְחרֹונֹות ַעל ְיֵדי ִמיעּוט ָהֲאִכיָלה. ָ ּשׁ ּבַ

"ְרֵאה  ָהרֹוֵפא,  ָאַמר  ַהָּיָקר",  ֶאְרּדּוַאְרד  "ַמר 
ָקִלים  ׁשְ ַאְלֵפי  ה  ּמָ ּכַ ָחַסְכּתָ  ְלַעְצְמָך!  יָת  ָעׂשִ ֶמה 
ַרב  ֶסף  ּכֶ ְלהֹוִציא  ְצָטֵרְך  ּתִ יו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ָנה,  ׁשָ ּבְ
ִריִאים ִויָקִרים. לֹא  רּופֹות, ְוַעל ַמֲאָכִלים ּבְ ַעל ַהּתְ
ְנכֹוָנה  צּוָרה  ּבְ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ְלהֹוִציא  ֲעִדיף  ָחַבל? 
ּוְלִפי ַהּצֶֹרְך, ְוַגם ָלַדַעת ָלֵתת ַלֲאֵחִרים ִלְצָדָקה, 
ְך  ה ּכָ כֹוִנים. ִאם ָהִייָת עֹוׂשֶ קֹומֹות ַהּנְ ּמְ ְוַלֲחסֹוְך ּבַ
ָאר ֶאְצְלָך". ָך ָהָיה ִנׁשְ ְסּפְ ִריא, ְוַגם ּכַ ָהִייָת ַהּיֹום ּבָ

ָאחּוז,  ֵמָאה  ּבְ צֹוֵדק  ָהרֹוֵפא  ׁשֶ ָיַדע  ֶאְרּדּוַאְרד 
ָצִריְך,  ׁשֶ ּכְ יסֹו  ּכִ ֶאת  ִלְפּתַֹח  ֵמַהּיֹום  ְוֶהְחִליט 

כֹוִנים. קֹומֹות ַהּנְ ּמְ ְוַלֲחסֹוְך ּבַ
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עֹוְמִדים  ֵאיָנם  ּכֹחֹוָתיו  ׁשֶ ְוֵהִבין  נֹוָרָאה  ְסַחְרחֶֹרת 
ְדִחיפּות. לֹו יֹוֵתר. ֶאְרּדּוַאְרד ֶנֱאַלץ ְלַהְזִמין רֹוֵפא ּבִ
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ָך נֹוַבַעת ֵמחֶֹסר  ּלְ ת ַהּגּוף ׁשֶ ד! ֻחְלׁשַ ְכּבָ "ֲאדֹוִני ַהּנִ
ם ִלְתרּוָפה, ְוֵכן  ם ְלָך ִמְרׁשָ ֲאִכיָלה ֲחמּור. ֲאִני רֹוׁשֵ
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ַח ִאּתֹו. ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַוּכֵ
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ִסיִסִּיים.  ַהּבְ ּגּופֹו  ְלָצְרֵכי  ֲאִפּלּו  ֶסף,  ּכֶ ְלהֹוִציא  לֹו 
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ְנכֹוָנה  צּוָרה  ּבְ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ְלהֹוִציא  ֲעִדיף  ָחַבל? 
ּוְלִפי ַהּצֶֹרְך, ְוַגם ָלַדַעת ָלֵתת ַלֲאֵחִרים ִלְצָדָקה, 
ְך  ה ּכָ כֹוִנים. ִאם ָהִייָת עֹוׂשֶ קֹומֹות ַהּנְ ּמְ ְוַלֲחסֹוְך ּבַ
ָאר ֶאְצְלָך". ָך ָהָיה ִנׁשְ ְסּפְ ִריא, ְוַגם ּכַ ָהִייָת ַהּיֹום ּבָ
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    פינת
 לכם באתר! פרסים מחכים ִּמַה    ְׂשָחִקים

יפורסמו באתרשמות הזוכים 

meirkids.co.il

שאלות בפרשה
5. איזה ענף הביאה היונה כשחזרה לנוח?4. איזה סוג של בעלי חיים לא נכנסו לתיבה וניצלו?3. כמה בעלי חיים נכנסו לתיבה מכל סוג?2. כמה שנים בנה נוח את התיבה )רש"י(?1. מה היו שמותיהם של בני נוח?

6. איך ידע נוח שאפשר לצאת מהתיבה?
7. היכן נחה התיבה?

8. איזה עץ נטע נוח לאחר המבול?

Alon@meirkids.co.il !נהניתם מהעלון? ספרו לנו

המשך יבוא

חידת חדגא: מה היא "העיר הגדולה", ומניין אנו יודעים זאת?

6
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

הרב שלמה אבינר

ש: האם מעשר כספים הוא חובה גמורה?

ת: יש אומרים שהוא מדאורייתא, יש אומרים 
שהוא מדרבנן ויש אומרים שהוא מידת חסידות.

ש: אם זה מדאורייתא, איפה זה כתוב בתורה?

ת: חלק ממעשר עני, כך כותב הט"ז. ועיין שו"ת 
ציץ אליעזר )ט, א(. יש גמרא מפורסמת: "עשר 
תעשר – עשר בשביל שתתעשר" )תענית ט א(.  
התוספות מביאים על זה ספרי: "עשר תעשר 
את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה - 
אין לי אלא תבואת זרעך שחייב מעשר, רבית 
ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין, תלמוד לומר 
את כל". הספרי הזה לא נמצא אצלנו, מכל מקום 
כך כותבים התוספות.  על כל פנים, לפי הב"ח 
זו מידת חסידות )טור יו"ד שלא(. וכך סוברים 

רוב הפוסקים.

ש: אז מן הדין לא צריך לתת מעשר כספים?! אז 
ממה יחיו העניים?!

ת: יש מצות צדקה. זאת החקירה: האם מעשר 
כספים הוא מצוה לחוד או חלק ממצות צדקה.

ש: מאי נפקא מינא?

ת: אם זו מצוה לחוד, אז אפשר להקצות כסף 
זה לכל מיני מטרות של מצוה, כגון קניית ספרי 
קודש, חיזוק התנחלויות וכו'. אך אם זה חלק 
ממצות צדקה, הוא מיועד רק לעניים. וכן הלכה.

ש: אבל אם זו מצות צדקה, אז למה עשרה אחוז?

ת: זו ִּכמּות של מצות צדקה. הגדר של מצות 
צדקה, הוא לתת כל מה שהעני צריך, כפי יכולת 
הנותן. כך הוא לגבי מצוות רבות בין אדם לחברו.  
כמובן, זה קשה מאוד להעריך. לכן חכמים קבעו 
עשרה אחוז. אך זהו עבור אנשים בעלי הכנסה 
בינונית. עשירים יצטרכו לתת יותר, ועניים יתנו 
פחות, גם כפי יכולתם. עיין ספר אהבת חסד 

לחפץ חיים.

ש: עשרה אחוז ממה?

ת: מכל הכנסה, משכורת, רווח מכירות, ירושה, 
מציאה.

ש: האם אפשר לחשב את המיסים כמעשר כספים?  
הרי חלק הולך לעניים.

ת: רק חלק. יש לשער שעשרה אחוז מן המיסים 

הולך לעניים, לכן אין צורך להפריש על המס 
עצמו.  לאור זאת יש לחשב על הנטו ולא על 

הברוטו.

ש: נהוג לקנות ספרי קודש במעשר כספים. אפשר 
לסמוך על זה?

ת: כללית לא. פעם אנשים היו מאוד עניים וספרי 
קודש היו מאוד יקרים, כך שלעניים לא היו ספרי 
קודש ללמוד. לכן מי שקנה ספרי קודש ואפשר 
לכולם לעיין בהם, זה נחשב מעשר עני. כמובן, 
זה לא שייך בימינו. אבל לו הלכנו לפי הצד של 
החקירה שמעשר כספים הוא בנוסף לצדקה, 
אז  אפשר לקנות בו ספרים. כמו כן, יש נוהגים 
להפריש חומש, כלומר עשרים אחוז. אם כך, 

עשירית תלך לצדקה ועשירית לשאר מצוות.

ש: בכל זאת קשה לשער באופן מדויק מי בינוני, 
מי יותר ומי פחות. וכן קשה לשער מה היא יכולתו 

של האדם.

ת: נכון. אלא יש בזה גם צד של מידות טובות. 
אך יש לזכור כלל גדול בהלכות צדקה: אמנם 
חייך קודמים לחיי חברך, אבל מותרותיך אינם 
קודמים. לא יתכן שיהיה לך רכב ולחברך יחסר 
אוכל. הכלל הזה נמצא באגרות בסוף ספר התניא, 
בערוך השולחן יו"ד רנא, בספר אהבת חסד 
לחפץ חיים ובשו"ת אורח משפט למרן הרב קוק.

ש: אמרנו שיש ליתן מעשר כספים לעני. אבל מהו 
הגדר של עני?

ת: מי שחסר לו החיוני. כמובן זה משתנה לפי 
הזמן והמקום. למשל בימינו, כסף לאוטובוס 
חיוני אך רכב אינו חיוני, מכונת כביסה חיונית 
אך מייבש כביסה אינו חיוני, כיריים חיוניים 
אך מיקרוגל אינו חיוני, בגדים חיוניים אך בגדי 

אופנה אינם חיוניים, חתונה חיונית אך אירוע 
יקר אינו חיוני.

ש: אפשר לתת מעשר להורים, אם הם עניים?

ת: עצם השאלה היא בושה וחרפה. אדם חייב 
לפרנס את הוריו בכל מה שנדרש להם מכספו, 

ולאו דווקא ממעשר כספים.

ש: אבל אם הוא בעצמו עני מרוד, ואין לו כסף 
אחר לתת מלבד מעשר כספים?

ת: אז כמובן, עניי עירך קודמים. וכן הוריך 
קודמים.

ש: אפשר לשלם בעזרת מעשר כספים עליות 
לתורה, פתיחת ארון הקודש, מיסי בית כנסת?

ת: לא. מעשר זה לעניים. זו אותה תשובה כמו 
לגבי ספרי קודש.

ש: אפשר לתרום לסניף תנועת נוער?

ת: אם אלו חניכים עניים.

ש: אפשר להכנסת כלה?

ת: אם החתן והכלה עניים. אבל גם אז, זה יהיה 
כדי לממן את החיוני לחתונה ולא כל מיני 
הוצאות שאינן הכרחיות. למשל תזמורת אינה 
חיונית, אפשר רשמקול. צלם אינו חיוני, אפשר 
לבקש מחבר.  אולם יוקרתי ומזון יוקרתי אינם 

חיוניים.

ש: קודם הזכרנו: עשר בשביל שתתעשר. אפשר 
לסמוך על זה?

ת: זה פסוק מפורש במלאכי ג: "ובחנוני נא בזאת, 
אמר ד' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות 
השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די". אך 
לא ברור באילו תנאים זה שייך למעשר כספים.  

הקיצור, יש לתת לשם שמים.

מלאים אנו רגש מוסר, כמהים אנו לחיות חיים חיי טוהר, דמיוננו מלהיב את חשק לבבנו 
לצייר היותר נשגב והיותר נאה, היותר טהור והיותר נאצל, החפץ הפנימי שלנו חושק 
שיהיה רצוננו הקבוע טהור וקדוש, שתהיה כל מגמת חיינו ברורה ומכוונת להאידיאל 

היותר נשגב בחיים. וכל אלו התשוקות אינן מתגשמות כי אם על ידי מסירותנו הפנימית 
והחיצונה אל אור ד', אל המוסר האלהי, המתגלה בתורה, במסורת, בשכל, וביושר.

)שמונה קבצים ג, רי(

הלכות מעשר כספים

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* 

דירות 100 מ"ר 
חדשות 

תוך 3 שנים בגבעת זאב 
ב880,000 ש"ח

050-6367304 )תיווך(


