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הגיליון מוקדש לעלוי נשמת 

שיינדל דיקן 
בת שמואל הלוי ולאה רחל רפפורט ז"ל 

נלב"ע כ"א שבט ה'תשס"ט
תנצב"ה

כה תאמר לבית יעקב 
ותגיד לבני ישראל

לפני מעמד הר סיני מצוה ד' על משה רבינו ע"ה להכין את עם 
ישראל, באומרו "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם 
אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי" 
)שמות יט ג-ד(. ראיתם את היחס המיוחד שיש לד' אליכם כי אתם בניו 
האהובים, לכן נפרע ממצרים מפני ששעבדו אתכם, ובזמן קצר קיבץ 
אתכם לרעמסס ומשם יצאתם לסכות. ובזמן שהמצרים רדפו אחריכם 
וזרקו עליכם חצים ואבנים, הענן היה מקבלם ולא פגעו בכם )עיין רש"י 
שם(. ד' יתברך מגן עליכם ומשתדל בעדכם כי הוא מלך עוזר ומושיע 
ומגן )מתוך התפילה(. "ועתה אם שמוע תשמעו  בקולי ושמרתם בריתי" 
)שמות יט ה( - אם תקבלו עליכם לשמור את התורה, שבהתחלה זה 
נראה קשה שכל ההתחלות קשות, אבל בהמשך היא תערב לכם, תהיה 
מתוקה, ולא עוד אלא "והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ". 
תהיו חביבים עלי מכל העמים וחיבתכם תהיה ניכרת לעין כל. כל האנושות 
תכיר שאתם "בני בכורי ישראל" ואהובים עלי )רש"י שם(, "ואתם תהיו 
לי ממלכת כהנים וגוי קדוש - תהיו בעלי השפעה עולמית ותתקיים בכם 
ההבטחה לאברהם אבינו "ואעשך לגוי גדול... והיה ברכה ונברכו בך כל 

משפחות האדמה"

נכון לעכשיו ד' מצוה למשה "אלה הדברים אשר תדבר אל בני 
ישראל" )שמות יט ו( רש"י מפרש: לא פחות ולא יותר. דהיינו אלו תמצית 
הדברים שישראל כולם, נשים וגברים, צריכים להשמיע להם. ולא רק 
קודם מעמד הר סיני, אלא בכל דור ודור, עלינו ללמוד ולדעת ולהכיר 
מה הוא עם ישראל, שד' יתברך אוהב אותנו בכל מקום ובכל זמן, כפי 
שאנו מברכים יום יום "הבוחר בעמו ישראל באהבה". וככל שנשמור 
את בריתו על ידי לימוד וקיום התורה הקדושה ונלך בדרכיו, נכיר יותר 
ויותר את זהותנו וייעודנו המיוחדים לנו כעם סגולה "ממלכת כהנים וגוי 
קדוש", ולא רק אנו נכיר בכך אלא כל באי עולם יכירו בעם ישראל כעם 
ד' ית' "בחר בנו מכל העמים ונתן לו את תורתו" )ברכת התורה( לתקן 
את העולם במלכות שדי. ומתוך כך "וכל בני בשר יקראו בשמך... ויקבלו 
כולם את עול מלכותך ... והיה ד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' 

אחד ושמו אחד" )מתוך עלינו לשבח(.
בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                
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חינוך בפרשה   הרב יורם אליהו

"בפסוק ויסעו מרפידים להודיע חיבת בני ישראל שבשלשה חדשים 
נתעלו ממצרים לקבלת התורה. וזה שכתוב בחודש השלישי.  ואחר 
כך חיבה שניה שביום אחד נסעו מרפידים ונתקרבו לפני הר סיני. 
שזה היה נסיעה רבה. כאשר רמזו חז"ל משום חולשא דאורחא. 
ויחנו במדבר שלא מצאו להם מנוח בכל המקומות של ישוב. מרה 
רפידים. רק במדבר. כי הדור שיצאו ממצרים נתעלו מגשמיות. ולא 
סבלו כל המקומות כאשר מצינו ברבי שמעון בר יוחאי  ביציאתו 
מן המערה. וזה שכתוב ויחנו במדבר. וכאשר חכמים הגידו כי לא 
מצא הקב"ה מקום טוב לתורה רק במדבר. כן הכנת בני ישראל לא 

נתיישר בלבם עד שהגיעו למדבר אז ויחנו". ]שפת אמת לפרשה[

הפער הזה בין עבודת טיט וחומר לבין קבלת תורה הוא בלתי נתפס במבט  
ראשון. איך יתכן שעם שהיה עסוק במשך מאתיים שנה בטיט ולבנים, נהפך 
תוך שלשה חודשים לאצילות שבאצילות, מקבל תורת אלוקים חיים מתחת 

להר סיני.
אפשר כמובן לטעון שזה לא הם. הקדוש ברוך הוא הכתיב את הקצב, הזמן 
והמועד. הם באמת לא היו מתאימים - וחטא העגל שבא מייד אחר כך יוכיח.
אך השפת אמת לוקח אותנו לכיוון אחר.  לבני ישראל יש הבנה פנימית, 
כפשוטו.  מנוח  להם  נותנת  שלא  הבנה  בתוכם,   שמפעמת  אינטואיטיבית, 
המסע  ממצרים להר סיני מתבצע  בזריזות יתרה, עד כדי כך שבני ישראל 
נחלשו מאוד מן הדרך והיו זקוקים ליום שלם של התאוששות כאשר באו 
מדבר סיני. כל התכנית האלוקית מתעכבת ומחכה להם שיתאוששו. מדוע? 

מה גרם להם לאוץ אל תוככי מדבר סיני השומם?

אמירה,  עם  מקומות  הם  אילים,  מרה,  רפידים,  הקודמים,  המקומות  כל 
מקומות עם תוכן מסוים, אך כל המקומות הללו אינם ממלאים אותם. הם 
חשים בתוכם את הריק. אין מנוחה. לא בשביל זה יצאנו. מתי כבר נגיע אל 
התכלית שלשמה יצאנו ממצרים, מתי נגיע אל המשמעות... המדבר – לעומת 
כל המקומות הקודמים – הוא פנוי לגמרי. ריק. מצפה למילוי. אין בו תכנים 
הגדול  לקול  פנוי להקשיב  לגמרי,  ריק  הוא  קודמים שתופסים מקום אלא 
מכולם - קול מתן תורה. עם ישראל מושווה כאן לרבי שמעון בר יוחאי שיוצא 
מן המערה לאחר שלש עשרה שנה ולא יכול לסבול חיים של קטנות ושל 
רגילות. כך גם הם- אחרי היציאה ממצרים- כל דבר 'רגיל' לא ממלא אותם. 
הנפש לא תימלא, ולא מוצאת היונה מנוח לכף רגלה אלא במדבר.  הרב קוק 
באומרו  הזו  החזקה  התחושה  את  לתאר  היטיב  חי'  לאל  'צמאון  במאמרו 

'מקום מנוחתנו הוא רק בא-להים'. 
הדור הזה, דור דעה שיצאו ממצרים נתעלו מהגשמיות ולא יכלו לסובלה. 
אולי זו הסיבה שגם לא רצו להיכנס אחר כך לארץ ישראל והעדיפו להישאר 
במדבר הרוחני והמופשט, שבו אין התמודדויות חומריות של חקלאות, מסחר 
ומשפט. אך גם הנפילה הגדולה ההיא באה ממקום גדול, מדור דעה. והרי 
דעת משמעותה חיבור. הדור הזה מחובר לחלוטין אל התוכן הגדול של מתן 
תורה, ולכן לא מוצא שום מנוח בשום תחליף אחר, אלא אצה לו הדרך אל 
המדבר, ואל הר סיני, חסר מנוחה ובוער מבפנים הוא מגיע למרגלות הר סיני , 

לא יכול לכלוא את הצעקה שפורצת מגרונם כולם יחד 'נעשה ונשמע'!
שם סוף סוף  יש חניה. ' ויחן ישראל נגד ההר'. שם שווה לעצור, לנוח, 
להתכונן.  כעת החיים שווים את ערכם וראויים לשם חיים. חיים א-להיים, 

חיים עד העולם, חיים של תורת חיים.
   ]מתוך הספר 'אל שפת האמת' מאת המחבר[

הרב איל ורד

מצא חן במדבר

"ויתיצבו בתחתית ההר". לומדים מכאן חז"ל )שבת פח( שהקב"ה כפה את 
הר סיני על בני ישראל ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לא, 

כאן תהא קבורתכם, אין לכם זכות קיום.                  
ישראל לקבל את  בני  היה צריך להכריח את  שואל התוס' במקום, מדוע 
התורה והרי ידוע שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, כלומר קיבלו את התורה 
מרצון? על שאלה זו עונה המהר"ל בהקדמה לספרו 'אור חדש' ומסביר שכפיית 
ההר באה לבטא - שהתורה היא דבר מחויב המציאות ואי אפשר לעולם בלי 
התורה. אם נאמר שהתורה נמצאת בעולם רק מפני שעם ישראל רצה לקבלה, 
זה אומר שאם לא היו רוצים לקבלה לא היתה תורה, ודבר זה הוא לא מציאותי, 
כי בלי התורה היה העולם מתבטל וחוזר לתוהו ובוהו. כמו שחז"ל מלמדים 
שם בהמשך הגמרא במסכת שבת, שהקב"ה התנה תנאי עם כל הבריאה ואמר 
להם: אם ישראל יקבלו את התורה אתם מתקיימים, ואם לא יקבלו אני מחזיר 

אתכם לתוהו ובוהו.
הרב קוק )עין אי"ה שבת ח"ב עמ' 193( מסביר את מהות התנאי "אם ישראל 
מפני  מתקיים,  הכל  מתקיימים,  והם  מגמה...  לו  קונה  הכל  התורה  את  מקבלים 
שיוכל הכל לשאוף". בלי מגמה,תכלית וכיוון, אין לעולם וברואיו זכות קיום, אין 

לו לאן לשאוף ולהתקדם, ואין ערך לחיים כאלה באמת.
כך צריך האדם להדריך ולכוון את חייו, שהתורה היא תכלית הכל, וכל מה 
שהוא עושה ופועל צריך להיות מתוך הכוונה של תורה. גם אם מבחינה כמותית 
רוב זמנו מוקדש לפרנסה, הרי המרכז, המהות שממנה נובע הכל, הוא התורה. 

על  ישראל  פרס  שקיבל  חשוב  מדען  קמיל,  צבי  ר'  בשם  יקר  יהודי  היה 
תרומתו לבטחון ישראל. היה משכים קום, טובל, לומד דף יומי, מתפלל, ובשעה 
ישראל.  וסודיים של מדינת  רגישים  היותר  נכנס לעבודתו במקומות  שמונה 
שמעתי שהוא אמר: אנשים חושבים שבטחון ישראל תלוי במה שאני עושה בין 
5.00 ל-8.00 אחה"צ. אבל באמת בטחון ישראל תלוי במה שאני עושה בין 4.00 
ל-8.00 בבוקר. הוא ידע להעמיד את התורה במרכז חייו, והבין שכל חוכמתו 
והצלחתו, ותרומתו לביטחון ישראל, נובעים מהקשר שלו לתורה ולריבוש"ע 

נותן התורה. 
לנגד  להיות  צריך  וזה  תלמידינו,  ואת  ילדינו  את  לחנך  צריכים  אנו  ולכך 
עיניו של כל מוסד חינוכי שמתכבד בשם דתי או תורני, שלימוד תורה הוא 
לא עוד מקצוע מהמקצועות הנלמדים אלא התורה היא תורת חיים, היא דרך 
חיים שתביא את התלמיד לחיות חיים מגמתיים, חיים של שאיפה להתעלות 

והתקדמות.
אהבת לימוד התורה צריכה לבוא לידי ביטוי בכל מהלך החיים. הן בדוגמה 
ללימוד  עליונה  חשיבות  ומייחסים  תורה  שלומדים  והאם  האב  של  אישית 
התורה. והן בזה שמשקיעים זמנם, מרצם וכספם ללימוד התורה של הילדים 
ועם הילדים. מכוונים את הילדים להבנת ההכרח בקביעת עיתים לתורה בכל 
עת ובכל מצב. וכן יש ללמד את הילדים לכבד מאד תלמידי חכמים לומדי 

התורה, ואת המלמדים שלהם בת"ת או בבית הספר.
ויהי נועם ה' עלינו ויפתח ליבנו בתורתו.

תורת חיים
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לפרשה
הרב זיו רוה

-  שאינן  ָּפָני"1  ַעל  ֲאֵחִרים  ֱא-ֹלִהים  ְלָך  ִיְהֶיה  "ֹלא 
אלהות, אלא אחרים עשאום אלוהים עליהם2. 

ברור  זה מעשרת הדברות,  ציווי  קוראים  כשאנו 
פרימיטיבי,  נראה  זה  לקיימו.  קושי  כל  שאין  לנו 
וכל בר דעת מבין שאין כל תועלת בעבודת אליל 
מעשי האדם. פלא הוא כיצד דורות ראשונים נכשלו 

בשטות שכזו, כך סובר לו המאמין הנאור.
הוא,  לב  אליו  שמים  תמיד  שלא  הדבר  אולם, 
שבהתנהלות הדמוקרטית עצמה יש סתירה חריפה 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ֲאֶׁשר  ֱא-ֹלֶהיָך  ה'  ל"ָאנִֹכי 
ַעל  ֲאֵחִרים  ֱא-ֹלִהים  ְלָך  ִיְהֶיה  ו"ֹלא  ֲעָבִדים",  ִמֵּבית 
קובע,  הרוב  אם  ביותר,  פשוט  הוא  החשבון  ָּפָני"1. 
כבר לא ה' הוא הקובע. אם דבר ה' הוא מוחלט, אין 
מקום לדיון בנושא שהתורה מדריכה בו, שהרי "ָאנִֹכי 
ה' ֱא-ֹלֶהיָך". אם יש מקום לדיון בנושא, הרי שיש כאן 
חייה,  אליל חדש-עתיק במרכז  מערכת אשר שמה 

האדם. 
האדם המיוצג ע"פ החלטת הרוב, הוא מעין אליל 
לו  או מנסכים  זובחים, מקטירים,  לא  ודק.  מופשט 
אך כן משתחווים. כניסה לעבודתו בהשתחוויה. אין 
כאן פסל או תמונה ממשיים, אך עצם השיטה היא 
היא פסל ותמונה. האדם דרך הדמוקטיה מנהל את 
חיינו כאלוהות. התורה בתוך תבנית אב החטאת הזו, 
בתוך  הדתיים  של  כאינטרס  היותר  לכל  מצטיירת 

דעות אחרות היונקות מבחוץ.
מאוד.  יפה  צד  בדמוקרטיה  יש  ראשוני,  במבט 
האנושות התבגרה והיא מנהלת את עצמה בבחירה 
בחירה  לנו  רצה שתהיה  רבש"ע  והלוא  חופשית. 
חופשית. אך זהו רק פן אחד. החידוש בפרשת יתרו 
הוא שרבש"ע גם ציווה על האדם ועל כלל ישראל 
במה לבחור. בשעה שהאדם הוא הקובע, על פי רוב 
ההשפעות ההמוניות הן שמקבלות ייצוג ולא הצד 
האצילי שבאדם, או גדולי הדור שהם לרוב פחות 
פופולריים. הצרכים הפשוטים של כלכלה וביטחון 
הופכים לעיקר הסדר הציבורי, ולמעשה אין דיון 
ערכי משותף וקשוב אלא מאבק בין גופים 'מעצבי 

דעת הקהל'. 
התורה באה להוציא את האדם מעיוורונו. האדם 

את  רואה  אינו  ולכן  מקומי,  ומבט  גוף  בעל  הוא 
נשמתו.  טבע  את  משיג  לא  ואף  מעשיו  השלכות 
בחידוש שלא היה כדוגמתו, נתגלה ה' על הר סיני, 
הנאמנת  המוחלטת  הדרכתו  את  לעמו  נותן  והחל 
המביאה  היא  ה',  הדרכת  האלוהי.  הבריאה  לסדר 
חיי  וכוללת את  את העולם את תכליתו האחרונה, 
בין  המשפט  ואת  האומה,  חיי  את  הפרטי,  האדם 
ִאיׁש  ֵּבין  "ְוָׁשַפְטִּתי  איש לרעהו, כדברי משה ליתרו 
ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאֹלִהים ְוֶאת ּתֹורָֹתיו"3. 
הדמוקרטיה כביכול אומרת, שמענו את הדברים אך 
יש לחשוב על הכול מחדש. ניתן לאדם להחליט אם 

לקבל או להיות יצירתי.
אם יאמר אדם, והלוא הדמוקרטיה היא סך הכל 
דרך טובה להסתדר ע"פ רצון רוב העם, ואף אחד 
לא מייחס ערך פולחני לדבר. אין זה נכון, לאדם יש 
מידות טבועות בנפש שאמורות לשמש בעבודת ה', 
אך עלולות הן לשמש 'דבר אחר'. אותו כוח נפשי 
ה'שולחן  של  הקטנים  בסעיפים  לדקדק  שאמור 
של  הקטנים  בסעיפים  מדקדק  נעשה  ערוך', 
החלטת הרוב, ומבצע במסירות נפש את החלטת 
השלטון הדמוקרטי. את גוש קטיף פינו 'בנחישות 

וברגישות' באדיקות אין קץ להחלטות האדם. 
משטר  עכשיו  עדיף  האם  האלטרנטיבה?  מהי 
האנושות  יכולה  צרות  לאילו  ראינו  הרי  מלוכני? 
להתדרדר ממלך עריץ. האלטרנטיבה היא שנלך ע"פ 
התורה בתחומים שבהם ישנה הדרכה ברורה, "ְוֹלא 
ָיֵדינּו"4. בתחומים שלא  ְלַמֲעֵׂשה  ֱאֹלֵהינּו  עֹוד  נֹאַמר 
ניטול עצה מגדולי חכמי  ברורה לנו מה ההדרכה, 
התורה. אין בעיה להכריע באופן דמוקרטי בתחומים 
שבהם אין הדרכה של התורה. למשל, להרחיב את 
הקניין המסחרי על חשבון גן המשחקים הסמוך. אך 
החלטה להרחיב את שעות הפעילות של הקניון כדי 
שיפעל בשבת איננה לגיטימית. אלא שעד שהאדם 
מתי  עד  עצמו  את  ישאל  מה האלטרנטיבה,  שואל 
מוכן הוא להשלים עם הנעשה. עד מתי התורה תהיה 
מבחוץ  השפעות  מתי  עד  הרוב?  להסכמת  כפופה 
ידריכו את חיינו כיוון שנאחזו בדעת ההמון, למרות 

שיש בהן איסור גמור?

זה  ה'  בדרך  ללכת  האדם  רוח  את  לכפות  כיום, 
לדור  כיפה  להדביק  אפשר  אי  נשמע.  שאינו  דבר 
עומדת  שהתורה  השניה,  האופציה  אך  בסלוטייפ. 
כהמלצה חמה בתוך סברות אנושיות, זה דבר שאמור 
לקומם כל בעל נפש, וחזרה אחורה להשפעת יוון. 
'התקופה  בעייתית.  שהדמוקרטיה  לחנך  מקום  יש 
הדמוקרטית', היא תקופת מעבר שלא בקלות יחמיאו 
לה דורות עתידיים. את זה שהיא אינה יכולה לדור 
הזרמים  דווקא  היטב  קלטו  היהדות  עם  יחד  יפה 
ל'יהדות  אלו  מחנכים  לכן  השונים.  הליברליים 
מחזונם  כחלק  פלורליסטית',  ו'יהדות  דמוקטית', 
רוח  עם  הזורמת  'נושמת',  חדשה',  'יהדות  ליצור 
התקופה. בדרך זו, נעשית ההלכה 'עוקבת מציאות', 
'הלכה כהמלצה', 'הלכה יצירתית הנוטלת עצה מן 
הנאמנה.  היהדות  עקירת  אחרות  ובמילים  הרוב', 
רבים  גופים  מממנות  העם'  נפש  'שנואות  קרנות 
כאלה, שהרי זו דרך נפלאה שעם ישראל לא יתרומם 

אל קומתו הראויה. 
את  מקיפה  נעשתה  הדמוקרטית  המערכת 
דרך  יש  מהלך,  להוביל  רוצה  אדם  אם  חיינו.  כל 
המשחק  את  'לשחק  חייב  הוא  לזה.  דמוקרטית 
הדמוקרטי', אחרת הוא לא לגיטימי ומסוכן לציבור. 
אין  פופולריות.  לצבור  צריך  הדמוקרטי  במשחק 
אמת שבאה ממרום, אלא לכל היותר ניתנת לאדם 
זכות הבעת דעותיו, כשווה לכולם, גם אם גדול הדור 
הוא. הדמוקרטיה יוצרת תחושה שקרית שאין באמת 
גדולי דור, הרי לכל קול משקל שווה. אלו הם חלק 
מ"ייסורי החנק של עקבתא דמשיחא"5. הגיעה העת 
לתת את הדעת כיצד להתחדש בדרך שלמה יותר 

במדינתנו האהובה.

1. שמות כ'
2. רש"י שם
3. שמות יח
4. הושע יד

5. ישראל ותחייתו יד

עם של לומדי תורה
 קיימים בעם ישראל כשרונות שונים: כשרונות 
מעשיים מצד היותנו בשר ודם, וגם כשרונות מהצד 
הנשמתי שבנו. כך הוא בכל יחיד וגם בכלל ישראל. 
בדרך כלל אנו רואים רק את הצד החיצוני. אמנם 
יש לו חשיבות וקדושה, אבל הוא אינו כל האדם, 
כל המרץ וכל החיים: לחתיכת הבשר אין ערך מצד 
עצמה, אלא מפני שהיא גילוי הנשמה והלב. כך הוא 
גם בכלל ישראל: הערך הלאומי והמעשי של האומה 
הוא גילוי הפנים שלה, התרבות. התרבות הישראלית 

היא תורת ד' אלוהים חיים, שהיא היא התרבות 
האמתית. היא מיוחדת לנו, לנשמתנו הלאומית.

 בעם ישראל קיימים אנשי מעשה, ומצד שני 
גם אנשי הגות ומחשבה אשר בהם אנו פוגשים את 
נשמת ישראל, את דבר ד' שנמצא בתוכנו. כאן יש 
מקום נרחב למדרגות רבות: יש תלמידי חכמים 
ואדירי תורה, אבל 'לא כל עם ישראל נביאים'. אולם 
מכוחם של תלמידי חכמים אלה, יש יניקה לכל 
הישוב כולו, כאשר "איש על מחנהו ואיש על דגלו"1. 
צריך להיות קשר והארה של תלמידי החכמים על 
כל היישוב לדרגותיו. יחד עם זה, קיים עניין של 
קניין תורה לכלל ישראל. לימוד תורה הוא מצווה 
דאורייתא, מצוות המצוות, שבלעדיה אין תורה כלל. 
לימוד תורה שייך לעם ישראל בכללו, לכן יש צורך 

בסדר סיסטמתי של קניין תורה.

 מתוך כך מגיעים לקבוצה הראשונה בתוך הבניין 
השלם, אשר על ידה התורה נקנית2, ועניינה: שלילת 
עם הארצות בכלל ישראל. היא כוללת ארבעה 
חמישה עניינים: תלמוד, שמיעת האוזן, עריכת הלב, 
בינת הלב ושכלות הלב. מן המקור האידיאלי של 
עסק בתורה לשמה נמשך סידור סיסטמתי והגיוני של 
קניין תורה. השכלול הלימודי אינו מתחיל בישיבה 
דווקא, אלא בלימוד הפשוט של כל אדם ואדם 
מישראל, המקיים מצוות תלמוד תורה. אחר כך 
מתחילות להופיע בהדרגה מדרגות עליונות יותר3.

 1. במדבר א' נ"ב.

 2. אבות פרק ו' משנה ו'.

 3. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 140-141, לנתיבות ישראל א' עמ' י'.

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו
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באיזו אמת הקב"ה חפץ?
בשבוע שעבר ראינו שהמחלוקת מיועדת לבירור האמת ולא להתנצחות. הפעם 
נראה שישנם שני סוגים של אמת: יש אמת הרסנית ששוללת אחרים ויש אמת 

מתקנת ובונה. 

האמת והאדם
כאשר הקב"ה רצה לברוא את האדם, מספר המדרש, חלק ממלאכי השרת התנגדו: 
"אמר רבי סימון בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת 
כיתים כיתים, וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא" )ב"ר 
ח, ה(. המלאכים שייצגו את ה'אמת' טענו "אל יברא שכולו שקרים". שהרי האדם 
לעיתים ממציא לעצמו 'אמת' כדי להצדיק את מעשיו וקורותיו. אם העולם בנוי 

מה'אמת', איך אפשר לברוא אדם שסוטה מה'אמת' והולך בדרך כזבים? 
המדרש ממשיך ומספר "מה עשה הקב"ה? נטל אמת והשליכו לארץ הה"ד )=זה 

שכתוב( 'ותשלך אמת ארצה' )דניאל ח, יב(". 
אך מדוע הגיב הקב"ה בדרך זו? למה הוא "נטל האמת והשליכו לארץ"? הרי 
לכאורה הטענה של ה'אמת' היא טענה נכונה, האדם באמת מלא בשקרים. אדם 
הראשון הסיר את האחריות מעל כתפיו והאשים את חוה. כשה' שאל את קין "אי 
הבל אחיך?", במקום להודות בפשעו, קין ניסה לברוח מאחריות ואמר "השומר 
אחי אנוכי". יש כאן טענה שראוי להתמודד עימה, מנקודת מבטה של האמת, איזה 

ערך יש לאדם אם הוא נוטה להגמיש את ה'אמת' לפי רצונותיו?
שני סוגי אמת

רבי נתן תלמידו של רבי נחמן משיב על השאלה באמצעות רעיון עמוק, הוא אומר 
שישנם שני סוגים של 'אמת'. יש 'אמת' הרסנית שרואה את עצמה כ'אמת' המוחלטת 
וכדרך היחידה השוללת כל דעה או השקפה השונה ממנה. אבל יש 'אמת' מתקנת 
ובונה המבינה שיש נקודות של אמת וטוב גם אצל אחרים ולא שוללת אותם. 'אמת' 
זו גדולה מספיק להכיל בתוכה את כל נקודות הטוב שקיימות, היא מאמינה שצריך 

לקבץ יחד את כל החלקים של ה'אמת' לקבלת התמונה הנכונה.
כאשר ה'אמת' התנגדה לבריאת האדם ואמרה שאין ערך לאדם כי הוא מלא 
בשקרים, זאת ה'אמת' ההרסנית, השוללת כל דבר שלא מושלם ושלא בקו שלה. 
אך רבי נתן אומר שהקב"ה אינו חפץ ב'אמת' כזאת שמעדיפה להרוס במקום 
לבנות, לשלול במקום לראות את הטוב ולכן הוא נטל את ה'אמת' והשליכה לארץ. 
לעומת זאת, רבי נתן אומר שהקב"ה חפץ ב'אמת' שנותנת מרחב לאחרים, ב'אמת' 
המסוגלת לחשוף את האור והטוב שבכל דבר. "אך השם יתברך אינו חפץ באמת 
כזה, והשליכו מעל פניו וזרקו לארץ, כי השם יתברך חפץ באמת כזה שהוא לקרב 

ולא לרחק" )לקוטי הלכות, רבית ה'(. 
רבי נתן אינו משאיר אותנו בעולם מושגים של טענות ה'אמת' שלפני בריאת העולם, 
אלא נותן שתי דוגמאות מעשיות, הראשונה במישור החברתי והשניה במישור האישי.

מחלוקות
רבי נתן מזהיר מפני 'אמת' קיצונית השוללת דעות שונות: "ומזה נשתלשל מה 
שלפעמים חולק אחד על חברו ומרחקו ביותר, מחמת שנדמה לו על פי ה'אמת' 
שלו שחברו נוטה מדרך ה'אמת', שמזה באים כל המחלוקות שבעולם". המסר 
הוא ש'אמת' כזאת השוללת אחרים, אינה 'אמת' רצויה. לא חייבים להסכים עם 
דברי הזולת, אך המחלוקת לא מתירה להרחיק את החבר או לפגוע בו )ראה: 

יערות דבש ח"ב(. 
אף שבית הלל ובית שמאי נחלקו ביניהם, הם נהגו זה בזה בחיבה וברעות וקיימו 
לֹום ֱאָהבּו" )זכריה ח, יט(. המהר"ל מפראג מלמדנו  את מה שנאמר "ָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ
"לאהוב האמת הוא דבר ראוי, אך שיהיה השלום עם האמת ולא ידחה האמת את 
השלום" )חידושי אגדות יבמות י"ד, ב(. כל מחלוקת מחויבת להישאר עניינית ואינה 

רשאית לפגום בשלום ובאהבה בין החולקים.
דימוי עצמי

רבי נתן מתרה מפני 'אמת' קיצונית שעלולה לפגוע בדימוי העצמי של האדם 
"ולפעמים מקטרג האדם על עצמו ומרחק את עצמו מהשם יתברך גם כן על ידי 
האמת שלו, מחמת שהוא יודע בעצמו האמת שהוא פגום ומרוחק מאוד, ועל ידי 
זה מתיאש בעצמו ומתרחק ביותר, וכל זה נמשך מבחינת זה האמת שקטרג על כלל 
בריאת העולם". ביקורת עצמית היא חשובה והכרחית ומראה על בריאות נפשית ורצון 

לצמיחה אישית. ביקורת 
בתנאי  רצויה  עצמית 
תיקון  היא  שמטרתה 
והתקדמות, אך כאשר 
הביקורת נובעת מתוך 
הרסנות ומביאה לידי 
ייאוש ופסימיות, היא 
אינה רצויה ומרחיקה את 
האדם מעצמו ומאלוקיו. 

אלא כדברי הרב קוק "צריכים לצפות לטהרה ולקדושה, ולא להתיאש, ולא ליפול כלל 
בכל מה שיעבור, אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק" )יש לך כנפי רוח עמ' קלט(.

ותהי האמת נעדרת
יש להבחנה הזאת בין שני סוגי ה'אמת' משמעות מיוחדת בתקופה שבה אנו חיים. 
במסכת סנהדרין )צז, א( נאמר ש'עקבתא דמשיחא' תתאפיין בסימפטומים שונים 
ואחד מהם הוא "והאמת נעדרת. שנאמר )ישעיהו נ"ט( 'ותהי האמת נעדרת'. מאי 
ותהי האמת נעדרת? אמרי דבי רב: מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה". 
אין הכוונה שלא תהיה 'אמת' בכלל, אלא שה'אמת' תהיה מחולקת לעדרים. אין 
קבוצה אחת היכולה לטעון שכל ה'אמת' נמצאת רק אצלה, אלא שחלק מה'אמת' 

נמצאת בכל קבוצה וקבוצה. 
הרב קוק מדריך אותנו שאם ברצוננו להגיע ל'אמת', כל קבוצה חייבת ללמוד 
מהטוב שבשאר הקבוצות. נתוודע איש אל אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם 
מפלגתי ומחנתי. נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן ומה לקבל מהאור והטוב 

זה לזה" )הרב קוק, מאמרי הראיה 'מסע המחנות'(. 

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

המחלוקת 
והאחדות

חלק ו'

נתן קוטלר
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היו שותפים 
במיזם המצוות התלויות בארץ של ישיבת כוכב השחר

תזכו במצוות 
התלויות בארץ!

קנה עץ 
וזכה במצוות התלויות בו
מעשר ראשון / תרומת מעשר / 

מעשר שני / תרומה גדולה / מעשר עני 
/ יישוב הארץ / תלמוד תורה 

למצטרפים 
עכשיו

בקבוק שמן זית 
בוטיק, מתוצרת 
הכרם של כוכב 

השחר, ישלח לביתך 

במתנה!

להצטרפות ולפרטים נוספים 
התקשרו לצביקה 052-3003702

www.ykh.org.il או היכנסו לאתר האינטרנט שלנו בכתובת

מן  ה'  דבר  ירידת   – תורה  מתן  על  קוראים  אנו  בפרשת השבוע 
העולם  בין  חיבור  נוצר  התורה  נתינת  במעמד  הארץ.  אל  השמים 
התחתון לעולם העליון כאשר הקב"ה ירד אל הר סיני, ומשה עלה אל 
ההר. בהפטרה אנו קוראים על אחד מן המקומות המרכזיים בתנ"ך 
והארץ.  השמים  בין  החיבור  של  מפורש  וביטוי  מימוש  יש  שבהם 
את  ורואה  לשמים  'עולה'  הוא  לנביא  ישעיהו  של  המינוי  בנבואת 

המתרחש בהיכלות העליונים של מלך מלכי המלכים.
ישעיהו  של  המינוי  נבואת   – בנביאים  דומים  חזונות  שני  ישנם 
ועוד(.  )יחזקאל פרק א  יחזקאל  ונבואת המינוי של  ו(  )ישעיהו פרק 
בשתי הנבואות הללו נאמרים שבחים כלפי הקב"ה מפי השרפים או 
החיות בשמים. בנבואת ישעיהו אומרים השרפים "ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 
ה' ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו" )ישעיהו ו, ג(. ביחזקאל נשמע מפי 
החיות: "ָּברּוְך ְּכבֹוד ה' ִמְּמקֹומֹו" )יחזקאל ג, יב(. שבחים אלו תוקנו 
לדורות בתור שני הפסוקים העיקריים בסדר ה'קדושה'. שני השבחים 
הללו מספרים בכבוד ה'. אך על אף הדמיון ביניהם יש הבדל גדול בין 
שני הפסוקים מבחינת הזמן וההקשר שבו נאמרו, וממילא גם בתוכנם:

כשישראל  הראשון,  הבית  שנות  באמצע  בערך  נמצא  ישעיהו 
עולה  כשהוא  אליהם.  קרובה  עדיין  והשכינה  אדמתם  על  מצויים 
'שיח המלאכים'  השמימה לראות מראות אלוקים, הוא שומע את 
במצב השלם של השכינה בעולם. במצב כזה נאמר בשמים ש"מלא 
בעולם,  ונראה  מורגש  ה'  ששלטון  אומר  הוי  כבודו".  הארץ  כל 

וממלא את כולו. 
בהקשר זה נאמרות גם שלוש הקדּושות – "קדוש, קדוש, קדוש". 
על פי התרגום יונתן, עניין שלוש הקדושות הוא לומר שהקב"ה קדוש 
השלישית  ובקדושה  )ג(  התחתון,  בעולם  )ב(  העליון,  בעולם  )א( 
מתגלה ששתי הקדושות בשני העולמות אינן מנותקות זו מזו, אלא 
יש כאן קדושה עליונה אשר עומדת מעבר לכל חלוקה של עולם 
זה או אחר – "לעולם ולעולמי עולמיא". אם כן, במראות ישעיהו אנו 
נפגשים עם קדושת ה' במצב השלם והאידיאלי, כפי שאומרים אותה 

המלאכים במצב זה.
העם  חטאי  גרמו  לפניו  שנה  כמאה  כבר  אחר.  המצב  ביחזקאל 
לגלות עשרת השבטים. שנים בודדות קודם נבואתו באה גם על יהודה 
גלות קשה של החרש והמסגר, שבה גלה גם הוא עצמו. מקום נבואתו 
הוא בגולה. בית המקדש כבר קרוב להיחרב. את הפסוק שאותו אנו 
לוקחים מנבואתו לסדר הקדושה, שמע יחזקאל בזמן המסע הראשון 
השבח  שם(.  מפרשים  ושאר  )רד"ק  המקדש  מן  השכינה  גלות  של 
והכבוד לה' בפסוק זה, מותאמים למצב הקשה. על פי המצודות דוד, 
השבח: "ברוך כבוד ה' ממקומו" בא לומר שאף שה' יצא ממקומו הוא 

מבאר  המלבי"ם  השכינה.  מנדידת  נפגעים  ישראל  ורק  ברוך,  נשאר 
שלמרות שנראה שיצא כבוד ה', באמת נשאר כבוד ה' ברוך במקומו 

כלומר בבית המקדש. 
בבירור  מתגלה  מוסף,  של  הקדושה  אמירת  בסדר  ובאמת, 
ההבדל בין שני השבחים: לאחר "קדוש קדוש קדוש" אנו אומרים: 
"משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו להעריצו" – כבוד ה' כבר 
איננו גלוי, ועל כן המלאכים מחפשים איה כבודו. כתשובה לכך הם 
אומרים: "ברוך כבוד ה' ממקומו – כלומר כבוד ה' קיים בגדלותו, גם 

אם בגניזה ובסתר.
גם בדברי חז"ל מצינו ש"קדוש קדוש קדוש" שייך להילול של יום 
ו"ברוך כבוד ה'" שייך להילול הלילה. במדרש אליהו רבה )פרשה ז( 
נאמר: "יש לי ארבע מאות ותשעים וששה אלפים רבבות של מלאכי 
תמיד  יום  בכל  הגדול  שמי  את  ומקדישין  לפני  עומדין  שהן  השרת 
מיציאת החמה ועד שקיעת החמה ואומרים לפני קדוש קדוש קדוש, 

ומשקיעת החמה ועד יציאת החמה אומרים ברוך כבוד ה' ממקומו".
של  הגלות  שנות  כל  לאורך  שגם  כך,  נקבע  הקדושה  שסדר  נמצא 
השבח  בלבד.  לגלות  המתאים  באופן  ה'  את  משבחים  לא  הם  ישראל, 
הנאמר בתחילה, בכל יום ויום, הוא שבח המלאכים שנאמר בזמן הגאולה. 
כשאנו אומרים את הקדושה מספר פעמים כל יום, אנו מטביעים בקרבנו 

את הציפייה לישועה, הציפייה לזמן שבו כבוד ה' ימלא את כל הארץ. 

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

להפטרה
הרב יואב אוריאל

תכלת מרדכי

סט תפילין הכולל 
טלית כיסויים סידור וכיפה 

ב-990 ש"ח בלבד
kodesh05@gmail.com 050-4464818 להזמנות

משלוחים לכל חלקי הארץ

- במבצע בלעדי -
לקוראי באהבה ובאמונה

בין ישעיהו ליחזקאל
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שאלה: 
האם כל זוג נשוי צריך ללכת לייעוץ? 
מה, כבר אי אפשר להסתדר לבד?? 
בשביל מה להכניס אדם זר בין בני 
הזוג? פעם לא היה ייעוץ זוגי וב"ה 
זוגות הסתדרו יפה וגידלו משפחות. 

אז לשם מה?

תשובה: 
לא! ממש לא צריך! בהחלט אפשר לבנות זוגיות 
נהדרת בנישואין, ללא עזרה חיצונית.  על אותו 
משקל, אשאל:"האם חייבים ללכת לרופא? אי 
אפשר להסתדר לבד? גם כאן, לא חייבים בכלל. 
מי שבריא לא צריך רופא. אמנם, לפעמים כדאי 
ללכת לרופא גם לטיפול מונע, כי בכל זאת אנחנו 
בני אנוש שלא תמיד מנהיגים את גופנו באורח 

חיים בריא. 
בני זוג אינם צריכים ייעוץ, כאשר הם יודעים 
שנישואין זו עבודת המידות והקשבה מתוך ענווה. 
יש להם רצון להבין זה את זה ולהעניק, שלא על 
מנת לקבל. הם רוצים להיטיב זה לזה בכל מאודם. 
לכאלה, באמת ראוי שלא תיכנס עין זרה ביניהם. 
אחת הבעיות היא כאשר נכנסות למרחב הזוגי 
מחשבות בסגנון: "אפשר לחיות טוב גם כשהזוגיות 
לא כל כך טובה..."באותו סגנון, בהחלט אפשר 
לומר: "אפשר לא להיות בריאים כל כך ועדיין 

לחיות טוב ולתפקד..."
לסגנון חשיבה זה, ישנן כמה תשובות:

• בורא עולם נתן לנו את הכלים והכישורים 
לחיות חיי שמחה. "אשר ברא ששון ושמחה... 
גילה רינה, דיצה ...". כל אלה, אינם רק מילים 
משבע הברכות בחופה. צורות השמחה הללו 
מסוגלות לשכון קבע בבית היהודי. אם חסר 
משהו מברכת ה', על בני הזוג לבדוק מהם 

הגורמים המונעים ברכות שמים אלה. 
כואב לשמוע כאלה שמסתפקים בתירוצים 
והולכים שולל אחרי אמונות כוזבות. כמו: 
"נוריד קצת את הראש וזה יעבור... אז ננמיך 
ציפיות... היא אף פעם לא מרוצה ממה שיש לה" 

)תירוצים(."אז מה אם אנחנו לא מרוצים... ככה 
זה בחיים. חוץ מזה, מי מושלם? )אמונות(. כל 
אלו הם במילה אחת – ייאוש. במקום זאת, נכון 
יותר לומר "נתאזר בסבלנות. אנחנו מאמינים 
שעוד נגיע ונשקיע גם אם לא נראה תוצאות 
בשטח מיד, כי ככה זה, לא הכל בא מיד. דברים 

אמיתיים נקנים ביגיעה".. 
• הנשמה אינה מקבלת את מזונה הראוי לה. 
מכיוון שהיא שייכת לעולם הנצח, היא אינה 
מוגבלת ולכן לא מסתפקת במתנות עניים. 
הנשמה היא בת מלך ואין לה הנאה בבית הכפרי. 
לעיתים היא מקבלת את ההסברים, ש"יש בעל 
מפרנס ואכפתי, גם אם הוא לא מראה זאת 
לאשה".  "הוא אמנם שתלטן, אבל משתדל 
מאד עם הילדים...". "יש גם ילדים בריאים, 
כסף... מה רע? נכון שהיא עצבנית ולא מכבדת 
אותי, אבל היא מקפידה שיהיה אוכל ומטפלת 

יפה בילדים...".
משפטים כגון אלה, נראים חיוביים ואפילו מלמדים 
זכות. יש בהם עין טובה ויחד עם זאת, אל לנו 
הם  להתעלם מן החוסר, המבקש את השלמתו. 
כדוגמת תרופה להעלמת כאבים ולא לריפוים. 
בינתיים הבעיה עלולה להתעצם, כי היא אינה 

זוכה לטיפול הולם.
"והנפש לא תימלא.." )קהלת ו, ז( רק כשהיא תקבל 
את מזונה הרוחני, היא תרגיש שמחה ושלמות. 
בחסד ה', הנשמה "מקישה" ומבקשת להזכיר לנו 
מי אנו ולשם מה הגענו לעולם. הנקישות הללו 
הן תחושות המועקה שמקורן לא ברור. כי הרי 
יש לנו תרופות "הרגעה" יעילות )לזמן מה(. אם 
לא מתייחסים לנקישות, אזי מגיעות האְשמה, 
האכזבה מעצמי ומהזולת ועוד. ויתכן אפילו, עד 
כדי מחושים וכאבי גוף ממשיים. מי ש"נרדם", 
כדי לא להרגיש כאב ולא לדעת, או אז נראה לו 
כי הכל בסדר ולמה לחפש ו/או להמציא בעיות...

• כשאחד מבני הזוג מרגיש שמשהו אינו כשורה, 
ניתן לברר בייעוץ, במה וכיצד צריך לעשות 

שינוי, כדי שיהיה טוב לשניהם. 
• לנישואין יש תפקיד נעלה בבניית המשפחה 
בעם ישראל בקדושה ובאהבה ולא רק סיפור 

רומנטי אישי פרטי. לכן חשוב, שיקבלו הדרכה 
נכונה וברורה לקראת הנישואין - כחלק מטיפול 

מונע.
• זוג שהעניינים לא מסתדרים לאורך זמן וישנן 
תחושות לא טובות ואותות מצוקה - כנראה 
שלא יצליחו להסתדר בכוחות עצמם, כי "אין 
חבוש )אסיר( מתיר עצמו מבית האסורים..." 
)ברכות, ה ב(. במקומות כאלה, היכולת לראות 

מבחוץ בעין מקצועית, עשויה לסייע מאד.
• התפיסה, כי ה"ייעוץ הזוגי" מאיים על הדימוי 
העצמי ה"יודע ומצליח ולא צריך עזרה כי זו 
חולשה.." עלולה להעמיד את הזוג במקום 
של חוסר ידע וללא מוצא. במקום זאת, כדאי 
לחשוב ולדבר ביחד על התפיסה וההרגשה, 

ביחס לקבלת ייעוץ והתועלת שתצמח להם.
"תני ר' ישמעאל. גדול שלום שֵשם הגדול שנכתב 
בקדושה, אמר הקב"ה ימחה על המים בשביל 
להטיל שלום בין איש לאשתו." )ויקרא רבה ט,ט( 
נמחה השם הקדוש הכתוב, כדי להופיע את השם 

הקדוש החי..!
שלום בין איש לאשתו, לא תמיד מסתדר בקלות 
ובמהירות. יש וזה דורש תהליך ארוך ומורכב. אלא 
שמתוך תהליך ההזדככות – בסייעתא דשמיא - 

שכינה ביניהם )סוטה, יז א(.

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

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי

ייעוץ זוגי בנישואין - על שום מה?

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8 <

התביישתי במה שראיתי שם, על אף שהיא 
מוגדרת כאוניברסיטה דתית.

ש: אם איני טועה, הרב גם שירת בצבא בחוץ 
לארץ. איך היה שם?  אני מרשה לעצמי לשאול, 
כי בזמן האחרון יש תלונות חמורות ביחס לצניעות 

בצה"ל.

ש: אכן.  שירתתי שירות מלא, כלומר 16 
חודשים, כמהנדס אלקטרוניקה.  אך לא נפגשתי 
מעולם ביחידה מעורבת חיילים-חיילות.  לפעמים 
הייתי מסדר משהו אצל איזו פקידה או קצינה, אך 

לא מעבר לזה.  ובל נתבלבל ונחשוב שהצרפתים 
הנם צנועים.  רחוק מכך!  אלא הם הבינו שצבא 

מעורב לא יתפקד!

ש: לא היו שם אירועים חברתיים בעייתיים?

ת: אין לי מושג. אולי היו, אך לא כפו להשתתף 
בהם כמו פה.  צבא לא נועד לספק תרבות, אלא 
להילחם.  ובודאי לא היו אימונים משותפים.  מה 
שקורה עתה בצבאנו האהוב, זה טירוף.  ד' ירחם.  
נקווה שצה"ל יעשה תשובה מהר.  אוניברסיטה 

כשרה, צבא כשר עם כשר.

ש: אמן.  

4
4

02-6233987
www.HavaBooks.co.il

- ַאְבִרי -
ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל 

ַהֶּיֶלד ֶשָׁיָּצא ִמִּמְצַרִים 
ְוָעַבר ֶאת ַהִּמְדָּבר 

ּוְמַסֵּפר ַעל ַהִּנִּסים ֲאֶשׁר 
ָראּו ֵעיָניו ְמׁשּוָּלִבים ִעם 

ַחָיּיו ַּבּיֹום יֹום.

חלק א - ביציאת מצרים
חלק ב - במדבר

בעריכת הרב שלמה אבינר

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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ְכמֹו  ִהֵּנה ֲאִני רֹוֶאה ִאיׁש ָּגבֹוַּה ֶׁשִּמְתָקֵרב ֵאַלי. ִאיׁש ָּגבֹוַּה ִמּׁשִ
ָוַמְעָלה ]1[. ֹלא ַרק ְּבִׁשעּור קֹוָמתֹו, ֶאָּלא ַּגם ְּבִאיִׁשּיּותֹו. ֲאִני ִמַּיד 

ַמְבִחין ֶׁשהּוא ָאָדם טֹוב, ַצִּדיק ָּגדֹול, ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול. ָיֵתר ַעל 
ֵּכן, ִאיִׁשּיּות ְקדֹוָׁשה ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ְמַעט ְּבדֹוֵרנּו. ַּכִּנְרֶאה ָעָליו ִּדֵּבר ֵאַלי 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ְלֶמֶלְך.
ֹלא ָטִעיִתי. ִהֵּנה ד' אֹוֵמר ִלי:

"ִהֵּנה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֵאֶליָך"  ֶׁשהּוא ִיְמׁשֹל ַעל ַעִּמי ]2[.
יָדה ָנא ִלי: ֵאי ֶזה  ָהִאיׁש ָקֵרב ֵאַלי ַּבֲעָנָוה ְוׁשֹוֵאל אֹוִתי ַּבֲעִדינּות: "ַהגִּ

ֵּבית ָהרֹוֶאה"]3[. ֵּכן, ְּבָיֵמינּו קֹוְרִאים ַלָּנִביא ַּגם ְּבֵׁשם רֹוֶאה ]4[.
- "ָאנִֹכי ָהרֹוֶאה." ַאָּתה ֻמְזָמן ְלִהְצָטֵרף ֵאֵלינּו ְלַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבן 

ְוֶלֱאכֹל ַּבְּסעּוָדה ִלְכבֹוד ד'. ַאַחר ָּכְך אּוַכל ְלָהִׁשיב ְלָך ְלָכל 
ֵאלֹות ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך. ּוַבּבֶֹקר ּתּוַכל ַלְחזֹר ַהַּבְיָתה.]4[. ַהּׁשְ

ָהִאיׁש הֹוִריד ֶאת רֹאׁשֹו ְוִהְקִׁשיב ְּבֶחְרַדת קֶֹדׁש.
- ָאְמָנם ָּבאָת ִלְׁשאֹל אֹוִתי ִּבְדַבר ֲאתֹונֹות ֶׁשִאַּבְדָּת, ַאְך ֶזה ֹלא 

נֹוֵׂשא ָחׁשּוב. ֵהָרַגע, ָהֲאתֹונֹות ְּכָבר ִנְמְצאּו. ָעַלי ְלַדֵּבר ִאְּתָך ְּבנֹוֵׂשא 

ָחׁשּוב יֹוֵתר ְלֵאין ֲערְֹך, ַהּנֹוֵגַע  ַלֲעִתידֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוִלְמסֹר ְלָך 
א ּוְמרֹוָמם ]5[. ַּתְפִקיד ִנּשָׂ

ָּפָניו ָהֲאִציִלּיֹות ֶׁשל ָהִאיׁש ִהִּביעּו ְּתִמיָהה.
- ֲאִני?! ֲאִני ַהָּקָטן ֲאַמֵּלא ַּתְפִקיד ָרם? ֲאִני ָאָדם ָקָטן ִמִּמְׁשָּפָחה 

ֶבט ָקָטן. ֲאִני ֹלא ָראּוי ְלׁשּום ָּדָבר. ֲאִני ַרק  ְקַטָּנה ְּבַעְצָמּה, ִמּׁשֵ
לֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבֶׁשֶקט. ִמי ֲאִני ּוָמה ֲאִני? ]6[.

   ַּכָּמה ִנְפָלא ִלְפּגֹׁש ֲאָנִׁשים ָּכל ָּכְך ִעָּלִאִּיים ְוַיַחד ִעם ֶזה ָּכל ָּכְך 
ֲעָנִוים. ִהְתַאַהְבִּתי ּבֹו ְּבַמָּבט ִראׁשֹון.

ֹלא ָעִניִתי לֹו, ֶאָּלא ְּבִחּיּוְך ָרָחב ָמַׁשְכִּתי אֹותֹו ֶאל ַהְּסעּוָדה ]7[.

1.  שמואל א  ט  ב.
2.  שם   יז.

3.  שם   יח.
4.  שם   ט.

5.  שם   כ . רש"י.  מצו"ד.
6.  שם   כא.   מצו"ד.

7.  שם   כב. 

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 25    ֶזה ִיְהֶיה ַהֶּמֶלְך
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
מעמד הר סיני, מתן תורה השבת בפרשת יתרו.

איזה אירוע גדול ומרגש, אירוע שקרה פעם אחת בהיסטוריה של 

העם שלנו, ובכלל בעולם כולו. 

ה' מתגלה לבני ישראל, מכריז עליהם כעם סגולה ומוסר להם את 

עשרת הדיברות שהם בעצם המצפן האלוקי והמוסרי שלנו לעולם 

הזה, הם מלמדים אותנו מה לעשות ואיך להתנהג בחיים שלנו. 

לכל אחד מאיתנו יש דברים שקל לעשות ודברים שקשים לו יותר. 

יש דברים שהם טבעיים וברורים לנו כמו לרוב בני האדם המבינים 

למשל שאסור לרצוח או לגנוב, וישנם דברים שהם פחות ברורים 

לנו ואנחנו לא תמיד מבינים אותם. 

חשבתם פעם על כל דיבר מעשרת הדיברות?  אילו ציוויים יותר 

קלים ומובנים לנו ואילו אחרים אנו פחות מבינים?

ה' ידע שלכל אדם ובכל חברה ישנם כללי טבע ומוסר שונים ולכן 

נתן לנו את עשרת הדיברות ואת כל המצוות והחוקים במתן תורה 

כדי שיהיה מוסר אלוקי ברור וכולל לעם ישראל, גם דברים שפחות 

נבין ונרגיש שהם טבעיים נדע שה' נתן לנו אותם לטובתנו ולטובת 

עם ישראל והעולם כולו. 

שבת שלום, 
אהבה פז

מתקרבים לסוף סדרת העשור 
המיוחדת שלנו - פרק אחד לפני 

האחרון השבוע והמתח רק גובר! מה 
אתם הייתם עושים כדי להציל את בית 

המקדש ולמנוע את החורבן? היכנסו 
לאתר וכתבו לנו רעיונות!

אוטוטו פורים ואנחנו כבר מרגישים 
את השמחה והצחוק באווירה, בקרוב 
שוק הפורים של ערוץ מאיר לילדים! 

היכונו!
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שכלו ועומק הרגשתו, שלות נפשו וברק דמיונו, מצורפים עם כל המדות החמודות. והרוחנית, ירגיש את כל הטוהר הראוי לו לקבל מנועמה של תורה, וישוב אליו אור זה, תתמרק נפשו מסיגיה, ובהחילו להתאמץ בשקידתה של תורה, המעשית גיהנם שאוחזים את כל מי שריפה ידיו מן התורה. ומתוך החלחלה הגדולה שבציור וצמצום הדעת, המאפיל על אורה הרוחני של תורה, עד שיוכל לצייר את מצרי יש שהאדם מרגיש את הצער הגדול על מעוט התורה שלו, שבא מצד בטול תורה 
שהם מכלל ברכת ד' אשר עם אורה של תורה. )אורות התורה ז, ח(

הרב שלמה אבינר

אוניברסיטה כשרה, צבא כשר, עם כשר ראיון
ש: מה עדיף, אוניברסיטה רגילה שבה נפגשים יחד 

דתיים וחילוניים או מכללה נפרדת לדתיים?

ת: באופן עקרוני ודאי עדיף שנלמד כולנו יחד, 
כי אנו עם אחד.  אבל בתנאי שאין זה מקלקל 
את יראת השמים.  לכן אם יש קלקולים בתכנים 
הנלמדים, קלקולים בתרבות הכללית השלטת שם, 
וכן אם יש עירוב בנים-בנות, אז מכללה כשרה 

עדיפה.  יראת שמים חשובה מכל.
ש: אבל במכללות לא לומדים את כל המקצועות, 

אז הדתיים יפסידו מקצועות חשובים.

ש: נכון.  ריבוי דעת הוא באמת חשוב, אך 
להיות ישר וטוב חשוב יותר.  יתר על כן, כל ברכתה 
של הדעת תלויה בכך שהאדם הנו טוב.  ללא 
זאת, הוא עלול להשתמש בה לרעה.  מרן הרב 
קוק מסביר באורות התשובה שהחטא מטמטם 
את אור השכל )י ה(.  וכן הוא כותב: "יתעסקו 
המדעים איך להוציא מן הכח אל הפועל את כל 
הפרטים, שהרצונות הטובים והישרים השולטים 
בעולם שואפים אליהם, והם הם כל צרכי החיים 
ההגונים החמריים והרוחניים, אבל מרום פסגת 
מטרתם הכללית צריך להיות עדינותו של הרצון 

עצמו" )שם טו ב(.

ש: לא כולם מבינים את זאת?

ת: מבינים.  גם גויים ישרים מבינים זאת.  
ההומאניסט רבלה  Rabelais כתב: מדע ללא 
מצפון אינו אלא חורבן הנשמה.  והוא אומר זאת 

בשם שלמה המלך!

ש: באמת?!

ת: כן.  זה תרגום לשונו: "...אבל לפי דברי 
החכם שלמה, דעת אינה נכנסת לנשמה זדונית, 
וחכמה ללא מצפון אינה אלא חורבן הנשמה, לכן 
מתאים לך לעבוד, לאהוב ולירא את ד', ולמסור 
לו כל מחשבותיך וכל תקוותיך.  ועל ידי אמונה 
מלאת חסד, להיות נאמן לו, כך שלעולם לא תסטה 

ממנו על ידי החטא".
ש: בשביל גוי זה מכובד מאוד...  אבל אם איני 

טועה, הרב עצמו למד באוניברסיטה בחוץ לארץ...

ת: כן.  שבע שנים.  אבל לא גרתי שם ולא 
התחברתי שם.  כמובן היו לי יחסי כבוד ונימוס עם 
כולם אבל לא מעבר לזה.  חיים חברתיים מצאתי 

בתנועת בני עקיבא שבה הייתי חבר בלב ונפש.

ש: ולא היו בנות באוניברסיטה?!

ת: למדתי מתימטיקה ופיסיקה.  שם לא היו 

בנות.  רק שנה אחת היתה בת 

אחת בלבד, היא ישבה בקצה של האולם, אני 
התיישבתי רחוק ממנה, ולא נוצר שום קשר.  מובן 
שלא השתתפתי באף אירוע חברתי מכל סוג ואין 

לי מושג מה קרה שם.

ש: גם אצלנו באוניברסיטה זה יכול להיות ככה?

ת: יכול, אך לצערנו זה לא כך.  לימדתי שנתיים 
בבר אילן.  ביקשו ממני, וכיוון שבתי למדה שם, 

נעניתי מתוך הכרת טובה. לצערי העמוק, 
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תוכניות לילדים

06:30-08:00

פעמיים ביום:

ערוץ מאיר לגדול באהבה 
אסי טוביה וחברים, אבא ליום אחד, ניידת החלומות, 

הגעת ליעד, מגזו, עלילות ארץ גושן, טוק טוק 
ועוד... 17:30-19:00

שעורי יהדות

 08:00-13:00

 13:00 – 15:00 

בוקר:

אחה"צ:

סדרות שיעורים יהדות באהבה מפי הרבנים: 
דב ביגון, אורי שרקי, עוזי ביננפלד, ראובן פיירמן, 

אייל ורד, ערן טמיר, חגי לונדין, ד"ר מיכאל אבולעפיה ועוד...

שיעורי יהדות באהבה בשפות:
אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית

תרבות באהבה

20:00-23:30

תוכניות תרבות באהבה:
בגלל הרוח, שביל ישראל, אנשי אמונה, רוח נשית, 

ניגון שלב ועוד... 15:00-17:30

מאירים באהבה
                      בערוץ מאיר בטלויזיה

תוכניות עם נשמה יהודית באהבה


