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1125 גליון   | ה'תשע"ז  תמוז  ו'  חקת  פרשת  שבת   |  בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה אוהב את הבריות
"ויראו כל העדה כי גוע אהרן, ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל" 
)במדבר כ כט(. מפרש רש"י "כל בית ישראל, האנשים והנשים, לפי שהיה 
אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו". ואילו 
על משה במותו נאמר "ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים 
יום" )דברים לד ח(. רק האנשים ולא הנשים  )ע' רש"י שם(. ההבדל בין 
משה ואהרן, שמשה היה דיין והיה עושה דין גמור בעוד שאהרון, כל עניינו 
להרבות אהבה בישראל. כפי שהכהנים מברכים בעלייתם לדוכן "אשר 
קדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה". ואכן 
אם הכהן שונא מישהו בקהל ח"ו, או מישהו מהקהל שונא אותו – אל יעלה 
לדוכן. וכיצד היה אהרון מטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו? 
מפרש הרמב"ם על המשנה "הלל היה אומר הוי מתלמידיו של אהרון אוהב 
שלום רודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" - הווה לומד מאהרון 
שהיה אוהב שלום שנאמר בו  "בריתי היתה אתו החיים והשלום" )מלאכי ב 
ה(. כשהיה רואה שניים מריבים זה עם זה היה הולך לכל אחד ואחד שלא 
מדעת חברו ואומר לו: פלוני ראה, למה אתה מריב עם פלוני, הלוא הוא 
ביקש ממני לבוא אצלך לדבר עמך עליו שתתרצה להתפייס עמו. כמו כן 
היה מדבר לחברו, ומתוך הדברים האלו היה משים שלום ביניהם. וכשהיה 
משים שלום בין איש לאישתו היה מדבר עם כל אחד, עם איש עניין מיוחד 
ועם אשתו עניין מיוחד, כי מי שרוצה לעשות שלום בין שניים צריך לדבר 
ביניהם בעניינים מתחלפים, לכן האנשים בכו על אהרן בכיה מיוחדת והנשים 
בכיה מיוחדת  )ע' שי למורא במדבר כ כט(. בשביל להטיל אהבה בין שניים 
צריך לאהוב אותם באמת, ואז ישנה סיעתא דשמיה. וזאת תכונתו ושורש 

נשמתו של אהרון הכהן.

נכון לעכשיו, מצוה לאהוב ולהשכין אהבה לא רק בין איש לרעהו 
ובין איש לאשתו, אלא בכלל ישראל, שמידת האהבה תהיה נחלת הציבור 
כולו, בין הזרמים השונים, העדות והמפלגות השונות. זהו תפקידו של הכהן 
הגדול ולא רק ביום הכיפורים כאשר הוא נכנס לקודש הקדשים אלא בכל 
יום ויום ובכל דור ודור. החיוב לאהוב נלמד מאהרון הכהן  שהיה אוהב את 
הבריות. מי שאוהב את הבריות אוהב את הבורא, והאהבה צריכה להיות 
בלי תנאים, שאינה תלויה בדבר. "ומקרבן לתורה", זו מצוה בפני עצמה. 
דורנו, דור הגאולה שבא לתקן את חטא שנאת חינם שבגללו גלינו מארצנו 
– צריך להרבות באהבת חינם, ללכת בדרכיו של השי"ת האוהב את ישראל 

ככתוב: "הבוחר בעמו ישראל באהבה".
מהמצפה לישועה השלמה.

נכון לעכשיו                                

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

איטה בתיה בת צבי הרמן גולדשמידט ע"ה

 מועט המחזיק את המרובה
לפרשה הרב אייל ורד / 2

 אנשי רוח ואנשי מעשה
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 4

דילמות תנ"כיות
הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

 מעלת יפתח והשופטים
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

 בזכות מעשה קטן
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

השפעת הילדּות על הזוגיות בנישואין
זוגיות אסתר אברהמי / 6

פנינים לשבת
עמוד 7 <

 מיטה סיעודית חדישה מיועדת לציבור הדתי

מופעלת ידנית וגם חשמלית 
בשבתות ובחגים מופעלת ידנית ובימי חול מופעלת חשמלית

בית חולים איכילוב- זאב 050-5954448

לרב משה קפלן ומשפחתו היקרה
הננו משתתפים באבלכם הכבד בהלקח לשמי מרומים 

הרעיה, האם והסבתא
האישה הצדקת גומלת החסדים

הרבנית ציפורה קפלן ע"ה
בנחמת ציון וירושלים תנוחמו

הרב דב ביגון ובית מכון מאיר 

 עלון ילדים חדש!

מבית ערוץ מאיר לילדים

ִאמ   יִרי
 קיץ מרענן

   בערוץ הילדים

בתפוצה ארצית ובאתר החדש שלנו
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'ויקהילו משה ואהרן אמר רבי חנינא כמלא פי כברה קטנה היתה בה וכל 
ישראל עומדין בה אלא מכאן שהחזיק מועט את המרובה.'

מועט המחזיק את המרובה. סוד. מצב מיוחד שבא לידי 
ביטוי בפעמים מסוימות. מה פשרו של מועט המחזיק את 

המרובה?
תנועת הנפש הבסיסית שלנו היא של מרובה המנסה לתפוש מרובה. 
רוצה לומר - שליטה מוחלטת, יכולת  ניווט וידיעה מדויקת על כל 
שלב היכן הוא נמצא ומה תכליתו. המדרש מציע לנו כאן אפשרות 
אחרת הכוללת הרפיה, ידיעה שלעולם לא נוכל לתפוס את כל מה אנו 
רוצים לאחוז בו בידינו, ואם ננסה לתפוס יתקיים בנו הכלל ההופכי 
- תפסת מרובה לא תפסת. יש חוקי שחיקה, יש תפזורת שנופלת, יש 
דברים שעד כמה שננסה לשלוט בהם - הרי הם לא בשליטת מפעלנו.

מועט המחזיק את המרובה הוא הידיעה שאפשר יהיה להשיג הרבה 
יותר אם נשתמש דווקא במועט, אם נזמין את הרוח, רוחא דלעילא 
לשרות במעשה ידינו, וליצור משהו שהוא מעל ומעבר לכל מה שחשבנו. 
במצב של מועט המחזיק את המרובה נוצרת אפשרות, ישנה התחוללות 
שאיש אינו יודע להיכן תוביל. יש פתח ודרכו עוברת הרוח, ומוליכה 

אתה רוח משל עצמה.

המועט הזה יכול לפגוש אותנו בכל מיני מקומות, הנה למשל צומת 
סואן, רכבים רבים ובתוכם נהגים. אין רמזור, ואף שזכויות הקדימה 
רשומות בספר החוקים, איש אינו פועל על פיהם, והצומת דומה לשוק, 
כל דאלים גבר. עד שמגיע שוטר אחד. הוא אחד והם כל כך רבים. אבל 
הוא מועט המחזיק את המרובה. כולם מתיישרים לפיו, מכוונים את 

דעתם לדעתו, אפילו מכירים לו טובה. סוף סוף אפשר לנסוע כאן.

  או מורה בכיתה - יש שיעור שהוא בחינת מרובה. המורה מדבר הרבה, 
מעביר את החומר, הוא יודע מה הוא דיבר בכל דקה מהשיעור, אה כן, 
בסוף, כמעט על הצלצול נשאר גם זמן לשאלות. אני מניח שגם בשיעור 

הזה חלק הבינו וחלק ריחפו, וחלק שמעו ולא שמעו.

אבל יש גם אפשרות אחרת. המורה מגיע לכיתה ופותח בשאלה - 
מתעורר דיון. דעות שונות עולות וצצות, כולל כאלו שהמורה עצמו לא 
חשב עליהן לפני כן. פירושים ואפשרויות חדשות. שאלה אחת טובה, 
שהושקע זמן בניסוח שלה, בעמקות שלה, הולכת ופותחת בעקבותיה 

שובל של מרובה, של הבנות חדשות.

גם בלימוד תורה יש בחינה כזו של מועט המחזיק את המרובה. סוגיית 
גמרא סבוכה, או עניין מרובה פרטים בהלכה, ברגע שמתבהרת נקודתו 
הפנימית והופכת נהירה, גם כל הפרטים מתארגנים בהתאם... זה כמו 
סיפור שעל גבי העלילה שלו נישאים להם פרטים מרובים ללא כל 

מאמץ, ונזכרים. העלילה היא המועט המחזיק את המרובה.

ידוע ומפורסם ביאור הגר"א לשולחן ערוך, שבמילים ספורות מקפל 
הבנות שלמות בעומקי הסוגיה.

מנגינה, אף היא סוג של מועט המחזיק את המרובה. מנגינה מאפשרת 
לנו לזכור מילים רבות, שנתלות עליה והיא נושאת אותן, בחן ובלי 

כל מאמץ או קושי. 

גם בבית, עם הילדים, או עם בן הזוג, לעיתים נדמה לנו שככל שנחזור 
על משהו יותר ויותר כך הוא יתפס 'אלף פעמים כבר אמרתי לך, אז 
למה אתה לא מקשיב?' והתשובה כנראה היא בדיוק בגלל הסיבה הזו. 

דבר שחוזרים עליו שוב ושוב, נהפך למרובה, למיותר, לחסר משמעות, 
תפסת מרובה לא תפסת. אך דבר שנאמר פעם או פעמיים, עם מלוא 
תשומת הלב והרגש, הרי הוא בחינת מועט המחזיק את המרובה. השומע 
יכול להפנים, ליצור תהליך הקשבה פנימי משל עצמו ולקחת פנימה.

בני ישראל מוזמנים לעמוד על יד הסלע. והמקום שם הוא בחינת מועט 
המחזיק את המרובה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממשה הוא שיתפלל. 
או יותר נכון – שילמד אותם סדרי תפילה . איך מתנהגים בארץ ישראל 
כאשר ישנה בצורת, כאשר לא יורד גשם. ודיברת אל הסלע לעיניהם. 

תפילה היא לעולם בחינת מועט המחזיק את המרובה. אדרבה, מי 
שמנסה להאריך יותר מידי משתקין אותו, "ההוא דנחית קמיה דרבי 
חנינא אמר האל הגדול הגיבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק 
והאמיץ והודאי והנכבד המתין לו עד דסיים כי סיים אמר ליה סיימתינהו 
לכולהו שבחי דמרך למה לי כולי האי?" התפילה היא מילים ספורות, 
המקפלות בתוכן עולמות שלמים של גאולה וישועה, נבואה וחכמה, 
תשובה ורפואה. אנשי כנסת הגדולה ידעו ברוח קודשם איך לכוון את 
המילים, ולספור את האותיות, שיתקיים בהן מועט המחזיק את המרובה. 

אנחנו חיים היום בעולם ששם את המרובה לדגל. ריבוי גדול בא לעולם 
ובדרך כלל באופן ישיר על חשבון העומק וההפנמה. ריבוי גדול של 
אמצעי תקשורת וכולם מדברים על כולם כל הזמן אבל אף אחד לא 
באמת מקשיב.  פעם, היינו מקבלים מכתב אחת לחודש, אבל המכתב 
הזה עשה לנו את היום לחג, והיינו קוראים בו שוב ושוב, חשים את 

הדופק דרכו,  הווי מועט המחזיק את המרובה.

ריבוי גדול מידע, אבל לא את כולו אנו צריכים, וחלק מזיק לנו, הופך 
אותנו שטחיים, במקום להתעמק במשהו, ללמוד אותו בעיון, וממנו 

להכיר עוד תחומים במועט המחזיק את המרובה.

זהו פלא, כדאי לשוב ולמשש אותו, ולהיפתח אל האפשרות של הוצאת 
פירות מתוקים  בדרך מפתיעה שכזו דייקא, של מועט המחזיק את 

המרובה:

"ואחד התפאר שיש לו בחינת מועט מחזיק את המרובה. כי יש )לו( 
חתיכת מדינה, שהיא מוציאה פרות הרבה. ואחר כך כשמחשבין את 
הפרות שהוציאה המדינה, רואין שהמדינה אינה מחזקת מקום כל כך 
כמו הפרות. כי אין בה מקום כל כך להחזיק כל כך פרות. נמצא שהיא 
בחינת מועט מחזיק את המרובה. והוטבו דבריו. כי באמת, בודאי הוא 

בחינת מועט מחזיק את המרובה" 

]מעשה משבעה קבצנים, רבי נחמן מברסלב[.

מועט המחזיק 
      את המרובה

לפרשה
הרב אייל ורד

ניתן להאזין לשיעורו 

של הרב דב ביגון 
בכל יום שישי בשעה 16:00 

בכאן מורשת

בתדרים:   90.5     90.8     92.5     100.7
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מועט המחזיק 
      את המרובה

וקבלו ספר לבחירה:הצטרפו למשפחת המנויים 

הכל אני יכול בחופש הגדול

 או 
 כדורי סל

 שייט קייקים 
בנהר הירדן לכל המשפחה!

 טיסה בשמי הארץ 
)לזוג ההורים והילד(

 ספרים דיסקים

 כדורי רגל

להצטרפות: 8980 * או 02-6646001

 בנוסף ִּתכנסו    

 להגרלה השנתית
של מנויי ילדים

 בפרסים 

 למגזין  מצטרפים 

 וזוכים 
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דילמות תנ"כיות
בשבוע שעבר ראינו שבן-אנוש אינו מסוגל לאמוד כלל 
את ערכו של היחיד ביחס לרבים ואין זה מתפקידו 
להתיימר לעשות כן. הפעם נדון בסוגיות בתנ"ך בשאלת 

מסירת היחיד להצלת הרבים. 

ישנן לפחות ארבע סוגיות בתנ"ך העוסקות בשאלת 
מסירת היחיד להצלת הרבים, במאמר זה נדון בשתיים 

מהן.

האחים לא מסרו את שמעון
האחים יורדים למצרים כדי להשיג אוכל עקב הרעב. 
אך במצרים הם מואשמים בריגול על ידי יוסף. האחים 
טוענים שהם חפים מפשע, אך יוסף מעמיד להם תנאי 
לאמת את סיפורם "ִאם ֵּכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר 
ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם ְוַאֶּתם ְלכּו ָהִביאּו ֶׁשֶבר ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם. 
ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְוֹלא ָתמּותּו 
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן...ַוִּיּסֹב ֵמֲעֵליֶהם ַוֵּיְבְּך ַוָּיָׁשב ֲאֵלֶהם ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם 
ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאסֹר אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם" )בראשית 
פרק מב, יט-כד(. הרי לפנינו דוגמא קלאסית של מסירת 
יחיד להצלת הרבים. האחים נדרשים למסור אחד מהם 
למאסר לשליט מצרים, כדי להציל מרעב את עצמם 
ובני משפחותיהם. מדובר בדילמה קשה ביותר, האם 

מותר להם למסור את היחיד להצלת הרבים? 
אך רבנו בחיי מציין שהאחים לא צייתו לדרישתו 
של יוסף והם לא מסרו אחד מהם למאסר, אלא יוסף 
נאלץ לקחת אחד מהם בניגוד לרצונם. ולכן נאמר 
"ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאסֹר אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם".  ובמדרש 
נאמר שהאחים רצו להילחם להצלת שמעון "כיון 
שבקש אותו לתפסו רצו השבטים לסייעו א"ל שמעון 

איני רוצה שתסייעוני" )ילק"ש מקץ רמז קמח(. רבנו 
בחיי מלמדנו שזהו שורש ההלכה שאין למסור את 
היחיד אפילו להצלת הרבים: "מכאן למדו רבותינו 
ז"ל )ירושלמי תרומות ח, ד(: נכרים שאמרו לישראל: 
תנו לנו אחד ונהרגנו ואם לאו נהרוג את כלכם, ילחמו 

ויהרגו כולם ואל ימסרו אחד מישראל להריגה".

מסירת יהויקים לנבוכדנצר
לקראת סוף ספר מלכים נאמר שיהויקים מרד 
בנבוכדנצר מלך בבל )מלכים ב' כד, א(. כתוצאה מכך, 
לפי המדרש, נבוכדנצר איים להחריב את ירושלים אם 
לא יסגירו לידיו את יהויקים. הדילמה היא האם למסור 

את היחיד כדי להציל את הרבים? 
חז"ל מתארים דיאלוג נוקב בין הסנהדרין ליהויקים. 
הטיעון של יהויקים הוא כפול: ראשית, מניין שמותר 
לדחות את נפשו של היחיד כדי לקיים את הנפשות 
של הרבים?! שנית, התורה אסרה הסגרת עבד שברח 
לאדוניו ומאחר שיהויקים היה בעבר עבדו של נבוכדנצר, 
אם הוא מורד בו, אסור להסגירו )ויק"ר סוף מצורע(. 
אך הסנהדרין דוחים את טיעוניו. האיסור למסור 
את היחיד להצלת הרבים הוא דווקא כאשר האויב לא 
דרש מבוקש מסוים וכן כאשר היחיד הוא חף מפשע. 
אך המקרה של יהויקים דומה למקרה של שבע בן בכרי 
שמרד בדוד המלך וסיכן עקב פשעו את אנשי העיר 
'אבל בית מעכה' ששם התבצר ולכן הוחלט להסגירו 
כדי להצילם. אם כן, ההלכה היא שמותר להסגיר 
מבוקש שחייב מיתה בדין המלכות המסכן את הרבים 
)ירושלמי תרומות ח(. ולכן, במקרה של יהויקים, עקב 
מרידתו בנבוכדנצר שלא כדין ובניגוד לציווי ה' הרי 

שסיכן את הרבים ולכן יש להסגירו )שמן המשחה הל' 
יסודי התורה ה, ה(. 

גבולות ה'ערבות ההדדית'
מצד אחד, מצינו שאם האויב דורש למסור אחד 
מישראל להורגו כדי להציל את הרבים, אין למסור אותו 
אלא יש להילחם באויב אפילו אם עקב כך הרבים ימותו. 
הלכה זו מבטאת את ה'ערבות ההדדית' המיוחדת בעם 
ישראל שהרבים מוכנים למסור את נפשם עבור היחיד. 
אך מצד שני, מצינו שישנם גבולות לדרישה מהרבים 
להסתכן עבור היחיד. אם היחיד מסכן את הרבים עקב 
מעשיו המנוגדים לחוקי המלכות, הרבים אינם נדרשים 
להצילו ומותר למסור אותו להצלתם. כדברי היעב"ץ 
"הלכה רווחת היא בישראל שכל מי שמכניס אחרים 
בסכנה ובפשיעה, אין חוששין לו ומוסרין אותו ביד 
עכו"ם" )בירת מגדל עוז, אבן בוחן א, עה; ראה: ט"ז יו"ד 
סי' קנז, ח(. אם כן, 'הערבות ההדדית' היא דו-כיווניות: 
היא מחייבת את הרבים להציל את היחיד, אך היא גם 
מחייבת את היחיד לגלות אחריות ולא לסכן את הרבים.

natanorot@gmail.com :לתגובות
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

אנשי רוח ואנשי מעשה
בגמרא מופיע מספר פעמים ביטוי מיוחד לגבי מי 
שהשתלם הרבה בישיבה: "מובטח אני בזה שמורה 
הוראה בישראל". מן הישיבה יוצאים רבנים ומורי 
הוראה אחרים, שממלאים תפקידים רוחניים חשובים 
בעם ישראל. אבל לא "כל עם ד' נביאים". ישיבה היא 
"בית חרושת לגידול תלמידי חכמים" ולא סמינר 
לרבנים או בית מדרש לרבנים. יש מקומות שמצאו 
צורך לכך, לפי מצבי הזמנים, כגון בגרמניה. ודאי 
שרבנים יוצאים מן הישיבה, אבל הישיבה אינה מיועדת 
להיות במצב כזה של 'שלא לשמה', של פרופסיונליזם 
]מקצועיות[. בשום אופן לא! אין כאן סמינר לרבנים 
אלא ישיבה, בה לומדים לשמה כדי להתגדל בתורה 
ולא כדי להיעשות רבנים. יתכן שחלק מן הלומדים 
יצאו רבנים, כדברי חז"ל שהזכרנו: "מובטח אני בזה 
שמורה הוראה בישראל", זו גולת הכותרת, אבל, 
לפני כן, הרבנים צריכים להיות תלמידי חכמים. כאן 

החילוק, האם הרבנים רוצים להיות תלמידי חכמים 
באמצעות סמיכה, או האם יש מצב נורמלי שמתוך 
היותם תלמידי חכמים, הרי הם יוצאים לשמש כרבנים.

ענייננו בישיבה הוא להתגדל בתורה כמה שאפשר, 
ומתוך כך לזכות ללמוד וללמד, ויש בזה מדרגות 
הכוללות גם מורי הוראה בישראל מתוך גדלות התורה 
שבישיבה. אבל יסוד הישיבה הוא בניין תלמידי חכמים 
שלמים, והאידיאל הגדול של לימוד תורה הוא לזכות 
בבניין הגדול והשלם של הישיבה בשלוש קומותיה.
יש מספר מדרגות בעם ישראל: אנשי מעשה 
ואנשי תורה. יש אנשי חקלאות, מסחר ותעשייה, 
ויש מדרגה עליונה של אנשי רוח ונשמה. לא כל העם 
שייך למדרגה עליונה זו — כך הוא סדר המציאות, וכך 
היה במשך כל הדורות. יש אפילו רמז קדמון: אותיות 
צבו"ר הן ראשי תיבות צדיקים בינונים ורשעים. מובן 
שאין המציאות של הרשעים אידיאלית, וברור שאין 

צורך לשאוף להיות שייך דווקא לחלק הזה.
הנשק הכרחי וגם המשק הכרחי, אבל לא פחות 
הכרחי וחיוני הוא גידול תלמידי חכמים, גדולי רוח, 
גדולי אמונה וגדולי קדושה. הדבר הכרחי כמו אוויר 
לנשימה. עניינה של הישיבה הוא להרבות כוחות 

רוחניים אדירים באומה. אמנם התורה שייכת לכלל 
ישראל, ו"כל עמך נביאים", אבל יש מדרגות. וגם 
בישיבה עצמה יש מדרגות, לפי מספר השנים שלומדים 
בה. כפי שהזכרנו, אין הכוונה שכולם יצאו רבנים 
במובן הפרופסיונלי, אלא שיהיו גדולי תורה, כמו 
בישיבת וולוז'ין שיצאו ממנה גם 'בעלי בתים' גאוני 
תורה וענקי רוח שלא תפסו מקום ברבנות, אבל בעלי 

השפעה גדולה בחברה1.

  1.   ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 169-170

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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לאחר המלחמה עם סיחון מלך האמורי שבה ניצח עם ישראל והכהו 
לפי חרב, מסופר בפרשתנו  שמלך הבשן יצא לקראתנו למלחמה. ה' אומר 
למשה "אל תירא אותו בידך נתתי אותו". ומזה מבינה הגמרא במסכת נידה 
)ס"א.א'( שאם ה' אמר לו אל תירא, הרי זה סימן שהוא פחד מעוג. שואלת 
הגמרא, מדוע פחד משה מעוג ואילו מסיחון לא פחד? ומתרצת, שמשה 
פחד "שמא תעמוד לו זכות אברהם אבינו". ומהי זכות זו? שכאשר נשבה לוט 
במלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה נאמר, שבא הפליט וסיפר לאברהם 
כי לוט נשבה, והסבירו חז"ל שהפליט הזה היה עוג. אברהם יצא למלחמה 
והציל את לוט מהשבי. בזכות עוג ניצל לוט, לכן יש לו זכות על כי ממעשהו 

יצא דבר טוב, ומזכות זו פחד משה ודאג שמא לא יצליח לנצח את עוג.
ותמוה, הרי רש"י אומר בפרשת לך-לך שכוונתו של עוג היתה שאברהם 
ימות במלחמה והוא יתחתן עם שרה. אם כן  היתה לעוג כוונה רעה ומדוע 
זה נחשב לו כזכות? אלא מכיוון שבכל זאת יצא דבר טוב מהמעשה הזה. 
לומד מכך הרב יוסף זונדל מסלנט זצ"ל קל וחומר עצום, אם מעשה כזה 
נחשב לעוג כזכות גם אם כוונותיו לא היו טהורות, על אחת כמה וכמה 
כשאדם עושה מעשה טוב והוא מתכוון לטובה, ואת הטובה עושה יהודי 
כשר ונאמן - הרי זכותו ודאי גדולה לאין שיעור ועומדת לאדם לדורי דורות 

)מובא במעינה של תורה(.

אם נוסיף ונעמיק נוכל גם ללמוד מכאן, שמעשה טוב שנחשב כזכות 
גדולה, אינו חייב להיות מעשה גדול ומשמעותי, עוג בסך הכל בא וסיפר 

לאברהם שלוט בשבי, ומהמעשה הזה חשש משה.
לעתים אנו נוטים לזלזל במעשים הקטנים ומחפשים לעשות דברים 
משמעותיים, שכולם רואים את תוצאותיהם, ומה טוב אם זה התפרסם ונכתב 
במקום כלשהו, אולם אנו צריכים ללמוד מכאן שלכל מעשה טוב יש ערך 
ומשמעות גדולים. כך כתב הרב זצ"ל "כל פרוטה רוחנית גם היא מצטרפת 

לחשבון גדול,לא פחות מכל פרוטה גשמית" )אדר היקר עמ' יט(.
גם בני הנעורים מחפשים לעיתים דווקא מעשים גדולים, מסירות על 
יישוב הארץ, שירות קרבי משמעותי וכדומה. ואנו צריכים לחזק אותם בערך 
המעשים הקטנים כביכול, ביקור חולים, עזרה לזולת, דאגה לחבר השרוי 
בצרה או בנפילה רוחנית. כל אלה מעשים גדולים אשר בונים באדם יחס 
נכון לבריותיו של הקב"ה, ואין הקב"ה אוהב אלא את מי שאוהב את בניו 

וגומל איתם חסדים טובים.

לע"נ הצדקת ציפי קפלן ע"ה שמעשים קטנים כגדולים היו 
חשובים בעיניה ועשתה אותם במסירות אין קץ, בלי פרסום 

ושלא על מנת לקבל פרס. תנצב"ה

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה בזכות מעשה קטן                                       

עלולים אנו להפחית ממעלתו של יפתח הגלעדי, מחמת פרשת הנדר 
שלו. גם מלחמתו עם בני אפרים יכולה להביא לכך שנדון אותו לכף חובה. 
ולכאורה גם דברי חז"ל שמנו את יפתח עם 'קלי עולם' יכולים להביא לזלזול בו. 

על כן, יש להזכיר את מעלתם העצומה של כל השופטים, ובתוכם יפתח 
הגלעדי. ישנה הסכמה רחבה בדברי חז"ל ומפרשי המשנה כי התורה שבעל פה 
עברה דרך השופטים. כל פרטי התורה וכללותיה שנאמרו למשה מסיני הועברו 
לעם ישראל לדורות באמצעות הלימוד, השינון, השקידה והגדלות של השופטים, 

בזה אחר זה. מכאן מתבררת גדלותם הרוחנית וקדושתם של השופטים.

באבות דרבי נתן )נוסחא ב פרק א( נאמר: "משה קבל תורה מסיני ומסרה 
ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לשופטים ושופטים לנביאים ונביאים לחגי 
ולזכריה ולמלאכי, חגי זכריה ומלאכי מסרו לאנשי כנסת הגדולה". כלומר 
השופטים הם מעבירי המסורת של התורה שבעל פה. הם חלק בלתי נפרד 

משושלת מסירת התורה ממשה רבנו ועד אלינו.

לפי גרסת המשנה במסכת אבות )א, א( לא נזכרים השופטים, אלא הזקנים 
בלבד – "ויהושע לזקנים". אולם המפרשים תמימי דעים בדבר כי השופטים 
כלולים במושג 'זקנים'. בעל ה'תפארת ישראל' מבאר בתחילת מסכת אבות 
כי מה שיהושע מסר 'לזקנים' הכוונה היא לשופטים שאחריו. וכן מבאר 

האברבנאל בהקדמה לשופטים. 

וכן מבאר המאירי )בית הבחירה מסכת אבות פתיחה(: "שיהושע מסר 
תורה שבעל פה לזקנים... והם מסרוה לזקנים אחרים דור אחר דור עד שהגיע 
לזמן השופטים ואף הם בכלל הזקנים ואף על פי שבאבות דר' נתן )פ"א( 
רמזוה מדרגה אחרת לומר שהזקנים מסרוה לשופטים ושופטים לנביאים 

ממשנה זאת יראה שהזקנים והשופטים נכללו בענין הזקנים ונתגלגל הדבר 
כן עד שהגיע לזמן עלי הכהן והיה מראשוני הזקנים עתניאל בן קנז ועלי 

הכהן היה אחרון שבהם".

וכן מבואר במחזור ויטרי )סימן תכד(: "ועל ידי יהושע נמסרה לזקינים. 
הם שופטים שעמדו לישראל עד שמלך שאול וקורא אותם זקינים. ואותם 
זקינים מסרוה לשופטים שאחריהם שהיו זקינים. וכל אחד מהזקנים והשופטים 

מסר לחבירו".

וכן מבאר במגן אבות לרשב"ץ )אבות פרק א(: "ויהושע לזקנים לא 
לשבעים שבימי משה אלא לזקנים שהיו רודים ושוטרים בישראל. ואותם 
זקנים מסרו לכל הזקנים שהיו בכל דור ודור. כמו לעתניאל, ועתניאל לאהוד 
ושאר השופטים שהיו אחריו עד שהגיעו לנבואת עלי הכהן ושמואל הרמתי, 

כי הזקנים אשר היו בימי יהושע לא האריכו ימים עד הנביאים".

אם כן, בבואנו לעסוק בכל אחד מן השופטים עלינו לזכור את קדושתו 
וגדלותו העצומה בתורה. 

זאת ועוד: כל השופטים היו בעלי רוח הקודש. חז"ל לומדים זאת במדרש 
במדבר רבה )יט, טו( מיפתח הגלעדי. יפתח נחשב כקטן השופטים, ובכל זאת 
היתה לו רוח הקודש לדעת כי ישראל שלחו מלאכים למלך מואב, אף הדבר 
לא נזכר בתורה. ואלו דברי המדרש: "ואחר כך שלחו אל מלך מואב ולא 
אבה. אף על פי שאינו מפורש כאן הרי מפורש בשופטים. מלמד שהכל ]=כל 
השופטים[ ברוח הקודש, שלא היה בכולן קל מיפתח והוא פירש, שנאמר: 
'וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמר אעברה נא בארצך ולא שמע 

מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה'".

להפטרה
הרב יואב אוריאל

מעלת יפתח והשופטים
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אסתר אברהמי

השפעת הילדּות על הזוגיות בנישואין )ב(
רגע לפני שממשיכה לגעת בהשפעת הילדות על הנישואין, קיבלתי 

תגובה/שאלה על החלק הראשון:
"אני מבינה שהשפעת הילדות היא ממש קריטית להמשך החיים. למה? מה אשמים 
הילדים שהוריהם הטביעו בהם את טעויותיהם? הילדים גדלים עם פצעים נפשיים 
מהילדות וסוחבים אותם למצבים רבים ושונים. כאנשים מאמינים, אני מאמינה 

שככה רצון ה'. אבל קשה לי עם כל הסבל הזה. 
כשאני שמה לב למציאות החברתית, אני רואה שיש גם אנשים מבוגרים וזקנים, 
מגיבים כמו ילדים. כועסים, מסתגרים וכו'. האם יש דרך להבין את המציאות הזאת? 

תשובה 
אני שמחה שכתבת. כאנשים מאמינים, אנסה להשיב מתוך אמונה. 

בבואנו לברר את משמעות השפעת הילדות על הזוגיות, חשוב שננסה להבין 
את המקור לקשיים ולהתמודדויות בחיים עד כמה שניתן מתוך מקורות הקודש.
לפני שיצא התינוק /האדם לאוויר העולם, הרגיש שלמות ברחם אמו. התחושה 
עם יציאתו לאוויר העולם היא שאותו עולם- חסר לו עתה. התוצאה היא: חיפוש 

מתמיד של אותו חוסר. 
זהו בעצם המנוע, שמניע את התינוק לגלות את עולמו. 

הקב"ה שברא אותנו, אינו רוצה שנאכל בעולם הזה "לחם חינם" שמביא לידי בושה, 
)"נהמא דכיסופא...."בלשון הזוהר(. כמשל לאותו עני שבא לבקש צדקה ונמצא 
מתבייש ואילו כאשר הוא טורח ומקבל את שכרו בהתאם, הוא מרגיש בעל ערך 
ואינו בוש. יש לו ייעוד ותפקיד בעולם הזה ועל-ידי מילוי תפקידו, יקבל בהתאם 
את שכרו. כדי למלא את תפקידו בשלמות, נתן לו הקב"ה במדויק את כל צרכיו: 
את ההורים המסוימים האלה, התורשה, הסביבה, הבריאות וכו'. ההורים עם כל 
טעויותיהם, מי יותר ומי פחות ותמיד יהיו טעויות, יוצרים את "פצעי הילדות", 

שהאדם צריך להתנסות ולהתמודד אתם בהמשך חייו. 
וכידוע: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" )נידה טז ב(. ההתמודדות היא 
הבחירה של האדם, מה לעשות עם "כלי אומנותו". המילה "הת-מודדות", יש בה, 
מדידות אינסופיות )בבנין התפעל(, שזוהי פעולה תמידית שחוזרת אל האדם עצמו.

לו היה האדם נולד וחי בשלמות כפי שנוצר ברחם אמו, לא הייתה לו כל אפשרות 
לבנייה עצמית ולא היה כל טעם בביאתו לעולם. אם יצא האדם מן העולם כמו 

שבא, לשם מה הוא בא? 
הניסיונות לחזור ולהתקרב אל מקור נשמתו )בידוע שבטבע העולם כל דבר שואף 
לחזור למקורו(, על אף ודווקא משום הקשיים והחסרונות שהוא מתמודד אתם, הם 
אלה שבונים את אישיותו וערכו, כי הם הטריגרים להנעה עצמית ולבנייה אישית.
נכון, הקשיים הם מרובים, תחושות הסבל הן קשות והמציאות כואבת. בתוך כל 
אלה, נותרה הבחירה האישית כיצד להתייחס אל המציאות, כיצד לקבל אותה 
ובאילו דרכים לפעול לתיקונה. לשם כך חשוב להשתמש נכון ולטובה, במשאבים 

שנתן ה', שהם "כלי אומנותו".
במהלך חיי המשפחה והחברה, ישנן "אפשרויות מילוט" מההתמודדויות, על-
ידי: בריחה-הסתגרות, התקפה-האשמה, או חוסר תגובה למציאות לא רצויה.  
כשמגיעים לנישואין, אותם הרגלים שמוטבעים ואוטומאטיים באדם, מופיעים 
ללא מחשבה ובדיקה ועתה הם מזיקים לקשר הזוגי.  הזוגיות מתערערת וזה 
בדיוק הזמן שקורא לנו לתקן את פצעי הילדות ולהשתמש בהם, כמשאבים לגילוי 

כוחות פנימיים עוצמתיים, שיוצרים את ערכו הייחודי והייעודי. 
אפשרות המילוט מהזוגיות )גירושין(, היא ברוב המקרים בחירה, שדוחה את 

ההתמודדויות לזוגיות הבאה.
לכן, העבודה המתמדת במערכות היחסים בנישואין, שיש בה רצונות לחיבור ודבקות 
עם מחויבויות וקדושה, היא זאת שתאפשר לאדם את השלמת ייעודו בעולמו.  כפי 
שכותב הרמח"ל בהקדמתו למסילת ישרים: "ביאור כלל חובת האדם בעולמו...". 
כל אחד ובניין עולמו הפרטי, בתוך כלל ישראל. בכך הוא חלק מהכלל ומכאן 

אחריותו למלא את חלקו, בהשלמת כלל ישראל. 
כולנו תפילה שפצעי הילדות וניסיונות החיים, לא יהיו קשים, "אל תביאנו לא 
לידי ניסיון ולא לידי ביזיון...")מברכות השחר( ושנגלה את כוחנו וייעודנו ביתר 

קלות, תוך כדי קרבה לבורא.

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

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8 <
כן דתי. ויש גם לצערנו מצב הפוך.  

מרן הרב קוק כותב: "אין להיבהל כלל אם אחרי עבור תקופה ארוכה של פעולת ישראל 
על עצמם ועל העולם, ישובו המחשבות של הכפירה להתפשט בעולם, אם כן צדיק 
מה פעל" )שמונה קבצים א שעז(.  כל כך טרחו צדיקי הדורות להשריש אמונה, אם 

כן כיצד פורצת הכפירה?  עבודתם היתה לשווא?  חלילה!  
"כי אין עיקר תיקון העולם ניכר במה שמתבטא בפה ודבר שפתים.  עיקר הדבר תלוי 
בעצמות שכלול החיים ופנימיות הנפשות, באדם, ובחיים המתפשטים במלא כל".  
כלומר, העיקר הוא אם האדם התקדם ונעשה טוב יותר.  דיבורים זה קל, שינויים 

מוסריים פנימיים, זה קשה.  ובזה יש התקדמות.
"ובזה אין לשער כמה נתפתח העולם, וכמה אמת, צדק ויושר, מונח הוא בתוך עצם 
חיי הנפשות, יותר ממה שהיה בימים הקדומים, שאור ד' לא פעל בעולם".  אולי 
הבנים והבנות שלכם לא דתיים, אבל יחד עם זה, בפנים הם מלאים אמת צדק ויושר.  

וזה נקרא להאמין בד'!
"פנימיות היא דעת ד' ואור ד', אפילו כשהיא מתגלמת בלבוש של כפירה".  כמובן, אין 

כאן מתן לגיטימציה לכפירה, אך העמקה גדולה כיצד שופטים אדם אמת לאמיתו.
וסופו של דבר, אותה האורה שנמצאת "בפנימי פנימיות", "תתפרץ בשטף טהרתה, 

ותכפר את הפשע של קרום הכפירה".
מתי זה יהיה?  זאת איננו יודעים.  אולי בשנים הבאות, אולי בדור הבא, אולי בדורות 

הבאים, כפי שמזכיר מרן הרב קוק באגרות לרב מילשטיין.
ד. לקרב ולא לרחק.  אכן לרב מילשטיין היו בנים שיצאו לתרבות רעה.  עזבו את תורת 
ישראל, את עם ישראל ואת ארץ ישראל, כדי להצטרף למהפכה הקומוניסטית.  מפח 
נפש נורא! ורבו של הרב מילשטיין הורה לו לנתק את הקשר איתם.  אך לא כן סבר 
מרן הרב קוק, שבירר לו תוך כדי שש אגרות ארוכות מה צריך להיות היחס אליהם, 
יחס של הערכה ושל אהבה, יחס של הבנה והכרה עמוקה )פירוש מפורט של שש 

אגרות אלו בתוספות כמה מאמרים בנושא עיין בספרי הדל "במרחקים תזכרוני"(.
וכבר אמרו, הטרגדיה אינה הבן הרביעי, הבן הרשע, שיושב איתנו בסדר, אלא הבן 

החמישי שאינו יושב איתנו.
ויתקיים בנו ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב.    

לצילומי העונה החדשה של אסי טוביה וחברים 
ילדים הניראים בכיתה ה-ו המעוניינים להגיע מחפשים ניצבים!

ליום צילומים מרתק.

 kids@meirkids.co.il :כתבו לנו למייל
שם מלא, גיל, כתובת וצרפו תמונה שלכם                  

/// ההגעה לצילומים עצמאית ומחייבת עמידה בזמנים.

חולמים להצטלם לערוץ מאיר? 
רוצים להיות בכיתה עם אסי? 

ערוץ מאיר לילדים מגשים לכם חלום!  
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ֶבט  ָׁשלֹום. ֵאיְנֶכם ַמִּכיִרים אֹוִתי. ֲאִני ָׁשאּול ֶּבן ִקיׁש, ִמּׁשֵ
ִּבְנָיִמין]1[.

ָבִטים, ּוִמְׁשַּפְחִּתי ִהיא  ֶבט ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר ֵּבין ַהּׁשְ ֲאִני ֵמַהּׁשֵ
ֲהִכי ְקַטָּנה ְּבֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין]2[.

ֵהַבְנֶּתם? ֲאִני ָקָטן, ּוְׁשִמי ָקָטן, ְוָכל ֲאֶׁשר ִלי ָקָטן.
ָנכֹון ֶׁשֲאִני ְּגַבּה קֹוָמה]3[, ֲאָבל ֶזה ֹלא אֹוֵמר ְּכלּום.  ֶזה ָּדָבר  

ִחיצֹוִני ֲחַסר ַמְׁשָמעּות.
ַאֶּתם ַוַּדאי רֹוִצים ָלַדַעת ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה ָּכל ַהּיֹום. ָּתלּוי ָמה 
ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים. ִאם ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים ִמָּמה ֲאִני ִמְתַּפְרֵנס? 
ִאם ֵּכן, ֲאִני רֹוֶעה. ֲאִני רֹוֶעה ֶאת ַהָּבָקר ֶׁשל ָאִבי]4[.  ֵיׁש 
לֹו ֲאתֹונֹות]5[  ְועֹוד ַהְרֵּבה  ַּבֲעֵלי ַחִּיים.  ֲאָבל ִאם ַאֶּתם 

ׁשֹוֲאִלים ָמה ְמַעְנֵין אֹוִתי ַּבַחִּיים, ָמה ּתֶֹכן ַחַּיי, ַהְּתׁשּוָבה ִהיא 
ִלּמּוד ּתֹוָרה.  ָּכל ֶרַגע ָּפנּוי ֲאִני ַמְקִּדיׁש ְלִלּמּוד ּתֹוָרה.  ִּבְזַמן 

ָהֲעבֹוָדה ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ְזַמן ָּפנּוי, ְוַגם ָאז ֲאִני לֹוֵמד ּתֹוָרה.
ֶזה ֶּבֱאֶמת ָמה ֶׁשֲאִני: לֹוֵמד ּתֹוָרּה]6[. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשאּוַכל 

ְלַהְמִׁשיְך ָּכְך ָּכל ַחַּיי. טֹוב ִלי ָּכָכה. 
ָאְמָנם, ֹלא טֹוב ִלי ְּבָמה ֶׁשּקֹוֶרה ִעם ַעֵּמנּו.  ֶזה ּכֹוֵאב ִלי 

ְמאֹד.  ַעל ָּכְך ֲאַסֵּפר ָלֶכם ַּפַעם ַאֶחֶרת.

1.  שמואל א  ט א.
2.  שם  כ א.

3.  שם   ב.
4.  שמואל א  יא ה.

5.  שם  ט ג.
6.  פסיקתא דרב כהנא  ה מו.
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בדיחמין / הרב יואב מלכא
סיפורו של יוסי

נסעתי ברכבת לילית שהיתה עמוסה בנוסעים רבים. היתה שעת לילה מאוחרת 
ורובם ככולם ישנו. לפתע פרצה חבורת שודדים לקרונות והחלו שודדים את 

כספם של הנוסעים באיומי אקדחים וסכינים. הרכבת  האטה וניצלתי זאת לקפוץ 
בעד החלון. מצאתי עצמי בשולי יער עבות. חבורת זאבים אימתניים התקרבו 

אלי. נתליתי על ענף עץ וחיכיתי שיסתלקו מן המקום. אך הם המתינו עד שאפול 
לשיניהם. רבע שעה חצי שעה ארבעים דקות. כוחותי אזלו וכבר באתי לשחרר 
אחיזתי מן הענף וכאשר אבדתי אבדתי. ואז איזה נס גדול עשה לי ריבונו עולם 

ישתבח שמו???
שהסיפור הזה לא היה ולא נברא!!!

מה גדול כוחו של הדמיון האנושי לצייר לו ציורי בלהות שלא היו ולא נבראו ועל ידי 
כך להבהיל, להחריד ולרפות ידיו של האדם מלבצע את משימות חייו. וכל כך רבים 
ועֵנפים הם ציורי הדמיון. ובדמיונו הוא נוסע ב"רכבת הלילית" של עוה"ז ה"דומה 
ללילה", ובתרדמתו ה"שודד הגדול" זה יצה"ר וחבורתו פורצים ל"רכבת החיים" 
בוזזים ומשחיתים נוטלים נפשות ונשמות. וגם נסיונו לברוח ממלתעותיו על ידי 
אחיזה באיזה "ענף של תקווה" קלושה מתברר כהליכה "מן הפח אל הפחת"  כי גם 

שם "זאבי ערב" אימתניים מקיפים אותו סביב. 
כוחותיו אוזלים וכן תקוותו ורצון החיים שלו, ולא נותר לו אלא ליפול שלל ביד 
יצרו. אבל יש ודווקא ברגעים אלו מתפכח האדם ומתוך מצוקתו זו הוא דווקא אוזר 
שארית כוחותיו ומתוודע לנשמת חיים שבקרבו, לאמת האלוקית היצוקה בו, ומכוח 
בהירות ההשגה הזו בצירוף האמונה בקדושת אמיתתן של התורה ומצוותיה הוא 
מקיץ לפתע מתרדמתו ומתפכח מ"יין דמיונותיו", וכל חולשותיו מתבררים לו כדמיון 
מתעתע שאין בו ממש והוא מודה מעומק לבו על נס היקיצה מסבך דמיונותיו ויוצא 

למרחב של חירות אישית להמשיך ולסלול דרכו בדרכי  החיים.

פנינים 
לשבת

מה הקשר שבין סוף פרשת קורח 
לתחילת פרשת חוקת?

התשובה היא: הנושא של 'חוקת התורה' הוא 
ההפך הגמור מדעת קורח ועדתו. קורח יצא בדרך 
פילוסופית נגד משה ואהרן, חיפש טעמים מיוחדים 
למצוות התורה, ובהתאם לכך רצה להמציא הלכות. 
אך האמת היא הפוכה לחלוטין. עלינו לקבל את 
דיני התורה כחוקה ממש, בתמימות, כי כך ציוונו ה' 
יתברך שמו ויתעלה, ללא שום נסיון לתת טעמים. 
אמנם הבנת המצוות וטעמיהן דבר גדול הוא, אלא 
שאין ההבנה מהווה תנאי לקיומן. בין אם הובנו 
המצוות לאשורן ובין אם לא, יש להמשיך בקיומן 
כפי שנצטווינו מהבורא יתברך. המבקש לחקור 
לפני שיעשה את מה שנצטווה, הרי הוא כקורח, 

שסופו שאבד ונעקר מן העולם.
)דברי מרדכי, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, במדבר(

"יען אשר לא האמנתם בי"
...דק על דק היה כנראה החטא, תביעה שרק בעלי הרגשה עדינה ביותר יכולים 
להרגיש בה, סטייה קלה מן הציווי, הניתנת להיות רק מרומזת ואפשר לעמוד 
עליה רק מתוך חקירה בקיפולי הלשון הנסתרים של הכתוב... הפגם הזעיר בקידוש 
שם שמים לא בא על תיקונו אלא על ידי "ויקדש בם", וכפי הסבר רש"י )שם(: 
כשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא יראוי ומקודש, וכן הוא אומר 'בקרובי אקדש'."

)שיח שאול על התורה, הרב שאול ישראלי, חוקת(

זאת חוקת התורה
דהיינו,  חקיקה,  מלשון  התורה  חוקת 
שהתורה נחקקה עם האדם, ועל ידי זה 
יוכל האדם לעורר חדווה ושמחה להשפיע 

על ידי התורה הנקרא 'זאת'...
)נועם אלימלך, חוקת(
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מאוד, שממילא תהיה מחוברת בהכרת אמת היותר ברורה, והוספת החן של אחרי הקניין של יראת שמים, בכל לב ובכל נפש, וזה יהיה מדעה רחבה וחפשית מפני חוסר היסוד העיקרי של החיים שהוא יראת-שמים, אז ינהו הכל לרדוף לתכלית קטנו, אז ירגישו כל הלבבות כמה אמולות הן, כמה אין להן שום ערך כשמתמעטת יראת שמים מן העולם, ע"י טמטום הלבבות, בשעה שמגיע המיעוט 
ההרגשה היותר עדינה, המעטרת את חיי האדם.  מידות הראיה, יראה

הרב שלמה אבינר

יחס לבנים עוזבי תורה
שאלה: בזמן האחרון התפרסם שיש הרבה בנים ובנות 
למשפחות דתיות שעוזבים את דרך התורה.  זה עורר 
אצלנו כאב עמוק מאוד, כי אנחנו שני ההורים תמיד 
קיימנו תורה ומצוות במסירות נפש גדולה, וכן הענקנו 
לילדינו חינוך תורני מעולה, ובכל זאת הם פנו לדרך 
אחרת.  אנו תוהים ומייסרים את עצמנו: איפה טעינו?  
השאלה מתחזקת עוד שאחינו השונים חיים באורח 
חיים דתי בינוני וכן חינכו,  וילדיהם יצאו דתיים.  כיצד 
להבין זאת?  זה מאוד מתסכל.  ולבסוף, מה צריך להיות 
יחסנו אל ילדינו, הסתייגות וביקורת, או קרבה ואהבה?
תשובה: אכן שאלות כבדות וכואבות שאלתם.  ובזה 

ארבע נקודות:
א. אינכם אשמים.  קודם כל, עליכם לדעת שלא בהכרח 
אתם אשמים.  גם אם אדם מקבל את החינוך הכי טוב 
שבעולם, עדיין יש לו בחירה חופשית.  אל תאשימו 
את אדם וחוה במה שעשה קין, את אברהם ושרה במה 
שעשה ישמעאל, את יצחק ורבקה במה שעשה עשו, ועוד 
דוגמאות רבות, כולל צאצא משה רבנו שעבד עבודה זרה.
פעם נשאל הגריא"ה הרצוג: אומרים שהתפוח לא נופל 
רחוק מן העץ, אם כן כיצד ּבנֹו חיים )שהיה נשיא המדינה( 
עזב את הדת?  השיב: זה אמור כאשר נושבת רוח מצויה, 
אך כאשר נושבת רוח שאינה מצויה, התפוח יכול ליפול 

רחוק.
אכן, ההורים אינם הגורם היחיד לחינוך.  יש ארבעה 
גורמים: ההורים, בית הספר, תנועת הנוער והרחוב.  והמובן 
של רחוב הוא מכלול ההשפעות הדיפוזיות שזורמות מכל 
עבר, ובימינו הרחוב מאוד חזק.  מרן הרב קוק מדבר על 

רוח הזמן הרעה שנושבת בימינו.
יש אפילו שיר של ביאליק: "כולם נשא הרוח, כולם סחף 

האור, שירה חדשה את בוקר חייהם הרנינה".
ב. סוד הנשמות.  באשר לשאלה למה זה קרה לבניכם 
ולא לאחייניכם, - איננו יודעים. כי  לפעמים המציאות 
תואמת את הפסוק ביחזקאל: "צדיק הוא חיה יחיה... 
והוליד בן פריץ" )יחזקאל יח י(.  איך זה קורה -  איננו 
יודעים.  זה סוד, אומר הרמב"ן בפירושו על התורה 
)דברים כט יז(.  הנשמות שמגיעות לעולם אינן חדשות, 
מלבד יוצאים מן הכלל.  יש להן היסטוריה.  יש נשמות 

ששקעו ביוון מצולה עמוק וד' שולח אותן כדי שיתוקנו.  
ולאיזו משפחה הוא יתברך שולח?  ד' רואה נשמות 
מאוד מסובכות ומאוד נפולות, אז הוא שולח אותן אצל 
הורים מאוד חזקים, שיצליחו לחלצן מן המיצר.  שמא 
תאמר: אם כן נכשלנו, הרי לא חילצנו?!  כן חילצתם, כי 
לולא החינוך הטוב שהענקתם  במסירות נפש, היה גרוע 
עשרות מונים.  יש לדעת ששום מילה טובה של חינוך 
אינה הולכת לאיבוד.  כמו שיש חוק שימור החומר, שימור 
האנרגיה ושימור התנע - כך יש חוק שימור ההשפעה 

הטובה.  היא לא הלכה לאיבוד, היא פעלה לברכה, אך 
לעיתים הדרך ארוכה.

ג. הזיכוך הפנימי.  ומכאן לנקודה מרכזית ביותר.  העיקר 
אצל האדם הוא הזיכוך הפנימי, טהרת הנשמה.  לא די 
בדיבורים של אמונה וברגשות של אמונה, אלא צריך 
שהאדם בתוכיותו יהיה באמת מחובר אל ריבונו של 
עולם.  לעיתים יש אדם שאינו דתי, אך בתוכיותו הוא 
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שיחות הרצי"ה
אורות התחייה ג

שיחות רבנו הרב 
צבי יהודה למאמר 

'אורות התחיה' 
מאת מרן הראי"ה 
קוק בעריכת הרב 

שלמה אבינר
כרך ג'
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