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כאשר קרבו ימי יעקב למות, ביקש לגלות לבניו מה יקרה אתם 
באחרית הימים "ככתוב ויקרא יעקב אל בניו ויאמר: האספו ואגידה לכם 
את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" )בראשית מט א(. ואמנם, ביקש 

יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו שכינה.
לעומת זאת בלעם הרשע, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מגלה לנו 
מה ייעשה עם עם ישראל באחרית הימים: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט 
מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת" )במדבר כד יז(. אמנם 
יעקב אבינו חשש שנסתלקה ממנו השכינה כיוון שיש ח"ו במיטתו, דהיינו 
בבניו, פסול, כמו ישמעאל מאברהם וכמו עשו מיצחק אביו, אבל בניו 
אמרו לו "שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד". כשם שאין בלבך אלא אחד, 
כך אין בלבבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר "ברוך שם 
כבוד מלכותו לעולם ועד" )עיין פסחים נו(. בניו של יעקב אבינו, בקבלת 
עול מלכות שמים שלהם בפני אביהם, מכריזים: אבינו ישראל, אל דאגה, 
אנו מאמינים שד' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה בכל זמן ובכל 

מקום, וגילוי קץ הימין אין בו להוסיף או לגרוע מאמונתנו בד' אחד. 
אבל אומות העולם ושונאי ישראל שבהם, כבלעם ובלק הרשעים, 
הם צריכים לדעת שבאחרית הימים נמחץ ונקרקר אותם כאשר יבואו 

לתקוף אותנו ח"ו )עי' במדבר כד יז(.

נכון לעכשיו, בימינו, ימי הקץ המגולה של קיבוץ גלויות והקמת 
מדינת ישראל, אין זה מספיק לקבל עול מלכות שמים ולהתפלל בשביל 
להסיר את האיום של אויבינו הקמים עלינו להשמידנו ח"ו – אלא צו 
השעה קודם כל להתאחד! וכן להכין את האומה ואת הצבא להגיב 
כשצריך ולהרתיע את האויב האכזרי. ולא די בצבא חזק. בשביל לנצח 
צריך גם רוח גדולה ואמונה גדולה בזהותנו, בייעודנו ובעתידנו שתאחד 
את האומה. קריאתו של יעקב אבינו "האספו... הקבצו" צריכה לעמוד 
לנגד עינינו. ומתוך כך נראה עין בעין בהתקיימות  ד' עוז לעמו יתן ד' 

יברך את עמו בשלום.
בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

המשך למלכות 
אלוקית

הרב יואב אוריאל / 5 רה
פט

לה

מכון מאיר מזמין את הציבור 

להרצאה מפי אֹורי שמי 

בנושא: ספר בראשית
 על פי שפות נסתרות בתורה

הסוד המתמטי בתורה וממצאי המחשב 
בליווי שקפים

שתתקיים אי"ה במוצש"ק פרשת "ויחי" ט"ז טבת התשע"ז 
בשעה 19:30 

במכון מאיר שד' המאירי 4 ירושלים  
(בקומת הכניסה בבנין החדש)

---------------------------------
עזרת נשים פתוחה   Ateret Yerushalayimעטרת ירושלים
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שבע עשרה השנים האחרונות בחיי יעקב היו שנים טובות, טו"ב שנים. 
בניו לידו, יוסף מכלכל אותו לחם לפי הטף, ומנשה ואפרים מצויים אצלו 

תדיר לשמשו וללמוד ממנו.
תמוהה אם כן העובדה שעל פתחן של שנים אלו, כאשר יעקב כבר 
מבין שעשרים ושתיים השנים הרעות  הסתיימו, והוא צפוי כעת לחיים 
אחרים, בוחר יעקב לסכם את חייו בפסימיות לנוכח שאלת פרעה – "כמה 
ימי שני חייך". תשובת יעקב קצרה ונוקבת - "וּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ַּפְרעֹה ְיֵמי 
יגּו ֶאת  ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְוֹלא ִהּשִׂ

ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאבַֹתי ִּבימי מגוריהם".
זוהי תשובה תמוהה ביותר. ראשית - מניין ליעקב שחייו הם מעט, הרי 
העתיד עוד לפניו, וגם ההגדרה שחייו היו רעים היא קשה. אמנם יעקב 
סבל מאוד בעשרים ושתיים השנים האחרונות, אך היו גם שנים אחרות 
של קרבה גדולה ליצחק ולימוד תורה בבית שם ועבר. גם השנים בבית 
לבן היו שנים טובות בהן קמה ליעקב משפחה גדולה, ועושרו גדל מאוד. 

הלזה יקרא 'מעט ורעים'?
המדרש מביא שאכן נענש יעקב על משפט זה "בשעה שאמר יעקב 
והחזרתי לך  ימי שני חיי מעט אמר הקב"ה אני מלטתיך מלבן ומעשו 
יוסף ואתה מהרהר על מדותי, חייך שיחסרו שנים משנותיך שלא תחיה 
כל כך שחיה יצחק אביך דהוא חי כמנין תיבות שיש מן ויאמר פרעה עד 
מגוריהם דהיינו ל"ג תיבות וסכום זה נחסרו שנותיו משנות אביו שאביו 

חי ק"פ שנים והוא חי קמ"ז שנים".
 אך עדיין אין הנפש שקטה. מדוע ידבר כך יעקב?

לא  הכוונה  אין  רעים  'רעים'.  המילה  את  אחרת  לפרש  שביקשו  יש 
חייו  יעקב אומר לפרעה שימי  טובים, אלא לא מאוחדים, לא רצופים, 
גם השפיעו  ותפניות חדות שהם כנראה  היו רצופים בשינויים, עליות 
על מראהו המזדקן. בלשון ימינו היינו קוראים לזה 'חיים במתח גבוה' 
גדולה, בבית לבן,  , עם אינטנסיביות מרובה הנובעת מגידול משפחה 
בין  יעקב  ולבן, מן המתח הפנימי בתוך בית  מההתמודדות מול עשיו 
יעקב היו טובים, מלאים, אך מאוד עמוסים. כך  רחל ללאה. חייו של 
כי מילת רעים  "...ויתכן  והקבלה  מפרש את המילה רעים בעל הכתב 
כאן אינו הפך הטובה כ"א הפזור והפירוד הפך ההתאחדות והתדבקות, 
כמו ורעו דליותיו )ירמיה י"א( שיתפרדו ויתחלקו חלקיו ע"י שבירה כל 
רועיך תרעה רוח )שם כ"ב( תרגומו יתבדרון לכל רוח 'תרועם בשבט 
ברזל ככלי יוצר תנפצם', ר"ל שיתפרדו זה מזה ולא יהיה להם אחדות 
לעמוד נגדך להלחם, 'רעה התרעעה הארץ פור התפוררה' )ישעיה כ"ד( 
התפרדות והתחלקות בין אנשים להיות נבדלים זה מזה כפירורין, ומזה 
עושה שלום ובורא רע )ישעיה מ"ה( מלת רע כאן ענין פירוד החלקים 
פיזור האחדות שאין זה מסכים עם זה, והוא הפך הלשון, שענינו אחדות 

והסכמה שבין החלקים..."
רע אם כן במובן של חוסר רצף. יעקב נאלץ כל הזמן לעבור מאתגר 
טוב אחד למשנהו, אין לו מנוחה בין תפקיד לתפקיד, והתנועתיות הזו 
יחד עם הקושי הקיים על שנות העדרות  נותנת אותותיה על מראהו, 

יוסף.
זו  ואין  יעקב טומנת בתוכה עוד משהו,  אך ליבי אומר לי שתשובת 

התשובה היחידה שניתנת לשאלה הזו.
דומה, שהבעיה אינה בדברי יעקב, אלא בשאלה ששאל פרעה. 

לשאול אדם בוגר 'כמה?' על החיים עצמם, זוהי שאלה חומרית נמוכה 
יומו, כמה אכל, כמה עלה  'כמה' אפשר לשאול על תינוק בן  ושפלה.  
במשקל, כמה גבה. אך חיים של אדם בוגר, על אחת כמה וכמה של אדם 
כמו יעקב אבינו, אינם נמדדים כלל וכלל במושגים של כמה, אלא של 

איך ומה.
יעקב מבין מי עומד מולו. פרעה. אחד שמעריך רק כמויות וחומר. כנגד 
השאלה הזו יעקב עונה ואומר - מי ששם מבטחו בחומר, מי שהכמות 
מעניינת אותו, ימהר לגלות שכל כמות היא מעט מדי, ושבסוף, סופו של 

החומר להכזיב ולהיכשל, והחותמת היא חותמת של רע. 
פרעה הסקרן מעוניין לדעת כמה. כך יוכל למדוד את עצמו מול יעקב. 
מי יותר ממי, מי מבוגר ממי, למי יש יותר. אך יעקב כלל לא מודד את חייו 
במונחים האלו. ה'כמה' הרבה פחות חשוב ליעקב מאשר ה'איך' וה'למה'. 

החוץ משרת את הפנים ולא להיפך.
כאשר ידבר יעקב עם בנו יוסף, סיכום החיים שלו יראה אחרת לגמרי. 
שם יבוא לידי ביטוי ממד האיכות בחיי יעקב, ממד ההשגחה הצמודה 
יעקב  כלפי  המדרש  שהפנה  הביקורת  וכל  אותו,  הקורות  בכל  שחווה 

תתברר  כמשפטים שיעקב עצמו אומר אותם:  
ַאְבָרָהם  ְלָפָניו  ֲאבַֹתי  ִהְתַהְּלכּו  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ַוּיֹאַמר  יֹוֵסף  ֶאת  ַוְיָבֶרְך 
ְוִיְצָחק ָהֱאֹלִהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל 
ְוִיְדּגּו  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְוֵׁשם ֲאבַֹתי  ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי  ַהְּנָעִרים  ְיָבֵרְך ֶאת  ָרע 

ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: 
כעת מתברר שסיכום חייו של יעקב הוא שלא הייתה שניה אחת בה 
לא חש בהשגחה של הקדוש ברוך הוא שרעה אותו, יעקב מלא בנוכחות 
האלוקית המושגחת, על ידי מלאך, זהו סיכום חייו של יעקב כלפי פנים, 
כלפי בניו ונכדיו היודעים את סוד החיים  האמיתיים, שבהם לא מודדים 

כמה ימים היו בחיים, אלא כמה חיים היו בימים.  

הרב אייל ורד

חיים 
  עד 

 העולם

סדרת העשור
של ערוץ מאיר לילדים!
meirkids.co.il עכשיו באתר 
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לפרשה
הרב זיו רוה

 )ליקיר הצנחן מבאר שבע(
 אי אפשר להכיר את ירחמיאל מאז שחזר לעבודה. 
חודשיים הוא שכב בבית חולים, כחוט השערה בין 
חיים למוות, נאבק בדלקת ריאות חריפה. אף רופא 
בלילה  ההנשמה.  ממכונת  עוד  שיתנתק  האמין  לא 
חלמתי  ממנו,  להיפרד  באה  כשכל משפחתו  ההוא, 
עליו. איני יודע אם חלום שמימי היה או שמהרהורי 
ליבי היה, אך ממה שראיתי בחלומי לא סיפרתי לו 
דבר וגם לא אספר. בבית הדין של מעלה, כך בחלומי, 
כפה אב בית הדין את מלאך המוות לתת לירחמיאל 

זה עוד הזדמנות אחת...
אבל  חזר,  באמת  ירחמיאל  אגיד,  ומה  אומר  מה 

השתנה לגמרי... 
לפני כעשרים שנה, בסניף הדואר שאני עובד בו, 
נתמנה ירחמיאל זה על מיון המכתבים למחוז דרום 
אלינו,  אותו  העבירו  אחר  מסניף  אשכנז.  ולארצות 
ומעולם סבור הייתי כי עסק טוב הם עשו לעצמם. 
בוקר  כל  מתפלל  הייתי  הראשונות  עבודתו  בשנות 
באותו  יגיע  שלא  הלוואי  ובכלל  לנפשי  שיעזבני 
יום... ה' יסלח לי. הייתי מרגיש תכופות חוסר נוחות 
בסביבתו גם אם מילה לא היתה יוצאת מפיו. נוכחותו 
אינו  כזה  אדם  שאני.  מי  להיות  בקושי  אותי  עטפה 
יכול להכיר אותי, חשבתי, מאחר שבכל עת אני צריך 
לעמוד בציפיותיו. לבושי הפך רשמי אף שאיש לא 
דרש זאת ממני מעולם. הופעתי החיצונית התאימה 
מאז  הנפשי.  ללבושי  לכך,  לבי  שנתתי  בלי  עצמה 
עבודתי  לעשות  משתדל  אני  עצמי,  את  זוכר  שאני 
נאמנה ומכל הלב. זו מידה טובה שספגתי מאבי. אך 
כשירחמיאל זה מתקרב, נדמה לי שאין מי שעושה 
ועד  מגבת  הדואר  סניפי  בכל  ממני  יותר  טעויות 
סניפנו  מעל  כקשת  נמתחה  הדין  מידת  אנטיפרס. 
מאז דרך זה אצלנו בראשונה, ו'כוננות הספיגה' לא 
היתה נחלתי הפרטית. טכנאי המחשבים חזר לגמגם 
בגיל ארבעים, ובאופן מוזר נעשו אלו שהיו אוהבים, 

מבקרים זה לזה. 

הבנתי  שבו  היום  עד  בקוצים,  זחלתי  שנים  עשר 
בחרתי  נפשי,  בחלישות  אצלי.  היא  הבעיה  שעיקר 
מן החוץ להשפיע עלי בקלות. לא רק  לתת למבט 
למבטו של ירחמיאל אלא באופן כללי נהגתי לייחס 
יותר מדי חשיבות לדרך שבני אדם מסתכלים עלי. גם 
בעודי יושב בדד, טרודה היתה נפשי באופן שאראה 
אם אתנהג כך, או אומר כך, או אתלבש כך. כך היא 
של  השלילית  ההשפעה  של  הרע',  'עין  של  דרכה 
נפש על זולתה בשל הקשר הנעלם שביניהן. החברה 
היא גורם משפיע,  כדברי שלמה המלך, "הֹוֵלְך ֶאת 
ֲחָכִמים ֶיְחָּכם ְורֶֹעה ְכִסיִלים ֵירֹוַע".1 אולם ביחס לזרמי 
עצמו  להתאים  האדם  עלול  הסמויים,  ההשפעה 
לתבניות התנהגות או לציפיות הזולת בלא שימת לב 
כלל. לבסוף הפנמתי שעלי להתבונן בכל דבר שאני 
בוחר להיות מושפע ממנו, ולדחות את מה שזר לחדרי 

נפשי. איני יכול להיות ספוג כל שכן פלסטלינה.... 
הייתי  אוחז  בבקרים,  לדואר  נכנס  כשהייתי   
ימין,  ביד  שמאל  ואגודל  שמאל  ביד  ימין  אגודל 
הייתי לחבר את הבנותי השכליות  כיוון שמשתוקק 
עם חיי המעשיים2, וכך הייתי אומר: "אני אלעזר בן 
חיה, מזרע יוסף שלא שולטת בו עין הרע באתי, כמו 
שכתוב "ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף ֵּבן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין"3, אל תקרא 

עלי עין אלא עולי עין4. 
כדי שאהיה חזק, ולא אתן למבט העין החיצונית 
של הזולת להיות מרכז הכובד המדריך את הנהגתי, 
צריך  איני  עצמי.  בערך  תדיר  להכיר  שעלי  למדתי 
עוד להחביא את עצמי, יש לי דרך שבחרתי, אני זה 
אני וזהו! אם למישהו לא נוח עם דרכי או עם אחת 
פתוח  אני  עצמו.  על  הוא  שיעבוד  נפשי,  מתכונות 
לשמוע אם משהו אצלי דורש תיקון, אך לא אשנה 
מעתה  לעולם.  עוד  להשתייך  או  לַרצות  כדי  דבר 
אהיה שמור בתוך עולמי הפנימי העשיר, ובהשתדלות 
מתמדת להתקרב אל ה'. כדג במצולות, שאין העין 
הרעה שולטת בו, כך אין העין הרעה נוגעת עוד בי, 

"ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ".5
המניעה הגדולה לנאמנות לעצמי עזבה לבסוף את 
עולמי. זכיתי בחסדי ה' לחוות עבודה פנימית מאוד 
משמעותית ומשמחת. גם ירחמיאל חש בשינוי שלי, 
ושאינו מצליח עוד להרקיד אותי בחלילו. לדאבוני לא 
הצלחתי תמיד לחלוק את תובנתי עם חברי לדואר, 
התבוננות  מתוך  נפשי  עוז  דורש  כזה  ששינוי  כיוון 
חברי  נותרו  מודע  לא  פנימי  בשעבוד  כך,  ועבודה. 

לעבודה, עד שירחמיאל חלה...
הכל  יאמן,  לא  החולים,  מבית  חזר  כשירחמיאל 
השתנה! הוא לא מדבר על זה אך פשוט אין מי שלא 
מרגיש. הוא קנה שם בבית החולים עין טובה, זה כל 
החידוש, עבר מרצונו השתלת איברים תרומת אברהם 
לתלמידי  הוא  אף  תרם  הקודמות  עיניו  את  אבינו. 
שהחל  כיוון  הצפה.  שם  יש  שתמיד  למרות  בלעם, 
מתבונן על הנשמה הטובה של עצמו ראשית, ומתוך 
כך גם בנשמה הטובה של כל אדם במקום לתור אחר 
חסרונותיו, הוא מחפש תמיד נקודות טובות ומחברות 
בכולם, נותן מחמאות, מחייך ומכיל. 'ססמוגרף הלב' 
העדין שלי, כבר לא קופץ בסביבתו ל'איזור הסכנה', 
ואיני צריך עוד שום עבודה של התגברות בסביבתו. 
בי,  נותן  שהוא  האמון  את  מרגיש  אני  לראשונה 
יכול לצאת  אני  ומעריך אותי. סוף סוף  גם שמכבד 
ממחבוא הרשמיות, אל עולם חדש של שיחות נפש 
לבוא  יכול  טוב  כמה  מדהים  בינינו.  פורח  שהחל 

לעולם, מאדם אחד שמחליט לתקן מידה אחת... 

1.  משלי יג כ
2. עין אי"ה ברכות נה:

3. בראשית מט כב
4. ע"פ ברכות נה: 

5. ברכות כ

תורה שבעל פה
גם בתורה שבעל פה קיים סדר וישנן מדרגות. 
אנשי כנסת הגדולה הם ראשית תורה שבעל פה. וכן 
יש הבדל בין תנאים ואמוראים. גם בתוך האמוראים 

עצמם ישנן מדרגות בין ראשונים לאחרונים.
 לאחר ההיתר של "עת לעשות לד'"1, המשנה 
היא הכתיבה היסודית הראשונה. הרמב"ם בהקדמתו 
ל"משנה תורה", כותב שהיו אלפים ורבבות שעסקו 
בתורה, עד שנחתמה המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא. 
רבי נתן, תלמידו של רבי יהודה הנשיא, הוא שאמר: 

"עת לעשות לד'".2
 לפעמים מופיע ביטוי בפיהם של אפיקורסים: 
'היהדות היא גלותית, התלמוד הוא גלותי'. נכון, 
התלמוד הבבלי נוסד בבבל, אבל מקורו לפני גלות 
בבל. התלמוד מתחיל מן המשנה, שהיא יסוד תורה 

שבעל פה ושחוברה בארץ ישראל. מהמקור היסודי של 
תורת חיים בארץ החיים, נמשך זרם החיים של הגמרא 
לכל הדורות. הגמרא בעירובין3 מבארת לנו: "כיצד סדר 
משנה", ושם מתברר שהמשנה מתחילה ממשה רבנו, 
והוא לימדּה לבני אהרון, לזקנים ולכל העם. הרמב"ם 
כותב בהקדמתו ל'משנה תורה', שמשה רבנו הנחיל 
לנו את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה. באותה 
תקופה התורה שבעל פה לא נכתבה עדיין, אלא נלמדה 
אך ורק בעל פה. תקופת המשנה התחילה לפני שנכתבה 
התורה שבעל פה. רק לאחר מכן הגיעו זמנים שבהם 
לא היתה ברירה והוכרחו לכתוב את הדברים. המשנה 

סודרה ונחתמה בארץ ישראל, בטבריה.
 כאמור, בתורה שבעל פה עצמה ישנן מדרגות בין 
קודש לקודש. השם היסודי המיוחד שניתן לתורה 
שבעל פה הוא משנה. אמנם המשנה אינה הכול, יש 
עוד אוצרות בתורה שבעל פה, אבל המשנה היא הדבר 
הראשון, היא האל"ף שבאל"ף. בנוסף למשנה ישנם 
עוד דברים שנכתבו על ידי תנאים כמעט בלשון משנה, 
כגון התוספתא. היא נכתבה על ידי רבי חייא ורבי 
אושעיא, והיא מהווה תוספת ליסוד קודש הקודשים 
של המשנה. ויש עוד חיבורים שנקראים בשם ברייתא, 

בהם מתחשבים פחות כיוון שהם לא יצאו ממקור 
הקודש של רבי חייא ורבי אושעיא. הברייתא היא 
כעין משנה, אבל אינה משנה, כפי שמתפרש מעצם 
הביטוי 'ברייתא' שפירושו: חיצונית, מחוץ למסגרת. 
ישנו צורך לשמור על סדרים, גדרים ומחיצות, ולשמור 

על הערכים והמדרגות שבקודש.4

1.  תהלים קי"ט קכ"ו, גיטין דף ס' עמ' א'.
2. ברכות דף נ"ד עמ' א'.

3.  דף נ"ד עמ' ב'.
4. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 132-3.

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

האלבום                             של  גן רוה / פרוייקט מוזיקאלי של המחבר
www.gan-raveh.co.il או סמס ל0528789569

עולי העין.

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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להפטרה
הרב יואב אוריאל

 רמב"ם יומי / ד"ר מיכאל אבולעפיה

אל תהייה אדיש לאף אחד!
השבת אבידה לישראל מצות עשה שנ' )דברים כב א( השב תשיבם לאחיך והרואה 
אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר בלא תעשה שנ' )דברים כב א( לא תראה 
את שור אחיך והתעלמת מהם ובטל מצות עשה ואם השיבה קיים מצות עשה:  )הלכות 

גזלה ואבדה יא, א, רמב"ם, הי"ד החזקה(

''ֹלא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם 
ְלָאִחיָך: ְוִאם ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְוֹלא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוָהָיה 
ִעְּמָך ַעד ְּדרׁש ָאִחיָך אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו: ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו 
ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמָצאָתּה ֹלא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם 

)כי תצא, כב, א-ג(

ושואלים למה מצוות השבת אבדה כוללת עשה ולא תעשה, ועל גזלה האדם 
עובר רק על עשה בלבד? לפי הרמ"ד וואלי על פי רבנו בחיי: לא תראה ותתעלם, 
כאילו לא ראית, כי מוטל עליך להשיבם אפילו כמה פעמים משום ואהבת לרעך 
כמוך. וסודו להשתוות אל ההנהגה העליונה, כי לא ידח ממנו נדח, בין אם יהיה 

הניצוץ מצד החסד, דהיינו ''שיו'' ובין יהיה מצד הגבורה דהיינו ''שורו''. 
עליך להציל את אחיך על ידי שתראה בו את הניצוץ בעומק העיניים שלו, נקודת 
הזכות שתציל אותו מהאבדון הנפשי. בדור של מסכים, באה התורה ומצווה 

עלינו לא להיות אדישים, לשים לב, לילדה הקטנה שרוצה לעבור את הכביש, 
לאיש הזקן היושב בבית אבות ולא מרגיש שאכפת למישהו ממנו, לשכן הרווק 
שהולך לעבור שוב את החג לבד וכד'. גם אם הוא אדם רך כמו שה וגם אם הוא 

נראה קשה כמו שור, אין אדם ללא משמעות. 
וזה כשם שהקב"ה אכפת לו מכל אחד, ולא ברא שום דבר סתם אלא הכל 
בעל משמעות. וטוען הראי"ה קוק: 'ישנם הרבה אפיקורסים, שהם כופרים לפי 
המידה של ההלכה, אבל כשנבין לחקר נפשם, נמצא בהם קישור לתוכן האלוהי 
בצורה נעלמה. ומטעם זה רבה מאוד הנטייה כלפי זכות וחסד בדורנו, אפילו 
לאלה הכופרים המוחלטים' )אורות האמונה 40, 2(. כלומר יש לחבר את האדם 
לנקודת המשמעות של חייו ו'משמעות החיים' אינה מתמֵצית בעונג כפי שטענו 
הפסיכואנאליסטים אלא 'כל יצור אנושי הוא ייחודי וכל מצב חיים הוא חד פעמי. 
התפקיד הקונקרטי של כל אדם מכוון לייחודיות ולחד פעמיות הללו' )הרופא 
והנפש, ויקטור פרנקל, עמ' 73(. כלומר 'ַאל ְּתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, ְוַאל ְּתִהי ַמְפִליג 
ְלָכל ָּדָבר, ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה ְוֵאין ְלָך ָדָבר ֶׁשֵאין לו מקום' )אבות ד, ג(.

''ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול 
ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש 

ם'' )ישעיה כז, יב-יג( ִּבירּוָׁשלִָ

הלכות גזלה ואבדה: פרק י"א

מהו תפקידה של המחלוקת?
בשבוע שעבר ראינו שלכל אדם מישראל יש מה ללמוד 
ומה ללמד. הפעם נסקור את תולדות המחלוקת בישראל 

וננסה להבין מה תפקידה של המחלוקת? 

מחלוקת? מושג חדש יחסית
בקהילה מסוימת התווכחו כל הזמן האם מנהג הוא לעמוד 
בשעת קריאת התורה, או שמנהג הוא לשבת. יום אחד 
הם החליטו לשאול את הרב "האם המנהג הוא לעמוד 
בקריאת התורה?" הרב חיפש בכל הספרים שלו "לא, 
זה לא המנהג" אמר להם. "אז האם המנהג הוא לשבת 
בקריאת התורה?" הם שאלו אותו. הרב חיפש את התשובה 
בספרים הנדירים ביותר "לא, זה לא המנהג" אמר הרב. 
"אז מה נעשה? אנחנו כל הזמן מתווכחים" אמרו לו 

בתסכול. השיב להם הרב: "זה המנהג!"
השאלה היא כמה קדום הוא המנהג להתווכח ולא 
להכריע? חז"ל אומרים שהמושג 'מחלוקת' הינו חדש 
יחסית "מתחילה לא היו מרבין מחלוקת בישראל" )סנהדרין 
פח, ב רבי יוסי(. ומה היו עושים כאשר התעורר ספק 
הלכתי? בתחילה היו מבררים את הספק בבתי הדין 
המקומיים ואם לא הצליחו להגיע להכרעה, היו עולים 
לירושלים לברר את הספק בבתי הדין בפתח הר הבית 
ובפתח העזרה. אך אם שוב לא הגיעו להכרעה, היו מעלים 
את הספק לסנהדרין בלשכת הגזית, אם לא היתה לדיינים 
מסורת לגבי הספק, היו מכריעים לפי דעת הרוב "רבו 
המטמאים – טמאו, רבו המטהרין – טהרו" )סנהדרין 
שם(. אך כאשר בטל בית הדין הגדול ולא היתה דרך 
להכריע במחלוקות "רבתה מחלוקת בישראל" )רמב"ם 

הל' ממרים א, ד(. 

המחלוקת הראשונה בישראל
המחלוקת הראשונה שלא הצליחו להכריע בה, היתה 
בראשית תקופת הזוגות, לקראת סוף ימיו של יוסף בן 
יועזר, בשאלה האם מבצעים 'סמיכה' על הקרבן ביום טוב? 
)'סמיכה' היא כאשר בעל הקרבן סומך ידיו על ראש הקרבן 
ונשען עליו בכל כוחו(. עד לתקופת הלל ושמאי המחלוקת 
לגבי הסמיכה ביום טוב היתה המחלוקת היחידה שהיתה 
בעם ישראל שנותרה ללא הכרעה )ירושלמי חגיגה ב, ב; 

רש"י בבלי חגיגה טז, א(, אך בתקופת הלל ושמאי היו 
שלוש שאלות נוספות שנחלקו בהן ולא הצליחו להגיע 

להכרעה )שבת יד, ב(. 
שאלה: מדוע אומרים חז"ל שהמחלוקת הראשונה היתה 
רק בתקופת יוסי בן יועזר? הרי מצינו שהיו מחלוקות 

לפני תקופתו!
תשובה: צריך להבין את משמעות המושג 'מחלוקת', בגמ' 
בחולין )נה, ב( נאמר שלא נחלקו רבי מאיר וחכמים. אך 
רב נחמן בר יצחק מסביר את הביטוי "לא נחלקו" במילים 
הבאות: "מאי לא נחלקו? לא עמד רבי מאיר במחלוקתו". 
רבי מאיר בסופו של דבר הודה לחכמים ולכן כאשר מגיעים 

להכרעה במחלוקת, אין זה נחשב מחלוקת. 
ולכן, כאשר חז"ל אומרים שהמחלוקת הראשונה היתה רק 
בתקופת יוסי בן יועזר, הכוונה היא שזו היתה המחלוקת 
הראשונה שלא הוכרעה. אמנם היו מחלוקות קדומות 

יותר, אך כולן הוכרעו. 

מחלוקת ורבגוניות
שאלה: מדוע נותרו דווקא בתקופת הזוגות מחלוקות 

ללא הכרעה, אף שהסנהדרין היתה קיימת? 
תשובה: מה היה החידוש בתקופת הזוגות? עד לתקופת 
הזוגות היה חכם אחד בכל דור שהיה למעשה גדול הדור. 
לדוגמא: בתקופת שמעון הצדיק הוא היה גדול הדור. 
ובתקופה לאחר מכן, אנטיגנוס איש סוכו היה גדול הדור. 
אך מתחילת תקופת הזוגות, היה יותר מחכם אחד בכל 
דור. לדוגמא: בדור הראשון של תקופת הזוגות, יוסי בן 
יועזר ויוסי בן יוחנן היו שניהם מנהיגי וגדולי הדור, אחד 

היה נשיא והשני היה אב בית דין. 
אנחנו יכולים לראות דבר מדהים: עד לתקופת הזוגות 
לא היתה מחלוקת שנותרה ללא הכרעה כי היה חכם 
אחד בלבד שהיה גדול הדור, ואילו מתקופת הזוגות 
המושג 'מחלוקת ללא הכרעה' בא לעולם כי היו שני 
חכמים שהיו גדולי הדור )ראה: אגרת שרירא גאון; פתיחת 

המאירי לאבות(. 
אם כן, לפי הבנה זו, המחלוקת לא באה לעולם בתקופת 
הזוגות מתוך מקום של חולשה, אלא דווקא מתוך מקום 
של חוזק. המחלוקת לא נבעה מתוך 'עוני רוחני', אלא 

מתוך 'עושר רוחני'. לא הצליחו להכריע את המחלוקת 
בתקופת הזוגות, בגלל עושר הדעות, בגלל הגדלות הרוחנית 
של שני החכמים בדור. ]כל זה היה נכון עד לסוף תקופת 
הזוגות, אך לאחר מכן מתקופת תלמידי הלל ושמאי 
ואילך, הועם אורה של המחלוקת – ראה: סנהדרין פח, ב[.  

תפקיד המחלוקת: הפריה הדדית
הרב הוטנר מוסיף ואומר שהמחלוקת מגדילה למעשה 
ומאדירה את התורה. השיטות השונות שנולדות מתוך 
הספק ההלכתי הן למעשה הרחבת התורה שהרי "אלו 
ואלו דברי אלוקים חיים" )עירובין יג, ב(. השיטות השונות 
מביאות לידי הפריה הדדית וכאשר מצרפים את כל 
השיטות יחד מגיעים להבנה נפלאה שלא היתה קיימת 
לפני כן. צא ולמד כמה העשירה המחלוקת את אוצרות 
הרוח של עם ישראל במהלך הדורות. )פחד יצחק חנוכה ג(. 
ולכן חז"ל מדריכים את הלומד להאזין לצלילים שמופקים 
מכל הדעות "אף אתה עשה אזניך כאפרכסת, וקנה לך 
לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים, 
את דברי אוסרין ואת דברי מתירין, את דברי פוסלין ואת 
דברי מכשירין" )חגיגה ג, ב(. ולכן, דווקא המחלוקת מביאה 

לידי העמקת ההבנה.

בפעמים הבאות ננסה לברר כיצד  ייתכן ששתי שיטות 
יכולות להיות נכונות בו זמנית, אף שההלכה נפסקה לפי 
אחת מהן? וכמו כן, נברר מהו המבחן למחלוקת לשם שמים?

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

המחלוקת 
והאחדות

חלק ב

נתן קוטלר
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כאשר קרבים ימי דוד למות, הוא קורא לשלמה בנו ומעביר לו 
את שרביט המלוכה על ישראל. כדי להבין את משמעותו של מעמד 

זה, יש להיזכר במהות מלכות דוד.

מלכות דוד – מלכות ה'
דוד המלך איננו מלך כשאר המלכים, אלא הוא מנהיג מסוג אחר – 
מנהיג שנועד למלא את מטרות הקב"ה ולא את המטרות האנושיות. כבר 
בשליחות שמואל למנותו הודיע הקב"ה לשמואל כי מדובר במינוי 'לצורך' 
הקב"ה: "ַמֵּלא ַקְרְנָך ֶׁשֶמן ְוֵלְך ֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי ִּכי ָרִאיִתי ְּבָבָניו ִלי 
ֶמֶלְך" – "שהוא יהיה מלך לי לשמור מצותי" )שמואל א טז, א ומצודת דוד(. 

על דוד המלך נאמר: "ְלָדִוד ִמְזמֹור ְנֻאם ה' ַלאדִֹני ֵׁשב ִליִמיִני" – "המשורר 
אומר בשביל דוד... יצייר שכסא דוד הוא כסא ה' כמו שכתוב 'וישב שלמה על 
כסא ה' למלך', כאלו ה' יושב על כסא ההנהגה להנהיג את ישראל בהשגחה 
מיוחדת, כמלך המנהיג את עמו, ודוד יושב על כסא המלוכה לימינו" )תהלים 

קי, א ופירוש המלבי"ם שם(.

הבחירה הישירה בדוד על ידי האלוקים מתפרשת גם בתהלים )פט, כא-
כז(: "ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו... ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו ּוִבְׁשִמי 
ָּתרּום ַקְרנֹו... הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי". בפסוקים אלו מבואר 
כי כל כוח מלכותו של דוד הוא מן הקב"ה, ועל כן גם תהיה מלכותו נצחית 
כמלכות ה' – "ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו. ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו 

ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים" )שם, כט-ל(. 

על בסיס הבנה זו יובנו דבריו האחרונים של דוד לשלמה.

על שלמה להשלים את חשבונות אביו
ראשית מצווה דוד את שלמה בציווי כללי לשמור את תורת ה', למען 
תימשך שושלת מלכות דוד לעולם. לאחר מכן מצווה דוד את שלמה שלושה 
ציוויים – הוא מורה לשלמה כיצד עליו לנהוג ביחס לשלושה אישים, אתם 

נותר דוד בחשבון פתוח מאירועי חייו )יואב, ברזילי הגלעדי ושמעי(.

המהות המשותפת לשלושת הציוויים הללו היא עצם הציווי על שלמה 
להיות עסוק בהמשכת דוד. בראש דאגותיו עליו לשקוד על יצירת המשך 
ישיר לחיי דוד. יכול היה דוד לברך את שלמה ולצוות עליו ללכת בדרכים 
המתאימות לו עצמו; אולם בציווי הראשי של דוד לשלמה הוא מעביר לו 
את המסר כי כיסוד מלכותו עליו לזכור תמיד את היותו הממשיך את דוד. 
כך יזכה אף הוא לכוון את המלכות על פי רצון ה' שכונן את מלכות דוד, 

ולא רק על פי האילוצים החומריים שעוד יופיעו. 

ובקיצור: על הדגל של מלכות שלמה צריכה להיחרט דמותו של דוד. 
החיד"א מפרש )בפירושו חומת אנך על פרק זה( כי ביסוד הצוואה לשלמה 
עמד הציווי לשנן תמיד את היותו בן דוד: "'ויצו את שלמה בנו לאמר וכו'' 
– שמעתי מי שפירש שכוונת דוד ע"ה לצוות את שלמה שתמיד יאמר: "אני 
בן דוד" כלומר, וצריך אני ללמוד ממעשיו הטובים. וזה שאמר: 'את שלמה 

בנו לאמר' – ציוהו שתמיד יאמר שהוא שלמה בנו ובזה ימנע מהחטא".

בהתאם לכך, לאורך כל דורות מלכי יהודה אנו מוצאים במלכים ובדברי 
הימים שאלה בסיסית שבה נבחן כל מלך ממלכי השושלת: עד כמה דומים 

דרכיו לדרכי דוד.

האם פעל שלמה על פי צוואת אביו? עוד לפני שהנביא מספק לנו תשובה 
מפורטת על כך, הוא מודיע באופן ברור את התשובה העקרונית. בפסוק יב 
החותם את ההפטרה אומר הנביא: "ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו 
ְמאֹד". הרלב"ג מפרש שפסוק זה בא לומר ששלמה המשיך במעשיו את דוד. 
מלכותו של שלמה הוכנה והצליחה משום שהיא כוונה כולה להוות המשך 

ישיר של דוד, בחיר ה'.

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

להפטרה
הרב יואב אוריאל
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מחמאות, הן סוג של שפה, שיש ללמוד ולתרגל כמו כל שפה. חשוב שהבית 
יכיל את יכולת ההבעה הזאת. אמנם, כמו שכל שפה מתחילה בתודעה 
מסוימת, גם כאן "להחמיא" - זה דורש תפיסה של ראיית הטוב בזולת.  
יש כאלה שנוטים להאמין, שאם נבקר את עצמנו על כל צעד ושעל, נהיה 
אנשים טובים יותר ולא כן הוא. הביקורת היא שפה שלילית ולכן היא יוצרת 
אנרגיה שלילית שיש בה כעס עצמי, שגורם לאדם לראות את עצמו תדיר 
באופן שלילי. מכיוון שזו שפה שאדם מתרגל לדבר בה כלפי עצמו, הוא 
משתמש בשפה זו, גם כלפי הזולת. לכן, כשאדם יסגל לעצמו ראייה חיובית 

וישקף אותה כלפי חוץ - כך תיווצר שפה של מחמאות.
מחמאות נאמרות לא רק כש"מגיע" או "מוצדק", אלא שהמחמאות הן 
צורך מצד עצמן. הן חלק ממצוות "ואהבת לרעך כמוך.." כי מי לא היה 
רוצה שיראו בו את הטוב?! לכן, ראוי ורצוי לראות את המחמאות כחלק 

מחובות בני הזוג זל"ז.
מחמאה היא מזון חיוני לנפש. יש בני זוג שמבחינתם אם התפקוד 	 

הטכני טוב בביתם, אזי הכל בסדר כביכול, בעוד שאינם מודעים 
לחוסר במחמאות. ההכרה בצורך הנפשי הזה תסב את תשומת לבם 
לחוסר ותגרום להם ללמוד כיצד למלא את הצורך. תפקודים  טכניים 
שמלווים במחמאות, ממקדים את המבט הזוגי לקשר שביניהם, כאשר 
התפקוד הטכני הוא רק אמצעי לכך. לדוגמא: "משמח אותי כשאתה 
לומד עם הילדים ואני נהנית להקשיב..". או: "ההשקעה שלך בסידור 
הבית מרחיבה את הדעת.." כאן לדוגמא, הלימוד עם הילדים והסדר 

בבית משמשים גם לשיקוף היחס האישי בין בני הזוג.
כשהבית מכיל גם את שפת המחמאות, נוצרת תחושה של ראייה הדדית. 	 

כך שכשרוצים לדבר על קשיים שביניהם, יש מצע של ראיית הטוב 

וקנה מידה נכון, שמאפשר מציאת פתרונות לקשיים בצורה עניינית.
כאשר יש מתח/אכזבה/כעס וכד' בין בני הזוג, קשה לומר מחמאה. 	 

כעת, אפשר להחמיא על עובדות, כגון:"תודה שפינית את השולחן". 
או: "תודה שהבאת את הקניות בזמן, כך שאספיק לבשל ולצאת".  
כאילו אומרים: "למרות שיש מתח בינינו, אני רואה את מה שאת/ה 

עושה למעני". 
הדדיות בהבעת מחמאות נוצרת לא ממקום של דרישה לקבל מחמאה, 	 

אלא כשצד אחד נותן כי הוא רוצה לתת ועושה את מה שהוא מאמין 
שנכון, גם אם אינו מקבל מחמאות מבן הזוג. הנתינה שלא על מנת 
לקבל, יוצרת אווירה חיובית ומוטיבציה והתעוררות להחמיא. לדוגמא: 
יש לאיש טינה על כך שאשתו אינה מעריכה את מאמציו במקלחות 
הילדים. כשהוא רואה את הכביסה הנקייה שלו מקופלת, הוא חושב 
לעצמו:"כמו שהיא לא מעריכה אותי, למה שאחמיא לה על הכביסה??!". 
אך במחשבה שנייה הוא יאמר לעצמו:" זה שהיא לא מחמיאה לי, זה 
לא שייך לכך שמגיעה לה מחמאה על הטיפול המסור שלה בבגדים 
שלי. מחובתי להכיר טובה ולהודות לה". בבחינת מטבע הלשון של ר' 

נחמן:"זה מעשה שלי וזה מעשה שלה" )משל החכם והתם(. 
בשבוע הבא, נמשיך לברר סוגי מחמאות ונקבל משימות לתרגול, כדי להגיע 

למצב ששפת המחמאות תהיה חלק טבעי בחיי הנישואין.
 

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

אסתר אברהמי

מחמאות בנישואין )חלק שני(

 כלות יקרות!
מוזמנות למצוא את האחת והיחידה, המתאימה...

  בגמ"ח שמלות ממעצבות,
 הינומות,

עששיות, וכרטיסים לשבע ברכות.
 שמלות לאם החתן/הכלה.

מובטח יחס אישי.
בואו בשמחה!

ליצירת קשר: רבקה ברר-054-7535532

בס"ד

בואי כלה

05
2-
55

56
10

1

גמ"ח 

שמלות כלה ואביזרים לכלה יתקבלו בברכה.

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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ֹלא ִהְסַּפְקִּתי ַלְחׁשֹב ָמה ַלֲעׂשֹות ִעם ָּבַני ֶׁשֵאיָנם הֹוְלִכים 
ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה, ְוִהֵּנה מּול ָאֳהִלי ֲאִני רֹוֶאה ִמְׁשַלַחת ְּגדֹוָלה ְמאֹד 

ֶׁשל ְזֵקִנים ְמֻכָּבִדים.  ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל]1[.
- ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְלָאֳהִלי ַהַּדל.

- ָּברּוְך ִּתְהֶיה ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא.
- ְּבָמה ָזִכיִתי ַלָּכבֹוד ַהָּגדֹול ַהֶּזה?

- ֹלא ָנִעים ָלנּו לֹוַמר ְלָך, ֲאָבל ַחָּיִבים ָאנּו לֹוַמר זֹאת.  ָאנּו 
ַמֲעִריִכים אֹוְתָך ְמאֹד, ְואֹוֲהִבים אֹוְתָך ְמאֹד.  ֲאָבל ַאָּתה 

ָזַקְנָּת]2[.
- ַוַּדאי. זֹו ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם. ֲאִני מֹוֶדה לד' ַעל ָּכל יֹום.
- ָלֵכן ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַמּנֹות ׁשֹוֵפט ִּבְמקֹוְמָך.  ַאָּתה ְּכָבר 

ֶנְחַלְׁשָּת]3[ ְוׁשֹוֵפט ַחָּיב ִלְהיֹות ָחָזק.
ּוְלַצֲעֵרנּו ָהַרב ָּבֶניָך ֵאיָנם הֹוְלִכים ְּבַדְרְּכָך ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים 

ְלַהְחִליף אֹוְתָך.

- ִאְמרּו ִלי ַרּבֹוַתי, ָמה ַאֶּתם רֹוִצים.
- "ִׂשיָמה ָלנּו ֶמֶלְך ְלָׁשְפֵטנּו ְּכָכל ַהּגֹוִיים" ]2[.

ָהִייִתי ָהמּום ]4[. ֲאִני ֵמִבין ֶׁשֵהם רֹוִצים ֶמֶלְך. ַּגם ֲאִני רֹוֶצה 
ֶמֶלְך.  ַאֶּתם ַוַּדאי זֹוְכִרים ֶאת ְּתִפַּלת ִאִּמי מֹוָרִתי  ַחָּנה : "ְוִיֵּתן 

עֹז ְלַמְלּכֹו ְוָירּום ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו"]5[.  ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶמֶלְך ָקדֹוׁש 
ְוָטהֹור, ְוֹלא "ֶמֶלְך ְּכָכל  ַהּגֹוִיים".

- ַרּבֹוַתי, ְּתנּו ִלי ְזַמן ִעם ַעְצִמי ְוִעם ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְוָאִׁשיב 
ָלֶכם ְּתׁשּוָבה.

1.   שמואל א  ח  ד.
2.  שם   ה.

3.  שם  מצוד"ד.
4.  שם   ו.

5.   שמואל א  ב  י.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 20   ִׂשיָמה ָלנּו  ֶמֶלְך
לילדים
באהבה

הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
הגענו לפרשה האחרונה בספר בראשית, ספר האבות והאמהות 

של עם ישראל, חומש שמלמד אותנו על בריאת העולם ובחירת ה' 

באברהם שיתחיל את הדרך ויקיים את האומה שה' בחר בה. 

בפרשה שלנו יעקב מברך את כל בניו ומספר להם מה טמון בכל 
אחד מהם.

כשמסתכלים על הפרשה אפשר ללמוד על השוני בין כל אחד ואחד 

מהאחים. כל אחד מקבל ברכה אחרת, כל אחד הוא מישהו שונה ויש 

לו תפקיד וייעוד שונה, אבל לכל אחד יש את המקום שלו שהוא חשוב 

ונצרך בתוך המכלול, רק יחד הם ירכיבו את עם ישראל שמכיל את 
כל החלקים השונים.

בדורות הקודמים של האבות הייתה דרך אחת שבה האב הנחיל 

לבנו את המסורת, לא היה מקום לשוני או לדרכים שונות, מי שלא 

היה בדרך המתאימה לא המשיך את השרשרת. ואילו כאן אנחנו 

רואים ומבינים כי כל מרכיב הוא חשוב כדי לפתח ולהקים את האומה 
הגדולה שבדרך. 

הפרשה שלנו נגמרת בפטירת יעקב ויוסף, והעם היהודי שיושב בארץ 

גושן הוא לא עוד משפחה קטנה של יעקב ובניו, אלא עם רב. וזה 

הפתח לתחילת החומש הבא, חומש שמות, שיספר לנו וימנה את כל 

היורדים מצרימה ואת כל קורות עם ישראל במצרים.

במעבר בין חומש בראשית לחומש שמות אנחנו יכולים לראות עד 

כמה אנשים שונים, ואיך מתוך השוני יכול לצמוח עם שלם גדול 
ומיוחד.

שבת שלום, אהבה פז

♥ 

סדרת "הסוד של ירושלים" 
בשיא המתח, האם החברים 

יצליחו לעזור לחלקיהו 
ולהציל את בית המקדש? 

חכו ותראו!

♥ 

ו"באבא ליום אחד" מחכה 
לנו השבוע פרק מיוחד על ילדה 

צעירה שמצטרפת לאביה 
סמח"ט גולני! מעניין לראות איך 
היא תשתלב בצבא של הגדולים
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

כשמתגדל השעמום והעיצבון בלבו של אדם, ידע שממקור 
היגון וממחשכי השיממון יבוא הששון ואור החיים, כי תוהו 

ובוהו קדמו לעולם הבניין, ואורות מאופל אמר ויהי.
שמונה קבצים ק, פז

הרב שלמה אבינר

שמעתם על אזרח-חייל? ראיון
ש: כמה החלטות אומללות של צה"ל בזמן האחרון הביאו 
רבים לתהות אם אכן יש עדיין מצוה להתגייס.  כיצד 

להשיב להם?
ת: אין מה להשיב, כי אין כאן שאלה.  זו לא שאלה, זו 
שטות, ודאי שיש להתגייס!  כל אזרח הוא חייל וכל 

חייל - אזרח.
ש: איפה זה כתוב בתורה?

ת: לא כתוב.  אין צורך לכתוב דברים המובנים מאליהם.  
התורה ניתנה לחכמים ולא לטיפשים.  לכן אין פסוק 
מפורש: 'לך לצבא'.  אבל כאשר התורה סופרת את בני 
ישראל, היא סופרת מבן עשרים שנים ומעלה כל יוצא 
צבא בישראל.  כלומר מי שאינו יוצא לצבא, לא סופרים 

אותו...  זה הכלל, כל אזרח הוא חייל.
מקצועי  צבא  היה  בהם  העולם,  אומות  לעומת  ש: 

במשכורת...  
ת: לא בכולן.  באתונה העתיקה, לא היו מקצוענים אלא 
אזרחים – חיילים שביניהם שררה סולידריות.  הם נלחמו 
לא עבור הכסף, אלא עבור האל)ים(, העיר והחברים 
לנשק.  העיר היתה נתונה במלחמה, וכל אזרח הבין 
שהוא חב את חייו להגנתה.  היתה לו אדמה, היתה לו 
משפחה, היתה לו עבודה, ויחד עם זה הוא היה חייל.  
וכמובן מי שנפל בקרב, זכה לכבוד מכולם.  זה הגיוני, 
האזרחים הם המחליטים שיוצאים למלחמה, והם היוצאים 

בעצמם למלחמה.
ש: אך אחר כך היו בכל העולם חיילים שכירים?

ת: נראה שבעידן המודרני הראשונים שחידשו את האזרח-
החייל היו שווייץ לפני יותר ממאתיים שנה.  השירות 
היה חובה וכל אזרח היה גם חייב לדאוג לעצמו לנשק. 
זה גם איחד את שווייץ.  יש שם כל מיני אנשים, כל מיני 
דתות, כל מיני שפות, כל מיני תרבויות, והצבא גיבש את 
כולם והדביק את כולם.  נשבה אידיאולוגיה רומנטית של 
האזרח-החייל, עניו, עובד כפיים ומוכן להגן על מולדתו.

ש: הגיוני!
ת: הגיוני מאוד.  הפילוסוף הצרפתי רוסו כתב בזמנו 
שאסור למדינה להישאר בלי מגינים, אבל מגיניה 
האמיתיים הם אזרחיה.  כל אזרח חייב להיות חייל, 

מתוך חובה, ולא מתוך מקצוע.  כך צריך להיות בכל 
מדינה חופשית.

ש: אז מה? האם עלינו ללמוד רעיון זה מהגויים?  קבל 
את האמת ממי שאמרה.

ת: ודאי לא.  לנו היה צבא-עם לפני כולם, לפני שכל 
אלה נולדו.  אצלנו כולם חיילים לכל החיים: צעירים 
וזקנים, סדיר ומילואים, ימין ושמאל, דתיים וחרדים, 

בריאים וחולים...

ש: חולים?!
ת: כן.  יש תפקידים בשביל חולים, יש תפקידים בשביל 
נכים, יש אפילו תפקידים עבור חיילים עם בעיות נפשיות.  
כולם לדגל! ואז נוצרת מין תרבות שמאחדת את כולם. 
ש: דווקא בזמן האחרון יש שהביעו שנאה לרמטכ"ל 

בגלל שנשפט חייל...
ת: ידוע .ידוע.  אסור לשנוא.  אנו אוהבים את כולם.  את 

החייל ואת הרמטכ"ל.  זה הכלל.  אזרח-חייל.  

סדרת פירוש מאת הרב שלמה אבינר
על הקדמת הרמב"ם למשנה,
הקדמת הרמב"ם לפרק חלק 

ושיעורים בשמונה פרקים

₪ 126*

₪ 210

לרגל כ' בטבת - יום השנה לפטירת הרמב"ם

מבצע 'הקדמות הרמב"ם'!

*איסוף עצמי ׀ מחיר לכרך: 42 ₪ ׀ בתוקף עד כ"ד טבת תשע"ז (22.1.17)

שלושה כרכים
בכריכה קשה

4
4

02-6233987
www.HavaBooks.co.il

96  181

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


