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הרבנית ריבה זוננבליק / 3

שיחה של מנקי רחובות 
בירושלים

סיפור - גבע ראפ / 5

טובת ה' גם 
בשעת הצרות
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מדור לילדים  
עמוד 7

'מכון מאיר' משתתף באבלם הכבד של משפחת קליין על 
פטירתו של האי גברא, אוהב ישראל, תורתו וארצו

ר' אלי קליין ז"ל
ששירת במסירות כחבר הנהלת 'מכון מאיר' ותרם מניסיונו 
וחכמתו לחזק את תנועת השיבה ליהדות ברוח של אהבת 

הבריות ואהבת הארץ
בנחמת ציון וירושלים תנוחמו

הרב דב ביגון
חברי ההנהלה ובית "מכון מאיר"

מכתב לאבא ואמא 
האהובים שלי.
אסתר אברהמי / 6 ת

גיו
זו

אחיזתנו בארץ 
פעמיים בכל יום אנו אומרים בקריאת שמע: "ולמדתם אותם את 
בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך… למען 
ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ד' לאבותיכם לתת להם 

כימי השמים על הארץ" )דברים יא יט-כא(.

יש קשר בין הלימוד ואופן הלימוד של התורה לבין ריבוי ימינו על 
הארץ, כהסברו של רש"י שם: אם עשיתם כן, ירבו ואם לאו, לא ירבו. 
וכהסברו של הרמב"ן: שיש ללמד את בנינו באופן שידברו בם בכל 

העתים שידעום ויבינו אותם וטעמיהם.  

גדולי חכמי ישראל, בלומדם את התורה לעומקה, הבינו את הקשר 
החי בין עם ישראל לארץ ישראל, וקמו ועשו מעשה – עלו לארץ ישראל 
למרות הקשיים והסכנות. ביניהם: רבי יהודה הלוי, הרמב"ם, הרמב"ן, 
האר"י ז"ל וגדולי המקובלים בצפת, מרן יוסף קארו זצ"ל, אור-החיים 
הקדוש, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א ועוד רבים מגדולי 

התורה בכל הדורות.

נכון לעכשיו, אנו רואים בחוש כיצד הקשר לארץ ישראל עמוק 
הוא אצל אותם הקשורים ללימוד התורה בכלל ולפנימיות התורה בפרט. 
ולהפך, לצערנו הולך ומתרופף הקשר לארץ ככל שמתרחקים מהשורשים 
היהודיים. המאבק על אחיזתנו בארץ חיינו, כולל היום, צריך להתנהל לא 
רק במישור הפוליטי, אלא, ובעיקר, צריך להיות מונחל במערכת החינוך 
בישראל. ולא רק בגלל ריבוי ימינו על האדמה שד' נשבע לאבותינו ולנו 
אלא גם בשביל לאחד את החברה הישראלית. כידוע, העץ מתאחד לא 
בענפים אלא בשורשים. כך גם האומה מתאחדת בשורשים. יש לחזק 
ולאחד את כל אותם כוחות באומה הדוגלים בשיבה לשורשים היהודיים 
באהבה ובאמונה. ומתוך כך נמשיך לצעוד בבטחה במעלה הדרך עד 
שנראה עין בעין כיצד "לא יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן ד' 
אלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם" )דברים יא כה(.

מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

ביום חמישי כ"ב כסלו התשע"ז 
יתקיים יום עיון 

לקראת חנוכה
פרטים בגליון הבא ובערוץ מאיר

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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להפטרה
הרב יואב אוריאל

 רמב"ם יומי / ד"ר מיכאל אבולעפיה

מקווה ותקווה
כל הטמאים בין אדם בין כלים בין שנטמאו 
טומאה חמורה של תורה בין שנטמאו בטומאה 
של דבריהם אין להם טהרה אלא בטבילה במים 

הנקווים בקרקע. )הלכות מקואות א, א(

יש מציאות של טומאה, אטימות, קרירות, ניתוק 
מהחיים. ויש מציאות של טהרה, חופש, חום הלב, 
יצירה. האטימות מופיעה כשהאדם מרגיש מרוחק, 
מעצמו, מזולתו, מה', במצב של חיי הרגל, בלי עליות 
וירידות, הכל כמו עיגול, כלומר מרגיש שעמום, 
טובע, מיואש. ואז יש תקווה, המקווה, המקום 
שבו ניתן להתחיל הכול כל פעם מחדש כאילו לא 
נפל, כאילו לא היה חטא, לחזור לתשובה שקדמה 
לעולם. המקווה הוא כמו הידיים הפשוטות אל 
הטובע ומצילות אותו, כי בכל מצב של טומאה יש 

אפשרות לחזור לטהרה. 

הבריאה  של  השלישי  ביום  התחיל  הכל 
ַמִים ֶאל  כשאלוקים אמר: ''ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהּׁשָ
ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה ַוְיִהי ֵכן: ַוִּיְקָרא ֱאֹלִקים 
ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים ַוַּיְרא ֱאֹלִקים ִּכי 
טֹוב''. )בראשית א, ט-י(. אחרי יצירת הרקיע ועולם 
הפירוד בין המים העליונים והתחתונים - יצירה של 
המחלוקת - אלקים ברא מקווה, המאפשר לאחד 

מחדש את הקרעים, לחבר מחדש בין הנפרדים. 

יש קשר עמוק בין סוף התורה לתחילתה. בסופה 
כתוב: ''ּוְלכֹל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה מֶׁשה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל'' )דברים לד, יב(. ורש"י 
מפרש: - שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם 
שנאמר ואשברם לעיניכם והסכימה דעת הקב"ה 
לדעתו שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת )רש"י, 
שם(, כלומר מסופר על שבירת הלוחות בעקבות 
חטא עגל הזהב, וכעת מסופר על המקווה. משה 
רבנו שבר את הלוחות כי לא הייתה התאמה בין 
המציאות של העגל לבין לוחות התורה העליונה, 

היה פירוד בין האידיאל העליון לבין המציאות. 

כל כלי וכל אדם ניתן לטהר מחדש על ידי 
טבילה במקווה, אבל יש כלים מחרס ששבירתם 

היא טהרתם. כך אנחנו בני ישראל. לרוב ניתן לנו 
לתקן, לטהר מחדש, כפי שאנחנו מתפללים 'וטהר 
לבנו לעבדך באמת', ויש תקווה, אבל לפעמים צריך 
לדעת לוותר על רעיון, לבכות על הנעלם, או 'לחשב 

מסלול מחדש'. ועצם השבירה היא הטהרה. 

לכן באמת צדק רבי נחמן ש'אין ייאוש בעולם 
כלל', כי יש לזה דרך לבטל את הייאוש, להתחבר 
בכל רגע מחדש לעם ישראל לפי ''ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ה''' 
)ירמיה יז, יג(, לארץ ישראל, ולטבול במעיינותיה, 
ולתורת ישראל, כי אין מקווה טהרה אלא תורה. 

*שלושים מפגשים בירושלים. ברחוב אליהו חכים 53, ארמון 
הנציב,  בימי שני 18.00-19.15.

הצטרפו עכשיו: 8980* או 02-6646001

 בין הכותבים: חיים ולדר | דורון שפר | אבי רט | שי צ'רקה | טוביה רוזנפלד | אתי אלבוים | 
עדי דוד | ג'קי ירחי | נתנאל ובת אל אפשטיין | עדי אהרון | אלידע בר שאול

מגזין לנשים

מבית

עושים מנוי למגזין ילדים ומקבלים במתנה
את הספר החדש "גיבור כארי" בהוצאת

מגזיןילדים

מחלק דמי חנוכה 

ערכי. חינוכי. מרתק
84 עמודים מלאים כל טוב!

תנה
ספר במ

 ₪20 
רק

לחודש

נויות פנימה 11 ₪ בלבד
למ

במקום 28 ש"ח 

מכון מאיר מזמין את הציבור 

להרצאה מפי אורי שמי 

בנושא: חנוכה
 על פי שפות נסתרות בתורה

הסוד המתמטי בתורה 
וממצאי המחשב 

בליווי שקפים

שתתקיים אי"ה במוצ"ש פרשת "וישלח" 
י"ז כסלו התשע"ז

בשעה 19:30 במכון מאיר 
שד' המאירי 4 ירושלים  
(בקומת הכניסה בבנין החדש)

---------------------------------
עזרת נשים פתוחה  
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פרישות ליחידי סגולה
הרב דוד לנדאו |  ממשנת הרצי"ה

הפרישות היא מצב נכון של גבול ומשמרת. "ְּכַלל 
ַהָּדָבר, ֵּכיָון ֶׁשָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵאיָנם ֶאָּלא ַסָּכנֹות ֲעצּומֹות, 
ֵאיְך ֹלא ְיֻׁשַּבח ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ִליָּמֵלט ֵמֶהם, ּוִמי ֶׁשַּיְרֶּבה 
ְלַהְרִחיק ֵמֶהם. ֶזהּו ִעְנַין ַהְּפִריׁשּות ַהּטֹוב"1. צריך זהירות 
ויש ממה להיזהר, "ֶׁשֹּלא ִיַּקח ִמן ָהעֹוָלם ְּבׁשּום ִׁשּמּוׁש 
הּוא ֻמְכָרח ּבֹו ִמְּפֵני  ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ַמה ּׁשֶ

ַהּצֶֹרְך ֲאֶׁשר לֹו ְּבִטְבעֹו ֵאָליו".
 היות שפרישות היא דבר נחוץ מאוד והכרחי 
מאוד, מדוע לא חינכו לכך חז"ל כל יהודי? יש סכנות 
שצריך להישמר מהן, אם כן מדוע חז"ל לא חינכו 
אותנו כך? "ְוִאם ִּתְׁשַאל ְותֹאַמר, ִאם ֵּכן ֵאפֹוא, ֶׁשֶּזה 
ָדָבר ִמְצָטֵרְך ּוֻמְכָרח, ָלָּמה ֹלא ָגְזרּו ָעָליו ַהֲחָכִמים, 
ְּכמֹו ֶׁשָּגְזרּו ַעל ַהְּסָיגֹות ְוַתָּקנֹות ֶׁשָּגְזרּו? ִהֵּנה ַהְּתׁשּוָבה 
ְמבֶֹאֶרת ּוְפׁשּוָטה". התשובה היא שיש להבחין בין 
יחידים שיכולים להיות פרושים לבין כל הציבור. 
בגזירות ואיסורים דרבנן יש לנו כלל ידוע: "ֹלא ָגְזרּו 
ֲחָכִמים ְּגֵזָרה ֶאָּלא ִאם ֵּכן רֹב ַהִּצּבּור ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ָּבּה". 
אבל לא גזרו ריבוי גזירות. לאנשים יחידים ופרושים, 
זה מתאים, אבל כל הציבור איננו יכול לעמוד בריבוי 

הזהירות הזאת. "ְוֵאין רֹב ַהִּצּבּור ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֲחִסיִדים, 
ֲאָבל ַּדי ָלֶהם ֶׁשִּיְהיּו ַצִּדיִקים". רק יחידים, יחידי סגולה, 

מצוינים – אשריהם! 
ִריִדים ֲאֶׁשר ָּבָעם, ַהֲחֵפִצים ִלְזּכֹות ְלִקְרָבתֹו   "ַאְך ַהּשְׂ
ִיְתָּבַרְך ּוְלַזּכֹות ִּבְזכּוָתם ְלָכל ְׁשָאר ֶהָהמֹון ַהִּנְתֶלה ָּבם, 
ָלֶהם ַמִּגיַע ְלַקֵּים ִמְׁשַנת ֲחִסיִדים ֲאֶׁשר ֹלא ָיְכלּו ְלַקֵּים 
ָהֲאֵחִרים, ֵהם ֵהם ִסְדֵרי ַהְּפִריׁשּות ָהֵאֶּלה, ִּכי ָבֶזה ָּבַחר 
ה', ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלֻאָּמה ֶׁשִּתְהֶיה ֻכָּלּה ָׁשָוה ְּבַמֲעָלה 
ַאַחת", ישנם יחידי סגולה, אריסטוקרטים מבחינה 
רוחנית, בני עלייה. "ּוְכָבר ָמָצאנּו ְלֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב 
ֶׁשָאַמר ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ְּבַמֲעֶׂשה ְּדעּוָלא ַּבר קֹוֶׁשב"2. 
"ְּכֶׁשֱהִׁשיבֹו", רבי יהושע בן לוי, "'ְוֹלא ִמְׁשָנה ִהיא?' 
ַאף הּוא ָאַמר לֹו", השיבו אליהו הנביא: "'ְוִכי ִמְׁשַנת 
ֲחִסיִדים ִהיא?'". לסתם יהודי היא משנה שמותר, אבל 
אתה במדרגה עליונה וראוי לנהוג משנת חסידים. זו 
משנת פרושים, משנת חסידים, שאינה לכל יהודי. "ִּכי 
ֵיׁש ָּבָעם ַמְדֵרגֹות ַמְדֵרגֹות, ִאיׁש ְלִפי ִׂשְכלֹו, ִהֵּנה ְלָפחֹות 
ְיִחיֵדי ְסֻגָּלה ִיָּמְצאּו ֲאֶׁשר ָיִכינּו ֶאת ַעְצָמם ֲהָכָנה ְגמּוָרה, 
ְוַעל ְיֵדי ַהּמּוָכִנים ִיְזּכּו ַגם ַהִּבְלִּתי מּוָכִנים ֶאל ַאֲהָבתֹו 

ִיְתָּבַרְך ְוַהְׁשָרַאת ְׁשִכיָנתֹו, ְוָכִעְנָין ֶׁשָּדְרׁשּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ְּבַאְרָּבָעה ִמיִנים ֶׁשַּבּלּוָלב, 'ָיבֹואּו ֵאֶּלה ִויַכְּפרּו ַעל ֵאֶּלה'". 
האתרוג משובח לעומת הערבה היותר פשוטה שאין 

בה טעם וריח – אבל כולם הם יחד באגודה אחת3.

 1. מסילת ישרים פרק י"ג.
 2. ירושלמי תרומות פרק ח' הלכה י'.

 3. ע"פ שיחות הרצ"י מסילת ישרים פרק י"ג 19-20, עמ' 212-215.

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* 

ברחל  שהיה  צניעות  "בשכר  מגילה:  במסכת   הגמרא  אומרת 
זכתה ויצא ממנה שאול, בשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאה 
ממנו אסתר". ומהי הצניעות שהיתה בה ברחל? שמסרה רחל את הסימנים 
ללאה שלא תתבייש לפני יעקב. ובאמת למחרת החתונה: )בראשית כט, כה( 
"ויהי בבקר והנה היא לאה". לכאורה לא מובן מה קשורה צניעות למעשה 
המהר"ל  אומר  ישראל  בנצח  לאה.  אחותה  למען  רחל  שעשתה  האצילי 
שרחל היא עקרת הבית, עיקר הבית. איזה בית? בית ישראל. תפקיד עקרת 
הבית, כידוע, הוא לאחד ולקשר בין כל חלקי הבית, בני הבית, להיות מהות 
אחת. על עקרת הבית לא רק לכבס ולשטוף לקפל ולטאטא אלא בעיקר 
לישר את הלבבות ולאחדם יחד למטרה אחת משותפת ונעלה. בפרק לד של 
נצח ישראל מביא המהר"ל מדרש ששם מובא דו שיח בין רחל לבין ריבונו 
של עולם. אומרת רחל "וגמלתי חסד עם אחותי ומסרתי הסימנים לאחותי 
ולא קנאתי בה ולא הוצאתי לחרפה ולבושה ומה אני שאני בשר ודם עפר 
ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי 
וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת גילולים )עבודה זרה( שאין בה ממש 
והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויביהם בם כרצונם? מיד נתגלגלו רחמיו 
של הקדוש ברוך הוא ואומר, בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל למקומן, 
הדא הוא דכתיב "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה 
על בניה מאנה הנחם... וכתיב ויש תקוה לאחריתך... ושבו בנים לגבולם". 
ואומר המהר"ל שהדבר הזה קשה להבנה, האם מפני שרחל ויתרה ונתנה 
לאחותה את הסימנים ימחל הקב"ה על עבירותיהם של ישראל, על עבודה 
זרה? איזה קשר יש בין שני הדברים האלה? תשובתו של המהר"ל מבוארת 
בדברי הרבנית חנה טאו ע"ה בספר "כאיש אשר אמו תנחמנו", ושם נאמר 
"ידעה רחל שבעולם הזה עדיין לא יכול להיות עם אחד, עדיין אי אפשר 
שיהיו שנים עשר השבטים בני אם אחת ויהיו בלתי מחולקים, עדיין עולם 
של פירוד הוא העולם הזה, לא עולם של אחדות. אם בביתו של יעקב אבינו 
לא יכולה להיות אם אחת, גם בעולם בכללו לא יכולה עדיין להיות אחדות 
יד, ט(. אחדות  'והיה ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' )זכריה  שלמה. 
תהיה בעתיד – "ביום ההוא". דבריה הם ביאור לדברי המהר"ל: "ולכך קבלה 

רחל דבר זה באהבה אף שידעה רחל כי היא עיקר אשת יעקב והיא ראויה 
לו בפרט ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אשה אחת בלבד". כלומר 
כיון שהמציאות מתנהלת בצורה כזאת שרחל לא יכולה לבייש את אחותה 
עבירה,  ידי  על  מצוה  עושים  אין  הסימנים, שהרי  את  לה  למסור  וחייבת 
אם כך יעקב חייב להתחתן עם שתי נשים. השבטים שיוולדו לא יהיו מאם 
רחל  ידי  על  כעת  הנבנית  הישראלית  האומה  אמהות.  משתי  אלא  אחת 
ולאה אינה מאוחדת ומלוכדת כפי שקיוותה רחל וזהו סימן שכל המציאות 
יביא  יודעת שהמעשה שהיא עושה  של העולם הזה עדיין מפורדת. רחל 
לאחדות העתידית שבאחרית הימים והיא מקבלת את המציאות שבה היא 
חיה באהבה.  מוסיפה הרבנית חנה ע"ה: "עניינה של רחל אמנו להעמיד 
אומה אחת, 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ', והיא מתבוננת ורואה שהכל 
ניגודים. כנראה, אומרת רחל בלבה, שהאחדות עתידה  הולך להיות מלא 
להתנשא לגובה שרק אלפי שנות פיזור יוכלו להצמיח. העולם עוד צריך 
הכוחות  כל  אחדות  תהיה  לכשתבוא  מנת שהאחדות  על  ניגודים  להרבה 
כולם, על מנת שיתגלה שכל הניגודים והגוונים השונים, כולם באים ממקור 
אחד ושייכים למגמה אחת". ובכך מתבארים דברי המהר"ל: "כי מפני שאין 
האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל לחטוא". רחל מבינה מהו מקור 
חטאם של ישראל והיא באה ללמד על האומה כולה זכות גדולה. העולם 
ועובדים  חוטאים  ישראל  שעם  האמתית  הסיבה  וזוהי  מפורד  הוא  הזה 
עבודה זרה. האהבה של רחל באה מתוך ידיעתה שגם היא, רחל, וגם לאה 
ביטוי  לידי  בא  שזה  כפי  הישראלית,  האומה  של  האחד  הבית  את  בונות 
שנים מאוחר יותר, בברכת העם והזקנים לבועז ורות )רות ד, יא( "יתן ה' 
את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל". 
חז"ל  היא הנקראת בפיהם של  מסירותה של רחל לתפקידה כאם, אמנו, 
צניעות. צניעות היא ההתמסרות האצילית, האידיאליסטית של רחל לבניין 
האומה ולבניין הדורות כולם, לא כפי הבנתה הראשונה כאשר פגשה את 
יעקב ליד הבאר וחשבה להינשא לו כדי להעמיד את בית ישראל, אלא כפי 
הבנתה העמוקה והגדולה לאחר שראתה שעליה למסור את הסימנים ללאה 
כדי שלא תתבייש. אשרינו מה טוב חלקנו שיש לנו אמא כזאת, רחל אמנו. 

הרבנית ריבה זוננבליק

מה הצניעות שברחל?
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הפגיעה בחבר 
היא מעילה באלוקים

בשבוע שעבר ראינו שהדרך להבנת התורה מתחילה בתיקון המידות, 
מחויבות לתורה, הקשבה לתלמידי חכמים ולימוד לעומק ולרוחב. הפעם נראה 

שיחסי אנוש תקינים הם הבסיס ליחסי האדם ואלוקיו.

יש קשר הדוק בין תחומי המצוות
מקובל לחשוב שהמצוות מחולקות למצוות שבין אדם למקום ולמצוות שבין 
אדם  לחברו. אך לאמיתו של דבר החלוקה הזאת אינה מדויקת, ומדוע? במצוות 
שבין אדם למקום יש גם היבט של בין אדם לחברו ובמצוות שבין אדם לחברו יש 

גם היבט של בין אדם למקום )קובץ מאמרים עמ' מא-מב(. איך אנו רואים זאת?
האדם אינו אי בודד, אלא האדם משפיע במעשיו על העולם. ולכן לקיום המצוות 
של הפרט יש השלכות על הכלל. כפי שחז"ל מלמדים אותנו "עשה מצוה אחת 
- אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת - אוי לו 
שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה" )קידושין מ, ב(. ולכן, במצוות שבין 

אדם למקום יש גם היבט של בין אדם לחברו.
וכן, במצוות שבין אדם לחברו יש גם היבט של בין אדם למקום, כדברי חז"ל 
"שכל הכופר בגמילות חסדים ככופר בעיקר ]=באלוקים[" )מדרש שמואל כג, ח(. 
יש להבין מדוע פגיעה במערכת היחסים בין האדם לחברו מערערת גם את מערכת 

היחסים בין האדם למקום? 

יחסי אנוש תקינים הם הבסיס ליחסי האדם ואלוקיו
חז"ל אומרים "קשה גזל הדיוט ]=מהזולת[ יותר מגזל גבוה ]=מאלוקים[" )בבא 
בתרא פח, ב(. כאשר אדם גוזל מהחבר הוא נקרא חוטא מרגע הגזילה אפילו אם לא 
השתמש בכסף או נהנה מהחפץ, אולם כאשר אדם לוקח חפץ שהוקדש לשמים, 
הוא נקרא חוטא רק כאשר נהנה מהחפץ )רשב"ם שם ד"ה גזל(. רואים מכאן שגזל 

ממון מהזולת חמור יותר מגזל הקדש מאלוקים. 
בנוסף, מצינו שאם אדם גזל את  חברו, הוא צריך להשיב את הקרן של הגזילה, 
לשלם חומש ולהביא קרבן אשם. אולם יש לשים לב, התורה כותבת תחילה את 
הציווי להחזיר את הגזילה ורק לאחר מכן את הבאת הקרבן, למען דעת שדווקא 
בסדר הזה: "ְוָהָיה ִּכי ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל... ְוִׁשַּלם אֹתֹו ְּברֹאׁשֹו... 
ְוֶאת ֲאָׁשמֹו ָיִביא ַלה' ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם ֶאל ַהּכֵֹהן" )ויקרא ה, כג-
כה(. החזקוני לומד מהמילים "ְוִׁשַּלם אֹתֹו ְּברֹאׁשֹו" שבראש סדרי העדיפויות יש 
להשיב את הגזילה לפני שמביא קרבן. אך אם מנסים להביא קרבן לפני שמשיבים 
את הגזילה, הקרבן אינו מכפר "הביא אשמו עד שלא הביא גזילו - לא יצא" )ב"ק 
קי, א(. תחילה יש להתפייס עם החבר ורק מתוך תיקון הפגם בין האדם  לחברו, ניתן 

להתפייס עם אלוקים ולהתכפר )ספורנו ויקרא שם(. 

הפגיעה בחבר היא מעילה באלוקים
בפרשת ויקרא נאמר "ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ַּבה' וְִכֵחׁש ַּבֲעִמיתֹו ְּבִפָּקדֹון אֹו 
ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַׁשק ֶאת ֲעִמיתֹו" )ויקרא ה, כא(. אפשר אולי לתמוה – אם 
האדם גזל את  חברו, מדוע נאמר שהאדם מעל בה'? מדוע העסקים שבין אדם 

לזולת נוגעים לאלוקים?
אולם האמת היא שהפגיעה בחבר היא מעילה באלוקים "אמר ר' עקיבא מה 
תלמוד לומר ּוָמֲעָלה ַמַעל ַּבה'? לפי שכל המלוה והלוה והנושא והנותן אינו עושה 
אלא בעדים ובשטר, לפיכך בזמן שהוא מכחש מכחש בעדים ובשטר, אבל המפקיד 
אצל  חברו אינו רוצה שתדע בו נשמה אלא שלישי שביניהם, לפיכך כשהוא מכחש, 
מכחש בשלישי שביניהם" )רש"י ויקרא ה, כא ע"פ תורת כהנים(. ומיהו השלישי 
שביניהם? הוא אלוקים. האדם אינו יכול לנתק את אלוקים מעסקיו הכלכליים או 
החברתיים, שהרי האלוקים אינו נמצא רק בבית הכנסת, אלא הוא נמצא בעיקר 
במסחר ובחדרי חדרים שהאדם אינו חושב שאיש רואה אותו. יראת שמיים פירושה 

להתנהג במוסריות גם כאשר לא רואים אותנו. 

"חטאתי לה' אלקי ישראל ולפלוני"
אם אדם פגע בחברו הוא מחויב לפייסו )יומא פז, א(. אך כיצד יש לנהוג אם 
האדם שנפגע נפטר לפני שהספיק לבקש ממנו סליחה? חז"ל אומרים "ואם מת - 

מביא עשרה בני אדם, ומעמידן על קברו, ואומר: חטאתי לה' אלקי ישראל 
ולפלוני שחבלתי בו" )שם( וכך נפסק להלכה )שו"ע או"ח תר"ו, ב(.

שאלה: מדוע האדם שפגע  בחברו צריך לומר "חטאתי לה' אלקי ישראל 
ולפלוני שחבלתי בו"? מדוע יש לבקש מחילה מהקב"ה והרי הוא פגע  בחברו? 
תשובה: הרב אברהם חיים שור לימדנו "אלא לפי שהמבייש והסוטר לועו 
של  חברו כמבייש וסוטר לועו של שכינה )סנהדרין נח, ב( לכך צריך לבקש 
מחילה ממנו יתברך תחילה דהוה ליה נמי ]=שנחשב לו גם[ כעבירה שבינו לבין 
המקום" )תורת חיים ב"ק צ, א(. הפגיעה בחבר, היא גם פגיעה באלוקים. ולכן, 
מי שפגע בחבר צריך לבקש מחילה גם מאלוקים וגם מחברו )תודה לאחי חיים 

אורי קוטלר על רעיון זה(.

היחס לזולת הוא נקודת המבחן לכל עבודת השם
רבי יצחק מוורקא שאל פעם "מהי הבחינה ליהודי לידע אם הדרך לעבודת 
השם שהוא הולך בה היא הדרך הנכונה?" הוא השיב "הבחינה היא אהבת ישראל. 
אם רואים שדרכו בעבודת השם מגבירה בלבו אהבה לבריות, סימן שדרכו היא דרך 

ישרה, ואם לאו – לאו!".

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

האמת 
והמוסר

חלק ו

נתן קוטלר

 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.
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בפרקי הסיום של ספר הושע מוכיח הנביא את ישראל על היותם כפויי 
טובה כשהם חוטאים לה' אשר היטיב עמהם. הנביא מזכיר לישראל את 
טובות ה' איתם – כיצד הוציאם ה' ממצרים והיטיב איתם - "ְוָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי. ֲאִני ְיַדְעִּתיָך ַּבִּמְדָּבר 
ְּבֶאֶרץ ַּתְלֻאבֹות". אך ישראל ניצלו את טובתם לחטוא - "ְּכַמְרִעיָתם ַוִּיְׂשָּבעּו 

ָׂשְבעּו ַוָּיָרם ִלָּבם ַעל ֵּכן ְׁשֵכחּוִני" )יג, ד-ו(.

ההפטרה פותחת בדוגמה מיוחדת של הטבת ה' עם ישראל, הטבה שלא 
ה  ה ּוְבִאּׁשָ קל לשים לב אליה - "ַוִּיְבַרח ַיֲעקֹב ְׂשֵדה ֲאָרם ַוַּיֲעבֹד ִיְׂשָרֵאל ְּבִאּׁשָ
ָׁשָמר". בפסוק זה מלמדנו הנביא כיצד יש להבין את בריחת יעקב מביתו 
וממולדתו אל הגלות בחרן. פרשת ויצא פותחת בגלות זו הנדמית כמאורע 
קשה ועצוב – "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". יעקב נאלץ לגלות בעוד 
שעשיו אחיו נשאר בביתו ובמולדתו. בהמשך הדברים מסתבך יעקב עם לבן 
ועם עשיו. אולם הושע הנביא מלמדנו שלא אלו פני הדברים האמיתיים. 
על ישראל לדורותיהם לשים לבם לשמירה האלוקית הצמודה שליוותה 
ה  את יעקב בכל תלאותיו - "ַוִּיְבַרח ַיֲעקֹב ְׂשֵדה ֲאָרם ַוַּיֲעבֹד ִיְׂשָרֵאל ְּבִאּׁשָ
ה ָׁשָמר". הרד"ק עומד בפירוש פסוק זה על השגחת ה' שליוותה אותו  ּוְבִאּׁשָ
תמיד בכל קשייו: "והם אינם זוכרים הטובה שעשיתי עם אביהם שברח 
מפני עשו אחיו. אף כשהיה שם הוצרך לעבוד את לבן בעבור אשה שיתן 

לו בתו והעבודה ששמר את צאנו וכן בבתו האחרת שנתן לו שמר צאנו 
גם כן. ואני הוא שהייתי עמו וברכתיו ושב משם בעושר ובנכסים".

בדרשות ר"י אבן שועיב על פרשת ויצא אנו למדים כי בפסוק זה 
מצויה הדרכה עקרונית של הקב"ה לישראל: בעת הצרות, עליהם לקבל 
עליהם את הסבל מתוך אמונה בטובה שתגיע בסוף הצרות: "הושע הנביא 
עליו השלום הוכיח ישראל והודיעם כמה חסדים עשה הקדוש ברוך הוא 
לאבותינו ולנו וכמה מעלות טובות למקום עלינו. הודיענו באלו הפסוקים 
עניינים גדולים שצריך לנו ולהשכיל בהם. תחילה הודיענו ענין יעקב אבינו 
איך היה נרדף, ולבסוף – "האלקים יבקש נרדף". וכל צרותיו היו לטובתו 
כי פדה ה' את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. כמו שבא בזו הפרשה בענין לבן 
כמה מיני עלילות העליל עליו וסבל בסבר פנים יפות, ולבסוף הצילו השם 
ולא יכול להזיקו בשום נזק, וכן קרה לו עם עשו אחיו – כי נרדף מפניו 
ויצא מביתו ומשולחן אביו... והצילו השם מידו. וכל זה רמז והבטחה גדול' 
לגלותינו כי אנו בניו, ויש לנו לאחוז דרכו ולסבול הענין בסבר פנים יפות 

ולהצדיק דין הצור עלינו כי בסוף יקרו לנו ]טובות[ כמוהו".

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

להפטרה
הרב יואב אוריאל

טובת ה' גם בשעת הצרות

רונית לוינשטיין
במלאת שנה לפטירתה של

בס״ד

נקיים ערב לזכרה
במוצש״ק ״וישלח״ אור לי״ח כסלו

בחדר האוכל במכינה בעלי
בשעה 20:00
הציבור מוזמן

עליה לקבר תתקיים למחרת
ביום ראשון י״ח כסלו

בשעה 15:00
בהר המנוחות

סיפור / גבע ראפ 

שיחה של מנקי רחובות בירושלים

שמעתי סיפור מדהים מאיש שישב ברכבת ולידו ישבו שני 
אנשים קצת מגודלים, עם כיפה וזקן. האחד פונה לחברו: 
"גם אתה עובד בעירייה?" והלה משיב לו: "כן, הייתי קודם 
נהג הסעות, ועם כל הלחץ של ההורים והעמידה בזמנים, 
ועבר  ההסעות  את  עזב  רגוע".  להתפלל  זמן  לי  היה  לא 
לו  יש  ועכשיו  בירושלים.  בשכונה  רחובות  מנקה  להיות 
אני  מסתדרים.  אבל  גבוהה  לא  המשכורת  "אמנם  שקט. 
באוזניות  תורה  דברי  ולשמוע  רגוע  באופן  להתפלל  יכול 
בזמן העבודה. אבל מה מפריע לי? שמתייחסים אלי בזלזול 
כאילו אני הזבל שאני מנקה". אומר לו השני: "תשמע, אני 
ותיק, כבר אחת עשרה שנה והאמת שגם היחס אלי דומה. 
שאני  בזמן  אדם  אלי  הגיע  פעם  סיפור.  לך  אספר  אבל 
לך  לי: תדע  ואמר  לבן  זקן  עם  אדם  הרחובות,  את  מנקה 
כשאתה זוכה לנקות את הרחובות של ירושלים אתה מנקה 
את טרקלינו של המלך! לזה תכוון... ומאז אני קם כל יום 
בשמחה והולך לנקות את הטרקלין של המלך. אני כבר לא 
עובד אצל בעל הבית אלא אצל הקב"ה. וגם אמר לי האיש 
עם הזקן הלבן: דע לך כי כמה שמבזים אותך יש לך על זה 
טוב  לי,  משנה  לא  כבר  ומאז  בשמים...  וגדול  עצום  שכר 

לי כך..." 
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מצטער שהגעתי לרגע הזה, שכבר אי אפשר אחרת. הגיע הרגע שבו החלטתי 
לכתוב לכם את המכתב הזה, שהלוואי ולא היה צורך שייכתב. מבקש שתסלחו 
לי. זה פשוט מוצא אחרון. בתור הבן הגדול שלכם, מרשה לעצמי לכתוב אליכם 

בשם שאר האחים. 
אתם יודעים שגם אם אנחנו הילדים לא מבינים הכול, יש דברים שאנחנו 
יודעים גם בלי שיגידו לנו או ילמדו אותנו. אז נאמר את זה ככה. אנחנו יודעים 
שקשה לכם ביחד ושיש ביניכם הרבה כעסים. כשאנחנו בסביבה, אתם מנסים 
לשחק עסקים כרגיל. כשנוסעים ברכב, אתם מדברים רק אתנו ולא ביניכם. 
גם לא זוכר מתי ראיתי אתכם יושבים יחד או משהו כזה. כן. ברור שמשהו לא 
טוב עובר עליכם. לא דיברנו על זה מעולם. אולי כי לא רציתי להאמין שזה 
נכון. אולי כי לא היה לי האומץ ואולי כי פשוט חשבתי שככה זה. אבל לפני 
שבוע הבנתי שאי אפשר יותר. זה לא צריך להיות ככה ואתם חייבים לעשות 
משהו. זה קרה כשחזרתי במוצ"ש מהמכינה, רציתי לספר לכם על התכנון שלי 
להתגייס במרץ הקרוב. פתחתי את דלת הבית. היה חשוך וכל הילדים ישנו 
כבר במיטות וחיפשתי אתכם. כשלא מצאתי אתכם בסלון עליתי לחדר שינה 
שלכם ואז שמעתי את הצעקות והכעסים שלכם. שמעתי צעקות שחתכו אותי. 
רציתי למות. מבטיח לכם שלא הקשבתי, כי ברחתי. גלגלתי את עצמי למיטה, 
כיסיתי את עצמי טוב טוב ובכיתי כל הלילה. התפללתי לה' שהחלום הרע הזה 
יעבור וייגמר מהר. חשבתי על כמה שאתם סובלים ועל כמה שהמשפחה שלנו 

אומללה במצב הזה. אני מרגיש שזה לא יכול להימשך יותר.
אני רוצה לספר לכם משהו מהצד שלי כילד, מה אתם בשבילי. תדעו לכם 
שאני מודה לקב"ה שנתן לי הורים כמוכם. את אמא שעברת ניתוח שהסתבך 
רק בשביל להביא אותי לעולם ובגללו סבלת במשך שמונה שנים, שבהן גם לא 
יכולת ללדת. דאגת ונתת לי את כל הזמן שבעולם, בסבלנות מדהימה ואהבה 
אין סופית. אתה אבא יקר שלי הכי מסור שבעולם. נתת בשבילי את כל מה 
שביקשתי והרבה מעבר. ידעת לכוון אותי כשהתבלבלתי, בחכמה מבלי לפגוע 
בי. ליווית וחינכת אותי לאומץ ואמונה שאפשר הכול. אתם בשבילי עולם שלם 
שמלווה אותי כל רגע ומחזק אותי. מקור לתשובות גם בלי לשאול ממש. בית 

בעולם מלא אתגרים שתמיד יחכה לי. אתם כל כך חשובים לי. אני אוהב אתכם 
מאד ואתם הדבר הראשון, שבכלל אהבתי בעולם.

ואולי דווקא בגלל שאתם כאלה הורים טובים, השאלה שמעסיקה אותי היא: 
איך זה שאתם כל כך טובים כלפי הילדים שלכם וכלפי אחרים, וכלפי עצמכם 
אתם לא מצליחים? הרי אין משפחה ביישוב שלא מעריצה אתכם. אתם יודעים 
את זה. אני זוכר איך שהרב של היישוב דיבר בבר-מצוה שלי על הזכות שיש 
לי להיות בן למשפחה גומלת חסדים כזאת. כל מי שפוגש אתכם מהלל אתכם 
על המידות הטובות שלכם. אבל ביניכם -הכעסים והמריבות הופכים אתכם 
למשהו אחר שאני לא מכיר. למשהו שמפחיד אותי וכנראה גם את האחים 

שלי. זה לא אתם. "אתם" זה אנשים שיודעים להקשיב, לדבר ולעשות טוב.
הלוואי שתצליחו, בשבילכם ובשבילנו. אין סיכוי שאתם מתייאשים! בבקשה 
תבדקו איך תוכלו לעזור לעצמכם כמו שאתם יודעים לעזור לאחרים. אין לי 
מושג מה עובר עליכם ומה הסיבה לכך. אני עדיין ילד בשביל להבין בדברים 
האלה, אבל אולי דווקא מהמקום של הילד, אני מבין הכי טוב עד כמה זה לא 
מתאים לכם. אני רוצה להאמין שתוכלו ללמד אותנו איך מתמודדים עם קשיים 
כאלה, כדי שנלמד מכם כשיהיה קשה לנו. בבקשה! כי אנחנו הילדים חשים 
אתכם ושואבים מכם את כל מה שאנחנו יכולים, בשביל להתמודד עם העולם 
הגדול. תזכרו שאתם ההורים הכי טובים שהיינו יכולים לבקש ודווקא מהמקום 
הזה, שבו אתם ממלאים תפקיד כזה עצום, שבר אצלכם הוא שבר אדיר בנפש 
שלנו. כשאתם נשברים אנחנו נשברים. אני מרשה לעצמי לומר לכם בפעם 
הראשונה: אבא ואמא אהובים. אני מאד מפחד שתתגרשו. אל תעשו את זה. 

בבקשה. כי אם תתגרשו – לא רק המזבח יוריד דמעות...
מתפללים לראות אתכם יחד, אוהבים. 

בחרדה ובציפייה- הילדים.
 

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

אסתר אברהמי

מכתב לאבא ואמא האהובים שלי.

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8<

ש: אבל זה יקח זמן? העניין דחוף!
ת: נכון. קרוב לחמישים שנה אנו חוזרים על כך שיש להסביר ולא לכפות, וכבר 

חמישים שנה אומרים לנו שהעניין דחוף.
ש: למעשה כאשר יבואו כוחות הביטחון לפנות את עמונה, האם נתנגד?

ת: נקוה שהגזרה הרעה תתבטל ושלא יבואו. תשועת ד' כהרף עין ותשועת ד' 
ברוב יועץ. אבל אם חס וחלילה זה יהיה, בודאי לא נתנגד ולא נעשה מלחמת 
אזרחים. מלחמת אזרחים - זה מאחורינו. לא עוד מאבק יוסף ואחיו, לא עוד 
שתי ממלכות יהודה וישראל הלוחמות ביניהן, לא עוד שלוש צבאות שלוחמים 
ביום נגד הרומאים ובלילה אחד נגד השני, לא עוד אלטלנה. עתה אנו עם 
אחד, כאיש אחד בלב אחד. אנחנו ידידים, אנחנו חברים. אנחנו נסתדר יחד, 

גם במצבים הכואבים.
ש: אבל אם נהיה עדינים, נפסיד?

ת: אם נהיה אלימים נפסיד פי שניים, פי עשר. הרי אמרנו שיש לקרב את עמונה 
אל עמנו. איך מאהיבים דבר? - על ידי שמקשרים אותו לדבר שהוא כבר אהוב. 
מה הדבר הכי אהוב על העם היושב בציון? צה"ל, צה"ל ועוד צה"ל. לכן כל 
התנגשות אפילו במילים מרחיקה את העם בעמונה. החיילים, וגם השוטרים, 

הם חברינו, הם אנחנו.
ש: אז סתם נלך כמו כבשים תמימים?

ת: כן. מה אתה רוצה? לתת לתקשורת העולמית ולתקשורת הערבית צימוקים, 
לראות כיצד יהודים נלחמים ביהודים על ארץ ישראל?! זה חילול השם שאין 
כמוהו! זה חילול השם עולמי! גם אם יהודים מעליבים חיילים או שוטרים, זה 

חילול השם! מיליארד שלוש מאות מיליון ערבים בעולם יצפו בטלוויזיה במחזה 
המחפיר וישפשפו ידיהם בהנאה.

ש: זו אמירה נכונה עבור מבוגרים, אבל מה עם הנוער, שלא יכול לשבת בשקט 
אלא חייב לעשות...

ת: קודם כל, ודאי הנוער שלנו הוא מאוד חביב, מאוד חכם, הוא תקוות עתידנו 
ובו אנו מתגאים, אבל בינתיים, הוא עדיין נוער, ולא הוא מנהל את המדינה. 
שנית, כיוון שהוא נוער חכם, איכותי ואידיאליסטי, הוא מסוגל להבין שהתנגדות 
ועלבונות לא מועילים כלום אלא אדרבה מקלקלים ומקלקלים. הוא בהחלט 
מסוגל להבין ולהבחין בין פעילות מעשית רצינית ושקולה לבין סתם עצבנות 
הנובעת מקשיים נפשיים ומחפשת מפלט באופנים שונים. זהו נוער טוב וצדיק 
ונאמן. קל וחומר נערות שחשיפתן באירועים ציבוריים המוניים היא בניגוד 

לצניעות הכי פשוטה.
ש: אז מה יעשו בני הנוער שיש להם נטייה מעשית?

ת: ב"ה שיש להם נטייה מעשית. אנו צריכים אנשים מעשיים. הם יעזרו למשפחות 
לצאת משם, לסחוב רהיטים, לפרק ארונות, לטפל בילדים. יעשו חסד גדול 
לאנשי עמונה, שהם כולם אנשים טובים וצדיקים שהתיישבו שם לא כפירטים 

אלא על פי חוק, כאשר משרד השיכון בונה וחברת החשמל מחברת לרשת.
ש: בכל זאת, יש לזה ריח של תבוסה?

ת: יש פתגם המיוחס לגנרל דה גול, אחרי שצרפת נפלה בידי הנאצים – שכמובן 
זה יותר חמור מחורבן עמונה: הפסדנו את הקרב, לא הפסדנו את המלחמה. 
המלחמה ארוכה ואנו מלומדי סבלנות. כמובן, לא מלחמת כוח של אח באח, 
אלא מלחמת רוח, ובזה אנו הכי חזקים בעולם. ובא לציון גואל... רוחי אשר 

עליך ודברי אשר שמתי בפיך.  
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♥

כבר מרגישים את חגיגות 
יום ההולדת שלנו? 

שלחתם סרטונים עם ברכות? 
הפעלתם את הדמיון ויצרתם תמונת עשר מיוחדת?
ראיתם בפרק הנוסטלגיה את השינוי שעבר הערוץ 

במהלך העשור?
הרבה הפתעות עוד מחכות לכם בהמשך, 

קליפ מרגש על כל תכניות הערוץ
תשבץ עשר, חידות ומשחקים שווים ביותר!

יש למה לחכות!

שלום ילדים!
אירועים רבים וחשובים מתרחשים בפרשת השבוע 

שלנו,

הפרשה מלווה את יעקב אבינו מרגע צאתו מארץ 

כנען לחרן ועד החזרה שלו לארץ כנען. יעקב, כמו 

יצחק אביו יוצא לחרן כדי למצוא אישה מבנות 

משפחתו,  הוא נשאר ללון בדרך וחולם חלום ובו סולם 

מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלוקים 

עולים וירדים, מלאכי ארץ ישראל שעוזבים אותו ועולים 

השמימה ומלאכי חוץ לארץ שיורדים ובאים ללוותו 

בדרכו לחרן, ה' מבטיח לו שיהיה איתו ויעזור לו. 

יעקב רוצה לשאת את רחל בתו הקטנה של לבן ועובד 

בשבילה שבע שנים ולבסוף לבן מרמה אותו ומחתן 

אותו עם בתו הגדולה לאה. רחל מוותרת ללאה אחותה 

כדי לא לבייש אותה, ובזכות זה תפילותיה מתקבלות. 

יעקב עובד שבע שנים נוספות אצל לבן בעבור רחל 
ונושא גם אותה לאישה. 

רחל היא האישה האהובה על יעקב אך ה' לא נתן לה 

ילדים, וללאה ה' נתן הרבה בנים, כל בן שנולד לה 

היא קוראת לו בשם שמבטא את הרצון שלה לאהבת 

יעקב, ורחל אחרי הרבה שנים והרבה תפילות יולדת בן 

אחד וקוראת לו יוסף, כדי שה' יוסיף לה בנים. 

כשיעקב ונשותיו וילדיו רוצים לחזור לארץ כנען הם 

עושים את זה בבריחה כי יודעים שלבן ימנע מהם 

ללכת וירמה אותם בדבר השכר והעבודה שיעקב 
עבד אותו. 

אמת, היא המידה הגדולה שאנו יכולים ללמוד 

מהפרשה הזו, יעקב אבינו היה איש של אמת ודווקא 

הוא מתמודד עם לבן שהיה כולו איש של שקר 

ורמאות ומראה ומלמד את כל הדורות אחריו כמה 

חשובה ההליכה אחר מידת האמת, ולא רק זאת, אני 

למדים שה' מסובב את הכול לטובה, גם רחל וגם לאה 
בנו את בית ישראל. 

שבת שלום
אהבה פז.

סדרת העשור
של ערוץ מאיר לילדים!
meirkids.co.il עכשיו באתר 

עכשיו באתר
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

הצדיק צריך להכיר את עצמו, ואם יודע הוא שגאותו נובעת היא ממקור הקדושה, 
מפני שהוא מתגאה במלכותו של מלך כל עולמים ומתפאר בתפארתו, אסור לו 

לבטל גאות קודש זו בהשפעה של שפלות דקטנות, כי אם יצחצח אותה הגאוה מכל 
סיג ע"י הופעת אור של גדולה, וממילא תתאחד עם הענוה הגמורה.

)שמונה קבצים קובץ א סעיף תקס'(

הרב שלמה אבינר
עמונה זה ארץ ישראל  ראיון

ש: כיצד להתייחס להחלטה לפנות את עמונה?
ת: זה טירוף. טירוף לאומי ומוסרי. 

ש: אבל אם אלו אדמות של ערבים, אסור לגנוב מהם?
ת: ודאי אסור לגנוב מערבים. זה גם איסור גזל וגם 
חילול השם. אך מניין שזה שלהם? האם יש להם מסמך 

המעיד על כך שהם קנו?!
ש: אז באמת, מה טענתם?

ת: מלך ירדן חילק אדמות מדינה בתנאי שיבנו בתים, 
יעסקו בחקלאות וישלמו מיסים. למעשה, הם לא עשו 
כל אלה. אך גם לו עשו, מניין למלך ירדן שאלו אדמות 
מדינה של ירדן? בר כוכבא נתן לו?! ודאי אלו אדמות 

מדינת ישראל!
ש: הממשלה והבג"ץ לא מבינים זאת?!

ת: הוא שאמרנו: זה טירוף. איפה מצאנו בהיסטוריה 
העולמית, עם שמוכן לתת חלק מארצו לאחרים, אלא 

זה טירוף!
ש: ולמה אנו עם חכם ונבון מתנהגים בטירוף?

ת: רבנו הרב צבי יהודה כתב במאמרו תמימים נהיה 
בתורה ובארץ שזה בגלל השואה )לנתיבות ישראל 
א צד(. הנאצים יימח שמם לא רק רצחו שליש מעם 
ישראל, אלא הפכו למשוגעים את שני שליש הנותרים. 
בכלל זה נס שלא נהיינו מטורפים לגמרי אלא רק 
חלקית. איבדנו את הביטחון העצמי לומר: זו ארצנו!
ש: אנחנו כן אומרים זאת על חלקים אחרים של 

המדינה?
ת: הוא שאמרנו: אנו לא לגמרי מטורפים בחסדי ד' 
עלינו. לא לגמרי חלשים. הקמנו מדינה לפאר ולתפארת 

מבחינה כלכלית, צבאית וכמובן רוחנית.
ש: גם יש"ע עצמו, אין הכוונה לפנות את כולו...

ת: ב"ה. החריבו גוש קטיף בו היו 10,000 תושבים, 
והשאירו השאר עם 400,000 תושבים. אם כן, זה רק 
טירוף 2.5%. וכמובן, לא יפנו את אותם 400,000. זה 
דבר שאין לו שחר, לא מדינית, לא מוסרית, וגם לא 
כלכלית. פינוי גוש קטיף עלה לנו כעשרה מיליארד 
שקל, אם כן לכל יש"ע צריך 400 מיליארד, וזה סכום 

שלא קיים במציאות. ב"ה עמונה אינו מהווה דגם 
לחיקוי לכל יש"ע.

ש: אבל נחזור לעמונה. מה לעשות כאשר הצבא או 
המשטרה יבואו לפנות? להתנגד?

ת: הם לא אשמים. הם מבטאים את רצון מוסדות 
המדינה שממונים עלינו. גם מוסדות המדינה אינה 
אשמים, הם מבטאים את רצון העם. זו לא מדינה 
פרטית שלנו אלא של עם ישראל. ולעת עתה עם 
ישראל עדיין לא מבין מה זו עמונה. עשה סקר דעת 

קהל אמין ותראה.

ש: ולבסוף הוא יבין?
ת: ודאי. כמו שעמנו לא הבין בהתחלה למה צריך 
להקים מדינה, חשב שזו הזיה בלתי אפשרית, וסבר 
שד"ר הרצל מטורף. אך לאט לאט השתכנעו והנה 

ב"ה יש לנו מדינה.
ש: ואיך משכנעים?

ת: על ידי הסברים, דיבורים, חוגים, מאמרים, הרצאות, 
חוגי בית, וכל הנתיבים להפצת האמת באופן רציני 

ועמוק.
המשך המאמר בעמוד 6<

4
4

02-6233987
www.HavaBooks.co.il

ישראל והזמנים
- חנוכה -

ספר מאמרי מחשבה 
והלכה מענייני חנוכה 

וט"ו בשבט, מתוך 
סדרת ספרים על 

המועדים מאת
הרב שלמה אבינר

312 עמ', כ. רכה

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


