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נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

ברכת כהנים
מצוה על הכהנים בכל יום לברך "את עמו ישראל באהבה", 

ככתוב: "ַוְיַדֵּבר ד' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור 
ָלֶהם"  )במדבר ו כב-כג(. והברכה צריכה להיות בקול רם שיהיו 

כולם שומעים בכוונה ובלב שלם )עיין רש"י שם(

"משורשי המצוה שחפץ השי"ת בטובו הגדול לברך את עמו ע"י 
הכהנים... ובזכותם תחול הברכה עליהם ויתברכו כל מעשיהם ויהי 
נועם השם עליהם. ...הקב"ה בחר בנו מכל העמים ורצה שנזכה 
בטובו והזהירנו וצוונו להכין מעשינו ולהכשיר גופנו במצוותיו 
להיותנו ראויים אל הטוב וגם צוונו בטובו הגדול לבקש ממנו 
הברכה ושנשאל אותה על ידי הכהנים משרתיו הטהורים וכל זה 
יהיה זכות לנפשותינו ומתוך כך נזכה בטובו" )ספר החינוך שעח(.

נכון לעכשיו, דורנו, דור הגאולה, זקוק מאד למידתם של 
הכהנים להרבות אהבה, כדברי הלל הזקן: "הוי מתלמידיו של 
אהרון, אוהב שלום רודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". 
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל היה מלמד ש'אוהב את הבריות' 
אין הכוונה רק לצדיקים או רק ליהודים אלא פשוטו כמשמעו 
יש לאהוב את כל הבריות, והיה מביא כהוכחה לדבריו את דברי 
רבי חיים ויטאל זצ"ל 'בשערי קדושה', שיש לאהוב את כל האדם 
גם מי שאינו יהודי. כי מי שאוהב את הבורא באמת אוהב גם את 
בריותיו. ואהבה זו צריכה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר. דהיינו 
אין לאהוב על תנאי שיתקרבו לתורה. והרצי"ה זצ"ל היה מדייק: 
נאמר 'אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' ולא על מנת לקרבן לתורה. 
אהבת הבריות מצוה בפני עצמה, וקירוב לתורה מצוה בפני עצמה. 
שני "הכהנים הגדולים" אשר הלכו בדרכו של אהרון הכהן האצילו 
מרוחם הטובה על דורם ועל דורנו. האחד ר' ישראל מאיר הכהן 
זצ"ל, ה"חפץ חיים" הנקרא על שם הפסוק מי האיש החפץ חיים 
אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע ושפתיך ומדבר מרמה" 
והרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל שאהבתו הגדולה להשי"ת, 
לעמו, לתורתו ולארצו מקרינה אורות של אהבה ואמונה לדורנו 

ולדורות הבאים עד לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

שימוש חכמים
 הישיבה בנויה משלוש קומות: "שימוש חכמים, 
דקדוק חברים ופלפול תלמידים". "הרבה למדתי 
מרבותי, ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר 
מכולן"1. השלישיה הזאת משכללת את בניין הקודש 
של השראת השכינה שבישיבה, כדי שיוכל האדם 
מישראל להתגדל בה כתלמיד חכם, בשביל עצמו 

ובשביל כלל ישראל.
 אדם מישראל נכנס לישיבה מתוך גישה נכונה, 
מתוך בריאות טבעית לימודית ונפשית. אבל כניסתו 
זו חייבת להיעשות בהדרגה ולא בקפיצות. בישיבה 
אמיתית יש שלוש מדרגות. המדרגה שלעילא היא: 
"הרבה למדתי מרבותי". ראשית הלימוד בישיבה 
היא הפגישה עם גדולי ישראל תלמידי חכמים, 

כדי לקבל מהם ידיעות והדרכות.
 "גדול שימושה של תורה יותר מלימודה"2. רש"י 
מסביר ששימוש תלמידי חכמים הוא בירור הבנת 
טעמי המשנה והגמרא. שימוש תלמידי חכמים 

הכרחי כדי להגיע למצב זה של התעלות בלימוד. יש 
בגמרא ביטוי מיוחד: "אפילו קרא ושנה ולא שימש 
תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ"3. "קרא ושנה" 
אלה הם יסודות לימוד התורה, שני חלקי "תורת 
ד' תמימה". "אחת דבר אלהים, שתים זו שמעתי"4: 
תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מקרא ומשנה הם 
עצם התורה: דבר ד' שמתגלה בכפילות. אבל מעל 
מקרא ומשנה, יש את ים התלמוד הגדול. זהו שימוש 
תלמידי חכמים, שעניינו הרחבת ידיעה ובירור, שהם 
השלמה יסודית והכרחית לתורה. הערך האמיתי 
של תורה שבעל פה מתגלה על ידי התפתחות 
לימוד הגמרא, הבנת סברות התנאים ובירור יסודות 
ההלכה. לכן יש בגמרא סברא שייתכן שמי שקרא 
ושנה אבל לא שימש תלמידי חכמים הוא בגדר "עם 
הארץ", אף על פי שיש לו ידיעות רחבות בתורה 
שבכתב ובתורה שבעל פה, כי חיוניות התורה 
מופיעה כאשר היא נמשכת משימוש תלמידי 
חכמים. המשנה מוכרחת להתברר מתוך ספרים 
ומתוך שימוש תלמידי חכמים שבישיבה — בניגוד 
ליובש ולקיצוץ המופיע אצל הקראים ודומיהם. 
שלמות אמיתיות התורה מתגלית רק מתוך מרחב 

הלמדנות של שימוש תלמידי חכמים.

 אבל שימוש תלמידי חכמים אינו רק שמיעת 
שיעורים שונים מפי גדולי התורה. הוא גם שייכות 
נפשית, דבקות ויניקה. "גדול שימושה של תורה 
יותר מלימודה" — במובן של לימוד שנמשך מתוך 
זרם של תורה, מתוך קשר רוחני, נפשי ומוסרי, 
ומתוך שייכות לאישיות של גדולי תורה בישראל5.

1. תענית דף ז' עמ' א'.
 2. ברכות דף ז' עמ' ב'.

 3. ברכות דף מ"ז עמ' ב'.
 4. תהלים ס"ב י"ב.

 5. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 163-4.

לפרשה
הרב זיו רוה

משל לפלוגת חיילים ביחידה מובחרת, המחולקת 
לג' מחלקות. בכל המחלקות חיילים מעולים העושים 
את תפקידם נאמנה, אך בכל זאת הבדל יש בין מחלקה 
ומחלקה. המחלקה הראשונה עושה את תפקידיה 
בהתלהבות וזריזות, מתוך הזדהות ושליחות כללית. 
המחלקה האחרונה עושה את תפקידיה בתחושה 
שמשא כבד מוטל עליה, בחוסר מתיקות. המחלקה 
האמצעית, נעה בין הראשונה לשלישית, פעמים שעושה 
עבודתה ברעננות ובהתלהבות, ופעמים מתוך תחושת 

משא כבד וחוסר חיבור פנימי.

באופן זה, ישנן ג' דרכים אצל עובדי ה', המרומזות 
בפרשת נשא, על ידי ג' משפחות הלווים, אך באמת 
שייכות הן לכל ישראל1. בני קהת נושאי כלי הקודש 
הפנימיים, הארון השולחן והמנורה, הם בעלי הדבקות 
הגדולה. עבודתם נעשית באהבה, בהשתוקקות ובחיבור 
הלב. על כן נאמר בהם "זֹאת ֲעבַֹדת ְּבֵני ְקָהת ְּבאֶֹהל 
מֹוֵעד קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים"2, ומרמז לעבודה בתנועה פנימית 
עליונה. למטה מהם דרגת בני גרשון, בבחינת "ִּכי ֵגְרׁשּוִני 
ַהּיֹום ֵמִהְסַּתֵּפַח ְּבַנֲחַלת ה'", כאדם שפעמים כמגורש 
וכמרוחק הוא, ואוחז בעבודה רק באופן חיצוני, ופעמים 
שאוחז בעבודה פנימית, עם חיבור המוח והלב. אפשר 
שרמז לכך יש בנשיאת בני גרשוני את יריעות המשכן, 
ובהן יריעות פנימיות ובהן יריעות חיצוניות. בנוסף, 
א"3, שפעמים הם בעבודה  נאמר בהם "ַלֲעבֹד ּוְלַמּשָׂ
א". בני מררי,  עליונה, "ַלֲעבֹד", ופעמים בבחינת "ַמּשָׂ
שמם מרמז על לשון מרירות, הם במדרגה השלישית. 
עבודתם 'כבדה' היתה, בנשיאת קרשי ועמודי המשכן, 

ויש בה רמז לכבדות הנפש. "והיינו שנמצא תמיד 
בחשכות, ואינו מרגיש שום טעם בתורה ובעבודת ה', 
רק כשור לעול וכחמור למשא, בעבודה המפרכת כל 
הגוף, ו"ָּכל ְיֵמי ָעִני ָרִעים"4, אפילו שבתות וימים טובים"1, 

ָאם". לכן בתחילת עניינם כתוב, "ְוזֹאת ִמְׁשֶמֶרת ַמּשָׂ

כידוע כל שבט לוי, כולל כל משפחותיו, הוא 
במדרגה רוחנית גבוהה ביותר. לכן כותב הרמב"ם: 
"ְוָלָּמה ֹלא ָזָכה ֵלִוי ְּבַנֲחַלת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְבִבָּזָתּה ִעם 
ֶאָחיו? ִמְּפֵני ֶׁשֻהְבַּדל ַלֲעבֹד ֶאת ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלהֹורֹות 
ְּדָרָכיו ַהְיָׁשִרים ּוִמְׁשָּפָטיו ַהַּצִּדיִקים ָלַרִּבים ֶׁשֶּנֱאַמר: "יֹורּו 
ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעקֹב ְותֹוָרְתָך ְלִיְׂשָרֵאל"5. ְלִפיָכְך ֻהְבְּדלּו 
ִמַּדְרֵכי ָהעֹוָלם, ֹלא עֹוְרִכין ִמְלָחָמה ִּכְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא 
ם,  נֹוֲחִלין ְוֹלא זֹוִכין ְלַעְצָמן ְּבכַֹח ּגּוָפן. ֶאָּלא ֵהם ֵחיל ַהּׁשֵ
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּבֵרְך ה' ֵחילֹו"6, ְוהּוא ָּברּוְך הּוא זֹוֶכה ָלֶהם 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֲאִני ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך"6. 

אולם מדרגות עליונות הללו אינן שייכות רק לבני 
שבט לוי, כדברי הרמב"ם: "ְוֹלא ֵׁשֶבט ֵלִוי ִּבְלַבד, ֶאָּלא 
ָּכל ִאיׁש ְוִאיׁש ִמָּכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו אֹותֹו 
ֶוֱהִבינֹו ַמָּדעֹו ְלִהָּבֵדל ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו 
ְלֵדָעה ֶאת ה', ְוָהַלְך ָיָׁשר ְּכמֹו ֶׁשֲעָׂשהּו ָהֱאֹלִקים, ּוָפַרק 
ֵמַעל ַצָּוארֹו עול ַהֶחְׁשּבֹונֹות ָהַרִּבים ֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ְּבֵני 
ָהָאָדם, ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקֵּדׁש קֶֹדׁש ָקָדִׁשים, ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקֹו 
ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ְוִיְזֶּכה לֹו ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ָּדָבר ַהַּמְסִּפיק לֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּזָכה ַלּכֲֹהִנים ַלְלִוִּים. ֲהֵרי 
לֹום אֹוֵמר: "ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה  ָּדִוד ָעָליו ַהּׁשָ

ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי."6 

מכאן, שכל יהודי המתגייס להיות מחיל ה', דינו 

כשבט לוי, ומדרגות העבודה הנ"ל שייכות בו. אולם, ג' 
מדרגות הללו הם לאו דווקא שאדם אחד קבוע במדרגה 
מסוימת, אלא גם באדם אחד יתכנו כל שלושת בחינות 
הללו בזמנים שונים. יש עתים שהוא כבני קהת, כגון 
שהוא ב'מוחין דגדלות', או בזמנים מאירים ובהירים, 
בחיבור המוח הלב. ויש זמנים שהוא בבחינת בני מררי, 
'כשור לעול וכחמור למשא', בלי כל הרגשת טעם 
בעבודת ה', ובכל אשר יפנה אינו רואה הצלחה. אך 
דווקא בעיתים שכאלו עליו לחוש כי הוא מגויס גם כעת 
לחיל ה', וזוהי עבודתו והתמודדותו, ועתה בזה דווקא 
עושה הוא נחת רוח לה', שעושה מה שביכולתו. וגם 
אם אינו מרגיש שום טעם ותענוג, אך עושה עבודתו 
באמונה וביגיעה מפרכת, הרי מוסר נפשו בשעה זו 
לעשות רצון ה'. לכן וודאי משם יעלה להיות בבחינת 
'בני גרשון', ועד למדרגה הגבוהה בבחינת 'בני קהת', 
מאחר שאינו משלים עם מצבו, ולעולם אינו זונח 

עבודתו, יחזירהו ה' למתיקות נועם עבודתו.

1.   ע"פ נתיבות שלום נשא
2.   במדבר ד
3.   במדבר ה
4.   משלי טו
5.   דברים לג

6.   רמב"ם שמיטה ויובל פ"יג

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

מתיקות נועם עבודת ה'. 

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* 



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



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320 באהבה ובאמונה   4

הכביסה או החיים?!
בשבוע שעבר למדנו את סוגיית "שניים שהיו 
מהלכים בדרך" וראינו שהאחרונים נחלקו 
בפירוש הסוגיה בשאלה 'האם האדם רשאי 
לסכן את עצמו כדי להציל את הזולת?' הפעם 
נדון בסוגיית "מעיין של בני העיר" העוסקת 
בשאלה מה מידת הערבות ההדדית בין עיר 

אחת לעיר שניה?

השאלות על סוגיית "מעיין של בני העיר"
במסכת נדרים )פ, ב( נאמר: "מעיין של בני העיר, 
חייהן וחיי אחרים - חייהן קודמין לחיי אחרים... 
כביסתן וכביסת אחרים - כביסתן קודמת לכביסת 
אחרים, חיי אחרים וכביסתן - חיי אחרים קודמין 
לכביסתן, רבי יוסי אומר: כביסתן קודמת לחיי אחרים". 
לפי כל השיטות, כאשר חייהם של בני העיר 
עומדים מול חיי אחרים – חייהם קודמים לחיי אחרים. 
אך נקודת המחלוקת היא מה הקדימות בין כביסתם 
של בני העיר לעומת חייהם של אחרים? שיטת תנא 
קמא היא שחייהם של אחרים קודמים לכביסתם 
של בני העיר. לעומת זאת, שיטתו של רבי יוסי היא 

הפוכה "כביסתן קודמת לחיי אחרים". 
עלינו לשאול שתי שאלות: ראשית, איך ניתן להבין 
את שיטת רבי יוסי שהכביסה של בני העיר קודמת 
לחיי אחרים?! שנית, מה הדין אם בני העיר החליטו 
לוותר על מי השתיה או על הכביסה לטובת חייהם 

של אחרים, האם הם רשאים לעשות כן?

האם צערם של בני העיר קודם לצער 
אחרים? 

הרב אונטרמן מתייחס לשאלה הראשונה ואומר 
שלא ייתכן שרבי יוסי באמת מתכוון שהכביסה קודמת 
לחייהם של אחרים. מדובר שאין כאן סכנה ודאית, 
אלא במקרה שהאחרים יכולים להשיג מים ממקום 
אחר, אך זה יהיה כרוך במאמץ רב ואולי אפילו בסכנה. 
ולכן, רבי יוסי טוען שהמאמץ והקושי של האחרים 
להביא מי שתיה אינם מצדיקים גרימת צער לאנשי 
העיר כתוצאה מחוסר מים עבור הכביסה )שבט 

מיהודה א, ט(. 
אך יש הסוברים שמאחר ומדובר בעיר שלמה, 
ההימנעות מכביסה משמעותה בעיית היגיינה חמורה 
ולכן הכללים הם אחרים כי מדובר בפיקוח נפש של 

ציבור )שו"ת בדי הארון על פיקו"נ סי' ג(.

אי אפשר להתחסד על חשבון ילדים
ולגבי השאלה השניה – בני העיר אינם רשאים 
לוותר על מי השתיה או על הכביסה לטובת חייהם 
של אחרים, משום שהאוכלוסיה בעיר מורכבת מילדים 
קטנים והם אינם בני מחילה ולכן אי אפשר להתחסד 
על חשבונם. "דבני העיר לא שייך להתחסד ולסכן 
טפלי ]=ילדים קטנים[ דלאו בני מחילה נינהו אם אין 
הדין הכי ]=שאינם יכולים למחול על זכויותיהם אם אין 
הדין כך[" )העמק שאלה שאילתא קמז פרשת ראה(. 

סיכום
למדנו מסוגיה זו מספר נקודות: 

הראשונה – לפי כל השיטות חייהם של בני העיר 
קודמים לחיי אחרים. ואם כן, נראה שסוגיה זו תומכת 
בשיטת רבי עקיבא "חייך קודמים לחיי חבירך" )ב"מ 

סב, א; העמק שאלה שם(. 
השניה – מצינו שתי דרכים להסביר את שיטת רבי 
יוסי "כביסתן קודמת לחיי אחרים". דרך אחת היא 
שמדובר שהאחרים יכולים למצוא מקור מים חלופי 
ולכן צערם של בני העיר קודמת לצערם של אחרים. 
לפי זה, אם יש סכנת צימאון ממש לאחרים, בוודאי 
שחיי האחרים קודמים לכביסה של בני העיר. אולם 
לפי הדרך השניה ההימנעות של ציבור שלם מכביסה 
מוגדרת כ"חיי נפש" ולכן ההיגיינה ובריאות הציבור 
של עיר שלמה קודמת אפילו לחיי אחרים. במקרה 
הזה לא מדובר בצער מול חיים, אלא בחיים מול חיים.

בשבוע הבא נדון אי"ה בסוגיה נוספת העוסקת בשאלה 
גדולה זו.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ז 

נתן קוטלר

ברכת העושר האמיתי "יברכך ה' וישמרך" )ו, כד(
יש לבאר ברכה זו. הנה כתוב )דברים לב, טו( "וישמן ישורון ויבעט", 
וכן אמר הכתוב )משלי ל, ח(: "ראש ועושר אל תיתן לי פן אשבע 
וכיחשתי". הרי שישנה מרידה הבאה מתוך עשירות. ואמרו חז"ל, 
כי נסיון העושר קשה יותר מנסיון העוני )ר' פלא יועץ, ע' עשירות(.

ברכת הקב"ה היא "יברכך" – בממון, שיהיה לך עושר; אך גם "וישמרך" 
שה' ישמור אותך כך שתעמוד בניסיון של העושר, ולא יהא בבחינת 

"וכיחשתי" או "ויבעט" חלילה...
)ספר דברי מרדכי, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, פרפראות לפרשה(

"נזיר להזיר לה'" )ו, ב(
... אין הנזירות דרך המלך. בתנאים נורמאליים 
אין היא נחוצה, אז היא גם מזיקה. חטא הוא 
הסיגוף והציעור העצמי ללא צורך. אולם היא 
נחוצה ותועלתית כאמצעי לשעת חירום. 
היא הכרחית במאבק כנגד היצר הפוחז, בין 
שנתקלים בו בתוך החברה ובין כשהאדם 

מרגיש בו בקרב לבו פנימה...
)שיח שאול, הרב שאול ישראלי, על התורה(

ישא ה'... וישם לך שלום...
ואני אברכם" )ו, כד(

מעשים  סבבו  אם  פרוש, 
עוונותיכם  שהבדילו  עד 
ביניכם ובין ה' אלקיכם, ישא 
ה' המבדיל, וישם לך שלום 
הפרוד,  הפך  הוא  פרוש,   –
והמשכיל בתיבת שלום ידע 
כי הוא זה יסוד עולם המחזיק 
בעליונים ובתחתונים והוא 
כלי המחזיק ברכה כשאין 
מפריד, וזה הוא סוד ושמו את 
שמי על בני ישראל, שגמר 

אומר, ואני אברכם.
)אור החיים, במדבר(

פנינים 
לשבת

בדיחמין / הרב יואב מלכא
איש אחד ביקר בגן החיות ובהגיעו לכלוב האריה הכניס אצבעותיו בלא מורא בעד הסורגים 

בעוד האריה הרעב הולך וקרב אליו.
"תוציא את היד מיד מן הסורגים" שאג לעברו השומר

"אל תדאג, השיב לו האיש בשלווה, אין בכוונתי להזיק לאריה הנחמד הזה אלא רק ללטף 
אותו מעט"

הארי הוא מלך חיות היבשה: 
"אריה שאג מי לא ירא", והוא מציין את גבורת טבע החי בשיאה. ומה היא אם כן גבורתו 
הטבעית של האדם לעומת גבורתו?! ולכן צריך להישמר מפני האריה בפרט אם הוא רעב. אבל 
האיש החמוש בגבורה עילאית ממקורה של תורה ויראה מתקיים בו "תורתך שעשועי", והוא 
מתעלה מעל חוקיות הטבע - שמצידה יש לגבורת הארי יתרון בולט - ואינו מתיירא מן הארי 
כלל  ובכוחו  "להשתעשע" עמו כי גם האריה מרגיש קדושת איש כזה ויכשכש בזנבו לעומתו 
להציע לו גבו ולהוליכו לאן שיחפוץ. אבל שומר גן החיות שלא התעלה כלל מעל טבעו חרד 
למראה מעשיו של המבקר כי חשבו לאיש המוני ופשוט שאסור לו להתגרות בארי. אבל הוא 
לפי תומו ומדרגתו הנעלה ענה לו על פי דרכו שכבר הגיע למדרגת "תורתך שעשועי" וממילא 
יש בכוחו להשתעשע גם עם ארי, עם ארי החיצוני ולא פחות מכך עם ארי הפנימי שבקירבו.



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

בפרשת נשא, מתווה התורה דרך לאדם הבודד להיות קדוש המורם מעם. 
בעקבות דיבור פה של נדר נזיר, חלים עליו דינים ייחודיים של מעלה וקדושה. 
הבחירה החופשית היא מרכזית מאד בנזירות – בחירתו הנשגבת של הנזיר היא 

התשתית לכל נזירותו.
אולם בפרשיית שמשון נמצאת תבנית שונה לחלוטין של נזירות – נזירות 
מבטן ומלידה. שמשון לא בחר מעולם לנהוג כמורם מעם. הקב"ה קבע זאת 
עוד בטרם נולד, וציווה בכך את הוריו. מדובר במין אחר של נזירות – נזירות 
הכרוכה באישיות של הנזיר, ומוטלת עליו עוד בטרם עמד על דעתו. לא 
בחירה יש כאן, אלא כעין סגולה. פרשה זו של נזירות שמשון מתווה אב טיפוס 
של נזירות מסוג מיוחד, הקרויה בגמרות ובמדרשים "נזירות שמשון". לנזירות זו 
יש הלכות מיוחדות. הלכה מרכזית של נזירות זו היא שלא ניתן להתיר אותה 
ולהפסיקה. זוהי נזירות עולם, משום שנזירות זו נובעת הישר מנקודת החיים 
של הנזיר. כמו שנזירות שמשון היתה מבטן, כך הקיפה אותו עד יום מותו. 
מלאך ה' הדגיש עובדה זו להורי שמשון )שופטים יג, ז(: "ִּכי ְנִזיר ֱאֹלִקים ִיְהֶיה 

ַהַּנַער ִמן ַהֶּבֶטן ַעד יֹום מֹותֹו".
וכמו נזירות שמשון, כן אופי הנהגתו. שמשון מהווה תופעה חד פעמית 
בספר שופטים. הוא השופט היחיד שבחירתו כשופט נודעה עוד לפני שנולד. כל 

חייו של שמשון מצויים תחת הייעוד של הושעת ישראל מיד פלשתים - "ְוהּוא 
ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים" )פסוק ה(. זאת בניגוד לשאר השופטים, 
שאצלם השכינה שרתה רק על גבי הקומה הרוחנית שאליה הגיעו מעצמם 
עד לבחירתם. זוהי הסיבה שפרשת שמשון נפתחת, באופן חריג, בפרק שלם 

המתאר את קורות הוריו ומתאר את גילוי יעוד חייו. 
מתברר כי הנזירות מן הבטן ויכולת התשועה של שמשון היו כרוכות זו 
בזו. כשפגע שמשון בנזירותו )כשאיפשר לדלילה לגזוז את שערו( הועם כוחו, 

ונפגעה יכולתו להושיע את ישראל.
המנהיגות של שמשון הוטבעה באופן בלתי נפרד בחייו, ובכך קירבה את ישראל 
להנהגה הקבועה של עם ישראל. לאורך תקופת השופטים, הכשירו השופטים את 
עם ישראל באופנים שונים לתקופת המלכות שעתידה היתה לבוא. האופי המיוחד 
של הנהגת שמשון, לימדה את ישראל לשאוף להנהגה כזו שאיננה נובעת מבחירה 
אנושית. המלכות השלמה בישראל היא מלכות שמגיעה 'תפורה מן השמים' 
בהתאם לרצון ה'. המלך האידאלי הוא מלך אשר בחירתו מן השמים מבטן ומלידה.  

להפטרה
הרב יואב אוריאל

נזירות מבטן

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

בפרשיות הראשונות של ספר במדבר, התורה מספרת על 
חנייתם והליכתם של בני ישראל במדבר. מובלטת שם המילה דגל. 
"איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל")במדבר ב, ב(.
מדרש רבה בפר' במדבר, מתאר שבשעה שנגלה הקב"ה לישראל בהר סיני 
ירדו עמו אלפי מלאכים "והיו כולם עשויים דגלים", וכשראו זאת ישראל נתאוו 
לכך ואמרו "הלוואי כך אנו נעשין דגלים כמותן... אמר להם הקב"ה חייכם שאני 
ממלא משאלותיכם", ולכן אמר למשה לעשות אותם דגלים כמו שנתאוו. שואל 
האדמו"ר מסלונים ב"נתיבות שלום": לכאורה דגלים הם עניין גשמי ומה הוא 

שייך לעולם המלאכים?.
מסביר ה"נתיבות שלום" שדגל מייחד כל אומה לעצמה ולכן לכל עם יש דגל 
לעצמו. וגם בכל עם יש חילות שונים ולכל חיל יש דגל שונה, וזה מלמד שלכל 

אחד יש תפקיד המייחד אותו משאר החילות.
גם המלאכים יש בהם סוגים שונים, מלאכים, שרפים, חיות, אופני הקודש... 
ולכל אחד יש תפקיד שונה, שזה אומר "שלכל אחד יש דרך מיוחדת בעבודת 

ה', באופן שהם עובדים את ה' יתברך.
ולזה התאוו בני ישראל שלכל יהודי יהיה תפקיד מיוחד השייך אליו ושתהיה 
להם בהירות הדעת לדעת את תפקידם וייעודם. כי הגרוע מכל הוא כאשר אדם 
מסתובב ללא כל תכלית וייעוד, ואינו יודע לשם מה הוא חי, מה פעולתו בעולם הזה, 

ולאיזו תכלית ירד לעולמו.
ועל זה אמר הקב"ה לישראל אני ממלא משאלותיכם, ועושה לכם דגלים 
ללמד, שלכל יהודי נועדה שליחות מסוימת למלא את רצון ה', שלמענה ירד לעולם, 

ועליו לדעת מה תפקידו וייעודו בעולם.
זוהי חובתנו בעולמנו ללמוד ולהעמיק מה חובתנו בעולמנו בכלל, ומה היעוד 

והתפקיד המייחד אותנו בעבודת ה'.
ותפקיד גדול ומיוחד יש לנו בדבר ביחס לילדינו. להכיר ולגלות את תכונותיהם 
המיוחדות ולכוונם על פי זה לקיום ייעודם בעולמם. אך צריך לזכור דבר נוסף. 
כותב הרב שלמה וולבה זצ"ל בספרו הנפלא זריעה ובנין בחינוך )עמ' יח(: "אין 
ילד דומה לחברו, ואם ההורים אינם יודעים זאת, ומייחסים לילד כוחות שאין 
לו - החינוך והעמל שהם משקיעים לא יהיה מכוון  כלל אל אותו הילד. חנוך 
לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה )משלי כב, ו(. אם ברצוני לגדל ילד, 
עלי להתבונן ולבדוק מה היא דרכו האישית של הילד הזה עצמו. דבר מובן הוא 

ששיח בננה צריך טיפול אחר מאשר עץ התפוח, אם נעניק לשניהם טיפול זהה, 
אחד מהם לא יגדל כראוי. כך גם עם הילדים, אני חייב לדעת מה הן התכונות 

האישיות של הילד ולהתחשב בהם".
אם נעמיק ונתבונן כראוי ברעיון הנפלא הזה, נזכה לכוון ולהדריך את ילדינו 

לתפקידם בעולם ולראותם יהודים יעודיים.

יהודי - הוא ייעודי
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

חפשו גם בפייסבוק 
www.mbaolam.co.ilובגוגל  077-6621690

מגזין הנוער הדתי של ישראל

₪5
מחיר היכרות

לגיליון
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אסתר אברהמי

 תורת הקבלה... הזוגית - בנישואין )ג'(
הקבלה הזוגית, היא היכולת של כל אחד להרגיש רצוי, שייך ואהוב במערכת 
הזוגית. יכולת זו מותנית ביכולת האישית של כל אחד מהם, לקבל  את עצמו עם 

יתרונותיו וחסרונותיו. 
הידיעה שכל אחד הוא יחיד ומיוחד ונולד כדי למלא שליחות ייחודית 
בעולם, יוצרת את ההכרה שבני אדם בכלל ובני זוג בפרט, מחויבים להיות 
שונים זה מזה ואפילו מנוגדים, כדי שביחד ייצרו השלמה. כבני אדם שנמצאים 
בתהליך התפתחותי, חולשות וקשיים הם חלק בלתי נפרד מההתפתחות ואף 

ייתכן שהם מנוף להתפתחות ולהשתלמות האדם. 
אהבה עצמית עם אהבת הזולת יוצרת תנועה מתמשכת שמעמיקה את 

הקשר של האדם עם עצמו ועם בן הזוג.
תחילה חשוב לדעת - שקבלה אין פירושה הסכמה. יש מקום, צורך והכרח 
לשתף במה שקשה/עצוב/כואב/מכעיס וכו', כשיתוף אישי ולא כהאשמה במה 
שקורה לי. )האשמה: "אני תלוי/ה בך ואין לי בחירה. מה שתאמר/תעשה משפיע 
עלי. הכל תלוי בך...". מעמדה כזו, בן הזוג מרגיש מחנק, חששות וזהירות יתר 

שיוצרת ריחוק.(
לכן קבלת בן הזוג כוללת את:

- היכולת לראות את העולם מנקודת מבטו של השני - להכיר את עולמו 
הפנימי ולהבין את מניעיו ורגשותיו והשפעתם על התנהלותו. המקבל אומר 
לעצמו: "אני פנוי רגשית להקשבה מתוך אכפתיות, עניין וסקרנות איך הדברים 

נראים בעיניו/ה". 
- הכלת בן הזוג כפי שהוא, מרחיבה את התפיסה העצמית - נקודות מבט 
נוספות, עשויות ליצור יכולת פתיחות ואפשרויות חשיבה ועשייה חדשות. 
"לא עלה בדעתי לראות כך את הדברים... עכשיו אני יודע שלכל נושא, יש 

אפשרויות מבט רבות ושונות".
- גילוי והבנת המניעים הנסתרים של בן הזוג. המדבר שמרגיש שבן הזוג 
קשוב אליו, אינו חושש שבן הזוג ישתמש במידע בבוא הזמן כנגדו.לכן יכול 
לדבר בחופשיות ללא צורך בהסתרת מחשבותיו ורגשותיו. "עכשיו שאני מדבר, 
אני נזכר בגערות של אבא שלי שגורמות לי עכשיו לחץ וחרדה, כאילו אני 

ילד קטן עכשיו...".  "כשאתה לא מודיע לי שאתה מתעכב, אני מרגישה שאתה 
נעלם לי, בדיוק כמו שאבא  שלי עזב את הבית בפתאומיות..."

- תמיכה בבן הזוג, שדווקא בזמני חולשה זקוק לתחושת שוויון  וערך. "זה 
אנושי ונורמאלי מה שקורה לך. דווקא ממקום כזה אפשר ללמוד יותר...". "למה 

את/ה זקוק/ה עכשיו?..אני איתך..."
- הוקרת בן הזוג  בדברים הטובים שבו כשהוא נמצא במצבי חולשה. 
החסרונות הם לא חזות הכל. כדאי לראות את היתרונות, תוך כדי החסרונות . 
"ברור לי שכל כך כעסת כי אכפת לך וכאב לך ש... כי את/ה כל כך רגיש/ה..."
- צמצום עצמי של המקבל, נותן מקום לצורך של השני. צמצום - אינו 
הקטנה עצמית. המקבל שמודע ובטוח בערכו, מאפשר מרחב ביטוי לשני. 
המרחב הזה לא נוגע במרחב האישי שלו. הוא לא מעיר/מחנך/מבקר, אלא 
מקשיב ונותן הרגשה שיש לשני את הנוכחות הנדרשת לו. "אני כאן בשבילך... 

לגמרי איתך... רוצה להקשיב ולהבין אותך..."
ממקום כזה שיש בו ענווה - התחושה שאדם מקובל, שייך רצוי ואהוב 
גם אם הוא טועה, נוסכת בו כוחות ומוטיבציה ליצירת שינויים ולהתפתחות 

אישית שתשפיע על ההתפתחות הזוגית.
- מה שלא ניתן לשינוי - כגון מראה חיצוני, מצבי חולי וכד'. כשיש תשומת 
לב  לאישיות הפנימית, העניין החיצוני תפל ואינו משפיע על הקבלה ההדדית 

במערכת הזוגית.
 בזוגיות בנישואין, כל אחד רוצה להיות בטוח בערכו ובמעמדו היציב. 
לשם כך הקבלה ההדדית ללא תנאי, בסיסית והכרחית באינטראקציה הזוגית.  
קבלת בן הזוג כפי שהוא, מאפשרת הערכה עצמית הדדית גבוהה, תחושת 
נינוחות, הנאה בתפקודים הזוגיים ואפשרויות נרחבות במימוש החיים בהגשמה 

ובמשמעות.

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

אם יש לכם חלום 
שאתם רוצים להגשים, 

אם כבר שלחתם 
ומתחשק לכם לשלוח 

שוב, אם אתם מדמיינים 
שוב ושוב את יהונתן 

דופק על דלתכם, 
אם יש משהו שאתם 

משתגעים לספר לנו - 

עכשיו זה הזמן!

אז....

מה עושים?
שולחים הודעה לכתובת 
thewishescar@gmail.com

כתבו שם, גיל וכתובת, תמונה 
וטלפון של אחד ההורים.

ספרו לנו מה החלום שלכם, ורצוי 
כמה שיותר בהרחבה )אפשר 

להעזר בהורים(
אם רוצים אפשר לשלוח סרטון 

שמצולם בפלאפון בו אתם 
מספרים לנו מה החלום

ואם נוכל להגשים את החלום 
אנחנו כבר ניצור קשר

להתראות בניידת החלומות

ניידת החלומות חוזרת לעוד עונה

נחשו מה?
המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8<

שהוא מחשיבה לפעמים בניגוד לחיים, ובין מה שהוא חושב לחופש ולחיים.  
ובכלל, אין דבר כזה רבנים חרד"לים: יש רבנים שפוסקים על פי התורה ויש שלא.  
וכבר כתב על זה באריכות הגרי"ד סולוביצ'יק לפני עשרות שנים.  עיין בספרו 

איש על העדה )ערכנו סיכום בחוברת משמרת על העדה(.
ש: מה הכוונה תחומים של תרבות?

ת: מזון רגשי, כגון תרבות הלבוש, תרבות הזמר, תרבות הקריאה, תרבות הקשרים 
בין גברים לנשים, תרבות הבידור. בזה הוא בונה לעצמו פשרה.

ש: והליכת בנות-לייט לצבא באיזו קטגוריה זה נכנס?
ת: זה גם שייך לתרבות חיים ובנוסף לכך זה קשור לאידיאל הלאומי.  הן חושבות 
בטעות שהדתי והלאומי הם שני דברים שונים, שניהם חשובים, לכן בונות לעצמן 
פשרה.  כמובן זו טעות שנובעת משטחיות.  הלאומיות נמשכת מן התורה, והצבאיות 

נמשכת מן התורה.  צבאיות לא מתוך דבר ד' היא מאוד בעייתית.
ש: אם אני מבין היטב, הרבנים-הלייטים אינם אשמים בריבוי העבירות?

ת: הם מספקים בעיקר מפלט לפער התודעתי בין האמונה המוצהרת לבין 
ההתנהגות המעשית.

ש: זה לא סותם דרכי תשובה?
ת: לא ממש.  כאשר האש הבוערת של אהבת ד' מתעוררת, היא לא נעצרת 
בגלל מעוותי ההלכה.  פעם אמר דתי מאוד לייט: "הרב הזה הלייט, אני מזלזל בו". 
כלומר הוא רוצה לראות ברב נציג נאמן של האמונה, התורה וההלכה – ויחד עם זה 
הוא שומר לעצמו את הזכות לקחת מאותו רב מה שלבו חפץ או מה ששכלו חפץ.

ש: ובסיכום, מה התרופה עבור הדתי-הלייט?
ת: אותה תרופה שיש עבור אלו שהתרחקו לגמרי מהתורה: בירור עמוק שהאמונה 
בד' היא החיים.  זה בעצם הנושא של ספרו הגדול של מרן הרב קוק "עקבי הצאן".  

ומובטחים אנו שכל עם ישראל יחזור בתשובה.
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ֲאִני ָאמּור ִלְמׁשַֹח ֵּבן ֶאָחד ֶׁשל  ִיַׁשי ְלֶמֶלְך, ְוִהֵּנה הּוא ֶהֱעִביר 
ְלָפַני ֶאת ִׁשְבַעת ָּבָניו, ּוְבַאף ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא ָּבַחר ד'.  מּוָזר, מּוָזר.

- אּוַלי ֵיׁש ְלָך ֵּבן נֹוָסף,  ֶׁשֹּלא ִנְמָצא ָּכאן? אּוַלי הּוא ָנַסע?]1[.
ִיַׁשי ִהְתִחיל ִלְרעֹד ְּבָכל ּגּופֹו, ְּכִאּלּו ִנְזַּכר ְּבָדָבר ַמְפִחיד, ְוהּוא 

ָעָנה ִלי ְּבקֹול רֹוֵעד:
- ֵּכן, ֵיׁש ִלי עֹוד ֵּבן. הּוא ַהָּקָטן ְּבָבַני.

- ָלָּמה הּוא ֹלא ַּבַּבִית?
- הּוא רֹוֶעה ַּבּצֹאן]1[.  הּוא ֻסַּלק ֵמַהַּבִית ֵמָהֶרַגע ֶׁשּנֹוַלד.

- ָלָּמה?!
- ָהָיה ֲחָׁשׁש ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֵּבן ֶׁשִּלי...]2[.

- טֹוב, ֹלא ְנַדֵּבר ַעל ֶזה.
- ְּבנֹוָסף, ֶצַבע ָּפָניו ֲאַדְמַּדם. ְוַכָּידּוַע ֵאין ֶזה ַהֶּצַבע ָהָרִגיל ֶׁשל 

ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשהּוא   ֵּכֶהה ]3[.
- ֹלא ְנַדֵּבר ַעל ֶזה. ְלכּו ִלְקֹרא לֹו. ֲאִני ֹלא ֵאֵלְך ִמּפֹה ְּבִלי 

ֶׁשֶאְרֶאה אֹותֹו]1[.

ַאֲחֵרי ְזַמן ֹלא ַרב ִנְכַנס ַלַּבִית ָּבחּור "ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי"]2[ 
ַמְרֵאהּו ִנְפָלא, ְמֵלא ְּגבּוָרה ּוְמֵלא ֲעִדינּות ַּגם ַיַחד.

ַעְכָׁשו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּדַבר ד' ֵאַלי:
- "ָמְׁשֵחהּו ִּכי ֶזה הּוא"]4[.

ֶמן ּוָמַׁשְחִּתי אֹותֹו. ּוְבאֹותֹו ֶרַגע ָרִאיִתי  ִמָּיד ָלַקְחִּתי ֶאת ֶקֶרן ַהּׁשֶ
ִכיָנה יֹוֶרֶדת ְוׁשֹוָרה ָעָליו ]5[. ֶאת ַהּׁשְ

ָנַׁשְקִּתי לֹו, ֵּבַרְכִּתי אֹותֹו, ְוָהַלְכִּתי ְלַדְרִּכי.
ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ֶׁשָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַיְצִליַח.

1.  שמואל א  טז  יא.
2.  מצוד"ד  שמואל א  טז י.  תהילים  נא  ז  מצודות.  תהילים סט, מדרש תהילים מזמור ג.   

ילקוט מעם לועז  שמואל  עמ' קטז.   ילקוט המכירי  קיח  כח.
3.  עיין משנה נגעים  ב  ב.

4.  שמואל א  טז  יב.
5.  שם  יג.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 39   אּוַלי ֵיׁש ְלָך עֹוד ֵּבן
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה ארוכה של קיץ, הלימודים תכף נגמרים עברנו את חג השבועות, קיבלנו תורה!שלום ילדים!
באחריותו הוא יבצע אותו עם שמחה ורצון לקחת חלק במשימה התפקידים וכך כשכל אחד אחראי על דבר מסוים ויודע כי זה משימות מורכבות של הרבה אנשים כדאי לנו ללמוד ולחלק את האם גם לכם יש תפקיד מיוחד בבית, או בכיתה? כשרוצים לבצע להקפיד ולבצע את תפקידם.ביותר, למרות שהיו במדבר בלא תנאים ובלי סדר וכיוון, הצליחו ומוקפד, עבודת המשכן ונשיאתו במדבר התבצעו בצורה הטובה מתי צריך לקחת אותם ואיך סוחבים את הכלים. כך, כשהכל היה ברור היה מאוד ברור, כל אחד ידע מה תפקידו, איזה כלים עליו לשאת, ובנשיאת המשכן ממקום למקום בדרך לארץ ישראל. סדר העבודה לוי. לכל משפחה ממשפחות הלויים יש תפקיד אחר בעבודת המשכן, בתחילת הפרשה אנחנו קוראים על חלוקת התפקידים של בני שבט ויתחיל החופש.

תוכלו לחוש אחראים ובוגרים באמת.תפקיד מיוחד משלכם יקנה לכם תחושת משמעות וחשיבות. כך הכוללת.
שבת שלום, אהבה פז

הפרק הראשון של 
"הכל בחסד"!!

תכנית הנתינה שמשגעת את 
המדינה!

מתרגשים להביא לכם את 
התכנית החדשה שכל כולה 

חסד ונתינה.
אל תפספסו!!
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

ואת אדירות כל חפציהם היותר רוממים והיותר נישאים שהם מתאימים לעוזה ותפארתה, מזוקקים ומצורפים, מבוררים ומסומנים עד שמעצמם ימצאו את השלמת כל אידאליהם ללמד תורת חיים ממקור החיים, דרכי מוסר מלאי אורה וצהלה, דברי חן ושכל טוב ולשגבם ולהראות לפניהם את הדרך של האורה הרוממה והאדירה... להם, אנחנו צריכים נפלאה ומתמהת. אין בשום אופן אפשרות להכניעם בדרך "כבישה" כי אם לרוממם כנסת ישראל התנערה לתחיה ביחש להרצון של הדור הצעיר. הכוחות נתעוררו בתעורה 
לחסנה והדרה של אור עולם של אוצר החיים - לתורת חיים )מתוך מאמר 'הדור'(

הרב שלמה אבינר

דתיים ליברליים ורבנים ליברליים ראיון
ש: למה מאשימים את הציבור הדתי-לייט, הרי הוא 
עם הארץ, שומע לרבנים-לייט, ואיך הוא יכול לדעת 

שדבריהם אינם תורה?
ת: לא נכון.  הוא עובר עבירות בגלל היצר הרע 
ובגלל אי הבנה עמוקה, ולא בגלל הרבנים הליברליים.  
גם אם כל הרבנים היו פוסקים כהלכה, אותו ציבור 

היה עובר עבירות.
ש: אבל הוא כן מצטט רבנים ליברליים כדי להצדיק 

את דרכו?
ת: זה סתם תירוץ דיעבד כדי להרגיש יותר נעים 
ולא לסבול מסתירה גלויה בין ההצהרה האמונית 
לבין ההתנהגות.  הרבנים הליברליים מניפים את דגל 
הידידות-ההקלה-ההתחשבות ובגלל זה גם מורים 
שלא כהלכה וגם מבזים את עצמם אפילו בעיני אותם 

דתיים-לייט.
ש: אם הדתי-לייט מבין שיש פה הוראה שלא כהלכה, 

אז למה הוא נוהג כן?
הדתי-לייט אינו מחשיב את התורה כדבר  ת: 
מוחלט מן השמים, אלא כמסורת חשובה בין שאר 
דברים חשובים בחיים, והוא בוחר ביניהם.  ידועה 
חלוקת מרן הרב קוק לשלושה זרמים באומה: הקודש, 
האומה, והאנושיות )אורות ע(.  מחוסר העמקה הדתי 
החלש סובר שיש סתירה ביניהם, וכיוון ששלושתם 
חשובים בעיניו, הוא בונה לעצמו תמהיל כפי נטיית 

לבו ונטיית שכלו.
ש: אבל אם תשאל אותו, הוא יגיד שהוא נאמן לתורה?
ת: זו הצהרה.  גם להצהרה זו יש ערך, אך אינה 
עמוקה בלב.  הוא חושב שיש סתירה בין התורה לבין 
החיים, שהחול הוא ישות שהקודש הוא אפסיות.  כך 
כותב מרן הרב קוק: "בקטנות הדעת מונח ארס פנימי, 
שנדמה על ידו, שכל הנתקה מן החול אל הקודש היא 
דחיה מישות אל אפסיות".  אך ההצהרה אינה אמונה 
אמיתית.  "ואף על פי שההודאה החיצונה מנגדת לזה 
מצד קבלת האמונה, שמסעדת את כל כושל, גם נשפל 

בקטנות, בכל זאת בעצמיותה של ההכרה חסר זה 
היסוד המאיר... שכל הנתקה מן החול אל הקודש היא 
בריחה מחורבן ואפסיות אל הישוב המילוי והישות 
הכבירה והאיתנה" )אורות הקודש ב שח(.  בקיצור, לא 
בגלל הרבנים שמתירים את האיסור הוא חוטא, אלא 
בגלל היצר הרע, ובעיקר בגלל הבלבול באמונה, כפי 

שמבאר מרן הרב קוק במאמר "הדור".
ש: אבל גם לרבנים החרד"לים הוא אינו שומע?

ת: לא מדויק.  בעניינים כמו שבת וכשרות הוא 
נותן בהם אמון, וגם ברבנים החרדים.  אבל בעניינים 
שנוגעים לתרבות, הוא בונה לעצמו פשרה בין התורה 
המשך המאמר בעמוד 6 <
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ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל 
ַהֶּיֶלד ֶשָׁיָּצא ִמִּמְצַרִים 

ְוָעַבר ֶאת ַהִּמְדָּבר 
ּוְמַסֵּפר ַעל ַהִּנִּסים ֲאֶשׁר 
ָראּו ֵעיָניו ְמׁשּוָּלִבים ִעם 

ַחָיּיו ַּבּיֹום יֹום.

מאת הרב שלמה אבינר

רח' שטראוס 4 ירושלים

ְּבַעְרבֹות מֹוָאב
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