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נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

הגיליון מוקדש לעלוי נשמת

שולמית כהן ע"ה
בת שמואל  אברהם הלוי לבית ברי

נלב"ע ביום כ"ט שבט ה'תשע"א
תנצב"ה

 

אזכרה
במלאת 17 שנים לפטירת בננו ואחינו היקר

אבשלום )אבשי( שושני ז"ל
נעלה לקברו בהר הרצל ביום רביעי ג' אדר 1/3 בשעה 4.00

תפילת מנחה וערבית בביה"כ מדרש משה רח' קוסובסקי 14, 
ירושלים

המשפחה

משנכנס אדר מרבין 
בשמחה

"משנכנס אדר מרבין בשמחה ומשנכנס אב ממעטין בשמחה" 
)תענית כט, א(.

משנכנס אדר הקב"ה האיר לנו, עם ישראל, את פניו והצילנו 
מעצתו של המן הרשע – ולכן מרבים בשמחה על ריבוי חסדיו – 
אבל גם באב שבו הסתיר השי"ת פניו מישראל ובו נחרבו שני בתי 
המקדש נאמר "ממעטים בשמחה". יסוד אמונתנו הוא שגם כאשר 
יש הסתר פנים כביכול, פועל אבינו שבשמים בסתר לטובתנו. 
לכן יהודי מאמין העובד את ה' באמת תמיד צריך להיות בשמחה 

בין בהארת פנים בין בהסתר פנים.
כפי שהורונו חז"ל "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך 

על הטובה" - בלב שלם ובשמחה )ברכות ס ב(.
השמחה משולה למוזיקה. אפשר להגביר את הקול או להנמיכו 
אבל את מנגינת האמונה, הביטחון והשמחה בישראל אי אפשר 

להפסיק.

נכון לעכשיו, מדינת ישראל נמצאת במצב מורכב. מבחוץ 
היא מוקפת באויבים הרוצים לכלותנו ולנשלנו מארצנו. לא יקום 
ולא יהיה! ומבית, מאבקי כוח תרבותיים, חברתיים ופוליטיים 
מחלישים לכאורה את חוסנה וכוחה של האומה, אבל אנו בוטחים 
בד' יתברך  ובנביאיו, נביאי האמת והצדק, ובדבריהם הנאמרים 
באמת. "כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב" וככל שאנו צועדים 
במעלה הדרך לגאולה השלמה, יותר ויותר תגדל השמחה בישראל 
ובעולם כולו עד שנראה עין בעין כיצד "אבדו גויים מארצו" 
)תהילים י, טז( "ה' הפיר עצת גויים, הניא מחשבות עמים. עצת 

ה' לעולם תעמוד, מחשבות לבו לדור ודור" )שם לג י-יא(.
מהמצפה לישועה

בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

הדן את דיננו.
לפרשה הרב זיו רווה / 2

תלמוד
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 2

 רוב מניין או רוב חכמה? 
המחלוקת והאחדות נתן קוטלר / 4

קרוב רחוקים בדור של גאולה
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

עבדי הם
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

שחוק בנישואין - זה עניין רציני!
זוגיות אסתר אברהמי / 6

פרטים בגיליון הבא ובערוץ מאיר

ביום שלישי ט' אדר יתקיים יום עיון 

לזכרו ולעילוי נשמתו של 
מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל 

ראש הישיבה המרכזית העולמית
בנו תלמידו וממשיך דרכו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

ביום שני ח' אדר יתקיים יום עיון 

לקראת פורים
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לפרשה
הרב זיו רוה

דייני ישראל בשם המשותף  מדוע נקראים בתורה 
"ֱא-ֹלִהים",  כבפרשת עבד נרצע "ְוִהִּגיׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהא-

להים"1, כלומר לדייני בית הדין.
בפירושו  הרמב"ן  רבנו  לנו  גילה  ונשגב  טמיר  רז   
העמוק והנפלא לשאלה זו. שם זה בא לרמוז כי הא-
והוא  יצדיק  הוא  המשפט,  בדבר  עמהם  יהיה  להים 
ירשיע. וזהו שאמר "ַעד ָהֱא-ֹלִהים ָיבֹא ְּדַבר ְׁשֵניֶהם ֲאֶׁשר 
ְלֵרֵעהּו"1, וכך אמר משה  ְׁשַנִים  ְיַׁשֵּלם  ַיְרִׁשיֻען ֱא-ֹלִהים 
"ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלא-ֹלִהים הּוא"2 . נמצא כי הקב"ה הוא הדן 
ְּבֶקֶרב א-להים  ַּבֲעַדת ֵאל  ִנָּצב  דרך הדיינים, "א-להים 
ִיְׁשּפֹט"3, כלומר בקרב עדת אל, א-להים ישפוט, כי הא-

להים הוא השופט4.
ש"בשעה  בישראל,  המשפט  מעלת  שגבה  כ"כ   
שמי  הקב''ה  מניח  כביכול  באמת,  ודן  יושב  שהדיין 
השמים ומשרה שכינתו בצדו5". בית דין של מטה נעשה 
מכוון כנגד בית דין של מעלה, "ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְוֵאֶּלה 
ַהִּמְׁשָּפִטים, ָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְׁשָּפט ְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, 

ְּכֵׁשם ֶׁשַּסְנֶהְּדִרין יֹוֶׁשֶבת ַּבָּמרֹום ִלְפֵני ָהא-להים"6. 
אמת  דין  לדון  שביכולתם  כל  עושים  הדיינים   
ובדיקותיהם את בעלי הדין  לאמיתו, ע"י חקירותיהם 
והעדים ועיון מעמיק בצווי התורה, אך כיוון שה' שוכן 
בקרבם, ישנה השגחה מיוחדת בכל התנהלות המשפט. 
כאשר פוסקים הדיינים את הדין, נעשה אותו דין לחלק 
מן התורה, והוא בכלל ודברך מלכנו אמת וקיים לעד7. 
לכן אמרו חז"ל "כל דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה 

שותף להקב"ה במעשה בראשית"8.
 בדיני עדים זוממים, מוסיף הרמב"ן לבאר לפי עקרון 
המשפטים  קדושת  את  המחדד  עמוק,  עניין  עוד  זה 
והדיינים בישראל ההולכים בתורת ה'. "ְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטים 
ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֵעד ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו. ַוֲעִׂשיֶתם לֹו 
ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו וגו'9". כידוע, עדים זוממים 
נענשים באותו אופן שניסו שיבוא על הנידון. אך אם 
ורק  הנידון,  הומת  כבר  דבריהם  וע"פ  העדים,  העידו 

אח"כ נתגלה שזוממים היו, אינם נהרגים, כיוון שנאמר 
"ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם", ולא כאשר עשה. 

והרי גזרת כתוב זו היא פלא גדול. אדרבא, בסברת 
השכל שאחר שהטעו העדים את בית הדין, ראוי על 
אחת כמה וכמה להורגם! אולם סברת השכל ושיקולי 
ודווקא  הגויים',  ל'ערכאות  שייכים  מלב  בדויים  דעת 
הם  ואין  ממשפטם,  השכינה  את  המעלימים  הם  הם 
משפט  בסדרי  דנים  ישראל  דייני  לישראל.  שייכים 
הדיברות  שעשרת  כשם  בסיני,  שניתנו  א-לוהיים 
ניתנו בסיני. ועומק העניין של עדים זוממים שהמיתו 
על פיהם ואינם נהרגים הוא, שאם כבר נתקיים הדין 
והומת הנידון, "נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו 
לא  צדיק,  היה  ואילו  מת.  בעוונו  הוא  כי  הראשונים, 
יעזבנו ה' בידם כמו שאמר הכתוב "ה' ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו 
ועוד שלא יתן ה' השופטים  ְפטֹו"10.  ְּבִהׁשָּ ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְוֹלא 
הצדיקים העומדים לפניו לשפוך דם נקי כי "ִּכי ַהִּמְׁשָּפט 
ֵלא-להים הּוא", ובקרב א-להים ישפוט. והנה כל זה מעלה 
גדולה בשופטי ישראל, וההבטחה שהקב"ה מסכים על 

ידם, ועמהם בדבר המשפט."11
הדיינים?  שיטעו  יתכן  לא  וכי  לשאול,  ראוי  אך   
הבעש"ט הקדוש הביא בדבר זה מעשה. "מעשה באדם 
שבא לדון לפני רב גדול ויצא חייב בדינו. אח"כ שאל 
אותו, אמנם יודע אני בבירור שהתורה אמת ודבר ה' 
אמת וקיים לעד, ואיני מפקפק שהדין נפסק באמת ע"פ 
דין תורה. אבל אני לעצמי יודע, שלא כך היה מעשה, 
ובאמת איני חייב לשלם לבעל דיני, והאיך יתיישבו שתי 
אמיתות אלו כאחד? והשיב לו, להוי ידוע לך שבגלגול 
ירדת שוב  ולכן  זה,  כסף לאדם  חייב  נשארת  הקודם 
הגלגול  מן  החוב  את  לו  שתפרע  כדי  הזה  לעולם 
הקודם, והפרעון יהיה באופן שע"פ המעשה של עכשיו, 
אינך חייב לו כלום, רק כדי לשלם החוב הקודם, ולכן 
יצא זה הפסק ע"פ התורה. ובזה מפרשים מה שכתוב 
'דין  ִלְפֵניֶהם',  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  'ְוֵאֶּלה  בזוה"ק12 

כל  נפרעים  המשפטים  תורת  שע"פ  דגלגוליא',  רזא 
החשבונות בין איש לרעהו ע"פ רזא דגלגוליא."7

 לפי זה אפשר לבאר גם את מאמר חז"ל בגמרא )ר"ה 
כה א( על הפסוק "ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאֶׁשר 
ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם"13, לגבי קידוש החודש על ידי 
בית הדין. שאפילו היו בי"ד שוגגין כלומר סבורין שהוא 
עדי  ע"י  מוטעין  או  מזידין  או  וטועין,  להתעבר  ראוי 
שקר, ע"פ קביעתם נקבע ראש החודש וכל המועדים 
בעקבותיו. ולכאורה עניין זה תמוה, הרי כל קביעתם 
היתה בטעות? אלא כאמור, כיוון ששכינה עמהם, הרי 
שלמעלה לא יכולה להיות טעות. ואפילו אם בעינינו 
נראה זה כטעות, הרי זה רצון העליון שדווקא ביום זה 

יהיה ראש חודש, והרי זה אמת לאמיתו.7
מדי  מייחלת  נפשנו  דרכם  מתגלה  שה'  דיינים  אל 
ויועצנו  כבראשונה  שופטינו  "השיבה  בתפילת  יום 
"יערות  בספר  ואנחה..."  יגון  ממנו  והסר  כבתחילה 
הברכה  "שכוונת  אייבשיץ,   יונתן  רבי  מבאר  דבש", 
הם  הם   כי  סנהדרין,  להחזרת  ליבו  על  שישים  היא 
כסא ה', והם כנגד כסא הכבוד בשבעים בתי דינים של 
מעלה, וכל זמן שהיו סנהדרין במקומן, היה כבוד ה' 
לכך  ָּכבֹוד"14.  ְזֵקָניו  "ְוֶנֶגד  כדכתיב:  ישראל,  על  חופף 
כתב הרמב"ם15, שאין בן דוד בא עד שיהיו סנהדרין 

חוזרים16." 

1. שמות כא
2. דברים א יז
3. תהלים פב 
4. שמ"ר ל כד

5. ע"פ רמב"ן כא, ו
6. שמ"ר ל יח

7. נתיבות שלום משפטים
8. שבת י.
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9. דברים יט' יט'
10. תהלים לז

11. רמב"ן דברים יט יט
12. ח"ב צד.

13. ויקרא כג
14. ישעיהו כד

15. פיהמ"ש סנהדרין א, ג.
16.דרוש א 

תלמוד
הדבר הראשון מהדברים השייכים לכל אדם 
מישראל הוא "תלמוד"1, והוא ההכנה הראשונה 
לישיבה. ברור שהכוונה היא לישיבה אמיתית שבה 
לומדים תלמוד, ולא ישיבה שהיא אוניברסיטה. 
'תלמוד' הוא שם כללי הניתן לכל הקבוצה הרוחנית 
הראשונה של ארבעה חמישה דברים במשנה זו, 
השייכים לכל אדם. זהו תלמוד במובן הכללי ביותר. 
עניינו פשוט: יש ללמוד, להרבות לימוד, שינון וחזרה. 
זאת עצם המלאכה: "לעסוק בדברי תורה". קח גמרא 
ולמד. יחד עם זה, יש מקום להבחין בין המילים לימוד 
ותלמוד. לימוד הוא שם שניתן לפעולת העיסוק 
בדברי תורה, ומכאן הביטויים "ִלימודי ד'"2, וכן 
'קבועים בלימוד'. הביטוי "תלמוד" הינו ביטוי חזק 
יותר מאשר "לימוד": הוא מציין את גיבוש הלימוד. 
אותה הבחנה אנו מוצאים בין ניחום לתנחום. תנחום 

מבטא צורה מגובשת של ניחום אבלים. וכן על אותו 
משקל: פינוק ותפנוק. בחכמת לשון הקודש קיימת 
אפשרות לבטא אותו עניין בשני אופנים. ובכל זאת 
קיים הבדל, תלמוד תורה מציין ערך מגובש, חזק 

וגדול — 'גוש' היסטורי רוחני.
 הברכה הראשונה לפני קריאת שמע של שחרית 
היא ברכת 'יוצר אור' — האור הנחמד לעין של 
מעשה בראשית. הברכה השנייה, מעליה, עניינה 
קבלת עול מלכות שמים מתוך העובדה ההיסטורית 
של "הבוחר בעמו ישראל באהבה". מתוך ברכה זו 
מופיעה תפילה, בקשה לסייעתא דשמיא: "ותן בלבנו 
להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמור 
ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה". 
למה לא נאמר "כל דברי תורתך"? לכאורה, זה סגנון 
יפה יותר? אלא, "תלמוד" פירושו גמרא, תלמוד 
בבלי וירושלמי — המשך תורה שבעל פה שנלמד 
בישיבות. לעומת לימוד שהוא ביטוי פשוט, תלמוד 
הוא בניין מגובש של בירור, עיון והרחבת מסקנות 
של תורה שבעל פה, שמהווה חיי עולם הנטועים 
בתוכנו. התלמוד הוא סדר המסורת שלנו. לכן אנו 

אומרים "תלמוד בבלי" ולא "לימוד בבלי", "תלמוד 
תורה כנגד כולם"3  ולא "לימוד תורה כנגד כולם", 
"הלכות תלמוד תורה לרמב"ם" ולא "הלכות לימוד 

תורה לרמב"ם"4.

 1.  אבות פרק ו' משנה ו'.
 2.  ישעיהו נ"ד י"ג.

 3.  פאה פרק א' משנה א'.
 4.  ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 141-2, 83.

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

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* 

הדן את דיננו. 
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w w w. a m a n a . c o . i l
ז  1-800-260-240   כ ר מ

ע ד י מ
אמנה

35דק’20דק’10דק’50דק’
באר 
שבע

קרית 
ארבע

גוש
עציון

ירושלים

שכונת ‘מצפה הנחל’
◆ ישוב תורני ◆ מיקום נגיש למגוון אפשרויות תעסוקה 

◆ לימוד תורה לילדי הישוב עם בחורי הישיבה ◆ סניף בני עקיבא נפרד 
 ◆ קהילה כיפית ותוססת ◆ אוירה יחודית ומרוממת 

◆ נוף אנושי מהמם ◆ נוף מדברי אלוקי

בית דו משפחתי 113 מ”ר  

₪ 805,000
צמוד למדד תשומות הבניה 11/16 *ההדמיה להמחשה בלבד

לפרטים: מאיר  052-8990278
מצפה
מעלה חברהנחל

ישוב קהילתי תורנייישוב קהילתי דתי

ישוב קהילתי תורני
מעלה חבר מתחברים לרוח

א. מעלה חבר - תפור עליכם | ב. ברוכים הבאים| ג. מוזמנים לנסות בשמחה

א. חולצה לבנה כמובן אבל שיש בה כיס לעט
ב. חולצת סוף מסלול אבל עם הציציות בחוץ

ג. המשובצת הרגילה שלי אבל בתוך המכנסיים

איזה חולצה אתה 
לובש בחול המועד?

תבדוק אם זה מתאים לך
)תשובות במהופך(

בתי
אמנה
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רוב מניין או רוב חכמה? 
בשבוע שעבר ראינו שישנם שני סוגים של אמת: יש אמת הרסנית ששוללת 
אחרים ויש אמת מתקנת ובונה שבה הקב"ה חפץ. הפעם נראה שפוסקים את 
ההלכה לפי שיטת הרוב ולא לפי שיטת המיעוט אפילו אם גדולים בחכמה, כי 

היכן שיש רבגוניות יש בירור האמת.

הדילמה
ישנה מחלוקת עתיקה בשאלה: האם מכריעים לפי רוב מניין, או לפי רוב חכמה? 

האם פוסקים לפי דעת הרוב או לפי דעת מי שגדול בחכמה?
נצא למסע שבו נתחקה אחר ההתמודדות עם שאלה זו במקורות.

תחנה ראשונה: תנורו של עכנאי
המחלוקת שאולי מבטאת באופן הנחרץ ביותר את סמכות חכמים בקביעת 
ההלכה, היא לגבי תנורו של עכנאי. רבי אליעזר וחכמים חלקו בשאלה האם 
תנורו של עכנאי ]=תנור חרס הבנוי מחוליות[ נחשב ככלי לעניין קבלת טומאה? 
הגמרא מתארת כיצד רבי אליעזר משיב לחכמים את "כל תשובות שבעולם" 
כדי להוכיח את דבריו, אך חכמים אינם מקבלים את תשובותיו. רבי אליעזר 
אומר להם "אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח" ואכן החרוב נעקר ממקומו. אך 
חכמים אמרו לו "אין מביאים ראיה מן החרוב". רבי אליעזר אומר להם "אם 
הלכה כמותי אַמת המים תוכיח" ואכן הזרימה של המים באמת המים הפכה 
את כיוונה. אך חכמים אמרו לו "אין מביאין ראיה מאמת המים". רבי אליעזר 
אומר להם "אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו" ואכן כותלי בית 

המדרש עמדו ליפול. 
רבי אליעזר אומר להם "אם הלכה כמותי, מן השמים יוכיחו" ואכן יצאה בת 
קול ואמרה "מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום". אך רבי 
יהושע אומר "לא בשמים היא". משעה שניתנה תורה אנו לא משגיחים ב'בת 

קול', אלא בהכרעת הרוב )ב"מ נט, ב(.

מה הרעיון העקרוני שעומד מאחורי מחלוקת זו?
הגר"א שואל מדוע הביא רבי אליעזר ראיה דווקא מהחרוב, מאמת המים ומכתלי 
בית המדרש? הגר"א מסביר שהחרוב מסמל את מידת ההסתפקות במועט, כפי 
שמצינו "וחנינא בני - די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת" )ברכות יז, ב(. 
המים מסמלים את מידת שפלת הרוח, כפי שמצינו "למה נמשלו דברי תורה 
למים, דכתיב הוי כל צמא לכו למים - לומר לך: מה מים מניחין מקום גבוה 
והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה" 
)תענית ז, א(. כתלי בית המדרש מסמלים את תכונת השקידה, כפי שמצינו 
"במי אתה מוצאן – במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש" )עירובין כא, 
ב(. כל שלוש התכונות האלו נמצאו אצל רבי אליעזר ולכן סבר שראוי לקבוע 

הלכה כמותו )דברי אליהו, ב"מ שם(.
ואכן, רבי אליעזר היה נחשב לגדול הדור באותה תקופה, כדברי רבן יוחנן בן 
זכאי "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה 
מכריע את כולם" )אבות ב, ח(. ולכן רבי אליעזר סבר שפסיקת ההלכה צריכה 
להיות לפי גדול הדור ולא לפי הרוב. אך חכמים סברו שפסיקת ההלכה צריכה 
להיות לפי הרוב. בסופו של דבר הוכרע שצריך לפסוק את ההלכה לפי הרוב 
ולאו דווקא לפי גדול הדור, כי כח הרבים גדול מכח החכמה )שו"ת שאילת 

דוד מאמר ב(.

תחנה שניה: בית הלל ובית שמאי
שאלה: בגמרא בעירובין )יג, ב( מסופר שלקח שלוש שנים להכריע האם ההלכה 
היא כמו בית הלל או כמו בית שמאי ובסופו של דבר יצאה 'בת קול' שהכריעה 

שההלכה כבית הלל. אך מה היה הספק? ומה היה הצורך ב'בת קול'?
תשובה: היה ספק גדול האם פוסקים לפי הרוב או שפוסקים כמו המיעוט שהיו 
יותר מחודדים? מצד אחד, בית שמאי היו "מחדדי טפי" ]=מפולפלים ומופלגים 
בסברא[, אך מצד שני, בית הלל היו הרוב )יבמות יד, א(. אולם, ה'בת-קול' 
הכריעה שפוסקים לפי בית הלל שהיו שיטת הרוב ולא לפי בית שמאי, למרות 

שהיו "מחדדי טפי".

תחנה שלישית: 
שומר הפתח 

של בית המדרש
מסופר במסכת ברכות 
שהחליטו  ב(  )כז, 
להעביר את רבן גמליאל 
מהנשיאות ובאותו היום 
אירעו מספר מאורעות 
מופלאים הקשורים זה 
הגמרא  ראשית,  בזה: 

מספרת "אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים 
ליכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו - לא יכנס 
לבית המדרש" )ברכות כח, א(. דרכו של רבן גמליאל היתה שאיכות הלומדים 
חשובה הרבה יותר מכמות הלומדים. במבחן המציאות, באותו היום שניתנה 
גישה חופשית לבית המדרש, התווספו ארבע מאות ספסלי תלמידים ויש 

אומרים שבע מאות.
שנית, הגמרא מספרת ")מסכת( עדיות בו ביום נשנית... ולא היתה הלכה שהיתה 
תלויה בבית המדרש שלא פירשוה" )ברכות שם(. ומדוע הצליחו לברר את 
ההלכות שהיו בספק? רש"י מסביר "מתוך שרבו התלמידים רב החדוד והפלפול". 
וכאן אנחנו רואים רעיון מופלא: אם חשבנו בתחילה שישנו ספק אם מכריעים 
לפי הרוב או לפי המיעוט המחודד והמפולפל, אנחנו מבינים שהחידוד והפלפול 
אינם פונקציה של איכות, אלא של כמות. דווקא מתוך כך שישנם תלמידים 
רבים וכל אחד משמיע את דעתו "רב החדוד והפלפול". ואם כן, נמצא שפוסקים 
לפי הרוב, כי הרוב באופן טבעי יוצר חדוד ופלפול וממילא כולל בתוכו גם את 

היתרון לכאורה של המיעוט. היכן שיש רבגוניות יש בירור  האמת.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

המחלוקת 
והאחדות

חלק ח'

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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  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

על  לד(  )פרק  ירמיהו  מספר  קוראים  אנו  משפטים  שבת  בהפטרת 
שחרור העבדים ההמוני שיזם צדקיהו, שנים מועטות קודם החורבן - 
"ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה' ַאֲחֵרי ְּכרֹת ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ְּבִרית ֶאת 
ם ִלְקרֹא ָלֶהם ְּדרֹור. ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת  ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִַ
ִאיׁש"  ָאִחיהּו  ִּביהּוִדי  ָּבם  ֲעָבד  ְלִבְלִּתי  ָחְפִׁשים  ְוָהִעְבִרָּיה  ָהִעְבִרי  ִׁשְפָחתֹו 
)ח-ט(. צדקיהו כרת ברית עם כל העם לקיים את מצוות התורה ולשחרר 
את עבדיהם מישראל עם תום שש שנים. אולם ברית זו החזיקה זמן קצר 
בלבד. לאחר השחרור חזרו האדונים ושיעבדו את עבדיהם. אז הודיע 
הקב"ה לעם באמצעות ירמיהו כי בעוון זה יגיע חורבן הארץ: "ָלֵכן ּכֹה 
ָאַמר ה' ַאֶּתם ֹלא ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלָאִחיו ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו ִהְנִני 
ֶאְתֶכם  ְוָנַתִּתי  ָהָרָעב  ְוֶאל  ַהֶּדֶבר  ֶאל  ַהֶחֶרב  ֶאל  ה'  ְנֻאם  ְּדרֹור  ָלֶכם  קֵֹרא 

ְלַזֲעָוה ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ" )יז(.
והנה היה מקום לתמוה על כך שה' תולה את החורבן באי שחרור 
לצדקיהו  הנביא  ירמיהו  הודיע  )לד(  זה  פרק  העבדים; שהרי בתחילת 
המלך כי גם בלא חטא זה, חורבן ירושלים הוא כבר ודאי ובגדר עובדה 
מוגמרת – "ּכֹה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהֹלְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה 
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה' ִהְנִני נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְׂשָרָפּה 
ָּבֵאׁש:  ְוַאָּתה ֹלא ִתָּמֵלט ִמָּידֹו..." )ב-ג(. אם כן, כיצד אומר הקב"ה לאחר 

מכן כי רק מחמת שיעבוד העבדים שלא כדין, נחתם דינה של העיר?
אלא שבפרק זה מתגלה כי גם לאחר שכבר נגזרה הגזירה וירושלים 
היתה במצור, עדיין היה מפתח בידי ישראל למנוע אותו – שמירת מצות 
שחרור העבדים. וכך נאמר בתלמוד ירושלמי במסכת ראש השנה )פרק ג 
הלכה ה(: "דאמר ר' הילא לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים; 

הדא הוא דכתיב ]=זהו שכתוב )ירמיהו לד, יד([: "מקץ שבע שנים תשלחו 
איש את אחיו העברי וגו'". מדוע יכול שחרור העבדים להשיב את גזירת 
החורבן? בתורה מתפרש ששחרור העבדים על פי מצוות ה' מורה על 
כך שישראל הם עבדי ה' ולא עבדים לעבדים: "ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים 
ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם" )ויקרא כה, 
נה(. לכן, אם היו ישראל מתמידים בקיום מצוה זו, הם היו עבדי ה' בלבד, 

ובכך היו משוחררים מכל עול של האומות, ובכלל זאת מלך בבל. 
ובתור מוצא אחרון  הזה,  היסודי  הבין את העיקרון  צדקיהו המלך 
להצלת ירושלים, הוציא חוק על שחרור העבדים, וכרת על כך ברית. 
אולם לבסוף, עברו ישראל על מצוות ה' ושבו ושיעבדו את עבדיהם. אז 
קרה השחרור הסופי של קשר ההגנה של הקב"ה על ישראל, והחורבן 
התאפשר. זהו שכתוב בפסוק יז: "ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה' ַאֶּתם ֹלא ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי 
ְנֻאם ה' ֶאל  ְּדרֹור  ָלֶכם  ִהְנִני קֵֹרא  ְלֵרֵעהּו  ְוִאיׁש  ְלָאִחיו  ִאיׁש  ְדרֹור  ִלְקרֹא 

ַהֶחֶרב ֶאל ַהֶּדֶבר ְוֶאל ָהָרָעב".
החורבן  גזירת  לאחר  בכך.  מסתיימת  אינה  משפטים  הפטרת  אולם 
הקודם  הפרק  מן  לקרוא  נוהגים  העבדים,  שחרור  ברית  מהפרת  שנבעה 
בירמיהו על ברית נוספת שאיננה תלויה במעשי ישראל: "ּכֹה ָאַמר ה' ִאם 
ְוָדִוד  ַיֲעקֹוב  ֶזַרע  ַּגם  ָׂשְמִּתי.  ֹלא  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֻחּקֹות  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ְבִריִתי  ֹלא 
ַעְבִּדי ֶאְמַאס ִמַּקַחת ִמַּזְרעֹו מְֹׁשִלים ֶאל ֶזַרע ַאְבָרָהם ִיְׂשָחק ְוַיֲעקֹב ִּכי ָאִׁשיב 
ֶאת ְׁשבּוָתם ְוִרַחְמִּתים" )ירמיהו לג, כה-כו(. ברית ה' היא עם הבריאה כולה, 

כי זרע ישראל קיימים לפניו לעולם, והוא יגאלם וירחמם.

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

להפטרה
הרב יואב אוריאל

"עבדי הם"

אחת השאלות המרכזיות העומדות בפנינו בחינוך 
הילדים היא היחס לאחינו בית ישראל שאינם שומרי 
וקשר  מגע  כל  ולאסור  למנוע  האם  ומצוות.  תורה 
מהשפעות  להישמר  כדי  האפשר(  )במידת  עימם 
קירוב  של  במטרה  לקשר,  ערך  שיש  או  שליליות, 

והשפעה ולגלות להם את אור התורה והמצוות?    
ראשית כל לימדנו הרצי"ה שאנו שותפים מלאים 
לתהליך הגאולה, גם כאשר היא לא מופיעה בהתאם 
"כי  בפרשתנו  מהפסוק  זאת  לימד  הוא  לציפיותינו. 
תראה חמור שונאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו 
עזוב תעזוב עמו" )שמות כג, ה(. הוא מצא רמז קדום 
שהמילה 'רובץ' היא הפך המילה 'צבור', וחמור רומז 
לחומריות. ההשתעבדות לחומריות, שהיא חולשה, 
גורמת לרשעות, ומתוך כך גורמת למצב של "רובץ 

תחת משאו".
ציבור, שזה  המצב הנורמלי של בית ישראל הוא 
הצדיקים  ורשעים.  בינוניים  צדיקים,  תיבות  ראשי 
צריכים להיות בראש, להנהיג ולהוביל. במצב זה יש 
גם מקום לרשעים שהם חלק מכלל ישראל. כאשר יש 
מצבים של תסבוכת נוראה שבה הרשעים למעלה, 
הם המנהיגים והפועלים בתהליך הגאולה, יש לאדם 
חשק לברוח מהם ולא להיות שותף למהלך. אומרת  
להתעלם'!  תוכל  'לא  ושלום!  "חס   – אחרת  התורה 

זאת  שלנו,  המדינה  זאת  לברוח.  אפשרות  שום  אין 
ממשלתנו, וחדלת מעזוב לו? חלילה וחס, לא קיימת 
אפשרות כזו... אנחנו לא נברח ולא נעזוב, אלא אנחנו 
נעזור. אנו ביחד עם כלל ישראל על אף כל הסיבוכים" 

)ע"פ שיחות הרצי"ה שמות עמ' 216(.
מהמשנה באבות.)ו, א( - "אוהב את הבריות ומקרבן 
לתורה" - דייק הרב צבי יהודה זצ"ל שני דברים: א. 
לא נאמר כאן לאהוב רק צדיקים או חסידים, אלא 
סתם בריות, את כולם צריך לאהוב מעצם היותם בני 
אברהם יצחק ויעקב. ב. לא נאמר אוהב את הבריות 
כדי לקרבן לתורה, אלא אהבה וחפץ בטובתם. שלב 
נוסף הוא מקרבן לתורה. אם נוצר קשר וחיבור כזה 
שיכול להביא אותם לקרבה לתורה אז ודאי שזה טוב 

ורצוי לעסוק בזה.
לאחר שלמדנו את היחס הנפשי לאחינו הרחוקים, 
לתורה  לקרבם  באחריותנו  להתבונן  ניגשים  אנו 

ולהאיר עיניהם. 
  הרב חנן פורת זצ"ל כתב ביחס לפעילותו ב"גשר" 
תומך  ודתיים."אני  לחילונים  סמינריונים  שעשתה 
ברוח של לא לפחד לדבר גלויות על קירוב לבבות, 
להשיב בתשובה, לא צריך להחביא את זה, יש כאלה 
שמתנצלים 'לא באנו להשפיע'.  מה זאת אומרת? אז 
...אחד הקלקולים הקיימים בחלק  בשביל מה באת? 

מהציבור הדתי לאומי הוא החשיבה שהמצב הזה שבו 
נוראה.  טעות  זו  אידיאלי,  הוא  וחילונים  דתיים  ישנם 
אנחנו רוצים שכל הפועלים יניחו תפילין, ובחוצות תל 

אביב ישמרו שבת" )רציתי להיות טוב, עמ' 216(.
האם כל אחד מתאים ומסוגל לקרב?

של  שבמהלך  להזהיר  צורך  הרצי"ה  ראה  לכך 
קירוב רחוקים עלול הגורם המקרב להיפגע ועלול 
הקרובים.  התרחקות  של  הפוך  מהלך  להיווצר 
ולכן לשליחות זו הדריך שיש לקחת בחורי ישיבה 
אולם  חזק.  ואמוני  רוחני  מטען  להם  שיש  גבוהה 
זו  למערכה  לשלוח  האם  השאלה  עלתה  כאשר 
התנגד  הוא  תיכון,  בגיל  נערים  הצאן,  צעירי  את 
.והסביר: " 'כשושנה ביו החוחים' כדי לקטוף את 
השושנה צריך להכניס ידיים בין הקוצים. ואם לא 
צריכים  לקרב  כדי  להידקר,  אפשר  אז   - נזהרים 
להיות חזקים באמונה. אין לקרב בכל מחיר ובכל 

סיכון" )משמיע ישועה עמ' 182(.
ישפיע  שהוא  זהירות  מתוך  לפעול  שיכול  מי 
אבל לא יהיה מושפע, בודאי חובה עליו לפעול. אך 
ילדינו הצעירים, שאין להם היכולת והכלים להישמר 
מהשפעות שליליות,  צריכים לדעת שעליהם מוטלת 
מקדשי  ולהיותם  הרחוקים  על  להתפלל  האחריות 

שם שמים בכל הליכותיהם. 

קרוב רחוקים בדור של גאולה
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שאלה: 
מאז שנישאנו, לקחנו את הנישואין ברצינות 
הראויה. הבנו שזו משימה גדולה. החיים מלאים 
ועמוסים. לפעמים אנו רואים זוגות מתלוצצים 
וזה מעורר בנו חשש, שאינם מבינים את גודל 
האחריות שמוטלת עליהם. ייתכן שהסיבה 
לאחוזי הגירושין, היא עקב קלות ראש בנישואין?

תשובה: 
שאלתכם חשובה ומשמעותית. יש לעשות הבחנה, 
לאיזה "שחוק" מתכוונים. ישנו שחוק שאינו ראוי, ולא 
רק בנישואין. על הפסוק בתהילים: "אז ימלא שחוק 
פינו" )קכו, ב( אומרת הגמרא )ברכות לא(  "א"ר יוחנן 
משום רשב"י. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם 
הזה..", כי המציאות עדיין אינה מתוקנת. בשחוק מעין 
זה, קיימת שכחה של גודל המשימה ועומק הצער, 
בהעדר הגאולה השלמה. יש גם שחוק אסור של ליצנות, 
שהוא ממש חורבן החיים. כבר בפתיחת ספר תהילים 
ישנה אזהרה מהישיבה בחברתם.. "ובמושב ליצים לא 

ישב.." )תהילים א, א(. 
לעומת האופן השלילי של השחוק, ישנו אופן חיובי 
שאדרבא, הוא מציב את השחוק כאחד מן הכלים 
את  מסביר  הרמח"ל  הנישואין.  בחיי  החשובים 
הבעייתיות שבשחוק השלילי )במפסידי הזהירות(: 
"וכל כך למה, לפי שכמו שכל מציאות הזהירות תלוי 
בשימת הלב על הדבר, כן כל עצמו של השחוק אינו 
אלא מסיר הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות, 
ונמצא שלא יבואו הרהורי היראה בליבו כלל". דווקא 
מכך ניתן ללמוד, ששחוק הנובע מתוך שמחה ורצון 
לשלמות, לקישור וחיבור הלבבות – זהו השחוק הראוי 
והמשובח! כמו כן, לומדים מהלכות הרחקות, שלא 
יקל ראש עם אשתו בזמן שאסורים, כי זה יוצר קרבה 
שלא בזמנה. מכאן מובן, שבזמן הרצוי זה מותר ואף 
מצווה. החזון איש כותב: "לפעמים התייחסות בכבוד 
וחרדת דרך ארץ, מראה חיסרון קירוב". וכן: "צריך 

להתייחס בייחוס יותר קרוב, אשר ייחוס מכובד לא 
ימצא לו מקום. ובדיחות וקלות, יותר אהוב מכובד 

ראש וחרדת הכבוד.."
יסוד השחוק החיובי מונח במה שהוא נובע מהשייכות אל 
השלמות שבנישואין. כך ניתן ללמוד מהגמרא )מכות 
ב(, המספרת על ר' עקיבא שמשחק כשרואה שועל 
יוצא מבית קודשי הקודשים, דווקא מתוך ראיית החזון 
הגדול של דברי הנביאים. גם כאן, השחוק בין בני 
הזוג, מבטא את השתייכותם אל השלמות העליונה, 
שמגולמת בנישואין. השחוק הוא עלייה אל מקום שלם 
יותר שממנו מקבלים את הכוחות לכל פרטי החיים. 
בשגרת החיים, חוסר הזמן והמשימות המרובות, שאינן 
מותירות עצירה להתבוננות, דווקא אז, השחוק מזכיר 
-ברגש ובשכל - את הגודל שאליו שניהם שייכים. את 
האהבה והרצון המשותף, שמתוכם חוזרים אל מטלות 

החיים המעשיים, במשנה מרץ ומתוך שמחה. 
ישנם מצבים שהשחוק החיובי לא נמצא במערכת 
היחסים הזוגית, מכמה סיבות: חוסר מצב רוח עקב 
כעסים, קשיים ספציפיים או קשיי היום יום, או מפני 
שלא מורגלים בכך ומציאות השחוק אינה קיימת 
לגביהם. אחת הדרכים להביא את בני הזוג לשחוק, 
היא המשחק היזום: הליכה משותפת, שיחה קלילה 
על נושאים משעשעים, לראות יחד אלבומים ישנים, 
יציאה למקום מרגיע )ים, נופים(, משחק כלשהו ואף 
המגוחך ביותר, לרקוד ו/או לשיר ביחד גם שירים 

מצחיקים, לשחק בכדור ועוד.
לכל זוג ישנה דרך ייחודית לביטוי השחוק, בהתאם 

לאופי וליכולת הפתיחות של כל אחד מהם. 
השחוק הזוגי מאפשר:

• לאשה - לבטא את נשיותה. היא מרגישה טוב עם 
עצמה ונעשית שמחה יותר. אשה עלולה להימנע 
משחוק, עקב החשש מתגובת האיש, שמא יראה זאת 
כשטות ויזלזל בהתנהגותה. לכן כדאי לדון בנושא 

ולמצוא מה נכון לשניהם, מתוך אמון וביטחון.

• לאיש - לגלות יחס של נתינה והענקה לאשתו, מעצם 
יכולתו לשמח את אשתו ולגרום לה הנאה. 

• תוך כדי המשחק, ניתן לגלות חלקים נוספים באישיות, 
שיש בהם כדי להוסיף עצמה ורגישות גם יחד. 

•  כשמרגישים שטוב ביחד, נוסף ביטחון ואמון בקשר. 
או אז, קל יותר לשוחח על נושאים "טעונים", כי יש 
מצע נעים ביניהם, שמאפשר את בירורם מתוך הקשבה 

ולמידה הדדית  והסכמה.
• הפתיחות והקלילות, מאפשרת ראש פתוח למציאת 
רעיונות וכיווני חשיבה נוספים ויצירתיים, בעשייה 

הכללית, הזוגית והמשפחתית.
במהלך ייעוץ זוגי ניתן לראות, אפילו במצבי כעס 
ומשבר, שכאשר נכנס מעט תבלין של שחוק והומור, 
כבר מתרככת האווירה וכאשר בת-צחוק עולה על 

פניהם, מתאפשרת הדרך אל השלמות הזוגית

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

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי

שחוק בנישואין- זה עניין רציני!
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מבצע ליום 'תענית אסתר' בלבד!

*איסוף עצמי ׀ אספקה: 14 יום ׀ תוספת משלוח: 55 ₪

5 כרכים
בכריכה קשה

₪ 290*

₪ 450

4
4

02-6233987
www.HavaBooks.co.il



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

- ָאָּנא ָׁשאּול ֶּבן ִקיׁש, ַאָּתה ֻמְזָמן ֶלֱאכֹל ִאָּתנּו, 
ִּבְסעּוַדת ָהֲאָנִׁשים ַהֲחׁשּוִבים.

ָׁשאּול ְמַנְעֵנַע ְּברֹאׁשֹו ָּבֲעָנָוה, ֶׁשֹּלא נֹוַח לֹו. ֲאָבל הּוא 
ֹלא רֹוֶצה ְלָסֵרב.  הֹוַׁשְבִּתי אֹותֹו ְּברֹאׁש ַהְּקרּוִאים]1[.

ָּפִניִתי ַלַּטָּבח: ַאָּתה  זֹוֵכר ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ִמְּמָך ֶאְתמֹול 
ְלָהִכין ָמָנה ְמֻיֶחֶדת ? ֵּתן אֹוָתּה ְּבַבָּקָׁשה ָלִאיׁש ַהּיֹוֵׁשב 

ְלָחן ]2[ .  ְּברֹאׁש ַהּׁשֻ
- ֱאכֹל ָנא, ֱאכֹל ָׁשאּול ֶּבן ִקיׁש. ַהּכֹל  ִּבְׁשִביְלָך.]3[.

ָהָאָדם ַהֶּזה ָעָנו ָּכל ָּכְך. ֲאִני ְּכָבר אֹוֵהב אֹותֹו.
ַאֲחֵרי ַהְּסעּוָדה ָעִלינּו ַעל ַהַּגג ְלֵעיֵני ֻּכָּלם, ְוׂשֹוַחְחנּו ָׁשם 
ָּכל ַהַּלְיָלה. ִׂשיָחה ֲעֻמָּקה ְּבִעְנָיִנים ְּפִניִמִּיים, ֶׁשֵאין ִעְנָין 

ֶׁשֲאֵחִרים ִיְׁשְמעּו.]4[.

ִהְסַּבְרִּתי לֹו ַּבֲאִריכּות ֵאיְך ַמְנִהיִגים ֻאָּמה ִמּתֹוְך 
ֱאמּוָנה ְוִיְרַאת ד' ]5[. ֵאין ָסֵפק ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים, הּוא 

ְכמֹו ָוַמְעָלה. ֲאָבל זֹו ִיְרַאת ד'  ִאיִׁשית, ְּפָרִטית.   ִמּׁשִ
ַעָּתה ָעָליו ִלְלמֹד ִיְרַאת ד' ֲעבּור ַעם. זֹו ְמָלאָכה ַאֶחֶרת, 

יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה.
ַחר ָיַרְדנּו ֵמַהַּגג.  ָאַמְרִּתי לֹו : ַהְקֵׁשב ַעָּתה  ַּבֲעלֹות ַהּׁשַ

ָמה ֶׁשאַֹמר ְלָך ]6[. 

1.  שמואל א  ט  כב.
2.  שם   כג.
3.  שם   כד.

4.  שם   כה - כו.
5.  רש"י   שם.

6.  שם   כו - כז.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 26   ְּברֹאׁש ַהְּקרּוִאים
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
בפרשה הקודמת היינו במעמד הר סיני, אירוע גדול ועל טבעי שבו ה' 

דיבר עם בני ישראל ובאמצעות משה רבנו העביר את תמצית התורה 
והמצוות.

מתן תורה זה אירוע ענק של אורות וזיקוקים, היינו בעננים, ופתאום 

הפרשה שלנו נראית כל כך ארצית ומשעממת, יש בה המון המון חוקים 

קטנים, מצוות והלכות שמקיפות את כל הנושאים של החיים שלנו.

אין בפרשה ניסים גדולים וכאילו קצת שכחנו את המעמד הגדול 

שהיינו בו רק לפני רגע.

אבל זה לא נכון, כאן בדיוק אנחנו לומדים את החשיבות של הפרטים. 

נכון שמעמד הר סיני היה מיוחד ומרגש אבל אם לא נלמד ונפרוט את 

האורות של המעמד ההוא לדברים הקטנים, לחוקים יומיומיים, למצוות 

קטנות של כל רגע ולדרך התנהלות שלנו כאנשים בודדים וכאומה 

שלמה, אז המעמד הגדול לא שווה, אם התגלות ה' לא משנה את דרך 

חיינו היומיומיים ומובילה אותנו ללכת בדרכיו אז לא למדנו ממנה את 
הלקח החשוב. 

המשפטים שה' מלמד אותנו בפרשה שלנו הם הדברים שמסמנים 

את הדרך, סוללים את השביל הנכון ללכת בו אחרי קבלת התורה, כדי 

לקיים אותה ולזכות בחיים טובים וקרובים לה'. 

שבת שלום, אהבה פז

הפרק האחרון של סדרת העשור  
"הסוד של ירושלים" 

מה יהיה הסוף?! חכו ותראו!

 טוק טוק מיוחד לכבוד חודש אדר!

שוק הפורים של ערוץ מאיר לילדים 
עולה לאתר, היכונו!
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

יש שטוב לשכוח את כל העוונות, ועל ידי מה שעושים כן לשם שמים 
כדי להתאמץ בעבודה בשמחה, ובהרחבת הדעת בתורה וחכמה, 
לשפר את העולם ולהוסיף אור ושמחת ד' במעשיו, ממילא, מידה 
כנגד מידה, נעשים הם אצל הקב"ה גם כן כביכול בגדר שכחה...

)אורות הקודש ג רנ(

הרב שלמה אבינר

העם היושב בציון הוא עם שמח
בשורה משמחת: העם היושב בציון הוא עם שמח.  

את הכול מודדים בימינו, אז יש גם  מדד השמחה.  
שאלו אנשים בפשטות: האם אתה שמח או לא? מבלי 

להיכנס לפלפולים מה זו שמחה.
מדינת ישראל במקום השישי מכל המדינות על פני 
כדור הארץ.  מעלינו יש שווייץ, איסלנד, דנמרק, פינלנד 
ונורווגיה.  אך אין זו חכמה כי מקומות אלה שקטים 

ובלי טרור.
יתר על כן, דנמרק ופינלנד נסוגו לעומת הסקר האחרון.  
שווייץ ונורווגיה דורכים במקום. רק אנחנו ואיסלנד 

מתקדמים.  
פלא פלאים!

זאת ועוד, כל האומות שהציקו לנו במשך הדורות 
הן עצובות: פורטוגל, רוסיה, טורקיה, גרמניה, ספרד, 

צרפת, אנגליה.
האם יש מצוה להיות בשמחה תמיד?  זו מידה טובה, 
כמו שכתב הרמב"ם: "לא יהא מהולל ושוחק, ולא עצב 
ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת, בסבר פנים יפות" 
)דעות א ד(.  מאיזה דין? "והלכת בדרכיו" )דברים 
כח ט(, ללכת בדרכי ד' הטובים והישרים )דעות שם 

ו( כלומר דרך האמצע )שם ד(.
מה ד' חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום )שבת 
קלג, ב(, ומה ד' שמח אף אתה היה שמח.  ומה המקור 
שד' שמח?  "יהי כבוד ד' לעולם, ישמח ד' במעשיו" 

)תהילים קד לא(.
יש עוד הגדרה של שמחה. כתב הרמב"ם שאדם צריך 
לעבוד את ד' בשמחה )סוף הלכות סוכה ולולב(, והמגיד 
משנה בפירושו על הרמב"ם כותב: "חייב לעשותן והוא 
שמח בעשייתן ויעשה הטוב מצד שהוא טוב ויבחר 
באמת מצד שהוא אמת וייקל בעיניו טרחן ויבין כי 
לכך נוצר לשמש את קונו וכשהוא עושה מה שנברא 
בשבילו ישמח ויגיל".  אבל כאן אנחנו מדברים על 

מידה טובה.
בכתביו הרפואיים מסביר הרמב"ם  לסולטן פייסל 
א-דין, ששאלו בדבר בנו העצוב, ששמחה היא תוצאה 
של התנהגות הגונה.  מרן הרב קוק כותב כמה פעמים 
באורות התשובה שכשאדם לא נוהג נכון זה גורם עצב.

כשאדם עצוב הוא משתדל לשכוח שהוא עצוב, לברוח 
מהעצב, צורך סמים, אלכוהול, תאות נשים, אקסטרים 
ספורט, טלפון חכם.  אבל כל זה  גורם לו להיות 

עצוב עוד יותר.
יחד עם זה מסביר הרמב"ם בפרק האחרון של הלכות 
תשובה, שלא צריך לעשות הטוב כדי להיות שמח, כי 
זה לא לשמה, אלא צריך לעשות הטוב כי הוא טוב. אבל 
יש פירות גם בעולם הזה שהוא שמח מעשיית הטוב.  
כבר כתוב בגמרא נדרים )סב א( שיש לקיים מצוות 
משום אהבת ד' ולא מסיבה אחרת כמו להיקרא רבי.
יש עוד מדד של שמחה: מספר הילדים.  אם אדם לא 

שמח ומביא ילדים לעולם, יש לו עצב כפול.  הוא  גורם 
עצב לילדיו וגם מארגן לעצמו עוד כאב ראש בגידולם.  
בעמים עצובים הילודה מאוד נמוכה.  צריך 2-3 ילדים 
כדי להיות יציב כי יש מחלות, תאונות וכדומה. יש 

לדתיים הרבה ילדים כי הם שמחים.  
יש חוקרים שאומרים שהחרדים עצובים כי הם חיים 
תחת הקו העוני, אך הם חיים תחת הקו העוני כי יש 
להם הרבה ילדים, וברצון!  הם שמחים כי יש להם 

הרבה ילדים אפילו צריכים להצטמצם כלכלית.
אגב, מה שאומרים שיש פצצה דמוגרפית של ערבים 
ביש"ע אינו נכון.  הילודה אצל היהודים היא גדולה יותר 
מאצל הערבים. בעבר הערבים  שיקרו לגבי  המספרים.

ד' שמח בחלקו.  מה המקור?  "כי חלק ד' עמו" )דברים 
לב ט(.  הוא שמח בנו גם כשאנו חוטאים.  הוא מצטער 
שחוטאים אבל עדיין שמח בעמו )עיין שיחות הרב צבי 

יהודה – סגולת ישראל(.

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


