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ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
הסבר פנים לישראל

אחרי חטא העגל נטה משה את אהלו הרחק ממחנה ישראל, 
ככתוב: "ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן 
המחנה, וקרא לו אהל מועד, והיה כל מבקש ד' יצא אל אהל מועד 
אשר מחוץ למחנה" )שמות לג ז(. אבל הקב"ה ביקש ממשה להחזיר 
את האהל למחנה  "וידבר ד' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר 
איש אל רעהו. ושב אל המחנה" )לג יט(. חז"ל דרשו מה הטעם 
שמשה שב אל המחנה. אמר לו הקב"ה למשה, "כשם שאני הסברתי 
לך פנים - כך אתה הסבר פנים לישראל, והחזר האהל למקומו, ושב 
אל המחנה וגו'. אמר רבי אבהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: 
עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמיד בכעס, ישראל מה תהא עליהם? 
אם אתה מחזיר האהל למקומו - מוטב, ואם לאו - יהושע בן נון 

תלמידך משרת תחתיך" )ברכות סג ב(. 

ברוגז ובכעס אי אפשר להחזיר את עם ישראל בתשובה, אדרבה, 
בשעת משבר אין לברוח ולהתכנס מחוץ למחנה ישראל, אלא צריך 
לשוב למחנה, לאהוב את ישראל ולהסביר להם פנים, ומתוך כך 
לתקן את הקלקולים, כפי שאכן עשה משה רבינו – 'שב למחנה' 

ולימד תורה את עם ישראל.

נכון לעכשיו, יש בדורנו הקם לתחייה אחרי גלות ממושכת, 
הרבה אורות אבל גם לא מעט צללים. ואמנם חז"ל ממשילים את 
גאולת ישראל לעלות השחר, שכידוע, בעלות השחר האור והחושך 
משמשים בערבוביה. משה רבינו, לקח את אהלו ונטה לו מחוץ 
למחנה, הרחק מהמחנה מרוב כעסו על חטא העגל, אבל שב אל 
המחנה, כאשר דיבר אליו הקב"ה פנים אל פנים – וישראל מה תהא 
עליהם? כך גם בדורנו אנו אמנם עדים גם לירידה מבחינה דתית, 
רוחנית ומוסרית, אבל דווקא במצב נורא זה אנו צריכים להגדיל 
את אהבתנו לישראל, לכלל ולפרט, כדברי הרב קוק זצ"ל: "אהבת 
ישראל צריכה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה 
של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו 
בכל תוקף ועוז, להבחין עם כל זה כי כוח ישראל גדול הוא ועצום 
לאלוקיו ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל ושִמשּכנו הוא 
גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה 
מאד אשר סרה הרבה מדרך ד' " )אורות קמח(. ומתוך שנסביר פנים 
איש לרעהו, נגדיל את אהבת ישראל הבלתי מותנית כדברי אהרן 
הכהן "האוהב את הבריות", ונזכה בע"ה ל"מקרבן לתורה", ומתוך 

כך לישועות ונחמות במהרה בימינו, אמן.

מהמצפה לישועה השלמה
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לפרשה
הרב זיו רוה

יום שתורגמה התורה ליוונית חושך בא לעולם שלושה 
ימים1 "והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו בו 
את העגל"2. לא לחינם השוו חז״ל את 'תרגום השבעים', 
ליוונית,  התורה  שתורגמה  בלבד  זו  לא  הזהב.  לעגל 
היוונית  גם התרבות  יום החלה לחדור  אלא שמאותו 
בפרשנותה, ובכך נעקרה מהתוכן הרוחני העליון שלה. 
ל'דבר  מחייבת,  שאינה  חכמה  לעוד  הפכה  התורה 
מעניין' בנוף התרבות הפילוסופית דאז, ולמרמס זרים. 
בנוף  הפעם  אך  מחדש,  מיתרגמת  התורה  בדורנו  אף 

התרבות הפלורליסטית ליברלית שחדרה למחננו.  
העמים  תרבות  בהשפעת  נעשה  המדברי,  העגל 
ואלים,  ע״י מיעוט קטן  אז בעולם,  האלילית שרווחה 
גם  ַוֲהָרגּוהּו".3  ָעָליו  ָעְמדּו  ָּבֶהם.  ְוָגַער  חּור  ָעַמד  "ִמָּיד 
המערב,  את  מתרבות שכבשה  מושפע  החדש,  העגל 
את  בחזקה.  מושתק  הפרצות  את  לגדור  המנסה  וכל 
העגל המדברי, מיהר משה, המנהיג הרוחני רב העוצמה, 
לכתת דק דק. בשל הרוחות העזות הנושבות בהתמדה, 
דומה העגל החדש לעגלי הזהב שהעמיד ירבעם בן נבט 
ש"חטא והחטיא את ישראל". עגלים אלו עמדו כמעט 
כל ימי בית ראשון, הסיטו את שבטי ישראל מעבודת 
ה', וממרכז הקודש ירושלים. גם מטרתם היתה להוות 

אלטרנטיבה ליהדות הנאמנה. 
רקע. החוסן הצבאי היחסי של ישראל, גורם בין היתר 
למתנגדינו להעברת זירת הקרב לחזית אחרת, למלחמה 
על אופי התרבות במדינתנו. בעשורים האחרונים, מיעוט 
כמחנך,  מה  משום  עצמו  הרואה  קיצוני,  שמאל  של 
כופה תרבות פלורליסטית, פוסט מודרנית, וממילא גם 
פוסט ציונית, על עמנו הבריא. הוא מנסה לבצע ניתוב 
ידי  ידי רפורמים הנתמכים על  תרבותי, בין היתר על 
עתירות  פילנתרופיות  קרנות  ושאר  נוצריות,  קרנות 
של  כפייתי  ניתוב  מתרחש  במקביל,  מחו"ל.  אמצעים 
צביון המדינה, באמצעות עמדות מפתח שנאחז בהם 
באקדמיה,  בתקשורת,  המשפט,  בבית  מיעוט  אותו 
התפיסה  לפי  בצבא.  גם  ולאחרונה  החינוך  במערכת 
הפוסט מודרנית, אין אמת, האדם קובע את הערכים, 
הפרט  וטובת  הגדרה,  כל  לגבי  ספקני  פקפוק  ישנו 
עומדת לפני טובת הכלל. בשטיפת מוחות תרבותית, 
זהותו.  את  המגדיר  הוא  שהאדם  הדבר,  ורווח  הולך 
במסווה של זכויות הפרט, מתבצע טשטוש של הזהות 

להגדרה  הפתיחות  מתרחבת  מדינתנו.  של  הלאומית 
אישית של הזהות המינית של הפרט. ישנו ניתוב סמוי 
על ידי קרנות, להשנאת הדתיות האורתודוקסית, כפתח 
לחדירת זרמים רפורמיים וקונסרבטיביים. המאחד את 
זרועות התמנון הרבות הוא, הניסיון ליצירת ישראליות 

חדשה נטולת זהות יהודית.   
העגל החדש הוא נגזרת ותולדה של ההשקפה 
הפוסט מודרנית. באופן מתוחכם מאד הוא מצליח 
להטעות רבים, כיוון שנקודת מוצאו היא הקודש. שיטת 
העגל החדש, שימוש בקודש על מנת להמית כל רגשי 
קודש. שימוש בתנ"ך על מנת להחדיר ערכים הזרים 
לתנ"ך. יצירת יהדות כתרבות אוורירית ולא כדרך חיים 
מחייבת. במאמר שכתב ראש מכון הרטמן, הוא מבאר 
המסורתי  הציבור  הובלת  הוא  מהאתגרים  אחד  כי 
והדתי הליברלי, המגלה עניין וצימאון ליהדות בעלת 
יהדות  לזהות יהודית חדשה המבוססת על  משמעות, 

מודרנית, פלורליזם ומחויבות לדמוקרטיה.4
לדוגמא  התרבותי.  במימד  גם  מתחזקת  זאת  מגמה   
ניתוב אתרי אינטרנט מרכזיים,  בעולם הפיוט. על ידי 
בתקציבי  והפקות  פסטיבלים  של  מכוונים  וסגנונות 
עתק, נעשה ניסיון ליצור 'תרבות יהודית חדשה'. שירת 
נשים  בערבוב  מבוצעת  ישראל,  גדולי  של  הקודש 
וגברים, לעתים בסגנון גס, לעתים בלי שום קשר בין 
עולמו של המבצע לטקסט, לעתים בהכנסת פרשנות 
ועם  הדתות  בין  בערבוב  ולעתים  לפיוט,  מסלפת 
הקודש,  תכני  של  השמימיות  לכתחילה.   הרפורמים 
לחיות  מבקשים  שאינם  אנשים  של  במגע  מסתאבת 
את הקודש. כלל השיטה "ַוִּיְגזֹל ֶאת ַהֲחִנית ִמַּיד ַהִּמְצִרי 

ַוַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹו"5.
בקודש  אחיזה  נטולת  ליהדות  חינוך  נגד  במלחמתו 
בתקופת תנועת ההשכלה, כתב החפץ חיים: "וכאשר 
נתבונן היטב, נמצא שגם בימינו אלה בעוה"ר, נמצאים 
תלמידי נמרוד, שיודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו, 
ורוצים לעקר ולשרש כל מה שקדוש לנו. את התורה 
ללמוד,  בהם  בחרו  התורה  סיפורי  ורק  לגזרים,  קרעו 
וגם אותם העתיקו בלי שום ריח תורה ויראת השם, רק 

עירבו בהם רעיונות של כפירה ומינות ח"ו..."6
במרחב הישראלי, פועלים כיום יותר משישים ארגונים 
מאתים  על  ביתר  המתוקצבים  ברפורמיות,  הנגועים 

העגל  'יהדות  ליצירת  בשנה,  ש"ח  מיליון  חמישים 
מערכות  בראש  היום  עומדים  גופים  אותם  החדש'. 
תכנית  לפי  הנחלת היהדות במשרד החינוך הממלכתי. 
המפמ"ר החדשה כל ילד מכיתה א' עד ט', ילמד שעה 
ביום יהדות בסגנון רפורמי. את המורים ליהדות יכשירו 
תחת  הם  אף  והגנים  החמ"ד  ניאו-רפורמיים.  מכונים 

מתקפת תכניות סמויות דומות.
טבעי  צימאון  יש  ישראל  שלעם  לראות  נפלא  כמה 
של  החדש'  'העגל  של  הניצול  מצער  וכמה  ליהדות, 
המדברי  העגל  בדמיון  הטומאה,  להחדרת  זה  פתח 
העגל  טענת  אלוהית.  לדבקות  התשוקה  על  שרכב 
לֹו".  ָהָיה  ֶמה  ָיַדְענּו  ֹלא  ָהִאיׁש...  מֶֹׁשה  ֶזה  "ִּכי  החדש, 
שום  בלי  ממרום,  מחייבת  תורה  עלינו  הוא  מנחית 
מקום לגיוון, וללא סובלנות לחדשנות ולפמיניזם. אין 
שונים.  לזרמים  הקשבה  ואין  לרגשותינו  התייחסות 
העגל,  גרסת  לכן  אחרת?  להבין  אפשר  שאי  אמר  מי 
שאין צורך לברר את הזהות האלוהית של האדם, כפי 
שסוברים הדתיים, אלא על האדם ליצור אותה מעצמו. 
האדם מפרש את התנ"ך באופן עצמאי ויצירתי, באופן 
את  התקופה.  רוח  עם  הזורמים  הערכים  את  התואם 
המצוות אין צורך לקיים לפי הכפייתיות ההלכתית של 
הדתיים, אלא אפשר לקחת מה שזורם ובסגנון אישי, 
כנשות הכותל. גם דברי חז"ל הם עוד מרחב שאפשר 

לטשטש, וברור שדבריהם אינם מחייבים. 
בו  ועושה  לטובתו,  הקודש  את  העגל החדש  גנב  כך 
את  מעקרת  מניפולטיבית,  מסולפת,  בצורה  שימוש 
המקור, ומסיטה נגד המקור. עמנו הגדול יתגבר בע"ה 
גם על הניסיון הזה, ויוסיף עוד ועוד עילוי אחר עילוי 

בדרכי ה'.
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"שמיעת האוזן"1
הדיבור מקושר עם השמיעה. שניהם שייכים 
לשלמות הנורמלית של האדם. אדם שאינו יכול לדבר, 
הוא לקוי: "מי ׂשם פה לאדם"2. לא פחות מזה, אדם 
נורמלי הוא אדם ששומע. אדם חרש, שאינו שומע 
ואינו מדבר, נחשב בעל מום. חז"ל מונים יחד "חרש 
שוטה וקטן". בדיני נזיקין נפסק שאם "חירשו, נותן 
לו דמי כולו", מפני שהוא הזיק נזק מוחלט. לעומת 
זאת, המצב הנורמלי של גבורת התורה הוא לשמוע 
את שאנו מדברים. "השמע לאזניך מה שאתה מוציא 
מפיך"3 בקריאת שמע, בתפילה ובכל דבר שבקדושה.

'האדם המדבר' נפגש עם 'האדם השומע'. כשאדם 
מדבר, הוא מדבר על פי רוב עם חברים, ויש מי ששומע. 
כשאדם מדבר אל עצמו, יש לפעמים צורך בבדיקת 
מצב בריאותו הפיסית והפסיכית. סתם דיבור הוא 

הדיבור הנשמע, מה שמגלה גם כן את החברתיות של 
האדם. האדם הנורמלי והשלם הוא האדם המדבר, 
השומע מה שהוא מדבר, והמשמיע לאחרים. אם 
יש אוזן שומעת, אז טוב ורצוי לדבר, לכן "שמיעת 
האוזן" קודמת ל"עריכת שפתיים". יש צד עדיפות של 
השמיעה על הדיבור, הדיבור הוא אקספרסיוניסטי, 
ביטוי של התוצאה מן הפנים אל החוץ. השמיעה 
היא דבר פנימי. התורה היא שמיעה, שמיעת דבר 
ד': "שמע", "מפי השמועה אמרו"4. אנו שומעים את 
דבר ד', הוא נכנס לתוכנו, חודר לתוכנו וממלא אותנו, 
ומתוך כך מתגלה הדיבור שלנו. כמו כן אנו מברכים: 

"אשר קדשנו במצוותיו וצונו לשמוע קול שופר".
מובן מאליו שערכו של האדם הוא לשמוע מה 
שצריך לשמוע. לגבי שמירת הלשון יש הדרכה: "מה 
אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. 
יכול אף לדברי תורה? תלמוד לומר: 'צדק תדברון'"5. 
יש לדבר דברים נצרכים ולא דברים שיש בהם קלקול. 
בדומה לכך, הגמרא מסבירה, שיש לפעמים לסתום 
את האוזניים כדי לא לשמוע: "שאם ישמע אדם דבר 

שאינו הגון, יניח אצבעו באזניו"6, יש דברים שאין 
לשומעם. ולהפך: "אם שמוע תשמעו". שֵלמותו של 
האדם ניכרת באופן שמיעתו ובאופן דיבורו. מכל 
מקום, יש פנים לכאן ולכאן, במה מתחילה שלמות 
האדם, בכוח הדיבור או במה שהוא זוכה לשמוע מה 
שצריך לשמוע. הנביא הוא דברן אלוהי, כפי שכתוב: 
"בורא ניב שפתים". לא פחות מזה, השמיעה היא 

תופעה של גדלות אדם.
ראשית מעשה הלימוד מתגלה בשניים אלה שהם 
אחד: א. דיבור ברור ומבורר היטב על ידי פתחון 

שפתיים, "ד' שפתי תפתח".
ב. גבורה של קניין תורה על ידי שמיעה, לימוד 
'שמעתא' מפי השמועה, ממקור מוסר השמועה 

הראשון, משה רבנו עליו השלום7.

 1.  אבות פרק ו' משנה ו' )מ”ח מעלות של קנין התורה(.
 2.  שמות ד' י"א.

 3.  ברכות דף י"ג עמ' א'.
 4.  סנהדרין דף פ"ח עמ' א'.

 5.  חולין דף פ"ט עמ' א'.
 6.  כתובות דף ד' עמ' א'.

 7.  ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 144-6.

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

 העגל החדש. 
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איך היית מדמיין יום פתוח 
בישוב מעלה חבר?

)תשובות במהופך(

א. הגעת למקום הנכון, מוזמן בשמחה! ב. מדהים שחשבנו על אותו הדבר, ברוך הבא! ג. סטייל זה אנחנו! מחכים לך!

1. ארוחת בוקר מפנקת ומפגש עם נציגי היישוב
2. סיור במפעל בוטיק לשוקולד ”הולי קקאו“

3. מפגש עם מעצבת פנים בפרוייקט שתעניק טיפים מיוחדים למראה הבית.

 הישוב מעלה חבר מזמין אותך ליום פתוח
 ביום שישי כ“ו באדר תשע”ז )24.3( 9:30-12:30 
הסיור ללא עלות, בהרשמה מראש עד ליום שלישי כ”ג באדר 24.3 

לפרטים והרשמה: מאיר  052-8990278

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

צמוד למדד תשומות הבניה 11/16 *ההדמיה להמחשה בלבד

ישוב קהילתי תורני
מעלה חבר מתחברים לרוח

בתי
אמנה

מצפה
מעלה חברהנחל

ישוב קהילתי תורנייישוב קהילתי דתי

בית דו משפחתי 113 מ”ר  
רק 805,000 ₪

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
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למידה מהזולת 
מביאה לידי חכמה 

בשבוע שעבר ראינו שהוודאות המוחלטת היא 
אשליה, האמת אינה נמצאת רק אצל שיטה 
מתוך  דווקא  מתבררת  האמת  אלא  אחת, 
הקשבה לשיטות השונות בתורה. הפעם נראה 
שהקשבה ולמידה מהזולת סוללות את הדרך 

להגיע לאמיתה של תורה.

אמון, ענווה והקשבה
אילו תכונות נדרשות מאדם המבקש ללמוד 

מהזולת?
שתי תכונות הכרחיות ללמידה מהזולת: הראשונה 
היא 'אמון בחיובי'. כאשר מאמינים בטוב הגלום 
בכל אחד ומכירים בערך הגדול של כל אדם, יודעים 
שיש להתאמץ ולהטות אוזן לאמירה הייחודית 

של הזולת. 
התכונה השנייה היא ענווה והקשבה. כאשר אנו 
יודעים שאיננו יודעים הכל, ומשקיפים על העולם 
במעט ענווה, ממילא מוכנים להקשיב למה שיש 
לחבר לומר ויודעים 'להכיל' את האמירה המיוחדת 

שלו. 
במאמר זה נבחן את האופן שבו תכונות אלו באות 

לידי ביטוי ביחס ללמידה מהזולת.

'האמון בחיובי'
בכל אדם יש יכולות, ולכל אדם אמירה הייחודית 
רק לו "כי כל אדם נברא על דבר מיוחד מה שאי 
אפשר לאדם אחר לתקן רק הוא" )שפת אמת 
בחקותי תרל"ב(. ולכן, ניתן ללמוד מכל אדם. 
"אף הקטן שבקטנים" כותב הרב סולובייצ'יק 
"ויהיה המטען הרוחני שלו מוגבל ביותר, ותהיינה 
הידיעות שלו זעומות מאד - יש גם לו כוחות 
הנפש ומדות טובות ואוצרות של רגש אשר בהן 
הוא יכול להתחלק עם אחרים ולהשפיע עליהם 

)חמש דרשות עמ' 46-47(. 
בתוספתא של עדיות )א, ג( מופיעה דוגמא מאלפת 
לכך שאפילו אנשים במעמד חברתי נמוך, יכולים 
ללמד את כל חכמי ישראל: "מעשה שבאו שני 
גרדיים ]=אורגים[ משער האשפות שבירושלם 
והעידו משום שמעיה ואבטליון ששלשת לוגין 
מים שאובין פוסלין את המקוה וקיימו חכמים 
את דבריהם ולמה הוזכרו שם מקומותיהן ושם 
אומנותן והלא אין לך אומנות ירידה אלא גרדי 

ואין לך מקום בזוי בירושלם כשער האשפות אלא 
מה אבות העולם לא עמדו על דבריהם במקום 
שמועה על אחת כמה וכמה שלא יעמיד אדם 
על דברו במקום שמועה". ממעשה זה רואים לא 
רק את האפשרות של הפחותים שבישראל ללמד 
אף את החכמים, אלא גם את הענווה המיוחדת של 
חכמי ישראל ויכולתם ללמוד מכולם )ראה רע"ב 

עדיות שם(. 

הקשבה וענווה
מה משמעות הכינוי 'תלמיד חכם'? יש כמה 
אפשרויות. אפשרות ראשונה: תלמיד של חכם. 
אפשרות שניה: תלמיד שנעשה חכם. אך יש גם 
אפשרות שלישית: חכם שהוא תלמיד. "על כל 
אדם, אפילו גדול בתורה ובחכמה, תמיד ללמוד 
ולהשתלם בתורה וחכמה. עליו להיות כל ימי חייו 
תלמיד" )שו"ת בית מרדכי א, מז(. הסימן לחכמה 
אמיתית, הוא יכולת הלמידה התמידית כדברי בן 
זומא "איזהו חכם, הלומד מכל אדם שנאמר 'ִמָּכל 
ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי' )תהלים קיט, צט(" )אבות ד, א; 
וראה: הקדמה לחוות דעת לרבי יעקב מליסא(. 

אם כן, הכינוי 'תלמיד חכם' מורה על ההכרה שגם 
החכם הגדול ביותר מוכן להקשיב לאחרים וללמוד 
ולקבל מהם. בדרך זו הרב סולובייצ'יק פותר את 
הדיאלקטיקה בין 'תלמיד' לבין 'חכם': הקב"ה נטע 
באדם שני כוחות: ללמד וללמוד, ליצור ולקלוט, 
אך המציאות הבריאה היא כאשר יש תמיד איזון 
בין שני הכוחות הללו. "אסור לאדם, אף לגדול 
שבגדולים, לחשוב כי תמיד הוא רבי ולא תלמיד, כי 
יודע הכל הוא ואין לו מה ללמוד מהזולת. הכלל: 
'איזהו חכם הלומד מכל אדם', יסוד הוא ביהדות. 
אסור לו לשכוח, כי יכול הוא ללמוד מאחרים 
באותה המידה שיש לאל ידו להעניק לאחרים... 
כל אדם הוא גם רב וגם תלמיד, משפיע ומושפע, 

מקבל ונותן" )חמש דרשות שם(
הרב סולובייצ'יק אמנם כותב ש"כל אדם הוא גם 
רב וגם תלמיד", אך האם מדובר במצבים שונים 
שלעיתים האדם הוא רב ולעיתים הוא תלמיד? או 
שמדובר שבאותו זמן שהרב מלמד עליו להיות גם 
תלמיד? הרב קוק סובר כמו האפשרות השניה: 
"העוסק בתורה לשמה ממש, גם בהיותו רב הוא 
בעת  יכסוף להיות נמצא במעמד של תלמיד 

הלימוד" )עין איה שבת ח"א ב, קג(.
רבי עובדיה מברטנורא מוסיף שאם החכם מסוגל 
ללמוד מכל אדם ואפילו מהקטנים, איגלאי מילתא 
למפרע, דמעיקרא למד לשם שמים ולא להתייהר 

ולהתפאר בתורה )אבות ד, א(.

למידה מהזולת מביאה לידי חכמה
לא זו בלבד שראוי ללמוד מכל אדם וזוהי ההגדרה 
לחכם, אלא בזכות ההקשבה לזולת הלימוד מתחדד 
הרבה יותר "אמר רב נחמן בר יצחק: למה נמשלו 
דברי תורה כעץ, שנאמר 'ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים 
ָּבּה' )משלי ג, יח(, לומר לך: מה עץ קטן מדליק את 
הגדול - אף תלמידי חכמים, קטנים מחדדים את 
הגדולים. והיינו דאמר רבי חנינא: הרבה למדתי 
מרבותי ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר 
מכולן" )תענית ז, א(. הרב יוסף כנאפו מסביר 
שהלמידה מהזולת מביאה לידי חכמה "שעל ידי 
שאתה מלמד התורה לאחרים תזכה לידע דברים 
עליונים אשר לא ידעת כבר" )זך ונקי עמ' קי"ד(.
חז"ל לימדנו שאחד ממ"ח דרכים שהתורה נקנית 
בהן היא שמיעת האוזן )אבות ו, ה(, רק מי שיכול 
לשמוע ולא רק להשמיע – מסוגל להפנים את התורה. 
ההקשבה והלמידה מהזולת הן הסוללות את הדרך 

להגעה לאמיתה של תורה.
natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

המחלוקת 
והאחדות

חלק י"א

נתן קוטלר

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* 

בס״ד

לפרטים ״משכן שלום״: 02-6245424
Mishkan72@gmail.com 

לאתר הבית: כתבו בגוגל "משכן שלום"

גזור ושמור: משכן שלום - הרב מרגלית, הכתובת 
שלך לענייני גישור ויישוב סכסוכים ברוח ההלכה 

שלום-בית, שכנות, עסקי, התמחות בהסכמי גירושין 
ותהליכים רבי משתתפים.  הליך מהיר, מקצועי 

ודיסקרטי ליישוב סכסוכים. ת
רד

פ
 נ

בה
שי

בי
ם 

שי
 ונ

ים
בר

לג
ח 

תו
פ

מלגות לזכאים 

תמורת 

שירותי גישור 

בקהילה

״משכן שלום״ בשיתוף ״קבוצת גבים״ מציג:

רכז הקורסים: הרב מרגלית, מן המומחים בארץ בתחום, הכשיר מאות מגשרים
מצוינות מקצועית באוירה דתית

קורסי גישור תורנייםקורסי גישור תורניים
קורס ״גישור משפחה״ תורני מורחב למגשרים

בשיתוף הרצאות מומחים מתחום המשפט, הפסיכולוגיה, הייעוץ, הגישור ועוד...
 מומלץ כהשלמה מקצועית למטפלים ויועצים, טו״ר ועו״ד, מחנכים ורבני קהילות. 

למעוניינים: מפגש חשיפה והסבר ביום שני, כ"ב אדר בשעה 18:30 בשכונת גילה

קורס גישור מסמיך מרוכז מתן כלים ליישוב סיכסוכים - יתקיים בניסן אייר
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פריחת הארץ תחילה
בפרק לו של ספר יחזקאל מותווה קו ברור לסדר הגאולה העתידה: 
פריחת הארץ קודמת לקיבוץ הגלויות של עם ישראל. מלבד העובדה 
שהנביא מקדים בסדר הפרק את פריחת הארץ לקיבוץ גלויות, הוא קובע 
במפורש שזהו סדר הדברים )ח(: "ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם 
ִּתְׂשאּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא". במסכת סנהדרין )צח א( רואים חז"ל 
את הפסוק הזה כמאפיין את סדר הגאולה: "אמר רבי אבא: אין לך קץ 
מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי 
ישראל וגו'". במקומות רבים בדברי הנביאים נזכר כי ארץ ישראל תפרח 
בזמן הגאולה. אך ר' אבא הביא דווקא מפרקנו שהשלב הראשון של 

הגאולה הוא פריחת הארץ. 
לסדר זה של הגאולה יש השלכה לסדר תפילתנו היום יומי – במסכת 
מגילה )יז, ב( נאמר: "ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים? 
דכתיב: 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי 

קרבו לבוא'".
במדרש תנחומא )תצוה, י( פותחים חז"ל את עינינו להבין כי אין מדובר 
בפריחת הצמחיה בלבד, אלא בברכה ושפע בסדרי גודל שאינם מוכרים 
לנו: "אמר ר' שמעון בן גמליאל מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו 
קללה, שנאמר: 'ואל זועם בכל יום' )תהלים ז יב(, אבל לעולם הבא הקדוש 
ברוך הוא מחזיר את הברכות שהיתה ]ארץ ישראל[ עושה, שנאמר: 'ואתם 

הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא'".

הקושי המוסרי להיבנות בארץ ישראל
לאחר הצגת סדר תהליכי הגאולה, מציג הנביא מחסום שיקשה מאד על 
ישראל להיבנות בארצם )יג(: "ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ַיַען אְֹמִרים ָלֶכם אֶֹכֶלת 

ָאָדם ָאְּת ּוְמַׁשֶּכֶלת ּגֹוַיִיְך ָהִיית" – כל הגויים טוענים כלפי ארץ ישראל 
שהיא מכשילה ואף הורגת את העמים הנבנים בה. זוהי טענה כבדת 
משקל: גם אם הארץ פורחת ובני ישראל כבר מתיישבים בה, הבניין 
לא יעמוד לטווח ארוך משום שארץ ישראל נוהגת להכשיל את העמים 
שבה. מה פשר הדבר? רש"י ומצודות דוד מבארים שהגויים מצביעים 
כאן על התופעה שארץ ישראל הקיאה ממנה בעבר גם את הכנענים וגם 
את ישראל כשחטאו. טענתם של הגויים היא שארץ ישראל, דווקא מחמת 
קדושתה וטהרתה, לא תכיל בתוכה חוטאים, ולמעשה – אינה מאפשרת 
ליצור מציאות אנושית בתוכה. קשה לגויים להאמין שישראל יבנו אומה 
על אדני הצדק והיושר. זוהי שאלה עצומה על סדר הגאולה שמוצג 
בפרק זה על ידי הנביא - האם יוכל העם שרק החל להפריח את 
ארצו, וטרם עבר תהליך מקיף של תשובה, לעמוד ברף העליון 

שמציבה הארץ?
על טענה זו עונה הקב"ה כי גאולת ישראל תתרחש למען שמו שהתחלל 
בגויים ולא למען ישראל. על כן אין עוד אפשרות לישראל להיות שוב 
במצב של גלות – "ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני עֶֹׂשה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ְלֵׁשם ָקְדִׁשי 
ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאֶתם ָׁשם" )כב(. מתוך כך, מכריז הקב"ה על 
סדר חדש של טהרה שהוא יעביר את ישראל, כך שינוקו מחטאיהם 
ולא יצטרכו עוד לגלות מארצם )כה-כז(: "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים 
ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם:  ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב 
ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי 
ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר:  ְוֶאת רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו 

ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם".

להפטרה
הרב יואב אוריאל

טהרת ישראל בארץ

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

הגמרא במסכת שבת )פז א( מלמדת, ש"שלושה דברים עשה משה 
מדעתו והסכים הקב"ה עמו. הוסיף יום אחד מדעתו )לימי ההגבלה(, 

ופירש מן האישה, ושבר את הלוחות".         

דבר  דיעבד,  של  כמצב  פשוט  באופן  לנו  נראית  הלוחות  שבירת 
שקרה מתוך החטא של מעשה העגל. אך הרב קוק זצ"ל בעין אי"ה 
)שבת ח"ב(, מעמיק ומלמד שאומנם מצד גבוה, מצד הקב"ה, אין שום 
צורך במהלך של שבירה וקלקול, כי הטוב המוחלט שנובע מאת ה' 
רבינו שמוריד את  הופעתו. אבל משה  לעכב את  יכול  לא  רע  שום 
התורה למציאות מבין ויודע שלפעמים אין מספיק כלים להכיל את 
השפע הזה וחייב לבוא מצב של שבירה כדי להמעיט את האור הגדול 
וכך לאט לאט אפשר לעלות ולהתקדם במעלות הקודש. "זוהי דעתו 
של משה המסכימה עם דעת עליון, שהיא מוצאת מטרה בשבירה לשם 
תיקון, שלפי גודל האיכות של השבירה, תוכר האיכות הגדולה הכפולה 

ומכופלת של התיקון".     

התעלות  של  ממצב  בחייהם.  משברים  עוברים  רבים  נערים 
והתקדמות, שאיפות קודש ורצון לבניין תורני, מופיע לפתע משבר, 
את  לגמרי  עוזבים  אף  וחלקם  המצוות,  בקיום  קושי  רפיון,  עצלות, 

דרך התורה והמצוות. דרכו של היצר הרע שהוא מעצים כל נפילה 
ומשבר קטן, הוא אומר לנופל  תראה איזו עברה חמורה עשית, חטא 
כזה מראה שאינך שייך לדרך ה', לקיום מצוות, ה' כבר לא אוהב אותך 
ולא חפץ בתפילתך ובקיום מצוותיך. במצב כזה הסכנה גדולה והאדם, 
ובמיוחד הנער, נוטה להאמין לדבריו, הוא מתייאש מעצמו, לא מאמין 

שאפשר לתקן ומכאן הדרך לנפילה הגדולה קצרה מאוד.

עלינו ההורים מוטלת המשימה החשובה לזהות את רגעי המשברים 
האלו, ובמצב הזה לעודד ולתמוך בבן היקר. אין זה נכון לומר לו שהוא 
היותר  הדברים  אחד  אותנו.  מאכזב  שהוא  חוטא,  שהוא  בסדר,  לא 
מזיקים בחינוך הוא  שאנו משדרים לילד שאנחנו מאוכזבים ממנו, הוא 
יודע זאת היטב ואפילו מאוד כואב לו שהוא מצער אותנו. אבל דווקא 
במצב הזה הוא צריך כוח, הוא צריך שנאמין בו, שנאמר לו שיש לו 
כוחות גדולים והוא מסוגל לעמוד בנסיונות, לנצח אותם ולצמוח מהם.

להביא  גם  יכול  הזאת שמשבר  הידיעה  את  ניקח  רבינו  ממשה   
שמו  שניים  לוחות  שניתנו  לאחר  שגם  הסיבה  זאת  ואולי  לצמיחה, 
גם את שברי הלוחות הראשונים, ללמד שהמשבר הוא חלק  בארון 
חשוב בבניינו של האדם, וגם ממנו הוא עולה במסילה העולה בית ה'.  

צמיחה מתוך משבר
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במאמרים הקודמים, סקרנו מהו אמון אלוקי 
ומהו אמון אנושי. במאמר זה, נראה כיצד תקשורת 
נכונה מבטאת אמון זה. המשמעות המיוחדת של 
האמון האלוקי בין בני זוג היא, שכל אחד מהם 
מבטא את אישיותו, מכיוון שמאמין בעצמו שיש 
לו מה לתת. כתוצאה מכך, הוא אקטיבי ויוזם 
פעולה/ אמירה/מחשבה ואינו רק פאסיבי ומגיב 
כתוצאה מתלותו בשני. גם כשיש תגובה, היא 
ניתנת לאחר שיקול דעת אישי שנובע מהאמון 
העצמי-אלוקי.  אופני התקשורת שיובאו להלן, 

מטרתם לתמלל את האמון העצמי:

• עליהם ללמוד תקשורת זוגית נכונה וכיצד 
לפתור קונפליקטים, שנוצרים באופן טבעי ובריא 

במהלך חיי הנישואין. 

• לייחד זמן לפגישות זוגיות. להכין את תוכן 
השיחה כך שהדברים ייאמרו מתוך הכנה נפשית, 
כבוד הדדי ושיקול דעת. יש הטוענים שכאשר 
אוהבים צריך "לזרום" באופן חופשי ולא לעשות 
מזה עניין רציני. אך כאשר זורמים באופן ששונה/ 
מנוגד, עלולים לפגוע ואולי ליצור תחושת זלזול. 
לדוגמא: א:"אני רוצה לשוחח איתך על...". ב: 
"עכשיו יש לי זמן )בשבילך(... דבר/י". או: "בסדר, 
אני מקשיב)יש לי ברירה?(" ותוך כדי מנמנם/נרדם.

זרימה היא בדרך כלל ללא כיוון ושליטה. 
בהשוואה למים זורמים, תנאי השטח מכתיבים 
את הזרימה. אין למים רצון עצמי והם זורמים 
אל המקום הנמוך ביותר. לכן חשוב לשים לב 
לאיזון, שמחד, לא תהיה רשמיות ביניהם שיוצרת 
ריחוק, ומאידך לא לזרום מבלי להתחשב בתוצאות 

ה"זרימה".

• לשתף בגילוי לב ברגשות חיוביים, שיוצרים 
קרבה. למשל:"כאשר אמרת/עשית... אני מרגיש/ה 

כלפיך..."

• לגלות את התחושות השליליות, כאלה שאם 

לא ישתפו בהן ירגישו מרוחקים. לדוגמא:"כשנסענו 
להופעה, סיכמנו שגם הנסיעה תהיה בילוי זוגי. 
רוב הנסיעה הקשבת לרדיו וכבר לא נהניתי 
גם מההופעה...". או:"כשאנחנו מתארחים אצל 
משפחתך, את כל כך עסוקה עם כולם ואני מרגיש 

מיותר לידך...".

• תיתכן מחשבה שבגילוי לב, "אספר לבן הזוג 
מקרים שקשורים לחברים, שכנים, עבודה וכו' וכך 
יגדל האמון בינינו". סיפורים כאלו, אינם שייכים 
לאמון עצמי ולא ראוי להכניס אנשים זרים למרחב 
הזוגי. ראוי לספר רק על מה שקרה לבן הזוג, 
בעקבות אנשים זרים. כמו: "היום בעבודה המנהל 

אמר לי...ואמרתי לו...אני חושב ש... ורוצה...".

• כמו כן, לא ראוי לשתף בדברים אישיים 
שיורידו את הערך והכבוד בעיני בן הזוג, בין אם 
קרו עם אנשים זרים ובין אם הם בינו לבין עצמו. 

• לעתים השיתוף בדברים שליליים שקרו 
בעבר או קורים במשפחת המוצא, ככה סתם כדי 
לספר,  עלולים לגרום לבן הזוג לדחות ולהתרחק 
מהמשפחה ואף לדרוש מבן הזוג שזוהי משפחתו, 
לנתק קשר. דרישה כזו מזיקה לזוגיות, שכן, כל 
אחד מבני הזוג זקוק לקשר עם משפחתו הקרובה 
)למעט מצבים מסוכנים יוצאי דופן(. לדוגמא: 
האשה מספרת לבעלה, שהוריה אמרו עליו דברים 
שליליים. או: שהאיש מספר לאשתו, עד כמה הוא 
סבל בילדותו מאביו, כך שאשתו מפתחת טינה 

כלפי חמיה )מתוך אכפתיות כלפי בעלה(.

שייך וחובה לספר במטרה מוצהרת וברורה: 
דברים שנועדו לשפר את הקשר בין בני הזוג 
למשפחה. לדוגמא: לא לשתף בדברים השליליים 
כפי שנאמרו, אלא מעין: " אצלנו בסגנון המשפחה 
מורגלים ב... וייתכן שהבינו אותך באופן כזה וכזה. 
מה נעשה כדי שיקבלו את הגישה שלך ל...?" 
כלומר, לתרגם ולעדן לשפה, שבן הזוג יוכל לקבל 

את הדברים וביחד ליצור שינוי, שיהיה נכון לכולם.

התקשורת היוזמת, המכבדת והגלויה, מתוך 
אמון בעצמי האלוקי, מזמינה לחייהם את האמון 
הבטוח והיציב שמקדם את בני הזוג, לבניין עדי-עד. 

מדברי הרב קוק זצ"ל נבין, שאי אפשִר ָלעולם 
בכלל, ללא האמון האלוקי.

)אורות ישראל ותחיתו, כו(: "... העולם הולך 
ותועה בנתיבותיו, אבל מבקש הוא את האמון האלקי, 
את הנתיב של אור החיים, ובא יבא האור, והתכן 
בבנין משפחתי בין ד' אל העולם ובין כל מעשיו 
יופיע על ידי התגלות אמונת אמון, אשר בישראל 
מאז היא אצורה, 'וארשתיך לי לעולם, וארשתיך 
לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. וארשתיך לי 
באמונה וידעת את ד'. האמון המשפחתי בהיבנותו 
ובשכלולו יסוב ויעבור את כל גבוליו וימצא את 
משקלו הנכון בכל הערכים היחושיים, ימצא את 
מעמדו הישר הבלתי-מעול בין איש לאיש... בין 
התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר 
לאדם, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי 

עולם, בין הכל אל הכל..."

)אורות ישראל ותחיתו, כו(

הנישואין שמכילים את האמון הבסיסי - האלוקי 
– הרי הם אבן בניין בתיקון העולם כולו..!

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

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי

האמון הלכה למעשה בנישואין )חלק ג'(

מכון מאיר מזמין את הציבור 
להרצאה מפי אורי שמי 

בנושא:

אקטואליה
חלק ב
על פי: 

"שפות נסתרות בתורה" 
הסוד המתמטי בתורה 

וממצאי המחשב 
בליווי שקפים

שתתקיים במוצש"ק פרשת כי תישא  
כ' באדר התשע"ז בשעה 20:00

שד‘ המאירי 4 ירושלים
(בקומת הכניסה בבנין החדש)

הציבור מוזמן

הכניסה חופשית | ישיבה נפרדת 

בתכנית:

8:45 הרב ערן טמיר
10:00 הרבנית דינה ראפ
11:00 הרב יהודה בן ישי

12:00 הרב יואב מלכא
הפסקה

15:30 הרבנית נעמי בן נתן
16:30 הרב יעקב שמעון

17:30 הרב אריה מרזר
18:30 הרב דורון כץ

עלות:
20 ₪ לשיעור 
50 ₪ לחצי יום

90 ₪ ליום מלא

בואו בשמחה!

בעז"ה

"יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד
האביב של העולם כולו"

ציבור הנשים והבנות 
מוזמן ליום עיון 

לקראת פסח 
שיתקיים ביום שני כ"ב אדר, 
במכון אורה, כנפי נשרים 3, 

בגבעת שאול ירושלים.
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ִהְמַׁשְכִּתי ְלַהְסִּביר ְלָׁשאּול ַהֶּמֶלְך 
ָמה ְמַצֶּפה לֹו:

- ְּבַדְרְּכָך ַהַּבְיָתה ִּתְפּגֹׁש ְׁשֵני סּוֵגי 
ֲאָנִׁשים:  ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ַוֲאָנִׁשים 

ִעָּלִאִּיים.
- ֵהַבְנִּתי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא. ֵהַבְנִּתי 

ֶׁשַּמְלכּות ִהיא ִמַּצד ַאַחד ִעְנָין ָּפׁשּוט, 
ּוִמַּצד ֵׁשִני ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ִהיא 

ְׁשֵמיִמית.
- ָנכֹון ְמאֹד, ָׁשאּול ַיִּקיִרי. ָלֵכן ַאָּתה 

ִּתְפּגֹׁש ֶחֶבל ְנִביִאים ְוַאָּתה ִּתְתַנֵּבא]1[.
- ֲאִני ַהָּקָטן ֶאְתַנֵּבא?!

- ַאָּתה ָאַמְרָּת ֶׁשַאָּתה ָקָטן]2[.  

ַאְדַרָּבא, ַאָּתה ָּגדֹול.   ֵיׁש ְלָך ֶנֶפׁש 
ְּגדֹוָלה.  ַמְלכּות ִהיא ֲעבֹוַדת ד' 

ֶעְליֹוָנה. ַּגם ִּתְפּגֹׁש ְנִדיֵבי ְּפִלְׁשִּתים]3[.  
ַּגם ֶזה ַּתְפִקיְדָך.  ִמְצָוה ְּגדֹוָלה 

ְלַׁשְחֵרר אֹוָתנּו ֵמעֹל ְּפִלְׁשִּתים, 
ּוְלִהָּלֵחם ֶנְגָּדם.  ְׁשִליַטת ְּפִלְׁשִּתים 

ם ָּגדֹול. ָעֵלינּו ִהיא ִחּלּול ַהּׁשֵ
- ְּבָכל זֹאת ֲאִני ָקָטן...

- ַאל ִּתְדַאג. ד' ִעְּמָך]4[. ַּגם ֲאִני ֶאְהֶיה 
ם ד' ְלָכל אֶֹרְך ַהֶּדֶרְך,  ִעְּמָך ַּבּׁשֵ

ְוַאְדִריְך אֹוְתָך ָמה ַלֲעׂשֹות.
- ָאֵכן, ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות?

- ֵּביְנַתִים ַאל ַּתֲעֶׂשה ָּדָבר. ֵרד ְלִגְלָגל, 

ְוַגם ֲאִני ָאבֹוא ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות. 
ַחֵּכה ִלי ִׁשְבָעה ָיִמים ַעד ּבֹוִאי, ְוָאז 

אֹוִדיַע ְלָך ָמה ַלֲעׂשֹות]5[.
- ֵּכן ֶאֱעֶׂשה, ֲאדֹוִני ַהָּנִביא.

ָּברּוְך ד', ָאָדם ָחָדׁש ִעם ֵלב ַאֵחר]6[.

1.  שמואל א  י  ה-ו.
2.  שם א  ט  כא.

3.  שם  א  י  ה.
4.  שם  ז.

5.  שם  ח.

6.  שם  ט.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 29   ְמִדיָנה ֶעְליֹוָנה
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!

השבת בפרשה אנחנו קוראים את סיפור חטא העגל, עם ישראל 

מצפה אך משה מתמהמה ולא יורד מההר. הם מבקשים מאהרון 

שיעשה להם במקום זאת את עגל זהב.

העם שרק יצא ממצרים ועוד אינו יודע להתנהל במדבר, יודע שמשה 

הוא המנהיג הגדול שלהם, הוא זה שהוציא אותם ממצרים והנהיג 

אותם את כל הדרך.

הרצון של בני ישראל לחגוג לה' ולהלל ולשבח את ה' על כל הניסים 

שעשה להם ועל מתן התורה היה נכון, אבל הדרך שלהם של בניית 

עגל וניסיון להפוך את הקב"ה למשהו מוחשי וגשמי היא לא נכונה 

וזה החטא הגדול של בני ישראל.

התלות של בני ישראל במשה גרמה להם לחטוא, ברגע שהוא 

מאחר להגיע הם נלחצים וחוששים שהוא עזב אותם ולכן רוצים 

עגל זהב שיהיה להם מנהיג,  אבל הם שוכחים שמי שהוציא אותם 

ממצרים ועשה את כל הניסים והדריך אותם בדרך הוא הקב"ה 

ומשה רבנו הוא רק שליח שלו. 

ה' הוא זה שמוביל ומנהיג אותנו, הוא השומר עלינו בכל דרך וכל 

האנשים שסביבנו הם שליחים שלו וגם אם לפעמים מתחלפים 

השליחים, תמיד נזכור שה' הוא המשגיח והוא המניע של העולם כולו.

שבת שלום, אהבה פז

// אחרי שחיכינו כל כך הרבה - 
העונה החדשה של 

עלילות ארץ 
גושן 

מתחילה!

// שוק הפורים של 
ערוץ מאיר לילדים נסגר! 

איך היה? שיחקתם? נהניתם? 
השבוע נפרסם את זוכי תחרות 

התחפושות הגדולה! היכונו! 
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

המוסר לא יעמוד בלא מקורו, והמקור מוכרח הוא להיות אור אין סוף, 
אחרי תיקוניו בהופעת העולמות. וכשיהיה נשגר בלב בני אדם מוסר בלא 

מקורו האלהי, יפחת ויבול. כשם שבא המוסר לעולם על ידי הצינורות 
האלהיים, כן תמיד יפרה ממנו...

שמונה קבצים ב, קלג

הרב שלמה אבינר

להציל את צבאנו הקדוש
יש טוענים שכל הבעיות של חוסר צניעות בצבא 
אינן חדשות,  כבר היו מאז ומתמיד,  ועד כה שרדנו 

בו וכן נמשיך.  אין צורך לצעוק לכל עבר.
טעות חמורה.  יש הבדל גדול בין עברה של אדם 
פרטי לבין עברה ממוסדת.  אדם פרטי, הנו אח, אהוב 
בכל מצב.  גם איננו מתערבים בחייו האישיים.  אף 
אחד אינו מלאך.  אדם נידון על פי רובו.  אמנם יש 
חייל מקולקל בענייני צניעות אך יתכן שבתחום אחר 

הוא זהב.
אך כאשר זה  ממוסד, כאשר זה מקבל לגיטימציה 
על ידי מנהיגי החברה, זה כבר רקב נורא.  כאשר 
המדינה, או החוק, או בית המשפט, או הצבא, או 
הממשלה, מלבישים אותה נבלה בהסברים כאילו 
רציונליים-הגיוניים-משפטיים-מוסריים, אז אין תקנה.  
מרן הרב קוק מסביר שזו היתה הסיבה העמוקה של 
חורבן בית ראשון: "אותה הנבלה של השחתת המוסר 
המתלבשת בכלים של נימוס )=סדר חברתי-משפטי( 
שאין השכלול המדיני מכריח את בחירתם והוא כנחש 
ישך ויפיל למשואות כל עם ולשון" )עין איה שבת 

פרק ו אות כב(.
כמובן אין זו המצאה של מרן הרב קוק.  כידוע 
מהנביא יחזקאל, סדום נחרבה כי לא קיימו בה מצַות 
צדקה.  והרי אנשים רבים הם קמצנים ולא פותחים 
ידיהם לעניים?  אלא מסביר רבי יצחק עראמה, 
שבסדום היה חוק שאין לתת צדקה, לכן נתחייבה 

כליה )עקדת יצחק שער כ(.
וזה פשר פרשת בני גד ובני ראובן שהקימו מזבח 
בעבר הירדן ושבטי ישראל יצאו נגדם למלחמה.  והרי 
הם לא היו הראשונים שעשו זאת?!  אלא מסביר 
הרמב"ם שכאשר איסור נעשה ביד רמה על ידי קהל 
ועדה בישראל יש לזה דין עיר הנידחת )מורה נבוכים 
ג מא(.  ומרן הרב קוק מזכיר זאת לגבי סדרי תפילה 

לא צנועים )מאמרי הראיה 515-514(.
יש לחזור לשפיות, לשכל ולדעת, ולהשתחרר 
מכל מיני יועצי רע מכל סוג ומכל זן.  וכבר היו דברים 

מעולם.  ישעיהו הנביא כותב: "עמי נוגשיו מעולל, 
ונשים משלו בו, עמי מאשריך מתעים, ודרך אורחותיך 
בלעו" )ישעיהו ג יב(.  פירוש מצודת דוד: "נוגשיו בלעו 
- - הליצנים שבהם )=בימינו העיתונאים(.  והנשים 
משלו בו -  והנואפות המה משלו בהם כי הטו לב 
השרים אחרי דעתן.  מאשריך מתעים -  המנהיגים 

המדריכים אותך המה מתעים אותך מדרך הישר".
לעת כזאת, אל לאנשי הרוח ולאנשי אמונה לטמון 
ראשם בחול ולשתוק, אלא לומר בקול ברור את 

אמיתה של התורה, אמיתה של האומה, אמיתה של 
האנושות.  גם על זאת הזהיר ישעיהו הנביא: "צופיו 
עורים כולם לא ידעו".  שרי העם המדריכים את העם 
אינם  משגיחים לתקן דרך העם ועושים את עצמם כאלו 
לא ידעו בקלקול הדור.  "כולם כלבים אלמים".  כל 
השרים מישראל אינם מזהירים את העם על התשובה 
ולא יועילו להם והמה ככלבים אלמים )ישעיהו נו י  

מצודת דוד(.
חזק ונתחזק בצבאנו ובטהרת מחננו.

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

שיחות הרצי"ה
סדרת שיחות על פרשיות השבוע

בעריכת הרב שלמה אבינר

לרגל יום השנה לפטירת 
רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

מבצע ליום 'תענית אסתר' בלבד!

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

5 כרכים
בכריכה קשה

₪ 290*

₪ 450
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www.HavaBooks.co.il


