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כניסת השבת 
 18:15 י-ם    
 18:33 ת”א   
18:25 חיפה 

שבת  מוצאי 
י-ם    19:30 
 19:32 ת”א   
חיפה   19:31

בס"ד | שבת החודש פרשת ויקהל פקודי כ"ו אדר ה'תשע"ז | גליון 1112
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

המשכן - נזקף וקם מאליו
בסיום עבודת משכן אהל מועד נאמר "ויביאו את המשכן אל 
משה" )שמות לט לג( ולמה הביאו אל משה? לפי שלא היו יכולין 
להקימו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, 
שאין כוח באדם לזקפן, ומשה העמידו. אמר משה לפני הקב"ה 
איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו: עסוק אתה בידך, נראה 
כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו וזהו שנאמר "הוקם המשכן",  
הוקם מאליו )עיין רש"י שם(. לא רק בהקמת המשכן בעבר היו 
זקוקים לסיעתא דשמיא, מחמת שהיו שם דברים כבדים שאדם 
אינו יכול להרימם מחמת כובדם, אלא גם בהקמת המשכן הפרטי, 
המשפחתי והלאומי, אנו מצווים להתאמץ ולהשתדל, והקב"ה עוזר. 
אנו מוגבלים בכוחנו והקב"ה, שהוא כל יכול, עוזר לנו, כדברי 
חז"ל "אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה, מלמטה, 

מקדשים אותו מלמעלה" )יומא לט א(.

נכון לעכשיו מטרת הקמת המשכן והעבודה בו, היא גילוי 
השכינה, דהיינו גילוי אור השם יתברך וטובו – לישראל ודרכם 
לעולם כולו. בדורנו אנו עוסקים בהקמת בית המקדש השלישי. 
אנו צריכים להשתדל ולהתאמץ למרות הקשיים העצומים, ומתוך 
כך יש סיעתא דשמיא. ואכן במדינת ישראל, שהיא ראשית מלכות 
ישראל, שבשיאה נזכה להופעת המלך המשיח ובניין בית המקדש, 
ישנם קשיים עצומים לא רק עם אויבים מבחוץ אלא עם משברים 
רוחניים, מוסריים וחברתיים מבפנים, שלכאורה מפלגים אותנו. 
ולפעמים הדברים נראים כבדים כקרשי המשכן. אבל אנו צריכים 
ללכת בדרכו של משה רבנו שעסק בידו בהרמת "הקרשים הכבדים" 
והקב"ה סייע בידו. צריך להתחזק ולהרבות באהבה ובאמונה 
ולהתאזר בסבלנות, ולהתפלל ולבקש מד' יתברך, שיהיה "נועם 
ה' אלוקינו עלינו... ומעשה ידינו כוננהו" ונזכה לסיעתא דשמיא 

ויתקיים בנו "וירא אליכם כבוד ה' ".
מהמצפה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

י-ה אכסוף נועם שבת
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 2

בינת הלב
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 2

ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה
לפרשה הרב זיו רוה / 3

אחידות או רבגוניות? 
המחלוקת והאחדות נתן קוטלר / 4

הנשיא בבית המקדש העתידי
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

האמת בנישואין
זוגיות אסתר אברהמי / 6

הגליון  מוקדש לעילוי נשמת

ציפורה ע"ה
בת חנוך ונעמי שלפין יבדל"א

נלב"ע בד' בניסן ה'תשס"ד
תנצב"ה

האזכרה תתקיים אי'ה ביום חמישי, ג' בניסן
בשעה 19:30 בבית הכנסת אמונה 

רחוב אשריאל בוזגלו 7 - בקעה, ירושלים
עלייה לקברה ביום שני כט' אדר - 

בית עלמין גבעת שאול ירושלים בשעה 09:15

הגיליון מוקדש להצלחת 
אורון בן שאול הדר הי"ו 

ליראת שמיים, אהבת התורה, ארץ ישראל ועם ישראל.

ביום ראשון כ"ח באדר בשעה 12:00 
בבית המדרש המרכזי ב'מכון מאיר'

יתקיים שו"ת בהלכות פסח
עם הרה"ג שמואל אליהו שליט"א 

רבה של צפת 

ציבור הנשים והבנות מוזמנות בשמחה 
לשיעור מפי 

הרב שמואל אליהו שליט"א

לקראת חג הפסח
כניסה חופשית / בואנה בשמחה

 שיתקיים בע"ה ביום 
ראשון הקרוב, כ"ח באדר 
התשע"ז בשעה 16:00 

במכון אורה 
כנפי נשרים 3
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בינת הלב
כפי שאמרנו, הקבוצה הראשונה1 כוללת ארבעה-
חמישה דברים, שעוסקים בצד הטכני מעשי של 
הלימוד. אולם הלימוד אינו מתבטא סתם באמירת 
מילים, הלימוד מצריך הבנה שכלית של מדע התורה 
— בינה. לימוד תורה הוא עבודת ד' שבשכל, כמובן, 
בשכל המתאים לדברי תורה ולפגישה עם דבר ד'. 
הבקשה הראשונה בתפילת 'שמונה עשרה' היא בקשת 
"חכמה בינה ודעת" או "בינה דעה והשכל". הלימוד 
צריך להתגלות בצד האינטלקטואלי שבאדם. ואכן, 
רק לאחר שנלמדים הצדדים הפשוטים שבלימוד, 
ניתן להגיע להעמקה בהבנה ולצדדים פסיכולוגיים 

נפשיים הקשורים ללב.
 המונחים 'שכל' ו'בינה' נושאים תוכן כמעט זהה 
במילים שונות. אך במשנה יש הדגשה מיוחדת: בינה 
של הלב. יש אנשים שנטו לעשות חילוק באדם בין 
שכל לרגש. הם קבעו שהמוח הוא משכן השכל, 
והלב — כולו רגש. חילוקים אלו נולדו אך ורק 

בדורות האחרונים, אבל בדורות קדמונים איחדו 
את הצד השכלי ואת הצד הרגשי. ואכן באמת הלב 
מאחד את הכל. רגילים, בטעות, לחשוב שהמוח 
עניינו אינטלקט, והלב עניינו רגש. המוח אכן חשוב 
מאוד, אך אין לשכוח את הצד השני. נכון שקיימים 
בירורים שונים בנושא עדיפות השכל או הרגש, 
אבל הלב הוא יותר מרגש, הלב הוא מרכז החיים.
 ההבחנה שהלב הוא רק רגש סתמי אינה 
מדויקת, כפי שנראה בתפילת שלמה: "ונתת לעבדך 
לב שומע... להבין"2, וד' השיב לו: "נתתי לך לב 
חכם ונבון"3. לכן אומר ירמיהו הנביא: "עקֹב הלב 
מכל ואֻנש הוא"4. ככל שדבר הוא יותר גדול, יותר 
הוא מסובך. הלב אינו פשוט כלל, הוא מרכז מירוץ 
החיים, מקום החיוניות של האדם החי, ולכן ]דווקא 
מפני גדלותו[ הוא מסובך. כאשר יש בו תסבוכת, 

הרי זו תסבוכת בכל תכונת החיים.
 לימוד תורה צריך להופיע בכל צדדי החיים. 
"והיו הדברים האלה... על לבבך"5, קח אותם וקנה 
אותם בתוכך, בכל חיוניותך, בכל נפשך ובכל רוחך. 
כפי שאמרנו, הלב הוא מרכז מירוץ הדם, מרכז 
חיוניות האדם, ככתוב: "כי הדם הוא הנפש"6. במוח 
גם כן קיימת חיוניות, ושניהם יחד, הלב והמוח, 

קובעים את שלמות החיים. השכל שנאחז בלב, 
גדול הוא לאין ערוך מסתם שכל לבד, כיוון שהוא 
הבנה הכוללת את כל האדם כולו: "כל עצמותי 
תאמרנה"7. זאת הדרגה הלימודית הגבוהה ביותר, 

לימוד בכל החיוניות שבאדם8.

 1. של מ"ח מעלות של קנין תורה, אבות פרק ו' משנה ו'.
 2. מלכים א' ג' ט'.

 3. שם י"ב.
 4. ירמיהו י"ז ט'.

 5. דברים ו' ו'.
 6. דברים י"ב כ"ג.
 7. תהלים ל"ה י'.

 8. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 146-7.

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

להתעדן  הנפשות  ועדן  הרוחות  עונג  והשביעי  הנשמות  נועם  "השבת 
מצא  אלו  בביטויים  אהבתך..."  חולת  נפשי  קודש  שבת  וביראתך,  באהבתך 
המשורר הקדוש רבי אהרן הגדול מקרלין להביע קצת ממהותה ומציאותה של 
שבת קודש" )מתוך נתיבות שלום, שבת(. התורה מצווה אותנו פעמים רבות 
על שמירת השבת ואף בפרשת ויקהל נאמר "ששת ימים תעשה מלאכה וביום 

השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'". 
במשך כל ימי השבוע אנו מצפים ומשתוקקים לבואה של השבת. הציפייה 
מתעצמת ביום שישי שבו אנו מתכוננים ועושים הכל כדי לקבלה כראוי. הכנות 
בגוף, רחיצה, לבוש נאה, מקווה למהדרין, והכנות ממוניות, בהכנת מאכלים 
מתבטאת  שההכנה  פ"ל(  שבת  )הל'  הרמב"ם  שכותב  כמו  ומיוחדים,  ערבים 
ברחיצה בחמין בלבוש נקי, "ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת כמו 
שהוא יוצא לקראת המלך". ובבוא השבת אכן אנו עולים ומתעלים בתפילות 
המיוחדות ובלימוד הפרשה ועניינה ושייכותה לחיינו, ויש מי שזוכים להתעלות 
את  זוכרים  השבת.  נועם  אכסוף  י'ה  שהזכרנו,  המיוחד  השיר  עם  מיוחדת 
ההבטחה המיוחדת מדברי חז"ל "כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלא 

מצרים )בלי גבול(, ומתעלים ממש למעין עולם הבא.
שהיו  מהתנהגותם  ונראה  הזה,  במקום  נמצאים  לא  הילדים  רבים  בבתים 
שמחים אם השבת תתעכב מלבוא. עד הרגע האחרון )שאצלם הוא השקיעה( 
הם עסוקים בעסקי החולין ומקבלים אותה בשניה האחרונה ממש. וגם בבואה, 
בשולחן השבת מתקשים להאזין לדבר התורה של האב, מזדרזים לאכול את 

להורים,  צער  גורם  זה  כל  חבריהם.  אל  ורצים  רב  בעמל  שהוכנה  הסעודה 
והמנוחה והעונג מהם והלאה.

מה ניתן לעשות כדי לשנות מצב זה?
נראה שצריך לשתף את הילדים ביצירת אווירת השבת הראויה. 

א. ללמד ולדבר על מהותה של השבת ועל ההזדמנות הרוחנית שיש בה 
לעליה בקודש, וכן, שמשבת אדם צריך לצאת שונה ממה שנכנס אליה, היא 
צריכה להשאיר בו איזה חותם. זוכים לכך מתוך הכנה ראויה, מי שטרח בערב 

שבת יאכל בשבת, וככל שיקדימו את ההכנה לשבת כך יזכו לאורה.
ב. לימוד תורה, מי יותר ומי קצת פחות. לעודד לימוד פרשת השבוע, זו 
הזדמנות לנער לרכוש ידע בסיסי בתורה. אפשר גם להכין חידון או חידה אפילו 
נושאת פרסים על הפרשה וכך ירצו יותר לעסוק בה. אפשר שגם הילדים יכינו 
בנושאים שמדברים  מתוך שעוסקים  מזה,  חלק  ירגישו שהם  כך  תורה,  דבר 

אליהם וכך יגלו יותר קשב ועניין במהלך הסעודה.
ג. מובא בחז"ל ובספרי ההלכה שחלק ממצוות עונג שבת היא הכנת מאכלים 
ערבים ומיוחדים. ומזונותיו של אדם קצובים מראש השנה לראש השנה, חוץ 
מהוצאות שבת ויו"ט והוצאות בניו לתלמוד תורה, שאם האדם מוסיף מוסיפים 
לו. ולכן חשוב להשקיע גם בחלק הזה, לשאול אותם מה המאכלים הערבים 
יחושו אחריות  ירגישו שייכות לשולחן השבת,  כך  ולהכין אותם, מתוך  להם 
ליצור אווירה נכונה ונעימה, ותזכה כל המשפחה ליהנות ולהתענג מטוב השבת 

וברכתה. 

י-ה אכסוף נועם שבת
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה 

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.

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. 

פתוח לגברים ונשים בישיבה נפרדת  |  הקורסים יתקיימו בירושלים  |  מפגש ראשון ללא התחייבות

קורס גישור מסמיך מרוכז מתן כלים ליישוב סיכסוכים - יתקיים בניסן אייר
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לפרשה
הרב זיו רוה

אין בה פרשה  ועד סופה,  "רבותינו בעלי אגדה אומרים, מתחילת התורה 
שנאמר בראשה ויקהל אלא זו בלבד"1: "ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".2  
פרשה זו נאמרה למחרת יום הכפורים כשירד משה מן ההר3, לאחר שנתפייס 

הקב"ה על חטא העגל.
הקדמה. ישנה מדרגה רוחנית, הנקראת 'כל ישראל', ובה ההתייחסות אל 
ישראל היא לא כאוסף של פרטים, אלא כמציאות אחדותית אחת. כשם שכל 
איברי הגוף מתאחדים ע"י הנפש לאורגניזם אחד חי, כך גם באומה הישראלית 

מהווים היחידים איברים לנשמה כללית המופיעה דרכם, 'כנסת ישראל'. 
 החטאים אינם מתייחסים אל הכלל, אלא רק אל היחידים. בכללות ישראל 
לא רק שאין החטא נוגע, אלא גם אין כל שליטה לרע, "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום 
ֵאין ָּבְך"4. החטא דומה ללכלוך הנדבק מבחוץ, כיוון שהמהות הפנימית, כולה 
טוב אלוהי עצמי5. התשובה היא נאמנות מחודשת של בחירת היחידים אל טבע 

האומה הקדוש.
"א''ר יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי 
תשובה, שנאמר 'ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי 
ָּכל ַהָּיִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלעָֹלם'"6. מכוח הנפילה בחטא העגל למדים 
שאין להתייאש לעולם מן התשובה. אפילו אם חטאו ציבור אומרים להם לכו 
אצל ציבור7. לכו ועשו מעשים החושפים את טבע קדושת הכלל, ובזה יתכפר 
ִיְׂשָרֵאל".  ְּבֵני  ָּכל ֲעַדת  ֶאת  "ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה  ירידתו מההר,  החטא. על כן מיד עם 
כשישראל מתאחדים, מעלתם הרוחנית באה לידי גילוי. וכיוון שהחטא אינו נוגע 

לכלל, מתראה הדבר ש"ועמך כולם צדיקים". 
במעמד שבו הקהיל משה את כל עדת ישראל, ציווה עליהם שתי מצוות 
השייכות אף הן למדרגת כלל ישראל, שבת ומעשה המשכן. "ָּתֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
יֹוָחאי, ָאְמָרה ַׁשָּבת ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְלֻכָּלן ֵיׁש ֶּבן זּוג, ְוִלי 
ֵאין ֶּבן זּוג. ָאַמר ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ֶּבן זּוֵגְך."8 כיוון שבשבת 

קודש, מתאחדים בני ישראל יחד באחדות הלבבות, בעבודה משותפת באהבת 
אחים, על ידי זה נהיה בן זוג לשבת. היחיד, אין בכוחו להגיע לבדו לדרגת בן 
זוג לשבת. רק מכוח כנסת ישראל זוכה היחיד להשיג את מדרגת השבת, והוא 

מתכלל בה מכוח אחדות בני ישראל.9
גם המשכן נבנה מכוח כלל ישראל, שהביאו כולם את תרומתם למשכן. 
ולא ניתן לאף נדיב לתת את כל הנדרש לעבודתו, אלא נתן כל אחד מישראל 
כל הציבור,  נקנים מכספי  זה הקרבנות  - מחצית השקל. באופן  חלק שווה 
ובזה מתאחדות כל נפשות ישראל לכדי נפש אחת המקריבה קרבן ומקטירה 

קטורת. 
שביכולתם  כל  ולעשות  להתאחד  לשאוף  היחידים  צריכים  ודור  דור  בכל 
על מנת לאפשר לקדושת כלל ישראל להופיע. "והתביעה הזאת להיות תמיד 
נתון ביסוד הכללי, בצרורא דלעילא דביה חיי כולא, הוא יסוד נשמת הצדיקים, 
חזק  יותר  רצונו  "שכל שיהיה  ד'."10  על  ומתענגים  לפני האלהים,  המתהלכים 
להכלל בנשמה הכללית כה תאיר בו באור קדשה, וכל מה שיכיר יותר את ערכה 
ואת גדריה, לפי אותה המדה תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים 

של אורות קודש, עשירי גוונים, להרבות לו עצמה וחדוה, גדולה ותפארת."11

1. ילק"ש ומובא בנתיבות שלום
2. שמות לה

3. רש"י
4. שה"ש ד יז

5. מהר"ל תפארת ישראל
6. דברים ה

7. ע"ז ה:
8. ב"ר יא ח

9. ע"פ נתיבות שלום
10. אוה"ק ג קמז

11. אורות ישראל ז יח

קצת מוזר לקרוא את פרשיות ויקהל-פקודי. אנו רגילים להתייחס 
לפאר ולאסתטיקה כדברים זניחים ואפילו מפריעים לעבודה הרוחנית 
פרשיות:  שתי  עוד  לכך  לצרף  )ואפשר  שלמות  פרשיות  שתי  והנה, 
תרומה-תצוה( מוקדשות כולן לאסתטיקה החיצונית של כלי המקדש. 
למה חשוב כמה זהב יש במנורה? ומדוע נצרך פירוט מסיבי כל כך 
של קרשי המשכן? בקטלוגים של איקאה אין תיאורי  מפרט טכני כמו 

בפרשיות המשכן.

משמעו  יופי  כאסתטי?  אצלנו  נחשב  דבר  מתי  יופי?  מהו 
כי  חש  שהוא  בשעה  באדם  נולדת  היופי  תחושת  כלומר,  הרמוניה. 
קיימים כוונה וסדר מאחורי הדברים. הרב קוק )שמונה קבצים ח, נה(, 
כותב: "אין מרגישים את היופי של העולם, כי אם לפי המידה של יופי 
רק  הוא  שבעולם,  היופי  כל  שבאמת  הנשמה;  של  בפנימיותה  שיש 
התגלות ִמצערה )מועטה( מיופייה של הנשמה". רוצה לומר: ההרמוניה 
והשלמות, המתגלים בעולם החיצוני, הנם שיקוף חיוור של ההרמוניה 
הגורם  רק  הינו  החיצוני  היופי  הפנימי.  בעולם  המצויים  והשלמות 

המוציא מן הכוח אל הפועל את יפי-הנשמה.

כדוגמת המקדש שהוא 'נוי של עולם' כך אף המשכן. המשכן הוא 
המקום ההרמוני ביותר בעולם, המקום הקדוש ביותר בעולם – ובהתאם 
לזאת היפה ביותר בעולם. כאשר היופי הוא איננו תוצר של חושניות 
גסה אלא של עדינות ועולם רוחני – זהו יופי רצוי ואהוב. האנושות 
כיום כמהה ליופי אמיתי; לעדינות ולרוחניות שתיתן את הטעם והערך 
לעולם הטכנולוגיה, התקשורת והמתכת הקרה, המקיף אותנו. העולם 

זקוק כיום לגילוי של יפי הנשמה המתגלה במשכן. 

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

לו"ז יום ראשון כ"ח באדר
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הרב יוסף קלנר – פסח ע"פ פרשת "קדש" בעולת ראי"ה
תפילת ערבית 
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יום העיון ישודר בערוץ מאיר | עזרת נשים פתוחה
בחסות משפחת ונגרובסקי לע"נ האם שרה 

14:15
15:00
15:45
16:00
16:45
17:45
18:40
19:35
20:30
20:30
22:30
23:30

20:30
22:00
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לשיעורים לקראת פסח
שיתקיימו בימים ראשון ושני כ"ח וכ"ט באדר התשע"ז
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ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה
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אחידות או רבגוניות? 
בשבוע שעבר ראינו שהקשבה ולמידה מהזולת סוללות את הדרך להגיע 
לאמיתה של תורה. הפעם נראה את שיטת הנצי"ב מוולוז'ין - את הסכנה 

באחידות ואת הברכה ברבגוניות. 
'רובינזון קרוזו' היהודי

מסופר שיהודי נקלע פעם לאי בודד וחי שם כמו 'רובינזון קרוזו'. כעבור 
עשרים שנה, הגיעו לחלץ אותו. היהודי לקח את המחלצים לסיור באי והראה 
להם את כל מה שבנה. המחלצים אמרו "נראה שניצלת את הזמן ובנית כל 
מה שאתה צריך, אך תאמר לנו דבר אחד, מדוע בנית שני בתי כנסת?!" היהודי 
השיב "מה השאלה? בבית הכנסת אחד אני מתפלל ובשני אני לא נכנס..."

השאלה היא כמובן מה הפתרון למחלוקות? אחידות או רבגוניות?

החברה הטוטליטארית הראשונה 
כאשר מנסים ליצור אחידות, עלולים להביא סכנות רבות. נבדוק מה קרה 
לתרבות שהחליטה ליצור אחידות ולהוציא את חילוקי הדעות מחוץ לחוק. 
כאשר קוראים את תיאור התורה על בניית מגדל בבל, לא ברור מהפסוקים 

מה היה חמור כל כך בבניית מגדל ועשיית ֵשם? 
אולם נראה שניתן ללמוד הרבה מן ההקדמה שהתורה מקדימה לכל סיפור 
דור הפלגה "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" )בראשית יא, א(. הנצי"ב 
רואה בהקדמה זו את שורש הבעיה של דור הפלגה "לא ביאר הכתוב הדברים 
אלא ברמז כמבואר במדרשים, אבל לא פירשן הכתוב מה המה כי אם שהיו 
דברים אחדים, וללמדנו דלא משום איכות הדברים התעורר הקב"ה, כי אם בשביל 

שהיו אחדים, יהיו מה שיהיו" )העמק דבר שם(.
סיפור מגדל בבל מלמדנו שאחידות היא דבר שלילי, אחידות אולי מתחילה 
ברצון ובאהבה, אך היא מסתיימת בכפייה ובשנאה. ואין זה משנה אם היא 
מתחילה כאידיאל גדול שכל בני האדם יחשבו, יתלבשו ויתנהגו בצורה אחידה, 
שהרי לבסוף אחידות מובילה למחיקת הזהות הפרטית. לפי הנצי"ב, הקב"ה 
ראה בבניית המגדל ניצנים ליצירת אחידות כפויה, שתמנע מבני האדם לבטא 
את הסגנונות האישיים שלהם ואת ההשקפות שלהם על החיים ועלולה להוביל 

לפגיעה פיסית באנשים שמגלים טיפת עצמאות מחשבתית. 
בניית מגדל בבל הייתה בניית החברה הטוטליטארית הראשונה בתולדות 
האנושות. "ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן 
נפוץ על פני הארץ" )שם ד(. יש לשאול מדוע הם חששו כל כך אם כמה מהם 
יצאו לארץ אחרת? הנצי"ב כותב שהם חששו מדעות שונות משלהם ולכן דאגו 
לשמור את האנשים בעיר אחת כדי שיוכלו להשגיח על דעותיהם "חששו שלא 
יצאו בני אדם מדעה זו ויהיו במחשבה אחרת, על כן היו משגיחים שלא יצא 
איש מישוב שלהם, ומי שסר מדברים אחדים שביניהם היה משפטו לשריפה, 
כאשר עשו לאברהם אבינו. נמצא היו 'דברים אחדים' שביניהם לרועץ שהחליטו 

להרוג את מי שלא יחשוב כדעתם" )העמק דבר שם ד(.  

חברה נמדדת ביכולתה להכיל את ה'שונה'
תופעה זו של פחד מה'אחר', היעדר יכולת 'להכיל' בני אדם שחושבים קצת 
אחרת וחוסר סובלנות, עלולה להוביל ל'הדבקת סטיגמות', לדמוניזציה ובסוף 

לאלימות. וכך הנצי"ב 
אנשי הבית  על  כותב 
השני ש"מפני שנאת חנם 
שבלבם זה את זה חשדו 
את מי שראו שנוהג שלא 
כדעתם ביראת ה' שהוא 
צדוקי ואפיקורס. ובא 
על ידי זה לידי שפיכות 
דמים בדרך הפלגה ולכל 
עד  שבעולם  הרעות 
שחרב הבית" )פתיחה 

לספר בראשית(.
תופעה זו הייתה נפוצה עוד בסוף תקופת הבית הראשון וכך הנביא ירמיהו 
הוכיח את העם "ַמה ֵּתיִטִבי ַּדְרֵּכְך ְלַבֵּקׁש ַאֲהָבה ָלֵכן ַּגם ֶאת ָהָרעֹות למדתי 
ִלַּמְדְּת ֶאת ְּדָרָכִיְך. ַּגם ִּבְכָנַפִיְך ִנְמְצאּו ַּדם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקִּיים ֹלא ַבַּמְחֶּתֶרת 
ְמָצאִתים ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה" )ירמיהו ב, לג-לד(. אך אם אנשי הבית הראשון ניסו 
לבקש אהבה, איך ייתכן שהם מצאו במקום זאת 'דם נפשות אביונים נקיים'? 
הנצי"ב מסביר "פירוש שהיו בימיו אגודות והיו מתפארים שהמה באהבה ושלום 
יותר מכל בני אדם, ואמר הנביא כי לא כן שהרי 'גם בכנפיך נמצאו דם נפשות 
נקיים', ולא משום איזה גניבה וכדומה, אלא משום שלא היה באגודתכם, נמצא 
באה אגודתם לרציחה, ואין בזה שבח של שלום אלא באופן שיהיו נזהרים גם 

מלעשות רעה עם מי שאינו באגודתם" )הרחב דבר בראשית יא, ו אות ב(.
חברה אינה נמדדת רק ביחסי האהבה והאחוה השוררים בין חבריה, אלא בעיקר 

ביכולתה 'להכיל' את השונה ולהתייחס בכבוד הראוי ל'אחר'.

רבגוניות היא ברכה
ביהדות לא חוששים מדעות שונות. ישנן יותר מחלוקות מאשר משניות בש"ס, 
מתוך 4,161 המשניות, מצויות 4,497 מחלוקות. ואין כמעט עמוד בתלמוד שלא 

מכיל מחלוקת )תודה לרב ד"ר שלמה טולידאנו על הנתונים(. 
שמעתי פעמים רבות ממו"ר הרב מרדכי גרינברג, ראש ישיבת 'כרם ביבנה', 
שאחדות אינה אחידות, אדרבה, האחדות האמיתית נוצרת דווקא מתוך הרבגוניות, 
מתוך מכלול הסגנונות המצטרפים יחד והיוצרים דבר חדש ועמוק יותר )ראה: 
עולת ראיה ח"א עמ' ש"ל(. ולכן צריך אפילו לברך על מגוון הדעות "הרואה 
אוכלוסין אומר ברוך חכם הרזים כשם שאין פרצופיהן דומין זה לזה כך אין 
דעתן דומה זה לזה" )ירושלמי ברכות פ"ט ה"א(. ודווקא מתוך מגוון רחב של 
דעות וסגנונות, ניתן להגיע לאמת "וכל התורה כולה נקראת שירה. ותפארת 
השיר היא כשהקולות משונים זה מזה וזהו עיקר הנעימות ומי שמשוטט בים 
התלמוד יראה נעימות משונות בכל הקולות המשונות זה מזה" )הקדמה לערוך 

השולחן – תודה לאחי חיים-אורי קוטלר על ההפניה(.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

המחלוקת 
והאחדות

חלק י"ב

נתן קוטלר

והשנה 
חודש מבצעים 
בהזמנות מהאתר!

החל מיום שלישי א' ניסן ועד יום שני ה' אייר
מבצעים על מגוון רחב של הוצאות: 

עין איה, שיחות הרב צבי יהודה, ספרי הרב טאו, 
ספרי הרב אבינר, מי מרום, ועוד....

 

היריד
השנתי המסורתי 

של חוסן ישועות
יתקיים השנה בין יום שלישי כ"ב ניסן – יום שני כ"ח ניסן

בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו 'היכל יעקב' הרב ריינס 17 
www.tora-shlema.co.il )במקום במכון מאיר(

ְּגָוִנים / יפה

ֵיׁש ָׁשַמִים ְּבָטֳהָרָתם ֶׁשִּצְבָעם ָּכחֹל
ְוֵיׁש ַּגם ֶאֶרץ ַרַּבת ְּגָוִנים - ְּכַגְרְּגֵרי ַהחֹול

ֵיׁש ֶהָעִתיד ָלבֹוא
ְוֵיׁש הֹוֶוה - ֶׁשהּוא לֹו ָמבֹוא

ַההֹוֶוה ֻּכּלֹו ַּתֲהִליִכים ֶׁשל ֵּברּור
ָלה ֶׁשל ִסיִגים ַעד ַהָּגֶון ַהָּברּור. ַהּׁשָ

ְלִעִּתים ִנְדַרׁש ַצַעד נֹוָעז
ְּכֵדי ְלַהְקנֹות ַלָּגֶון ֶאת ִצְבעֹו ָהַעז

גּוָרה: ָּברּוְך ַהַּמְבִּדיל ַּבְּבָרָכה ַהּׁשְ
יֹוְדִעים ֶׁשַרק ָּכְך ֶאת ַהּקֶֹדׁש נּוַכל ְלָהִחיל

ּוְכֶׁשָהָאפֹר ַהְּמֻטְׁשָטׁש ֵיֵלְך ְוֵיָעֵלם
ָהעֹוָלם ֵיֵלְך ְוִיְׁשַּתֵּלם.

ְוָכל ָּגֶון ִיְׁשַּתֵּלב ַּבְּפֵסיָפס
ְּכֶׁשֵאין ְמַנֵּצַח ְוֵאין מּוָבס

ָרק ֱאמּוָנה ְוַאֲהָבה
ְיעֹוְררּו ֶאת ַהֶּלָהָבה

ִריָאה ֵּתֵצא ַּבָּמחֹול ַעד ֶׁשַהבְּ
ֶׁשל ִחּבּור ֻמְׁשָלם ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ְוַהחֹול
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בר"ח ניסן, מתחילים ימי הקרבת קרבנות הנשיאים 
בחנוכת המשכן. בהפטרתנו מופיעה עבודת הקודש של 

הנשיא העתידי של ישראל )הלוא הוא מלך המשיח – 
רד"ק( בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו.

בהפטרתנו קוראים אנו מתוך פרק מה ביחזקאל, שם מתוארת חנוכת בית 
המקדש השלישי שתיערך לעתיד לבוא בא' בניסן ואילך. הרד"ק מבאר כי 
התבצעות חנוכה זו בניסן דווקא נובעת מכך שתהליכי הגאולה העתידה 
יגיעו אל שיאם בחודש זה: "זהו חודש ניסן שהוא חודש הגאולה שבו נגאלו 
ישראל ממצרים ובו עתידין להיגאל לעתיד – באחד לחדש יחנכו את המזבח 
בקרבנות... וזה הפסוק ראיה לרבי יהושע שבניסן עתידים להיגאל, שאם 
תהיה הגאולה בתשרי ]=כפי דעת ר' אליעזר שחלק על ר' יהושע[ איך יניחו 
מלהקריב במזבח עד ניסן הבא אחריו ומלחטא ומלכפר את הבית? ומה שאמר 
בניסן עתידין להגאל לא שיצאו מהגלות בניסן אלא קודם ניסן יצאו ויעלו עד 

שבאחד בניסן יהיה בנין הבית נשלם ויחנכו המזבח באחד בניסן". 
נקודת חידוש מרכזית ביותר בחנוכת המקדש המתוארת ביחזקאל היא 
מעמדו ומקומו של הנשיא בתוך סדרי הקדושה של האומה. בפרקים הקודמים 
בספר יחזקאל מופיעים הרוממות והעילוי של הנשיא באותם הימים. בפרק 
מד מודיע הקב"ה כי בבית המקדש העתידי יהיה שער השייך לקב"ה בלבד 
ַער ַהֶּזה ָסגּור ִיְהֶיה ֹלא ִיָּפֵתַח  ואיש לא יורשה לעבור בו – "ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ה' ַהּׁשַ
ְוִאיׁש ֹלא ָיבֹא בֹו ִּכי ה' ֱא-ֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּבא בֹו ְוָהָיה ָסגּור" )ב(. אולם מיד לאחר 
מכן מחדש הקב"ה כי הנשיא שימשול על ישראל באותו הזמן רשאי יהיה 
לשבת באותו השער ולעבור בו בשל קרבתו לה' – "ֶאת ַהָּנִׂשיא ָנִׂשיא הּוא ֵיֶׁשב 
ַער ָיבֹוא ּוִמַּדְרּכֹו ֵיֵצא" )שם ג(. ּבֹו לאכול ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִלְפֵני ה' ִמֶּדֶרְך ֻאָלם ַהּׁשַ
בהמשך, בתחילת פרק מה, מחדש הקב"ה כי לעתיד לבוא תשתנה חלוקת 

הנחלות לשבטי ישראל. השינוי המרכזי הוא שבמרכז הארץ תהיה נחלה 
שלא תהיה שייכת לאחד השבטים, אלא תהיה שייכת לקודש והיא קרויה 
תרומה – "ּוְבַהִּפיְלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה' קֶֹדׁש ִמן ָהָאֶרץ..." 
)מה, א(. והנה, סביב תרומת הקודש יזכה אף הנשיא לנחלה משלו, כאילו היה 
שבט בישראל. כן מגדירה זאת הגמרא במסכת בבא בתרא )קכב, א(: "אמר 
מר: עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים. אידך למאן ]=מי 
יקבל חלק בנוסף לשניים עשר השבטים[? אמר רב חסדא: לנשיא...". אם כן, 
באותו העידן תגדל קרנו של הנשיא וחלק מרכזי של הארץ הקדושה יהיה 
שייך לו. כך לא יצטרך הוא להיסמך ולהתבסס על גביית מיסים וקרקעות 

של השבטים )כפי שמופיע בהמשך הפסוקים שם(.
בהפטרתנו מתחדש עניין נוסף המגלה על קרבתו של הנשיא אל הקודש, 
ואף על היותו בא הכוח של כל אחד ואחד מישראל בענייני הקודש והמקדש. 
הנביא מלמד כי קרבנות הציבור הבאים במועדים ובחגים, אשר בדרך כלל 
חייבים לבוא ממגבית אשר נגבתה מכל ישראל לשם כך, יבואו מקופת 
הנשיא דווקא – "ְוַעל ַהָּנִׂשיא ִיְהֶיה ָהעֹולֹות ְוַהִּמְנָחה ְוַהֵּנֶסְך ַּבַחִּגים ּוֶבֳחָדִׁשים 
ָּבתֹות ְּבָכל מֹוֲעֵדי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל הּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהַחָּטאת ְוֶאת ַהִּמְנָחה ְוֶאת  ּוַבּׁשַ
ָלִמים ְלַכֵּפר ְּבַעד ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל... ְוָעָׂשה ַהָּנִׂשיא ַּבּיֹום ַההּוא  ָהעֹוָלה ְוֶאת ַהּׁשְ
ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ַּפר ַחָּטאת" )יז-כב. הפירוש על פי מצודת דוד 
והמלבי"ם(. משמעות הדבר היא, שהמיסים למיניהם אשר ישולמו למלכות, 
לא יהיו בגדר השתתפות בצרכי החול של המלכות בלבד, אלא יהיו חלק 
בלתי נפרד מתרומת ישראל למקדש! באותה תקופה יהיו ענייני החול 
קשורים ומאוחים עם ענייני הקודש באמצעות הנשיא הפונה כנציג העם 

כולו אל המקדש והשוכן בו.

להפטרה
הרב יואב אוריאל

הנשיא בבית המקדש העתידי

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

בזכות נשים... ובזכותך!
הכנה לחג הפסח - לנשמה, לנפש ולגוף

ביום רביעי, ב' בניסן תשע"ז 29.3.17
במכון אורה, רח' כנפי נשרים 3, גבעת שאול, ירושלים

בתכנית:
16.30 - התכנסות

17.00 - הרב אלי סדן ראש מוסדות בני דוד וחתן פרס ישראל
חלקן של נשים בגאולת ישראל בעבר ובהווה 

18.00 - מאיה אוחנה מורנו   לאורן נלך -
מפגש עם דמויות נשים במקרא וחיבורן ליום-יום שלנו

19.15 - ברכה בן-יצחק   איך להגיע לליל הסדר 
עם הילדים בשמחה ובראש מורם - טיפים מעשיים

עלות: 20 ₪ לשעור, 50 ₪ לכל התכנית. 
הרשמה מראש חשובה

      052-3288607 מוריה    050-2789176 שרה
orim.sara@gmail.com      

המרכז להכשרת מדריכות לחינוך אמוני
לאורם של הר' אהוד ורותי פוגל הי"ד 
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לפרטים נוספים: www.einyael.co.il או 02-6451866

הצטרפו אלינו עם כל המשפחה 
לחגיגה צבעונית ומרהיבה בחוה"מ פסח!

תאריכים ושעות:
 10:00-17:00 12.4 •
10:00-17:00 13.4 •
10:00-14:00  14.4 •

כרטיסים: 
45 ש"ח לילד

35 ש"ח למבוגרים

בנוסף:
במהלך חופשת 

הפסח נקיים ימים 
פתוחים בתאריכים: 

18.4 ,16.4 ,9.4

פסטיבל האביב
בעין יעל

הצגת ילדים, השוק הרומי המשוחזר ובו בעלי מלאכה מרתקים 
ואווירה קסומה, פינת חי, סדנת חץ וקשת, קליעת סלים, אריגה, 

שלל מלאכות יצירה ועוד המון הפתעות!
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בתקופתנו זו, בה האמת נעדרת ומושגי הנישואין 
מבולבלים, חשוב לברר מהי האמת בנישואין. 

בירור מהות האמת הוא נושא רחב, וניגע רק באפס 
קצהו כדי להבין מהי האמת בזוגיות, גם כהלכה 
למעשה. האמת, היא מידה יסודית בנפש האדם, 
שנמצאת בו בכוח. על האדם לעמול על כך שהאמת 

תתבטא בחייו בפועל. 
הרמב"ם בתחילת יסוה"ת:"יסוד היסודות ועמוד 
החכמות, לידע שיש מצוי ראשון והוא ממציא כל 
נמצא וכל הנמצאים בשמים וארץ ומה שביניהם לא 
נמצאו אלא מאמיתת הימצאו... הוא שהנביא אומר וה' 
אלוקים אמת. הוא לבדו ואין לאחר אמת כאמיתתו...". 
כמו שראינו, אמון יציב הוא אלוקי לעומת אמון אנושי. 
כך אף האמת. האמת המכוונת ל"ה' אלוקים אמת", 
היא יציבה ולא ה'אמת' האנושית, שמתחלפת חדשים 
לבקרים ו'כל אחד והאמת שלו', עד כדי עיוותים בחיי 

החברה.  
כותב הרב דסלר )'מכתב מאליהו' ח"א עמ' 94(: "תחילת 
חינוכנו הבנו, ש'אמת' היא כשמספרים עובדות כמו 
שאירעו, ו'שקר' כשמשנים מזה. אולם… יש הרבה 
אופנים שבהם אין הדבר כן. לפעמים אסור לומר דברים 
כמו שהם, למשל, לספר מה שיש בו פגם לחברו, בלי 
תועלת והכרח, ולפעמים צריך דווקא לשנות כשהאמת 
תזיק ולא תועיל. כי אז מה שנראה כאמת, הוא שקר 
– שמוליד תוצאות של רע. ומה שנראה כשקר מביא 

לתכלית של אמת".
 דברי אמת הם, כאשר הם מיוחסים כלפי בורא עולם. 

כי בורא עולם הוא אמת מוחלט.
מכאן ההבנה, שאמת, היא כל אמירה שמתאימה לרצון 
הבורא. עובדה כמו: היום השמש זורחת. אמנם אינה 
שקר, אך אין בה אמת. אמת יוצרת הבנה חדשה. כדברי 
הרב וולבה:"אמת היא הכרה שאין המציאות מכחישה 
אותה. אבל קביעת עובדות פשוטות, אינה ראויה לתואר 

אמת. בעניינים רוחניים יש מקום לכמה גישות, שכולן 
יכולות להיות אמיתיות. נמצא, כי הרצון להכיר את 
האמת מביא בהכרח לעומק העניינים" )עלי שור ב' 
תקכא(. נקודות המפגש בין הגישות השונות של בני 

הזוג יוצרות עומק ואחדות, כך שגם שכינה ביניהם.
אצל בני זוג שהאמת היא נר לרגליהם, קנה המידה 
הוא: האם מה שאומר כעת מתאים לרצון הבורא. למדנו 
מהקב"ה, ששינה מדברי שרה אמנו כדי לשים שלום 
ואהבה ביניהם. כמו כן, אחי יוסף לאחר מות אביהם, 

בדברם אל יוסף שינו כדי שיהיה ביניהם שלום.
נפסקה הלכה כבית הלל, בשו"ע )אב"ע סימן ס"ה 
סע"א(: "מצוה לשמח חתן וכלה ולרקוד לפניהם, 
ולומר שהיא נאה וחסודה, אפילו אינה נאה". המהר"ל 
בספרו 'נתיבות עולם' )נתיב האמת פרק א'( מסביר: 
"אין דבר זה נקרא שקר. ואף שהכלה בעצמה אינה 
נאה וחסודה, מכל מקום, כלפי הבעל שבחר בה היא 
חסודה בעיניו". לכן, יכול להחמיא ואף להחניף לאשתו 
על בגד או חפץ שמצא חן בעיניה ולא מצא חן בעיניו. 
מכיוון שמוצא חן בעיניה - יש בכך אמת. )ב'אורחות 
צדיקים' בשער החנופה: "ויחניף אדם לאשתו משום 
שלום בית".( כמו כן, אם לדוגמא האיש מתקשה בעשייה 
טכנית ובכל זאת תלה תמונות, גם אם בעיני אשתו 
זה עניין פעוט, מכל מקום מבחינתו זה הישג ועל כך 

ראוי שתחניף לו ותתגאה בעשייתו. 
• יש אומרים שחשוב להיות כנים, ועל פי עיקרון זה 
מתירים לעצמם להטיח בבן הזוג עלבונות ומילים 
מכאיבות. כגון על עובדות שלא ניתן לשנות: "צורת 
ההליכה שלך גורמת לי להתבייש בך...". אין כאן אמת, 
אלא צער האיש. האשה צריכה לברר עם עצמה כיצד 
לחשוב באופן אמיתי, כמו להעריך את אישיותו ולשמוח 

בו, כך שצורת ההליכה כבר לא תפריע לה.
• כאשר ניתן לשנות: האשה שואלת את בעלה: "המרק 
טעים לך"? מבחינתו המרק מלוח מדי. אם יאמר לה 

ב"אמת", באופן הכי ישיר: "המרק ממש מלוח. את לא 
יודעת לבשל...", זו עובדה שיש בה שקר, כי היא בודאי 
תיעלב. אך גם לומר שהמרק טעים יהיה שקר. כדאי 
שיאמר כגון: "הפעם המרק יצא מלוח יותר" ואפשר 
לומר בחיוך "זה מראה שאת שמה תבלינים מכל הלב...". 
כך היא לא תיפגע וגם תוכל לתקן, והכי חשוב, כך 
יתבטא בפועל רצון ה', שיהיה ביניהם שלום ואהבה. 
• ישנם מקרים שאם יהיה שינוי מהאמת למען השלום 
וזה יתגלה, זה עלול לפגוע באמון הבסיסי וזהו שקר. 
כמו: "איחרתי, כי עברתי דרך ההורים" ואח"כ יתברר 
שהיה גם אצל חבר. דבר זה אינו משרת שלום בית. 
לכן יאמר את העובדה ויתמודד עם כעסה או אכזבתה 

של אשתו.
בבראשית רבא )ה, ה( ישנו מדרש האומר בין השאר, 
שאמת אמרה שאדם לא ייברא, כי כולו שקרים. הקב"ה 
"השליך אמת ארצה", כדי ש"אמת מארץ תצמח"( תהלים 
פא יב(. האמת שנמצאת בתוך הארציות אינה ברורה. 
רצון ה', שהאדם יצמיח בעבודתו הפנימית את האמת 
בתוכו, כאשר היא מופנית ומותאמת כלפי מעלה, 

לרצון ה'.
היחידה הזוגית, שדרכה נבנה עם ישראל, מתמודדת 
בבירור האמת וב"ניפוי" האמת המעורבת בשקר הקיים 
בחיים הארציים. לכן לצמיחת האמת נדרש זמן, הקשבה 
הדדית וסבלנות. לכל אחד מבני הזוג יש גישה שונה, 
שבעיניו זו האמת. בבירור הגישות השונות )בתקשורת 
נכונה(, הם מרוממים את הקשר הזוגי, ע"י שמכוונים 
לאמת האלוקית, באמצעות התורה,שהיא חותמו של 

הקב"ה )שבת נה( וזוכים לשכינה ביניהם.  

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

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי

האמת בנישואין
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ַעל ִּפי ִצּוּוי ד', ָקָראִתי ֶאת ָהָעם ֶׁשָּלנּו ַלֲאֵסָפה 
ה, ְּכֵדי ְלַמּנֹות ֶמֶלְך]1[. ְצפָּ מִּ ְּגדֹוָלה בַּ

ֲהמֹוֵני ָאָדם ִהִּגיעּו ְוִהְתַּכְּנסּו ַּבָּמקֹום ָהָרָחב 
ַהֶּזה, ַוֲאִני ָּפַתְחִּתי:

- "ּכֹה ָאַמר ד' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם 
ִמִּמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ַהַּמְמָלכֹות 
ַהּלֹוֲחצֹות ֶאְתֶכם. ֲאָבל ַאֶּתם ְמַאְסֶּתם 
בד' ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּדְוָקא ֶמֶלְך]2[".  ּוְבָכל זֹאת ד' 

ַמְסִּכים ְלַבָּקַׁשְתֶכם.
ָבִטים ְוהּוא ָנַפל  ִהַּפְלִּתי ּגֹוָרל ֵּבין ָּכל ַהּׁשְ
ַעל ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין. ַאַחר ָּכְך ַעל ִמְׁשְּפחֹות 
ִּבְנָיִמין. ְוַאַחר ָּכְך ַהּגֹוָרל ָנַפל ַעל ָׁשאּול ֶּבן 
ִקיׁש]3[. ֲאָבל ֹלא ָמְצאּו אֹותֹו. ֵמרֹב ֲעָנָוה 
הּוא ִהְתַחֵּבא ֵּבין ַהֲחִבילֹות ְוַהִּצּיּוד ֶׁשָהָעם 

ֵהִביא]3[. ֵאיֶזה ָאָדם ָעָנו.
ם, ְוִהַּצְגִּתי אֹותֹו ִּבְפֵני  ֲאָנַׁשי ֵהִביאּו אֹותֹו ִמּׁשָ
ְכמֹו ָוַמְעָלה]4[  ָּכל ָהָעם.  הּוא ָּגבֹוַּה ִמֻּכָּלם ִמּׁשִ

ַּגם ַּבּמּוָבן ַהּגּוָפִני ְוַגם ַּבּמּוָבן ָהרּוָחִני.
ָאַמְרִּתי ָלָעם: "ֲהְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו ד', 
ִּכי ֵאין ָּכמֹוהּו ְּבָכל ָהָעם". ָּכל ָהָעם ֵהִריַע: 

"ְיִחי ַהֶּמֶלְך"!]5[.
ִהְסַּבְרִּתי ָלָעם ֶאת ִמְׁשְּפֵטי ַהְּמלּוָכה, ֶאת 
ְוָכַתְבִּתי ָּכל זֹאת  ַהחֹובֹות ְּכַלֵּפי ַהֶּמֶלְך, 

ְּבִמְסָמְך, ָּכְך ֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה ָׁשמּור]6[.
- ַעָּתה ְלכּו ְלֵביְתֶכם]6[.

ָאַמְרִּתי ֶׁשָהָעם ָׂשַמח ַעל ְּבִחיַרת ָׁשאּול, ֲאָבל 
ִעים  ֵלָמה. ֲאָנִׁשים ְמֻרּׁשָ זֹו ֹלא ַהְּמִציאּות ַהּׁשְ
ַרִּבים ָאְמרּו "ָמה יֹוִׁשיֵענּו ֶזה?!" ּוִבּזּו ֶאת ָׁשאּול.

]7[.  ָׁשאּול ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ְוֵהִבין 

ֶׁשֵאין לֹו ְּתִמיָכה ִמָּכל ָהָעם, ְוֶׁשְּבַמָּצב ֶזה 
ֹלא יּוַכל ְלַתְפֵקד ְּכֶמֶלְך.  הּוא ֹלא ָּכַעס, ֹלא 
ִהְתַאְכֵזב, ֶאָּלא ָׁשַתק ְוָחַזר ֶאל ֵּביתֹו, ַּכֲאֶׁשר 
ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִהְתַלּוּו ֵאָליו. ֲאָנִׁשים ֶׁשֶהֱעִריכּו 

אֹותֹו ְמאֹד.
ָמה ָהְלָאה ?  ָיִמים ַיִּגידּו.

1.  שמואל א  י   יז.
2.  שם   יח-יט.

3.   שם   כ - כא.
4.   שם   כב - כג.

5.   שם   כד.
6.   שם   כה.
7.   שם   כז.
8.   שם   כו.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 30   ִהֵּנה ָלֶכם ֶמֶלְך
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
בפרשות הקודמות ה' ציווה על בניית המשכן וכל כליו ופרטיו 

ודקדוקיו, בפרשות שלנו השבת כבר מקימים בפועל את המשכן, אנו 

קוראים על כל הדברים והפרטים הקטנים שיש במשכן ועל השראת 

השכינה של הקב"ה בתוכנו.  

בפסוקים הראשונים של הפרשה רואים איך כל העם מביא המון 

דברים לבניית המשכן והכל בהתנדבות! שוב ושוב מוזכרות המילים 

– נדבה, תרומה, כל איש אשר נשאו לבו. משה אמנם ביקש שיביאו 

כסף וזהב ובדים טובים למשכן אבל אנחנו רואים שיש ממש 

התלהבות בעם ישראל להביא כלי כסף וכלי זהב, תכשיטים, בדים 

והמון דברים יקרים, עד שבעלי המלאכה אומרים למשה להגיד לעם 

להפסיק להביא, לא צריך עוד, יש הרבה, יותר מדי. כל עם ישראל 

רצו להיות שותפים בבניית המשכן, כל אחד רצה לקחת חלק קטן 

ולדעת שמשהו מהדברים שהוא הביא נמצא במשכן.

כמה אנחנו נותנים מעצמנו?

כמה אנחנו מתנדבים בשביל דברים שחשובים לנו?

גם אנחנו יכולים לנסות וללמוד מבני ישראל שכשיש דבר גדול 

וחשוב, משהו ששווה להיות חלק ממנו, כדאי לנו לרוץ ולהצטרף אליו!

שבת שלום, אהבה פז

// הפרק ראשון של העונה החדשה 

של עלילות ארץ גושן!
 איזו התרגשות!

// חודש ניסן בפתח, ופסח 
מתקרב אלינו... 

בקרוב תכניות מיוחדות 
לקראת הפסח! 
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכלל 
מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה 
הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לו 
להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים, שהם שווים את ערכם...

עולת ראיה ב, רמה

הרב שלמה אבינר
האמנם כולנו בהמות?

)הרב אבינר מתייחס למאמר "כולנו בהמות" של העיתונאי 
ר"ר מעיתון הארץ שנכתב כנגד הגאון הרב טאו(

 חסד גדול עשה למין האנושי אותו עיתונאי שיצא בעד 
שירות משותף של חיילים וחיילות ביחידות לוחמות, 
תחת הכותרת: "כולנו בהמות".  אמנם, אין זו בשורה 
חדשותית, וזה טיבם של עיתונאים לתור אחרי חדשות, 
ובכל זאת זו אמירה חשובה מאוד, ויש להכיר לו טובה.

אך לפני שנסביר למה, נביא עוד כמה ציטוטים: "בהמיות 
היא מתנה שנתן הטבע, שאין כוח שמסוגל לשלול אותו 
ממנו", "כולנו חיות ובהמות עם דחפים בהמיים", "דחף 
טבעי שנוצר בתהליך האבולוציה", "בהמה זה יפה", 
"שום הלכת צניעות לא מסוגלת להחליש את הדחף 

הבהמי שמפעם באדם".
דברים ברורים, שלעצמם נכונים הם, והבעיה אינה במה 
שנאמר אלא במה שחסר.  כי מומלץ לעיתונאי להתעדכן 
מידי פעם, וכיון שהוא מרים על נס את תורת האבולוציה, 
עליו לדעת שמן בהמה נוצר מין חדש והוא האדם, שאמנם 
עדיין יש בו צד בהמי, אך יש בו גם צד אנושי עילאי שכלי.  
אם תרצו, אפשר לנסח את הדברים כמו בתחילת ספר 
התניא: נפש אלהית ונפש בהמית.  ואם תרצו אפשר 
לכנות זאת: החיה שבאדם.  אכן לא קל  לאדם לאלף 
את הבהמה שבו, מצד אחד לא לדכאה, שהרי חייבים 
לאכול ולספק עוד תיפקודים בסיסיים, ומצד שני לא 
להשתעבד לה, אלא לזכור את גבורתו האנושית השכלית 
העילאית  של האדם )ועיין בספר עין איה של מרן הרב 

קוק ברכות ט רמו(.
אכן מלאכה קשה היא זו, אך מה שמסבך מאוד את המאבק 
הוא השקר והרמיה להציג את אותה בהמיות כאידיאל 
האנושי, ולעטוף אותה במילים נוצצות.  אכן כותב מרן 
הרב קוק שלעיתים רבות, השקר מתכסה בשמלת אמת 
ועדי זהב ומצודד נפשות, עד שסוף סוף נראית חרפתו 
וצחנתו, גם אם הוא עטוף בצעיפי נימוסים ודמיונות 

מתעים )עולת ראיה ב קעז(.
עכשיו, בזכות אותו עיתונאי, הכל ברור: אכן זו בהמיות.  
הוא לא מנסה לייפות, הוא לא מנסה לרמות, אלא מכריז 

בלי כחל ובלי שחק: אכן זו בהמיות, זו צחנה.
כידוע  הקדמונים האליליים עבדו לבהמות ולחיות, 
לאריות ולנמרים, לפרות ולנחשים ועוד ועוד.  אנו תמהים: 

עד כדי כך טיפשים היו לחשוב שהנחש הוא אל?  שהפרה 
היא אלה?  ודאי לא.  אלא הם עבדו לחייתיות ולבהמיות 
שביצורים האלה אשר זיהו אותם כמין הברקה ממרומים 
שיש להימשך אחריה.  כלומר האלהה של החיה שבאדם.
לפעמים אנשים שואלים: האמנם תורת האבולוציה 
נכונה והאדם בא מן החיה?  אני משיב שאיננו יודעים.  
אמנם תיאוריה זו אינה סותרת את התורה, אך לא די 
בכך להבטיח את אמיתותה.  סך הכך היא תיאוריה יפה 

מאוד, אם כי יש עליה גם קושיות.  אך השאלה הזאת אם 
האדם בא מן החיה אינה מטרדת אותנו.  מה שהיה היה, 
ואין מזכירים לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. אך 
מה שמטריד אותנו הוא האם האדם כבר הגיע מן החיה, 
והתשובה היא שטרם הגיע, ועליו לא להירדם בשמירה.
אכן מזכיר מרן הרב קוק לאדם את מוצאו הבהמי למען 
"יחוש שבשחתו את דרכיו יוכל ליפול באותה השפלות 

החשכה" )אורות הקודש ב תקמג(. 
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ביישוב התורני-לאומי נריה גרות 303 משפחות
והוא נמצא בתנופת בניה. 


