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כניסת השבת 
 16:38 י-ם    
 16:56 ת”א   
16:46 חיפה 

שבת  מוצאי 
י-ם    17:52 
 17:54 ת”א   
חיפה   17:51

1105 גליון   | ה'תשע"ז  שבט  ז'  בא  פרשת  שבת   |  בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

הגיליון מוקדש לעלוי נשמת 

רבי אברהם בן זמרדה נתבש"מ ז' שבט תשנ"ז
חנה בת ואסי נתבש"מ ט' שבט התש"ע 

יוחנן בן אדית נתבש"מ י"ז בטבת התשע"ו 
תנצב"ה

קדושת הזמן 
המקום והאדם

המצווה הראשונה שנצטוו ישראל היא לקדש את הזמן על ידי 
קידוש החודש, ככתוב "החודש הזה לכם ראש חדשים" )שמות יב 
ב(. אמנם הזמן הוא דבר שאי אפשר למשש אותו באצבעות כמו 
את המקום, אבל בזמן מצויה עובדת מציאותנו, כאדם שנברא בצלם 
אלקים הנמצא בעולם הזה. הזמן הוא סדר החיים של האדם בעולם 
הזה. מציאות האדם מחוברת למקום  ולזמן. יש מדרגות בזמנים, 
במקום ובאדם. ישראל הם המקדשים את הזמנים, כפי שאנו מברכים 
"מקדש ישראל והזמנים". היינו, הם המגלים את התוכן האלקי של 
הזמן, נותנים ערך ותוכן לזמן ולמציאות האדם בעולם מכוח התגלות 
שם ד' עליהם. ישראל מגלים את הקדושה של האדם בעולם )עיין 

שיחות הרב צבי יהודה זצ"ל שמות 132(.

נכון לעכשיו, דורנו זקוק מאוד לגלות ולחזק את קדושת הזמן, 
המקום והאדם. יש להבדיל ולהבחין "בין קודש לחול, בין אור לחושך 
בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה" )הבדלה(. 
השקפת העולם המטריאליסטית, החומרנית, מטשטשת את קדושת 
הזמן המקום והאדם. השקפה זו מביאה למחשבה שכל הזמנים שווים 
ח"ו. השמש זורחת בשבת וביום טוב בדיוק כמו שזורחת בימי החול 

ולכן אין כביכול הבדל ביניהם. אין שבת, לא חג ולא מועד ח"ו. 

כדור הארץ עגול ולכן כל מקום על פני כדור הארץ שווה ואין 
לכאורה הבדל בין ארץ ישראל לשאר הארצות, ובין ירושלים לערים 
אחרות בעולם ח"ו. השקפה זו מביאה את הרצון לויתורים על חלקי 
ארצנו הקדושה ח"ו. לבעלי השקפה זו גם אין הבדל בין העם היהודי 
לשאר העמים ח"ו, לכן הם מתירים לעצמם נישואי תערובת והתבוללות 

בעמים.

אשרינו שאנו זוכים לקדש את הזמנים. ואשרינו שהקב"ה בחר 
בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אשרינו שאנו זוכים לארץ 
ישראל ולציון "כי בחר ה' בציון אוה למושב לו... כי לא ייטוש ה' 

עמו ונחלתו לא יעזוב". 

בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

יום הורים לתלמידי 
מכון מאיר 

בסימן "והשיב לב אבות על 
בנים ולב בנים על אבותם", 

התקיים יום הורים במכון 
מאיר בהשתתפות עשרות 
משפחות שהתכנסו מכל 

קצות הארץ.
ההורים הכירו ונפגשו עם 

הצוות החינוכי. הרב דב ביגון, 
ראש המכון, ציין בדבריו שרוב 
רובם של התלמידים הבאים 
למכון מחפשים את עצמם 
ואת דרכם ביהדות,  ובס"ד 

מקימים בתים לתפארת, 
מקדשים שם שמים ותורמים 

לחברה ולמדינה. 

מהנעשה במכון מאיר / יום הורים
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חופש וגבולות בחינוך ילדים
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 2

שירת האדם
לפרשה הרב זיו רוה / 3

 שעור באחריות קולקטיבית 
רמב"ם יומי ד"ר מיכאל אבולעפיה / 4

 מצרים אויבי ה'
להפטרה הרב יואב אוריאל / 5

 בין תוכן לכוונה בתקשורת הזוגית 
זוגיות אסתר אברהמי / 6

כולל מכון מאיר אלקנה 
                      בראשות הרב יצחק יודייקין שליט"א

להצטרפות: חיים מיכאליס 050-6072869 מיועד לפנסיונרים
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"והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו, 
בחוזק יד הוציאנו ד' ממצרים מבית עבדים" )שמות יג(.

לאחר כמאתיים שנות עבדות וסבל יוצאים בני ישראל מעבדות לחירות, 
כנאמר בתפילה "ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם", לזאת חיכו 
וציפו ועל כך שמחתם והודאתם לה'. משמע מכאן שאין לך דבר גדול 
ונפלא יותר ממעמד החירות אשר נתפס כמצב שבו אדם יכול לעשות את 

כל אשר הוא חפץ ואין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל.

אך הנה מוצאים אנו בתורה שה' אומר )ויקרא כה, נה( "כי לי בני ישראל 
עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני ה' אלוקיכם". 

מכאן שיש טוב במושג של העבדות וזו זכות להיות עבדו של ה' יתברך.

מרן הרב קוק בעולת ראיה )ח"ב עמ' רמה( כותב ש"ההבדל בין העבד 
לבן החורין אינו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד, וזה הוא 
בלתי משועבד" אלא "החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה 
שהאדם, וכן העם בכלל, מתרומם להיות נאמן להעצמיות הפנימית 
שלו, להתכונה הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת 
אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים, שהם שווים את 
ערכם". כשאדם נאמן לעצמיות הפנימית שלו, כאשר הוא יודע ומבין 
שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כאשר יש לו מגמה, ומשימת 
חייו ברורה לו, אז חי הוא חיי חופש וחירות. אז הוא לא עבד שמשועבד 

ליצרו, אלא נאמן למה שבאמת הוא רוצה להיות, כי לכך הוא נוצר.

וכך מלמדנו גם רבנו הרצי"ה בשיחות )פרשת משפטים עמ' 218( 
"הדבר הראשון הוא ביטול העבדות וקביעת החירות, אנו בני חורין! אנו 
עם של עבדים משוחררים מאז ולכל הדורות. עבדות היא פגימה במהות 
האדם. האדם הוא אדם שלם, בריא ונורמלי, רק אם הוא עצמאי – אך 
לאיזו עצמאות אנו מתכוונים? אומר הרציה "עצמאות האדם צריכה 
להתגלות מתוך צלם אלקים שבאדם, מתוך גבורת האדם, קדושת 
האדם, מתוך דעת האדם שממקור החונן לאדם דעת, אז הוא מופיע 

כאדם מישראל, כאדם של תורה".
רבים הם ההורים המתלבטים עד כמה לתת לנער, במיוחד המתבגר, 
חופש ועצמאות, והאם הצבת גבולות אינה בגדר של עבדות ושעבוד כלפי 
הילד? מהדברים שביררנו עולה שהנער ישיג את חירותו השלמה והאמתית 
רק כאשר נדע להדריך אותו על פי דרכה של תורה, ומדברים שהם איסור 
תורה ברור ומוחלט אנו צריכים להרחיק אותו ולשים לו גבול ברור בצורה 
נעימה,  אך החלטית. כי באמת זהו רצונו האמיתי להיות בן חורין, בן חורין 
שנאמן לעצמיות הפנימית שלו הוא שמח בגבולות האלו שאנו מציבים 
ִנים  לו, כי זה עוזר לו לא להיות משועבד ליצרו ולתאוותיו, ולגלות את הפְּ
הנפלא שיש לו כבן לאבינו שבשמים. מתוך שנדע ונבין שעבדות זו אינה 
שעבוד אלא הדרך לעשותו בן חורין אמתי, ילמד, ויגדל ויבין ש"עבד ה' 

הוא לבדו חופשי" )ריה"ל(.

חינוך בפרשה   הרב יורם אליהו
עבדות וחירות – 

חופש וגבולות בחינוך הילדים

16:00 תפילת מנחה

16:20 הרב צבי קוסטינר

17:20 הרב אילן אלפונטה

18:20 הרב אלישע וישליצקי

19:20 הרב דוד ג'יאמי

20:20 הרב יהושע צוקרמן

21:20 תפילת ערבית

בית הספר התורני סביבתי מצפה רמון

"חינוך לישרות ואמת"
ביום שלישי י"ח שבט התשע"ז

ב“מכון מאיר“ - בבית המדרש הישן, שדרות המאירי 2 ירושלים

הכינוס השנתי העשירי בנושא חינוך ילדים 
לזכרו ולעילוי נשמתו של הילד הרך והטהור

 משה יהודה דביר ז"ל
יום העיון יעסוק בנושא:

משפחת דביר, מצפה רמון

מכון מאיר שמח להזמין 
את הציבור ליום עיון 

לקראת ט"ו בשבט
שיתקיים ביום שלישי י"א שבט התשע"ז 

בבית המדרש הישן שד' המאירי 2 ירושלים

14:15  הרב ערן טמיר -  בין ההכרח לתענוג
15:15  הרב מרדכי ענתבי – חקלאות עכשווית,  מצוות התלויות בארץ

16:15  תפילת מנחה
16:30  הרב שמעון בן ציון – מצוות יישוב ארץ ישראל מול פיקוח נפש

17:30  הרב מנחם בן יעקב  - "ויורהו ד' עץ - איזה עץ? ומה הורהו?
18:30  הרב דוד לנדאו - עקירה ונטיעה בארץ ישראל 

19:30  תפילת ערבית 
20:30  הרב עוזי ביננפלד – אהבת ארץ ישראל  של רש"י
21:30  הרב צבי נחשוני – תודעת ארץ ישראל  וטו בשבט

22:30  הרב אלישע וישליצקי – "כשמחך יצירך בגן עדן מקדם..."

יום העיון ישודר בערוץ מאיר
 עזרת נשים פתוחה 

בחסות משפחת ונגרובסקי לע"נ האם שרה ע"ה 
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לפרשה
הרב זיו רוה

בעל התשובה. לפני רצף האירועים המזעזעים 
תהליך  כל  את  והצמיחו  חותמם  את  שהטביעו 
קרוב  והקשיים.  החושך  והתגברו  הלכו  התשובה, 
היה הוא לאבד את היקר מכל בעיוורונו. לעולם ראוי 
כבושה  זאת  אך  שתוביל,  היא  הקדושה  שהנשמה 
מריבוי  נמוכים.  היותר  הטומאה  כוחות  בידי  היתה 
הצרות והתגברות החומריות, כבר קשה היה לראות 
וכישרונות  חיים  כוחות  אופק.  שהוא  איזה  שיש 
מרובים הופנו לפיתוח ההבל ולשכלול הריק. הקליפה 
הכי קשה, מצצה את דם חייו בלא טיפת רחמים. לא 
נותר לו אלא לזעוק אל המרומים, לבכות את ייסורי 
עני,  שוועת  יתברך  ה'  שמע  אכן  הכלואה.  הנשמה 
וגאל באופן כל כך מפתיע ומשבר כל תבנית, באופן 

שישאר חרוט בזיכרונו לעד.
הסיפור נשמע כמו סיפור פרטי של חוזר בתשובה, 
כוונת  'יציאת מצרים פרטית'. אך  לו מעין  שאירעה 
הדברים היא על מאורע גדול לעילא ולעילא, ליציאת 
מצרים המקורית, שהחוזר בתשובה בה הוא העולם. 
זוהי זווית אחרת להתבונן על הדברים. המבט הנהוג, 
עמים,  שני  לאומי.  הוא מבט  נכון,  הוא  אף  שכמובן 
ובמהלך  השני  רשעת  תחת  ומשועבד  בלוע  האחד 
אלוקי ניסי יוצא לחירות. אך אם נתבונן על האנושות 
בין  גדול, שישראל הוא כלב1 או כמוח2  כאדם אחד 
הרב  אומר  ממצרים"  ישראל  ש"יציאת  הרי  איבריו, 
קוק "תשאר לעד האביב של כל העולם כולו".3 באביב 
מתפרצים כוחות חיים אדירים שהכינו עצמם לשעה 
המצרי,  העבדים  מבית  האומה  הצלת  מתאמת. 
בעומק העניין היא תקוות כל ההסטוריה. ההתגלות 
פתח  היא  שכינה,  וגילוי  גדולים  בניסים  האלוהית 
לתהליך התוודעות האנושות אל נשמתה, אל נשמת 

היש, אל כנסת ישראל.
ֲאבוֵתינּו  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוׁש  הוִציא  לא  "ְוִאּלּו 
ָהִיינּו  ְמֻׁשְעָּבִדים  ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו  ָאנּו  ֲהֵרי  ִמִּמְצָרִים, 
על  שמעו  לא  חז"ל  וכי  מדוע?  ְּבִמְצָרִים."4  ְלַפְרעה 
חילופי אימפריות ועל שאר תמורות? אלא, שבמבט 

מעמיק, אין כאן סיפור על אוסף אנשים משועבדים, 
אנושות שלמה החיה בתבנית של שעבוד  על  אלא 
הרומס  הדרכה  ובלא  מדריך  בלא  עולם  על  חומרי, 
אם  גם  שבקרבו.  אצילי  היותר  האיבר  את  בגסות 
האנושות  היתה  לא  ונופלות  עולות  היו  ממלכות 
בוקעת את שעבודה, כיוון שהשעבוד החיצוני, ביטוי 
הוא לשעבוד הפנימי החריף. ממקום אחר היה קם לו 
פרעה מסוג חדש, ועלילות 'בית העבדים' היו מקבלות 
צביון מעט שונה, אך לא יותר מזה. אכן יקח אלפי 
שנים עד שיציאת מצרים תהווה את בסיס התרבות 
והליכה  רוחנית  לחירות  השאיפה  את  האנושית, 
מוסרית בדרך ה', אך מסע התשובה הגדול מתחיל 
כאן במהלך א-לוהי רב עוצמה המתואר בפרשת בא.

תהליך  על  להתבונן  מאפשר  זה  הסתכלות  אופן 
ביציאת  המתחיל  האנושות,  עילוי  של  מתמשך  אחד 
ההתגלות  העתידה.  הגאולה  עד  ונמשך  מצרים 
לכל  והמקור  היסוד  היא  ישראל,  לעם  האלוהית 
המוסר האלוהי שהאנושות מצליחה לספוג אל קרבה, 
עד שיתעדן העולם וישליכו איש אלילי כספו וזהבו. 
עומד  האנושית  התרבות  בפסגת  התהליך,  בתחילת 
פרעה המתריס: "ִמי ה' ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל"5, "ִּכי ֲאִני הּוא ֲאדֹון ָהעֹוָלם ַוֲאִני ָּבָראִתי ַעְצִמי 
ְוֶאת ִנילּוס, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני""6. ובסוף 
ַיְׁשִחיתּו  ְוֹלא  ָיֵרעּו  "ֹלא  האנושות,  תתוקן  התהליך 
ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים 

ְמַכִּסים".7
ולא  אחד,  אלוהי  כאורגניזם  האנושות  על  המבט 
את  להבין  מאפשר  מזו,  זו  תלושות  אומות  וכאוסף 
טובעים  שהמצרים  בשעה  במלאכים,  הקב"ה  גערת 
בים. "בקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקב''ה 
עם  שירה?"8  אומרים  ואתם  בים  טובעין  ידי  מעשה 
ישראל ראוי ומוסרי שיאמר שירה על הצלתו הגדולה. 
אך המלאכים שלא היו תחת השעבוד המצרי, עליהם 
להתנהל ע"פ הכלל שהקב"ה אינו חפץ במות ברשעים 
אלא בחזרתם בתשובה. אכן לעיתים לוקה איבר אחד 

מפני שאיבד את מקומו, ועל כן מזיק ומסכן בקלקולו 
את תיקון הגוף כולו. כל שכן אם מזיק הוא לאומה 
הישראלית, האומה שנועדה לתפקיד עילוי האנושות, 
בהשפעתה הנגלית והסגולית. אך לכתחילה, חפץ ה' 
שיבחר האדם בטוב, ולא יהיה צורך בשום פורענות 

הבאה על הרשעים.
דבר פשוט הוא שאחרי המבט המאחד את האנושות 
לכדי אורגניזם רוחני אחד, מכל מקום ההבדלה בין 
את  אין  ולאצבע  כשם שלמוח  נעלמת.  אינה  אבריו 
לעם  כך  וחשיבות,  ואיכויות  ואותן  תפקידים  אותם 
ישראל יש את חוקי חייו, טבעו המיוחד, תורה ומצוות 
השייכים רק אליו. את תפקידנו המרכזי והמשפיע אין 
מי שיכול או שקיבל רשות לעשות במקומנו, אולם אל 
העולם המתוקן והטוב שאליו אנו מייחלים, נמשכים 
שאר האיברים בהשפעתנו, גם הנפולים ביותר. יניקת 
הישראלית  מהאומה  הנשמה,  מן  היא  העמים  כל 
ומהדרכת התורה אף אם בגלוי אין הם מודעים לכך. 
את כל היש אנו שואפים להציל, ואין בנו התגדרות 

לאומית בלבד.
עוד  אשר  "ויש  זצ"ל:  קוק  הרב  רבנו  כותב  וכך 
תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, 
בגאון  ומתרחב  הולך  רוחו  האדם,  שירת  את  לשיר 
כללות האדם והוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית 
זה  חיים  וממקור  העליונה,  להשתלמותו  ומצפה 
הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו 

וחזיונותיו."9
1. כבכוזרי

2. כבזוהר הקדוש
3. מגד ירחים

4. הגדה של פסח
5. שמות ה

6. שמ"ר ה יד, יחזקאל כט
7. ישעיהו יא

8. מגילה י:
9. אוה"ק ב תמד

סדר לימוד תורה
התורה שבעל פה היא קיום התורה לכל הדורות, 
"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"1 — תורה 
שבכתב ותורה שבעל פה גם יחד. יש במסכת עירובין2 
סוגיא המבררת את סדר לימוד התורה. "תנו רבנן כיצד 
סדר המשנה? משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרן ושנה 
לו משה פרקו... נכנסו בניו ושנה להם משה פרקן... 
נכנסו זקנים ושנה להם משה פרקן... נכנסו כל העם 
ושנה להם משה פרקן". יש המסמיכים ארבעה שלבים 
אלה לפסוק אחד בספר איוב אשר מונה ארבע דרגות 
בלימוד: "אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה"3. מיסוד 
משה רבנו נמסרת תורה שבעל פה לאהרן, לבני אהרן, 
לזקני ישראל ולכל ישראל. כך סדר שלמות התורה 
ואמיתתה. תורה שבעל פה היא היא שלמות התורה, 

"תורת ד' תמימה".
 המשנה הראשונה בפרק "קניין תורה"4 עומדת 

בראש הפסגה, וממנה יורדים לעולם המעשה. במשנה 
השישית של פרק קניין תורה, אנו נפגשים בבניין 
סיסטמתי הגיוני של התפתחות האדם מישראל: "גדולה 
תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית 
בשלושים מעלות, והכהונה בעשרים וארבע, והתורה 
נקנית בארבעים ושמונה דברים". ארבעים ושמונה 
דברים אלה אינם גיבובי דברים בעלמא, אלא סדר 
לימודי חינוכי לכל מי שרוצה לזכות בקניין תורה 
באמת ומבלי לרמות את עצמו. זהו סדר מדעי ופדגוגי, 
כדי לקנות רכוש רוחני של תורה: בנפש, בסדר החיים 
ובסדר המציאות. זהו בניין שלם וסיסטמתי, המכוון 
כל אדם מישראל לקניין תורה, וסדר זה עצמו, ממקור 

תורה הוא: "שנו חכמים בלשון המשנה"5.
 נמצאת כאן רשימה מפורטת של הדרך המוליכה 
לקניין תורה, בניין שלם, שמסביר את אופן קניין התורה 
— סיסטמתיקה שלמה, סדר לימודי חינוכי פדגוגי. צריך 
לראות את כל הבניין בשלמותו, להתבונן בשיטתיות 
השלמה, כדי להבין את המתודה הפדגוגית של הופעת 
תלמיד חכם בכל שלמות דמותו. חכמים מודיעים 
לנו, שאין התורה נקנית אלא על פי סדר של ארבעים 
ושמונה דברים — וחמורים דברי סופרים. כמו כן, בגמרא 

מגילה6 נאמר שמ"ח נביאים עמדו להם לישראל. כך 
היא שלשלת הדברים, מסתמא על פי סדר ההנהגה 
האלוהית. שלשלת הצינורות האלוהיים מופיעה במ"ח, 

תחילה בנבואה, ואחר כך בקניין תורה7.

 1. אבות פרק א' משנה א'.
 2. דף נ"ד עמ' ב'.
 3. איוב כ"ח כ"ז.

 4. אבות פרק ו', וכפי שהוסבר בגליון הקודם.
 5. אבות פרק ו' משנה א'.

 6. דף י"ד עמ' א'.
 7. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 86, 129, 136.

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

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

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* 

שירת האדם
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להפטרה
הרב יואב אוריאל

 רמב"ם יומי / ד"ר מיכאל אבולעפיה

שיעור באחריות קולקטיבית
הרוג שנמצא נופל בארץ ולא נודע מי הכהו מניחים אותו במקומו ויוצאים חמשה זקנים 
מבית דין הגדול שבירושלם שנ' ויצאו זקניך ושופטיך ומודדים ממנו אל הערים שסביבות 
החלל, אפילו נמצא בצד עיר זו שהדבר ידוע בודאי שהיא הקרובה מצווה למדוד ... מביאין 
עגלת בקר משל אנשי אותה העיר ומורידים אותה אל נחל שהוא שוטף בחזקה וזהו איתן 
האמור בתורה: ועורפין אותה שם בקופיץ מאחריה ובית דין של אותה העיר עם כל זקני העיר 
אפילו הם מאה הכל רוחצים את ידיהם שם במקום עריפתה של עגלה ואומרים שם בתוך הנחל 
בלשון הקודש: ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו, כלומר שלא בא לידינו הנהרג 
הזה ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה )הלכות רוצח ושמירת נפש ט, א-ג(

ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהְּקרִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל: 
ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו ֹלא ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו )דברים כא, ו-ז(

אמיל דורקהיים היה סוציולוג צרפתי יהודי שחקר נושאים רבים ובתוכם נושא 
האובדנות. הוא מצא שיש עם שכמעט אין בו מתאבדים וזה עם ישראל. כשהוא 
בדק בשנת 1898 מה סיבת הדבר הוא מצא שיש עקרון אצל העם הזה והוא ש'כל 

ישראל ערבים זה לזה' והוא הבין שזו הסיבה שאינם מתאבדים...
המצווה לערוף את העגלה בנחל ולהניח שם את הגופה ולעסוק שם בבירור 
וניקיון, לקחת אחריות על המעשה ולבקש כפרה על מה שאירע, כל זה ענף של העץ 
הגדול הזה הנקרא 'כל ישראל ערבים זה לזה'. בעצם, הזקנים, החכמים, הכוהנים 
וכל הגדולים הם אלה שמבקשים כפרה על מה שאירע. ואז שואלת הגמרא: וכי על 

דעתנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם? אלא שלא בא על ידינו ופטרנוהו בלא מזון 
ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה )סוטה מה, ב(. 

יש קשר אינטימי בין מוח החכמה לבין הידיים, כלומר המקום הפר-מודע, 
הציורי, הגבוה ביותר, בעבודה העצמית שלנו, כוח המדמה, ההופך אותנו עם הזולת, 
כדומה בדומה, לבין הידיים, הגוף, עולם המעשה לפי 'כולם בחכמה עשית'. למשל 
כל הרפואה הפסיכו-סומאטית נמצאת על הציר הזה. הזקנים והחכמים של החברה 
שייכים לאותו מקום בנפש של כל אחד, מוח החכמה, כוח המדמה. כלומר גם אם 
הילד, אחרי שהכה את אחיו, טוען 'לא ידעתי', אנחנו ההורים יודעים שיש ידיעה 

לא מודעת שלפעמים עמדה מאחורי המעשה. 
ברמה החברתית מקום זה נקרא זקני העדה, עיני העדה, חכמי העדה. הם אלה 
שצריכים לדאוג ללוות את האורח. כמו שאברהם אבינו, החכם - כלומר הרואה את 
המציאות מבפנים ומתוך זה גילה לנו מידת החסד, האהבה, הנתינה, הוא נטע אש"ל 
ראשי תיבות אכילה, שתייה, לוויה. להכניס אורח ולאחר מכן ללוות אותו, כלומר 
להעביר לו שבאמת הוא יקר לנו, ואנחנו מתקשים להיפרד ממנו. זה אינו טקס דתי 
אלא הוכחה שאנחנו כולנו 'כאיש אחד בלב אחד', 'ערבים זה לזה', שהעולם הציורי 
שלנו, מוח החכמה, הוא שורש העשייה הברוכה והמחוברת שלנו. כמו שהאדם 
מנסה שכל מעשיו יהיו מחוברים לשורש הטוב הזה, כך על זקני העדה לקחת 

אחריות על המתרחש בעיר.

מהו המבחן למחלוקת     
                  'לשם שמים'?

בשבוע שעבר ראינו שהמשמעות של נתינת התורה לבני 
אדם, היא נתינת סמכות לחכמים לפרש את התורה ולכן 
כל שיטה היא אמת. הפעם נראה את המבחן למחלוקת 

לשם שמים.
"נאמר שכל מעשיך צריכים להיות 'לשם שמים'. ומה 

פירוש "כל מעשיך"? 
ללמדך שאפילו המעשים הנעשים 'לשם שמים' צריכים 

להיות 'לשם שמים'".
)רבי מנחם מנדל מקוצק(

מהו באמת 'לשם שמים'?
חז"ל אומרים בפרקי אבות: "כל מחלוקת שהיא לשם 
שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה 
להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת 
הלל ושמאי ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל 

עדתו" )אבות ה, יז(. 
מה חז"ל התכוונו כאשר אמרו 'כל מחלוקת שהיא לשם 
שמים סופה להתקיים'? איך יודעים אם המחלוקת באמת 

'לשם שמים'? 
הרב יהונתן אייבשיץ אומר שהמושג 'לשם שמים' הוא 
מושג מאוד מבלבל וניתן להשתמש בו לרעה. "אבל 
בעוונותינו הרבים כל מחלוקת יהיה מה שיהיה היצה"ר 
מפתה ואומר שהוא לשם שמים ולמצוה גדולה להכניע 
בוגדים ולשבר זרוע רמה וכהנה דברים רבים. כללו של 
דבר אין לך מחלוקת שאין יצר הרע מפתהו ואומר שכל 
הכוונה לשם שמים וחס וחלילה לומר על מחלוקת שהיא 
שלא לשם שמים. רק אם כן במה יודע איפא האמת אם היא 
באמת לשם שמים או לא?" )יערות דבש ח"ב עמ' מג, ב(.

איזו דוגמא ניתן להביא לדברי הרב אייבשיץ לכך שעלולים 
לבצע שימוש מסוכן במושג 'לשם שמים'? 

דוגמא מובהקת לכך היא בדברי חז"ל על אנשי בית שני 
"אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות 
חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם" 
)יומא ט, ב; תוספתא סוף מנחות(. איך ייתכן שאנשי 
בית שני שעסקו בתורה ובמצות וגמילות חסדים, ייכשלו 

בשנאת חינם?! 
הנצי"ב מסביר ששנאת חינם של אנשי בית שני היתה 

קנאות אידיאולוגית 'לשם שמים' כלפי כל מי שהלך 
בשיטה אחרת בעבודת ה': "מפני שנאת חנם שבלבם זה 
את זה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת 
ה' שהוא צדוקי ואפיקורס. ובא עי"ז לידי שפיכות דמים 
בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית". 

הנצי"ב מוסיף "שהקב"ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים 
כאלו אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות 
עולם ולא בעקמימות אע"ג ]=אע"פ[ שהוא לשם שמים 
דזה ]=שזה[ גורם חרבן הבריאה והריסות ישוב הארץ" 

)פתיחה לבראשית(. 
לאור דברי הנצי"ב נמצאנו למדים כי התעטפות באצטלה 
של 'לשם שמים', כשהיא אינה ישרה, עלולה להביא 

להצדקת מעשי אלימות וסופה להביא חורבן.
ובכן, מהו 'כלל הזהב' לבדוק אם המחלוקת היא באמת 

'לשם שמים'?
מחלוקת מתוך אהבה וכבוד

הרב אייבשיץ מלמדנו "בזאת יוודע אי המחולקים ובעלי 
ריבות הם, זולת הדבר שנחלקו בו ומנגדים זה לזה הם 
אוהבים גמורים בלב ונפש זהו אות שמחלוקתם לשם שמים 
אבל אם הם אויבים ונוטרים שנאה זה לזה ע"י מחלוקת. 

זהו שלא לשם שמים ויתייצב השטן בתוכם.
וזהו הסימן מסרו לנו חכמי משנה איזה מחלוקת שהיא 
לשם שמים כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לשם שמים 
ואמרו כמחלוקת שמאי והלל שאהבו זה את זה וכבדו 
זה את זה. הנאהבים ונעימים זהו אות שמחלוקת לשם 
שמים, אבל במחלוקת קרח ועדתו שהיו נוטרים איבה 
ושונאים וכמעט יסקלהו למשה וכדומה זהו שלא לשם 

שמים" )שם(.
ובכן, אם המחלוקת נשארת עניינית בלבד ואינה גולשת 
להאשמות אישיות, ובעלי המחלוקת אוהבים ומכבדים 
זה את זה, זהו הסימן שהמחלוקת היא באמת 'לשם שמים'.

ואכן, כך מצינו שאף שבית הלל ובית שמאי נחלקו בהלכות 
חמורות של ספק ממזרות, הם לא נמנעו מלבוא בקשרי 
נישואין ביניהם. "לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים 
מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי, ללמדך, שחיבה 
לֹום  וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר: 'ְוָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ

ֱאָהבּו' )זכריה ח, יט(".

אך ברגע שהמחלוקת הופכת להיות אישית ומזלזלים במי 
שאנו חלוקים עמו, גלוי וידוע שהמחלוקת אינה 'לשם 
שמים'. ולכן, כשכותבים מאמרי תגובה, יש להישאר 
ענייניים ולהיזהר שלא לפגוע בכותב ח"ו. מסופר על 
הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ש"לא הייתה דעתו 
נוחה מכתיבת זלזולים אישיים בתשובה על דברי תורה 
גם אם אין המבוקר נחשב לבן תורה ואינו ראוי להורות. 
על מאמר אחד שהודפס בזמנו העיר: 'אבל לשם מה 

הזלזולים?!'" )'ועלהו לא יבול' ח"ב, עמ' ר"ו(.
מהי בקשתו של הקב"ה?

כשאנו אומרים שיש לאהוב ולכבד את מי שאנו חלוקים 
עמו, אין זה אומר שאיננו צריכים להילחם בעד האמת 
שאנו מאמינים בה. אדרבה, עלינו להילחם בעד האמת 
שלנו, אך עלינו להיזהר שלא לפגוע או לזלזל באלו שאנו 
חלוקים עמם. כפי שהדריכנו הרב קוק "ואם שאנחנו 
מתאמצים ללחום בעד אותם בדברים הקרובים לרוחנו, 
צריכים אנו שלא להיות מכורים בידי רגשותינו, ולדעת 
שגם לרגשות ההפוכות משלנו יש מקום רחב בעולם, 
ואלוקי הרוחות לכל בשר את הכל עשה יפה בעתו. ורעיון 
זה, אע"פ שלא ימנע אותנו מלהילחם על הקודש והיקר לנו, 
אבל ימנע אותנו מליפול ברשת הקטנות הזילות והקפדנות" 

)אגרות הראי"ה ח"א, שנד(. 
וכך אמר להם הקב"ה לישראל: "בני אהובי, כלום חסרתי 
דבר שאבקש מכם? ומה אני מבקש מכם, אלא שתהיו 
אוהבין זה את זה ותהיו מכבדין זה את זה ותהיו יראין 

זה מזה" )אליהו רבה סוף פרק כח(.
natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

המחלוקת 
והאחדות

חלק ה

נתן קוטלר
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פרשות השבוע הנוכחיות – וארא, בא – מתארות את עשר 
של  בהפטרות  קוראים  אנו  במקביל,  המצרים.  על  הבאות  המכות 
שבתות אלו את הנבואות על חורבן מצרים העתיד להתרחש בסוף ימי 
קוראים  וארא,  פרשת  הקודמת,  הפרשה  של  בהפטרה  הראשון:  הבית 
בדרך כלל אחת מנבואות החורבן של יחזקאל על ארץ מצרים, ובהמשך 
לכך אנו קוראים השבת חלק מנבואות החורבן של ירמיהו. לשני הנביאים 
הללו יש מקבץ של נבואות חורבן על העמים, ובשניהם מצרים מופרדת 
ומהווה נושא מרכזי בפני עצמו – יחזקאל מביא את חורבן מצרים בסוף 

חורבנות העמים, ואילו ירמיהו מביא את מצרים בראשונה.
ירמיהו מנבא על כיבוש מצרים על ידי נבוכדנצר: "ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' 
ֶאל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ָלבֹוא ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְלַהּכֹות ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים" 
מהו  לב  לשים  חשוב  הגויים,  חורבן  על  מבשרים  הנביאים  כאשר  )יג(. 
החטא שבגינו תיחרב כל אומה על פי הנביא. בפסוק י )שלושה פסוקים 
ַההּוא  "ְוַהּיֹום  מצרים:  לחורבן  הסיבה  מתבארת  ההפטרה(  תחילת  לפני 
לה' ְצָבאֹות יֹום ְנָקָמה ְלִהָּנֵקם ִמָּצָריו". מצרים הם צרי ה'! במה מתבטאת 

הצרּות של מצרים לקב"ה?
נקדים ונביא מדברי חז"ל )ויקרא רבה יג, ה( המצביעים על רמז בשמה 
של מצרים לעוינותה לישראל, וכי יש בה תכונה של התנגדות לישראל, 
יוסי ברבי חנינא: כל  ר'  המשותפת לכל האויבים שבאו אחריה? "אמר 
המלכיות נקראו על שם מצרים על שם שהיו מצירין לישראל". מצרים 

היא אויב ראשי לישראל, ובכך היא אויבת לה' שבחר בהם.
כעת נעמוד על אופי העוינות המצרית. קו אופי מרכזי של מצרים הוא 
ביטחון בשלוותה החומרית. בנבואות השונות בנביאים, מצרים היא נציגת 
תפיסת העולם של ביטחון בחומר, תחת ביטחון בקב"ה. המוטיב המרכזי 

בהקשר זה הוא היאור אשר מצרים כה בטחה בו לכלכלתה. כך אומר 
ירמיהו בפסוקים הקודמים להפטרתנו )ז-ח(: "ִמי ֶזה ַּכְיאֹר ַיֲעֶלה ַּכְּנָהרֹות 
ִיְתָּגֲעׁשּו ֵמיָמיו. ִמְצַרִים ַּכְיאֹר ַיֲעֶלה ְוַכְּנָהרֹות ִיְתּגֲֹעׁשּו ָמִים...". גם יחזקאל 
ג(:  כט,  )יחזקאל  היאור  בכלכלת  פרעה  של  הבטחון  את  הוכיח  הנביא 

"ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיאָֹריו ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני".
אכן בדברי חז"ל נזכר שביטחון פרעה ביאור עומד למעשה מאחורי 
סירובו להכיר בקב"ה. במדרש שמות רבה )ה( נאמר: "אמר להם ]פרעה[: 
מתחלה שקר אתם אומרים ]שהקב"ה הוא בורא העולם[, כי אני הוא אדון 
העולם ואני בראתי עצמי ואת נילוס, שנאמר )יחזקאל כט( לי יאורי ואני 
עשיתני" ובפסיקתא רבתי )פיסקא כא( מבארים חז"ל שהמצווה הראשונה 
מתוך עשרת הדיברות באה לשלול את התפיסה המצרית: "נאמרו עשרת 
הדברות כנגד עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. 
אנכי כנגד מכת דם... ]אמר ה' לישראל בדיבר הראשון:[ אל תאמר כפרעה 

'לי יאורי ואני עשיתיני' )יחזקאל כט, ג(, אל תאמר שאני בראתי עצמי". 
כתחליף  לישראל  חומרי  מבטח  מצרים  משמשת  רבים  במקומות 
יז, כט  כן הוא בישעיהו פרקים לא-לב, ביחזקאל פרקים  לביטחון בה'. 
לא תמיד  עם המצרים  כי ההתמודדות  לב  לשים  יש  זה  ועוד. בהקשר 
היתה קיומית. בשונה מאויבים אחרים של ישראל שניסו להילחם בהם 
ולקעקעם, המצרים סיכנו אותנו לעיתים בדרך של ידידות וכריתת ברית 
איתנו. בכך היוו המצרים סכנה רוחנית: להטות את ישראל ללכת אחרי 
שיקולים חומריים ולבטוח בהם עצמם ולא בקב"ה. על כן בפרקנו קרויים 

המצרים צריו של הקב"ה, ועל כך הם צפויים להיחרב.

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

להפטרה
הרב יואב אוריאל  מצרים אויבי ה'

בתי ספר בפריסה ארצית ללימודי:

לפרטים והרשמה ליום העיון: 
מרטין סעדה 050-6233601 ורחל אבולעפיה 050-9605069 

yomyoun@gmail.com :במייל

דמי כניסה ליחיד: 100 ש“ח לזוג: 150 ש“ח לתלמידי בה"ס לב אל לב: 50% הנחה

על שם ”לב אל לב“ בהנהלת ד"ר מיכאל אבולעפיה

בית הספר לפסיכולוגיה אינטגרטיבית יהודית 
שמח להזמינך ליום עיון בנושא:

 אינטימיות בזוגיות – 
קודש הקודשים של היהדות

ביום רביעי, י"ב בשבט תשע"ו 8.2.17
 בבית הכנסת ישורון, רחוב המלך ג'ורג 44, ירושלים

ד“ר מיכאל אבולעפיה 
דברי פתיחה

הרב אלישיב קנוהל 
רב היישוב כפר עציון 

טהרת הקשר הזוגי

אליהו אקרמן 
פסיכולוג קליני מנהל מרכז "בקדושה" 

פגם בקדושת הברית

הפסקה

הרב מנחם בורשטיין  
יו"ר מכון "פועה"  

מדריך הלכתי מעשי בהלכות אישות. 
האסור, המותר, המומלץ והלא מומלץ

הרב ראובן פיירמן 
מכון מאיר 

אינטימיות רוחנית 

ד“ר מיכאל אבולעפיה דברי פתיחה
הרב אלישיב קנוהל רב היישוב כפר עציון 

טהרת הקשר הזוגי
אליהו אקרמן פסיכולוג קליני מנהל מרכז "בקדושה" 

פגם בקדושת הברית
מיכל פרינס מנהלת מרכז יהל 

האתגרים לאינטימיות בריאה אצל זוגות דתיים בעידן המודרני
הפסקה

נעמי וולפסון מטפלת זוגית יצר ויצירה – תשוקה ועונג
הרב ראובן פיירמן מכון מאיר אינטימיות רוחנית 

ברוכים הבאים!

16:00

16:15 

17:15

18:15

19:00

20:00

ד“ר מיכאל אבולעפיה 
דברי פתיחה

אלין בלומנהוף  
פסיכולוגית 

איך לבנות ולשקם מחדש את הזהות 
האינטימית

מיכל פרינס 
מנהלת מרכז יהל

האתגרים לאינטימיות בריאה אצל 
זוגות דתיים בעידן המודרני

הפסקה

נעמי וולפסון 
מטפלת זוגית יצר ויצירה 

תשוקה ועונג

הרבנית עדינה פיירמן 
אינטימיות רוחנית

16:07

16:15 

17:15

18:15

19:00

20:00

תוכנית נשיםתוכנית גברים

לפרטים והרשמה: 
אורלי לב חן 058-7007369

דמי כניסה: 30 ש“ח לשעור

1. הקילוף הרגשי

2. טיפול בילד עם התקפי פאניקה

3. טיפול בדמיונות שווא

4. הילד הבודד חברתית

5. הרטבת לילה  

6. הילד האימפולסיבי

(ODD) 7. הילד והנער המתנגד והמתגרה

8. חרדה חברתית

9. הפרעת חרדה כללית

10. הפרעת דחק פוסט טראומתית

11. פוביה

12. חרדת פרידה

13. אובדנות

14. הילד הנרקיסיסטי

15. פיתוח האינטליגנציה

16. הפרעת הסתגלות ואי התאמה

17. אנקופרזיס

18. וויסות רגשית

19. ההיסטריה

20. אנורקסיה בולימיה

21. הילד התלותי הימנעותי

22. הפרעות בספקטרום האוטיסטי

23. הפרעות שינה

24. דיכאון

25. הפרעות קשב וריכוז

26. הפרעות פסיכוסומאטיות

27. הפרעה כפייתית טורדנית

28. שו"ת

29. שו"ת

30. שו"ת וסיכום

רשימת נושאי ההרצאות

סידרת הרצאות בנושא

טיפול CBT של הילד והנוער
 

מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

הרצאות מרתקות, פונות להורים מורים יועצים ומטפלים
באווירה חמה ונעימה ברחוב אליהו חכים 53, ירושלים

בכל ימי שני  18:00-19:00 

CBT - Cognitive Behavioral Therapy
לשנות את גישת החשיבה בחינוך ילדינו כדי להתמודד עם

 תופעות הדור החדש והמיוחד שסביבנו.

חדש
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בשבוע שעבר, קראנו על שיחה עם גבר, שנישואיו 
הגיעו למשבר. כעת, דווקא מתוך הכאב, הצער, 
התסכול וחוסר המודעות, הוא מתעורר ומחפש 
דרך לעבודה אישית מהותית, לצורך בניית קשר 

זוגי נכון יותר.
אני: מתוך דבריך אני מבינה, שאשתך חיפשה בך 
את החבר הקרוב, שמקשיב למחשבותיה, רגשותיה 
וחלומותיה ורוצה לגלות גם את עולמך הפנימי. לעומת 
זאת, אתה עסוק בכל הרצינות והאחריות בפרנסה, עזרה 
ונתינה בבית, שזה חשוב מאד וזה הבסיס לקשר ביניכם.

הוא: נכון, אז ההשקעה שלי אמורה לגרום לה להרגיש 
טוב אתי.

אני: זה נכון, אך לא מספיק. ההשקעה שלך בבית 
בסידור העניינים הטכניים, היא כביכול רק הבניין 
החיצוני של הזוגיות. ניכר מדבריך, שחסרים גילויים 
רגשיים ביניכם. לכן נראה לי שבקשותיה החוזרות 
ונשנות, היו בעצם "אותות מצוקה". גם כאשר שתקה, 
אולי התייאשה. לכן ניתן להבין, מהיכן מגיעה ההודעה 

שתיארת כ"פתאומית".
הוא: מניין לך שזה לא שיגעון שלה?! "המצוקה הזאת", 

זה מפני שלא מספיק לה כל מה שאני נותן לה!
אני: ניכר שאיכפת לך מאד ממשפחתך בכלל ומאשתך 
בפרט. לכן אתה לוקח אחריות ועוסק ברווחת המשפחה 
וכואב לך המצב שנוצר. אלא שבנוסף לכך, לאשתך 
יש צורך בקרבה, כמו כל אשה שרוצה לחוש קרובה 
לבעלה, כפי שמלמדנו החזון איש: "...ושמח את אשתו 
אשר לקח" - חובה. כיצד משמחה? טבע שלה להתענג 
על חינה בעיניו, ואליו עיניה נשואות. עליו להשתדל 

להראות אהבה וקירוב בריבוי שיחה וריצוי." 
הוא: אז זה לא ברור שאם אני משקיע, סימן שאני אוהב.
אני: ההשקעה הכרחית כחלק מביטויי האהבה. אך 
יש חלק הכרחי נוסף, שהוא "ריבוי שיחה וריצוי..". הם 
אינם סתם דיבורים, אלא השקעה בבירור משותף על 
אודות התחושות, החלומות, הכוונות והרצונות השונים. 
כשמודעים לצורך הנפשי בקרבה, אפשר לראות כיצד 

בשאלה פשוטה )כביכול(, יש כוונה לבקשת הקשר 
ביניכם, מעבר לתוכן השאלה. לדוגמא:

1. בשאלה "מתאים לָך שנצא לטייל יחד..?" גם אם 
אתה עייף, יש להתייחס לכוונה של בקשת היחד. מתוך 
היחס הזה כדאי לומר לה עד כמה חשוב לך להיות יחד, 
רק שהעייפות... או לחילופין, שכשמבינים את הצורך 

והחשיבות בקשר, יש כוח להשקיע עם כל הקושי.
2. היא מדברת על קשיים בזוגיות /במשפחה. עם 
כל התחושות הלא נעימות שיש בגילוי הדברים 
המצריכים תיקון, יש להתייחס לכוונה של בקשת 
השותפות, שיש לה על מי לסמוך בפתרונות הקשיים. 
מתוך כך מתפתחת אצלה תחושה,שאתה נוכח ושותף 
ברגשותיה ובהתמודדויות החיים המשותפים. בהיעדר 
הכרה בכוונה האמיתית החבויה, התחושה שלה היא 
שהיא לבד מבחינה רגשית. כי האופי הנשי עיקרו - 
פיתוח הצדדים הפנימיים של החיים. "כל כבודה בת 
מלך פנימה" )תהילים מה,יד(. אמנם, בתרבות הפוסט 
מודרנית ניתן לקלקל את הבריאות הנשית הטבעית. 
אך כפי שהצגת את אשתך, נראה לי שיש בה בריאות 

נפשית, המבקשת קשר נשמתי איתך.
הוא: )מהרהר(: אני נזכר בתקופה לפני החתונה. היינו 

מאוהבים... חשבתי בשבילה והיא בשבילי...
אני: לפני הנישואין הייתה לכם הרגשה של התאמה 
מיוחדת, שבזכותה החלטתם להינשא. בכך ידעתם, 
שנשמה אחת לכם. כעת, לאחר הנישואין, הגיעה העת 
לגלותה. להוציאה ממחבוא של הרגלים שונים. שוני 

תרבותי ומחשבתי - דרך עבודת המידות.
הוא: אני מבין שהתמודדות רגשית שלי, לא רק 

"בשבילה.." אלא גם חלק מתיקון המידות שלי..!
אני: נכון, זו קומה נוספת. כשאתה מבין שקשר רגשי 

עם אשתך הכרחי, לא רק לאשתך אלא גם לשכלול 
האישיות שלך כחלק מבניין המידות, נוצר מצב ששניכם 
משתכללים. אזי אתם פועלים כיחידה זוגית עצמאית, 

הכוללת טיפוח של כל צדדי החיים.
הוא: תגידי רגע. אני האשם היחיד? לה אין חלק 

בתוצאה הזאת??
אני: אתה צודק. בקשר הזוגי, לשניכם יש אחריות על 
התוצאות. אך היא לא פנתה אלי. אתה פנית. לכן אני 
משקפת לך את חלקך בלבד. אם תתחיל תהליך, אתה 
תרוויח באופן אישי, גם אם חלילה, היא לא תרצה לחזור 
אליך. אם היא תבחר לחזור עקב השינוי שבך, אזי 
הרווח יהיה כפליים, והזוגיות שביניכם תהיה עמוקה 

יותר ויציבה לאורך שנות חייכם בעזרת ה'.
הוא: עכשיו הכאב שלי גדול יותר. כאב ההחמצה. לא 

ידעתי, לא הבנתי, לא ראיתי..
אני: אמת. זה כואב מאד. אך כואב יותר לא לראות כלל 
ולחיות במאסר ההרגל. כך מלמדנו הרמח"ל במסילת 
ישרים: "הנה עניין הזהירות הוא, שיהיה האדם נזהר 
במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו 
ודרכיו, הטובים הם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת 
האבדון חס ושלום ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור 

באפלה.."
הוא: לא חשבתי שהנישואין יגרמו לי לעשות כזאת 

עבודה...
אני: הנישואין הם עבודת ה' - עבודת חיים.

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

אסתר אברהמי

בין תוכן לכוונה בתקשורת הזוגית )המשך(

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8<
מרמים – אין בכך היתר.  ג. אדם שמתרחק מנשים, 

אין זו חומרא, זה דין.
לכן קודם תקיים הלכות שברור לכל שיש כאן עבירה.  
אחר כך תקיים גם דברים שאנשים מרמים עצמם שאין 

זו עבירה וזו כן עבירה.
הנוהג כן, הוא צדיק.  כך עד פרק יב של מסילת ישרים.  
רבנו הרב צבי יהודה לא היה מלמד הלאה, כדי שאדם 

לא יחלום לקיים חומרות שאינן עבורו. 
ואולי כן אפשר ללמוד הלאה, אם מודעים היטב שאין 
זו מדרגתנו.  הרי אנו גם לומדים על אברהם אבינו, ויחד 
עם זה יודעים הוא אלף אמה לעילא לעילא מאתנו.

4
4

02-6233987
www.HavaBooks.co.il

והלכת בדרכיו
שיעורים במידות - 
בעניני אהבה, ענוה, 

שמחה, גבורה, אמת, 
חנופה, צניעות ועוד 
שנמסרו על ידי הרב 

שלמה אבינר.
כ. קשה
540 עמ'

מכון מאיר מזמין את הציבור 
להרצאה מפי אורי שמי 

בנושא:

אקטואליה
על פי: 

"שפות נסתרות בתורה" 
הסוד המתמטי בתורה 

וממצאי המחשב 
בליווי שקפים

שתתקיים במוצש“ק פרשת ”בשלח“ 
ט“ו בשבט - התשע“ז

בשעה 20:00 ב”מכון מאיר“ 
שד‘ המאירי 4 ירושלים

(בקומת הכניסה בבנין החדש)
הציבור מוזמן

הכניסה חופשית | ישיבה נפרדת 
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ִהְסַּבְרִּתי ָיֶפה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַעִּמי, ָמה ֶזה ֶמֶלְך ֲאִמִּתי 
ַעל ִּפי ְרצֹון ד'. ְוִחִּכיִתי ִלְתׁשּוָבָתם ִּבְדָאָגה ְּגדֹוָלה. 

ַמְעִּתי ְלַצֲעִרי: ִהיא ֹלא ִאֲחָרה ָלבֹוא, ְוֶזה ָמה ֶׁשּׁשָ
"ֹלא. ִּכי ִאם ֶמֶלְך ִיְהֶיה ָעֵלינּו ! ְוָהִיינּו ַּגם ָאנּו ְּכָכל 

ַהּגֹוִיים"]1[.
אֹוי ַוֲאבֹוי! ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֹלא ְּכָכל ַהּגֹוִיים. ֲאַנְחנּו ַעם ד', 

ֲאַנְחנּו ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים, ֲאַנְחנּו ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים 
ְוגֹוי ָקדֹוׁש.  ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים.

ֵהם הֹוִסיפּו : "ּוְׁשָפָטנּו ַמְלֵּכנּו, ְוָיָצא ְלָפֵנינּו ְוִנְלַחם 
ִמְלֲחמֹוֵתינּו "]2[.

ֶזה ַוַּדאי ָנכֹון. ֶמֶלְך ָאמּור ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט 
ּוִמְלָחמֹות]3[ ֲאָבל ַעל ִּפי ד'! ָּפִניִתי ֶאל ד' ּוָמַסְרִּתי לֹו 

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ָהָעם]4[.
ד' ָחַזר ֵאַלי: - "ְׁשַמע ְּבקֹוָלם ְוִהְמַלְכָּת ָלֶהם ֶמֶלְך"]5[.
ֵהַבְנִּתי.  ִאי ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ֶנֶגד ָהָעם. ָצִריְך ַסְבָלנּות. 

ֹלא ִוּתּור, ֲאָבל ַסְבָלנּות.
ָּפִניִתי ֲאֵליֶהם ְּבַאֲהָבה:

- "ְלכּו ִאיׁש ְלִעירֹו "]6[. ֲאַטֵּפל ַּבֶּזה ַּבּצּוָרה ַהּטֹוָבה 
ְּביֹוֵתר, ַּבֶהְקֵּדם ָהֶאְפָׁשִרי. ד' ְיָבֵרְך ֶאְתֶכם, ַעִּמי.

1.  שמואל א  ח  יט-כ.
2.  שם  כ.

3.  רמב"ם  מלכים  ד  י.
4.  שמואל  שם  כא.

5.  שם  כב.
6.  שם  כג.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 23   ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִיים!
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שלום ילדים!
בפרשה שלנו יש שלוש המכות האחרונות – ארבה, חושך 

ובכורות.

ואחריהן הקב"ה יוציא את ישראל ממצרים. 

בין הציווי של ה' על מכת בכורות לבין ביצוע המכה יש הנחיה 

לבני ישראל לקחת שה לכל בית ולמרוח דם על המשקוף כדי 

שה' יפסח על בתי ישראל ובכורי ישראל לא ימותו במכה. יש שם 

גם ציווי והסבר על פסח לדורות.

בשיא המתח בין ציווי המכה לביצוע שלה, כשה' כבר מגלה 

לנו שאחרי המכה הזו יצאו ישראל ממצרים, למה נכנסו הציווי 

וההסברים על קיום חג הפסח גם בדורות הבאים? 

ובכן, לפני יציאת מצרים והניסים הגדולים, ובתוך הרצף של עשר 

המכות, ה' עוצר לרגע את בני ישראל מהמרוץ ומההתקדמות 

המהירה של הגאולה ונותן להם הנחייה לעוד הרבה שנים, זה לא 

משהו לעכשיו זה משהו להמשך קיום עם ישראל גם כשיהיו כבר 
בארץ ישראל.

גם אנחנו יכולים ללמד את עצמנו לפעמים, כשאנו שקועים בתוך 

תהליך, לעצור ולהסביר לעצמנו מה עושים, מה הכיוון ומה אנחנו 

רוצים באמת. לא רק לרוץ ולרוץ אלא ללמוד להסתכל, ולראות 

עוד הרבה שנים קדימה ומה נרצה לעשות  כשנהיה גדולים.

שבת שלום, אהבה פז

רוצים להופיע על גלויה אחת 
יחד עם הדמות האהובה 

עליכם? 
כוכב מאיר מחכה לכם 

עכשיו באתר!

  והשבוע אלרם כהן צמח מבית 
שאן מופיע בפינה שלנו בגלויה 

עם יהונתן מניידת החלומות!
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

מטעי עצי פרי על אדמת קודש יפריחו תקוות דור דורים 
)מגד ירחים, שבט(

כביטוי לקשר לעולם הארצי, כן נצטוו ישראל בכניסתם לארץ להתחיל בנטיעה, חכמינו מעמיקים ורואים בנטיעה הליכה בדרכי ה'. כשם שנטע ה' אילנות גן עדן, 
כצעד ראשון, המביע את אחיזתם בה... 

)באר מגד ירחים, הרב עוזי קלכהיים(

הרב שלמה אבינר

מתי להחמיר ראיון
שאלה: איפה הגבול בין מי שמחמיר בצורה מיותרת 

לבין מי שמחמיר כדין?
תשובה: קודם כל יש לדעת שלהחמיר אינו מידת כל 
אדם.  להחמיר זו מדרגה גבוהה מאוד.  ספר מסילת 
ישרים מתווה מסילה.  קודם כל מידת הזהירות 
שלא לחטוא.  אחר כך מידת הזריזות לקיים מצוות.  
הדרך ארוכה.  אחר כך מידת הנקיות,  לא לעשות 
עבירות שאנשים טועים לחשוב שאינן עבירות.  
לאנשים נוח לדמיין שזה מותר.  העושה שלושת 

אלה הינו צדיק.
אחר כך מתחילה מידת הפרישות, לפרוש מדברים 
שד' לא אסר, מחשש למדרון החלקלק.  אחר כך 
מידת הטהרה, ובה הכול לשם שמים.  ואחר 
כך מידת החסידות: קיום דברים שד' לא ציוה, 
מאהבת ד'. בפרישות, נמנעים מדברים שד' לא 

אסר, ובחסידות, עושים דברים שד' לא ציוה.  
לאחר מכן בא פרק משקל החסידות: לשקול היטב 

אם אינך מזיק בחסידות.  לבדוק אם אין זו חומרא 
שמביאה קולא מצד אחר.  למשל מחמיר בכשרות 
מזון, על אף שיש הכשר של רב, עלול לפגוע במי 

שמגיש לו.
על כל פנים חסידות אינה המדרגה שלנו. מדרגתנו 
היא: זהירות, זריזות, נקיות.  לצערנו אנחנו עדיין 
חוטאים.  לכן חומרא היא על גבול של חוכא 
ואטלולא.  אדם מחמיר לעזור לזולת, גם לשכנות, 
אבל לאשתו אינו עוזר.  כאדם הוא חורג מהנורמה, 
על גבול של צורך בטיפול פסיכולוגי.  מחמיר במה 

שלא חייב, ומה שהוא חייב, אינו מקיים!
אל תחמיר, אין זו המדרגה שלנו להחמיר.  גם מידת 

הזהירות לא לעשות עבירות אינה קלה!
שאלה: מי שעדיין עושה עבירות, למה אסור לו 

להחמיר?
תשובה: כי לאדם אין אנרגיה אין סופית, מה שנקרא 
תורת המשאבים המוגבלים.  אין לך כסף אין 

סופי, אין לך זמן אין סופי, אין לך כוחות נפש אין 
סופיים.  אינך יכול לעשות הכול.  לכן עליך לנצל 
את האנרגיה שלך כדי לא לחטוא, למלא חובתך, 
ולא לכלות אותה בדבר שהוא חומרא.  הרי כל 
דבר בא על חשבון דבר אחר, אין מנוס.  אם אתה 
עוזר לאחיך, אינך עוזר באותו הזמן לאחותך.  אם 
אתה לומד גמרא, באותו הזמן אינך לומד הלכה.  
כל דבר בא על חשבון דבר אחר.  לכן, קודם עשה 

מה שהנך חייב ואחר כך תחמיר חומרות.
גם מה שחייבים הוא ים אין סופי, במיוחד שמידת 
הנקיות כוללת דברים שאנשים חושבים אותם 
לחומרא ובאמת אינם חומרא.  אדם שיאמר: אני 

מחמיר, איני מדבר לשון הרע - טועה: זה דין!
הרמח"ל מביא שלוש דוגמאות.  א. לשון הרע 
שהזכרנו.  ב. אני מחמיר שלא לרמות אנשים בחנות 

שלי.  אין זו חומרא, זה דין.  שמא תטען: כולם 
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ומקבלים את חבורת תריג
 

בכל חודש עד הבית
 

0722796666

 הסדרה שכובשת
את כל המשפחה  

להשיג בחנויות ובדוכני העיתונים.
 ניתן להשיג את התקליטורים של החודשים הקודמים

ברשתות ספרי אור החיים ויפה נוף - פלדהיים.


