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לא ככל העמים ישראל
ישראל הוא שמו החדש של יעקב כברכת ה' אליו: "ויאמר לו אלקים... 
לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו 
ישראל" )לה, י(. ישראל – לשון שר ונגיד )רש"י(. ואכן שתי בחינות בעם 
ישראל, בחינת יעקב ובחינת ישראל. כשאנו עדיין בגלות, מושפלים, 
כשלא נגלית לעין כל סגולת עם ישראל וייעודו, אנו נקראים יעקב מלשון 
עקב. אבל כשישראל נגאלים ושבים לארץ ישראל אנו בבחינת ישראל. 
ואמנם מדינתנו נקראת "מדינת ישראל" וכדברי חז"ל: "לא יקרא שמך 
עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך - לא שיעקר יעקב ממקומו אלא 

ישראל עיקר ויעקב טפל לו" )ברכות יג, א(.

ועל זאת אנו אומרים בתפילה "עדת יעקב בנך בכורך, שמאהבתך 
שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון" 

)תפילת שחרית(.

נכון לעכשיו אשרינו שאנו זוכים לחיות במדינה הנקראת "ישראל", 
כהבטחת השי"ת אליו. "מדינת ישראל היא יסוד כסא ד' בעולם" )הרב 
קוק, אורות קס(, דרכה מתגלה ותתגלה מלכות ד' בעולם, עד שכל באי 
עולם יכירו שד' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אנו יוצאים 
מהגלות שהיא בבחינת עקב, וזוקפים את קומתנו וראשנו שהוא בחינת 
ישראל, אותיות לי-ראש. אבל עדיין מתחוללים במדינת ישראל בירורים 
ומאבקים על דמותה של המדינה. יש הסבורים שעם ישראל הוא ככל 
העמים ומדינת ישראל ככל המדינות, ולכן שואפים להידמות לכל העמים 
בתרבות, בחינוך ובמערכות השלטוניות והמשפטיות. אולם התוצאה 
היא  טשטוש הזהות היהודית והתרחקות מהשורשים ומהמסורת, ועקב 
כך הידרדרות מוסרית, הנמכת קומתה של האומה והשפלת ערכה בעיני 
עצמנו ובעיני אומות העולם ושכנינו הערבים. ַעם בלי זהות, הוא בבחינת 
עב"ם, עם בלתי מזוהה, ובאין זהות אין גם ייעוד, ובאין ייעוד אין חזון 

ובאין חזון יפרע עם...

יש ללמוד שוב ושוב, להכיר ולהסביר מהו החזון הלאומי ההיסטורי 
הקוסמופוליטי שלנו, "והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם 
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" )שמות יט ה(. עלינו להכיר שישראל 
אור לעמים. יש ללמוד מהו הערך המיוחד שלנו, ומתוך שנכיר בזהותנו 
ובתפקידנו גם אומות העולם, כולל שכנינו, יכירו בזהותנו ובתפקידנו 
וישלימו עמנו. ולא ירחק היום ויתקיימו דברי הנביא "והלכו עמים רבים 
ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה 

באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" )ישעיה ב' ג(.

בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

להתגבר על 
הכעס

ד"ר מיכאל אבולעפיה / 5

מכון מאיר מזמין את הציבור 

להרצאה מפי אורי שמי 

בנושא: חנוכה
 על פי שפות נסתרות בתורה

הסוד המתמטי בתורה וממצאי המחשב 
בליווי שקפים

שתתקיים אי"ה במוצ"ש פרשת "וישלח" 
י"ז כסלו התשע"ז

בשעה 19:30 במכון מאיר 
שד' המאירי 4 ירושלים  
(בקומת הכניסה בבנין החדש)

---------------------------------
עזרת נשים פתוחה  
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מגזין לנשים

מבית

עושים מנוי למגזין ילדים ומקבלים במתנה
את הספר החדש "גיבור כארי" בהוצאת

מגזיןילדים

מחלק דמי חנוכה 

ערכי. חינוכי. מרתק
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במקום 28 ש"ח 

לעתים  יש  האדם,  של  בחייו  המצבים  בין 
מה שמוגדר כ"לבדו". הבדידות, יכולה להיות 

במובן הפיזי או הנפשי, או שניהם גם יחד.
בודד,  להיות  יכול  אינו  לעולם  האמונה  איש  אבל 
שהרי אלוקיו עמו, שהרי אל כנסת ישראל הוא מחובר. 
שהוצרכה  בנבואה  נאמר,  האלקית  ההשגחה  על  ורק 

לדורות )מגילה יד א(: "ונשגב ה' לבדו" )ישעיהו ב(.
לבדו"?!  יעקב  "ויותר  בתורה  נאמר  כיצד  כך,  אם 
מהמשך  להבין  אפשר  אולי   - כה(.  לב,  )בראשית 
הפסוקים כי מדובר באותו כיוון. "ויאבק איש עמו עד 
עלות השחר" )שם( - במאבק זה נעים הכוחות הסותרים 
ונלחמים זה בזה את מלחמת חייהם, אך לא בין איש 
כוחות  בין  אלא  הראשון,  ממבט  שנחשוב  כפי  לאיש 

רוחניים, מול שרו של עשו )רשב"ם על פי המדרש(.
- בעל הענווה הבריאה  יעקב אבינו  כן,  אשר על 
פנימי  עוז  לו  שמוסיפה  י(  לב  לבראשית  בחיי  )רבנו 
)מוסר אביך, מידות ראיה, ענוה( - יונק את כוח המאבק 
מנצח ישראל, מהשגחת ה' עליו ומחיבורו אליהם. ודווקא 
בשעה שהוא לבד במובן הפיזי, הנה בנפשו וברוחו הוא 
מתבגר ומתגבר על הכוחות שעומדים מולו ומנצחם. 
"ויותר  של  ביטוי  לאותו  בהקשר  חז"ל  מזכירים  ולכן 
יעקב לבדו" את הנאמר על "ונשגב ה' לבדו". לאמור 
כי "ה' הוא הנותן לך כח לעשות חיל" )דברים ח, יח, 
ופירוש אברבנאל שם(. משום כך אין יעקב בוחל גם 
בפכים קטנים )חולין צא א(. אין הוא מזלזל בפרטים, 
)אורות  עולם הרוח לעולם המעשה  בין  ואיננו מנתק 
התשובה יד א(. על גבורתו זאת, שונא אותו עשו, ורק 
משעה שמכריע יעקב ומנצח את כוחו של עשו, רק אז 
)בראשית לג( מתרחשים סימני השלום המיוחל בהגיעו 
ציפיות  של  ונזק  בוסר  ללא  ולזמנו,  למקומו  ָּבשל 
ל'עכשיו!', שהן רפות וחסרות חוט שדרה מוסרי-אמיתי 

)ישעיה כח(.
דווקא בגלל מורכבות המאבק לנצח את הקטנוניות 
לו  ואומר  יעקב מוכן ללכת עם עשו,  והעכשויות אין 
לפניו  אשר  המלאכה  לרגל  לאטו  להתנהל  עליו  כי 

)בראשית לג, יד ופירוש רש"י(.
יודעים יעקב אבינו ורחל אמנו את סוד הנצח, את 
)בראשית  הדרך  באמצע  ולהיקבר  לקבור  המוכנות 
מח ורש"י שם( כדי לתת כוח לבנות ולבנים בדורות 
אל  לשוב  עה(  )כתובות  באמת  להתגעגע  הבאים 
הבדידות  לתחושת  להיכנע  ולא  וארצם,  עצמם 
עם  כי  האחרונים  הדורות  ויודעים  נכר.  אדמת  על 
עמ'  אורות  )על-פי  ארוכה  מדרך  מפחד  אינו  הנצח 
המשימות  על  הנפש  תעצומות  בכל  ומסתער  נה( 
החיים  לקליפות  השעבוד  את  ודוחה  האמיתיות, 
העם  כן  כי  הנה  ומסובכות.  קשות  לעתים  הנראות 
גאולה  של  אמת  לבשורת  לגדלות,  מצפה  בציון 
מכוחן  אשר  הדמויות  של  גלימתן  לשולי  ולהתחבר 
ניאבק וננצח מתוך אמונת אמת בצור ישראל וגואלו.
במהותה  קשורה  הגאולה  של  האמת  בשורת 
אבינו  יעקב  מתבטא  וכך  לעמל.  למשימה,  למלאכה, 
לרגל  לאטי,  אתנהלה  "ואני  עשיו:  של  תפיסתו  מול 
הזמן  בתחום  רק  אינם  אבינו  של  דבריו  המלאכה". 
מלאכה  של  בעומק  הזמן,  בתוככי  אלא  והמקצב. 
כשליחות, כמשימה. ואולי משום כך מפרש רש"י שם: 

"לאטי – לאט שלי." 

אין  הלאומית,  בלידה  כך  המשפחתית  בלידה  כמו 
קושי, חבלי  דילוגים על  אין  אין קסמים,  דרך,  קיצורי 
פנימה,  הנפש  בתוך  ובמיוחד  משיח.  חבלי  הם  לידה 

בכל מערכות החיים.
השנה ה'תשע"ז, עמדה אם שכולה, בת שבע וינברג 
הבן  קבר  ליד  יבדל"א  אורי  הרב  של  לצדו  תבדל"א, 
אל"מ דרור וינברג, וכך אמרה שם: "אני חשה שצריך 
'גיבור  והיא:  דרור  גבורת  של  נוספת  בצומת  לעסוק 
. מנהיגות של אמת, היא קודם כל  יצרו'  הכובש את 

פנימה, בתוככי הנפש".
וכשאני בשטחיות, מחפש אשמים מבחוץ, מקטרג, 
ואיני מזדכך, ואיני צומח בטהרה ובענווה – לא עמדתי 

במלאכה, אלא השתעבדתי לרוחו העכשוית של עשו. 
משימותינו  בירור  על  להסתער  כיום  שלנו  המוכנות 
מתוך חתירה לאמת ללא משוא פנים, צריכה בעזרת 
צור ישראל וגואלו – להוסיף בנו עוצמה פנימית בכנות 
וביושר באמת. או אז יחדרו הדברים ללבבות, ויתגלו 

אורותיהם של ישראל בחיים של צמיחה אמתית.
לטובה,  עלינו  הבאים  החנוכה  מימי  כוחות  נשאב 
ונדע כי "על נפשנו וחיינו אנו נלחמים בעד ארצנו עמנו 
ונפעל  נתאמץ  ג(.  א,  )ע"פ ספר חשמונאים  ותורתנו" 
הנרות  וללא קטנות עד שנגיע אל הארת  לאות  ללא 
"לנצח על  כולו,  ולעולם  לנו  שבהיכל קודשו, לברכה 

מלאכת בית ה'."

הרב אלישע וישליצקי
להתבגר ולהתגבר במאבק על הבדידות, 

ועל הנצח מול העכשויות 
עם הניסיון לאחוז בשולי גלימת פרשת "וישלח" 
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זהות יהודית
הרב דוד לנדאו |  ממשנת הרצי"ה

א. מהי זהות יהודית?
זהות יהודית היא זו: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן 
לנו את תורתו”. היא מתחילה מראשית מחצבת גזעיותנו: 
"אשר בחרת באברם"1 והובטח לו "ואעשך לגוי גדול"2, 
ו"גוי גדול" הוא כמפורש במשנה תורה: "אשר לו אלהים 
קרובים אליו כד' אלהינו בכל קראנו אליו" ו"אשר לו 
חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת"3 – ו"עם זו 

יצרתי לי תהילתי יספרו"4.
הדברים מפורשים ומפורטים בספר "נצח ישראל" של 
המהר"ל מפראג פרק י"א, בהבחנה בין קדושת הפרט 
האישית, שהיא שייכת גם לאומות העולם וכדברי המדרש 
תנא דבי אליהו: "בין ישראל בין נכרי, בין איש בין אשה... 
הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה 
עליו" – שלעומת זה היא קדושת הכלל, הציבור, האומה, 
שהיא מיוחדת לישראל, כברכתנו זאת "אשר בחר בנו 

מכל העמים".
ב. האם ההגדרה הזאת עמדה במבחן ההיסטוריה? 
האם ההגדרה משתנה? האם חל משבר בזהות הזאת?

ההגדרה האלהית הזאת, המלאה בדבר ד' בתורה 

בנביאים בכתובים, היא נצחית ואינה ניתנת להשתנות, 
בשום אופן ועניין, למרות כל מיני פגיעות זמניות שקרו בה 
במשך שלשלת גלגולי הדורות. זה מתגלה ומתקיים במשך 
כל קיומה של האומה הישראלית והופעתה המופלאה 
בתורה פנימה וכלפי העולם כולו. "כי לא יטוש ד' את 
עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל ד' לעשות אתכם לו 
לעם"5. "וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם 
הוא להנחם"6. "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי 
מאתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמוט, אמר מרחמך 
ד'"7. "כה אמר ד' נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח 
וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, ד' צבאות 
שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום ד', גם זרע 

ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים"8.
זה בא לביטוי גם בגדולי הדעה של גרמניה - גיתה: 
"לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד, ַמְתוה ההנהגה 
האלהית בכתבי־הקודש את הדרך לכל האדם והעמים"; 
שילר: "כל הדכאון והשפל הפוגעים בעם האוניברסל־
הסתורי הזה, לא יוכלו להשמיד את זכותו הנשגבה ואת 
עז השפעתו בדברי ימי העולם". וגם בגדולי־הדעה של 

רוסיה - טולסטוי, שאמר: כשאני רואה יהודי, אני רואה 
נצח; וסולוביוב – בראותו  את ההיסטוריונים גֶרץ וֶרַנן 
מדברים על דוד ושלמה כמו שהם מדברים על נפוליאון 
וביסַמרק - השתומם, והוא מייעץ לגדולי־דעה שבעולם 
שראוי שתפילתם תהיה למען שלומם וטובתם של עם 

ישראל9.
 1. נחמיה ט ז.   2. בראשית יב ב.    3. דברים ד ז-ח.

 4. ישעיהו מג כא.   5. שמואל א' יב כב.  6. שמואל א' טו כט.
 7. ישעיהו נד י.   8. ירמיהו לא לד-לה.

 9. ע"פ שיחות הרצ"י עם ישראל עמ' 216-7.
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ַחר.  ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ
ֲעלֹות  ַעד  ִעּמֹו  ִאיׁש  ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו  ַיֲעקֹב  "ַוִּיָּוֵתר 
ַוֵּתַקע ַּכף  ְיֵרכֹו  ְּבַכף  ַוִּיַּגע  ָיכֹל לֹו  ִּכי ֹלא  ַוַּיְרא  ַחר.  ַהּׁשָ
ַחר  ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו. ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ
גנב  לו,  "אמר  ֵּבַרְכָּתִני."1  ִאם  ִּכי  ֲאַׁשֵּלֲחָך  ֹלא  ַוּיֹאֶמר 
אתה או קוביוסטוס אתה שמתיירא מן השחר? אמר 
זמני לומר  ומיום שנבראתי לא הגיע  לו, מלאך אני, 

שירה עד עכשיו"2.
סוגי  שני  מבטא  זה  עמוק  מדרש  בלילה.  המאבק 
מאבק, המתאימים לשני זמנים, עומק הלילה ולקראת 
חווה  שיעקב  מבאר  המלבי"ם1,  רבנו  השחר.  עליית 
נבואה מוחשית, ונאבק ממש בגופו עם איש המבקש 
להפילו. מאחר שאין קיום לעשו או למלכות אדום, אלא 
כשישראל חוטאים, מגמתו של המלאך להסית ולהדיח, 
ו"מלאך זה הוא סמא"ל שרו של עשו הנקרא סמא"ל 
ולהכותו  עיני האדם  וישעו, לסמא  כל חפצו  כי  עשו, 
בעיוורון ולעשותו סומא מעין השכלי, עד אשר לא יוכל 
הרואה לראות במראות האמת, לבוא ולראות פני ה', 
ולבוא בסוד ה' ליראיו בסתרי התורה, כי "הוא השטן, 

הוא מלאך המות, הוא יצה"ר" )ב"ב טז א(".3
למאבק שמימי זה ביטוי בשלושה ממדים מציאותיים, 
הרע,  יצר  הראשון,  במימד  להכריעו.  יעקב  של  ובידו 
למען  האדם  את  להחטיא  מנסה  שבנפש',  ה'עשו 
יטה.  לאן  חופשית  בחירה  ולאדם  ממשלתו,  תתרחב 
תוצאות המאבק בנפש, הן שישפיעו על המימד השני, 
הוא מאבק הטוב והרע בעולם הכללי, היינו, המאבק 
בין הקדושה לטומאה, בין האור לחושך, בין הרוחניות 
את  המחריבים  התוהו  לכוחות  התורה,  של  הטהורה 
ישראל  בין  המאבק  הוא  השלישי  המימד  העולם. 
בעולמו  הנאבקות  רוחניות  אידאות  כשתי  לאדום, 
רבקה,  של  ברחמה  שהתרוצצו  כשם  ה',  של  האחד 
"מריבים בנחלת שני עולמות". ההיסטוריה כולה תהווה 

ַחר." את זירת מאבקם, "ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהּׁשָ
בחשכת הגלות, 'פרק עשו את עולנו מעל צווארו'. 
אחר שרומי החריבה את בית המקדש השני, נתפזרה 
אומתנו בין אומות אדום. אף שבחסדי ה' שרדנו, מכל 
מקום נפגענו, "ַוַּיְרא ִּכי ֹלא ָיכֹל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע 

ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו"1 - באינקוויזיציה, בגירוש 
ובשואה  פוגרומים,  בשלל  הדם,  בעלילות  ספרד, 
הנוראה. בעולם הרוח אימץ לו עשו דת בדויה, הנצרות, 
את  מסלפת  האלוהיים,  הסדרים  כל  את  המטשטשת 
סגולת  את  ולרדוף  לעקור  ומבקשת  הקודש,  כתבי 

ישראל בטענה שמאמיניה הם 'ישראל החדשים'. 
גאולת  כששחר  ַחר".  ַהּׁשָ ָעָלה  ִּכי  ַׁשְּלֵחִני  "ַוּיֹאֶמר 
ומציאותה  הקמתה  ידי  על  להופיע,  מתחיל  העולם 
של מדינת ישראל - אור ותקוות העולם – נאלץ שרו 
של עשו לשנות טקטיקה. לא עוד מאבק עם יעקב, 
בעלות  הגלות.  חושך  אל  פנים', המתאים  אל  'פנים 
חדשים,  בפרצופים  יעקב  אל  מתראה  הוא  שחר, 
אתה,  קוביוסטוס  או  אתה  "גנב  יעקב:  ותגובתו של 

שמתיירא מן השחר?"  
גנב אתה? כגנב הבא בסתר, עשו מתיירא מן השחר, 
מאור הגאולה השלם. הוא יודע שכשעם ישראל ישוב 
ֶמׁש  לקומתו השלמה, אין לו, לעשו, קיום. "'ַוִּיְזַרח לֹו ַהּׁשֶ
וגו'1",  ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַאְּת ִסיָמן ְלָבֶניָך, ַמה 
ָּכְך  ּוְבַאּלּוָפיו,  ְּבֵעָׂשו  ּוְמַלֶהֶטת  ְבָך  ַמְרֵּפא  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַאְּת 
ֶמׁש ַמְרֵּפא ָבֶהן ּוְמַלֶהֶטת ְּבעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים.  ָּבֶניָך ְּתֵהא ַהּׁשֶ
ַמְרֵּפא ָבֶהן: 'ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא 
'ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא  ִּבְכָנֶפיָה4', ּוְמַלֶהֶטת ְּבעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים: 
ְוִלַהט  ִרְׁשָעה ַקׁש  ְוָכל עֵֹׂשה  ֵזִדים  ְוָהיּו ָכל  ַּכַּתּנּור  ּבֵֹער 

אָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא וגו'4."5
כחלק  ישראל,  ארץ  את  מאתנו  לגנוב  מנסה  עשו 
א ַיֲעקֹב ֵעיָניו  מניסיון להכשיל את המהלך האלוהי. "ַוִּיּשָׂ
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא ְוִעּמֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש"1.  הוא אינו 
מדינות  ראשי  עם  אלא  חמושים,  גייסות  עם  מתקדם 
אוחזי עטים, עטורי חיוך ידידותי, על מנת להחתימנו 
על הסכמי ויתור על ארצנו. תחת הכותרת, 'הזדמנות 
היסטורית', כבר הפילנו ברשתו כמה פעמים - סיני, 
הסכמי אוסלו, וגוש קטיף. הוא מנסה גם לגנוב את פני 
המדינה באמצעות קרנות המחזקות ערכים ומוסדות 
את  ומערבבות  ומחלישות  רגליה,  את  שממוטטות 
הצבא. הוא גונב את דעת הבריות בטיעונים צבועים 
והכרעות  כלכליים  חרמות  הגוררים  כיבוש,  על 

אנטישמיות באו"ם.
 או קוביוסטוס אתה? רש"י - גונב נפשות. כשאור 
הגאולה מתחיל לזרוח, שרו של עשו מפנה חלק גדול 
ע"י  הנפשות  את  גונב  הוא  נוצרי.  למיסיון  ממשאביו 
תרומות של 'קרנות ידידותיות', לקיים "ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור 
'ידו  ובתוך פשיטת  ַצִּדיִקם",  ִּדְבֵרי  ִויַסֵּלף  ֲחָכִמים  ֵעיֵני 
הנדיבה', מחדיר את דעותיו הארסיות בחיוך שטני, כדי 
מוסדות  מממן  הוא  הישראלית.  הזהות  את  לטשטש 
מחיקת  שעניינם  תקציב,  עתירי  תרבותיים  ואירועים 

ההבדל בין עם לעם, בין דת לדת ובין מין למין.
קוביוסטוס אתה? לר"ח ולתוספות - משחק בקוביא. 
יתמזל  ואולי  מקרה,  שהכל  מאמין  בקוביה  הְמשחק 
התרבות  ממילא  לחיים,  אלוהית  מגמה  כשאין  מזלו. 
מתדרדר,  המוסר  כאידיאולוגיה,  נהנתנית  נעשית 
הייאוש גובר, ועשו עסוק להפיץ כל זאת ב'הוליוודיות' 
היא  אף  בתאוות,  ספוגה  תרבות  של  ההצפה  שלו. 

בבחינת, "ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב"1.
של  השונות  התמנון  זרועות  עם  במאבק  הניצחון 
ִלְׁשּפֹט  ִצּיֹון  ְּבַהר  מֹוִׁשִעים  "ְוָעלּו  שיתקיים  עד   - עשו 
ֶאת ַהר ֵעָׂשו, ְוָהְיָתה לה' ַהְּמלּוָכה" - יוכל לבוא רק דרך 

ההכרה בשורשים הרוחניים של המאבק ומגמותיהם. 
בעומק העניין, תפקידו הרוחני וההסטורי של עשו 
הוא להביא את ישראל לייעודם, ולנאמנות לסגולתם, 
יתעלה  כשישראל  התנגדותו.  על  ההתגברות  ידי  על 
ברוחניותו, בדבקותו, ויסתלק מחסרונותיו, יסיים עשו 
את שליחותו האלוהית, כפי המשך המדרש, "אמר לו, 
מלאך אני, ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה 
עד עכשיו". השירה נאמרת דווקא בשעת השגת מטרתו 
הכללית, הזרחת אור האמונה בגאולת ישראל, כשמש 

בצהריים.
            1. בראשית לב                 2. חולין צא ב

            3. כלי יקר לב כה             4. מלאכי ג
            5. ב"ר עח
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הסליחה של האדם היא 
הבסיס לסליחה 

              של אלוקים
בשבוע שעבר ראינו שיחסי אנוש תקינים הם הבסיס ליחסי האדם ואלוקיו. 
הפעם נלמד שרק לאחר שבני אדם מסוגלים לסלוח זה לזה, גם אלוקים סולח 

לבני אדם.

אין יום הכפורים מכפר בכלל
ניתן היה לחשוב שאם האדם לא מרצה את חברו, אין יום הכפורים מכפר על 
עברות שבין אדם לחברו, אך על עברות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. 
אך חז"ל אומרים אחרת: "עבירות שבין אדם למקום - יום הכפורים מכפר, עבירות 
שבין אדם לחבירו - אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חברו" )משנה יומא פה, 
ב(. אם האדם לא ריצה את חברו, אין יום הכפורים מכפר בכלל, לא על עברות שבין 
אדם לחברו ולא על עברות שבין אדם למקום. וכפי שלימדנו הרצי"ה "הכפרה 
תלויה בסדור העניינים בינינו לבין חברינו... יש כאן קביעה הלכתית: אם יש מחיצות 
בין אדם לחבירו, רחמנא ליצלן, יום הכפורים איננו!" )שיחות הרצי"ה 'חברתיות', 
תשל"ה – תודה לידידי הרב יוסי לוי על ההפניה למקור זה; וראה: הריא"ף ועץ 
יוסף על עין יעקב יומא שם(. ולכן, אם יש פגם במצוות בין אדם לחבירו, הרי שישנו 

פגם במצוות שבין אדם למקום.

הסליחה של אלוקים
בספר בראשית לא מצינו שאלוקים סולח לבני האדם. אדם, חוה והנחש חוטאים 
וחטאם לא נסלח, אלא נגזר על הנחש ללכת על גחונו ולאכול עפר "ַעל ְּגחְֹנָך ֵתֵלְך 
ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך" )בראשית ג, יד(. כמו כן, נגזרו על האדם עבודה לפרנסתו 
ומיתה "ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת ִּכי ָעָפר ַאָּתה 
ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב" )שם יט(. בנוסף, נגזר על חוה צער הלידה "ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנְך 
ְוֵהרֵֹנְך ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים" )שם טז(. קין רוצח את הבל וחטאו של קין לא נסלח אלא 
נגזר עליו להיות נע ונד בארץ )בראשית ד, יב(. דור המבול חוטא ונגזר עליהם 
להימחות במבול "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם 
ָמִים ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם" )ו, ז(. דור הפלגה חוטא  ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף ַהּׁשָ
ם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו  וה' מפיץ אותם על פני כל הארץ "ַוָּיֶפץ ה' אָֹתם ִמּׁשָ
ִלְבנֹת ָהִעיר" )יא, ח(. אנשי סדום חוטאים והעיר סדום נהפכת "ַוַּיֲהפְֹך ֶאת ֶהָעִרים 

ָהֵאל ְוֵאת ָּכל ַהִּכָּכר ְוֵאת ָּכל יְֹׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה" )יט, כה(.
לעומת זאת, החל מספר שמות ואילך, אנו מוצאים שאלוקים סולח לבני האדם. 
לגבי חטא העגל נאמר "ַוִּיָּנֶחם ה' ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו" )שמות לב, 

יד(. לגבי חטא המרגלים נאמר "ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך" )במדבר יד, כ(.
מה פשר השינוי ביחס בין אלוקים לבני האדם? מדוע בספר בראשית המושג 
סליחה אינו מופיעה בהקשר לחטאי בני האדם ואילו בספר שמות ואילך המושג 

סליחה מופיע?

הסליחה של האדם
שמעתי הסבר נפלא מאת הרב יונתן זקס, הרב הראשי הקודם של בריטניה. 
ספר בראשית מלא במערכות יחסים מורכבות בין אחים: קין והבל, יצחק וישמעאל, 
יעקב ועשו, יוסף ואחיו. אך אם נעיין בסוף של כל סיפור נגלה התקדמות מפליאה. 
אנו מתחילים משפל המדרגה שקין רוצח את אחיו הבל "קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים 
ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה". אך לאחר מכן אנו מתקדמים מעט ויצחק וישמעאל קוברים ביחד 
את אביהם "ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו. ַוִּיְקְּברּו 
אֹתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו" )בראשית כה, ח-ט(. לאחר מכן ישנה התקדמות נוספת 
ֵקהּו  כשיעקב ועשו נפגשים יחד "ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיּׁשָ
ַוִּיְבּכּו". אך לאחר מכן כל אחד הולך לדרכו "ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה. 
ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה" )שם לג, טז-יז(. לאחר מכן אנו מתקדמים עוד יותר ויוסף סולח 
לאחיו "ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני 
ק ְלָכל ֶאָחיו  ֱאֹלִקים ִלְפֵניֶכם...ְוַעָּתה ֹלא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱאֹלִקים...ַוְיַנּׁשֵ
ַוֵּיְבְּך ֲעֵלֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו" )שם פרק מה, ה-טו(. ולאחר מיתת יעקב 
כשהאחים חוששים מנקמת יוסף, הוא מרגיע אותם "ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו 

ִּכי ֲהַתַחת ֱאֹלִקים ָאִני. ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשֹה 

ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב" )שם פרק נ, יט-כ(.
ניתן לומר שפסגת ספר בראשית היא היחס בין שני אחים נוספים, אפרים 
ומנשה. אף שיעקב העדיף את אפרים, האח הצעיר, על פני מנשה אחיו הבכור, 
מנשה לא קינא באפרים והיחסים הטובים ביניהם נשמרו. ולכן כל אב בישראל מברך 
את בניו לזכות להיות כאפרים וכמנשה שחיו מתוך אחוה ושלום וללא מחלוקת. 
"הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך אלקים כאפרים 

וכמנשה" )רש"י מח, כ(.
ולכן, ספר בראשית מסתיים בתקווה שאחים יכולים לחיות זה עם זה בשלום 
)כמו מנשה ואפרים( ושאחים יכולים לסלוח זה לזה )כמו יוסף ואחיו(. ולכן הסליחה 
של אלוקים לבני האדם מופיעה רק בספר שמות, רק לאחר התהליך של ההתקדמות 
ביחסים בין האחים. רק לאחר שבני אדם מסוגלים לסלוח האחד לחברו, גם אלוקים 

סולח לבני אדם.
natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

האמת 
והמוסר

חלק ז

נתן קוטלר

רונית לוינשטיין
במלאת שנה לפטירתה של

בס״ד

נקיים ערב לזכרה
במוצש״ק ״וישלח״ אור לי״ח כסלו

בחדר האוכל במכינה בעלי
בשעה 20:00
הציבור מוזמן

עליה לקבר תתקיים למחרת
ביום ראשון י״ח כסלו

בשעה 15:00
בהר המנוחות
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מכון מאיר שמח להזמין את הציבור 

ליום עיון לקראת חנוכה 
שיתקיים ביום חמישי כ"ב כסלו התשע"ז 

בבית המדרש הישן שד' המאירי 2 ירושלים

"והדליקו נרות בחצרות קודשיך..."

14:15 – סא"ל במיל' יוני שטבון )מחבר הספר "תחת אש"(
            גבורה בשדה הקרב ובחיי היום יום 

15:15 – הרב ערן טמיר 
            גבורה ישראלית

16:15 תפילת מנחה 
16:30 – הרב אייל ורד

           "מה רבים הסיפורים – סיפורי חסידים להדלקת נרות"
17:30 - הרב מרדכי ענתבי  

           זמן הדלקת נרות – מוצאי שתי שבתות
18:30 - הרב אורי שרקי 

            מעט מן האור 
19:30 - ערבית 

20:30 - הרב צבי נחשוני  
            חנוכה – "בימים ההם בזמן הזה"

21:30 - הרב יורם אליהו 
            רבים ביד מעטים – חנוכה על פי הנתיבות שלום

23:30 - הרב אלישע וישלצקי 
            לימוד מקורות בנושא: "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה"

יום העיון ישודר בערוץ מאיר 
עזרת נשים פתוחה 

בחסות משפחת ונגרובסקי לע"נ האם שרה ע"ה 

"בימים ההם בזמן הזה..."

מכון אורה מזמין את ציבור הנשים והבנות

ליום עיון לקראת חנוכה 
שיתקיים ביום שני י"ט כסלו התשע"ז

במכון אורה, כנפי נשרים 3, גבעת שאול ירושלים.

9:00-10:00 הרב יואב מלכא
               כנגד כל הסיכויים - סוד ההצלחה של עם ישראל.

10:00-11:00 הרב  שלום ראפ
                        חנוכה- הכנה לדורנו

11:00-12:00 הרב יהודה בן ישי
                        המבדיל בין אור לחושך

12:00-13:00 הרב ערן טמיר
                        מלחמת ה"נמרים"

הפסקה
15:30-16:30 הרבנית נעמי בן נתן

                       החינוך הטהור
16:30-17:30 הרב יעקב שמעון

                 תרבות הפנאי
17:30-18:30 הרב אריה מרזר

                 בין יוון לישראל
18:30-19:30 הרבנית נעמה אתרוג

                 מצוות החג- נר איש וביתו.

עלות: 20 ₪ לשיעור , 50 ₪ לחצי יום, 90 ₪ ליום מלא

בואו בשמחה! בית מכון אורה

להפטרה
הרב יואב אוריאל

 רמב"ם יומי / ד"ר מיכאל אבולעפיה

להתגבר על הכעס
כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה הבעלים חייבין 
לשלם שהרי ממונם הזיק שנאמר )שמות כ"א כ"ה( כי יגוף שור איש 
את שור רעהו וכו' אחד השור ואחד שאר בהמה חיה ועוף לא דיבר 

הכתוב בשור אלא בהווה )הלכות נזקי ממון א, א(

ארבע אבות נזיקין הם כנגד ארבע סוגי נפילות. 

השור הוא מלשון הסתכלות לפי הפסוק: ''ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו 
ְוֹלא ָקרֹוב'' )במדבר כד, יז(. הלב הולך אחרי העיניים על פי "העין 
רואה והלב חומד והגוף עושה את העברה" )רש"י במדבר טו, לט( 
ולכן החיים והמוות ביד ה... עין! יש הזק ראיה ויש עין רעה, כלומר 
יש הסתכלות ביקורתית שפועלת על המציאות אם רק ניתן למבט של 
הזולת להוביל אותנו. אם זה קורה לנו, מלמד אותנו רבי נחמן כי יש 
לנסות ולהבין מהי הסיבה שזולתי מסתכל עלי בצורה שלילית ועל 

ידי כך לא אהיה תלוי במבט השלילי שלו עלי. 

הבור הוא כנגד שעמום הריקנות כמו ''ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמים'' 
)בראשית לז, כד(. למשל ריבוי התמונות הרצות לנגד עיני המביט 
באינטרנט עלול לגרום לו ריק פנימי ציורי, שעמום, חוסר בציורים 
פנימיים. הבור ריק כי אין בו מים ואין מים אלא תורה. כל הנזקים 
נגרמים מחוסר תוכן עמוק, מחוסר נוכחות בבית מדרש. "עשה לך 
רב וקנה לך חבר" )אבות א, ו(, פירושו: חייה את התורה, עסוק בה. 
אדם שאינו עוסק בה עלול להרגיש סוג של הפקר, 'נחשים ועקרבים' 

)רש"י, שם( יכולים תמיד להזיק. 

המבעה הוא השן כלומר מותרות האוכל, כל מה שאנחנו מכניסים 
לפה והוא בעצם מיותר. דור של פינוק. אם לפני 70 שנה היינו בכלא 
של עוני היום אנחנו חיים בכלא של זהב. כמו שאז היה צריך ללמוד 
להסתדר בלי, היום עלינו ללמוד להסתדר עם יותר מדי. השפע ממלא 
את העולם הציורי בישות עד שאין ציור עצמי. המשל הוא התינוק. 
התינוק בוכה ורוצה לשתות בקבוק. והאם אינה מפנקת אותו אלא 
מאפשרת לו לפעמים להמתין. רוב הפעמים כמובן היא מאוד נוכחת 
וטובה וחמה אבל לפעמים היא אינה פנויה והוא ממתין מספר שניות. 
כך הוא לומד לצייר את הבקבוק החסר והוא יודע לדחות סיפוקים. 
אם כן אכילת יתר גם גורמת לחוסר יכולת לדחות סיפוקים כלומר 
לצייר את החסר כמו 'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה' 

)תענית ל, ב(.

וההבער, האש, של הכעס, כלומר ההרס, העובר מאדם לאדם. 
מתנה מורעלת שרק עליך לעצור. כי המנהל כועס על המזכירה שלו, 
שכועסת על המנקה, שכועסת על בעלה בסוף יום העבודה, שכועס 
על הילד הגדול שכועס על הילד הקטן שבועט בתיק שלו...  לפי 
ֶדה''  הפסוק ''ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהּשָׂ
)שמות כב, ה(. הכל מסתבך ובעצם נגרם מכך שכביכול אין לך על 

עצמך שליטה כי אתה נפעל. 

ה' רוצה מאיתנו שנשמור על עינינו, והכוונה שנראה בעיקר את 
הטוב, ונתמלא בתוכן עמוק של תורה, ונדע לדחות סיפוקים כדי 

שבסוף נדע להתגבר על הכעס... 

הלכות נזקי ממון )א-ז( 
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שאלה: רוב נישואינו אנו מצויים במריבות ואפשר לומר שדי התעייפתי 
מזה. אני כבר לא מצליחה לראות, את הגבר שראיתי אז.. שכל כך 
רציתי. אין שום דמיון בין שתי הדמויות. אם אלה חיי נישואין - למה לי ?

תשובה: שאלתך כל כך נפוצה. גברים ונשים כאחד שואלים וחושבים כך. ישנם 
כאלה שחושבים שככלל - אין לצפות לחיי נישואין מאושרים, כי "אלה החיים". 
אבל מנגד, חשוב וצריך לדעת את האמת שבחיים. אם הקב"ה ציווה עלינו 
את חיי הנישואין בקדושה, נטע בנו רצון לחיי נישואין מהנים ומאושרים וגם 
שידך אותנו - אז זה אפשרי! בבראשית רבה )סח-ד( מובא, על אותה מטרוניתא 
ששאלה את ר' יוסי בר חלפתא, מה עושה הקב"ה מיום בריאת העולם. ענה 
לה "יושב ומזווג זיווגים...". לאחר שהיא מנסה לעשות כן ומבינה את גודל 
המשימה ומורכבותה, אמר לה: לא כך אמרתי לך? אם קלה היא בעינייך קשה 
היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. מה עושה להן? מזווגן בעל כרחן שלא בטובתן 
)בהסכמתם(, הה"ד )זהו שכתוב(: )תהלים סח( "אלהים מושיב יחידים ביתה 
מוציא אסירים בכושרות", מהו "בכושרות"? - בכי ושירות, מאן דבעי אומר 
שירה )מי שמסכים ורוצה בזיווג אומר שירה משמחת הזיווג( ומאן דלא בעי בכי 

)ומי שאינו רוצה, על כורחו ישא את זיווגו, ואפילו בבכי(".
מעניין שהציפייה המודרנית שמה שבא "מלמעלה" אמור להיות "קליל ובזרימה", 
איננה עולה עם המדרש הנ"ל... אלא שזיווג משמים בא להכשיר אותנו לטוב 
הראוי לנו. כעת הבחירה היא בידינו, מה לעשות עם מה שקיבלנו. על-כן עדיף 

לשמוח בנישואין. עלינו לעמול כדי שההנאה והאושר יהיו מנת חלקנו. 
העמל- דרך תהליך המודעות והבחירה.

הקב"ה ברא את עולמו, כדי להיטיב עמנו. את טובתו של הקב"ה אנחנו מקבלים 
בהתאם לגודל הכלים שאנו מכינים.

ה"כלים" שלנו הם האמונות, ההרגלים, המחשבות והמידות, שפיתחנו במהלך 
חיינו. הדרך לתיקון ה"כלים", כוללת את תהליך המודעות והבחירה. המודעות 
לכלים שברשותנו, ואח"כ הבחירה מה לקבל או לשנות - שהיא משימת חיים.
כשזוג מתחתן, הם רואים זה בזה את הטוב הגלוי והצפון בהם ולכן כל כך 
שמחים ומאושרים. לאחר הנישואין, יש צורך בתהליך של גילוי הטוב הצפון 
שבכל אחד. זוג שיתייחס כך אל נישואיו, יידע שהוא ניגש למשימת ה"חפירות" 
)תרתי משמע(, מתוך ידיעה מתמדת שהטוב הזה אכן קיים. כל עוד נחמד לבני 
הזוג ויש זרימה  ואווירה טובה אין הם בודקים בדרך כלל )וכדאי לבדוק..(: 
"מה בהתנהלות שלי, במחשבות ובאמונות, גרם/יצר את ההנאה המשותפת 
הזאת"? כשיש מודעות, בעקבות השאלות והגילויים, חוזרים על אותן התנהגויות 

וחיים בנינוחות. אך כדי להיבנות ולהתפתח נוצרות התנהגויות שאינן מודעות. 
התנהלות לא מודעת, עלולה ליצור קונפליקטים ורגשות שליליים בין בני הזוג. 
זה הזמן להתחיל עם ה"חפירות" הללו. משימת המודעות היא הדדית. כאשר 

בראש וראשונה, כל אחד חופר ובודק את עצמו בלבד: 
1."מהי המחשבה שעלתה בתוכי, שיצרה את הפעולה/אמירה שלי כלפי אשתי/

בעלי?". לדוגמא, אשה מתריסה כלפי בעלה: "אני עובדת כל כך קשה ואתה 
עוד דורש ממני ורואה רק את עצמך.." המחשבות שאולי קדמו לטענה:"הוא 
כזה אנוכי, איך לא ראיתי את זה קודם..", "הוא לא מעריך את המאמצים שלי... 

צריכה ללמד אותו...". "נמאס לי להיות שפחה בבית הזה..." 
2. "מהן האמונות שלי"? לדוגמא: "גבר לא מבין אם לא מסבירים לו או מוכיחים 
אותו", "אני צריכה להוכיח תמיד עד כמה אני בסדר", "אכלתי אותה עם הבן-

אדם הזה... הפסדתי את הבחור הקודם שהציעו לי..."
3. "מהם ההרגלים שלי"? לדוגמא:"אין לי סבלנות לחכות עד שהוא יעשה..", 
"אני 'דוגרית' ותמיד אומרת בפנים מה שאני חושבת..", "אני ממשיכה כמו בבית 
ההורים  שתמיד חינכו/אמרו/עשו..", "ככה אני! זה האופי של! אין מה לעשות...".

הבדיקה של השאלות הללו ושכמותן, מאפשרת כעת שאלה עצמית:
4."האם זה נכון/ טוב/ מקובל/ראוי?" שאלה כנה, מזמינה תשובה ספציפית 

נכונה למצב נתון, שמאפשרת להגיע לשלב הבא:
5. "מה אני בוחר/ת עכשיו לחשוב/להאמין/לתרגל /לשנות, כדי שיהיה לנו טוב 

ביחד"?
משימת המודעות והבחירה היא משימה מורכבת ובזכותה מתפתחת האישיות 
העצמית שנבראה בצלם אלוקים, באמצעות הנישואין. ראוי ללמוד ולתרגל 
ביסודיות, בידיעה שזו עבודת ה'. אם נזכיר לעצמנו שהקב"ה הניח אותנו 
בעולם בכוונת מכוון כדי "לעבדה ולשמרה", נוכל בוודאי גם להגיע ל"כשמחך 

יצירך בגן עדן מקדם.."
 

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

אסתר אברהמי

הנאה ו"חפירות" בנישואין

סדרת העשור
של ערוץ מאיר לילדים!
meirkids.co.il עכשיו באתר 

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8<
אבל אולי תתעקש ותאמר: הבריטים כבשו מן הטורקים, אם כן זה שלהם.  מעניין 

מאוד.  ואולי יואילו להסביר לי כיצד זה שייך לטורקים?
אם כן התמונה ברורה, יש כאן שרשרת מושחתת של גנבים, כאשר גנב מוסר לגנב.

- הטורקים גנבים
- הבריטים גנבים
- הירדנים גנבים
- הערבים גנבים

- ולעומתם היהודים בעמונה אינם גנבים.
אבל כמו שכתב מרן הרב באגרתו לקרן קיימת לישראל: אנו מוכנים לנהוג לפנים 
משורת הדין, ולשלם על אדמות שהן בעצם שלנו, כמו שעשה אברהם אבינו במערת 
המכפלה, יעקב אבינו בשדה בשכם ודוד המלך בהר הבית )מאמרי הראיה 253(.

אבל - עד כאן!  קץ לחושך!  לא מעבר לזה!  יש גבול לשלטון הגנבים!  יש גבול 
לממלכת השקר!

"נתתי אותה לכם מורשה" )שמות ו ח( "לזרעכם ונחלו לעולם" )שמות לב יג(.

  bneyzion.co.il מרכז חיי"לקבלת טור זה וטורים נוספים במייל - ניתן להירשם באתר"
מרכז חדש לאלמנים ואלמנות צעירים, מזמין אותך להצטרף 

למעגל חברתי תומך ומעצים )עלות סמלית(
www.chyay.com 054-3388331 לפרטים נוספים
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ְּבׂשֹוָרה ָקָׁשה: ַהְּפִלְׁשִּתים ּתֹוְקִפים!]1[.
ָאְמָנם ֶזה ֹלא ָחָדׁש. ָּכל ַהְּזַמן ֵהם ּתֹוְקִפים. ְּכָבר ַּכָּמה 

ֵמאֹות ָׁשִנים ֵהם ְמִציִקים ְלַעֵּמנּו.
ֲאָבל ָלָּמה ַעְכָׁשו? ֲהֵרי ַעם ִיְׂשָרֵאל ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ִמָּכל 

ַהֵּלב, ֵהִסיר ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה, ָצמּו, ִהְתַוּדּו לד': ָחָטאנּו]2[.
ִנָּיה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע: ִאם  ֻּכָּלם ַמִּכיִרים ֶאת ַהַּפְרִׁשָּיה ַהּׁשְ
ִנְׁשַמע ְלקֹול ד', ָאז הּוא ִיְׁשמֹר ָעֵלינּו ְוֵייִטיב ָלנּו. ִאם ֵּכן, ָהָיה 
ַמְתִאים ֶׁשַעְכָׁשו ִיְהֶיה ָלנּו טֹוב?!  ִּבְמֻיָחד ַאֲחֵרי ֶׁשִהְבַטְחִּתי 
ָלָעם ְּבֵׁשם ד', ֶׁשִאם ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה "ְוָהִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל ד' 

ְוִעְבדּוהּו ְלַבד, ְוָיֵצל ֶאְתֶכם  ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים" ]3[.  
ְׁשֵאָלה טֹוָבה, ָנכֹון?

ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ָמה ַהְּתׁשּוָבה?!
ִהיא ְּפׁשּוָטה ְמאֹד: ֶזה ִנָּסיֹון!!  ֶזה ִנָּסיֹון, ְּכֵדי ִלְראֹות ִאם 

ָהָעם ִיְתלֹוֵנן "ָעִׂשינּו ְּתׁשּוָבה ְוֶזה ֹלא הֹוִעיל".ָלֵכן ֲאִני ׁשֹוֵתק,  
ּוְמַחֶּכה ִלְראֹות ָמה ִּתְהֶיה ְּתגּוַבת ָהָעם.

ֲחֵרׁש  ְוִהֵּנה ִנָּגִׁשים ֵאַלי ֲאָנִׁשים ַרִּבים ּוְמַבְּקִׁשים "ַאל תַּ
עֹק ֶאל ד' ֱאֹלֵקינּו, ְויֹוִׁשיֵענּו ִמָּיד ְּפִלְׁשִּתים"]4[. ִמֶּמּנּו  ִמזְּ

ִהֵּנה ֵהם ָעְמדּו ַּבִּנָּסיֹון! ֵהם ֹלא ִמְתלֹוְנִנים! ֵהם ֹלא ָּבִאים 
ִּבְטָענֹות!  ַרק ְמַבְּקִׁשים ֶׁשַאְמִׁשיְך ְלִהְתַּפֵּלל.

ִהְקַרְבִּתי ְטֵלה ָחָלב ֶאָחד ְלעֹוָלה לד', ָטֶלה ְקַטְנַטן ֶׁשֲעַדִין 
יֹוֵנק ָחָלב ֵמִאּמֹו, ְוִהְתַּפַּלְלִּתי ֶאל ד'.]5[.  וב"ה, ד' ָעָנה ִלי ]5[. 

ֵאיְך ָעָנה ִלי?  זֹאת ֵּתְדעּו ַּבֶּפֶרק ַהָּבא.

1.  שמואל א  ז  ז.                 2.  שם   ג-ו.
3.   שם  ג.                             4.  שם  ח.

5.  שם  ט.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 16   ַהְּפִלְׁשִּתים ּתֹוְקִפים
לילדים
באהבה

הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

מתקרבים לחנוכה ומתחילים 
להריח את הסופגניות באוויר! 

♥
טוק טוק מיוחד לכבוד חנוכה יחכה 
לכם באתר בימים הקרובים ואיתו 

המשך חגיגות העשור! 

♥
משחק הטריוויה הגדול ביותר של 
ערוץ מאיר לילדים יתחיל השבוע 
ואתם מוזמנים בינתיים להיכנס 
ולראות את כל הפרקים באתר 

כדי שתדעו לענות על כמה שיותר 
שאלות, תצברו הרבה נקודות ותזכו 

בפרסים שווים! 

שלום ילדים!
כשיעקב יצא מארץ כנען הוא הלך לבד, ברח מעשו אחיו. 

בפרשה שלנו יעקב חוזר לארץ  אבל הוא כבר לא לבד, יש לו נשים וילדים, הרבה 
עבדים וצאן. 

גם עשו כבר לא לבד מאז המריבה על ברכות יצחק. הוא שולט על עם רב 

ומספרים לנו בפרשה שגם לו כבר יש ילדים ומשפחה גדולה והוא מגיע למפגש 
עם יעקב עם 400 לוחמים. 

יעקב חושש מהמפגש עם עשו אחיו ועושה הכנות אליו. שלושה דברים חשובים 
הוא עושה - דורון, תפילה ומלחמה. 

הוא שולח שליחים ומתנות לקראת עשו שישמחו אותו, הוא מתפלל לה' שיעזור לו 

ויהיה איתו בעת המפגש, ויחד עם זאת הוא מחלק את המחנה שלו לשני חלקים 
ומכין אותם להילחם אם יהיה צורך. 
האחים נפגשים, בוכים ומתפייסים. 

יעקב מלמד אותנו כאן איך מתכוננים בחיים למפגשים חשובים ואיך אפשר לגרום 

להתפייסות בין אחים או חברים או סתם בין שני אנשים שרבו. מהמפגש בין האחים 

אנחנו גם יכולים ללמוד לסלוח ולהתפייס.

לפעמים אנחנו רבים ושוכחים על מה רבנו בכלל, אבל לא מוכנים לסלוח וממשיכים 

לכעוס או לא לדבר עם מישהו שקרוב וחשוב לנו. בואו וננסה לא לתת לזה לקרות, 

הכעס והטינה לא נותנים לנו כלום. נסו לחשוב על חבר אחד שקצת כעסתם עליו 

ותרצו להשלים איתו בימים הקרובים ותראו שיהיה לכם יותר טוב ושמח בלב.  

.שבת שלום, אהבה פז.
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

הלאמתנו בנחלת ד' קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. "כח מעשיו 
הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים"

ערכנו, לקויה היא הבנת העמים את חשקנו ואת המעוף האלהי שבחיי ... ואם שטוחה היא הכרתנו את עצמנו, שטוחה היא הכרת העולם את 
נשמתנו...  )אורות, ישראל ותחייתו ח(

הרב שלמה אבינר

ם הגנב? ׁ עמונה – מי שְְִָ
אמר רשע אחד: אם חוזרים על שקר פעמים רבות, 

הוא הופך לאמת.
כך חוזרים שוב ושוב על השקר שאנשי עמונה גנבו 
אדמות של ערבים, עד שכבר רבים מאמינים בזה.  אך 

לאמיתו של דבר, זה השקר הגדול שבשקרים.
כמובן, אסור לגזול מגוי. כך נפסק, שגזל הגוי אסור, ולא 
עוד אלא שיש בזה גם חילול השם, שמא ילינו הגויים 

שד' בחר לו כעם סגולה עם של גנבים.
אבל מניין לנו שאדמות אלו שייכות באמת לערבים?  
אין אדם ישר בעולם שיכחיש שמימים ימימה ישב עם 
ישראל בציון.  אם כן, על הערבים להוכיח את בעלותם 

כיצד פתאום זה שלהם.
כולם יודעים שיש שתי דרכים: שטר וחזקה.  המובן של 
חזקה הוא: מי שיושב על אדמה, הריהי שלו.  אך אין 
זה מדויק: החזקה אינה יוצרת בעלות אלא מעידה על 
בעלות!  "חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה".  כלומר 
אם אדם טוען: קניתי ממך אדמה זו, אבל השטר אבד 
לי, אך העובדה שאני יושב פה זמן רב ולא אמרת לי 
מאומה, סימן שהיא שלי – הרי יש כאן חזקה.  אבל 
אם אדם טוען: עובדה שאני יושב כאן, ומה איכפת לך 
איך זה הגיע אליי - בזה לא אמר כלום.  לכן בנדון דידן 
העובדה שערבים יושבים שם אינה מוכיחה דבר, אלא 
אם כן יציגו שטר.  מלבד זאת, הם אינם יושבים שם...
אם כן, נעבור לשטר, המעיד על מכירה.  אין לכל 
הערבים האלה שום מסמך המעיד על כך שמכרנו להם 
אדמה זו.  אם כן, הם גזלנים.  כמו שכתב רבנו הרב 
צבי יהודה בכרוז "למען דעת": "לפיכך אחת ולתמיד 
הדברים ברורים ומוחלטים, כי אין כאן שום שטחים 
ערביים ואדמות ערביות, אלא אדמות ישראל, נחלות 
אבותינו הנצחיות, אשר אחרים באו ובנו עליהם שלא 
ברשותנו ונוכחותנו, ואנחנו מעולם לא עזבנו וניתקנו 

את נחלת אבותינו".
שמא תאמר: אותם ערבים קיבלו אדמות אלו ממלך 
ירדן, כי היו אלו אדמות מדינה שלו.  שוב חוזרת 
השאלה: וכיצד הן של מלך הירדן?  האם יש לו שטר 

שמכרנו לו?  שנתנו לו במתנה?  לא ולא!  אם כן, 
מלך ירדן ומדינת ירדן הם הגזלנים ולא אנשי עמונה.

ואולי עוד תטען: הבריטים הם שנתנו את יהודה ושומרון 
למלך ירדן.  אך גם כאן אנו שואלים: כיצד שטח זה שייך 
פתאום לבריטים? האם מכרנו להם, - כמו שאינדיאנים 
מכרו את ניו יורק לאמריקאים ב-24$?!  או שמא נתנו 
להם במתנה?  ודאי לא.  אם כן, הבריטים הם הגנבים.
יתר על כן, בהתחלה הוחלט על ידי חבר הלאומים 

בהחלטת סן רמו, להקים מדינה ליהודים בכל גבולות 
ארצנו התנ"כיים הרחבים, ובריטניה קיבלה מנדט כדי 
לבצע זאת.  אך הם רימו ושיקרו ובגדו, ונתנו חלק 
ענק למלך ירדן.  מהלך זה לא אושר מעולם על ידי 
חבר הלאומים, ולא אושר על ידי אף מדינה בעולם 
מלבד אפגניסטן.  אם כן, גם כלפי חבר הלאומים, 

הבריטים הם גנבים.
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