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1122 גליון   | ה'תשע"ז  סיון  ט'ו  בהעלותך  פרשת  שבת   |  בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה
זכור את אשר עשה ד' 

למרים
בסיום התפילה נוהגים לזכור כמה מהדברים היותר חשובים מתולדות 
עם ישראל, והשלכתם לימינו, כגון יציאת מצרים, מעמד הר סיני, ההתנפלות 
של עמלק על ישראל במטרה להשמידו, והחובה למחות את זכרו, וכן 
זוכרים את אשר הקצפנו את השם אלקינו במדבר בחטא העגל, חטא 
המרגלים ועוד, יוצאת דופן מכל הזכירות היא הזכירה "זכור את אשר 
עשה ד' אלקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים". לכאורה חטאה של מרים 
הוא עניין פרטי. בסך הכל דיברה לשון הרע על משה אחיה – בחוג פרטי 
בתוך המשפחה. ובכל זאת אלפי שנים אנו מצווים לזכור את חטאה ואת 
עונשה ככתוב, "והנה מרים מצורעת כשלג... ותסגר מרים מחוץ למחנה 
שבעת ימים". באה התורה ללמדנו כמה חמור חטא לשון הרע, ואין זה 
משנה אם מַדּברי לשון הרע הם אנשים חשובים בישראל, כמו מרים 
הנביאה. וכן ללמדנו שאת רוב לשון הרע מדברים בקרב בני המשפחה, 
דהיינו אחים על אחים, איש על אשתו ולהפך, הורים על ילדיהם ולהפך, 
חמות על כלתה וכלתה על חמותה וכו'. וכשם שמרים הנביאה נענשה 
למרות מעמדה וכבודה, ואף שזה נעשה בתוך המשפחה, כן גם אנו צריכים 
לקחת בחשבון את גודל ועומק הדין של מדברי לשון הרע – על עצמם, 
על משפחתם, ועל עמם. את הדברים הללו צריך לזכור כל אדם בכל זמן 
ובכל מקום. לכן אנו זוכרים בכל יום את אשר נעשה עם מרים - ללמוד 

לקח ולטהר את לבנו ופינו.

נכון לעכשיו, זכינו ובדורנו נטע הקב"ה נשמה טובה ומאירה בתוכנו, 
את הרב ישראל מאיר הכהן זצ"ל, אשר זיכה את ישראל בין השאר בספרו 
הידוע 'חפץ חיים' על שמירת הלשון בהלכה ובאגדה. כל הלומד ומשתדל 
לקיים את שמירת הלשון מתוך ספרו, ומטהר את מחשבותיו, את לשונו ופיו, 
בזה הוא משנה לטובה איכות החיים האישיים, המשפחתיים, החברתיים 
והלאומיים. אשרי מי שקובע עתים בכל יום ללמוד את שמירת הלשון, 
יתקיימו בו דברי דוד מלך ישראל נעים זמירות ישראל, "לכו בנים שמעו 
לי, יראת ד' אלמדכם מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור 
לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש שלום 
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

דיבוק חברים
 כפי שראינו1, הישיבה בנויה משלוש קומות: "שימוש 
חכמים, דקדוק חברים ופלפול תלמידים". המדרגה 
השנייה בשלישיה הזאת היא: "דיבוק חברים". אחרי 
ההשלמה הגדולה של "שימוש חכמים", יש צורך לא 
פחות מזה בחברים טובים: ו"איש לאחיו יאמר חזק". 
כך היא מציאותה של הישיבה: שיעורים וחברותא. 
יש הקפדה גדולה כלפי מי שרוצה להתקבל לישיבה, 
שתהיה לו חברותא כבר בימים הראשונים. עניינה 
של הישיבה הוא לימוד תורה בציבור, ולא לימוד 
של יחיד אפילו בשקידה עצומה. "הרבה למדתי 

מרבותי, ומחבירי יותר מרבותי"2.
 אבל, כמובן, יש מדרגות. שימוש חכמים הוא הצד 
העליון, מה שכולל גם את ההרחבה, ההעמקה 

והפלפול, וגם את היחס האישי והדבקות בתלמידי 
חכמים. אבל יש גם צורך בחברים, לא חברים עמי 
הארץ או חברים מקולקלים, חס ושלום, אלא חברים 
בלימוד תורה ולימוד אמונה, "שמחדדים זה את זה"3, 
מעירים ומאירים זה לזה מתוך התחברות, שייכות 

ויניקה הדדית. "קנה לך חבר"4.
 ישנה גם גרסא: "דקדוק חברים", אבל היא אינה 
סותרת את הגרסא: "דיבוק חברים". לעומת המרחב 
הגדול של "שימוש חכמים", הביטוי "דקדוק חברים" 
הוא מדרגה קטנה יותר ומפורטת יותר על משקל 

"דקדוק באותיות"5.
 בראשית לימודו של אבא הרב זצ"ל אצל הגאון רבי 
ראובן זצ"ל מדווינסק, היה הוא צעיר מאוד. רבי ראובן 
כתב תשובות ארוכות והתבסס על דברי הראשונים 
ולא על סברות. יש מדבריו שמובאים בספרים של 
לומדים אחרים, ובאחד מהם נמצאת ההגדרה של 
דרך לימודו: "וסברות מעצמי אין דרכי לומר, רק 
להבין דברי הראשונים". כמובן, מתוך התעמקות 

בדברי הראשונים מתגלות ומתחדשות סברות, אך 
החילוק הוא בגישה. מסוכן מאוד להוציא סברות 
בפזיזות לפני העמקה בדברי הראשונים. פעם העיר 
אבא הרב זצ"ל לרבי ראובן זצ"ל על אחת מתשובותיו 
הערה דקדוקית. שמע רבי ראובן זצ"ל, והשיב לו על 
פי דברי הגמרא: "אי דייקינן כולי האי, לא תנינן"6. 
זה היה מהלך כל דרכו. ודאי שיש לדייק, אבל צריך 
לשקול עד היכן. מתוך גדלות של תורה מתפתח 
החוש וההרגשה עד היכן יש לדייק, ליותר מזה אין 
כבר מקום בלימוד. על כל פנים, יחד עם המדרגה 
העליונה של שימוש חכמים, יש גם מקום להשלמה, 
על ידי ההתחברות, הדקדקנות והחידוד של חברים7.

 
 1. בגליון הקודם, ע"פ אבות פרק ו' משנה ו'.

 2. תענית דף ז' עמ' א'.
 3. שבת דף ס"ג עמ' א'.

 4. אבות פרק א' משנה ו'.
 5. משנה ברכות דף ט"ו עמ' א'.

 6. עירובין דף מ"ח עמ' א'.
 7. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 165-6.

לפרשה
הרב אייל ורד

בחירה - יסוד כל המהות שלנו כבני אדם. היא היכולת 
לבחור בטוב ולהימנע מהרע. אלא שבחירה זו כוללת  
בתוכה בהכרח גם את האפשרות ליפול. אין בחירה 
ללא מחירים, אין טוב בלי רע שנמצא לצדו ומציע גם 

הוא את מרכולתו. וצריך לדעת להכריע.
זוהי בגרות.

ילד – בחירתו מצומצמת. ולכן גם נפילותיו כמעט אינן 
קיימות, אך מגיל בר מצווה, נמסר לאדם היצר הטוב. 
יצר טוב? והרי גיל הנעורים מלא בעליות ומורדות 
ומשברים. איה הוא הילד המתוק שכולם צבטו בלחייו... 
ובכל אופן - יצר טוב. כי מגיל שלוש עשרה ניתנת 
היכולת לבחור, להטות לטובה. יחד עם היכולת הזו 
מגיעה גם האפשרות ליפול, ואף על  פי כן אנו אומרים 

שהבחירה, האפשרות לבחירה היא טובה מאוד.
פרשת בהעלותך מעבירה את עם ישראל במובן מסוים 

ממצב של ילדות, ואפילו יניקה, למצב בגרות. 
הילדות - הרי היא למרגלות הר סיני. וכתינוק היונק 
מאמו כך ישראל מקבלים את התורה, יונקים. כמו 

תינוק שלא יכול להיות רגע אחד ללא אמו.
והבגרות - מלאת חופש ובחירה, וממילא סכנות.

 פרשת בהעלותך היא תחילת הבגרות של עם ישראל. 
מתחילים בדרך. מתחילים ללכת. וממילא באה הבחירה.
ראשית הבחירה בין טוב לרע, בין סטטיות להליכה, 
בין ההישארות למרגלות הר סיני לבין ההליכה לארץ 
ישראל. גם זה לא פשוט. גם זה ניסיון, אפילו שהטוב 
הוא טוב והוא ברור, עדיין קשה לבחור בו. "רב לכם 
שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל 
כל שכניו".  יש צורך בדרבון של משה  על מנת לבחור 

בטוב.
אך הבחירה הזו שעליה אנו מדברים רק הולכת ונעשית 

מורכבת יותר ויותר.
כי הנה מתברר שגם בדבר שהוא טוב, אפשר לבחור 
ולראות את הרע. זוהי פרשת המן שבפרשתנו. האם 
המן הוא יבש "ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן 
עינינו"? או שהוא טעים כצפיחית בדבש והוא כזרע 

גד לבן? תלוי על מה בוחרים להביט. מי שרוצה, יכול 
בבחירתו לראות את הרע אפילו במן המתוק והלבן. 
וזה כבר יותר מורכב, כי מתברר שיש סכנה שהבחירה 
תוליך אותנו שולל ותוביל אותנו להביט אל החלקים 
הפחות מאירים שבמציאות. והנה מתברר שבבחירתנו 
הדבר תלוי, ואפשר לראות רע בדבר שכולו טוב, 
וממילא גם להפך. למצוא נקודת טוב שבאותה נקודה 

"אינו רשע גמור ויכול להחזירו בתשובה". 
ויש, והבחירה היא ממש יוצרת. זוהי בחירתם של 
הטמאים לנפש אדם שלא יכלו לעשות את הפסח. 
בבחירתם - יכלו להישאר במצב האונס שנכפה עליהם. 
אך הם בחרו לשנות, לשאול. לבקש. וזכו שנתחדש 
חג בזכותם. "ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם מֶׁשה ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה 
ְּיַצֶּוה ה' ָלֶכם" - לכם. זכו שנתחדשה פרשה זו על 
ידם - בכוח הבחירה שלהם. בכוח השאלה. בכוח מה 
שלא הסתפקו שמה שקרה להם, אלא בחרו לגשת 

ולשאול. והרי זו בחירה יוצרת.
ויש, והבחירה  היא בין שתי אפשרויות טובות. בחירה 
בין טוב לטוב. גם זו התלבטות, מהו הטוב  הנכון לשעה 
זו. הנקודה השייכת אל ליבו בעת ההיא. משה מציע 
ליתרו לבוא איתם לארץ ישראל "לכה אתנו והיית 
לנו לעיניים". והיית לנו לעיניים - אתה תוכל לעזור 
לנו לבחור נכון, כי הרי אתה, יתרו, עשית את הבחירה 
הגדולה ובאת להתגייר בלי שהיית חייב, ובלי שהיית 
עבד או נכפית בהר סיני על נעשה ונשמע. ודאי דבר 
טוב. אך יתרו מסרב מחמת רעיון אחר - טוב אף הוא 
"לא כי אל ארצי ומולדתי אלך" לגייר את  ארצו. כיצד 
זה יוכל  יתרו לשמור את כל הטוב לעצמו. הוא חייב 
להעמיד את בני ביתו על הטוב הזה שנגלה לו. הרי 
לנו בחירה בין טוב לטוב. וגם זו משימה לא פשוטה 
לביצוע, לבחור וללכת על זה בלי להיקרע באמצע 

על מה שהפסדתי.
ויש והבחירה היא בחירה של מרידה. מרידה דקדושה. 
כל נושא הבחירה הוא כל כך גדול שישנם דברים 
שכביכול מן השמים מורים דבר אחד, והבחירה למטה 

מתמרדת, בוחרת אחרת, ודווקא מעלה נחת רוח גדולה 
בשמים, כשהילד הוכיח שהוא מספיק בוגר ויודע 
לעמוד על רצונו גם מול הוראת האבא. והכל לרצון.
 הפרשה שלנו מדגישה  באופן בולט מאוד את 
הנאמנות והביטול  של העם לענן. כל סוגי החניה 
נאמרים בפסוקים הללו. יש ויהיה הענן יום או יומיים, 
או חודש או ימים. כל סוגי החניה – עם ישראל  תמיד 

בטל אל הענן. 
חוץ מפעם אחת. 

כאשר מרים נענשת ונאלצת לצאת מחוץ למחנה שבעת 
ימים. ההוראה האלוקית היא – ממשיכים קדימה. הענן 
נוסע, ומרים? – היא תלך אחרי המחנה שבעה ימים.

אך כאן באה בחירה . "והעם לא נסע עד האסף מרים". 
העם לא נסע - משמע שהענן נסע והעם לא, ולכן הענן 
חזר לאחוריו "והעם לא נסע. אף על פי שהענן סר מעל 
האהל, וכתיב ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני 
ישראל בכל מסעיהם מכל מקום לא נסעו..." ]ספורנו[

אנחנו הרי יודעים כמה רצו להגיע כבר לארץ. שבעה 
ימים במרחק כזה הם לא מעט זמן. מה גם שהענן 
התחיל בנסיעתו. אך העם לא נסע עד האסף מרים. 
ומלמטה צומחת הבחירה ומשפיעה על השכינה 

שנעתרת לרצון הזה ואומרת – נצחוני בני. 
"והעם לא נסע, תלה הדבר בעם, ולא אמר ולא נסע 
העם, להודיע כי העם הסכימו לבל יסעו עד האסף 
מרים, והגם שהדבר היה תלוי בנסיעת הענן, התורה 
מעידה כי גם הם היו חפצים בעכבה לכבדה ]אור  

החיים[.
הנה כי כן – פרשת בהעלותך מלאת המשברים היא גם 
פרשת הבחירות הגדולות והקטנות, והדברים הולכים 
ביחד, כי אין בחירה בלי מוכנות לשלם מחירים, כי 
בחירה היא לעיתים כואבת, ולעיתים עלולה להכשיל, 
אך יש בה יכולת להיות יוצרת, ואף לעורר נחת גדולה 
בשמים במין סוג של מרד נושא חן , המברר שהבן כבר 
עומד על עומדו ויש לו רצון משלו, שנובע מכוחו של 
האב, אך בא לידי ביטוי בעוצמה, בגוון ובצבע מיוחדים. 

והיית לנו לעיניים.
          על הבחירה בפרשת בהעלותך
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מה התוקף ההלכתי של סיפורי 
הסתכנות והצלה?

בשבוע שעבר עסקנו בשאלה 'מה מידת הערבות ההדדית בין עיר אחת 
לעיר שניה?' הפעם נעיין במספר סיפורים בתלמוד הבבלי והירושלמי 

העוסקים בשאלה האם מותר לאדם להסתכן לשם הצלת הזולת?

הצלתו של רבי אימי על ידי רבי שמעון בן לקיש
בירושלמי מסופר שרב אימי נלקח בשבי על ידי שודדים. השמועה על כך הגיעה 
לחכמים ורבי יונתן אמר "יכרך המת בסדינו", כלומר התייאש מלהצילו. אך ריש 
לקיש אמר "עד דאנא קטיל אנא מתקטיל ]=או שאני אהרוג או שאני אהרג[, אנא 
איזיל ומשיזיב ליה בחיילא ]=אני אלך ואצילו בכח[" )ירושלמי תרומות סוף פרק ח(. 
האם ניתן ללמוד מכאן שלפי שיטת ריש לקיש מותר לסכן את עצמו להצלת הזולת?

נראה שההגהות מימוניות למד מכאן שהאדם רשאי לסכן את עצמו "בירושלמי 
מסיק אפילו להכניס עצמו בספק סכנה" )דפוס קושטא הל' רוצח א, טו; ראה: עלי 
תמר תרומות שם; אך ראה: סמ"ע חו"מ תכ"ו(. אך יש מי שכתב שלא ניתן להביא 
ראיה מסיפור זה כי ריש לקיש היה בעברו ראש השודדים ולכן הסיכון שלו היה 
מחושב וידע שהשודדים יפחדו ממנו, אך אדם רגיל אינו רשאי לסכן את עצמו )שו"ת 
חלקת יעקב חו"מ סי' לג(. ידידי ר' יצחק יונגרייז ציין שייתכן כי ניתן ללמוד מכאן 
שאדם שבמקצועו מיומן להתמודד עם סכנות )כמו ריש לקיש( - רשאי להסתכן.

סירובו של רבי טרפון להצלת בני הגליל
בבבלי מסופר שהיו אנשים מבני הגליל שנחשדו ברצח והשלטון חיפש אחריהם. 
הם ברחו לרבי טרפון וביקשו ממנו שיחביאם. אך רבי טרפון אמר להם שאמנם אם 
לא יחביא אותם השלטון ימצאם, אבל אם יחביא אותם, יש לחשוש שהשמועות 
נכונות )שהם רצחו( ואם כן חייו יהיו בסכנה על ידי השלטון. ולכן ביקש מהם 
להתחבא בעצמם )נדה סא, א לפי גירסת התוס' שם ד"ה אטמרינכו(. האם ניתן 
ללמוד מכאן שלפי שיטת רבי טרפון האדם לא רשאי לסכן את עצמו להצלת הזולת? 
הנצי"ב מדייק שהסיבה שבגללה רבי טרפון לא הציל את בני הגליל היתה 
משום שחשש שהשמועות נכונות שאכן רצחו, אך אילו היה מדובר בעלילת 

היה  טרפון  רבי  שקר, 
מסכן את עצמו להצילם 
מצד מידת חסידות. ולכן, 
דווקא ניתן ללמוד מכאן 
שלפי שיטת רבי טרפון 
את  לסכן  רשאי  האדם 
הזולת  להצלת  עצמו 
)העמק שאלה שלח; אך 

ראה: שו"ת חלקת יעקב שם(. 

מה התוקף ההלכתי של מעשה רב?
ישנם סיפורים נוספים בתלמוד על סיכון עצמי להצלת הזולת, כמו הסתכנותו 
של רב אשי להצלתו של מר זוטרא )כתובות סא, א( והסתכנותו של רבי מאיר 
להצלתה של בתו של רבי חנינא בן תרדיון )ע"ז יח, א(. אך השאלה היא מה התוקף 

ההלכתי של הסיפורים המוזכרים בתלמוד? האם ניתן ללמוד ממעשה רב?
חז"ל אומרים שאין לומדים הלכה מפי מעשה - עד שיאמרו לו הלכה למעשה 
)ב"ב קל, ב(, כי איננו יודעים את כל הפרטים ובאילו נסיבות התרחש המעשה. 
אמנם אין לומדים ממעשה רב את ההלכה עצמה, אך ודאי שיש ללמוד ממעשה 
רב את רוח ההלכה. כאשר ישנם סיפורים רבים המעבירים מסר מסוים, יש כנראה 
להקשיב למסר ולהביא ממנו ראיה. כדברי רבי אברהם בן הרמב"ם "ולא נכתבו 
המעשיות המרובות הכוללות מקצת דינים בתלמוד חנם, וגם לא שיעשה הדין בענין 
ההוא לפי מה שנזכר שם, אלא כדי שיסגל החכם, בשמעו אותם הרבה פעמים, 
כח של שקול דעת ודרך טובה בהוראה למעשה" )שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם 

סי' צז; וראה: אוה"ק ח"א עמ' כ"ו על הלכה ואגדה(.  

אם כן, ריבוי סיפורי הסתכנות לצורך הצלה בחז"ל מלמדים אותנו על הערך הגדול 
של ערבות הדדית, ושיש לעשות הכל בגבולות ההלכה להצלת חיים.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק ח 

נתן קוטלר

אם יש לכם חלום 
שאתם רוצים להגשים, 

אם כבר שלחתם 
ומתחשק לכם לשלוח 

שוב, אם אתם מדמיינים 
שוב ושוב את יהונתן 

דופק על דלתכם, 
אם יש משהו שאתם 

משתגעים לספר לנו - 

עכשיו זה הזמן!

אז....

מה עושים?
שולחים הודעה לכתובת 
thewishescar@gmail.com

כתבו שם, גיל וכתובת, תמונה 
וטלפון של אחד ההורים.

ספרו לנו מה החלום שלכם, ורצוי 
כמה שיותר בהרחבה )אפשר 

להעזר בהורים(
אם רוצים אפשר לשלוח סרטון 

שמצולם בפלאפון בו אתם 
מספרים לנו מה החלום

ואם נוכל להגשים את החלום 
אנחנו כבר ניצור קשר

להתראות בניידת החלומות

ניידת החלומות חוזרת לעוד עונה

נחשו מה?

כי אתה עימדי  גם בדרך
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לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבניין הבית השני. לאחר שמונה עשרה 
שנות הפסקת הבנייה על ידי מלכות פרס, הורה זכריה להמשיך את בנייתו על 
אף התנגדות המלך. בזכות הוראה זו הושלמה בנייתו של בית המקדש. זכריה 
הנביא ראה בחזונו את בית המקדש בבניינו, וחזון זה היווה כוח מניע להתחיל 

ולבנות כנגד כל הסיכויים.
על אותו החזון הכביר, מספר זכריה בספר זכריה )פרק ד(. במהלך חזון המנורה 
מספר הנביא על אבן שאותה הוא רואה מונחת בתור האבן הראשונה שתיבנה 
בבית המקדש. לאבן זו קורא זכריה 'אבן הראשה'. הנחת האבן הראשונה עלולה 
להיחשב למאורע שולי וזניח. זו לכאורה פעולה זעירה הבטלה בשישים אלף 
לעומת הקשיים שעוד נכונו לבניין. אולם זכריה מודיע כי להנחת 'אבן הראשה' 
יש כוח עצום ורב. מחמתה יהפוך כל הר למישור - "ִמי ַאָּתה ַהר ַהָּגדֹול ִלְפֵני 
ְזֻרָּבֶבל ְלִמיׁשֹר ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ָהרֹאָׁשה" )ד, ז(. הרד"ק מבאר כי בפסוק זה 
נאמר שהאבן הראשונה היא מקור הוודאות שגם האויבים הגדולים ביותר לא 
יוכלו להם -  "כמו שהוציא את האבן הראשה כשהחל הבנין ביום כ"ד לחודש 

התשיעי כן ישלים המלאכה".
ובכן, מהו באמת סוד עוצמתה של האבן? סודה התגלה בפרק הקודם 
בזכריה )ג, ט(: "ִּכי ִהֵּנה ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה 
ֵעיָנִים ִהְנִני ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה ְנֻאם ה' ְצָבאֹות". סוד האבן הוא השגחת הקב"ה הדבקה 
בה. הרד"ק שם מבאר כי אבן זו היא סימן לכל אבני המקדש. על כולן ישמור 

הקב"ה כביכול בשבע עיניים: "על כל אבן ואבן יהיו שבעה עינים, רצונו לומר 
– שמירות רבות מאת האל יתברך מפני הצרים החושבים להשבית מלאכתם. 

ואלה הם שבעה עיני ה'".
נבואה זו היא נשגבת ביותר וקשה להבינה. וכי אין די בהשגחה התמידית 
של הקב"ה הנמשלת לזוג עיניים? מה פשר הגברת ההשגחה מזוג עיניים לשבע 
עיניים? לפלא הוא הדבר. ומכל מקום מגלה ה' כי דווקא באותה התקופה שבה 
חלים עיכובים רבים בבית המקדש, דווקא באותו בית המקדש הנראה כה קטן 

לעומת קודמו, משגיח הקב"ה על עמו ביתר תוקף.
ובאמת, בהמשך חזון המנורה מפגישנו זכריה פעם נוספת עם אותן שבע 
עיני ה'. הוא מודיע כי העיניים הללו הן התשובה הניצחת לכל המחשיבים את 
בית המקדש השני לקטן ועלוב: "ִּכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות? ְוָׂשְמחּו ְוָראּו ֶאת ָהֶאֶבן 
ַהְּבִדיל ְּבַיד ְזֻרָּבֶבל ִׁשְבָעה ֵאֶּלה ֵעיֵני ה' ֵהָּמה ְמׁשֹוְטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץ". בפסוק זה 
מצויה התפתחות עצומה של 'השגחת שבע העיניים' – בפרק הקודם השגיחו עיני 
ה' על אבני המקדש בלבד. אך כעת, אל מול המפקפקים, מודיע זכריה כי אותה 
ההשגחה הפלאית התפשטה וכעת עיני ה' משוטטות בכל הארץ. מתברר כי אבן 
הראשה החלה מהלך אדיר ובו התגלתה השגחת ה' הקרובה אל העולם כולו.

להפטרה
הרב יואב אוריאל

אבן הראשה
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 רב שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן לומד מהפסוק בתהילים "חצבה עמודיה 
שבעה" – "אלו שבעה ספרי תורה" )שבת קטז א(, והרי אנו מכירים  רק חמישה? 
מבארים חז"ל בשם רבי, שספר במדבר מתחלק לשלושה ספרים; שני פסוקים 
בסוף פרק י' – לה-לו, "]ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויביך 
וינוסו משנאיך מפניך; ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל[" - מהווים 
ספר בפני עצמו וכך לשונו של רבי שם בגמרא "פרשה זו עשה לה הקב"ה 
סימניות מלמעלה ולמטה )נונים הפוכים(– מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו".
מבאר זאת רבנו הרצי"ה, שעניינו  של ספר במדבר הוא ספר הדרך –  
"אנו הולכים מההר אל מרחבי המדבר ויש כורח וצורך אלקי מיוחד בסדר 
ההנחיה האלקית הזאת להוליכנו במדבר. יוצר האדם, יוצר 'עם זו יצרתי לי', 
מנחה אותנו, מדריך אותנו בכל סדרי חיי האדם. חומש במדבר הוא החלק 
המיוחד של דבר ה' המאיר לנו את עניינו של האדם בדרך" )שיחות הרצי"ה 
במדבר עמ' 23(. וממשיך ומבאר הרצי"ה שהאדם בחייו נמצא במצבים 
שונים. רוב שנותיו הוא נמצא במצב של 'בשבתך בביתך' שאז הכל קבוע, 
מסודר ויציב, אבל ישנם מצבים שאדם נמצא בעל כורחו במצב של 'בלכתך 
בדרך'. וחז"ל הדריכו ואמרו ש"כל הדרכים בחזקת סכנה". יש בדרך סכנות 
וסיבוכים,  סכנות גופניות ונפשיות, וכמו כן משטינים ומקטרגים, והדבר מוכח 
מכך שדרך שהיתה צריכה להיות רק אחד עשר יום ממצרים לארץ ישראל, 
הפכה לארבעים שנה בגלל כל  הצרות והסיבוכים שעברנו במדבר. ולכן גם 

יש צורך בתפילת הדרך ביציאה לדרך ובברכת הגומל בסיומה. אבל בכל זאת 
האדם צריך לדעת שההנהגה האלקית אינה עוזבת אותנו, וריבונו של עולם נוסע 
אתנו. "ויהי בנסוע הארון", הארון נקרא ה', קומה ה', שובה ה', וזאת באו חז"ל 
ללמד בקובעם ששני פסוקים אלו הם ספר בפני עצמו ודווקא על ידי הסימן 
הזה, הנו"ן ההפוכה, כי נו"ן מסמלת נפילה  וכביכול המצב של השכינה הנודדת 
אתנו  מבטא נפילה, נסיגה, אך באמת הנון הפוכה, כי מבחינה אמתית פנימית 
אין נפילה, אמנם אנו מיטלטלים בדרך, אך ארון ה' מיטלטל עמנו בגלויותינו 
"עמו אנכי בצרה - יוצר האדם נמצא אתו בצרותיו, לא עזב ה' את הארץ, ואת 

ההסטוריה" )הרצי"ה שם עמ' 94(.
הדברים האלה נכונים למצבי הדרך של עמנו בגלותו ובגאולתו, ונכונים 

לכל אדם במצבי חייו השונים.
גם ילדינו ובמיוחד נערינו נמצאים במצבים שונים של דרך, והדרך קשה 
ומלאה סכנות. רגע הם עולים על הדרך הנכונה, נושאים את הארון אתם, 

קשורים ודבוקים בו. ורגע הם עוזבים ומפקירים הכל.
ואנו צריכים להאיר להם את הדרך וללמד שה' אתם בכל המצבים ויש 
תקווה לצאת ולהתרומם מכל מצב. ה' שומע, ה' נמצא, ה' מצפה לפנייתך, מי 

כה' אלוקינו בכל קוראנו אליו.
כשנעורר בלבם את הקריאה הזאת ואת התקווה הזאת, הם ידעו לפנות, לבקש 
ולהתפלל, להרגיש את 'קרבת ה' לי טוב', ולעלות על דרך המלך העולה בית ה'. 

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה כי אתה עימדי  גם בדרך
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אסתר אברהמי

 תורת הקבלה... הזוגית - בנישואין / מכתב מקוראת העלון
שלום אסתר.

קראתי את המאמר בשבוע שעבר "תורת הקבלה 
בנישואין" ואני מאד מתחברת לתוכן. נושא הקבלה 
בנישואין, מצריך התייחסות, לימוד, השקעה והתמדה. 
במאמר העלית נקודות דרכן ניתן להעמיק את נושא 
ה"קבלה בנישואין". ברצוני להאיר נקודה, שלפי 
הבנתי לא באה לידי ביטוי במאמר והיא: ההכרה 
בבית, כמקום המבצר של האדם. ההכרה, שאם 
בבית אין קבלה הדדית היכן יוכל האדם להרגיש 
שהוא מקובל?! אני מכירה אנשים כל כך טובים 
ומוצלחים בכל המעגלים החברתיים, אבל בביתם 
הם לא מרגישים רצויים. הם מכונסים בעצמם 
ואינם יכולים לשתף/לפרוק, את מה שיושב על 
ליבם, או סתם לשוחח בתחושה שהם מקובלים 
כפי שהם. להבנתי, היכולת לקבל את בן/בת הזוג 
מתחילה בהבנה, שה"ביחד" הזה הוא תולדה של 
מסירות והתמסרות מוחלטת לחיים משותפים, 
מתוך אמונה בטוב. גם אם בחלקו מתעכב, עוד 
בוא יבוא. לכן האדם הראשון שכלפיו נפנה את 
המרחבים בנפש, יהיה האחד והיחיד, שבחרנו 

לחיות ולבנות איתו את החיים בנישואין.
כל כך קשה לי לראות זוגות שמחפשים נחמה 
והקשבה בחוץ, כי אין להם בביתם מקור נאמן לכך! 
בנימה אישית, אני כאשה מרגישה שאני מוסרת את 
נפשי להולדת ילדים ולגידולם, אז ממי אזכה לחוש 
מקובלת ומוערכת אם לא מבעלי?! בעלי שחוזר 
הביתה מעבודה מתישה, ממי יזכה לחוש רצוי ומוערך 
אם לא ממני?! זה כל כך בסיסי! לכן כואב לי כל 

העניין הזה.
פעם אחת בעלי חזר מהעבודה אחרי טעות 
מקצועית שהוא עשה ש"זיכתה" אותו בנזיפה חמורה... 
כשראיתי אותו ככה רק הזכרתי לו מי הוא באמת 
ועד כמה הוא חשוב בשבילי וכל מה שקרה זה לא 
משקף שום דבר על היכולות שלו וכו'... ככה דיברנו, 
והיה ברור לי שהכוח של הבית שלנו ירים אותו כי 
אנו יחד בהכול! כפי שאכן קרה ברוך ה'...  נראה לי 
שחשוב לזכור שגם אם אנחנו כבני זוג ואפילו כהורים 
נראים מבוגרים, יש מצבים שאנחנו מרגישים כמו 
ילדים בגוף של מבוגרים. אין לנו מקום אחר, רק את 

הבית שלנו שיחזק ויעודד... 

שלום לך 
אני מודה לך על הערתך-הארתך שבהחלט היא 
במקומה וכן על השקעת הזמן בכתיבת התגובה 
והסכמתך לפרסמה. אכן, כשבני זוג נישאים הם 
"בונים בית בישראל". אז, הנישואין בקדושה נותנים 
את הנשמה לבית, ומכוחה הבית הופך להיות מקור 
נאמן למימוש החיים. להרגיש שבני הזוג רצויים 
ואהובים, וזה המקום שיוכלו לבטא לא רק את 
הרצונות והחלומות, אלא גם את החולשות באותה 
מידה. אולי ניתן לומר ש"קירות ביתו" של אדם, 
משולים ל"קירות ליבו". וכשדברים יוצאים מן הלב 
הם גם נכנסים אל הלב ומעמיקים את הקשר והאהבה.
הלוואי שנלמד מבורא עולם, שמקבל אותנו עם 
כל הטעויות שלנו ומכוון אותנו בדרך לייעודנו מתוך 

"אהבת עולם אהבתנו..."

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים 
המעניינים אתכם -
esteravr@walla.com 
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

"על פי ה' יסעו... ועל פי ה' יחנו" )ט יח(
תפקיד עמוד הענן ועמוד האש היה לקבוע לישראל את סדר מסעם, 

מתי יחנו ומתי יסעו.
יש כאן מוסר גדול: כל הנהגותיו של האדם צריכות להיות על פי 
ה' – על פי מה שכתוב בתורה, ולא על פי ההגיון – שלו. אם לא ינהג 
כך עלול הוא לבוא לידי מכשולים ושגיאות... בכל מקום ומקום יש 

לנהוג "על פי ה'."

)דברי מרדכי, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, במדבר(

והאספסוף אשר בקרבו התאוו 
תאוה... מי יאכילנו בשר" )יא ד(

אחרי יציאת מצרים, קריעת ים-סוף, 
מלחמת עמלק ומתן תורה, עוד יכולים 
לקום ולהתלונן ולהתרעם "מי יאכילנו 
בשר"?! משמע שיש אפשרות כזאת 
בעולם, שיש כוחות עזים כאלו בפנימיות 
נפש האדם... אי לכך אל יחשוב אדם, 
אל יתברך בלבבו לאמור: "אילו הייתי 
בדורות קדומים, או במחיצתו של פלוני 
כי אז... גדול הייתי". הרי לימדתנו תורה, 
גם בדורות קדומים, אפילו במחיצתו 
של משה רבינו אבי הנביאים, יכולים 
בני אדם להישאר בדרגה נמוכה. אם 
אין אדם לוקח את עצמו בידיו, פותח 
העוברים  הדברים  לקראת  לבו  את 
עליו, מסיק מסקנות מחייבות מכל 
המאורעות, אפשר להן לתופעות כה 
מרוממות לחלוף על פניו, ולא נודע כי 
חלפו עליו. כך היה, כך הווה וכך יהיה.

)מתוך נר למאור, הרב משה צבי נריה זצ"ל, 
בהעלותך(

פנינים 
לשבת

בדיחמין / הרב יואב מלכא
איש אחד נזקק להוציא סכום הגון מחשבון הבנק שלו, נכנס לבנק וניגש לפקיד. 

"תוכל להזדהות בבקשה כדי שנוכל לתת לך את הסכום המבוקש?" אמר לו הפקיד בנועם
"כן ודאי" ענה האיש והוציא תיכף מראה קטנה מתיקו הביט בה ואמר: 

"כן אני בטוח לגמרי שזה  אני"...

אדם שמבוקשו העיקרי הוא "משיכת כסף" והאדרת חומריותו, כשיתבקש להזדהות לא יוכל 
לזהות את עצמו על פי עצמיותו באמת אלא רק על פי מראהו החיצוני, כי מי שמשאלת ליבו 
העיקרית היא ממון הוא נחסם מלבוא "לפני ולפנים" היכלו הפנימי וממילא לא נותרת בידו 
אלא הכרת ה"אני החיצוני" שלו, פרצופו וגופו, ואין בידו אלא "מראה" המשקפת לעיניו רק את 
קליפת מציאותו החיצונית. אבל כשישכלל את שאיפותיו ויכיר כי נשמת א-לוה בקרבו ותחת 
אהבת ה"כסף" יהא "נכסף" לקרבת אלוקים, אז כשיתבקש להזדהות יזהה עצמו על פי פרצופו 

הפנימי-נשמתי ולא על פי תוארו החיצוני בלבד.

לטלפניה המתחדשת במכון מאיר
דרושים/ות 

טלפנים/יות
למערך התרומות 

שכר בסיס + בונסים  |  משמרות צהרים, ערב
קו"ח למייל mmtrumot@gmail.com  ניתן לשלוח SMS למס' 5121946 - 052

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* 
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ֲאִני ׁשֹוֵמַע ִרְׁשרּוׁש ָעִדין ְּבֶפַתח ָאֳהִלי. ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס. ֲאִני 
ִנָּגׁש, ְוִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה אֹוֶחֶזת ִּבי: ִהֵּנה ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי!]1[.

- ָמה  ְׁשלֹוְמָך ְּבִני? ְזַמן ַרב ֹלא ְרִאיִתיָך, ָאַמְרִּתי לֹו ְּבִחָּבה.
- ָּברּוְך ִּתְהֶיה, מֹוִרי ְוַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא. ֵארּוִעים ַרִּבים ָעְברּו ָעַלי. 

ַּגם  ְּדָבִרים  ְּגדֹוִלים, ְוַגם ֵארּוִעים ָקִׁשים.
ָיַׁשְבנּו ַיַחד ָׁשָעה ֲאֻרָּכה, ְוָדִוד ִסֵּפר ִלי ַּבֲאִריכּות ָּכל ָמה ֶׁשָעַבר 
ְלָית, ִסֵּפר ַעל ִׂשְנַאת ָׁשאּול ְּכַלָּפיו  ָעָליו.  ִסֵּפר ִלי ֶאת ְּדַבר ֲהִריַגת גָּ

ְוִנְסיֹונֹוָתיו ְלהֹוְרגֹו, ְוַעל ְּבִריָחתֹו ִמְּפֵני ָׁשאּול ַעְכָׁשו.
- טֹוב ֶׁשָּבאָת ֵאַלי ְּבִני, ָאנּו ֵנֵׁשב ַיַחד ְוִנְלַמד.

- ָמה ִנְלַמד ַעָּתה?
ַמִים ִהַּגְעָּת ֵאַלי. - ִנְלַמד ֵאיְך ּבֹוִנים ֶאת ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל.  ִמן ַהּׁשָ

אּול ַהֶּמֶלְך ָלַמְדִּתי. - ָּכל ַחַּיי ָלַמְדִּתי. ַּגם ִמּׁשָ
ד' ִלְּמַדִני.  ׁ - ַוַּדאי, ַוַּדאי. ַעְכָׁשו ֵנֵׁשב ָּכל ַהַּלְיָלה ְוֶאְמסֹר ְלָך ָמה שֶּ
ַאָּתה ִּתְלַמד ְּבַלְיָלה ֶאָחד ָמה ֶׁשַּתְלִמיד ָוִתיק לֹוֵמד ְּבֵמָאה  ָׁשָנה ]2[.

- ּתֹוָדה ַרָּבה, מֹוִרי ְוַרִּבי.
- ַּגם ִנְלַמד ַיַחד ַעל ִנְׁשַמת ַהְּמִדיָנה, ַעל "נֹויֹו ֶׁשל עֹוָלם", ְּכלֹוַמר 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.]3[.
- ֲאִני ֻּכִּלי אֶֹזן, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא.

ָאֵכן ָיַׁשְבנּו ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָלַמְדנּו, ְוָהְיָתה ִלי ֶנָחָמה.  ַּכּמּוָבן ֲאִני אֹוֵהב 
ְמאֹד ֶאת ָׁשאּול, ְוִהְצַטַעְרִּתי  ַצַער ַרב ִלְׁשמַֹע ֶׁשהּוא ׂשֹוֵנא ֶאת 
ָּדִוד ְורֹוֵדף אֹותֹו, ְוֹלא נֹוֵתן לֹו ִמָּכל ַהֵּלב ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו. ַאְך 
ֶנָחָמִתי ִהיא ֶׁשָּדִוד הּוא ֶּבֱאֶמת ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִּכְרצֹון ד'. ֲאִני יֹוֵדַע 

זֹאת ְּבַוָּדאּות ְּגמּוָרה.
ֲאִני מֹוֶדה ְלָך ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶׁשִהְּנָך אֹוֵהב ֶאת ַעְּמָך, ְוָׁשַלְחָּת 

ֵאֵלינּו ֶאת ָּדִוד ְמִׁשיֲחָך.

1.  שמואל א  יט  יח.
2.  מדרש שמואל  כב.

3.  זבחים  נד א.

ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 40   ִעם ָּדִוד
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

שבת שלום, אהבה פזותמיד לאהוב אותם ולזכור שהם חלק מאיתנו.לשמור עליהם, לדאוג להם, להתפלל עליהם שיהיה להם טוב אז גם אנחנו יכולים ללמוד להיות יותר חברים של האחים שלנו, מחכים לה!" מידת האחדות והאחווה הזו היא גדולה וחשובה.וכמובן עם ישראל שאומר לה' "אנחנו לא זזים עד שמרים נרפאת, אהרון עומד ומתחנן לפני משה על אחותו שהיא חצי בשרו.הוא עומד ומתפלל על מרים ולא עושה חשבונות אישיים שלו, וגם גדולים וחשובים, משה יכול לכעוס על אחיו שדיברו עליו, ובמקום זה מידת האחווה בין האחים, הקשר ביניהם ותחושת הקרבה הם הקב"ה שירפא את מרים ויסלח לה.כי הרי הם אחים והם כמו בשר אחד. משה עומד ומתפלל לפני ומודה כי הם חטאו ומסביר לו שברגע שמרים נפגעת כך גם הוא, כשמרים נהיית מצורעת כתוצאה מכך אהרון מבקש סליחה ממשה גדולה אך משה הוא בדרגה אחרת, ואין מקום לקנאה או להשוואות. מעמדו של משה, אמנם גם הם היו נביאים ובעלי דרגת קדושה על משה, הקב"ה כועס עליה על כך ומסביר למרים ולאהרון את בסוף הפרשה מסופר לנו על מרים שמספרת לאהרון לשון הרע ממהלך הנסיעה של בני ישראל במדבר בדרך לארץ ישראל.בפרשה שלנו, פרשת בהעלותך יש הרבה נושאים שונים, כולם חלק שלום ילדים!

// נו איך היה הפרק הראשון של 
"הכל בחסד" נכון שזו התכנית 

הכי מגניבה שיש?
השבוע יחכה לכם פרק נוסף 

בעמותת עת לעשות! איזה כיף!

// בעלילות ארץ גושן ממש כמו 
בפרשה שלנו מבינים יוחנן ופרץ 
כי אחים זה הדבר הכי חשוב, וכי 
הקנאה ביניהם מביאה למקומות 

לא טובים.
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חושי החיים צריכים להיות בשלמותם, ההרגשות האסתתיות צריכות להיות 
מפותחות באדם, ומקושרות יפה אל הטבעיות הנפשית, ועל כולם יהיה השכל 

השליט העליון, והחודר בכל פרטיהם של כל הכוחות המפותחים. ועל גבי 
השכל וכל ממשלתו, מתרוממת ברוממות גדולה ממשלת הקודש של אור 

תורת ד', בעומק האמונה ודעת ד'.
)שמונה קבצים, ה קנ(

הרב שלמה אבינר

לך לבדיקת דור ישרים
בחור רווק, בחורה רווקה, לכו לדור ישרים, לבדיקה אם 
יש גנים פגומים.  אם רק בן זוג אחד פגוע, אין בעיה, 
סטטיסטית מחצית הילדים יהיו נשאים ומחציתם לא.  
אך אם לשני בני הזוג יש אותו מום גנטי, אז סטטיסטית 
מתוך ארבעה ילדים, אחד פגום, שניים נשאים ואחד 

בלי כלום.
לצערנו, נולדו הרבה ילדים עם מומים מולדים. אולם 

מאז הפעולות של דור ישרים המספר ירד פלאים.
כמובן, אפשר גם לבצע בדיקות אלו בכל בית חולים, 
אחרי ייעוץ גנטי מה ראוי לפי העדה, מה נצרך, מה סיכון 
גבוה, מה סיכון נמוך, מה חמור, מה לא חמור וכדומה, 
כל אחד מקבל מפה גנטית מסוימת של עצמו. בדור 
ישרים כל המידע חסוי, רק בני הזוג מוסרים מספר 
סידורי ומקבלים תשובה: כן או לא. בבית חולים זה 
הרבה יותר יקר, והמחיר משתנה על אותה בדיקה מבית 
חולים לבית חולים.  על כל פנים, בדור ישרים זה זול 

מאוד, ויש גם הנחות של ביטוחי קופת חולים שונים.
יישר כוחו של הרב יוסף אקשטיין, שאחרי שנפטרו לו 
ארבעה ילדים ממחלת טאיי-זקס, יזם את התוכנית, 

אחרי התייעצות עם גדולי ישראל.
שמא תאמרו: בסך הכל מום מולד הוא נדיר מאוד, אז 
האם יש חובת בדיקה?  למשל מתוך 400,000 בדיקות 
בדור ישרים מאז היווסדה התגלו 2,500 בעיות, שזה 
פחות מאחד לאלף.  בגמרא למדנו שקנה המידה הוא 
שכיחא היזקא או לא שכיחא היזקא, נזק שכיח או לא 
)פסחים ח ב(.  והרי כאן הסיכון נמוך מאוד.  במסילת 
ישרים זה מוסבר באריכות, שאין להפריז בנקיטת אמצעי 
שמירה.  כמו שכתוב: "ערום )=החכם( ראה ונסתר )=ותפס 
מחסה(".  "הא אינו מדבר אלא בנסתר מן הרעה אשר 
רואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא" 

)פרק ט(.  אם כן, האם חייבים לבצע בדיקה זו?
כן, השיב הג"ר משה פיינשטיין, כיוון שהבדיקה קלה 
מאוד, קצרה מאד, ואינה יקרה, מי שאינו מבצע אותה, 
הרי זה נקרא שעוצם עיניו בכוונה.  לכן ברור שיש 

לבצע בדיקה זו.

גם מי שכבר מאורסים, שיבצעו בדיקה, ואז יחליטו אם 
לא להתחתן או בכל זאת יתחתנו, ואז יבצעו בדיקות 
טרום לידה, או בדיקות זרע טרום השרשה וסינון והפריית 

מבחנה.
גם זוג שכבר נשוי, ראוי שיבצע בדיקות אלו, גם אם 
בע"ה נולדו להם ילדים בריאים, למשל ארבעה ילדים 

בריאים, כי כאמור כל המידע הזה של אחד לארבעה 
אינו מתמטי  אלא סטטיסטי.

וראה בנים לבניך שלום על ישראל!

שני שיעורים של הרב על בדיקת דור ישרים:
www.youtube.com/watch?v=lis_JNpcgIo

www.youtube.com/watch?v=RYSYb2n7GCo

02-6233987
www.HavaBooks.co.il

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל 
ַהֶּיֶלד ֶשָׁיָּצא ִמִּמְצַרִים 

ְוָעַבר ֶאת ַהִּמְדָּבר 
ּוְמַסֵּפר ַעל ַהִּנִּסים ֲאֶשׁר 
ָראּו ֵעיָניו ְמׁשּוָּלִבים ִעם 

ַחָיּיו ַּבּיֹום יֹום.

מאת הרב שלמה אבינר

רח' שטראוס 4 ירושלים

ְּבַעְרבֹות מֹוָאב


