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 1124 גליון   | ה'תשע"ז  סיון  כ"ט  קרח  פרשת  שבת   |  בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

במקום שאין היררכיה 
יש אנרכיה

קרח, בטענתו כלפי משה ואהרן כי "כל העדה כלם קדושים 
ובתוכם ד' " )במדבר טז ג(, לכאורה צודק, עמך ישראל כולם צדיקים, 
כולם קדושים, אלא שקרח ברדיפת הכבוד שבו לא אמר את כל 
האמת. אמנם כולם קדושים ובתוכם ד' אבל יש כאן התעלמות מן 
המדרגות וההבדלים בתוך עם ישראל, מדרגות בקודש. מדרגות 

בהנהגה ומדרגות בתפקידים. 
 טשטוש המדרגות יוצר תוהו ובוהו, אנרכיה, כפירושו של רש"י 
על הפסוק "בקר ויֹדע ד' את אשר לו ואת הקדוש והקרוב אליו, ואת 
אשר יבחר בו יקריב אליו" )במדבר טז ה( "אמר להם משה: גבולות 
חלק הקב"ה בעולמו. יכולים אתם להפוך בוקר לערב? כן תוכלו 
לבטל את זו שנאמר 'ויהי ערב ויהי בקר' ויבדל? כך ויבדל את אהרן 
להקדישו" )רש"י שם(. ההבדלה בזמן, במקום ובאדם, עומדת ביסוד 
המציאות כולה. יש להבדיל בין קודש לחול בזמנים, וכן בין ארץ 
ישראל לשאר הארצות, בין עם ישראל לשאר העמים, כפי שאנו 
אומרים בהבדלה "המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך, בין ישראל 

לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה".

הגישה ה"קורחית" המתעלמת מהעובדה  נכון לעכשיו, 
שבמציאות ישנן מדרגות וישנן הבדלות, יש גבולות ויש תפקידים, 
בזמן במקום ובאדם, היא הסיבה הראשית למשברים הפוקדים את 

עמנו האהוב ואת האנושות כולה.
עלינו ללמוד להבין ולהכיר שיש להבדיל בין ישראל לעמים 
וישראל אינם ככל העמים, אלא ממלכת כהנים וגוי קדוש הבא להאיר 

ולהיטיב לאנושות כולה.
עלינו ללמוד, להבין ולהכיר שארץ ישראל ומדינת ישראל אינן ככל 
הארצות וככל המדינות. לא קמנו לתחיה בשביל להקים כאן מדינת 
כל יושביה ח"ו רק בשביל לאכול לשתות ולנוח, או להקים מדינה 
לערבים, לא יקום ולא יהיה. אנו קמים לתחיה בארצנו להגשים את 
חזונם של נביאי ישראל "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים" 

לעולם כולו!
וכשם שמחלוקת קרח וכל עדתו  סופה שלא התקיימה, כך הגישה 
ה'קורחית' הבאה לטשטש את הקודש והקדושה בחיי הכלל ובחיי 
הפרט תתבטל במהרה. ומתוך כך נזכה כולנו יחד ל"אור חדש על ציון".

בציפייה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

 חסידי קַֹרח.
לפרשה הרב זיו רוה / 2

קביעות בישיבה
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 2

אדם אינו רשאי 'לשחק בתפקיד אלוקים'
הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

לחץ חברתי
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

מחלוקת שלא לשם שמים
הרבנית זהבה גרוסמן / 5

השפעת הילדּות על הזוגיות בנישואין
זוגיות אסתר אברהמי / 6

פנינים לשבת
עמוד 4 <

 ילדים היכונו!

מבית ערוץ מאיר לילדיםעלון ילדים חדש

ִאמ   יִרי
מתי???

שש... לא מגלים!
  ש

בקרוב בבתי הכנסת!

 מיטה סיעודית חדישה מיועדת לציבור הדתי

מופעלת ידנית וגם חשמלית 
בשבתות ובחגים מופעלת ידנית ובימי חול מופעלת חשמלית

בית חולים איכילוב- זאב 050-5954448



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320 באהבה ובאמונה   2

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

קביעות בישיבה
 לימוד בישיבה בנוי משלוש הקומות של "שימוש  
חכמים, דיבוק חברים ופלפול תלמידים"1, ואינו לימוד 
בלבד. אמנם מי שלומד באולם הישיבה, אף על פי 
שהוא לומד לבד, נקרא לומד בציבור. אבל מי שרצונו 
ללמוד בחדרו בישיבה, יכול לעשות זאת בביתו. כמו 
כן, לימוד בישיבה הוא לימוד בחיוניות. אנשים מבחוץ 
מתקשים להבין כיצד ניתן ללמוד ברעש ובהמולה, 
בהתנועעות ובהתלהבות. אלא שהלימוד צריך לתפוס 
את האדם כולו, השכל כולו והאופי כולו — שלא כמו 

במוסדות של לימודי חול.
 יש ישיבות שבהן 'גומרים', יש בהן שיעור ראשון, 
שיעור שני וכו', כמו בבית ספר. בישיבה אמיתית לא 
'גומרים'. "לא עליך המלאכה לגמור"2. ברור שאין 
הכוונה שיש לשבת כל החיים בבטלנות. מכל מקום, 
יש צד נכון בכלל הזה, שלעולם אין מסיימים את 

הלימוד. לימוד לא נגמר לעולם, ולא מפני חולשה 
שבגללה לא מצליחים לגמור, אלא מפני שקיימות אין 
סוף מדרגות של עלייה. "תלמידי חכמים, אין להם 
מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר: 'ילכו 

מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון'3"4.
 אמנם לפעמים יש תלמיד שבא ללמוד בישיבה 
באופן ארעי, לפני יציאתו לצבא. גם לו יש מקום, בתור 
אורח. אין זה עיקרה של הישיבה, אבל בכל זאת אפשר 
להתחשב בצורך הזה. כמו כן, אף על פי שיש יחסים 
מאוד חריפים בינינו לבין האוניברסיטה, יכול להיות 
שמישהו מהאוניברסיטה רוצה להתחזק אצלנו בישיבה 
ביראת שמים. כאמור, בישיבה עצמה קיימות מדרגות, 
אבל העיקר הוא לגדל גדולי תורה ויראת שמים. שנה 
של לימוד תורה אינה מידה של קביעות גדולה, אבל 
היא מינימום יסודי. בגמרא מוצאים אנו ששהייה של 
שנה נחשבת כקביעות בציבור מסוים. "כמה יהא בעיר 
ויהא כאנשי העיר? — י"ב חודש"5, ולא פחות מזה. 
כמו כן, מי שנמצא בארץ ישראל פחות משנה לא 
נקרא קבוע. אבל הישיבה בעיקרה נועדה שילמדו 
בה במשך שנים. גם בזה יש מדרגות: חמש שנים, 
עשר שנים וכו', כדי לגדל תלמידי חכמים. אבל אין 

מציאות של דבר מוגבל כמו סטודנט שמסיים קורס.
 ישיבה היא מקום חיים, מתוך שאיפה לגדל כוחות 

של תורה, דבר שהוא חיוני לכלל ישראל6.

  1.  אבות פרק ו' משנה ו'.
 2.  אבות פרק ב' משנה ט"ז.

 3.  תהלים פ"ד ח'.
 4.  ברכות דף ס"ד עמ' א'.

 5.  בבא בתרא פרק א' משנה ה'.
 6.  ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 168-9.

 אילו קרח היה חי בדורנו, הייתי הולכת 
אחריו עד הסוף. זה רב'ה אמתי, שלא מפחד ללכת 
עם האמת שלו, אפילו במחיר של הקרבת עצמו, מדהים. 
הייתי לוקחת מחתה, והולכת להקטיר קטורת, יחד עם 
ראשי הסנהדראות משבט ראובן. אולי ה' היה בוחר 
בי, מי יודע? מי אמר שכהן גדול חייב להיות גבר? 
זאת בוודאי עוד אחת מההמצאות של הרבנים. בעיני, 
כשהאדמה בלעה אותו, פירושו שה' לקח אותו אליו, 
כמו שלקח את אליהו הנביא בסערה השמימה. קרח 

הוא הגיבור שלי. אני מחסידות קרח.
 אני לא אוהבת שמכתיבים לי איך לפרש את 
התורה. גם אני למדתי לקרוא עברית, והיצירתיות 
הרוחנית שלי חשובה לי יותר מדברי חז"ל. גם ההלכה 
בעיני היא גמישה ואנושית. יש הרבה דברים שכבר 
הגיע הזמן שהדתיים יבינו שהשתנו. אצלנו בבית הכנסת 
אישה יכולה להיות שליחת ציבור, לומר דרשה לעלות 
ולקרוא בתורה. גם לא קורה שום אסון אם מנגנים קצת 
בתפילה בשבת, תאמינו לי. אני הייתי שליחת ציבור 
במוסף של ראש השנה בליווי גיטרה, ואמרו לי שזו 
היתה תפילה מיוחדת, ובייחוד שאני זאת שחיברתי 
אותה. אני גם עורכת חופות ולא ממש מדקדקת אם 
אחד מבני הזוג גוי, אצלי העיקר זה האהבה. חבל 
לי מאוד שהדתיים לא נותנים צ'אנס, ומקובעים כל 
כך על השולחן-ערוך. זו הסיבה, שאני והחברים שלי 
עובדים קשה בכמה מישורים, על מנת להגדיר מחדש 

את הזהות של האדם המאמין בארץ ישראל.
 יש לנו מיזם אדיר באינטרנט ובתקשורת, בו כל 
אחד יכול לפרש את התנ"ך בדרך שנראית לו, ולכתוב. 
עם יד על הלב, כלל לא אכפת לנו מה היתה הכוונה 
של משה, התנ"ך רק הוא תירוץ בשבילנו להחדיר 
את התרבות הפוסט מודרנית, שבה אנחנו באמת 

מאמינים. הפרק היומי, הופך למעין קולב שעליו כל 
אחד תולה את ה'אני מאמין' שלו, שעשוע פלורליסטי 
אמתי, סגנון חופשי מאמונת חכמים. יש גם רבנים 
ליברליים שמשום מה שותפים בזה, זה דווקא נותן 

הסוואה טובה לכוונותינו האמתיות. 
 יש לי כמה חברים שעובדים קשה לנתב את כל 
עולם הפיוט להיות מצרך תרבותי מיובש מכל לחלוחית 
של קודש. המזל שלהם שהדתיים עוד לא שמו לזה לב. 
הם ראשי האתרים המרכזיים ביותר העוסקים בפיוט, 
ועומדים בראש כמעט כל פסטיבלי הפיוט והמוזיקה 
בירושלים, ובראש פרויקטים קהילתיים בכל הארץ, 
ובגני הילדים והחמ"ד. יש כאן שיטה גאונית. משתמשים 
בתכני הקודש, אך כל האווירה מסביב היא ליברלית, 
פלורליסטית מעורבת, ובכך מפילים הם את כל הגדרים 
ההלכתיים אחד אחרי השני. והקודש מצטייר כדבר 
זול, חוויתי ובלתי מחייב, אליו כל אחד יכול לשלוח 
ידו. מזכיר קצת את קין שהקריב פירות רקובים לה'. 
 אנחנו חבורה תוססת מאוד, ומקבלים תקציבי 
עתק מקרנות שמעוניינות לראות שינוי מהותי באמת 
בחברה הישראלית. יש לי חברים שעובדים חזק שהגיור 
בארץ לא יהיה בידי הרבנות. התורה לא תקבע לנו 
מי נקרא יהודי, זו החלטה דמוקרטית. יש לי חברים 
שלא מפסיקים לזכות במכרזים של משרד החינוך 
ולנתב את החינוך בארץ למקום קונסרבטיבי-רפורמי. 
הם כל כך נחמדים במשרד החינוך, הלוואי שהרבנים 
ילמדו מהם. חלק מחברי דוחפים להפוך את השבת 
ל'חברתית', בלי איסורים וגינוני קודש מיותרים. חלק 
הקימו בתי מדרש ליהדות חילונית. חלק מנחילים 
את ערכינו בצבא. החברות בנשות הכותל, הן גדולות 
מהחיים. מזכירות לי את מו"ר קרח שאמר למשה, טלית 
שכולה תכלת צריכה ציצית? בית מלא ספרים חייב 

מזוזה? עושות צחוק ציני מכולם. את קרח והלוויים 
משה גילח לגמרי, ואת אחיו הלביש כמו כלה, הושיבו 
באוהל מועד, וסידר לו ולזרעו כ"ד מתנות כהונה. ממש 
מעניין! אם משה היה חי בדורנו הייתי מפגינה מול ביתו 
יומם ולילה. איך הוא מתייחס לא יפה ללהטבי"ם, מה 
הוא כותב עליהם. ככה הוא חושב? שה' לא מכיל? ה' 
שאני מדמיינת, לא שם גבולות ואין לו חוקים. כבר 
יש"ו הנוצרי חלק על כל ה'דינים' של הרבנים, וניסח 
דת אנושית של אהבה. אנחנו בדומה ממשיכים אותו. 
דת מכילה, מלאה בפתיחות, גמישות, רבת גוונים, 
מקרבת את הגויים. זו לא ממש יהדות, אך אנחנו 

עושים שימוש ביהדות בעיקר כדי לעקור ממנה. 
 לכן הקמנו בית תפילה לכל הדתות בירושלים, 
העיר המקודשת לכל הדתות, אפילו שהרבנים לא 
חושבים כך. במקביל אנו מקיימים פסטיבלים של 'שירה 
מקודשת'. כמרים נוצרים, שייח'ים מוסלמים ורבנים 
שרים ומנגנים ביחד ברחובה של עיר. קין, קרח ויש"ו1 
מתמוגגים מאיתנו. הרי "כל העדה כולם קדושים", כל 
האדם קדוש בשווה, אין הבדל בין עם לעם, וכל הדתות 
מחפשות כל אחת בדרכה את החיבור אל ה'. אז למה 

שלא נשיר ונתפלל אליו יחד סביב ה'עגל החדש'? 

לקבלת מידע עובדתי על המוקש הרפורמי-
קונסרבטיבי, ועל חדירתם למערכת החינוך, שלח 
aspaklaria.dat.medina@gmail.com מייל ל

1.   עיין היטב אורות, ישראל ותחייתו טו'

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* 

חסידי קַֹרח. 

לפרשה
הרב זיו רוה
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הצטרפו עכשיו: 8980* או 02-6646001

 בין הכותבים: חיים ולדר | דורון שפר | אבי רט | שי צ'רקה | טוביה רוזנפלד | אתי אלבוים | 
עדי דוד | ג'קי ירחי | נתנאל ובת אל אפשטיין | עדי אהרון | אלידע בר שאול

ערכי. חינוכי. מרתק
84 עמודים מלאים כל טוב!

עושים מנוי למגזין ילדים ומקבלים במתנה
את הספר המרתק "רועה ישראל"

תנה
ספר במ

 ₪20 
רק

לחודש

נויות פנימה 11 ₪ בלבד
למ

במקום 28 ש"ח 

חוגג חופש גדולילדים
מגזין לנשים

מבית

מגזין
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אדם אינו רשאי 'לשחק 
בתפקיד אלוקים' 

בשבוע שעבר ראינו שכל היתר שהאדם נותן לעצמו 
שלא להסתכן, הרי זה מגיע על חשבון האדם שנמצא 
בסכנה ולכן יש להיזהר שלא להיזהר יותר מדי. הפעם 

נדון בסוגיית מסירת היחיד להצלת הרבים. 

ישנם ערכים שמעל ערך החיים
שאלה: האם מותר למסור את היחיד לידי האויב 

כדי להציל את הרבים ממיתה?
תשובה: בירושלמי במסכת תרומות נאמר "תני 
סיעות בני אדם שהיו מהלכין בדרך פגעו להן גוים 
ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו הרי 
אנו הורגים את כולכם, אפילו כולן נהרגים לא ימסרו 
נפש אחת מישראל" )סוף פרק ח'(. הלכה זו מוסכמת 
על כל הפוסקים ואין מי שחולק על כך שאסור לרבים 
למסור את היחיד כדי להציל את עצמם. אך השאלה 

היא מהו היסוד הרעיוני העומד מאחורי הלכה זו? 
ניתן לטעות ולחשוב שהחיים של הרבים הם הערך 
העליון שלמענם מותר אפילו למסור את חיי היחיד, 
אך ההלכה מלמדת אותנו אחרת. אמנם ערך החיים 
הוא גדול שהרי פיקוח נפש דוחה את כל המצוות 
שבתורה שנאמר "וחי בהם - ולא שימות בהם" )יומא 
פה, ב - שיטת שמואל(. אך קיימים ערכים שעומדים 
מעל ערך החיים, ולכן ישנן שלוש עבירות שעל היחיד 
או הרבים להיהרג ולא לעבור עליהן )סנהדרין עד, א(. 
וכדברי הרב קוק "החיים תופסים הם את ערכם רק עם 
הדעה של קדושת מסירות נפש. כשיש על מה למסור 
את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך..." )קובץ 
ה אות רנו(. ולכן, השמירה על החיים של כל יחיד ויחיד 
מישראל היא ערך שראוי אפילו למסור את הנפש עבורו 

"אפילו כולן נהרגים לא ימסרו נפש אחת מישראל".

מה מקורו של הרמב"ם?
כל הדיון לעיל שייך למקרה שהאויב לא דרש 
מבוקש מסוים, אלא דרש מהרבים לבחור מתוכם 
יחיד למוסרו להם. אך מה הדין במקרה שבו האויב 

דרש מבוקש מסוים? 
בהמשך הירושלמי במסכת תרומות נאמר "ייחדו 
להן אחד כגון שבע בן בכרי ימסרו אותו ואל ייהרגו 
אמר רבי שמעון בן לקיש והוא שיהא חייב מיתה כשבע 
בן בכרי ורבי יוחנן אמר אף על פי שאינו חייב מיתה 
כשבע בן בכרי". הרמב"ם )בהל' יסודי התורה ה, ה( 
פוסק כמו רבי שמעון בן לקיש שדורש שני תנאים 
מחמירים בהסגרת אדם לידי האויב: ראשית, מדובר 
רק כאשר האויב דרש דווקא אדם מסוים. ושנית, מדובר 
רק כאשר אדם זה אינו חף מפשע, אלא הוא פושע 

שחייב מיתה המסכן את הרבים. 
אך הרמב"ם מסייג את דבריו "אם היה מחויב 
מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם, ואין מורין להם 

כן לכתחילה". מה מקורו של הרמב"ם בתוספת זו? 
ההגהות מיימוניות מציין שהמקור של הרמב"ם הוא 
מסיפור שהירושלמי מביא מיד לאחר מכן: אדם בשם 
עולא בר קושב היה מבוקש על ידי השלטון הנכרי והוא 
ברח לעיר לוד אצל רבי יהושע בן לוי ]להלן: ריב"ל[. 
אך חיילי השלטון צרו על העיר ואיימו שאם אנשי 
העיר לא יסגירו אליהם את המבוקש, הם יחריבו את 
כל העיר. ריב"ל שכנע את עולא בר קושב להסגיר את 
עצמו לשלטון כדי להציל את העיר. אך אליהו הנביא 
שהיה רגיל להתגלות לריב"ל הפסיק להתגלות אליו 
בעקבות כך. לאחר כמה תעניות שריב"ל התענה אמר 
לו אליהו "ולמסורות אני נגלה?!" ריב"ל השיב לו "ולא 
משנה עשיתי?" אמר לו אליהו "וזו משנת החסידים?!" 

בגרסה של סיפור זה בבראשית רבה מופיעות כמה 
תוספות חשובות, אחת מהן היא הסיומת לסיפור: 
הטענה של אליהו הנביא כלפי ריב"ל היתה שהוא 
לא היה צריך להיות זה שימסור את המבוקש לאויב, 
אלא שהיה צריך להישאר 'בשב ואל תעשה עדיף'. מה 

משמעות הדברים?

בן-אנוש אינו רשאי 'לשחק בתפקיד 
אלוקים'

נראה שישנו עיקרון מחשבתי העומד מאחורי 
פסיקתו של הרמב"ם ש"אין מורין להם כן מלכתחילה" 
לפי דברי אליהו הנביא בסיפור הנ"ל. אף אדם אינו רשאי 
'לשחק בתפקיד אלוקים', אין בסמכות האדם להחליט 
מי יחיה ומי ימות. ולכן, אפילו כאשר תיאורטית מותר 
למסור מבוקש מסוים שחייב מיתה, אך בפועל אסור 
לעשות כן, "הלכה ואין מורין כן". בן-אנוש אינו מסוגל 
לאמוד כלל את ערכו של היחיד ביחס לרבים ואין זה 
מתפקידו להתיימר לעשות כן "ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים 
ַוה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב", רק הקב"ה "ּבֵֹחן ְּכָליֹות ָוֵלב". ולכן, 
כדברי הרב קוק "וערכם הפנימי של האנשים הוא סמוי 
מעין אדם, ויש אחד שקול כס' רבוא, ואם הוא אינו 
ראוי, דילמא נפיק מיניה זרעא מעליא ]=אולי צאצאיו 
יהיו צדיקים[ שיהו שקולים כרבים" )משפט כהן קמב(.
natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק י 

נתן קוטלר

"כל העדה כולם קדושים"
צריכים אנו לדעת, ודאי שכל העדה כולם קדושים ובתוכם 
ה', אך אסור שהכרה זו תגרום לנו להתעלם חס ושלום מכל 
הגשמיות והנמיכות האוחזת את הגוף ואת החיים, ולחוש 
שאננות ותחושה של שלמות שאין לה חיסרון. וכאן נעוץ 
השקר הגדול של קורח. הוא משתמש בדבר אמיתי מאוד – 
הקדושה של הנשמה – כדי למחוק את ההדרגה וההבחנה בין 

צדיק לרשע. זהו סילוף נורא...
)מתוך טללי חיים, הרב חיים כהן, קורח(

"בכל דור, עבודת עגל הזהב – תסבב 
שברון לוחות העדות" 

)מגד ירחים, תמוז, הראי"ה קוק(
במרחק של דורות נראה, שכביכול רק דור המדבר, רק הוא היה חסר 
סבלנות, וטעה בפזיזותו בחטא העגל ונכשל בחטא החמור של 
עבודה זרה... מלמדנו הרב זצ"ל שבכל דור ההתמכרות להצלחה 
הזמנית, חמדת הממון ותאוותו, החיפוש אחר העושר והבהלה 
לזהב, זוהי "עבודת עגל הזהב" שגם היא מביאה לשבירת לוחות 
העדות. כי דור ששקוע בהנאותיו הגשמיות לא ירצה לדעת את 

ד', הוא ירחיק וידחה מקרבו את לוחות העדות...
)באר מגד ירחים, הרב עוזי קלכהיים(

 סגירת מעגל
במרכז ההפטרה עומד שמואל הנביא והשופט והוא מצאצאיו 

של קורח, וניצב מול דרישות העם "מלך ימלוך עלינו"... 
התבוננות מעמיקה תגלה כי בימיו ובפיו של שמואל בא 

הטיעון שבפי אביו זקנו על תיקונו. שהרי דבר גדול אמר קרח, 
ובאמת כל העדה כולם קדושים, ובאמת בתוכם ה', ובאמת אין 
מקום לכאורה להשתררות של בשר ודם על עדה קדושה זאת 
ודי לה במלכות שמים. אלא שהוא ועדתו הפריחו את הסיסמא 
שלא בעתה ושלא במקומה ושלא באמיתותה, ואילו בהנהגתו 

של שמואל היתה הסיסמא לאמת חיה.
)מתוך בין הפטרה לפרשה, הרב יהודה שביב(

בדיחמין / הרב יואב מלכא
חובב עתיקות מושבע נכנס לחנות עתיקות יוקרתית ניגש אל הדלפק ושאל:

 "נו יש חדש?"
"עתיקות" ו"התחדשות" הילכו יחדיו?! שני סוגי התיישנות יש: דבר מתישן שהתיישנותו משבחתו 
ולעומתו דבר שעם התיישנותו הוא הולך ומתבלה הולך וכלה... אימתי מתיישן דבר ואף על פי כן 
משתבח? כשהוא ספוג במימד של נצח אזי התמשכות הזמן פועלת לטובה על הופעת תכניו הסמויים 
הכלולים בו, שהוא כמעיין המתגבר המרווה את המציאות בשלל גווניו. וכדוגמת אלה הם עתיקות 
עמנו עם ישראל, כיציאת מצרים, מתן תורה וכו'... וסמל להתחדשות בעתיקּות, זו תורה שבכתב 

שהתחדשותה בתורה שבעל-פה אין לה סוף."הפוך בה והפוך בה דכוליה בה..."
ולעומת התיישנות מבורכת זו של התכנים הנצחיים, ישנם תכנים בני חלוף שככל שמזקינים הם 

הולכים וכלים אלה הם התכנים שמימד הנצח נעדר מהם ועיקר מציאותם קרובה אל החומר.
ולכן זה האיש שנכנס לחנות עתיקות  מבקש הוא את ה"עתיקות" היותר קרובות אל השורש ואל 

הראשית שלגביהם נכון לשאול: "יש חדש?" כי המה עתיקים וחדשים בעת ובעונה אחת כנ"ל.

פנינים 
לשבת
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און בן פלת מוזכר בתחילת הפרשה כאחד מבעלי המחלוקת של עדת 
קורח. אולם בהמשך הפרשה ובתיאור העונש שלהם און לא מוזכר. אומרים 
חז"ל )סנהדרין קט, ב(. "אמר רב, און בן פלת אשתו הצילתו".  היא אמרה 
לו 'מה יצא לך מהמחלוקת הזאת, אם משה ינצח אתה תהיה תלמידו ואם 
קורח ינצח אתה תהיה תלמידו'. אמר לה און את צודקת, אבל אין לי ברירה.  
אני הייתי איתם בעצה הזו ובמחלוקת הזו, ונשבעתי להם שאם יקראו לי אלך 
אתם. אמרה לו אשתו - אני אציל אותך, השקתה אותו יין והרדימה אותו.  
וישבה בפתח ביתה בשיער מגולה. וכל מי שבא לקרוא לו ראה אותה כך 

והסתלק. בינתיים נבלעו קורח ועדתו ואון ניצל.
און מבין שאשתו  צודקת והוא לא ירוויח כלום  מהמחלוקת הזו, אבל 
הוא אומר, כבר התחייבתי, הבטחתי להם שאבוא אתם, לא נעים לי מחברי, 
מה אומר להם?. כשאנו מתבוננים בטענתו של און בן פלת אנו נפגשים 
במציאות שמשפיעה גם על חיינו. במצבים רבים אנו עושים הרבה דברים 
מתוך לחץ חברתי, מה יגידו עלי, איך זה יראה בעיני שכני, חברי, בני משפחתי. 
במצב זה יש סוג של עבדות. אדם משועבד לדעותיהם של האחרים ועל 
פי זה פועל ומנחה את חייו. כך כותב הרב קוק זצ"ל )עולת ראיה, רמה(. 
"החירות האמיתית היא זו שהאדם מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות 
הפנימית שלו, להתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. אז חייו הם 
חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. אבל אדם בעל רוח של עבדות, תוכן חייו 
מופעל רק על פי מה שהוא טוב ויפה אצל האחר השולט עליו איזה שליטה 

שהיא... במה שהאחר מוצא שהוא יפה וטוב."
הורה חייב  לבדוק עד כמה הוא באמת בן חורין: עד כמה הוא מונע 

בהחלטותיו ובניהול חייו על פי ערכיו, ועד כמה הוא מונע ופועל לפי החברה, 
לפי המקובל והרגיל, לפי ה"מה יגידו עלי". הדבר נכון הן ביחס לעצמו והן 
ביחסו לילדיו ולדרך חינוכם. לעתים הורים נמנעים לשלוח את בנם למוסד 
חינוכי מסוים שמתאים מאוד לבנם, רק משום שהמקום לא נחשב מקום 
אליטיסטי. יתכן שדווקא המוסד הזה יכול מאד לעזור לבן לגלות את עצמו 
ולהוציא את כוחותיו לפועל, מקום מכיל ומוביל, אך ההורים חוששים ממה 
יגידו, איך יתייגו אותו ואותם, והם נמנעים מלשלוח אותו לשם, ומאמללים 
את בנם על ידי לימוד במקום שלא מתאים לו באמת. חובה עליהם להתרומם 

מהמחשבה הזו לראות מה באמת טוב ומתאים לבנם ולשם לכוון אותו.
לעיתים הורה יכול להכיל את בנו גם כאשר הוא נראה שונה, מתנהג לא 
כמקובל או כצפוי מהמשפחה שלו, אולם החשש ממבטי החברה ומ 'מה 
יאמרו' גורמים ללחץ, לעצבנות וממילא לתגובות לא נכונות ואף הרסניות. 
גם כאן העבודה היא מול האמת. מה נכון ומה ישר בעיני אלוקים. לקבל, 
לאהוב וכמובן אף לחנך, רק על פי האמת וראיית הנשמה וצפיה למרחוק.

נערים רבים כבולים אף הם בכבלי החברה, הם מאמצים לעצמם אורחות 
חיים אך ורק לפי מה שחבריהם נוהגים.  קשה להם מאוד להיות שונים 
מכולם,  גם כאשר הם יודעים שלא זו הדרך וההנהגה הראויה. ועלינו לאמץ 
ולחבק אותם, וללמד אותם שחירות אמיתית והערכה מהחברים ,הם יקבלו 
דווקא כאשר יעמדו על עקרונותיהם ויחיו על פיהם, הם לא חייבים להתנתק 
מהחברה, אבל כל אחד חייב להיות "הוא" כפי מה שהוא למד והתחנך ועל 
פי מה שהוא מאמין בו. כך יזכה לחיות חיים ערכיים באמת, ואף יוכל לפעול 

בקרב חבריו להורות להם דרך אמת.

לע"נ בני יקירי צבי יהודה ז"ל בן יעקב יוסף יבדל"א.

מפרשת קרח ועדתו למדים אנו מהי מחלוקת לשם שמים ומהי 
מחלוקת שלא לשם שמים.

למדנו בפרקי אבות )ה, כ(: "כל מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת 
הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים - זוהי מחלוקת קורח וכל עדתו". איך 

אפשר להבחין בין שני סוגי המחלוקות הללו?
הרי הרבה פעמים דווקא מחלוקת שאינה לשם שמים עוטה אצטלה 
של 'לשם שמים' ומדברת גבוהה גבוהה, ומאוד מטעה. איך נצליח להסיר 
את המסווה מעל פני המחלוקת שהיא לא לשם שמים ולחשוף את האמת?
הרי התלמוד כולו רצוף מחלוקות בין גדולי ישראל, אין זאת אלא שזה 
לגיטימי. עם שאלות אלו מתמודדת התורה בפרשת קרח ומלמדת אותנו 

שיעור מאלף.
קרח ועדתו לכאורה באים בטענה מוסרית מאוד, "כי כל העדה כולם 
קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'?" )טז, ג(. בעצם יש כאן 
ערעור על קיומה של הנהגה נבחרת ותביעה על עלבונה של כל העדה 
הקדושה בשם השוויון ואחדות האומה. בל נשכח שקרח אינו אדם פשוט, 
חז"ל הגדירו אותו כבעל רוח הקודש, שממנו יצא בהמשך הדורות שמואל 

הנביא שעליו אמרו חז"ל כי הוא שקול כנגד משה ואהרון. 
חזונו של קרח לא מוטעה לחלוטין, יש בו צד אידיאלי, אז מה קרה כאן?
יתר על כן, אנו מופתעים לגלות שמשה רבנו לא טרח לענות לקרח. לא 
מתדיין עמו, לא מסביר לו שיש כאן מדרגות, שכתר הכהונה הוא בחירה 
אלוקית, אלא מציע לו לעמוד ב'מבחן המחתות', כדי לברר במי יבחר ה'. 
כנאמר: "זאת עשו, קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו ותנו בהן אש ושימו 
עליהן קטורת לפני ה'... והיה האיש אשר יבחר בו ה' הוא הקדוש... וידבר ה' 
אל משה ואל אהרון לאמר: היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע.."

האם זו הדרך לברר סוגיות יסוד באמונה?
אלא שמשה רבנו ידע היטב שטיעוניו של קרח אינם לשם שמים, כי אם 
באמת היה קרח רוצה לברר את המדרגות בקדושה, היה פונה באופן אישי 
למשה ומבקש שילמד אותו. אך הנוסח הבוטה מלמד שיש כאן תאַות שררה 

וכבוד ויש רצון להתנשא, ולהקריב קרבנות כמו הכהנים.
לכן משה רבנו אינו עונה לו, כי קרח אינו מחפש תשובות כלל. משה 
רוצה לא רק לחשוף לעין כל את מזימתו של קרח, אלא ללמדנו עיקרון 

חשוב ולכך נועד מבחן המחתות.
כי אם כל העדה קדושים ואין מקום למינוי נבחרים, למה לא יהיו כל ישראל 
שותפים בבחירות אלא רק עומדים זה מול זה אהרון ולעומתו קרח ועדתו?
אבל קרח היה נתון בלהט פנימי וטשטש את ההבדל בין הקדושה 
שבארציות לבין הקדושה שבדברים העליונים. גם בית מלא בספרי תורה 
צריך מזוזה וגם טלית שכולה תכלת צריכה ציצית. בניגוד לטענת קרח )ע"פ 
המדרש(, גם בתוך הקדושה הכללית יש מדרגות, אסור לטשטש ביניהן 

ואחדות מדומה ושקרית כזו מביאה לפירוד.
ואנו מתבוננים ומשתאים כיצד יצרו של אדם, גדול ככל שיהיה, מעביר 
אותו על דעתו, וכיצד פעמים אין ללמד מתוך אהבה ואמונה אלא ע"י מעשים 
ותרגילים חדים... נשנן לעצמנו את הלקח ונבחין בגבול הדק: "ולא יהיה 

כקרח ועדתו" )במדבר יז, ה(.

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה לחץ חברתי

עלון הילדים החדש של ערוץ מאיר לילדיםבקרוב בבתי הכנסת!

"הצילו!!!" יילל מאיר וייאוש בקולו. 
האלה  האוצרות  כל  את  "תראו 
שההורים שלי זורקים! אתם חייבים 

לעזור לי להחביא חלק!"
הארגזים,  עשרות  בין  מולו,  עמדנו 

ולא ידענו מה לעשות...
המשך בעלון החדש...

ִאמ   יִרי

הרבנית זהבה גרוסמן
מחלוקת שלא לשם שמים
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אסתר אברהמי

השפעת הילדּות על הזוגיות בנישואין )א(
שאלה

אנחנו זוג נשוי שמתמידים לקרוא את המאמרים שאת כותבת. 
במאמרים את מזכירה הרבה פעמים את השפעת הילדות על הזוגיות. מאז 
הילדות, אנחנו חיים, משתנים, מתפתחים, עד שמגיעים לנישואין. אז איך עדיין 

יש לילדות השפעה שלילית על הזוגיות?
תשובה 

תודה לך על שאלתך. לחוויות הילדות יש  השפעה משמעותית, לטוב ולמוטב.  
במאמר זה אתייחס להשפעת הסביבה המשפחתית השלילית )ולא לתורשה(.

 )כתבתי בלשון זכר ונכון גם לנקבה.(
השפעות הסביבה, ובעיקר המשפחתית, כל כך מורכבות ולא ניתן במאמר 

קצר להקיף את הנושא. 
על-כן אציג כמה נקודות רלוונטיות וניכרות לעין בקשר הזוגי.

התינוק והילד הרך תלויים לחלוטין בהוריהם, או במטפלים המשמעותיים 
בתחילת חייהם.

התינוק/הילד "יונק" אל תוכו את כל מה שקורה מסביבו. הוא נמצא במצב 
של הקלטה.

מכיוון שעדיין אין לו יכולת שכלית וראייה רחבה של המציאות, לשקול 
ולנתח את המצבים שהוא חווה, הוא מקבל אותם כ"כזה ראה וקדש". למשל: 
אם אבא חסר סבלנות כלפי אמא )בלשון עדינה(, הוא רואה זאת כדרך 

טבעית, שכך צריך להתנהג. 
הילד רואה התנהגות מסוימת ומפנים אותה, עם פרשנויות משלו, מפני 

שעדיין אינו יודע להסביר ולהבין מהם המניעים את ההתנהגות המצויה.
למשל, 'אבא מכה הוא אבא חזק. יש לו הרבה כוח'. הפרשנות הראשונית 
של התופעה שהוא רואה, חקוקה בו. כך שכאשר יגדל ויבין שלהרביץ זה 
שלילי ומעיד על חולשה, זו תהיה הבנה בשכל בלבד והוא עלול למצוא את 
עצמו מגיב כמו אביו. כי אופן צמיחתו וגדילתו הוא על ידי חיקוי תנועות, 
סגנון, טון דיבור וכד'. אם הילד שגדל בינתיים, ירצה להתנהג באופן נכון 
יותר, הוא יצטרך לעבוד על שינוי ההרגלים בתהליך, כאשר עומק התהליך, 

השינוי, כעומק ההרגלים.
חשוב  לדעת, שככל שהילד קטן יותר וחסר יכולת מילולית, התחום הרגשי  

הפיזי דומיננטי יותר... 
הוא מרגיש את האווירה הקיימת בבית, לטוב ולמוטב, גם כשאינו מבין. הוא 
מרגיש בגופו את הלחץ, המתח, הכעסים, ותחושות אלה יוצרות תגובות 

פיזיולוגיות, לעיתים לא רצוניות.
גם אם למשל סגנון הדיבור בילדותו מאופק מרוחק ושקט, הוא יחוש את 
המתח ששורר בבית ויפרש, שהחיים בבסיסם הם רוויי מתח ולא יכולה 
להיות מציאות אחרת. או שעל כל דבר שקורה לו, "צריך" להגיב בעצבנות 

וכן בשאר תחושות הגוף, כי מבחינתו, זו הדרך היחידה להגיב.
מי שגדל על ריחוק פיזי רגשי, יש סיכוי גדול שירגיש שמגע פיזי עלול 
לדחות אותו. הוא לא יהיה מסוגל להבין את אלה שמתחבקים ומביעים 

רגשות במגע ואולי אף יזלזל בהם.
ילד שהיכו אותו פיזית/רגשית/ מילולית, ירגיש חסר ערך, כי הרי הגדולים 
אומרים שהוא לא בסדר. הוא יאשים את הסביבה שלא מעריכה אותו, ייפגע 
מכל דבר, ייצר סצנות דרמטיות, או שיתכנס פנימה, יהיה עצוב ואולי אף 

מדוכא.
ילד ששומע השכם והערב שהוא לא יוצלח בלימודים, או שהוא ילד רע, 

כעסן וכד', הוא יפנים את  מה שנאמר עליו, יאמין בכך ויתנהג בהתאם. 
הילד הזה, שאינו מודע לכך שאפשר לפרש אחרת את החיים, ימשיך את 
אותם ההרגלים שהוא מזהה אותם כחלק מאישיותו. כך נוצר דימוי עצמי 

כוזב ועם המטען הזה הוא מגיע לנישואין.  
בשבוע הבא, נבדוק את השפעת המטען הזה על הזוגיות.

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

 כלות יקרות!
מוזמנות למצוא את האחת והיחידה, המתאימה...

  בגמ"ח שמלות ממעצבות,
 הינומות,

עששיות, וכרטיסים לשבע ברכות.
 שמלות לאם החתן/הכלה.

מובטח יחס אישי.
בואו בשמחה!

ליצירת קשר: רבקה ברר-054-7535532

בס"ד

בואי כלה

05
2-
55

56
10

1

גמ"ח 

שמלות כלה ואביזרים לכלה יתקבלו בברכה.

חפשו גם בפייסבוק 
www.mbaolam.co.ilובגוגל  077-6621690

מגזין הנוער הדתי של ישראל
₪5

מחיר היכרות
לגיליון
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ֶאת ַהֶּפֶרק ַהֶּזה ֹלא ָּכַתב ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, ֶאָּלא ֲאַנְחנּו 
ַּתְלִמיָדיו. ָאנּו אֹוְמִרים זֹאת ַּבֲעָנָוה ְּגדֹוָלה, ִּכי ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָהיּו ַּתְלִמיָדיו.  ַּכֲאֶׁשר מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ָעָלה 

ַלְּמרֹוִמים, ִהְתַקְּבצּו ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָסְפדּו אֹותֹו.]1[.
ַחָּייו ֹלא ָהיּו ֲאֻרִּכים, הּוא ִנְפָטר ֻמְקָּדם ַיֲחִסית, ְּבִגיל 52]2[. 
ַהִּזְקָנה ָקְפָצה ָעָליו]3[, ִּבְגַלל ָצרֹות ַרּבֹות ֶׁשָּנְפלּו ְּבֶחְלקֹו]4[. 
ֲאָבל הּוא ִהְסִּפיק ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים.  הּוא ֵהִקים  
ֶאת ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל  ַעל ִּפי ְּדַבר ד'. הּוא ָמַׁשח ֶאת ַמְלֵּכנּו 

ִני, ָּדִוד. ָהִראׁשֹון, ָׁשאּול,  ְוַגם ֶאת ַמְלֵּכנּו ַהּׁשֵ
הּוא ָהָיה ַצִּדיק ּוָפרּוׂש, ָנִזיר]5[ ְוֹלא ָרָצה  ְלַקֵּבל ֵמַהִּצּבּור 

ֲאִפּלּו ֵּפרּור]6[.

ָמה ַנֲעֶׂשה ִּבְלָעָדיו?!
ב"ה, ֹלא ַאְלָמן ִיְׂשָרֵאל.  ָנַתן, ַּתְלִמידֹו ַהֻּמְבָחר  ֶׁשל ְׁשמּוֵאל 

ַיְמִׁשיְך ֶאת ֲעבֹוָדתֹו]7[.
ַרֵּבנּו ַהָּיָקר ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, ְלעֹוָלם ִנְזּכֹר ֶאת יֹום ֲעלֹוְתָך 
ַלְּמרֹוִמים, ְוִאם ִיְהֶיה ָלנּו ּכֹוַח ָנצּום ְּביֹום ֶזה, כ"ח ְּבִאָּיר.]8[.

1.  שמואל א   כה א.  כח  ג.
2.   ירושלמי  ברכות   ד  א.

3.   תענית   ד  ב.
4.   אגדת  בראשית  מא.

5.   נזיר   ס"ו   א.
6.   ברכות  י  ב.

7.   עיין  ב"ב  טו  א.
8.   מגילת תענית.   שו"ע  או"ח  תקפ  ב.

ָמת ְׁשמּוֵאל ]ְׁשַנת 2884[ ְמִגַּלת ְׁשמּוֵאל 42   ַויָּ
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

עכשיו באתר

// הפרק האחרון 
של גושן כבר 

כמעט כאן. רוצו 
לראות את כל 
הפרקים לפני 

שתיגמר העונה!
// יוצאים לחופש, ובקרוב מלא 

מלא הפתעות חדשות לכבוד הקיץ 
באתר ערוץ מאיר לילדים החדש!

// בשבת הבאה - מאירי - 
עלון הקיץ של ערוץ מאיר לילדים! 

יש למה לחכות!

שלום ילדים!
הפרשה שלנו היא פרשת המחלוקת, ואיך אנחנו יכולים להמעיט 

במחלוקות? 

המחלוקת מגיעה כי אין הסכמה עם חלוקת התפקידים של ה', 

ה' חילק תפקידים בעולם הזה, כל אדם מקבל את התפקיד 

שהכי מתאים לו, כשאנחנו לא שלמים עם התפקיד שלנו, 

לא אוהבים ולא מעריכים אותו, ומקנאים באחרים על החלק 

והתפקיד שלהם, אנחנו חולקים על החלוקה, חולקים על 

הבחירות וההחלטות של ה' ולא מסכימים לקבל את מה שהוא 
נתן, כך מתפתחת המחלוקת. 

קרח היה יכול לבחור לראות את התפקיד העצום שלו כבן לוי. 

כנושא הכלים של המשכן, אבל הוא בחר לראות את מה שהוא 

לא, הוא לא רוצה להיות נושא כלים הוא רוצה להיות ה-נושא 

בעצמו, הוא רצה להחליף את משה ואהרון. 

השבת ראש חודש תמוז. המזל של חודש תמוז הוא סרטן, 

סר-טינה, אנחנו רוצים להסיר מאיתנו את הטינה, הקנאה, 

החיפוש אחרי הלא צודק ולא הוגן ולשמוח ולהודות על החלק 

שלנו ולראות את החלקים הטובים שקיבלנו מה'. כך נצליח 

להמעיט במחלוקות ולהרבות אהבה.  

שבת שלום, אהבה פז

 ילדים היכונו!

מבית ערוץ מאיר לילדיםעלון ילדים חדש

ִאמ   יִרי
מתי???

שש... לא מגלים!
  ש

בקרוב בבתי הכנסת!
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הנשמה לחדור לעומק העצמיות של האדם, ונשאר כולו שקוע באפלה. ולפי רוב הם ממקור המשחת של הגאוה שהיא מרימה את הלב, ואינה מניחה להאור של מתגלה אליו. וכל הדעות הרעות ותולדותיהן, וכל מיני דרכי ע"ז, הכל נובעים של נשמתו, וע"י זה מכיר הוא את האמת לאמתה. וכפי רוב הענוה האמת האלקית הענוה מנמיכה את הדעת העליונה של האדם, ומורידה את אורה לעומק עומקה 
הגאוה ככה יגדל סילוק האור של הדעת, וככה יגדל הזדון והשקר...אורות הקודש ד, תעו

הרב שלמה אבינר

אנא מסור לראש הממשלה: הסתיים המנדט הבריטי
אם במקרה אתה פוגש את ראש ממשלתנו, אנא הודיע לו: 
הסתיים המנדט הבריטי על ארצנו. כי אולי הוא אינו יודע.
וזאת מניין לנו?  כי התפרסם שכבר 11 שנה יש הקפאת 
בנייה בבית אל, וזאת על אף שלפני חמש שנים הוא 

הבטיח שיוכלו להצטרף 300 משפחות.
אך האמת חייבת להיאמר, שגם לו לא היה מבטיח כלום, 
היתה חובה לאומית לבנות בבית אל, לא מאות בתים אלא 
אלפי בתים, ולא רק בבית אל אלא בכל יהודה ושומרון, 
ובכל מלוא רוחב הארץ.  זה דבר טבעי שכל עם מיישב 
את ארצו. לא שמענו שיש הגבלות לאנגלים ליישב את 
אנגליה, לאמריקאים ליישב את אמריקה, ולסעודים 
את סעודיה.  כל עם ריבוני בארצו.  אבל ארצנו, היא 
הארץ היחידה על פני כדור הארץ, שאזרחים מוגבלים 

לבנות ולהתיישב.
מוזר מאוד?!  לא!  כך היה בזמן המנדט הבריטי, כאשר 
הספר הלבן )השלישי( הגביל את עליית היהודים ורכישות 
היהודים.  לכן, אם יש לך הזדמנות, אנא הודיע לראש 

ממשלתנו שכבר מזמן נגמר המנדט.
שמא תאמר: ומה עם הערבים כאן?  אין שום בעיה.  עליהם 
להחליט.  אם הן רוצים לגור במדינה משלהם, יש להם 
22 מדינות במזרח התיכון, אנא יעברו לשם.  אך כאן אין 
זו מדינה שלהם.  עוד בדקתי הבוקר: היא נקראת מדינת 
ישראל ולא מדינת ישמעאל.  ואם הם רוצים לגור במדינה 
שלנו, זה אפשרי, אנו מקבלים מיעוטים, כמובן בתנאי 

שאינם עסוקים לרצוח אותנו או להרוס את מדינתנו.
אגב, לערבים יש רשות לגור בכל מקום בארץ ולבנות בכל 
מקום בארץ.  ולנו היהודים, שזו ארצנו, אסור!  לכאורה 
מוזר?  לא.  כך היה בזמן המנדט הבריטי.  לכן, אנא ממך, 
תציע לראש ממשלתנו, כמובן בצורה מכובדת, שכדאי לו 
להתעדכן מדי פעם, ולגלות שהסתיים המנדט הבריטי.

ושוב שמא תאמר: עתה הבריטים אינם מפריעים, אך עם 
אחר, הוא המפריע לנו ונותן לנו הוראות איפה לבנות 

ואיפה לא, הוא הוא העם האמריקאי.
אם כך, קבל את האמת ממי שאמרה: נשיא ארצות הברית 
 Monroe ,אבי דוקטרינת מונרו ,James Monroe ,מונרו
Doctrine, הקובעת שהאמריקאים לא יתערבו במה 
שקורה במדינות אחרות - אז אירופה עמדה על הפרק 
- ומדינות אחרות לא יתערבו במה שקורה באמריקה.  

אם כך, אני מסכים, האמריקאים לא יתערבו לנו בענייננו 
כאן ואיפה אנו בונים, ותמורת זאת אנו מבטיחים שלא 

נתערב במה שהם בונים אצלם.
 Roosevelt ,"אמנם יותר מאוחר היתה "תוספת רוזוולט
Corollary, שהם כן יתערבו במה שקורה באמריקה 
הלטינית.  אם כך, אנא הודיע לראש ממשלתנו, שארץ 
ישראל אינה באמריקה הלטינית, בדקתי הבוקר במפה.  

וגם הצהרת קלארק, Clark Memorandum, היותר 
מאוחרת התייחסה רק לאמריקה הלטינית.

אכן האמריקאים מדברים אנגלית כמו הבריטים, אך כבר 
אמרתי שהמנדט הבריטי הסתיים, אז כדאי להודיע זאת 
לראש הממשלה.  וכמובן הוא יודיע בנימוס לאמריקנים: 
אל תתערבו בבנייה שלו ואנו לא נתערב בבנייה שלכם, 

אנו מבטיחים...
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