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בס"ד | שבת פרשת מטות מסעי כ"ז תמוז ה'תשע"ז | גליון 1128
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

להרים על נס 
את אהבת חינם 

משנכנס אב ממעטים בשמחה, "כדי לעורר הלבבות לפקח על 
דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו 
שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות" )או"ח שו"ע 
תקמט, מ"ב(. לכן חורבן בית המקדש נוגע לא רק לעבר הרחוק 
אלא גם להווה, למציאות העכשווית, כדברי חז"ל "כל דור שלא 
נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו", דהיינו, סיבות החורבן 

ותוצאותיו הן כאן ועכשיו.
על סיבות החורבן אנו למדים מחז"ל "מקדש שני שהיו עוסקים 
בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בהם 
שנאת חינם" )יומא ט ב(. וכל זמן שהבית השלישי לא נבנה, עדיין 
מקננת בתוכנו הסכנה הנוראה של שנאת חינם שעלולה להתפרץ אם 
לא נתאמץ וניזהר ונשכיל לבלום אותה באיבּה על ידי ריבוי אהבת 
חינם, על ידי שנקיים סור מרע ועשה טוב – להרבות במחשבות, 
בדיבורים ובמעשים שיביאו אהבה, אחווה, רעות ואחדות בישראל.

נכון לעכשיו, דורנו הוא בבחינת תשובת המשקל לשנאת 
חינם שהביאה עלינו את החורבן והגלות. לכן עלינו להרים על נס 
את אהבת חינם, לכל עם ישראל ולכל פרט מישראל, כדברי הרב 
קוק זצ"ל "ביותר צריכה אהבה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב 
ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש 
וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז... להבחין שעם כל זה רוח ישראל 
גדול הוא ועצום לאלוקיו להסתכל במאור הפנימי של כנסת ישראל 
שמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר גם 
בנפש הנסוגה מאד אשר סרה הרבה מדרך ד' " )אורות קמח(. עלינו 
ללכת בדרכיו  של אהרון הכהן אשר יום הזיכרון שלו חל בראש 
חודש אב. עליו נאמר "אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וצוונו 

לברך את עמו ישראל באהבה".
בציפייה לישועה השלמה 

נכון לעכשיו                                

 ָעֶליָך ְּבִרית ִיְכרֹתּו. 
לפרשה הרב זיו רוה / 2

להילחם בשליחות כלל ישראל
הערבות והאדישות נתן קוטלר / 4

להיות הורים לנוער גם בחופש הגדול...
ראיון עם הרב עמוס נתנאל / 5

 מבנות צלפחד לבנות דורנו 
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

 זוגיות בנישואין בחופש הגדול
זוגיות אסתר אברהמי / 6

פנינים לשבת
עמוד 7 <

במלאת שנה להסתלקותו של 
אבינו עט"ר מו"ר 

הרב חנוך בן פזי זצ"ל 
אוהב תורה ומנחילה לתלמידים 

במכון ומחוצה לו.
נתכנס להתייחד עם דמותו ביום שלישי ב' באב 

בשעה 18:15 בבית המדרש של מכון מאיר
יישאו דברים: הרב דב ביגון שליט"א

הרב אליקים לבנון שליט"א רב השומרון
רבנים ובני המשפחה

נעלה לקברו ביום שלישי ב' מנחם אב בשעה 17:00
בחלקת פרושים הר הזיתים

הסעה תצא ממכון מאיר בשעה 16:15 פרטים: 0506374538
משפחת בן פזי הרב דב ביגון ובית מכון מאיר.

יש להגיע חצי שעה קודם עם אישור צילומים מראש )נמצא באתר הערוץ(.
בנוסף, אנחנו מחפשים קבוצות כדורגל בוגרות )גיל 13 ומעלה(. 

batyalihuk@gmail.com-לפרטים יש לשלוח מייל ל

אבות ובנים 
מוזמנים לצילומי משחק הגמר 

בכדורגל של צילומי העונה החדשה 

של אסי וטוביה!

ביום שלישי 25.7 בין השעות 15:00-17:00.הצילומים יתקיימו באפרת באולם המתנ"ס 
יום עיון לקראת ט' באב 
יתקיים ביום ראשון ז' באב תשע"ז 

פרטים בגיליון הבא ובאתר ערוץ מאיר
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על כל נושא אפשר להתבונן מצד עצמו, 
או בדרך עמוקה יותר, מצד סיבתו. סיבת דבר 
היא השורש, המניע הפנימי, הסברא. אך לעיתים גם 
בהבנת הסיבה לא די. אם נעמיק עוד יותר ונתבונן 
בסיבת הסיבה, יתכן שנגיע לחשבון כולל יותר, שיובילנו 

למסקנה אחרת. 
חז"ל מביאים דו שיח מעניין, שלא קרה מעולם, 
ועם זאת קרה גם קרה. זהו דו שיח של סברות, בין 
הקב"ה למשה. המקרא מפגיש אותנו רק עם מסקנות 
סברותיהם, ואילו המדרש מציג בפנינו את הסברות 
עצמן. "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר. ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך". אולם בפסוק 
שאחריו, משה מציג את הדברים אחרת: "ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה 
ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ְוִיְהיּו 
ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָין"1.  לשון הציווי של 
ה' שונתה ע"י משה ולא במקרה. שמא תשאל, וכי 
משה מבין יותר מה' יתברך? חלילה, אלא שלנקודת 
המפגש עם ה' מגיע משה מהמקום שלו. משה הוא 
הרועה הנאמן, אוהב ישראל הגדול, אדון הנביאים. 
אין זו פחיתות שהנביא מייצג את עמדתו אלא אדרבא, 
מעלה. מעיון בכתובים, ניתן לראות כי ה' חפץ בדו 
שיח מעין זה, כגון בתפילת אברהם להצלת סדום, 
או בסניגורית משה לאחר חטא העגל. כשם שבעל 
חפץ לשמוע את דעתה של אשתו, כך עולה שעשוע 
גדול מלפניו ית', מעמקותו של עבד ה', ובלבד שאחרי 

כל סברותיו - עבד ה' הוא.
לגופו של עניין. חז"ל עמדו על השוני שבין הצגת 
הדברים של ה' למשה, ובין הצגתם ע"י משה לעם, 
בעניין מיהו 'בעל הנקמה' במלחמת מדין. "ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ָאַמר: ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּומֶׁשה ָאַמר: ִנְקַמת 
ה' ְּבִמְדָין. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלֶהם, ֵאינֹו ֶאָּלא ִּדיקֹו 
)=עלבון2( ֶׁשָּלֶכם, ֶׁשָּגְרמּו ִלי ְלַהִּזיק ֶאְתֶכם. ָאַמר מֶׁשה, 
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ִאם ָהִיינּו ֲעֵרִלים, אֹו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת 
ּכֹוָכִבים, אֹו ּכֹוְפֵרי ִמְצוֹות, ֹלא ָהיּו ׂשֹוְנִאין אֹוָתנּו. ְוֵאיָנן 
רֹוְדִפין ַאֲחֵרינּו, ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשָּנַתָּת ָלנּו, 

ִהְלָּכְך ַהְּנָקָמה ֶׁשְּלָך ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָין."3

ה' אומר כביכול, הנקמה צריכה להיות שלכם, לכן 
תיקרא על שמכם. עם ישראל הוא שנפגע מהמכשול 
הכפול של בנות מדיין, שלא היו נשמעות להם, אלא 
אחר שעבדו ל'בעל פעור', ו"גדול המחטיאו יותר מן 
ההורגו". כל זמן שניסה בלעם לקללם, לא רק שלא 
הצליח להפיק זממו, עם ישראל אף לא ידע על זה 
דבר. ה' ית', היה לחומת מגן, מגדול האויבים, ש"ביקש 
לעקור את הכל4". אך ברגע שעצת בלעם בעניין 
תועבת בנות מדיין הבקיעה את השריון המוסרי 
של האומה, התהפכה השגחת ה' לרעה, "ֶׁשָּגְרמּו 
ִלי ְלַהִּזיק ֶאְתֶכם", ונפלו במגיפה כ"ד אלף. מערכת 
השכר והעונש ערוכה כבריאות הגוף5. אם יבלע אדם 
מסמרים, היתכן שלא ינזק? לכן אומר ה' שעל עמ"י 
לנקום במחטיאיו שהם המרחיקים הגדולים ממנו, 

האויבים המעוררים קטרוג.
אך משה מחזיר את הנקמה אל רבש"ע. "ֵאל ְנָקמֹות 
ה' ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפַיע"6. האומות רודפות אותנו, כיוון 
שעם ה' אנחנו, על כן, בעומק העניין הן נלחמות בה' 
ית' המתגלה דרכנו. שלושה ממדים מעוררים את 

התנגדותם: הסגולה, ההשקפה וההנהגה. 
סגולה. אומר משה, "ִאם ָהִיינּו ֲעֵרִלים" כמותם, 
לא היו נלחמים בנו. ברית המילה היא ביטוי גופני 
לברית הנשמתית, ליצירת הטבע הישראלי האלוהי. 
היא אות לסגולה הרוחנית הקיימת עוד לפני הברית. 
סימן לכך מצוי בהלכה, במקרה שנדר אדם שלא 
ליהנות מן הערלים. "ָנַדר ֵמָהֲעֵרִלים, ָאסּור ְּבמּוֵלי 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ּוֻמָּתר ְּבַעְרֵלי ִיְׂשָרֵאל. ָנַדר ֵמַהּמּוִלים, 
ָאסּור ְּבַעְרֵלי ִיְׂשָרֵאל, ּוֻמָּתר ְּבמּוֵלי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם."7 
לגויים יש קושי להשלים עם הבחירה האלוהית בעם 
ישראל. לפיכך נלחמים הם בנו בחרב וברוח, ע"י 
חידוש דתות אנושיות ותיאוריות מטשטשות סגולה.
השקפה. אילו היינו "עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים", חיים 
בתודעה פירודית, ומשתחווים למעשי ידינו - גם לא 
היו שונאים אותנו. ואין זה משנה אם היינו משתחווים 
למעשי ידינו, בסגנון העתיק של פולחן פסילים, 
או בסגנון מודרני של שעבוד לתאוריות אנושיות 

כאלטרנטיבה לציווי האלוהי, או בשעבוד לתאוריות 
המכשירות פורקן יצרי לכל נטיות הלב. אמונת הייחוד 
שעליה מחנכת התורה, היא המסמנת אותנו כהוויה 

נבדלת,  מ"ָּכל ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים"8.
הנהגה. אם היינו "ּכֹוְפֵרי ִמְצוֹות", ולא חושפים את 
האלוהי, דרך הנהגות המעצבות ומרוממות את העולם, 
אז הגויים לא היו חשים מאוימים ממדרגתנו. אם חיינו 
הגופניים, לא היו מלאי קדושה וטהרה, ממילא לא 
היו נלחמים בנו. קדושת חיי העם הצדיק מקטרגת 
בחירותה על שאר העמים. "עבדא בהפקירא ניחא 

ליה"9 - עבד נוח לו בחיי הפקר. 
לפגיעה רוחנית בישראל יש השלכה על כל הופעת 
ה' בעולמו, כיוון שרצה ה' ית' שהתגלותו תהא תלויה 

במעשינו. נקמת ישראל היא היא נקמת ה'. 
"ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף. ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש 
ְוַאל ִּתְׁשקֹט ֵאל. ִּכי ִהֵּנה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו 
רֹאׁש. ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָך. ָאְמרּו 
ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ְוֹלא ִיָּזֵכר ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד. ִּכי נֹוֲעצּו 
ֵלב ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית ִיְכרֹתּו. ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
מֹוָאב ְוַהְגִרים. ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת ִעם יְֹׁשֵבי 
צֹור. ַּגם ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט ֶסָלה..."10

1. במדבר לא
2.  מתנות כהונה

3.  במד"ר מטות ב
4.  עיין ת"י בלק

5.  הנצי"ב ר"פ עקב
6.  תהילים צד

7.  טוש"ע יו"ד ריז מא-מב
8.  תהילים ט

9.  גיטין יג.
10.  תהילים פג

לפרשה
הרב זיו רוה ָעֶליָך ְּבִרית ִיְכרֹתּו. 

שיר, פיוט ומפגש רוחני

מופע חדש
פרוייקט גן רוה
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מתאים לקהילות,
בתי כנסת

ומוסדות חינוך

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

ישוב1
יש לביטוי "ישוב" מובן של ישוב ארץ ישראל או 
של "ישובו של עולם". אבל כאן המובן הוא: ישוב 
הדעת. זהו העניין הראשון בדמות תלמיד החכם הזה 
שמופיע במציאות עם ישראל. הוא צריך להיות אדם 
מיושב ולא אדם מבולבל ופראי. אם הוא פרא אדם, 
זהו ביזיון לתורה ולישיבה. "כל שאינו לא במקרא 
ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב"2. צריך 
להיות אדם מן היישוב, אדם נורמלי ובריא, אדם 
מיושב וישר, בישרות שכלית ובישרות יהדותית, ולא 
אדם עצבני ומבוהל. הרמב"ם כותב לגבי תלמיד חכם: 
"ולא ירוץ ברשות הרבים כמנהג משוגעים"3. ישוב 
הדעת צריך להתגלות בכל המובנים ובכל הצדדים: 
ישוב בלימוד, ישוב בשכל, ישוב בחברות. תלמיד חכם 

צריך להיות אדם אנושי לפני הכל, ולגלות קידוש 
השם בתכונת מידותיו ויחסו לבריות. מתוך גדלות 
תורה וקדושת ישיבה, אדם זה צריך להתנהג בצורת 
חיים נחמדה וצודקת, שמקדשת שם שמים, ועושה 
רושם נחמד של תפארתה של תורה. תלמיד חכם 
צריך להתגלות בתור אדם, אדם עילאי, אדם גדול 
במציאות האנושית שבו. אומרים בצחות "לעולם 
יהא אדם". כמובן שצריך שיהא "ירא שמים", אבל 
ראשית דבר להיות אדם. בעיתון אחד הופיע בג' 
באלול מאמר לזכר אבא הרב זצ"ל עם רשימה של 
שבחים, ובסוף: הוא היה אדם. לפעמים יש תלמיד 

חכם שאינו אדם אלא מעורר אנטיפטיה.
 יש סיפור קצת מבדח על למדן גדול שבא 
לבקש סמיכה מגאון אחד. למדן זה למד הרבה שנים, 
היה שקדן עצום מלא תורה, ידע כל הש"ס, בבלי 
וירושלמי, פוסקים ועוד. אבל לא היה כל כך מיושב 
בקידוש השם. הוא נפגש עם הגאון הזה ושוחחו זמן 
מה, והגאון לא הגיב. לא היה נעים ללמדן הזה לדרוש 

סמיכה בפה מלא. הדבר נחשב כביזיון. בסוף הוא 
הרגיש תמיהה וגם קצת עלבון, ושאל את הגאון: "מה 
העיכוב? אולי כבודו שמע עלי לשון הרע, טענות?". 
— "לא, חס ושלום". — "אם כן אולי מצא בי איזה 
פגם, איזה חסרון של יראת שמים?". — "לא, לא". על 
השולחן היה מונח ספר 'טור יורה דעה'. אמר הגאון: 
"כבודו מלא גדוש ידיעות כ'טור'. אבל אם ה'טור' 
הזה בעצמו יבקש ממני סמיכה, האוכל לתת לו?". 
הדברים האלה היו חידה. — "אבל הרי זה ספר ולא בן 
אדם!". אמר לו הגאון: "הוא אינו בן אדם. זה בדיוק 
טעמו של העיכוב כאן". כשנכנסים לעולם היהודי 
מתוך המילוי של הישיבה, יש צורך בנורמליות של 

יהודי, בנעימות ובנועם של קידוש השם4.

 1. אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה. 
 2. קידושין פרק א' משנה י'.

 3. הלכות דעות פרק ה' הלכה ח'.
 4. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 176-7.
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נאמרת  ירמיהו  בספר  ב  בפרק  הנבואה 
בימי יאשיהו. מפרק זה והלאה עוסק הנביא 
בקריאה לשוב בתשובה. אך ניכר שאין זו קריאה 
רגילה לחוטאים שישובו, אלא מדובר בחוטאים 
שחושבים עצמם לצדיקים ולשבי תשובה, ובד 
בבד עם מחשבות אלו הם חוטאים בחטאים 
נוראים. ירמיהו מוכיח את ישראל כמה פעמים 
בפרק זה על טענתם שלא חטאו: "ֵאיְך ּתֹאְמִרי ֹלא 
ִנְטֵמאִתי ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים ֹלא ָהַלְכִּתי" )ב, כג(, "ִהְנִני 

ִנְׁשָּפט אֹוָתְך ַעל ָאְמֵרְך ֹלא ָחָטאִתי" )שם, לה(.

אם כן, בנבואה זו מתמודד הנביא לא רק עם 
החטאים, אלא גם עם ההתכחשות אליהם, עם 
התשובה של רמייה. כתגובה לפער הגדול בין 
מעשיהם של החוטאים ובין תודעתם ובטחונם 
בתשובתם, ירמיהו מוכיח את העם על תשובתם 
שהיא רמיה, וקורא להם לשוב בתשובה אמתית: 
"ֹלא ָׁשָבה ֵאַלי ָּבגֹוָדה ֲאחֹוָתּה ְיהּוָדה ְּבָכל ִלָּבּה ִּכי 
ִאם ְּבֶׁשֶקר ְנֻאם ה'" )ג, י(; "ִּכי כֹה ָאַמר ה' ְלִאיׁש 
ם ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוַאל ִּתְזְרעּו ֶאל  ְיהּוָדה ְוִלירּוָׁשלִַ
קֹוִצים – ""מתחילה הסירו הפסילים ואחר זה 
יקובל תפלתכם לפני ולא כשעדיין לא עזבתם 

הפסילים" )ד, ג ובעל ה'מצודות' שם(.

החטאים בתקופת יאשיהו
יש קשר רב בין תוכן הנבואה בפרקים אלו – 
תשובת הרמיה, ובין התקופה שבה היא נאמרת, 

תקופת יאשיהו. 

יאשיהו עשה הטוב בעיני ה', ובכך היה כאור 
זורח בתוך תקופה שלמה של שושלת מלכי 
יהודה שחטאו – מנשה ואמון לפניו, ואחריו: 
יהואחז, יהויקים יהויכין וצדקיהו. יאשיהו קם 
ופעל להשיב את העם אל ה'. שנים רבות קודם 
הולדתו כבר נועד יאשיהו על ידי ה' ליצור מהלך 
של תשובה שיכלול אפילו את מלכות ישראל: 
"ִמְזֵּבַח ִמְזֵּבַח ּכֹה ָאַמר ה' ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ְלֵבית 
ָּדִוד יֹאִׁשָּיהּו ְׁשמֹו ְוָזַבח ָעֶליָך ֶאת ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות 
ַהַּמְקִטִרים ָעֶליָך ְוַעְצמֹות ָאָדם ִיְׁשְרפּו ָעֶליָך" – 

)מלכים א, יג ב(.

ולמרות תשובתו הגדולה, לא ביטל הקב"ה 
את החורבן, כפי שנאמר בספר מלכים ב )כג, 
כה-כז(: "ְוָכמֹהּו ֹלא ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ָׁשב 
ֶאל ה' ְּבָכל ְלָבבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו ּוְבָכל ְמאֹדֹו ְּככֹל 
ּתֹוַרת מֶֹׁשה ְוַאֲחָריו ֹלא ָקם ָּכמֹהּו. ַאְך ֹלא ָׁשב 
ה' ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָחָרה ַאּפֹו ִּביהּוָדה 
ה. ַוּיֹאֶמר ה'  ַעל ָּכל ַהְּכָעִסים ֲאֶׁשר ִהְכִעיסֹו ְמַנּׁשֶ
ַּגם ֶאת ְיהּוָדה ָאִסיר ֵמַעל ָּפַני ַּכֲאֶׁשר ֲהִסרִֹתי ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ּוָמַאְסִּתי ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי 
ם ְוֶאת ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ִיְהֶיה ְׁשִמי  ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ָׁשם". לאור תשובתו העמוקה של יאשיהו, עולה 
השאלה מדוע לא ביטל את הגזרה? וכי יש דבר 

העומד בפני התשובה?! 

במסכת תענית )כב א( העניין מתבהר; נאמר 
שם שהיה פער בין תשובת המלך ובין המצב 
המוסרי של העם: יאשיהו ששב בתשובה גדולה 
היה בטוח שזכות הדור כה גדולה עד שראויים הם 
שתתקיים בהם ברכת התורה "וחרב לא תעבור 
בארצכם". על כן הוא הלך למנוע מפרעה נכה 
לעבור בארץ. אך הוא לא ידע כי דורו אינו במדרגתו 

ואין הוא יפה בעיני הקב"ה. 

במדרש ילקוט שמעוני )מלכים א רמז רא( 
בחריפותו:  והעם  המלך  בין  הפער  מצטייר 

"]יאשיהו[ מאס את האלילים ושבר את המצבות 
וכרת את האשרים והיתה זכותו מבקעת לפני כסא 
הכבוד. ובשביל הרעה שהיו ישראל עושים בסתר 
נאסף הצדיק ]=מת יאשיהו[". אף שהעם כולו 
השתתף במהלך התשובה של יאשיהו, היתה זאת 
תשובה חיצונית, ובאמת, בסתר ליבם ומעשיהם, 

הוא המשיך לחטוא.

זהו אפוא, הרקע לתוכחות ירמיהו. ירמיהו תבע 
מישראל להצטרף באמת ובתמים למהלך הגדול 
של תשובת יאשיהו, ולא רק למראית עין. ולדורות 
מהדהדת קריאתו לשוב אל ה' בכל לבבנו ונפשנו.

להפטרה
הרב יואב אוריאל

התביעה לתשובת אמת
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להילחם בשליחות 
כלל ישראל

בשבוע שעבר למדנו שתי תשובות לשאלה 'מדוע בחיי 
השגרה אין האדם מחויב להסתכן ואילו במלחמה הוא 
מחויב להסתכן?' הפעם נדון בתשובה נוספת לשאלה זו.

החייל נציג כלל ישראל
עם ישראל עמד מול מציאות כמעט בלתי 
אפשרית. צבא ענק של עשרות אלפי פלישתים 
וששת אלפים פרשים התאסף ואיים להילחם בהם 
)שמואל א' ג, ה(. הציבור נכנס לפאניקה, היו כאלו 
שהתחבאו במערות, אחרים ברחו ועברו את הירדן. 
המצב הידרדר כל כך עד שמהצבא של שאול, נשארו 
רק שש מאות איש וצבא זעום זה לא היה מצויד 
אפילו בחרב או בחנית. "ְוָהָיה ְּביֹום ִמְלֶחֶמת ְוֹלא 
ִנְמָצא ֶחֶרב ַוֲחִנית ְּבַיד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ֶאת ָׁשאּול ְוֶאת 

יֹוָנָתן ַוִּתָּמֵצא ְלָׁשאּול ּוְליֹוָנָתן ְּבנֹו" )שם כב(.

אך יהונתן ונערו מרגישים שאינם יכולים לעמוד 
מנגד ומחליטים לפעול, יהונתן מבין ש'במקום שאין 
אנשים השתדל להיות איש' )אבות ב, ה(. יהונתן 
ונערו מחליטים 'לחתור למגע' עם צבא הפלישתים 
שאיים להילחם בעם ישראל. למרות שלפלישתים 
יש עדיפות מספרית באלפי חיילים, יהונתן מלא 
בנחישות ואמונה ואומר "ִּכי ֵאין ַלה' ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע 

ְּבַרב אֹו ִבְמָעט" )שמואל א', יד, ו(. 

יהונתן מבין שהאויב התמלא בפחד )ראה: שם י: 
מהר"י קרא; רלב"ג( ולכן אומר לנושא כליו: "ֲעֵלה 

ַאֲחַרי ִּכי ְנָתָנם ה' ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל" )שם יב(. יש לדייק 
שיהונתן לא אמר "כי נתנם ה' בידינו", אלא יהונתן 
אומר "ביד ישראל". אין הוא מייחס את המערכה 
מול פלישתים לזכותו ולכוחו, אלא הוא רואה את 
עצמו כשליח וכנציג של כלל ישראל )ע"פ דברי 
הרב יוסף קלנר, בספרו 'חסד למשיחו' עמ' 150(. 

יהונתן מלמדנו יסוד חשוב ביותר. במלחמה, 
החייל אינו אדם פרטי, אלא אדם כללי. החייל נלחם 
בשליחות כלל עם ישראל. הרמב"ם כותב: "ומאחר 
שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל 
ומושיעו בעת צרה וידע שעל יחוד השם הוא עושה 
מלחמה וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא 
יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם 
מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה" )הל' מלכים ז, 
טו(. במלחמה, החייל צריך להתרומם מדאגותיו 

הפרטיות ולהתמקד בצרכי הכלל. 

להסתכן  מחויב  חייל  כל  במלחמה 
להצלת חברו

בחיי השגרה האדם אינו מחויב להכניס את עצמו 
לספק סכנה אפילו להציל את חברו מוודאי סכנה. 
אך במלחמה הוא מחויב להכניס עצמו אפילו לוודאי 
סכנה כדי להציל את חברו מספק סכנה. במלחמה 
האדם אינו פרטי אלא כללי, ומאחר שהוא נלחם 
למען הצלת כלל עם ישראל, עליו למסור את 

נפשו אם צריך. "דין התורה בזה הוא שבמלחמה 
ובשדה קרב אין דין של 'ָוַחי ָּבֶהם' ואין דין של 
'חייך קודמים'...כך הדין הוא שצריך למחות מלבו 
זכרונו הפרטי ולהתאחד כגוף מרכזי אחד עם כל 
חבריו הלוחמים והנמצאים בשדה הקרב, באופן 
שכל אחד ואחד מחויב לחרף נפשו להציל את 
חברו מסכנה אפילו כשמכניס את עצמו על ידי כך 
בוודאות לידי ספק סכנה, ולא רק כשחברו נמצא 
בסכנה ודאית, אלא גם לרבות אפילו כשנמצא 
בספק סכנה. ואו אז יעשה ד' נפלאות שלמעשה 
ינצלו כולם" )שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ג סוף סימן 

ק'; עמוד הימיני יד, ד(.

וכאשר נלחמים מתוך שליחות להצלת כלל 
ישראל, זו עוצמה שאי אפשר לעמוד כנגדה וכדברי 
ר' אריה לוין זצ"ל: "כשמדובר על הכלל עלינו 
לדעת שאין אנו יודעים להעריך כלל את זכויותיו 
של כלל ישראל" )מובא בספר 'הצבא כהלכה' עמ' 

ע"ז הערה 15(.
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בפרשתנו מוזכרות בנות צלפחד כשבני יוסף באים לפני משה והנשיאים 
ומביעים את דאגתם מכך שאם בנות צלפחד יתחתנו עם גברים משבט אחר, הרי 
הנחלה תעבור משבט יוסף לשבט האחר וכך יגרע מנחלת שבט יוסף. ואכן משה 
על פי ה', מצדיק אותן ומצווה שבנות צלפחד יתחתנו עם בני שבטן וכך הן עושות.

בנות צלפחד מוזכרות לראשונה בפרשת פינחס  וחז"ל משבחים אותן מאד 
על מעשיהן ודבריהן. נאמר שם )כ"ז,א'( "ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד 
בן מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף". שואל רש"י בשם חז"ל, למה נאמר 
שוב למשפחות מנשה בן יוסף הרי נאמר כבר בן מנשה? אלא לומר לך יוסף 
חיבב את הארץ כשביקש "והעליתם את עצמותי מזה", ובנותיו חבבו את הארץ 

באומרן תנו לנו נחלה.

חז"ל משבחים את יוסף גם על שאמר לשר המשקים "כי גנב גונבתי מארץ 
העברים" וכשביקש משה רבנו להיקבר בארץ שאל מפני מה יוסף זוכה להיקבר 
בארץ ואני לא? ענה לו הקב"ה מי שהודה בארצו יקבר בארצו. יוסף הודה בארצו 
שנאמר "כי גנוב גנבתי מארץ העברים" לכן הוא זוכה להיקבר בארץ.)מובא 
במדרש רבה,פרשת ואתחנן.עי"ש(. תכונה זו של הודאה בארץ ואהבת הארץ 
עוברת בירושה מיוסף לזרעו ובנות צלפחד מביעות אהבה זו בדרישה לקבל 
נחלה בארץ מפני שלאביהן לא היו בנים ואם כן ראוי שהן יהיו היורשות, וה' 

אכן מצדיק את תביעתן ואומר למשה "כן בנות צלפחד דוברות נתן תתן להם 
אחזת נחלה בתוך אחי אביהם".

חז"ל הוסיפו ושיבחו את בנות צלפחד )בבא בתרא,קיט',ב'(:  "בנות צלפחד 
חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן". ובזכות כל המעלות האלה שלהן הן זוכות 

לקבל נחלה בארץ ישראל.

 גם דורנו התברך בנשים צדקניות שחיבבו את הארץ. בשנים הראשונות למאבק 
ולהתנחלות בחבלי ארצנו, מסרו נפשן נשות ישראל על הארץ.  והן היו מוכנות 
לעלות ולגור במקומות שוממים, לעיתים בלי חשמל ומים ובלי תנאים בסיסיים 
למגורים. מסירות זו היא שעמדה לנו ומאות ישובים חדשים קמו ונבנו מתוך כך.

בשנים האחרונות חווינו לצערנו פנויים וגירושים שונים וראינו את בנינו 
ובנותינו נאבקים ונאחזים במסירות באדמתנו הקדושה. זה נפלא וזה מראה 
על אחיזה בדרכי אבות. אך צריך גם ללמד את הבנות היקרות לאחוז בדרכן 
של בנות צלפחד, שחכמניות היו.. וצדקניות היו, וכל מעשה וכל מאבק צריך 
להיות מתוך שמירת גדרי ההלכה ושמירה על צניעותן וטהרתן, ושאסור להן 
להקריב משהו מזה על אף צדקת המאבק.  כי כל פגיעה ביסודות קדושים 
אלו עלולה לפגוע בהן ובטהרת המחנה כולו. מתוך כך נזכה לנחול חבלי 

ארצנו ולהיאחז בהם לנצח.

  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה מבנות צלפחד לבנות דורנו 

החופש הגדול עדיין בתחילתו, אך 
הסוגיות החינוכיות הקשורות בו, כבר צפות ועולות 
במלוא עוזן בבתים רבים. פנינו אל הרב עמוס 
נתנאל, בבקשה לסייע בידינו ההורים בבניית יחס 
חינוכי נכון כלפי ילדינו המתבגרים גם בימות הקיץ.

ש: החופש הגדול, הוא באמת גדול וארוך מאד... כהורים 
לנוער, אנו מוצאים את עצמנו עומדים פעמים רבות 
מול התמודדויות אשר לרוב צצות דווקא בימי החופש. 

כיצד מתמודדים אתן?
ת: כמו בכל נושא אחר, ראשית עלינו לשאול את 
עצמנו, מה ה' רוצה מאתנו באתגרים, בקשיים 
שהוא מעמיד בפנינו ובפני הילדים והנוער. ובמיוחד 
בנושאים אלו, של התמודדות עם ריגושים מסוגים 
שונים, בתחומים הרגשיים והגופניים, כדאי לעצור 
רגע ולברר קודם את העקרונות, ומתוך כך להתחיל 
לבנות סולם תהליכי, בו הילד יטפס לפי כוחותיו. 

לכן אנו מקדימים תמיד את החזון למעשה. 
ש: למה חשוב להתחיל מבירור העקרונות? האם 

לעקרונות אלו חשיבות עקרונית או מעשית?
ת: גם וגם. צריך להבין כי ברירת המחדל של תהליך 
בירור העקרונות היא מצב שבו אנו נגררים, ולא 
מובילים. מגיבים במקום מנהיגים. זהו עניין עקרוני, 
בוודאי בחינוך ילדים. השאלה: 'מה ריבונו של עולם 
רוצה מאיתנו' משאירה אותנו כל הזמן במפגש עם 
ה' ומתוך כך אנו עוסקים בהובלה, ולא בתגובה 

לתהליך. אפשר להמשיל  את הדבר לשני בוקרים 
מגדלי צאן. לאחד יש גדר מסביב לשטחו, ולכן 
הוא יכול להיות עסוק בהמלטות, אילוף העדר 
ועוד. לבוקר השני לעומת זאת אין גדר, והוא רץ 
כל הזמן אחרי צאנו. אומר לו חברו – "רגע! תבנה 
גדר! זה יקל עליך את העבודה כולה!" עונה לו 
הבוקר השני -  "אין לי זמן לבנות גדר, אני חייב 

כל הזמן לרדוף אחרי הצאן הנמלט..."
ש: בפועל זה נראה שהמציאות חזקה כל כך עד שבעצם 

היא זו המובילה, לא כן?
ת: יש כאן שני תהליכים המתרחשים במקביל. 
דרך  הקב"ה  שמוביל  התהליך  הוא  הראשון 
המציאות, שהיא אכן חזקה וסוחפת. עם זאת, קיים 
תהליך נוסף התלוי בנו כיצד אנו נתווה את הדרך 
לאור המציאות. התהליכים הפוכים בכיוונם, כלומר 
מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה, אך משלימים 
במהותם. זוהי סגולתנו כהורים, היכולת להוביל 

את התהליכים החינוכיים לאור אתגרי הדור.
ש: אם כן, מה יכולים להיות העקרונות אשר מונחים 

לפתחנו בימות החופש?
ת: נציין את שלושת הנושאים העיקריים. חירות, 
בניין הקשרים המשפחתיים, והמשך בניין הזהות 

והעצמאות של המתבגר. 
נתחיל בנושא הראשון, החירות. הילד נמצא במשך 
השנה במסגרת. בד"כ מסגרת זו היא מאד תובענית, 
יש לו הרבה חובות ודרישות אשר תוחמות לו את 
מסגרת החיים. והנה מגיע זמן בו הוא מקבל חירות. 
)אגב, אנו מדברים כרגע על החופש הגדול, אך 
הדברים נכונים כמובן גם לכל החופשים האחרים(.

בחודשי החופש, הילד מקבל "ים" של זמן, שלכאורה 
"הוא מחליט לגביו", כל הזמן לרשותו. זהו ניסיון 
שקשה מאוד לעמוד בו. גם מבוגרים שיוצאים 
לפנסיה, לפעמים מאבדים את עצמם. זהו משבר 
מאד קשה ... ק"ו שלנער, אשר נזרק לחופש עם 
אלפי גירויים ופיתויים מצד אחד, וזמן פנוי כמעט 
אינסופי מהצד השני, קשה לעמוד מולם. אנו צריכים 
להיות שם בשבילו.  לעזור לו לרומם ולגלות את 

החירות האמיתית שלו. זוהי חירות במובן של הקשר 
של הנער למציאות מתוך בירור הרצון הפנימי. עד 
עכשיו, במהלך שנת הלימודים, יתכן שרוב הפעולות 
שעשה הנער בינו לבין רבש"ע, בינו לבין הדרישות 
הלימודיות היו במידה זו או אחרת ב"אונס" בתוך 
המסגרת. עכשיו זוהי ההזדמנות של הנער, לפעול 
מתוך חירות. להוציא לפועל את חינוכו... "הדור 

קיבלוה" – מרצון.
ש: ובכל זאת יש איזו מסגרת בחופש, לא? הכוונה 

היא כמובן למסגרת המשפחתית.
ת: נכון. זוהי בדיוק הנקודה השנייה – החיבורים 
המשפחתיים. הרבה פעמים, מכל מיני סיבות, לילד, 
להורה ולמשפחה, אין כמעט פנאי להיפגש, במיוחד 
אם הנער או הנערה נמצאים במהלך השנה בפנימיה. 
בחופש יש לנו הזדמנות לעצב את התא המשפחתי 
– לכתחילה, כפי שהיינו רוצים שייראה. תכנון נכון, 
מראש, של החופש הגדול מאפשר ליצור מפגשים 
וחיבורים של התא המשפחתי אשר יצעידו אותנו 
אל המקום בו היינו רוצים שיהיה. זוהי הזדמנות 

נוספת שרבש"ע מזמן לנו בימות החופש.
ש: הרב עמוס, יאמרו הנערים, ואולי בצדק – בכל זאת 

זה חופש! תנו לנו להיות בחופש!
ת: זוהי נקודה נוספת. אפשר לשים לב, כי "זרימת" 
הנערים לכיכרות, לחופים, לחו"ל ואפילו לפריקת 
עול, מתרחשת בעיקר בחופש. הנער אומר – 
התאמצתי כל כך קשה, עכשיו תניחו לי. בקשת 
חופש זו היא חוויה חזקה, שאין צורך להתנגד לה, 
אלא בעיקר יש לעזור לנער לחשוב – מהו חופש 
עבורו. מה יכלול החופש? עבודה? טיולים? מה 
יגרום לו לצאת מהחופש בהרגשה של סיפוק. 
כאן הדגש הוא בעיקר על אחריות. על בגרות. 
על עצמאות. זוהי הנקודה השלישית. דווקא 
מתוך החופש אנו ממשיכים ובונים את זהותו, 

את עצמאותו ואת בגרותו של הנער. 
אלו שלוש נקודות עקרוניות אשר ראוי לברר, עוד 
לפני שניגשים לפן המעשי. הזדמנויות פז ששתל 

הקב"ה במציאות הקייצית החמה...

גם בחופש הגדול...       לנוער המתבגר, להיות הורים 

ראיון עם הרב עמוס נתנאל
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אסתר אברהמי

זוגיות בנישואין בחופש הגדול
החופש הגדול כבר נמצא כאן. יש הורים שנכנסים ללחץ, ויש שמחכים 
להזדמנות הזאת, ורואים באינטימיות הזאת עם הילדים מקור ההנאה, תוך 

כדי ההתמודדויות אתם.
ההורים שחוששים מהחופש, ומהימצאות אינטנסיבית עם הילדים מתכננים 
ומתארגנים, לעיתים כמו מפיקי אירועים, כדי שחלילה הילדים לא יעשו בלגן או 

יקטרו: "משעמם לי". הורים כאלה, שוכחים לפעמים שהם גם בני זוג.
החופש מערער את ההתנהלות שהורגלנו אליה. מריבות, רצונות )ודרישות( של 
הילדים והאינטראקציה האינטנסיבית של כל המשפחה ביחד, מציפים את הקשיים 
של בני הזוג ועלולים ליצור  קונפליקטים ביניהם, בהתמודדות המשפחה עם 
כל מרכיביה. במהלך השנה, קל  ו"נוח" יותר לדלג ולהתעלם מהקונפליקטים 

בשם השקט התעשייתי.
חשוב לדעת, שהחיים הזוגיים ממשיכים גם בחופש, כחלק מחיי המשפחה. את 
הגישה להתנהלות בחופש הגדול, בני הזוג לא בונים זמן מה לפני כן, אלא זו 

גישת חיים ותפיסת עולם ששניהם בוחרים ביחד .
היחס לצורת החופש, נגזר כחלק מתפיסת הזוג מהי משפחה. לכן בנוסף, חשוב 
שינהלו שיחה זוגית כהכנה לחופש שמטרתה תיאום ציפיות, ובמהלכה נוצרת 

גם קרבה רגשית. 
בתיאום הציפיות, מגיעים להסכמות לגבי הפעולות הרצויות והמתאימות למשפחה, 
ובכך ירוויחו גם הנאה וגם תועלת. כדי למנוע אי הבנות וטרוניות, כדאי ליצור 
חלוקת מטלות ועומס, בהתאם לאופי וליכולת האישית. ההתחשבות וההסכמה 

ההדדית משרים אווירה רגועה יותר ושמחה על החלוקה בנטל.
קרבה רגשית מתהווה בשיחה, כי יש בה הקשבה והבנה הדדית, שיתוף בפחדים, 
בתחושות המתח והחרדה ממה שצפוי שיקרה עם הילדים, מילות הערכה ורצון 

לבוא לקראת. 
לאחר השיחה הזוגית, משתפים את הילדים בגישת ההורים ומזמינים אותם להעלות 

רעיונות ורצונות ולקחת אחריות על יישומם. 
מכיוון שישנה דינמיות במשפחה, יש צורך בתיאום זוגי לצורך גמישות בשינוי תכניות, 
הכלה רגשית של מצבים משתנים ואמון בתהליך, שיניב קשר משפחתי עמוק יותר.

בזמן החופש, כשרק אחד מבני הזוג נמצא בבית עם הילדים )לרוב האמא(, עלולים 
להגיע למצבים שיוצרים מעגל סגור שלילי: האשה משתפת את בעלה )ונשמעת 
מתלוננת..( במה שקורה לה עם הילדים. הוא מפרש שהיא דורשת ממנו יותר 
מעורבות, ומתגונן/כועס, שהרי הוא עסוק בפרנסת המשפחה. היא לא מקבלת 

ממנו הבנה לקשייה... נפגעת וכועסת וכן הלאה.... 
לכן, חשוב שבני הזוג יבדקו: האם הם משתפים בזמן שניתן להקשיב ובאופן 
שלא נשמע מתלונן? האם הם יוצרים תחושת יחד, על ידי התעניינות טלפונית 
במהלך היום? האם הם מבטאים בדיבור את הערכתם כלפי מי שנמצא בבית, 

על התמודדותו האינטנסיבית?
החופשה עם הילדים היא גם החופשה של בני הזוג. תוך כדי הבילוי המשפחתי 
המשותף, יש מקום ליחס זוגי. ליצור זמן של הנאה בצוותא, כאשר ניתן מקום 

גם לזוגיות וגם למשפחתיות. 
כשבונים למשל אוהלים בשטח, בעזרה הדדית, בחלוקת תפקידים גם בין בני 
הזוג וגם עם הילדים, הם רואים כיצד הוריהם משתפים פעולה בשמחה וגם 

הם מצטרפים לחגיגה.
או כאשר יוצאים לבילוי בפארק - ההורים שותפים במשחקים ובארגון הארוחה, 
גם כבני זוג וגם כהורים. זו חוויה נעימה לכולם. בני הזוג מרגישים ביחד עם עצמם 

וגם ביחד עם הילדים.
או, שהילדים מתפזרים ומשחקים ובני הזוג משוחחים ביניהם.

החופש הגדול אינו בעיה, שמתפללים שיעבור כבר. ההפך הוא הנכון. זו הזדמנות 
למנף את הזוגיות והמשפחתיות, גם דרך  הקשיים הצפויים והלא-צפויים, כאשר 

כולם מרוויחים מכולם. 
כשהזוגיות מאוחדת, הילדים מרגישים בחופש )ובכלל(, יציבות ורוגע, אמון 
בעצמם וביכולותיהם, שמחה במרחב שניתן להם וגילוי: שיש גם באחריות ושיתוף 

פעולה - הנאה של חופשה. 
בסיומו של החופש, אולי תצטערו שנגמר או שתרגישו טוב שנגמר, כי בניתם 

קרש קפיצה לפתיחה מוצלחת של השנה הבאה.

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

תרומה לקהילה
הנצחת הורים ובני משפחה

במחלקות שונות בבית החולים
ובמרכז בריאות הנפש

זכרון והנצחה
ליקרים לך

Elizalmen@gmail.com :לפרטים
050-2763999

באין מענה, ניתן לשלוח מסרון.

עשו עכשיו מנוי
ועולם מלא הפתעות ייפתח בפניכם:

אתר חדש ומשוכלל
ואפליקציה חדשה 

וחינמית להורדה

meirkids.co.il
חוגגים עשור בקיץ עם ערוץ מאיר לילדים

'

חידות ופרסים 

שווים!
טיסה בשמי הארץ, 

מפעל השוקולד דה קרינה, 
החוה של חווה, מעלית הזמן, 

בריכה משפחתית ועוד..

הכל בחסד 
 תכנית הנתינה 

שמשגעת את המדינה מעמול 3 
עם דמויות חדשות 
מעל לכל הציפיות!

וכל זה רק ב-36 ש"ח לחודש לנרשמים באתר!

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* 

למכון אורה
המחלקה של דוברות צרפתית 

דרושה מדריכה
)דוברת צרפתית(

פרטים בטלפון: 02-6528344
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- ָׁשאּול!
- ֵּכן ַאָּבא.

- ָאְבדּו ָלנּו ָהֲאתֹונֹות. ִחַּפְׂשנּו ְּבָכל ַהְּסִביָבה 
ְוֹלא ָמָצאנּו אֹוָתן.

- ֵיׁש ָלֶהן חּוׁש ֶׁשל ַעְצָמאּות ִלְפָעִמים...
- ֵּכן, ֵּכן. ָלֵכן ָׁשאּול ְּבִני, ָאָּנא ַקח ִאְּתָך ַאַחד 

ַהְּנָעִרים, ְוֵלְך ְלַחֵּפׂש אֹוָתן.
- ְּבֵסֶדר ַאָּבא, ֲאִני יֹוֵצא ִמָּיד]1[.

ַלֲענֹות ְלַאָּבא ֶׁשֶאֱעֶׂשה ְרצֹונֹו ְּבִׂשְמָחה, 
ֶזה ָּדָבר ַקל, ַאְך ִלְמצֹא ֶאת ָהֲאתֹונֹות ֶזה 
ִסּפּור ַאֵחר. ִחַּפְׂשנּו ְוִחַּפְׂשנּו ְוֹלא ָמָצאנּו. ַּגם 
ִחַּפְׂשנּו ָרחֹוק, ְּבַהר ֶאְפַרִים, ְּבֶאֶרץ ָׁשִליָׁשה, 
ֲעִלים, ְּבֶאֶרץ ְיִמיִני, ְּבֶאֶרץ צּוף,  ְּבֶאֶרץ  ַשׁ

ְוֹלא ָמָצאנּו, ֵאין]2[.

ִהְתָיַאְׁשִּתי. ָאַמְרִּתי ַלַּנַער ֶׁשִאִּתי:
- ַאָּתה יֹוֵדַע, ַאָּבא ַיְתִחיל ִלְדאֹג ָלנּו יֹוֵתר 

ֵמֲאֶׁשר ָלֲאתֹונֹות. ּבֹוא ָנׁשּוב  ַהַּבְיָתה]3[.
- ְׁשַמע ִלי ָׁשאּול, ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון. ֵיׁש ּפֹה ָּבֵאזֹור 
ָנִביא, ִאיׁש ֱאֹלִהים. ֵנֵלְך ֵאָליו ְוִנְׁשַאל אֹותֹו, 

אּוַלי הּוא ֵיַדע ְלַכֵּון אֹוָתנּו ]4[.
- ְלַבְלֵּבל ַּבּמֹוַח ַלָּנִביא ִּבְׁשִביל ֲאתֹונֹות?!

 - ֶזה ֹלא ִּבְלּבּול מֹוַח. ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשהּוא 
ִיְׂשַמח ַלֲעזֹר. ֶזה ִיַּקח לֹו ֲחִצי ַּדָּקה.

- ַאָּתה צֹוֵדק. ָאְמָנם ָנִביא ִמְתַעֵּסק ְּבִעְנָיִנים 
רּוָחִנִּיים ֶעְליֹוִנים, ֲאָבל ָאנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
ְוָכאן ֶזה ִעְנָין ַאְרִצי ֲאָבל ַּגם ֶזה ָחׁשּוב.  ֲאָבל 
ֵיׁש עֹוד ְּבָעָיה. ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ֵאָליו ְּבִלי 
ֵאיזֹו ְּתׁשּוָרה, ְוִנְגַמר ָלנּו ָהאֶֹכל ֶׁשֵהֵבאנּו ]5[.

- ֵיׁש ִלי ַּבִּכיס ְסכּום ָקָטן, ֶרַבע ֶׁשֶקל ֶּכֶסף. 
ֶזה ַיְסִּפיק. ַּכָּידּוַע, ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ּבֹוֵרַח 

ִמֶּכֶסף.]6[.
- טֹוב, ֵנְלָכה ַעד ָהרֹוֶאה. ְּבֶצֶדק הּוא ִנְקָרא 
רֹוֶאה, ִּכי הּוא יֹוֵדַע ַהּכֹל, הּוא רֹוֶאה ַהּכֹל]7[. 
ָאְמָנם ְמֻדָּבר ַרק ָּבֲאתֹונֹות, ֲאָבל ֵיׁש ּפֹה 
ּוְלַמָּטָרה זֹו ֻמְצָּדק  ִעְנָין ֶׁשל ִּכּבּוד ָאב, 

ִלְפנֹות ֵאָליו.

1. שמואל א  ט  ג.
2.  שם  ד-ה.

3.  שם  ה.
4.  שם  ו.
5.  שם  ז.

6.  שם  ח.
7.  שם  ט-י.

ְמִגַּלת ָׁשאּול  4    ָאְבדּו ָהֲאתֹונֹות
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

בדיחמין / הרב יואב מלכא
קשיש ישב בגן העיר בבוקרו של יום אביבי ונעים . שני עובדי עיריה הגיעו, האחד נושא 
בידו את חפירה,  והשני - מקוש. החל בעל המקוש לחפור, וחברו מפנה עם האת שבידו 
את העפר. כשכרו בור בעומק חצי מטר החל בעל האת לכסות את הבור עד תום. ושוב 

הרחיקו מטר ממקום הבור הראשון, חפרו וכיסו, וחוזר חלילה. השתומם הקשיש על 
המעשה ניגש לאחד העובדים ושאל לפשר מעשיהם. ענה לו הפועל: ראה באמת שאלה 

נבונה שאלת אלא שבדרך כלל אנו שלושה, והנוטע חולה היום...

פועלי עיריה אלה ופעולותיהם מרמזים על שלושה תכנים עיקרים שהמציאות והשלמתה 
מבוססים עליהם: הבור; העפר; הנטיעה.

הבור מרמז על יצר הרע הכללי, הרוחני, שהוא מקור אפשרות הרע במציאות ומבלעדיו לא תיתכן 
כלל מציאות של רע, רשעה וטומאה.

העפר לעומתו מרמז על היצר הטבעי, כאכילה שתיה שינה ויקיצה ושאר התנועות הטבעיות, 
שבלעדיהן לא יתכן שום קיום טבעי, וכדבריהם ז"ל שכשביטלו אנשי כנסת הגדולה לשעה קלה 

יצרא דעריות, לא מצאו ביצה אחת מדן ועד באר שבע.
והנטיעה, היא מרמזת על היצר הטוב ואביזריהו, התורה, המצוות וכו', והיא יסוד הופעת אור 
ה' במציאות. אלא שכדי ששלושה אלה יגרמו לשלמות, צריכים יחסי הגומלין שביניהם להיות 
מדויקים. אם יודגש יסוד ה"בור" וה"עפר" בלבד, יתעמר היצר הרע הרוחני ביסודות הטבעיים 
הגופניים ותשתכלל הרשעה על גביו כשיהיה החומר פונדקאי לכוח הרשעה הרוחני. אבל אם 
יסוד הנטיעה יהיה חזק דיו יהיה כל הבניין כסדרו: היצר הרע הרוחני יחדד את יצר הטוב, וכוחות 
הטבע אף הם יהיו כאמצעי לשכלול הטוב. לכן מה נואלים  מעשי עובדי עיריה אלו שחפרו 
את בור יצה"ר הרוחני וניסו לכסותו בעפר הטבע, כי לא בזה תיפתר צחנת הטומאה בעולם 
כשתכוסה בעפר הגשמיות, אלא אדרבא בזה עוד מוסיף שמן למדורת הטומאה. אלא אם כן יניח 

דווקא את הנטיעה בבור ויכסה בעפר, אז יבוא הכל על מקומו בשלום וכנ"ל.

מן המצר קראתי י-ה
מ"ב המסעות הם בעצם מ"ב ניסיונות, קשיים ואתגרים שהקב"ה הכניס אותנו אליהם 
בצורה ישירה. אם הדבר היה תלוי בנו, היינו מנסים לברוח, לעקוף, ללכת מסביב. אבל 
לא ויתרו לנו, ונאלצנו להיכנס פנימה ולגלות את האור האלוקי שמסתתר בתור המשבר 
עצמו. וכבר אמרו בשם רבי נחמן מברסלב "ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה – בוודאי 
גם שם נמצא ה' יתברך". ואולי צריך לומר בעיקר שם. פרשת מסעי נקראת תמיד בימי 
בין המצרים שבהם אנו אבלים על החורבן והגלות. וללמד היא באה, איך לקרוא לה' 
מתוך המצר עצמו. והישועה מן המצר אינה בהיחלצות ממנו, אלא בגילוי מה בא המצר 

הזה ללמד אותי, איזו התגלות אלקית אני חווה דווקא מתוך הערפל...
)מתוך "אל שפת האמת" הרב אייל ורד(

פנינים 
לשבת

לב טהור ברא לי אלקים
פעמים רבות יש סכסוך בין המוח ללב, 
בין המחשבה לרגש, כשההגיון אומר 
דבר אחד ואילו תחושת הלב אומרת 
דבר אחר. לא פעם יש צורך לכוף את 
הרגש בפני ההגיון, אחרת אנו נכנסים 
לצרות ודנים את עצמנו לסבל גדול. 
בפעמים אחרות הלב רואה ומבין יותר 
לעומק מהשכל, ואם איננו מקשיבים 
לו אנו עלולים להחמיץ הזדמנות 
חשובה מאוד בחיינו. הקבלה אומרת 
שכל אימת שיש עימות וסכסוך בין 
שכל ללב, יש לבחון היטב את טוהר 
הלב. אם הלב מלא פניות ופיתויים 
ואינו מסוגל להקשיב לקול הנשמה, 
לרצון האמיתי העמוק של האדם, 
הוא עשוי להוליך אותנו שולל. זהו 
לב הכסיל... לב כזה יש לבטל בפני 
השכל. אך אם הלב ישר ומזוכך יותר, 
הוא מסוגל להקשיב להדרכה פנימית 
מצד הנשמה. במקרה זה הלב רואה 
עמוק מהשכל אשר לא פעם משועבד 
לחשבונות קטנוניים הישרדותיים...

)מתוך "מבשרי אחזה אלוק" אריה יעקב לייב(
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

 הטהורה הנובעת מנשמתנו פנימה משורשה ממקור החיים.מים מני ים, מימא דחוכמתא וקבלה, מים דעת האלקים, מים טוהר האמונה הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב, אם לא נמשוך לתוכו תמיד והחסידים חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצווחו והכריזו בקולי קולות כי סוף שמענו לקול נביאי האמת, לקול מעולי חכמי דורות עולמים, לקול הצדיקים וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את הא-להים ועוזו, לא אחינו היקרים, חכמי תורה, וסופרים משפיעים! גם אנו נואלנו וחטאנו. למדנו 
)אורות קא(

הרב שלמה אבינר

גורלם של העולים-הגויים 
שאלה: ב"ה, נדחתה הצעת החוק שמרחיבה את הגדרות 
הגיור מעבר להלכה.  ובכל זאת נשארת הבעיה: מה 
יהיה עם 330,000 עולי רוסיה שהם גויים על פי הלכה?  
מה הפתרון?  האם לא טוב יותר שהם יתגיירו באיזו 

דרך דחוקה ויהיו יהודים מאשר יישארו גויים?

תשובה: ודאי לא. עתה לפחות המצב ברור ויודעים 
שהם גויים.  אך אם יטלו את השם יהודי כאשר הם 
באמת גויים, תהיה אנדרלמוסיה נוראה, כבר לא נדע 

מי יהודי ומי גוי ונאלץ לנהל ספרי יוחסין.
אכן זו בעיה בלתי פתירה, וצריך אומץ להודות בכך.  זה 
בדיוק ההבדל בין ילד שלא מסוגל לקבל שלפעמים יש 
בחיים בעיות בלתי פתירות ותובע פתרון מידי גם אם 
הוא הרסני ובאמת אינו פתרון - לבין מבוגר שמודה 
בכך ומוכן לקבל שיש בעיות בלתי  פתירות, ושיש 
להתאזר בתקווה שהן תיפתרנה בעתיד, לפחות חלקית.  
יש לנו עוד הרבה בעיות כאלה, ויש לעמוד בגבורה. 
גם בעבר היו לנו בעיות נוראות ועם הזמן חלקן נפתרו.

באשר לבעיה שלנו: העתיד מציג לפנינו שתי אפשרויות.  
א. או שיתגיירו גיור אמת על פי ההלכה ואז ברוכים 
הבאים בשמחה ובאהבה.  ב. או שירצו להישאר גויים 
וסופה של הארץ להקיא אותם, כאשר יעמדו מול קשיים 

ובעיות ויחפשו להם מזור במקום אחר.
וכבר כתב מרן הרב קוק: "את הפסולת הגמורה 
תקיא הארץ, והנותר בה קדוש ייאמר לו, ממש כמו 
שאין מזככים את המאכל מסיגיו הטבעיים לפני 
האכילה, כי אם מוסרים את הדבר לכוח החיים" 

)אגרות הראיה אגרת פב(.
כמובן איננו יודעים מתי וכיצד תתבצע ההקאה הזאת.  
וכבר אמר הנצי"ב מוולוז'ין שיש הקאה גסה, כגון קלגסי 
אויב, ויש גם הקאה עדינה, כשאדם מחליט שלא טוב 

לו בארץ ולכן הוא עוזב אותה.
אכן, אם אנו מתבוננים בסטטיסטיקה, אנו רואים 

שמתבצעת לאטה הקאה עדינה. הנה כמה מספרים.
א. אחוז הלא יהודים מקרב העולים מברית המועצות 
לשעבר: 30%. אחוז היורדים שהם מעולי ברית 

המועצות לשעבר: 30%.
ב. עולים מברית המועצות לשעבר מתחתנים רובם 
ככולם בקרב קהילתם.  מקרב הנשים, רק 13% 
נשואות לילידי ישראל.  מקרב הגברים רק 3.7% 

נשואים לילידות ישראל.
ג. רמת הילודה של החילוניים היא 2.1%. רמת 
הילודה של עולי ברית המועצות לשעבר, עבור 

נשים לא יהודיות היא 1.7%.
בסיכום, מספרם פוחת.

אך כמובן, אנו מתפללים שיתגיירו כולם גיור אמיתי, 
וקדוש ייאמר להם. 

מגילת איכה
פירוש

שיעורים על מגילת 
איכה המבארים את 
עומק החורבן ואת 
תקוות הגאולה על 
פי סדר הפסוקים 
מאת הרב שלמה 
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