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 1141 גליון   | ה'תשע"ח  ז' חשון  |שבת פרשת לך לך   בס"ד 
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

ממשיכי דרכו של 
אברהם אבינו

הרמב"ם, בבואו לתאר את אברהם אבינו, כותב: "היה העולם הולך 
ומתגלגל מעבודה זרה לעבודה זרה עד שנולד עמודו של עולם הוא 
אברהם אבינו... שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה 
וידע שיש שם אלוָק אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל 
הנמצא אלוק חוץ ממנו... והכיר אברהם את בוראו... והתחיל לעמוד 
ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוק אחד לכל 
העולם ולו ראוי לעבוד... והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר 
וממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר: 'ויקרא 

שם בשם ד'  אל עולם" )רמב"ם הל' ע"ז פ"א(.
ואכן אברהם אבינו הוא עמודו של עולם – כל השמים והארץ 
קיבלו את זכות קיומם, את אורם הפנימי, עם הופעתו של אברהם 
אבינו, כדברי חז"ל "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" – אותיות 
'באברהם', בזכות אברהם נבראו שמים וארץ )פירוש בעל הטורים, 

ועי' הרצי"ה קוק זצ"ל התורה הגואלת ב(.
אבל בשביל לגלות את נשמתו ואורו של אברהם והשפעתו על 
העולם כולו, מצוה עליו הקב"ה "לך לך מארצך וממולדתך ומבית 
אביך אל הארץ אשר אראך" )יב א(. רק בארץ ישראל מתגלה טבעו 
וגודל נשמתו בעולם, כדברי רש"י "לך לך" – להנאתך לטובתך ושם 

אעשך לגוי גדול ועוד שאודיע את טבעך בעולם.

נכון לעכשיו, עם ישראל לדורותיו הוא הגוי הגדול, המשכו 
של אברהם אבינו, וכשם שאברהם אבינו מצווה על ידי הבורא לגלות 
את טבעו וייעודו לקרוא בשם ד' א-ל עולם בארץ ישראל, כך גם עם 
ישראל מתגלה טבעו – אורו ונשמתו וייעודו הכלל אנושי - בארץ 
ישראל ובירושלים. אלפי שנים הולך עם ישראל בדרכו של אברהם 
אבינו, כשהמטרה ירושלים, שנאמר עליו "ויסע אברם הלוך ונסוע 
הנגבה" )בראשית יב ט( 'הנגבה' - זאת ירושלים והר המוריה )עיין 

פירוש רש"י(.
ולכן לאורך כל הדורות לא פסקו היהודים לומר "אם אשכחך 
ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה 
את ירושלים על ראש שמחתי", כל זאת מתוך כוונה להיות דבקים 
במטרתו של אבי האומה להאיר לעולם מירושלים. "כי בחר ד' בציון 
איוה למושב לו כי בחר לו יה ישראל לסגולתו, כי לא ייטוש ד' עמו 

ונחלתו לא יעזוב" )מתוך פסוקי דזמרה(. 
בציפיה לישועה השלמה

נכון לעכשיו                                

ערוץ מאיר איתך. בכל מקום.

בקרו אותנו:
www.meirtv.co.il

www.meirkids.co.il

◄ ערוץ אינטרנט 
שידורים חיים מבית המדרש, ארכיון הוידאו התורני 
הגדול בעולם, ערוץ ילדים דינאמי - כ-3 מליון דפים 

נצפים בחודש.

◄ רשתות חברתיות
דפי פייסבוק - עם תכנים תורניים, ערוצי יוטיוב עם 

שיעורי תורה ב- 5 שפות, קטעי וידאו ייחודיים.

◄סלולרי 
אפליקציה להורדת שיעורים (130,000 שעות 

האזנה), חיפוש מתקדם, אלפי משתמשים קבועים
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אנשים רבים תולים את חסרונם ברקע שממנו הם מגיעים. 'אילו 
רק הייתי מקבל חינוך אחר, או הייתי בן של רב, לו הייתי גדל בשכונה אחרת 
או במצב סוציו אקונומי אחר, חיי היו מתפתחים אחרת, וודאי הייתי ממוקם 
במצב הרבה יותר טוב.' אך יש לומר את האמת, זוהי טעות נפוצה. אכן חינוכו 
של האדם הוא גורם חשוב, והתרבות שממנה הוא יונק היא קריטית, וכן כל 
התנאים החיצוניים המעצבים את חייו, אך אחרי הכול - בידו לשנות. יתרה 
מזו, אין טעם להצטער מנתוני הפתיחה שלו אם הם גרועים, אלא על האדם 
ליישב דעתו, שלא במקרה קרה הדבר. ישנה השגחה אלוקית מדוקדקת 
על הסביבה שבה נקלטת הנשמה לעולם, המשפחה, המקום הגיאוגרפי, 
התקופה וכד'. נקודת מוצא האדם, גם אם היא נמוכה, אם רק ישכיל להתגדל 
וללכת בדרך ה' בכל כוחו, יתברר לו שכל מעלתו וגוון עבודתו, היו צריכים 
להתפתח בדרך זו דווקא. כמובן, לכתחילה אנו מבקשים לגדל את ילדינו 
בסביבה חמה, תומכת ואמונית, אך אם אדם לא גדל כך, אין להשלים עם 
החיסרון, ומיותר להתמרמר עליו. אדרבא, החיסרון עצמו הוא זה שיכול 
להיות קרש הקפיצה של כל עבודתו ושליחותו בעולם. באופן פוטנציאלי, 
יתכן שבדיוק כאן טמון הזרז להולדת כישרון מקורי וייחודי, או גורם המעצב 
לטובה תהליך משמעותי של בניין האישיות. לקחים וחוויות שספג אדם 
מקשייו והתמודדותו, יכולים להוות הצלה ורפואה לנפשות רבות. נפש 
עמוקה, שנבנתה מתוך היציאה מן החשכה לאורה, יכולה להיות מגדל-אור 

לנפשות אבודות בים החיים הגועש.

 דבר זה אנו למדים מאברהם אבינו, האדם הגדול שבענקים, ראש לכל 
המאמינים באמונת הייחוד, המהפכן ההיסטורי הגדול ביותר, שאין כדוגמת 
השפעתו בכל תולדות האנושות. כל זכויות צדקת הדורות שאחריו תלויות 
בקדושת השגתו את ה' יתברך ובאמונתו הזכה אשר לימד באהבה לכל 
דורש. 'אברהם העברי', שכל העולם מצד אחד של הנהר והוא בצד השני, 
שלקח פטיש וניתץ את כל תבניות המחשבה, הלכי התרבות ודרכי הפולחן 
העכורים הנהוגים בדורו. ומה היתה סביבת הולדתו? גדל אצל אבא העובד 
באדיקות ע"ז, בתוך תרבות אלילית גרועה שבגרועות באור כשדים, ובראשה 

המלך נמרוד הרודף אחריו ומנסה לשרפו בשל אמונתו. 

 אברהם אבינו, איננו עסוק בלרחם על עצמו או להשלים עם חסרונו, 
הוא עסוק בלהפריח את השממה. דווקא המדבר האמוני הצחיח שבו הוא 
ניטע בתחילה, הוא הגורם לכל הפריחה האמונית של כל הדורות. כל הרע 

העוטף אותו בינקותו, הוא שיגרום להתפרצות נהר הטוב שמתחיל ממנו 
ולא יפסיק עד קץ הימים. כל הפרטיות האלילית היצרית הנמוכה, היא 
שתעורר את הנשמה הכי כללית, שאחריות לכל הדורות על כתפיה, ותיקון 

כל האנושות והה-ו-י-ה בליבה.

 את עומק העומקים הזה אנו למדים מדברי רבי צדוק הכהן מלובלין1, 
על הפסוק: "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך"2. אם נתבונן בעיון, נשים לב שהביטוי "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך" 
איננו רגיל. הרגילות היא להשתמש ליציאת אדם ממקום בביטוי כגון 'צא 
מארצך', ולהליכת אדם למקום מתאים הביטוי 'לך לך', כמו בעקידה, "ְוֶלְך 

ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה". אך "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך", אומר דרשני. 

 את הקושי פותר רבי צדוק הכהן מלובלין מספר הזוהר, " 'לך לך, לאתקנא 
גרמך, לאתקנא דרגא דילך וכו'3', והיינו שאמר לו, שאף שנולד מתרח 
שהיה עובד עבודה זרה, ובמקום שהיו שטופין בעבודה זרה, לא יפחד מזה, 
שאדרבא מזה עצמו יוכל לילך ולהגיע למדרגתו1." זאת מפני שהרקע של 
האדם, הוא הנותן בידיו כלים מיוחדים, חושף כישרונות ומשרטט תווי נפש 
אשר ישמשו אותו ויבנו את ייחודיותו, אם ירומם עצמו במעלות עבודת ה'.

על כן, לפי כל הנאמר יתבאר פירוש הפסוק כך, כביכול אומר ה' לאברהם, 
"ֶלְך ְלָך", לך ובנה את מדרגתך, "ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך", כלומר מתוך זה שנולדת 
במקום גרוע ושפל, דווקא מנקודה זו תיבנה, ודווקא "ּוִמֵּבית ָאִביָך", מתוך 
המציאות שהיה תרח עובד ע"ז. ודע, שכל נתוני הפתיחה הללו אינם סתמיים 
ולא במקרה קרו, אלא הם אבני בניין, שמהן תוכל לתקן את מדרגתך, לבצע 

את שליחותך, ולהזריח את אורך הזך והמיוחד בעולמי.

  רבי צדוק מבאר כי עיקרון רוחני זה קיים גם באומה כולה. המצב העגום 
שהיה בגלות, הוא שיחולל את התהליכים הנפשיים והאמוניים שיביאו 
לגאולה השלמה. המציאות החסרה עצמה היא שתיצור מנוף להשתלמות 
הנעשית בעוצמה שאין כדוגמתה. בדרך זו הוא מבאר את הפסוקים: "ְוֵהִפיץ 
ה' ֶאְתֶכם ָּבַעִּמים ְוִנְׁשַאְרֶּתם ְמֵתי ִמְסָּפר... ַוֲעַבְדֶּתם ָׁשם ֱאֹלִהים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם 
ם  ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר ֹלא ִיְראּון ְוֹלא ִיְׁשְמעּון ְוֹלא יֹאְכלּון ְוֹלא ְיִריֻחן... ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמּׁשָ
ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך"4. שהגלות עצמה 

היא שתגרום "ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך", ועל ידי זה "ּוָמָצאָת". 

1.  פרי צדיק תחילת לך לך
2.  בראשית יב
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4.  דברים ד

הרב זיו רוה

שיר, פיוט ומפגש רוחני
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חסימת כבישים ככלי הפגנה
בזמן של פנוי ישובים נשאלה פעמים רבות השאלה על חסימת כבישים ככלי 

הפגנה.
התשובה היתה שאין לחסום כבישים משום כמה נימוקים, שכל אחד מהם מספיק:

א. הכל צריך להיעשות באופן חוקי.
ב. למה יפריע המפגין לאדם שלא עשה כלום?! ובמיוחד בדרך לעבודה או 
בחזרה מהעבודה. המפגין מצער סתם בני אדם. אף על פי שיש הטוענים 

שהמאבק לגיטימי וכולם חוסמים כבישים, אין זה משכנע.
ג. אולי יש ברכב רופא בדרך להציל חיים, או אדם בדרך לבית החולים. 

המפגין מסכן חיים ממש. הוא גם מסתכן כי הוא עלול להידרס, ואין היתר 
להסתכן לשם הפגנה.

ד. השוטרים צריכים לטפל במפגינים במקום לטפל באויבים.
ה. בכוח, שום דבר לא הולך במדינה הזאת, חוץ מדברים זוטרים של מה בכך. 
אם דעת הקהל היא נגד, לא יעזור שתביא חמשת אלפים איש להפגין. אם 
המשטרה רוצה לפנות אותך, היא תפנה. זה מזכיר את בית הכנסת של גוש 
קטיף שחמש שוטרות היו מוציאות בת אחרי בת, כשבעצם שוטרת אחת 
יכלה לפזר קצת גז מדמיע ומיד כולן היו יוצאות. אבל בסך הכל השוטרים 

נוהגים בעדינות.
בסיכום: אין לצער אנשים, אין להכניס שוטרים למצב שצריכים לטפל ביהודים 
בכוח. רבנו הרב צבי יהודה כבר הגדיר את תנאי המאבקים הציבוריים: בלי 
הרמת ידיים, בלי עלבון ובלי שנאה )לנתיבות ישראל א במאמר "את אחי 

אנוכי מבקש"(.

לפרשה
הרב זיו רוה



3 באהבה ובאמונהכל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320

בסוף פרק מ' בישעיהו ובתחילת פרק מ"א עורך הנביא בירור יסודי 
בדבר מקור הכוחות אשר עומדים לרשות האדם. בפרק מ' בכללו הצביע 
הנביא מצדדים שונים על גדולת ה' המוחלטת וכוחו הבלתי מוגבל – )ישעיהו 
מ, יז(: "ָּכל ַהּגֹוִים ְּכַאִין ֶנְגּדֹו ֵמֶאֶפס ָותֹהּו ֶנְחְׁשבּו לֹו...  ַהּיֵֹׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ 

ְויְֹׁשֶביָה ַּכֲחָגִבים". 

זהו בירור תיאורטי ועקרוני, אך בסוף פרק מ' הוא מקבל השלכה מעשית 
מאד. לאחר העמדת המבט האִמתי על גדלות ה' ועליונותו, מגיעה הודעה: 
יכולתו האין-סופית של הבורא אינה תיאורטית בלבד; יש לקב"ה התייחסות 
קבועה ומתמידה לקורה במציאות - הקב"ה מסייע באופן קבוע לבחיריו, וגם 
בשעה שהם לכאורה חלשים ויגעים הוא מאציל עליהם כוח וגבורה שאינם 
נגמרים לעולם. הודעה זו מנוסחת בדרך של תמיהה על דאגת ישראל אשר 
מתקשים לראות את השגחתו בזמן הגלות: "ָלָּמה תֹאַמר ַיֲעקֹב ּוְתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל 
ִנְסְּתָרה ַדְרִּכי ֵמה' ּוֵמֱאֹלַהי ִמְׁשָּפִטי ַיֲעבֹור". כתגובה לפחד, מבשר הנביא על 
כוחו של הקב"ה: "ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם ֹלא ָׁשַמְעָּת ֱאֹלֵקי עֹוָלם ה' ּבֹוֵרא ְקצֹות 
ָהָאֶרץ ֹלא ִייַעף ְוֹלא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו" )כז-כח(. ממשיך הנביא ומבאר 
באותה מטבע לשון כי לולא הדבקות בה', גם בעלי הכוחות האנושיים 
הרעננים ביותר ימצאו עצמם במצב הפוך של עייפות ויגיעה - "ְוִיֲעפּו ְנָעִרים 
ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ָּכׁשֹול ִיָּכֵׁשלּו" )ל(. הנביא מצביע כאן על הדרך הנכונה לבחינת 
הכוחות הפועלים – אין להתבונן עליהם בעודם בחוזקם, אלא לבחון תמיד עד 
כמה גדול כוחם ברגעי החולשה והעייפות. האם יש להם מקור להתחדשות 

והתרעננות הכוח, או שמא הם שוקעים בעייפות ובחידלון? 

ואז מגיעה התשובה המלאה לחששות ישראל: בניגוד לעייפות וליגיעה 
שתופיע תמיד בשלב כלשהו אצל הכוחות האנושיים, הקב"ה מסייע לקֹוויו 
ומעצים אותם ברגעי החולשה בעזרתו האלוקית הכבירה - "ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו 

כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים ָירּוצּו ְוֹלא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוֹלא ִייָעפּו" )לא(. הנביא מבשר כאן 
על כוח בעל עוצמות חדשות אשר יקבלו הצדיקים בעתיד בזמן הגאולה. 
יש קשר ישיר בין הכוח האין סופי של הקב"ה אשר "לא יעף ולא יגע", לבין 

הכוחות שיתגלו בצדיקים אשר "ירוצו ולא יגעו...". 

מקור הכוח אצל העמים
בתחילת פרק מ"א מזמין כביכול הקב"ה את עובדי האלילים למשפט שבו 
תתגלה אפסותם - "ַהֲחִריׁשּו ֵאַלי ִאִּיים ּוְלֻאִּמים ַיֲחִליפּו כַֹח ִיְּגׁשּו ָאז ְיַדֵּברּו ַיְחָּדו 
ַלִּמְׁשָּפט ִנְקָרָבה". כבר בהזמנה זו למשפט רומז הקב"ה לחולשת העמים ביחס 
לישראל – במילים "יחליפו כח" יש רמז ישיר לחידוש הכוח הפלאי שהתגלה 
אצל קווי ה' בפסוק הקודם - "ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח". הנביא מתריס אל מול הגויים 

הבוטחים בכוחם וקורא להם לבחון האם יש להם דרך להחלפת הכוחות.

ואכן, במסגרת משפט זה ממשיך הקב"ה בהערכת הכוחות באמצעות 
רגעי חולשתם ולא באמצעות רגעי גדולתם. הקב"ה מצביע כאן על מקור 
כוחם של הגויים בעת חולשה. בעת חולשה, פונים הגויים לא לאלוהיהם, 
אלא לחבריהם - "ָראּו ִאִּיים ְוִייָראּו ְקצֹות ָהָאֶרץ ֶיֱחָרדּו ָקְרבּו ַוֶּיֱאָתיּון. ִאיׁש ֶאת 
ֵרֵעהּו ַיְעזֹרּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק. ַוְיַחֵּזק ָחָרׁש ֶאת צֵֹרף ַמֲחִליק ַּפִּטיׁש ֶאת הֹוֶלם 
ָּפַעם אֵֹמר ַלֶּדֶבק טֹוב הּוא ַוְיַחְּזֵקהּו ְבַמְסְמִרים ֹלא ִיּמֹוט". כה בולט הדבר 
שתחת שאלוהיהם יהוו מקור לחידוש הכוחות, פונים הגויים ומבקשים את 

עזרת חבריהם. ביחד הם מתאמצים לבנות את האלילים עצמם!

ומה בנוגע לישראל? הנביא חוזר מיד אל הניגוד בין ישראל לעמים ואל 
מקור הכוח האלוקי העומד תמיד לימין ישראל – "ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ַיֲעקֹב 
ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך ֶזַרע ַאְבָרָהם אֲֹהִבי. ַאל ִּתיָרא ִּכי ִעְּמָך ָאִני ַאל ִּתְׁשָּתע ִּכי ֲאִני 

ֱאֹלֶקיָך ִאַּמְצִּתיָך ַאף ֲעַזְרִּתיָך ַאף ְּתַמְכִּתיָך ִּביִמין ִצְדִקי" )ח(.

להפטרה
הרב יואב אוריאל

מקור הכוח בישראל ובעמים

ערוץ מאיר 
איתך. בכל מקום.

בקרו אותנו:
www.meirtv.co.il

www.meirkids.co.il

◄ ערוץ אינטרנט 
שידורים חיים מבית 

המדרש, ארכיון הוידאו 
התורני הגדול בעולם, 

ערוץ ילדים דינאמי - כ-3 
מליון דפים נצפים 

בחודש.

◄ רשתות חברתיות
דפי פייסבוק - עם תכנים 
תורניים, ערוצי יוטיוב עם 
שיעורי תורה ב- 5 שפות, 

קטעי וידאו ייחודיים.

◄סלולרי 
אפליקציה להורדת 

שיעורים (130,000 שעות 
האזנה), חיפוש מתקדם, 

אלפי משתמשים 
קבועים.

הציבור מוזמן ליום עיון 

לחיזוק התא המשפחתי
שיתקיים אי"ה ביום שלישי י"א חשון

במכון מאיר - בבית המדרש הישן קומה 1, רח' המאירי 4 
לע"נ יהודה בן משה אליאס

14:15 הרב צדוק בן ארצי - "חינוך לצניעות"
15:15 הרב יואב מלכא - "מצוות עשה ולא תעשה בזוגיות"

16:15 מנחה
16:30 משה אליאס - תוכנית לאומית לשלום בית 

17:30 הרב אלישע וישליצקי - "ללכת בדרכי רחל אמנו בבניית 
והכנת חיי המשפחה ובצמיחתם"

18:30 הרב יורם אליהו - "שכינה ביניהם - מהבכוח למעשה"
19:30 ערבית )תפילה מרכזית(

20:30 הרב מנחם בורשטיין, מכון פועה

יום העיון בחסות משפחת ונגרובסקי לע"נ האם שרה ע"ה

"מה' אישה לאיש"
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 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

"קבלת ייסורים"1
 גם קבלת ייסורים שייכת לגדלות של תורה. 
החשבונות של רוב ומיעוט, שמובאים קודם במשנתנו 
)מיעוט סחורה ועוד(, שייכים לנורמליות האלמנטרית 
של כל אדם. אמנם הם מופיעים כאן מתוך ההדרכה 
של לימוד התורה, אבל הם שייכים לכל אדם. כהמשך 
להם יש רשימה של דברים המבטאים את השאיפה 

לעילאיות.
 יש לקבל ייסורים באהבה, בעוז, בגבורה 
ובאומץ. בחיים יש לפעמים מצבים של מחלה. 
כמובן, יש חיוב להתרפאות — מה ששייך לכל אדם 
מישראל. אין חיוב שיהיו ייסורים, הם מפריעים 
לחיים הרוחניים. אבל יש הבחנה בין הצורה שבה 
כל אדם מקבל ייסורים לבין הצורה שאיש רוח 

מקבל אותם. מסופר בגמרא על תלמידי חכמים 
שחלו, וכאשר באו רבותיהם לבקר אותם, הם שאלו 
אותם על יחסם לייסורים המזדמנים בחיי האדם: 
"חביבין עליך יסורין?"2. מתוך דבקות בתורה 
מופיע מצב של קבלת ייסורים. "יסורין של אהבה" 
— שאין בהם ביטול תורה וביטול תפילה3. אצל 
רבי אלעזר ברבי שמעון היה מצב של התגברות 
על הייסורים, הוא אף קרא להם: בואו ייסורים, 

בואו, נסתדר יחד4.

 כך צריך להיות בכל מצבי החיים, אבל יש 
מקום להבין שפה הכוונה לקבלת ייסורים ביחס 
ללימוד תורה: כאשר ישנה דבקות גדולה בתורה, 
אין הייסורים מצליחים לנתק את האדם הדבק 
בתורה מלימודה. למשל, מסופר בגמרא5 על 
רבא שמגודל דבקותו, עמקותו, שייכותו ותענוגו 
בקביעות התורה — הייסורים, הכאבים והפצעים 
באצבעותיו עד זוב דם, לא יכלו לגרום לו ביטול 
תורה והפרעה לשמחת הלימוד. לכאורה יש לבקש 

רופא ולטפל בפצעים, אלא שיש כאן מידה עילאית 
של דבקות בתורה שמתגברת על המצבים הגופניים 
הקשים — מידה שאי אפשר לדרוש מכל אדם. 
בדומה לכך, את דברי הגמרא6 שריש לקיש שכב 
על בטנו בבית המדרש והקשה קושיא, פירש 
הסבא ]הרב שלמה זלמן הכהן קוק, אבי הראי"ה[ 
זצ"ל שריש לקיש סבל במעיו ובזמן לימודו בבית 
המדרש התייסר בייסורים קשים, ודוקא מתוך כך 

הקשה את קושייתו7.

 1. אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה.
 2. ברכות דף ה’ עמ’ ב’.
 3. ברכות דף ה’ עמ’ א’.

 4. בבא מציעא דף פ"ד עמ’ ב’.
 5. שבת דף פ"ח עמ’ א’.
 6. זבחים דף ה’ עמ’ א’.

 7. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 195-6, מאורות 
הרצי"ה עמ’ תקכ"ב.

האם האדם טוב מטבעו? 
בשבוע שעבר ראינו שאמנם ישנן תשובות לשאלת 
'צדיק ורע לו', אך אין בידינו הרשות להצדיק את 
שלוות הרשעים וייסורי הצדיקים על ידי תשובות 
כלשהן. אלא עלינו להפוך את השאלות לפעולה. 
עלינו להילחם כנגד העוול המתרחש בעולם, בידינו 
לתקן את העולם. הפעם נדון בשאלות: האם האדם 

במהותו טוב? כיצד יש להתייחס לרוע? 

רע או ישר?
יש שני פסוקים בתנ"ך שנראים סותרים זה את זה: 
בפרשת נח נאמר: "ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו" 
)בראשית ח, כא( ואילו בקהלת נאמר "ְלַבד ְרֵאה ֶזה 
ָמָצאִתי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה 
בֹנֹות ַרִּבים" )קהלת ז, כט(. ובכן האם יסודו  ִבְקׁשּו ִחּׁשְ

של האדם "רע" או "ישר"?
נוכל ליישב את הסתירה מתוך עיון מעניין ויסודי 

בדיון בין רבי לאנטונינוס:

הדיון בין רבי לאנטונינוס
מסופר במסכת סנהדרין )צא, ב( על ויכוח שהתנהל 
בין הקיסר הרומאי אנטונינוס לרבי )רבי יהודה הנשיא( 
בשאלה זו: "ואמר לו אנטונינוס לרבי: מאימתי יצר 
הרע שולט באדם, משעת יצירה או משעת יציאה? - 
אמר לו: משעת יצירה. - אמר לו: אם כן בועט במעי 
אמו ויוצא! אלא: משעת יציאה. אמר רבי: דבר זה 
לימדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו שנאמר )בראשית 
ד'( לפתח חטאת רבץ" ]ראה גירסת ב"ר לד, י: "והודה 
לו רבי שהשוה לדעת המקרא שנאמר "ִּכי ֵיֶצר ֵלב 

ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו"[. 
אם היצר הרע שולט באדם משעת יצירה, זה אומר 
שהרוע הוא פנימי לאדם. אך אם היצר הרע שולט 
באדם משעת יציאתו בלבד, זה אומר שהאדם מטבעו 
הוא טוב ורק כשיוצא לאוויר העולם, הוא נאלץ 
להתמודד עם האתגרים הקיימים ועלול ליפול עם 
יצר הרע ]ראה: הושע בנובץ, 'גבוה גבוה מעל פשעו', 

קונטרס ישיבת שיח יצחק )ל"ב( אלול תשע"ב עמ' 34[.
לכאורה היינו אומרים ששיטת רבי הרואה את הרוע 
כפנימי לאדם מבוססת על הפסוק מפרשת נח "ִּכי ֵיֶצר 
ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו". ולכאורה היינו אומרים ששיטת 
אנטונינוס הרואה את הרוע כחיצוני לאדם מבוססת 
על הפסוק מקהלת "ְלַבד ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
בֹנֹות ַרִּבים". ָהֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחּׁשְ
אולם, נראה שגם הפסוק מפרשת נח הינו ראיה 
לשיטת אנטונינוס. השאלה היא איך מבינים את המילה 
"ִמְּנֻעָריו", האם הכוונה משעת יצירתו או משעת יציאתו 
של האדם? אם מדובר משעת יציאתו, אז יש כאן 
ראיה לשיטת אנטונינוס. אולם, מצינו שרבי מסכים 
עם אנטונינוס "אמר רבי: דבר זה לימדני אנטונינוס" 
שהאדם מטבעו הוא טוב ושהרוע הוא חיצוני בלבד 

ומגיע רק משעת יציאתו של האדם לעולם הזה. 

הרוע מגיע רק מהמפגש עם העולם הזה
נוסף שתומך בפרשנות של  אנו מוצאים מקור 
אנטונינוס: "אמר רבי יודן מנעריו כתיב משעה שהוא 
ננער ויוצא לעולם" )ירושלמי ברכות ג, ה(. רבי יודן 
קורא לנו לדייק בפסוק: "ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו". 
לא נאמר שיצר האדם רע מיצירתו, אלא מנעוריו. 
ומה הפירוש של המילה "ִמְּנֻעָריו"? רבי יודן דורש 
"משעה שהוא ננער ויוצא לאויר העולם". ולכן הרוע 
מגיע רק עם המפגש של האדם עם העולם הזה, אך 

מטבע יצירתו האדם הוא טוב. 
ואם כן, אין סתירה בין הפסוק מפרשת נח לבין הפסוק 
מקהלת, שהרי הפסוק מפרשת נח מדבר על שעת יציאתו 
שהרוע נדבק באדם רק מתוך המפגש עם העולם הזה, 
ואילו הפסוק בקהלת מדבר על שעת יצירתו שהאדם 

נברא ישר.

 הרוע חיצוני לעולם, הטוב פנימי לעולם
בספר ישעיהו נאמר "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁשְך עֶֹׂשה ָׁשלֹום 
ּובֹוֵרא ָרע ֲאִני ה' עֶֹׂשה ָכל ֵאֶּלה" )מה, ז(. מדוע המילה 
'בורא' כתובה לגבי החושך והרע ואילו המילים 'יוצר' 

ו'עושה' כתובות לגבי האור והשלום? הרמח"ל מדייק 
מכאן רעיון מופלא "'בורא רע' כתיב, ולא 'עושה רע', 
לפי שהוא ברא הרע במציאות, שאם לא היה בורא 
אותו לא היה נמצא, אך אינו עושה אותו בקום עשה" 
)דעת תבונות סי' קו(. הקב"ה ברא בעולם אפשרות 
לרוע, אך הרוע איננו חלק אימננטי של העולם, אלא 
הוא חיצוני לעולם וללא מהות עצמית. לעומת זאת, 
בקהלת נאמר "ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר". 
הטוב שבאדם הוא פנימי ובעל מהות עצמית. כפי 
שנאמר "לעולם אין הקב"ה מייחד שמו על הרעה 

אלא על הטובה" )ב"ר ג, ו(.

המהפכה: האדם טוב וישר מטבעו
ההבנה שהאדם מטבעו הוא טוב, היא הבנה מהפכנית 
ביותר, מאחר שהיא נותנת לנו הסתכלות חיובית ומלאה 
בתקווה על המין האנושי. וזהו יסוד האמון בחיובי 
כפי שהרב קוק מלמדנו שהקול הפנימי של האדם 
בלי החשבונות הרבים שמסביב, הוא קול ישר וטוב. 
"האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר, שיאמין בחיי 
עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, 
שהם טובים וישרים, ושהם מוליכים בדרך ישרה" 

)אורות התורה, יא, ב(.
ההבנה שהרוע חיצוני לנו והטוב פנימי לנו, טומנת 
בתוכה דרישה ואחריות לאדם לשוב לגלות את טבעו 
הטוב, להוציאו מהכוח אל הפועל ולהתנער מהרוע 
שנדבק בו עם החשבונות הרבים של העולם. "מטרת 
החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, 
שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר" 

)אגרות הראיה ח"א אגרת ק"ע(.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הרע-הרעּוע
חלק ב

טליה ונתן קוטלר
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כאשר שב אברהם אבינו מהמלחמה נגד ארבעת המלכים יוצאים לקראתו 
שני מלכים, האחד צדיק - מלכי צדק הוא שם בן נח, והאחד רשע - מלך סדום.

על מלכי צדק נאמר )בראשית, י"ד, י"ח(. "ומלכי צדק מלך שלם הוציא 
לחם ויין.." למרות שמלכי צדק לא היה חייב דבר לאברהם, הוא יצא לקראתו 
עם לחם ויין לחזק אותו אחרי המלחמה. ואילו מלך סדום שהיה חייב כל-כך 
הרבה לאברהם על כל הטובה שעשה לו, לא רק שלא הביא איזושהי מתנה 
לאברהם, אלא תוך כדי דברים הוא אומר לו, "תן לי הנפש", הוא עוד חושב 
איך להרוויח ולקחת מאברהם. עמד על דברים אלו האור החיים הקדוש 
שכתב "להגיד שבח הצדיקים מה בינם לבין הרשעים כי מלך סדום יצא 
לקראת אברהם לראות פניו ריקם הגם שאליו יחויב להקביל פני אברהם 
במנחה... והוא הרשע יצא בידיים רקניות. ושם הצדיק מבלי חיוב נדיבות 
יעץ והקביל פניו בלחם ויין". מכאן נלמד שתכונת הצדיק לתת, ואילו הרשע 

מחפש רק איך לקחת ואומר תן לי.

שמעתי רעיון נפלא שקשור לדברים אלו. ידוע שהכנרת יש בה חיים, 
דגים ועוד בעלי חיים שוכנים בה, ואילו ים-המלח אין בו חיים ואף מכונה 
ים-המוות. ממה נובע ההבדל הזה? מוסבר שהכנרת מקבלת את מימיה 
מנחלים הזורמים אליה - הירדן, הירמוך ועוד, והיא נותנת את מימיה הלאה 
לנהר הירדן. כאשר המציאות היא שמקבלים ונותנים זהו סדר נורמלי שיש 
בו חיים. אולם ים-המלח מקבל מימיו מהירדן ולא מעביר את מימיו הלאה, 
וכשיש מציאות של קבלה בלי שום נתינה, אין בזה חיים. ולא בכדי שכנה 

סדום למרגלות ים-המלח, שם בסדום לא ידעו כלל את סוד הנתינה.

במסיבה גדודית לסיום שרות המילואים שלי התבקשתי על-ידי המג"ד 
לשאת מספר מילים. כיוון ששנים רבות שירתנו בבקעת-הירדן בין הכנרת 
לים המלח, אמרתי את הרעיון שכתבתי למעלה, והוספתי שאדם שחי 
במדינה הוא מקבל דברים רבים ממנה והוא מצווה גם לתת לה ולציבור 

כולו. אחד הדברים המשמעותיים שאדם נותן למדינה, זה השרות הצבאי 
ואחר-כך שרות המילואים שבו הוא ממש מוכן למסור נפשו למען עמו 
ומולדתו, ולכן אמרתי אני מודה לכם על הזכות הזו שאפשרתם לי את 

הנתינה הזו במשך שנים רבות. 

רעיון זה אנו צריכים לאמץ לכל אורחות חיינו. ביחס בין איש לאשתו, יש 
מערכות של קבלה ונתינה ואדם לא יכול רק לחשוב על הדברים שמגיעים 
לו ושהוא צריך לקבל, מבלי לזכור שיש לו חובות ושהוא מצווה על נתינה 
אין סופית על מנת להעמיד סדרי חיים נכונים בבניין ביתו. כך היה נוהג 
הרב דסלר לומר לחתן ולכלה תחת חופתם: "היזהרו יקירים שתמיד תשאפו 
להשביע נחת זה לזה. כאשר תרגישו בכם בשעה זו. ודעו אשר ברגע שתתחילו 

לדרוש דרישות זה מזה, הנה כבר אושרכם מכם והלאה"

כמו כן במערכת היחסים שבין הורים לילדים, ישנם תחומי נתינה ולקיחה 
רבים, וצריך תבונה רבה מאד, חשיבה ושימת לב מהי הנתינה הראויה מכל 

צד כלפי האחר.

 גם ביחסנו למדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, אנו צריכים לראות את 
הדבר הנפלא שקם לנו כאן וללמד את עצמנו ואת ילדינו להיות מהנותנים 
ופועלים לבניינה. ברור שהצורך הגדול ביותר בימינו הוא חיזוקה הרוחני של 
המדינה. הדבר יבוא ע"י התמסרות ללימוד תורה שנים רבות במגמה להיות 
מאישי השורה הפנימית לאומתנו, זו המשימה הנצרכת ביותר בדורותינו 
ואשרי מי שזוכה לה. ומי שאין ביכולתו להשקיע בלימוד של שנים רבות 
בישיבה, ימצא את המקומות המיוחדים לו לפעול עם א-ל. אם זה מתוך 
גידול ילדיו ו/או חינוך דורות להיותם קוראים בשם השם, ואם זה בחיזוק 
גרעינים תורניים. אם זה בשרות צבאי מתוך קומה תורנית ראויה, ואם זה 
קידוש השם בכל הליכותיו. שנזכה תמיד להיות מן הנותנים ולא נצטרך 

להיות מן המקבלים. אמן.       

נתינה
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה

בדיחידוש
הרב יואב מלכא

בחשש ובצער רב הודיעו לפלוני שאמו 
נפטרה, והוא געה בבכיה ללא הפוגה. ביום 
השישי מימי השבעה צלצל הטלפון, הוא 
ענה והחל מתייפח שוב במשנה תוקף. 

"מדוע אתה מתייפח כל כך?" נשאל: "זה אחי  גם אמא 
שלו נפטרה..."

הלא היא גם אמך וידעת על פטירתה אם כן מדוע אתה 
מוסיף בכי על בכי?!

ללמד, שאף שצערם הוא על אותה האם ומצד זה אין תוספת 
צער בידיעה זו ששמע, אבל ההשתתפות בצער הזולת צריכה 
להגיע עד מידה כזו שיוכל להצטער על גוון צערו המיוחד של 
הזולת אף ששניהם מצטערים על אותו הדבר. וצריך שיהיה 
נחשב בעיניו כאילו אין אלו אותן אמהות אלא אמהות חלוקות 

ממש .."גם אמא שלו נפטרה.. "
וכן ההוראה לדיינים, שלא יאמר דיין: "דין כזה כבר בא לפני" 
וממילא יחשוב לפסוק דינו כפי מה שפסק כבר על מקרה זהה 
לו בעבר. כי עצם העובדה שמקרה זה קרה לאחר, הנה מצד 
זה כבר יש בו כמה וכמה משתנים מצד המקום הזמן והאדם, 
וממילא יתכן שישתנה פסקו וצריך לעיין בו היטב פן יטעה 

ויוציא ממון או יזכה שלא כדין...

"ויאמר ד' אל אברם" 
לא נזכר בתורה שאברהם אבינו היה צדיק, לפני שנאמר לו 
"ויאמר ד' אל אברם וגו'", לעומת נח, אצלו נזכר שהיה צדיק. 
יש ללמוד לא רק מהתוכן של התורה אלא גם מהסגנון שלה. 
מבאר המהר"ל )נצח ישראל יא( שבכוונה העלימה התורה 
וגנזה את צדקותו של אברהם אבינו, כי עניינו של אברהם 
אבינו אינו מתחיל מצדקותו הפרטית. אצל חסידי אומות 
העולם, הגדלות שלהם היא פרטית-אישית, ממטה למעלה, 
מכח ההתאמצות וההתקדשות האנושית. לא כך אצל אברהם 
אבינו. גדלותו מופיעה ממעלה למטה. עניינו מתחיל מן השמים, 
מכוח יצירה אלוהית של נשמתו המיוחדת. בחירה אלוהית, 
כמו שכתוב "אתה הוא ד' האלהים אשר בחרת באברם" וזה 
נמשך מאז ועד הנה, ממנו ועד אלינו. גם ענייננו מתחיל מן 

השמים: "אתה בחרתנו".
)שיחות הרצי"ה בראשית, 151(

הציווי "לך לך" מתחדש בכל דור ודור, ולכל יחיד ויחיד. לך 
לך מענייניך הפרטיים, והקדש עצמך לתורה, ליהדות! ולפי 
אותה מידה שמתקיים ה"לך לך" מתקיים גם ה"אראך" ואדם 
זוכה ורואה את עולמו, את מקום עמידתו בעיניים אחרות, 

בראייה עילאית.
)הרב משה צבי נריה זצ"ל, נר למאור, על פרשיות התורה(
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אסתר אברהמי

ויתור ופשרה בנישואין )א'(
ניתן לראות זוגות שבמבט חיצוני מתנהגים באופן דומה: מוותרים, 
מתחשבים, מתפשרים, באים לקראת השני, וכן הלאה. אלא שיש מאותם 
זוגות, שחיים באושר ויש שסובלים וחיים בניתוק רגשי. אותן פעולות ותוצאות 

הפוכות. כיצד זה קורה? 
ההבדל ביניהם תלוי בעמדה נפשית שלילית או חיובית, של כל אחד מבני 

הזוג כלפי הקשר הזוגי. 
לכל זוג יש חלומות של אושר לקראת נישואיהם. אלה חלומות ראויים 
ורצויים, שבמהלך החיים ניתן יהיה לממש אותם. אך בעידן שבו האווירה 
הכללית מקדשת את האינדיבידואליות והמימוש העצמי וה"אני" במרכז, 
ישנה ציפיה/דרישה מבן הזוג, שימלא את הצרכים האישיים כאן ועכשיו. אינם 
רואים בבן הזוג בן ברית ואין הדדיות במילוי צרכים, כך שנוצרת דרישה למימוש 
צרכים ומאוויים של האחד על חשבון משנהו. הדרישות הללו מעמידות את 
הזוג במבחן מתמיד, ובו כל אחד מהם הוא גם הבוחן וגם הנבחן. במבחנים 
- מערכת היחסים מתוחה וקטנונית. הערכים המהותיים, אינם ממלאים את 
הישות הזוגית ואת מקומם תופסים ערכים של תרבות הישגית שכאמור, 

מעצימה את האינדיוידואל על חשבון כל ערך אחר. 
בני זוג שנמצאים יחד ודורשים מילוי אישי, יוצרים זוגיות תלותית. מה 
שגורם לכך לעתים, הוא הצורך האישי בתחושת שייכות, בביטחון ובאישור 
מהאחר, עקב ערכו העצמי הנמוך. בכך ניתן כוח לבן הזוג וכל מילה ו/או 
מעשה שלו, מרוממת את הערך העצמי או לחילופין משפילה אותו. כשהיא 
מוצפת חרדה, "רק הוא" יכול להרגיע אותה. כשהוא קצר רוח, זה "תלוי בה" 
אם תניח לנפשו... וכן הלאה. מצבי תלות, יוצרים "כלא זוגי", כאשר המבט, 
האשמה או התקווה מופנים כלפי האחר. אינם פנויים למבט עצמי ומי שלא 
קשוב לעצמו, ממילא אינו מכיר את עצמו וימשיך לתלות את אושרו באחרים. 
)בפגישה טיפולית, יצרנו יחד תמונה, כיצד נראה בן הזוג התלוי. התיאור 
הנורא של התמונה, גורם לתלוי לשנות אסטרטגיה, כדי להיות הוא עצמו.(
• ויתורים נוצרים בדרך כלל מתוך הבנה מוטעית של מושג הוויתור 
בנישואין. כמו: "כדי לחיות באושר בנישואין, צריך לוותר ולהתפשר... אין 
מה לעשות...". בעקבות כך מגיע המשפט הכואב: "כל החיים ויתרתי, שתקתי, 
רק שיהיה טוב... לא טוב לי, הוא/היא לא מעריך/ה את כל הוויתורים שלי... 
רק נעשה גרוע יותר במשך השנים...". במקרה כזה, כגודל הוויתור והחנק 

העצמי, כך גדלה במוקדם או במאוחר עוצמת ההתפרצות הבלתי נשלטת 
וההתקפות על בן הזוג, או התפתחות של דיכאון ומחלות. למה הדבר דומה? 
לאדם שאכל מאכל מקולקל. לאחר זמן, או שהמאכל ייפלט החוצה ללא 
שליטה, או שייספג בגופו ויגרום לנזקים, שעלולים להיות גם בלתי הפיכים.
• בוויתורים, הזוג עלול להרגיש נכנע. בין אם הוא מוותר מיוזמתו כדי 
לרצות ובין אם נדרש ממנו לוותר. תחושת הנכנע, משקפת מצב של מלחמה 
סמויה או גלויה. חיים כאלה הם חיי סבל מתמשכים. המתלוננים נראים 
כצדיקים בעיני עצמם ומעונים: "אני מוכרחה לספר לך מה עשה לי ותראי 
עד כמה אני צודקת וסובלת...". היא מתנהגת כקרבן ו"מרוויחה" הכרה 
והצדקה להתנהגותה )במקום ליצור שינוי(.  המאשימים: "אילו רק הייתה 
מקשיבה לי... אני פוחד לדבר כי אז היא מתקיפה אותי. לכן אני לא יכול 
לעשות כלום" )וכך "פטור" משינוי(. נוצר מעגל סגור ללא מוצא, בתחושה 

שניסו  "הכל". כך הם נכנסים לכלא הזוגי, שבנו במו ידיהם. 
• סוג נוסף של ויתור, הוא פשרה שלילית. בפשרה כזאת, ישנה תחושת 

הכרח לרצות את השני, כשהמרצה מוותר על רצון משמעותי. 
לדוגמא: איש שהתחתן בתחושה שהתפשר בבחירתו באשתו, עלול 
לחיות בסבל ובתחושת החמצה, שהפסיד את המיועדת לו. לכן יהיה עסוק 
במציאת פגמים באשתו, שמוכיחים את נכונות טעותו. )כנראה שאז חשב, 

שלא מגיע לו אשה טובה יותר ולכן התפשר.(
או: אשה שבוחרת תכשיט יקר ובעלה מתנגד עקב המחיר. בלית ברירה, 
היא מתפשרת על תכשיט אחר )שעדיף מלא כלום( ומרגישה שהפסידה וגם 

לא נהנית ממה שקנתה. 
בסוגי הוויתורים והפשרות הללו, העמדה הנפשית היא של  חוסר ברירה 

ומתוך גישה חד צדדית. 
מהי העמדה הנפשית החיובית? על כך בשבוע הבא.

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

ַאְנֵׁשי ָיֵבׁש ִּגְלָעד ָעׂשּו ַּתְרִּגיל ְמֻחָּכם: ָאְמרּו 
ְלָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ֶׁשֵהם ִנְכָנִעים ִלְדִריׁשֹוָתיו 
ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה  "ָמָחר ֵנֵצא ֲאֵליֶכם ַוֲעִׂשיֶתם 
ָּכְך ֵהם ֹלא  ְּבֵעיֵניֶכם"]1[.  ְּכָכל ַהּטֹוב  ָלנּו 
ַיַעְמדּו ַעל ַהִּמְׁשָמר , ִיְהיּו ָּפחֹות ֵעָרִנִּיים, 

ְונּוַכל ְלַהְפִּתיַע אֹוָתם ]2[ .
ִחַּלְקִּתי ֶאת ַהָּצָבא ְלָׁשלֹוׁש ְיִחידֹות, ֶׁשָּתְקפּו 
ֶאת ַהַּמֲחֶנה ֶׁשל ְצָבא ַעּמֹון ִלְפנֹות ּבֶֹקר 
לֹוָׁשה ִּכּוּוִנים. ָמַחְצנּו אֹוָתם ָקֶׁשה ַעד  ִמּׁשְ
חֹם ַהּיֹום. נֹוְתרּו ְמַעִּטים ֵמֶהם, ְוֵהם ָּבְרחּו 

ְלכֹל ֵעֶבר]3[.
ב"ה, ּתֹוָדה ָלֵאל.    ֻּכָּלנּו ָׂשַמְחנּו.

ַעְכָׁשו ָקמּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָּזְכרּו ֶאת ֵאּלּו ֶׁשִּבּזּו 
אֹוִתי, ַּכֲאֶׁשר ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא הֹוִדיַע ֶׁשֲאִני 

ֶאְהֶיה ַהֶּמֶלְך]4[.  ֵהם ָּפנּו ֶאל ַהָּנִביא :
ֲאלּו ְּבַלַעג "ָׁשאּול ִיְמֹלְך  - ֵאיפֹה ָהֲאָנִׁשים ֶׁשּׁשָ

ָעֵלינּו?!"?  ְּתנּו ָהֲאָנִׁשים ּוְנִמיֵתם.]5[.
- ֹלא, ָאַמְרִּתי,  ֲאִני מֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹוִני. ֹלא 

יּוַמת ִאיׁש ְּביֹום ֶזה. ִּכי ַהּיֹום ָעָׂשה ד' ְּתׁשּוָעה 
ְּבִיְׂשָרֵאל]6[.

ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ָּתַפׂש ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות, ֶׁשֵאין 
ַעָּתה עֹוְרִרים, ְוָאַמר ֶאל ָהָעם:

ל ּוְנַחֵּדׁש ָׁשם ַהְּמלּוָכה"]7[. ְלגָּ - "ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהגִּ
ל ְוִהְמִליכּו אֹוִתי  ְלגָּ ָאֵכן ָּכל ָהָעם ָהַלְך ַלגִּ
ֵמָחָדׁש. ִהְקִריבּו ָקְרָּבנֹות ַלד', ְוֻכָּלנּו ָׂשַמְחנּו 

ַיַחד.]8[.

ם. ָּברּוְך ַהּׁשֵ

_____________________________________

1.  שמואל א   יא  י.
2.  מצוד"ד  שם.

3.  שם   יא.  מצוד"ד.
4.  שמואל א   י   כז.

5.  שם   יא   יב.   רש"י . מצוד"ד.
6.  שם   יג.
7.  שם   יד.

  8.  שם  טו.

ְמִגַּלת ָׁשאּול 17     ִנָּצחֹון
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

דירות 100 מ"ר חדשות 

במחיר מבצע
4 דירות אחרונות!

תוך 3 שנים בגבעת זאב 

050-6367304 )תיווך(

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* 



7 באהבה ובאמונהכל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320

 עמודים מתוך עיתון "מאירי" לילדים <
לצפייה בעיתון המלא היכנסו לאתר החדש של 

ערוץ מאיר לילדים:

www.meirkids.co.il 

ַהַהְפָּתָעה ַהְּגדֹוָלה

ְרִׁשיַמת  ֹראׁש  ַהְּגדֹוָלה.  ַהַהְפָּתָעה  ִהִּגיָעה  ְוָכאן 
"ַהִּתְקָוה", ַמר ִּגְדעֹון ֶנֱאָמן ִהְזִמין ֶאת ֹראׁש ְרִׁשיַמת 
ְּב"ַאְרַּבע  ְלִׂשיָחה  ָיִדיד  ִׁשְמׁשֹון  ַמר  ָורֹוד",  "ֲחלֹום 
ֵעיַנִים". ִלְקַראת ִׂשיָחה זֹו ָּבַדק ִּגְדעֹון ְּבאֶֹפן ְיסֹוִדי 
"ֲחלֹום  ְרִׁשיַמת  ֶׁשל  ַהַּמֲעִׂשּיֹות  ּתֹוְכִנּיֹוֶֹתיָה  ֶאת 

ַהַהְכָרזֹות  ֶׁשַּלְמרֹות  ָרָאה  ָורֹוד". הּוא 
ְּגדֹוִלים  ְלִׁשּנּוִיים  ּתֹוְכִנּיֹות  ַעל 
ַמה  ְלָכל  ְּבַכָּוָנָתּה  ֵאין  ְּבֶעֶצם,  ָּבִעיר, 
ֶּׁשִהְתַּפְרֵסם, ֶאָּלא ִלְמִׂשימֹות ְצנּועֹות 
ִהִּציַע  ֶזה,  ִּגּלּוי  ְלֹנַכח  ְּבֵהיֵקָפן.  יֹוֵתר 
ַהְּׁשַנִים  ֵּבין  ַהִּׂשיָחה  ְּבַמֲהַלְך  ִּגְדעֹון 
"ַהֲחלֹום  ְרִׁשיַמת  ֹראׁש  ְלִׁשְמׁשֹון 
ַהָּורֹוד", ְלַוֵּתר ַעל ְרִׁשיָמתֹו ּוְלִהְצָטֵרף 
ְּבָראׁשּותֹו,  "ַהִּתְקָוה"  ִלְרִׁשיַמת 
ַהֵּׁשִני  ַהָּמקֹום  ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  ְּכֶׁשהּוא 

ָּבְרחֹוב  ֶׁשָהֲאִויָרה  ָהָיה  ֶׁשּלֹו  ַהֶהְסֵּבר  ָּבְרִׁשיָמה. 
ִלְקרֹות  ְוָעלּול  ְרִׁשיָמה  ַאף  ְלטֹוַבת  ּפֹוֶעֶלת  ֵאיָנּה 
ֹלא  ָהֲאִמִּתית  ְוַדְעָּתם  ִמְּלַהְצִּביַע  ִיָּמְנעּו  ֶׁשַהְרֵּבה 
ְיִציָאה  ַעל  ַעְכָׁשיו  ַנְכִריז  "ִאם  ִּבּטּוי.  ִליֵדי  ָּתבֹוא 
ְוִיְתְמכּו  ִלְרָוָחה  ַרִּבים  ִיְנְׁשמּו  ְמֻׁשֶּתֶפת  ִּבְרִׁשיָמה 
ֶׁשָעָליו  ֵהִׁשיב  ִׁשְמׁשֹון  ִלי".  ִנְרֶאה  ָּכְך  ָּבְרִׁשיָמה, 

ְלָהִביא ֶאת ַהַהָּצָעה ִּבְפֵני ֲחֵבָריו, ִּכי ֵאין ְּבַסְמכּותֹו 
ְלַהְחִליט ַעל ָּכְך. ְּתׁשּוָבתֹו, ְלַאַחר ַהִהְתַיֲעצּות, ֹלא 
ֵאֲחָרה ָלבֹוא. ֲחֵבָריו ִהְסִּכימּו ַלֲהָּצָעה, ְּכמֹו ֶׁשַהִּבּטּוי 
ַּבַּיד ִמְּׁשָּתִים ַעל  ָהֲעָמִמי אֹוֵמר: "טֹוב ִצּפֹור ַאַחת 
ְלמֹוֶעֶצת  ִנָּכֵנס  ֶׁשְּבַוָּדאּות  ָעִדיף  ְּכלֹוַמר  ָהֵעץ"- 

ָהִעיר, ֵמֲאֶׁשר ֶׁשִּנְסַּתֵּכן ַּבֲהָדָחה ַּבְּבִחירֹות.

ְוָהְרִׁשיָמה  ִהְתַקְּימּו  ַהְּבִחירֹות 
ְּבֹרב  ָזְכָתה  "ַהִּתְקָוה",  ַהְּמֻאֶחֶדת, 
ְּבָכל  ָּפְׁשָטה  ַהִּׂשְמָחה  ַהּקֹולֹות. 
ְּבָכל  ָּפְרצּו  ִׂשְמָחה  ְוִרּקּוֵדי  ָהִעיר 
ֹראׁש  ֶאת  ַהְּמָבְרִכים  ֵּבין  ְׁשכּוָנה. 
ַמְנִהיֵגי  ְזַקן  ָהָיה  "ַהִּתְקָוה"  ְרִׁשיַמת 
ֹראׁש  ָהָיה  ֹּכֵהן. הּוא  ֵמִאיר  ַמר  ָהִעיר 
ְלֶׁשַבח  ִצֵּין  ְּבִבְרָּכתֹו  ָהִראׁשֹון.  ָהִעיר 
ְׁשֵּתי  ֶׁשָעׂשּו  ָהַאֲחרֹון  ַהַּמֲהָלְך  ֶאת 
ִעַּקר  ֶאת  ַאְך  ַהְּגדֹולֹות,  ָהְרִׁשימֹות 
ְרִׁשיַמת  ֹראׁש  ָיִדיד  ִׁשְמׁשֹון  ַעל  ִהְרִעיף  ְׁשָבָחיו 
ָהֲאִמִּתי!  ַלָּכבֹוד  ָראּוי  "ַאָּתה  ַהַּורֹוד".  "ַהֲחלֹום 
ְלִהָּבֵחר  ִסּכּוי  ַעל  ָאְמָנם  ִוַּתְרָּת  ְּבַהְסָּכָמְתָך, 
ֶׁשָהיּו  ַהְמִריבֹות  ֶאת  ִהְפַסְקָּת  ַאְך  ָהִעיר,  ְלָראׁשּות 
ַעד ֹלא ִמְּכָבר ֵּבין ָהְרִׁשימֹות ְוִלַּמְדָּת ֶאת ַהְּצִעיִרים 

ֶׁשְּכַדאי ְלַוֵּתר ִלְמִניַעת ְמִריָבה".
>  >  >

>  >  >

התקווה

ק

קלפי

הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
 "ַאל-ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנָך"

 פרשת השבוע מלמדת על ויתור בשעת מריבה 
 להרחבה:

www.midatova.co.il • כל הזכויות שמורות
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    פינת
 לכם באתר! פרסים מחכים ִּמַה    ְׂשָחִקים

יפורסמו באתרשמות הזוכים 

meirkids.co.il

שאלות בפרשה
1. בן כמה היה אברהם אבינו בצאתו מחרן?

2. מדוע ירד אברהם למצרים?
4. במלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה, מי ניצח?3. אלו רועים רבו אלו עם אלו?

7. כמה עמים היו בארץ המובטחת, לפי הנאמר בברית בין הבתרים?6. מדוע נראת "ברית בין הבתרים" בשם זה?5. מי היה מלך "שלם"?

Alon@meirkids.co.il !נהניתם מהעלון? ספרו לנו

המשך יבוא

 תפזורת
הפרשה

חידת חדגא:  מצאו לפחות ששה בעלי חיים בפרשה!

4
5

ִסַה    יּפּור
ָלִעיְרָיה,  ְּבִחירֹות  ַעל  ִהְכִריָזה  ֶהְרְצִלָיה  ִעיְרַית 
ַהּתֹוָׁשִבים  ִצּבּור  ָׁשָנה.  ַּכֲחִצי  ְּבעֹוד  ֶׁשִּתְתָקַיְמָנה 
ָּכזֹו,  הֹוָדָעה  ְוָכל  ְּבִחירֹות  ְלַמְסעֹות  ָרִגיל  ַהָּוִתיק 
ּוְלַהְזִרים  ְלִהְתַחֵּדׁש  ָרצֹון  ַעל  ֶׁשְּתַבֵּׂשר  ִּבְמקֹום 

ּכֹוחֹות ְצִעיִרים ָלִעיְרָיה, ִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלַצַער.

ְרִׁשימֹות  ִמְסַּפר  ִנָּגׁשֹות  ִיּׁשּוב,  ְּבָכל  ְּכמֹו  ַמּדּוַע? 
ְוַעל  ָהִעיר  ְּבמֹוֶעֶצת  ֲחֵברּות  ַעל  ַלִהְתמֹוְדדּות 
ּוְדמֹוְקַרִטי,  טֹוב  ְּבֶהְחֵלט  ֶזה  ָהִעיר.  ָראׁשּות 
ָיִמים  ִמְסַּפר  ּתֹוְך  ָּבִעיר  ֶׁשּׂשֹוֶרֶרת  ָהֲאִויָרה  ַאְך 
ְרִׁשיָמה  ָּכל  ֲעכּוָרה.  ִהיא  ַההֹוָדָעה,  ִמִּפְרסּום 
ֶׁשִּגְּלָתה  ְוַהָּלקּויֹות  ַהִּמְפָּגִעים  ִּבְרִׁשיַמת  ִמְּתֲחָרה 
ַמּדּוַע  ַמְסִּביָרה  ְוֵכן  ַהּיֹוֵצאת,  ָהִעיְרָיה  ְּבִהְתַנֲהלּות 
ְּבִקּצּור,  ַהִּמְתֲחרֹות.  ָּבְרִׁשימֹות  ִלְבחֹור  ְּכַדאי  ֹלא 
ִהיא  ֶׁשָּלּה,  ַהִּפּתּוַח  ּתֹוְכִנּיֹות  ֶאת  ֶׁשָּתִציג  ִּבְמקֹום 
זֹו  ֲאֵחִרים!  ִּגּנּוי  ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהָּבֵחר  לִהָּבנֹות  ְמַנָּסה 

ְּבֶהְחֵלט ֲאִויָרה ֹלא טֹוָבה.

ְמַלְּמדֹות  ֶהְרְצִלָיה  ָּבִעיר  ַהְּבִחירֹות  ּתֹוְלדֹות  ַאך, 
ִהְתָקֵרב  ִלְקַראת  ָהְרִׁשימֹות  ִצְמצּום  ַעל  ַּגם 
ָקֵרב  ַהִּדין"  ֶׁש"ּיֹום  ְּכֹכל  ָּפׁשּוט  ַהְּבִחירֹות.  מֹוֵעד 
ְרִציִנּיֹות  ְּתׁשּובֹות  ְלָהִכין  ְצִריִכים  ְוַהָּמֳעָמִדים 
ְלׁשֹוֲאֵליֶהם ִמֶּקֶרב ִצּבּור ַהּבֹוֲחִרים, ָאז ֵהם עֹוְצִרים 

ַלֲחִׁשיָבה ְמֻחֶּדֶׁשת ַעל ַהַּמֲהָלְך, ּוַמְחִליִטים ְּבַהְרֵּבה 
ִרים ָלֶסֶגת ֵמַהַּמֲעָרָכה. ֵמַהִּמקְְ

ָהְרִׁשימֹות  ְּבנֹוֵׂשא  ְמַעְנֵין  ַמֶּׁשהּו  ָקָרה  ַהַּפַעם, 
ִּבְתִחַּלת  ִנְּגׁשּו  ַהְּבִחירֹות  ְלַמֲעֶרֶכת  ַהִּמְתמֹוְדדֹות. 
ַהַּמָּסע ָחֵמׁש ְרִׁשימֹות. ְלַאַחר ְּכחֹוְדָׁשִים ִמִּפְרסּום 
ַהְּבִחירֹות  ְלַוֲעַדת  ֵמֶהן  ְׁשַּתִים  הֹוִדיעּו  ַהּמֹוָדָעה, 
ֵמַהִהְתמֹוְדדּות.  ְׁשמֹוֵתיֶהן  ֶאת  ְמִסירֹות  ֶׁשֵהן 
ֶנְחָׁשבֹות  ְׁשַּתִים  ֶׁשִּמּתֹוָכן  ְרִׁשימֹות,  ָׁשֹלׁש  נֹוְתרּו 
ָורֹוד"  ַו"ֲחלֹום  "ַהִּתְקָוה"  ַהְּגדֹולֹות:  ָלְרִׁשימֹות 
ּתֹוְמִכים  ַאְלֵפי  ִלְגרֹוף  ִהְסִּפיָקה  ֵמֶהן  ַאַחת  ֶׁשָּכל 
ָהַלְך  ַהְּבִחירֹות  מֹוֵעד  ֶׁשִהְתָקֵרב  ְּכֹכל  ִלְרִׁשיָמָתּה. 
ְוָגֵדל ַהֶּמַתח: ִמי ִּתְזֶּכה ְּבָראׁשּות ָהִעיר - "ַהִּתְקָוה" 
ַּגם  ִהְתַרּבּו  ַהַּצַער,  ְלַמְרֵּבה  ָורֹוד"?  "ֲחלֹום  אֹו 
"ִמְלֶחֶמת  ְוַאף  ָהְרִׁשימֹות  ֵּבין  ַהֲהָדִדִּיים  ַהִּגּנּוִיים 
ֵאֶּלה  ֶׁשל  ֵאֶּלה מֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוָדעֹות  מֹוָדעֹות": 
ָעְצָרה  ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה  ַעד  ָלֶהם,  ְמִׁשיִבים  ְוֵאֶּלה 
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ְּפִעיִלים ֶׁשל ְׁשֵּתי ָהְרִׁשימֹות ּתֹוְלִׁשים 
מֹוָדעֹות ָהֶאָחד ַלֲחֵברֹו. ַהֶּמַתח ֵּבין ָהְרִׁשימֹות ָיַרד 
ְלִמיׁשֹוִרים ְׁשָפִלים ְוִהִּגיַע ִּכְמַעט ַלֲאִלימּות ִפיִזית! 
ַאְך, ְלֻכָּלם ָהָיה ָּברּור ֶׁשִּתְהֶיה ְנִציגּות ַמְׁשָמעּוִתית 
ָּבִעיְרָיה ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן, ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַרק: ִמי ִּתְגַּבר 

ַעל ְרעּוָתּה?

ַהָּמֳעָמד ֶׁשָּזָכה ְלָכבֹוד ֲאִמִּתי
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ִסַה    יּפּור
ָלִעיְרָיה,  ְּבִחירֹות  ַעל  ִהְכִריָזה  ֶהְרְצִלָיה  ִעיְרַית 
ַהּתֹוָׁשִבים  ִצּבּור  ָׁשָנה.  ַּכֲחִצי  ְּבעֹוד  ֶׁשִּתְתָקַיְמָנה 
ָּכזֹו,  הֹוָדָעה  ְוָכל  ְּבִחירֹות  ְלַמְסעֹות  ָרִגיל  ַהָּוִתיק 
ּוְלַהְזִרים  ְלִהְתַחֵּדׁש  ָרצֹון  ַעל  ֶׁשְּתַבֵּׂשר  ִּבְמקֹום 

ּכֹוחֹות ְצִעיִרים ָלִעיְרָיה, ִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלַצַער.

ְרִׁשימֹות  ִמְסַּפר  ִנָּגׁשֹות  ִיּׁשּוב,  ְּבָכל  ְּכמֹו  ַמּדּוַע? 
ְוַעל  ָהִעיר  ְּבמֹוֶעֶצת  ֲחֵברּות  ַעל  ַלִהְתמֹוְדדּות 
ּוְדמֹוְקַרִטי,  טֹוב  ְּבֶהְחֵלט  ֶזה  ָהִעיר.  ָראׁשּות 
ָיִמים  ִמְסַּפר  ּתֹוְך  ָּבִעיר  ֶׁשּׂשֹוֶרֶרת  ָהֲאִויָרה  ַאְך 
ְרִׁשיָמה  ָּכל  ֲעכּוָרה.  ִהיא  ַההֹוָדָעה,  ִמִּפְרסּום 
ֶׁשִּגְּלָתה  ְוַהָּלקּויֹות  ַהִּמְפָּגִעים  ִּבְרִׁשיַמת  ִמְּתֲחָרה 
ַמּדּוַע  ַמְסִּביָרה  ְוֵכן  ַהּיֹוֵצאת,  ָהִעיְרָיה  ְּבִהְתַנֲהלּות 
ְּבִקּצּור,  ַהִּמְתֲחרֹות.  ָּבְרִׁשימֹות  ִלְבחֹור  ְּכַדאי  ֹלא 
ִהיא  ֶׁשָּלּה,  ַהִּפּתּוַח  ּתֹוְכִנּיֹות  ֶאת  ֶׁשָּתִציג  ִּבְמקֹום 
זֹו  ֲאֵחִרים!  ִּגּנּוי  ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהָּבֵחר  לִהָּבנֹות  ְמַנָּסה 

ְּבֶהְחֵלט ֲאִויָרה ֹלא טֹוָבה.

ְמַלְּמדֹות  ֶהְרְצִלָיה  ָּבִעיר  ַהְּבִחירֹות  ּתֹוְלדֹות  ַאך, 
ִהְתָקֵרב  ִלְקַראת  ָהְרִׁשימֹות  ִצְמצּום  ַעל  ַּגם 
ָקֵרב  ַהִּדין"  ֶׁש"ּיֹום  ְּכֹכל  ָּפׁשּוט  ַהְּבִחירֹות.  מֹוֵעד 
ְרִציִנּיֹות  ְּתׁשּובֹות  ְלָהִכין  ְצִריִכים  ְוַהָּמֳעָמִדים 
ְלׁשֹוֲאֵליֶהם ִמֶּקֶרב ִצּבּור ַהּבֹוֲחִרים, ָאז ֵהם עֹוְצִרים 

ַלֲחִׁשיָבה ְמֻחֶּדֶׁשת ַעל ַהַּמֲהָלְך, ּוַמְחִליִטים ְּבַהְרֵּבה 
ִרים ָלֶסֶגת ֵמַהַּמֲעָרָכה. ֵמַהִּמקְְ

ָהְרִׁשימֹות  ְּבנֹוֵׂשא  ְמַעְנֵין  ַמֶּׁשהּו  ָקָרה  ַהַּפַעם, 
ִּבְתִחַּלת  ִנְּגׁשּו  ַהְּבִחירֹות  ְלַמֲעֶרֶכת  ַהִּמְתמֹוְדדֹות. 
ַהַּמָּסע ָחֵמׁש ְרִׁשימֹות. ְלַאַחר ְּכחֹוְדָׁשִים ִמִּפְרסּום 
ַהְּבִחירֹות  ְלַוֲעַדת  ֵמֶהן  ְׁשַּתִים  הֹוִדיעּו  ַהּמֹוָדָעה, 
ֵמַהִהְתמֹוְדדּות.  ְׁשמֹוֵתיֶהן  ֶאת  ְמִסירֹות  ֶׁשֵהן 
ֶנְחָׁשבֹות  ְׁשַּתִים  ֶׁשִּמּתֹוָכן  ְרִׁשימֹות,  ָׁשֹלׁש  נֹוְתרּו 
ָורֹוד"  ַו"ֲחלֹום  "ַהִּתְקָוה"  ַהְּגדֹולֹות:  ָלְרִׁשימֹות 
ּתֹוְמִכים  ַאְלֵפי  ִלְגרֹוף  ִהְסִּפיָקה  ֵמֶהן  ַאַחת  ֶׁשָּכל 
ָהַלְך  ַהְּבִחירֹות  מֹוֵעד  ֶׁשִהְתָקֵרב  ְּכֹכל  ִלְרִׁשיָמָתּה. 
ְוָגֵדל ַהֶּמַתח: ִמי ִּתְזֶּכה ְּבָראׁשּות ָהִעיר - "ַהִּתְקָוה" 
ַּגם  ִהְתַרּבּו  ַהַּצַער,  ְלַמְרֵּבה  ָורֹוד"?  "ֲחלֹום  אֹו 
"ִמְלֶחֶמת  ְוַאף  ָהְרִׁשימֹות  ֵּבין  ַהֲהָדִדִּיים  ַהִּגּנּוִיים 
ֵאֶּלה  ֶׁשל  ֵאֶּלה מֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוָדעֹות  מֹוָדעֹות": 
ָעְצָרה  ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה  ַעד  ָלֶהם,  ְמִׁשיִבים  ְוֵאֶּלה 
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ְּפִעיִלים ֶׁשל ְׁשֵּתי ָהְרִׁשימֹות ּתֹוְלִׁשים 
מֹוָדעֹות ָהֶאָחד ַלֲחֵברֹו. ַהֶּמַתח ֵּבין ָהְרִׁשימֹות ָיַרד 
ְלִמיׁשֹוִרים ְׁשָפִלים ְוִהִּגיַע ִּכְמַעט ַלֲאִלימּות ִפיִזית! 
ַאְך, ְלֻכָּלם ָהָיה ָּברּור ֶׁשִּתְהֶיה ְנִציגּות ַמְׁשָמעּוִתית 
ָּבִעיְרָיה ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן, ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַרק: ִמי ִּתְגַּבר 

ַעל ְרעּוָתּה?

ַהָּמֳעָמד ֶׁשָּזָכה ְלָכבֹוד ֲאִמִּתי
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ִסַה    יּפּור
ָלִעיְרָיה,  ְּבִחירֹות  ַעל  ִהְכִריָזה  ֶהְרְצִלָיה  ִעיְרַית 
ַהּתֹוָׁשִבים  ִצּבּור  ָׁשָנה.  ַּכֲחִצי  ְּבעֹוד  ֶׁשִּתְתָקַיְמָנה 
ָּכזֹו,  הֹוָדָעה  ְוָכל  ְּבִחירֹות  ְלַמְסעֹות  ָרִגיל  ַהָּוִתיק 
ּוְלַהְזִרים  ְלִהְתַחֵּדׁש  ָרצֹון  ַעל  ֶׁשְּתַבֵּׂשר  ִּבְמקֹום 

ּכֹוחֹות ְצִעיִרים ָלִעיְרָיה, ִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלַצַער.

ְרִׁשימֹות  ִמְסַּפר  ִנָּגׁשֹות  ִיּׁשּוב,  ְּבָכל  ְּכמֹו  ַמּדּוַע? 
ְוַעל  ָהִעיר  ְּבמֹוֶעֶצת  ֲחֵברּות  ַעל  ַלִהְתמֹוְדדּות 
ּוְדמֹוְקַרִטי,  טֹוב  ְּבֶהְחֵלט  ֶזה  ָהִעיר.  ָראׁשּות 
ָיִמים  ִמְסַּפר  ּתֹוְך  ָּבִעיר  ֶׁשּׂשֹוֶרֶרת  ָהֲאִויָרה  ַאְך 
ְרִׁשיָמה  ָּכל  ֲעכּוָרה.  ִהיא  ַההֹוָדָעה,  ִמִּפְרסּום 
ֶׁשִּגְּלָתה  ְוַהָּלקּויֹות  ַהִּמְפָּגִעים  ִּבְרִׁשיַמת  ִמְּתֲחָרה 
ַמּדּוַע  ַמְסִּביָרה  ְוֵכן  ַהּיֹוֵצאת,  ָהִעיְרָיה  ְּבִהְתַנֲהלּות 
ְּבִקּצּור,  ַהִּמְתֲחרֹות.  ָּבְרִׁשימֹות  ִלְבחֹור  ְּכַדאי  ֹלא 
ִהיא  ֶׁשָּלּה,  ַהִּפּתּוַח  ּתֹוְכִנּיֹות  ֶאת  ֶׁשָּתִציג  ִּבְמקֹום 
זֹו  ֲאֵחִרים!  ִּגּנּוי  ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהָּבֵחר  לִהָּבנֹות  ְמַנָּסה 

ְּבֶהְחֵלט ֲאִויָרה ֹלא טֹוָבה.

ְמַלְּמדֹות  ֶהְרְצִלָיה  ָּבִעיר  ַהְּבִחירֹות  ּתֹוְלדֹות  ַאך, 
ִהְתָקֵרב  ִלְקַראת  ָהְרִׁשימֹות  ִצְמצּום  ַעל  ַּגם 
ָקֵרב  ַהִּדין"  ֶׁש"ּיֹום  ְּכֹכל  ָּפׁשּוט  ַהְּבִחירֹות.  מֹוֵעד 
ְרִציִנּיֹות  ְּתׁשּובֹות  ְלָהִכין  ְצִריִכים  ְוַהָּמֳעָמִדים 
ְלׁשֹוֲאֵליֶהם ִמֶּקֶרב ִצּבּור ַהּבֹוֲחִרים, ָאז ֵהם עֹוְצִרים 

ַלֲחִׁשיָבה ְמֻחֶּדֶׁשת ַעל ַהַּמֲהָלְך, ּוַמְחִליִטים ְּבַהְרֵּבה 
ִרים ָלֶסֶגת ֵמַהַּמֲעָרָכה. ֵמַהִּמקְְ

ָהְרִׁשימֹות  ְּבנֹוֵׂשא  ְמַעְנֵין  ַמֶּׁשהּו  ָקָרה  ַהַּפַעם, 
ִּבְתִחַּלת  ִנְּגׁשּו  ַהְּבִחירֹות  ְלַמֲעֶרֶכת  ַהִּמְתמֹוְדדֹות. 
ַהַּמָּסע ָחֵמׁש ְרִׁשימֹות. ְלַאַחר ְּכחֹוְדָׁשִים ִמִּפְרסּום 
ַהְּבִחירֹות  ְלַוֲעַדת  ֵמֶהן  ְׁשַּתִים  הֹוִדיעּו  ַהּמֹוָדָעה, 
ֵמַהִהְתמֹוְדדּות.  ְׁשמֹוֵתיֶהן  ֶאת  ְמִסירֹות  ֶׁשֵהן 
ֶנְחָׁשבֹות  ְׁשַּתִים  ֶׁשִּמּתֹוָכן  ְרִׁשימֹות,  ָׁשֹלׁש  נֹוְתרּו 
ָורֹוד"  ַו"ֲחלֹום  "ַהִּתְקָוה"  ַהְּגדֹולֹות:  ָלְרִׁשימֹות 
ּתֹוְמִכים  ַאְלֵפי  ִלְגרֹוף  ִהְסִּפיָקה  ֵמֶהן  ַאַחת  ֶׁשָּכל 
ָהַלְך  ַהְּבִחירֹות  מֹוֵעד  ֶׁשִהְתָקֵרב  ְּכֹכל  ִלְרִׁשיָמָתּה. 
ְוָגֵדל ַהֶּמַתח: ִמי ִּתְזֶּכה ְּבָראׁשּות ָהִעיר - "ַהִּתְקָוה" 
ַּגם  ִהְתַרּבּו  ַהַּצַער,  ְלַמְרֵּבה  ָורֹוד"?  "ֲחלֹום  אֹו 
"ִמְלֶחֶמת  ְוַאף  ָהְרִׁשימֹות  ֵּבין  ַהֲהָדִדִּיים  ַהִּגּנּוִיים 
ֵאֶּלה  ֶׁשל  ֵאֶּלה מֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוָדעֹות  מֹוָדעֹות": 
ָעְצָרה  ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה  ַעד  ָלֶהם,  ְמִׁשיִבים  ְוֵאֶּלה 
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ְּפִעיִלים ֶׁשל ְׁשֵּתי ָהְרִׁשימֹות ּתֹוְלִׁשים 
מֹוָדעֹות ָהֶאָחד ַלֲחֵברֹו. ַהֶּמַתח ֵּבין ָהְרִׁשימֹות ָיַרד 
ְלִמיׁשֹוִרים ְׁשָפִלים ְוִהִּגיַע ִּכְמַעט ַלֲאִלימּות ִפיִזית! 
ַאְך, ְלֻכָּלם ָהָיה ָּברּור ֶׁשִּתְהֶיה ְנִציגּות ַמְׁשָמעּוִתית 
ָּבִעיְרָיה ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן, ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַרק: ִמי ִּתְגַּבר 

ַעל ְרעּוָתּה?

ַהָּמֳעָמד ֶׁשָּזָכה ְלָכבֹוד ֲאִמִּתי
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ִסַה    יּפּור
ָלִעיְרָיה,  ְּבִחירֹות  ַעל  ִהְכִריָזה  ֶהְרְצִלָיה  ִעיְרַית 
ַהּתֹוָׁשִבים  ִצּבּור  ָׁשָנה.  ַּכֲחִצי  ְּבעֹוד  ֶׁשִּתְתָקַיְמָנה 
ָּכזֹו,  הֹוָדָעה  ְוָכל  ְּבִחירֹות  ְלַמְסעֹות  ָרִגיל  ַהָּוִתיק 
ּוְלַהְזִרים  ְלִהְתַחֵּדׁש  ָרצֹון  ַעל  ֶׁשְּתַבֵּׂשר  ִּבְמקֹום 

ּכֹוחֹות ְצִעיִרים ָלִעיְרָיה, ִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלַצַער.

ְרִׁשימֹות  ִמְסַּפר  ִנָּגׁשֹות  ִיּׁשּוב,  ְּבָכל  ְּכמֹו  ַמּדּוַע? 
ְוַעל  ָהִעיר  ְּבמֹוֶעֶצת  ֲחֵברּות  ַעל  ַלִהְתמֹוְדדּות 
ּוְדמֹוְקַרִטי,  טֹוב  ְּבֶהְחֵלט  ֶזה  ָהִעיר.  ָראׁשּות 
ָיִמים  ִמְסַּפר  ּתֹוְך  ָּבִעיר  ֶׁשּׂשֹוֶרֶרת  ָהֲאִויָרה  ַאְך 
ְרִׁשיָמה  ָּכל  ֲעכּוָרה.  ִהיא  ַההֹוָדָעה,  ִמִּפְרסּום 
ֶׁשִּגְּלָתה  ְוַהָּלקּויֹות  ַהִּמְפָּגִעים  ִּבְרִׁשיַמת  ִמְּתֲחָרה 
ַמּדּוַע  ַמְסִּביָרה  ְוֵכן  ַהּיֹוֵצאת,  ָהִעיְרָיה  ְּבִהְתַנֲהלּות 
ְּבִקּצּור,  ַהִּמְתֲחרֹות.  ָּבְרִׁשימֹות  ִלְבחֹור  ְּכַדאי  ֹלא 
ִהיא  ֶׁשָּלּה,  ַהִּפּתּוַח  ּתֹוְכִנּיֹות  ֶאת  ֶׁשָּתִציג  ִּבְמקֹום 
זֹו  ֲאֵחִרים!  ִּגּנּוי  ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהָּבֵחר  לִהָּבנֹות  ְמַנָּסה 

ְּבֶהְחֵלט ֲאִויָרה ֹלא טֹוָבה.

ְמַלְּמדֹות  ֶהְרְצִלָיה  ָּבִעיר  ַהְּבִחירֹות  ּתֹוְלדֹות  ַאך, 
ִהְתָקֵרב  ִלְקַראת  ָהְרִׁשימֹות  ִצְמצּום  ַעל  ַּגם 
ָקֵרב  ַהִּדין"  ֶׁש"ּיֹום  ְּכֹכל  ָּפׁשּוט  ַהְּבִחירֹות.  מֹוֵעד 
ְרִציִנּיֹות  ְּתׁשּובֹות  ְלָהִכין  ְצִריִכים  ְוַהָּמֳעָמִדים 
ְלׁשֹוֲאֵליֶהם ִמֶּקֶרב ִצּבּור ַהּבֹוֲחִרים, ָאז ֵהם עֹוְצִרים 

ַלֲחִׁשיָבה ְמֻחֶּדֶׁשת ַעל ַהַּמֲהָלְך, ּוַמְחִליִטים ְּבַהְרֵּבה 
ִרים ָלֶסֶגת ֵמַהַּמֲעָרָכה. ֵמַהִּמקְְ

ָהְרִׁשימֹות  ְּבנֹוֵׂשא  ְמַעְנֵין  ַמֶּׁשהּו  ָקָרה  ַהַּפַעם, 
ִּבְתִחַּלת  ִנְּגׁשּו  ַהְּבִחירֹות  ְלַמֲעֶרֶכת  ַהִּמְתמֹוְדדֹות. 
ַהַּמָּסע ָחֵמׁש ְרִׁשימֹות. ְלַאַחר ְּכחֹוְדָׁשִים ִמִּפְרסּום 
ַהְּבִחירֹות  ְלַוֲעַדת  ֵמֶהן  ְׁשַּתִים  הֹוִדיעּו  ַהּמֹוָדָעה, 
ֵמַהִהְתמֹוְדדּות.  ְׁשמֹוֵתיֶהן  ֶאת  ְמִסירֹות  ֶׁשֵהן 
ֶנְחָׁשבֹות  ְׁשַּתִים  ֶׁשִּמּתֹוָכן  ְרִׁשימֹות,  ָׁשֹלׁש  נֹוְתרּו 
ָורֹוד"  ַו"ֲחלֹום  "ַהִּתְקָוה"  ַהְּגדֹולֹות:  ָלְרִׁשימֹות 
ּתֹוְמִכים  ַאְלֵפי  ִלְגרֹוף  ִהְסִּפיָקה  ֵמֶהן  ַאַחת  ֶׁשָּכל 
ָהַלְך  ַהְּבִחירֹות  מֹוֵעד  ֶׁשִהְתָקֵרב  ְּכֹכל  ִלְרִׁשיָמָתּה. 
ְוָגֵדל ַהֶּמַתח: ִמי ִּתְזֶּכה ְּבָראׁשּות ָהִעיר - "ַהִּתְקָוה" 
ַּגם  ִהְתַרּבּו  ַהַּצַער,  ְלַמְרֵּבה  ָורֹוד"?  "ֲחלֹום  אֹו 
"ִמְלֶחֶמת  ְוַאף  ָהְרִׁשימֹות  ֵּבין  ַהֲהָדִדִּיים  ַהִּגּנּוִיים 
ֵאֶּלה  ֶׁשל  ֵאֶּלה מֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוָדעֹות  מֹוָדעֹות": 
ָעְצָרה  ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה  ַעד  ָלֶהם,  ְמִׁשיִבים  ְוֵאֶּלה 
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ְּפִעיִלים ֶׁשל ְׁשֵּתי ָהְרִׁשימֹות ּתֹוְלִׁשים 
מֹוָדעֹות ָהֶאָחד ַלֲחֵברֹו. ַהֶּמַתח ֵּבין ָהְרִׁשימֹות ָיַרד 
ְלִמיׁשֹוִרים ְׁשָפִלים ְוִהִּגיַע ִּכְמַעט ַלֲאִלימּות ִפיִזית! 
ַאְך, ְלֻכָּלם ָהָיה ָּברּור ֶׁשִּתְהֶיה ְנִציגּות ַמְׁשָמעּוִתית 
ָּבִעיְרָיה ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן, ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַרק: ִמי ִּתְגַּבר 

ַעל ְרעּוָתּה?

ַהָּמֳעָמד ֶׁשָּזָכה ְלָכבֹוד ֲאִמִּתי

>  >  >2



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320 באהבה ובאמונה   8

ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

הרב שלמה אבינר

פנה לנציב קבילות 
החיילים

שאלה: אני מתלבט אם לפנות לנקח"ל, נציב קבילות 
החיילים. לפעמים אני חש פגוע ביחס לזכויותי בתחום 
היהדות, כגון כשרות, תפילות, צניעות. מצאתי בגוגל 
את כל הפרטים כיצד להגיש קבילה. מאידך, אולי זה 
אנוכי לדאוג לעצמי, הרי התגייסתי לצה"ל בשביל 
עם ישראל ולא בשבילי, ואולי יש טעם לפגם לדאוג 
לעצמי.  ובעיקר, אני אוהב את צה"ל אהבת נפש עד 
לכדי מסירות נפש, וכיצד אגיש תלונה נגד מי שאוהב?
תשובה: דווקא מפני שאתה אוהב, עליך להגיש 
קבילה, כי "את אשר יאהב יוכיח". אהבה כוללת 
רצון שהאהוב יתעלה וישתפר. מצות תוכחה אינה 
מתוך שנאה אלא אדרבה מתוך אהבה. זה רצף 
הפסוקים: "לא תשנא את אחיך בלבבך. הוכח הוכיח 

את עמיתיך... ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט(.
גם בין בני זוג, הכרחי שתהיה ביקורת הדדית, אם 
לא, המערכת הזוגית נשחקת לאיטה. העיקר הוא 

להוכיח מתוך אהבה וידידות.

יש אפילו מצות תוכחה של בן לאביו ותלמיד לרבו, 
כמובן מתוך כבוד ולא מתוך התנשאות.

וכי אפשר להתעלם מכך ש"אין אדם צדיק בארץ 
אשר יעשה טוב ולא יחטא"? אנחנו רק בני אדם, 
וגם צה"ל מורכב מבני אדם. אדרבה, שם יותר 
עלולים לחטוא. כי כל מערכת עלולה להסתאב וקל 
וחומר צה"ל, שעוסק בלית ברירה בדברים קשים. 
לכן דווקא ביחס לצבא נכתב "והיה מחניך קדוש", 

כפי שמסביר רבי אברהם אבן עזרא.
אכן, התלונה היא לא רק לרווחתך האישית, לא רק 
למען קיום המצוות האישיות שלך - שגם זה חשוב 
מאוד - אלא למען צה"ל, למען עם ישראל, למען 
מדינת ישראל, למען והיה מחניך קדוש, ומתוך כך 

שמירה על בטחון ישראל.
הרי אמרנו, אף אחד אינו שלם. העיקר שיעמוד 
על המשמר ויתקן, כדברי מרן הרב קוק: "האדם 
לא נברא גם כן באופן כזה שלא יחטא כולו, כי אם 
שיזהר מן החטא, ואם ישגה ויחטא שוב" )אגרות 

הראיה א פה(.
וייאמר לזכותו של צבאנו הקדוש, שנציב תלונות 
החיילים, אינו סתם מחווה בעלמא, אלא משרד 
שקיים כבר 45 שנה ופועל בנאמנות רבה וברצינות 

גדולה, וכל קבילה שמוגשת, מקבלת מענה תוך 
כמה ימים, והדברים באים לידי תיקון. אשרינו.

עיין באתר כיצד לפנות. אך אתה גם יכול לפנות 
 ,nakhal@mod.gov.il באורח חופשי בדוא"ל
כמובן באופן אמיתי, ענייני ומכובד. ככל שתרבה 

לפנות כן ייטב לצבאנו.
וכל הכבוד לצה"ל.
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מאז החל אברהם אבינו לקרוא בשם ד', היתה לנו לנחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת 
בלבו של אדם יותר הקריאה בשם ד', כן יגדל טובו וישרו, ויהיה יותר מאושר לעצמו 

ולחברה כולה. כנסת ישראל נתייחדה מכל האומות להרים ברמה את הדגל של ההחלטה 
הזאת בעולם, שהטוב והיושר של האדם היא התכלית היותר נשגבה שלו, ושהקריאה 

בשם ד' והשרשת ידיעה זו היא ההכשרה היותר בטוחה למגמה זו, עד שהמגמה וההכשר 
הנם דבר אחד ולא יתפרדו )אגרות הראיה א, קע(
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