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 נכון לעכשיו

גילוי מלכות ד'
כשפותחים את ארון הקודש, את ההיכל, ביום שקוראים בתורה, אומרים: 
"ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ד' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך 
מפניך" )במדבר י לה(, וכן פסוק מחזון אחרית הימים: "כי מציון תצא 
תורה ודבר ד' מירושלים" )ישעיה ב ג(. שני הפסוקים הללו קשורים 
זה בזה – מפלתם של אויבי ושונאי ישראל והתקיימות חזון אחרית 
הימים, וכל זה בזמן שפותחים את ההיכל. פתיחת ההיכל מרמזת על 
גילוי השכינה, דהיינו על מלכות השי"ת ואורו בשתי מדרגות. מדרגה 
ראשונה, כאשר אויבי ושונאי ישראל מתכנסים וחורשים עלינו רעה ח"ו, 
כפירוש רש"י, "משנאיך" אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל 
שונא את מי שאמר והיה העולם. אז מתקיימת אמירתו של משה רבינו 
"קומה ד'." כאשר עם ישראל קם לתחייה ושב לארץ ישראל ולירושלים 
ומנצח את אויביו, מזדקפת קומת האומה הישראלית ומתקדש שם שמים 
בעולם, ושם השם הנקרא עלינו קם כביכול ומגרש את החושך שאויבי 
ישראל ושונאיו רוצים להאפיל על העולם ברצותם למחוק את שם 
ישראל. ככתוב "כי אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש על עמך יערימו 
סוד ויתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל 

עוד" )תהילים פג( ח"ו. 
מתוך ניצחונם של ישראל על אויביו ושונאיו מתקיים השלב השני של 
גילוי מלכות השי"ת ושכינתו, ככתוב "והלכו עמים רבים ואמרו לכו 
ונעלה אל הר ד' אל בית אלקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, 
כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים ושפט בין הגויים והוכיח לעמים 
רבים וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי 

חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" )ישעיה ב ג-ד(.

נכון לעכשיו, דורנו הוא דור של מלחמות, מלחמות לפני קום המדינה 
- מלחמת העולם הראשונה והשנייה, הכשירו את הקרקע להקמת מדינת 
ישראל. וכן מאז הקמת המדינה, אין אנו מפסיקים להילחם מלחמות 
גדולות, ומלחמות קטנות יותר, ובכל המלחמות אנו מנצחים בסיעתא 
דשמיא וננצח – כי נצח ישראל לא ישקר. זהו השלב של "קומה ד' ויפוצו 
אויביך וינוסו משנאיך מפניך". תקומת ישראל היא בבחינת "קומה  ד'."

ובתוך כך אנו זוכים לראות המוני יהודים שבים הביתה לארץ ישראל, 
ארץ חיינו. ואנו רואים עין בעין כיצד מתקיים הפסוק, "ובנוחֹה יאמר 
שובה ד' רבבות אלפי ישראל" )במדבר י לו(. ומתוך כך נזכה להתממשות 
חזון אחרית הימים: "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים" )ישעיה 

ב(, במהרה בימינו, אמן.
מהמצפה לישועה השלמה
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נרות  הדלקת 
 18:59 י-ם 
 19:17 ת”א 
19:12 חיפה 

שבת  מוצאי 
 20:19 י-ם 
 20:21 ת”א 
20:22 חיפה 

כולם מוזמנים לצפות 
בערוצי מאיר החדשים 

למבוגרים ולילדים
meirtv.com ערוץ מאיר

meirkids.co.il ערוץ מאיר לילדים
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הרב אורן טרבלסי

"אלדד ומידד מתנבאים במחנה". כותב בעל 
הטורים 'מתנבאים' - מת נביאם. וכן מביא רש"י 
מחז"ל שנבואתם הייתה שמשה מת ויהושע מכניס 
לארץ ישראל. מדוע הנבואה על מות משה מגיעה 
כאן, ומדוע דווקא אלדד ומידד הם אלו המתנבאים 

על מותו?
תרגום יונתן מגלה שאלדד ומידד היו אחים 
למחצה של משה: "ואשתיירו תרין גוברין בנוי 
דאלצפן בן פרנך דילדת ליה יוכבד ברת לוי בזמן 
דפטרה עמרם גברה ואתנסיבת ליה עד דלא ילידת 
ית משה". כאשר עמרם גירש את יוכבד היא התחתנה 
עם אלצפן בן פרנך ומהם נולדו אלדד ומידד. לאחר 
מכן חזר עמרם ונשא את יוכבד דודתו ומהם נולד 
משה. אלדד ומידד לא נולדו מקשר של דודים, 
וזה רמוז בשמם אל - דוד ומי - דוד, כלומר אני לא 
נולדתי מדודי. )על פי דעת זקנים מבעלי התוס'(1. 
שמם מדגיש שהם עומדים בניגוד למדרגתו של 
משה. הוא נולד מיחסים של דוד והם לא נולדו כך. 
מהפסוקים עולה ששבעים הזקנים קיבלו את 
נבואתם מכוחו של משה. "ויאצל מן הרוח אשר עליו 
ויתן על שבעים איש הזקנים". ה' השפיע מרוחו על 
משה, וממנה הם קיבלו את נבואתם. לעומת זאת 
אצל אלדד ומידד כתוב "ותנח עליהם הרוח". וכן 
משה מייחל שה' יתן את רוחו על כל ישראל כפי 
שנתן את רוחו על אלדד ומידד. עולה אפוא שזו רוחו 
של ה' ולא רוחו של משה שנאצלה עליהם. אלדד 
ומידד פתחו צינור חדש לקבלת הנבואה, לעומת 
שבעים הזקנים שקיבלו נבואתם דרך צינורו של 
משה2. עד עכשיו עם ישראל הונהג על פי מדרגתו 
של משה שהיא מדרגה עליונה על-טבעית, ובמדרגה 
זו העם ניזון ממן שהוא לחם ניסי מהשמיים. אך 
העם מאס במן ודרש בשר. מאיסה זו היא מאיסה 

בהנהגה הגבוהה של משה שמתבטאת במן, והיא 
גרמה לישראל לרדת למדרגה נמוכה יותר. לכן כאן 
נפתח צינור חדש של הנהגה, צינורו של יהושע. 
וכן צינור חדש של נבואה - נבואתם של אלדד 
ומידד. ההנהגה העליונה של משה נולדה מיחסים 
של דודים, עמרם ויוכבד. הקשר של ה' עם ישראל 
במעלתו העליונה נמשל בשיר השירים לאהבת 
הדוד "דומה דודי לצבי", שזה ביטוי לאהבה גדולה 
וקשר עמוק בין בני הזוג. לכן משה שהוא המנהיג 
שמחבר את ישראל לה' במעלה העליונה נולד 

מחיבור של דודים. ואילו שמם של אלדד ומידד 
מורה שנולדו מקשר שאינו של דוד. משום שהם 
מבטאים את המדרגה הנמוכה אליה נפלו ישראל 

בעקבות המאיסה במדרגת משה.
בגמרא בסנהדרין מובא שאלדד ומידד התנבאו 
גם על הבשר שירד ועל מלחמת גוג ומגוג. משה 
ושבעים הזקנים שהתנבאו מכוחו לא קיבלו נבואות 
אלו, כיוון שהן אינן שייכות להנהגתו של משה. 
בהנהגה שמתאימה למדרגתו של משה אין בשר 
שגורם למוות בישראל, וכן אחרית הימים הייתה 
מגיעה בלי מלחמת גוג ומגוג, אלא בשלום ושלווה. 
רק אלדד ומידד שקיבלו נבואתם דרך צינור אחר 

ממשה יכלו לקבל נבואה זאת.
הרב קוק זצ"ל3 מסביר שבשמם רמוזה גם דרך 
התיקון שעוברים ישראל. האר"י בשער הפסוקים 

כותב שכל הצדיקים במהלך הדורות היו תלויים 
באברים מיוחדים באדם הראשון, ואלדד ומידד 
היו תלויים ב-דד הנותן חלב. "כל הצדיקים נתלים 
באברים פרטיים של אדה"ר. והנה אלדד ומידד 
הם מבחינת שתי הדדים, המניקים חלב לתינוק". 

 מבאר הרב שבמילה דד יש שני דלתי"ם, ובאות 
דל"ת רמוזות שתי משמעויות הופכיות. דלות היא 
לשון של עניות ושפלות. ומצד שני לדלות זה 
להעלות ולהרים. בדד הנותן חלב מחוברות שתי 
הדלתי"ם לכן בו טמון הכוח לחבר בין המצב השפל 
למצב הגבוה. "הסגולה הממוצעת העומדת ומתווכת 
בין הדלות לְדליות, בין השפלות והרוממות, היא 
סגולת הדד". הדד מזין את התינוק במזון מתאים 
לגופו, ומקדם אותו באיטיות אך בבטחה עד שיוכל 
לאכול בכוחות עצמו. כך אלדד ומידד עומדים בתווך 
בין המצב הנמוך שעם ישראל נפל אליו לאחר 
שמאס במדרגת משה ועל זה מנבאים שמשה ימות 
ושירד הבשר. ויחד עם זאת הם מנבאים על המצב 
העליון של ישראל. "וחזיונם לעתים רחוקות, לעת 
התגמול האחרון, על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים". 
גם אותנו מנהיג ה' בהנהגת הדד שמחברת 
בין דל"ת לדל"ת על ידי המזון המתאים והנכון 
כחלב התינוק. ריבונו של עולם שולח לכל דור את 
האתגרים והמשימות המיוחדות המתאימות לו על 
מנת לקדם אותו בצעדים בטוחים לקומה הבאה. גם 
כאשר המציאות בישראל נראית קשה ומורכבת, ה' 
לא עזב את הארץ. דרך כל הסיבוכים הוא משגיח 
ומוביל אותנו לעלות מהדלות לדליה והרוממות 

הראויים לישראל. "ה' בדד ינחנו".

1. אף שפירשו אחרת את יחסם למשה
2. מלבי"ם ועוד

3. ראש מילין שורש דד

ממשנת הרצי"ה
 הרב דוד לנדאו

 באמצע פרשתנו מתחילה הפגישה עם ה"מדבר 
הגדול והנורא"1 וצרותיו. הפיצוץ הראשון הוא חטא 
המתאוננים: "ויהי העם כמתאוננים רע באזני ד' 
... ובעיני משה רע". המתאונן הוא אדם שאיננו 
מרוצה, ובא בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא 

כביכול ברוגז עם הקדוש 
פסימיזם  הוא.  ברוך 
באמת,  והתמרמרות. 
ד'  עם  היותנו  עובדת 
מביאה רק נועם בחיינו: 

"ויהי נעם ד' אלקינו עלינו", המכונן את כל "מעשה 
ידינו"2. כל כך טוב לנו שד' נמצא בקרבנו ומנעים 
לנו את כל מצבי חיינו הרוחניים והגופניים! כל כך 
נוחה הרגשתנו להיות "עם קרובו"3, אשר "בחר בנו 
מכל העמים"! כל כך נעים להיות עם רבונו של עולם 
בכל מלוא החיים! כל כך טוב לנו להיות דבקים בד' 
אלוקינו! במצבים של חולשה והתבלבלות מופיעה 
הרגשה רעה ומצב של התאוננות, ומגיעים לדרכי 

תוהו. כאן מתחילות צרות המדבר.
 התסבוכת הנפשית הזאת מתבטאת בבקשות 

שפלות: "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, 
את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת 
הבצלים ואת השומים". כל ההתנסחויות האלה 
נובעות מההתאוננות שבתסבוכת המדברית. כל 
תאוות האדם, תאות ממון ותאות אוכל וכדומה, הן 
מצבים של חולשה, 
נמשך  האדם  בהם 
אחרי האינסטינקט, 
נשלט על ידי יצרו 
ואין לו כח להנהיג 
את עצמו. "איזהו גבור? הכובש את יצרו"4. האדם 
מתגבר על התאותנות בגבורת התורה ש"ניתנה 
מפי הגבורה"5, "בראתי יצר הרע - ובראתי לו תורה 
תבלין"6. אבל במצב של התבלבלות הדרך, שולטת 
התאותנות, שנובעת מחולשה אנושית של חסרון 
שליטת הדעת, שליטה רוחנית, נפשית וגופנית. 
האדם נמשך אחרי התעוררות גופנית, נפשית ורגשית 
בלי להתגבר בגבורת התורה. אז הוא מגיע לכל 
מיני תאוות. "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את 
האדם מן העולם"7. התאוה קוברת את האדם - 

"קברות התאוה".
 בסיום פרשתנו יש בירור מצוחצח באופן היותר 
ברור, לימוד של הבחנה על גילוי השפעת והופעת 
ד' בעולם. יש מדרגות בנביאים ובנבואה, יש תורה 
ויש נבואה, משה רבינו הוא התורה והנביאים טפלים 
לתורה, המשך של התורה. יש מדרגות בנבואה 
וברוח הקודש. יש חילוק בין נביאי בית ראשון לבין 
נביאי בית שני, חגי זכריה ומלאכי. אך צריך לזכור 
שנבואה היא ממקור התורה, שעיקר כל מדרגות 

הנבואה הוא התורה8.

1.   דברים ח’ ט"ו.
2.   תהלים צ’ י"ז.

3.   תהלים קמ"ח י"ד.
4.   אבות פרק ד’ משנה א’.

5.  בבא מציעא דף נ"ח עמ’ ב’.
6.  קידושין דף ל’ עמ’ ב’.

7.  אבות פרק ד’ משנה כ"א.
8.  ע"פ שיחות הרצ"י במדבר עמ’ 98-100, 130.

נבואת אלדד ומידד

פרשת בהעלותך
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נאמר בפרשתנו: "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה".  
בגמרא במס' שבת מסופר על שני אנשים שהתערבו ביניהם אם יצליחו 
להרגיז את הלל. ובא אחד בערב שבת ושאל מי כאן הלל? מי כאן הלל? 
ושאל שאלות מוזרות. הלל "נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו בני מה אתה 
מבקש?". וענה על כל שאלותיו בסבלנות גדולה. הרב קוק זצ"ל בפירושו 
עין אי"ה, לומד מהתנהגותו של הלל מהי ענווה. נאמר בגמרא שהלל 
התעטף ויצא לקראתו. לומד מכך הרב, "דרך הענווה האמיתית היא לכבד 
גם את עצמו במידה הראויה". ענווה היא לא ביזוי עצמך, אלא נתינת מקום 
למה שיש בך ולמה שאתה מייצג. "אבל העניו רואה את עצמו מכובד מצד 
צלם אלוקים אשר בו... ומוכן לראות גם את חסרונותיו בלא שום משוי פנים". 
דווקא מתוך ידיעת מעלתו הוא מכיר את חסרונותיו ובא להכיר את מעלות 
חברו, כאשר הוא מכבד את עצמו הוא מכוון שעל-ידי כך הוא יכבד את 
האחר, לכן הלל התעטף להורות "שאין הענוה באה מחסרון של רגש הכבוד 
כי אם דווקא מהכרתו והכרעתו לטוב..",  בעיטוף הזה מראה הלל את כבודו 

ועל ידי כך מתכבד זה שבא אליו, שהוא רואה שאדם מכובד מכבד אותו.

כך גם נלמד מהמשך המאורע, הלל פונה לשואל ואומר לו "בני מה 
תבקש", לומד מכך הרב, "שמתנאי הענווה שיחובר עמה הכבוד לזולתו...", 
וגמר התכלית שתחובר עמו אהבה, והאהבה שמתחברת עם הכבוד תביא 
לידי מעשה. לכן אחרי שהלל מכבדו בהתעטפות לכבודו הוא קורא לו בני 
"להורות שיחוש אליו אהבה טבעית כאהבת אב לבנו", ואחר-כך הוא שואל 
אותו מה תבקש, שמוכן לעשות את כל מבוקשו. נמצאנו למדים שענווה 
באה  מתוך כבוד לזולת, ראיית חסרונותיו של האדם עצמו, וראיית יתרונותיו 

של הזולת.

בספרו 'מוסר אביך' מרחיב הרב קוק בביאור מידת הענווה וכותב שהענווה 
אכן היא מידה טובה אבל בהשקפה שטחית היא עלולה להביא לעיצבון, 
כי מה גורם לאדם להיות עצוב? המחשבה שהוא בעל ערך מרומם וראוי 
לגדולות, אך למורת רוחו הוא מוצא בעצמו חסרונות ומחסורים שלא כראוי 
לו, אך אין זו מידת האמת. ענווה לעומת זה באה כאשר האדם יודע "שאינו 
ראוי לשום גדולה, וכל גדולה וטובה שתגיעהו היו חסד ה' עליו".  בידיעה כזו, 
האדם שפל בעיני עצמו אך לא יודע שום עצב, אדרבא, כאשר הוא רואה 
שאף על פי שאינו ראוי ה' זיכה אותו בדברים טובים והגדיל עליו חסדו, 
הוא מלא רצון ומזדרז לקנות עוד מעלות טובות, כי הוא בטוח שיזכה להן 

למרות שאינו ראוי.

יסוד גדול זה חייב ללוות את כל אורחות חיינו הידיעה שהכול ממנו 
ולא ממנו )מאיתנו(, תהיה לנו לעזר בכל הפעולות שאנו פועלים לקידום 
הגאולה, ולעתים רואים שלמרות כל מאמצינו הדברים אינם מסתדרים כפי 
מה שרצינו, צריך אז בענווה גדולה להבין שבעל הבירה מכוון את הדברים 

אחרת וזהו רצונו וכבודו. 

ובכל אורחות חיינו הפרטיים, ענווה עוזרת להכיל, לקבל את השונה, 
לקבל דרך שונה בעבודת ה' של ילדינו בשמחה. והילדים ילמדו מכך, ביחס 
לחבריהם, לכבד, לא לזלזל להעריך את חברם, ומתוך זה לבוא לאהבה 
ולחברות אמת. ומזה יבואו לבניין הבית שלהם בדרך נכונה, כי הענווה 
בבניין הבית היא יסוד עצום שמביא את בני הזוג להערכה הדדית, ומתוך 

כך לאהבה ואחווה ושלום ורעות.

"ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה 
ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו 
ָּבָׂשר. ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים 
ִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר  ִחָּנם ֵאת ַהִּקּׁשֻ
ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים. ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו 

ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו". 

 מדוע אחר בכי זה, פונה משה אל ה' 
בלשון נקבה, שנאמר, "ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת 
ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר ְונֹאֵכָלה. ֹלא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי 
ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני. ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג 

ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי." 

 עונה על כך רש"י, ש"תשש כחו של משה כנקבה, כשהראהו הקב"ה 
הפורענות שהוא עתיד להביא עליהם". דברי רש"י אלו, אינם מובנים כלל, 
אם תשש כוחו של משה כנקבה, מה הטעם לומר לשון "ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה 

ִּלי", כלפי ה' יתברך?

 למדים אנו מרש"י עיקרון רוחני עמוק וגדול מאד. אדם קולט את אופי 
ההתגלות האלוקית, את הארת ה', השגחתו, ויחסו לעולם, לפי מצבו של האדם 
עצמו. "ההכרה האלוקית, מוזרחת היא באדם ע"פ תכונת עצמות החיים 
שלו" )הרב קוק שמונה קבצים ג מב(. זה סוד הפסוק, "ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה" 
)איוב יט כו(, כשבשרי בהקשר כאן, היינו עצמי, הנהגתי, מידותי ומצבי, על 
פיהם תיקבע הכרתי הפנימית האמונית, ולא על פי השכלה תורנית בלבד. 

 ההשגה הסובייקטיבית בדרכי ההתגלות האלוקית, יכולה להשתנות 
מאדם לאדם. היא עלולה אף להתפתח או להיחלש באותו אדם עצמו מעת 
לעת, בג' אופנים: א. כתוצאה מנטייה הנטועה בנפש מראש, שמקורה באופי 
האלוקי השונה של בני האדם, התלוי בשורש נשמתם ב. עילוי או ירידה 

מוסרית ג. מצב זמני מיוחד, כגון במקרה שבפרשה. 

 מן הגמרא )ברכות מח א(, ניתן להביא דוגמא להשגות התלויות באופי. 
את ההבדל בגווני דעת ה', שיתגלה לאחר שנים בין רבא לאביי, זיהה כבר 
רבה רבם, בעודם ילדים קטנים. המשל בגמרא הוא לדלעת זעירה ביותר, 
שזה עתה חנטה, אך כבר ניכר מה יהיה טיבה כירק ענק. מבאר הרב קוק 
בעין אי"ה שם, שרבא "היתה נטייתו אל שקידת התורה ודרישת כל אמת 
בפרטיהם המוגבלים, ובזה יבוא להכרת קונו יתברך", מעין האופי של 
חכמי ההלכה, ואילו אביי "שאף אל הרחבת הידיעה בהכרה הפנימית 
שמתנשאת אל למעלה מכל גבול", מעין אופים של חכמי האגדה והסוד, 
או של מעמיק המבקש שורשי כל נלמד. המחלוקות הרבות ביניהם בסוגיות 
הגמרא, מתחילות מן ההבדלים באופי. כך לעיתים, ההבדלים בין זרמים 
שונים ביהדות, כגון החסידים והמתנגדים וכד', אינם מתחילים ממחלוקת 
לימודית, אלא הרבה לפניה, מן האופי האלוקי השונה של גדולי וראשי 
כל זרם, שגרם לדגשים חינוכיים שונים בעבודת ה', להשגות בעלות צבע, 
רוחב ועומק מסוים, וממילא להתייחסות שונה. 'דע לך שכל רועה ורועה 

יש לו ניגון מיוחד משלו'. 

 הגורם השני לשינוי אופי ומדרגת ההשגה הוא עילוי או ירידה מוסרית. 
הרמב"ם )שמונה פרקים פ"ז(, מתאר שכל פגם קל במידות היה יוצר מסך 
המאפיל על בהירות השגת הנבואה, שנא' "ֲעֹונֵֹתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 
ְלֵבין  אלוקיֶכם" )ישעיה נט(. כך הוא גם לגבי מי שאינו נביא, לדוגמא: לאדם 
המנהיג עצמו במידת החסד, מיטיב לבריות ואוהבם, יּפתחו שערי השגה 
בהתאם להנהגתו זו, ויזכה לחזות במידת חסדו ית' המיטיב לכל ברואיו, 
אוהבם ומנחמם. לעומתו, אדם המונע חסד מן הבריות, מתנהג באנוכיות, 
גסות, קפדנות ואכזריות, דבר פשוט הוא ששערי השגתו במידת חסדו ית' 

המשך המאמר בעמוד 4<

 הרב יורם אליהו 

 הרב זיו רוה

אורות הרב קוק לפרשה

ענוה וכבוד עצמי

ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלוֹּקַ ׂשָ ּוִמּבְ
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אחרי שנת הקורונה, החיסונים עלו לראש הכותרות 
ורבים מגלים בהם עניין. האם שאלתם את עצמכם 
פעם מיהו ממציא החיסונים? אז גם אם לא שאלתם, 
הרי לכם מידע מעניין שיוביל אותנו למידע מעניין 

עוד יותר. 
בשנת התק"ט )1749(, בכ"ט אייר, נולד בממלכה הבריטית אדוארד ג'נר. 
אדוארד היה רופא כפרי ונחשב עד היום למי שגילה את החיסונים. החיסון 
הראשון שנתגלה על ידו היה נגד המחלה חשוכת המרפא באותם ימים – 
אבעבועות שחורות. )פרט מעניין בהקשר הזה הוא הסיבה לשמם של החיסונים 
בלועזית: מאחר שאת החיסון הרכיב ג'נר באמצעות וירוסים הגורמים למחלת 
אבעבועות הבקר, נקראים כיום כל החיסונים בלועזית vaccination, לפי 

המילה הלטינית vacca – פרה(.
כעת נעבור למידע המעניין עוד יותר וזה החשוב מבחינתנו: שבוע לאחר 
הולדתו של אותו ג'נר, בז' סיוון, הרחק משם, בבלארוס, נולד בעיירה וולוז'ין 
לר' יצחק ורבקה איצקוביץ', הילד חיים. לימים – רבינו חיים מוולוז'ין, מייסד 
ישיבת "עץ חיים", המוכרת כישיבת וולוז'ין, אם הישיבות. רבי חיים שימש גם 
כרב העיירה ונחשב לגדול תלמידי הגאון רבי אליהו מווילנא, הגר"א. השבוע 
בי"ד סיוון )תקפ"א-תשפ"א(, צוינו 200 שנים לפטירתו, וזוהי הזדמנות נפלאה 

להתבשם מעט מדמותו המופלאה. 

הנגיף הקטלני
על רקע דמותו של ג'נר, ממציא החיסון, חשבתי לעצמי שאנו יכולים לתאר 
את רבי חיים כממציא החיסון היהודי לנגיף שהחל להתפשט באותם הימים 
באירופה – החילון, פרי תנועת ההשכלה והנאורות. וכך מספר הרב מימון 

בספרו הנפלא "שרי המאה" )כרך ב' עמ' 139-140(: 
"בימים ההם, כאשר החלה הקראות, הכופרת בכל מסורת, להתפשט בסביבות 
ליטא ופולניה, וההשכלה הברלינית שהיתה גם היא משוחה "מבית ומחוץ 
בכופר", החלה לתפוס את ליבות בני הנעורים, - לא מצא הגר"א כלי מחזיק 

ברכה ליהדות אלא לימוד תורה שבעל-פה והפצתה ברבים. 
הגר"א, עם כל היותו סגור ומסוגר יומם ולילה בחדרו ובבית-מדרשו שיושב 
ולומד ומלמד תורה ליחידי סגולה, ידע והבין, כי בארבע אמות של הלכה שלו 
בלבד – לא יציל עדיין את היהדות. הוא הבין שצריך לברוא מרכז לתורה, 
אשר בראשו יעמוד לא רק גאון אלא גם מי שמומחה להיות מנהיג ודובר לדור, 
ואליו יבוא כל בחור וטוב בישראל ללמוד תורה מפיו ולהתאבק בעפר רגליו...  
ראש הישיבה צריך למשוך אחריו רבים לא רק בכוח תורתו אלא בכל עצמותו, 
במעשיו ובמידותיו ושלבו יהיה ער לכל הנעשה והנשמע בישראל; חיזר 
הגר"א על כל תלמידיו, גדולי התורה והיראה ולא מצא בהם אלא את רבי 
חיים מוולוז'ין, שמלבד גדולתו בתורה וצדקתו במעשים, היה גם פיקח 
וממולח, תקיף בדעתו ובעל מרץ, נפש אצילית שגם רוח המקום וגם רוח 

הבריות היו נוחות הימנו".   

מהי אפוא דרכו הייחודית של רבי חיים, שעמדה לו להקים עולה של תורה בצורה 
מפליאה כל כך? מהו אותו חיסון לחילון שהצליח לפתח, להטמיע ולהשריש 

בתלמידיו באותה תקופה סוערת? 

חיסון משולש
אחד מיסודות משנתו מופיע בפירושו לפרקי אבות, "רוח חיים", ומבוסס 
על דברי המשנה באבות  )א, ד( שנזכרה לעיל בדברי הרב מימון: "יהי ביתך 
בית ועד לחכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם." על דברים אלה כתב רבי 

חיים את פירושו המפורסם: 
"והנה הלימוד נקרא מלחמה... ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו 
קושיות עליהם, ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד, וכמו שעץ קטן מדליק 
את הגדול. וזה שאמר... והוי מתאבק, מלשון ויאבק איש עמו שהוא ענין 
התאבקות מלחמה, כי מלחמת מצוה היא, וכן אנו נגד רבותינו הקדושים 
אשר בארץ, ונשמתם בשמי מרום המחברים המפורסמים, וספריהם אתנו, 
הנה על ידי הספרים אשר בבתינו ביתנו הוא בית ועד לחכמים אלה הוזהרנו 
גם כן וניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדבריהם ולתרץ קושייתם, ולא 

לישא פנים רק לאהוב האמת. 
אבל עם כל זה יזהר בנפשו מלדבר בגאוה וגודל לבב באשר מצא מקום לחלוק 
וידמה כי גדול הוא כרבו או כמחבר הספר אשר הוא משיג עליו וידע בלבבו 
כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו, ולכן יהיה אך בענוה יתירה, באמרו 
איני כדאי אבל תורה היא וכו', וזה שאמר הוי מתאבק כנ"ל, אך בתנאי בעפר 

רגליהם, רוצה לומר בענוה והכנעה ולדון לפניהם בקרקע".
על דברים אלה היה חוזר מו"ח הרב אלישע וישליצקי זצ"ל פעמים רבות. 
ענווה מול רבותינו מצד אחד ובירור נוקב מן הצד השני. לא לוותר על ההבנה 
האישית, לא להתבטל ולא להתקפל רק בגלל גדולתו של האדם שמנגד אך מן 
הצד השני – לעשות הכל מתוך כבוד והכנעה. זהו החיסון מפני המחיקה העצמית 

מצד אחד והגאווה והיהירות מן הצד השני. 
ובעניין האחרון, כתב ר' חיים באגרת דברים נוקבים: "ושלא להתיהר נגד שום 
אדם בשום דבר, כי זולת אשר בעת גבהות הלב נקרא האדם תועבה ובמה, 
כי לא נתקבל מאן דיהיר. יצילנו ד' ממנה ומקצתה ונזכה להיות דבוק בעול 

תורתו ועבודתו לשמה." 
אותה זהירות מפני יהירות וגבהות הלב מובילה היישר לדברי בנו של רבי 
חיים וממשיך דרכו בראשות הישיבה, רבי יצחק )איצל'ה( מוולוז'ין: "היה רגיל 
)-אביו, רבי חיים( להוכיח אותי על שראה שאינני משתתף בצערא דאחרינא 
)-בצערם של אחרים(, וכה היה דברו אלי תמיד שזה כל האדם לא לעצמו 

נברא, רק להועיל לאחרים ככל אשר ימצא בכוחו לעשות". 
תורת חיים שיש בה גם תביעה בלתי מתפשרת לאמת ולישרות, גם זהירות 
מפני גבהות לב ויוהרה וגם רגישות לצער הזולת ותודעה תמידית שהאדם 

לא נברא אלא להועיל לאחרים. 
חיסון משולש מפני כל נגיף רוחני שקיים בעולם.  

הרב ליאור לביא

בשביל הנשמה    200 שנים 
לממציא החיסון היהודי

המשך המאמר של הרב זיו רווה מעמוד 3<

יהיו מצומצמים ואפילו נעולים, ולכן יחיה בתחושה שהעולם מתנהל 
בצורה אדנותית, אכזרית עיוורת ונוקשה, ואין מנחם. למבט עגמומי זה 
גרם הוא עצמו, "ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה". "מכירים אנו לפי זה כל ירידה 
מוסרית לגדופה תדירית )=גידוף כלפי שמיים ותלונות על החיים(, וכל עליה 

וטהרה לתהילה מתמדת. 'ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים' )שמונה קבצים שם(".

 משה רבנו, אדון כל הנביאים, "ֹּלא ִנְׁשֲאָרה לֹו ְמִחיָצה ֶׁשֹּלא ֵהִסיר אֹוָתּה, 
ְכִלּיֹות ֻּכָּלן" )רמב"ם שם(,  ְוִכי ִנְׁשְלמּו בֹו ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות ֻּכָּלן ְוַהַּמֲעלֹות ַהּשִׂ
והגיע למדרגת הנבואה של "האספקלריא המאירה". עקב ענוותנותו 

היתרה, וזכות נפשו המוטבעת מלידה, זכה שתינתן התורה על ידו, ואין 
ראוי ממנו, שלא היה בהשגתו שום גוון אישי וביטל עצמו אל ה' ית', 

ונעשה כצינור הנקי מפניות אישיות.

 בפרשתנו, "תשש כוחו של משה כנקבה", לא מפחיתות מוסרית ח"ו, 
אלא מדאגה עמוקה מן הפורענות הצפויה עקב תלונות ישראל, "ַוַּיְך ה' 
ָּבָעם ַמָּכה ַרָּבה ְמאֹד. ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה וגו'". כאם 
החסה על בניה, מגודל אהבתו העצומה לעמו, גרמה התרגשות זו לחלישות 
ארעית, "תשש כוחו כנקבה", וגם תפיסתו את ה' הושפעה, ואמר, "ְוִאם ָּכָכה 

ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי".
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התעלות לאט לאט
כצפוי, הפסקת האש הגיעה.

כצפוי, המערכה לא הסתיימה עד תומה. עדיין 
יש רשע בעזה; עדיין יש רשע בתוכנו.

כצפוי, ישנה תחושת אכזבה.
בפרשיות השבוע אנו לומדים כיצד להתנשא 
ולהתרומם מעל האכזבות. נשיאי ישראל מביאים 
)בפרשת נשא( קורבנות למשכן ב'עגלות צב' 
)עגלות מכוסות בכיסוי כדוגמת שיריון של 
צב(; ואהרון הכהן מתעלה בפרשת בהעלותך 
בהדלקת המנורות. המקובלים מסבירים ש'עגלה' 
היא מלשון המילה 'מעגל'. כלומר התורה רומזת 
שאף שישנה לכאורה מעגליות מייאשת בחיים, 
בסופו של דבר העגלות של עם ישראל הולכות 
ומתקדמות לעבר המקדש, גם אם בכיסוי ובקצב 

של צב. השלהבת בהדלקת הנרות אף היא 'הייתה 
עולה מאליה'.

רגע לפני המתקפה הצפויה של מהנדסי תודעה 
שיציפו אותנו בתחושות אכזבה ותסכול, ויסבירו 
ששום דבר לא השתנה, ואין באמת פיתרון; ומה 
שנותר בחיים האומללים שלנו זה רק לטשטש 
זהות, לשנוא ולבזבז את זמננו בצפייה במסך - 
כדאי להתרומם ולהתנשא למבט קצת יותר רחב:

החמאס הוכה מכה קשה. 
צה"ל מוכיח כל פעם מחדש יצירתיות מרשימה.
המערכה הנוכחית חידדה בעיות מודחקות כמו 
ערביי ישראל. חידוד בעיה זהו כבר התקדמות. 
העם היהודי מפנים לאט אבל בסוף זה מחלחל.
גם המאוכזבים, ובצדק, מכך שלא ממשיכים 

במבצע, צריכים להיות אופטימיים. מבט עמוק 
מבחין שבמערכה זו הצדדים הבריאים בעם הזה 
הרימו ראש יותר ממערכות קודמות, והצדדים 
המחלישים הפנימו עוד טיפה שהם במיעוט. זה 

יתבטא בפעם הבאה בעז"ה.
אף אחד לא טוען שמצבנו מושלם, אבל לא לשכוח 
את הפרספקטיבה: השנים במדינת ישראל עוברות, 
ויחד עם הבעיות והכשלונות אנו מתקדמים יותר 
ויותר - בטחונית, כלכלית - וכן - גם רוחנית. 
למרות הכאב על כל הרוג, פרעות תשפ"א אינן 
מאורעות תרפ"ט; רחוק מזה. אנחנו מנצחים 

בע"ה, לאט ובקצב של צב, אבל מנצחים.
שבת שלום

הרע יעבור / הטוב יתגבר  /בעזרת ה'.

הרב חגי לונדין

מבוא
המאמר האחרון 'מבצע שומר החומות מהתנ"ך 
ימינו' הסתיים בקריאת כיוון להעמקת  ועד 
האחדות בעם ישראל )ניתן לקבלו במייל(. בסדרה 
חדשה זו ננסה )לאור פרשיות השבוע( להמשיך 
בכיוון זה ולאתר את נקודת ההשקה בין 'האמת' 
לבין 'השלום'. נציע שאין צורך לוותר על האמת 
כדי לחיות בשלום ובאחדות זה עם זה "ְוָהֱאֶמת 

לֹום ֱאָהבּו" )זכריה ח, יט(.  ְוַהּׁשָ

היכן הבטחות הנביאים?
בספר צפניה נאמר "ְוָהָיה ָּבֵעת ַהִהיא ֲאַחֵּפׂש ֶאת 
ם ַּבֵּנרֹות" )צפניה א, יב(. חז"ל דורשים  ְירּוָׁשלִַ
)פסיקתא רבתי ח( שעם ישראל שואלים את 
הקב"ה כיצד ייתכן שיחפש את ירושלים בנרות?! 
"והיכן היא הבטחת נביאים שהבטחתנו 'ֹלא ִיְהֶיה 
ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם וגו' ְוָהָיה ָלְך ה' ְלאֹור  ָּלְך עֹוד ַהּׁשֶ
עֹוָלם' )ישעיהו ס, יט(? ואומר 'קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא 
אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה' ָעַלִיְך ָזָרח' )ישעיהו ס, א(? - ואתה 

אומר אחפש את ירושלים בנרות?!"
חז"ל מביאים את תשובתו של הקב"ה שלא מדובר 
בזה שיחפש את ירושלים בנרות רגילים, אלא 
בנרות המנורה "אמר להם הקדוש ברוך הוא למה 
שאתם סבורים אינו כך אלא כשם שהראיתיה 
לזכריה כמ"ש 'ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה' )זכריה ד' 
ב'( ...וכך הראה למשה 'ְוָעִׂשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור' 

)שמות כ"ה ל"א( זו כנסת ישראל...".
השאלה היא מה משמעות נרות המנורה שלעתיד 

לבוא הקב"ה יחפש את ירושלים לאורה?

הנרות הן לעולם 
בתחילת פרשת בהעלותך רש"י שואל מדוע 
נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? ומשיב 

שחלשה דעתו של אהרן שלא היה הוא ושבטו 
עמהם בחנוכת המשכן. "אמר לו הקדוש ברוך 
הוא חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק 
ומטיב את הנרות". 'אם הבנים שמחה' שואל 
במה היתה שלו גדולה משלהם? ומביא מדרש 
נוסף שמשלים את התמונה: "הקרבנות כל זמן 
שבהמ"ק קיים - הם נוהגים, אבל הנרות לעולם 

– 'ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו' " )במד"ר טו, ו(.
'אם הבנים שמחה' ממשיך ושואל: כיצד אנו 
לומדים מהמילים "ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה" שהנרות 
הן לעולם? וכן יש לשאול והלא הדלקת הנרות 
היתה רק בזמן שבית המקדש היה קיים ולכן 

כיצד היא 'לעולם'?

המנורה ואחדות ישראל
כותב  בהעלותך  פרשת  בתחילת  ה'ספורנו' 
שהמנורה מלמדת אותנו את הדרך לאחדות עם 
ישראל. המנורה מורכבת משלושה קנים מצד ימין, 
נר אמצעי ושלושה קנים מצד שמאל. הקנים מצד 
ימין מסמלים את אלו בעם ישראל העוסקים בחיי 
עולם, כלומר העוסקים בתורה – בבניין הרוח 
באומה. ואילו הקנים מצד שמאל מסמלים את 
העוסקים בחיי שעה, כלומר העוסקים בכלכלה, 
מסחר – בבניין הגשמי של האומה. לעיתים יש 
מתחים בין שני הכוחות הללו, אך התורה אומרת 
"ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות": ללא שיתוף הפעולה של 
כולם יחד המנורה לא תוכל להאיר. המאחד את 
כולם הוא הייעוד המשותף לעשות את רצונו של 
ה'. ולכן כאשר כולם פונים יחד לקנה האמצעי 

'ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה' אז יאירו כולם. 
אם כן, 'הנרות הן לעולם' כי המנורה מבטאת 
את ההרמוניה האידיאלית בעם ישראל שאף 
שלכל אחד יש תפקידים וכישורים שונים, כולם 

יפעלו יחד להאיר את העולם. השאיפה הזאת 
לאחדות קיימת לעולם ויום אחד היא תתממש. 
המנורה תובעת מאיתנו לחיות באחדות, כי אי 
אפשר להמשיך בפירוד ובחילוקי לבבות. "כל ענין 
הנרות שבאים על אחדות ישראל, הוא לעולם, 
שלעולם תלוי קיום העם הישראלי בהתאחדותם 

יחד" )'אם הבנים שמחה'(. 

סיכום
נוכל עתה להשיב על השאלה שפתחנו בה 'מה 
משמעות נרות המנורה שלעתיד לבוא הקב"ה 

יחפש את ירושלים לאורה?' 
ובניין  אם ברצוננו לדעת מהו סוד הגאולה 
ירושלים – עלינו להתבונן בנרות המנורה. המנורה 
מלמדת אותנו כיצד להתאחד – כל חלקי האומה, 
לפעול יחד כדי להאיר את העולם. ללא שיתוף 
פעולה, זה לא ילך. ללא הבנה שכל אחד מביא 
עמו אור, לא נוכל לחיות לאור ייעודנו. עלינו 
לאחוז במידתו של אהרן הכהן "אוהב שלום 
ורודף שלום" שדווקא הוא האיר את המנורה. 
עלינו לחפש ולמצוא את האור והטוב בכל אחד 
מאיתנו. "נתוודע איש אל אחיו בשם ישראל 
הכללי, לא בשם מפלגתי ומחנתי. נדע שיש לנו 
בכל מחנה הרבה מה לתקן ומה לקבל מהאור 
והטוב זה לזה, ואז תופיע עלינו האורה העליונה 
הכללית אשר בה ִנַושע תשועת עולמים" )מאמרי 

הראיה א' עמ' 77(.

hakdamotlaemunah@gmail.com :לתגובות

חלק א'

אחדות האורות הרבים
 סדרת 

לֹום'  'ָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ
נתן קוטלר
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בדידות בנישואין ב'
תחושת הבדידות, אינה מגיעה בפתע פתאום. 
היא "מתגנבת" לתוך הנישואין בתהליך איטי 
וזוחל. בני הזוג הולכים ומתרחקים, עד אשר 
תחושת ריחוק וניכור רגשי, הופכת להיות חלק 
מהמערכת הזוגית. בתחילה ישנם חלומות 
ותקוות. כשאינם מתממשים, מתחילים לכעוס, 
לדרוש, לבכות, לעשות מניפולציות וכו', כדי 
להשיג את החלומות האישיים. כשמרגישים 
שלא מצליחים, מתחילים לפתח אדישות כדי 
לא להיפגע יותר. הם אומרים: "אני לא צריך אף 
אחד, אני יכול לסמוך רק על עצמי". אבל זה 
מזויף. כל אחד מבני הזוג ילך ויסתגר. השיחות 
ביניהם יתמקדו בעיקר בפונקציונאלי, במעשי, 
בתפקוד הביתי, החברתי והסביבתי. בני הזוג 
הולכים ומתרחקים, עד שחשים שהם אינם 
למילוי הצרכים הנפשיים  בזה  זה  תלויים 
והגופניים שבלעדי תחושה זו, אין מחויבות זוגית 
ואינטימית. בסופו של יום, כשהם שמים את 
הראש על הכרית, גם כשעייפים, הם מרגישים 
את הבדידות וכך נמצאים בתוך מערכת זוגית 
שאינה קיימת. אלה האנשים הנשואים שיגידו, 
'אני נשוי/ נשואה, אבל אין לי חבר/ה לחיים'.
קשה  סובייקטיבית,  תחושה  שזו  מאחר   
לזהות אותה מיד ולטפל בה בזמן אמת, כמו 
במשבר. בדידות איננה מעוררת תחושה של 
טיפול דחוף, אבל היא גורמת נזקים רגשיים 
ופיזיים ולא מודעים לכך שיש דחיפות לטפל 
בה. המועקה התמידית קיימת כאשר הבדידות 
הופכת לדייר קבוע בתוך הלב, במערכת היחסים 
ובבית. בעקבות תחושת המצוקה המתמשכת 
בנישואין, מגיעים לשלב שכבר אין יכולת 
סיבולת. לדוגמא: " כל השנים לא הערכתי 
אותו. בעדינות, אני גם לא סובלת אותו. רק 
בגלל הילדים נשארתי איתו. לא רוצה לחלוק 

איתו שום דבר..."
הבדידות  של  להתפתחותה  הגורמים  מהם 

בנישואין? 
 יכולת לקויה בתקשורת ובקשר- לא למדו 
לדבר בסגנון של תקשורת זוגית רגשית שמקרבת 
ביניהם. שחיקה של המשאבים הזוגיים - גם 
אם היו בתחילת הנישואין משאבים רגשיים, 
מרוץ החיים וההישרדות בהם גורמים לשחיקה. 

התוצאה, השקעה דלה בשימור הקשר. 
 הם חסרי מסוגלות לספק צרכים רגשיים, 

כל אחד כלפי עצמו וכלפי זולתו. 
 חסרים תיאום בין הצרכים הרגשיים, האחד 

עם צרכיו של האחר.
 קיימות ציפיות שונות ממערכת היחסים וכמו 
כן גם גישות שונות, כך שבני הזוג מתפתחים 
לכוונים שונים. המכנה המשותף הראשוני הולך 
ומתפוגג עם השנים, והם לא השכילו למלא 

חלל זה במכנה משותף אחר.
תסכול "שלא מבינים אותי". הניסיונות   
להסביר ולשכנע כדי "שיבינו אותי", מתישים 

עד חוסר אונים, ייאוש והסתגרות ובדידות. 

 הרגשה עמוקה בפנים של נפרדות. כל אחד 
חושב כיחיד, כאינדיבידואל. אין באמת אנחנו.

 בדידות מתעוררת כאשר אנו זקוקים לחיבור 
רגשי עם מישהו והוא איננו פנוי רגשית. הוא 
אינו מספק תחושת שייכות מסיבות שונות 
כמו: כעס, דאגה, הסתגרות, חולי, עייפות 
וכדומה. כתוצאה מכך, נוצר עיוות בראיית בן 
הזוג, והידרדרות במערכת היחסים. כך נוצר 
מצב  שמייחסים לבן הזוג חוסר אכפתיות, עניין 
ומחויבות לקשר. החיים בתוך מערכת היחסים 

לא בטוחה ובלתי מספקת.
 התוצאות המזיקות של תחושת הבדידות, על 
פי רוב, הן כעס, ביקורת, האשמות, כאב וחולי. 
בדידות רגשית עלולה לגרום לדיכאון, בנוסף 

להשפעות פיזיות ונפשיות שליליות אחרות.
 בדידות גורמת להחרפת הביקורת העצמית 
והביקורת כלפי הסובבים אותנו. ביקורת עצמית 
מביאה להכשלה עצמית ומשבשת את יחסינו 

עם האחרים. 
באופן פרדוקסאלי, הדרך היחידה השלילית 
ליצירת קשר ויציאה מהבדידות היא לייצר 
מריבה, במטרה להפיג את הבדידות ולו לזמן 
קצר. במריבות, גם אם הן קשות, עולה רגש 
ותוכן. מריבות מאפשרות לכעוס  ויחד עם 

זאת, להתחבר למקומות רגשיים.
בידי כל אחד מבני הזוג נמצא המפתח לרפא את בן 
הזוג האחר מתחושת הבדידות ולהביא את הקשר 

הזוגי למקום זוגי בריא בו לא שוכנת בדידות.
חשוב לצאת מהאשמות ולקחת אחריות אישית 
על הבדידות האישית ולמצוא את המקור העצמי 
של הבדידות. חשוב להתייחס לדברים "כאן 
ועכשיו" בטרם הדברים נעשים כמעט בלתי 

הפיכים.
 להיות נגישים רגשית האחד כלפי השני: "אם 
אני יודע שבת הזוג שלי נגישה כשאני במצוקה 
ונותנת לי חוף מבטחים, אין סיכוי בעולם שאני 
ארגיש בדידות רגשית בתוך מסגרת הנישואים.
מערכות יחסים לא יכולות להיות כל הזמן 
תמונה נפלאה של אושר, הנאה וסיפוק. ישנם 
גם זמנים שטוב להיות לבד, בהקשבה עצמית. 
ישנם זמני גאות ושפל וזמנים מאתגרים. אך 
כאשר בני הזוג חולקים את חיי היום יום ביחד, 

הבדידות תהא מהם והלאה.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים 

המעניינים אתכם -
esteravr@gmail.com 

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא 
באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי // זוגיות

לֹוֵהב ַהֵּלב

ֵאינֹו ָיֹכל ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה

אי ְלִהְתָקֵרב. ְּכִאּלּו ֵאינֹו ַרּׁשַ

ִמֹּכֶבד ֶחְטאֹו – ַדְרּכֹו ִנְנֲעָלה

ַוֲאִני – ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה.

ָּבְגָדה ִּבי ְלשֹוִני ְוַעָּתה ֶנֱאְלָמה

ֵאיָכָכה ָאִבי ֵאֶליָך ִּתְפֶנה

ַוֲהֵרי ַעל ָּבֶניָך ֹלא ִרֲחָמה!

ְלַּמְרֵאה ַהֵהיָכל ֵעיַני ַּכּלֹות

ְּתשּוָקתי ּבֹוֶעֶרת, ְמַחֶּפֶׂשת ָמזֹור

ְּכֵמָהה ָאִבי ֶאת ָּפֶניָך ְלַחּלֹות

ַאְך ַהֶּנַגע ֵאינֹו ְמַאְפֵׁשר ִלי ַלְחֹזר...

ְוָיְצָתה ֵמָהֲעָלָטה ִּפָּסה ֶׁשל אֹור

ְוֵהִאיָרה ְּבאֹור ְיָקרֹות ִנְׁשַמת ַהְּבִרּיֹות

ְּכאֹוֶמֶרת: "ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים"

ֶחְמָלה "ֱהֵוה ָּדן ְלַכף ְזכּות"  ּומוִסיָפה בְּ

 

ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות"... ֵּכן, "ֱהֵוה ָּדן כָּ

ִמְתַנֵּגן ּוִמְתַּכֵּבס ּתֹוְך ּתֹוִכי

ִמַּטֶהֶרת ַנְפִׁשי ַעד ַזּכּות

ְודֹוֶחֶקת ִּבי – ַעָּתה ְלִכי, ְלִכי...

יפה )תשס"ו(

ְּבַיד ַהָּלׁשֹון

תומר דבורה

www.ChavaBooks.co.il :או באתר החדש

3

02-9973168

פירוש בהיר ומעמיק 
על ספר תומר דבורה 
לרבי משה קורדובירו 

(הרמ"ק).
נלקט ונערך על ידי 

הרב אהרן קליינשפיז 
מתוך שיעורי הרב 

שלמה אבינר.
344 עמ', כ. קשה
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קמצן עולה לאוטובוס ושואל: "צריך לשלם לך על פרחים?" הנהג: לא..." 
הקמצן פונה לאחוריו: "שושנה, ורד, נרקיס, בואו תעלו לא צריך לשלם!" 

)מתוך פורום הבדיחות באתר(

ִּדּבּוִרים ֶׁשל טֹוָבה
ְּבָפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ֲחִׁשיבּות ַהִּדּבּור ֶׁשָּלנּו, ְוַעל 
ַּבָּפָרָׁשה,  ֵמַהֶּפה.  מֹוִציִאים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְלָמה  ֵלב  ָלִׂשים  ֶׁשָחׁשּוב  ָּכְך 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתלֹוְנִנים ַעל ַהְּתָנִאים ֶׁשָהיּו ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר. ֵהם ִנְזְּכרּו 
ְוִהְתלֹוְננּו ַעל  ַּבִּקּׁשּוִאים, ָּבֲאַבִּטיִחים ּוֶבָחִציר ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְּבִמְצַרִים 
ָהְיָתה  ֹלא  ַהְּתלּוָנה  ַּכּמּוָבן,  ַּבָּמן.  ְלִהְסַּתֵּפק  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּכֵעת  ָּכְך 
צֹוֶדֶקת, ִּכי ַטְעמֹו ֶׁשל ַהָּמן ָהָיה ְמֻעֶּלה, ּוְבִמְצַרִים ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה 
ַעם ֶׁשל ֲעָבִדים ְוֵסֶבל ַרב ָהָיה ְמַנת ֶחְלקֹו. ְּתלּוָנתֹו ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָהְיָתה ְּכִפּיּות טֹוָבה, ְוָלֵכן ֵהם ֶנֶעְנׁשּו. 

ֹמֶׁשה  ַעל  ִּדְּברּו  ּוִמְרָים  ֶׁשַאֲהֹרן  ָּכְך  ַעל  ְמֻסָּפר  ַהָּפָרָׁשה  ְּבסֹוף 
ִמְרָים  ָּכְך  ְוַעל  ָהַרע  ְלָלׁשֹון  ֶנְחְׁשבּו  ָאְמרּו  ֶׁשֵהם  ַהְּדָבִרים   ַרֵּבנּו. 

ֶנֶעְנָׁשה ְּבָצַרַעת.

ָחׁשּוב  ַּכָּמה  ַעד  ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ָהֵאֶּלה  ַהִּסּפּוִרים  ִמְּׁשֵני 
ַהִּדּבּור ֶׁשָּלנּו. ִמִּלים ֶׁשל ְּכִפּיּות טֹוָבה ְוָלׁשֹון ָהַרע נֹוְבעֹות ִמִּמּדֹות 
ֹלא טֹובֹות, ְוֵהן ֲעלּולֹות ִלְפֹּגַע ַּבֲאֵחִרים. ְלֻעַּמת ֹזאת, ִּדּבּוִרים ֶׁשל 
טֹוָבה, ַאֲהָבה, ָׁשלֹום ְוֵרעּות – ְיכֹוִלים ְלָקֵרב ֵּביֵנינּו ּוְלַהְרּבֹות ָׁשלֹום 

ְוִׂשְמָחה. ָאז ּבֹואּו ּוְנַאֵּמן ֶאת ַעְצֵמנּו ְלַדֵּבר טֹוב – ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר!

 חידת חדגא: הדל"ת והרי"ש מתחלפות אצל אבי הנשיא
ולפעמים הוא כאבי חותן משה. הסבירו!

 חידת פולקע: 
ִמצאו בפרשה מצות ועוגות!

1. מאיזה גיל ועד איזה גיל עובד הלוי, לפי הכתוב בפרשה?
2. מה שאלו הטמאים את משה רבנו?

3. לפי איזה סימן שמיימי ידעו ישראל שעליהם לנסוע או לחנות?
4. כמה חצוצרות כסף הצטווה משה להכין?

5. לאילו מטרות השתמשו בחצוצרות?
6. כיצד נקרא חותן משה בפרשת השבוע?

7. על מה נאמר 'ועינו כעין הבדולח'?
8. על מי האציל משה מן הרוח אשר עליו?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת בהעלותך תשפ"א

199

פרשה מאירה

ְׂשָליו - מצאו ְׂשָליו - מצאו 66 הבדלים! הבדלים! תמונות בפרשהתמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות!

1

4

2

5

78

3

6

9

ַהְבָטָחה ִליִדיִדי ְיהֹוָנָתן

ַעְכָׁשו ֶׁשִּסַּיְמִּתי ִעם ַהִּמְלָחמֹות, ְוִעם 
ִאְרּגּון ַהְּמִדיָנה, ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַכָּמה ְּדָבִרים 

ְּפָרִטִּיים, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵהם ַּגם ְּכָלִלִּיים.
ָּדָבר ִראׁשֹון, ִּבְזַמּנֹו  ֲאִני ִויהֹוָנָתן ִהְבַטְחנּו 

ֱאמּוִנים ֶזה ָלֶזה. הּוא ָהָיה ָאָדם ִנְפָלא, 
ָּכל ָּכְך ָעָנו, ָּכל ָּכְך ַצִּדיק.  הּוא ַּגם ָעַזר 
ִלי ַהְרֵּבה ָּכל ָּכְך. ֲאִני ַחָּיב לֹו ָהמֹון. ָלֵכן 

ֲאַחֵּפׂש ֶאת ְיָלָדיו ְוֶאֱעֶׂשה ִעָּמֶהם ֶחֶסד]1[.
ָקָראִתי ְלִציָבא, ֶעֶבד ָׁשאּול.

- ָׁשלֹום ִציָבא.
- ָׁשלֹום ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך.

- ָאָּנא ֱאֹמר ִלי, ַהִאם נֹוַתר ִמיֶׁשהּו 
ִמֵּבית ָׁשאּול? ַאל ַּתְחׁשֹׁש, ֵאין ֶזה ְּכֵדי 

ְלִהְתַנֵּכל לֹו  ּוְלַחֵּזק ֶאת ַמְלכּוִתי. ְלֶהֶפְך, 
ֲאִני רֹוֶצה ִלְגֹמל ֶחֶסד ִעם ֶצֱאָצֵאי ָׁשאּול.
ֶשת.  - ֵּכן, ָאֵכן ֵיׁש ֵּבן ִליהֹוָנָתן, ְׁשמֹו ְמִפיֹבּ

הּוא ָנֶכה ְּבַרְגָליו.
- ב''ה.  ָאָּנא ֱאֹמר ִלי ֵאיפֹה הּוא ִנְמָצא?

יֵאל, ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך. - ְּבֵבית ָמִכיר ֶּבן ַעמִּ
- ּתֹוָדה ַרָּבה ְלָך]2[.

ֲאִני ָּכל ָּכְך ָׂשֵמַח.  אּוַכל ְלַהְחִזיר ְמַעט 
טֹוָבה ִליהֹוָנָתן. ָהִיינּו ֲחֵבִרים טֹוִבים ָּכל 

ָּכְך. ַאֲהָבה ִלְׁשָמּה]3[. ֹלא ִּבְׁשִביֵלנּו, ֶאָּלא 
ִּבְׁשִביל ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם.

-------------------
1. שמואל ב  ט  א.

2. שם  ב-ד.
3. שם אבות  ה  יז.
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כלל א – אמונה בד'. למה ד' עשה קורונה, אירוע מירון, שומרי החומות, 
אירוע גבעת זאב? – איננו יודעים. לפעמים צריך ענווה להודות שאיננו 
יודעים הכל. אלא מה שאנו כן יודעים ממה שד' מגלה לנו, כתוב באלפי 

ורבבות ספרים. אז נדע מה שאפשר לדעת, ואין לך עסק בנסתרות.

כלל ב – תשובה. הרמב"ם כותב בתחילת הלכות תענית שכאשר יש 
צרות, זו הוראה מריבונו של עולם לעשות תשובה. כמובן, גם כאשר הכל 
טוב ונפלא, יש לעשות תשובה. אך הצרות באות להזכיר. ובמה לעשות 
תשובה? הפרט, במה שהוא צריך תיקון, והכלל, להרבות אהבת ישראל.

כלל ג – גבורה. בעת מלחמה צריך גבורה. אסור להמיס לב אחיו. מאז 
קום המדינה, אנו במלחמה לובשת צורה ופושטת צורה. גם עתה זו רק 
הפסקת אש, מנוחה בין אש לאש. בעת מלחמה, אסור להתלונן, להתאונן, 
להתבכיין. אסור לומר אוי, אסור לומר אבוי. נפוליאון אמר שהמורל שווה 

פי שלושה מהנשק. זה נכון.

כלל ד – להודות לצה"ל יומם וליל על כל עבודתו המסורה והחכמה. 
ממש פלאי פלאים. כמובן, כמו תמיד, יש אנשים שלא מבינים כלום, אך 
מתיימרים לומר שיודעים הכול, שפוסקים: צה"ל אינו עושה דבר. שקר 
וכזב מתועב ומרושע. הוא עשה ועושה אבל לא מחפש פרסום תקשורתי. 
וכן המשטרה והשב"כ, והמוסד ושאר כוחות הביטחון. ומעל זה, להודות 

לד', שנתן לנו צבא מופלא, שהוא עבדו הנאמן ושלוחו הנאמן.

כלל ה – אדם לאדם זאב, כמו שאמר הובס ולפניו פלאוטוס. לא לחלום 
שפתאום הזאב יהפוך לכבש. עוד לא הגיע זמן של וגר זאב עם כבש. 
ובכל זאת, משהו השתנה. הכבש קנה רובה ויורה על הזאבים הבאים 
לטרוף אותו. תודה רבה, ריבונו של עולם. קודם היו פוגרומים, עתה יש 

מלחמה. נס ופלא!

כלל ו – שלום לא שלם. שלום הוא דבר כל כך גדול, שגם שלום לא שלם 
הוא דבר גדול. כמו שבתפילה אנו מזכירים רפואה שלמה, אך גם רפואה 
לא שלמה שווה הרבה, גאולה שלמה, אך גם גאולה לא שלמה היא דבר 
נפלא, תשובה שלמה, וגם בזה תשובה שאינה שלמה והיא מלאה אורה. 

"אל תשלים עם מה שיש, אך אל תזלזל במה שיש".

כלל ז – פרופורציה. הטרור לא נעים, אבל לעומת מלחמות, הוא זעיר. 
טרור מציק, אבל לעומת פוגרומים, הוא אפסי. טרור מצער, אבל לעומת 
המתים מתאונות דרכים ומעישון, זה זניח. מדינה עם טרור זה קשה, אבל 
לעומת 800 מיליון רעבים ללחם בעולם ומיליארד צמאים למים, זה גן עדן.

תודה רבה ריבונו של עולם על גן העדן.

הרב שלמה אבינר

היסורים הפנימיים שסובלים הצדיקים, על אשר אין הרגש של הקדושה טהור בהם לפי 
תאות נפשם וחשק נשמתם, הם ממרקים את הזוהמא של העולם כולו. וכדאי הוא לשאת 

בדומיה את כל העקיצות של החוחים הסובבים את השושנה הקדושה, כדי למתק ע"י 
היסורים הפנימיים הללו את כל מרירות החיים ולהרבות ע"י זה בעולם רוח קדושה, שלום 

ואהבה. שמונה קבצים ח, רז
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 איתנו אתם יכולים!

לפרטים:
052-8908518 יוסי

   b0528908518@gmail.com

 הפקות מיוחדות:
 עיצוב, קדם דפוס ודפוס

 איסוף ועיטוף מוצרים בניילון
 לפי הזמנה, הידוק בסיכות
הכנסת אינסרטים לעלונים

 לרשותנו מאגר ממוחשב

 של כל בתי הכנסת כולל

 רשימת גבאים להפצה

ממוקדת לפי קהל היעד

מוזמנת לשנה של חיפוש וגעגוע
מפגש חי ומתחדש עם עצמך

שנה של לימוד תורה
בירושלים
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בואי להיות חלק ממכון אורה!
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״אושר האדם
     תלוי הוא

     בשימת הלב
לתביעותיה

         של הנשמה״
                )שמונה קבצים ח׳(

התקשרו: 02-6475073

חדש מערוץ מאיר: 
כדי שתוכלו להמשיך ולהאזין 

לדברי תורה ולהחכים, 
מעכשיו ניתן להאזין לשיעורים 

ללא חיבור לאינטרנט
 בעלות שיחה רגילה

?WIFI ללא קליטת
נגמרה חבילת האינטרנט?

תורה מה תהא עליה???


