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נכון לעכשיו

ד' עוז לעמו ייתן
ד' יברך את עמו בשלום

עם ישראל נולד במצרים .שבעים נפש ירדו למצרים ויצאו ממנה כעם.
הראשון שמבחין במציאותנו כעם היה דווקא פרעה באומרו לעמו" :הנה
עם בני ישראל רב ועצום ממנו" (שמות א ,ט).
פרעה הרשע ,שונא ישראל ,הוא הראשון המזהה אותנו כאומה בעלת
נשמה מיוחדת – המאיימת עליו ועל מצרים השקועה במ"ט שערי טומאה
באומרו לעמו" :הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף
גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" (שמות א ,י) .העובדה
שישראל עצמם אינם מזהים את עצמם כעם אינה מקרית .משל לתינוק
שנולד – בראשית דרכו אינו מכיר את עצמו ,את ערכו ואת הנשמה הטובה
שבו – רק ההורים ואנשים מבחוץ רואים בתינוק נשמה טובה ושמחים בו.
רק כאשר התינוק מתבגר הוא מזהה את עצמו בהדרגה ,מכיר את כישוריו,
ומוצא את תפקידו בעולם .כך גם עם ישראל ,בראשית היווצרותו כעם
לא הכירו את עצמם ,את ערכם ואת תפקידם.
שנאת פרעה והמצרים לישראל ,לימדה אותנו בדרך הקשה שאכן אנו
עם .מכות מצרים ,יציאת מצרים ,קריעת ים סוף ומתן התורה ,לימדו
את ישראל בדרך החיוב את ההבדל בין ישראל לעמים ,שהקב"ה בוחר
בנו באהבה ושאנו עם סגולה ,ממלכת כוהנים וגוי קדוש ,הבא להאיר
ולהיטיב לעולם כולו.
נכון לעכשיו ,דורנו דור השואה והתקומה .בשואה למדנו בדרך היותר
קשה כי ישנו עם יהודי .הנאצים ימח שמם וזכרם בשנאתם ליהודים ,זיהו
אותנו ,סימנו אותנו ,רצחו אותנו משום שאנו יהודים .כשם שפרעה הרשע
זיהה אותנו כעם לראשונה ,ופעל לדכא אותנו ולהרוג את ילדינו ,גם היום
לצערנו האנטישמיות ,שנאת יהודים בכלל ,ושנאת מדינת ישראל בפרט,
מביאים אותנו בעל כורחנו להכיר בזהות המיוחדת שלנו כאומה וכעם
מיוחד במשפחת העמים.
אבל הגיע הזמן שנכיר בזהותנו ובתפקידנו כעם בדרך החיוב ,על-ידי
לימוד והכרת סגולתנו המיוחדת ,כממלכת כהנים וגוי קדוש ,שנדע את
תפקידנו ההסטורי הקוסמופוליטי שה' בוחר בנו באהבה מכל העמים
להיטיב לאנושות .הגיע הזמן שנכיר בגדולתנו ובערכנו .כאשר אנו נכיר
בזהותנו ,בערכנו ובתפקידנו אז נוכל להילחם בעוז ובגבורה על קיומנו
ועצמאותנו בארצנו שהופקדה בידנו מול אויבינו הזוממים לכבות את נר
ישראל ,כאיראן וגרורותיה .ההכרה שאנו נלחמים לא רק את מלחמותינו,
אלא מלחמת בני אור בבני חושך את מלחמתה של האנושות כולה ,תיתן
לנו את העוז והגבורה ,ומתוך כך עם הנצח ינצח ונזכה לשלום אמת ככתוב
"ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".
בציפייה לישועה השלמה
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וישליצקי זצ"ל

שהשבת ,כ"ה בטבת ,ימלאו שנתיים
להילקחו מאתנו
שימש כר"מ וליווה את מכון מאיר במשך
שנים ארוכות ,וכן בעצתו ובהשתתפותו
יצא מכון מאיר בשבתות לעשרות ערים
שהיו צריכות חיזוק...
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ֵס ֶפר ׁ ֵשנִ י.

הרב זיו רוה  //לפרשה

רבי שמעון קיירא ,המכונה 'בעל הלכות גדולות',
מכנה את החומש שאנו מתחילים השבת בקריאתו
 'ספר שני' .שם זה זה איננו מובן ,כיוון שכאשרהוא מציין את שאר החומשים הוא איננו מונה
אף לא אחד מהם במספר .וזהו סדר חומשיו :ספר
בראשית ,חומש שני ,ספר כהנים ,חומש הפקודים,
ומשנה תורה.
מדוע בה"ג אינו קורא לחומש זה בשם הרגיל
המופיע במדרש רבה 'חומש שמות' ,או כפי
שהרמב"ן מכנה אותו 'ספר הגאולה'?
שאלה זאת שואל הנצי"ב בפתיחתו לספר שמות,
והוא מיישב קושי זה באופן הנוגע במהותו של
ספר שמות .ספר בראשית פותח בבריאת העולם,
וספר שמות נקרא ספר שני כיוון שהוא חלקו השני
של ספר בראשית ,כי רק בו נשלם סדר הבריאה.
ואכן חז"ל 1בדרך זו דרשו את הפסוק הפותח
אׁשית ָּב ָרא"  -בשביל הראשית ,כי
"ּב ֵר ִ
את התורה ְ
העולם נברא בשביל ישראל שנקראו "ק ֶֹדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל
בּואתֹה" .2כלומר שכל התכלית של
אׁשית ְּת ָ
לה' ֵר ִ
בריאת השמים והארץ ,נועדה לכך שתהיה אומה
אחת אלוקית ,חלק ה' עמו ,שתקדש את שמו ית'

בארץ .ותכלית זו לא יצאה אל הפועל ,אלא רק
בחומש שני ,אחר שעם ישראל נוצר והוא יוצא
ממצרים בדרך אלוקית.
כל מה שברא ה' הוא לכבודו ית' ,כמו שכתוב
אתיו יְ ַצ ְר ִּתיו ַאף
בֹודי ְּב ָר ִ
"ּכֹל ַהּנִ ְק ָרא ִב ְׁש ִמי וְ ִל ְכ ִ
יתיו" ,3ועם ישראל הוא המרכז של כוונת
ֲע ִׂש ִ
"עם
מחשבת הבריאה האלוקית הזו ,כפי שכתוב ַ
זּו יָ ַצ ְר ִּתי ִלי ְּת ִה ָּל ִתי יְ ַס ֵּפרּו" .אולם ,יציאת מצרים
שהיא כאמור גמר הבריאה ,כוללת שלב נוסף,
ולמעשה לא נשלמה לגמרי עד מתן תורה במעמד
הר סיני .למען מעמד עליון זה שעם ישראל הנגאל
יזכה להדרכה אלוקית ומעשי מצוותיו ישפיעו
מעתה על הופעת ה' בעולמו ,נברא כל העולם.
וכך דרשו חז"ל את הפסוק הראשון בתורה באופן
אׁשית ָּב ָרא"  -בשביל התורה שנקראת
"ּב ֵר ִ
נוסףְ ,
אׁשית ַּד ְרּכֹו" .4באופן זה מובנת גם הגמרא (ע"ז
"ר ִ
ֵ
5
ג א)" :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ַה ִּשׁ ִּשׁ י"  -מלמד
שהתנה הקב''ה עם מעשה בראשית ואמר אם
ישראל מקבלין את תורתי מוטב ,ואם לאו אני
אחזיר אתכם לתוהו ובוהו".
נמצא שמתן תורה הוא גמר הבריאה ,והינו

השמות הנעלמים בפרשה
קשה להתעלם מהעובדה שדווקא בפרשת
השמות מעלימה התורה כמה שמות מהותיים.
לידתו של משה נעדרת שמות .התורה מספרת
שאיש לוי לקח את בת לוי ,אנו יודעים שאלו עמרם
ויוכבד ,אך התורה בחרה במכוון לא לומר את
שמם .כמו כן שמו של משה בלידתו אינו מוזכר,
אלא נאמר בפסוק "ותהר האשה ותלד בן" .נכון
שבגמרא בסוטה 1נאמר שמו ,טוב או טוביה ,אך
התורה העלימה שם זה .שמו ייקבע רק בהמשך
הפרשה על ידי בת פרעה.
מהי הסיבה להעלמת השמות?
שם של חפץ מקום או אדם ,מבטא את מהותו
ושורש חייו .כשאדם הראשון קרא שמות לכל בעלי
החיים ,הוא ידע לקלוע לתכונת החיים המהותית
של כל בעל חי ,להצביע על תפקידו וחלקו הפרטי
בחיים ,ולהגדיר זאת בשמו.
עפ"י זה מבאר המהר"ל 2את הסיבה ששמות
מולידיו של משה הוסתרו .הולדת משה אינה
הולדת אדם רגיל ,משה אינו אדם עם כוח פרטי
מוגדר ,אלא אדם בעל נשמה רחבה וכוללת.
המהר"ל 3מסביר שזו אחת הסיבות שמשה הוא
המתאים לקבל את התורה ולהורידה לארץ .התורה
פונה לכלל ישראל" ,המצוות אינם לישראל מצד
שהם פרטיים ,שהרי לכלל ישראל ניתנה התורה",
לכן משה הכי מתאים לה משום שהוא נחשב ככלל
ישראל" .אין כלל גמור ,כי אם במשה ,שנחשב משה
לששים רבוא" .דברים אלו מפורשים במדרש:
"רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור .בקש
לעוררן ,אמר :ילדה אשה אחת במצרים ששים רבוא
בכרס אחת .והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמעאל
ברבי יוסי שמו אמר ליה מאן הות כן אמר ליה
זו יוכבד שילדה את משה ששקול כנגד ששים
 2באהבה ובאמונה

מהלך אחד עם יציאת מצרים .ובמעמד סיני
נעשו ישראל ראויים לקבל התורה ,ולהשלים
את הבריאה ,ובאו בזה לתכלית יצירתם ,ורק אז
בריאת העולם נשלמה.
לכן חומש שמות' ,ספר שני' ,פותח באות ו',
כיוון שמחובר הוא לספר בראשית והוא אתו ספר
אחד בשני חלקים" ,וְ ֵא ֶּלה ְׁשמֹות".
.1
.2
.3
.4
.5

ב"ר א ,ו
ירמיה ב ,ג
ישעיהו מג ז
משלי ח ,כב
בראשית א לג

הרב אורן טרבלסי

רבוא של ישראל".
האלוקית בעולם.
שמו של עם ישראל רומז לדברים גדולים ,וכן
אם כן מהותו של כלל ישראל משתקפת
בתמצית בדמותו של משה ,וכיוון שמשה אינו הוראת שם משה .אך לפני הכול צריכה להיתפס
פרטי ,גם מולידיו מופיעים בתורה כאנשים כלליים בלב המחשבה שעמ"י הוא מעל לכל שם והגדרה.
לכן נמצא בעמ"י כוח שדוחף
חסרי שמות.
ומרומם אותו להתפתחות
כמו כן כפי שראינו לעיל,
יש מה שלמעלה
והתרוממות תמידית ,כוח
התורה מפגישה אותנו בפעם
מהשם ,וזה חוסר
האינסוף .וכך כותב הרב קוק
הראשונה עם משה בלי ציון
5
עם
המפגש
השם.
זצ"ל :
שמו .שמו של משה מבטא
"עם עולם יוכל להיות רק
משמעויות עליונות ונשגבות 4עמ"י דרך דמותו של
עם כזה ,שההתעלות התמידית
לאין ערוך .אור החיים הקדוש
קודם
באה
רבינו,
משה
היא עומדת על דגלו ,וזה אי
מדייק מהפסוקים ,שבלידת
כל בלי שם .מעל
אפשר רק באומה ,שההתעלות
השבטים הוקדם טעם השם
לנתינתו .אך בת פרעה
לצד החפץ הא-להי היא שורש
להגדרה ,מעל לכל
נשמתה ,שהוא עילוי שאין
הקדימה את שמו של משה
גבול.
שום גבול וסוף לרוממותו .כי
לטעם שנתנה .לומד מזה אור
התכונה הא-להית לא תדע
החיים שהאימהות ידעו להשיג
גבול וסוף לעילויה ,להשלמתה
את מהות השם שנתנו לבנם.
והתפתחותה".
אך שמו של משה לא נגמר
העלמת שמו של משה מבארת את עמדת
בטעם שנתנה בת פרעה ,שמו מורה על דברים
נעלמים ו"שמו נפלאות יגיד"( .לדוגמה אפשר המוצא כלפי עם ישראל .לפני שנגדיר ,לפני שניתן
שם ,נשגב וגדול ככל שיהיה ,נדע שבאמת אנו
לעיין בתפארת ישראל פרק כא).
אמנם עם כל חשיבותו וחיוניותו של השם ,עומדים מול כוח שגדול מכל גבול והגדרה .כוח
אחרי הכול הוא מגדיר ומצמצם .יש מה שלמעלה האינסוף .זה הכוח שמתגלם באומה הישראלית,
מהשם ,וזה חוסר השם .המפגש עם עמ"י דרך ודוחף אותה להתעלות והתפתחות תמידית בכל
דמותו של משה רבינו ,באה קודם כל בלי שם .תחום ונושא בחיים.
מעל להגדרה ,מעל לכל גבול.
זו הגישה שצריכה להיות גם כלפי ה' .כל
 .1דף יב.
השמות שאנו מייחסים ל-ה' ,הם בשביל לאפשר
 .2גבורות טז
ושכלנו
איזו אחיזה שתוכל להיתפס במחשבותינו
 .3גור אריה כ,ב
ותפיסה,
הדלים .אך באמת הוא מעל לכל מחשבה
 .4ב,י
 .5מאמר נחמת ישראל
מעל לכל שם .כך גם עם ישראל שהוא ההופעה
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מאורות הרב קוק זצ"ל לפרשה

הרב יורם אליהו

כאשר יענו אותו -
כן ירבה וכן יפרוץ
התורה מספרת לנו שלמרות הקושי והשעבוד ששעבדו המצרים
את ישראל ,הם גדלו ,פרו ורבו .וצריך להבין כיצד זה פעל ,שהרי אם
מענים אדם ,הקשיים מונעים ומעכבים את גדילתו?
מסביר הרב קוק זצ"ל (עולת ראי"ה ב' רסב) ,שיש שתי דרכים
להתעלותו של כל כוח חיים מעשי שצריך לצאת אל הפועל" ,הדרך
האחד הוא ההרווחה ,ונתינת החופש למרוצתו ושטף זרמו ,למען ילך
ויגדל ,ילך וירחיב את השפעתו ."...פשוט נותנים לכוח הזה חופש,
מרחבים ,והוא אכן הולך וגדל ומתפתח כראוי .אך יש כוח שני שהוא
הפכו של הראשון והוא "כח העוצר ,הדוחק והמונע ,הלוחץ בעד הכח
המוכן לצאת ...ולהתרחב ,שלא יצא ,שיהיה כלוא ונסכר "...ופעולה
זו הדוחקת ,המונעת ,מסביר הרב ,גורמת שבבוא הזמן של הכוח
הזה לצאת לפועל ,אזי הלחץ המונע ,מוסיף לו עכשיו כח ועוצמה
והוא יוצא באופן יותר מיוחד ושלם .הצורך להתגבר על המניעה,
על העיכוב שעצר אותו מלהתקדם ,מוליד בו כוחות גדולים והוא
מופיע עכשיו בשלמות גדולה יותר.
הרב מביא דוגמא מהצומח .בשלכת ,החורף מכלה לכאורה את
השפעת כוח הצמיחה והגידול של העץ ,אך דווקא מהמניעה הזו
נוסף כוח התפרצות שהוא כנגד המועקה שסבל העץ בשלכת והוא
גדל יותר עם בוא האביב .הרב מוסיף ואומר שדבר זה נכון בכל
אדם" ,ניכר ביותר בהשפעתו על הכוחות הנפשיים ,החיוניים המוסריים

ממשנת הרצי"ה
הרב דוד לנדאו

לידת עם ישראל

בפרשתנו מתחיל להתגלות העיקר :לידת עם
ישראל ,הופעת עם ישראל הממשי והעובדתי.
כאן מתגלה האנחנו שלנו :כלל ישראל .בספר
בראשית עם ישראל עדיין לא נמצא בעולם
הזה ,ועכשיו מתחיל להתגלות במציאות עם
1
אלוקי .ידועים דברי המהר"ל ב"נצח ישראל"
על ההבחנה שבין קדושת הפרט לקדושת
הכלל .העניין שלנו הוא קדושת הכלל; כלל
שהוא קדוש ,כלל שהוא אלוקי .יש מקום
לחלק בין שתי מדרגות קדושה :בין קדושת
האבות — שבספר בראשית — שהם שורש
קדושת הכלל ,לבין קדושת האתחלתא של
הכלל ממש ,שבספר שמות .הדברים מובחנים,
מיוחדים ומוגדרים ,ועם זה הם גם קשורים;
כפי שמתברר בפרשת "ויחי" ,שהאבות מתגלים

והשכליים" .כלומר זה נכון בכל כוח מכוחות האדם שצריך להתגדל
ולהתפתח ,שהוא גדל הן בדרך ישרה מתוך הבנת ערכו והצורך שלו,
נותנים לו חופש להופיע ,אך גם אם יש איזה עיכוב ,וכרגע אינך
יכול לפתח את הכוח הזה ,דע שיגיע הזמן ואתה תראה את הברכה
שהעיכוב הזה הוליד ואת כוחותיך המתפתחים באופן היותר שלם.
כך הלך והופיע עם ישראל שהיה מבורך בכוחות רוחניים וקדושים
מכוח האבות ,עלינו נאמר 'אתם קרואים אדם'" ,עם ה' ועם קדוש,
אשר כח חיים אדיר איום ונפלא אצור בקרבה ."...והכוחות האלו אשר
יש בהם עוז ,גבורה ,שלום וברכה לעולם כולו ,צריכים חופש עליון
ונשגב לצאת אל הפועל ולהוציא את העולם מהשעבוד לאליליות,
מהכפירה ,ומהשעבוד לחומר ולגופניות ,היה ראוי שהכוח הנפלא
הזה יצא לפועל במהלך ישר בלי שום עיכוב בלי שום מונע כדי
להביא ברכה לעולם.
אבל זאת הייתה עצת ה' העליונה ,קורא הדורות מראש .שמלבד
הכוח הדוחף להופעת הכוחות והתכונות הנפלאות של עמנו ,הכין
הקב"ה גם את הכוח המונע ,והעוצר את הכוחות הללו ,ולבסוף הוא
מצטרף לגדל להניב ולהפרות את ההוצאה לפועל של כוחות החיים
הללו להחיות את העולם כולו .הכוח העוצר המעכב ,הייתה ממלכת
מצרים ,החשובה בעולם בתרבותה ,שביטאה את ההיפוך הגמור של
החפץ העליון ,של השאיפה האלוקית של נשמת ישראל ,בכפירה
שאומרת 'לא ידעתי את ה' ',ובטומאה ,רשעות ובערות שהצטרפו
אליה .אך היא לא יכלה לשנות את הטבע הקדוש של ישראל ,אלא רק
עיכבה אותו מלהופיע ,צמצמה את התפשטותו ,ודווקא מתוך הקושי
הזה ,מתוך העינוי הזה' ,כן ירבה וכן יפרוץ' והתכונות הנפלאות של
עמנו יצאו אל הפועל להיות האביב של העולם כולו.

בבנים והבנים נמשכים מיסוד האבות .שלמות
ישראל היא אבות ובנים :הבנים מתוך האבות.
אנו רואים זאת מיד במילה הראשונה,
"ואלה" .כמאמר חז"ל הידוע" :כל מקום שנאמר
'אלה' — פוסל את הראשונים" — חותך ,מחלק
ומפסיק'" .ואלה' — מוסיף על הראשונים":
האחרונים הם המשך הראשונים .הם מקושרים
ומוסיפים על הראשונים .נכון שהאחרונים
הם דברים חדשים ,שהרי לפני כן עדיין לא
הופיעה ממשיות הקדושה הכללית ,אבל קיים
קשר ישר ומובהק ,ושלשלת אחת המשתלשלת
מ"ואעשך לגוי גדול" 2עד התחלת הופעת הגוי
הגדול עכשיו.
אנחנו מתחילים להיפגש בצעדיה הראשונים
של האומה .בספר עמוס אנו נקראים משפחה:
"על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים".3
והמשפחה הפכה להיות עם .הביטוי הזה יוצא
לראשונה מפיו של גוי ,מפי פרעה" :הנה עם בני
ישראל רב ועצום ממנו" .לכאורה זה משונה.
מכל מקום ,העובדה שזה מתגלה לראשונה על
ידי גוי ,על ידי הסטרא אחרא — אינה משנה
את העניין .וכי פרעה אינו שייך לרבונו של

עולם? וכי הוא העושה? הוא המסדר? אחר כך
מתגלה מפי ד' שאנחנו באמת עם" ,שלח את
עמי ויעבדֻ ני"" .4אשר בחר בנו מכל העמים".
עניין גדול זה מתחיל להתגלות במצרים,
כפי שאומרים לנו חז"ל" :ראוי היה יעקב אבינו
לירד למצרים בשלשלאות של ברזל" .יש כורח
אלוקי שיעקב אבינו ירד למצרים ,כדי שתתקיים
ההבטחה לאברהם אבינו "גר יהיה זרעך בארץ
לא להם" ,5ומתוך כך "לגוי גדול אשימך שם".6
אנו יורדים למצרים בתור יחידים ,ועולים ממנה
בתור עם" ,ואנכי אעלך גם עֹלה" .7כך סדר
ההנהגה האלוקית של ההיסטוריה ,על פי "קֹרא
98
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לזכרו של הרב אלישע זצ"ל
 //דני שרחטון

"לעולם יהא אדם ...ירא שמים"...
לבנים במכון מאיר .אשתי השתתפה בשיעור במכון
אורה ואני חיכיתי לרב אלישע בצומת כדי ללוות
אותו למכון .אשתי הגיעה ואמרה לי שהרב אלישע
בדרך וכבר הוא עולה ברחוב .חיכיתי זמן רב והרב
אלישע לא הגיע .חזרתי למכון .אחרי זמן רב הגיע
הרב ,התנצל על האיחור והסביר את סיבת האיחור.
הוא סיפר שבעודו הולך לכיוון מכון מאיר שאל
אחד האנשים ברחוב שהיה סגי נהור איפה תחנת
האוטובוס ,הרב אלישע שהיה יחיד ברחוב ליווה
אותו לתחנת האוטובוס וחיכה איתו .תוך כדי המתנה
ושיחה ביניהם ,פנה היהודי לרב אלישע ושאל" ,למה
אתה מחכה? אולי אתה אדם עסוק" .אמר לו הרב
אלישע "אני בדרך לשיעור על מידות ,אז מה ,אני
אעזוב אותך לבד ואלך לדבר על מידות? ...הרי
זה הגיע לידי" .אמר לו אותו יהודי "ירבו כמותך
בישראל."...
הסעתי את הרב לחוג בית בתל אביב .בין
המשתתפים עורך דין ,דוקטור לפילוסופיה
באוניברסיטת תל אביב ,מורה ,גננת ,ועוד בעלי
מקצועות חופשיים .בשלב מסוים אמר הדוקטור
כי התזה ,שעליה דיברו ,מורכבת משתי הנחות או
א' או ב' .הקשה הרב אלישע "ואולי יש אפשרות
שלישית שכוללת את שתי ההנחות ומחברת ביניהן."...
נדהם הדוקטור הרהר מעט והחל מתבלבל ,מעולם
לא חשבתי על כך ונישאר פעור פה מהסברו של
הרב אלישע זצ"ל.
באחת הפעמים נסענו לניחום אבלים באחת
ה"עיירות הטבעיות" .ישבנו מול אברך שאימו ,לא
עלינו ,נפטרה .האברך סיפר לרב אלישע שמאז שהוא
התחיל ללמוד בישיבה הוא טעה והחמיר על עצמו
לא לנשק את אמא שלו ,שמאוד רצתה שיעשה זאת.
כשהייתה על ערש דווי היא ביקשה שינשק אותה
והוא נישק אותה .ואז פתאום שאל הרב אלישע ,איפה
פה השירותים .האברך הסביר לו ,הרב אלישע קם
במהירות והלך לשם .מיד פרץ האברך בבכי קורע
לב .כשהרב אלישע זצ"ל הגיע לאחר מספר דקות
הוא הפסיק את הבכי .בדרך חזרה סיפרנו לרב אלישע
שכשהוא יצא ,האברך פרץ בבכי ,אמר הרב אלישע
זצ"ל ,זו הסיבה שיצאתי .ראיתי שהוא נמנע מלבכות
ולכן יצאתי .ואנו לא שמנו לב כלל.
באחד השיעורים במכון מאיר אמר אחד התלמידים
תוך כדי שאלה" :האשה עובדת והבעל לומד תורה",
הרב אלישע זצ"ל דפק על השולחן והקפיץ את כולם
"לא נכון!" כל התלמידים הסתכלו זה על זה ולא
הבינו את פשר התנגדותו .התלמיד חזר שוב על
האמירה ושוב דפיקה חזקה על השולחן ,ורק בפעם
השלישית הסביר" ,זה לא שאתה לומד והאשה היא
עוזרת הבית ,כביכול אתה החשוב והאשה בעדיפות
שניה .לא .אלא הבית לומד תורה .במצבים מסוימים
האשה החשובה עובדת ובמצבים מסוימים הבעל
לומד ויש מצבים שהבעל גם עובד .עיקר ההבנה
היא שהבית לומד תורה ,ולא אתה ה"חשוב" לומד.

רכבת דוהרת במהירות בכיוון מסוים ומגיעה למפגש
מסילות מכל הכיוונים .לחיצת כפתור או הפעלת
מוט גורמת לרכבת לשנות כיוון נסיעה .אלה היו
התחושות במפגשים עם הרב אלישע זצ"ל .הגענו
עם תובנות מסוימות ,ומשפט אחד של הרב אלישע
 //גבע ראפ
זצ"ל משנה את כל התובנה העקומה שלנו ,מיישר,
מאפס ומרומם.
בנסיעה של הרב אלישע זצ"ל עם נהג מונית שלא
הכיר ,פנה אליו נהג המונית ואמר לו" :אותך צריך
לשאול ,תראה אני כבר כמה חודשים חוזר בתשובה,
הנה כיפה ,זקן ,מקווה ,ותיקין ,כשרות וכו' אבל יש
זכינו להיות קצת...
לי בעיה אשתי לא איתי "...שאל אותו הרב אלישע
מתבשמים במחיצת -
"מאז שחזרת בתשובה האם היחס לאשתך השתנה?"
הרב אלישע זצ"ל.
הרב
ענה לו נהג המונית "מה הקשר??" השיב לו
והנה מקצת ,שממנו הואצל:
אתה
אלישע "אתה יודע למה אשתך לא אתך? כי
ראשית  -להתנסח חיובי על האומה:
תשובה
נמצא בתשובה לא שלמה ,והיא מחפשת
לא 'מצוקה' אלא 'צמא'...
שמקיפה את כל מערכות החיים"...
לא 'התנתקות' ולא 'מנותקים',
קבוצת
יצאה
בעת לימודיו במדרשית נועם
אלא 'צמאי חיבורים'' ,צמאי חיבוקים'...
תלמידים ,וביניהם הרב אלישע זצ"ל ,לראיין את
ראש ממשלתנו לשעבר דוד בן גוריון .בן גוריון חיכה
ובאשר לענווה -
להם
להם בפתח ה"צריף" .כשהגיעו הנערים הוא אמר
צריך הרבה הקשבה,
ישעיהו
"תראו אני לא חושב כמוכם ,אני סבור שהיה
ואזהרה חשובה -
א' והיה ישעיהו ב' ".הם נכנסו וישבו סביב שולחן
מחולשת התחמקות עלובה.
העבודה של בן גוריון ואז נשאלה השאלה "מאיפה
אלא ,תמיד עם עוז להתייצב -
התיישבות
היה לך הכוח לעשות את כל שעשית ,כולל
לעצב,
דרכי-קשר ַ
שואלים?!
"אתם
בנגב?" ענה להם בן גוריון בתמיהה
ולכל דורש להיות מתייצב  -נגיש!
(לה,
בישעיהו
פסוק
תראו מה כתוב סביב השולחן,
כי באין נענים לקריאה  -היה אתה
א)" :יְ ֻש ׂׂשּום ִמ ְד ָּבר וְ ִצ ָיּה וְ ָתגֵ ל ֲע ָר ָבה וְ ִת ְפ ַרח ַּכ ֲח ַב ָּצ ֶלת".
האיש!
הקשה הרב אלישע "האם זה ישעיהו א' או ישעיהו
שמע! הקשב! התחבר!
ב'?" ,אמר בן גוריון "ניצחוני בניי."...
דּבר!
לשטח תגיע ,חזֵ ק! ֵ
בטירונות בצבא הגיעה המחלקה של הרב אלישע
זצ"ל לצעדת ירושלים .בעת ההכנות פנה המ"מ
כי משתוקקת השכינה -
אל המחלקה ואמר שהם מקבלים "אפטר" לכמה
לקבל הזמנה -
שעות" ,אבל" הוסיף המ"מ "בעצם אמרתי לאחד
לכל אתר ופינה!
החיילים שהוא לא ייצא ,אז שיצעד אותו חייל צעד
והרי הארץ קטנה...
אחד קדימה" .אף אחד לא צעד ,אז החליט המ"מ
שאף אחד לא ייצא .אחד החיילים ,קיבוצניק ,שאל
ועתה ,משהתייתמנו,
את המ"מ "האם אפשר לתת לנו חמש דקות לדיון
והרב אינו עוד עימנו -
פנימי?" המ"מ הסכים והלך .פנה הקיבוצניק לרב
הרי רוחו פה מפעמת,
אלישע ושאל אותו" :אני יודע מי הבחור ,האם מותר
ואותנו מעצמת! -
לי לספר?" שאל אותו הרב אלישע" :יש פה עשרות
את הדרכתו להפנים:
לצאת פנים-אל-פנים,
חיילים למה אתה פונה רק אלי?" ענה החייל" ,אני
לקום בגיבורים -
אגיד לך למה ,לפני שבוע היינו בבסיס ותרגלנו מסלול
אל הכפרים ,אל הערים,
מכשולים" .כל המחלקה ישבה ואחד אחד נתבקש
ולעיירות הטבעיות -
לעשות את כל המסלול .אחד החיילים שגם היה
בכל מקום להיות...
קיבוצניק ,ומבנה גופו היה רחב מאוד ,נתבקש לעשות
ולהאיר אור תורה
את המסלול ,כמו כולם ,עם נשק חגור וקסדה .בעודו
והכל יחד ,בחבורה!
מתקרב לעבר הקיר ,כולם החלו צוחקים מתוך הבנה
ולהרים ברמה שוב את הדגל
מה הולך לקרות בעוד מספר שניות ,ומה שהם סברו
עד תתחדש העלייה לרגל
באמת קרה ,החייל הגיע לקיר ,נתן בעיטה על פי
ואת ירושלים ,אורו של עולם -
התרגולת ,ונפל אחורה כולו שרוע על הארץ .אמר
פשוט להביא אל כולם!
החייל הקיבוצניק לרב" ,כולם צחקו ,ואתה היחיד
שלא צחק ,אותך צריך לשאול שאלות כאלה".
מורנו הרב אלישע זצ"ל חינך אותנו ששלב ראשון
על פי זה ,היה לרב ממש 'שולחן ערוך'...
הרב אלישע זצ"ל היה מעביר שיעור לבנות ,במכון ומקדים ,הוא הנורמליות  -להיות אדם ,ורק על גבי
שנזכה בו ללמוד! יהי זכרו ברוך!
יראת שמים.
שיעור זה
(שהיה בשדרות
4אורה
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הרב אלישע -
הקריאה לדגל
ממשיכה!

חבלי
מיזם בצל סוכה

כשאני מנסה לחשוב על הזמן שחלף מאז הסתלקותו
של מורי חותני הרב אלישע זצ"ל ,קשה לי להתעלם
מהעובדה שלמעשה מאז לכתו לא ממש הצליחו
להקים פה ממשלה .הנה אנו עומדים לקראת מערכת
בחירות רביעית בשנתיים ,ומבחינתי – המציאות
העגומה הזאת היא שיקוף לאומי של הפצע הפתוח
שנפער בליבי ובלב רבים רבים עם לכתו .כאילו
משהו במרקם העדין שמחבר בינינו נקרע ומתקשה
להתאחות מאז.
עצם המחשבה הזאת מעוררת בי זיכרון אחר .מוצאי
יום הכיפורים ,לפני שלוש שנים .הגענו כמו בכל
שנה כמעט ,להשתתף בבניית הסוכה ,יחד עם כל
האחים-הגיסים .כמו שהיה שגור על לשון רבנו
– "מחיל אל חיל" .לאחר שסיימנו ,ועלינו לנוח
ולשתות משהו ,העליתי שוב הצעה שעלתה בעבר
מספר פעמים ונדחתה מסיבות שונות ,אך הפעם,
הרגשתי ,היתה שעת רצון.
ביקשתי מהרב שיסכים להקליט מדי שבוע שיחה
קצרה לפרשה ,שתיערך על ידינו ותישלח לפני
שבת ברשימת תפוצה .הרב הסכים לשתף פעולה.
ואז הצעתי שם למיזם ,שיוכל לבטא ככל הניתן את
ייחודה של תורת הרב .השם שהצעתי היה – "פרשה
ונפש" .הרב הרהר לרגע ,והוסיף מיד – בחבלי משיח!
וכך אכן נקרא המיזם (שפעיל עד היום" - )...פרשה
ונפש בחבלי משיח" .המיזם הזה ,שהחל ערב חג
הסוכות ,השלים סבב של שנה בדיוק ,ובערב חג
הסוכות שלאחר מכן ,הרב כבר לא היה בהכרה...
מה היה בצמד המילים הזה – "חבלי משיח",
שהיה משמעותי כל כך לרבנו? מדוע ראה לנכון
להעניק את התוספת הזאת כמעט לכל כותרת
שנתן לשיחותיו ושיעוריו?

תורת נשמה

תורת רבנו הרב אלישע זצ"ל היתה תורת נשמה.
המילים ושלל המקורות שלימד היו למעשה אמצעי
לחפירה פנימה ,כדי להגיע למי התהום שמפכים
מתוך נביעת מעיין הנשמה שבתוכנו .המים הצלולים

הצלה  //הרב ליאור לביא

הללו הצמיחו בנביעתם שיקול דעת ,איזון ,הקשבה,
עין טובה על המציאות ועל עצמנו ,תקווה ,סבלנות,
אחדות ,ענווה.
כשיצאת מלימוד משותף שכזה עם רבנו היה בך
רצון להיות פשוט יותר טוב .הוא הצליח להציף
אל פני השטח את מה שממעטים להדגיש בשיח
התקשורתי והציבורי ולעתים ,למרבה הצער ,אף
התורני – את כל מה שמסתתר מבעד לפני השטח
ומכוסה בתלוליות חול ועפר .אבל הוא האמין בנו
ובנשמה שבנו וסייע לנו לחפור פנימה כדי לגלות
אותה.
ומה לכל זה ולחבלי משיח?
בקובץ "המחשבה הישראלית" (עמ' כו; ועי' עוד
שמונה קבצים ,ד ,טז) ,כתב הסופר אז"ר בשם הרב
קוק זצ"ל" :ובשעה שאנו צריכים לעלות למדריגה
יותר עליונה אז חבלים יאחזונו ,כחבלי לידה .כי
ההשגה שהיתה לנו עד עכשיו ,חדלה מהיות מספקת
אצלנו .לפי מידת התפתחותנו הננו דורשים השגה
יותר אצילית ,יותר מאירה ...וכך אנו הולכים
ועולים ,הולכים ועולים .ובין כל עליה ועליה,
מהפכה ויסורי נשמה".
כולנו חווים בחיינו ,האישיים והלאומיים ,קשיים,
משברים ,מגבלות ומיצרים .כאשר אנו מתייחסים
לכל אותם מיצרים כחבלי לידה אנו רואים בהם
צירים ושליחים לגלות ולהוליד מתוכנו שכבה
פנימית ועמוקה יותר לחיות מתוכה את חיינו .ההבנה
הזאת מייצרת פשר ,ומאפשרת לראות בחבלים
המכאיבים והמייסרים ,חבלי הצלה שמאפשרים
לנו לטפס בעזרתם ממצב תודעתי ונפשי מצומצם
ובוסרי ,למצב תודעתי בוגר ,מפותח ועמוק יותר.
וכך הסביר רבנו את דברי הגמרא בשבת (קיח ,א):
"...כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש
פורעניות :מחבלו של משיח ,ומדינה של גיהנם,
וממלחמת גוג ומגוג".
"המקיים שלש סעודות  -זה אומר לרצות לפגוש
את העולם המחייה ,הפנימי ,בתוך המציאות של
העולם הזה ...אם אתה מקיים שלוש סעודות בשבת,
ומארגן את מערכת הגוף שלך לקלוט את הופעת

סיפורים קטנים על אדם
זכיתי להכיר מעט את הרב אלישע זצ"ל וללמוד
מתורתו והנהגתו .זכיתי לכך שהוא הגיע לחתונתנו
במצפה יריחו על אף המרחק והשעה ,השמחה
ששימח אותי אז ממשיכה עד היום .ובכל פעם
שראיתי אותו הוא האיר לי פנים ולימד אותי לימוד
חדש .ארשום כאן שלושה סיפורים קטנים שנצרבו
בתודעתי ובזיכרונותי.
כשהייתי רב בבסיס בשיזפון זכיתי להפתעה
מיוחדת .הרב אלישע הגיע אלינו .זה קל לומר "הגיע
אלינו" ,אך מי שמכיר את המרחקים יודע שזה לא כל
כך קל .בזמנו היינו צוחקים על הנסיעות ,שכאשר
נוסעים משיזפון ומגיעים עד מצפה רמון ,זה נדמה
בעינינו כאילו הגענו למרכז הארץ .וכאשר מצפינים
ומגיעים עד באר שבע ,זה נדמה בעיניו כאילו אנו
כבר בצפון .ולהגיע לירושלים זה הרי כבר הצפון
הרחוק ...ולכן כל כך הופתעתי כשהרב הגיע.
אך עבור הרב אלישע זה היה מובן מאליו.

הנשמה  -אתה ניצול מחבלי משיח ...אתה אחוז
ביתד ,היתד הזאת היא הנשמה ,אז מי יזיז אותך
מהיתד הזאת? אם תחזיק את העמדה בצורה נכונה,
תעבור חבלי משיח באופן אמיתי( "...מתוך החוברת
"שבת שלום בחבלי משיח" שיצאה לאור לקראת
האזכרה השנה ,עמ' .)28-30

מבעד למחיצות

מתוך אותם "חבלי משיח" ,חבלי הלידה של תקופתנו,
הצליח רבנו להוליד וליילד חיבורים מופלאים שאינם
נכנסים לקטלוגים השגרתיים של "דתיים" "חילוניים"
ו"מגזרים" למיניהם .הנגיעה בלב ובנשמה הפילה
את המחיצות החיצוניות והמלאכותיות ומצאה,
באורח פלא ,שפה משותפת עם מי שבדרך כלל
נראים בצד השני של המתרס .אחד מהחיבורים
הללו היה עם תנועת "המחנות העולים" .וכך תיאר
זאת יאיר רביב ,בן קיבוץ רביבים ,מראשי התנועה,
בתוך דברי הספד שכתב ונשא במהלך שנת האבל:
"בתוך הציבור העצום שבא ללוות את הרב אלישע
בדרכו האחרונה ,היינו גם אנחנו ,קבוצת חברים עם
חולצות כחולות ,מ'הנוער העובד והלומד'' ,השומר
הצעיר' ו'המחנות העולים' ,שבאה לכאוב ביחד עם
הציבור ולהיפרד .אני רוצה לספר ,בפורום המיוחד
הזה ,על הרב אלישע שאני פגשתי ,שהצליח לחצות
מחיצות של מגזרים ומחנות ולגעת גם בנו ולהותיר
בנו חותם.
כשאני חושב על הרב אלישע עולה לי קודם כל
המבט החם ,הקורן שפוגש אותך .מבט שכולו אור
אחר כך החיבוק החזק ,החיבוק שכל הלב נמצא
בתוכו ,חיבוק שמגיע לפני המילים.
מה לחיבוק כזה מהרב אלישע ,איש הציונות הדתית
בכל כולו ,ולי ,איש שמאל ,ציוני-סוציאליסט,
שלכאורה רחוק כל כך מדרכו? ...היכולת ליצור
שותפות שקרבת הלבבות קודמת בה למחלוקת
הפוליטית .שאינה נותנת למחלוקת להפוך לאמצעי
לניכור והתנכרות .נדמה לי שהרב אלישע זיהה את
היסוד העמוק של תנועות אמת ,שמקדישות את
עשייתן למחויבות ואחריות לעם כנקודת חיבור
עמוקה שמתוכה יכול לבוא התיקון לעם ולחברה"...

גדול  //נתן קוטלר

לבקר את בנו ששירת בשיזפון ולחזק חיילים –
פשיטא שצריך לנסוע! וכאשר אנו מדברים על
"לחזק חיילים" ,עצם הנוכחות של הרב אלישע
היתה מחזקת .הארת פנים לכולם ,חיוך ,לחיצת יד
חמה ,חיבוק אוהב.
במשך שעות ארוכות הרב אלישע התאמץ
לפגוש כמה שיותר חיילים ולהאיר אותם בשמחת
החג ובאמונה יוקדת .לא אשכח את ההקשבה
שלהם לכל מילה שהוציא מפיו שיצאה מן הלב
ונכנסה לתוך הלב .יש לי תמונה בראש העומדת
מול העיניים שלי כשאני כותב שורות אלו – הרב
מדבר בקולו העמוק ברוגע ובנחת ,הדברים חודרים
עמוק והחיילים (שברובם לא היו דתיים) שותים
בצמא את דבריו המאירים.
פעם ,ביום עיון במכון מאיר בבית המדרש הישן,
הוא נכנס פנימה לשיעור ולא היה לו כיסא ,אז
כמובן הבאתי לו את שלי .בסוף השיעור הוא ניגש

אלי ואמר מילים שלא אשכח אותן לעולם "דע לך
שאין זה דבר מובן מאליו לוותר על הכיסא שלך
לטובת אדם אחר"...
בסוף ימיו ,בכנס הרבנים שהתקיים בבנייני האומה
בשנת תשע"ח ,הגיע הרב אלישע כשהוא הולך
בקושי ,אך מקרין שמחה ואמונה .ניגשתי אליו
ובירכתי אותו בברכת הדיוט "יהי רצון שהקב"ה
יתן לרב כוחות להמשיך להעביר שיעורים בכל
הארץ ולקרב לבם של ישראל לאביהם שבשמיים".
הרב זצ"ל חייך מאוזן לאוזן ואמר "אמן .זו ברכה
אמיתית!" .הרב אלישע ,כשמואל הנביא בדורו,
הסתובב בכל הארץ ,לא היה מקום רחוק מדי עבורו,
הדבר ששימח אותו ביותר היה להגיע לכל מקום
בארץ להביא את דבר ה' לישראל .הרב אלישע
זצ"ל היה יחיד בדורו ומוטל עלינו להמשיך בדרכו.
לתגובותhakdamotlaemunah@gmail.com :

כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320
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יציאה מעבדות לחירות בנישואין
כשאנחנו מדמיינים כיצד נראה עבד ,אנחנו רואים
בד"כ ,אדם מסכן ואומלל שמוכרח לבצע את
רצון השולט והמשעבד ,בד"כ באכזריות רבה.
עם ישראל במצרים ,נעשה עם עבדים שאפילו
לא העלו בדעתם לנסות ולצאת לחירות .היה
צורך בארבעים שנות נדודים ,כדי שהעבדות
תצא מתוכם .כבני אדם ,יש גם בנו סוגי עבדות
נפשית שחלקם מודעים ורובם אינם מודעים
לנו .המודעות מאפשרת לבדוק ולבחור ,כיצד
להתמודד ולצאת לחירות נפשית .עבדות תוך
נפשית ,שייכת לאדם עצמו .אך כשמדובר בקשר
זוגי ,העבדות של האחד משפיעה באופן ישיר
על מערכת היחסים הזוגית ומעכירה אותה.
מטרתנו היא להתוודע לסוגי העבדות ולצאת
מהם לחירות ולזוגיות מהנה.
עבדות להרגלים  -הרגלים הם דבר חיובי .החיים
מסודרים .אך כאשר יש לאדם הרגלים מקובעים
והוא בטוח שזו הדרך היחידה ,עלולים להיווצר
בזוגיות התנגשויות ומאבקים ,כי הוא לא מסוגל
לקבל שיש דרך אחרת .למשל ,אופן הדחת
הכלים ,כיצד מניחים את מברשת השיניים,
הרגלי אכילה וניקיון אישי וכללי וכו'.
חירות מהרגלים תתאפשר ,כאשר תהיה ביניהם
הנחת יסוד שכל אחד בא מבית אחר ולכן
ההרגלים שונים ואינם בהכרח הכי נכונים .בזוגיות
יש שוויון ערך ולכן אף אחד לא צודק יותר
ממשנהו .מתוך כך ,כל אחד יקבל את השני,
גם אם זה ממש לא מסתדר עם ההרגלים ולאט
לאט יתאמו ביניהם וייצרו הרגלים משותפים.
עבדות לאמונות מגבילות  -אלו אמונות שנוצרו
בילדותנו והתחזקו במשך שנות חיינו .למשל,

הכעס והמעש
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בילדות העירו לנו שאנחנו לא בסדר .במשך החיים
צברנו "הוכחות" עד כמה זה נכון .בזוגיות ,כל
הערה ,מעוררת תחושות אשמה שגורמות לסבל
אישי ולכניעה או למאבק כנגד בן הזוג ,המאשים
כביכול .האמונות המגבילות הן משפטים בדיבור
הפנימי שלנו ,שחוזרים על עצמם ללא הרף ,עד
שהן הופכות חלק מאישיותנו .כמו":לאף אחד
לא אכפת ממני באמת"" ,אני לא ראויה לזוגיות
יציבה ואוהבת"" ,אנשים דואגים רק לעצמם"
וכן הלאה.
חירות מאמונות מגבילות תיווצר ,כאשר נזהה
אותן ,נשים סימן שאלה במקום סימן קריאה
ונבדוק עד כמה הן מגבילות את ההתפתחות
האישית והזוגית .ההכרה הזו ,תאפשר להחליף
את המשפטים הללו במשפטים חיוביים ,ונשתמש
בהם עד שמתוך הרגל הם יהפכו לאמונות
מצמיחות.
עבדות לרגשות שליליים  -הם המשך ותוצאה של
האמונות המגבילות והמעכבות אותנו מלהתפתח.
הרגשות השליליים נוצרים בעקבות הפרשנות
השלילית על אירוע מסוים .זהו מודל אפר"ת
(ארוע ,פרשנות ,רגש ,תגובה) .לכל מצב ,אירוע,
נוצרת פרשנות מראיית העולם הסובייקטיבית.
כאשר הפרשנות שלילית ,גם הרגש בעקבותיה
יהיה שלילי ואז התגובה תהיה בהתאם .לדוגמא:
האירוע שהאיש הניח כוס ששתה בכיור ולא הדיח
אותה ,בדיוק אחרי שאשתו ניקתה את הכיור.
הפרשנות שלה",לא איכפת לו ממני והוא לא
מעריך את המאמצים שלי" .הרגש יהיה פגיעה
וכעס והתגובה תהיה תלונה/תוכחה/כעס על
כך שהוא לא רואה אותה .לעומתה ,הוא הניח
את הכוס ואמר לעצמו" :חזרתי מהעבודה ואני

אסתר אברהמי  //זוגיות
עייף .אנוח ואח"כ אדיח את הכוס" .כשאשתו
מתפרצת עליו ,הוא מפרש שהיא אנוכית שלא
מעריכה את אחריותו על הפרנסה ורוצה שהכל
יתנהל כמו שנראה לה .התוצאה שעולה ,רגש
שלילי כלפיה ואז הוא יכול לומר" :מה את עושה
עניין מכוס אחת ולא יודעת להעריך את מה
שאני כן עושה ...חושבת רק על עצמך" .זהו
דו-שיח שלילי שאין ביניהם הקשבה לפרשנות
והזוגיות נהרסת.
החירות מרגשות שליליים תהיה ,כאשר לכל
אחד מהם ברור שיש פרשנויות שונות וחשוב
וכדאי לשתף אחד את השני באופן שכל אחד
מתייחס לאותו אירוע .בדוגמא שלעיל ,הוא
יודע איך היא עלולה לפרש את הנחת הכוס,
הוא יאמר לה":אני רואה שהשקעת וניקית את
הכיור .אני מניח את הכוס ,כי אני זקוק לנוח ועוד
מעט אדיח" .כשהיא שומעת זאת ,היא עשויה
לומר":לא חשוב ,תנוח ,זו רק כוס אחת .אם
אספיק ,אדיח ."..באופן הזה ,הם מגלים אכפתיות
הדדית והזוגיות פורחת.
בשבוע הבא נמשיך בהיבטים נוספים של עבדות
וחירות בחיי הנישואין.

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

 /יפה

נכתב לפני כעשרים שנה על פי שיעור בנושא הכעס מפי מו"ר הרב אלישע וישליצקי זצ"ל
צדיקים  -לבם ברשותם
ורשעים  -ברשות לבם.
השמיענו הלל הזקן
שיכול כל אדם עצמו לתקן:
לו אך ינצל הרשות שניתנה
ויהפוך לאהבה  -כל גילוי של שנאה...
כשיִ טה לב אדם אל מידת הכעס
לא יִ וותר חסר מעש
שהרי הורנו הרמב"ם -
כי מן הכעס ,עד קצהו ,ירחק אדם!
על כן יאזור מלוא האומץ ,הגבורה,
וימגר כעסו  -הוא "היצר הרע"
שתפס בו מקום רק לכאורה!
כי נטע זר הוא ,בנשמתנו לא נברא.
כל כולו בחינת "עבודה זרה"
המשכחת כל התורה...
 6באהבה ובאמונה

הכעס  -הריהו כ"חומה"
בין בריה לעצמה
וביו כל הסובב  -לעולמה
או-אז זועקת הנפש כי הומה היא ,חסומה
ורק עם שימוש בחכמה ,ומכוח הנשמה
תתמוסס החימה  -עד חרמה!
ועם היעלמה תחל הזרימה
של כל הכוחות המצויים
הישר לאפיקים רצויים.
ראש ועיקר  -על אדם לדעת
שחובתו הבסיסית  -אמון בעצמו לטעת
לו יבין עד היכן סגולת נשמתו  -מגעת
כי זו ,הנשמה הטהורה,
לא דבק בה מאום ,זַ ּכותה נשמרה
צלם אלוקים היא ,בה אדם נברא
בין אם "טוב" הוא ,בין אם "רע"

כי על כן אינסוף כוחות ישאב מאורה.
לכן ,יביט אדם פנימה בעין טובה.
בין כל כוחותיו שלום ישכין,
ולכשיטיב להבין  -ראשו אז ירכין:
כי הזכות שמלמד על עצמו -
חובה ללמדה גם על כל אשר עמו
הנה כי כן ,כך יסגל מידת הענווה
אז גם ידע כי ישועת ה' קרבה
להאיר לו ,למלאו אהבה...
לסיום ,עצה מעשית
הכרוכה בתפיסה מהותית בסיסית:
לבטל כל נגיעה אנוכית -אישית
בכל עניין ,תוך ניצול בחירה חופשית.
יעמיד עצמו כאילו מן הצד
ואם נחוץ  -יעטה כעס אל החוץ – בלבד...
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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת שמות תשפ"א

איך מנקים אצל כיתות א-ו? מנקים יסודי...

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה
ַה ַּמנְ ִהיג ֶה ָענָ יו

שאלות בפרשה
 .1האם המיילדות עשו מה שדרש מהן פרעה?
 .2באיזה גיל שמו את משה ביאור?
 .3איזה עץ בער באש ולא נשרף?
 .4כמה ימים התנגד משה לשליחות שה' הטיל עליו? (לפי רש"י)
 .5מה היה האות השני שנתן ה' למשה לעשות לפני העם?
 .6האם העם האמינו למשה ולאהרון שה' רוצה לגאול אותם?
 .7מה עשה פרעה לאחר שמשה ואהרון באו אליו בפעם הראשונה?
 .8על מה התלונן משה לפני ה' בסוף הפרשה?
חידת חדגא :מהיכן למדו חז"ל שלבני ישראל במצרים
נולדו "שישה בכרס אחת"?
חידת פולקע:
הורידו "פה" משמה ,וקבלו את מה שלקחה .מי היא?

ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ַה ֻח ָּמׁש ַה ֵּׁשנִ יֻ ,ח ָּמׁש ְׁשמֹותְּ .בנֵ י
ּומלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַמ ֲחלִ יט לְ ִה ְת ַעּלֵ ל ָּב ֶהם וְ לַ ֲהפְֹך
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ םֶ ,
אֹותם לַ ֲע ָב ִדיםּ .כַ ֲעבֹר ֵמאֹות ָׁשנִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ֲחלִ יט
ָ
יעה ַה ָּׁש ָעה לִ גְ אֹל ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ הּוא ְמ ַב ֵּקׁש ִמּמ ֶֹׁשה
ֶׁש ִהּגִ ָ
הֹוציא ֶאת ָה ָעם.
ֶׁשּיֵ לֵ ְך לְ ַפ ְרעֹה וְ יִ ְדרֹׁש ִמ ֶּמּנּו לְ ִ
ּתֹורה ָּבּה ֲאנַ ְחנּו
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְׁשמֹות ,זֹו ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ָ
ּפֹוגְ ִׁשים ֶאת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו .מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ָע ִתיד לִ ְהיֹות ַמנְ ִהיגָ ם
יֹותר! מ ֶֹׁשה
ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ דֹורֹותָ ,היָ ה ָא ָדם ָּפׁשּוט ,וְ ָענָ יו ְּב ֵ
ּובין ִע ְב ִרּיִ ים.
ָּד ַאג לַ ֲעׂשֹות ֶצ ֶדק ִּב ְמ ִריבֹות ֶׁש ָר ָאה ֵּבין ִמ ְצ ִרים ֵ
מ ֶֹׁשה נֶ ֱאלַ ץ לִ ְבר ַֹח לְ ִמ ְדיָ ן ,וְ ָׁשם הּוא ָעזַ ר לִ ְבנֹות יִ ְתרֹו לִ ְׁשאֹב
רֹועה צֹאן ָּפׁשּוט.
ַמיִ ם .מ ֶֹׁשה ָהיָ ה ֵ
מ ֶֹׁשה ֹלא ִה ְתיַ ֵהרֹ ,לא ִח ֵּפׂש ְׂש ָר ָרה וְ כָ בֹוד .לְ ֵה ֶפְך ,הּוא נִ ָּסה
ּומ ַה ַּמלְ כּות.
לְ ִה ְת ַח ֵּמק ֵמ ַהּכָ בֹוד ֶׁשה' ָר ָצה לָ ֵתת לֹוֵ ,מ ַה ַהנְ ָהגָ ה ֵ
ּדֹותיו ַהּטֹובֹותַ ,ה ַּפ ְׁשטּותַ ,א ֲה ַבת
ֲא ָבל ּכַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁש ַּדוְ ָקא ִּבזְ כּות ִמ ָ
ָה ָא ָדם וְ ַהּיַ ְׁשרּות ֶׁש ָהיְ ָתה לֹו לְ מ ֶֹׁשה – ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּב ַחר
ּבֹו לִ גְ אֹל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כִ י ִמי ֶׁשהּוא יָ ָׁשר וְ טֹוב לֵ ב ,הּוא ָה ָראּוי
ּתֹורה!
לְ ַהנְ ִהיג ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ֶׁש ַעל יָ דֹו ִּתּנָ ֵתן ַה ָ

תמונות בפרשה

מצאו  7הבדלים

מצאו לְ מה רומזות התמונות!

"וישב על הבאר( "...שמות ב ,טו)
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נֹורא
ֶר ַצח ָ

 ַה ֶּמ ֶלְך ָּדוִ ד! ְּכבֹוד ַה ֶּמ ֶלְך!! ָצ ַעק ֵא ַלימֹוטטּות.
ֶא ָחד ֵמ ֲאנָ ַׁשי ְּכ ֶׁשהּוא ַעל ַסף ִה ְת ְ
 ָמה ָק ָרה?יֹואב ֵּבן ְצרּויָ ה!
הּומת ִּב ֵידי ָ
 ַא ְבנֵ ר ֶּבן נֵ ר ַרֹוצה ְל ַד ֵּבר
הּוא נִ ּגַ ׁש ֵא ָליו ְּב ָע ְר ָמהְּ ,כ ִאּלּו ֶ
ִאּתֹו ,וְ ָאז נָ ַעץ ּבֹו ֶאת ַח ְרּבֹו[.]1
ִּכ ְמ ַעט ִה ְת ַע ַּל ְפ ִּתי.
אֹוי וַ ֲאבֹויֵ .איזֶ ה ַצ ִּדיק הּוא ַא ְבנֵ רָּ .כל ֶר ַצח
נֹוראַ ,קל וָ ח ֶֹמר ֶר ַצח ֶׁשל ָא ָדם ַצ ִּדיק.
הּוא ָ
יׁשית ,וְ ַצ ִּדיק
ַצ ִּדיק ְּב ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ָה ִא ִ
ִּב ְמ ִסירּותֹו ְל ַמ ַען ָה ָעם.

 ַהֹּלא ֵּת ְדעּו ִּכי ַׂשר וְ גָ דֹול נָ ַפל ַהּיֹוםיֹותר.
יע עֹנֶ ׁש ָק ֶׁשה ְּב ֵ
יֹואב ַמּגִ ַ
ְל ָ
ֲא ָבל ֲאנִ י ֹלא יָ כֹל ָלדּון אֹותֹו ַל ָּמוֶ ת ַע ְכ ָׁשוְּ ,ביִ ְׂש ָר ֵאל[.]2
ָּכל ָה ָעם ֵה ִבינּו ֶׁשּיָ ִדי ֹלא ָהיְ ָתה ָּב ֶר ַצח
לּופה,
ֵּכיוָ ן ֶׁשהּוא ַׂשר ַה ָּצ ָבא ,וְ ֵאין לֹו ֲח ָ
ּיֹואב ָּפ ַעל ַעל ַּד ַעת ַע ְצמֹו.
ּקּוח נֶ ֶפׁש ָל ֻא ָּמהֲ .אנִ י ַחּיָ ב ְל ַה ְׁש ִאיר ַהּזֶ ה ,וְ ֶׁש ָ
וְ זֶ ה ִּפ ַ
הּודים
ֵאּלּו יָ ִמים ָק ִׁשים ָּכל ָּכְךִ .מ ְל ֲחמֹות יְ ִ
אֹותֹו ַע ְכ ָׁשו .וְ ד' יַ ֲענִ יׁש אֹותֹו.
הּודים.
ַּבּיְ ִ
יתי ֶאל ָה ָעם:
ָּפנִ ִ
נִ ְת ַא ֵּמץ ְל ִה ְתּגַ ֵּבר.
 ִק ְרעּו ִּבגְ ֵד ֶיכם ,וְ ִחגְ רּו ַׂש ִּקים ,וְ ִס ְפדּוִל ְפנֵ י ַא ְבנֵ ר.
-------------------יתי ְלֹלא
ֲאנִ י ָה ַל ְכ ִּתי ַא ֲח ֵרי ִמ ָּטתֹו ָּוב ִכ ִ
ֲהפּוגָ הּ .גַ ם ַצ ְמ ִּתיָ .ס ַפ ְד ִּתי ֲארֻ ּכֹות ְל ַא ְבנֵ ר  .1שמואל ב ג כו-כז.
 .2שם כח-לט.
ֶּבן נֵ ר:
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הקודש שבחול ,שירד על ידי החולין הגמורים ,הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש ,אלא
שהוא מסתתר הרבה .ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול,
שיגלה ויראה הודו והדרו לעת המאושרה ...לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו יתעורר
כוח הקודש שבחול ,שיעורר בראשית התעוררותו את החול...
אורות התחיה מו

הרב שלמה אבינר
גם אם מטרת ההפגנה טובה היא ,לעיתים
נאמר כוונותיך רצויות ומעשיך אינם רצויים.
יש שלושה תנאים לכך שההפגנה תביא ברכה.
א .היא צריכה לקבל אישור מהמשטרה ,שאם
לא כן ,המשטרה תבוא לפנות ,ויהיה חילול
השם .אך גם השכל הפשוט מחייב שלא יוכל
כל אדם לארגן לעצמו הפגנה ולשבש את החיים
לשאר יהודים.
ב .היא חייבת להיות בלי אלימות .לא אלימות
פיזית ולא אלימות מילולית .ואנו מוסיפים גם
בלי אלימות מחשבית .הרי יש מצוה ואהבת
לרעך כמוך ויש איסור 'לא תשנא את אחיך
בלבבך' .וכידוע אין עושים מצוה על ידי עבירה.
ג .תלוי מה אומרים .מטרתה של הפגנה אינה
לבטא כעס או שפיטה שלילית ,אלא לחולל
שינוי לטובה .היא נצרכת בדבר חמור שאין
הציבור יודע ,וזו הדרך היחידה לעורר אצלו
מודעות והזדהות.
אגב ,זו גם סיבה לשלול אלימות ,מלבד האיסור
כשלעצמו ,כי בזה אדרבה היא מחוללת תגובה

כיצד מפגינים

נגדית של שלילה ,ומצדיקה לכאורה את השקר
שההפגנה מייצגת ציבור אלים.
לגופו של ענייננו ,כלומר הפגנה על עלותו
למרומים של אותו בחור צדיק ,יש להבין שזהו
נושא מורכב ,ולכן התוכן המשודר בהפגנה
צריך משנה זהירות.
אין זה מוסרי לזרוק אבנים או לבטא עוינות ,הן
כלפי הצבא הן כלפי המשטרה ,הן בחיי יום יום,
הן בהפגנה ,שהרי סוף סוף כל אלה מקיימים
פקודה .הם אינם נכנסים לפוליטיקה ,ואסור
להם להיכנס לפוליטיקה ,ובכלל אין בידיהם
כל הידיעות כדי להכריע אם הפקודה טובה
או רעה .ואם כל איש בטחון יתחיל לסנן את
הפקודות על פי השקפתו האישית ,אז המדינה
תהפוך אנדרלמוסיה רבתי.
כמובן ,אם זה מה שמכונה "פקודה בלתי חוקית
בעליל" ,ברור שעליו לסרב ,אך באופן רגיל,
לא כן הוא ,ואותו אדם מוסר את נפשו ,לשמור
על הסדר ,גם אם מאוד לא נוח לו .אנא לא
לשכוח שהחיילים הם חברים שלנו ,ידידים שלנו,

הרב חגי לונדין

להפסיק להיות שוב"ב
אנו נכנסים כעת לתקופה המכונה בתורת
הסוד בשם 'שובבי"ם' על שם ראשי התיבות
של אנו נכנסים כעת לתקופה המכונה בתורת
הסוד בשם 'שובבי"ם' על שם ראשי התיבות
של פרשיות השבוע הנקראות בשבועות הללו:
שמות ,וארא ,בא ,בשלח ,יתרו ,משפטים (בשנה
מעוברת תקופה זו מתארכת לחודש אדר א,
ונקראת 'שובבי"ם ת"ת' על שתי פרשיות נוספות:
תרומה ,תצוה) .הימים הללו נחשבים בתורת
הנסתר כתקופה מיוחדת לתיקון עוונות וחזרה
בתשובה ,בעיקר בנושא צניעות.
אחת מהסיבות שבגללן דווקא הימים הללו
מיועדים לתשובה קשורה לנושאי הפרשיות
הללו .בפרשיות הראשונות של ספר שמות אנו
עוסקים ביציאת מצרים .המדרש (מכילתא יתרו,
א) מלמד כי "מתחילה לא היה עבד יכול לברוח
ממצרים שהיתה סוגרת ומסוגרת" ,כלומר ארץ
מצרים איננה רק מיקום גיאוגרפי ,אלא היא
"בית העבדים" הגדול של העולם העתיק .גם
אם הצליח עבד כלשהו לברוח פיזית ממצרים
– "המצריות" המשיכה לשלוט בו .מצרים מלשון
ֵמ ַצר ,ביטוי למצב של חסימה נפשית ,צרּות
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לב
הפרשות

אופקים וחוסר התקדמות ,או במילה אחרת –
עבדות .התרבות המצרית שימשה מודל של כלל
התרבות האלילית ,תרבות הדוגלת בהעצמה
של הצדדים היצריים והגסים שבנפש האנושית.
חוסר היכולת לצאת מן המוגבלות
הדטרמיניסטית ,חוסר היכולת להתגבר על
התאוות והחולשות – זוהי נשמת אפה של
התרבות המצרית .ביציאת מצרים מופיעה על
במת ההיסטוריה אומה המלמדת את האנושות כי
ישנה יכולת להתעלות מעל מגבלות המציאות.
לקבץ אוסף של עבדים מפוזרים לידי חיים של
אומה .תמצית עניינו של עם ישראל היא היציאה
המ ָצרים העכשוויים והמוגבלים אל עולם
מן ְ
העתיד .לכן באופן טבעי יציאת מצרים מלווה
בעשר המכות וב"קריעת ים סוף" ,כלומר ,שידוד
קוסמולוגי של מסגרות עולם הטבע.
גם בהתמודדות היצרית שאנו חווים בחיינו ,יש
צורך להתגבר מעל הטבע ,לצאת מן 'השובבות'
ולהיכנס לחיים בוגרים של שליטה ודחיית
סיפוקים .בימים הללו אנו נזכרים שניתן לנצח
את הכול ,ניתן לקפוץ ולפסוח מעל התהום.
לקבץ כוחות מפוזרים לכדי חיים של אמונה.

שומרים עלינו ,הם אנחנו ,גם אנחנו הולכים
לצבא .הצבא זה אנחנו .לכן מאוד לא מוסרי
להציק להם ,מאוד לא יהודי.
ולכן ,אם רוצים להפגין ,יש להפגין לא נגד
המשטרה אלא נגד הממשלה ,וזו נקודה נוספת.
נכון שממשלות ישראל עשו דברים נוראים
בהריסת חבל ימית וגוש קטיף ,ועמונה ועוד ,עד
כדי עשרת אלפים איש .אך בל נשכח ,שכנגד
זה ,הושיבו ביהודה ושומרון קרוב לחצי מיליון,
בתנאים מאוד טובים .לעולם יש לראות תמונה
בשלמותה ,בפרופורציה ,בפרספקטיבה.
ומכאן לנקודה הבאה ,אנו שמחים שיש לנו
נוער אידיאליסטי שלוחם בעד ארץ ישראל.
אשרינו מה טוב חלקנו .יחד עם זה ,אין צורך
להמציא את הגלגל מחדש .הרי בדרכים עדינות,
הצלחנו להושיב חצי מיליון .אם כן ,שיטות
אלו טובות הנה.
אם תרצו ,הנה כתוב בהקדמת ספר מסילת
ישרים ,שאדם נתון במלחמה חזקה ,פנים
ואחור .יש הסבירו שמלחמת אחור ,היא בגלל
היצר הרע ,שמושך אותנו אחורה .מלחמת
פנים ,היא בגלל היצר הטוב ,שמושך אותנו
אל האור ,אך בצורה לא ראויה ,וגם זה גורם
נזקים .אשרינו שהנוער שלנו נמצא במלחמת
פנים ולא במלחמת אחור.
מכאן לענייננו .יש כאן בלבול ,אור וחושך
משמשים בערבוביה .אז בהפגנה ,יש להדגיש
רק את האור ,ולא לנגן על החושך ,כגון שלילת
המשטרה ,שאמנם כנראה עשו כאן דבר חמור
– אלא אם כן יתברר אחרת  -ולא לשכוח שבסך
הכל הם משרתים נאמנים למדינה.
בסיכום ,לבכות על מותו של אותו בחור צדיק,
ישר ונאמן ,שעל אף גילו הצעיר ,למדן מאוד,
ותמיד להבליט את האור.
כנפי נשרים
כיוונים לעילוי האישיות על
פי דברי הרב קוק זצ"ל.
ספר מתנה לכל אדם
השואף להתפתחות אישית
ולחיים הנאמנים לעצמיותו
הפנימית הגבוהה.
בן אדם ,עלה למעלה ,עלה.
מאת הרב אהרון קלינשפיז.
שני כרכים ,כ .קשה
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