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באהבה ובאמונה
ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

 נכון לעכשיו

האספו  והיקבצו 
כאשר קרבו ימי יעקב למות, ביקש לגלות לבניו מה יקרה אתם באחרית 
הימים "ככתוב ויקרא יעקב אל בניו ויאמר: האספו ואגידה לכם את 
אשר יקרא אתכם באחרית הימים" )בראשית מט א(. ואמנם, ביקש 

יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו שכינה.
לעומת זאת בלעם הרשע, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מגלה לנו מה 
ייעשה עם עם ישראל באחרית הימים: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט 
מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת" )במדבר כד יז(. אמנם 
יעקב אבינו חשש שנסתלקה ממנו השכינה כיוון שיש ח"ו במיטתו, 
דהיינו בבניו, פסול, כמו ישמעאל מאברהם וכמו עשו מיצחק אביו, 
אבל בניו אמרו לו "שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד". כשם שאין בלבך 
אלא אחד, כך אין בלבבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו 
ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" )עיין פסחים נו(. בניו של 
יעקב אבינו, בקבלת עול מלכות שמים שלהם בפני אביהם, מכריזים: 
אבינו ישראל, אל דאגה, אנו מאמינים שד' אלקי ישראל מלך ומלכותו 
בכל משלה בכל זמן ובכל מקום, וגילוי קץ הימין אין בו להוסיף או 

לגרוע מאמונתנו בד' אחד. 
אבל אומות העולם ושונאי ישראל שבהם, כבלעם ובלק הרשעים, 
הם צריכים לדעת שבאחרית הימים נמחץ ונקרקר אותם כאשר יבואו 

לתקוף אותנו ח"ו )עי' במדבר כד יז(.
נכון לעכשיו, בימינו, ימי הקץ המגולה של קיבוץ גלויות והקמת 
מדינת ישראל, אין זה מספיק לקבל עול מלכות שמים ולהתפלל 
בשביל להסיר את הקשיים הפוליטיים והבריאותיים ואת האיום של 
אויבינו החורשים עלינו מזימות ח"ו – אלא צו השעה הוא קודם כל 
להתאחד! וכן להכין את האומה להתמודדות בכל המערכות מתוך 
אחדות ואהבה. בשביל לנצח צריך גם רוח גדולה ואמונה גדולה 
בזהותנו, בייעודנו ובעתידנו שתאחד את האומה. קריאתו של יעקב 
אבינו "האספו... הקבצו" צריכה לעמוד לנגד עינינו. ומתוך כך נראה 

עין בעין בהתקיימות  ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום.
בציפייה לישועה השלמה
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למשפחת הורגן היקרה, ולתושבי טל מנשה
הננו משתתפים בכאב ובצער הרב על הירצחה של 

אסתר הורגן הי"ד 
שבצעירותה למדה במכון אורה 

וספגה לתוכה את אהבת הארץ העם והתורה 
ועם יסודות אלו הקימה את ביתה בטל מנשה, 

קידשה שם שמים בחייה ובמותה
בנחמת ציון וירושלים תנוחמו

דב ביגון בית מכון מאיר ומכון אורה

מוזמנת לשנה של חיפוש וגעגוע
מפגש חי ומתחדש עם עצמך

שנה של לימוד תורה
בירושלים

מחכות לך!! ההרשמה בעיצומה
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בואי להיות חלק ממכון אורה!
בית מדרש מגדל ומצמיח         לימוד של חבורה           ליווי אישי וסדנאות

ההרשמה לשנת תשפ"ב בעיצומה- תוכנית אלול. תוכנית מלאה.
יום לימוד לנשים. תוכניות חוץ לדוברות ספרדית, צרפתית ורוסית.

בה
ְ באה יהדות אֵלַיִך

מכון מאיר
מכון אורה

מחכות לך!! ההרשמה בעיצומה
לפרטים | שירה 052-4337331
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*מגוון תוכניות נפתחו להרשמה לשנת תשפ"א - 
תוכנית מלאה • תוכנית אלול • יום לימוד לנשים • תוכניות שילוב ועוד...

למרות הקורונה 
  שימי לב    

   אל הנשמה...

לפרטים והרשמה שלחי הודעת        למספר: 0546814216
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סיום ספר בראשית
אנו עומדים בסיום ספר בראשית. אשרינו 
שזכינו בסייעתא דשמיא להתחיל ולסיים את 
החלק הראשון של חמישה חומשי תורה. היום 
הוא יום-טוב מיוחד, עלינו לערוך מסיבת סיום 
לספר זה, ולומר "הדרן עלך", וביחוד עלינו 
להתבונן במה עסקנו. יש צורך בשימת לב לדבר 

האלוקי שזכינו לסיימו.
ספר בראשית נקרא "ספר הישר", כפי שהדבר 
מוזכר לגבי מלחמות יהושע. הוא נקרא כך כי 
הוא "ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, 
שנאמר: 'תמֹת נפשי מות ישרים'1"2. ספר בראשית 
עוסק באבות, והוא הקדמה לספר שמות שבו 
אנו מופיעים בתור עם. והרי התואר הזה )"תמֹת 

נפשי מות ישרים"( בא ממקור בלעם הרשע?! 
אלא שבלעם לא מעצמו אמר, אלא ד' הפך את 
הקללה לברכה. "ואך את הדבר אשר אדבר 
אליך אֹתו תעשה", "חכה נתן לתוך פיו"3. הוא 
מגיע לדרגה עליונה כשראה את "ישראל שֹכן 
לשבטיו", ואז "ותהי עליו רוח אלהים"4. בראותו 
את הגוף הלאומי הטהור והקדוש הזה, הוא סוקר 
במבטו הגאוני והחריף את מקורם: "כי מראש 
ֻצרים אראנו ומגבעות אשורנו"5, הם "האבות 
והאמהות"6. הוא מתבונן בשורשים של העם 
ומבחין באבות ענקיים. כשרונו עצום, והוא מבין 
שגודלם וקדושתם של ישראל נמשכים משורשם 
הגזעי. הוא מתעמק במחצבתם ומתאהב בענקים 
הללו, לא רק בחייהם אלא אף במותם. "תמֹת 
נפשי מות ישרים". הוא מתגעגע לזכות לעליית 

נשמה הדומה לשלהם "ותהי אחריתי כמֹהו".
הנצי"ב, בהקדמתו לספר בראשית, מתפלא 
שבלעם בהערצתו לאבות לא מצא ביטוי נאה 
יותר מאשר "ישרים". לכאורה, זה שבח קלוש 

מאוד. כל אחד ואחד חייב להיות ישר, וכי הוא 
שבח כל כך גדול לאבות שהם ישרים ולא 
גנבים? לכאורה היו צריכים להיקרא קדושים, 
חסידים, צדיקים. מסביר הנצי"ב, שלפני כל 
צדקות צריכה להיות ישרות. קודם כל, צדיקים 
צריכים להיות ישרים. צדיקים שאינם ישרים 
והולכים בעקמומיות, אין הקדוש ברוך הוא 
סובלם. בגלל צדיקים שאינם ישרים, צדיקים 
עקומים, נחרב הבית. רק על יסוד הישרות, 
קיימת אפשרות לבנות בניין גדול של צדיקות 
וחסידות. בספר בראשית מתברר שהאבות היו 
ישרים, וישרות זו של האבות היא סימן לבנים, 

ומתגלה בבנים שנקראו ישרים7.

1.  במדבר כ"ג י’.
2.  עבודה זרה דף כ"ה עמ’ א’.

3.  במדבר כ"ב כ’, סנהדרין דף ק"ה עמ’ ב’.
4.  במדבר כ"ד ב’.
5.  במדבר כ"ג ט’.

6.  רש"י שם ע"פ חז"ל.
7.  ע"פ שיחות הרצ"י בראשית עמ’ 438-443.

ממשנת הרצי"ה
 הרב דוד לנדאו

לפני מיתתו קורא יעקב ליוסף ונותן לו את העיר 
שכם. "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך", מפרש 
רש"י זו שכם ממש. העיר שכם קשורה ליוסף 
בקשר הדוק, בה הייתה מכירתו למצרים, ובה 
הוא נקבר, ובלשון חכמים1: "משכם גנבוהו ולשכם 
החזירוהו". ננסה להבין את כוחה של העיר שכם, 

ושייכותה ליוסף.

בסוף הפרשה יוסף מנחם את אחיו ומדבר על 
לבם. הגמרא2 מסבירה שניחם אותם בקל וחומר 
- עשרה נרות לא הצליחו לכבות נר אחד, כל שכן 
נר אחד לא יוכל לכבות עשרה נרות. לכאורה הק"ו 
אינו מובן, הרי יוסף מלך ויכול לצוות לכל צבא 
מצרים לפגוע בהם. מיישב המהר"ל3 שכוונת יוסף 
בנרות לכוכבים שמאירים את העולם, "כי יש י"ב 
שבטים נגד י"ב כוכבים המאירים את כל העולם". 
כל אחד מהמזלות שבשמיים הוא מיוחד, חשוב, 
ואי אפשר בלעדיו. וזו כוונת יוסף שאי אפשר 
לכבותם, כיוון שכל אחד מהשבטים בעל מעלה 
עליונה וחשובה לאין ערוך. חשיבות זו שייכת גם 
לכל אדם מישראל שנמשלו לכוכבים, וכך כותב 
הרב קוק זצ"ל: "אמנם עם ד' אלה התנשאו למדה 
זו, שהם ככוכבי השמים שלכולם בשם יקרא... 

חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם". 

המהר"ל4 מספר על ויכוח מרתק שהיה לו עם 
חכם גוי. הגוי הקשה על עם ישראל: כיצד אתם 
טוענים שאתם העם הנבחר, הרי רואים שאין אהבה 
ביניכם, אלא מריבות, מחלוקות ופילוגים רבים. כמה 
אקטואלי להיום. השיב לו המהר"ל שהמחלוקות  
בישראל אינן מחמת חסרונם אלא מחמת מעלתם. 
כל אחד מרגיש חשוב, בעל מעלה, שאמור לתת 
את הטון ולהוביל. וכאשר רואה גדולה אצל האחר, 

מקנא בו ומתעורר לשונאו, כי מרגיש שהגדולה 
הזו ראויה אליו. אמנם זו מידה של גנאי, אך 
בשורשה יוצאת מתכונה טובה, שהיא החשיבות 
האמיתית שקיימת בכל אחד מישראל. למדנו שיש 
בעם ישראל כוחות מגוונים ובעלי עוצמות, כולם 
חשובים ונצרכים, אך יכולים להביא למחלוקות 

קשות. מתוך הבנה זו ניגש להבין את שכם.

השבטים  קלקלו  בשכם 
דוד5.  בית  מלכות  ונחלקה 
מדוע דווקא בשכם? מבאר 
השם משמואל6  דבר נפלא. 
זו  חלק7,  לשון  הוא  שכם 
סגולת המקום, להבליט את 
החלקיות, את הכוח הפרטי 
המיוחד שמתחלק מהכלל.  
"שמחמת גודל מעלת המקום, 
הוא מעורר ביושביו מעלת 

הצורה להיות נחשב צורה שלמה בפני עצמה". 

כל עוד ישבו יעקב ובניו בחברון, לא התלקחה 
אש המחלוקת בחריפות. חברון כשמה שייכת 
לכוח המחבר, והשפיעה בסגולתה חיבור מסוים 
בין האחים. אך בשכם, התעוררו האחים להרגיש 
את צורתם ותכונתם המיוחדת, שחלוקה מתכונת 

יוסף, והשנאה התגברה.
מכאן נבין את השייכות של יוסף לשכם. המהר"ל8 
מסביר שביוסף יש הכוח המסוגל לאחד בין 
השבטים. הוא בן רחל עקרת הבית, והבית כולל 
ומאחד כל אשר בתוכו. לכן רחל נקברה בדרך, 
כדי שכשישראל ייצאו לגלות, יתלווה אליהם 
הכוח שיאחד אותם על אף פיזורם. זו גם אחת 
מהוראות שמו של יוסף - לשון אסיפה, אוסף 

ומקבץ את החלקים השונים.

דווקא מקום כמו שכם שבכוחו להבליט את 
הצורה הפרטית, צריך להיות בנחלת השבט שיש 
בו הכוח המאחד, כדי שההתחלקות הפרטית 
תביא ברכה ולא קללה, בקישורה לגוף הכללי.

כיום נעלמה מאיתנו ידיעת חלוקת השבטים. הרב 
קוק זצ"ל9 מבאר ששכחת השבטים, באה בהשגחה 
אלוקית, כדי שאף בפיזור הגלותי תישמר האחדות 
הישראלית. בגלות היה עלינו להדגיש את השווה 
בינינו ולא את השונה, את 
הצד הישראלי הכללי ולא את 
הצורות והכוחות הפרטיים. 
מתוך כך נבין שכשהאומה 
מתעוררת חזרה לחיים, גם 
הכוחות הפרטיים, השבטיים, 
שהיו רדומים מתעוררים, דבר 
של  לריבוי  להביא  שיכול 

פילוגים ומחלוקות.

זיכרון העיר שכם אמור לחבר 
אותנו למהלך כפול. לעורר את הכוחות הפרטיים 
השונים, ובאותה נשימה לחזק את כוחו של יוסף 
המאסף ומאחד. כל השבטים הם בני אב אחד, 
וכך כל הכוחות המחולקים הם ביטויים שונים 
של ההופעה הישראלית השלמה. אין לדכא את 
הכוחות, יש להעצימם, ולשקוד על המלאכה 
הקשה שיודעת לחבר אותם נכון למארג הכללי.

1. רש"י יהושע כד
2. מגילה טז:
3. גור אריה

4. נצח ישראל כה
5. סנהדרין קב.
6. וישב תרעא

7. אונקלוס ורש"י 
8. נצח ישראל א

9. ישראל ותחיתו כז

הרב אורן טרבלסי

הפילוגים בישראל והעיר שכם

שכשהאומה מתעוררת 
חזרה לחיים, גם 

הכוחות הפרטיים, 
השבטיים, שהיו רדומים 
מתעוררים, דבר שיכול 

להביא לריבוי של 
פילוגים ומחלוקות.
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נאמר בברכת יששכר "ויט שכמו לסבול ויהי 
למס עובד". מבואר במפרשים שבני יששכר 
נתנו ליבם לשאת את עול התורה, ויהי למס 
עובד-שקיבל עליו טורח בני ישראל שכל מי 
שהיה טועה בהלכה היו שואלים מבני יששכר 

והם היו מבארים לו אותה. )מדרש רבה(

הרב קוק זצ"ל )באוצרות הראי"ה, ב( מלמד 
עקרון חשוב לאדם העוסק בהנהגת הציבור, 
"המשתמש בתורה ביחוד להנהגת הציבור יש בו 
שתי בחינות.. האחת הוא כ'מס עובד' נקרא עבד 
ומשעובד להם", והרב מסביר, שלפעמים אדם 
כזה מצד עצמו רוצה ללכת ולהתנהג בדרכים 
יותר גבוהות ובחסידות מופלגת, "אבל מפני 
שצריך להיות קרוב אל הרבים המקבלים הנהגה 
ממנו..", וכדי להיות קרוב אליהם הוא עוסק 
ולומד בלימודים הדרושים להמון, "ומתנהג 
עמהם שלא בחסידות יתרה כדי שיהיו קרובים 
אליו". הרב מציין כאן עובדה ומורה דרך, שכדי 

להשפיע על הציבור הרחב אתה נאלץ במפגש 
איתם לרדת מההשגות הגבוהות שאתה נמצא, 
ללמוד את הדברים השייכים להם כדי לדעת 
להנחות אותם, וזהו סוג של מס שאתה משלם 

למען המטרה הנעלה הזו. 

אבל, אומר הרב, אסור לך לוותר על שלמותך 
העצמית, "ומכל מקום אינו דבר הגון שישליך את 
חובת שלמות עצמו... וטוב שיאחוז בזה וגם מזה 
אל ינח ידו, ויעסוק גם בלימודים גבוהים שהם 
ראויים לשלמות עצמו". העיסוק בציבור, הנהגתו 
והדרכתו, אינם פוטרים שום אדם מלהשלים 
את עצמו בכל השלמות הראויה לו לפי ערכו.

בספר 'אדר היקר' בו כתב הרב קוק רעיונות 
ורשמים לדמותו המיוחדת של חותנו מרן 
האדר"ת, כותב הרב שוודאי "חובה גדולה 
היא לגדולי הדורות לעבוד עבודת עמם בכל 
המקצועות שבידם להגיע להם..". אבל, אומר 

הרב,  יש ערך בעצם  מציאותם של תלמידי 
חכמים גדולים, שעצם מציאותם פועלת פעולה 
סגולית על האומה "ההכרה שהכיר העם כי 
איש אלוקים קדוש שוכן בקרבם, אדם נעלה 
ומרומם מכל שפלות החיים, איש שכולו קודש 
לה' ושלבו ונפשו נתונים רק לאהבת ה' יתברך 
ואהבת הבריות, אהבת תורה ויראת שמים...", 
ההכרה הזו באדם כזה, ועצם מציאותו "פעלה 
תמיד בישראל את פעולתה הרוחנית יותר מכל 

השתדלות מיוחדת".

את  להעריך  א.  זה  מכל  להבין  עלינו  לכן 
גדולי התורה, שנוטלים על עצמם את הנהגת 
הציבור אף על-פי שהם משלמים מס של ירידה 
ממדרגתם בעצם העיסוק הזה של הדאגה לעם 
ישראל. ב. לדאוג להעמיד גדולי תורה, גאונים 
וקדושים שעצם מציאותם תשפיע עלינו שפע 

רב להעלותנו לדבקות וקירבת אלוקים.

מאורות הרב קוק זצ"ל לפרשה

הנהגת הציבור מול שלמות עצמית הרב יורם אליהו 

ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת 
ְוֶיֶתר ָעז: ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי 

ָאִביָך ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה )שמות מט, ג-ד(:

סיפורו של אחד משבטי י-ה, ראובן, הוא סיפור 
של איש חזון המרחיק ראות. אמנם יש חוזים 
ויש חוזים. יש שרואים את מהמורות וכישלונות 
ההווה. אלו, מבינים כי הדרך אל מימוש העתיד 
המתוק היא דרך ארוכה הדורשת סבלנות מרובה, 
ויש להעריך גם את הדרך עצמה. ויש חוזים 
ההולכים לפני המחנה, אך מרוצתם משאירה את 
כולם מאחור ובאופן כלשהו הם אפילו דורסים 

את ההווה. 

לאורך חייו של ראובן, התורה ממחישה נקודה 
זו של תכונה הרואה את העתיד האידיאלי, אך 
פעמים שמדלגת על הערך המצוי כבר בהווה. 
כך מתבלט הדבר מיד עם קריאת שמו של ראובן. 
רבותינו מסבירים )ר' בחיי, בראשית מט, ד(, כי 
אמותינו שקראו את שמותם של השבטים ברוח 
הקודש, עשו זאת בהתאמה למידותיו של הקב"ה. 
רבותינו מוסרים כי שמו של ראובן מהווה גילום 
של מידת הדין. מאחר ושמו של אדם, הוא גזרת 
תמצית עניינו, הרי שאפשר לראות היאך ראובן 

מממש מידה זו בפועל. 

מהו המאפיין הבולט ביותר של מידת הדין? מהות 
הדין היא קביעת האמת בלא להתחשב במציאות 
עצמה. בניגוד לרחמים המתייחסים לשורת האמת 
אך לוקחים בחשבון גם את האדם ואת המציאות 
העומדת למולנו, הדין איננו עושה כן. כאשר אדם 
שופט בדין את המציאות, הוא בעצם מחיל את 
הציור האידיאלי והעתידי עליה, אע"פ שבפועל 

ובהווה הדברים הרבה יותר מסובכים. 

גם צורת קריאת שמו של ראובן ממחישה זאת. 
בעל הטורים )על בראשית פרק כט פסוק לב( 
שם לב כי בשמו של ראובן נאמר תחילה השם 
"ותקרא שמו ראובן",  ורק לאחר מכן הטעם 
לשם זה: "כי ראה ה' בעוניי". זאת, לעומת שאר 
השבטים שקודם קריאת השם, נאמר הטעם. 
ואכן, בדרך כלל, אדם מקדים סיבה לעשייתו, 
ואחר כך מבצע. התורה מדגישה כי אצל ראובן 
אפילו מיד לאחר לידתו התהפכו היוצרות; הסדר 
הקבוע נשבר. קודם נעשה הדבר, ורק לאח"כ 
נשמע הטעם. מעין פחזות, חוסר סדר המתאים 

לעולם הזה, מתוך אי התבוננות במציאות.

הנקודה המשמעותית ביותר שבה הופיעה מגמה 
זו של ראובן, היא בלבול יצועי אביו. הרב זצ"ל 
מסביר בספרו עין איה, כי כאן נחלקו דרכיהם של 
יעקב אבינו ובכורו ראובן. בקדושתו הנוראה, 
בדרכו המהלכת בתמימות ובשלמות, נהג יעקב 
אבינו שלא להזניח דבר. מצד רוממות מעלתו, 
הוא היה יכול להשקיף על המציאות ההווית, 
ולראות איך מתוך הדרך עצמה, נשקפת כבר 
קדושת העתיד האידיאלי )עין איה שבת ב, 
פ"ה פסקה מו(. בכל נקודה ונקודה במציאות 
העכשווית, ראה יעקב אבינו ניצוצות של אורה 
שיש להרחיבם על פני המציאות כולה. גם בנקודות 
שנראות טפלות, גם בפכים קטנים, גם בהם יעקב 
אבינו טיפל עד שהעמידם במקומם )אוהב ישראל, 
פר' וישלח(. על אף שחיי העולם העתידיים 
חשובים הם לאין ערוך - "לכל זמן ועת לכל 
חפץ" )קהלת ג, א( - אין להזניח את חיי השעה 

החשובים גם הם, ובזמנם, דווקא הם הצריכים 
להבנות. לפיכך, בזמן שליטתה של רחל, גם 
שפחתה שהיא הטפלה לה, צריכה לרשת את 

מקומה כעיקר הבית )עין איה, שם(. 

ראובן לעומת זאת, ניחן במידת הפזיזות: "המהירות 
היא חסרון לעצמה כשתגיע לתחום הפזיזות, 
שהיא מניעת התיישבות הדעת מהמעברים 
של החיים, שהם ראויים להיות נאהבים כשהם 
לעצמם, וראוי לאדם השלם שיישא את העולם 
באהבה ובמנוחה, שרק אז תגיע לו התכלית 
הנרצית מחיי הזמן, גם מחיי העולם המושגים 
על ידם" ) שם פסקה מח(. מאחר שכך, ראובן 
ראה למולו רק את טענתו: "אם אחות אמי היתה 
צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי?!" 
)שבת פ"ה דף נה ע"א(. טענה זו נכונה כשלעצמה, 
אם אנו לא מבינים שאין לך דבר שאין לו שעה 
או מקום )אבות ד, ג(, ובזמן מסוים העיקר הוא 

מה שנראה לעומת הסך הכולל, כטפל.  

מידה זו של יעקב צוותה לכל בית ישראל – "בכל 
דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך". לכן "צריך 
לבקש את הקב"ה )דווקא( בתוך הדרכים שהוא 
מתנהג בהם. כשהוא עוסק בתפילה אז יבקש 
את הקב"ה בהבנת עיני תפילתו וכוונה רצויה 
באמונת הלב... ולא יבקש את הידיעה בשעה 
ההיא בעניינים אחרים, כי כיון שהוא עוסק 
בעבודה זו, הקב"ה כביכול שורה מצדו בזו 
העבודה דווקא ובה ימצאנו ולא במקום אחר" 

)מוסר אביך פ"ב ב(.

* רבנן דאגדתא, מכון מחקר ובית מדרש למדע האמונה

התמימות והפזיזות הרב טל חיימוביץ* 
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לרגל כ' טבת יום הזיכרון לרמב"ם

העם הנבחר - בוחר
בשבוע שעבר פורסם מחקר של המכון הישראלי 

לדמוקרטיה בעניין תדירות הבחירות בישראל: 
"בעקבות המשבר הפוליטי המתמשך בשנתיים 
במקום  ממוקמת  ישראל  מדינת  האחרונות, 
האחרון מבחינת תדירות הבחירות בהשוואה ל-20 
דמוקרטיות אחרות. מדובר בשילוב של משבר 
פוליטי-משטרי עמוק... והקלות הבלתי נסבלת 

בה אפשר להקדים את הבחירות". 
ובתמצית -  "איך שלא נסתכל על זה, מדינת ישראל 
זוכה בתואר המפוקפק של שיאנית הבחירות, עם 
ממוצע תדירות בחירות של 2.3 שנים בלבד. ראשי 
ממשלה מתחלפים כאן אחת ל-5 שנים בממוצע". 
הנתונים הללו מטרידים גם ללא ההתמודדות 
עם הקורונה, אך השילוב של שניהם יחד מייצר 

קוקטייל פוליטי-לאומי לא קל לעיכול. 
אלא שלצד העלייה בתדירות הבחירות, קיימת 
"סקרים בעולם  תופעה מקבילה אך הפוכה: 
ובישראל מצביעים על ירידה באכפתיות הפוליטית 
בכל שכבות האוכלוסייה ובעיקר בשכבה הצעירה. 
הדבר משתקף בין השאר בירידה בשיעור ההצבעה 
ובקריאת מאמרי סקירה ודעות, במחאה פחות 
  Y -אקטיבית ובעניין פוחת בחדשות" )"דור ה
כאילו אין מחר" תמר ועוז אלמוג עמ' עמ' 343(

 – לזה  זה  הנתונים הללו קשורים  ואולי שני 
"התקשורת דנה שוב ושוב באותם משברים וויכוחים 
פוליטיים, ואנשים פשוט הותשו והתייאשו..." )שם(.

מנהיגות יהודית
תמונת המציאות הנוכחית ביחס לעניין הפוליטי, 
בתוספת העובדה שבתחילת השבוע הקרוב יחול 
יום הזיכרון לרבנו הרמב"ם )כ' טבת(, מהוות 
הזדמנות פז לעיסוק במשנתו הפוליטית של 
הרמב"ם. ייתכן שזאת תעניק לנו נקודת מבט 
גבוהה יותר על תחום שכאמור, הולכת ויורדת קרנו.
בפתיחת פרק מ' בחלק השני של ספרו מורה 
הנבוכים, הסביר הרמב"ם את הצורך במנהיגות 
)התרגום והביאורים להלן על פי על מהדורת הרב 

ד"ר יוחאי מקבילי הי"ו(: 
"כבר התבאר בתכלית הביאור שהאדם מדיני 
)=פוליטי, נועד לחיות בחברה מדינית( בטבעו, 
ושטבעו הוא לחיות בחברה, ואין הוא כשאר בעלי 
החיים שהחיים בחברה אינם הכרחיים עבורם. 
ובהתאם למורכבות הרבה של מין זה... כך יש 

הבדל רב בין פרטיו... 
ומשום שהשונות בפרטיו היא מטבעו, והחיים 
בחברה הכרחיים לטבעו, לא ייתכן כלל שיהיו לו 
חיים חברתיים אלא בהכרח על ידי מנהיג, שיקבע 
את האיזון הנכון במעשיהם וישלים את המועט 
וימעט את המופרז, ויקבע מעשים והנחיות מוסריות 

שכולם יבצעו תמיד בדרך אחת, עד שהשוני הטבעי 
יטושטש בעקבות התיאום שיצרו החוקים, והחברה 

תהיה מאורגנת". 
לדברי הרמב"ם, החברה האנושית כוללת בתוכה 
גוונים רבים וסוגים שונים של אנשים, "וכשם 
שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" )ברכות 
נח, ב(. תכונות האופי המנוגדות שקיימות בחברה 
מחייבות יצירת גורם מאזן שבלעדיו – "איש את 
רעהו חיים בלעו" )אבות ג, ב(. הגורם ה'מטשטש' 
והמלכד הזה, כלשון הרמב"ם, הוא מוקד ההנהגה 
והמנהיגות. החוקים, לדבריו, נקבעים על פי הכלל, 
גם אם ייתכן שחריגים מסוימים עלולים להיפגע 

מכך: 
"חייב אתה לדעת גם כן שאין התורה שועה אל 
החריג, ואין הציווי בהתאם למיעוט. אלא בכל דעה, 
מידה או מעשה מועיל שרוצים להשיג, מתכוונים 
לדברים שעל פי רוב, ואין שועים לדבר הממעט 
לקרות או לנזק הפוגע באדם אחד בגלל הקביעה 
הזאת והנהגת התורה... בהתאם להתבוננות זאת, 
אל תתפלא גם כן שכוונת התורה אינה מושגת 

בכל פרט ופרט" )מו"נ ג, כז(.  
דברי הרמב"ם מקבלים משנה תוקף בעידן שבו 
ישנה רגישות גבוהה )'פוליטיקלי קורקט'( וכל תת-
אוכלוסייה זוכה ליחס מועדף ולאפליה מתקנת. 
הנהגה, קובעת בראש ובראשונה אמות מידה 
כלליות, ולא רק יחס אישי להמוני פרטים עם 

רגישויות לאין מספר.  

האישי הוא הפוליטי
בכל מקום שיש בו בני אדם, ישנה פוליטיקה, 
במובן של יחסים בין בני אדם הדורשים איזון 
והובלה להשגת יעדים מסוימים. השאלה היא 
כמובן מהם היעדים שההנהגה מבקשת להשיג. 

מהו אופק ההנהגה ולאן היא חותרת? 
חובתו של המנהיג האידיאלי, לדברי הרמב"ם, היא 
להשתמש בכל כוחותיו כדי לקרב את הציבור המונהג 
על ידו, אל האמת כפי שהוא מבין אותה וכפי כוחו. 
לשם כך על המנהיג לגייס את כל כוחו המנהיגותי 
– הרטורי, הפוליטי, החברתי.  אלא שהנהגה יהודית 
חותרת בסופו של דבר לפוליטיקה שתוביל להשגת 

יעדים רוחניים ולא רק ארציים-פרגמטיים. 
וכך מסביר הרמב"ם את בקשתו של משה רבנו: 
ֵעיֶניָך  ָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן בְּ "הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת דְּ
ה" )שמות לג, יג( כלומר,  ָך ַהּגֹוי ַהזֶּ י ַעמְּ ּוְרֵאה כִּ
בקשתו של משה רבנו לדעת את דרכי ה' מנומקת 

בחובתו להנהיג את העם )מו"נ א, נד(. 
***

הכותרת שמתנוססת מעל מאמר זה לקוחה משיר 
מפורסם שנכתב בדיוק לפני שלושים שנה על רקע 
מהפכות עולמיות גדולות והרות גורל. השיר הזה 
מספר בעצם את הדילמה הגדולה של הדור הזה: 
הדילמה בין מעורבות פוליטית לבין 'אסקפיזם' 
– אדישות ובריחה מעיסוק בענייניים "גדולים" 

ו"כלליים" אל האישי והפרטי. 
אך הפוליטיקה, כפי שלימד הרמב"ם, מופיעה על 
כל צעד ושעל בחיינו. לכן, התורה מקיפה גם אותה 
והיא מצווה עליה כחלק מהמחויבות ליצירת חברת 
מופת. זוהי למעשה הרחבת מצוות ההידמות לה' 
שאיננה מתמצה בעבודת הנפש האישית. על גבי 
המעגל האישי אנו מחויבים בבניית מערכת פוליטית-

חברתית מתוקנת.  
הבחירה להיות מעורבים בשיקולים ערכיים, 
ענייניים, ואידיאולוגיים, מתחילה במעגל החברתי 
הכי מצומצם ומתרחבת עד להובלת המדינה. וכמו 

שנהוג לומר כיום: "האישי הוא הפוליטי".        

בשביל הנשמה
הרב ליאור לביא

זעקי ארץ אהובה.
ערב צום – חוזר משבעה בבת עין 

מי שקורא לנו נוער הגבעות... 
אינו מכיר בגדולתנו 

אנחנו אנשי ההרים הרמים 
קשורים לצור חוצבנו מנו 

לאבות ולאימהות 
וכמותם אנחנו של הארץ 

אוהבים אותה בעצמה בעוצמה 
כמו אהוביה אהובנו 

נער מאחז-תא חזי כזוהר ... 
יקד באהבתה 
והצית לבבות 

ונשרף... 
יהי זכרו ברוך וחזק מאד

משה )מושון( סער

אז למה לי 
פוליטיקה עכשיו?



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

הרב שלימד לשאול שאלות
מבוא

הרב זקס זצ"ל היה בין היחידים מענקי המחשבה בדורנו שלא חשש 
משאלות באמונה, להפך, הוא אהב אותן ולימד לשאול שאלות. בשנת 
תשע"ו הוא הזמין את בני נוער לשאול אותו שאלות בוידיאו במיזם 
"Ask Rabbi Sacks". וכן, הפרויקט השאפתני ביותר שאותו רצה 
מאוד ליצור היה הכנת מאגר של 1,000 שאלות הבוערות ביותר באמונה 
של בני נוער והכנת מאגר תשובות ממוחשבות בע"פ ובכתב עליהן. 
לצערנו הוא נפטר בטרם עת ולא זכה להשיק פרויקט נפלא זה.מהו 
היחס בין שאלות ואמונה? הרב זקס עצמו ביאר את הנושא במספר 

מקומות בכתביו1.

השאלות מעצימות את האמונה
יש תפיסה מוטעית שאמונה ושאלות אינן יכולות להסתדר יחד. אם אתה 
מאמין אתה לא שואל ואם אתה שואל סימן שאתה לא מאמין. אך אין 
לך טעות גדולה מזו, "ביהדות", כתב הרב יונתן זקס זצ"ל, "לחיות ללא 

שאלות, אינו סימן של אמונה, אלא של היעדר עומק".
הרב פנחס הלוי איש הורביץ כותב ב'ספר ההפלאה' שהשאלות 
המתעוררות בלבו של האדם מטרתן להעצים את האמונה: "והנה אם 
בא לאדם איזה קושיא וספק בתורתו ובעבודתו, ידע כי תחת ה' היתה 
זאת. כי רוצה להעלותו למעלה עליונה בתורה ובמצות, ואי אפשר 
להעלותו אלא על ידי שיפול קושיא וייגע וימצא על נכון ובטוח תירוץ 
וחכמה נפלאה. וזהו כאשר ייסר איש את בנו כדי ללמדו ולהבינו ממעלה 
למעלה, כן יבטח האדם כי אלולי שחפץ ה' להגדיל תורתו ולהאדירו, 
לא היה בא לידי קושיא וספק כי אין מדתו בקרב עמו ובניו לבא לידי 
קושיא וספק כי אם לתועלת תירוצו ובירור למעלה ירום ונשא מאד".

'בעל ההפלאה' מרגיע אותנו ששאלות וספקות באמונה אינם מעידים 
על חוסר אמונה ואינם מגיעים חלילה מתוך מקום שלילי או מ"היצר 
הרע", אלא להפך, הן נשלחות אלינו ישר מאת הקב"ה. בנוסף, שאלות 
וספקות באמונה אינם מתעוררים כדי להחליש אותנו, אלא אדרבה, כדי 
להעלות אותנו לבירור מעמיק ואמיתי יותר. ולכן, אין לפחד משאלות, 

אלא לראות בהן ברכה והתעצמות האמונה. 

פחד משאלות
החיד"א שואל מה הכוונה כשנאמר בהגדה של פסח שיש בן "שאינו 
יודע לשאול"? האם מדובר בחוסר אינטליגנציה או בחוסר יכולת לשאול 

שאלות? 
החיד"א מלמדנו בשם הרב שלמה אלקבץ, שהבן שאינו יודע לשאול, 
אינו שואל שאלות לא משום שחסרה לו אינטלגנציה, אלא משום שהוא 
"ירא וחרד לדבר ה' ואינו שואל מפני היראה מהשגיאה" וחושב ששאלות 
ואמונה אינן הולכות יחד. ולכן החיד"א מלמדנו שצריך לסייע לו להסיר 
מעצמו את המחסום ששאלות מנוגדות לאמונה, וללמדו שאדרבה זה 
טוב וראוי לשאול שאלות באמונה "ולכן פתח לו שתלהיבתו לשאול 
ותמשיכתו בדברים עד שמתוך זה יפתח פיו ויאירו דבריו וזהו והגדת 
לבנך לשון המשכת שתמשיכתו בדברים עד שתסיר מחסום מפיו וימהר 

לדבר צחות".

הגבולות לשאלות
הרב יונתן זקס מצביע במאמרו 'אומנות השאלות'2 על שלושה תנאים 

הנדרשים לשאלה יהודית אותנטית: 
לשאול כדי ללמוד - "התנאי הראשון הוא שאנו שואלים בכנות מתוך 

מטרה ללמוד, ולא מתוך לעג, התרסה ודחייה אוטומטית. הבן הרשע 
בהגדה נופל בדיוק בנקודה זו, הוא אינו שואל במטרה להבין, אלא בתור 

תירוץ לעזוב את המסורת".
הרב יחיאל מיכל עפשטיין מרחיב רעיון זה במילים הבאות: 

ודאי דאין השאלה מעכבת. כמו בשאלות 'מה נשתנה' ששנינו במשנה, 
דאם אין מי שישאלנו שואל ומשיב לעצמו. אלא דעיקר כוונת התורה 
בהשאלות הוא דעל ידי השאלות נבין אם הבן מקבל תשובת אביו אם 
לאו, ועל ידי השאלה נבין מה שבלבו. דאם הוא שואל בלשון שאלה, 
סימן הוא שמקבל התשובה, דכל שואל רוצה בתשובה, אבל כשהבן 
אינו אומר בלשון שאלה אלא אומר דעתו בהחלט, סימן הוא שאינו 
רוצה בתשובה... הרשע אינו שואל שאלה ואינו רוצה תשובה, אלא 

אומר דעתו בהחלט".
הסימן לשאלה ראויה הוא שהשואל מוכן לשמוע תשובה.

יש גבולות להבנה שלנו – "לא כל דבר ביהדות שאיננו מבינים הוא בלתי 
מובן. לעיתים, דבר שדור אחד מתקשה להבינו, הדור הבא ימצא בו את 
המשמעות הגדולה ביותר. שאלות אינן מנוגדות לאמונה, אלא ודאות 

רדודה מנוגדת לאמונה".
צריך לחיות את התורה כדי להבינה - "התנאי השלישי הוא שצריך 
לחיות את התורה כדי להבין אותה... אין דרך להבין את השבת ללא 
שמירת שבת, אין דרך להעריך איך הלכות טהרת המשפחה מעצימות 
את הנישואין ללא הקפדה עליהן. רק ניתן להבין את היהדות מבפנים, 

כאשר משקיעים את עצמנו בתוכה". 
ההבנה ששאלות באמונה )שנשאלות כראוי( דווקא רצויות בעיני הקב"ה, 
מעמיקה את היסוד שהקב"ה מאמין בנו שנתמודד בכנות אפילו עם 
שאלות נוקבות ואדרבה מתוך כך האמונה שלנו תתעצם. שהרי האמונה 

אינה חוששת משאלות.

 Rabbi Jonathan Sacks, Celebrating Life: Finding Happiness In   :1. ראה
.Unexpected Places (Continuum: London 2003), A Question of Faith P. 79-81

 Rabbi Jonathan Sacks, The Chief Rabbì s Haggadah :2. תרגום חופשי )נ.ק( מאנגלית
(Collins, London, 2003) p. 108

hakdamotlaemunah@gmail.com :לתגובות

הציבור מוזמן לשיעור 'זום' שבועי בימי רביעי בשעה 20:30 בע"ה בנושא: 
'גמרא באמונה: סוגיות נבחרות במסכת בבא מציעא'. 

 beitmidrashti.co.il הרשמה ללא עלות באתר בית מדרשת"י
gemarabemunah@gmail.com בתוך: 'ודברת בם - שיעורים' או במייל
www.gemarabemunah.co.il 'וחפשו בגוגל: 'בית מדרש גמרא באמונה

קווים להגותו ולמורשתו של 
מו"ר הרב יונתן זקס זצ"ל
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לפרטים:
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   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
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להאיר ולהעיר את החיים שבנישואין

והשיב לב אבות 

יעקב ושושי נשואים כשלושים שנה. השקט 
בחדר יצר תחושת מועקה ואני חיכיתי. זו לא 
פגישה ראשונה. הם כבר יודעים שהאחריות על 
התקדמותם תלויה בשיתוף הפעולה ביניהם. אני 
מכוונת ומלווה בלבד. שושי ישבה בחוסר נוחות 
ואחר זמן מה אמרה בתרעומת: "תמיד אני צריכה 
להתחיל לדבר? ככה זה גם בבית. אם אני לא 
פותחת את הפה הבית מת. אח"כ יש לו טענות 
על מה שאני מדברת... נמאס לי!" יעקב הרים 
את עיניו ואמר בשקט: "אני מיואש ולא מאמין 
שתהיה מציאות של תיקון. אני מרגיש שהכול 
חשוך מסביבי ולא רואה אור בקצה המנהרה". 
"אתה אומר את זה כל הזמן", הגיבה שושי. "אז 
תתחיל לפזר את החושך שמסביבך... תעשה 
משהו ולא רק להתלונן... אני כל כך רוצה אור 
בחיים שלנו... אבל את שומעת ורואה... אין סיכוי. 
הבן אדם הזה סגור ומסוגר כחומת יריחו. מה 
שאני מנסה לשאול, לדבר, לא עוזר... אני צועקת 
ובוכה, והוא? נשאר אטום. לא מבינה איך יכול 

להיות בן אדם כזה. איפה הלב שלו?"
יעקב הפנה את ראשו לכיוון הנגדי. "את רואה?", 
אמרה שושי. "תראי איך הוא מפנה אלי את 
העורף בלי לומר מילה... תראי איזו קשיחות 

ורוע לב....".
יעקב פנה אלי ואמר: "המצב הזה כל כך כואב לי 
שאני לא מסוגל להתמודד איתה. היא ממציאה 
עלי שאני רע ואטום. כל הזמן לוחצת ודורשת 
ורואה רק את עצמה. היא חושבת שנועדתי לשרת 
אותה. אני המפרנס והיא מטיילת להנאתה ועוד 

דורשת וצועקת עלי כל הזמן...". 
"אני שומעת ממך שהשתיקות שלך נובעות מכאב 
ותסכול. זה נכון?" "נכון. הצעקות שלה גורמות 

לי להסתגר יותר. לא כי לא איכפת לי. אני חושש 
להסלים את המצב...", הוסיף יעקב.

"שושי, איך את מרגישה עם מה שיעקב אומר?" 
"אשרי המאמין", אמרה בנימת ביטול. "אז שיטפל 
בעצמו. זאת לא הבעיה שלי. שמעת איך הוא 
מתייחס אלי. שאני אנוכית ודורשת כל הזמן 
לעצמי. הוא לא מבין שאני מרגישה בודדה בבית. 
הוא לא רואה אותי בכלל. אני מנסה בכל מיני 
דרכים להעיר אותו. שיראה שאני קיימת, אבל 
הוא רואה רק שלילי ואני אוויר בשבילו. אז מה 
הוא מצפה? שגם אני אמות בבית בשקט הזה?"
"שושי, אני שומעת ממך שאת רוצה  תשומת 
לב וחיבור עם יעקב. ואתה מתוסכל, כי אתה 
לא מצליח להכיל את עוצמת רגשותיה וחושש 
לקלקל יותר... האם הבנתי אתכם?" שניהם הנהנו 

לאות הסכמה.
"שניכם כאובים ורגישים. לשניכם יש כוונות 
טובות ואינכם מוצאים את הדרך כיצד להתחבר 
זה לזה.  יש בכם נשמה גדולה ורגישה שרוצה 
למלא את ייעודה ולצאת מן הכוח אל הפועל 

ולהאיר את העולם. 
מזמינה אתכם שנתחיל להתבונן באור הקיים 
בכל אחד מכם, המוסתר ע"י התנהגות חיצונית 
הדדית שאינה מאפשרת לאור שלכם להיפגש 

ולאהוב באמת."
יעקב כאילו התעורר ופנה  אלי בתמיהה: "איך 
את חושבת שהיא רוצה להתחבר אלי, אם היא 
כל הזמן צועקת ודורשת ובורחת מהבית?!"  
הייתה לי תחושה שהמחשבה ששושי רוצה 
להתחבר אליו, הסירה חסימה שאפשרה לאור 

שלו להתגלות ולו במעט.
ביקשתי ממנו להישיר מבט אליה ולשאול אותה 

ברכות ובהתעניינות. שושי ענתה, שחלום חייה 
הוא שיראה אותה ואת רגשותיה. שיתעניין במה 
שעובר עליה... האווירה נעשתה רגועה יותר. 
יעקב שקע במחשבות וכעבור זמן מה אמר: 
"באמת אני לא מביא את עצמי. הערכתי תמיד 
את אבי שהיה שקט וסגור וכנראה למדתי ממנו. 
אמי הייתה הדמות הדומיננטית שגם היא דרשה 
מאבי... אני מגלה פתאום שאני משחזר את 
הזוגיות של ההורים שלי, למרות שהבטחתי 
לעצמי שזה לא יקרה". הגילוי של יעקב, גרם 
לשושי להגיב: "ואצלי היה ממש הפוך. אבי היה 
הדומיננטי השולט ואמא שלי הייתה כנועה. 
הבטחתי לעצמי שלא אהיה כזאת ולכן אני לא 
מוותרת . אני לא רוצה להיות כנועה ומסכנה 

כמוה...".
יעקב חיקה את אביו ושושי מרדה בדמות הנשית 
הכנועה. שניהם הבינו שהם אינם מביאים לידי 
ביטוי את אישיותם הייחודית. הגדרנו זאת 
כמטרת הפגישות. מכאן ואילך, הם למדו כיצד 
לפנות זל"ז , ללא פרשנות וקריאת מחשבות, 
אלא לברר ולהתעניין זה לזה ובעיקר לקחת 

אחריות עצמית על גילוי אישי/רגשי. 
החושך והשקט המתוח ביניהם, הוא בסה"כ העדר 
האור. בכל פעם שמסירים חסימות שנוצרו במשך 
החיים, אור הנשמה הולך ומתגבר, הולך ומתחבר. 

בליל של קולות קידם את פני. שניים שניים היו 
ישובים זה מול זה, מתנועעים לקצב ניגון מילולי. 
תמונה הזויה למי שאינו מכיר את החיים בישיבה. 
ואני עומד שם ומשתומם, מה לי ולמקום הזה. 
לימודים מעלים בראשי תמונה אחרת של אחד 
מול ציבור, אחד שהוא כל יודע. שהוא מספק 
מענה לתלמידים. אז מי כאן המורה, ומי התלמיד, 

ובעצם מה אני עושה כאן... 
"בוא", קורא לי נדב, חברי הטוב שעשה מהפך 
בחייו הנוחים, "נדבר עם הרב ויסדר לך חברותא". 
כבר ידעתי מהי חברותא אבל רציתי את נדב 
שיישב מולי. "שמע" אמר לי נדב "אני ואתה, זה 

לא יילך, פשוט לא יילך". 
רגלי שנתקררו, מבקשות לחזור אחורה. ושוב 
אני תוהה, למה אני צריך לשבת ולבזבז את זמני 
במקום הזה. נדב חברי הטוב שינה מסלול, ניחא, 

אבל בני הולך כעיוור בעקבותיו...
צליל הפלאפון הגיע בזמן. ביקשתי סליחה מנדב 
ויצאתי החוצה. הצתתי סיגריה. "כן חמוד", "אבא" 
התלהב הנער "שמעתי שיצאת לבדוק", "הממ... 
כן" ציננתי אותו "אינני שייך למקום הזה". בני לא 

התרגש "אבא, מה אתה מדבר. איך אתה קובע 
שאינך שייך? כולנו שייכים..."

מחשבותי מפליגות כמה שנים אחורה. הקטנצ'יק 
הזה, קל תנועה, עם בלורית זהובה שרוקדת עם 
הקפיצות הבלתי נלאות שלו שמקפיצות אותנו ואת 
המורים כמעט מידי יום ביומו במעשי השובבות 
שלו. הוא ודווקא הוא, הפך להיות פתאום כזה 
רציני עם כיפה ופלומת שפם שזה עתה החל 

לבצבץ, והוא מושך אחריו את כל משפחתי...
עובדות נקבעו בשטח. שבתי אז מן העבודה והבית 
היה כמרקחה, שני גברתנים מגולגלי פאות תפסו 
בעלות על המטבח ועשו בו כבשלהם. עיני תפסו 
כמה כלי מטבח, 'חסרי תקנה' זרוקים בשקית 
אשפה גדולה מחוץ לבית! לבי החל בוער בקרבי 
מעוצמת הכעס. ואשתי וילדי עומדים מולי עם 
ידיים פשוטות כאומרים זהו... והם עוד שולחים 
לעברי חיוכים מאוזן לאוזן. לשמחה מה זו עושה? 
לא יכולתי לעכל את זה. סובבתי אליהם את גבי 
ויצאתי את הבית. מה שהם עשו במטבח שלי, 
עשו גם בתוכי. פלשו לתוך חיי בכזאת חוצפה. 
משליכים משם את שהיה יקר בעיני. הרגשתי שאין 

זה עוד ביתי, ומשפחה שיכורה אינני רוצה... מובן 
שכעבור כמה שעות התעשתתי ושבתי. 

אולם נסתבר עם הזמן שמה שעשו במטבח בסופו 
של דבר נעשה גם בתוכי כשהשלתי מעלי בלי 
משים הנהגות ומחשבות מיותרות, אם כי הרבה 

יותר לאט ולא עד תום. 
לו יהי כן. אני חוזר לנדב. איני חייב דבר לאיש, 
אני מנחם את עצמי, ארצה, אפרוש מכאן בהקדם. 

לפחות אגיד שניסיתי. 
אני מתיישב, ומולי לא אחר מאשר הרב עצמו. 
דבריו מתיישבים להפליא על דעתי, וכל אימת 
שאני נובר ומוצא שאלות כדי לקעקע את דבריו, 
הוא לא נבהל ומשיב לי דברי טעם ומחייך, והחיוך 
הזה עושה לי משהו, וכבר מתפוגגים בתוכי חצי 

ההתנגדות... 

 *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

 יפה // סיפור
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שוטרת עצרה נהג שנסע במהירות מופרזת. שוטרת: כל הלילה אני 
מחכה לנהגים כמוך! נהג: נכון, ובגלל זה באתי הכי מהר שיכולתי ...

)מתוך פורום הבדיחות באתר(

ֶנֱאָמנּות

ַחָּייו ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֹלא ָהיּו ַקִּלים. ֶאָחיו ִהְתַעְּללּו ּבֹו ַעד ֶׁשהּוא 

ְּבֵבית  אֹותֹו  ְוָׂשמּו  ֲעִליָלה  ָעָליו  ֶהֱעִלילּו  ָׁשם  ְלִמְצַרִים,  ִנְמַּכר 

ַהֶּכֶלא ְלֶמֶׁשְך ָׁשִנים. הּוא ֹלא ָּפַגׁש ֶאת ָאִביו ְוָאִחיו ִּבְנָיִמין ְּבֶמֶׁשְך 

ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים. ָהיּו ְליֹוֵסף ִסּבֹות ֲחָזקֹות ִלְׁשֹּכַח ֶאת ֶהָעָבר ֶׁשּלֹו 

ּוְלֵהָהֵפְך ְלִמְצִרי ָּגמּור.

ּוְלָמֹסֶרת  ְלִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶנֱאָמן  ִנְׁשַאר  ָּכְך. הּוא  ָנַהג  יֹוֵסף ֹלא  ֲאָבל 

ֲאבֹוָתיו. ֲאִפּלּו ְלֶאָחיו ֶׁשָּגְרמּו לֹו ֶאת ָּכל ַהַּצַער הּוא ֹלא ֵהִׁשיב 

ִּכְגמּוָלם. ְלַאַחר מֹות ַיֲעֹקב, ָהַאִחים ָחְׁשׁשּו ֶׁשּיֹוֵסף ִיְתַנֵּקם ָּבֶהם 

'ַהַּתַחת ֱאלֹוִקים  ַעל ָמה ֶׁשֵהם ָעׂשּו לֹו, ֲאָבל הּוא ֵהִׁשיב ָלֶהם 

ַוֲאִפּלּו ִהְמִׁשיְך ַלֲעֹזר ָלֶהם ּוְלַכְלֵּכל אֹוָתם ְּבִמְצַרִים, ִעם  ֲאִני?', 

ָּכל ָמה ֶׁשהּוא ָּדַאג ָלָעם ַהִּמְצִרי ִמֹּתֶקף ַּתְפִקידֹו.

אֹותֹו  ְמֹאד,  ָּגדֹול  ֵעֶרְך  ִהיא  ֶׁשָּלנּו  ְוָלָעם  ַלִּמְׁשָּפָחה  ַהֶּנֱאָמנּות 

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ִמּיֹוֵסף. ִּבְזכּות ַהֶּנֱאָמנּות ַהַּׁשְרֶׁשֶרת ֶׁשל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ַּתְמִׁשיְך ְוִתְתַקֵּים ָלֶנַצח!

 חידת חדגא: יוסף אמר לאחיו: 'התחת אלוקים אני'. 
מי אמר למי משפט כמעט זהה )בספר בראשית(, ועל מה?

חידת פולקע: כיצד נקראים 'בני נינים' בפרשה?

1. כמה שנים חי יעקב אבינו במצרים?
2. באיזה גיל נפטר יעקב?

3. מדוע ׂשיכל יעקב את ידיו כשברך את אפרים ומנשה?
4. לאיזו חיה נמשל יהודה, ולאיזו חיה נמשל בנימין?

5. מי נמשל לנחש ומי נמשל לאיילה?
6. כמה שנים בכו המצריים על פטירת יעקב אבינו?

7. היכן נקבר יעקב אבינו?
8. האם פרעה הסכים שיוסף יעלה לקבור את אביו?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת ויחי תשפ"א
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פרשה מאירה

תשבץ בראשיתתשבץ בראשית תמונות בפרשהתמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות!

1

4

2

5
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שבצו את שמות כל פרשיות ספר בראשית!

3

6

9

110110

בראשית
נח

לך לך
וירא

חיי שרה
תולדות

ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי

יֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ַהַּתִּקיף

ֲאִני ָׂשֵמַח. ּתֹוָדה ָלֵאל ִמְלֶחֶמת 
ָהֶאְזָרִחים ֶּתְחַּדל. ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ִמְצָטֵרף 

ָבִטים ֲאֶׁשר   ֵאֵלינּו, ְוַיַחד ִאּתֹו ַּגם ָּכל ַהּׁשְ
ַּתַחת ַהְׁשָּפָעתֹו. ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָאנּו חֹוְזִרים 

ְלִהְתַאֵחד.
ִּפְתאֹום ִהְתָּפֵרץ יֹוָאב ֵּבן ְצרּוָיה ַׂשר 

ַהָּצָבא, ֶׁשָחַזר ִמִּמְלָחָמה.
- ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ָמה ָׁשַמְעִּתי?! ַאְבֵנר ֶּבן 

ֵנר ָהָיה ָּכאן??
- ֵּכן. ְּבַחְסֵדי ד' ָאנּו ִנְתַאֵחד. הּוא הֹוֵלְך 

ַעְכָׁשו ְלַדֵּבר ֶאל ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל.
- ֹלא ָנכֹון. ֵאיְנָך ַמִּכיר אֹותֹו?! הּוא ׂשֹוֵנא 

אֹוְתָך! זֹו ַּתְחּבּוָלה! הּוא ָּבא ְלַרֵּגל, ָלַדַעת 
ָמה קֹוֶרה ָּבַאְרמֹון, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַחֵּסל 

אֹוְתָך.
- ֹלא יֹוָאב. ַאְבֵנר הּוא ָאָדם ֵּכן...

 יֹוָאב ֹלא ָנַתן ִלי ְלַסֵּים ְּדָבַרי, ְוָיָצא 
ַהחּוָצה ְּבַכַעס ּוִבְטִריַקת ֶּדֶלת.

הּוא ַּתִּקיף ִמַּדי. ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַּגם הּוא 
ַצִּדיק, הּוא רֹוֶצה ְּבטֹוָבִתי ּוְבטֹוַבת 

ַהַּמְלכּות, ּומֹוֵסר ַנְפׁשֹו ַעל ָּכְך. ֲאָבל הּוא 
ַּתִּקיף ִמַּדי.  ָּכְך ֹלא ְמַנֲהִלים ַמְלכּות.

ֲאָבל ְּבָכל זֹאת, ְלטֹוַבת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֲאִני 
ַמְׁשִאיר אֹותֹו ַּבַּתְפִקיד. ִּכי ְלֵעת ַעָּתה ֹלא 

אּוַכל ִלְמֹצא לֹוֵחם טֹוב ָּכמֹוהּו.
ְנַקֶּוה ְלטֹוב ְּבֶעְזַרת ד'.

--------------------
שמואל ב  ג  כב-כו.  רש''י.  מצוד''ד.
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א. רופאים. על פי התורה סומכים על רופאים 
בענייני הלכה רבים, בין רופאים יהודים, בין 
רופאים גויים, כולל ענייני פיקוח נפש, כגון 
אכילה ביום הכיפורים )שו"ע או"ח סי' תריח(.

ב. ודאות הרפואה. ככל מדע, הרפואה אינה 
ודאי אלא ספק, השערה, ואכן היא משתנה 
מידי פעם )שו"ת דעת כהן סי' קמ(. בכל זאת, 
יש ללכת על פיה, שהרי גם על ספק פיקוח 

נפש מחללים שבת וכדומה.

ג. מחלוקת בין רופאים. כאשר יש מחלוקת בין 
רופאים, הולכים אחרי רוב מניין ורוב בניין, 
כלומר כמות ואיכות. )שו"ע או"ח סי' תריח(.

ד. מיעוט רופאים. אך אם יש פיקוח נפש, סומכים 
גם על מיעוט, כלומר אם הרוב אומרים שאינו 
חייב לחלל שבת, ומיעוט אומר שכן, אז הולכים 
על פי המיעוט )שו"ע או"ח שכט, ב(. וגם בספק 

ספיקא )שם ג(.

וזאת למה? כי בכל התורה, ד' גזר ללכת על פי 
רוב. ואם נהג כן, ובסוף התברר שאכל לא כשר, 
אין עוון בידו, כיון שסוף סוף עשה כרצון ד'. 
אבל אם הלך אחר רוב רופאים שאמרו שאפשר 
למול תינוק חולה, ובסוף התברר שהמיעוט 

צדק, והתינוק מת, הרי אי אפשר להחזיר נפש 
אחת מישראל לעולם )רמב"ם, הלכות מילה א, 
יח. כתב סופר, חולין ט, ב(. לכן חמירא סכנתא 
מאיסורא. ובפיקוח נפש לא כתוב רק 'ונשמרתם 

לנפשותיכם' אלא 'ונשמרתם מאוד'.

ה. קורונה היא מגפה. לעומת הטוענים שקורונה 
אינה מגפה, אלא מחלה לא יותר 

מסוכנת ממחלות אחרות, הנה 
הגדר של מגפה הוא מחלה 

מדבקת, שרבים חולים, ויש 
מתים )שו"ע או"ח סי' תקעו 
ומ"ב שם(. ואכן בארצנו נדבקו 
400,000 ומתו 3000. ובעולם 
נדבקו 80 מיליון ומתו מליון 

ושבע מאות אלף.

ו. רבנים התייחסו בחומרה. בכל הדורות היו 
מגפות וחכמים התייחסו בחומרה קיצונית, 
כגון תקנות רבי עקיבא איגר להגביל מספר 
המתפללים בבית כנסת ולהיעזר לשם כך 
בשוטרים מהמדינה, ואכן בזכותו היו מעט 
מתים מהיהודים, ועל כך קיבל מכתב הוקרה 

מהמלך )פסקים והנהגות כ.אגרת עב(.

ז. חיסון מסוכן. האם מותר לעשות חיסון שיש 
בו סיכון מסוים? כן. נפסק כבר לפני 200 שנה, 
נגד האבעבועות השחורות,  ביחס לחיסון 
שמותר להיכנס לסיכון מועט כדי להינצל 
מסיכון גדול )תפא"י יומא פ"ח בועז ג. עלים 
לתרופה לרבי אברהם המבורג, רבה של האג. 
כה"ח יו"ד קטז אות ס(. התברר שאין סיכון 
אצל מאות האלפים שחוסנו עד 
כה באותו חיסון שמביאים 
לארץ. ואכן רוב מניין ורוב 
בארץ  רופאים  של  בניין 
ובעולם, אומרים להתחסן.

ח. להמשיך להיזהר. עם הזמן 
נרדמים בשמירה. לא כן, תמיד 
ולהקפיד על כל  יש להיות ערני 
ההוראות. מסכה, רחיצת ידיים, מרחק שני 
מטר. ולא לסמוך על כך שעוד מעט יהיה חיסון 

לכולם.

ט. לא לזרוע ספקות. כל זמן שלא הוחלט, מותר 
ומומלץ להעלות סברות לכאן ולכאן, אבל אחרי 
שהוחלט בעד החיסון, יש לחדול מלבלבל את 
הציבור על ידי העלאת ספקות, ובכך לגרום 

צער ונזק.

י. להמשיך לבכות על המתים. בהתחלה כל מי 
שמת מקורונה עורר צער רב. עתה אחרי שמתו 
3000, התרגלו וכבר לא מתרגשים. זה נורא. 

כל נפש מישראל היא יקרה מכל. 

הרב שלמה אבינר

אין להיבהל מקיבוץ הפכים גדולים כפי המפורסם, כי כל הנראה לרבים כדברים חלוקים והפוכים 
הוא רק מפני קטנות שכלם וצמצום השקפתם, שאינם רואים כי אם חלק קטן מאד של השלמות 
העליונה, וגם זה החלק בצורה מקולקלת מאד. אבל בעלי הדעה המחוורת... תופסים את אוצרות 

הטוב שבכל מקום ומאחדים את הכל ביחד ביחודא שלים.
)ערפלי טוהר צח(

עשרת הדברות של המלחמה בקורונה

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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הרב חגי לונדין

סגירת מעגלים 
פרשת ויחי סוגרת את ספר בראשית. ספר בראשית מכיל את סיפורי-התשתית של 
האנושות, אבל למרבה הצער הסיפורים הללו מלאים באלימות, מתחים ומריבות. כבר 
בפרשת בראשית שואל קין שאלה מזעזעת: 'השומר אחי אנוכי?' הדברים ממשיכים 
במאבקים בין יצחק לישמעאל; יעקב ועשיו; ובני יעקב בינם לתוך עצמם. ניתן 
להתייאש מפתיחה כזו של הסיפור האנושי. אולם בפרשת ויחי אנו צופים בתקווה. 
כל בניו של יעקב מתאספים סביב מיטתו, קוראים קריאת שמע עם אביהם ומתבטאים 
על פי חז"ל - 'כשם שבליבך אינו אלא אחד אף בלבנו אינו אלא אחד'. האחווה בין 
האחים מחלחלת אף לארץ מצרים כולה שמבכה על מותו של יעקב; ובסופו של דבר 

יוסף ואחיו מתאחדים ביניהם ועונים שאכן כן -  'שומר אחי אנוכי!'.

לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין - 
ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ )!( למספר 0545753771
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