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ל"ג בעומר- החג של תורת הגאולה
הרב אורן טרבלסי

האמת על באמת
בשביל הנשמה // הרב ליאור לביא

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז
אורות הרב קוק // הרב יורם אליהו

ישראל מקדשים את הזמן
ממשנת הרצי"ה // הרב דוד לנדאו

בגללי/ בגללו בנישואין
זוגיות // אסתר אברהמי

האלימות הערבית
הרב שלמה אבינר

עבודת המידות ובריאות הנפש
ד"ר מיכאל אבולעפיה

יהדות באהבה
בס"ד | שבת פרשת אמור י"ח אייר ה'תשפ"א | גליון 1306 | נא לשמור על קדושת הגליון

יהדות באהבה
מכון מאיר

בהוצאת

באהבה ובאמונה
ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

 נכון לעכשיו

מנהיגות אוהבת וסבלנית
כל חברה וחברה זקוקה לאנשים בעלי שאר רוח שיאצילו מרוחם 
הטובה על החברה וישרו בה תחושת ביטחון שהיא הולכת בדרך 
הטובה והישרה. גם בישראל, הכהנים הם האנשים הקדושים שמאצילים 
מרוחם הטובה על האומה, והאומה מכבדת אותם ככתוב: "וקידשתו 
כי את לחם אלקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך" )ויקרא כא ח(. כפירוש 
רש"י, נהג בו קדושה לפתוח ראשון בכל דבר ולברך ראשון בסעודה. 
תפקידם של הכהנים לעבוד את ד' יתברך בבית המקדש ולמתק את 
מידת הדין בישראל "ולהורות את בני ישראל את החוקים אשר דיבר 
ד' אלהים ביד משה" )ויקרא י יא(. וכל זאת באהבה, כברכת הכהנים 
המברכים בכל יום "אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציונו לברך 

את עמו ישראל באהבה".

נכון לעכשיו, דורנו דור קיבוץ גלויות, דור המעבר מגלות לגאולה  
העובר משברים וקשיים גדולים בכלל ובפרט, זקוק הוא מאד למידת 
הסבלנות והסובלנות, לאהבה רבה, למידת החסד ולענווה הממתקת 
את הדינים ובונה את העולם )ע' הרב קוק אורות נג( - וזאת היא 
מלאכת הכהונה. ואכן בדורות האחרונים זכינו לשני כהנים גדולים 
המלווים את דורנו גם אחרי מיתתם – הרב ישראל מאיר הכהן זצ"ל – 
החפץ חיים – המלמדנו שמירת הלשון, והרב קוק זצ"ל הרואה והרועה 
הנאמן של דור הגאולה – המנהיג אותו באורותיו באהבה ובאמונה, 

עד לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

בציפיה לישועה השלמה
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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת 

שמואל בן יחיא ושמעה פנחס

אזכרה
במלאת 17 שנה לפטירתו של יקירנו 

אריאל הכהן ביגון ז"ל 
נעלה לקברו ביום ראשון כ' באייר בשעה 17.30 

בהר המנוחות
המשפחה

נרות  הדלקת 
 18:40 י-ם 
 18:58 ת”א 
18:51 חיפה 

שבת  מוצאי 
 19:57 י-ם 
 19:59 ת”א 
20:00 חיפה 

ביום רביעי כ"ד באייר יתקיים בע"ה במכון מאיר
יום עיון לקראת 

'יומה של ירושלים' 
בבית המדרש הישן.

בחסות משפחת ונגרובסקי לע"נ האם שרה ע"ה.

14:15 הרב ערן ישועה – ירושלים של זהב.
15:30 הרב זיו רוה – והנצח זו ירושלים.

16:30 הרב דוד לנדאו – ירושלים עיר הקודש.
17:30 הרב מאיר טויבר – ברכתה של ירושלים.           

18:30 הרב יורם אליהו – מה' באייר לכ"ח באייר -  
           מעלים בקודש.

20:10 ערבית.
20:30 הרב צבי נחשוני – ירושלים מקור החוסן.

< הכניסה למחלימים ולבעלי תו ירוק בלבד.
< השיעורים ישודרו בזום מזהה פגישה 555-111-5455

שבחי 
ירושלים 

את ה'
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הרב אורן טרבלסי

בל"ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, לכן נפסקים מנהגי האבלות. 
אך מעבר להפסקת האבלות זה גם יום של שמחה, יום ההילולא של רשב"י. 

מהי השמחה המיוחדת של יום זה? ומהי משמעות המדורות שנהגו ישראל 
להדליק בו?

הטעם הפשוט לספירת העומר הוא הכנה למתן תורה. ספר החינוך1 כותב: 
"נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, 

להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד". לפי זה נראה 
שגם ליום ל"ג בעומר שחל בספירה יש שייכות לתורה.

בספירת העומר אסור להסתפר. הטעם הפשוט לכך 
הוא משום האבל על תלמידי רבי עקיבא, ואמנם 
האר"י הקדוש מוסיף בזה ביאור. תורתו של רבי 
עקיבא משולה לשערות. הגמרא2 אומרת שרבי 
עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים 
של הלכות, שנאמר "קווצותיו תלתלים שחורות 

כעורב". כוונת הגמרא, שבתורה יש ריבוי גדול של 
הלכות שנדרשות מכל חלק בתורה, גם מתגי האותיות, 

והשערות שבגוף האדם מבטאות ריבוי זה. טבע השיער 
הוא לצמוח ולגדול עד שהאדם מסתפר. כך התורה הולכת 

וצומחת, מתרבה ומתפשטת בהלכות ובפרטים כמעט בלי גבול. 
לפי הבנה זו מתבארת המשמעות לאיסור התספורת. תלמידי  רבי עקיבא 
היו שייכים לבית מדרשו  של רבם שהיה עוסק בדרישת ההלכות והפרטים 
שבתורה, ובמיתתם נוצר חיסרון בכוח של ריבוי פרטי התורה. לכן כותב 
האר"י הקדוש3 שאסור להסתפר בתקופה שבה מתו תלמידיו, משום 
שעלינו להדגיש את החיסרון שבתורה שנוצר בעקבות מות התלמידים: 
"והנה  רבי עקיבא, היה דורש סוד קוצין אלו, בסוד דורש כתרי אותיות, 
ולכן לפי שמתו תלמידיו, אסור להסתפר בימים האלו. והיה דורש תלי תלין 

של הלכות על כל קוץ וקוץ, מעין קצותיו תלתלים, הנרמזין בשערות".

מלבד ריבוי הפרטים יש בתורה גם צד שני, והוא נשמת התורה. יש לתורה 
זרם כללי שזורם בכל פרטי המצוות הסעיפים וההלכות. היה מקום לחשוב 
שכל חלק בתורה עומד בפני עצמו ובתחומו בלי קשר לשאר החלקים, 
למשל שאין קשר בין הלכות שבת תפילה ופסח. אך לא כך, לכל הסתעפות 
הפרטים שבתורה יש שורש אחד שממנו נובעים כל הפרטים וההלכות. 
זה הזרם הכללי של התורה, נשמת התורה. הרב קוק זצ"ל4 כותב שזו 
תורת ארץ ישראל: "הזרם הא-לוהי הכללי הזורם בכל חלק מחלקי התורה 
ונותן להם חיים, הוא מצוי להיות מושג יפה רק פה על אדמת הקודש. 
ובתוך פרטי פרטיות ההלכות שואפת היא חכמת ארץ ישראל להתגלות 

בהדר גאון עוזה".

כשעוסקים בפרטים הרבים המסתעפים ומתרבים כל העת כמו השערות, 
מרגישים שהולכים בחושך. כמו שבא הרמז בפסוק שהתלתלים שחורות 
כעורב כלומר חשוכות. כל פרט חשוב, אך הוא עומד לעצמו ולא מזהים 
את האור המחיה שזורם בו. זה מתאים לתורת הגלות, כפי שמעיד הש"ס 
על עצמו "במחשכים הושיבני - זו תלמודה של בבל"5. אך כשעוסקים 
בתורת ארץ ישראל כל הפרטים מאירים מתוך האור הכללי שבה. שיאה 
של תורה זו היא תורתו של רשב"י, תורת ספר הזוהר שכשמה כן היא, 

זוהרת ומאירה את הכול. 

השם משמואל6 כותב שכמו שבשליש האחרון של הלילה מתחילה הארת 
היום להאיר, כך גם בשליש האחרון של הספירה מתחילה הארת התורה של 
שבועות להאיר. ושליש זה מתחיל בל"ג בעומר. לפי זה מובן מנהג ישראל 
להדליק מדורות בל"ג בעומר. האומה יודעת באופן ספונטני לבטא כלפי 
חוץ את מה שמתרחש בפנים. המדורות מבטאות את הבחינה המיוחדת של 
התורה שמתגלה ביום זה. תורתו של רשב"י היא מדורה רוחנית, שמאירה 

את חושך הפרטים, וחושפת את הקשר הכללי המאיר בהם. לכן בליל ל"ג 
בעומר אנו מדליקים מדורה גשמית שמאירה את חשכת הלילה.

"לב" הימים הראשונים בספירה הם כנגד ריבוי הפרטים שבתורה שנמשלו 
לשערות, לכן בהם לא מסתפרים. ומיום לג לעומר מתחיל להאיר החלק 
השני של התורה, נשמת התורה, לכן בו מדליקים מדורות. לא במקרה 
גלגלה ההשגחה שרשב"י יפטר מהעולם דווקא ביום זה. וכיוון שיום 
פטירת הצדיק הוא זמן שמסוגל לתורתו להתפשט ולהיקבע 

בלבבות אנו שמחים ביום פטירתו.

בימינו זכינו לגלות שחודש אייר הוא החודש המסוגל 
לגאולה. יום העצמאות חל בתחילתו ומציין את 
הקומה הלאומית שנולדה בישראל, ויום ירושלים 
חל בסופו ומציין את קומת הקודש שצריכה להופיע 
בגוף הלאומי. מתוך הקשר זה ניתן להבין יותר את 
עניינו של ל"ג בעומר. גם הוא חג של גאולה, החג 
של תורת הגאולה. לכן ממוקם בחודש אייר בין שני 
חגי הגאולה. התורה יוצאת מהחושך והעיסוק רק 
בפרטים "משנחרב ביהמ"ק אין לקב"ה בעולמו אלא ד' 
אמות של הלכה בלבד". ומתחדשת נשמת התורה הכללית, 
תורת ארץ ישראל שנקראת "טוב" )וזהב הארץ ההיא טוב- זו 
תורת א"י7(. ומתחדשת  "טוב" ימים לפני חג מתן תורה. ורמוזה במילה 
ה-לג בתורה שהיא המילה "טוב" בפסוק "וירא אלוקים את האור כי טוב".

1.  מצוה שו
2.  כט:

3.  שער ספירת העומר,ז
4.  אורות התורה יג,ה

5.  סנהדרין כד.
6.  פרשת אמור

7.  בראשית רבה

ל"ג בעומר
החג של תורת הגאולה

 "ְּבׁשּוב ה' ֶאת־ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים"

יום עיון בנושא:

יום הזיכרון ליהודי אתיופיה 
החל ביום ירושלים

יתקיים בע"ה ביום חמישי כ"ד אייר תשפ"א
במכון מאיר בבית מדרש הישן.

14:15 – 14:00 פתיחה
15:00 - 14:15 מר דניאל לימור סוכן המוסד בעת מבצע עליית יהודי אתיופיה

15:15 - 15:00 מצגת על קייס תפסהקו פיקדו זצ"ל שלמד במכון
16:00 - 15:15 דברים על הקייס ועל פועלו מפי בנו מר מלקו פיקדו

17:00 – 16:00 הרב יגאל לוונשטיין ראש המכינה הקדם צבאית בני-דוד 
17:30 - 17:00 הרב דב ביגון שליט"א ראש ישיבת מכון מאיר

18:15 – 17:30 הרב ליאור נגסה רב קהילת שיבת ציון ברחובות
19:00 – 18:15  יאסו דג'ן תלמיד בכולל הלכה 'מאירים בביתא ישראל'

19:15 – 19:00 סיכום 

יום העיון לעילוי נשמת 
קייס תפסהקו פיקדו זצ"ל 

קייס הדנה רפאל טקויה זצ"ל 
שנפטרו השנה.
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נאמר בפרשה "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות 
נר תמיד". ומובא בשולחן ערוך, שיהיה האדם זהיר לעשות לשבת נר יפה, 
ושמן זית מצווה מן המובחר. ביאר המשנה ברורה )סימן רס"ג ס"א( שנאמר 
בש"ס שזוכה האדם עבור זה "לבנים תלמידי חכמים כמו שכתוב, 'כי נר מצוה 
ותורה אור' ע"י נר מצוה של שבת בא אור התורה, ולכן ראוי שתתפלל האישה 
אחר שתגמור ההדלקה והברכה שייתן לה הקב"ה בנים זכרים מאירים בתורה".

אנו נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר שכל מהותם הכנה ראויה למתן 
תורה, ימים אלו מופיעים בתוך ימי המועדים, מה שמלמד על גדלותם, כך 
כותב השפת-אמת "שהמה ימים טובים כמו חול המועד שיש קדושה לפניהם 
ולאחריהם מיציאת מצרים ועד קבלת התורה והימים הללו מסיעין טהרה... 

וכל השנה תלוי באלה הימים". 

מובא במדרש שכשבא הקב"ה לתת תורה לישראל אמר להם, אני נותן 
לכם תורה, הביאו לי עֵרבים טובים שתשמרו אותה ואני אתן לכם, אמרו 
ישראל אבותינו ערבים, ולא קיבל זאת הקב"ה, אמרו נביאנו ערבים, ולא 
קיבל "אמרו הרי בנינו ערבים אותנו, אמר הקב"ה אלו ודאי ערבים טובים על 
ידיהם אתננה לכם, כמו שכתוב 'מפי עוללים וינקים יסדת עוז' ואין עוז אלא 
תורה..." ומסיים המדרש "לפיכך צריך אדם להכניס בנו לתורה ולחנכו בלימוד..." 

)מדרש רבה. שיר השירים(.

מרן הרב קוק כתב שבעת הגאולה חייבים אנו לדאוג לחינוכם הנכון של 
ילדי ישראל "על כן באהבת עמנו וארצנו, אנו חייבים להתחזק ביותר לייסד 
את החינוך שביישוב החדש החביב, על היסוד הישראלי הטבעי, על יסוד כזה 
שנהיה בטוחים שהילד היהודי יהיה... איש יהודי שלם, טוב לעצמו, גם טוב 
לעמו ונאמן לארצו באמונתו אמת – הכלל – טוב עם אלוקים ועם אנשים" 
)מאמרי הראיה, 229(. וכיצד עושים זאת? שואל הרב ומשיב, שראשית כל 
צריך לברר האם הילדות היא רק הכשר לאישיות האדם שתתפתח באמת 

בגדלותו, או שיש לה ערך כביר בפני עצמה. אם מעמידים את ערך החיים 
רק על עבודה או פרנסה, אז אין לילדות ערך עצמי, אבל כאשר מעריכים 
את החיים לפי הטוהר שבהם, לפי הטוב והחסד שנמסך בקרבם אז הילדות 
אינה רק הכשר לאישיות, "כי אם חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה, ולפעמים 
תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים, ולכן התינוק כשיחונך כראוי 
- כמה קדושה ותום, כמה טהרה ומדות נעלות, נמצא בנפש הנקייה והאהובה 

הילדותית שבקרבו".

ובאגרת החינוך המפורסמת )איגרת קע( כתב הרב זצ"ל שלתכלית שמירת 
התום והטוהר הזה "דרוש תלמוד קבוע, משחר טל הילדות של האדם, ולכן 
לקח מקום בראש בחינוך הישראלי - תלמוד תורה, ודווקא תלמוד תורה ולא 
ידיעות אחרות, שאין מטרתם כי אם להכשיר  את האדם למשימות החיים, ולא 

לעשותו טוב וישר לפני ה' ואדם".

בעומדנו בשיא ההכנות לקראת מתן תורה עלינו לזכור 
שילדינו הם העֵרבים לקבלת התורה שלנו, ועלינו לדאוג 
לקיום הערבות הזו ולחנכם במסגרות היותר מתאימות 
לתום והטוהר הגנוזים בהם שעל ידי כך יוציאו מהכוח 

אל הפועל את המידות הטובות והישרות הללו.

מניסיון של לימוד תינוקות של בית רבן במשך עשרות 
שנים, יודע אני עד כמה יסודות אלו עומדים לו לאדם 

במשך שנות חייו, והגירסא דינקותא של 
שנים אלו, מופיעה לעתים 
אחרי שנים רבות, ומאירה 
לו את הדרך במעלה ההר, 
לחיים של טוהר וקדושה.

 הרב יורם אליהו 

אורות הגאולה
הרב קוק זצ"ל

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז

ממשנת הרצי"ה
 בסוף פרשתנו נמצאת פרשת המועדים. אחת  הרב דוד לנדאו

של  זה  לעניין  קשורה  ישראל  של  ההגדרות 
מקראי קודש. זכינו לברכה 
מיוחדת: "מקדש ישראל 
והזמנים", נוסח שמתברר 
במקורות חז"ל בגמרא1. 
לכאורה יש כאן שני דברים: 
ד' מקדש את ישראל, ונוסף 
לכך הוא מקדש את הזמנים. 
והרי "אין חותמים בשתים", 

כפי ש"אין עושין מצוות חבילות חבילות"? למה 
החיפזון הזה, האם אין זמן לברך קודם על דבר 
אחד ואחר כך על השני? הגמרא מעירה כאן הערה 
הלכתית שמהווה בירור יסודי מעמיק ונפלא. אין 
כאן ברכה לרבונו של עולם על שני דברים שונים, 
אלא על דבר אחד. ד' מקדש את ישראל, ונתן כוח 
מיוחד של קדושה בעם ישראל ובבית של ישראל, 
ומכוח קדושה זו שניתנה בישראל הם מקדשים את 
הזמנים. ישראל הם "דקדשינהו לזמנים". קדושת 
המועדים מופיעה דרכנו ולא ישירות מד'. מזה 
נובע החילוק שבין שבת ליום טוב. קדושת השבת 

היא קדושה אלוקית, היא "שבת לד'"2, מעין עולם 
הבא. לעומתה, קדושת המועדים נמשכת מתוך 
ומכוח התורה  קדושתנו 
בישראל. מתוך שד' מקדש 
את ישראל, יש לישראל כוח 
כפי  הזמנים,  את  לקדש 
שנאמר בפרשתנו: "אלה 
מועדי ד' מקראי קֹדש אשר 
תקראו אֹתם במועדם" - 

אתם תקראו אותם3.
 קיימות נוסחאות פילוסופיות רבות לגבי מהות הזמן, 
אבל באופן כללי ניתן לומר שהזמן הוא קשר האדם 
עם העולם. אנו נמצאים בעולם במסגרת של זמן. 
מציאות הזמן נובעת מהעובדה שיש אדם בעולם. 
כשקשר זה מקבל קדושה - כל מציאות האדם 
בעולם מתקדשת. ישראל מקדשים את הזמנים, זאת 
אומרת: את כל מציאות האדם בעולם. זהו עניינם 
של ישראל: ליצור קדושה בעולם ובמציאות האדם 
בעולם. כל סדר יציאת מצרים ומתן תורה מגיע 
לשכלולו הגדול בכוח הקדושה הטבוע בישראל, 

אשר מתוכו מקדש הוא את העולם ואת הזמן.

 כל עניינו של ישראל מופיע בכפליים. "אחת ִדבר 
אלקים, שתים זו שמענו"4. יש שני סוגי בני אדם: 
האדם לפני היותו מסובך בדרך, והאדם בדרך. כנגד 
שני חלקי חיים ומציאות אלו, הכרחי שתהיינה 
שתי פרשיות מיוחדות על סידור המועדים, בשני 
חלקי תורה שונים: פרשת המועדים ב"אמור" לפני 
המדבר, ופרשת המועדים ב"פינחס" במדבר. אין כאן 
כפילות דברים, כמו שניתן לחשוב מתוך שטחיות, 
אלא בירור איך ישראל מקדשים את הזמן בבית 
ואיך בדרך. "שמות-ויקרא" הוא עניין אחד אשר 
לקראת סופו מופיע עניין הזמנים, ובמקביל לכך, 
לקראת סוף חומש הדרך חוזרת פרשת המועדים 

של קידוש ישראל את הזמנים5.

1. ברכות דף מ"ט עמ’ א’.
2. שמות כ’ י’.

3. ראש השנה דף כ"ה עמ’ א’.
4. ע"פ תהלים ס"ב י"ב.

5. ע"פ שיחות הרצ"י ויקרא עמ’ 221-3.

ישראל מקדשים את הזמן
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היה היה איש שטייל ברחובותיה הצרים של עיר קטנה. הוא לא מיהר והתעכב 
כמה רגעים מול כל חלון ראווה, מול כל חנות, בכל כיכר. הוא פנה באחת 
הפינות ומצא את עצמו לפתע מול חנות צנועה שסככתה לבנה. הוא התקרב 
לחלון הראווה והצמיד בסקרנות את פניו לזגוגית כדי להשקיף לתוך חלון 
הראווה החשוך... בפנים הוא ראה רק מוט ומעליו שלט קטן כתוב בכתב יד: 

חנות האמת
האיש היה מופתע. הוא הבין שזה שם בדיוני, אבל לא היה מסוגל לדמיין 

מה מוכרים שם. 
הוא נכנס. 

הוא ניגש לגברת שבדלפק הראשי ושאל: "סליחה, זו חנות האמת?"
"כן, אדוני. איזו אמת אתה מחפש? אמת חלקית, אמת יחסית, אמת סטטיסטית, 

אמת מוחלטת?"
"אמת מוחלטת", ענה האיש בלי היסוס.

אני כל כך עייף משקרים וזיופים, הוא חשב. אני לא 
רוצה יותר הכללות או הצטדקויות, שקרים או בגידות. 

"אמת מוחלטת," הוא חזר בתוקף. 
"טוב אדוני. בוא אחרי."

הגברת ליוותה את הלקוח למחלקה אחרת ובהצביעה 
על זבן שפניו חמורי סבר אמרה לו: "האדון ישרת אותך".

הזבן התקרב וחיכה שהאיש ידבר. 
"אני בא לקנות את האמת המוחלטת". 

אה. סלח לי, אבל אדוני יודע מה המחיר?"
לא. מהו? הוא ענה מתוך שגרה. למעשה הוא ידע שהוא מוכן לשלם כל 

מה שיידרש תמורת כל האמת. 
"אם תיקח אותה," אמר הזבן, "המחיר הוא שלעולם לא תחיה עוד בשקט."
צמרמורת עברה בגבו של האיש. הוא מעולם לא העלה בדעתו שהמחיר 

יהיה גבוה כל כך. 
"תוד... תודה... סליחה..." הוא מלמל.

הוא הסתובב ויצא מהחנות בראש מורכן. 
הוא חש קצת עצב כשנוכח שהוא עדיין לא בשל לאמת המוחלטת, שהוא 
עדיין זקוק לשקרים אחדים למצוא בהם מפלט, לכמה מיתוסים ואידיאליזציות 
שישמשו לו מפלט, לכמה הצטדקויות כדי שלא יצטרך להתמודד עם עצמו...

"אולי בעתיד," הוא חשב. 
)על פי סיפור מאת הסופר אנתוני דה מלו, מובא בספר "מי אתה?, סיפורו של טיפול" 

חורחה בוקאי(

***
ל"ג בעומר הוא חג פלאי. מאות אלפי יהודים עולים לציונו של הרשב"י לשמוח 
בשמחה שקצת קשה להגדיר אותה. במה שמח היהודי הפשוט שמעולם לא 
למד קבלה? במה שמחה האישה שהזוהר הקדוש הוא לא בדיוק מהספרים 

העולים על שולחנה ושבכל זאת מדליקה נר לזכר הצדיק ממירון? 
נדמה לי, שסוד שמחת הילולת רבי שמעון טמון בסודה העמוק של חכמת 
הקבלה, "חכמת האמת". חכמת הקבלה איננה רק סכום ידיעות מסוים אודות 
העולמות העליונים, הספירות, השורשים הרוחניים של העולם הזה. היא מכונה 

"חכמת האמת" כיוון שהיא לא מתפשרת עם המציאות החלקית החסרה. 
היא מבטאת את ההשתוקקות לאמת האלוקית שעומדת ביסוד כל היש. 

ממש כמו הסיפור המפורסם על שלושת התנאים הקדושים, היושבים 
ומדברים אודות מלכות רומא )שבת לג, א(. רבי יהודה בר עילאי פתח 
ואמר: "כמה נאים מעשיה של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו 
מרחצאות". רבי יוסי שתק. ואילו רבי שמעון אמר: "כל מה שתקנו לא תקנו 
אלא לצורך עצמן, תקנו שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן בהם 

עצמן, גשרים ליטול מהם מכס". 
בהיוודע הדיון הסוער למלכות רומי, גזרו: "רבי יהודה ששיבח – יתעלה. 
רבי יוסי ששתק – ייענש בגלות. ורבי שמעון שגינה – ייהרג. והשאר – כמו 
שאומרים הוא היסטוריה. האם רבי יהודה ורבי יוסי לא הסכימו לדברי רבי 
שמעון חברם? בוודאי שהסכימו ברמת העיקרון. אבל העדיפו לראות צדדים 

אחרים של התמונה, שבוודאי גם הם נכונים. 
אבל רשב"י האיר את אור האמת. את השאיפה המוחלטת 
שאיננה מוכנה להתפשר עם המציאות בחלקיותה. לא  
אמת חלקית, לא אמת יחסית, לא אמת סטטיסטית. אמת 
על באמת. אבל המחיר שלה הוא שאיתה – לעולם לא 
תחיה עוד בשקט. "תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש 
מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא 
נתנן אלא על ידי יסורין; אלו הן: תורה, וארץ ישראל, 
והעולם הבא" )ברכות ה, א(. כל קניין אמיתי, פנימי, 

מחייב עמל ומאמץ. ייסורים. 
הרב שטיינזלץ זצ"ל נהג לומר: "אש לא יכולה לנוח". והפלא הוא שבכל יהודי 
יש את שלהבת האש היוקדת הזאת שמרצדת בפנים ללא מנוחה ושואפת 
כל הזמן למעלה. ללא שקט חלקי ומדומה. שלהבת שאיננה מחפשת שלווה 
ומנוחה אלא חיי אמת. חיים ששווה לחיות למענם. חיים של מסירות, חיים 
של משמעות. "חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים". אלו לא חיים 
המסתפקים בהווה אלא חיי העתיד. חיי העולם הבא. ובכל יהודי ויהודייה יש 
את השתוקקות הזאת, את האש הזאת, שתוקד עד ביאת המשיח. אש האמת.

ואם לא בהווה, בוודאי בעתיד. 

הרב ליאור לביא

בשביל הנשמה
האמת על באמת

 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÈÂÏÚ Ï˘ ˙ÈÚÂ·˘ ‰ˆÙ‰ £

 ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÒÎ‰ È˙· ÏÎ· ÌÂÒ¯ÙÂ £

 ˙ÒÎ‰ È˙·· ˙ÂÚ„ÂÓ ˙˜·„‰ £

 ÌÈÈ˙„ ÌÈÊÂÎÈ¯·Â £

ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ¯È˘È ¯ÂÂÈ„ £

∫˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â˜Ù‰
 ¨ÒÂÙ„Â ÒÂÙ„ Ì„˜ ¨·ÂˆÈÚ

 ÔÂÏÈÈ· ÌÈ¯ˆÂÓ ÛÂËÈÚÂ ÛÂÒÈ‡
 ¨˙ÂÎÈÒ· ˜Â„È‰ ¨‰ÓÊ‰ ÈÙÏ
ÌÈÂÏÚÏ ÌÈË¯ÒÈ‡ ˙ÒÎ‰

øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙· ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯

„¢Ò·

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙·øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙· ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯ ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯

„¢Ò·

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘ Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘

 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
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מסכת בבא מציעא

תקפו כהן, טובת הנאה וחדוות הנתינה
מבוא

סוגיית 'תקפו כהן' היא אחת הסוגיות הסבוכות 
בש"ס, עד כדי כך שהש"ך כתב ספר שלם העוסק 
בדיני תפיסה וספיקות. יחד עם זאת, במאמר 
זה רק נתייחס לנקודה אחת קטנה מתוך סוגיה 

גדולה זו – טובת הנאה.
בסוגייתנו )ב"מ ו, ב( מובאת משנה ממסכת טהרות 
לגבי ספק בכור ]=כגון בהמה שילדה ואין ידוע 
אם בכרה כבר אם לא[. נחלקו בשאלה מה הדין 
אם הכהן חטף את הספק בכור מיד הישראל – 
האם מוציאין מידו או לא? רב המנונא סובר שאין 
מוציאין מידו ואילו רבה סובר שמוציאין מידו. 
התוספות בסוגייתנו דן בשיטת רב המנונא ומקשה 
מדוע אין מוציאין מידו? והרי הבעלים רשאים 
לתת את הספק בכור לכהן אחר! באחד מתירוציו 
התוספות אומר שאמנם לא מוציאין מידו של 
הכהן, אך מכל מקום הכהן מחויב לפצות את 
הבעלים עבור טובת ההנאה של הבעלים שנגזלה 

מהם עקב תקיפתו. 
נצא למסע קצר במקורות לנסות להבין מהי 

טובת הנאה? 

טובת הנאה
מצאנו שתי שיטות בהגדרת 'טובת הנאה': השיטה 
הראשונה היא שמדובר בכסף שהבעלים היו 
יכולים לקבל מאוהבו של הכהן אם יתנו לכהן 
מסוים את מתנות הכהונה. אך ישנה גם שיטה 
שניה שמדובר באפשרות לתת לכל כהן שירצו 

את מתנות הכהונה. 
נחלקו בהגדרה זו בתלמוד הירושלמי )דמאי ו, ב(: 
לשיטת רבי יוסי ב"ר חנינא האדם רשאי לקבל 
טובת הנאה כספית עבור נתינת מעשרותיו לכהן 
מסוים שהרי נאמר 'ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו'. אך 
לשיטת רבי יוחנן האדם אינו רשאי לקבל טובת 

הנאה כספית עבור נתינת מעשרות. וכיצד יסביר 
פסוק זה? "יתנם לכל מי שירצה" - לשיטת רבי 
יוחנן פירוש הפסוק הוא שהרשות של האדם 

לתת את מעשרותיו לכל כהן שירצה. 
נראה שהגישה הראשונה הולכת בעקבותיו של 
רבי יוסי ב"ר חנינא שטובת הנאה היא כסף ואילו 
הגישה השניה הולכת בעקבותיו של רבי יוחנן 
שטובת הנאה היא הרשות לתת את המעשרות 

לכל כהן שירצו. 

שליטה בנתינה היא טובת הנאה
רבי יוחנן גם מתייחס למושג טובת הנאה אך הוא 
סבור שההנאה מתבטאת בכך שהבעלים רשאים 
לתת בחופשיות את מתנות הכהונה לכל כהן שירצו 
אפילו ללא תמורה. ניתן להבין את שיטת רבי יוחנן 
לעומק יותר לפי דברי הרש"ר הירש על הפסוק 
"ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן ַלּכֵֹהן לֹו 
ִיְהֶיה" )במדבר ה, י(: "זכות השליטה של הבעלים 
בקדשיהם קרויה טובת הנאה...כללו של דבר: אדם 
זכאי 'להיטיב' עם כל כהן שיבחר בו ולאפשר לו 
"ליהנות" מקדשיו; וזכות זו קרויה "טובת הנאה". 
הרב הירש מסביר שהפסוק מלמדנו שיש לבעלים 
את הזכות לתת את מתנות הכהונה לכל כהן שירצו. 
הזכות הזאת מבטאת את השליטה של הבעלים 
במתנות הכהונה. שליטה זו מוגדרת 'טובת הנאה' 
ללא קשר בהכרח לתמורה כספית כלשהי שיקבלו. 
העבודה שהבעלים רשאים לתת באופן חופשי היא 

בעצמה הנאה עבורם.

מי מקבל יותר: הנותן או 
המקבל?

נוכל לבנות קומה נוספת מעל לדבריו של הרב 
הירש: כאשר אנו מדברים על טובת הנאה של 
הבעלים לתת את מתנות הכהונה לכל כהן שירצו, 
המסקנה המתבקשת היא שהנתינה העצמה היא 

טובת ההנאה הגדולה ביותר. אנו מוצאים מספר 
דוגמאות לכך:  

א. חז"ל אומרים ש"יותר ממה שבעל הבית עושה 
עם העני העני עושה עם בעל הבית" )ויק"ר לד(. 
אפשר לחשוב שהעני הוא זה שמקבל הכי הרבה 
והרי בעל הבית עושה עמו חסד, אך חז"ל מלמדים 
אותנו אחרת – מי שבאמת עושה את החסד הגדול 
ביותר הוא דווקא העני שמאפשר לבעל הבית לתת 
לו. אם כן, חדוות הנתינה היא ההנאה הגדולה ביותר.
ב. במסכת קידושין )ז, א( נאמר בשם מר זוטרא 
שאשה רשאית להתקדש בנתינת מתנה לאדם חשוב 
ואם כן נתינת המתנה וקבלתה ע"י האדם החשוב 
נחשבת כקבלת פרוטה לפחות עבור אותה האשה. 
ולכן, לעיתים הנתינה משמעותית יותר מהקבלה. 
מסקנת הדברים היא שלעיתים הנתינה עצמה נחשבת 
טובת הנאה. אם כן, הנתינה היא זכות גדולה בין אם 
מדובר בנתינת מתנות כהונה או צדקה. הגישה 
הנפשית שלנו בנתינה צריכה להיות כזאת שלא אנו 
עושים עם המקבל טובה, אלא הוא עושה עמנו טובה 
בכך שהוא מאפשר לנו לתת ועל ידי כך ללכת בדרכיו 

של הקב"ה )ראה הקדמת 'שערי יושר'(.

לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com 

הציבור מוזמן לשיעור ייחודי המשלב למדנות 
ישיבתית עם עומק אמוני ושאלות קיומיות. 
השיעור מתקיים ב'זום' בימי רביעי בשעה 20:30 
בע"ה. חפשו בגוגל: 'בית מדרש גמרא באמונה' 
.)www.gemarabemunah.co.il( 
להצטרפות לקבוצה השקטה סרקו את הברקוד.

 סדרת 
'גמרא באמונה'

חלק י"א

נתן קוטלר

הרב חגי לונדין

להיות קוצר בשדה 
באמצע פרשת אמור, לאחר תיאור חג השבועות, מופיע פסוק שלכאורה 
לא קשור: "ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך ולקט קצירך 
לא תלקט" )ויקרא כג, כב(. למה דווקא פה התורה מוצאת לנכון לחזור 

על מצוות פאה ולקט? 
מצוות הפאה )להשאיר צד לא קצור בשדה לעניים( ולקט )להשאיר לעניים 
שיבולים שנופלות תוך כדי קצירה כדי שילקטו אותן( - הן דרך משונה 
לתת צדקה. לכאורה היינו מצפים שמצוות צדקה המובחרת תהיה לתת 
לעניים את השיבולים באופן מרוכז ומסודר במקום שהם עצמם יצטרכו 
לקצור וללקט אותם בשמש הקופחת. אולם מצוות הלקט והפאה מלמדות 
אותנו מהו הכיוון במצוות הצדקה בפרט ובעבודת ה' בכלל - בעל הבית 
פונה אל העניים ואומר להם: אל תעמדו בצד! זה לא שאני קוצר שיבולים 
ונותן לכם נדבה - בואו יחד)!( נעבוד בשדה ונחלק בינינו את התבואה. 

צדקה מלשון 'צדק'. אנחנו שותפים. המסכנים בחברה הם לא נטל - הם 
חלק מאיתנו. גם במגילת רות )שנקרא אותה בשבועות( מתואר התהליך 
שעוברת רות - גיורת זרה - שאט אט עובדת בשדה יחד עם הקוצרים עד 
שהופכת להיות חלק מהם, מכירה את בועז, וממנה צומחת מלכות בית דוד. 
בזוהר הקדוש נאמר שתלמידי חכמים הם 'מחצדי חקלא' )קוצרי השדה(. 
הדרך ללמוד תורה, להגיע למתן תורה בחג השבועות; לעבור את ימי ספירת 
העומר - היא לא בקבלת מתנת חינם אלא האדם עצמו נהיה קוצר בשדה. 
"יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך". להיות 'שותפים' לקדוש ברוך הוא.

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

  לב
הפרשה
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בגללי/ בגללו בנישואין א'
בקשיים  ביותר  הבולטות  התופעות  אחת 
האשמות הדדיות. ההאשמות  הזוגיים, היא 
הללו מתבטאות בכל תחומי החיים המשותפים. 
להאשמות ההדדיות יש מקורות שונים שיוצרים 

אותן.  
• האשמות מתוך אכפתיות - בני זוג אוהבים 
ודואגים זל"ז ומרוב דאגה, הם מעירים וכועסים, 
עד כדי כך שמגיעים למצב של כעס הדדי. 
ברגע שאביחי ושלומית התיישבו אצלי, החלו 
להאשים זא"ז. שלומית אמרה שהיא עובדת 
כל כך קשה בבית והוא סתם כועס עליה ולא 
מעריך את העבודה שלה.... אביחי נכנס לדבריה: 
"אני כועס עליה, כי היא לא שמה גבולות. היא 
עובדת כל כך קשה בשביל הילדים הנשואים 
והנכדים ואח"כ היא קורסת והם לא עוזרים. אני 
דורש ממנה שתפסיק לפנק על חשבונה ובסוף 
זה גם על חשבוני, כי אין לה כוחות וסבלנות 
בשבילי... אז בשביל מה אנחנו נשואים? היא כל 
הזמן דואגת לילדים ולא חושבת עלי. כשהיא 
עצבנית עליהם, היא מוציאה את כל הכעס עלי... 
היא לא רוצה לפגוע בהם, אז היא פוגעת בי... 
אני אוהב אותה ודואג לה ורוצה שהיא תנוח. 
אבל היא מאשימה אותי שאני נגדה... מה אני 

יכול לעשות??"
• האשמות מתוך תפיסה שכל העולם אמור 
להתנהל כפי שאני רוצה/חושב - שרה בטוחה 
שהדרך שבה היא מתנהלת, היא הדרך הנכונה 
והטובה. לכן, בעלה צריך לקבל את רצונה. 
כשהוא מתנגד לרצונה, היא מאשימה שהוא 
דוחה אותה ועושה לה "דווקא". לכן היא נאבקת 
אתו ומאלצת אותו לנהוג כפי שנראה לה... 

שהרי, אין דרך אחרת. "מה אני כבר דורשת 
ממנו", פנתה אלי. "אני יודעת מה נכון וחשוב 
כדי להתנהל בבית. אני לא מבינה מה הבעיה 
כשאני מבקשת שיארגן אתי את הבית ואח"כ 
פנוי לעשות את העניינים שלו. הוא  יהיה 
מאשים אותי שאני רואה אותו כמו צל שלי, 
שרק הרצונות שלי קיימים ושאני לא מתחשבת 
בו... אבל זה לטובת שנינו. כשהוא מתפקד כמו 
שאני מבקשת, אז אני רגועה וזה גם  לטובתו. 

למה הוא מתעקש כל כך??"
שרה מתכוונת לטובה, אך היא אינה מודעת 
לכך שהיא אינה מאפשרת לבעלה להביע את 
דעתו השונה ובכך היא מקטינה אותו. כששרה 
מבינה שיש אפשרויות חשיבה שונות ונוספות, 
היא מעשירה את עולמה ותוך כדי נתינת מקום 
של כבוד לבעלה, היא מרוויחה אותו ולומדת 
להתנהל מתוך הרמוניה. כך שניהם ירוויחו גם 
את הזוגיות וגם תפקוד יעיל לרווחת שניהם.

• האשמות כדי להרחיק את הצורך בתיקון עצמי 
- ישי ואורית הגיעו כשהם מצוידים כבר בהסכם 
גירושין והם מעוניינים לנסות שלום בית, בפעם 
האחרונה, לפני הגט. ישי האשים את אורית 
במשך רוב הפגישה. הוא האשים שהיא מתנכלת 
לו, משתלטת עליו, עושה עליו מניפולציות, 
רואה רק את עצמה ועוד ועוד. הוא נתן דוגמאות 
של מקרים, כהוכחה לאמיתות דבריו. אורית 
נדהמה למשמע דבריו. בכל פעם שרצתה לומר 
שהפרשנות שלו מוטעית והיא ממש לא רואה 
את המצבים כפי שהוא רואה, הוא התקומם 
והאשים אותה בהיתממות ואפילו ברוע לב. 
הצעתי לשניהם שנתאם פגישות אישיות, אך 

הוא התנגד לכך בתוקף. "אני לא צריך, כי אני 
בסדר גמור ויש לי לב טוב ורוצה רק טוב. כל 
מה שקורה, זה רק בגללה. אם היא תשנה את 
התנהגותה, הכול יהיה טוב בינינו..". אורית 
הייתה המומה מדבריו ואמרה לו: "אתה נראה 
ממש מפוחד, אז מה אם תגלה שגם לך יש על 
מה לעבוד ולא רק לי...". "נכון, אני באמת פוחד, 
אבל ממך! את כל הזמן נואמת לי שהייתה לי 
ילדות קשה ואני צריך לעבוד על זה... איזה 
שטויות... אני מספיק בוגר ואת מגזימה עם 
הילדות שלי. אני יודע שאני חכם ומבין הרבה 

בחיים. רק את מזלזלת בי...". 
ספק גדול אם ניתן להציל את הנישואין אם 
אחד מהצדדים אינו מסוגל להתבונן על עצמו 

וליצור שינוי עצמי לטובת הזוגיות. 
ההאשמות  שמקורות  שלמרות  לראות  ניתן 
שונים, התוצאה שווה: ריחוק, כעס וסבל מתמשך. 
הישועה והקרבה יגיעו כאשר, בין השאר, כל אחד 
מבני הזוג יתעניין בנקודת המבט וברגשות של בן 
הזוג ולא יצמצם את המציאות כפי מבטו בלבד.
נוספים  מקורות  על  נקרא  הבא,  בשבוע 

להאשמות בנישואין. 

 *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

זֹו ּתֹוַבַעת ֶאת ֶחְלָקּה
ַאף זֹו.

זֹו ְמַבֶּקֶׁשת ַאְך ַלֲעלֹות ַלְּגָבִהים
ָלׂשּוַח ַּבֶּמְרָחִבים

ְלִהְתַעֵּנג ַעל ָרֵזי ַהַהְׁשָּגָחה,
ְסבּוָרה ֶׁשּזֹו ָלּה ַהְּמנּוָחה...

אּות - ַמִּביָטה ֶאל ֲחֶבְרָּתּה ְּבֵמֵעין ִהְתַנּשְׂ
ֶׁשֲהֵרי ִהיא, ָחְסָרה ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות

ַוֲעסּוָקה ְּבִעְנָיִנים ָחְמִרִּיים
ַאְרִצִּיים

ְנחּוִתים -
ְּבֵעיֶניָה.

ַאְך ֶאל ַהְּמנּוָחה ֵאיָנּה ַמִּגיָעה

ִּכי ֲחֶבְרָּתּה ְלִעִּתים ֶנְחֶנֶקת
ִמְתָּפֶרֶצת ְוזֹוֶעֶקת

ְמַבֶּקֶׁשת ֶאת ְמקֹוָמּה
ַהִּטְבִעי, ַהַּגְׁשִמי, ַהָּפׁשּוט

ֶׁשֲהֵרי ָּכְך ִנְבְרָאה
ְוַּגם ְּכֶשְמַקֶּבֶלת...

ֶאל ַהְּמנּוָחה ֵאיָנּה ַמִּגיָעה

ַּתִים ַעד ִּכי חֹוְברֹות ַהּׁשְ
ְּכֶשּזֹו ָהִראׁשֹוָנה ֶאת רֹאָׁשה ַמְרִּכיָנה 

ְּבִהְתַּבְּטלּות ְּגמּוָרה
ִּכי ְמִביָנה 

ֶׁשַהְּגָבִהים ֶׁשִּבְּקָׁשה
ְמצּוִיים  

ָׁשם ַּבַּמֲעַמִּקים
ַּבְּמקֹומֹות ַהְּנחּוִתים
ְוִהיא ָּכל ֻּכָּלּה ַרק ְּכִלי

ְּכֵדי ְלָהִאיָרם...

ַנְפֵׁשנּו ָהַאַחת / יפה

מוזמנת לשנה של חיפוש וגעגוע
מפגש חי ומתחדש עם עצמך

שנה של לימוד תורה
בירושלים

מחכות לך!! ההרשמה בעיצומה

בס"ד
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יי
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די

או
יו 

וד
סט

בואי להיות חלק ממכון אורה!
יום הכרות ביום רביעי א' סיוון | מ11:00 עד 16:30

כנפי נשרים 3

שיעורים         ראיונות           פאנל בוגרות

*מגוון תוכניות נפתחו להרשמה לשנת תשפ״ב-
תוכנית מלאה · תוכנית אלול · יום לימוד לנשים · תוכניות שילוב ועוד...

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...

לפרטים | שירה 052-4337331

״אושר האדם
     תלוי הוא

     בשימת הלב
לתביעותיה

         של הנשמה״
                )שמונה קבצים ח׳(
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ילד אחד נכנס לרופא שיניים ומתחיל לצרוח בקולי קולות. הרופא: 
למה אתה צורח, עדיין לא נגעתי בך! הילד: אני פשוט מתאמן...

)מתוך פורום הבדיחות באתר(

ְסִפיַרת ָהֹעֶמר

ְּבָפָרַׁשת ֱאֹמר ַהּתֹוָרה ְמַדֶּבֶרת ְּבִדּיּוק ַעל ַהָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ֲאַנְחנּו 
ִנְמָצִאים, ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו ִלְסֹּפר ֶאת 
ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין ַחג ַהֶּפַסח ְלֵבין ַחג ַהָּׁשבּועֹות. ֲחָכִמים ַמְסִּביִרים 
ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּסִפיָרה ֲאַנְחנּו ָׂשִמים ֵלב ַלִהְתַקְרבּות ֶׁשָּלנּו ְליֹום 
ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ִויכֹוִלים ְלִהְתּכֹוֵנן ְלַמַּתן ַהּתֹוָרה, ְּבִהְתַקְּדמּות 

ְוִׁשּפּור ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלנּו.

ֲחָכֵמינּו ִסְּפרּו ָלנּו ֶׁשִּבְתקּוָפה זֹו ִנְפְטרּו ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, 
ֶאת  ּוַמִּכיִרים  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ָּבֶזה.  ֶזה  ָּכבֹוד  ָנֲהגּו  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני 
ָמה ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא ָאַמר: 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך – ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול 
ַּבּתֹוָרה'. ַעל ְיֵדי ַאֲהַבת ַהּזּוָלת ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְקׁשּוִרים 

ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה.

ָלֵכן, ְּבָיִמים ֵאּלּו ָראּוי ּוְכַדאי ֶׁשֻּכָּלנּו ַנְרֶּבה ַאֲהָבה, ָׁשלֹום ְוֵרעּות 
ֵּביֵנינּו, ְוָכְך ַנִּגיַע ְּבצּוָרה טֹוָבה, מּוָכִנים יֹוֵתר ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ּוְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה!

חידת חדגא: 
הסבירו: לא ממש 'מועד', אבל הוא הראשון בפרשת המועדות!

 חידת פולקע: 
הסבירו: סופרים עד אליו, אבל אותו בעצמו לא סופרים!

1. "וקידשתו" )כא, ח( - במי יש לנהוג בקדושה?
2. מאיזה גיל של הבהמה ניתן להביאה לקרבן?

3. מהו איסור "נותר"?
4. מה פירוש המשפט "שבע שבתות תמימות"?

5. על איזה יום בשנה נאמר "שבת שבתון הוא לכם"?
6. מהי הסיבה שכתובה בתורה למצוות הישיבה בסוכה?

7. לצורך מה לקחו 'שמן זית זך כתית'?
8. מה היה דינו של המקלל את השם?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת אמור תשפ"א

195

פרשה מאירה

"ובקוצרכם את קציר ארצכם""ובקוצרכם את קציר ארצכם" תמונות בפרשהתמונות בפרשה
מצאו ְלמה רומזות התמונות!

1

4

2

5

78
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מצאו 7 הבדלים בין האיורים!

 יום יום
88

2X2X שבת שבת

+ ון+ ון

ִמי ֲאִני ַהַּדל

ָנַתן ַהָּנִביא הֹוִדיַע ִלי ֶׁשֹּלא ֲאִני ֶאְבֶנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ֶאָּלא ְּבִני ַהָּבא ַאֲחַרי.

ְמאֹד ִהְׁשּתֹוַקְקִּתי ִלְבנֹות, ֲאָבל ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהְּגֵזָרה 
ְּבַהְכָנָעה ּוַבֲעָנָוה. ִּכי ִמי ֲאִני ַהַּדל.

ָּבאִתי ִלְפֵני ָארֹון ד' ְוִהְתַּפַּלְלִּתי ַלד':
"ִמי ָאנִֹכי ד' ּוִמי ֵּביִתי, ֲהֵרי ֲאִני ָּבא ֵמרּות ַהּמֹוָאִבָּיה. 

ְוַאָּתה ד' ֵהֵבאָת אֹוִתי ְּבַחְסְּדָך ַלַּמֲעָלה ָהרֹוֵמָמה ַהּזֹאת. 
ְוֹלא ַרק זֹאת, ֶאָּלא ַאף ָּבַחְרָּת ְּבַזְרִעי ַעד עֹוָלם. ַאֲחֵרי 

ָּכל זֹאת, ֵאיִני ְמַבֵּקׁש ׁשּום ָּדָבר נֹוָסף.
ֵאין ָּכמֹוָך, ּוִמי ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ָּפִדית 

ִמִּמְצַרִים ּוָבַחְרָּת ּבֹו ְלַעם, ְוֵהַקְמָּת לֹו ַמְמָלָכה.
ְמָך ָּבעֹוָלם  ְוַאָּתה ד', ִּתְהֶיה ָלנּו ֱא-ֹלִהים ַעד עֹוָלם, ְוִשׁ

ִיְגַּדל ַעד עֹוָלם.

------------------
שמואל ב  ז  יז-כט.  מצוד''ד.

ְמִגַּלת ָּדִוד 95
הרב שלמה אבינר
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לאלימות  להתייחס  כיצד  שאלה: 
הערבית כלפי אזרחים תמימים שעוברים 

ברחוב לתומם? מה הפתרון?

תשובה:
1. אין זו בעיה חדשה. היא קיימת מאז קום 
המדינה, וגם מתחילת שיבת ציון. גם בגלות 
עשו בנו הערבים פוגרומים בלי סוף. הסיבה 
פשוטה: האדם אמנם נברא בצלם אלקים, אבל 

יש בו גם נפש חייתית.
2. כמובן, לא כל הערבים אלימים. יש מתנהגים 
בצורה ראויה, או מפני שהם מוסריים או שהם 

מפחדים מכוחות הביטחון.
3. הפתרון פשוט: כוחות הביטחון שלנו. משטרה, 
צבא, משמר הגבול, שב"כ, אנשי שמירה ועוד. 

ב"ה, הם עושים מלאכתם נאמנה. כמובן, תמיד 
אפשר לעשות טוב יותר. אבל אי אפשר שכל 
תקציב המדינה ילך לביטחון ושכל האזרחים 

יהיו שוטרים.
4. יחד עם זאת יש להיות ריאלי ולהבין שאי 
אפשר לאטום את הטרור הערבי לגמרי, אלא אם 
כן נצמיד שוטר לכל ערבי. אמר שר משטרה אחד: 
איני יכול להבטיח לכם שלא יהיו יותר אירועי 
טרור, אך אני יכול להבטיח לכם, שהפושע ייענש 

קשות. וזה כמובן יוצר הרתעה.
5. ואמנם כוחות הביטחון שלנו עושים מלאכתם 
במסירות רבה ובכשרון רב. יש בארצנו פחות 
ברוב  נרצחים למאה אלף תושבים, מאשר 
המדינות התרבותיות בעולם. אז אנא לראות 

הכל בפרופורציה.
6. ובאשר לערבים שאינם רוצחים, יש לזכור 

כלל גדול בטרור: אחד רוצח, כי עשרה מאשרים 
טרור במילים, ומאה מאשרים בשתיקה. איננו 
מתנגדים שערבים יגורו במדינתנו, אך כמובן 
בתנאי שאינם עסוקים ברצח או בהריסת המדינה. 
זה דבר פשוט. לכן כל הערבים הטוענים שאינם 
בעד הרס המדינה, עליהם לגנות בפה מלא את 
הטרור הערבי בארצנו, ולהילחם נגדו בכל תוקף.
הפרופורציה  לאור  זאת,  כל  לאור   .7
והפרספקטיבה, אל לנו להיתפס לבהלה ולייאוש. 
מסוכן מאוד לעם הנמצא עם אויבים רבים מבית 
ומחוץ לשקוע בפינוק ובבכיינות. נזכור את 
שיר הלחי "חיילים אלמונים": "אם אנחנו ניפול 
ברחובות, בבתים, יקברונו בלילה בלאט. במקומנו 

יבואו אלפי אחרים, ללחום ולכבוש עדי עד".
*

אשרינו שזכינו למדינה בחסדי השם עלינו

הרב שלמה אבינר

כשהמידות הן זכות, חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה ושכלה מאיר באור 
אלקים, וכשהמעשים נפחתים והמידות מתעכרות אז השאיפות הלאומיות גם הן נעשו 
ירודות וכעורות, וממילא גם חלשות, כי אין גבורה של אמת אלא רק גבורה של מעלה, 

גבורת אלקים. )אורות התחיה ט(

האלימות הערבית

מעבר לפילוסופיה

ספר זה מהווה השלמה 
לספר 'עולמות', העוסק 
בפילוסופיה מתוך מבט 

אמוני ביקורתי.
ערוך בדרך של דו־שיח, 

כדי להחיות את הדיון 
ולחדד את השאלות, 

כמצוי אצל הפילוסוף 
אפלטון, ולהבדיל אצל 

רבנו הק' רבי יהודה הלוי.
כ. קשה, 224 עמ'

www.ChavaBooks.co.il :או באתר החדש
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02-9973168

ד"ר מיכאל אבולעפיה

יש צורך בימים האלה לעבוד בעיקר על מידותינו, 
להשליט את שכלנו על לבנו, להיות אנשים מוסריים 
יותר. עלינו ללמוד ספר 'מסילת ישרים' מאה ואחת 
פעמים ולעבוד לפיו, וזהו סוד קיומנו, להיות אנשים 

רוחניים מתוקנים.
אבל יש עוד עבודה שלכאורה אינה קשורה לעבודה 
זו ולפעמים אף נראית סותרת, והיא - עבודת הנפש. 
ובכל זאת הבסיס של עבודת הנפש הוא עבודה על 
המידות, אמנם רק בסיס אך בסיס הכרחי. למשל 
אדם שהוא קר רגשית, לומד בצורה תודעתית את 
החשיבות של ההטבה אל הזולת אבל יתכן שהוא 
ימשיך לסבול מקרירות רגשית, אלא אם כן יעשה 

את העבודה על הנפש. 
המשכן של עבודת המוסר הוא - המחשבה והפה, 
והמשכן של עבודת הנפש הוא הגוף. דרך הגוף 
אנחנו מסוגלים לשחרר משקעים תקועים מהעבר, 
ולשחרר את נפש האדם. אותו אדם קר ימצא את 
הדרך לשחרר את נפשו הדרוכה על ידי עבודה 
עם הלא-מודע ששוכן בתוך גופו. וכאשר אנחנו 
מדברים על הגוף אנו מתכוונים לגוף המורגש, 

לתחושה המורגשת של הגוף, והיא הנפש. 
ככה עלינו לחנך את ילדינו. מצד אחד אנחנו 
רוצים שהם ידעו להתגבר על עצמם, שיהיו 
טובים וצדיקים, אבל מאידך אנחנו גם רוצים 
לחנך אותם לשחרור פנימי, שיהיו משוחררים 
ומחוברים אל החיים. אלו עבודות שמשלימות זו 
את זו, ומאפשרות לילדים להיות טובים כשהטוב 
הנפשי שופע ומשפיע על כל אישיותם. המידות 
הן אפוא התנאי לפיתוח הנפש, ופיתוח חיי הנפש 

אמור לחזק את העניין המידותי המוסרי. כיצד?
למשל, חייל רוצה להיות איש אמת, כי מבחינתו 
מידת האמת היא מידה מרכזית ואין לזוז ממנה 
ימינה או שמאלה. אבל הוא שם לב שלפעמים הוא 
נדרש במשך השירות להדגיש חלקים מסוימים 
או להציג את הסיפור בדרך אחרת. כלומר עליו 
אנחנו אומרים: 'אל תהיה צודק הייה חכם!' משפט 
קצת משונה... וכי יש סתירה בין להיות צודק 

וחכם? לא, אלא שלפעמים הדרכים המובילות 
אל האמת לכאורה אינן דרכי אמת, לפעמים צריך 
להתחפש לערבי כדי לזהות מחבל ולעצור אותו, 
ולפעמים המהירות המותרת בכביש היא 60 אבל 
רכב שנדבק אליך מאחוריך עומד להתנגש ברכבך 
ועליך לעבור למהירות מעל המותר כדי למנוע 

תאונה, ולהחליף מסלול. 
גם בזוגיות אנחנו יודעים שלפעמים מותר לשקר 
לשם השלום. לפעמים הבעל יבטל תורה כדי 
לחזק את הנפש של הזוגיות. לפעמים הילד מקבל 
מכתב מבית הספר למסור להוריו, כי הוא הרים יד 
על ילד אחר, וצריך בעיקר לחבק אותו. לפעמים 

האדם סובל מקשיים נפשיים מרוב ייסורי מצפון. 
לפעמים גם הפוסק יתיר לאדם שסובל מקשיים 
רגשיים לשמוע מוזיקה בימי העומר. ולפעמים 
האדם צריך לקום לעזוב את הוריו, למרות הצער 

שהוא גורם להם, על מנת להקים את ביתו. 
אנחנו חיים בין חיי המוסר לבין חיי הנפש, בין הקו 
של הרוח, של האמת והמוסר לבין העיגול של הנפש 
שרוצה לחיות את המציאות ולהתעגל אליה, ולמרות 
שיש להם חוקים הפוכים, הם משלימים זה את זה, 
ועלינו לעבוד לקיים את חיי המוסר וחיי הנפש ביחד. 

* ד''ר מיכאל אבולעפיה, פסיכיאטר ילדים ונוער ומנהל מכון 
'אבולעפיה'. 

המעוניינים להצטרף לסדנת הורים שבועית דרך הזום עם ד''ר 
אבולעפיה יוכלו להירשם דרך האתר שלו. 

עבודת המידות ובריאות הנפש


