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/// מהנעשה במכון מאיר
והשיב לב אבות על בנים באהבה

מכל קצות הארץ התאספו משפחות של תלמידי 'מכון מאיר' ו'מכון אורה', 
ליום הורים מרגש שכלל היכרות עם צוותי הרבנים והרבניות, ושיחות אישיות 

עם הצוות החינוכי.
ההורים הביעו תודה על השינוי החיובי שחל בילדיהם, במידותיהם ובדרך 

ארץ, וביחס למשפחה.
הרב ביגון הדגיש בדבריו שאנו רואים בחוש כיצד מתקיימים דברי הנביא 
מלאכי 'והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם', וכל זאת באהבה, 

ברוחו ובדרכו של אהרון הכהן והרב קוק זצ"ל.

 נכון לעכשיו

היררכיה לעומת אנרכיה – 
כבוד ואי-כבוד

קרח ועדתו אשר תאוות הכבוד העבירה אותם על דעתם, טוענים כלפי 
משה ואהרון ע"ה "ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ד' ּוַמּדּוַע 
אּו ַעל ְקַהל ד'" )במדבר טז ג(. לכאורה, הטענה שכל עם ישראל  ִּתְתַנּשְׂ
קדושים היא טענה נכונה, אבל טענה זו אינה מבטלת את העובדה 
שישנן מדרגות מדרגות בעם ישראל, וכל אחד כפי מדרגתו ותפקידו 
יש לכבדו. על אחת כמה וכמה את משה ואהרון ע"ה מנהיגי האומה. 
יש לתת כבוד לחכמים, להורים, ולמנהיגים, כפי שכתב הרב קוק זצ"ל: 
הסיבה העיקרית לתיקון האמיתי ולסדר הנכון שבבני האדם אינו כי 
אם נתינת הכבוד למי שראוי לכבדו: מכבוד חכמים באה אהבת התורה 
והחכמה, ומידות טובות ויראת ד'. מכבוד ההורים בא חינוך ישר העושה 
פרי ברכה בלב הבנים לעת יגדלו. מכבוד מלכים בא התיקון האמתי בחיי 
החברה והאומה )ע' חבש פאר פ"א(. אדרבה, כאשר אין נותנים כבוד 

למי שראוי לכבוד, באה אנרכיה לחברה ופגיעה במשפחה.
קורח ועדתו, ברדיפת הכבוד שלהם, פעלו להרוס את הכבוד הראוי 
למנהיגיה הדגולים של האומה, ובמידה שהם מדדו, מדדו להם ויצאו 
מן העולם, כדברי חז"ל "הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן 

העולם" )פרקי אבות פ"ד כא(.
נכון לעכשיו, בימינו נצרך מאד להשיב את ערך הכבוד לחברתנו 
ולתרבותנו. לכבד את החכמים, המחנכים והמורים, לכבד את ההורים 
ולכבד את המנהיגים, )למרות חילוקי הדעות בנושאים המדיניים והאחרים(. 
הדרך להשיב את ערך הכבוד לזולת בחברה הישראלית הוא על ידי שיבה 
למסורת ולתורתנו הקדושה אשר רואה בכבוד הבריות ואהבתם - בכבוד 
רבנים ומורים, בכבוד הורים ובכבוד מלכים - מצוה גדולה שיש לקיימה 
כמו כל מצוה, באהבה וביראה גדולה. ומתוך שנכבד איש את רעהו, 

נזכה ונראה בכבוד השי"ת – אשר מלוא כל הארץ כבודו.
בציפייה לישועה השלמה
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נרות  הדלקת 
 19:06 י-ם 
 19:24 ת”א 
19:19 חיפה 

שבת  מוצאי 
 20:27 י-ם 
 20:29 ת”א 
20:30 חיפה 

 כולם מוזמנים לצפות בערוצי מאיר
החדשים למבוגרים ולילדים

meirtv.com ערוץ מאיר
meirkids.co.il ערוץ מאיר לילדים
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הרב אורן טרבלסי

הגמרא1 דורשת את שמו של קרח שנקרא כך כי 
בגללו "נעשה קרחה בישראל". צריך להבין את 
דברי חכמים וחידותם בביאור ההרס שהטמיע קרח 
בישראל ואת הקרחה שעשה בהם. במדרש מובא 
שאחד הדברים שעוררו את כעסו של קרח כלפי 
משה זה גזיזת השערות שגזז משה לו ולכל הלוויים. 
וכן אמרה לו אשתו שמשה "גייז ליה למזייכו ומיטלל 
לכו כי כופתא" כלומר משה מזלזל בכם הלוויים 
בכך שגוזז את השער שלכם וזורקו כמו פסולת. 
מה מבטאות השערות וכיצד זה קשור למחלוקתו 

של קרח?
הגמרא במסכת ראש השנה2 מספרת שחכמי ישראל 
לא ידעו מה משמעות הפסוק שנאמר על התורה 
"סלסלה ותרוממך". עד ששמעו את שפחתו של 
רבי יהודה הנשיא שראתה תלמיד חכם אחד שהיה 
מהפך בשערו ואמרה לו "עד מתי אתה מסלסל 
בשערך", ומזה למדו את כוונת הפסוק. הרב זצ"ל3 
מסביר ששפחתו של רבי הכוונה לרבי עצמו. יש 
ברבי צד ששייך לחכמה הפנימית העליונה של 
התורה. ויש בו בחינה ששייכת לחכמה המעשית 
של דיני התורה המתגלמת במשנה שאותה כתב, 

ובחינה זו נקראת שפחתו של רבי. 
רבי ראה תלמיד חכם שעסק רבות בחכמה המעשית 
והמשיך לעסוק בה גם כשהיה ראוי להתעלות 
להבנת החכמה הפנימית. לימוד ההלכות המעשיות 
שבמשנה משול לשערות שהן פרטיות ופרות ורבות 
לאין חקר. "והנה הדינים הם בסוד קווצותיו תלתלים, 
על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, והן בחינת 
השערות. והשערות רק שער הן להיכנס על ידי זה 
אל הפנימית". רבי זיהה שאותו תלמיד חכם ראוי 
וצריך לגשת לתורה הפנימית, לכן פנה ואמר לו עד 

מתי אתה מסלסל בשערך, עד מתי אתה עוסק רק 
בחוכמת ההלכות המעשיות ואינך פונה להעמיק 

בסתרי התורה שהשערות הן השער אליהן. 
אותן שערות שמבטאות את הדינים וההלכות הן 
שהפריעו לקרח, שבא בטענה המבטלת את פרטי 
הדינים המעשיים. "כל העדה כולם קדושים ובתוכם 
ה'," וכשכולם קדושים אין צורך בסדרים מעשיים 
שבונים ומתקנים את החיים, כי גם כך הקדושה 
כבר נמצאת באדם. אך זו טעות, כמו שהנשמה 
מתגלה בגוף, כך היא גם צריכה מעשים גופניים 
בשביל להתבסס באדם. נכון שהקדושה מונחת 
בנו אך היא צריכה עבודה והשקעה, מאמץ אדיר 
של עמל כדי לחשוף אותה בחיים. באדם טמונים גם 
כוחות בהמיים שפלים, שאם הוא לא יזכך ויכבוש 
אותם, הם יתפרצו ויוציאו החוצה את חיית האדם. 
כבישת הכוחות הללו יכולה להיעשות רק על ידי 
סדרים מעשיים שמחנכים את האדם לטוב, לחסד 
ולמשפט על פי המבט האלוקי שכולל את כל 
החשבונות. המצוות שמעוגנות בהלכות ובדינים 
אכן דורשות עמל ועבודה ואינן נוחות תמיד, אך 
רק על ידן יכול האדם להתעלות ולהישמר מפני 
היצרים האפלים האורבים לו להפילו. לכן טענתו 
של קרח מסוכנת. "הקריאה של 'כל העדה כולם 
קדושים ובתוכם ה'', הייתה קריאה לועגת לכל תוכן 
הקודש וההכנה התוכית, הדרושה להיעשות עד 
שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת שיהיה מובטח 
מכל פגם וסיאוב".4 הקדושה אמנם קיימת באדם 
אך אינה קנויה בנפשו. צריך הכנה עצומה, עמל 
מידותי ומעשי על מנת לבסס את הקודש בחיים. 
זה לא דבר שמגיע מאליו זו תביעת חיים שנתבעת 
מכל אחד מאיתנו. טענתו של קרח ממוטטת את 

יציבות החיים לכן התוצאה של מעשיו הייתה בקיעת 
הקרקע היציבה שעליה היו עומדים והיבלעותם 
בה. אין יציבות לחיים במציאות חסרת רסן כזו 

שמבטלת את הסדרים המעשיים. 
און בן פלת מוזכר בתחילת הפרשה כחלק מעדת 
קרח, אך בהמשך הפרשה שמו הושמט. הגמרא 
מספרת שאשתו הצילה אותו. היא השקתה אותו 
יין שיירדם וישן, סתרה את שערה וישבה בפתח 
האוהל. כל מי שבא מעדת קרח לקרוא לבעלה ראה 
אותה עם שיער חשוף והתרחק. און נשאר לישון 
באוהל ובינתיים הם נבלעו והוא ניצל. נראה שאשתו 
של און יכלה לנעול את פתח הבית אך היא בחרה 
להרחיק את עדת קרח מביתה בדרך אחרת. קרח 
טען נגד ריבוי הדינים וההלכות שנרמזים בשער, לכן 
דווקא על ידי חשיפת שערה שמרה אשתו של און 
על בעלה והצילה אותו מהמחלוקת. לעומת אשתו 
של קרח שגילוח השערות הביא אותה לדחוף את 
בעלה לחלוק על משה. קרח עשה קורחה בישראל 
בכך שהכניס תפיסת עולם שמאפשרת לבטל ולזנוח 
את כל העבודה והעמל המעשיים. אך כמו שאשתו 
של און שמרה עליו בעזרת שערה, כך שמירת 
דקדוקי המצוות ופרטיהן, הם השומרים עלינו 

ונותנים יציבות וברכה לחיים.

1.  סנהדרין קט:
2.  כו:

3.  פנקס טז,ד
4.  ישראל ותחייתו,טו

ממשנת הרצי"ה
 מה היא קטורת? מרשם מיוחד של רבונו  הרב דוד לנדאו

של עולם. סידור החומרים נמנה בתורה בפרשת 
הקטורת, ומתפרט בתורה שבעל פה. יש ידיעה 
אלוקית שלחומרים אלה, בהצטרפותם יחד, יש ערך 
מיוחד, כביטוי של חז"ל: "שליט בעולמו יודע"1. כיום 
יש לנו עסק עם אופיום, חשיש וצרות דומות, לעומת 
זה ישנם חומרים בעלי ערך רפואי. בגמרא נמסרת 
לנו חכמה מיוחדת כיצד לסדר, לבשם ולרקח, מספר 
חומרים אלה, ואז מופיע ערך רפואי גדול מהמקור 
האלוקי של בורא עולם. לקטורת הזאת יש סגולת 

חיים, שמתגלית כאן: "ותעצר המגפה".
 "משה קיבל תורה מסיני...". אשרינו שאנו זוכים 
להיאחז בה. אבל נמצא בגמרא2 שלא היה זה דבר כל 
כך פשוט למשה רבינו להוריד אלינו את "החמדה 
הגנוזה" הזאת, להוריד אוצרות אלוקיים שמימיים 
אל בני אדם. היתה לו מלחמה עם המלאכים שאמרו: 
"מה לילוד אשה בינינו". בסוף ניצח משה רבינו 
והוריד את התורה השמימית לתחתונים. בניצחון 
מלחמתי, יש מנצח ויש מנוצח, ואפשר לתאר כמה 

סוגי ניצחונות. לפעמים יש צד אחד מנוצח, שבמשך 
הזמן זומם מחשבות להרע. לעומת זה, יתכן ניצחון 
כמו בפסוק: "ברצות ד' דרכי איש, גם אויביו ישלים 
אתו"3. הניצחון הגדול אינו בזה שהמנוצח נכנע 
מאפיסת כוחות, אלא שהוא עושה שלום ומסכים 
שהמנצח צודק. חז"ל מספרים לנו שבמלחמתו עם 
המלאכים משה רבינו הביא אותם להסכים עמו. 
הוא שכנע אותם למסור את התורה לתחתונים, 
הם קיבלו את ההוכחות שלו והבינו שהוא צודק. 
"עושה שלום במרומיו". מתוך כך הוא קיבל מתנות 
מכל כוחות המלאכים: "מיד כל אחד ואחד נעשה 
לו אוהב ומסר לו דבר, שנאמר: 'עלית למרום שבית 

שבי, לקחת מתנות באדם'4...".
 למעלה יש כמה מיני כוחות. יש מלאכים טובים 
ויש מלאכים רעים, מלאכי חבלה. מלאך המוות אף 
הוא כוח אלוקי. משה רבינו הצליח לנצח את כל 
המלאכים עד שהסכימו אתו ונהפכו לו לידידים. גם 
הכוח המלאכי המיוחד שנקרא מלאך המוות הסכים 
אתו, הכיר בצדקת הדברים, עד כדי כך שמתוך 

ידידות נתן לו מתנה: הוא לימד אותו את סדר הכנת 
הקטורת. התורה היא תורת חיים, והקטורת היא סם 
חיים. היא עוצרת את המגיפה. וסגולה נפלאה זו 
נתגלתה ממקור הטומאה, ממקור הרשעות והחבלה 
של מלאך המוות! ממנו למד משה רבינו כיצד 
לעצור את המגיפה, "ויתן ]אהרן[ את הקטרת ויכפר 
על העם. ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר 
המגפה". חז"ל אומרים שקטורת היא הקרבן היותר 
גדול ועילאי מבין כל הקרבנות. היא סם החיים. 
כל התורה כולה היא סם חיים, והקטורת היא סם 
חיים המגיע אלינו ממלאך המוות. 'מלאך רע יענה 
אמן', 'קטיגור נעשה סניגור', חושך מתהפך לאור5.

1.  חולין דף נ"ט עמ’ א’.

2.  שבת דף פ"ח עמ’ ב’.
3.  משלי ט"ז ז’.

4.  תהלים ס"ח י"ט.
5.  ע"פ שיחות הרצ"י במדבר עמ’ 201-3.

שעשה קרחה בישראל

קטורת
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"כי כל העדה כולם קדושים... ומדוע תתנשאו 
על קהל ה'".  לכאורה צודק קרח בטענתו, מדוע 
לעשות הבדלי מעמדות, מדוע שלא יהיה שוויון 
בין כולם? אכן אומר בעל הטורים על הפסוק 
ביתרו "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" 
שזו מדרגה לעתיד לבוא, "אילו זכו ישראל היו כולם 
כהנים גדולים ולעתיד לבוא תחזור להם שנאמר 

'ואתם כהני ה' תקראו'."
כדי להגיע לכך הפריש ה' אנשים מיוחדים יחידי 
סגולה, חסידים עליונים שיושבים ועוסקים בתורה 
ולימודה לישראל, ובדרך זו, דרך הלימוד מהם 
והדבקות בהם יכול כל איש מישראל להתעלות 
ולהגיע למדרגה זו. כך כותב הרב קוק זצ"ל )עין 
אי"ה שבת ח"א עמ' 196(: "כשם שהאדם יש לו 
צרכים חומריים רבים", יש לו בכל זאת כוח כללי 
שעומד בראש כל ענייניו ועוזר לו להטביע על חייו 
את הצורה האנושית הראויה לו, וזאת על ידי כח 
הדיבור הרוחני שבא לאדם מצד מעלתו העליונה. 
למרות הכוחות החומריים הרבים שבאדם, כוח 
הדיבור שבא מצד מעלת האדם העליונה, הוא 
המכוון את דרכו להשפיע שפע רוחני על כל 
אבריו החומריים.  כך אומר הרב "בכללות האדם, 

והאומה הישראלית בפרט, היא נזקקת לאותם חלקים 
משפיעי הרוחניות שבה...". כדי לכוון את האדם אל 
האידאל, אל מגמת החיים, נבחרו משפיעי רוחניות 
כאלה שתפקידם להורות את הדרך לכלל האומה. 
ההשפעה מאותם האנשים, אומר הרב, נעשית 
דרך קדושת המעשר שניתן ללויים כדי לשחרר 
אותם מצרכי הפרנסה, כדי שיוכלו לעמוד על 
משמרת הקדש, וזוהי השפעה גלויה של הלויים 

על עם ישראל.
אך יש גם השפעה סגולית והיא מיוחדת לכוהנים 
שגם בעבודות שהן חשאיות, כמו הקטורת "הם 
עושים רב טוב לבית ישראל, ועל פי הערך הפנימי 
של בחירי אנשי הסגולה היותר רמים, מתעלה העם 
ומתקדש". השפעה זו, אומר הרב, מגיעה דרך 
קדושת התרומה המיוחדת לכוהנים. השפעות אלו 
של הלויים והכוהנים תלויות אלו באלו, ורק דרך 
ההשפעה הגלויה של הלויים בדיבור המשפיע על 
ליבותיהם של ישראל , יכולה להופיע גם ההשפעה 

הסגולית של הכוהנים.
מדוע  הרב  מבאר  )פ"ד(  התחיה  באורות 
ההתקרבות לה' עוברת דרך אנשי מעלה אלו, דרך 
הכהונה. "כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוקים איננו 

מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו 
השפלות, כי אם ע"י העליונות שבקרבו...", והצד 
העליון הזה שנמצא בו ממשיך את הכול לכיוון 
של חיים אלוקיים בהירים.  כך גם האורגן הלאומי 
וגם האנושי "איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל 
האלוקים בקוטנו, בכוחותיו הדלים... לכן מאציל 
האדם חלק עליון מקרבו... לשם התקרבותו כולו 
לאלוקים. הכהן החסיד העליוני... הוא היודע את 
האלוקים באמת, ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה 
נסמך הוא העם כולו". העם מאזין לשיחם, מתברך 
בברכתם ומתקדש בקדושתם, ומתמלא כוחות 
לעבודתו החומרית, החברתית והמדינית, והוא 

יודע מתוך כך שאלוקיו עימו. 
ככהן בעם ישראל, כך עם ישראל בעמים, 
תעודתו להיות אור לגויים, הוא מתווה להם דרך 
של תיקון המידות, ושל מוסריות עליונה, רק דרך 
ההכרה בתכונות אלו. ראשית נצרכת הכרה וידיעה 
שלנו בכוחות הללו ובשליחות שיש לנו בקהל 
העמים, מתוך כך נבוא גם להכרה של האומות 
בתפקידנו זה ונהיה באמת, 'ממלכת כהנים וגוי 

קדוש' לעיני כל אפסי ארץ.

 הרב יורם אליהו 

אורות הרב קוק לפרשה

עולמית  בתופעה  מדובר 
מדאיגה ביותר, יותר מרבע 
המערבי  העולם  מילדי 
כסובלים  מאובחנים 
מהפרעת קשב וריכוז וכ-

20% מילדי ישראל לוקחים גם תרופה לריכוז. 
עלינו להתבונן בשורשים ומתוך כך בדרכים לעזור 

להורים לחנך את הילד הלא מרוכז. 

1. הסימפטום אינו סינדרום: המצב של חוסר 
ריכוז, ברגע שהוא זוכה באבחנה באנגלית עם ראשי 
תיבות, אז הכל נראה עוד יותר מרשים ומדעי, כאילו 
זו הפרעה נפשית. אבל באמת, הסימן הנקרא חוסר 
ריכוז אינו מחלה אלא סימן, והסימן הזה יכול להעיד 
על יותר ממאה אבחנות שונות כמו הפרעה פוסט 
טראומתית, התמכרות למסכים, התמכרות לצבעי 
מאכל, חרדה חברתית, שובבות, חוסר מוטיבציה 
ללמוד, ליקוי למידה, דיכאון של הילדות, חוסר 
ויסות רגשית, אימפולסיביות, הפרעת התנהגות 

ועוד ועוד. 

2.  אין גן ישיר לאף התנהגות: מדברים היום על 
מוכנות תורשתית, כלומר הגנים ישנם אך ביטוים 
שונה. יש בגופנו יותר ממאה חמישים חומרים 
כימיים שמופרשים על ידי השפעות סביבתיות, 
מצבי רוח, מזג אוויר, מזון ועוד, והם משפיעים על 

הביטוי התורשתי. באותו אירוע טראומתי שחוו מאה 
אנשים, כל אחד יגיב בצורה אחרת לפי המוכנות 
התורשתית, אבל גם לפי הרבה קריטריונים אחרים 
כמו גמישות מחשבתית, יכולת הכלה, כושר עמידות 

וכד'. 

3. דור חדש, נשמות חדשות: ילדים של הדור 
הזה, אינם מסתפקים רק בתוכן לימודי קלאסי, 
ואינם מסתפקים ב''שב ותלמד''. הם ילדים יצירתיים, 
מיוחדים, עם עולם פנימי עשיר המסוגל לעומק, 
לחוויה עמוקה של המציאות, לתפילה. במערכת 
החינוך מנסים לחנך את ִשכלם בעוד שהדור הזה 
משווע בעיקר לפיתוח עצמי, פנימי. צריך לפתח 
כלים מחשבתיים יותר מלמלא את הילדים בידיעות. 
ידוע היום שהאינטליגנציה השכלית היא חלק 
קטן ביותר של האינטליגנציה הכללית הכוללת 
את האינטליגנציה הרגשית, החברתית, הציורית, 

המרחבית, הגופנית, המוזיקאלית ועוד. 

4. המוטיבציה ללמוד: זו הולכת אפוא ופוחתת 
מכיתה א ועד כיתה יב ומעלה. בכיתה א הילד 
שמח להגיע ליום הלימודים, וכל שנה אנחנו רואים 
שהחיוך שעל פניו הולך ונמחק, בעיקר בגלל חוסר 
התאמה בין התוכן הפנימי, הצורך הנפשי שלו, לבין 
המודל החינוכי. לצערנו הרב, לפעמים עדים לכך 
שהחינוך המיוחד של הילד עם צרכים מיוחדים, 

הממוקד יותר בחלקים הנפשיים של הילד, מצליח 
יותר להשפיע על פיתוח האישיות שלו מאשר 

הלימוד העוסק בעיקר בהעברת תכנים.

5. מיעוט שימוש במסכים: השימוש במדיה 
אצל הילדים והמבוגרים יצא מכלל שליטה. אם 
נשכיל לחקור את הנושא ניווכח שבאמת הילדים 
אינם מסוגלים להתרכז יותר מכמה דקות בגלל 
המסכים, שהם הגורם המרכזי לכך ולא בגלל 

'אבחנה נוירולוגית תורשתית'... 

6. אין אידיאולוגיה בטיפול:  לאור הדברים 
האלה, רבים יסברו שאם כך אסור לתת תרופה 
אלא תוספים, כאומגה 3 ויטמין D או B או קנביס 
רפואי. אלא שזו הטעות בכיוון השני, והיא הטעות 
של להיות אידיאולוג בעד או נגד. ברפואה אין 
אידיאולוגיה! עלינו לתת מענה תרופתי אם צריך, 
אבל כמה שפחות ולזמן קצר ביותר, ובמקביל עם 

עבודה שורשית. 

7. זמן איכות עם דמות בוגרת: הטיפול העיקרי 
בהפרעה הזו הוא בקשר של פנים אל פנים, שיוצר 
חוויה נעימה בין מבוגר משמעותי לילד לבין הילד. 
ברוב הפעמים חיזוק התפקוד הפרטני בכל צורה 
משפיע לטובה על יכולת הריכוז. זמן איכות עם 

המשך המאמר בעמוד 5<

ד"ר מיכאל אבולעפיה 10 עצות 
לאבחון ולחינוך של הילד הלא מרוכז

יחידי סגולה ועם סגולה
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בשביל הנשמה הרב ליאור לביאהקוקפיט

 דתן ואבירם בע"מ:
 טוב, חבר'ה, הגענו ל"טיימינג" המושלם. אם עד עכשיו הם עוד הצליחו 

איכשהו לסחוב, הסיפור האחרון הוא בלי ספק הקש ששבר את גב 
הגמל. מילא שנה בהר סיני, אבל אחרי שהם אמרו לנו מפורש שאנחנו 

הולכים להיתקע פה ארבעים שנה! אשכרה ארבעים שנה; בלי עתיד, 
בלי תקווה, בלי חלום. זהו-זה. עכשיו העם איתנו. הגיע הרגע המושלם 

להחלפת השלטון.

 קרח והעדה: 
וואלה, צודקים! אז מה אתם מציעים? 

 דתן ואבירם בע"מ: 
קח את החבר'ה שלך, שגם ככה הרגישו מזמן שמשפחת בני עמרם 

מתנשאת עליהם, ותנצלו את המומנטום המטורף הזה. אתם לא 
שומעים איך כולם ממורמרים עליהם? רק דחיפה קלה וכל מגדל 

הקלפים הזה מתמוטט. 

 הפורום לעבודת ה' חופשית: 
אהלן חבר'ה, איזה כיף לראות שהקבוצה חזרה לחיים. אז מה הולך? 

חוזרים לעניינים?     

 קרח והעדה: 
אתם פה? מעולה! דתן ואבירם זיהו נכון את מצב הרוח הפוליטי-

הלאומי. כולם מתוסכלים וממורמרים מהמצב. זאת ההזדמנות שלנו 
להעיף סוף סוף את בני עמרם מהשלטון! כמה פעילים יש לכם? 

 הפורום לעבודת ה' חופשית: 
משהו כמו מאתיים חמישים איש ככה. זה הבייס האידיאולוגי הכי חזק 

שלנו. לאן שנגיד להם להגיע הם יגיעו. 

 קרח והעדה: 
פצצה!  אז יאללה, דתן, אבירם, מה אתם מציעים מבחינה אסטרטגית? 

 דתן ואבירם בע"מ: 
תראו חבר'ה, אנחנו כבר יותר מדי 'מסומנים' בעיניי העם. כולם יודעים 
שאנחנו נעשה הכל כדי להעיף את בני עמרם מכס השלטון. ישר יחשדו 

בנו אם נעמוד בפרונט. לנו האידיאולוגיה גם לא ממש משנה; מצרים, 
ארץ ישראל, 'זבת חלב ודבש', הכל סיפורים שהם מוכרים לנו מתחילת 

הדרך כדי להשביע את יצר השררה שלהם. )אנחנו עוד זוכרים את 
הכוחנות והאגרסיביות של משה כבר במצרים, כשהוא חשב שהוא יכול 

להרוג את מי שבא לו מתי שבא לו...(. מבחינתנו –  העיקר שיעופו. לא 
איכפת לנו איך. אתכם העם מעריך יותר, אתם רוצים להיות כהנים, 

לא? תובילו אתם את המהלך. אנחנו נוריד פרופיל וניתן יד לקואליציה 
המתרקמת מאחורי הקלעים. 

 הפורום לעבודת ה' חופשית: 
קרח, תשמע, תוביל אתה את המהלך. אנחנו נתפסים יותר מדי 

סקטוריאליים. מי שעבודת ה' לא מעניינת אותו לא יתחבר אלינו. אתם 
תמיד דיברתם על אחדות ושוויון, נגד חלוקה למעמדות ועל זה שטובת 
כל העם עומדת לנגד העיניים שלכם. רק אם אתם תובילו נוכל לסחוף 

את ההמונים. 

 קרח והעדה: 
סבבה. אני מוכן לקחת את החבר'ה שלי ולהוביל את המהלך אבל 

בתנאי שאתם מגבים אותי. מה דעתכם על הסלוגן הבא לקמפיין: "כל 
העדה כלם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'"? 

 דתן ואבירם בע"מ: 
בכללי, נשמע טוב. אין לך את זה בקצר יותר? משהו כמו: "די 

להתנשאות! כולם קדושים".

 הפורום לעבודת ה' חופשית: 
חייבים משהו תורני. אחרת האגף החרדל"י לא יתחבר למהלך. ההצעה 

של קרח נשמעת אחלה. כולם גם יודעים שהוא טען מזמן שההיררכיה 
הזאת שבני עמרם יצרו הביאה רק לשסעים ומחלוקות. הגיע הזמן 

לאחות את הקרעים והשסעים ולהביא להנהגה יותר מאוחדת ושוויונית.

 קרח והעדה: 
אז נראה לי נלך על ההצעה שלנו. עכשיו השאלה היא איך נפוצץ את זה 

בצורה שתגרום לדעת הקהל לתמוך במהלך שלנו? יש למישהו רעיון?

 הפורום לעבודת ה' חופשית: 
מה דעתכם על המצווה האחרונה שהם חשפו לפני כמה ימים? היה שם 

משהו מוזר ודי הזוי עם הציצית הזאת שהם אמרו לנו להטיל בבגדים, 
משהו עם פתיל תכלת. אולי ננסה לעשות משהו עם זה? 

 קרח והעדה: 
רעיון מעולה! יש לי כבר תכנית חזקה להצית בעם מהומה נגד ההנהגה. 
נארגן מסיבת עיתונאים מול הבתים של משה ואהרן. אני אשיג לחבר'ה 

שלכם מאתיים חמישים טליתות מצמר צבוע בתכלת. נתעטף בהן 
ונפגין שם. כשהם יצאו אלינו, אשאל אותם לעיניי המצלמות שאלה 
תמימה: האם טליתות כאלה, שעשויות כולן מתכלת זקוקות לפתיל 

תכלת? ברור שהם יענו שכן, ואז נתריס כנגדם: "טלית שכולה תכלת 
לא פוטרת את עצמה, האם ארבעה חוטים ופתיל תכלת אחד יפטרו 

אותה?!"

 הפורום לעבודת ה' חופשית: 
וואו!! חזק!!! לא יהיה להם מה להגיד אחרי שאלה כזאת. כל העיתונאים 

יסקרו את האירוע, העם ירגיש שהם מאבדים אמון בהנהגה שמטילה 
עליהם גזירות שרירותיות ללא היגיון. תוך זמן קצר נוכל להעיף אותם 

ולתת לכל העם לעבוד את ה' בחופשיות בלי הגבלות ובלי הבדלי 
מעמדות. רעיון מעולה! 

 קרח והעדה: 
תודה! בעיקר חשבתי שזאת דרך להציג בצורה וויזואלית כמה זה 

מגוחך ליצור מעמדות כשכל העם קדוש ואין הבדל בין אדם לאדם. די 
לפלגנות. הגיע הזמן לאחדות. שוויון. אחווה.

 דתן ואבירם בע"מ: 
טוב חבר'ה, נראה שיש לכם אחלה קונספט למהלך הזה. אבל כמו 

שכתבנו כבר – מבחינתנו, הדרך לא ממש חשובה. מה שחשוב הוא 
לנפץ את השקר הזה שכולו מבוסס על תאוות השררה של בני עמרם 

ועל אחיזת העיניים כאילו יש הבדל בין ארץ ישראל למצרים. הגיע הזמן 
להפסיק לשגות בדמיונות של עם נבחר וארץ קדושה. ביחד נצליח 

להביא לשינוי המיוחל שהעם הזה כל כך צריך.

 קרח והעדה: 
לא חותם על כל מה שאתם אומרים אבל העיקר שכולנו מאוחדים 

במהלך הזה. 

 הפורום לעבודת ה' חופשית: 
כן. נגשר כבר על הפערים האידיאולוגיים. העיקר שנצליח להעיף את 

בני עמרם וניתן לעם הזה הנהגה חדשה!
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מהו באמת 'לשם שמים'?
חז"ל אומרים בפרקי אבות: "כל מחלוקת שהיא 
לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים 
אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם 
שמים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמים 

זו מחלוקת קרח וכל עדתו" )אבות ה, יז(. 
למה התכוונו חז"ל כאשר אמרו 'כל מחלוקת 
שהיא לשם שמים סופה להתקיים'? איך יודעים 

אם המחלוקת באמת 'לשם שמים'? 
הרב יהונתן אייבשיץ אומר שהמושג 'לשם שמים' 
הוא מושג מאוד מבלבל וניתן להשתמש בו לרעה. 
"אבל בעוונותינו הרבים כל מחלוקת יהיה מה 
שיהיה היצה"ר מפתה ואומר שהוא לשם שמים 
ולמצוה גדולה להכניע בוגדים ולשבר זרוע רמה 
וכהנה דברים רבים. כללו של דבר אין לך מחלוקת 
שאין יצר הרע מפתהו ואומר שכל הכוונה לשם 
שמים וחס וחלילה לומר על מחלוקת שהיא שלא 
לשם שמים. רק אם כן במה יודע איפא האמת 
אם היא באמת לשם שמים או לא?" )יערות דבש 

ח"ב עמ' מג, ב(.
דוגמא מובהקת לכך היא בדברי חז"ל על אנשי 
בית שני "אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה 
ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני 
שהיתה בו שנאת חנם" )יומא ט, ב; תוספתא סוף 
מנחות(. איך ייתכן שאנשי בית שני שעסקו בתורה 
ובמצוות ובגמילות חסדים, ייכשלו בשנאת חינם?! 
הנצי"ב מסביר ששנאת חינם של אנשי בית שני 
היתה קנאות אידיאולוגית 'לשם שמים' כלפי כל 
מי שהלך בשיטה אחרת בעבודת ה': "מפני שנאת 
חנם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו שנוהג 

שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס. 
ובא עי"ז לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל 

הרעות שבעולם עד שחרב הבית". 
הנצי"ב מוסיף "שהקב"ה ישר הוא ואינו סובל 
צדיקים כאלו אלא באופן שהולכים בדרך הישר 
גם בהליכות עולם ולא בעקמימות אע"ג ]=אע"פ[ 
שהוא לשם שמים דזה ]=שזה[ גורם חרבן הבריאה 

והריסות ישוב הארץ" )פתיחה לבראשית(. 
לאור דברי הנצי"ב נמצאנו למדים כי התעטפות 
באצטלה של 'לשם שמים', כשהיא אינה ישרה, 
עלולה להביא להצדקת מעשי אלימות וסופה 

להביא לחורבן.
ובכן, מהו 'כלל הזהב' לדעת האם המחלוקת היא 

באמת 'לשם שמים'?

מחלוקת מתוך אהבה וכבוד
הרב אייבשיץ מלמדנו "בזאת יוודע אי המחולקים 
ובעלי ריבות הם זולת הדבר שנחלקו בו ומנגדים 
זה לזה הם אוהבים גמורים בלב ונפש זהו אות 
שמחלוקתם לשם שמים, אבל אם הם אויבים 
ונוטרים שנאה זה לזה ע"י מחלוקת, זהו שלא 

לשם שמים ויתייצב השטן בתוכם.
וזהו הסימן מסרו לנו חכמי משנה איזה מחלוקת 
שהיא לשם שמים, כי בכל מחלוקת אומרים שהיא 
לשם שמים, ואמרו כמחלוקת שמאי והלל שאהבו 
זה את זה וכבדו זה את זה. הנאהבים ונעימים זהו 
אות שמחלוקת לשם שמים, אבל במחלוקת קרח 
ועדתו שהיו נוטרים איבה ושונאים וכמעט יסקלהו 

למשה וכדומה זהו שלא לשם שמים" )שם(.
ובכן, אם המחלוקת נשארת עניינית בלבד ואינה 
גולשת להאשמות אישיות ובעלי המחלוקת אוהבים 

ומכבדים זה את זה, זהו הסימן שהמחלוקת היא 
באמת 'לשם שמים'.

ואכן, כך מצינו שאף שבית הלל ובית שמאי נחלקו 
בהלכות חמורות של ספק ממזרות, הם לא נמנעו 
מלבא אחד עם השני בקשרי נישואין. "לא נמנעו 
בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל 
מבית שמאי, ללמדך, שחיבה וריעות נוהגים זה 
לֹום ֱאָהבּו'  בזה, לקיים מה שנאמר: 'ְוָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ

)זכריה ח, יט(".

מהי בקשתו של הקב"ה?
כשאנו אומרים שיש לאהוב ולכבד את מי שאנו 
חלוקים עמו, אין זה אומר שאנו לא צריכים 
להילחם בעד האמת שאנו מאמינים בה. אדרבה, 
עלינו להילחם בעד האמת שלנו, אך עלינו להיזהר 
שלא לפגוע או לזלזל באלו שאנו חלוקים עמהם. 
כפי שהדריכנו הרב קוק "ואם שאנחנו מתאמצים 
ללחום בעד אותם הדברים הקרובים לרוחנו, 
צריכים אנו שלא להיות מכורים בידי רגשותינו, 
ולדעת שגם לרגשות ההפוכות משלנו יש מקום 
רחב בעולם, ואלוקי הרוחות לכל בשר את הכל 
עשה יפה בעתו. ורעיון זה, אע"פ שלא ימנע אותנו 
מלהילחם על הקודש והיקר לנו, אבל ימנע אותנו 
מליפול ברשת הקטנות הזילות והקפדנות" )אגרות 

הראי"ה ח"א, שנד(. 
וכך אמר להם הקב"ה לישראל: "בני אהובי, כלום 
חסרתי דבר שאבקש מכם? ומה אני מבקש מכם, 
אלא שתהיו אוהבין זה את זה ותהיו מכבדין זה את 
זה ותהיו יראין זה מזה" )אליהו רבה סוף פרק כח(.
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הורה, חברותא, שיעורי עזר, חונכות, ישיבה עם 
אברך, זמן עם סבא, וחבר. יש לנסות לגייס בסביבה 

הטבעית שלו חבר טוב ולעודד את הקשר אתו. 
8. המזון גורם מרכזי: ידועה השפעת המזון על ריכוז 
הילדים. צבעי מאכל, סוכר לבן, קמח לבן, שוקולד 
ועוד, יוצרים תסיסה לא בריאה של הנפש. מנגד, 
מזון המבוסס בעיקר על פירות, ירקות, קטניות, 
וקמח מלא, משפר מאוד את יכולת הריכוז, גם שלנו. 
9. הקילוף הרגשי: ילד לא שקט, לא ממוקד, הרבה 
פעמים מסתיר בתוכו סוגיה לא פתורה שעלינו 
להוציא אל האור. לרוב, ילדים נרגעים כשהם 
מתחילים לדבר על המצוקה שלהם. המבוגר שניגש 
לילד צריך להיות מוכן שייקח הרבה מאוד זמן עד 
שהילד ידבר, שכן הילד עצמו לא כל כך מודע 
לסיבה. ולכשזה יקרה אולי הילד יבכה, אולי יראה 
סימנים של מצוקה וזה בסדר. כך עשוי הוא להוציא 

את המוגלה שהייתה כמוסה בתוך נבכי נפשו. 
הבסיס הנוירופיזיולוגי של  10. שיטות הרפיה: 
הפעלת השריר של הריכוז עובר דרך ההרפיה. 
לפני השלב האחרון של פניה לאיש מקצוע, נכון 
להציע לילד עיסוי עם שמן שקדים בגב לפני 
השינה, אמבטיה כל ערב, פעילות גופנית, תרגילי 
נשימות, טיולים בטבע, תרגילי יוגה, פיתוח של 
תחומי יצירה, וכל דרך שתעזור לו להרפות את 
גופו, כי הגוף והנפש הם אותה יחידה. הרפיית הגוף 
מביאה להרפיית הנפש, מה שמאפשר להיות פנוי 

לקשר וללמידה.  
וכמובן שהפתרונות הכתובים כאן הם רק חלק 

מהתמונה הכוללת. 
בתי ספר רבים השכילו כבר לעשות שינויים עמוקים 
מאוד בדרך הלימוד, והרבה מאוד אנשי מקצוע כולל 
רופאים, מבינים את הדברים בצורה אינטגרטיבית 
ושורשית. אבל כמו כל תקופת מעבר, כשאתה 

באמצע המסלול, עדיין נראה שהדרך ארוכה. 

לפרטים על תכנית הדרכת הורים ואנשי חינוך של ד"ר מיכאל 
mishael-aboulafia.co.il אבולעפיה

ללימודי התמחות בפסיכותרפיה כנסו לאתר של מכון אבולעפיה 
aboulafia-institute.org
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גאות ושפל בנישואין א'
כששי וחבצלת הגיעו לפגישה,  ראיתי זוג מחויך, 
לבושים באופן חגיגי, מראה לא מקובל ולא 
רגיל כשמגיעים לפגישה. הם סיפרו שהיום זה 
יום נישואיהם העשרים וחמשה והחליטו שזו 
המתנה הזוגית שהם נותנים לעצמם. הם גם 
סיפרו שהם קוראים את המאמרים באופן קבוע 
ואח"כ הם משתפים זה את זה בהבנות לגבי 
הזוגיות שלהם. הבעתי את התפעלותי ושאלתי, 
"אם כך, מה רצונכם ביום שמח שכזה?" "לשנינו 

יש את אותה שאלה", השיבה חבצלת.
"באמת, ממש טוב לנו וזאת בעצם הבעיה", 
אמר שי. "אנחנו מרגישים כל כך טוב ביחד. 
אבל דווקא בזמני השיא של ההרגשה הטובה 
בינינו, קורה משהו שאחד מאיתנו אומר או עושה 
משהו שמוריד אותנו להתנגדויות ולתחושה לא 
טובה". "ואז מה קורה ביניכם"? שאלתי. "אז 
אנחנו יושבים ומבררים, ולעיתים, הבירורים 
האלה מלווים בתחושות קשות. לפעמים לוקח 
לנו כמה ימים, עד שאנחנו מגיעים להבנות, מה 
גרם לנו להגיע למצב הזה. אח"כ שוב חוזרים 
לחיבור רגשי חיובי". "אם כך, מה השאלה? נשמע 
שיש לכם זוגיות טובה", הגבתי. "השאלה שלנו, 
למה דווקא כשכל כך טוב, מגיעה הנפילה?" 
וחבצלת הוסיפה: "שמנו לב שזו תופעה שחוזרת 
על עצמה. האמת, כשכ"כ טוב לנו, אני כבר 
חוששת מהנפילה שתגיע והתחושה הזאת, 
נמצאת אצלי ברקע בזמנים נעימים וחבל לי 

להרגיש ככה....".
"שאלתכם נוגעת במחזור החיים הזוגיים, הטבעי, 
הראוי והרצוי.  זה מחזור הכרחי לצמיחה 

האישית והזוגית גם יחד", אמרתי.

הרבה יותר קל כשהיחסים על רמה גבוהה ונעים 
וטוב. אבל במערכת היחסים, יש גאות ושפל. 
אמנם, רצון האדם הוא לאהוב את השני כל 
הזמן ובאותה עוצמה, אך זה לא מציאותי. כי 
כשנמצאים בחווית השיא באהבה, מעצם הגדרת 

ה'שיא', הירידה מחויבת המציאות. 
הקושי של רוב הזוגות מתבטא במצבי השפל. 
בזמני הגאות, יש אנרגיות חיוביות. את השפל 
בד"כ קשה להכיל. ברגעי השפל מאוכזבים 
לגלות כביכול אדם שונה שלא הכי נעים לנו. 
לא מצפים ולא מייחלים לכך ואז מופיעות 
האכזבות, החששות ואולי גם הפחדים. האם כל 
הטוב שהיה הוא אשליה?? אך כשמתנהלים כמו 
שי וחבצלת ומבררים את המחשבות והרגשות, 
חוזרים לזמני גאות ומרגישים אוהבים ואהובים. 
השאלה של שי וחבצלת מבטאת את התנודות 

בין זמני גאות ושפל בנישואין. 
בזמני הגאות, בני הזוג רואים זב"ז את התכונות 
החיוביות שלהם. התכונות והמידות הללו גלויות 
וידועות להם. אך עדיין ישנם תחומים נוספים 
באישיות של כל אחד, נסתרים מעיניהם שדווקא 
בזכות מצבי הגאות, יש לבני הזוג ביטחון בקשר 
ואז עולים וצפים באופן לא מודע התנהגויות 
ותכונות נסתרות שנראות כשליליות, כדי שכל 
אחד יעצים את אישיותו ובכך תתעצם גם 
אהבתם. משל למה הדבר דומה? לזמני גאות 
בים, כאשר הגלים מביאים איתם דברים נסתרים 
ממעמקי הים. כאשר הגלים חוזרים אחורה, זהו 
זמן של שפל, או אז מתגלים האוצרות שהים פלט 
מתוכו בזמני הגאות. גילוי התכונות הנסתרות, 
מגיע ע"י הגאות הזוגית ויוצר מצב של שפל 

שגורם לבן הזוג תחושות של פגיעה, תסכול, 
אכזבה, כעס וכד'. הבירור ביניהם על מה שקורה 
ועל מה שמרגישים, מגלה פן נוסף שעדיין לא 
נחשף. הגילוי שנעשה מתוך אכפתיות וגם מתוך 
כאב, יוצר חיבור מחודש, עמוק יותר מהמצב 
הקודם. )לשם כך צריך לדעת, כיצד פותרים 
קונפליקטים בזמני שפל. בני זוג שלא יודעים, 
עלולים להעמיק את הרגשות השליליים, ובמקום 
לצמוח הם שוקעים יותר ויותר, מתייאשים 

ומתגרשים וחבל.(
מכאן נבין שזמני השפל, הם מחויבי המציאות כדי 
להתפתח. לכן כאשר זמני הגאות הם מתוך יחסי 
רעות אמיתיים, הם נעשים כמצע רך ונעים לזמני 
השפל. בני הזוג נזכרים בזמני השפל שיש להם 
גם זמנים טובים ויפים, כך שיקל להם להתמודד 
עם תחושות שליליות בזמני השפל. מתוך כך הם 
מכירים ומגלים זא"ז, ובעיקר תומכים זב"ז, מה 

שיוצר שורשים חזקים לזוגיות שלהם.
 אמנם אנחנו בשר ודם, עם יתרונות וחסרונות. 
אך יחד עם זאת , יש בתוכנו מעמקים אין סופיים 
שמבטאים את נשמתינו. טבעו של אדם במערכות 
יחסים שככל שהן יותר קרובות, עוצמת הרגשות 
החיוביות והשליליות, הרבה יותר גבוהות, מה 
שמקנה יתרון לזוגיות בבניית האישיות והזוגיות. 
כיצד להתנהל בזמני הגאות והשפל, על כך 

בשבוע הבא. 

 *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

ַעד ֶׁשַאֵחינּו ָיִבינּו -
ֶׁשַרק ַאֲהָבה ְּבִלֵּבנּו

ֶׁשְּמקֹוָרּה ְּבֹׁשֶרׁש ִנְׁשמֹוֵתינּו
ְוַרק ִהיא סֹוד ַאְחדּוֵתנּו...

ַעד ֶׁשַאֵחינּו ַיְפִנימּו -
ֶׁשֹּלא ּפֹוִליִטיָקה מּול ֵעיֵנינּו
ֶאָּלא ַאְלֵפי ְׁשנֹות מֹוַרְׁשֵּתנּו

ְּמרּו ֶאת ַיֲהדּוֵתנּו ֶׁשּׁשִ
ְוִגְּבׁשּו ֶאת ֶזהּוֵתנּו

ְוַרק ִמּכֹוָחן ִהַּגְענּו ְלַאְרֵצנּו...

ַעד ֶׁשַאֵחינּו ַיְחִּכימּו -
ְלָהִבין ֶאת ֹּגֶדל ַמָּבֵטנּו

ַהַּמְתִחיל ֵמֲאבֹוֵתינּו
ּוַמְמִׁשיְך ְּבָבֵּתי ִמְקָּדֵׁשנּו

ִּבירּוָׁשַלִים ִעיֵרנּו
ַמִּקיף ֶאת ָּכל ְׁשנֹות ָּגלּוֵתנּו

ּוֵמִבין ַעָּתה ֶאת ֹּגֶדל ִיעּוֵדנּו...

ַעד ָאז -
ִנְרֶאה ֶׁשִּיְהֶיה ָעֵלינּו 

ִלְזֹעק ֶאת ְּכֵאֵבנּו
ְוִלְמֹנַע ְּבָכל ֶּדֶרְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו

ִּכְפִרי ָּבֵׁשל ִליֵדי אֹוְיֵבינּו
ַהְּמַׁשֲחִרים ְּבָכל ַהּדֹורֹות ְלִפְתֵחנּו

וה' ִיְהֶיה ְּבֶעְזֵרנּו...

יפה

ַעד ֶׁש... 
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פיל, נחש ונמר טיילו להם. פתאם אומר הפיל: תראו איזה קטע! שלושתנו 
מתחילים באות נ'! עונה לו הנחש: נחש מתחיל בנ', נמר מתחיל בנ', אבל 

פיל מתחיל בפ'!' ענה הפיל: נכון אבל קוראים לי נחום! 

ְמִריָבה ּוַמֲחֹלֶקת – ְּכמֹו ֵאׁש!
ֻּכָּלנּו ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשל ָּפָרַׁשת ֹקַרח. ֹקַרח ָהָיה ָאָדם ָחׁשּוב ּוַבַעל 
ַמֲעָלה, ֲאָבל ִּפְתאֹום הּוא ִהְתִחיל ְלַקֵּנא ְּבֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. הּוא ָׁשַאל ֶאת 
ַּתְפִקיד ָחׁשּוב,  ְוִיְהֶיה לֹו  ָהָעם  ֶאת  ַיְנִהיג  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  "ָלָּמה  ַעְצמֹו: 
ְוִלי ֹלא?" ַהִּקְנָאה ְוַתֲאַות ַהָּכבֹוד ֶׁשּבֹו ָּגְרמּו לֹו ִלְפֹּתַח ְּבַמֲחֹלֶקת ֶנֶגד 
ְוַיַחד  ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. קַֹרח ִׁשְכֵנַע ֲאָנִׁשים נֹוָסִפים ְלִהְתַנֵּגד ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, 

ֵהם ִהְתִחילּו ְלִהְתלֹוֵנן ּוְלִהְתַרֵעם ַעל ֹמֶׁשה.

ְמִריָבה ִהיא ְּכמֹו ֵאׁש ִּבְׂשֵדה קֹוִצים. ִהיא ַמְתִחיָלה ְּבַצַעד ָקָטן ַאְך ַמֵהר 
ְמאֹוד ִהיא ִמְתַּפֶּׁשֶטת, ְוִאם ֹלא עֹוְצִרים אֹוָתּה ִהיא ֲעלּוָלה ְלַסֵּכן ֶאת 
ֻּכָּלם! ָּכְך ַּגם ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשל ֹקַרח ֶנֶגד ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשִּנְבַחר ַעל ִּפי ה', 
ִהְתַּפְּׁשָטה ְוִהְתַחְּזָקה, ְוָהָיה ֹצֶרְך ַלֲעֹצר אֹוָתּה ִּבְמִהירּות. ַאְך ָהָיה ְלָכְך 
ְמִחיר ָקֶׁשה. ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ֶנֶעְנׁשּו ְּבֻחְמָרה ַרָּבה ּוֵמתּו ְּבצּורֹות ְמֻׁשּנֹות, 

ְוַגם ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ַמֵּגָפה ֶׁשָהְרָגה ֲאָנִׁשים ַרִּבים.

ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  מֹוִציִאים  ְוַהָּכבֹוד  ִהְתַאָּוה  "ַהִּקְנָאה,  ָאְמרּו  ֲחָכֵמינּו 
ְלָכל  ַמִּזיִקים  ָּכבֹוד  ּוְרִדיַפת  ִמִּקְנָאה  ֶׁשּנֹוְבִעים  ַמֲעִׂשים  ָהעֹוָלם". 
ַהְּסִביָבה, ּוִבְמֻיָחד ְלִמי ֶׁשָעָׂשה אֹוָתם, ּוְכמֹו ֶׁשָרִאינּו ַּבֲעַדת ֹקַרח. ִאם 
ָאָדם רֹוֶצה ְלַהִּׂשיג ָּדָבר אֹו ַּתְפִקיד ָחׁשּוב, ְּכַדאי לֹו ְלַנּסֹות ְלִהְתַקֵּדם 
ִּבְדָרִכים טֹובֹות ִויָׁשרֹות ְוָהִעָּקר – ְלִהָּזֵהר ִמַּמֲחלֹוקֹות ּוְמִריבֹות ַּבֶּדֶרְך. 
ּוְלִהָּפַגע.  ִלְפֹּגַע  ִמְּבִלי  ְלַמְּטָרתֹו  ְלַהִּגיַע  ַיְצִליַח  ֶׁשהּוא  ִסּכּוי  ֵיׁש  ָּכָכה 
ִמַּמֲחֹלֶקת ּוְמִריָבה – ַמְפִסיִדים. ִמַּמֲעֵׂשה טֹוב ּוִוּתּור – ַּבּסֹוף ַמְרִויִחים!

 חידת חדגא: 
ִמצאו בפרשה פסוק שמתחיל ב-3 מילים רצופות מאותו השורש!

 חידת פולקע: ִמצאו בפרשה 3 מילים רצופות 
בנות 2 אותיות, שמסיימות באותה האות!

1. מאיזה שבט היה קורח ומאיזה שבט היו דתן ואבירם?
2. איזו תלונה נוספת הזכירו דתן ואבירם בדבריהם?

3. כיצד הוכחה בחירתו של אהרון הכוהן לתפקידו?
4. מה קרה למאתיים וחמישים האיש שהיו עם קורח?

5. מה עשו במחתות של החוטאים?
6. למי נותנים 'תרומה גדולה' ולמי 'מעשר ראשון'?

7. באיזה גיל מקיימים את מצוות 'פדיון הבן'?
8. בכמה שקלי-כסף פודים את הבכור?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת קורח תשפ"א

201

פרשה מאירה

"פרח מטה אהרון" - זהו "פרח מטה אהרון" - זהו 66 הבדלים הבדלים תמונות בפרשהתמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות!

1

4

2

5

78

3

6

9

14,700

ְּכבֹוד ֲאָנַׁשי
- ְּכבֹוד ַמְלֵּכנּו!

- ֵּכן.
- ֶמֶלְך ַעּמֹון ִנְפַטר.

- ָעצּוב.  ָאְמָנם ֲאִני ֹלא ָחֵבר ֶׁשּלֹו, ֲאָבל 
הּוא ָעָׂשה ִלי טֹוָבה, ְוָנַתן ַמֲחֶסה ְלֶאָחד 

ֵמַאַחי.
ָקָראִתי ַלֲאָחִדים ֵמֲאָנַׁשי:

- ָאָּנא ְסעּו ֶאל ְּבנֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַעּמֹון, ַהֶּמֶלְך 
ֶהָחָדׁש, ּוִמְסרּו לֹו ַּתְנחּוִמים ִּבְׁשִמי]1[.

ֵהם ָיְצאּו ַלֶּדֶרְך  ֲאָבל ָחְזרּו ְלַאַחר ַּכָּמה 
ָיִמים:

- ְּכבֹוד ַמְלֵּכנּו!
- ֵּכן.

- ְׁשלּוֵחי ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּבאּו ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד, 
ֶנְחְׁשדּו ִּכְמַרְּגִלים, ִּגְּלחּו ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם 

ְוָחְתכּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ְּבצּוָרה ְמִביָׁשה.
- ָאֹים ְונֹוָרא! ַּכּמּוָבן ֶאְׁשַלח ָלֶהם ְּבָגִדים 
ֲחָדִׁשים, ֲאָבל ֵהם ֹלא ְיכֹוִלים ָלבֹוא ִעם 

ֲחִצי ָזָקן. ֵהם ַּגם ֹלא ִיְרצּו ְלַגֵּלַח ֶאת 
ֲחִצי ַהָּזָקן ַהּנֹוָתר, ֵהם ִיְתַּבְּיׁשּו ְלהֹוִפיַע 

ְמֻגָּלִחים ְלַגְמֵרי, ֶׁשֵּכן ֶאְצֵלנּו ֻּכָּלם ְמֻגְּדֵלי 
ָזָקן. ָלֵכן ֲאִני ַמִּציַע ֶׁשֵּיְׁשבּו ִּביִריחֹו ַעד 

ֶׁשְּזָקָנם ִיְצַמח.
- ֵּכן ֲאדֹוֵננּו ַהֶּמֶלְך]2[.

ֶזה ֹלא ַיֲעֹבר ִּבְׁשִתיָקה. ֹלא ֶאְסֹּבל ֶׁשְּיַבּזּו 
ֶאת ֲאָנַׁשי. ֵאיִני סֹוֵלַח ָלַעּמֹוִנים. ֵהם עֹוד 

ִיְראּו ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם.
ְּכבֹודֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל הּוא ְּכבֹודֹו 

ֶׁשל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל!

------------
1. שמואל א  י  א-ב. רש''י.  מצוד''ד.

2. שם  ג-ה.

ְמִגַּלת ָּדִוד 101
הרב שלמה אבינר
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ש: הרב חתום על מכתב המתנגד להקמת הממשלה החדשה, כאשר 
היא נשענת על תומכי טרור וגם יהיו בה שרים שקוראים לבית הדין 
הבינלאומי בהאג לחקור את מפקדי צה"ל על פשעי מלחמה, ו"חייבים 
להשתדל ולעשות הכל כדי שהממשלה זאת לא תקום". אתם בעצם 

חוזרים על השגיאה, על הפשע ההוא של דין רודף.
ת: ככה אתה מבין?

ש: יש יותר מאדם אחד שכך הבין.
ת: אך אני שואל אם אתה מבין ככה?

ש: תשמע, כשאתם כותבים ש"חייבים להשתדל ולעשות הכל כדי 
שממשלה זאת לא תקום", ואתם לא כותבים שצריך רק להשתמש בכללי 

המשחק הדמוקרטיים, אז השאלות האלו לגיטימיות לגמרי.
ת: ואני שואל, באופן אישי, ככה אתה מפרש?

ש: הרב אבינר, זה לא מה שחשוב בעניין. אני שואל אם יש יגאל אמיר 
אחד שאיננו יודעים עליו היום שקורא את זה וככה הוא מפרש.

ת: טוב, אבל אסור לי לשאול אותך שאלה אישית? אתה לא בן אדם? 
אני שואל אותך אישית.

ש: אותי זה לא ממריץ לרכוש אקדח בשום אופן, אבל אולי אחרים – כן.
ת: או! אני שמח, כי אתה בעצם מייצג 99% של עם ישראל שהם 
נורמליים. עכשיו אני עונה לשאלה שלך, כי ענית לשאלה שלי. כשרב 
אומר משהו, הוא מתכוון לעשות בלי לעבור על התורה, בלי לחלל 
שבת, בלי לאכול טרף, בלי לעבוד עבודה זרה, בלי לשקר, בלי לרמות, 
בלי לשנוא. לפי התורה, אסור לשנוא בשלושה מובנים, אסור לשנוא 
במעשים - אלימות, אסור לשנוא במילים – אלימות מילולית, ואסור 
לשנוא במחשבה, כי שנאה במחשבה גורמת שנאה במילים ושנאה 

במילים גורמת לשנאה במעשים.
ש: אני אחזיר את הרב עשרים ושש שנים אחורה כשאמרו דין רודף על 

רבין, זה על פי התורה?
ת: לא.

ש: כלומר מי שפעל על פי דין רודף עשה כן בניגוד להלכה?
ת: ודאי. אבל אתה יודע מה הן ההכללות האנטישמיות?

ש: איך הגעת לזה?
ת: יהודי גנב, האנטישמים אומרים: כל היהודים גנבים. יהודי שיקר, כל 

היהודים שקרנים. אני בטוח שאתה לא נופל בפח הזה בהכללות האלה.
ש: כלומר העצומה שלכם חד משמעית אומרת: אנו מתנגדים לממשלה 

הזאת, ואסור לעשות אלימות פיזית ומילולית?
ת: ומחשבתית. ואני מוכן לחזור על זה אלפי פעמים.

ש: אתם כותבים שהממשלה הזאת עלולה לפגוע בביטחון ישראל 
ובעניינים יסודיים בדת ומדינה וכיוצא בזה. אז למה לא היתה הכרזה 
שראש הממשלה נתניהו צריך ללכת הצדה ושאפשר להקים ממשלת 

ימין עם לפחות 65 מנדטים?
ת: תראה, אני באמת לא מבין בפוליטיקה...

ש: תשמע, בשאלות שלא נוחות לך, אתה לא מבין.
ת: אתה לא נותן לי לגמור משפט. אני לא מבין בטכניקה פוליטית, אני 
מבין באתיקה פוליטית. לגופו של עניין, בנימין נתניהו הביא תועלת 
גדולה לאומה, גם באופן בטחוני, גם בטיפול בקורונה, גם ביחסים 
בינלאומיים. איני רואה מישהו אחר שיכול להחליף אותו. אי אפשר 
לעשות הימורים בפוליטיקה. הוא לא המשיח, כמובן, אבל הוא טוב. 

אני לא רוצה להסתכן על מישהו פחות טוב.
ש: תודה רבה, הרב אבינר.

ת: תודה רבה לך, יש להרבות אהבה באומה.

הרב שלמה אבינר

רק במחשבות עליונות, חפשיות, טהורות וקדושות, מנצחים את הרע. לשוא יעמלו בונים לנצח את 
הרשעה, והם עמה בתחתית המחשכים, ששם הוא מקור שרשה, ארץ מכורתה, ומקום הרת גבורת 

רשעתה. לעלות אל על צריכים, לעסוק בתורה דלעילא, להופיע תמיד באוצר מחשבות חיות ורעננות 
ממקור הקודש. להודע אל כל חכמי לב, טהורי רוח, בכל דור ודור, בכל עם ולשון. לזרות הלאה את 
המשטמות ואת הנרגנות. אז יבקע כשחר אור ד' עליון על הנשמה, והחיים יופיעו באור א-להותם, 

ברוח ד' חונן הדעת, הרוצה בתשובה, אדון השלום והברכה. שמונה קבצים ו, רסד

יש להתנגד לממשלה הזאת אך בלי שנאה         
)ראיון בתקשורת(

הרב חגי לונדין

אש המחלוקת 
התורה מתארת שני עונשים שבהם נענשו קורח ועדתו: הראשון הוא 
הבליעה באדמה, והשני היא האש שיצאה ושרפה את מאתים וחמישים 
מקטירי הקטורת. המחלוקת יוצרת שתי השלכות: הראשונה היא אובדן 
היציבות, כאשר כל כוח מושך לכיוונו הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, 
וכנגד זאת נבלעו קורח ועדתו באדמה. השני הוא הפירוד, וכנגדו נשרפו 
מקטירי הקטורת;  כאשר דבר נשרף באש נותר אפר, אוסף חלקיקים 
הנישאים ברוח. המחלוקת היא אש מכלה ומפוררת. יחד עם זאת יש 
מצב שהאש היא גם יסוד מגבש; כאשר מלבנים מתכת באש ניתן ליצור 
צורות חדשות; כאשר ישנה אש א-לוהית שעומדת ביסוד המחלוקת 
- הדעות השונות מבררות את האמת בשלמותה, "הלא כה דברי כאש 
נאום ה'". על מנת שמחלוקת תתקיים, אומרים חז"ל, היא צריכה להיות 
מחלוקת כ'מחלוקת בית הלל ובית שמאי' שהיסוד שלה הוא לברר את 
רצון ה' ונותרת אהבה בין החולקים. אם זה אינו היסוד, אם ישנן נגיעות 

אישיות ולא רצון לברר את האמת - זו מחלוקת קורח ועדתו.

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

לפרטים:
052-8908518 יוסי

   b0528908518@gmail.com

 הפקות מיוחדות:
 עיצוב, קדם דפוס ודפוס

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

 לרשותנו מאגר ממוחשב

 של כל בתי הכנסת כולל

 רשימת גבאים להפצה

ממוקדת לפי קהל היעד


