
1 באהבה ובאמונהכל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461328

לתרומות 02-6461328, באתר meirtv.com)מאובטח(, בבנק הדואר ח-ן 4-16179-3 או בבנק המזרחי בנק 20 סניף 539 חשבון 128018
לפרסומים בעלון ובאתר: 026461302 - ההכנסות קודש למכון מאיר | תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

 torah@meirtv.co.il דוא"ל meirtv.com המו''ל: מכון מאיר טל' 02-6511906 פקס 02-6514820 אתר הבית
עיצוב גרפי: תהילה ברנשטיין הפצה: מקור ראשון 0528908518 | העלון מופץ ב-50,000 עותקים

לגדעון מיצד מיטבתה
 בהגיעך לגבורות שא ברכה 

בריאות אריכות ימים והצלחה בכל מעשי ידיך
המשפחה - רחל ומשה הילדים והנכדים

בן יכבד אב - זה עשיו
הרב אורן טרבלסי

מול תרבות אירופה )א(
הרב דוד לנדאו

 הקדמות לאמונה
 נתן קוטלר

אנכי עשו בכורך, היכן מידת האמת
הרב אשר בוחבוט

מצווה אלוקית ומצווה אנושית                    
הרב יורם אליהו

ִצּפוֵֹרי ָהֵאיָמה - תמונת מצב. 
הרב זיו רוה

מלאכים בנישואין
מטריאליזם שטחיאסתר אברהמי

הרב שלמה אבינר

יהדות באהבה
בס"ד | שבת פרשת תולדות א' כסלו ה'תשפ"ב | גליון 1332 | נא לשמור על קדושת הגליון

יהדות באהבה
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בהוצאת

באהבה ובאמונה
ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

 נכון לעכשיו

הפרי והקליפה
"ואלה תולדות יצחק" – מסביר רש"י, תולדות יצחק הם יעקב ועשיו – 
להדגיש לנו שליצחק היו שני בנים - צדיק ורשע, כשם שלאברהם אבינו 
היו שני בנים, יצחק וישמעאל שהאחד צדיק והשני רשע. רק יעקב אבינו 

זכה שכל בניו היו צדיקים כפי שנאמר "עמך ישראל כולם צדיקים".

העובדה שלאברהם וליצחק ע"ה היו בנים צדיקים ורשעים מלמדת אותנו 
יסוד חשוב: כל צמיחה והתפתחות מורכבת משני שלבים. השלב הראשון 
כולל טוב ורע, והשלב האחרון, בסוף הצמיחה וההתפתחות, שבו אנו 

זוכים לראות שהכל לטובה.

משל למה הדבר דומה? לפרי וקליפה – בתחילת הופעת הפרי, הקליפה 
עוטפת אותו ומגינה עליו אבל היא מרה ולפעמים קשה כקליפת אגוז.

ישמעאל ועשיו הם מרים וקשים לישראל, אך בסופו של תהליך הצמיחה 
מתגלה הפרי המתוק והנחמד, אחרי שמסירים את הקליפה או שהופכת 

גם היא למתוקה. )מקליפה של תפוזים ניתן גם לעשות ריבה(

כך גם תולדות עם ישראל. בתחילה ישנם הרבה סיבוכים וקשיים, הרבה 
קליפות, אבל לעתיד לבוא – נזכה לפרי המתוק – כאשר כל ישראל ייגאלו, 
גם האנושות תיגאל בגאולתן של ישראל, כפי שנאמר "ועלו מושיעים בהר 

ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה" )עובדיה א כא(.

"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". 

נכון לעכשיו, אנו נמצאים בעיצומו של תהליך שבו עם ישראל קם 
לתחיה. יותר ויותר יתגלו מתיקותו וטובו של ישראל המיטיב לאנושות כולה. 

אבל בו זמנית מתגלה גם הקליפה הקשה והאכזרית בצורת אותם רשעים 
הנלחמים בעם ישראל מבית ומחוץ, אבל לא ירחק היום, והקליפה המרה 
והקשה תיעלם, ונזכה לראות עין בעין כיצד "ויהודה לעולם תשב וירושלים 

לדור ודור" )יואל ד כ(, ואור חדש על ציון יאיר, לנו ולעולם כולו.

מהמצפה לישועה שלמה
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נרות  הדלקת 
 16:10 י-ם 
 16:28 ת”א 
16:19 חיפה 

שבת  מוצאי 
 17:23 י-ם 
 17:25 ת”א 
17:23 חיפה 

לטלפניה המתחדשת במכון מאיר
דרושים/ות

טלפנים/יות
למערך התרומות 

ניתן לשלוח SMS למס' 5121946 - 052קו"ח למייל mmtrumot@gmail.com שכר בסיס + בונסים  |  משמרות צהרים, ערב

 לערוץ מאיר לילדים דרוש 

איש שיווק ומכירות 
דרישות התפקיד: 

 - יכולת שיווק ותקשורת בין-אישית
 - שליטה ברשתות החברתיות

- אמינות, יוזמה ומקצועיות

ם י ב ח ר ת מ

 מתאימים? שלחו קו"ח
israel@meirkids.co.il :מייל 

ווטסאפ: 052-664-8009
*המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד

דרישות התפקיד: 
• יחסי אנוש מעולים

• תודעת שליחות
• יכולת ניהול והובלת תהליכים

• אנגלית ברמת שפת אם - יתרון
• ניסיון בגיוס כספים - יתרון

 מתאימים? פנו אלינו
headoffice@emeir.org.il

למכון מאיר דרוש 

 מנהל מחלקה 
לגיוס כספים

ם י ב ח ר ת מ
השיעור הקבוע של הרב דב ביגון בפרשת שבוע 

ששודר ברשת מורשת בימי ששי 
עובר למוצאי שבת בשעה 18.00
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הרב אורן טרבלסי

על אף רשעותו של עשיו מצווה אחת הוא הקפיד 
לקיים בדקדוק, מצוות כיבוד אב: "אמר ר"ש בן 
גמליאל כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי 
אותו אחד ממאה ששמש עשו את אביו. עשו בשעה 
שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי 
מלכות אמר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא 
בבגדי מלכות".1 מדוע קיים עשיו מצווה כל כך 
בשלמות עד שרשב"ג התנא מעיד שקיים רק אחוז 
ממנו, ומהי הסיבה שבחר דווקא במצוות כיבוד אב?
גוי מפורסם נוסף שהקפיד על כיבוד הורים הוא 
דמה בן נתינה שהובא בגמרא כדוגמת מופת לכיבוד 
הורים. נראה אם כן שמצווה זו שייכת גם לגויים. 
כך אכן כותב המהר"ל2 ומסביר שזו מצווה שהשכל 
האנושי מחייבה לכן מתאימה גם לאומות. ויש צד 
שהם אף מוכנים למצווה זו יותר מישראל. כיבוד 
ההורים נובע משום שהביאו את האדם לעולם הזה. 
האומות שייכות לעולם הזה יותר מישראל שמוכנים 

לעולם הבא, לכן שייכותם למצווה גדולה יותר.
אמנם בעשיו נראה שיש דבר נוסף. עשיו הקפיד 
לכבד את אביו אך לא מצינו שכיבד את אמו. עשיו 
השקיע והתאמץ לעשיות נחת רוח לפני יצחק אך 
לא לפני רבקה. וכן היה צד חיות ומאכיל מבשרם 
את יצחק אך לא את רבקה. גם במדרש הדגיש 
רשב"ג את כיבוד האב של עשיו  "ששימש עשיו 
את אביו". וכן בשמות רבה3 "בן יכבד אב- זה עשיו". 
נראה אפוא שבמכוון הקפיד עשיו על כבוד אביו 
ולא על כבוד אמו. מסביר הרב חרל"פ4 שכיבוד האב 
של עשיו הינו שיקוף של הדרך הרוחנית שרצה עשיו 
להנהיג בעולם. בגמרא בברכות5 נאמר: "אין אביו 
אלא הקב"ה שנאמר הלא הוא אביך קנך, ואין אמו 

אלא כנסת ישראל שנאמר אל תיטוש תורת אמך".
הקב"ה נקרא אב לעולם, "שהאב רמז לסיבה 
הראשונה כמו שהאב סיבה לבנו".6 כנסת ישראל היא 
נשמת הכלל, ובעולם הזה מופיעה בצורת האומה 
הישראלית. ונקראת אם שהיא המקור לנשמות 
ישראל וכוללת אותן בקרבה, כמו האם שכוללת 
בקרבה את ילדה. לכן "אמך" גימטריא ישראל7. 
כיבוד האב הוא ביטוי לכיבוד של ה' וכיבוד האם 
לכיבוד של כנסת ישראל. עשיו רצה לקחת את 
האב בלי האם. כלומר להתקרב לקב"ה בלי כנסת 
ישראל. לכן העצים את כיבוד אביו ונמנע מלכבד 
את אמו. הקדושה והמצוות שמתגלים בישראל הם 
שהפריעו לעשיו. הרב קוק מסביר שמעשי המצוות 
נובעים מקדושת האם, כנסת ישראל, ולכן נקראים 
תורת אמך: "המעשים הטובים והמנהגים הנאים 
הם תורת אם".8 לכן נלחם עשיו בהופעה הרוחנית 
שנקראת אם. שלא ידרשו ממנו לא קדושה ולא 
קיום מצוות שנראים כעוצרים את החיים וכך הקשר 

עם ה' יישאר נוח נעים וקל. 
לעומתו, רבקה שולחת גם את יעקב לכבד את אביו 
יצחק ולהגיש לפניו מטעמים. אך רבקה מבינה 
שהדרך היחידה לכבד את האב היא בנתינת כבוד 
לאם. לכן לפני הכיבוד ליצחק מבקשת רבקה 
מיעקב שיכבד קודם אותה. "ועתה בני שמע בקולי 
לכל אשר אני מצווה אותך". "במה שאתה בני 
וחייב בכבודי שמע בקולי שנמצאת עושה מצוות 

כיבוד אם".9
 אף על פי שיעקב חשש פן יצחק יגלה אותו הוא 
נכנע תחת אמו, כיבד את דבריה ועשה כציוויה. 
מתוך כיבוד האם יכל יעקב לגשת נכון למצוות 

כיבוד האב. רק מתוך נתינת כבוד לכנסת ישראל 
אפשר לכבד נכון את הקב"ה.

כיבוד האב של עשיו אמנם נעשה בצורה חיצונית 
מושלמת אך מתברר שכולו היה העמדת פנים. עשיו 
היה צד את אביו בפיו ומרמה אותו. "ואותו היום 
שחזר עייף מהשדה, עבר חמש עבירות נתעטף 
בטליתו ונכנס אצל יצחק אביו אמר לו אבא יש 
מעשר למלח".10 כבוד אמיתי פירושו לרצות ברצון 
האב. אך לעשיו לא הפריע לרמות ולגנוב את דעת 
אביו העיקר שכלפי חוץ יראה שמכבדו. הדבר 
עולה גם מתרגום יונתן11 שעשיו צד כלב והביא 
אותו ליצחק "ואשכח כלבא חדא וקטלה". מצד 
הפעולות היה אמנם עשיו מושלם וכיבד את אביו 
פי מאה מרשב"ג, אך מצד האמת כבוד כזה חסר 
את העיקר. מכך עולה שהרוצה לכבד רק את האב 
בלי האם גם כיבוד האב שלו לא יצליח. כך גם ביחס 
לכבוד שמים. רק דרך נתינת כבוד לכנסת ישראל 
ולהתגלותה באומה הישראלית אפשר לכבד ולעבוד 

נכון את הקב"ה. 

1.  בראשית רבה סה,טז
2.  חידושי אגדות קידושין לא.

3.  פרשה מו,ד
4.  במי מרום

5.  לה:
6.  רשב"א ברכות

7.  מהרש"א שם. כאשר כ' פשוטה היא חמש מאות.
8.  עין איה ברכות א,קעו

9.  אלשיך תולדות
10.  עפ"י איגרת השמד לרמב"ם

11.  כז,לא

ממשנת הרצי"ה
 הרב דוד לנדאו

 תחיית האומה היא חיסול סדר הגלות. במשך 
תקופה ארוכה מאוד, מאות שנים, היינו בין הגויים, 
בארצות העמים ובתרבותם. בדורות האחרונים, 
יש התפתחות של תרבות וספרות בתוך עמי 
אירופה. התרגלנו להשכלת אירופה ולתרבות 
אירופה. קיבלנו מאיתם מדע ותרבות ורוחניות 
וחילוניות והשכלה. התרגלנו למחשבה כאילו אנחנו 
אירופאים. אבל אנו לא אירופאים! שכחנו שאנחנו 
לא אירופאים. ואמנם טעמנו הרבה את הטעם של 
אירופה, ואנו יודעים כבר מהי אירופה במובנים 
הרוחניים, הגופניים והנפשיים שלנו... בדורות יותר 
קדמונים, כל אותם עמי אירופה היו חיות רעות. 
 EX ORIENT :יש פתגם בן שלוש מילים בלטינית
LUX. 'אורֶינט' – המזרח. המזרח שלנו, המזרח 

הקרוב. )יש בירורי דברים גם ביחס למזרח 
הרחוק, אך זה עניין לחוד.( 'לוקס' זה אור. 
מהאורֶינט בא האור! ולא מאירופה. מקור 
האור במזרח, "אור חדש על ציון תאיר". 
בדורות האחרונים התפתחה מחשבה כאילו 
אירופה היא שיא התרבות, מקור האור, אך 
יש לזכור שהמקור הוא במזרח. גם במזרח 
יש מדרגות. צריך לזכור שהחכמה האמיתית מקורה 
הוא הנבואה! אחר כך התפתח מצב בו שכחו את 
המקור, התרחקו מן המקור, ואחר כך זה נמשך 
אל איטליה, יוון, ויותר מאוחר אל אירופה. כבר 
בחשבונות של קדמוני-קדמונים, בני נח, היו שני 
צדדים בולטים – שם ויפת. "יפת אלקים ליפת 
וישכֹן באהלי שם"1. סדר ההגדרה של בני נח בפסוק 
זה, הוא קצר מאד ויסודי, כללי ומקיף. יש ביטוי 
ביחס להופעת אלוקים: "וישכֹן" - שכינה, חלות 
שכינה "באוהלי שם”. אם כן מה מתבטא בסיום 
החשבון? - מקור האור באורֶינט, במזרח, ולכן 
"וישכֹן באהלי שם". מכאן מתחיל כל העניין של 
הקנאה והרשעות - אנטישמיות, ניגוד לׁשמיּות! 
אחרי כמה פסוקים מתברר החשבון בסדר היחס – 

שם וֵעבר, ומֵעבר מתגלה ומופיע אברהם העברי. זה 
הייחוס של המשפחה שלנו, ואנחנו נעשים הִעברים, 
העיקריים. יפת קצת קרוב לזה, באיזו מידה, ומכאן 
מעלת חכמת יפת, פילוסופיה יוונית וכל הנמשך 
ממנה. זהו המצב ההיסטורי המתוקן. אמנם לאחר 
זמן, בני יפת נעשו בעלי גאווה ושכחו את החשבון 
המקורי, וכיום חושבים שההתפתחות היפתית היא 
מקור המדע. במשך תקופה  התגלגלנו בין הגויים, 
מהמקור השמי האמיתי, לגבולות של בין מזרח 
למערב. דרך יוון הייתה הפצת התרבות היוונית, 
המדעים והפילוסופיה היוונית, ובהמשך הזרמים 
נמשכו לאיטליה ולאירופה. כל זה שייך לתחיית 
האומה, לתחיית המקוריות היהדותית בכלל. 
בחזרתנו לארצנו צריך בירור חשבון, התבוננות 
מה איתנו, מה אנו ומה חיינו, מהו המסלול של 

תחיית כלל האומה2.

1.  בראשית ט’ כ"ז.
2.  ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק ג’ עמ’ 92-4.

בן יכבד אב - זה עשיו

מול תרבות אירופה )א(
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מפרשי התורה עוסקים רבות להסביר מדוע רצה 
יצחק לברך את עשיו, ומדוע השתדלה ההשגחה 
שתגיע הברכה ליעקב בצורה כזו שכשיצחק מברך 
אותו הוא חושב שהוא עשיו. גם הנצי"ב מתייחס 

לשאלה זו ועונה על כך בדרך ייחודית.
הנצי"ב אומר שברור היה ליצחק שיעקב הוא 
ממשיך השלשלת והוא יירש את ברכת אברהם 
)כפי שרואים בהמשך בפרק כ"ח שהוא קורא ליעקב 
ונותן לו את ברכת אברהם העם והארץ(. "יש להבין 
אשר ידע יצחק כי יעקב ישיג ברכת אברהם התלויה 
אך ורק בתורה ועבודה... וזה מיוחד לאומה הנבחרת 
לכך", שאותה הוא הולך להוציא מיעקב. העמוד 
השלישי הוא עמוד גמילות חסדים – וכאן זה תלוי 
מאיזה מקום עושה אדם חסד, "אם היא נעשית לשם 
שמים כי כך הוא רצון ה'..." אז זה כלול בעבודת 
האומה הנבחרת וגם ברכה זו שייכת ליעקב, והאדם 

אוכל פריה בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב.
אבל יש מי שעושה גמילות חסדים, "מצד טבעו או 
מדעת אנושי שראוי לעשות כן", יש לו טבע ישר 
והוא מבין שכך ראוי להתנהג, או שהשיג זאת 
בשכלו הטוב שראוי לעשות חסד. על מצווה כזו 
אומר הנצי"ב יש שכר בעוה"ז אך לא בעוה"ב, כמו 
שזכה לכך יפת שנאמר 'יפת אלוקים ליפת', וכך 
קבע ה' בטבע העולם, שעולם חסד יבנה, והחסד 

זה מה שהעמיד את העולם עד שנתנה התורה, 
בזכות החסד שהיה בעולם התקיים העולם, ולכן דור 
המבול ואנשי סדום שלא החזיקו במידה זו, נחרבו.

יצחק רואה את מעלתו של יעקב וחושב שמידה זו 
של עשיית חסד מדעת אנושי לא מתאימה ליעקב 
כי הוא נוצר רק לתורה ועבודה )תפילה(, "ואין לו 
להתנהג בחסד אלא לשם שמים ולקיום תורתו", ואם 
זה לא בדרגה הזו אינו ראוי להתברך בה כלל, אפילו 
ברכת עוה"ז. ולכן היה בדעתו שהאומה הנבחרת 
שעתידה לצאת מיעקב לא ראוי לה לקבל שכר 
על גמילות חסדים שאינה לשם שמים, ומידה זו 
שייכת רק לעשיו שנועד להליכות עולם, ומתאימה 
מידה זו גם למי שהוא בכור שיש לו תכונה זו יותר 
בטבעו. לכן רצה לזכות את עשיו במצוות כיבוד 
אב, ויקבל את הברכה הזו כאשר תשרה עליו 
רוה"ק. "אבל רבקה מאהבתה את יעקב השתדלה 
שגם הרשעים  שיצאו מיעקב, כשיעשו חסד יקבלו 
ברכה מאת ה' בעוה"ז...". כמו שרואים בדורו של 
אחאב שהייתה להם ברכה בזכות שנזהרו הרבה 
במעשה חסד, "וכן בכל דור יש אפיקורסים והם 
בעלי חסד ומתברכים בשפע, והכל בא מברכת יצחק 
שכיון לברך את עשיו והגיעה )ברכתו( ליעקב". 
הנצי"ב מבאר א"כ באופן נפלא מדוע היה צריך 
יעקב לקבל את הברכה בדרך זו, כי יצחק חשב 

שברכה זו שייכת לעשיו. כך קיבל יעקב בעקיפין 
ברכה זו שנותנת כוח וזכות גם לרשעים שבישראל, 
שיש להם שכר על החסד שהם עושים גם כאשר 
אינו ממש לשם שמים. כך מובנת דרשת חז"ל על 
הפסוק 'וירח את ריח בגדיו' אל תקרי בגדיו אלא 
בוגדיו".  שיצחק ראה ברוה"ק את גדולת הגמילות 
חסדים של בוגדיו גם כשנעשה לא לשם שמים 

ובירך אותם.
 ב'הרחב דבר' מוסיף הנצי"ב הסבר ואומר, "שמצווה 
הנעשה בכח הנפש של ישראל המה בתוכיות נפש 
ישראלי, מה שאין כן הנעשה בדעת אנושי מכונה 
בשם בגדיו". כלומר מצווה שאדם מישראל עושה, 
נובעת ממעמקי נפשו הטהורה, אך מה שסתם 
אדם עושה חסד מדעת שכלו האנושי, זה בא 
מתכונות גופו "שהגוף ודעת אנושי המה מלבושי 
הנפש הנעלה", וזה מה שיצחק מריח אצל יעקב 
בריח בגדיו, שגמילות החסדים של יעקב ובניו 
אחריו שבאים מדעת אנושית אף שנעשים שלא 
לשם שמים, הוא מברך אותם 'ויברכהו כי נפלאים 
המה משאר גמילות החסדים של אומות העולם 
שגם הם נעשים שלא לשם שמים, והגמ"ח של 
בגדיו בעצמם יש בהם אזכרה לטובה ולברכה 
ולכן הוא מברך אותם ב 'וייתן לך אלוקים מטל 
השמים וכו' כי ראויים הם ישראל לברכה תמיד.

 הרב יורם אליהו 

העמק דבר לפרשה

מצווה אלוקית ומצווה אנושית

מתי ראיתם לאחרונה דוכיפת? האם שמתם 
לבכם כי הדרורים הנקרים והפשושים הולכים 
ומתמעטים? זן פולש חדר לארצנו, זן 'אוכל כל' 
ולוחמני הדוחק את המינים המקומיים וגורם 
להיעלמותם - ציפור הַמייָנה. המיינה הוגדרה 
ע"י האו"ם כאחד מ-100 הפולשים המסוכנים 
והמזיקים ביותר בעולם. היא הובאה לצפארי 
שנה  כשלושים  לפני  מהודו  הירקון  בפארק 
כציפור שיר בעלת יכולת חיקוי בדומה לתוכי. 
אך לדאבון נפש ציפורי מיינה שוחררו או ברחו 
מכלובי הצפארי ותוך זמן קצר התפשטו לכל גוש 
דן ומשם לכל הארץ ועתה הן פוגעות בהרמוניית 
הסביבה הטבעית הארצישראלית ומשנות את כל 
סדרי האקולוגיה. הן מקננות כמעט בכל מקום 
בעצים, במבנים, ברמזורים, בעמודי תאורה וחשמל 

ואף בכנפי מטוסים
בארץ נצפתה המיינה בשעה שהיא משתלטת 
על אתרי קינון של דרורים, של ירגזים ושל נקרים 
סוריים, וזאת לאחר שדחקה החוצה את הזוגות 
המקומיים וטרפה את גוזליהם. מחקר של הטכניון 
מצא כי אוכלוסיית המיינה גדלה ב-15 השנים 
האחרונות בשיעור של יותר מ-800%. כך נעשתה 
לאחר  בישראל  הרביעית בתפוצתה  לציפור 
העורב האפור, הצוצלת ויונת הבית, והשנייה 

בתפוצתה באזור מרכז הארץ. המיינה פוגעת 
גם בענף החקלאות במטעי פירות ובכרמים. 
נצפתה  בשבועות שגוזליה מתלמדים לעוף, 
המיינה תוקפת בני אדם הקרבים לסביבת קינונה 

כבסרט האימה 'הציפורים' של אלפרד היצ'קוק. 
רשות הטבע והגנים פרסמה לאחרונה היתר לצוד 
ולירות בציפורי המיינה בכל אזורי הארץ, פרט 
לשמורות הטבע והגנים הלאומיים, בניסיון לעצור 

את התפשטותה ונזקיה. 
רבים ודאי שואלים מה לשיעור הטבע ולסקירה 
אקולוגית אזורית מעל במה זו? ובכן כל דברי 
המחקר שהובאו כאן אינם אלא שיקוף מציאותי 
וסימן חיצוני להתרחשות הרוחנית הפנימית בשנים 

מזיקות חדר  דעות  פולשני של  זן  האחרונות. 
לנחלתנו ומתפשט במהירות. זן מיובא ותוקפני 
המבקש לדחוק ולשנות לאלתר את כל סדרי 
הדעות, הערכים והסטטוס קוו שהיו כאן קודם 
לביאתו, ובכך לפרום את רקמת החיים העדינה 
במדינת ישראל. זן זה חדר למערכות הציבוריות 
ומגרש בעזות ובחוצפה את התוכן הנהוג, בסיוע 

בג"ץ ובחסיון הדמוקרטיה. 
 את הרבנים הראשיים מבקש זן דעות זה 
לזרוק ממוסד הרבנות ולערוך רפורמה כוחנית 
בשם ה'קירוב' למערכות הכשרות, הגיור, החיתון 
ובחירת הדיינים. כחלק מהניהליזם השולל את כל 
הערכים והמוסדות המסורתיים שזן זה מביא עמו 
הוא מזלזל בגדולי הדורות ובתורה. ארג מחשבתי  
זה עורך חיסול ממוקד לסטטוס קוו שהיה נהוג 
בעניין השבת במרחב הציבורי ומשאירו לזכות 
ההחלטה המוניציפלית. הוא מנסה לנכס לעצמו 
את הכותל אך בדרך מבזה את התפילה ואת קדשי 
ישראל. הלך דעות זה פוגע בכשירות, בתקיפות 
וביכולת ההכרעה של צה"ל במסווה של דאגה 
ל'שיוויון בין המינים' בסגנון של פמיניזם רדיקאלי. 
הוא פושט ידו בספרי הלימוד ובתכניות הלימוד 
בכל מערכת החינוך ומחדיר רפורמיות וכפירה. 
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הרב זיו רוהִצּפוֵֹרי ָהֵאיָמה - תמונת מצב. 

חוסן נפשי
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התורה מתחילה באות ב' במילה 'בראשית', ב' 
הסגורה משלושה צדדים. השאלה היכן נחבאת 
הא' בעולם, מתבררת כעבור אלפי שנים במעמד 
הר סיני, כאשר הקב"ה האיר את פנים העולם וגילה 
את הא' הנסתרת במילה "אנכי ה' אלקיך". א' אלופו 
של העולם. המילה 'אנכי' מסתתרת ומתבררת 
אט אט במציאות. בפרשתנו, בהריונה של רבקה 
אמנו כאשר יעקב ועשיו נלחמים ברחם אימם 
"ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה 
ָאנִֹכי ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה'," שכן יעקב רצה להיכנס 

לבתי מדרשות ועשיו לבתי עבודה זרה. שאלה 
רבקה אמנו כיצד יתגלה 'אנכי ה' אלקיך' במצב 
כזה, אצל מי תתגלה הא' הנסתרת. כאשר גדלו 
יעקב ועשיו, החל להתברר במציאות כי יעקב איש 
תם יושב אהלים ועשיו איש ציד איש שדה. עשו 
חוזר מן השדה "ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעקֹב ַהְלִעיֵטִני 
ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאנִֹכי ַעל ֵּכן ָקָרא 
ְׁשמֹו ֱאדֹום". עשיו בא משפיכות דמים ומעבירות, 
ונראה שבתכונתו הוא אינו יכול להשיג את "אנכי 
ה' אלקיך" ומוכן למכור את בכורתו המייצגת 
שליחות זו. "ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות 
ה"1. כאשר יעקב אבינו נכנס  ְוָלָּמה־ֶּזה ִלי ְּבכָֹרֽ
ליצחק אביו לקבל ממנו את הברכות, לשאלת אביו 
'מי אתה בני' הוא משיב במידתו, מידת האמת: 
"אנכי עשו בכורך". מסביר רש"י - "אנכי המביא 
לך, ועשו הוא בכורך2" שכן מעל המילה אנכי יש 
טעם מפסיק3 ויש בזה רמז עמוק מאוד לבירור 
המושג 'אנכי' המתחיל מבריאת העולם ועד יעקב 

אבינו. על מנת להבין זאת צריך לחזור אחורה 
ולראות היכן מילת 'אנכי' מתגלה ובאיזה הקשר. 
אנו מוצאים בקין שהרג את הבל אחיו, שואל 
הקב"ה אי הבל אחיך ויאמר "ַוּיֹאֶמר ֹלא ָיַדְעִּתי 
ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי". קין בנפילתו מראה שאינו יכול 
לשמור את בירור ה'אנכי' שיתגלה בעולם ואין לו 
הכוח לשומרו. וכאשר נלך אחורה, פעם ראשונה 
שמוזכרת המילה בתורה היא בתשובתו של אדם 
הראשון אחרי אכילתו מעץ הדעת לשאלת הקב"ה 
'איכה?', היכן אתה, "וּיֹאֶמר ֶאת קְֹלָך ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן 
ָוִאיָרא ִּכי ֵעירֹם ָאנִֹכי ָוֵאָחֵבא". האדם הראשון מראה 
שבנפילתו הוא הפך עירום מ'אנכי', מהתפקיד 

ההיסטורי של אנכי ה' אלקיך.
זה הסוד העמוק שרש"י מגלה במידת האמת של 
יעקב אבינו בתשובתו ליצחק אביו, אנכי המביא 
לך שמתחילת בריאת העולם לא היה מי שגילה 
את ה'אנכי', והראשון בעולם שאומר אנכי. נקודה. 
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הרב אשר בוחבוט

האגדה מספרת שהרב דנציג לא רצה שיקצרו את 
ספריו כשם שעשו לספרי הקדמונים 'קיצור הסמ"ג', 
'קיצור האברבנאל', 'קיצור שו"ע' וכד'. ולכן בחר 
לקרוא את שמם 'חיי אדם ו'חכמת אדם', כי ידע 
שאי אפשר לקרוא לספר 'קיצור חיי אדם' או 'קיצור 

חכמת אדם'...1 

"דעתי עליה"
רבי אברהם דנציג )חי לפני כ200 שנה בוילנה(, 
היה סוחר ותלמיד חכם וכותב בהקדמתו לספר 
'חכמת אדם' שכאשר פרסם את ספרו היו אלו 
שהתלחשו עליו ותמהו 'איך סוחר יכול להיעשות 

תלמיד חכם?' 
הרב דנציג השיב שנסיעתו למרחקים לא היתה 
לקבץ עושר, אלא לפרנס את משפחתו. וכותב עוד 
שאם דעתו של האדם נשארת על התורה והוא 
משתוקק בכל רגע פנוי ללמוד תורה, התורה 
שומרת לו אמונים. אם האדם לא שוכח את התורה, 
גם התורה לא שוכחת את האדם. והעיד על עצמו 
"כן אומר אני על עצמי הגם שנסעתי למרחקים 
והייתי סוחר אף חכמתי עמדה לי כי בנסיעתי לדרך 
דעתי עליה ובישיבתי בחנות דעתי עליה ותיתי 
לי שאפילו בשעת משא ומתן פעמים הרבה היה 

דעתי עליה בהרהור פירוש או קושיא". 

להישאר מחוברים לתורה
הרב דנציג מוסיף ואומר שאין ספק שכאשר אדם 
צריך לנסוע למרחקים בגלל פרנסתו, הוא ישכח 
מלימודו. אך אם מטרתו אינה להתעשר אלא 
לפרנס את משפחתו ונשאר נאמן לתורה וינסה 
ללמוד בדרך כפי כוחותיו, התורה תישאר נאמנת 

גם לו. וכאשר יחזור לביתו וללימודו, יצליח להיזכר 
בכל לימודו. "אף שלא ימלט שלא ישכח מלימודו 
מכל מקום אם ישאל לו שאלה ישיב אין עמדי 
כעת וכאשר מיישב דעתו נזכר כל המקומות 

השייכים לזה".
וכך הרב דנציג מעיד על עצמו שבמהלך טרדותיו 
ונסיעותיו, נשכח ממנו הרבה מהתורה, אך מאחר 
שלא התנתק, אלא נשאר מחובר כל הזמן לתורה, 
הצליח להשיב את אבידתו. "שאף שבלתי ספק 
שבעת נסיעתי נשכח ממני הרבה אבל היא היה 
רק בגדר אשיב אין עמדי אבל אחר יישוב דעת 
ברוך ה' הוחזר לי אבידתי. ויעידו עלי הסוחרים 
שאפילו בעת נסיעתי בלייפסיג לא מנעתי ליקח 
עמי גמרא ומקרא ומשנה ואפילו בשעת יריד כמעט 
שלמדתי בכל יום דף וחצי גמרא חוץ משניות". 
ולכן, הרב דנציג אומר שאין להתייאש חלילה, 
אלא להמשיך כל הזמן בדביקות לימוד התורה 

גם כאשר עובדים לפרנסה.

מי באמת נקרא 'תורתו אומנותו'?
נראה שמקור דבריו של הרב דנציג הוא בשיטת 

הרא"ש. 
התוספות שואלים האם מי שברך בבוקר ברכות 
התורה ועובד לפרנסתו במשך היום ורק לומד 
לאחר מכן, צריך לברך ברכות התורה שנית? 
)ברכות יא, ב תוס' ד"ה שכבר(. הרא"ש משיב: 
"מכל מקום מסתבר שבני אדם שרגילין תמיד 
לעסוק בתורה ואפילו כשיוצאין לעסקיהן ממהרים 
לעשות צרכיהם כדי לחזור וללמוד ותמיד דעתם 
על לימודם לא חשיב ]=נחשב[ הפסק לענין הברכה" 

)רא"ש ברכות פ"א סי' יג(. ולכן, ההזדהות, האהבה 
והחיבור לתורה היא הקובעת. ייתכן שאדם יעסוק 
בתורה רק כשיחזור מעבודתו, אך היות ובמשך 
היום היה מחובר לתורה, זה נחשב שלא הפסיק 

את לימודו ולכן לא יצטרך לברך שנית. 
הרא"ש בפירושו למסכת בבא בתרא )פרק א סי' 
כ"ו( מתייחס לסוגיה האם תלמידי חכמים צריכים 
להשתתף במיסים ובהוצאות השמירה של העיר. 
אך לאחר התייחסותו המקומית לסוגיה, הוא מוסיף 
כמה שורות על ההגדרה של מי ש'תורתו אומנותו': 
"ונראה שתלמיד חכם שיש לו אומנות או קצת משא 
ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה 
שהוא פנוי מעסקו מחזר על דברי תורה ולומד 

דברי תורה הוא הנקרא תורתו אומנותו".
ההגדרה של 'תורתו אומנותו', לפי הרא"ש היא מי 
שמשלב לימוד תורה עם פרנסה. יש כאן גם אמירה 
חינוכית, אם אנו נרצה לדעת לאן ליבו של האדם 
נוטה, נבחן מה הוא עושה בזמנו הפנוי. אם הוא 
מקדיש את שעותיו הפנויות לתורה, הוא מגלה 
שהתורה היא החשובה לו מכל. ולכן, אפילו ייתכן 
שהוא מקדיש פחות שעות לתורה עקב פרנסתו, 
מכל מקום הוא מחובר כל הזמן לתורה, כי הלב שלו 
נמצא בתורה. הרי לך גדלות בתורה בחיי המעשה.
ָעֶליָך  ִּתְׁשמֹר  ְּבָׁשְכְּבָך  אָֹתְך  ַּתְנֶחה  "ְּבִהְתַהֶּלְכָך 

ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחָך" )משלי ו, כב(.

1. הרב ברוך עפשטיין, מקור ברוך ח"ג עמ' 1260.

לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com 

| חלק ד

הקדמת 'חכמת אדם': 
גדלות בתורה בחיי המעשה

 סדרת 
'הקדמות לאמונה'

נתן קוטלר

אנכי עשו בכורך, 
היכן מידת האמת
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על התחביב הספורטיבי החדש שלי לרוץ כבר 
סיפרתי פה בעבר. אז בשבוע שעבר, החלטתי, בלי 
הרבה הכנות, לנסות את כוחי באתגר הריצה הגדול 
מכולם – ריצת מרתון. רק לפני שבוע חברים שלחו 
לי את המודעה על מרתון ירושלים ועבורי, שהריצה 
הארוכה ביותר שרצתי עד אז היתה 20 ק"מ, הקפיצה 
ל42 ק"מ ו200 מטרים היתה נראית עדיין דמיוניות 
ורחוקה. ובכל זאת, התחלתי להתעניין מעט אצל 
רצים מנוסים וותיקים מה הריצה הזאת דורשת. 
ועל אף כמה הזהרות שאולי אני צריך יותר הדרגה 
בתהליך, החלטתי לקפוץ למים העמוקים. התייצבתי 
השכם בבוקר, לאחר תפילת שחרית, ביום המרתון 

בירושלים מתכונן לריצה הארוכה מכולן.
לרוץ מרתון בירושלים זאת חוויה מיוחדת מאד 
ולא משעממת. הנופים היפהפיים מסביב, ובעיקר 
– הרצים שלצידך והתושבים שמחייכים ומעודדים 
ללא הרף, הופכים את האתגר לחוויה מיוחדת. ועם 
זאת, לטירון כמוני, להתחיל במרתון ירושלים היה 
אתגר רציני. העליות התלולות, ועוד גורמים שונים 
שלא לקחתי בחשבון הפכו את האתגר לחוויה לא 

קלה בכלל. 
אפשר להאריך בתיאור הריצה, אבל בקצרה, 
אחרי כארבע שעות מפרכות של נשיכת שפתיים 
ומאמץ עילאי שלא הכרתי עד אז, סיימתי את 
הריצה הארוכה בחיי. הגוף שלי זעק "הצילו" וכל 
סוף השבוע, עד לרגעים הללו בהם אני כותב על 
רשמי מאותה ריצה, חוויתי התמוטטות גופנית 
שכללה התכווצות של כל שריר אפשרי ברגליים 
ועוד כל מיני תגובות פוסט-טראומתיות של הגוף. 
אבל ברוך ה' עשיתי את זה! הצלחתי לרוץ מרתון 
שלם לראשונה בחיי!  בדברים הבאים אנסה לבחון 
מה מניע בני אדם לעשות צעדים דרסטיים כאלה 
כמו לרוץ מרתון או לטפס על הרים גבוהים וכדו'. 

איים של סגפנות
בהרצאה שנשא לפני כחמישים 
שנה בקונגרס המדעי שנערך 
ביוזמת האולימפיאדה במינכן 
אמר פרופ' ויקטור פרנקל את 
הדברים הבאים: "חברת השפע  
העניקה לחלקים גדולים של 
האוכלוסיה את האמצעים, אך 
הבריות אינם רואים תכלית, 

משמעות אשר למענה יחיו... כפי שאני רואה את 
הדבר, הרי זהו בדיוק תפקידו של הספורט! הספורט 
מאפשר לאדם ליצור מצבי חירום. מה שהוא דורש 
מעצמו אז, הוא הישגים לא נחוצים וקורבנות לא 
נחוצים. בתוך תוכו של ים השפע, צצים ועולים 
איים של סגפנות! כן, אני רואה את הספורט כצורה 
המודרנית והחילונית של הסגפנות" )ו. פרנקל, 
"הספורט-הסגפנות של ימינו" בתוך - "הזעקה 

הלא-נשמעת למשמעות" עמ' 113(.    
הספורט, לדברי פרופ' פרנקל, הוא יצירה מלאכותית 
של אתגר כדי לגלות את כוחות האדם שעלולים 
להתנוון בתוך חברת השפע. כאשר הכל אפשרי אך 
אין משמעות, החיים מאבדים את טעמם. הספורט 
האתגרי מעניק באופן מלאכותי את האתגר המבוקש, 
גם אם הוא דורש משמעת ברזל וקשה מאוד להשגה.  

לאחוז בעקב 
ועם זאת, לדעתי, בגבולות ובמינונים הנכונים, 
הרצון  כוחות  את  ממנף  הספורטיבי  האתגר 
האנושיים ומאפשר לגלות כוחות גנוזים שלא מתוך 
מצב הישרדותי ומלחמתי וכדו' ומכאן חשיבותם. 
היכולת של האדם להציב לעצמו יעדים, להתקדם 
אליהם ברצינות וללא פשרות, מבלי להתחרות 

באחרים, חושפת את יכולת 
גם  ולנצח  להתגבר  האדם 
בתחומים נוספים בחייו. לא 
ניצחון על אחרים, אלא על 

עצמו.   
להרחיב  ניתן  הזה,  במובן 
יעקב  של  ידו  את משמעות 
גם  עשיו  בעקב  האוחזת 
כביטוי לשימוש בכוחות העקב, 
הרגליים, הצדדים העוצמתיים 
והאגרסיביים, לגילוי רצונו של האדם. צדו התם 
של יעקב, שלמותו הפנימית עלולה להיות חסרה 
את עוצמת היכולת להתגבר על חסמים ואתגרים 

שהמציאות מציבה בפנינו. 
עשיו לעומת זאת עלול בכוחו האגרסיבי לקדש את 
המלחמה והניצחון, הדחפים האכזריים שטבועים 
בעומק נפש האדם. האחיזה בעקב עשיו ממתיקה 
את כוחות רגליו של עשיו ומאפשרת לנו לקבל 
מהם את העוצמה הנדרשת להקמת עם חזק 
ועוצמתי היודע לנצח ולהכריע אויבים חיצוניים 
ולא פחות מכך – לנצח גם בחיינו האישיים אויבים 
מנטליים פנימיים. וכדברי הרב קוק זצ"ל: "והעטרה 
של מלכות בית דוד... כוללת בה גם את הכוחות 
הנפשיים של אבירות וקשיות לב, שהם מוכרחים 
לשלימות המלכות, ורק כשהם נצרפים ונמתקים הם 
מוצאים את מקומם ההגון והמסודר בתוך הנהגתה" 

)עולת ראיה ח"א עמ' תלב(.
אז מרתון אמנם סוחט את כוחות הרגליים עד 
תומם, אבל היכולת לצלוח אותו בעזרת ה', היא 
רק בזכות דבקות במטרה, וכוחות פנימיים שלא 
מגיעים מהרגליים אלא ממה שנמצא למעלה מהם.        

לקבלת דבר תורה יומי בשביל הנשמה מאת ליאור לביא נא 
לשלוח וואטסאפ למספר 0508529987

הרב ליאור לביא

בשביל הנשמה

דרך הרגליים

"מרתון הוא מסלול ארוך. זה לא נגמר... אנשים טועים לחשוב שמשעמם 
לרוץ מרתון, אבל אין בו ולו שנייה אחת של שיעמום..." על ריצת מרתון 

ראשונה, ספורט תחרותי ואתגרי ומה שהרגליים נותנות לנו בחיים.
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הוא פוגע בחוסן הלאומי בחסות זכויות הפרט, 
הורס את מוסד המשפחה במסווה של הכלה 
ופתיחות להגדרות מיניות חדשות. הוא לוחם 
עבור המסתננים, עבור זכויות, עבור תקציבי עתק 
ושילובים לערבים, אך לוחם נגד החרדים ונגד 
ההתיישבות. הוא כובל את ידי הלוחמים דרך 

מערכת המשפט בשם ערכי צדק מעוותים. 
 כציפור המיינה בעלת כשרון חיקוי הקול 
כתוכי, זן 'הפוסטמודרנה' עושה שימוש חקייני 
בקודש, אך מטרתו היא לחלל את הקודש. כך 
עסוק הוא בפרשנות התנ"ך ואגדות חז"ל ובפיוט 
בסגנון פוסטמודרני, תוך שהוא מגרש את פירושי 
חז"ל ומקנן בכתבי הקודש בסגנון של 'זה הנרטיב 
)השקפת העולם( שלי'. במלבוש המסתיר את 
קונסרבטיביותו הוא שר פיוטים ומחדש הפקות 

ופסטיבלים, אך דואג תמיד לטמא את הקודש, 
בביצועים בערבוב גברים ונשים, ואפילו בערוב 
'רבנים', רפורמים, שייח'ים, כמרים ונזירות יחדיו 

במעגלי שירה 'מקודשת'. 
 אין זו אלא רשימה חלקית בלבד של מעוזי 
קינון והשתלטות ה'מיינה התרבותית', ותן לחכם 
ויחכם. עלינו ללמוד לזהות את הדעות המרחפות 
המבקשות לכבוש את הלבבות, ולגרשם ע"י 
הוספת אורה של תורה ונורמליות בכל אתר. 
חדירת המיינה לתרבות להשכלה ולפוליטיקה 
גוררת בעל כורחנו מאבק על הזהות היהודית 
של מדינת ישראל ועל הזהות הישראלית בכלל. 
הדעות המעופפות מסלקות במגען את הצניעות, 
התום, האמונה, הכלליות, הטהרה והקדושה, 
ואת אלו בדיוק עלינו להוסיף בגדלות בעצמנו 
ובמרחב הציבורי כולו. חדירת 'דרך המיינה' 
מחוללת בהכרח מחלוקות, פירודים ודיסהרמוניה. 

בתקופה שכזו עלינו לחדד לעצמנו את ערך אחדות 
האומה, להרבות באהבת ישראל ולחתור בכל עוז 

להתממשות חזון גאולתנו השלמה.      
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מלאכים בנישואין
קשר  את  לפרק  עלולות  רבות  סיבות 
הנישואין, כמו למשל: חוסר נאמנות, חוסר 
תקשורת, או חוסר אינטימיות רגשית ו/
או פיזית ועוד. סיבה משמעותית נוספת 
היא: הרצון של אחד לראות את עצמו כאדם, 
בשר ודם, עם חולשות וצרכים ובן הזוג אמור 

להיות מושלם... 
אסף ויעל הגיעו לפגישה ראשונה. הם 
נשואים שנה אחת בלבד והיו חברים כשלוש 
שנים לפני הנישואין. הם התחתנו, מכיוון 
שהמשפחות לחצו עליהם והחברים כבר 
ציפו לחתונתם. יעל הביעה אכזבה מאסף 
שהוא לא כמו שהיה לפני החתונה. היא 
התלוננה שלפעמים הוא עסוק בעבודה, גם 
כשהוא חוזר הביתה. היא לומדת לתואר 
שני. יעל מאוכזבת שיש לו מצבים של חוסר 
סבלנות ולא תמיד נענה לבקשותיה.  "מה 
אני כבר מבקשת ממנו... שכשאני עמוסה 
- שייזום עזרה בבית... קצת תשומת לב 

ואכפתיות ממני..."
אסף נע באי נוחות על הכורסא. הוא הסב 
את פניו מיעל ופנה אלי: "אני בד"כ חושש 
לדבר איתה, כי מכל דבר קטן יוצא ריב 
גדול. אני מנסה לרצות אותה ולדאוג לה 
ולא מרגיש שזה הדדי. אז עכשיו יש לי 
הזדמנות לבטא את עצמי בלי שהיא תריב 
איתי... תראי, היא מתנהגת כאילו היא 
הנסיכה ואני צריך להיות המחזר אחריה 

כל הזמן...."
יעל נכנסה לתוך דבריו: "ידעת והסכמת 
שאלמד לימודים אינטנסיביים כאלה. אז 
ציפיתי ממך שאתה תדאג לי, כמו שהבטחת 
ואתה מאכזב אותי כל פעם מחדש. פעם 
אתה עייף, פעם אתה עסוק ואפילו עונה 
לי: 'תעשי את את מה שאת רוצה, אני לא 

יכול', אז זה לא מאכזב ופוגע?"
 "יעל, תביני באמת, אני לא מלאך ולא 
מושלם". אסף פנה אלי: "מבחינתה, אני 
צריך להיות מושלם מבחינתה, ואני לא 
מרגיש ממנה הדדיות. היא לא רואה שגם 
אני בן אדם בשר ודם? כשהיא כועסת, 
אני מנסה להרגיע וכשאני כועס, היא 
מגיבה כלפי בכעס. גם אני הייתי מצפה 
שהיא תנסה להבין אותי. אני באמת רוצה 
לעשות לה טוב, אבל קורה שאני חוזר 
מהעבודה ואין לי סבלנות. זה לא באופן 
אישי כלפיה. למה שהיא לא תבין שכמו 
שאני מכיל את החולשות שלה שתכיל גם 
את החולשות שלי???" הוא עצר את שטף 
דיבורו ואחר כך אמר: "אני הוא זה שתמיד 
מציע בילויים זוגיים, גם כשאני עייף ורוצה 
רק לנוח בבית. כשאני מגיב מתוך חולשה, 
היא מגיבה כאילו אני לא עושה שום דבר 

טוב בשבילה... את מבינה למה כל כך כואב 
לי?  היא רוצה לקבל ממני ואני לא מרגיש 
שהיא מוכנה לקבל אותי, כאדם אנושי 
שנופל וקם ונופל וקם." אסף לגם מכוס 

המים שלפניו וחיכה לתגובתי. 
שתקתי. השקט מאפשר לכל אחד מאיתנו, 

לעכל את מה שקורה ביניהם.
 יעל שישבה כל אותה העת שקטה וקשובה, 
כאילו מן הצד שהרי פנה אלי ולא אליה, 
החלה בבכי חרישי. "את רואה? זה גם מה 
שקורה בבית. היא מצפה שאנחם אותה 
ואעשה כרצונה ואז אני מוותר על עצמי 
ונעשה עצבני גם על עצמי וגם עליה....". 
הוא התרומם קמעה והגיש לה טישו. "אני 
באמת אוהב אותך, אבל אני לא רוצה 
להתנצל על מה שאמרתי, כי זה דווקא 
מפני שהמצב הזה כואב לי ואני רוצה 

שנבנה נכון את הקשר בינינו".
לאחר שתיקה קלה, פניתי ליעל: "יעל, מה 

את שומעת מאסף?" 
"בכיתי עכשיו, לא כדי לגרום לו לעשות 
את רצוני. הקשבתי לאסף מן הצד ופעם 
ראשונה קלטתי את הכאב שלו". היא פנתה 
לאסף: "כנראה שאני עדיין בתפיסה של 
לפני החתונה. החלום שלי הוא באמת 
רואה  וכשאני  מושלם  אותך  לראות 
חולשה שלך, זה מוריד מהפנטזיה שאתה 
כגבר, תמיד תדאג לי  ותרומם אותי... כמו 
בסרטים. עכשיו אני מבינה שעצם הרצון 
הכן שלך לעשות אותי מאושרת, הוא זה 
שהופך אותך למושלם ואני רוצה להפנים 
שגם אתה בן אדם, עם חולשות, כמוני. אבל 
למרות החולשות שלנו, אני זקוקה למלא 
את הצורך הנפשי, לראות אותך חזק ויציב."
המבטים ביניהם אמרו הכל. הם יוצאים 
להתנהלות חדשה, ריאלית יותר. הם יגיעו 

שוב, כדי ללמוד כיצד לעשות זאת.
לסיום אמרתי להם שכולנו בני אדם ולא 
מלאכים. בנביא )זכריה ג, ז( כתוב: "...ונתתי 
לך מהלכים בין העומדים האלה" עם כל 
גודלם של המלאכים, הם נקראים עומדים. 
הם נשארים באותה דרגה. בני אדם נקראים 
מהלכים, כי בבחירה החופשית מתעלים 
מדרגה לדרגה. למרות שדרגת האדם נמוכה 
מדרגת המלאכים, יש לאדם בחינה עודפת 
על דרגת המלאך )ע"פ "נפש החיים"(.   

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים 

המעניינים אתכם -
esteravr@gmail.com 
מאמרים נוספים בנושא זוגיות
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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

המשך המאמר של הרב אשר בוחבוט מעמוד 4<
הוא לא עירום ולא עייף מזה, הוא יעקב אבינו. "א"ר לוי אנכי 
עתיד לקבל עשרת הדברות, אבל עשו בכורך"4 ומבריאת העולם 
לא היה מי שיצליח להאיר ברוחו את מלת אנכי. ומכאן שופריה 
של יעקב אבינו שיופיו הוא כעין היופי של אדם הראשון.5 
יעקב אבינו מצליח לגלות בעולם את התפקיד ההיסטורי 
שמתחיל באדם הראשון, לגלות את הא' הנסתרת, אלופו של 
עולם. ושהוא עתיד להתגלות יותר מדור לדור עד  "אנכי אנכי 

הוא מנחמכם".6 

1.  בראשית )פרשת תולדות( פרק כה פסוק לב
2.  רש"י בראשית )פרשת תולדות( פרק כז פסוק יט
3.  זוהר כרך ב )שמות( פרשת יתרו דף פה עמוד א

4.  בראשית רבה )וילנא( )פרשת תולדות( פרשה סה סימן יח
5.  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נח עמוד א

6.  ישעיהו פרק נא פסוק יב'

ִצּיּון ֶּדֶרְך / יפה
ְוָהָיה ִלי ִנְדֶמה ִּכי 

ִהַּגְעִּתי ְלחֹוף ִמְבָטִחים 

ַאְך ָהָיה ֶזה ִאי ֶׁשֹּלא ֵמַעְלָמא ַהֵּדין
ֵּקף ֶאת ָּכל ִזְרֵמי ַחַּיי ִאי ֶׁשּׁשִ
ֶשִנְשְזרּו ִּבְמִתיקּות ִעָּלִאית

ְוָׂשְמחּו ָּכל ָּכְך ְלבֹוִאי 

ַעד ֶׁשָּבא ַּגל ּוְׁשָטַפִני ָאחֹור... 

ֵמָאז ְּכָבר ָיַדְעִּתי ְלָפחֹות –
ְלָאן ָעַלי ַלֲחֹתר
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 - שתי משוגעות הולכות ברחוב. אחת אומרת לשנייה: 'אם תדעי כמה מטבעות 
   יש לי בכיס, אני אתן לך את שניהם!' אומרת השנייה: 'שלושה!'

- מורה: 'תן לי 3 מילים בנות 3 אותיות'. התלמיד: 'אוף, למה אני?' המורה: 'נהדר!'

ֹלא ְלִהְתָיֵאׁש!
ָאִבינּו.  ִיְצָחק  ַעל  ָלנּו  ְמַסֶּפֶרת  ַהּתֹוָרה  'ּתֹוְלדֹות'  ְּבָפָרַׁשת 
ַאַחת ֵמַהְּפֻעּלֹות ֶׁשָעָׂשה ִיְצָחק, ְמֹתֶאֶרת ַּבְּפסּוִקים ָּכְך: "ַוָּיָׁשב 
ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו 

ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים". 
ַהְּפִלְׁשִּתים ָסְתמּו ְוִקְלְקלּו ֶאת ְּבֵארֹות ַהַּמִים ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ָחַפר, ְוַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ָחַזר ְוָחַפר ֶאת אֹוָתן 
ַהְּבֵארֹות ֵמָחָדׁש. ַמּדּוַע ָחׁשּוב ַלּתֹוָרה ְלַסֵּפר ָלנּו ַעל ָּכְך? ָמה 

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ֵמַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו?
 – ָעָליו  ְוִהְתַאַּמְצנּו  ֶׁשָעִׂשינּו  ֶׁשָּדָבר  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ִלְפָעִמים 
ִהְתַקְלֵקל אֹו ֹלא ִהְצִליַח ָלנּו. ֲאַנְחנּו ֲעלּוִלים ְלִהְתָיֵאׁש ְולֹוַמר 

ְלַעְצֵמנּו: "טֹוב, ֶזה ֹלא הֹוֵלְך ָאז ֵאין ַטַעם ְלַנּסֹות ׁשּוב..." 
ִמִּיְצָחק ָאִבינּו ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶׁשֵאין ְלִהְתָיֵאׁש! ַּגם ִיְצָחק ָהָיה 
ָיכֹול 'ְלָהִרים ָיַדִים' ַּכֲאֶׁשר הּוא ָרָאה ֶׁשַהְּבֵארֹות ֶׁשָאִביו ַאְבָרָהם 
ָחַפר, ִנְסְּתמּו ַעל ְיֵדי ְּפִלְׁשִּתים. הּוא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתָיֵאׁש ּוְלַוֵּתר 
ָׁשב  ִיְצָחק  ִיְצָחק.  ָנַהג  ָּכְך  ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ְמַסֵּפר  ַהּתֹוָרה  ֲעֵליֶהן. 
ֶׁשַּגם  ִיְצָחק  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ְּבָכְך  ֵמָחָדׁש.  ַהְּבֵארֹות  ֶאת  ְוָחַפר 
ִאם ֹלא ִהְצַלְחנּו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ְּכַדאי ְלַנּסֹות ַּפַעם נֹוֶסֶפת, 

ּוְבֶעְזַרת ה' ַהַּפַעם ַנְצִליַח!

 חידת חדגא: 
איזו עיר בארץ נקראת על שם אחת מהבארות שחפרו עבדי יצחק?

 חידת פולקע: 
מהיכן למדו חכמים בדרשתם, שעוונותיו של חתן נמחלים?

1. בן כמה שנים היה יצחק, כאשר התחתן עם רבקה?
2. כמה שני אחר חתונתם של יצחק ורבקה, נולדו להם בנים?

3. מי יצא הראשון - יעקב או עשיו?
4. לאן הלכו יצחק ורבקה בזמן הרעב?

5. מי אמר למי: "עלי קללתך בני"?
6. מדוע צעק עשיו צעקה גדולה ומרה?

7. מדוע בקשה רבקה מיעקב לברוח לחרן?
8. מהי הסיבה לכך שגם יצחק ביקש מיעקב ללכת לחרן?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת תולדות תשפ"ב
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פרשה מאירה

מילים מבולבלותמילים מבולבלות תמונות בפרשהתמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות, מתוך הפרשה!

1

4

2

5

78

זהו את המילים והביטויים מתוך "חמישי" של הפרשה

הר ובכיו
__________

מעש
__________

הבשילה
__________

אש הגן
__________

מעט מים
__________

קטנה
__________

בור עב
__________

גזע ידיים
__________

העשב
__________
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תיק זן
__________

צדד צילו
__________

הכריש חד
__________
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רח' מאה שערים
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ַאְנֵׁשי ַּגת ַהֶּנֱאָמִנים

ַּכֲאֶׁשר ָּבַרְחִּתי ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבִני, ִהְצָטְרפּו ֵאַלי ֲאָנִׁשים 
ֶנֱאָמִנים ַרִּבים.

ֲאִני ְמאֹד ִמְתַרֵּגׁש ּוַמֲעִריְך ֶאת ֶנֱאָמנּוָתם, ַאְך ֵאיִני רֹוֶצה 
ְלַסֵּבְך אֹוָתם.  

י ְיִדיִדי ַהָּיָקר, ִהְצָטַרְפָּת ֵאַלי ִעם ֵׁשׁש ֵמאֹות  תִּ - ִאַּתי ַהגִּ
ֲאָנִׁשים. ּתֹוָדה ַרָּבה,  ד' ְיַׁשֵּלם ְלָך ַעל ַחְסְּדָך. ֲאָבל ֹלא ְּכַדאי 

ְלָך ָלֶלֶכת ִאִּתי. ַאל ְּתַסֵּכן ֶאת ַחֶּייָך ְוֶאת ַחֵּיי ֲאָנֶׁשיָך, ְוַחֵּיי 
ַהָּנִׁשים ְוַהְּיָלִדים. ֲהֵרי ָנְכִרי ַאָּתה, ֵאיְנָך ְיהּוִדי. ֲאִני ְמאֹד מֹוֶדה 

ָלֶכם ַעל ֶׁשִהְצָטַרְפֶּתם ֵאַלי ַּכֲאֶׁשר ָּבַרְחִּתי ִמְּפֵני ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך 

ְוָחִייִתי ְּבַגת. 
אּוַלי ְיַרֲחמּו ָעַלי, ָעֶליָך ֹלא ְיַרֲחמּו. ֵלְך ְוִהְצָטֵרף ֶאל ַאְבָׁשלֹום, 

ִּכי ַעָּתה הּוא ַהֶּמֶלְך.
- ֹלא ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך. ַחי ד' ְוֵחי ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 

ָׁשם ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ִאם ַלָּמֶות ְוִאם ַלַחִּיים, ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבְּדָך.
- ֲאִני  ָמֵלא ִהְתַּפֲעלּות ְוַהֲעָרָכה ִלְנכֹונּוְתֶכם. ִאם ֵּכן ִהְצָטְרפּו 

ֶאל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי. 

---
שמואל ב   טו  יט-כג. רש''י ומצודות.
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הרב שלמה אבינר

 - שתי משוגעות הולכות ברחוב. אחת אומרת לשנייה: 'אם תדעי כמה מטבעות 
   יש לי בכיס, אני אתן לך את שניהם!' אומרת השנייה: 'שלושה!'

- מורה: 'תן לי 3 מילים בנות 3 אותיות'. התלמיד: 'אוף, למה אני?' המורה: 'נהדר!'

ֹלא ְלִהְתָיֵאׁש!
ָאִבינּו.  ִיְצָחק  ַעל  ָלנּו  ְמַסֶּפֶרת  ַהּתֹוָרה  'ּתֹוְלדֹות'  ְּבָפָרַׁשת 
ַאַחת ֵמַהְּפֻעּלֹות ֶׁשָעָׂשה ִיְצָחק, ְמֹתֶאֶרת ַּבְּפסּוִקים ָּכְך: "ַוָּיָׁשב 
ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו 

ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים". 
ַהְּפִלְׁשִּתים ָסְתמּו ְוִקְלְקלּו ֶאת ְּבֵארֹות ַהַּמִים ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ָחַפר, ְוַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ָחַזר ְוָחַפר ֶאת אֹוָתן 
ַהְּבֵארֹות ֵמָחָדׁש. ַמּדּוַע ָחׁשּוב ַלּתֹוָרה ְלַסֵּפר ָלנּו ַעל ָּכְך? ָמה 

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ֵמַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו?
 – ָעָליו  ְוִהְתַאַּמְצנּו  ֶׁשָעִׂשינּו  ֶׁשָּדָבר  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ִלְפָעִמים 
ִהְתַקְלֵקל אֹו ֹלא ִהְצִליַח ָלנּו. ֲאַנְחנּו ֲעלּוִלים ְלִהְתָיֵאׁש ְולֹוַמר 

ְלַעְצֵמנּו: "טֹוב, ֶזה ֹלא הֹוֵלְך ָאז ֵאין ַטַעם ְלַנּסֹות ׁשּוב..." 
ִמִּיְצָחק ָאִבינּו ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶׁשֵאין ְלִהְתָיֵאׁש! ַּגם ִיְצָחק ָהָיה 
ָיכֹול 'ְלָהִרים ָיַדִים' ַּכֲאֶׁשר הּוא ָרָאה ֶׁשַהְּבֵארֹות ֶׁשָאִביו ַאְבָרָהם 
ָחַפר, ִנְסְּתמּו ַעל ְיֵדי ְּפִלְׁשִּתים. הּוא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתָיֵאׁש ּוְלַוֵּתר 
ָׁשב  ִיְצָחק  ִיְצָחק.  ָנַהג  ָּכְך  ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ְמַסֵּפר  ַהּתֹוָרה  ֲעֵליֶהן. 
ֶׁשַּגם  ִיְצָחק  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ְּבָכְך  ֵמָחָדׁש.  ַהְּבֵארֹות  ֶאת  ְוָחַפר 
ִאם ֹלא ִהְצַלְחנּו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ְּכַדאי ְלַנּסֹות ַּפַעם נֹוֶסֶפת, 

ּוְבֶעְזַרת ה' ַהַּפַעם ַנְצִליַח!

 חידת חדגא: 
איזו עיר בארץ נקראת על שם אחת מהבארות שחפרו עבדי יצחק?

 חידת פולקע: 
מהיכן למדו חכמים בדרשתם, שעוונותיו של חתן נמחלים?

1. בן כמה שנים היה יצחק, כאשר התחתן עם רבקה?
2. כמה שני אחר חתונתם של יצחק ורבקה, נולדו להם בנים?

3. מי יצא הראשון - יעקב או עשיו?
4. לאן הלכו יצחק ורבקה בזמן הרעב?

5. מי אמר למי: "עלי קללתך בני"?
6. מדוע צעק עשיו צעקה גדולה ומרה?

7. מדוע בקשה רבקה מיעקב לברוח לחרן?
8. מהי הסיבה לכך שגם יצחק ביקש מיעקב ללכת לחרן?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת תולדות תשפ"ב

221

פרשה מאירה

מילים מבולבלותמילים מבולבלות תמונות בפרשהתמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות, מתוך הפרשה!

1

4

2

5

78

זהו את המילים והביטויים מתוך "חמישי" של הפרשה

הר ובכיו
__________

מעש
__________

הבשילה
__________

אש הגן
__________

מעט מים
__________

קטנה
__________

בור עב
__________

גזע ידיים
__________

העשב
__________

1

4

7

2

5

8

3

6

9

תיק זן
__________

צדד צילו
__________

הכריש חד
__________

101112

3

6

9

רח' מאה שערים
Me'a She'arim  St.



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461328 באהבה ובאמונה   8

הרב שלמה אבינר

התפילה היא האידיאל של כל עולמים. כל ההויה כולה למקור חייה היא עורגת, כל צמח, וכל שיח, כל גרגר 
חול, וכל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים, וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני היצירה, וכל גדוליה, שחקי 
מעל, ושרפי קודש, כל הפרטיות שביש, וכל כללותו, הכל הומה שואף עורג ושוקק, לחמדת שלמות מקורו 
העליון, החי הקדוש הטהור והכביר. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל שעה ... מרומם הוא 
האדם בתפילה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה את הכל, מרומם את הכל, למקור הברכה, 

למקור החיים. שמונה קבצים ז, רכג

מטריאליזם שטחי
ש: יש פרופסור להיסטוריה מפורסם שטוען, שהאל, 
גן העדן, המוסר הן פיקציות שהאדם המציא לטובתו. 
שאם מחפשים בגוף האדם, מוצאים תאים, דם, דנ"א, 
וכדומה ולא מוצאים ערכים מוסריים, זכויות אדם 

או חופש אדם.
ת: טענות מטריאליות ישנות. אך לפחות בעבר, הן 
היו מלאות עומק פילוסופי מסוים, אך הפעם זה 

רדוד לגמרי.
ש: אבל הוא מדבר בצורה קוהרנטית, שכלית, הגיונית, 

ניתוחית?
ת: לא. כל דבריו הם ספקולציות, ללא הוכחות. 
איך הוא יודע שאין נשמה. נכון שאי אפשר למצוא 
אותה בגוף, ולהוכיח מתוכו שהיא קיימת, אך גם 

אי אפשר להוכיח ההפך.
ש: הוא טוען שאין ערכים מוסריים, כגון אהבת 
הבריות, צדק, חיפוש משמעות, והם רק הבניה דמיונית 
המאפשרת הישרדות במספר יותר גדול של קבוצות. 

יש רק חוקי טבע, חומר ורצון לשרוד.
ת: גם זה לא חידוש. בכל דור, המטריאליזם לובש 
צורה ופושט צורה. ריק. ניהיליזם. חנק. חוסר עומק. 

הכל שווה. כצדיק כרשע.
ש: מי למשל?

ת: הרבה. בתקופה הקדם-סוקראטית, דמוקריטוס 
מורכבת  האדם  רוח  גם  אטומים,  שהכל  טען 
מאטומים. אחריו, אפיקורוס המפורסם, שהוא עבורנו 
דגל הכפירה, והפך למילה נרדפת לכופר. לפיו הכל 

חומרי. גם הנפש חומרית.
ש: אז מה הוא מציע?

ת: ליהנות. בלטינית: Carpe Diem. תפוס כל יום 
בהנאה. איני יודע יוונית. כשאדם מת, האטומים 

נפרדים והנפש נעלמת.
ש: הכל הבל וריק?

ת: יש בכל זאת לימוד זכות: הם התנגדו לעבודה 
.Lucretius זרה. כך כתב הרומאי לוקרטיוס

ש: מה גרוע יותר?
ת: בישיבות נוהגים להשתמש בפתגם: זה נבלה 

וזו טריפה.
ש: אולי נדלג לתקופה המודרנית.

ת: כן. לפני שלוש מאות שנה, הגיע הפילוסוף 
הצרפתי דה לה מטרי De La Mettrie, שתיאר 
את האדם כמכונה: האדם-מכונה. אין נפש ורוח לא 
גשמיים, אלא הכל חומרי מכני. הגוף מורכב מחלקים 
חומריים לבדם הנעלמים במותו. אחריו, הפילוסוף 
הגרמני ד'אולבאק D'Holbach, שטען שלא קיים 

שום דבר מעבר לטבע, וכל השאר הוא דמיון.
ש: ואיך אנו יכולים להוכיח שיש רוח, נשמה, א-להים?
ת: ודאי יש הוכחות פילוסופיות, אך איננו זקוקים 
להן. אלא כשיטתו של רבי יהודה הלוי, החוש האמוני 

מעיד על כך. כך כתב רבנו הרב צבי יהודה במאמרו 
"החיות הישראלית": "קץ שם לחושך. וכן כל אותם 
תעתועי המכניזציה והאגוצנטריזציה, לגבי מהלך 
חיי האדם, עד למחתרות של 'מתחת להכרה', 
לדרגותיהן וגווניהן, הרי נעצרים ובטלים הם בפני 
החזיונות הנפלאים והשגיאים של מבחר פריו, של 
גדולי האדם והעם, של אדירי המדע והמוסר, הרגש 
והרצון, הדמיון והמעשה, של צדיקים עליונים, של 
אנשי קודש נשגבים..." )לנתיבות ישראל א, קיט(.

ש: וכל הפילוסופים המודרניים גם היו מטריאליסטים?
ת: ודאי שלא. הלוחם הגדול היה קאנט. הלכו 
בעקבותיו הפילוסופים האידאליסטים, פיכטה, 
הגל, שלינג. ושכחתי את לייבניץ. מותר לחלוק 
עליהם, אך אין זה מן היושר לדלג עליהם ולא להשיב 

לטענותיהם. אמרנו: מטריאליזם שטחי.
ש: אבל לא רק הרוח קיים, אלא גם החומר. איך הם 

מסתדרים יחד?
ת: זה נקרא הבעיה הפסיכו-פיזית. כבר הרמ"א 
הזכיר אותה לגבי ברכת אשר יצר: "ומפליא לעשות", 
קושר דבר רוחני בדבר גשמי" )שו"ע או"ח ו, א 
הגה(, כלומר שזה פלא. וכבר קדם לו הרמב"ן. ועיין 
באריכות המאמר הנ"ל של רבנו הרב צבי יהודה.

ש: אבל חייבים להודות שהחומר נראה יותר קיים 
מהנשמה, מהרוח, מהקודש.

ת: זה השקר הכי גדול שבעולם, כמו שכותב מרן 
הרב קוק: "בקטנות הדעת. מונח ארס פנימי, שנדמה 
על ידו, שכל הנתקה מן החול אל הקודש היא דחיה 
מישות אל אפסיות. ואף על פי שההודאה החיצונה 
מנגדת לזה מצד קבלת האמונה, שמסעדת את כל 
כושל, גם הנשפל בקטנות, בכל זאת בעצמיותה 
של ההכרה חסר זה היסוד המאיר, המזהיר את 
נשמת האדם בתוכיותה, שעל ידו הנשמה טבועה 
כולה בהכרתה העליונה, שכל הנתקה מן החול אל 
הקודש היא בריחה מחורבן ואפסיות אל הישוב 
המילוי והישות הכבירה והאיתנה, אלא חיי החיים 
בעוצם מקודיותם, והזרמת שפעתם ההומיה, מלאת 

המנוחה והעז" )אורות הקודש ב, שח(.
ועוד כתב: "מהו הדבר הנוטל את טעם החיים 
מההגיון העליון, מהו הענין המרעיל את הנפשות, 
שלא יחושו את נועם הקודש, את אור ד', ולא יבססו 
את כל מעשיהם ושאיפות חייהם על פיו, רק אותו 
הדמיון המתעה, המראה את הוד האצילות בתורה 
שוממה. ואת כל המהומה שבחיים באורה מיושבת 
ובנויה, מה שהוא השקר היותר מסואב שבעולם" 

)שם שי(.
ש: ובסיכום?

ת: בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ... 
ויפח באפיו נשמת חיים...

הרב חגי לונדין

לאט לאט

  לב
הפרשה

בפרשת 'תולדות' חז"ל מלמדים אותנו 
שעשיו נקרא כך כי נולד שעיר ומגודל 
- 'עשוי', שלם. התרבות 'העשיווית' היא 
תרבות התובעת שלמות מיידית – הכול 
עכשיו: שלום עכשיו, החזרת החטופים 
עכשיו ואפילו משיח עכשיו. יעקב לעומתו 
הוא "איש תם יושב אהלים" – האידיאל 
הישראלי הוא אהל, מצב ארעי,ההבנה 
המקדמת  איטית  תהליכיות  קיימת  כי 
את המציאות. גם בהמשך הדרך, בפרשת 
וישלח, כאשר מגיע המפגש הבלתי נמנע 
בין יעקב לעשיו; עשיו מופיע בשיא עוצמתו 
הארצית: "ארבע מאות איש עמו", "יש 
לי רב", נצחונו נדמה כשלם, בית יעקב 
משתחווה ארצה לפניו ועשיו כולו עולץ: 
"נסעה ונלכה" - הכל שלם, הכל עשוי. 
אולם יעקב לעומתו: "ואני אתנהלה לאטי 
לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים" 
- המאבק לא נגמר, דבר לא הוכרע עדיין, 
ישנה מלאכה רבה לפנינו וישנו דור העתיד 
- "עד אשר אֹבא אל אדני שעירה". סע 

לאט אבל בטוח.

 לקבלת דבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב 
מהרב לונדין ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ 
0545753771; ניתן גם להזמין שיעורים 
והרצאות מהרב במספר הזה.
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שיחות הרצי"ה
אורות התחיה ו

שיחות רבנו הרב 
צבי יהודה הכהן קוק 

על ספר אורות - 
אורות התחיה חלק ו' 

פרקים נג־עב, 
בעריכת הרב שלמה 
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