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 נכון לעכשיו

בימים ההם בזמן הזה
בחנוכה אנו מפרסמים שני נסים – הנס הטבעי, הוא הניצחון 
הצבאי של מתתיהו ובניו על היוונים, והנס העל-טבעי, 
נס פך השמן שבו הספיק מעט שמן לשמונה ימים במקום 

ליום אחד.
שני הנסים הללו קשורים זה בזה. הנס הטבעי, ניצחון 
המכבים על היוונים, היה תוצאה של מסירות נפש, תעוזה 
ונחישות של מתתיהו ובניו שלא נרתעו מלתקוף אויב חזק 
וגדול מהם. מתוך כך היתה להם סיעתא דשמיא גדולה 
וזכו לניצחון גדול, שהביא אחר כך את הנס העל טבעי, נס 
פך השמן אשר זכינו לראות בו את ההנהגה העל-טבעית 

בצורת הנרות שדלקו מעל ומעבר לטבעם.
נכון לעכשיו, עם ישראל מדליק זה אלפי שנים את נרות 
החנוכה, זכר לנס העל-טבעי. נרות שמרמזים לנו על 
נצחיותו והישרדותו של עם ישראל בכל זמן ובכל מקום. 
גם כאשר היינו בשפל המדרגה בגלות, לא פסקו יהודים 
להדליק את נרות חנוכה. ובזה הראו את מציאותו העל-
טבעית של עם ישראל עם הנצח. בעוד שהנס הטבעי, 
ניצחון המכבים על היוונים, לא הודגש בדברי חז"ל בחשכת 
הגלות, הנה היום, כאשר עם ישראל קם לתחיה תוך כדי 
המלחמות שבהן הוא מנצח בס"ד את אויביו, אין זה מקרה 
שסמלה הרשמי של מדינת ישראל הוא מנורת שבעת הקנים 
שהיתה בבית המקדש. ולא ירחק היום ונזכה לבניין בית 
המקדש והמנורה לא תהיה רק סמל אלא מנורה ממש 
שנרותיה יהיו בבחינת "עדות לבאי עולם שהשכינה שורה 

בישראל" )שבת כב, ב(.

בברכת חנוכה שמח 
ובציפייה לישועה השלמה

אליהו זכור לטוב
דברי פרידה מאליהו קיי הי"ד.

 הרב ליאור לביא

נרות  הדלקת 
 16:00 י-ם 
 16:18 ת”א 
16:08 חיפה 

שבת  מוצאי 
 17:14 י-ם 
 17:16 ת”א 
17:13 חיפה 
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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

הרב נפתלי בן שלמה בואר ז"ל
נפטר בכ"ד כסלו תשע"ה

פעל רבות למען טהרת המשפחה בצרפת
תנצב"ה

חדש!
עלה לאוויר האתר החדש 

של "ערוץ מאיר" 
לדוברי רוסית 

 meirtvru.com

בשעה טובה "ערוץ מאיר" 
ברוסית עלה לאויר.

באתר החדש אפשר למצוא אלפי 
שיעורי תורה בווידאו ואודיו, מאמרים תורניים ותכניות עומק בנושאים שונים ומגוונים, ממיטב המרצים 

של מכון מאיר –  הרב ראובן פיירמן, הרב יוסף מנדלביץ', הרב זאב משקוב, הרב דשבסקי ועוד.
כל זאת ברוח של אהבת הבריות.

פרטים על תכניות הלימודים במחלקה לדוברי רוסית אפשר לקבל במייל:
machon.russian@gmail.com ובטלפון: 0547822098

Вашему вниманию!
Запущен новый сайт "Аруц Меир" на русском 
языке по адресу meirtvru.com
Здесь можно найти тысячи видео и аудио уроков по Торе, статьи и 
спецпрограммы на разнообразные темы от лучших лекторов Махон Меир, 
в том числе рав Реувен Фаерман, рав Йосеф Менделевич, рав Зеев 
Мешков, рав Зеев Дашевский. 
Иудаизм с Верой и Любовью - теперь онлайн и на русском языке.

Подробности по обучению в русскоязычном отделении 
можно узнать по эл. почте machon.russian@gmail.com

 и по телефону 0547822098
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הרב אורן טרבלסי

בפרשה שני אירועים שהם תחילת הופעת הכוחות 
המשיחיים בישראל. מכירת יוסף היא תחילת 
צמיחת משיח בן יוסף, ואליה נסמך סיפור יהודה 
ותמר שהוא תחילת צמיחת משיח בן דוד. תמר 
ילדה את פרץ וזרח, ומפרץ תלך ותצמח שושלת 
המלוכה עד דוד המלך שייסד את המלכות. לידת 
ידי  ועל  ישראל  מלכות  את  מייסדת  התאומים 
התבוננות בפרטיהם נוכל ללמוד על אופייה של 
מלכות ישראל. זרח שולח ראשון את ידו החוצה 
והמיילדת קושרת עליה חוט שני. אך פרץ עוקף 
אותו ונולד ראשון. שניהם נקראים על שם צורת 
לידתם. פרץ על שם הפריצה וזרח על שם זריחת 

חוט השני שנקשר על ידו.
רש"י מביא את דברי חז"ל במדרש שארבע "ידות" 
נאמרו בפרשה כנגד ארבעה חרמים שמעל עכן 
שיצא מזרח. מלבד מלחמת יריחו מעל עכן בעוד 
שלוש מלחמות בימי משה, סיחון עוג ומדין1. כנגד 
ארבעת המעילות נאמרו ארבע ידות בפרשה כי גם 
מעילה היא שליחות יד. המהר"ל עומד על הקשר 
בין שליחות היד של עכן לזרח, ומבאר שפרץ וזרח 
מבטאים שני סגנונות של מלכות: "וענין זה דבר 
גדול כי האחד שהוא פרץ ממנו המלכות, שהמלך 
מושל לוקח במשפט, כמו שכתוב בפרשת המלך, 
והשני גם כן לוקח בכוח היד, אבל הוא מעילה 

במה שאסור לו".2
כמו פרץ גם כוחה של מלכות ישראל נקשר עם 
כוח הפריצה. חז"ל מגדירים את כוחה של המלכות 
במילים "מלך פורץ גדר לעשות לו דרך".3 בעם 
ישראל כוחות רבים ומגוונים ותפקיד המלך לכלול 
את כולם. לתת לכול כוח את מקומו במארג הכללי 
ולשמור שלא יצא מעבר למידתו הנכונה. אך יש 
כוחות שליליים שבאים לבטל את הסדר ולכן צריך 

שיהיה בכוח המלך סמכות לצאת מהסדר בתור 
הוראת שעה. זו פריצת גדר שתפקידה להעמיד 
את הגדרות. המלך פורץ גדר בשביל להעמיד את 

הגדרות והסדר בתחום ובמקום הראוי.
אמנם בכוח זה יש סכנה. המלך יכול להשתמש 
בכוחו לפרוץ את הגדרות גם לא לטובת הממלכה 
והציבור אלא בשביל טובתו הפרטית. כוח זה כבר 
נקרא "שליחות יד". "לוקח בכוח היד אבל הוא 
מעילה במה שאסור לו". המעל של עכן בחרם בא 
מכוח שייכותו לשבט יהודה שבט המלכות. לכן 
הגורל שנעשה בספר יהושע על מנת לזהות את 
המועל בחרם עבר קודם כל דרך השבט. "ונקרבתם 
בבקר לשבטיכם והיה השבט אשר ילכדנו ה' יקרב 
למשפחות... וילכוד את משפחת הזרחי".4 עכן מעל 
בחרם בגלל שייכותו לכוח המלכות שנמצא בשבט 

יהודה במשפחת הזרחי. 
עכן לקח מהחרם אדרת שנער. שנער זו בבל ואדרת 
שנער היא גלימת המלכות של מלך בבל. מפרש 
רש"י שלכל מלך שהחשיב את עצמו היה בית בארץ 
ישראל. למלך בבל הייתה אחוזה ביריחו ובה גלימה 

שהיה לובש בהגיעו לשם ואותה לקח עכן. 
המהר"ל ב'נר מצווה' מסביר שמלכות בבל היא 
מלכות תקיפה בעלת כוח שכובשת ומכניעה את 
כולם תחתיה. לקיחת הגלימה הבבלית באה לרמז 
על כוח המלכות שרצה עכן להכניס לישראל. מלכות 
ששולטת ולוקחת בכוח היד והזרוע לטובתה 
הפרטית. המגלה עמוקות5 מוסיף ש"אדרת" מרמזת 
גם על כוחו של עשו שנולד "כולו כאדרת שער". 
מלכות עשו נקראת אדום כמו צבע זריחת השני 
שקרוי זרח על שמה. גם זו מלכות תקיפה שלוקחת 
בכוח היד והזרוע את מה שהיא רוצה. בשליחת 
היד של עכן הוא החדיר לישראל כוחות של אומות 

העולם שמנצלים את כוח המלכות לתענוגות 
ולצרכים פרטיים. וכאשר הכוחות הללו ממלאים 
את מלכות ישראל היא הולכת ומסתאבת וצריך 
לאבדה. לכן שתי המלכויות שהכניס עכן לישראל 
בבל ואדום, הן אלו שנפרעו ממלכות ישראל והחריבו 

אותה. בבל את בית ראשון ואדום את בית שני.
חז"ל מבקרים בחריפות את פורץ הגדרות, "פורץ 
גדר ישכנו נחש"6. מסביר המהר"ל7 שהנחש הוא 
כוח ההרס במציאות. והגדרות באים להעמיד את 
המציאות. מי שהורס את הגדרות מביא את ההרס 
על עצמו ולכן יוזק מכוחו של הנחש. שליחת ידו 
של זרח שהתבטאה אחר כך במעילה ושליחות 
היד של עכן הן ביטוי של נטייה שגנוזה בכוחה של 
מלכות ישראל לפרוץ גדר בצורה ארסית של נחש. 
לכן מזרח יצא עכן, סוג של נחש ארסי שהורס את 
המציאות והסדר הראוי. אך כדי שמלכות ישראל 
תבצע את יעודה היא צריכה לכלול בתוכה גם את 
כוחו של הנחש ולפרוץ את הגדרות לשם שמיים. 
לכן מהשושלת של פרץ יצא נחשון ממנו יצא דוד. 
זו היכולת למתק את הנחש ולהשתמש בכוחו לשם 
הופעת הטוב בעולם. וזו מעלת מלכות בית דוד. 
שמבטלת את רצונה הפרטי וגם כאשר אוחזת בכוח 
הנחש ופורצת גדרות עושה זאת לשם שמיים ולשם 

הצלחתם של ישראל.

1.  ראשי תיבות "מסעי". מדין סיחון עוג יריחו
2.  גור אריה לח, ל

3.  ב"ב ק:
4.  יהושע, ז
5.  אופן רמ
6.  ע"ז כז:

7.  נר מצוה, לב

ממשנת הרצי"ה
הבריאות הפסיכופיסיולוגית של האדם היא  הרב דוד לנדאו

לפי הסדר הזה: שכל, ומתוכו רגש רצון ודמיון. 
השכל הוא המלך, ראשית הכל, הגדלות העליונה. 
אשרי אדם שהולך לאור השכל, שישמור את אור 
השכל, שהדעת תפיץ את אורה על שאר כוחות 

אורו  יאיר  החיים, שהשכל 
על מהלכי הרגש, על מהלכי 
האנרגיה של סדרי החיים ועל 
מהלכי הדמיונות. זהו האופן 
הנורמלי, האידיאלי.  הישר, 
צריך שאור הדעת, שהוא יסוד 
היצירה האלוקית, יאיר על כל 
הצדדים. צריך שמלכות השכל 

תמלוך על הרגש, הרצון והדמיון. האל"ף הוא 
השכל, הדעת, החכמה, הבינה, השכל שבקדושה, 
השכל של תורה. מתוך זה ועל פי זה נמשכת 
הדרכה לשאר חלקי הבניין הרוחני של האדם. 
השכל הוא למעלה, הרגש והרצון פונים לצד 
המעשי, והדמיון הוא המשך אור השכל למטה.

כאשר השכל הוא למעלה, והרגש הרצון 

והדמיון הם למטה, אז יש ערך לדמיון באיזו 
מידה. אך תנאי יסודי הוא שהכל יהיה בסדר הנכון. 
יש מדרגות בשכל. צריך להיות שכל אמיתי, שכל 
גדול, שכל עילאי, שכל שמתגלה באור דעת ד', 
שכל של תורה. צריך לזכות לזה. ואז, לבניין הענקי 
הזה, מצטרפים ומתגבשים 
רגש, רצון, ואפילו דמיון. כוח 
עם  ומתגלה  הולך  הדמיון 
התפתחות האדם ושכלו. יש 
הערה של הרמב"ם, שהדמיון 
מצטרף ושייך גם לכישרון 
הנבואה. כדי שהאדם יהיה 
ראוי לקבלת הנבואה, הוא 
חייב להיות חכם, גיבור, עשיר ועניו. רק אז הדמיון 
בהתרוממותו הגבוהה ביותר מכשיר אותו להגיע 
לנבואה. לאחר שהגיע לשלמות בארבעת הדברים 
האלה, יש מקום לפתיחת האוזן המיוחדת של 
הנביא והכשרתה לקליטת דבר ד' וביטויו כלפי 
חוץ. שלמותו של הנביא משפיעה על דמיונו ועל 
כשרון דיבורו. אכן הרמב"ם מציין שיש תנאי נוסף 

לחלות הנבואה, והוא כשרון הנבואה שמשלים 
את גילוי הופעת כוחות הנפש. אף שצד הדמיון 
יש לו חשיבות בפני עצמו, הוא אינו הכל, אלא 
רק חלק מכוחות הנפש של האדם. השכל הוא 
אור הבהירות וההכרה, ולעומתו בדמיון יכולים 
להיות דברים יפים ונחמדים הנובעים ממעמקי 
נפש האדם כגון שירה ואומנות. יש נקודה מסוימת 
בה נפגשים השכל והדמיון, והדמיון זוכה להקרנה 
מהשכל, ועל ידי זה הדמיון מתרומם מתגדל 
ומתבהר. הדמיון מצטרף לדעת אלוקים העליונה 
המתגלה בנבואה. במצב הבריאותי של ישראל 
ואורייתא, השכל הגדול, האידיאל המוסרי העליון 
נמשך לרגש ולרצון, ומתפשט עד לתחתוניות 

של הדמיון1.

1.  ע”פ שיחות הרצ”י ישראל ותחיתו פרק י”ז עמ’ 275-6. )בשבוע 
שעבר נדפס בטעות "אורות התחיה" וגם שם צריך להיות "ישראל 

ותחיתו"(

מלכות ישראל על פי לידת פרץ וזרח

השכל והדמיון
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מפרשים רבים עוסקים בהבנת המחלוקת שהייתה 
בין האחים, לכולם ברור שעוסקים כאן באבותינו 
הקדושים וזוהי מחלוקת לשם שמים. כך כותב הרב 
קוק זצ"ל בהקדמה לדרשה העשרים ושלוש בספרו 
'מדבר שור', "אבל עלינו לדעת כי קלקולם של גדולי 
עולם הללו לא יסוב חס ושלום על... פחזות ורוע נפש, 

כי אם קשור בעומק מועצות ודעת".
גם הנצי"ב בפירושו העמק דבר הולך בדרך זו ומאיר 
לנו במספר מקומות את גודל צדקתם של האחים בכל 

המעשה הלוא פשוט הזה.
לאחר שהאחים השליכו את יוסף לבור נאמר "וישבו 
אורחת  והנה  ויראו  עיניהם  וישאו  לחם  לאכול 
ישמעאלים באה מגלעד".  לכאורה זה נראה כהתעלמות 
ממצבו הקשה של יוסף, יוסף בוכה ומתחנן בבור 
ולהם כאילו לא אכפת, הם יושבים לאכול בנחת. 
אומר הנצי"ב בדיוק ההפך, "מספר הכתוב בשבחם 
של שבטי י-ה שגם בכל חמתם ופעולתם לרעה ליוסף, 
מכל מקום לא יכלו לשבת במנוחה מרוב התפעלות 
על המקרה שבא לידם ועל החמלה שהרי בכה והתחנן 
להם". אומר הנצי"ב כי האחים הצדיקים לא יכולים 
לשבת ולאכול במנוחה, כי באמת קשים להם תחנוניו 
של יוסף,  והם מחפשים איזה מוצא, איזה פתרון טוב 
יותר, במקום להיות מרוכזים באוכל. אם הם ישבו על 

הארץ בשדה, אי אפשר היה לראות מרחוק, "אבל המה 
נשאו עיניהם וראו מרחוק, והיינו משום שעמדו בתוך 
האכילה כמשתאה לראות דבר מה יסכן להם לאותו 
מעשה". האחים אינם מרוכזים באכילתם אלא נושאים 
עיניהם למרחוק, אולי הקב"ה ישלח להם איזה אות 
וסימן להוציא אותם מהמצב הקשה הזה, הם רואים 
אורחת ישמעאלים, מוציאים את יוסף מהבור כדי 

שלא ימות שם, ומוכרים אותו.
בפרשת מקץ יוסף מאשים את אחיו בריגול, וכידוע, 
כדי להוכיח שהם לא,  היה עליהם להשאיר אצלו את 
אחד האחים אצלו וללכת ולהביא את בנימין, נאמר, 
)מ"ב, כ"א( "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על 
אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו 
על כן באה אלינו הצרה הזאת". האחים עושים חשבון 
נפש ולא מוצאים שום חטא אחר חוץ מהתנהגותם 
ליוסף. חז"ל אומרים שהיו אלא שמעון ולוי שהרגישו 
שהם היו עיקר המתנגדים ליוסף, וכך גם מסביר הנצי"ב 
שהם היו בעיקר המכירה, 'אבל אשמים אנחנו', "הראו 
לדעת שהם עיקר המסובבים צרה זו, שרק המה התאכזרו 
עליו... ואם כן אין ספק את מי למסור)ליוסף( אלא אחד 
משנינו... ואף אפשר שישבו שניהם", והשאר ייקחו את 
התבואה לביתם. לשמעון ולוי ברור שהם הגורמים 
העיקריים לצרה זו ואחד מהם או שניהם צריכים 

להישאר כאן בכלא עד בוא האחים עם בנימין. אומר 
להם ראובן "הלוא אמרתי לכם  אל תחטאו בילד ולא 
שמעתם וגם דמו הנה נדרש". יש כאלה המבינים את 
דברי ראובן באופן שטחי ואומרים שראובן מתנער 
מאחריות באומרו לאחים 'אמרתי לכם לא לעשות 
את זה' אבל הנצי"ב מאיר עינינו ומסביר אחרת, "ויען 
ראובן... טועים אתם בדבר, כי האשמה עלינו בשוה, 
ונדרש דמו מכולנו שאנחנו כולנו חייבים בדבר ואם כן 
אי אפשר לבחור אחד או שניים ממנו". ראובן תולה את 
האשמה בכולם ולא מסכים שרק שמעון או לוי יישארו 
כאן, אולי הוא מתכון שיפילו גורל וכדומה. להסבר 
דבריו מביא הנצי"ב את הסוגייה במסכת בבא-בתרא 
כ"ב. שהיה דין ודברים בין מספר אמוראים לרב אדא 
בר אבא, שלבסוף הוא מת, וכל אחד מהם אמר 'אנא 
ענישתיה' אומר שם תוס' "כל אחד מהם היה מתאונן 
שעל ידו )בגללו ( מת רב אדא". אומר הנצי"ב כך גם 
האחים כאן "שכל אחד )מהאחים( היה מתאונן שהוא 
חייב בדבר", לא רק שאינם מאשימים זה את זה, אלא 
להפך כל אחד מהם לוקח את מלוא האשמה בצרה 

ומוכן לשבת בבור במצרים עד שיחזרו.
נפלאה היא צדקתם של האחים, שבטי ישורון. מתוך 
כל זה הם מתרוממים מהצרה הזו וזוכים להיות שבטי 

י-ה הבונים את בית ישראל. 

 הרב יורם אליהו 

העמק דבר לפרשה
שבחם של שבטי י-ה

נס פך השמן לא היה מחויב מצד עצמו, ובכל 
זאת הוא זכה להבלטה מיוחדת בהדלקת החנוכייה 
לדורות, ודבר זה דורש ביאור. הנס לא היה מחויב כי 

טומאה הותרה בציבור1 ולכן אפשר היה להדליק 
את המנורה בשמן טמא עד שישיגו שמן 
טהור. עקרונית אפשר היה גם להחליט 
לדחות את הדלקת המנורה בכמה ימים, 
שהרי המקדש היה שומם תקופה מאוד 

ארוכה לפני שטיהרוהו החשמונאים. 
 עם כל זאת, לנס פח השמן שהזין 
את המנורה לשמונה ימים היתה חשיבות 
היסטורי,  בניתוח  עצומה.  היסטורית 
החשמונאים פתחו והנהיגו את המרד ביוונים 
בלי לשאול את העם. קצה נפשם בגזרות 

השמד, בחדירת התרבות היוונית לעורקי לב האומה 
ובשפלות הלאומית והם החלו במרד שבאופן ריאלי 
לא היה בו סיכויי הצלחה גדולים. למעשה, איש לא 
מינה אותם ליטול את הגה ההנהגה ולקבל החלטות 
שיש להן השלכות כלל ישראליות. רבים הרגישו כי 
בהנהגתם הם מסכנים את כל הישוב היהודי בארץ. 
'גזירה עבידא דבטלה'2 )טבעה להתבטל(, ויש צד 
לומר שנכון יותר לקיים: "ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר 
ְּדָלְתָך ַּבֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם"3. רוב 
העם לא הלך עם סברת החשמונאים, אלא העדיפו 
להוריד קצת את הראש מול ההנהגות המרושעות 
של הגויים בתקווה שלבסוף הן יגמרו. העם טען 
כי זו לא חכמה גדולה שגיבורים כמו החשמונאים 
נלחמים ובורחים להרים ולמערות. מרבית העם 
יושב בערים עם נשים וילדים, ומה טעם להביא עליו 
בכוח את הלגיון היווני שישמיד את הישוב כולו. 

ובאמת מובא בספר חשמונאים כי מטרת היוונים 
הפכה עם פרוץ המרד: "להשמיד ולהכרית את 
שארית יהודה וירושלים ולמחות את זכרם מתחת 
השמיים"4. ההחלטה למרוד חייבת להתקבל 
מתוך אחריות לאומית. לשיקול דעת מוטעה 

עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת.
 מול כל הטענות הללו, בא נס פך השמן 
עם אמירה אלוקית ברורה, וזו חשיבותו 
העצומה לדורות. הנס לא ללמד על עצמו 
יצא אלא ללמד על הכלל כולו. ה' כביכול 
אומר לחשמונאים ולעם כולו, אני עם בני 
מתתיהו הכהן, אני תומך במרד ועוזר 
בקרבות ומשגיח בהשגחה פרטית על 
כל המאורעות. ההחלטה שלקחו בית חשמונאי 
להרים את הכבוד הלאומי רצויה מלפני. הגבורה 
הישראלית היא שצריכה להתוות את המדיניות 
ובכוחה לשנות את הגזירה. נס פך השמן אף נתן כוח 
רב להמשך ההתמודדות מול  האימפריה היוונית, 
שכן גם לאחר טיהור המקדש וחנוכת המזבח נכונו 

עוד קרבות רבים לחשמונאים.
 היוזמה האנושית בזמן הסתר פנים בגילויי 
גבורה מופלאים, היא ביטוי לאמונה עמוקה. קל 
יותר לפעול כשה' אומר לך בדיוק מה לעשות, אך 
קבלת החלטות גורליות במצב של חוסר ודאות 
דורש גדלות נפש וביטחון עצום בה'. קל להתייאש 
ולהרים ידיים מול כל הגזרות והצרות. הביטחון 
בה' הבא לידי מעשה הוא לא רק פעולה ארצית 
אלא פעולה רוחנית אקטיבית ומעורר את ההשגחה 

האלוקית, "ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה' ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו"5.
 גבורת החשמונאים באה לידי ביטוי בשלושה 

ממדים: בגבורה צבאית, נפשית ודתית. הגבורה 
הצבאית המופלאה שהופיעה הכריעה בעזרת ה' 
יתברך, קרבות נטולי יחסי כוחות פרופורציונליים 
במבט ריאלי. נאומי יהודה המכבי לפני הקרבות הנם 
נאומים מלאי אמונה וביטחון בה' שראויים להילמד 
לדורות בקרב אנשי הצבא. הגם שה' היה בעזרם 
וניצחו את רוב הקרבות, היו נכונים לשלם מחיר 
אישי כבד לאורך כל הדרך. ואכן אלעזר, יהודה, 
יוחנן ויונתן מתו במהלך המרד. הגבורה הנפשית 
הופיעה בעמידה מול התנגדות העם כאמור לעיל. 
לא היו אלו המתייוונים בלבד שהתנגדו למרד, אלא 
גם  בקרב יראי ה' שהתנגדו לתרבות יוון, היו שראו 
במרד סכנה לא מחושבת. הגבורה הרוחנית התבטאה 
בעמידה האיתנה מול גזרות השמד, בהליכה נגד 
זרם ההתיוונות שנעשה לתופעה לא שולית באומה. 
היו שראו בתרבות יוון קידמה ופיתוח צדדי חיים 
רבים, אך החשמונאים השכילו נכון כי בחדירת רוח 

יוון כל הדעות והמידות נשחתות.
 'בימים ההם בזמן הזה', שמונה ימים ניתנו לנו 
להנחיל את אור המכבים לדורות, לאפשר לאורות 

החנוכה להתעבר בנו ולגדול. חנוכה שמח.

1. פסחים עז.
 ומנחות עב:

2.  כתובות ג:
3.  ישעיהו כו כ

4.  חשמונאים א יג יז
5.  תהילים לב

ֶמן.  ֶ ְך ַהּשׁ הרב זיו רוה ֵנס ּפַ

חוסן נפשי

0 5 2 6 - 7 8 9 5 6 5  להזמנות: 

עיוני עומק בשפה בהירה מתוך פרשת השבוע
זיו הפרשה הרב זיו רוה

חדש
~

490 עמודים
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יומנו של הרב טייכטל
הרב ישכר טייכטל זצ"ל הי"ד כתב יומן מרטיט לב 
במהלך השואה שתיעד בו את קורותיו. הוא כתב את 
היומן במסירות נפש כצוואה לדורות הבאים "בעת 
כתבי דברים אלו למזכרת עולם לבנינו אחרינו". הוא 
לקח את היומן לכל מקום, אך כשהנאצים פלשו 
להונגריה הוא נאלץ לעזוב בחיפזון את מחבואו 
בעליית גג בבודפשט ושם השאיר את היומן. צועני 
אחד מצא את היומן ולאחר המלחמה מכר אותו 
לסוחר כתבי יד מניו יורק וכך היומן התגלגל במשך 
49 שנה עד שנמצא על ידי האדמו"ר מגארליץ ויצא 
לאור ע"י בנו של הרב טייכטל )ע"פ המבוא ליומן(.

הנדר במחבוא 
פישטיאן  העיר  של  רבה  היה  טייכטל  הרב 
שבצ'כסלובקיה, אך כשהנאצים פלשו למדינה 
הם הקימו על חלקים ממנה את סלובקיה שמנהיגיה 
שיתפו פעולה איתם. ולכן הרב טייכטל נאלץ 
להסתתר עם משפחתו ושכניו בעליית גג של בית 
המדרש של פישטיאן. הרב טייכטל היה עד ממקום 
מחבואו לכך שהסלובקים גירשו את יהודי העיר 
באכזריות ליעד שהיה אז בלתי ידוע. הוא נדר נדר 
שאם יזכה להינצל ממקום זה הוא יחבר חיבור מיוחד 
לכבודה של ארץ ישראל שלימים נודע בשם 'אם 
הבנים שמחה' )ע"פ 'אמונה צרופה בכור השואה' 

ח"א עמ' 218(.

קיום הנדר 
נחזור לעליית הגג בבודפשט ששם השאיר הרב 
טייכטל את יומנו. במחבוא זה הוא קיים את נדרו 
שנדר בפישטיאן וכתב שם את ספרו 'אם הבנים 

שמחה'. מצוטטים בספר אלפי מקורות כמעט 
כלשונן וכל זאת למרות שלמחבר לא היו ספרים, 
אלא ציטט הכל מתוך הזיכרון, כפי שהעיד על עצמו 
"והמקום שאני כותב כעת בלי ספרים, מחמת גלותי 

שברחתי מחדר הורתי מחמת המציק".
הרב טייכטל מספר בתחילת ספרו שבתחילה הוא 
התנגד לציונות ולעלייה לארץ ישראל, אך בעקבות 
השואה נקודת מבטו השתנתה והבין שדרך הציונות 
היא הדרך הנכונה: "ואודה על האמת ואזכיר את 
חטאי, שגם בעיני היה לנמאס המפעל הזה של בנין 
הארץ, מחמת ששמעתי כן מהרבה חרדים סתם, 
ונשרש בלבי כך ולא התעניינתי בזה כלל כי טרוד 
הייתי בגירסא בלימוד תלמידים ולחבר חיבורים 
בגפ"ת ובשו"ת להשיב לכל שואל בדבר ה', ורק אחר 
שלקינו בגלות החל הזה עיינתי בהלכה זו והאיר ה' 

עיני שטעות היתה בידי וביד אשר התנגדו לזה".
המהפך שעבר הרב טייכטל בא לידי ביטוי במשל 

המטלטל שסיפר במחבוא בפרשבורג: 

קריאת ההשכמה 
הרב מרדכי רוזנפלד ז"ל סיפר שבמהלך השואה 
הגיע הרב טייכטל למחבוא שהוא ויהודים אחרים 
הסתתרו בפרשבורג. הנוכחים ביקשו מהרב טייכטל 
לחזק את רוחם ולפי עדותו של הרב רוזנפלד הוא 
סיפר משל על שמש בית כנסת בעיירה קטנה 
שנפטר והוחלט לתת את תפקידו לאלמנתו כדי 
שתוכל להתפרנס. אחד מתפקידיו היה להעיר את 
יהודי העיירה לסליחות, אז האלמנה לקחה את 
מקל הסליחות באשמורת הבוקר והלכה לבית 
המרוחק ביותר בעיירה, לביתו של וייס שנדור, 

שהיה ידוע בעיירה כעובר עבירות. היא נקשה על 
תריס חלון ביתו, הוא התעורר ונכמרו רחמיו על 
כך שהאלמנה צריכה לכתת רגליה בכל העיירה 
והוא הציע לעשות זאת במקומה. וייס שנדור לקח 
את מקל הסליחות ונקש על תריסי בתי העיירה 
להעיר את המתפללים, אך כל אחד מהם רתח 
מזעם שוייס שנדור העז להעיר אותם לסליחות 
"עובר עבירות כמוך לא יעורר אותנו לסליחות!" 
הם אמרו. באותו בוקר לא היה מניין לסליחות והרב 
שאל את המתפללים שהגיעו מאוחר יותר מדוע 
הם לא הגיעו? הם הצטדקו באמרם שוייס שנדור 
ניסה להעיר אותם והוא הרי עובר עבירות. הרב 
נזף בהם "אמנם נכון וייס שנדור עובר עבירות, אך 
הפעם הוא עורר אתכם לסליחות ולא עסק בעבירה 

ולכן מדוע לא קמתם?"
הרב רוזנפלד סיפר שהרב טייכטל פרץ בדמעות 
וזעק "נכון הציונים מחללים שבת וכהנה, אבל הם 
עוררו את העם וצעקו 'צאו מתוך ההפיכה, הגויים 
שונאים אותנו. אין לנו מקום אלא בארץ ישראל', 
ולא שמענו". הוא סיים את דבריו במילים האלה: 
"הלוואי שנזכה לתיקון העיוות, ויקבל אותנו בארץ 
המובטחת" הרב רוזנפלד הוסיף "אז לא ידענו על 
'ספרו 'אם הבנים שמחה' אבל בקצור נתן אז כבר 
ביטוי לכל מה שכתב בספרו הנ"ל" )ע"פ ספרו 

ברוך מרדכי על הש"ס עמ' שכב-שכג(. 
תודה מיוחדת לר' אליעזר רוזנפלד על העזרה הגדולה 

בכתיבת מאמר זה.

לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com 

| חלק ז

הנדר של הרב טייכטל במחבוא 
בסלובקיה

 סדרת 
'הקדמות לאמונה'

נתן קוטלר

בחלומות יוסף, כאשר הוא מספר עליהם לאחיו, 
הוא מתאר שבחלום הראשון הוא נמצא בשדה 
ֶדה"1;  - "ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹוְך ַהּשָׂ
ובחלום השני הוא בשמיים: "ַוַּיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום 

י  ַאֵחר ַוְיַסֵּפר אֹתֹו ְלֶאָחיו ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתֽ
ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד  ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה ַהּׁשֶ

י". הניגוד  ְׁשַּתֲחִוים ִלֽ ָעָׂשר ּֽכֹוָכִבים ִמֽ
בין מקום כל חלום ומשמעותו יוצר 
אצל האחים התנגדות כלפי יוסף, 
כי עד כה שדה מייצג עולם של 
חומריות - עשיו איש שדה, ושמיים 

וכוכבים מייצגים עולם רוחני - כפי 
שרואים בחלום יעקב אביו שזה שער 

השמיים. ובעיני האחים לחבר את שני 
המקומות האלה נראה בלתי אפשרי.

בהמשך אנו מוצאים אצל פרעה שגם הוא חולם 
שני חלומות, אבל כל החלומות הם בתמונת השדה, 
שיבולים ופרות, ולא מעבר. חז"ל מגלים את השינוי 
בחלומות: "ילמדנו עוד רבינו מה בין חלומות 

הצדיקים לחלומות הרשעים, חלומות הרשעים לא 
בשמים ולא בארץ, שנאמר ופרעה חולם והנה עומד 
על היאור, וכך נבוכדנצר כתיב חלם חזית ודחלנני 
)דניאל ד ב( שלא היה לא בארץ ולא בשמים, 
אבל חלומות של צדיקים בשמים ובארץ, 
שכן אתה מוצא שאמר יוסף לאחיו 
הנה אנחנו מאלמים אלומים הרי 
בארץ, ובשמים מנין, שנאמר הנה 
השמש והירח ואחד עשר כוכבים 
משתחווים לי."2 יוסף שמחבר את 
העולמות, מתחיל מהעולם העליון 
ומתחבר למציאות, נותן כוח וברכה 
לחומר שלא יפסיק. שהרי עשיו זה 
חומריות בלי המשך כשמו הוא - כבר 
עשוי, מול יוסף שהוא לשון המשכה יוסף ה' לי 
בן אחר, ובגלל זה הוא יכול לכלותו. על כך נאמר 
"בית יעקב לאש" שכן גם יעקב חולם חלום שמחבר 
שמים וארץ והוא כאש מאירה שנאמר: "סולם 
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"; ו"בית יוסף 

ללהבה" שהוא מוסיף כוח באש, ובית עשיו לקש 
שהוא עשוי, סטטי, ואין גילוי לצמיחה ולהתקדמות 
כקש הנידף. החלומות של יוסף מתגשמים. בחלום 
הראשון שנאמר בו הנה אנחנו מאלמים אלומים 
-  שאספו בר בימי השֹובע, אז קמה אלומתו וגם 
ניצבה - בכל העולם נרקבה התבואה חוץ ממחסני 
התבואה של יוסף3. וכן החלום של השמש והירח 
מתגלה ביהושוע שיצא מזרעו של יוסף, והוא 
שמעמיד את השמש והירח4. יהושע הנער שלא 
ימיש מתוך האוהל הופך למלך ולאיש צבא כנאמר 
ֶרב".5 אלה  "ַוַּיֲחֹלׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת־ֲעָמֵלק ְוֶאת־ַעּמֹו ְלִפי־ָחֽ

דמויות שיודעות לחבר שמיים וארץ.
חז"ל מדמים את יוסף לציֹון: בשוב ה' את שיבת 
ציון היינו כחולמים, "כל הרעות שאירעו ליוסף 
אירעו לציון וכן הטובות, נאמר ביוסף 'ויהי יוסף 
יפה תואר ויפה מראה' ובציון כתיב 'יפה נוף משוש 
כל הארץ'; ביוסף כתיב 'ויהי ה' את יוסף' ובציון 
כתיב 'והיה עיני ולבי שם כל הימים'; ביוסף כתיב 
המשך המאמר בעמוד 5 <

הרב אשר בוחבוט

ויחלם יוסף חלום - חלומות של צדיקים 
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השבוע, נספגו אבני הכותל שוב דמעות. לא, לא 
דמעות מתפללים השופכים את ליבם אל מול 
אבני הנצח הדוממות. הדמעות ששטפו את אבני 
הכותל זלגו מתוכן ממש. "יש אבנים עם לב אדם" 
כתב יוסי גמזו בהשראת דברי הרב צבי יהודה 
זצ"ל )להלן(, ואבני הלבבות בוודאי, ואולי אפילו 
לבבות האבנים, לא יכלו להיוותר אדישים לעליית 

הקדוש, אליהו קיי הי"ד בסערה השמיימה. 
אליהו שחיוכו טוב הלב ניבט אליי מתמונת השער 
בעיתון. במדי צה"ל, מעוטרים בכנפי צניחה 
כשכומתה אדומה לכתפו. אליהו שעלה ונתעלה 
בגפו לארץ ישראל ולמדינת ישראל עליה אמר 
תמיד: "ישראל היא הבית". "הנני רואה בעיני, אור 
חיי אליהו עולה, כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה... 
הרוח הצעיר התובע את ארצו, שפתו, חרותו 

וכבודו..." )אורות התחיה ל(. 
אליהו שכולו מסירות טבעית, זריזות וענווה ללכת 
בצו השליחות הפועם בו, כיוסף הנענה לאביו 
ִני". וכפירוש רש"י – "ְלׁשֹון ֲעָנָוה  במילה אחת: "ִהנֵּ
ֵרז ְלִמְצַות ָאִביו..." לא חפזון פזור דעת,  ּוְזִריזּות: ִנְזדָּ
אלא נכונות להיות פשוט במקום שצריך. לא לנהל 
חשבונות צרים של רווח מול הפסד אלא להיענות 
לצו הנשמה המבקשת לעלות ולהתעלות עוד 
ועוד, לחיות חיים שיש בהם ייעוד, משמעות, חזון

להיות חייל בודד
מנכ"ל "השומר החדש", יואל זילברמן, ידיד וחבר 
של אליהו הספידו: "מספיק מבט אחד בעיניו של 
אלי כדי להרגיש את מסע החיים המשמעותי שאותו 
עבר. הוא עלה לארץ לבד, התגייס לצבא כחייל 
בודד, ולאחר שהשתחרר בחר להתמסר לעבודה  
שהמשיכה את הערך שניצב מול עיניו כל הדרך 
– שליחות. אלי הגיע לארץ מתוך ציונות, מתוך 
אהבה וחיבור עמוק לארץ ולאדמה. כשהגיע לכאן 
אחרי מסע מחציו השני של כדור הארץ, מביתו 
שבדרום אפריקה, העשייה לא  פסקה כאשר נחת 

בשדה התעופה – אלא בנקודה הזאת היא התחילה. 
כל מי שפגש אותו בכלל, ואצלנו בארגון בפרט, 
סיפר על מאור עיניו ועל אדם שתמיד הסתכל על 
החיובי. אלי נע בעולם מתוך הבנה שתמיד אפשר 
לשנות, שלא נשארים במקום. הוא זכה לחלום וזכה 

להגשים את חלומותיו בחייו הקצרים". 
בסיומה של תכנית בה נטל חלק בארגון "השומר 
החדש" כתב אליהו: "לא קל להיות חייל בודד, 
גם אחרי שירות בצנחנים זה לא קל. זה אפילו 
יותר קשה כאשר משפחתך נמצאת ביוהנסבורג 
ואתה לבדך. איפה תמצא קהילה תומכת? האם 
תוכל לחיות ללא תחושה שהעשייה שלך היא 
משמעותית?". קהילה תומכת עטפה את אלי, עשייה 

משמעותית ליוותה את חייו. 

 לבבות ואבנים
אליהו נרצח בידי זדון מרושעות בדרכו לעבודתו 
כמדריך בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. על 
שריד זה כתב הרב צבי יהודה בחודש מנחם-
אב שנת תרצ"ז, כשהתחדש המאבק על רחבת 
הכותל ואיתו גם התנכלויות הערבים, את המאמר 

'מאחרי כתלנו':    
"יש לבבות ויש לבבות. יש לבות אדם ויש לבות 
אבנים. ויש אבנים ויש אבנים.  יש אבני דומה 
ויש אבנים – לבבות... זקופים וחזקים עומדים 
פה טורי האבנים האלה, וכמצבת-חיים מודיעים 
הם: פה חי עם ישראל, פה גנוז אור חייו, עוז כחו 
וגאון קדשו, ומופיע ועולה מתוך שארית פליטת 
הגלות, בדבר ד' אשר בקרבו לכל העמים, לכל 

אדם לבאי עולם..."
'השכינה שמעולם לא זזה מכותל המערבי' )שמות 
רבה ב, ב( כמו מגנטה בכוחה העצום את השכינה 
ששרתה בלבו של אליהו, ש'בכל מקום שגלו 
ישראל, שכינה עמהם )איכה רבה א, יט(. ובכוח 
השכינה ששכנה בלבו הטוב עורר מבקרים רבים 
להתחבר מחדש לשורשים העמוקים של הקיום 

היהודי הנצחי. ראשו בעמקי תורתה, כפיו ברגבי 
אדמתה. ובדרך השליחות הזאת ביקש להקים 
גם את ביתו עם ארוסתו ג'ין, שה' ישלח לה ולכל 
המשפחה כוחות גדולים להתחזק על אף השבר 
הנורא. את השכינה הזאת, אף יד זדון לא תוכל 

להזיז. 

אלי חיש גואלי
אליהו קיי כיוסף הודה בארצו. וכך לימד המדרש 
)דברים רבה ]וילנא[ פרשה ב, ח(: יוסף הודה 
בארצו. מנין? גבירתו אומרת: "ראו הביא לנו איש 
עברי" )בראשית לט, יד(, ולא כפר. אלא "גנב גנבתי 
מארץ העברים" )בראשית מ, טו(. נקבר בארצו 
מנין? שנאמר: "ואת עצמות יוסף אשר העלו מארץ 
מצרים קברו בשכם" )יהושע שם(. וכך כתב הרב 
חרל"פ )מי מרום, בראשית, עמ' שמ(: "יסוד זה 
הוא השורש המחיה של עם ישראל כולו, שמקור 

מוצא חייהם אך מארץ ישראל..." 
במוצאי השבת הקרובה, כאשר ישב אליהו הנביא 
תחת עץ החיים וימנה זכויותיהם של ישראל, יצטרף 
אליו בוודאי גם אלי שלנו. ישב ויספר לו עליו ועל 
שכמותו; על חיילים בודדים שעולים ארצה בגפם 
ומבקשים להתנדב לצה"ל, להגן על עמם וארצם; 
על אלה החיים חיי שליחות ולא שואלים מה יוכלו 
להרוויח אלא היכן יוכלו לתרום; על החלוצים 
הציוניים של ימינו; על אוהבי העם והארץ בכל 
מקום שהם, שהצפייה בחדשות לפעמים משכיחה 
מאיתנו כמה הם הלב הפועם באמת של העם 

היהודי, גם ברגעים אלה ממש. 
ואלי יספר, ואליהו יכתוב ויכתוב... 

ֵאִלי ִחיׁש ּגוֲאִלי,
ַעְבְּדָך ַיְׂשִּכיִלי,

ר טוב ֵאִלי, ְמַבּשֵׂ
ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא.   

לקבלת דבר תורה יומי בשביל הנשמה מאת ליאור לביא נא 
לשלוח וואטסאפ למספר 0508529987
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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 בוחבוט מעמוד 4 <
'איננו גדול' ובציון כתיב 'ה' בציון גדול'"...6 ציון 
נקראת "עיר שחוברה לה יחדיו" שמחברת את 
ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה. וככל 
שאנו מוסיפים בציפייה ובדרישה בברכת בונה 
ירושלים בצד הפנימי כך ירושלים נבנית בחומריות 
מכל עבר. והתיקון של המחלוקת של יוסף ואחיו 
מתגלה ב"עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים"7.

במשך הדורות היו מתפללים על משיח בן יוסף 
ם  שלא ימות "ְוָׁשַפְכִּתי ַעל־ֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשלִַ
רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר־ָּדָקרּו ְוָסְפדּו 
ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל־ַהָּיִחיד"8. המצב של חוסר חיבור 
בין החומר לרוח ובין השדה לשמיים, בין הציונות 
אל בתי המדרש, גורם למיתתו של משיח בן-יוסף 

וזה נקרא 'חבלי משיח'. חבלי משיח בלשון רבים 
מכיוון שכוללים חבלי שני משיחים9 שכל אחד 
תופס רק בחבל שלו ואינו יודע להתאחד, ותפילתנו 
שבחיבור בין החומר לרוח, ובין יוסף ליהודה נזכה 
להעמיד דמויות שהחומר והרוח אינם המתנגדים זה 
לזה אלא משלימים זה את זה כדברי הפסוק: "ִהֵּנה 
ֲאִני ֹלֵקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד ֶאְפַרִים ְוָנַתִּתי ָעָליו 
ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ְּבָיִדי".10

1.  בראשית )פרשת וישב( פרק לז פסוק ז
2.  מדרש תנחומא )בובר( פרשת ויצא סימן ו

3.  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית )פרשת וישב( פרק לז
4.  דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית )פרשת וישב( פרק לז

5.  שמות )פרשת בשלח( פרק יז פסוק יג
6.  מדרש תנחומא )בובר( פרשת ויגש סימן יא

7.  תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ג הלכה ו

8.  זכריה פרק יב פסוק י ראה אורות ישראל פרק ו' פיסקא ו'.
9.  מאמרי הראיה / חלק א / המספד בירושלים

10.  יחזקאל פרק לז פסוק יט

אליהו זכור לטוב

"הוא עלה לארץ לבד, התגייס לצבא כחייל בודד, ולאחר שהשתחרר בחר 
להתמסר לעבודה  שהמשיכה את הערך שניצב מול עיניו כל הדרך – שליחות. 

אלי הגיע לארץ מתוך ציונות, מתוך אהבה וחיבור עמוק לארץ ולאדמה". 
דברי פרידה מאליהו קיי הי"ד.
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מניפולציות בנישואין )ב'(
כהמשך למאמר הקודם, אצרף סוגי מניפולציות 
נפוצות כדוגמאות,  שהרי אין סוף לנושאים 

שיש בהם מניפולציות רגשיות.

 אהבה אובססיבית - רות הקריבה למען בעלה 
את כולה. היא דאגה לו כל הזמן, התעניינה 
בכל זמן מה הוא עושה, גם אמרה לו מה כדאי 
לעשות איך, כמה ומתי. כל אושרה היה שהוא 
יהיה מאושר. היא שכחה את עצמה, ויתרה 
על חברות וכל כולה אחריות לצרכים של גיל. 
כשגיל רצה לצאת עם חברים ביום שישי, היא 
לא יכלה לשאת את הרעיון שיש לגיל רצונות 
נוספים ואיך הוא מסוגל לעזוב אותה. בכל 
פעם שגיל אמר לה שהוא רוצה לצאת, היא 
חטפה כאב ראש עוצמתי והוא לא היה מסוגל 
להשאיר אותה ולצאת. גיל הרגיש חנוק וביקש 
קצת מרחב עצמי. רות נפגעה מאד ואמרה 
שהוא כפוי טובה, שהיא נותנת את כל כולה 
לזוגיות והוא מנסה לברוח. גיל הרגיש אשם 
וניסה בדרכים מוסוות להשתחרר מה"אהבה" 
האובססיבית שלה. כשרות גילתה זאת, היא 
נעשתה אומללה ושוב נשאר איתה. מכיוון 
שגיל לא יכול היה לשאת יותר את תחושות 
החנק והאובססיביות של אשתו, הוא  התגרש 

מרות, למרות אהבתו אותה.

הכוונה הגלויה של רות, הייתה להראות אהבה 
מושלמת. הכוונה הסמויה הייתה שבתמורה 
לאהבתה, הוא יהיה צמוד אליה ולא ינטוש 
אותה. אם רות הייתה משתפת את גיל באופן 
ישיר בחווית הנטישה שלה, ייתכן שהיו מוצאים 

ביחד דרכי התמודדות.

 נתינת יתר, הענקת מתנות יקרות או לעתים 
קרובות מדי.  גם כאן ישנה אמירה מוסווית: 
"כמו שאני נותן לך, נראה אם את גם תתני לי 

בהתאם וזו תהיה הוכחה לאהבתך אותי.

 התקרבנות כאמצעי ליצור רגשות אשם, 
במטרה להשיג עזרה - רחל מתלוננת באוזני 
בעלה, עד כמה היא עובדת קשה ושהוא לא 
יודע להעריך את תרומתה לבית. היא סחוטה, 
עייפה, מותשת והכל נופל עליה. על ידי כך 
היא מנסה לאלץ אותו שיסכים לעשות משהו 
שהוא מתנגד. ירון לא מוכן לבצע את רצונותיה 
מתוך ציות או כניעה ללחצים שלה. בפעמים 
הראשונות, ירון נכנע, כי הרגיש רגשות אשם 
כלפיה. במשך הזמן, ההתקרבנות שלה הרגיזה 
אותו והוא הרגיש מנוצל. בכל זאת נכנע, כי 
רצה שקט ממנה. אך כשראה שזוהי התנהגות 
קבועה, התקומם ונעשה אדיש כלפיה, גם 
כשהתחננה ובכתה, הוא כבר לא נכנע. הוא 
הוכיח לה שלדעתו, הוא עושה מעל ומעבר. 
היא הגדירה אותו חסר לב וחסר אחריות, אבל 
אותו, זה כבר לא עניין. הכוונה הגלויה שלה 
הייתה, שיתוף פעולה הדדי ושיויוני. הכוונה 
הסמויה הייתה שיבצע את מה שנראה לה נכון, 
גם אם הוא רואה את הדברים אחרת. אילו הייתה 
באה אליו באופן גלוי ומשתפת בצרכיה וקשובה 
לצרכיו, היא הייתה מצליחה לגרום לו לרצות 
לעשות, גם את מה שהיא רוצה. אלא שאז היה 

עושה, מתוך בחירה ורצון לעשות לה טוב.

ישנן סוגי מניפולציות נפוצות נוספות כמו: 
גרימת ייסורי מצפון, משחק באדישות, ניסיונות 

ליצור קנאה, חנופה כדי למלא רצון אישי, 
השוואות לאחרים ועוד ועוד. 

כך  מסביבן,  עשן   מפזרות  המניפולציות 
שנשארת עמימות מתסכלת במרחב הזוגי 
שמקורה אינו ברור וגלוי. ישנה תחושה של 
ערמומיות והסתרה שגורמת לחסימות רגשיות 
שמקשות על תחושות הקרבה והאהבה בין 

בני הזוג.

מניפולציות כאלה, אינן עובדות לאורך זמן  ולכן 
לא ניתן לבנות עליהן יחסי אמון וכנות לאורך זמן.

)בפרשת ויצא נוכחנו במניפולציות רבות 
יעקב אבינו. בסופו של  שלבן עשה כלפי 
דבר, יעקב התנתק מלבן בהזדמנות הראשונה 

שהתאפשרה לו.(

בשבוע הבא נסיים בדוגמאות ל'מניפולציות' 
חיוביות שכדאי ורצוי להשתמש בהן לחיזוק 

הנישואין. 

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים 

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

 ניתן למצוא באתר מכון מאיר <

אסתר אברהמי // זוגיות

ֵיׁש ַהְּסבּוִרים ֶׁשִּגּׁשּור הּוא - ִּפּׁשּור 
אֹו ַמָּצב ָּפתּור ֶׁשְּבִסיסֹו הוא ִוּתּור. 

ֹלא ֵכן. 
לִעִּתים ַהִּגּׁשּור ַמֲעִמיק ֶאת ָהִאּׁשּור 

ַלֵּדעֹות ַהֲחלּוקֹות 
ַמֲעִמיק ֶאת ֹּתֶקף ַהֹּתֶרף ֶׁשל ָּכל ַצד,

ַעד ֶׁשָּיֹכל ְלהֹוְפָכם ְלֶאָחד.
ָהֵכיַצד?

ֶׁשֲהֵרי ְּבָכל ַמֲחֹלֶקת - ַהַּתְמִצית 
ִהיא ַהֹּצֶרְך ַהָּסמּוי ֶׁשַּמִּצית! 

אּוַלי ְזָעָקה ֲאִמִּתית 
ַהִּמְסַּתֶּתֶרת ְּבַתְחִּתית 

ּוְמַבֶּקֶׁשת ֻּפְרָקן 
ָלֵצאת ְלַעְכָׁשו ּוְלָכאן

ְואּוַלי זֹו ִהְתנֹוְצצּות ֶחְלִקית
ִמן ָהֱאֶמת ַהְּגדֹוָלה

ֶׁשֵאיָנּה ְמֻגָּלה
ִּכי ֲעַדִין ֹלא ִנְגֲאָלה

ָלֵכן,
ִנְדֶרֶׁשת ְּבַפְׁשטּות: ַאֲהָבה

ֶׁשְּתַאְפֵׁשר ַהְקָׁשָבה 
ִּבְמלֹוא ָהֲעָנָוה 

ִּכי ְּכֶׁשָהֶאַחד ִמְתַּבֵּטל 
ִני ִמְתַּגֵּדל ַהּׁשֵ

ְוָכל ִהְתַּבְּטלּות 
ְמִביָאה ִהְתַּגּלּות 

ְמִביָאה ָּתִמיד ִהְתַגְדלּות! 

ַוֲהֵרי זֹו ֵעָצה ְיָקָרה
שִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ְלַחְּבָרּה 

ְלַמה ֶשאוֶמֶרת ַהּתֹוָרה  
שה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד 

ִּכי ְּגֻאַּלת ֱאֶמת 
ַמְׁשָמָעּה – ָמקֹום ָלֵתת 

ְלָכל ּכֹוַח, ְלָכל ֹצֶרְך, ְלָכל ְּבִרָּיה 
ר ֵּביֵניֶהם ּוְלַמֵּמׁש ֶאת ָּכל ַהֲהָוָיה... ְלַגּׁשֵ

הרב חגי לונדין

כתונת פסים 

  לב
הפרשה

בפרשת וישב אנו נפגשים עם דמות חדשה בהיסטוריה של עם 
ישראל - יוסף הצדיק. בתחילת הדרך נדמה שיוסף הוא כוח 
מפריד בבית יעקב: הוא מקבל כתונת פסים שמעוררת את קנאת 
אחיו; חולם חלומות שמעוררים מהומה ושנאה בבית. יחד עם 
זאת, ככל שהפרשיות הולכות ומתבררות מסתבר שיוסף הופך 
להיות הכוח המאחד בבית שסביבו מתאגדים האחים. הוא זה 
שמזין אותם בארץ מצרים ומצעיד את משפחת יעקב לעידן 
הבא. הזוהר מתבטא 'סיטרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפירודא; 
סטרא דקדושה שרי בפירודא וסיים בחיבורא'. לעיתים דווקא 
הכוח האחר )סטרא אחרא(, הטמא, הוא מתחיל )שרי( את דיבורו 
בגבוהה גבוהה על הכלה וחיבור אולם בפועל הוא גורם לפירוד 
בכך שמנסה להשתיק גוונים אחרים; ואילו כוח הקדושה נראה 
בהתחלה מפריד - האדם עומד על האמת שלו, אבל מסיים בחיבור 
של הכוחות יחדיו. יוסף מקבל מאביו כתונת פסים שמבטאת הכלת 
גוונים שונים, לא מתוך טשטוש, אלא מתוך חיבור שמתברר עם 

השנים, וממנו יוצא משיח בן יוסף.

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

ֶּגֶׁשר ֶׁשל ֱאֶמת 
ִמֵּנר ָקָטן ְלאֹור ֵאיָתן  / יפה
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- מה עושה ליצן במכון כושר? מתיחות...
- למה מנכ"ל קוקה קולה יכול להיות ראש ממשלה? כי יש לו המון קולות...

- למה דג לא יכול להיות עורך דין? כי הוא לא יכול לטבוע...

ַמֲחֹלֶקת ְּכמֹו ֵאׁש!
ַעל  ָלנּו  ְלַסֵּפר  ַמְתִחיָלה  ַהּתֹוָרה  "ַוֵּיֶׁשב"  ַהָּׁשבּוַע  ְּבָפָרַׁשת 
ִלְמִכיַרת  ָּגְרָמה  ֶׁשַּבּסֹוף  ְוֶאָחיו,  יֹוֵסף  ֵּבין  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּמִריָבה 
יֹוֵסף. ִּדְבֵרי ַהִּדָּבה ֶׁשּיֹוֵסף ָאַמר ַעל ֶאָחיו, ְוַהִּׂשְנָאה ֶׁשֶאָחיו 
יֹוֵסף.  ְמִכיַרת  ֶׁשל  ַהָּקָׁשה  ַלּתֹוָצָאה  ָּגְרמּו  ְּבִלָּבם  ִהְרִּגיׁשּו 
ְלִמְצַרִים  ָיְרדּו  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶׁשַּיֲעֹקב  ְלָכְך  ָּגְרָמה  יֹוֵסף  ְמִכיַרת 

ְוָכָכה ִהְתִחיָלה ַהָּגלּות ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים!
ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַּכָּמה ֲחמּוָרה ָהְיָתה ַהְּמִריָבה ֵּבין ָהַאִחים ְוַכָּמה 
ְּבִמְצַרִים  ָסַבל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשָּלּה!  ַהּתֹוָצָאה  ָהְיָתה  ָקָׁשה 
ְיֵדי  ַעל  ִנְגַרם  ֶזה  ְוָכל  ָׁשִנים,  ֵמאֹות  ְּבֶמֶׁשְך  ֶּפֶרְך  ַּבֲעבֹוַדת 
ָהיּו  ְוֶאָחיו  יֹוֵסף  ֶׁשִאם  ְלַׁשֵער  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  יֹוֵסף!  ְמִכיַרת 
יֹוְדִעים ַּכָּמה ָקׁשֹות ִיְהיּו ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל ַהְּמִריָבה, ֵהם ֹלא ָהיּו 

ָרִבים ִּבְכָלל.
ָחׁשּוב.  ֶמֶסר  ְלַעְצֵמנּו  ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה  ֵמַהִּסּפּור 
ְמֹאד  ְּכַדאי  ִמיֶׁשהּו,  ִעם  ִסְכסּוְך  אֹו  ִריב  ָלנּו  ֵיׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ְמִריָבה  ִנְמַנע  ּוְבָכְך  ּוְלַוֵּתר  ְלִהְתַּפֵּׁשר  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ֶׁשִּנְמָצא 
ַעד  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ֵאׁש,  ְּכמֹו  ֵהן  ּוַמֲחֹלֶקת  ְמִריָבה  ְּגדֹוָלה. 
ַּכָּמה ִהיא ִּתְתַּפֵּׁשט. ְּכַדאי ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהן ְּכמֹו ֵמֵאׁש, ּוְבָכְך 
ַּגם ִנְמַנע ּתֹוָצאֹות ָקׁשֹות, ְוַגם נּוַכל ִלְחיֹות ְּבַׁשְלָוה ּוְבָׁשלֹום.

 חידת חדגא: 
מהו הנושא המשותף לתחילת הפרשה ולסופה?

חידת פולקע: 
מהיכן למדו חכמים ש"אין חלום בלא דברים בטלים"?

1. איזה בגד עשה יעקב ליוסף?
2. כמה כוכבים היו בחלומו של יוסף?
3. מי נמשל לשמש בחלומו של יוסף?

4. מי קנה את יוסף מיד הישמעאלים?
5. אילו שרים חטאו למלך מצרים ונכנסו לבית הסוהר?

6. מי פתר להם את החלומות?
7. מה היה סופם של שני השרים?

8. מי שכח את יוסף?

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת וישC תשפ"ב
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פרשה מאירה

ִמצאו ִמצאו 77 הבדלים! הבדלים! תמונות בפרשהתמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות, מתוך הפרשה!
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"ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ַסֵּלי ֹחִרי ַעל ֹראִׁשי... ְוָהעֹוף ֹאֵכל ֹאָתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל ֹראִׁשי"

ִמְצָוה ְלַהְכִׁשיל

י .  הּוא  ִהֵּנה ִהִּגיַע עֹוד ָיִדיד: חּוַׁשי ָהַאְרכִּ
ָאֵבל ְוָׁשבּור. ְּבָגָדיו ְקרּוִעים ְוָעָפר  ַעל רֹאׁשֹו. 

ָאַמְרִּתי לֹו:
- ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש ְמאֹד. ֲאִני מֹוֶדה ְלָך ָּכל ָּכְך. 

ַאְׁשַרי ֶׁשֵּיׁש ִלי ֲחֵבִרים ָּכמֹוָך. ַאְך ְׁשַמע 
א. ֵאר ִאִּתי. ֶזה ִיְהֶיה ָלנּו ְלַמּשָׂ ַלֲעָצִתי, ְוַאל ִּתּׁשָ

- ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעזֹר ַלֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך. ָעָנה 
חּוַׁשי.

- ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון. ֵלְך ֶאל ַאְבָׁשלֹום ֶוֱאמֹר לֹו: ֲאִני 
ַעְבְּדָך.

- ְוָאז ? ָמה ִיְקֶרה ָאז?
- ַּתִּציַע לֹו ְלָהֵפר ֶאת ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל. ְּתַׁשְכֵנַע 

ֶאת ַאְבָׁשלֹום ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַהֶהֶפְך ֵמֲעָצתֹו ֶׁשל 
ֲאִחיתֶֹפל.

- ֲאָבל זֹו ַרָּמאּות?! ֵאיִני ָיכֹול ְלַרּמֹות.
- ְּבַמָּצב ָּכֶזה ִמְצָוה ְלַהְכִׁשיל!

- ְוֵאיְך ֶאְׁשמֹר ַעל ֶקֶׁשר ִעם ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך ?
- ָהַאִחים ַהּכֲֹהִנים, ֶאְבָיָתר ְוָאִחיַמַעץ  

ִנְמָצִאים ָׁשם, ְוֵהם ֶנֱאָמִנים ִלי. ֵהם יהיו ַאְנֵׁשי  
הֶקֶׁשר.

- ֵּכן ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך.

---
 שמואל ב  טו  לב-לז.  מסילת ישרים  יא.
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הרב שלמה אבינר

מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא. דרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו 
מתגדלים. אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו ואור ד' אחד חי בקרבנו. הדינים, 
דיני תורת אלקים חיים מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, 

שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות...
אורות ישראל ותחייתו, ג

את אחי אנכי מבקש
"וימצאהו איש והנה תועה בשדה וישאלהו האיש לאמור: מה תבקש" 
))בראשית לז טו(. גדול הוא השדה, מתעה ומאיים. אין בו עצים להצל מן 
השמש, אין בו מעיין להרוות צמא. אין בו כיוון, אין בו תמרור, אין מי שיורה 
את הדרך. הרבה דרכים, הרבה אלים, הרבה רצונות והרבה חפצים, הרבה 

רגשות והרבה מחשבות. האדם תועה בשדה, אבוד ומעונה. 
"וימצאהו איש". אינך אבוד, בן אדם. אם אתה לא תמצא את האיש, הוא 
ימצא אותך. בכל מקום שתהיה יבוא השליח, יבוא המלאך, יבוא האיש 
שיודע לשאול. "וישאלהו האיש לאמר", וישאל החכם אשר שאלתו היא 
כבר תשובה, "מה תבקש?" השדה רחב כל כך, העולם הזה מלא כל כך 
בגוונים ובצבעים, מה תבקש? התבקש עושר או אושר? התבקש תורה 
ומצוות, או שמא חוויות והנאה? או אולי שלום ואולי מלחמה. מה תצביע, 
ימין או שמאל, אשכנזי או ספרדי? מה תרצה יותר, חופש רווקים או ברית 
נישואין? התאהב ילדים או הורים? מה שוקקת נפשך, שירה או מדע, טבע 
או טכניקה? אמור, בן אדם, מה תבקש, אמור מיד, באיזו מפלגה תתפלג, 
באיזה מדור תתמדר, באיזו מגרה תתמגר? מה תבקש, אמור, אל תכחד. 
ואם לאלקים חשקה נפשך – הרבה זרמים יש, הרבה ישיבות יש, אחת נגד 
השניה, ויש גם מי שנגד כולם. אמור מהר מה תבקש, להיות עם כיפה או 
בלי כיפה, ואם כיפה, איזו כיפה? אל תתחמק, החלט למי אתה, לנו או 

לשונאינו? "מה תבקש?" )שם טז(. 
"את אחי אנכי מבקש" )שם טז(. אני מחפש אחווה, אני מחפש אהבה 
ואחווה, אני מבקש את עמי, את כל עמי. חלק ממנו, לא ישיב את נפשי. רק 
ַעם ד' התמים והשלם, זה ישיב נפשי. כולם אַחי. כולם אהוַבי. כולם יחד הם 

אומתי, ולא אשעה לאומרים: גזורו את הילד החי, גזורו. 
"הגידה נא לי, איפה הם רועים" )טז(. אני מתחנן, אנא אמור לי. כל כך 
הרבה רועים יש וכל רועה מתנשא לאמור: אני הרועה. והצאן תועה. שאלתני 
למפלגתי, אני ממפלגת הצאן. אבל הרועים משכו אותו אנה ואנה, והוא 
מפוזר ומפורד בין הרועים. אנא אמור לי, מתחנן אני לפניך בדם נפשי 
"איפה הם הרועים" אנשק אותם, אחבק אותם. מה שאני מבקש, זו אחווה. 

זה ולא דבר אחר. 
"ויאמר האיש נסעו מזה" )שם יז(. את זה כבר לא תמצא. "נסעו מזה – הסיעו 
עצמם מן האחוה" )רש"י(. גם אתה אשם בזה, כי הבאת את דיבתם רעה. לא 
ראית את האור, רק את החושך, ראית את החסרונות ולא את המעלות. אתה 
הקדמת להסיע את עצמך מן האחווה. "כמים הפנים לפנים, כן לב האדם 
לאדם" )משלי כז יט(. "כמים הללו שאדם צופה בהן ורואה בהם פנים כפניו, 
אם הוא שוחק, הן שוחקות, ואם הוא עקום הן עקומות, כן לב האדם לאדם 
האחר, אם הוא אוהב את זה, גם הוא אוהבו, ואם הוא שונא את זה, גם הוא 

שונאו" )רש"י יבמות קיז א(. הם כבר רחוקים מן האחווה. 
"וילך יוסף אחר אחיו" )בראשית לז יז(. בכל זאת אני הולך אחר אַחי. 
זה בנפשי, בלי זה אין לי חיים. לא, אל תלך. איחרת את המועד. הר גבוה 
ביניכם. מאוחר מדי. הם יהרגו אותך, הם יזרקו אותך לבור נחשים ועקרבים, 

הם ימכרו אותך לישמעאלים. 
בכל זאת אלך, זה בנפשי, ובנפש אבי: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת 
שלום הצאן" )שם יד(. זאת בקשת אבי, זאת בקשת אבי שבשמים לראות 

שלום אַחי ושלום הצאן. "את אחי אנכי מבקש". 
"ויראו אותו מרחוק" )יח(. הלא אמרתי לך שהם רחוקים. הם רואים אותך 
ּכרחוק. אומר לך את האמת: גם אתה עדיין רחוק. מבקש אתה את אחיך אך 

בלבך אתה חלוק על אחיך. קודם כל, עליך למצוא את אחיך בלבבך. או אז 
תמצא אותם בבשרם ובדמם, בנשמתם וברוחם, בנפשם ובגופם, בשכלם 
וברגשם, ברצונם ובדמיונם. אם גם לאחר שימכרו אותך, תמשיך להיות אח, אז 
תוכל לומר בכל לב: "את אחי אנכי מבקש". אך דע לך, הדרך קשה וארוכה. 
"ויאמר יוסף אל אחיו: גשו נא אלי ויגשו" ))שם מה ד(. מה נורא ומה 
רחוק הוא זה האיש הזר, משנה למלך האכזר. "ויאמר: אני יוסף אחיכם 
אשר מכרתם אותי מצרימה" )שם(. אתם רואים, לעולם אתם אַחי. על אף 
שמכרתם אותי, ושתים עשרה שנה בבית הסוהר ישבתי, בלבי אתם אחי. 
משאת נפשי האחת נתנה לי כוח: "את אחי אנכי מבקש". עתה, פגשתי 
אתכם, זה לי היום הגדול בחיי, זהו יום שמחת לבי. "ועתה אל תעצבו ואל 

יחר בעיניכם" )ה(, כי הלוא אני אחיכם. 
"ועתה אל תיראו" )נ כא(, אל תפחדו ממני. אני אוהב אתכם. "וינחם אותם 

וידבר טובם" )שם(. אני אוהב אתכם! 


