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יהדות באהבה
נכון לעכשיו

זהותו וייעודו של עם ישראל

עם ישראל נולד במצרים .שבעים נפש ירדו למצרים ויצאו ממנה כעם.
הראשון שמבחין במציאותנו כעם היה דווקא פרעה באומרו לעמו:
"הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו" (שמות א ,ט).
פרעה הרשע ,שונא ישראל ,הוא הראשון המזהה אותנו כאומה בעלת
נשמה מיוחדת – המאיימת עליו ועל מצרים השקועה במ"ט שערי
טומאה באומרו לעמו" :הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה
מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" (שמות א,
י) .העובדה שישראל עצמם אינם מזהים את עצמם כעם אינה מקרית.
משל לתינוק שנולד – בראשית דרכו אינו מכיר את עצמו ,את ערכו
ואת הנשמה הטובה שבו – רק ההורים ואנשים מבחוץ רואים בתינוק
נשמה טובה ושמחים בו .רק כאשר התינוק מתבגר הוא מזהה את
עצמו בהדרגה ,מכיר את כישוריו ,ומוצא את תפקידו בעולם .כך גם
עם ישראל ,בראשית היווצרותו כעם לא הכירו את עצמם ,את ערכם
ואת תפקידם.
שנאת פרעה והמצרים לישראל ,לימדה אותנו בדרך הקשה שאכן אנו
עם .מכות מצרים ,יציאת מצרים ,קריעת ים סוף ומתן התורה ,לימדו
את ישראל בדרך החיוב את ההבדל בין ישראל לעמים ,שהקב"ה בוחר
בנו באהבה ושאנו עם סגולה ,ממלכת כוהנים וגוי קדוש ,הבא להאיר
ולהיטיב לעולם כולו.
נכון לעכשיו ,דורנו דור השואה והתקומה .בשואה למדנו בדרך
היותר קשה כי ישנו עם יהודי .הנאצים ימח שמם וזכרם בשנאתם
ליהודים ,זיהו אותנו ,סימנו אותנו ,רצחו אותנו משום שאנו יהודים.
כשם שפרעה הרשע זיהה אותנו כעם לראשונה ,ופעל לדכא אותנו
ולהרוג את ילדינו ,גם היום לצערנו האנטישמיות ,שנאת יהודים בכלל,
ושנאת מדינת ישראל בפרט ,מביאים אותנו בעל כורחנו להכיר בזהות
המיוחדת שלנו כאומה וכעם מיוחד במשפחת העמים.
אבל הגיע הזמן שנכיר בזהותנו ובתפקידנו כעם בדרך החיוב ,על-ידי
לימוד והכרת סגולתנו המיוחדת ,כממלכת כהנים וגוי קדוש ,שנדע
את תפקידנו ההסטורי הקוסמופוליטי שה' בוחר בנו באהבה מכל
העמים להיטיב לאנושות .הגיע הזמן שנכיר בגדולתנו ובערכנו .כאשר
אנו נכיר בזהותנו ,בערכנו ובתפקידנו אז נוכל להילחם בעוז ובגבורה
על קיומנו ועצמאותנו בארצנו שהופקדה בידנו מול אויבינו הזוממים
לכבות את נר ישראל ,כאיראן וגרורותיה .ההכרה שאנו נלחמים לא רק
את מלחמותינו ,אלא מלחמת בני אור בבני חושך את מלחמתה של
האנושות כולה ,תיתן לנו את העוז והגבורה ,ומתוך כך עם הנצח ינצח
ונזכה לשלום אמת ככתוב "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".
בציפייה לישועה השלמה
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הרב אורן טרבלסי

את מי מלה ציפורה במלון?
אחת הפרשיות העלומות בסיפור יציאת מצרים
היא הפרשיה שהתרחשה במלון .בדרכו למצרים
עוצר משה במלון שם מבקש ה' להמיתו ,וציפורה
מצילה אותו בזכות המילה שעושה לבנה .קשיים
רבים עולים מהפסוקים .לא מבוארת הסיבה שה'
ביקש להרוג את משה ,וכן לא מבואר מיהו הבן
שאותו מלה ציפורה .דבר נוסף שנשאר עלום זו
השייכות של הסיפור להקשר הכללי של יציאת
מצרים.
רש"י מפרש על פי הגמרא בנדרים שמשה התחייב
מיתה משום שלא מל את בנו אליעזר .לא משום
רשלנות התעכב משה אלא משום שסכנה לצאת
לדרך בתוך שלושה ימים למילה .אך כשהגיע למלון
שהיה קרוב למצרים היה עליו למול כי הדרך כבר
קרובה ואין בה סכנה .חז"ל מוסיפים שנעשה המלאך
כנחש ובלעו עד ירכיו ,ומזה הבינה ציפורה שהמילה
היא הסיבה ומלה את אליעזר .אמנם עדיין לא מובן
לפי פירוש זה הקשר של הסיפור ליציאת מצרים.
תרגום יונתן 1כותב הסבר אחר למה שהתרחש
במלון .לפי יונתן ,הבן שמלה ציפורה אינו אליעזר
אלא גרשום .הסכמתו של יתרו לתת את ציפורה
למשה לוותה בתנאי .היה על משה להישבע ליתרו
שהבן הראשון שייוולד לו יהיה לעבודה זרה ומכאן
והלאה לשם שמיים 2.בגלל השבועה הזו משה היה
מנוע מלמול את בנו הבכור גרשום ,וציפורה היא
זו שמלה אותו במלון.
הסבר זה מתיישב היטב עם רצף הפסוקים .מעשה
המלון משובץ בתורה לאחר הוראת ה' למשה לומר
לפרעה :שלח את בני בכורי ישראל .ואם אינך
משלחם הנני הורג את בנך בכורך .לאחר הוראה זו
עומד משה בסיטואציה דומה בה מבקש ה' להרוג
את בנו הבכור .וקשר עמוק יש בין הדברים .בפסוק

שמתחיל את השליחות הנוכחית לפרעה אומר ה'
למשה "בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המופתים
אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה" .על אילו
מופתים מדובר? לפי הפשט נראה שמדובר על
3
האותות שה' נתן למשה בעבר לעשות בפני ישראל,
המטה שהפך לנחש ומשה נס מפניו ,וידו שהפכה
למצורעת כשלג .המשותף לשני האותות הללו -
שבהם מתגלית מעלתם של ישראל .משה תפס
אומנותו של נחש כשדיבר לשון הרע על ישראל
באומרו "והם לא יאמינו לי" ,לכן לקה בנחש ולקה
בצרעת שהיא עונש על לשון הרע 4.משה נשלח
לספר לישראל אותות אלו ,וזו עצמה תהיה סיבה
שתגרום להם להאמין לו כי יודעים שהבא להזיק
להם לוקה .ובנוסף ,הדבר יחזק את רוחם שיבינו
את מעלתם .שגם בעומק הגלות והצרה הם מלאים
אמונה עד שהייתה טענה כלפי משה כשהטיל ספק
באמונתם 5.בפסוקים שלפנינו מתחדש שמשה צווה
לעשות את המופתים הללו גם לפני פרעה 6.כי
אחת המטרות של יציאת מצרים היא שגם המצרים
ופרעה ייפגשו עם מעלתם של ישראל.
מלבד האותות נאמרה לפרעה הנבואה שעם ישראל
הוא בנו הבכור של ה' .פרעה עומד מול עמ"י ורואה
עם של עבדים חסרי אופק וחסרי אונים .האם אלו
בניו של ה' ועוד בנו בכורו? התגובה הראשונה של
פרעה לדבריו של משה מובאת בהמשך הפרשה,
"מי ה' אשר אשמע בקולו .לא ידעתי את ה' וגם את
ישראל לא אשלח" 7.התנגדותו של פרעה מתחלקת
לשניים ,הראשונה מצד ה' והשנייה מצד ישראל.
מי ה' אשר אשמע בקולו  -איני מכיר בה' לכן לא
אשלח את ישראל לעובדו .ומוסיף פרעה שגם מצד
ישראל לא נכון לשלחם כי עבודה אלוהית שייכת
רק לאנשים קדושים כשבט לוי שלא השתעבדו

במצרים ונשארו בקדושתם .אך לא לעם של עבדים
8
השקועים בחומריות כפי שהיו ישראל במצרים.
אלו אינם ראויים כלל להתקרב לה'.
על טענה זו באה התשובה בסיפור המלון .גרשום
הוא הבן הבכור של משה .אך הוא שונה ורחוק מכל
מה שמשה מייצג .הוא יועד לעבודה זרה לעומת
משה שהיה כולו עבד ה' .האם יש תקווה גם לבן
הבכור הזה של משה? מתברר שכן .גם בו נמצאת
הסגולה .וברית המילה שנטבעת בהכרח בגופו
היא אות על הסגולה הפנימית שטבועה בנשמתו.
ואכן גם עם ישראל ,בכורו של ה' ,נגאל ממצרים
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בזכות דם המילה.
עד שמשה לא ירד למצרים לא פגע בו ה' על שלא
מל את בנו .אך כשהוא יורד לגאול את ישראל ,חוסר
המילה של בנו יכול לעכב את אמונתו במעלתם
של ישראל אף כשהם עובדים עבודה זרה .וכפי
שהייתה תביעה כלפי משה שלא מל את בנו שיועד
לעבודה זרה .כך יש תביעה מכל אדם מישראל
להבין שגם היהודי היותר רחוק שעוסק בעבודה
זרה  -כל סוג עבודה שזרה לנשמתו ,גם הוא בנו
הבכור של הקב"ה.
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ממשנת הרצי"ה

הרב דוד לנדאו

אנו נמצאים בעולם הזה ,בסדר ההיסטוריה
שהקדוש ברוך הוא מנהיג במשך אלפי שנים .יש
על כך חשבון בדברי חז"ל .פעמיים נזכרת במעשה
1
בראשית המילה "אור"" .ויאמר אלקים יהי אור"
– אור אבסולוטי ,אבסטרקטי .אחר כך שוב מופיע
אור ,ביום הרביעי ,בסידור המאור הגדול והמאור
הקטן .2המפרשים עומדים על כך ומבארים שהאור
הראשון הוא אבסטרקטי ,כללי מאוד ,הוא הרגע
הראשון ,המומנטום הראשון של הופעת העולם
הזה שלנו ,שהוא חומרי ,מוגבל ,ומצומצם ,אבל
הכל נמשך מהמקור האלוקי .באופן ראשוני יסודי
נברא האור בכללותו ,האור בערכו הגדול .אבל
עולם הבריאה מצומצם ומוגבל ,לכן מלמדים
חז"ל שהאור הראשון ירד בעולם הזה שלנו בו אנו
נמצאים ,בצמצומיו ,במגבלותיו ובסיבוכיו ,כעין
"וירד ד'" .3הכרח שתהיה ירידה .העולם הזה איננו
מוכן לקלוט ולעכל את האור הקדום הראשוני
שנברא מתחילה" ,בראשית ברא אלקים" .4העולם
הזה עם סדר סיבוכי ההגבלות ההיסטוריות שלו
 2באהבה ובאמונה

ד ,כד
מכילתא יתרו פרשה א,עיין
עפ"י הרמב"ן ,לא כרש"י
רש"י ד ,ג
מי מרום ,ה .ד ,ב
רמב"ן ד ,כא
ה ,ב
עיין פנים יפות ד ,כב
רש"י יב ,ו

האור הגנוז

אינו מוכן עדיין ,לכן מלמדים חז"ל שהאור הזה
נגנז למשך אלפי שנים ,לעתיד לבוא .גנזו הקדוש
ברוך הוא לצדיקים ,5לגדולי עולם ולחכמי קודש
לעתיד לבוא ,והוא יופיע דרך משך טיפולים בהם
יוצר האדם מחנך את האדם.
כדוגמת האור הזה ,כך הוא ביחס לאור תורה.
יש לעולם פנימיות וחיצוניות .הקדוש ברוך הוא
הסתכל בתורה וברא את העולם .התורה היא
פנימיות העולם ,נשמת העולם ,חיוניות העולם
וקיומו של העולם הזה ,המצומצם והמוגבל .כמו
שהעולם אינו מוכן לקלוט מיד ,בשל סדרי צמצומיו,
סיבוכיו וחומריותו ,את האור הגדול ,כן הוא אותו
חשבון לגבי האור הרוחני ,אור תורה .מובן והכרחי
שהעולם יתקיים על ידי תורה ,אך אף שכך הוא
בכלל ,יש צורך לברר את החשבון המפורט .דבר
ד' מוכן ,ויוכל להופיע כשהעולם יתגבש ויתבגר
ויהיה מוכן לקיומו.
וכך נמשכים המשברים של האדם ,המבוכות
והגישושים של האדם הנברא – הסתבכויות

שנובעות מהתאמצות האדם להאחז באיזו מידה
באור העליון ,כדברי הרמב"ם בתחילת הפרק
הראשון של הלכות עבודה זרה .וכה נמשכים
הבלבולים של עבודה זרה ,הדורות הולכים
ומשתלשלים ,הולכים ומסתבכים ,עד כדי דור
המבול ,ודרך דורם של פלג ,שם ועבר ,עד אשר
הופיעה הקריאה האמתית בשם ד’ על ידי אברהם
אבינו .דרך כל הסיבוכים האלה ,האלוקות הולכת
ומתגלה באדם ,ועל פני האדמה ,עד שמתוך
המין האנושי מופיע עם ישראל .האור האלוקי
הולך ומתברר ,מן הראשית המאד מעורפלת ועד
להתגלות האלוקית בערפל בהר סיני ,והשראת
השכינה .מתוך כל הסיבוכים ,מופיעה נשמתו של
עולם ,קיומו וטהרתו.6
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בראשית א’ ג’.
בראשית א’ י"ד-י"ט.
שמות י"ט כ’.
בראשית א’ א’.
חגיגה דף י"ב עמ’ א’.
ע"פ שיחות הרצ"י ישראל ותחיתו פרק י"ח עמ’  ,298בראשית עמ’ .71
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העמק דבר לפרשה

"למה הרעתה"  -נסיגות בגאולה?
משה נשלח לפרעה להוציא את בני ישראל
ממצרים .פרעה בתגובה מכביד את העבודה
על בני ישראל ,אנשים פוגשים את משה ואהרון
ומתלוננים על-כך .משה שב אל ה' ואומר לו,
"למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני ומאז
באתי לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת
את עמך" .מסביר הנצי"ב שמשה כאן בתחילת
דרכו כמנהיג חשב שפעולתו של פרעה הייתה
מעשה טבעי של מלך שמתרגז ולא איזה מהלך
אלוקי" ,וכסבור משה שלא הייתה השגחה פרטית
ממנו יתברך בכוונה ,אלא ממילא נעשה כן כמנהג
המלכות" .ולכן הוא שואל ,אם עדיין לא הגיע
זמן הגאולה למה זה שלחתני "והצל לא הצלת
את עמך"? עם ישראל לא ראו כאן שום הצלה
שתגרום להם אמונה בה' שהוא יכול להצילם,
ועיקר דאגתו שזה" ,אינו כבוד שם שמים ,ויהיה
ממעט אמונה לפרעה וישראל" .יש כאן חילול ה'
ומיעוט אמונה של פרעה וישראל בכוחו של ה'.
בתחילת פרשת וארא ה' עונה על-כך ואומר לו,

התגליתי לאבות" ,באל ש-די ושמי ה' לא נודעתי
להם" .שם ה' (אדני) אומר" ,שהוא מהוה את הכל".
אין דבר בעולם שאינו קורה בהשגחת ה' ,גם
הדברים שנראים סותרים את כבוד ה' בעולם ,וזה,
אומר הנצי"ב" ,היה תשובה למשה ולימוד לדורות,
שכמו שהאבות ראו כמה עתים שהיה נראה מזה
העדר כבוד שמים ולא הרהרו להקשות איך הוא...
כך אין למשה וכן לנו לדורות להתקשות בזה ,אלא
להאמין שכך הוא ומסתמא סוף דבר להגיע מזה
כבודו יתברך" .מלמד אותנו הנצי"ב את היסוד
הידוע כל כך ,כי דרכי הגאולה מורכבים וארוכה
היא הדרך לגאולה השלמה .בדרך הזו אנו רואים
דברים (גם בימים אלו ממש) ,שסותרים את כבוד
ה' ומהווים חילול ה' ,ואנו שואלים :הכיצד? בא
הקב"ה ללמד את משה ואותנו כבר בגאולה
הראשונה ,שדרכי הגאולה מפותלים וצריכים
אנו "להאמין שהכל בהשגחה ,ושלא יתקשה לנו
בכל אשר אנו רואים זרות בעינינו "...אנו רואים
מהלכים שהם סותרים את התקדמות הגאולה,

ַה ַּמ ְכאוֹב ַה ָּמתוֹק.

אם כן ,האם הפתרון הנכון הוא למעט בדעת ובחכמה
ולהחליש בכך מעט את הכאב על החיסרון? חס
וחלילה לומר כך ,צריך להוסיף דעת בכל עת,
"ּד ָבר
יֹומם וָ ַל ָיְלה" ,3שהרי כותב הרמב"םָ :
"וְ ָהגִ ָית ּבֹו ָ
דּוע ָּוברּור ֶׁש ֵאין ַא ֲה ַבת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נִ ְק ֶׁש ֶרת
יָ ַ
ְּב ִלּבֹו ֶׁשל ָא ָדם ַעד ֶׁשּיִ ְׁשּגֶ ה ָּבּה ָּת ִמיד ָּכ ָראּוי וְ יַ ֲעזֹב
עֹולם חּוץ ִמ ֶּמּנָ הְּ .כמֹו ֶׁש ִּצּוָ ה וְ ָא ַמר ְּב ָכל
ּש ָּב ָ
ָּכל ַמה ֶ ׁ
אֹוהב ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶא ָּלא
ְל ָב ְבָך ְּוב ָכל נַ ְפ ְׁשָךֵ .אינֹו ֵ
ְּב ַד ַעת ֶׁשּיְ ָד ֵעהּו .וְ ַעל ִּפי ַה ֵּד ָעה ִּת ְהיֶ ה ָה ַא ֲה ָבה ִאם ְמ ַעט
ְמ ַעט וְ ִאם ַה ְר ֵּבה ַה ְר ֵּבהְ .ל ִפ ָיכְך ָצ ִריְך ָה ָא ָדם ְליַ ֵחד
יעים
ּמֹוד ִ
ּותבּונֹות ַה ִ
ַע ְצמֹו ְל ָה ִבין ְּול ַה ְׂש ִּכיל ְּב ָח ְכמֹות ְ
4
ּול ַה ִּש ׂיג" .
לֹו ֶאת קֹונֹו ְּכ ִפי ּכ ַֹח ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ָא ָדם ְל ָה ִבין ְ
אלא שהפתרון לקושי זה צריך לבוא מכיוון אחר.
יש ללמוד להתבונן מזווית אחרת על עניין המכאוב
הנלווה להוספת הדעת .למכאוב זה תפקיד עצום.
מהרגשת הכאב הנולד מהכרת הפער בין הרצוי
למצוי ,יתקדם האדם והעולם .מכאוב זה הוא
שיגרום לאדם לחפש דרכים להאיר את אור ה'
בארץ ,להפיץ את האמת האלוקית ,לשנות את
המציאות הנוכחית למציאות שלמה יותר .הכעס
עקב המודעות לעיוותי החיים יגרום לאדם להילחם
בדעות הנפסדות המרחפות בחללו של עולם,
קֹוטט.
קֹומ ֶמיָך ֶא ְת ָ
ּוב ְת ְ
"הלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך ה' ֶא ְׂשנָ א ִ
ֲ
אֹויְבים ָהיּו ִלי" .5המכאוב
אתים ְל ִ
ַּת ְכ ִלית ִׂשנְ ָאה ְׂשנֵ ִ
גורם לאדם לצאת מאדישותו .ככל שירבה דעת
אמנם יכיר יותר את הכיעור אך גם ידע נכון כיצד
לפעול על מנת לצמצמו עד לסילוקו הגמור .וכי
מה בכך שלאדם יכאב? הרי זהו כאב עליון ואצילי!
וכי הקב"ה צריך לכאוב את צער השכינה לבדו?
חז"ל דימו את צער ה' על מיעוט כבודם של ישראל

הרב יורם אליהו
וצריכים לדעת שהכל מאת ה' .מוסיף הנצי"ב
"ומשה רבנו בתחילת גדלו לא יכול לסבול
ולהאמין כי כך הוא ,עד שבא אליו דברי ה'
אלו" .ומלמד ה' את משה בסוף התהליך" ,עתה
תראה אשר אעשה לפרעה ,כי ביד חזקה ישלחם
וביד חזקה יגרשם מארצו"" .לא כמו שאתה סבור
שרעה זו היא רק לרעתם ולא לטובתם ...לא כן
הדבר דווקא עתה תראה ,במה שהרעו לישראל
נתקרב זמן הגאולה ".הצרות הקשיים והסיבוכים
מעלים את עם ישראל לדרגות גבוהות יותר ,מה
שמקרב ממש את זמן הגאולה ,ועכשיו הוכשרו
בני ישראל" ,ויכול להיות בדרך נס מה שלא היה
אפשר מקודם" .עכשיו הם ראויים יותר והקב"ה
יכול לעשות להם נסים ולגאלם בדרך מופלאה
ולכך הם לא ראויים עד עתה( .לא לחינם נקרא
ספר שמות בפי הרמב"ן ספר הגאולה ,כי ממנו
אנו לומדים ,מגאולה ראשונה לגאולה אחרונה
את דרך הגאולה והישועה שה' מוליך אותנו ,עד
הגאולה השלמה במהרה בימינו).

חוסן נפשי
הרב זיו רוה

"ּכי ְּברֹב
אמר שלמה המלך החכם מכל אדםִ :
1
יֹוסיף ַמ ְכאֹוב" .
יֹוסיף ַּד ַעת ִ
ָח ְכ ָמה ָרב ָּכ ַעס וְ ִ
שאלה מתבקשת ביותר היא מדוע קניין דעת ה'
מעורר מכאוב? אדרבא ,לכאורה זו אמורה להיות
חוויה משמחת" ,דעה קנית מה חסרת?" .2אלא
שזו תופעה נלווית הכרחית .חשיבות עליונה יש
לכך שהאדם יחכים ויקנה דעת ה' ,אך בד בבד
ככל שהאדם מתוודע יותר אל הסדר האלוקי
הרצוי ומבין את חשיבותו ,כואב ליבו בראותו
את הפער בין הרצוי למצוי .הוא עלול אף לכעוס
בראותו תופעות הפוכות לדרך הקודש שנודעת
לו חשיבותה היתרה .כאב הלב עוד יוסיף לגדול
אצל אדם השייך ללימוד פנימיותה של תורה,
כיוון שדרך לימוד זה מתבהרים לאדם שבר בת
עמו ,צער השכינה והמרחק העצום בין האידיאלים
האלוקיים הנשגבים שאמורים להופיע על ידי עם
ישראל ,ובין המצב בשטח .העיסוק הפנימי בעולם
אצילי שכולו טוב ,ובתכנים המשרטטים את הצפוי
לאומה לעתיד לבוא בימות המשיח ובעת עליית
המציאות ,על אף התקווה והאופטימיות שמיילד
לימוד זה ,בראותו את המצב הנוכחי שעודנו חסר,
אי אפשר שלא יכאב .ההשכלה הרציונלית הכפרנית
הלוקחת בחשבון רק את שכל האדם ולא את
הידיעה הנבואית ,גורמת בטבעיותיה ובמוגבלותה
מכאוב לאדם בעל דעת אמתית .כך גם התרבות
הגויית ,בסילוקה את עדינות ואצילות הקודש מן
העולם ,מדאיבה את נפש בר הדעת.

עּוה ְּב ִמ ְס ָּת ִרים ִּת ְב ֶּכה נַ ְפ ִׁשי
לבכיה! "וְ ִאם ֹלא ִת ְׁש ָמ ָ
ִמ ְּפנֵ י גֵ וָ ה" 6אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב,
מקום יש לו להקב''ה ומסתרים שמו .מאי ִמ ְּפנֵ י גֵ וָ ה?
אמר רב שמואל בר יצחק ,מפני גאוותן של ישראל
שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים .ר' שמואל
בר נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים".7
ישנם דברים במציאות שהמתיקות והנוחות לא
יוציאו אותם אל הפועל אלא המודעות והמכאוב.
יעסוק האדם בתיקון עולם ,יעסוק בקניין של קומות
חסידות בנפשו ,יעסוק בצרכי כלל ישראל ,יצא
מפרטיותו ויפעל מפעלים גדולים לטובת האומה,
אם את כל אלו יחולל המכאוב הרי שטוב מאוד
הוא המכאובַ .ה ַּמ ְכאֹוב ַה ָּמתֹוק.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

קהלת א יח
ויק"ר א ו
יהושע א
הלכות תשובה י' ,ו'
תהילים קלט
ירמיה יג ,יז
חגיגה ה:
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זיו הפרשה הרב זיו רוה

עיוני עומק בשפה בהירה מתוך פרשת השבוע
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באהבה ובאמונה

3

סדרת

| חלק י

הקדמת 'ספר ההפלאה':

שאלות מעצימות את האמונה
לפני כ 250-שנה היתה מחלוקת עצומה בין גדולי הדור
באירופה על כשירות הגט מקליווא .מסופר שבשעת
הפולמוס 'בעל ההפלאה' כתב תשובה ארוכה להכשיר את
הגט ,אך כשרצה לפזר חול כדי לייבש את הדיו ,טעה ולקח
את מיכל הדיו שנשפך על כל התשובה' .בעל ההפלאה'
שהיה מקורב לחסידות ותלמידו של המגיד ממזריטש
הבין שלמעשה האדם יש השגחה פרטית ולכן אמר
לנוכחים "לדידי ,ברור הדבר ,כי הצדק עם הרב מקליווא
והגט כשר ,אבל כנראה שמן השמים יעכבוני מלחוות
דעה בשאלה זו ,ועל כן חושבני ,כי יפה שתיקה ,וכל מה
דעביד רחמנא לטב עביד".
לימים כש'בעל ההפלאה' התבקש לכהן כרב ואב"ד
קהילת פרנקפורט ,התברר שטוב עשה שלא הכריע
במחלוקת הגדולה על 'הגט מקליווא' שפילגה את עולם
התורה .רבה המנוח של פרנקפורט היה רבי אברהם
אבוש שפסל את הגט ואנשי פרנקפורט החליטו שרק
יבחרו רב שלא התערב במחלוקת .ולכן הרב היחיד
שמצאו שלא החזיק במחלוקת זו היה רבי פנחס הלוי
איש הורוויץ' ,בעל ההפלאה'.1
סיפור זה מתאים מאוד לדבריו של 'בעל ההפלאה'
עצמו בפתיחתו לספרו .בהקשר זה נזכור את דברי
הירושלמי "כל האומר שמועה מפי אומרה יהא
רואה בעל השמועה כאלו הוא עומד כנגדו" (שבת
א ,ב) .יש ללמוד את דבריו של בעל השמועה גם
לאור אישיותו וסיפור חייו.

מה תפקידן של השאלות באמונה?

האם מותר לשאול שאלות באמונה?
בפתיחתו ל'ספר ההפלאה' ,רבי פנחס הלוי איש
הורביץ מלמדנו יסוד גדול על הלגיטימיות של
שאלות באמונה" :והנה אם בא לאדם איזה קושיא
וספק בתורתו ובעבודתו ,ידע כי תחת ה' היתה זאת.
כי רוצה להעלותו למעלה עליונה בתורה ובמצות,
ואי אפשר להעלותו אלא על ידי שיפול קושיא וייגע
וימצא על נכון ובטוח תירוץ וחכמה נפלאה .וזהו
כאשר ייסר איש את בנו כדי ללמדו ולהבינו ממעלה
למעלה ,כן יבטח האדם כי אלולי שחפץ ה' להגדיל
תורתו ולהאדירו ,לא היה בא לידי קושיא וספק כי
אין מדתו בקרב עמו ובניו לבא לידי קושיא וספק
כי אם לתועלת תירוצו ובירור למעלה ירום ונשא
מאד" (כתובות ,פתיחתא זעירא כ"ג ד"ה והנה) .אם
כן ,הקושיות והספקות אינם באים כדי להחליש את
האדם ,אלא אדרבה כדי לחזק אותו ולהעלות אותו.

אלוקים מאמין באדם

'בעל ההפלאה' מלמדנו שהקב"ה שולח לנו קושיות
וספקות ,כי הוא מאמין בנו .הקב"ה מאתגר אותנו
על ידי השאלות ונותן בנו אמון שנדע להתמודד
עם הקשיים ולא ניפול בגלל השאלות ,אלא רק
נגדיל ונעמיק את האמונה יותר" .היוצא מזה אם
יקשה לאדם איזה קושיא וספק בדברי תורה ידע
נאמנה כי זה מהשי"ת כדי לישב הקושיא ועי"ז
יזכה לחכמה יתרה" .כמובן שלפי 'בעל ההפלאה'
כל זה נכון רק לגבי אדם שמגמת חייו היא לעבוד
את ה' באמת.

'הקדמות לאמונה'
נתן קוטלר

תשובות שמתיישבות על הלב

הקב"ה לא מעוניין שנסתפק בתשובות שטחיות או
תירוצים דחוקים ,אלא בתשובות שמתיישבות על
הלב .המידה של החכם ש"אינו נבהל להשיב" (אבות
ה ,ז) .כך 'בעל ההפלאה' מלמדנו "ואל ישמע ליצרו
שיאמר למה תבלו זמן הלא אתה אין כוונתך אלא
ליישב דעתך מן הקושיא יכול [אתה] לומר איזה
דוחק .אין זה נכון בתורתנו הקדושה כי הוא על הטוב
והישר בלי שום דוחק ופקפוק ,וז"ש ואץ ברגלים
שאינו רוצה לישב בשכל עיניו שבראשו ודוחק
ברגליו הוא חוטא שאין לעשות כן בתורתנו הקדושה
וצריך לחשוב וליגע כי הוא המכוון להעלותו על
דרך הטוב והמעולה".

סוף דבר

'בעל ההפלאה' מלמדנו שאין דבר שקורה לחינם,
אלא כל דבר מגיע מאת ה' לרומם את האדם .ולכן,
בסיפור שפתחנו בו 'בעל ההפלאה' ראה סימן אלוקי
לכך שהדיו נשפך על כל תשובתו הארוכה .וכן
בפתיחתו ל'ספר ההפלאה' לימד ששאלות וספקות
באמונה מגיעים אך לרומם את האדם ולהמריץ אותו
לעיין ולעמול לחפש תשובות אמיתיות שמתיישבות
על הלב.
 .1ראה :שרי המאה ח"א פרק י"ח; וראה :הרב צבי יחזקאל מיכלזאהן
הי"ד בקונטרס תפארת צבי (בתוך :עטרת צבי) עמ' ד.

לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com

הרב אשר בוחבוט

"מה זה בידך?"

המטה והנחש  -האות של הגואל
בפניית הקב"ה למשה לגאול
את עם ישראל ממצרים מסרב משה
בטענה "הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי",
והקב"ה משיב לו כבדרך שאלה "מה זה בידך
ויאמר מטה ,וישליכהו ארצה ויהי לנחש" .הכתוב
מביא שם שמשה נס מפניו ואז הקב"ה מבקש
ממשה לאחוז בזנבו ,אף שהוא חש בכל חושיו
שזה נחש וצריך לנוס מפניו .האחיזה בזנב מלמדת
שהקב"ה מבקש ממשה לראות את המציאות
לא על פי הראייה החושית אלא בראייה פנימית;
שהרי כשאתה רואה בחושיך נחש ,ואפילו אתה
בורח ,בשביל להנהיג את עם ישראל עליך להאמין
שעומד מולך מטה ולא נחש.
הראייה הזאת נדרש שתאחז
וכדי להוכיח את צורת ִ
בזנבו של הנחש .הדרך הרגילה של תפיסת הנחש
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היא בראש כדי שלא יינזק האדם ,וכאן נדרש
לתפוס בזנבו.
יש להאמין שגם אם יהודי נראה שאוחז
במידתו של נחש שמוציא שם רע ,צריך לראות
בראייה פנימית שזה מטה" .מטה"  -לשון הטיה,
שמטים ליבם כלפי מעלה; שאם תסתכל נכון זה
ולמ ֶּטה .עניין זה נלמד בשאלת
יהפוך לך לעזר ַ
הקב"ה "מה זה בידך" ,שבכתיב נכתב במילה אחת
"מזֶ ה" ,ובקרי מופיעות שתי מילים "מה-זֶ ה" .מצב
 ַזה של הקרי והכתיב ,הוא אחד מחמישה עשר
מצבים של מילים בתורה שהופכות ממילה אחת
לשתיים .1הכתיב ,פירושו  -מה שנראה במציאות
המטה בראייה
החושית; והסכנה שאם תסתכל על ֶ
"מזֶ ה בידך"ִ ,מּזֶ ה שבידך אתה עתיד
החושית ַ
ללקות ;2מטה זה שתשתמש בו בהמשך בהכאת

הצור בחטא מי מריבה ,בפעולה של החושים
הגשמיים ,במקום לדבר אל הצור להבין שצריך
לראות מעבר .וזאת כוונת הפסוק "יען לא האמנתם
בי להקדישני" .ובקרי "מה-זה בידיך" שהמילים 'מה
וזה' הם משמות ה'" :מה" -שנאמר ו"נחנו 'מה'",
ָאמר ֙ ַּבּי֣ ֹום
בדרגת שם ה' המתגלה במה; ו"זה"" -וְ ַ
יענּו ֶ֤זה ה'
ֹוׁש ֵ֑
ֹלהינּו ֶ ֛זה ִק ֥ ִּוינּו ֖לֹו וְ יֽ ִ
ַה ֔הּוא ִה ֵּ֨נה ֱא ֥ ֵ
3
יׁשּוע ֽתֹו"  .שכן נדרש
ָ
ילה וְ נִ ְׂש ְמ ָ ֖חה ִּב
ִק ֣ ִּוינּו ֔לֹו נָ ֥ ִג ָ

מהמנהיג לראות בכל יהודי את שמות ה' ,ומראייה
זו אפשר לגשת אליו.
וזה התיקון של חטא אדם הראשון מול הנחש
הקדמוני ,המושך את האדם לראייה חושית ,כי
מאכלו של הנחש הוא עפר" ,שאם ישלח ידו החזקה
וכוחו הרוחני לאחוז בנחש ולהכניע את החומר
המשך המאמר בעמוד > 6
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אם היה עליי להגדיר מהו ה'טיפוס' אותו ביקש רבנו הרב אלישע זצ"ל
לחנך לאורו ,כיצד היה קורא לו?
שלוש שנים להסתלקותו של מורנו ורבנו ,הרב אלישע וישליצקי זצ"ל.

איש השמיטה

פעמים רבות היה אומר לנו מו"ר הרב אלישע זצ"ל שאילו הרב יוסף דב סולובייצ'יק
(להלן הגרי"ד) היה חי בארץ ,לא היה כותב את מאמרו "איש האמונה הבודד",
"כי בארץ ישראל – אף אחד לא בודד"...
שלוש שנים חלפו להן והגעגוע לרבנו ולתורת האמת שהיתה בפיו ,איננו מתקהה
עם הזמן אלא רק הולך ומתעצם .כמעט כל אירוע חינוכי ,בטחוני או פוליטי
מציף מחדש את השאלה" :מה היה רבנו אומר על זה? כיצד היה מתייחס? מה
היה אומר לנו ,וכיצד היה מבקש מאתנו לפעול?" שאלות שאנו נאלצים לנסות
להשיב עליהן כעת בכוחות עצמנו.
הגרי"ד היה מרבה להשתמש במונחים טיפולוגיים; 'איש האמונה'' ,איש ההלכה',
'איש ההדר' וכדו' .בדבריו היה מברר מהו המאפיין של כל סוג וסוג ('טיפוס')
מהדמויות הללו וכיצד אנו מזהים אותם בתוכנו ובחיינו.
חשבתי לעצמי :אם היה עליי להגדיר מהו ה'טיפוס' אותו ביקש רבנו הרב אלישע
זצ"ל לחנך לאורו ,כיצד היה קורא לו? נדמה לי ,שהשם המתאים ביותר הוא
'איש השמיטה' .בדברים הבאים ננסה לעמוד על כמה נקודות שיוכלו להעניק
לנו טעימה קטנה מאותה דמות טיפוסית של רבנו ' -איש השמיטה'.

להיות חופשי

רבנו היה קודם כל ולפני הכל – אדם חופשי .חופשי ממשעבדים חיצוניים למיניהם;
לא הזמן שיעבד אותו ,לא בעלי תפקידים ודרגות; לא מסגרות חיצוניות ,לא
טכנולוגיה ובוודאי שלא כסף על שלל ביטויו" .עבד ה' הוא לבדו חופשי" .ובכל
צעד ושעל מצעדיו יכולנו להרגיש את רוח החירות האמיתית והחופשית שאפפה
אותו .וכאשר נמצאים בקרבת אדם חופשי ובן חורין ,גם אתה הופך להיות כזה.
סיפור אחד קטן יכול להמחיש את העקרון הזה ומאפיין מאוד את ההדרכות שהיה
מעניק למתגייסים לפני שירותם ,וכך סיפר אחד התלמידים :לפני שהתגייסתי
לצבא ,ישבתי עם הרב .הרב כהרגלו סירב לברך ,אבל נתן לי עצה שנחרטה בי:
"הצבא ייקח לך הכל .את הזמן ,את הלבוש ,את האוכל .אבל דבר אחד הוא לא
ייקח לך – את המחשבה".
וכך כתב באחד ממאמריו לשנת השמיטה" :מי ששמעה אוזנו ,שהקשיב כראוי
ליציאת מצרים ולמעמד הר סיני ,היה אמור להסיק שעבדות לבשר ודם ,כמוה
כעבירה על 'לא יהיה לך אלהים אחרים' (שמות כ ג; ירושלמי קידושין א ב).
זו עבדות הסותרת את המגמה האלקית להוציאנו לחירות (בבלי קידושין כא).
שורשה של סתירה זו ,נלמד מהפסוק בפרק המחבר את ויקרא לשמות ,את
שמיטה להר סיני' ,כי לי בני ישראל עבדים ,עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ
מצרים ,אני ה' אלוקיכם' (ויקרא כה נה) ,ומ'עבדי הם' לימדונו חז"ל 'ולא עבדים
לעבדים' (ירושלמי ובבלי כנ"ל)".
"איש השמיטה" איננו משועבד לבשר ודם אלא לריבונו של עולם .וממנו ,ומחיי
העולם שנטע בתוכנו ,נובעת ובוקעת חירותו" .ואותה חירות אלקית הנטועה
בפנימיותנו ,אינה נותנת מקום כלל לשעבוד לבשר ודם ,לגאווה לכוחניות ,לאדנות".

בשביל הנשמה
הרב ליאור לביא

ֹלקיָך נ ֵֹתן ָלְך ֹלא ְת ַא ֵּמץ ֶאת ְל ָב ְבָך וְ ֹלא ִת ְק ּ ֹפץ ֶאת יָ ְדָך
ְש ָׁע ֶריָך ְּב ַא ְר ְצָך ֲא ֶשׁר ה' ֱא ֶ
ֵמ ָא ִחיָך ָה ֶא ְביֹון' .מה משמעות הביטוי 'מאחד אחיך'? אומר ה'אור החיים' הקדוש,
המיוחד באחיך .אל תשפוט אדם לפי מצבו הכלכלי! לא שאם יש לו הרבה הוא
נחשב ,המכונה בפי חלק מהחברה הישראלית 'עשירון עליון' ,ולא שאם אין לו
הוא לא נחשב ,המכונה בפי החברה הישראלית 'עשירון תחתון' .אולי זה ההפך"...
'איש השמיטה' איננו רואה עצמו כמי שנמצא מעל מישהו ,בשום תחום .כולנו
עומדים מול ריבונו של עולם ומבקשים לשרת אותו' ,איש על מחנהו ואיש על
דגלו' .אנו ,כולנו ,עבדיו של הקב"ה.

מן המיצר האגואיסטי

לסיום ,אחד המקורות שרבנו הרבה להזכיר מדברי הגרי"ד היה על תפילתו של
איוב" :הנני מנסה את איוב עוד הפעם .ייבחן נא בפומבי; היודע הוא להתפלל
עתה על הזולת ולהשתתף בסבלו? הלמד דבר-מה בשעת פורעניות וחרון אף?
האם סיגל לעצמו מטבע חדשה של תפילה הכוללת והמקיפה את הרבים?
אם יתחנן בעדכם ,אז תבוא גאולתו וגם גאולתכם – 'כי אם פניו אשא' .אז
תדעו ,כי איוב נפדה מן המיצר האגואיסטי ונכנס למרחב הסימפטיה עם הציבור
וההצטרפות לזולת ,וכי ההתבדלות הופקעה ,ובמקומה הופיעה ההתחברות" (קול
דודי דופק" ,בסוד היחיד והיחד" עמ' .)346-347
'איש השמיטה' איננו נועל עצמו בד' אמותיו .תפילתו ועבודתו הן עם הכלל ולמען
הכלל .רואה הוא את עצמו כאיבר מאיבריו ,כפרט השייך לכלל הגדול ממנו ,ובלשונו
של רבנו" :המישור הלאומי של החירות האמתית משיק ונבנה ובונה את המישור
הנפשי של היציאה מה'מיצר האגואיסטי'".
אלה קווים בודדים לדמותו של רבנו זצ"ל' ,איש השמיטה'.
לקבלת דבר תורה יומי בשביל הנשמה מאת ליאור לביא נא לשלוח וואטסאפ למספר 0508529987

ניפוץ אלילי הכסף

מאפיין נוסף של רבנו' ,איש השמיטה' ,הוא ניפוץ אלילי הכסף המייצרים פערי
מעמדות ומצבי אדנות ושעבוד מודרניים .וכך סיפר באחד משיעוריו לשמיטה,
על נושא שהיה קרוב במיוחד לליבו – שמיטת כספים:
"מכון התורה והארץ של גוש קטיף ,בשנת השמיטה הקודמת ,התחיל ליזום
הקמת קרן גדולה של הלוואות בלי ריבית ,בשנת שמיטת כספים .בין היתר,
הלכה המשלחת לרב אביגדור נבנצל לבקש את הסכמתו לקרן הזאת .אנשים
שמכירים אותו ,שלמדו אצלו שנים רבות ,אומרים שלא ראו אותו מתרגש כל
כך .בהתחלה הוא בקושי דיבר .אחרי שנרגע הוא אמר 'סוף סוף מאז חורבן
הבית הולכים לשנות את היצר שנקרא כסף!' זה היה המשפט שלו .וזה ברור
לפי הפסוקים ,לפי הלל ,שזה בעצם הרעיון של פרוזבול .מי יותר משוחרר?
מי יותר עבד? זה שעושה את החשבון קרבה שנת השמיטה ורעה עינו באחיו,
ולכן הוא לא מלווה ,הוא המשוחרר? או שהוא העבד? עבד לכסף ,עבד לרכוש,
עבד לרווחים.
כשמסתכלים בפסוקים ,אומרת התורה'ִּ :כי יִ ְהיֶ ה ְבָך ֶא ְביֹון ֵמ ַא ַחד ַא ֶחיָך ְּב ַא ַחד
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אסתר אברהמי  //זוגיות

אשליית ה"ביחד" בנישואין :כאמצעי הגנה על ה"עצמי"
בשבוע שעבר עסקנו באשליית ה"ביחד" כתוצאה
של גישת חיים .הפעם נעסוק באשליית ה"ביחד"
שהגורם הוא :אמצעי הגנה על ה"עצמי".
כשחנן ורות הגיעו לפגישה השלישית ,חנן טען
שרק הוא לוקח אחריות גדולה על הקשר .רות
התקוממה למשמע דבריו ואמרה " :אתה האחראי
היחיד פה? באמת? אתה רוצה להיות אחראי עלי,
אני יודעת .אתה מכתיב לי מה נכון שאני אחשוב,
אתנהג ,הכל כמו שנראה לך .אני לא מוכנה .יש לי
גם את הדרך שלי ואף אחד לא יחליט עלי! הבנת?!"
את המשפט האחרון ,היא אמרה בעוצמה ואני
תהיתי ,האם המשפט הזה טומן בחובו ,את הקושי
האמיתי שלה.
(כשבני זוג מתארים את מצבם ,ע"י התנהגויות
כאלה ואחרות ,אני קשובה גם למה שלא נאמר.
אני בודקת אתם ,אם קלטתי נכון את השדר שלא
נאמר במפורש .אם זה נכון ,אולי זה העניין שנכון
להתמקד בו).
היא המשיכה ופנתה אלי" :תשמעי את הטון שלו.
הוא מדבר אלי כמו מחנך .אף אחד בחיים לא
יחליט עלי יותר .חנן יודע שכמעט התחתנתי עם
בחור שרק לפני החתונה קלטתי שהוא מחליט
עלי .מהרגע שסגרנו על חתונה ,הוא קבע מה נכון
וצריך .הייתי תמימה ורציתי גם להיות נחמדה ,לכן
שמעתי בקולו .רק גיסתי העירה את תשומת ליבי
שהוא שולט עלי .באמת הרגשתי חנוקה ,אבל
חשבתי שזה מהלחץ של החתונה .אחרי לבטים,
רציתי להיפרד ממנו ואז הוא נעשה אלים וכוחני.
זה היה נורא .רעדתי מפחד ממנו .עד שהצלחתי
להיפטר ממנו ,זה רק בזכות הרב שלי .זמן ארוך

המשך המאמר של הרב בוחבוט מעמוד > 4
והיצר אל הקדושה ,ולהרים אותו מעפר אל דברים
שמימיים ישוב בכפו למטה האלוהים ואל הקדושה".4
ַאּתה
ׁשּופ ָ֣ך ֔רֹאׁש וְ ָ ֖
ְ
בנוסף נאמר על הנחש ֚"הּוא יְ
ׁשּופּנּו ָע ֵֽקב" ,5ותפיסת הנחש היא בזנב ולא בראש,
ְּת ֥ ֶ
שהרי אם תראה בו טוב  -בראייה של התשובה  -גם
הזנב יהפוך למטה ,שזדונות הופכים לזכויות בכוחה
של התשובה "ויהי למטה בכפו" .ומכאן כל הרועים
הרוחניים של ישראל האוחזים במידה זו ,כפי שמובא
ברבי נחמן "שצריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב.
שבאותו המעט אינו רשע ,ועל ידי זה שמוצא בו מעט
טוב ,ודן אותו לכף זכות ,עי"ז מעלה אותו באמת לכף
זכות ,ויוכל להשיבו בתשובה ,וזה בחי' (תהלים לז)
"ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו".6
וכן באיגרת ששלח הרב קוק לרידב"ז בנושא קירוב
רחוקים כתוב" :לתמוה עלי במה שאני מקרב את
הכול ,גם את פושעי-ישראל ,כדי להחזירם בתשובה.
וכתבתי לו ברמז כוונתי ,שכל מי שהוא מוכשר לעסוק
בפנימיות רזי-תורה הוא מתמלא יותר מאור-החסד
של תורת חסד ,ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים
ובקירוב רחוקים ...לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי
הקדוש שבהם ,ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם ,שהוא
מקיף את נפשם כחוחים וקוצים הסובבים שושנה" .7וזה
נעשה על ידי הראייה של המציאות בציור שמות ה',
שהופך את הנחש למטה בכפו .וזה האות " ְל ֣ ַמ ַען יַ ֲא ִ֔מינּו
 6באהבה ובאמונה

אח"כ ,לא הייתי מסוגלת להכיר מישהו ,כי כבר
לא האמנתי לבחורים".
"אני מבינה שיש משמעות לחוויה הקשה עם אותו
בחור ,אם את מזכירה אותו עכשיו".
"אני מקווה שאת לא משווה אותי אליו" ,אמר חנן.
"לא ,חס וחלילה .אתה ממש לא כמוהו" .רות
נעשתה מהורהרת ופנתה אלי" :חנן עדין ורגיש
כלפי והוא נשאר אותו חנן כמו לפני החתונה....
ובכל זאת ,משהו באיך שהוא מדבר אלי ,גורם
לי להרגיש שהוא מחליט עלי .מצד אחד ,אני לא
רוצה לריב איתו ומצד שני אני רוצה לעשות את
מה שנראה לי .אני רוצה עצמאות".
"אני לא מכתיב לך בניגוד לרצונך .את מסכימה איתי
ואח"כ עושה ההפך ,אז איך אפשר לחיות ככה."...
"זה שאמרתי שאני מסכימה ,זה לא שבאמת אני
מסכימה .אני פשוט פוחדת לריב אתך.. .אז אני
מתחמקת ועושה מה שנראה לי ,בתקווה שתסתדר
עם זה".
"אז את פוחדת לריב איתי וכשאני שואל אותך למה
עשית בניגוד למה שסיכמנו ,את אומרת שאני רב
איתך .אז מה חשבת? שארגיש איתך נעים בצורה
כזאת? נכון ,יש לי אחריות ואני מברר ולא מוכן
לוותר .את מתנהגת כך גם עם הילדים .סיכמנו
שמגבילים אותם בשעות מחשב והרבה פעמים ,את
מרשה להם מעבר לזמן שסיכמנו .אני לא מרגיש
שאנחנו באמת ביחד".
"אני כן מרגישה שאנחנו ביחד .אני לא נגדך .אבל
זה מפני שיותר נוח לי ולא איכפת לי כל כך כמה
זמן יהיו במחשב כמו שחשוב לך .אני אמא וזכותי
להחליט כשאתה לא נמצא".

פניתי אליהם" :בואו ננסה ביחד להבין מה קורה
ביניכם"" :את אומרת שאת מרגישה שאתם ביחד
ואת מחליטה כשהוא לא נמצא ושזו זכותך .עם
זאת ,אמרת שכשאת אומרת לו שאת מסכימה אתו,
את לא באמת מסכימה אתו ואז פועלת בניגוד
לרצונו .ובכל זאת את מרגישה ביחד"...
נתתי לנאמר לשהות בינינו .אח"כ הוספתי:
"בתחילת הפגישה סיפרת על אותו בחור שכמעט
התחתנת אתו "...ברגע שהזכרתי את המקרה ,היא
הביטה בנקודה מרוחקת בחדר ואמרה בהיסוס:
"אולי אני פוחדת שחנן שולט עלי כמו שההוא
השתלט עלי ...זה מפחיד אותי .זו הייתה חוויה
נוראית .אני כל הזמן על המשמר שלא אתן לזה
לקרות שוב"....
למשמע דבריה ,חנן התקרב אליה ואמר לה בחמלה:
"עכשיו אני מבין אותך שאת לא נגדי באמת .את
מתנתקת ממני כשנדמה לך שאני קובע לך".
התמונה החלה להתבהר .ייתכן שמתוך חווית
הטראומה ,משהו בטון הדיבור של חנן" ,מעיר" את
הטראומה ומשמש לה כאמצעי הגנה על ה"עצמי",
להתנהג בנפרדות ,למרות שהיא מאד רוצה את
ה"ביחד".
סיכמנו שבפגישה הבאה בעז"ה ,ניצור חוויה
שמתקנת את חווית הטראומה.
*יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים
המעניינים אתכם -
esteravr@gmail.com
מאמרים נוספים בנושא זוגיות
ניתן למצוא באתר מכון מאיר >

ֹלהי
ַאב ָר ָ ֛הם ֱא ֥ ֵ
ֹלהי ְ
ֹלהי ֲאב ָֹ֑תם ֱא ֵ֧
ִּֽכי־נִ ְר ָ֥אה ֵא ֶ ֛ליָך ה' ֱא ֣ ֵ
אֹלהי יַ ֲע ֽקֹב" .8וזה גם הסימן והאות לישראל
ֵ֥
יִ ְצ ָ ֖חק וֵ

בהשלכת הנחש ובאחיזה בו להפכו למטה ,למען
יאמינו בו שהוא קשור לאבות העולם ;9שהשתדלו כל
ימי חייהם לתקן את חטאו של אדם הראשון .והרמז
לכך במילה 'משיח' שהוא בגימטרייא 'נחש' .וזה הגואל
שיודע להפוך בראייתו את הנחש למטה ושיתגלה
במהרה בימינו אמן.
 .1מנחת שי שמות (פרשת שמות) פרק ד פסוק ב
 .2רבינו בחיי שמות (פרשת שמות) פרק ד פסוק ב
 .3ישעיהו פרק כה פסוק ט
 .4מלבי"ם שמות (פרשת שמות) פרק ד פסוק ד
 .5בראשית (פרשת בראשית) פרק ג פסוק טו
 .6ליקוטי מוהר"ן תורה רפב
 .7אגרות הראיה (מוסד הרב קוק)  /כרך ב  /תקנה
 .8שמות (פרשת שמות) פרק ד פסוק ה
 .9אור החיים שמות (פרשת שמות) פרק ד פסוק ה
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חבר :ג'וחא ,למה אתה עומד בפינת החדר .ג'וחא :כי קר לי!
חבר :מה הקשר? ג'וחא :לא שמעת שבפינת החדר יש תשעים מעלות?!

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת שמות תשפ"ב

ּכָ בֹוד ֲא ִמ ִּתי

שאלות בפרשה

"ׁשמֹות"ְּ .ב ֻח ָּמׁש ְׁשמֹות ְמ ֻס ָּפר
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ֻח ָּמׁש ְ
ַעל ַה ִּׁש ְעּבּוד ַה ָּק ֶׁשה ֶׁשּבֹו ֶה ֱע ִבידּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ַא ַחר
ֵמאֹות ָׁשנִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁש ַמע ֶאת קֹולָ ם וְ ָר ָאה ֶאת ִס ְבלָ ם,
אֹותם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
הֹוציא ָ
אֹותם ּולְ ִ
וְ ֶה ֱחלִ יט לִ גְ אֹל ָ
ה' ָּב ַחר ְּבמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לִ ְהיֹות ַה ַּמנְ ִהיג ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שּיְ ַד ֵּבר ֶאל
יׁשכְ נֵ ַע אֹותֹו לְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ָה ָעםֲ .א ָבל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם וִ ַ
"מי
ַמ ָּמׁש ֹלא ָר ָצה לָ ַק ַחת ַעל ַע ְצמֹו ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד .הּוא ָא ַמר לה' ִ
אֹוציא ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם"? מ ֶֹׁשה
ָאנֹכִ י ּכִ י ֵאלֵ ְך ֶאל ַּפ ְרעֹה וְ כִ י ִ
ָהיָ ה ָענָ יו ְמאֹוד וְ הּוא ֹלא ָח ַׁשב ֶׁשהּוא ָראּוי לַ ַּת ְפ ִקיד ַהּגָ דֹול ַהּזֶ ה.
אֹותנּו ֶׁשּמ ֶֹׁשה ּגַ ם ָר ָצה לְ כַ ֵּבד ֶאת ָא ִחיו ַהּגָ דֹול –
ֲחכָ ֵמינּו ְמלַ ְּמ ִדים ָ
ַא ֲהרֹן – וְ לָ כֵ ן הּוא נִ ָּסה לְ ִה ְתנַ ּגֵ ד לַ ַּת ְפ ִקיד ֶה ָחׁשּוב.
ֲא ָבל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָר ָצה ֶׁש ַּדוְ ָקא מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ָהיָ ה ָענָ יו ִמּכָ ל
ימה
ָה ָא ָדם ,יַ נְ ִהיג ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .לָ כֵ ן הּוא ֵה ִטיל ָעלָ יו ֶאת ַה ְּמ ִׂש ָ
יֹותר ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
ׁשּובהּ ,ומ ֶֹׁשה ָהיָ ה ַה ַּמנְ ִהיג ֶה ָחׁשּוב ְּב ֵ
ַה ֲח ָ
רֹודף ַא ֲח ָריו.
ּבֹור ַח ִמן ַהּכָ בֹודַ ,הּכָ בֹוד ֵ
אֹותנּו ֶׁשּכָ ל ַה ֵ
ֲחכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו ָ
נּוע וְ ֵאינֹו ְמ ַח ֵּפׂש ּגַ ֲאוָ ה וְ כָ בֹוד ,יָ כֹול לִ זְ ּכֹות
ַּדוְ ָקא ִמי ֶׁשהּוא ָענָ יו וְ ָצ ַ
לְ כָ בֹוד ֲא ִמ ִּתי ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו!

 .1מהם שני הפרושים למילים "ויקם מלך חדש על מצרים"?
 .2מה היה שמן של שתי המיילדות העבריות?
 .3האם המיילדות קיימו את מה שפרעה ציווה אותן?
 .4למי נתנה בת פרעה את משה כדי שתיניק אותו?
 .5מי עזר לבנותיו של כוהן מדיין להשקות את הצאן?
 .6מה היה האות הראשון שנתן ה' למשה?
 .7כיצד הכביד פרעה את העבודה לאחר שמשה ואהרון הגיעו?
 .8על מה התלוננו שוטרי בני ישראל בפני משה ואהרון?
חידת חדגא:
מניין למדו חכמים ש"כל המרים יד על חברו נקרא רשע"?
חידת פולקע:
היכן נרמז בפרשה ש"החושד בכשרים לוקה בגופו"?

תמונות בפרשה

"נפתלי אילה שלוחה"  -מבוך

ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!

זהו את המילים והביטויים מתוך "שלישי" של הפרשה
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צרים
__________
דינם
__________
מה ברא
__________

10

הישן ביום
__________

ְמגִ ַּלת ָּדוִ ד 128
רב שלמה אבינר
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חולב
__________
לא יחמלוך
__________
קשיו
__________

11

ארבה
__________

3
6
9

לשער
__________
או חוני
__________
הדלדלה
__________

12

נמצא
__________

ירּוׁש ַליִ ם
ִל ָ
מּוכן ִל ְהיֹות ָה ִראׁשֹון ֶׁשּיַ ִּפיל ֶאת
ַא ֲח ֵרי ֵכן ִה ְכ ַרזְ ִּתיִ :מי ָ
ּתֹולים ֶאת ִמ ְב ַט ָחם?
ַה ִּמגְ ָּדל ֶה ָחזָ ק ֶׁש ָּל ֶהםּ ,בֹו ֵהם ִ
תֹוכנּו.
ּבֹורים ְמ ֵל ֵאי ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁשְּ ,ב ֵ
ב''ה ֹלא ֲח ֵס ִרים ּגִ ִ
ִה ִּפילּו ֶאת ַה ִּמגְ ָּדלֲ ,א ֶׁשר ָק ְראּו לֹו ַה ִּצּנֹור ,וְ ָאז ִה ְצ ַל ְחנּו
רּוׁש ַליִ ם ּכֻ ָּלּה.
ִל ְכּבֹׁש ֶאת יְ ָ
עֹולם.
מֹודים ֲאנַ ְחנּו ְלָךִ ,רּבֹונֹו ֶׁשל ָ
ש ֵרנּוִ ,
ַא ְ ׁ

ירּוׁש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֵׁשנּוֵּ .בינְ ַתיִ םְּ ,בא ֶֹפן
ִהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן ְל ַהּגִ ַיע ִל ָ
ּמּובן ִהיא ַׁשּיֶ ֶכת ָלנּוַ ,רק
בּוסיםַּ .כ ָ
יֹוׁש ִבים ָׁשם ַהּיְ ִ
זְ ַמּנִ יְ ,
יהם.
נּובה ִּב ֵיד ֶ
ּגְ ָ
אּוכל ְל ַהּגִ ַיע ְל ָׁשםִּ ,בזְ כּות
טּוחים ְּב ַע ְצ ָמם ֶׁשֹּלא ַ
ֵהם ְּב ִ
ּצּורים ֶׁש ֵהם ָּבנּו ָׁשםֵ .הם ָׁש ְלחּו ֵא ַליֹ" :לא ָּתבֹוא ֵהּנָ ה
ַה ִּב ִ
ִּכי ִאם ֱה ִס ְירָך ֶאת ָה ִעּוְ ִרים וְ ַה ִּפ ְּס ִחים".
ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ָה ֶר ֶמזִ :ע ֵירנּו ָּכל ָּכְך ְמבֻ ֶּצ ֶרתֶׁ ,ש ַּדי ְּב ִעּוְ ִרים
ְּוב ִפ ְּס ִחים ֶׁשּיִ ְד ֲאגּו ַל ֲהגָ נָ ָתּהְּ .וב ִסּכּוםֹ" :לא יָ בֹוא ָּדוִ ד ֵהּנָ ה".
צּודת ִצּיֹון ִ ,מ ְב ָצר ------------------
הֹולְך ִּב ְׁש ַל ִּבים .ק ֶֹדם ָּכ ַב ְׁש ִּתי ֶאת ְמ ַ
ֲאנִ י ֵ
מלכיים ה ו-ט .רש''י ,מצוד"ד. .
אּוכל ְל ַה ְת ִקיף.
ירּוׁש ַליִ םִ .מ ָּשׁ ם ַ
ָסמּוְך ִל ָ
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כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד ,מתאהב האדם על
הבריות בחיבה פנימית ,ואיננו צריך להזדקק לשום אבק של חנופה ,כי
ההתעניינות בצד הטוב שהוא פוגש תמיד ,מכסה ממנו באמת את כל
הצדדים הרעים .וכוסה קלון ערום.
שמונה קבצים ב ,רצ

הרב שלמה אבינר

ציבור חרדי וציבור לאומי דתי
ש :מה ההבדל בין הציבור החרדי לבין
הציבור הלאומי דתי?
ת :א .קודם כל ,יש לדעת שאין לחלק את עם
ישראל לציבורים שונים .אנו עם אחד .ברור שיש
הבדלים בין איש לאיש .אם זה יותר לימוד תורה
או פחות; אם זה יותר כשרות או פחות .וכן הלאה.
אך אין זו סיבה לחלק עם ישראל לחתיכות .שהרי
יתכן אחד שיש בו יותר תורה אך פחות כשרות,
והשני להפך ,אז כיצד נחלק?
ב .הציבור המכונה חרדי ,יש בו שני דברים:
הקפדה על קלה כחמורה והקדשת כל רגע פנוי
ללימוד תורה .אם כן ,כולנו חייבים להיות חרדים,
כלומר יראי שמים .ברור שבציבור המכונה חרדי
עצמו יש מדרגות ,יש המקפיד יותר ויש פחות,
יש מי שלומד יותר ויש ופחות .אבל סך הכל,
אלו המאפיינים .כמובן גם בציבור המכונה לאומי
דתי ,יש מקפידים יותר ויש פחות ,יש לומדים

הרב חגי לונדין

יותר ויש פחות .הרי אמרנו שאין לחתוך עם
ישראל לחתיכות.
ג .כמובן ,הקפדה על קלה כחמורה ,כוללת
מצוַ ת ארץ ישראל ,שהיא חמורה .וזה מה שמאפיין
את הציבור המכונה לאומי דתי .כידוע ,מצות
ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים :א .לגור
בארץ ,כלומר ישיבת הארץ .ב .לבנות את הארץ,
כלומר ישוב הארץ .ג .לרשת את הארץ ,כלומר
מדינה ,ומתוך כך צבא .אם כן ,כולנו חייבים
להיות לאומיים דתיים.
ד .הציבור המכונה חרדי אינו מעניק למצוה
זו חשיבות רבה כל כך .כמובן ,כמו בכל דבר,
יש מדרגות .יש מי שעולים לארץ ויש שאינם
עולים .וגם בין העולים ,יש הבונים את הארץ
במובן החקלאי ,הכלכלי ,הארגוני ,ויש שאינם
בונים .וגם בין הבונים ,יש מי שקרובים למדינה
ולצבא ,ויש רחוקים .כמו כן יש בציבור המכונה

חרדי יחידות בצבא המיוחדות לו ,וכן במלחמת
השחרור ולאחריה ,התגייסו מהם רבים.
ה .אם כן ,יוצא שאין חתך חד בין שני הציבורים.
המשותף גדול לאין ערוך מהמפריד .ומי כעמך
ישראל ,גוי אחד בארץ.
קריאות חדשות
בתורה
על פרשיות התורה
חגים ומועדים.
כולל מאה וארבע קריאות
מקוריות בפרשיות השבוע,
חגי ישראל ותחיית האומה
בארצה.
מאת הרב ברוך אפרתי.
 352עמ' ,כ .קשה

02-9973168
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הפרשה

מה השם שלך?
פרשת שמות ,כמה היא באמת פרשה העוסקת בשמות.
אנו מתחילים בפירוט שמות בני ישראל הבאים מצרימה ,מבררים מהי זהותם של
הגרעינים שמהם יצמח עם ישראל ,וממשיכים בבירור שמו של הקדוש ברוך הוא.
כאשר מצווה ה' את משה להוציא את בני ממצרים ,טוען משה שבני ישראל ישאלו
'מה שמו' של אותו אלוקים המוציא אותם ממצרים.
מדוע חשוב כל כך לעם ישראל לדעת מה שמו של אלוקים?
יש להבין כי יציאת מצרים איננה רק יציאה טכנית של קבוצת עבדים ממיקום
גיאוגרפי ששמו מצרים.
יציאת מצרים זו היציאה מהמיצרים .היכולת להשתחרר מהשעבוד של עולם הטבע,
להשתחרר מהחסרונות ,מהמגבלות ,מהחולשות  -להיות בני חורין.
כאשר אדם עסוק בישועתו ,הן ברמה הפרטית והן ברמה הציבורית ,יש חשש
להיכנס לשטף של עשייה שתשכיח למען מה נעשית כל הישועה הזו' .מה שמו
של הקדוש ברוך הוא?' זוהי למעשה השאלה לשם מה נעשה כל המהלך הזה?
החובה של כל אדם ושל כל חברה לברר מה שמו של הקדוש ברוך ומה שמם
הפרטי  -זהו הדבר שאנו לומדים מפרשת שמות.
יתכן שדווקא בימים כאלה של סערות ,גם ברמה הפוליטית וגם מצד מזג האויר,
שבחוץ ישנה סופות ,זהו זמן טוב להתכנס פנימה .להביט על טיפות גשם הנוקשות
בחלון ולהיזכר למען מה ,לשם מה אנו חיים ,מה שמו של אלוקים.
לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין -
ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ (!) למספר 0545753771
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