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משנכנס אדר מרבין בשמחה
"משנכנס אדר מרבין בשמחה ומשנכנס אב ממעטין בשמחה" )תענית כט, א(.

משנכנס אדר הקב"ה האיר לנו, עם ישראל, את פניו והצילנו מעצתו של המן הרשע – 
ולכן מרבים בשמחה על ריבוי חסדיו – אבל גם באב שבו הסתיר השי"ת פניו מישראל 
ובו נחרבו שני בתי המקדש נאמר "ממעטים בשמחה". יסוד אמונתנו הוא שגם כאשר 
יש הסתר פנים כביכול, פועל אבינו שבשמים בסתר לטובתנו . לכן יהודי מאמין העובד 

את ה' באמת תמיד צריך להיות בשמחה בין בהארת פנים בין בהסתר פנים.
כפי שהורונו חז"ל "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" - בלב שלם 

ובשמחה )ברכות ס ב(.
השמחה משולה למוזיקה. אפשר להגביר את הקול או להנמיכו אבל את מנגינת 

האמונה, הביטחון והשמחה בישראל אי אפשר להפסיק.
נכון לעכשיו, מדינת ישראל נמצאת במצב מורכב ומסובך, במלחמה עם אויבינו 
הרוצים לכלותנו ולנשלנו מארצנו ח"ו. לא יקום ולא יהיה! וכן, מאבקי כוח תרבותיים, 
חברתיים ופוליטיים מבית מחלישים לכאורה את חוסנה וכוחה של האומה, אבל 
בוטחים אנו בד' יתברך  ונאמנים עלינו דברי נביאינו, נביאי האמת והצדק, ודבריהם 
הנאמרים באמת. "כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב". וככל שאנו צועדים במעלה 
הדרך לגאולה השלמה, יותר ויותר תגדל השמחה בישראל ובעולם כולו עד שנראה עין 
בעין כיצד "אבדו גויים מארצו" )תהילים י, טז( "ה' הפיר עצת גויים, הניא מחשבות 

עמים. עצת ה' לעולם תעמוד, מחשבות לבו לדור ודור" )שם לג י-יא(.
בציפייה לישועה השלמה

יהדות באהבה
מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון מוקדש לעילוי נשמת

העלון מופץ ב-50,000 עותקים
לפרסומים והקדשות בעלון ובאתר: 026461302 

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

הדלקת נרות: י-ם 16:33 ת”א 16:51 חיפה 16:41 
מוצאי שבת: י-ם 17:48 ת”א 17:50 חיפה 17:47

כל אחד דיין?!
 מה התכונה הנדרשת כדי לשפוט אחרים
הרב חגי לונדין | 2

סעודה שלישית, פיצה!
 רוצים לחמם פיצה בשבת - איך עושים את זה?
הרב יוסף צבי רימון | 2

אמא, מספיק!
מה עושים כשהילד לא מקשיב?
הרב שלמה אבינר | 2

ערוץ מאיר לילדים
עמוד 7

בס"ד | כ"ו שבט ה'תשפ"ב שבת מברכין פרשת משפטים | נא לשמור על קדושת הגליון

גליון 1344

תמכו בנו!
לתרומות באתר או בטלפון

meirtv.com  02-6461328

מכון מאיר 
  מוסיפים יהדות באהבה

"הייתי רחוק מהדת 
כרחוק שמיים וארץ"

 הרב מרדכי חזן בוגר מכון מאיר בסיפור תשובה מרתק!
אבנר שאקי | 5

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

 ♦ עיצוב עשיר♦ כתבת מגזין ♦ קומיקס ♦ פינות חדשות ♦ כותבים נוספים 
קריאה מהנה!

המחודש!!!עלון מאיר 



מכון מאיר- יהדות באהבה לתרומות 02-6461328  2

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

מכון מאיר

 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÈÂÏÚ Ï˘ ˙ÈÚÂ·˘ ‰ˆÙ‰ £

 ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÒÎ‰ È˙· ÏÎ· ÌÂÒ¯ÙÂ £

 ˙ÒÎ‰ È˙·· ˙ÂÚ„ÂÓ ˙˜·„‰ £

 ÌÈÈ˙„ ÌÈÊÂÎÈ¯·Â £

ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ¯È˘È ¯ÂÂÈ„ £

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

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

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

„¢Ò·

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

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

„¢Ò·

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

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

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘

 איתנו אתם יכולים!

לפרטים:
052-8908518 יוסי

   b0528908518@gmail.com

 הפקות מיוחדות:
 עיצוב, קדם דפוס ודפוס

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

 לרשותנו מאגר ממוחשב

 של כל בתי הכנסת כולל

 רשימת גבאים להפצה

ממוקדת לפי קהל היעד

לטלפניה המתחדשת במכון מאיר

דרושים/ות

טלפנים/יות
למערך התרומות 

שכר בסיס + בונסים  |  משמרות צהרים, ערב
 mmtrumot@gmail.com קו"ח למייל

ניתן לשלוח SMS למס' 5121946 - 052
3

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

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶשׁל 
ַאְבִרי ִּביֵמי ְשׁפֹט־ 

ַהּׁשֹוְפִטים ְמַלֶּוה ֶאת 
ַחֵּיי ְּגדֹוֵלי ָהֻאָּמה 

ַוֲחָויֹוָתיו ְּכֶיֶלד ְּבאֹוָתה 
ְּתקּוָפה.

מאת הרב שלמה אבינר

ׁשֹוְפִטים

דבר תורה קצר לפרשת משפטים
פרשת משפטים עוסקת בדיני ממונות ונזיקין, 
בסידור מערכות היחסים בחברה. החלק בתורה 
שעוסק בכך מכונה בשם 'חושן משפט' על שם 
תכשיט החושן שהיה מונח על לבו של אהרון 
הכהן. בחושן היו משובצות אבנים טובות שבהן 
היו חקוקים שמותיהם של השבטים. בכל פעם 
שהיה צריך להכריע בדין היו מתנוצצים אורות 
באותיות שהיו חקוקות באבנים. לכל אחד ואחד 
מישראל ישנה אות בתורה, אור מיוחד משלו. חושן 
המשפט בא לוודא שכל אחד תופס את הנפח 
המדויק שלו בעולם בלא לדחוק את רגלי השני. 
אם יש אות אחת שלא מאירה - הסיפור לא שלם.
החושן היה על לבו של אהרון הכהן. רק למי 

שיש לב כמו לאהרון, אוהב 
שלום ורודף שלום, שמכיל 
לדון  יכול   - כולם  את 
במשפט. רק למי שיש את 
מבט החסד יכול להיכנס 
לדין; רק מי ששמע את 
פרשת יתרו, את התמונה 

הכוללת של מטרת ה' בעולם שהתגלתה במעמד 
הר סיני להיטיב לעולם - רק הוא יכול לקרוא 

את פרשת משפטים.

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

אורות הפרשה
הלב שמתחת לחושן המשפט  הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

האם מותר לחמם פיצה 
על הפלטה בשבת?

הבעיה שעלולה להיות בחימום 
הפיצה היא שהגבינה הצהובה של הפיצה 
הופכת להיות רכה ואף נוזלית, ובכך עלולות 
להיות שתי בעיות: איסור בישול ואיסור נולד.
השלחן ערוך והרמ"א )שי"ח, טז( הקלו שאין 
איסור בישול בדבר מוצק )שהתבשל( שהפך 
לנוזל. השולחן ערוך הקל גם מצד "נולד". לכן, 
לספרדים בוודאי הדבר מותר )בפיצה שהוכנה 
לפני השבת, ורק מחממים אותה בשבת(. אולם, 
למעשה, גם לאשכנזים הדבר מותר, שהרי 
ההנחה על הפלטה תגרום שהגבינה הצהובה 
תימס רק מעט ולא תהיה נוזלית ממש, ואין 

כאן חשש נולד כלל.
למעשה: ניתן לחמם פיצה )שהוכנה לפני השבת( 
על הפלטה בשבת עצמה )או בקומה שניה, כפי 
המנהג אצלכם(, באותה דרך שבה מחממים 

דברים יבשים בשבת.

פינת ההלכה 
הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון

שעור לנשמה 
ההמלצה השבועית שלנו בערוץ מאיר

 אבות הנזיקין שבנפש
// שעורו של הרב אייל ורד

אבות הנזיקין שבפרשת משפטים 
הופכים בתורת החסידות לעבודה 
 מדוייקת על כשלים  ונזיקין בנפש.
הפעם בעקבות תורה קצרה של 
אדמו"ר ה'צמח צדק'. על כעס 

ואדישות, פיזור דעת ודיבורים בטלים.

< חפשו את השיעור ביוטיוב, באפלקציה 
או באתר ערוץ מאיר

בתקופת הגאולה, הדור מתעלה למדרגה גבוהה שבה הוא רוצה לדעת 
מדוע הוא מאמין, והוא מבקש את היסוד הרציונאלי להשקפת עולמו

כל אחד יודע שיש ערך גדול לאמונה תמימה, כזו 
שאפיינה את עם ישראל בכול שנות הגלות הקשים. 
אשרי הסבתות והסבים היקרים שלנו שמסרו נפשם 
על קידוש ה' בזכות אמונתם השלמה והתמימה. 
אך האם זו היא השאיפה? להאמין בצורה פשוטה 
בלי חקירה והבנה? האם זהו האידיאל? או אולי 
עלינו להבין לעומק מהי המשמעות של המושג 
"תמימות". הרב קוק מסביר שתמימות איננה 

נאיביות: "כל מי שחונן בשכל לא יוכל 
ואצלו  היגיון שכלי,  להסתפק בלא 
לא תקום תמימות האמונה כי-אם 
כשתתחבר עם אור הדעת, ואם ימאס 
זה את הדעת תהיה אמונתו מלאה 
תוך ומרמה" )מוסר אביך עמוד סב(.

ישראל  עם  הגאולה  של  בתקופה 
מתעלה למדרגה גבוהה יותר מאמונה 

במובנה הפשטני, למדרגה כזו שבה הוא 
היסוד  מהו  מאמין,  הוא  מדוע  לדעת  רוצה 
הרציונאלי של השקפת עולמו.  לדעת את ה' ולא 
רק להאמין בו. מסביר הרב: "החוצפה דעקבתא 
דמשיחא מתבטאת בכפירה, ויסוד הכפירה בא 
מצד חוסר הנטייה של אמונה, וחוסר נטייה זו בא, 
מפני שהעולם עומד מוכן כבר להארה גדולה, שכל 
צפוני צפונות יהיו מובנים, ועין בעין יראו בשוב 
ד' ציון. על-כן הולך הוא כשרון האמונה ומפנה 
את מקומו לכשרון יותר נעלה ונשגב ממנו, שהוא 
כשרון הדעת, וישרים הם דרכי ד' צדיקים ילכו 

בם". )שמונה קבצים  / קובץ ח  / רכא(. 
לא מתוך פחיתותו  עזב עם ישראל את האמונה 
של סבתא, אלא מתוך גדלותו.  וגם אם האמונה 
הפשוטה כן מספקת מישהו,  עליו להבין שאם 
הוא לא מברר את אמונתו מבחינה שכלית, הוא 
לא יוכל  להסביר אותה לחבר בצבא, או לאחיו 
הצעיר או לטרמפיסט ששאל את השאלה בצורה 
כנה. לפי רבי יהודה הלוי האדם התמים אינו יכול 
להסביר את אמונתו לחברו: "האדם התמים 
אינו יכול להועיל הרבה לחברו בדרכי 
הלימוד ולא להשיב על שאלותיו בדרכי 
חכמת הדברים" )ספר הכוזרי - מאמר 
חמישי אות א - כח(.  רק החכם יכול 
להסביר לאחרים את עיקרי האמונה, 
וכל מי שיש לו  יכולת – חייב לחקור 
את עיקרי האמונה.  ראו מה כותב על כך  
רבנו בחיי: "כל מי שיוכל לחקור על העניין 
הזה והדומה לו מן העניינים המושכלים בדרך 
הסברה השכלית, חייב לחקור עליו כפי השגתו  וכוח 
הכרתו... והמתעלם מחקור ]באמיתתו ובבירורו[  
הרי זה מגונה... הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה 
שתשיב לאפיקורוס...  וכבר התבאר מן השכל ומן 
הכתוב ומן הקבלה, שאנו חייבין לעיין במה שנוכל 
להשיג בירורו בדעתו"   )חובות הלבבות  פ"ג(. 
מובן שזה נושא עמוק וחשוב מאד לברר אותו. 

אפשר להרחיב את לימודו בספִרי "אמונה ברורה". 
בהצלחה. 

מדברים אמונה
 הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

האם אמונה תמימה היא 
האידיאל?
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נאמר בפרשה, "ויעל משה ואהרן ונדב ואביהו 
ושבעים מזקני ישראל. ויראו את אלוקי ישראל 
ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים 
לטוהר. ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו 
את האלוקים ויאכלו וישתו".)כ"ד, ט'-י"א(. ויש 
להבין, מה המראה שהם ראו? ומדוע היו צריכים 
אצילי ישראל לאכול כאשר ראו את המראה 

המיוחד הזה?

מסביר הנצי"ב על פי דבריו בחומש בראשית 
)ב, ד( בהסבר הפסוק בישעיהו )סו(: "השמים 
כסאי והארץ הדום רגלי", שכמו שהמלך יושב על 
כסאו בהיכלו ומשגיח על המדינה וכל מעיינו בה 
והיא התכלית של ממלכתו, כך הקב"ה כביכול 
יושב בשמים ודן כל פרט שבארץ איך להנהיגם 
לפי מעשה בני האדם, כי כל הנהגת והופעת ה' 
בארץ תלויה במעשה בני האדם. הארץ, אומר 
הנצי"ב, היא התכלית של בריאת שמים וארץ, וזו 
הכוונה בפסוק - בשמים הנני יושב ומשגיח כמלך 
שיושב על כסאו ומשגיח, והארץ הוא סוף המעשה 
ותכליתה, והסוף נקרא רגל, כמו רגלי ההר, כלומר 
סוף השתלשלות ההשגחה "כי על זה התכלית 
נברא הכל כדי שימלא כבוד ה' את כל הארץ".                                                                                   
הנצי"ב ממשיך ומבאר, שאנו לא יכולים להבין 

את כל דרכי הנהגת ה' ואת השתלשלות המעשים, 
מדוע הדברים מופיעים בצורה זו, כמו 'צדיק 
וכו', אלו חשבונות של הקב"ה שעל  ורע לו' 
זה הוא אומר למשה 'לא תוכל לראות פני' לא 
תוכל להבין בעומק את דרכי הנהגתי בעולם.                                                                                                               
וזהו המראה שרואה יחזקאל הנביא "כמראה אבן 
ספיר דמות הכסא", שאבן היא דבר מוצק ונקי מכל 
סיג. יחזקאל רואה את הכסא שהוא ראש מחשבת 
ה', שכל הנהגת ה' בעולם היא נקיה וטהורה 
כמראה אבן ספיר, אצילי בני ישראל ראו 'תחת 
רגליו' היינו סוף המעשה 'כמעשה לבנת הספיר' 
נקי מכל סיג, שגם בהופעה בעולם המעשה הכל 
בחשבון, ונקי מכל סיגים. "ואין בהם כי אם רצון 
כבוד ה' לבדו", וזהו סוף הפסוק בפרשתנו 'וכעצם 
השמים לטוהר' "כמו השמים מקום המחשבה 
ודאי נקי מכל השתתפות דעת אחרת חס ושלום 
כך ראו תחת רגליו שנעשה רצונו יתברך לבדו 
ואין לזר איתו". הנהגת ה' מתחילתה, שהכיסא 
מבטא את ראשיתה, ועד רגליה, מתגלה באופן ישר 
ואמיתי בלי שום שינוי בהופעת הדברים לארץ.                                                                                                                
"ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו", מבאר 
הנצי"ב "מי שזוכה לראות מראות אלוקים 
והקב"ה מופיע עליו אור רצונו יתברך...", אז 

ה' גם, "נותן לו כח לסבול משא הקודש ולהיות 
מרכבה לשכינה.." אדם כזה אומר הנצי"ב מוצא 
בהשראה הזו מאת ה' "תענוג נפלא באור פני  
מלך חיים יתברך, ושבע נפשו ואינו תאב לאכול 
באותה שעה". המעמד הרוחני הזה, הקדושה 
הזו ממלאה אותו, ה' נותן לו כח רוחני לשאת 
את משא הקדושה הזו והוא שבע ואינו תאב 
לאכול. אבל אצילי בני ישראל פרצו גבול והציצו 
במקום, בדברים רוחניים שלא הורשו להתבונן 
בהם, והקב"ה לא הופיע אליהם את אור פניו 
וממילא לא היה להם כח אלוקי לסבול את 
משא הקדושה הזו, ובאמת היו ראויים להיפגע 
מכך לולא הזכות של היום הקדוש הזה. אבל 
בכל זאת זה היה עונשם "שלא שבעה נפשם 
עונג רוחני". אם אתה עוסק בעניינים רוחניים 
ללא ההכנה הדרושה, קופץ מדרגות בלי הכשר 
לכך, זה עלול להזיק לך, רוחנית וגם פיזית, והם 
בכל זאת "ויחזו את האלוקים "ראו מה שראו 
באלוקות מבלי שהיו ראויים לכך", לכן  "ויאכלו 
וישתו, נדרשו לאכול ולשתות.." וזה היה עונשם, 
"כי היה במשא )במה שראו בקדושה שלא לפי 
ערכם( מחליש  כוחם הרבה, והיו מוכרחים תכף 

ומיד לאכול ולשתות להשיב נפשם.

במכת ערוב חוזרת המילה 'ארץ' פעמים רבות. זו המכה שמתחילה את סדר עד"ש בו נאמר לפרעה 
"למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ" וכן ההבדל בין ישראל למצרים מודגש על פי הארץ עליה".

גם אם מזדמן הדבר 
שהדין הוא אותו דין יהיה 
חילוק גדול בין דין של 

גויים לדיני ישראל. פסק 
דין היוצא מדייני ישראל 
יביא עימו ברכה לעולם. 
יחליש את הרוע ויגביר 

את הצדק.

 "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". רש"י 
מביא את דברי חז"ל הדורשים: "לפניהם" - 
ולא לפני עובדי כוכבים. כלומר, אסור להישפט 

בבית דין של גויים. ומוסיף רש"י 
"ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין 
אותו כדיני ישראל, אל תביאהו 
נפסק  וכך  שלהם".  בערכאות 

להלכה בשו"ע.1
לכאורה לא מובן מדוע התורה 
הקפידה על כך שהרי בסופו של 
דבר התוצאה היא אותה תוצאה, 
ומה משנה אם בית דין ישראלי 

פוסק אותה או בית דין נוכרי.
שהדינים  כותב2  קוק  הרב 
המשפטיים נגזרים מתפיסת עולם 

העומדת בבסיסם. ובזה חלוקים משפטי ישראל 
מהעמים. מעשה של נזק ממוני הוא עוול. גם 
רשלנות או שוגג יש בהם מן העוול משום שנובעים 
מחוסר תשומת לב או מחוסר אכפתיות כלפי ממון 
החבר. התורה שמה דגש על האיסור לעשות עוולה 
ובונה מערכת סדרים ומשפטים הבאים לחזק 
הכרה זו, ובכך להחליש את הרוע שבנפש האדם 
שהוא המביא אותו להזיק. אך המקור למשפטי 
הגויים הוא תפיסת עולם אנוכית "שהאיש האחר 

אין לו להנות בשלי או לנגוע בשלי".
במילים אחרות השאלה היא לאיזו מטרה מכוון 
המשפט. האם הוא מכוון כלפי האדם המזיק, 
או כלפי הרוע שגרם לו להזיק. משפט הנובע 
מאנוכיות גוזר עונשים בהם המזיק יצטער אף 
הוא. ומשפט שנובע מהרצון לתקן את הרע יחתור 
לגזר דין שיגרום לאדם הרהורי תשובה ותיקון. 
ואף אם לפעמים הזדמן דמיון בדין החיצוני, עדיין 

קיים שוני מהותי במקורם של שני המשפטים. 
ולכן אסור לדון בבית דין של נוכרים. 

אמנם נראה שחלוקה זו מביאה להבדל נוסף בין 
המשפט הישראלי לנוכרי. בספרו 
האדמו"ר  מקביל  השילוח  מי 
מאיזביצא את היחס בין משפטי 
ישראל לעמים לדמיון החיצוני 
בין יהודי לגוי. שאף שלכולם יש 
אותו גוף, פנים, ידיים ורגליים, 
עדיין צורתו החיצונית של יהודי 
ניכרת משל הגוי. "כי יש לכל אדם 
חיתוך אברים שווים וצורת כל 
אבר ואבר שווים לכולם, ואעפ"כ 
ניכר ומבורר צורת ישראל אצל 
כל האומות. והעניין הזה הוא נגד 
השכל שאם יעמדו אלף גוים וישראל אחד ביניהם 
ניכר לכל צורת ישראל בין הגויים וזאת הוא לפלא 
בעיני כל העולם".3 מדבריו עולה שאף שהתוצאה 
החיצונית נראית דומה בכל זאת יש שוני פנימי 
דרכו אפשר להבחין איזה פסק דין יצא מבית דין 

ישראל ואיזה מבית דין של נוכרים.
כל פעולה אנושית שפועל האדם גוררת עימה 
בהכרח השלכות רבות על מהלך העולם והחיים. 
אפילו חיוך קטן או מילה אחת טובה יוצרים הדים 
אצל הסובבים אותנו. אמנם יכול להיות מעשה 
שמצד עצמו הוא טוב אך ההשלכות שלו יהיו 
הרסניות. ולהפך, יכול להיות מעשה שכלפי חוץ הוא 
רע אך יביא לתוצאות טובות. הדבר תלוי בכוונה 
וברצון העוטפים את המעשה. "המעשה הבחירי 
של האדם ורצונו הקבוע מעולם אינם נתקים 
אחד מחברו, חפץ האדם קשור במעשיו".4 מעשה 
שבבסיסו עומד רצון להטיב יביא לתוצאות של 

ברכה וטובה לעולם. ואילו מעשה שכוונותיו אינן 
טובות יגרור אחריו תוצאות שליליות. המקור של 
המשפט הוא אפוא חלק בלתי נפרד מההשלכות 
שלו. לכן גם אם מזדמן הדבר שהדין הוא אותו דין 
יהיה חילוק גדול בין דין של גויים לדיני ישראל. 
פסק דין היוצא מדייני ישראל יביא עימו ברכה 
לעולם. יחליש את הרוע ויגביר את הצדק. כי 
זה מה שמשפטי התורה מבקשים לעשות. ואם 
אותו פסק דין יצא מערכאות הגויים הוא יגרור 
עמו הגברת האנוכיות וצרות העין כי זו הכוונה 

המלבישה אותם. 
מעשה האדם אינו עומד בפני עצמו אלא יש בו 
נשמה המחייה אותו. הוא מקבל את ערכו מכוונתו 
ורצונו של האדם הפועל אותו. ומשפטי התורה 
מלאים בפנימיותם בטוב "שכל המשפטים הא-

לוהיים אין בהם כלום מהרע, כי אם הכול נובע 
ממקור הטוב של האמת והיושר כשהוא לעצמו".  
ומתוך כך הם יביאו עימם רק טוב וברכה לעולם. 
לכן מצווה גדולה להישפט בפני בתי דין כאלו. 

לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים.5

1.  חו"מ כו
2.  קובץ ב,רסז

3.  מי השילוח פרשת משפטים
4.  אורות התשובה ו.ה

5.  קובץ ב שם

העמק דבר

עומק הפרשה

 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

 הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר

מראות אלוקים

לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים
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התהליך המשיחי

הגלות היא חורבן והרס ציבורי-לאומי של עם 
ישראל, של האומה הישראלית. כשבא עת קץ – 

ואנחנו עתה בתוכו – מופיעים קיבוץ גלויות, 
הארץ.  וברכת  והארץ,  העם  תחיית 

ריבונו של עולם כעס עלינו במשך 
אלפיים שנה, ועכשיו הכעס הזה 
מסתלק. איך יודעים זאת? – 
"ושבו בנים לגבולם"1! הבנים 
חוזרים. בסנהדרין מובא הפסוק 
מיחזקאל: "ואתם הרי ישראל" 
- הרים ובקעות, אדמת ישראל 

תתנו  "ענפכם   - ישראל  וארץ 
ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו 

לבא"2. המובן של "קרבו לבוא" הוא 
קיבוץ גלויות. מתקרבים, לא ביום אחד, אלא 

במשך ימים, חודשים, שנים, דורות ותקופות – 
"קרבו לבוא", חוזרים הביתה. הגיע הזמן לחזור 
הביתה, וכשחוזרים הביתה, מתחברות יחד העובדה 
של העם הזה – עם ישראל כי קרבו לבוא – עם 

הארץ הזאת. כך הם סדרי המדרגות של אתחלתא 
דגאולה, של שלמות גאולה.

 המשיח מתחיל באופן פשוט מאוד, פוליטי, 
ממשי, ריאל-פוליטי. הוא מתחיל ב"אין 
בין העולם הזה לימות המשיח אלא 
שעבוד מלכויות בלבד", אתחלתא 
דגאולה. הוא מתחיל בזה, ועולה 
למדרגות גדולות ואדירות מאוד. 
הוא מתחיל בעולם הזה, באופן 
פשוט מאוד, והולך ועולה לעילא 
ולעילא, עד כדי פגישת מדרגות 
עליונות מיוחדות של כל העולם 
כולו, של כל המציאות כולה, של כל 

האנושות כולה ושל כל החיים כולם.
 כתוב בישעיהו הנביא: "ירום וִנשא וגבה 
מאֹד"3. לא רק ביטוי אחד, אלא שלושה: "ירום", 
"ונשא", "וגבה", - "מאד". לכן חז"ל מתבטאים 
שלא לחינם הן כל צרות הגלות, מוכרח להיות רווח 
רוחני גדול, רווח נבואי גדול, רווח עליוני גדול, רווח 

אלוקי גדול, רווח תורה גדול. חז"ל מזכירים שאור 
התורה המתגלה בימות המשיח יהיה לעילא, יותר 
מכל התורה שבדורות הקודמים. כל התורה של כל 
הדורות הקודמים, אינה מגיעה לערך אור התורה 
שבימות המשיח4. יש מדרגות בסדר ההבראה 
הגדולה, הכללית, הממשית, הלאומית, הפוליטית, 
הישיבתית והקדושתית. אין זה תהליך פשוט. על 
הביטוי לגבי המשיח: "וירום ונשא וגבה מאד", 
אומרים חז"ל שהמשיח יהיה יותר ממשה רבנו! 
ירום ונישא וגבה מאוד מאוד, לעילא ולעילא5. 
המשיח מתחיל פשוט מאוד - ממלכתי, מדיני 
וחקלאי, אבל גדלותו היא גדלות ישראל, בריאות 
ישראל, קוממיות ישראל, "תוליכנו קוממיות 
לארצנו", מתוך "הבוחר בעמו ישראל באהבה"6.

1.  ירמיהו ל"א ט"ז.
2.  יחזקאל ל"ו ח', סנהדרין דף צ"ח עמ' א': "אין לך קץ מגולה מזה". 

3.  ישעיהו נ"ב י"ג.
4.  קהלת רבה פרשה י"א ח'.

5.  תנחומא תולדות י"ד.
6.  ע"פ שיחות הרצ"י ישראל ותחיתו פרק כ' עמ' 23-28.

הרברט קלרק הובר היה נשיאה ה-31 של ארצות 
הברית בין השנים תרפ"ט-תרצ"ג )1929– 1933(. 
בתקופת כהונתו כנשיא תוכניותיו השאפתניות 
נעצרו בגלל פרוץ השפל הגדול, שהחמיר בכל שנה 
על אף ההתערבויות הגדולות שביצע בכלכלה. 
כהונתו של הובר ואופן התמודדותו עם השפל הגדול 
סימנו נקודת מפנה חשובה בתולדותיה של ארצות 
הברית, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית.

על מנת לבלום את המשבר הכלכלי בעקבות מלחמת 
העולם הראשונה, הכריז הובר בשנת תרפ"א )1931(, 
על "שנת שמיטת חובות". כן, כן. שמעתם נכון! זו 

הפעם הראשונה בה נעשה ניסיון להגשים את 
אחד מרעיונות היסוד של השמיטה בתוקף 
חוק בין-לאומי. רוב מדינות העולם קדמו 

בברכה את תכנית הובר, שהפיגה את 
המתיחות הבין-לאומית הקשה ששררה 

לאחר המלחמה. 
כשהנשיא הובר הכריז על שנת 
שמיטת כספים, הצהיר מקדונלד, 
ראש השרים הבריטי באותם ימים, 

לפני ועדת שבע המעצמות שהתקיימה בלונדון 
בקיץ תרפ"א ש"תכנית הובר" שינתה בשעה קלה 
את פני כל כדור הארץ. הוא שיבח את צעדו של 
הובר כ"מפעל בעל אומץ נדיר וחכמה מדינאית 
יתירה" )חוקת התורה, ד"ר א. יעקובס עמ'  -66

67, מהדורה שניה, תשכ"ו(. 

נדמה לי שפרשה שכוחה זאת, יכולה להאיר מחדש 
את הבשורה הפוטנציאלית של שנת השמיטה. 

התוכנית הכלכלית
בפרשת משפטים מופיעה אחת משתי פרשיותיה 
המרכזיות של שנת השמיטה בתורה. המצווה 
העיקרית בפרשה זו היא הפקרת היבול: "ְוָאְכלּו 
ָך" )שמות כג, יא(. כלומר, במוקד תיאור  ֶאְביֵֹני ַעֶמּ
השמיטה בפרשה זו נמצאת הדאגה לשכבות 
החלשות והעניות בחברה. בפרשת בהר לעומת 
זאת, המוקד הוא היותה של הארץ שייכת לה' – 
ת ַלה'" )ויקרא כה, ב(. לכן, במוקד התיאור של  ָבּ "ַשׁ
פרשה זו נמצאים איסורי העבודה בקרקע 
)ראו ראב"ע ויקרא כה, ב ממנו משמע 
שישנו איסור עבודה בקרקע גם באופן 

עקיף, על ידי גוי(.      
הייעוד המרכזי של שנת השמיטה, 
אפוא, )על כל פנים לפי המתואר 
בפרשת משפטים(, הוא לזכות את 
מזכויות  באחת  הרכוש  מחוסרי 
היסוד של האדם – הזכות על תבואת האדמה: 
ָך".  ּה ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶמּ ָתּ ה ּוְנַטְשׁ ְמֶטָנּ ְשׁ ִביִעת ִתּ "ְוַהְשּׁ
אלא שזהו רק צד אחד משחרור העול הכלכלי 
של השמיטה. מה יעשו אותם מחוסרי רכוש,  רק 
על ידי הבטחת מחייה לאורך שנת השמיטה, אם 
רובצים עליהם חובות קודמים שחונקים אותם 

ובעלי חוב נושים בהם?
לשם כך מגיעה שמיטת הכספים ומשלימה את 
תפקיד השמיטה. בעלי חוב לא יהיו רשאים לתבוע 
את סילוק חובם בשנה השביעית. כשם שהאדמה 
ַבר  תישמט כך ישמטו תביעות החובות: "ְוֶזה ְדּ
ֵרֵעהּו  ה ְבּ ר ַיֶשּׁ ה ָידוֹ ֲאֶשׁ ַעל ַמֵשּׁ ל ַבּ מוֹט ָכּ ה ָשׁ ִמָטּ ַהְשּׁ
ה ַלה'"  ִמָטּ י ָקָרא ְשׁ ׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ִכּ לֹא ִיגֹּ

)דברים טו, ב(. 
בהכרזה על שמיטת החובות מתבאר ייעוד העל 
ָך ֶאְביוֹן"  י לֹא ִיְהֶיה ְבּ של שנת השבע: "ֶאֶפס ִכּ
)דברים טו, ד(. עד סוף שנת השבע מצבם הכלכלי 
של מחוסרי הרכוש ישתנה לטובה. וכך תיאר זאת 

ד"ר יעקובס במבט פוליטי היסטורי: 
"מעצמות גדולות בעולם שאפו לעושר ולהרחבת 
שלטונן, אך עם זה הזניחו את המוני העם ודחפו 
אותם לתהום עניות ודלות. כאויבי נפש עמדו 
בהן זה נגד זה מעמדות העם. מלחמת המעמדות 
היתה מקברת תחתיה את המעצמות הללו. לתת 
לאוכלוסייה גישה אל נכסי הארץ – זה הוא הדרך 
להבטיח את קיום העם ומדינתו. במדינת ישראל לא 
יהיה מקום למלחמת מעמדות. שנת השבע תפרק 
את המחסומים, אשר הרכוש הפרטי ואהבת-

עצמם של בעלי הרכוש הקימו בין שכבות העם...  
)חוקת התורה עמ' 56-57(. 

ואיך אמר מי שאמר: "מפעל בעל אומץ נדיר וחכמה 
מדינאית יתירה". לו יהי!

הנשיא האמריקני ששמט כספים

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא 

מתורת הרב צבי יהודה
 הרב דוד לנדאו

המשיח מתחיל באופן פשוט מאוד, פוליטי, ממשי, ריאל-פוליטי ועולה למדרגות גדולות ואדירות מאוד...

מתי היתה הפעם הראשונה בה נעשה ניסיון להגשים את אחד מרעיונות 
היסוד של השמיטה בתוקף חוק בין-לאומי? ואיך הגיבו על כך מדינות 

העולם? על התוכנית הכלכלית ששינתה בשעה קלה את פני כל כדור הארץ.

להורדה הכנסו לחנות 
האפליקציות של גוגל 
והקלידו "ערוץ מאיר"
או סרקו את הברקוד.

לבעלי טלפון מסוג אנדרואיד: 

אפליקציית השיעורים 
       של ערוץ מאיר 

                מתחדשת



 5

 "נולדתי למשפחה חילונית בחולון", אומר הרב 
מרדכי חזן, 36, נשוי ואב לחמישה, תושב נריה 
המשמש כר"מ במכינת אלישע. "עברתי מסלול 
חיים די רגיל ככל הנערים, ואז התגייסתי למגלן 
ובזכות כך זכיתי לחזור בתשובה. ההתחזקות 
שלי וההתחברות לציונות הדתית הייתה בזכות 
החבר'ה שפגשתי בצבא. לראשונה בחיי נתקלתי 
בחבר'ה עם כיפות סרוגות, וגיליתי אנשים 
ערכיים, שמתנדבים המון, מתבטאים ברהיטות 
ובדרך ארץ, ובשורה התחתונה ראיתי שהם גם 
יותר נהנים מהחיים ממני ומחברים שלי. ההנאות 
שלנו היו משעממות, ופתאום מאוד קסם לי 
הקטע של לטייל בארץ ישראל, לשבת עם פק"ל 
קפה במעיינות וכו'. כעירוניסט לא הכרתי את 

הדברים האלה.
"בשלב מסוים במסלול החבר'ה התחילו להזמין 
אותי לשבתות, ושם ההערכה שלי לדרכה של 
הציונות הדתית הלכה וגברה. החלטתי להגיע 
אליהם כי רציתי לדעת מאיפה הם שואבים את 
הכוח הזה. ראיתי שוב ושוב שלכולנו קשה, אבל 
הם סוחבים את האלונקות הכי הרבה זמן. הם 
מתנדבים כשאף אחד לא רוצה. בשבתות האלה 
ראיתי שהיחס בין ההורים טוב הרבה יותר מאשר 
ברוב המשפחות שהכרתי, הקשר בין האחים, 
התלהבתי מאיך שנראה שולחן שבת, לימדו אותי 
לברך ברכת המזון, הערכתי מאוד את האופן בו 
הם באמת התעניינו באורחים, הבנתי מהו כוח 
של קהילה ועוד. הייתי אז רחוק מהדת כרחוק 

שמיים מארץ, אבל זה פשוט שבה אותי". 

השבת ששמרה עלי
"המסלול של הצוות שלי במגלן היה קשוח", 
ממשיך הרב חזן. "לקראת סוף המסלול, אחד 
החברים בצוות, יונתן עברון, נהרג במהלך מבצע 
בג'נין. אגב, בשלב מסוים גם אחיו של יונתן 
חזר בתשובה, גם הוא דרך מכון מאיר, והיום 
הוא תלמיד חכם גדול. שלושה חודשים לאחר 

מכן, כשהיינו בתרגיל צניחה סודי, יוסף גודמן, 
החבר הכי טוב שלי בצוות, נהרג בתאונת צניחה. 
המוות שלו ממש טלטל אותי. לא ידעתי מה אני 
עושה עם עצמי. זו הייתה תקופה לא פשוטה, 
אשר במהלכה ירו עלינו כמעט באופן יומיומי. 
פחדתי להיות הבא שמאבד את חייו, ומתוך כך 
התחלתי לשמור שבת. האמנתי שזה יגן עלי. 
חלק מהחברים צחקו עלי, אמרו שלא אתמיד, 
אבל ברוך ה' לא הפסקתי. הייתי חוזר הביתה 

ויושב כל השבת לבד, כשכל החברים שלי יוצאים 
לבלות. אני מתרגש לספר שזה ממש עזר. מיד 
אחרי שהתחלתי לשמור שבת, הרגשתי שיש עלי 
שמירה. כל פעם שלפו אותי לפני שקרו דברים 
מסוכנים. אם הייתי מגיע לפעילות לא היה קורה 
בה כלום, ובפעילויות שלא הייתי בהן היו יורים 

על חברים שלי כמעט תמיד.
"השמירה המיוחדת הזו מאוד השפיעה עלי. 
הרגשתי שהקב"ה ממש מחייך אלי, ובעקבות 
כך החלטתי שאחרי השחרור אלך ללמוד תורה. 
כמה ימים אחרי השחרור התקשר אלי חבר 
מהצבא שלמד במכון מאיר והציע לי לבוא וללמוד 
במכון. זה מאוד הפחיד אותי, אבל באתי וזה 
באמת היה אירוע די טראומטי מבחינתי. פתחנו 
עין אי"ה, ולא הבנתי כלום. אני בן אדם עממי, 
והשפה הייתה גבוהה בשבילי. הרגשתי מאוד זר 
לכל הסיטואציה, אז אמרתי לו שלא מתאים לי 
והלכתי הביתה. תודה לאל, הוא בחוכמתו לא 
התאייש ממני, ואחרי שבועיים הזמין אותי לשבת 
במכון. כנראה הוא ידע מה יכניס אותי פנימה. עד 
היום אני זוכר את ההתרגשות שהייתה לי בשבת 
הזו. שלוש מאות חבר'ה עם בגדי לבן, הריקודים, 
דברי התורה, השירים בסעודות. זה ממש דיבר 

אלי, והחלטתי שאני נותן עוד הזדמנות. שהפעם 
אני מגיע לחודש. בסופו של דבר נשארתי לשלוש 
שנים, ותוך כדי הלימוד במכון גם התחתנתי. 

התקופה הזו שינתה לתמיד את חיי".

אור עולה מן המזרח
"למדתי המון דברים חשובים במכון, אבל אחד 
הדברים החשובים ביותר שעזרו לי להתקרב לה' 
היה שגיליתי שהיהדות היא לא גלותית. היא לא 
קוראת לדלדול כוחות החיים. לפני שהגעתי למכון 
נתקלתי בהרבה אנשים שהיו בבחינת 'צדיק ורע 
לו', אנשים עם תפיסה חלשה וגלותית, ולכן לא 
רציתי להתקרב לתורת ישראל במשך כל חיי. 
הכל השתנה כשנחשפתי לתורת הרב קוק, תורת 
הגאולה, תורת ארץ ישראל, לחשיבות בניין הגוף 
והנפש, השירות בצבא, חשיבות היצירה והעבודה. 
שורה תחתונה, העובדה שהתורה מדריכה את 
האדם לחיות חיים שלמים, היא זו ששבתה אותי. 

כשהבנתי שהקב"ה לא רוצה להגביל אותי, אלא 
שאחיה חיים שלמים, זה שחרר אצלי הרבה 

חסימות ולחץ.
"לאחר שלמדתי במכון במשך תקופה משמעותית, 
הבנתי שכעת אני צריך להפיץ את האור הזה 
הלאה והתחלתי ללמד במכינת אלישע. עוד בעניין 
הזה אוכל גם לומר שבמכון לא צמצמו את המקום 
הספרדי שלנו, כמו שקורה בלא מעט ישיבות 
אחרות, אלא נתנו לו ביטוי משמעותי ומקום 
מכובד. היום, במסגרות שאני מלמד בהן, אני 
משתדל ללכת בדרך הזו. במכון מאיר חיים 
את העניין של 'טעמו וראו כי טוב ה'', בשילוב 
של חיבור אמיתי למסורת שאתה מגיע ממנה, 
ואני משתדל בכל מאודי להעביר את הטוב 

הזה הלאה". 

"הייתי רחוק מהדת 
           כרחוק שמיים וארץ"

סיפור התשובה המופלא של הרב מרדכי )מוטי( חזן 
בוגר מכון מאיר 

אבנר שאקי

"בשלב מסוים במסלול החבר'ה 
התחילו להזמין אותי לשבתות, 
ושם ההערכה שלי לדרכה של 
הציונות הדתית הלכה וגברה. 
ושם ההערכה שלי לדרכה של 
הציונות הדתית הלכה וגברה.
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פנטזיות וחלומות בנישואין א'

חלומות ופנטזיות משמשים לעיתים כמילים 
נרדפות. אבל ההבדל ביניהם תהומי: 

חלומות נועדו להיות מוגשמים. חלומות צומחים 
מתוך המציאות הממשית של האדם ומחברים 
אותו אל עצמו. הם מרגשים, גם אם יש חששות 
וחסימות רגשיות מהלא ידוע והלא מוכר. חלומות 
אלו, לא יניחו את דעתו של האדם, ומידי פעם 
הם יעלו כדי שיגיעו לביטוָים המלא. החלומות, 
הם ה"קול קורא" הפנימי אל האדם, למלא את 

ייעודו ותעודתו בעולם. 
לעומת זאת, פנטזיות מרחיקות את האדם מעצמו 
ומסיטות אותו מהחיים עצמם. פנטזיות נשתלות 
לתוך העולם הפנימי ממקורות חיצוניים, ובאופן 
לא מודע הן הופכות למחשבות מודעות. או אז, 
מתעורר צורך ממשי ליישם אותן, גם כשהן אינן 

קשורות למציאות.
ישנם זוגות רבים שבונים את הקשר על פנטזיות, 
יותר מאשר על חלומות. בפנטזיות, הם מדמיינים 
מציאויות לא ריאליות: "הוא יישא אותי על 
כפיים", "הוא ימלא את כל משאלותי, כי הוא 
אוהב אותי". "אני מנהיג את הבית ועל פי יישק 
כל דבר". "היא תדאג לי כמו אמא שלי ואפילו 
יותר". "הוא יבין לבד מה אני צריכה וידאג לי. 

כי מי שאוהב, יודע מה אני צריכה".
פנטזיות בדרך כלל בנויות בין השאר על סמך:

← התנהלות אוטומאטית מוכרת שגדלנו עליה, 
ללא מחשבה נוספת, אם זה נכון, ראוי, או מתאים 

באופן אישי. 
← על סמך חוויות רגשיות מהסרטים שמשדרים 
שה"זוגיות"  ציפיות  ויש  ריאלית  לא  זוגיות 

מהסרטים תתקיים בפועל. 
מכיוון שאלו פנטזיות לא מציאותיות, 
מפח הנפש והאכזבות הגדולות, בלתי 
נמנעות. הלב נפגע, הכאב גדל ומגיעים 
לתסכולים, להתרחקויות ולמריבות. 

כך קרה לאורן ולסיון. 
אורן הכיר את סיון בלימודי התואר 

באוניברסיטה. מכיוון שאורן סבל מאבא 
שלא נכח בחייו הרגשיים והיה מבקר תמיד 

את אמו, הייתה לו פנטזיה, שכאשר הוא יתחתן, 
הוא יעשה הכל בשביל אשתו, והיא תרגיש עד 
כמה הוא טוב ונפלא. לאחר נישואיהם, הוא ביטל 
את עצמו ודאג למילוי צורכי אשתו. הוא התעלם 
מצרכיו, כי הוא "לא ישחזר את התנהגותו של 

אביו."
סיון גדלה בבית שלא ראו אותה. תשומת הלב של 
אורן "השלימה" לה את החוסר ההורי. היא שמחה 
שמצאה את אורן שיישא אותה על כפיים וידאג 
לכל צרכיה. כך התנהלו להם שנתיים תמימות. 
בשנה האחרונה, אורן חווה משבר בעבודה שפתח 
פתח לשאול את עצמו, מי הוא באמת ומהם צרכיו 
והיכן מקומו בחיים בכלל ובזוגיות בפרט. הוא 
הרגיש כעס לא ברור כלפי אשתו והחל לדרוש 
ממנה יחס. היא כינתה אותו אנוכי וחסר רגש, 

בכך שאינו מתחשב בה יותר כבעבר. הם הגיעו 
אלי כועסים, מאשימים ושבורים. 

הפנטזיה של אורן אינה מציאותית. הוא אינו יכול 
למלא את כל צרכיה של אשתו ובוודאי 
שלא על חשבונו. "אני עושה בשבילה 
כל כך הרבה ואף פעם לא מספיק 
לה. ומה היא עושה בשבילי? כלום!"  
זו לא זוגיות ריאלית ויציבה, כאשר 
אחד נותן והשני מקבל. חסרה ביניהם 
הדדיות ומילוי של הצרכים הבסיסיים 

של שניהם. 
הפנטזיה של סיון, אינה מציאותית, כי היא 
נבנתה על החוסר מהבית, ועל תרבות הסרטים 
המערביים שחיזקו את הצורך בקבלה ללא נתינה. 
"תמיד ראיתי בסרטים שהגבר, הוא זה שמפנק את 
האישה ולא להפך..." כך התבטאה סיון בפגישה, 
בניסיון להוכיח שאורן חייב להמשיך בנתינה שלו. 
סיון ואורן למדו את ההבדלים בין פנטזיות 
לחלומות. הם נעשו מודעים לחוסרים הרגשיים 
שגרמו להם להתנהל מתוך פנטזיות. בפגישות הם 
עובדים על מילוי צורכיהם, מתוך הקשבה לעצמי 

ולשני, מתוך נתינה וקבלה הדדית.
מה מבטאים החלומות בנישואין - על כך בע"ה 

בשבוע הבא. 

לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים 
esteravr@gmail.com - המעניינים אתכם

סוגיות בחינוך
הרב יונה גודמן 

מנהל חינוכי מרכז ישיבות בני עקיבא

טובים השניים
אסתר אברהמי 
יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

שלום רב,
הילד שלי מתלונן שאני כל הזמן 'חופר' לו. 

אך אני רק רוצה בטובתו.
שלום וברכה,

אם ילדך אומר לך מעת לעת "תפסיק לחפור" 
– סימן שאתה הורה למתבגר\ת. האמת, 
תגובתו די מעליבה. בסך הכול רציָת לעורר 
שיח משמעותי עם הבן. אך אצל חלקם, 

שאלה שנתפסת כנוגעת 
בעולמם הרגשי )ולעתים 
מי  "עם  המעשי:  אף 
היית?", "מה עשית?"( 
פסול  חיטוט  נחשבת 

בחייהם האישיים. 
לא  שזה  להבין  עלינו 

אישי. הוא בסך הכול בגיל ההתבגרות בו 
רבים מתבטאים כן. לעתים זה מנגנון הגנה 
הנובע מפחדיו להיפגש עם עולמו הרגשי; 
לפעמים זה פחד מביקורת שלנו על רגשותיו 
ועוד. נוכח תופעה זו עלינו להסיק מסקנות. 
יתכן שאנו מנסים להיפגש עם עולמו הרגשי 
בצורה הנתפסת ככוחנית. לעתים צריך פשוט 
להתנסח אחרת. לדעת כי לא ניתן לחייב ילד 
לשתף רגשית )ראיתי פעם אמא אומרת בפקודה 
לבתה לשתף אותה ברגשותיה. זה לא צלח...(. 

לא לשאול שאלות רחבות מדי.

אימא - תפסיקי לחפור... 

הוא ישב שם, בחדר המעורטל. מולו, מעבר לשולחן 
כהה וכבד ישב מי שצריך לסייע לו, חנוק בעניבה 
רעשנית. העיניים הקטנות מבעד לקימורי הזגוגיות 
של משקפיו, הציצו עליו במבט כזה רשמי שלא 
הבטיח פתרון, אבל זו לו פעם ראשונה שהוא 
מבקר אצל פסיכולוג. אין לו פתרון אחר עכשיו, 
אז הוא נשאר ויהי מה. לפני שנכנס היה בטוח 
שיצא מאצלו חכם יותר, חזק יותר. דיבר ודיבר, 

והמילים שלו קולחות וחוזרות כמו בומרנג 
לאוזניו, ומפליגות איתו אל מקומות וזמנים 

נשכחים. 
זכרונות של חוויות עמומות מימי ילדותו 
החלו פוקדים אותו תדיר ומציקים לו. 
ידע שזהו עוד גל חולף, נחשול מאיים 
שסופו להסתיים במוקדם או במאוחר. 
אבל החליט לשים לזה סוף, אחת ולתמיד.

-
...ככה פתאום, מתוך המסך האפור, אטום משהו, 
בעדו הביט על העולם, היו משתלחות קרניים 
זהובות שצבעו את האוויר בצלילות מוזרה. 
העצמים שמסביב נראו לו בהתחלה חדים וגדולים 
בעוד שהוא היה הופך להיות קטן יותר ויותר עד 
לאיבוד ממדים. אחר כך הכל היה שקוף. גם הוא. 
ככה. במשך כמה שניות שנמשכו עבורו כמו נצח, 
היה נטמע בתוך מרחבים אינסופיים עצומים. 
רק הוא לבדו שט, הכול חולף, זמני, קטן וחסר 
חשיבות. רק הוא - בלי אתמול בלי מחר,  בתוך 

יום שלא מחשיך. בתוך שקט מואר...
"מ-א-י-ר", היה שמו מהדהד ומכה בו כמו גלים 

רחוקים הקרבים ושוטפים. 
"מאיר!"

ובעוד הוא חוזר לממדים הטבעיים היה רעד אוחז 
בכל גופו, האינסוף העצום הזה היה נעשה מאיים 

ממש, כמו שואל: 
"מי אתה מאיר?"

והוא, עד היום, שואל את עצמו, מי אני באמת???
ככל שחלפו השנים, ה"מסעות" פשטו צורה ולבשו 
צורה. לחיים שלו היה תמיד ממד נוסף, כל הדברים 
הממשיים, הפעולות היומיומיות וכל האפיזודות 
שחלפו בחייו, היה להם מן הד ערטילאי. כאילו 

השתקפו בעולם אחר חסר ממדים. 
-

הפסיכולוג יושב ומקשיב, איננו זע, רק 
מהנהן בראשו. "המ... המ.. כן", עיניו 
כמו חסרות מוצא. עד שלפתע הוא 
קוטע, "זהו להפעם" ופותח את יומנו. 
מותיר את מאיר בתוך סערה של מחשבות 
מבולבלות שרק חיפשו מילים, מקום... בו 

ברגע ידע שאליו לא ישוב יותר.
האם ימצא אי פעם פתרון לספינתו הטרופה 
המגיחה מידי פעם מבין גלי החיים, ומבקשת 

לה עוגן?
ואז החל את צעדו הראשון במסע הארוך והמפרך 
של חיפוש עצמו. מסע ארוך שתחילתו בירור מי 
הוא כיהודי, המשכו בבירור המצאותו של אלקים, 
שלב קשה וארוך שדרש ממנו היפוך מוחלט של 
חשיבה... המשכו - מיהו אלוקים ומה הוא רוצה 
מברואיו וסופו של המסע שאין לו סוף – איך הוא, 
מאיר, חי את עצמו, חי את אלוקים, חי את הנשמה 
האינסופית שזעקה מתוכו מיום היוולדו – ואיימה 
להטביעו, איך היא הפכה עכשיו למקור חיים חם 

של אהבה אלוקית השרויה בתוכו...

מבוא
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עלילות פרשיהו עלילות פרשיהו  
yosefeitn100@gmail.com 'כתב ואייר: יוסף מרקוביץ

רוצים לצפות בסדרת האנימציה של פרשיהו? הכנסו לאתר ערוץ מאיר לילדים.
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שאלות בפרשהשאלות בפרשה
1. כמה שנים עובד העבד העברי?

2. מה עושים לעבד עברי שאינו רוצה להשתחרר?
3. מה יש לעשות באבדה שנמצאת ברחוב?

4. מהו שוחד ומדוע אסור לקבל אותו?
5. איזה בעל-חיים ישלח ה' כדי לגרש את הכנעני?

6. מי אמר "נעשה ונשמע"?
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 << פרשת משפטים
העלו את תשובות לאתר ערוץ מאיר לילדים ואולי תזכו בפרס!

שלום ילדים! 
איש אחד קנה מכונת כביסה 
חדשה, ומיד התחיל להשתמש 
בה, אבל מהר מאד המכונה 
קולות  להשמיע  התחילה 

הפעלת לי מכונה שלא עובדת בכלל! תחזיר לי את האיש בכעס אל החנות ואמר למוכר: "מכרת עד שנשמע פיצוץ והיא הפסיקה לעבוד. חזר מוזרים, ויצא ממנה ריח נוראי,  "איך  המוכר:  אותו  שאל  ואז חיברתי את המכונה?" ענה האיש: "שמתי קצת שמן הכסף!"  והמון מיץ לימון,  בדיוק לפי הוראות היצרן, אחרת זה לא יצליח. שגרמו למכונה להתפוצץ…. זה ברור שצריך ללכת ומרכך כביסה, אלא כל מיני חומרים אחרים המכונה לצינור המים, והוא לא שם אבקה של מכונת הכביסה, ולכן הוא לא חיבר את שהאיש בכלל לא קרא את חוברת ההוראות לחשמל והדלקתי"... אז אתם כבר מבינים וקצת דלק, 
 

שבת שלום! וכך נהנה מהעולם בצורה הכי טובה! שהן "חוברת ההוראות" של השימוש בעולם, להשתמש בעולם… אז בואו נקיים את המצוות רק ה' בורא העולם, יכול לדעת איך הכי טוב מצוות: אלו הוראות ההפעלה של העולם! זאת הסיבה שיש לנו בתורה כל כך הרבה 
טוביה

הקלעים? רוצים לקבל מטוביה סרטונים חינוכיים  מאחורי  וגם  )השקטה( ואקטואליים  הווצאפ  לקבוצת  הצטרפו 
"החדר של טוביה"

הפינה של טוביההפינה של טוביה

חיים הצטנן וחלה, ובראשו עלתה שאלה:

אם מה' נגזרה הרעה,

מניין שמותר לבקש מרופא רפואה?

ענו לחיים: מהיכן למדו חכמים שניתנה הרשות לרופא לרפא?

חידה לשבתחידה לשבת

המלצת השבוע
המלצת השבוע

בפרשת השבוע משפטים אנחנו 

קוראים על דיני ממונות ונזיקין.

טוביה מביא כד יקר לצריף, פולקע 

הזיז אותו ממקומו ואסי שבר אותו 

בעת ששיחק בכדור. מי אמור לשלם?

צפו בפרק המרתק "שברת-

שילמת!" מתוך סדרת "אסי וטוביה 

וחברים", באתר!
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עוד לא זכינו לקיים מצות התורה 'שופטים ושוטרים תתן לך'. ודאי זה יהיה, 
אך הדרך ארוכה. עוד לא זכינו שיתקיים משפט מרן הרב קוק, שהמשפטים 
בישראל הם קודש קודשים, הם גילוי אור ד'. ודאי זה יהיה, אך לא מחר. 
אבל זכינו לשלומה של מלכות, "שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים 
בלעו". זכינו למנוע, אדם לאדם זאב, Homo Homini Lupus, הדאגה של 

הפילוסוף הפוליטי ג'רמי בנת'ם. גם על זה יש להודות לד'.
אבל אם נכונה השמועה כי התיק נגד השוטרים שערכו מרדף אחרי הנערים 
ייסגר, ואדרבה יוגש כתב אישום נגד אותם הנערים, בגלל סיכון חיי אדם 
בנתיב תחבורה )ריק!( ועבירות אחרות – אז חייבים אנחנו לומר שבתור 

אזרחים של מדינה מתוקנת, לא לזה קיווינו.
הרי סוף סוף מת אהוביה זצ"ל. גם אם יוכרע שחטא ופשע – מה שטרם 
הוכח – ודאי לא מגיעה לו מיתה. וכאשר אדם מת יש לחקור ולחקור, גם 

אם ברור שאי אפשר להאשים זולתו.
וכאן מהרגע הראשון היתה התעלמות מכוונת מחקירת השוטרים, והעניין 

נסחב שנה שלמה, ולא נחקר כלל.
כולם, גם נלהבים וגם מתונים, גם ימניים וגם שמאלניים, גם דתיים וגם 
חילונים, כולם מודים שנער נהרג. כולם מודים שהיו במשטרה גרסאות 
סותרות של האירוע. כולם מודים שהיה מרדף מסוכן שלא לצורך. כולם 
מודים שהשוטרים לא כתבו דו"ח מיד. כולם מודים שבאופן חריג מאוד 
ראש מח"ש שיחררה את השוטרים מחקירה באותו ערב. כולם מודים שהם 
נחקרו רק אחרי שלושה ימים, וזאת בגלל דרישת הבג"ץ. כולם מודים שיש 
דו"ח בוחן תנועה שמכריע באופן חד משמעי שניידת המשטרה נגחה את 
רכב הנערים. כולם מודים שניגוח הוא מעשה מסכן חיים בסבירות גבוהה. 
כולם מודים שיש שאלה גדולה לאן נעלמו המצלמות שהיו בזירה ומדוע 
נמצאה מצלמה שנמחקה. כולם מודים שהשוטרים לא חיפשו כראוי תחת 
הרכב ושאהוביה נמצא רק אחרי 40 דקות. כולם מודים שדמויות ממשרד 
המשפטים ומח"ש הדליפו שיש ביקורת ותמיהה חמורה על התנהלות התיק. 

מתוך כל השתיקה הרועמת הזאת, יוצאת זעקה נוראה.
אנו יודעים שהשוטרים אינם בתכלית השלמות. אף אחד אינו שלם. אנו 
יודעים שהמשטרה עושה עבודת קודש חשובה. אבל אף אם נאמר ש-99% 
תקין ו-1% לקוי, הענין צריך תיקון. אמנם כל דבר נדון על פי רובו, אבל 

אין מצוה מכבה עבירה ואין עבירה מכבה מצוה.
אין זה מכבודה של המשטרה, להסתיר את האמת, ולעקם את היושר. אם 
היתה טעות, כבודה הוא להודות. יהודה טעה והודה. דוד טעה והודה. זה 

לא הוריד מכבודם, אדרבה זה העלה את מעלתם.
צדק צדק תרדוף.

מנזקי הפוסטמודרניזם
בין אהוביה למשטרה

על סדר היום
 הרב שלמה אבינר

נעים להכיר 

יחיד ומיוחד – למה דווקא כאן  המגורים ברמלה מהווה 
חשיבות ציונית במעלה עליונה. החיכוך היום יומי עם הציבור 

הרחב מייצר אפשרות לעשייה כמעט בכל רגע.
ברמלה העשייה משלבת בין יישוב הארץ בצורה אקטיבית, לצד תרומה 
לקהילה ופעילות לזהות יהודית. ישנם אזורים בהם יש חשיבות עליונה 
לרכישת בתים וגאולת קרקעות. וישנם אתגרים של חינוך, חיזוק מסורת 
ישראל, ועבודת פנים אל פנים עם הציבור. כל אחד מקהילת הגרעין מוצא 
את המקום המתאים לו מבחינת מקום המגורים, סגנון העשייה והיקפה.

מעשה שהיה לפני עשור, בחור, תושב רמלה, שאביו ערבי 
ואימו יהודיה, התחיל להתקרב ליהדות... לאחד מחברי הגרעין 
הייתה חנות של תשמישי קדושה בשוק. אותו בחור הגיע לקנות אצלו 
מזוזות ומצא אצלו כתובת. הוא היה מגיע כל בוקר לפני העבודה להניח 
את התפילין של בעל החנות ופעם בשבוע היה מגיע עם דף עם המון 
שאלות ובעל החנות היה עונה לו בסבלנות על כל שאלה. בעזרתו הבחור 
חזר בתשובה, הקים משפחה דתית מקסימה והוא אב לכמה ילדים 
שגרים ברמלה. כך הוא אמר: "אם לא היה קם הגרעין ברמלה, לא הייתה 

לי כאן כזאת משפחה נפלאה".

עם הפנים קדימה / מה יהיה? אנחנו מתפללים 
שהקב"ה ייתן לנו כוחות להגדיל את הפעילות לחוסן וזהות 
יהודית בעיר וכן להמשיך את העשייה המבורכת בכל התחומים מתוך 

ענווה, לב פתוח ושמחה אמיתית.
אנחנו רוצים לגדול עם עוד משפחות איכותיות על מנת שנוכל להוסיף 

טוב לכל מה שקורה כאן!
רמלה. דווקא עכשיו. מזומנים להיות חלק. 052-6071789

גרעינים תורניים מעוניינים להופיע בפינה? פנו אלינו למייל.....

הכירו את הגרעין התורני ברמלה
כור כור גגררעעינייני

אזכרה
ביום חמישי ב' אדר א' 3/2 נתייחד עם זכרו של בננו ואחינו היקר

אבשלום שושני ז"ל
נתכנס בשעה 19.30 באולם ביה"כ 'אוהל יצחק' רח' קוסובסקי 

שם יוקרן סרט על אבשלום.
למחרת ביום שישי נעלה לקברו בהר הרצל בשעה 10.00

ניתן להתקשר למשפחת שושני ולקבל קישור לזום

המשפחה

פרויקטים
מדרשה לזהות יהודית, רבני 

קהילות, חלוקת סלי מזון, בתי 
מדרש ערב, מרכז משפחה 

לייעוץ, בית תמחוי ועוד.

כבוד הרב
 הרב יוסף ישראלי

פז"ם 

 16
לא סופרים שנה

 100 משפחות ויותר

נשים יקרות!
הנכן מוזמנות לשיעור לכבוד ראש חודש אדר א' 

מפי הרבנית נעמי בן נתן בנושא:

  עבודת ה' של האישה לשמוח במי שאני?!
השיעור יתקיים בזום של ערוץ מאיר 

ביום רביעי א' אדר א' ב 20:30 מזהה פגישה: 5551115455


