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יהדות באהבה
מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

גליון 1347

"עמדותינו ועקרונותינו" 
 40 שנה לפטירת הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

אין עומדים על דעתו של הרב אלא רק לאחר ארבעים שנה לפטירתו. הרצי"ה זצ"ל הסתלק 
לישיבה של מעלה לפני 40 שנה. במאמרו "עמדותינו ועקרונותינו" שנכתב בשנת תש"ט, כתב: 
"קירוב המעשים והלבבות, ואיחודם של נושאי האמונים לדגל ישראל המקורי... הוא מכשיר את 

קרקע הקודש של התגלות 'אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'."
נכון לעכשיו, אין ספק שאיחוד כלל הציבור הדתי והחרדי כאחד, יש בו צד של קידוש ה', ויש בו 
לחזק את הצביון היהודי של מדינת ישראל. אבל יש להיזהר שהאיחוד של הציבור הדתי והחרדי 
יבוא מתוך גישה אידיאליסטית כללית ולא גישה אינטרסנטית צרה. גם מקימי מגדל בבל התאחדו 
אבל במטרה לעשות להם ֵשם, כלומר לא לשם שמים. הציבור הדתי בכללו צריך להתאחד ויכול 
להתאחד ותהיה לו סיעתא דשמיא אם יקח על עצמו את המשימה הלאומית החיונית כל כך 
של חיזוק רוח האומה בכללותה ע"י הנחלת היהדות וקירוב לה' יתברך בלא כפיה ובדרכי נעם, 
באהבה ובאמונה לכול. שהרי כל ישראל אחים הם וכל ישראל ערבים זה לזה, ולא רק מהצד 
הקיומי והבטחוני אלא גם מהצד הרוחני החינוכי והתרבותי. ולא ירחק היום ונראה עין בעין 'הנה 

מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד'.
מהמצפה לישועה השלמה

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

סגנית ראש העיר בביקור מרגש במכון אורה // מהנעשה במכון מאיר
הגב' חגית משה, סגן ראש העיר ירושלים, ביקרה במדרשת 'אורה' לבנות ונפגשה עם הצוות החינוכי. 
הרבנית גאולה נסים, שבראש המחלקה הישראלית, הרבנית טליה קלמוס בראש המחלקה לדוברות 
צרפתית, והרבנית גאולה נחמן בראש המחלקה לדוברות ספרדית. חגית משה שוחחה עם הבנות, רובן 
בגילאי עשרים, וביניהן בעלות תשובה שבאו להתחזק ביהדות ולמצוא את עצמן ודרכן בחיים. הרב דב 
ביגון, ראש מכון מאיר, סיפר שמדרשת 'אורה' קיימת למעלה מ-47 שנים, ועברו בה אלפי בנות שספגו 
לתוכן את הרוח המיוחדת של יהדות באהבה, רוחם של הראי"ה והרצי"ה קוק זצ"ל, וזכו להקים בתים 
נאמנים לתפארת. כן בירך את הגב' חגית משה שפועלת רבות לחזק את ירושלים בכלל, ואת הציבור 

הדתי לאומי בפרט, שתמשיך בפועלה הברוך, וזכות זו תעמוד לה. "בזכות מכון מאיר 
נדבקתי בתורה 

הגואלת, וזה כיוון 
את כל חיי"

ראיון עם אפי איתם
אבנר שאקי | 4

הרב דב ביגון ומשפחתו מודים לכל מי שהגיע לנחם אותם על פטירת הרבנית נאוה ע"ה. הניחום 
והסיפורים הרבים על מעשיה וחסדיה של הרבנית חיזקו אותנו, וזכות מצות גמילות החסדים 

שבניחום תעמוד לכם ולמשפחותיכם.
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מכון מאיר

פריצת המעגל תיקון לחטא העגל

יש מדענים הטוענים כי התורה מיושנת והמדע הולך ומתפתח, ואינם עולים בקנה אחד, הייתכן?

פרשת כי תשא מספרת על החטא הגדול ביותר 
בהיסטוריה – חטא העגל.

מהו חטא העגל?
יציאת מצרים לימדה את העולם שניתן 

לצאת מהשעבוד למצרי הטבע. הטבע 
מבוטא בעיגול, מציאות סגורה שלא 
מביאה לשום מקום. אין זה פשוט 
ישנה  הטבעי;  מהסחרור  לצאת 
להתבסס  לאדם  מולדת  נטייה 

באזור הנוחות של המעגל המוכר 
והקיים. לכן, כאשר משה רבנו עולה 

להר סיני, עם ישראל מדמיין למצוא את 
סיפוקו ב'עגל מסכה', מציאות של בעל חיים 
תמים הנע במעגלים, אובייקט נגיש ונוצץ מזהב 

שיוצר מסכה בין האדם לבין שאיפותיו להתקדם 

הלאה. זהו חטא שמבטא חולשה שקיימת אצל 

כל אחד ואחת. להתמכר להרגלים; לחשוב 

שאני ואפסי עוד. תיקון חטא העגל זוהי 

היכולת להמשיך לצאת ממצרים, לפרוץ 

את החולשות וההרגלים ולעלות להר 

סיני. בשנתיים האחרונות למד העולם 

כולו לא להיות זחוח ושאנן. מגפה 

שטלטלה את המעגלים של חיינו היא 

פתח לתיקון. שנזכה בעז"ה.

לדבר תורה מצולם שבועי נא לשלוח וואטסאפ 
ל0545753771

אורות הפרשה
חטא העגל והקורונה  הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

אין ולא יכולה להיות סתירה בין התורה למדע. מי 
שאומר אחרת אינו מבין לאשורם או את התורה 
או את המדע, ולרוב אינו מבין את שניהם. מדענים 
מּוטים, בעלי אג'נדה כפרנית שאיש אינו יכול 
להזיז אותם מדעותיהם, תמיד היו. ולהבדיל, גם 
בעולם התורה יש כאלה שאינם יורדים לעומקה 

של תורה, ומסתפקים ברובד הפשטני שלה.
רבות מהטענות הנראות כסותרות את התורה, 
מתגלות במבט בוחן כמכוונות לעומקה של תורה. 
הרב קוק זצ"ל כותב שצריך להאמין בלב שלם, ובו 

בזמן גם לחקור את האמונה במבט אובייקטיבי 
לחלוטין:

כח האמונה צריך שיהיה שלם כ"כ כאילו אין 
לו שום אפשריות של מחקר, ולעומת זה צריך 
שיהיה כח החכמה כ"כ מעולה ומזורז כמו לא 
היה כלל כח של אמונה בנפש. )אורות עמוד קסז(

ה', המתגלה דרך העולם הטבעי, הוא אותו ה' 
המתגלה לנו בתורה. ממילא כל 'סתירה' בין 
התורה לעולם, היא רק למראית עין חיצונית. 
חז''ל ממשילים את בניית הקשר בין האדם 

לתורה לבניית הקשר בין 
איש לאשה, לאשה מיוחדת 
הנחבאת בארמון, שצריך 
להשקיע מאמצים מיוחדים 
כדי להצליח לקשור עימה 
קשר ולהבין את רמיזותיה. 
את  למצוא  נזכה  האם 
עומקה של התורה? האם 
נקלוט את רמזיה ונבנה את 

אמונתנו בצורה הנכונה?

מדברים אמונה
תורה ומדע הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

השבת אבדה
האם ניתן להשתמש בחפץ שהוכרז 
עליו זמן רב, ולא נמצאו בעליו?  

אופניים שנמצאים ליד בית הכנסת 
כבר שנה לפחות, הוכרז עליהם 
הפורומים  בכל  רבות  פעמים 
הרלוונטיים, ואף אחד לא בא 
לקחת. חלה עדיין חובת השבת 
אבדה? ומה לעשות איתם בפועל?    

תשובה: הגמרא במסכת בב"מ קובעת 
שאדם שמצא תפילין יכול להעריך את 

שווים ולהשתמש בהם. הגמרא מנמקת את 

ההיתר בכך שתמיד ניתן לקנות תפילין. גם אם 

התפילין יתקלקלו במהלך השימוש, יהיה ניתן 

לפצות את הקונה בתפילין חדשות. דברי הגמרא 

נפסקו בשולחן ערוך )רס"ז כא–כד(. אף שהגמרא 

מדברת על שימוש של מצווה, הפוסקים התירו 

להשתמש גם בחפצים נוספים שניתן לקנותם 

בקלות. הפוסקים טענו, שבדרך כלל המאבד 

ישמח לקבל כסף כדי לקנות את אותו המוצר 

מהסוג החדש שנמצא בשוק. בנוסף, רבים מן 

המאבדים לא מחפשים אחר אבדותיהם כלל 

)וכן במשפטי התורה, ג' ו(. לכן, אם מדובר 

בחפץ שלא ניתן לקנותו או שהוא 

חפץ אישי, אסור להשתמש בו. אך 

אם מדובר בחפץ שניתן לקנותו, 

ניתן להשתמש בו אחרי הכרזה של 

כמה חודשים באופן הבא: המוצא 

יצלם את החפץ או ירשום את פרטיו 

וישים את התמונה במקום ברור. אם 

המאבד יבוא, המוצא יחזיר לו את החפץ. 

ואם החפץ יתקלקל, יקנה לו חפץ חדש.  

פינת ההלכה 
הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון

שעור לנשמה 
ההמלצה השבועית שלנו בערוץ מאיר

שאלות ותשובות 
עם הרב שלמה אבינר

איך מדברים בהתבודדות? האם זיהוי 
התכלת אמיתי? מדוע שכר ועונש 

בתורה לא תמיד מתקיים? שו”ת עם 
הרב שלמה אבינר

< חפשו את השיעור ביוטיוב, באפלקציה 
או באתר ערוץ 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:
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   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

במלאת 40 שנה לפטירת רבנו הרב צבי יהודה  הכהן קוק זצ"ל

�פריית חוה יוצאת במכירה מוקדמת*
של �דרת 4 כרכי� על חייו ומשנתו

השימוש בתמונה נעשה עפ"י סעיף 27א לחוק זכויות
יוצרים תשס"ח-2007. אתה הבעלים?  צור קשר!

ניתן להזמין בטלפון: 02-9973168
www.ChavaBooks.co.il :או באתר

לכל ה�טבלבד!₪150
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המפרשים דנים רבות כיצד להבין את מעשיו 
של אהרן הכהן במעשה העגל, מדוע לא 
מנע מהם את המעשה הנורא הזה? וכאשר 
רואים שאהרן נענש על-כך במות שני בניו 
נדב ואביהו, מתחזקת הדעה שאכן מעשיו 

לא היו רצויים.

בא הנצי"ב ומאיר לנו הארה גדולה בהבנת חטא 
העגל ומעשיו של אהרן, אומר הנצי"ב, לאחר מתן 
תורה נצטוו ישראל "לא תעשון איתי אלוהי כסף 
ואלוהי זהב לא תעשו לכם". אזהרה זו היא נוספת 
על מה שנאמר בעשרת הדברות "לא יהיה לך 
אלוהים אחרים על פני" שאזהרה זו היא איסור 
עבודה זרה ממש. ובא הציווי 'אלוהי כסף וזהב לא 
תעשו' ללמד, שאסור לעשות איזו צורה כאמצעי 
לבקש צרכינו מאת ה'. יש זמנים שזה אפשרי 
כמו שה' אומר 'הנה אנכי שולח מלאך', כלומר 

רק כאשר הקב"ה היה קרוב לישראל כפי שהיה 
באמת עם משה, אז אסור לבקש בקשותינו דרך 
המלאך, אבל כאשר השגחתו עלינו ע"י מלאך, אין 
זה חטא לבקש מהמלאכים שיבקשו עלינו רחמים 
מה'. "אבל כל זה בקשה בעלמא ולא לעשות צורה 
ופסל שהוא קבוע לקבל מה' ולתת לנו... ועל 
זה הוזהרנו אחר עשרת הדברות לא תעשו איתי 
אלוהי כסף וזהב". אזהרה זו, אומר הנצי"ב, עדיין 
לא הייתה ידועה לא לישראל ואף לא לאהרן כי 
היא נאמרה לאחר מתן תורה ופרשיות תרומה 
ותצוה. לכן לא ידעו ישראל ואהרן שאסור לעשות 
אלהי זהב שיבקשו ממנו שיהא מבקש צרכי ישראל 
מה'. וזה מה שאהרן ניסה ליצור איזה אמצעי 
שעל ידו יבקשו צרכיהם מה' ואין זו עבודה זרה.
בני ישראל לוקחים את נזמי הזהב יוצרים עגל 
ואומרים "אלה אלוהיך ישראל", אומר הנצי"ב כי 
לחלק קטן מהעם "הגיע קלקול גדול, שהאמינו 

שהקב"ה מסר בזה הצורה העליונה שהוא כח 
שור, כל הכח שיהא הוא עושה בעצמו, וזהו 
עבודה זרה ממש". כאן חל הקלקול שאהרן לא 
התכוון אליו, ובאמת הוא היה צריך לקחת את 
העגל ולשבור אותו, אך הוא חשש שיהרגו אותו 
ואז המיעוט הזה ישבש את דעת העם ויגרום 
להם לעבוד עבודה זרה כי עבירה גוררת עבירה. 
"על כן תפס את הרע במיעוטו לקיים את העגל 
ולמרות שידע שהוא לא ינקה מעונש כי גרם בכך 
לכמה אנשים לבוא לעון עבודה זרה מכל מקום 
מסר אותו הצדיק נפשו ונשמתו בשביל אהבת 
ישראל..." כמו שאדם שמתגלגל על-ידו זכות 
הרבים הוא מקבל שכר גדול, כך מי שמתגלגל 
חטא הרבים  על ידו אפילו אינו עושה דבר, מכ"מ 
הוא נענש ע"ז גם כשלא התכוון, ולכן נענש במות 

נדב ואביהו.
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הנהגת ה' המופלאה המצמיחה את השושנה מתוך החוחים
שני דברים בפרשה עשויים מבשמים, שמן המשחה 
וקטורת הסמים. הבשמים של שמן המשחה 
נמצאים גם בקטורת כפי שנאמר "ובשמים לשמן 
המשחה ולקטורת הסמים".1 ראש הבשמים הוא 
בושם המור. "ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור 
חמש מאות". תרגום אונקלוס על מר דרור הוא 
"מירא דכיא". חז"ל במסכת חולין2 אומרים שכאן 
נרמז שמו של מרדכי בתורה. וכן מובא בתרגום 
על המגילה שמרדכי נקרא בשמו משום שנמשל 

ל"מירא דכיא" )מור טהור(. 
לפי הרמב"ם3 מקורו של בושם המור הוא בחיה 
מהודו. "המור הוא הדם הצרור בחיה שבהודו 
הידוע לכל שמתבשמין בו בני האדם בכל 

מקום". המור הוא בושם שבא מחיה 
טמאה והפך לראש לבשמים שבשמן 
המשחה. החתם סופר4 כותב שכמו בושם 

המור כך גם מקורו של מרדכי היה טמא. מרדכי 
יצא משמעי בן גרא שקילל את דוד קללה נמרצת. 
והפער ביניהם חמש מאות שנה כמו משקלו של 
המור דרור שהיה חמש מאות. מרדכי מיוחס 
במגילה לשלושה אנשים מרדכי בן יאיר בן שמעי 
בן קיש. נראה שהכוונה לשמעי בן גרא וכך אכן 
מתרגם התרגום למגילת אסתר. המגילה מדגישה 
את הקשר של מרדכי לשמעי ואף על פי שעברו 
מאות שנים היא מדלגת על כל הדורות באמצע 
ומייחסת את מרדכי ישירות אליו. ייחוס זה מלמד 
שהכוחות הרעים שהתגלו בשמעי התבשמו, ודווקא 
הם היו המנוע הדוחף להופעת כוחו המיוחד של 
מרדכי לגאול את ישראל. אותה בחינה מתרחשת 
גם בנס פורים, שגם הוא התחיל מדבר טומאה. 
גזירת המן לא באה במקרה על ישראל אלא קדם 
לה חטא של ישראל. "שאלו תלמידיו את רבי שמעון 
בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל 
שבאותו הדור כליה, מפני שנהנו מסעודתו של אותו 
רשע או מפני שהשתחוו לצלם".5 מקורו של פורים 
הוא אפוא אירוע טומאה, חטא שחטאו ישראל, 
וחטא זה התהפך להצלה מופלאה ולשמחה גדולה. 
גם בקטורת כאמור נמצא בושם המור שהוא בושמו 
של מרדכי. כוחה של הקטורת הוא לחבר אליה גם 

את החטאים של ישראל ולהפיק מהם ריח טוב. 
החלבנה שריחה רע רומזת לפושעי ישראל, וכאשר 
היא מתחברת לשאר הסממנים היא מתבסמת 
ומדיפה ריח טוב כחלק ממכלול הקטורת. ויתרה 
מזאת בכוח ריח הקטורת ובשמיה לתקן גם את 
הרשע היותר חזק וקשה שקיים בעולם. הרב קוק6 
כותב שאמנם מתחת השמיים אין לעמלק תיקון, 
"מחה תמחה את עמלק מתחת השמיים". אך 
יש בחינה שהיא מעל השמיים מעל הנפילות 
תיקון.  יש  לעמלק  גם  שם  והפגמים 
והקטורת שמעורב בה בושם המור הרומז 
למרדכי מסוגלת לתקן גם אותו. לכן 
חלבנה גימטרייה "המן". אפילו עמלק 
שמיוצג בהמן מסוגל להתבסם ולבוא 

לתיקונו על ידי כוחה של הקטורת. 
גאולת פורים קשורה בקשר עמוק לריח. 
מלבד מרדכי שנקרא על שם בושם המור, גם שמה 
של אסתר נקשר בריח שנקראת הדסה על שם 
ההדס המפיץ ריחו. וכן לפי האר"י הקדוש חודש 
אדר שבו חל פורים הוא כנגד החוטם בגוף האדם 
שהוא אבר ההרחה. עם ישראל נמשל במגילת 
אסתר לשושנה. "שושנת יעקב צהלה ושמחה". 
גם לשושנה יש ריח, אמנם יש בה גם קוצים 
וחטאי ישראל משולים לקוצים שבשושנה. הרב 
חרל"פ כותב שדווקא דקירות הקוצים הם אלו 
שגורמים לריחה של השושנה להתגבר. "שהשושנה 
כל זמן שהקוץ דוקר בה מריחה היא יותר".7 
בפורים מתברר שגם החטאים אינם יוצאים 
מאחדות ה', וגם מהם עתידה לצאת ברכה וריח 
טוב לעולם. כמו שנס פורים עצמו נולד מחטא 
וכמו בושם המור שיצא מחיה טמאה והפך להיות 

ראש לבשמים.

1. חומש הגר"א
2. קלט.

3. כלי המקדש א, ג
4. תורת משה ד"ה "בשמים".

5. עפ"י מגילה, יב.
6. מידות הראי"ה אהבה, ו

7. מי מרום תצוה

העמק דבר

עומק הפרשה

 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

 הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר

מסירות נשמתו של אהרן על עם ישראל בחטא העגל  

בושם המור ופורים

העיקר הארבעה עשר
הרמב"ם מיפה שלושה עשר עיקרי אמונה. 
לעתים נדמה כי חלק מהנוער ניסח עיקר 
חיי  כן,  אמנם  החבר'ה".  "קדושת  נוסף: 
חברה מגובשים הם ערך חשוב, אך לעתים 
זה מתפרש בצורה מעוותת. את הבעייתיות 
שבהעלאת ערך החברה נדגים בשני תחומים. 
ראשית, פעמים מתכנסים קבוצה של בני 
נוער לפעילות שגרתית. חלק קטן מחבריהם 
בוחרים לעסוק בהתנהגויות סיכוניות שאף 
אינן נעימות לסובבים: עישון סיגריות, שתיית 
משקאות חריפים, ועוד. אף כי דעתם של רוב 
חברי הקבוצה אינה נוחה מעשייה זו הנעשית 
במחיצתם ובמקום פועלם, אין הם מפרים 
את העיקר של "קדושת החבר'ה" ואין הם 
מעיזים לבקש מהם לחדול או להתרחק. 
בדוגמא שנייה וקשה יותר, יודעים צעירים 
כי חברם עומד לבצע פעילות המסכנת אותו 
בצורה ממשית: החל מטיול מסוכן נטול אמצעי 
אבטחה וכלה במקרי קצה של צעיר המשתף 
בנטיותיו האובדניות. פעם אחר פעם פוגשים 
צעירים שידעו מראש, אך לא עירבו מבוגרים 
"כי הבטחנו לחבר לא לספר". הם יכלו למנוע 
אסון אך לא עשו כן עקב קדושת ערך החבר'ה. 
חובתנו החינוכית היא ללמד את ילדינו כיצד 
ערכי חברה בריאים דווקא מאפשרים לרוב 
לבקש מהמיעוט לחדול ממעשים לא רצויים, 
ובעיקר כיצד חברות אמת מביאה לעתים 
להבנה כי חייבים 'לשבור' אמון ולרוץ לספר 

למבוגר – למען החברות והחבר גם יחד.

סוגיות בחינוך
הרב יונה גודמן 

מנהל חינוכי מרכז ישיבות בני עקיבא
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משפחתיות

כמה פעמים הזכרנו את שני האל"פים – אהבה 
ואמונה. במובן דקדוקי לשוני אמיתי, לביטוי 
אמונה יש שייכות, מפגש והזדהות עם המושג 
אמון. יש הרבה מדרגות באמון. אמון פירושו - 

יחס בין אדם לחברו, יחס חיובי, יחס 
אהדה. חוסר אמון הוא חוסר יחס. 

המצב הטוב, האידיאלי, הבריא, 
הנורמלי – הוא אמון. ובאמון 
עצמו יש כמה מדרגות. יש אמון 
שטחי, קטנוני, חלש, ומעל זה יש 
אלפי מדרגות באמון, עד שייכות 

ודבקות. מתוך כך נפגשים באהבה. 
קודשים"1,  קודש  השירים  "שיר 

האהבה האלוקית הגדולה הכלל עולמית. 
ויש גם אהבות קטנות. כל אהבה במובן הטוב 
והישר, אפילו קטנה, היא ניצוץ, חלק מהאהבה 
האלוקית הגדולה. כמו כן, אמונה קטנה, באופן 
טוב, לא מקולקל ולא מסובך, - שייכת לאמונה 

הגדולה. האמון בצד האנושי החברתי הוא 
ניצוץ וחלק מהאמונה המקפת עולמים, והוא 
מתקרב אליה. ב'שבע ברכות' אומרים: "אהבה 
ואחווה ושלום ורעות", ומתוך כך אמון. המצב 
הנורמלי והאידיאלי במשפחה הוא יחס 
של אמון, ישרות, קביעות, שייכות, 
טהרת היחסים. שלום במשפחה, 

שלום בין איש לאשתו.
ההנחה  היסוד,  את  קבענו 
וההכרה הזאת באופן חיובי; אחרי 
והאהבה  האמונה  את  שקבענו 
הזאת וההיקף הזה בכללות המון 
היצורים בעולם כולו ובעולמים כולם, 
יש מתוך כך המשכה קווית ישרה בסדר 
היחסים החברתיים והמשפחתיים; קבענו את 
הסדר החברתי והמשפחתי, הנורמלי והאידיאלי. 
"ויברא אלקים את האדם בצלמו"2, והוא מקיף 
את כל הבריאה וכל העולמים כולם. החברה 

האנושית מיוסדת מתאים של המשפחתיות. 
ואותם חלקים של הכלל, של כלל האנושיות 
וכלל החברה, שייכים לכללות כל העולמים וכל 

היצורים. זה עניין מציאותי הגיוני.
 אבל לפעמים יוצאים מהחושך לאור, או מהאור 
לחושך. לעומת האמון המשפחתי, ייתכן אי-אמון 
משפחתי, שלילה, חושך – וזה הרס וחורבן. כמו 
שהאמון המשפחתי הוא המשך של האמון הגדול 
המקיף עולמים, של האמונה בכללות העולמים, 
- יש להבין ולהכיר שההיפך ממנו, אי-האמון 
המשפחתי, מביא זעזוע והרס במערכה של אמונת 
עולמים, שייכות עולמים. אהבה ואחווה כוללים 
את כל הבריאה כולה ואת כל המין האנושי כולו, 
ומתוך כך גם את המשפחתיות. היא חלק של 

השלשלת הגדולה3.

1. מסכת ידים פרק ג' משנה ה'.
2.  בראשית א' כ"ז.

3.  ע"פ שיחות הרצ"י ישראל ותחיתו פרק כ"ו עמ' 187-190. 

מתורת הרב צבי יהודה
מעלתו האדירה של האמון בבניין החיים הרב דוד לנדאו

פרשיית השימוש בתוכנת 'פגסוס' במשטרת 
ישראל לריגול אחר אזרחים, מחוללת סערה, 
ובצדק. מבלי להיכנס לעומק צדדי החקירה 
והשלכותיה, אבקש בשורות הבאות להתבונן 
בהיבט החברתי והנפשי שמעוררת בנו הפרשה 
הזאת. מה כל כך מסעיר אותנו בה? השאלה 
הזאת רק מתעצמת בעידן בו רוב המידע עלינו 
זמין לכל דורש וחשוף לענקיות הטכנולוגיה 
ברשתות החברתיות. אז אם בלאו הכי כולם 
יודעים עלינו כל כך הרבה, מה בכל זאת מפריע 

לנו כשמישהו מנסה לרגל אחרינו?

מעניין להתחקות אחרי השורש של המילה לרגל 
שבאופן לא מפתיע קשורה למילה לרכל. וכך כתב 
יָך"  ַעֶמּ רש"י בפירושו לפסוק "לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ְבּ
ֵחי  ּלְ ל ְמׁשַ ּכָ ם ׁשֶ )ויקרא יט, טז(: "ֲאִני אוֵֹמר ַעל ׁשֵ
י ֵרֵעיֶהם  ָבּתֵ ֵרי ָלׁשוֹן ָהַרע הוְֹלִכים ּבְ ְמָדִנים ּוְמַסּפְ
ר  ְמעּו ָרע, ְלַסּפֵ ׁשְ ּיִ ְראּו ָרע, אוֹ ַמה  ל ַמה ּיִ ְלַרּגֵ
ּוק, ִנְקָרִאים הוְֹלֵכי ָרִכיל — הוְֹלֵכי ְרִגיָלה...  ׁשּ ּבַ
תּוב  ֵאין ּכָ ּלֹא ָמִצינּו ְרִכילּות ׁשֶ ּוְרָאָיה ִלְדָבַרי, ׁשֶ
ת  ֶ ְלׁשוֹן ֲהִליָכה, לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל, הְֹלֵכי ָרִכיל ְנחֹשׁ ּבִ
ׁשוֹן  ַהּלָ ּוַבְרֶזל )ירמיהו ו'(... ְלָכְך ֲאִני אוֵֹמר ׁשֶ
ִגיֶמ"ל...". אז  "ף ֶנֱחֶלֶפת ּבְ ַהּכַ ל, ׁשֶ הוֵֹלְך ּוְמַרּגֵ
מרכל הוא למעשה מרגל. אדם המעביר מידע 
ממקום למקום. אז בואו ננסה לגלות יחד את 

סוד הריגול. אבל אל תגלו לאף אחד...

תוכו רצוף אהבה
אחד מספרי החסידות החב"דיים האהובים עליי 
הוא הספר 'דרך מצוותיך' לאדמו"ר ה'צמח צדק', 
האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חב"ד 

)נכדו של רבי שניאור זלמן מליאדי, האדמו"ר 
הזקן זיע"א, מייסד חסידות חב"ד(. הספר הזה, 
המבאר את מצוות התורה בעמקות מפליאה, 

יסודות  לפענח  מעמיק 
נפשיים ורוחניים העומדים 

בבסיס המצוות. 

ישראל,  אהבת  במצוות 
נוגע ה'צמח צדק', ביסוד 
שכולנו  עמוק  פסיכולוגי 
מכירים היטב: אנו מביטים 
שונה  באופן  אחרים  על 
מהאופן בו אנו מביטים על 
עצמנו. כאשר אנחנו רואים 
אנו  מפשל,  אחר  מישהו 
מתייחסים לדברים באופן 
עובדתי. לדוגמא: 'הנה, היא 
שוב פעם איחרה בחצי שעה 
לאירוע המשפחתי'. אנו לא 

חושבים אוטומטית שכנראה היתה לאיחור סיבה 
מוצדקת כלשהי.

את עצמנו, לעומת זאת, אנו רואים באור שונה, 
למרות שאנו מכירים טוב יותר מכולם את 
החסרונות שלנו. את הפשלה שלנו אנו רואים 
דרך הפריזמה של האהבה לעצמנו, שמכסה על כל 
פשעינו ומוצאת להם הצדקה. ובלשונו: "הכוונה 
שאין החוב תופס מקום אצלו כלל להתפעל מזה 
וכאילו אינו רואה אותו כלל כי מפני האהבה 
הגדולה אשר הוא אוהב מאוד את עצמו על 
כל פשעיו שיודע בדעתו תכסה האהבה" )דרך 

מצוותיך עמ' כט(. 

מישהו  כאשר  שלנו.  למרכל-מרגל  ובחזרה 
חודר לעולמנו הפרטי האינטימי ומביט עליו 
מתוך מגמה לחשוף צדדים מכוערים שיגרמו 
להכשלתנו, הוא מביט עלינו 
מאחור. להביט מאחור זה 
להביט בצדדים הלא טובים 
ולהתייחס אליהם כמרכז 
האישיות שלנו. ובצדק שרו 
חברי "הכבש הששה עשר": 
"מי שמביט בי מאחור לא 
יודע מי אני". ולהיפך, להביט 
פירושו  מלפנים  במישהו 
להביט במה שפנימי, במה 
שמהותי ולא במה שחיצוני. 
שיודע  אוהב,  מבט  זהו 
להסביר תמיד למה למרות 
הפשלה, יש סיבה מוצדקת 
טובים  אותנו  שמוציאה 

וראויים. זהו מבט שתוכו רצוף אהבה.  

הדברים נכתבים בעיצומו של פורים קטן, יד באדר 
א', יום אזכרתו של רבנו הרב צבי יהודה קוק 
זצ"ל. אם יש משהו שהדגיש הרב צבי יהודה יותר 
מכל דבר אחר הוא חשיבות נושא שמירת הלשון. 
וכל מי שלמד בעבר ב'מרכז הרב' זוכר בוודאי 
את השלט שניצב בכניסה לבית המדרש, בכתב 
ידו של הרב צבי יהודה, הדורש לשוב ולייסד את 
סדר הלימוד היומי בצהריים ב'שמירת הלשון', 
ספרו של ה'חפץ חיים'. הספר היחיד אותו חייב 
את תלמידיו ללמוד שוב ושוב, פעם אחר פעם. 
כמו מותיר לכולנו צוואה לדורות: למדו להביט 
זה בזה דרך הלב הפנימי, מלפנים ולא מאחור.    

מי שמביט בי מאחור

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא 

"הם יכולים לחשוף בפירוט מלא כל דבר שעשית או אמרת או חשבת; אבל 
הלב הפנימי, שדרכי פעולתו נעלמות גם ממך נשאר חסין". על פרשיית הריגול 
שמסעירה את המדינה, ועל מה שכולנו יכולים ללמוד ממנה לאור צוואתו של 

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל
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 "לא פעם שואלים מתי ולמה חזרתי בתשובה", 
אומר אפי איתם, "ואכן חזרתי בתשובה, אבל האמת 
השלמה מורכבת יותר מזה. ברור שהעולם הרוחני 
היה נוכח בילדות ובנערות שלי. גדלתי בחברה 
אידיאליסטית. לא פעם ראיתי את הירי שהגיע 
מסוריה וכּוון לאנשי עין גב. פעם שאלתי את אבא 
שלי למה הם ממשיכים לשוט בכנרת למרות הסכנה, 
והוא ענה בפשטות שצריך שיהיה דיג יהודי בכנרת. 
התורה והמצוות היו המשך למה שהכרתי. החיים 
בעין גב היו כמו סרט אילם, והתורה נתנה את 

פס הקול". 

כמיהה לעמוק ולסודי
תמיד מעניין לדבר עם אפי איתם, 70, נשוי ואב 
לשמונה המתגורר בנוב ובירושלים לסירוגין. "הרבה 
שנים שירתתי בצבא, אחר כך כיהנתי כיו"ר המפד"ל, 
שר השיכון, שר התשתיות וחבר הקבינט. לאחר מכן 
עסקתי בתחום הנפט והאנרגיה, והיום אני תלמיד 
בישיבת הר המור. לכן אני נמצא בירושלים המון. 
ובהקשר הזה גם חשוב לומר שאת היסודות של 
הלימוד והחיבור לעולם התורה קיבלתי במכון מאיר. 
"נולדתי בקיבוץ עין גב, וגדלתי בצל רמת הגולן 
הסורית העוינת שממנה ירו כאמור על דייגי הקיבוץ. 
סבי למד בישיבת וולוז'ין ולפני השואה ברח לסין, 
ואבי עלה לארץ מסין. אגב, לפני שאבי זכה לעלות 
לארץ הוא ישב שנתיים וחצי בכלא הסיני וניצל 
בדרך נס. אמי נולדה בלוצין, כיום לטביה, עיירה 
שגם הרב קוק למד בה תורה. אמא שירתה בצבא 
הרוסי, נישאה לקצין יהודי שנהרג והותיר אותה 
אלמנה עם תינוק. עם ילדה הקטן היא עברה תלאות 
רבות, ובסופו של דבר הגיעה לארץ והשתתפה 

כאחות בקרבות מלחמת השחרור. 
"בבית שבו גדלתי הייתה גם רגישות רוחנית גבוהה 
וגם מעשיות עיקשת. אנחנו דור תשיעי לאדמו"ר 
'הצמח צדק'. השילוב הזה של אבא אינטלקטואל 

שדיבר שמונה שפות ואמא 
שהייתה לוחמת אמיצה הוליד 
דברים טובים. מהתמהיל הזה 
למעשה צמחנו. אף פעם לא 
היינו שקועים רק בעולמות 
החול, תמיד הייתה כמיהה 

לעמוק ולסודי.
דור שנשא  זה  "הדור שלי 
איתו את פצעי מלחמת יום 
אנשים  והרבה  הכיפורים, 
הזה,  לאירוע  פשר  חיפשו 

שמצד אחד היה ברור שהוא אירוע בעל ממדים 
ניסיים באופן שבו ניצלנו ומצד שני היה ברור שעברנו 
בגיא צלמוות, כפשוטו. אחרי שסיימתי את תפקידי  
כמפקד סיירת גולני רציתי לחפש את עצמי, רציתי 
למצוא תשובות, כי האירוע הזה היה מאוד מטלטל. 
הייתי סקרן ונסער ובעיקר זקוק ליסודות רוחניים 
ועמוקים מאוד אל המול החוויה של להרוג ולהיהרג. 
מישהו המליץ לי להגיע למרכז הרב, נכנסתי לרב 
צבי יהודה וברגע שנפתחה הדלת פגשתי את שאהבה 
נפשי. ידעתי שמצאתי את מקומי, שהגעתי הביתה. 

היה אור אדיר בחדר. לא אור מצמית, אלא אור של 
המון אהבה והכלה. אור שמשאיר מקום גם לאור 
שלך לבקוע. ידעתי שבמקום הזה יהיו בירורים 

שבזכותם תתווסף משמעות גדולה להמשך חיי. 
"דיברתי עם הרב צבי יהודה 
וגם  דברים,  מיני  כל  על 
סיפרתי לו על מקרה מיוחד 
שקרה לי במלחמה. בשלב 
מסוים טיהרנו בונקרים של 
הסורים, ואז פתאום משהו 
הגיח מולי מתוך העשן של 
עסוק  הייתי  הפיצוצים. 
אותו  העפתי  אז  בלירות 
שמדובר  חשבתי  מעלי, 
בטיח שנפל או בעטלף. אחרי 
שהפסקנו לירות, פתאום 
ראיתי שעל כתפי השמאלית 
נחה יונה. היונה הזו הייתה 
איתי במשך עשרה ימים, עד 
סיום המלחמה. כשהמלחמה 
הסתיימה ירדנו להתארגנות 

בחורשת טל - שם חיכתה לי חברתי שהיום היא 
אשתי, ונסענו להורים כדי להראות להם שאני 
חי. ברגע שהגענו לשער של עין גב היונה עפה דרך 
החלון ונעלמה, אבל הסיפור הזה לא נעלם מחיי. 
"הרב הקשיב לכל הסיפור, והוא ממש לא התפלא 
והתחיל לדבר איתי על ממדים ורבדים נוספים 
במציאות ועל מלאכים. הוא גם הזכיר את הפסוק: 
'כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך'. הרב 
מדבר איתי על הדברים האלה, ואני קיבוצניק 
מעין גב שהדיבורים האלה כל כך לא מוכרים לו. 
בהמשך הדרך ההבנה שהרוח והחומר בונים יחד 
את המציאות הפכה להיות אבן יסוד בעולם שלי. 

החיוך שממיס לבבות
"בזכות ההיכרות שנוצרה לי עם הרב צבי יהודה", 
ממשיך איתם, "הוא המליץ לי ללמוד במכון מאיר. 
בנוסף לכך, שמעתי מעוד כמה אנשים על המכון 
שרק הוקם, ואחד מהם אמר לי: 'לך למכון מאיר, יש 
שם קיבוצניק ממשמר השרון, גם הוא בעל תשובה, 
ובטח תמצאו מכנה משותף'. הוא התכוון לרב ביגון 
כמובן. קיבלתי את ההמלצה, הגעתי למכון, ובשער 
חיכה לי הרב ביגון עם החיוך הדב ביגוני הממיס 
לבבות והעושה חיבורים. הייתי מראשוני התלמידים 

במכון. לדעתי התלמיד השני או השלישי. 
"הרב ביגון ומכון מאיר היו בעיני המשך ישיר של 

דמותו של הרב צבי יהודה. פגשתי אור ישר שמבטא 
ומברר את תורת הרב קוק. מכון מאיר היה מעין 
מקדש מעט. מיד הרגשתי את האהבה והאחריות 
שיש לרב ביגון על כלל ישראל. מאוד חשוב לו 
שלא ידח ממנו ידח. עד 
היום אפשר להרגיש את 
כשמו  מאיר,  מכון  זה. 
כן הוא. מאיר אור של 
אהבת ישראל, ה', ארץ 
ישראל ואהבת הבריות 
במובן הכי פשוט ואמיתי 
של העניין. במכון מאיר 
שכל  ומלמדים  יודעים 
יהודי מישראל הוא איבר 
מהנשמה הגדולה שנקרא 
עם ישראל. בזכות מכון 
בתורה  נדבקתי  מאיר 
כיוון את  וזה  הגואלת, 

כל חיי.
"אחרי שלושה חודשים 
במכון, הרב ביגון אמר לי 
שאני צריך לעבור למרכז הרב. אשתי למדה אז 
אצל הרב צוקרמן, ובדיוק בתקופה ההיא החלטנו 
להתחתן וקיבלנו עלינו עול תורה ומצוות באופן מלא. 
אני זוכר שרציתי לרוץ עם שמירת המצוות מהר, אבל 
הרב צבי יהודה הרגיע אותנו. לפני החתונה שלנו 
הרב צבי יהודה תלה פתק בישיבה שבו נכתב שיש 
להגיע לחתונה שלנו. התחתנו בעין גב, ולא ידענו 
איך לעשות את זה מבחינת ההלכה וכיוצא בזה.

"היום חדר באוכל בעין גב כשר, אבל אז זה ממש 
לא היה המצב. אחראית המטבח הכשירה את 
המטבח עם צוות רבני פיקוד צפון, ללילה אחד. 
150 בחורי ישיבה הגיעו לחתונה, והייתה שמחה 
אדירה. הייתה באוויר תחושה שהקיבוצניקים גילו 
את השורשים שלהם מחדש. בשתים עשרה בלילה, 
כשההסעות היו אמורות לחזור לירושלים, הנהגים 
אמרו שהם לא רוצים לנסוע. שדבר כזה הם לא ראו. 
באירועים כאלה אפשר ממש להרגיש שאנחנו אומה 
אחת, נשמה אחת שמחולקת לגופים שונים. החיבור 
היה מדהים. אנשי עין גב היו כאלה אידיאליסטים, 
כך שהם יכלו להתחבר בקלות לאידיאליסטים 
מירושלים שהם פגשו. סביב השמחה הזו של הקמת 
בית בישראל רקדו חלוצי מזרח הכנרת יחד עם 
אנשי מרכז הרב, וזו הייתה חוויה מרוממת שתיזכר 

בליבי לעד". 

)תמונות באדיבות המצולם(

אפי איתם, שר לשעבר בממשלות ישראל ואיש רב פעלים, היה 
מראשוני התלמידים במכון מאיר. בראיון לעלון המכון הוא מספר 
מה הרב צבי יהודה אמר לו לגבי קבלת עול תורה ומצוות ומי לא 

עזבה אותו לרגע במשך עשרה ימים במלחמת יום הכיפורים

אבנר שאקי

הרב מדבר איתי על 
הדברים האלה, ואני 
קיבוצניק מעין גב 

שהדיבורים האלה כל כך 
לא מוכרים לו. בהמשך 
הדרך ההבנה שהרוח 
והחומר בונים יחד את 
המציאות הפכה להיות 
אבן יסוד בעולם שלי. 

""
איתם עם אחד מנכדיו

איתם בשירותו הצבאי

ראיון עם אפי איתם

בזכות מכון מאיר נדבקתי בתורה 
הגואלת, וזה כיוון את כל חיי
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"ירושות" לא מוצהרות 
מבית ההורים - בנישואין
בין שלל הדברים הטובים שהילדים מקבלים 
מבית ההורים, נכללים גם החסכים וגם המודל 
הזוגי. אלה הן שתי "ירושות" לא מוצהרות ולא 
מודעות שמלוות את הילד הבוגר, בחייו האישיים. 
הן מהוות נדבך יסודי ומשמעותי בתפקודו הזוגי 

ובתפקודו ההורי. 
החסכים הם בלתי נמנעים. עד כמה שההורים 
משתדלים להיות הכי טובים, הם לעולם לא יוכלו 

למלא את כל החסכים של ילדיהם, גם 
כשהם חיים בזוגיות טובה. ההורים 
אינם יכולים לשלוט בכל מציאויות 
הנוצרות במצבי חיים שונים ולא 
צפויים. הקב"ה יצר מציאות של 
חסכים וקשיים, כדי שהאדם יעמול 
על תיקונו והשלמתו בעולם הזה. 

כאשר ישנם חסכי ילדות רגשיים שלא 
קיבלו מענה מותאם לילד, נוצרת כמיהה לא 

מודעת בדרך כלל, שהזוגיות תמלא ותשלים את 
אשר נמנע בילדותם. כך קורה שמגיעים בזוגיות 
למצבים של מריבות, הסתגרויות  ומצבים של 
מלחמות. את האווירה הרעילה הזאת, הילדים 
מפנימים ונוצרת  העברה בין- דורית. לעומת 
זאת, בני זוג שמודעים לחסכים שירשו מבית 
הוריהם ומטפלים בהם, בונים יציבות זוגית 
והורית. הם בוחרים מה הם רוצים לשפר ומה 

לשמר בזוגיות שלהם.

זוגיות ההורים, משפיעה על הזוגיות העתידית 
של ילדיהם. המודל הזוגי, בד"כ נצרב בנפש הילד, 
כמודל בלעדי. כאשר המודל הזוגי הזה שלילי, 
ישנם זוגות שמגיעים אלי לייעוץ, עקב משברים. 
אלה בדרך כלל, זוגות צעירים וגם מבוגרים שעדיין 

נושאים איתם את  זוגיות הוריהם. 
מקרה אחד מני רבים, הוא של שי שנותר עם 
חסכים מהבית וגם חווה זוגיות שלילית של הוריו: 
שי חווה בילדותו את מריבות הוריו עד 
שהתגרשו. הוא נשלח  לגור בבית סבתו. 
הוריו המשיכו את חייהם בלעדיו. הוא 
בנה את עצמו ורכש מקצוע מכובד. 
כשהתחתן, התנהג בצורה קשוחה עם 
אשתו. שי התמקד בתוצאות מעשיות 
והתקשה מאד לבטא רגשות. לעומת 
זאת רעייתו אשר חוותה בבית הוריה 
שיתוף רגשות, חוותה חוסר בחום ובביטויי 
אהבה כפי שציפתה. שי טוען שאשתו מפונקת 
מדי ושהיא  צריכה להתבגר. הקשיים ביניהם 
התעצמו, כאשר אשתו אמרה שהיא לא מוכנה 
שיהיה קשוח כלפי הילדים הרכים. היא טענה 
כנגדו: "אני יודעת שאתה אוהב אותי. אבל קשה 
לי ופוגע בי שאני לא מקבלת ביטויי רגשות חיבה 
ממך. אבל הילדים? זה חמצן בשבילם. פה אני כבר 
לא מוותרת...". במהלך הפגישות שי אמר שהוא 
נמשך לאשתו ולמשפחתה, בזכות האווירה החמה 

והאוהבת שחסרה לו כל כך. "אני לא מסוגל להיות 
רך כמו שאשתי מבקשת. אני יודע שזה חשוב. 
יש לי בפנים רגשות עוצמתיים כלפיה והכרת 
הטוב. אבל אני עלול לאבד שליטה עצמית, וזה 
מפחיד אותי אם אביע רגשות. אני חייב להיות 
חזק כל הזמן...". במהלך הפגישות, ניסה לבטא 
את רגשותיו כלפי אשתו. באחת הפגישות, כשכבר 
הרגיש קצת יותר בטוח, כשביטא רגשות אהבה 
כלפי אשתו, התפרץ בבכי ללא שליטה. אשתו 
התרגשה והכילה אותו, דבר שגרם לו להרגיש 
שחרור ובמשך הזמן גם להיות רך יותר כלפיה 

וכלפי הילדים.
אני מזמינה אתכם הקוראים לחשוב, מהן 
הירושות שקיבלתם מהוריכם וכיצד הן משפיעות 
על הזוגיות וההורות שלכם. אם מתאים לכם. 

אפשר לשתף גם במייל הרצ"ב.
 

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

כיבוי אורות? יפה
הליט את עיניו בידיו
והאריך ב"א-ח-ד"

כמבקש את האור המיוחד.
אך עצם עיניו, מאוכזב

מעוד יום שאבד...

וכשרק פקח את העיניים
כבר נקשו ראשונים הְשניים

והוא מגרשם, שיניחו לו, בינתיים
וטורק בפניהם את הדלתיים!

אך אבוי, הרעש מתגבר בכפליים

נושא עיניו לשמים בעוד הוא מתכחש 
לקולות המתגברים המבקשים להיכנס 
והוא - להיות במקומו של מקום מבקש!

אך קול פנימי מסרב לו ולוחש –
"פתח להם אל תתנגד אל הטבע

כי הם שמעניקים לחיים את הצבע"
"איך??" הוא שואל מבולבל ומבוהל

והרי גונם חשוך ושחור!
"לא!" נחרץ הקול ובזה מסיים:
"מה שבחוץ רק נראה מאיים
בעוד שבפנים נמצא האור!!"

ואז... הוא פותח
כמו שיודע לארח

מבטיח לעצמו ששוב אינו בורח.
והם... מתפרצים פנימה, כולם ביחד

העצב, האכזבה, הכעס, הפחד...
והוא חש שעוד רגע נופל לעברי פי פחת

אך לא, הם נכנסים, תופסים מקום בנחת
והוא ממתין עד...שנעלמים

ולפתע מאי שם תופסת מקומם - שמחה 
והוא נפעם מגעגוע למשהו לא ידוע, 

כמו אל מבוע
המציף אותו באור נקי של אהבה -

האור המיוחד, האור האחד

המשך המאמר של הרב יורם אליהו מעמוד 3<

על כל פנים מחדש הנצי"ב, "היה אהרן במעשה 
העגל מזכה רבים במה שנשמרו רוב ישראל 
מעבודה זרה ובזה קיבל שכר הרבה." שכר זה בא 
לידי ביטוי, אומר הנצי"ב, כאשר הקב"ה אומר 
למשה לקדש את אהרן ואת בניו, לשחוט איל 

ולתת מדמו על תנוך אוזניהם ובהונות רגליהם. 
בציווי, ה' אומר שיעשה לאהרן ובניו יחד, אך 
במעשה שהיה כבר אחרי חטא העגל, משה מקדש 
קודם את אהרן לבדו ורק אחר כך את בניו, 
אומר הנצי"ב שם, )כט, כ(. שאף שנראה אהרן 
כעוזר במעשה העגל "מכל מקום ידע ה' שזה 
רק משום אהבת ישראל שמסר נפשו ונשמתו 

בשבילם, ולכן הגיע לו כהונה גדולה יותר מפנחס 
שמסר נפשו על ישראל, ואהרן יתרה עשה 
שמסר נשמתו בשבילם שהרי השתתף עמם 
בעוון חמור כדי להצילם ולכן הקדים משה 
להכשירו קודם לבניו". מכוח מסירות נשמתו 
ואהבתו לישראל זוכה אהרן לכהונה גדולה לו 

ולזרעו עד עולם.

אשת חיל
השיר המופלא הזה ששרים בכל בית בתחילת סעודת 
השבת – עלול לבלבל. מצד אחד, תענוג צרוף – 
כל כך הרבה מחמאות לאישה, לאימא. מצד שני, 
כשמקשיבים למחמאות הללו, אפשר להיבהל: אשת 

החיל מושלמת. מושלמת מדי. היא בת 
הזוג המושלמת )גמלתהו טוב ולא רע, כל 
ימי חייה( היא גם בעלת מלאכה )דרשה 
צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה(, היא גם 
סוחרת, ואפילו סחר בין-לאומי )היתה 
כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה(, היא 
גם מחנכת דגולה וגם עקרת בית, ש"לא 
יכבה בלילה נרה", כל זאת בשל דאגתה 
לבני המשפחה. ועוד שלל מחמאות לאישה 

המושלמת.
אז איפה הבעיה? הבעיה היא שמהללים 
אותך על כך שאתה מושלם, והרי אתה 
לא מושלם, אין אדם מושלם, זה מבהיל 

מאוד – זה אומר שעל מנת להיות אישה אהובה 
ואימא מוערכת, את צריכה לעמוד בקריטריון, שבינינו 

– מי יכול לעמוד בהם?
כבר עדיף לאישה לחשוב כפי שמופיע בהרבה 
מהמפרשים על הפסוקים הללו במשלי, ששלמה 
המלך בכלל הילל את השִכינה או את הנשמה או 

את החכמה, או כל דבר על-אנושי אחר.
ובכל זאת, בכל בית איש וילדיו שרים לאישה, 
בשר ודם, אנושית, את הפסוקים הללו. מה זה 

אומר בעצם?
זה לא אומר שהם ַמתנים את אהבתם 
בקריטריונים הללו, זה אומר דבר כמעט 
הפוך מזה: האיש ששר כך לאשתו בוחר 
לראות אותה שלמה, בוחר לראות בה 
את כל הטוב שבעולם. הוא לא מסמן 
לה מטרה שמיימית, הוא בוחר לומר לה 
שבשבילו היא שמיימית. ואולי במהלך 
ימות החול ניתזו פה ושם רסיסי ביקורות 
והערות שלא במקומם, ואולי בימות החול 
ראה אותה בעיניים צרות, אבל הנה באה 
שבת והוא בוחר לראות אותה אחרת. 
שלמה. אהובה. הוא מודה על גורלו הטוב, 
על האישה שנפלה בחלקו. הוא אפילו 
לא צריך להקטין אף אחת אחרת כדי לראות כמה 
היא גדולה, הרי "רבות בנות עשו חיל", ודאי לכולן 
מעלות טובות, אבל אשתו היא במקום אחר. במיוחד 
דרך משקפי השבת המדויקות שבחר להרכיב עכשיו 
על פניו. אשת חיל, שלמה, בלי תנאים, כמו שהיא, 

בלי לעמוד באף בחינה.

הרב ליאור אנגלמן
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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.

שאלות בפרשהשאלות בפרשה

1. מאיזה גיל נתנו את מחצית השקל?
2. מי היה הממונה על עושי המשכן וכליו?

3. מדוע החליטו ישראל לעשות את העגל?
4. מה עשה משה כאשר ראה את המחולות סביב העגל?

5. מה עשה משה רבנו לעגל הזהב?
6. איזה איסור נלמד מ"לא תבשל גדי בחלב אימו"?
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<< פרשת כי תשא
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

ִמצאו בפרשה לפחות שלושה נושאים 
בהם מופיע השורש "שבע", כשאחד 

מהנושאים מופיע פעמיים!

חידה לשבתחידה לשבת
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פעם אחת יצא ג'וחא לטיול. הוא מגיע לנהר והוא 
רואה מישהו מהעבר השני של הנהר. שואל אותו 

ג'וחא: למה אתה שם? עונה לו האיש: אני רוצה לעבור 
לצד השני של הנהר משיב לו גוחא: איזה מצחיק אתה! למה 

אתה רוצה לעבור לצד השני אם אתה כבר בצד השני?!

 פעם נכנס אדם למסעדה והזמין 30 סטייקים. אומר לו 
המלצר: מה, את כל זה תאכל לבד?! האיש עונה לו: לא. עם 

תפוחי אדמה ואורז...

שלום ילדים!

איזה כיף שהגיעה שבת! במשך שישה ימים 

היינו כל כך עסוקים, בלימודים, עבודה, נסיעות 

לפה ונסיעות לשם. עשינו דברים חשובים, אבל 

עכשיו הגיע הרגע לעצור, להסתכל סביבנו, 

ולהיזכר שיש לנו משפחה, ואפשר לאכול 

ביחד, לשחק, לשיר, ללמוד, ופשוט להיות ביחד 

ברוגע, בלי לנסוע לשום מקום, ובלי הודעות 

בטלפון.. רק אנחנו ועצמנו. כשאני חושב על 

השבת, אני נזכר בקוביה הונגרית: יש בקוביה 

שישה צדדים. כל צד הוא מיוחד וחשוב, אבל מה 

מחזיק את כולם ביחד? מה שומר על הקוביה 

שלא תתפרק? האמצע! המרכז של הקוביה 

שנמצא בפנים, הוא זה שמחזיק את כל הקוביה 

ונותן לה כח שלא תתפרק! כך גם השבת: 

היא נותנת לנו את הכח לכל ימות השבוע, 

והיא המרכז של כל השבוע. אם בשבת אנחנו 

נותנים למוח שלנו לנוח מכל הרעש והבלגאן, 

לא עושים מלאכה ולא מדברים דיבורים של 

חול, אז יש לנו כח לעשות את כל מה שאנחנו 

 רוצים במשך שישה ימים, עד השבת הבאה! 
שבת שלום, טוביה

שבת שלום! טוביה

רוצים לקבל מטוביה סרטונים חינוכיים 

הקלעים?  מאחורי  וגם  ואקטואליים 

)השקטה(  הווצאפ  לקבוצת  הצטרפו 

"החדר של טוביה"

הפינה של טוביההפינה של טוביה

המלצת השבוע
המלצת השבוע

השבוע עלתה לאתר גרסה חדשה של משחק הטריוויה 

הגדול "ראש גדול" עם שאלות לקראת פורים! שחקו 

וצברו נקודות, ואולי תזכו בפרס!
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למה יש התנגדות כל כך חריפה למד"א, בגלל מחיקת שתי 
מילים בלבד - אבא ואמא? איני מדבר על הבעיה החמורה 
של מחסור בדם, שהרי יש פתרון פשוט. אפשר לתרום ישירות 
לבתי החולים, וזה כבר נעשה בכמה מהם. וזה גם חוסך כסף, 
שהרי מד"א גובה 418 שקל מבנק הדם, על כל תרומת דם, 
שניתנת בהתנדבות. יש צורך ב-1000 מנות דם ביום, ויש 33 
בתי חולים, לכן די ב-30 מנות ליום לכל בית חולים, וזה קל 
מאוד להשיג, כי בכל בית חולים נכנסים ממילא אלפים כל 
יום, מטופלים ומבקרים, והם יהיו מאוד שמחים לתרום. 
אבל אני שואל על העיקרון: למה להתעקש כל כך על שתי 

מילים - אבא ואמא?

תשובה: אכן צודק. התשובה נמצא בשאלה, זה עניין של עיקרון. 
לפעמים אדם מתעקש בעיקרון על דבר של מה בכך, אבל אבא 
ואמא, זה עיקרון יסודי, שעליו מושתתת כל המשפחה, כל האומה, 

ואף כל המין האנושי.
אנו מכירים יפה את השיטה, שכאשר רוצים לעשות מהפכה, מתחילים 
לשנות את השפה, מה שנקרא: ניו ספיק New-Speak, ובעברית: 
יַחָדׁש. השפה החדשה משתלטת בכוח דיקטטוריאלי, משפיעה על  ׂשִ
השקפת העולם, ומתוך כך על כל חיי החברה. לכן יש צורך לחסום 
תופעה זו מיד כשהיא מתחילה. מי שקרא "הקרנף" של יונסקו, 
או "עלייתו הנמנעת של ארתורו אוי" לברטולד ברכט, יודע היטב, 
איך מהתחלות קטנות, נוצרת לִאטה מפלצת. זה גם מופיע בספר 
1984 של ג'ורג' אורוול, על משטר דיקטטורי שמפרמט מחדש את 
המושגים, עד כדי מחיקת היסטוריה )ואפילו 2+2=5(, ועוד דברים 
נוראים. וזה מה שקרוי דיסטופיה Dystopia, ההפך של אוטופיה, 
כלומר תיאור כיצד אפשר להידרדר לתועבות נוראות, לחלום זוועה.

הרי איננו חיים על הירח. אנחנו יודעים היטב מה הוא פוסטמודרניזם, 
כלומר מחיקת ה'מהותנות'. אין מהות. אין איש ואין אשה. אין 
יהודי ואין גוי. אין אמת ואין שקר. אין אבא ואין אמא. יש ריק, 

יש תהום, חורבן עולם, ייאוש המכלה כל חלקה טובה.
לכן יש להיזהר מאוד מתכסיסי השפה החדשה הנכפית על הכל, 
במסווה של הנאה, שאינה אלא אושר מטופש ומפלצתי, של עולם 

נהנתן בלי אידיאלים, בלי מטרה, בלי משמעות.
חובה מוסרית גבוהה על כל ישראלי, על כל יהודי, על כל אדם אשר 
על פני האדמה, להילחם. זה רצח חופש הדיבור הנקי, שפיכת דם 

של הדיבור הטהור והאמיתי.
תרומת דם, אבל לא שפיכת דם. לא שפיכת דם של השפה הנקיה, 

לא שפיכת דם דיבורים על אב ואם.

תרומת דם - כן, ניו ספיק - לא

נעים להכיר 

הגרעין נוסד בתשנ"ז ע"י חבורה של בני אופקים שרצו לחזק את הזהות הציונית 
דתית בעיר, נאמנים להדרכתו של רבינו הרב אלישע וישליצקי זצ"ל ש"גרעין תורני 
בעיר, כל צרכי העיר עליו". בין המייסדים יהודה עם שלם ומשפחת טוויזר שעבדו 

על גיוס המשפחות הראשונות, ומאז הכל היסטוריה.

יחיד ומיוחד אפיקי אורות הוא הגרעין היחיד של הציונות הדתית 
בעיר ומכיל בתוכו את כלל גווני הציונות הדתית בעיר שמפוזרים בכלל 

שכונות העיר.
הגרעין עסוק במספר משימות ברחבי העיר, ביניהן ניתן לספר על מועדון השחף – 
שזהו מועדון לאנשים מיוחדים עם צרכים יחודיים. מטרת המועדון להוות מקום של 
מפגש חברתי לחניכים, לצד העשרה בחוגים שונים כמו ספורט, בישול, תיאטרון ועוד.

פעילות ייחודית בעיר שהתקיימה מאז תחילת גלי הקורונה היתה – 'עידוד בבידוד' 
– כל משפחה בקהילה הרחבה של הציונות הדתית שנכנסה לבידוד קיבלה פינוק 

עם מכתב מעודד מטעם הגרעין.

מעשה שהיה  לפני כעשור הוחלט לקיים בפעם הראשונה ליל סדר 
קהילתי שמיועד למשפחות רווחה ואנשים בודדים ביחד עם משפחות 

מהקהילה ובנות שירות לאומי.
התכונה סביב ליל הסדר היתה גדולה, משפחות שסייעו בעריכת מקום הסדר, 
משפחות שסייעו בקניות למשפחות )כל הילדים שהשתתפו בסדר קיבלו גם סט 
בגדים חגיגיים(, הנוער של בני עקיבא רצו מאוד להיות שותפים בליל הסדר אך 
ברוב הבתים לא הסכימו לוותר להם ועליהם וכך נוצרה מציאות שבחצות הלילה 
בצורה ספונטנית התחילו לזרום בני נוער ואף מבוגרים אל מקום הסדר ונשארנו 

לספר ביציאת מצרים עד השעות הקטנות של הלילה...

טיפ לקירוב  מהנסיון שלנו, פשוט להיות האנשים בעיר / השכנים בכל 
שלב בחיים. בין אם זה לשמוח איתם בשמחות שלהם ובין אם זה לבכות 
איתם בקשיים ובאתגרים. הדוגמה האישית של המשפחות כלפי הסביבה היא 

קריטית.

טלפון ליצירת קשר מוריה פריד 058-4992499

headoffice@emeir.org.il גרעינים תורניים מעוניינים להופיע בפינה? פנו אלינו

הבהרה: בשבוע שעבר פורסם בטעות שם של רב אחר בגרעין אור יהודה, והנכון הוא הרב משה ויצמן

הכירו את גרעין אפיקי אורות
 אופקים

כור כור גגררעעינייני

פרויקטים
מועדון לאנשים מיוחדים עם צרכים 
יחודיים, מדרשה להעמקת הזהות 

היהודית, קהילה תומכת, יוצרים חלום – 
העצמה לילדים, בית מדרש קהילתי, מכון 
גיור, שיעורי תורה, רבני גן, תלמוד תורה 
אחה"צ לבנים ולבנות, גמ"ח מזון לפני 

חגים, עידוד בבידוד ועוד

כבוד הרב
הרב שחר בוצחק

פז"ם 

24 שנים

לא סופרים 
כולם בתוך הקהילה, כולם מרגישים 

חלק מהגרעין

בעולם הרגיל של המחשבה מוכרחים הפרינציפים להיות סותרים זה את זה, ודוקא מסתירתם יבוא הבניין הרצוי. הסתירה 
מביאה לידי הכרעה. וההכרעה מביאה לידי ריכוש של אוצרות מקובצים מעברים. והחיים הרוחניים מתברכים בעושר גדול. 

יש אמנם עולם עליון ברומה של המחשבה, ששם כבר השלום מושקף, ודוקא מתוך ברכת השלום, מתוך השקט והנחת, מתוך 
השלוה והנועם, הכל מתברך ומתאדר. כשאנו עומדים בגי חזיון עליון זה, הננו סוקרים את הפרינציפים בשרשיהם, והננו רואים 

את אורח השלום שבהם, את הצד השווה בכל מילואו. שמונה קבצים ח, מ

על סדר היום
 הרב שלמה אבינר

לטלפניה המתחדשת במכון מאיר
דרושים/ות למערך התרומות 

טלפנים/יות
 שכר בסיס + בונסים  |  משמרות אחה"צ-ערב
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סרקו את הקוד 
להורדה בחנויות 
אנדרואיד ואפל

אפליקציה חדשה לערוץ מאיר 
לצופי ומאזיני ערוץ מאיר, אנו שמחים להציג לכם את 

האפליקציה החדשה למכשירי אפל ואנדרואיד, בה תוכלו 
לצפות או להאזין לכל התכנים שבאתר ערוץ מאיר.

חדש


