
 1

העלון מופץ ב-50,000 עותקים
לפרסומים והקדשות בעלון ובאתר: 026461302 
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       בהוספת יהדות באהבה!
יהדות באהבה

מכון מאיר רוצים להגיע לציבור ענק?
 קוראי 'יהדות באהבה' מחכים לכם. 

מחירים מיוחדים לרגל התחדשות העלון
לפרטים  026461302

headoffice@emeir.org.il 

מפרסמים! 

בס"ד • כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב שבת פרשת ויקהל • גליון 1348 • נא לשמור על קדושת הגליון

סוד החיבור מן הקצה אל הקצה
הקרשים במשכן היו מחוברים על ידי שני סוגי בריחים – הבריח התיכון שחיבר את כל הקרשים 
מבפנים, ככתוב "ויעש את הבריח התיכון לברֹח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה" )שמות לו לג(. 
ושאר הבריחים שהיו חיצוניים וכל אחד חיבר רק מקצת הקרשים. כשם שהבריחים היו מחברים את 
קרשי המשכן מפנים ומבחוץ, כך בני האדם, יש דברים פנימיים וחיצוניים המחברים ביניהם. ערכים 
מוסריים, אידיאלים ותרבות משותפת הם בבחינת הבריח התיכון המסתתר בתוך הקרשים ומבריח 
מקצה אל קצה. לעומתם, אינטרסים משותפים, בין אם קיומיים, כלכליים, ביטחוניים או פוליטיים, 
הם בבחינת בריחים חיצוניים שמאחדים רק מקצת האנשים ולא לאורך זמן. אחדות מתוך אינטרסים 

היא בבחינת אהבה התלויה בדבר. בטל דבר בטלה האהבה.
נכון לעכשיו, הבריח התיכון המחבר את עם ישראל מקצה אל קצה לאורך כל הדורות הוא הנשמה 
הטובה של עם ישראל שהוטבעה בנו מראשית היותנו עם ביציאת מצרים – ועד לאחרית הימים. הנשמה 
הטובה של עם ישראל נמצאת בכל יהודי ויהודי, ואין זה משנה אם הוא שייך לזרם זה או אחר, מעדה 
זו או אחרת, או ממפלגה זו או אחרת. היא נמצאת אצל כל עם ישראל יחד ובכל אחד ואחד בנפרד כפי 

שאנו אומרים בבוקר: נשמה שנתת בי טהורה היא, אבל לא רק בי היא נמצאת אלא בכולנו.
בשביל להזין ולגלות את הנשמה הטובה צריך חינוך לערכים, חינוך שיינק מהשורשים שאליהם הנשמה 
שייכת. כשם שהשורשים בעץ מאחדים את ענפי העץ, כך גם השורשים של עם ישראל. דהיינו התורה 
והמסורת היהודית הם המאחדים אותנו באמת, והם המזינים את נשמתנו הטובה וגורמים לגילויה, בעוד 
שאינטרסים המשותפים שלנו, חשובים ככל שיהיו, אין בכוחם לאחד את האומה, להפך, לפעמים הם 
גורמים לפירוד ולמחלוקות כפי שאנו רואים זאת בוויכוחים בנושאים הביטחוניים, הכלכלים והמדיניים. 
נחזק ונעמיק את השורשים היהודיים באהבה ובאמונה ומתוך כך נגלה יותר ויותר את הבריח התיכון 

המחבר מקצה אל קצה את עם ישראל.
בציפייה לישועה השלמה

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

"במכון מאיר הלב שלי 
 נפתח מחדש"

ראיון עם יוצר התוכן עזרי טובי
אבנר שאקי | 5
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מכון מאיר

אנו רגילים להתייחס לפאר ולאסתטיקה כאל דברים זניחים, אבל פרשיות

ויקהל-פקודי עוסקות רק בזה. למה?

למה חשוב כמה זהב יש במנורה? ומדוע נצרך פירוט מסיבי כל כך של קרשי

המשכן? בקטלוגים של איקאה אין תיאורי מפרט טכני כמו בפרשות שלנו.

יופי, משמעו הרמוניה. תחושת היופי נולדת באדם בשעה שהוא חש כי 
קיימים כוונה וסדר מאחורי הדברים. יופי הוא פרטים רבים שמתקבצים 

לתמונה הרמונית אחת.

בית המקדש הוא המקום ההרמוני ביותר בעולם, המקום הקדוש ביותר בעולם – ובהתאם לזאת 
היפה ביותר בעולם.  כאשר נולד עם ישראל בעולם – מגיעה ההרמוניה, ונולד היופי בעולם.

לדבר תורה מצולם שבועי נא לשלוח וואטסאפ ל0545753771

אורות הפרשה
איזה יופי הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

כל אדם צריך לשאוף שאמונתו בה' תהיה 
ברורה וודאית לו. יש ביטוי 'אכּול בספקות'. 
ואכן, אדם שאין לו בהירות לגבי התוכן הכי 
חשוב ומרכזי בחיים שלו, אמונתו בה', מרגיש 
אכול מבפנים וחסר יציבות. ישנן כמה דרכים 
לבסס את האמונה בקרבנו וכולן הכרחיות 
ונצרכות. ראשית, יש לדעת שהאמונה בה', שהיא 
הקשר העמוק שלנו לה', טבועה בתוך נשמתנו. 
הרב קוק מכנה את האמונה במילים הנשגבות 
''הגילוי העצמי היותר יסודי של מהות הנשמה'' 
)מאמרי הראי''ה עמ' 70(. חשוב לזכור זאת: 

גם אם איננו מודעים לכך, מעצם השתייכותנו 
לעם ישראל, נשמתנו קשורה בקשר עמוק 

וטמיר לה', קשר המכונה בשם 'אמונה'. 
אך לא ניתן להסתפק בידיעה שנשמתנו 
כבר קשורה ומאמינה, כיוון שה' רוצה 
שנקשור ונרתום את כל רובדי החיים 
שלנו, גם הגלויים והנמוכים, לאמונה 

נשגבה זו. כדי להגיע להתאמה בין אמונת 
המעמקים לבין כוחות החיים הגלויים שלנו, 

עלינו לפעול בכל הכלים שה' הועיד לנו לצורך 
כך -  בשכל, ברגש, ובחושים. כלים אלו, הם 

'משרתי האמונה' כפי שמכנה אותם שם הרב 
קוק, החושפים ומחברים אותנו אליה. הכלי 
העליון מבין כל הכלים הוא השכל, 
שהרמב''ם ב'מורה הנבוכים' כותב 
שהוא צלם הא-להים באדם )מו''נ א' 
א'(. הדרכים שבהן ניתן לגרום לשכל 
להיות 'רגוע' ומיושב באמונתו בה' הן 
על ידי הוכחות לוגיות על מציאות ה', על 
ידי מסקנות הנובעות מחשיבה וניתוח כל 
הנגלה לאדם על ידי חושיו, ועל ידי הסתמכות 

על מסורת אבות.

מדברים אמונה
האם ניתן להפוך את האמונה לוודאית? הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

האם צריך לגנוז את שם 
השם שנכתב בלי כוונה?

סיכומים  הדפיסה  שלי  הבת 
למבחן ששלחה לה חברה, והתברר 

שמופיע שם שם השם בלי כוונה. 
מדובר על חומר בפסיכולוגיה ובטעות 

כתוב "הגירוי המותנה יהווה ..." רק עם וו 
אחת. האם צריך גניזה?

תשובה: מסכת סופרים )פרק ה', הלכה ד ( דנה 
במקרה של אדם שכתב יהודה במקום לכתוב 
את שם ה' בספר תורה. לכל הדעות שם, אין 

בעיה למחוק את השם יהודה. כל המחלוקת 
היא רק בשאלה אם השם כשר לספר תורה, אם 
מעביר עליו קולמוס נוסף. ההגהות מיימוניות 
)הלכות ספר תורה, פ"ו, א( פסק על פי מסכת 
סופרים, שאם כתב אותיות של שם קודש, ולא 

נתכוון לקדשם אין בהן קדושה. 
בעל לשכת סופר )חקירה י"א( דן בדברי 
ההגהות מיימוניות, ומחלק בין שני 
מקרים: א. כתב שם ה' והתכוון 
לשם ה', אלא שלא התכוון לקדשו 
באופן מיוחד לספר תורה. במקרה 
זה, אסור למחוק את שם ה'. ב. לא 
התכוון כלל לכתוב שם ה' אלא לכתוב 
שם אחר, כגון יהודה, ונשמטה האות ד'. 
במקרה זה, אין בכך קדושה כלל, ומותר למחקו.  
זה, מכיוון שהתכוונו לכתוב  לכן, במקרה 
"יהווה" ולא את שם ה', אין קדושה בשם 

שנכתב ומותר למחקו. 

פינת ההלכה 
הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון

שעור לנשמה 
ההמלצה השבועית שלנו בערוץ מאיר

הרב אייל ורד 
בשיעור לפרשת ויקהל

“לא תבערו אש בכל 
מושבותיכם” על תיקון הכעס 

וההקפדה 

< חפשו את השיעור ביוטיוב, באפלקציה 
או באתר ערוץ מאיר
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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

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

*למזמינים
עד ר"ח

ניסן תשפ"ב
בלבד!

 העלון מוקדש לעילוי נשמת הגאון הצדיק והעניו

 הרב יהושע רוזן זצ"ל
 מבכירי תלמידיו של הרב יצבי יהודה זצ"ל

 העמיד תלמידים רבים בישיבת מרכז הרב והישיבה לצעירים במשך עשרות שנים

 למשפחה הקרובה, תנוחמו מן השמים בנחמת ציון וירושלים 
הרב דב ביגון ובית מכון מאיר
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"ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה" )ישעיה 
יב, ג(. מרן הרב זצ"ל ורבינו הרב צבי-יהודה 
לימדונו את דברי התרגום יונתן על פסוק זה 
"ותקבלון אולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקיא", 
מבאר הרב צב"י את דבריו: "ושאבתם" – תקבלו, 
"מים" - במובן סמלי – תורה, "אולפן חדת" - 
לימוד חדש, תורה חדשה, התחדשות של תורה, 
אור חדש, אור חדש שעל ציון... "ממעיני הישועה", 
מתורגם שם במילים אלה "מבחירי צדיקיא"... 
"ממעיני הישועה" הם מעיני הצדיקים, שפעת 
הצדיקים יסודי עולם, חכמי התורה, וחכמת 
קודש במדרגה המיוחדת המתאימה למצב הישועה 
והגאולה. "קיימים הרבה צדיקים, אבל יש 
מדרגות ביניהם, יש בחירי צדיקיא שהארת 
התורה שלהם נמשכת משמים ומתאימה למצב 
של ישועה. אשרינו שזכינו, ונקווה להוסיף לזכות 
יותר ויותר לשאוב מים ממעיני הישועה ממעין 
התורה של בחירי צדיקיא...". )שיחות הרצי"ה 

דברים עמ' 471(.
כזה היה מו"ר הרב יהושע רוזן זצ"ל, שנפטר 
בשבוע שעבר, יום לאחר שמלאו 40 שנה לפטירת 
רבו הרצי"ה. כשעליתי לישיבת מרכז הרב, אמר 
לי מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, 'תדבק ברב 
יהושע רוזן, הוא גדול התלמידים של הרב צבי-
יהודה', ולא רק אני אומר כך, אלא גם הרב צבי 

טאו חושב כך. זכיתי לעשות כמצוותו ובמשך 
כ-40 שנה זכיתי לקבל ממנו תורה, עצה ותושיה.                                                                                                            
הרב יהושע היה מעיין של ישועה, כולו צפיית 
ישועה ומאמין בדברת הקץ המגולה, ועם כל 
הקשיים והנסיגות היה מעודד אותנו, שמובטחת 
היא ישועתם של ישראל והיא קרובה לבוא. 
בתקופה שבין מלחמת השחרור לששת הימים, 
היה מחיילי המילואים ששמרו במובלעת שהיתה 
לנו בהר הצופים. משם נפרס הר הבית במלוא 
הדרו. סיפר לי הרב, "ישבתי שם ובכיתי בלילות 
על הר ציון ששמם". זכה ונקבר אל מול הר ה', 
בהר הזיתים, להמשיך את פעולות ישועתו לגאולת 

ישראל משמי שמים.
פירושו של הנצי"ב 'העמק דבר' שמדבריו אנו 
מביאים בפינה זו, היה אהוב מאוד על הרב והיה 
עוסק בו תדיר. בפרשה שבה נפטר הרב יהושע, 
פרשת כי-תשא, נאמר "ומשרתו יהושע נער לא 
ימיש מתוך האהל". אומר הנצי"ב "הודיע הכתוב 
שיהושע אע"ג שכבר היה גדול בשנים, וגם גדול 
בחכמה ודעת )ולכן יכל לעזור למשה במחנה( אבל 
היה כנער... והיה כמעין הנובע באהל משה, ולא 
רצה להפנות משקידת לימודו לשום דבר... ולמדנו 
)מכך( שהתלמיד הבא לקבל תורה מאותו גדול 
הדור אין להפנות לשום דבר במצוה שאפשר על 
יד אחרים... ולכן כתוב 'לא ימיש' ולא 'לא מש', 

ללמד שכך ראוי שלא ימיש מתוך האהל עד עתו 
להנהיג את הדור". הרב יהושע היה בבחינה זו 
שלא מש מתוך אוהלה של תורה, לא ראינו אותו 
רגע אחד שהיה פנוי מתורה. תמיד כשבאנו אל 
ביתו היה עוסק בתורה, אך מיד היה מקבל אותנו 
בהארת פנים, בשמחה כזו שהרגשת שממש ציפה 
לפגוש אותך. היה גר שנים ברחוב פנים מאירות 
ואמרתי פעם בסעודת פורים בביתו 'כל-כך מתאים 
לרב לגור ברחוב פנים מאירות, זו מהותו של 
הרב 'פנים מאירות' כנאמר 'כי באור פניך נתת 
לנו תורה וחיים'.                                                                                                 
המסילת ישרים כותב בפרק א' "האדם לא 
נברא עבור מצבו בעולם הזה אלא עבור מצבו 
בעולם הבא, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי 
למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו". הרב  יהושע 
חי דברים אלו בכל מאודו. כשעמדתי לקנות בית, 
התקשרתי לשאול אותו מה צריך לדעת כשקונים 
בית? הרב יהושע ענה, "צריך שיהיה בית כזה, 
שאחר-כך לא יהיה קשה לעזוב את העולם הזה". 
אלו היו מקצת מאורחותיו המיוחדות של הרב 
הצדיק הרב יהושע רוזן זצ"ל, שפטירתו סמוך 
ליום פטירת רבו הרצי"ה מעידה עליו שהיה כרבו, 
מבחירי צדיקיא ששאבו מ'מעיני הישועה', תורה 
חדשה, את התורה הגואלת, ולימדוה לעם ישראל 

להצעידו לגאולתו השלמה.

מהי בעצם מלאכת מחשבת אמיתית?

המשכן היה עשוי מיריעות ארוגות בחוטי צמר 
ופשתן, שש תכלת ארגמן ותולעת שני, שטוו בהן 
צורות מיוחדות - "כרובים מעשה חושב". מעל 
המשכן היה אוהל שנעשה מיריעות עזים. צמר 
העזים פשוט יותר לטוויה. לא היה צורך לשזור 
בו חוטים ולא לארוג צורות מיוחדות. ובכל זאת 
אומרת הגמרא1 "גדולה חכמה שנאמרה ביריעות 
העליונות יותר ממה שנאמרה בתחתונות." טווית 
יריעות העזים הייה חכמה גדולה משום שהנשים 
טוו את הצמר בעודו מחובר לעזים. יש מפרשים 
שעשו זאת בשביל שמירת הטהרה, שבעל חיים חי 
אינו מקבל טומאה וכך הצמר אינו יכול להיטמא 

בשעת העשייה.2 ויש מפרשים שטוויה כזו משמרת 
את הברק והחיות של הצמר ומייפה את 

עשייתו.3
הגמרא4 אומרת שהטווה על גבי 
בהמה בשבת פטור משום שאין 
מלאכה  זו  בכך.  טוויה  דרך 
שנעשית כלאחר יד ואינה מלאכת 
מחשבת. המקור לפטור מלאכת 

מחשבת בשבת הוא מהמשכן כפי 
שנאמר בפרשה "לעשות בכל מלאכת 

מחשבת".5 לפי זה יש לשאול כיצד טוו 
על גבי העזים בשביל המשכן כאשר מלאכה זו 

אינה מוגדרת כמלאכת מחשבת? ה"חלקת יואב" 
כתב ספר "קבא דקשייתא" בו מאה ושלוש קושיות 
בכל מרחבי הש"ס. ובקושיה סג היקשה קושיה 
זו: "במשכן דכתיב ביה מלאכת מחשבת, למה 

היה כשר מה שהנשים טוו מן העזים?"
שאלה זו היא פתח להבנת החכמה המיוחדת 
שבמלאכת טווית העזים. הרב קוק זצ"ל6 מסביר 

שהיריעות התחתונות רומזות למחשבות העיוניות 
והגבוהות שבתורה. "החכמה העיונית היא החכמה 
הפנימית העסוקה בכל קודש עליון ופנימי כנגדן 
מכוונות היריעות התחתונות". יריעות אלו עשויות 
מגוונים שונים ונארגו בצורות מיוחדות. כמו עולם 
המחשבה העיוני שהוא עשיר ומגוון. לעומתן יריעות 
העזים הן אריגה פשוטה וחלקה בלי גיוון של צבעים. 
יריעות אלו הן כנגד החכמה המעשית שנראית 
חסרה מהזוהר והצבעוניות שבעולם המחשבות. 

"פשוטה היא לכאורה החכמה המעשית". 
בראיה שטחית תפקיד מעשי המצוות יכול להיתפס 
כשומר על עולם המחשבה בו מרוכזת עיקר 
האמונה של האדם. כמו שתפקיד אוהל העזים 
יכול להיראות רק ככיסוי ששומר על 
המשכן שלא ייהרס. אך חז"ל מגלים 
סוד עמוק. שגדולה חכמה שנאמרה 
ביריעות העליונות מהתחתונות. 
גדולה החכמה שטמונה במעשי 
המצוות יותר מכל חכמה אחרת 
שהשכל האנושי מסוגל להשיג. 
חזקיהו המלך חלה משום שלא 
עסק במצוות פרו ורבו. ישעיהו הנביא 
נשלח לומר לו "צו לביתך כי מת אתה 
ולא תחיה". מסבירה הגמרא7 - מת אתה 
בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. חזקיהו ענה 
שנמנע מפריה ורביה משום שראה ברוח הקודש 
שעתיד לצאת ממנו בן רשע שיחטיא את ישראל. 
ענה לו ישעיהו "בהדי כבשי דרחמנא למה לך 
מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ומה דניחא 
קמיה קודשא בריך הוא לעביד". אין לך להיכנס 
לחשבונות הנסתרים של הקב"ה. עשה מה שמוטל 

עליך ומה שנוח לקב"ה לעשות יעשה. 
לפי רוח הקודש פעל חזקיהו נכון ובכל זאת 
נגזר עליו למות בעוה"ז ובעוה"ב משום שעבר 
על מצוות פרו ורבו. מעשי המצוות ניתנו בנבואת 
משה, נבואה באספקלריא מאירה, שגבוהה משאר 
נבואות. ראייתו הנבואית של הנביא מצומצמת 
ומוגבלת לטווח הקרוב. אך מעשה המצווה כולל 
את כל המצבים בכל חילופי הזמנים, הקרובים 
והרחוקים. כיוון שהוא נובע מהמחשבה האלוקית 
המוחלטת שאין בה חיסרון. ולכן חזקיהו היה 
צריך לעשות את המצווה כפשוטה בלי חשבונות. 
וגם אם במבט הקרוב נראה שבנו מנשה הוא נזק 
לאומה זה חשבון ששייך לנסתרות של הקב"ה. 
ואילו תפקיד האדם לשמור על מצוות ה' שהיא 

לעולם תביא רק ברכה בכנפיה.
התורה רצתה במכוון שיריעות העזים ייעשו באופן 
שאינו מלאכת מחשבת. כי זו היא מעלתן. מעשי 
המצוות הנרמזות ביריעות העליונות אינן מלאכה 
ששייכת למחשבה האנושית. מול החכמה האלוקית 
האינסופית הטמונה בכל מעשי המצוות צריך 
השכל האנושי לעמוד בהכנעה ויראת כבוד. לכן 
אין לשנות שום מצווה, ואפילו לא פרט מפרטיה. 
כיוון שהכול נובע מחכמה שגדולה מכל חוכמות, 
וממחשבה עליונה מכל מחשבות. המחשבה 

האלוקית שהיא מלאכת מחשבת האמיתית.

1. שבת צט.
2. מהרש"א
3. ספורנו 

4. שבת, עד:
5. לה, לג

6. עין איה שבת פרק יא,כב
7. ברכות, י

העמק דבר

עומק הפרשה

 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

 הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר

ממעיני הישועה לע"נ מורי ורבי הרב יהושע רוזן זצ"ל

החכמה שבטוויית העזים
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שבטי ישראל
לאומי  גוף  הוא  ישראל,  עם  ישראל,  כלל 
שלם, ציבור שלם. כך הסדר האלוקי, כך הגזירה 
האלוקית, שכלל ישראל בנוי משנים עשר חלקים, 
שנים עשר שבטים. יש בניין שלם, אורגניזם שלם 
ומסודר. הגוף של כל אחד מאיתנו כולל רמ"ח 

אברים ושס"ה גידים, הוא מחולק אבל 
לא מפורד. יש אבחנה בין האיברים, 
כאשר כל אחד הוא על תפקידו. יש 
תפקיד של הלב ויש תפקיד של המוח, 
יש תפקיד של העין ושל האוזן, וכולם 
יחד מהווים דבר שלם אחד, 'שלום בית'. 
כך בכלל ישראל יש שנים עשר חלקים, 
ולכל שבט יש תפקיד מיוחד, כפי ברכות 

יעקב אבינו ומשה רבנו. יהודה – מלכות; לוי – 
עבודת בית המקדש; דן – גבורה; יששכר – בינה 
לעתים, עסק בתורה. לכל חלק בשבטי ישראל יש 
ערך מיוחד, תפקיד מיוחד, כוח מיוחד ודגל מיוחד. 
"איש על מחנהו ואיש על דגלו"1, וכולם יחד מהווים 
ובונים את הבניין השלם, הגדול והכללי. כך הוא 

לכתחילה, באופן יסודי, במצב הנורמלי.

בהתאם לזה, "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", 
ארץ ישראל מסודרת לשבטים. יש חלקים מיוחדים: 
נחלת יהודה, נחלת בנימין, נחלת דן וכהנה. במצב 
נורמלי, לא בגלות, כולם נמצאים בארץ – העם 
כולו, כל החלקים וכל השבטים של העם שלנו, וזה 
מתבטא גם בכך שחלקי ארץ מיוחדים 
מתאימים לחלקי העם. הסידור השלם 
המשוכלל והנורמלי של העם כולו והארץ 
כולה, לפי החלוקה המסודרת – אינו 
הפרדה או פירוד, אלא סידור האיברים, 
סידור החלקים, סידור האורגניזם שלנו 
באופן אמיתי. הסידור הזה הוא בריאות. 
כך לגבי העם וסידורו, וכך לגבי הארץ 
וסידורה בהתאמה לחלקי כלל ישראל, השבטים.

זה אפילו נוגע להלכה למעשה. לדוגמא, שמיטה 
דאורייתא, אמיתית, בהחלט – נוהגת בזמן שנוהג 
היובל! במציאות שחל יובל מדאורייתא – גם 
שמיטה מדאורייתא. ואיך חל יובל מדאורייתא? 
כתוב בפרשת בהר: "וקראתם דרור בארץ לכל 
יֹשביה"2 – בזמן שכל יושביה עליה! כל, או רוב, 

לכל הפחות. רוב יושביה הכוונה – רוב ישראל. 
כשרוב מיליוני היהודים ישבו בארץ – אז יובל 
דאורייתא ושמיטה דאורייתא. אבל באמת זה לא 
נגמר בזה. המובן השלם של שמיטה ויובל אינו רק 
המצוות החקלאיות, הקרקעיות. שמיטה ויובל הם 
יותר מזה. הם "ושבתה הארץ שבת לד'"3! לא רק 
גילוי הארציות והקרקעיות של הארץ הזאת, אלא 
הארץ הזאת היא קדושה! המובן האמיתי היסודי 
ההלכתי של חלות שמיטה ויובל הוא כאשר כל, 
או לכל הפחות רוב ישראל נמצאים בארץ והם 
מסודרים בנחלותיהם. כאשר רוב שבטי ישראל 
נמצאים בארץ ומסודרים איש על מטהו ואיש על 
נחלתו, אז יובל דאורייתא, ולפי זה גם שמיטה 
דאורייתא. כל זה מתבטא בעובדה של השבטים 
– בעם ובארץ: כל חלקי העם וכל חלקי הארץ 

מסודרים על פי המקור האלוקי4.

1.  במדבר א' נ"ב.
2.  ויקרא כ"ה י'.
3.  ויקרא כ"ה ג'.

4.  ע"פ שיחות הרצ"י ישראל ותחיתו פרק כ"ז עמ' 233-7.

מתורת הרב צבי יהודה
ייחודיות ואחדות הרב דוד לנדאו

אם תנסו פעם לשים לב להתנהגות השגרתית 
שלכם, תוכלו לגלות ממצאים מפתיעים. ההרגלים 
היומיומיים שלנו, המילים והמשפטים שאנו 
רגילים להגיד, המחוות הקטנות, שפת הגוף, 
כל אלה ועוד, משקפים לא פעם אנשים שונים 
עלינו. במובן זה האדם הוא אכן  שהשפיעו 
תבנית נוף מולדתו, ונוף מולדתו כולל דמויות 
רבות ושונות שהשפיעו עליו. לעתים, רק במבט 
לאחור אנו יכולים להצביע על הרגל מסוים 
ולהגיד בבירור: 'את ההרגל הזה אימצנו בעקבות 

האדם הזה'. 
בשבוע שעבר, ט"ו אדר א', הלך לעולמו הרב 
יהושע רוזן זצ"ל, מרבני ישיבת 'מרכז הרב' 
והישיבה לצעירים. מגדולי תלמידיו של רבנו 
הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שאת יום פקודתו 
הארבעים ציינו יום קודם לכן. כאשר נודע לי על 
הבשורה הקשה, נזכרתי בגעגוע בתקופה הקסומה 
בה זכיתי ללמוד בכל שבת בבוקר, לאחר תפילת 

'ותיקין', 'שפת אמת' מפי הרב רוזן זצ"ל. 
את ההיכרות עם הרב אני חב לידידי היקר 
והאהוב, סגן עמיחי מרחביה הי"ד, איתו למדתי 
בישיבת 'מרכז הרב'. באחד הימים, הציע לי בחיוכו 
הכובש להצטרף לשיעור מיוחד שמתקיים לאחר 
המניין המוקדם בישיבה בשבת. נדמה לי שהוסיף 
את המשפט: 'המאמץ משתלם'. והמאמץ בהחלט 
השתלם. מאז, בכל שבת שבה לא יכולתי להשתתף 
בשיעור מסיבה כלשהי, הרגשתי כאילו לא חוויתי 
לגמרי את השבת. השבת שלי קיבלה את טעמה 
מהשיעור הזה, ומהאווירה המיוחדת שאפפה 
אותו. התום, הפשטות, הארת הפנים, ההתעניינות 
הכנה בכל לומד, העושר התורני העצום וחדוות 
הלימוד, כל אלה גרמו לשיעור הזה להיות אבן 

פינה יקרה בתקופת לימודי בישיבה. 

לעמוד בהר סיני
כאשר הרב התפלל איתנו במניין המוקדם 
בישיבה בשבת, הבחנתי שנהג לעמוד על רגליו לאורך 
כל הקריאה בתורה. וזאת – על אף שסבל שנים 
רבות מכאבי גב. ההנהגה הזאת גרמה לי לרצות 
לאמץ אותה בעצמי, וכך מבלי שאפילו בדקתי אז 
את המקורות לכך, התחלתי לעמוד גם בקריאת 
התורה. העמידה הזאת לאורך קריאת התורה, 
שנותרה בי עד היום, כשריד מאותם ימים, מבטאת 
עבורי באופן סמלי את יסוד היסודות שהטביע בנו 

הרב. אז מה עומד מאחורי המנהג הזה?  
מגדולי ראשוני אשכנז, המהר"ם מרוטנבורג, 
נהג לעמוד בקריאת התורה )מובא בדברי תלמידו 
רבנו שמשון ברבי צדוק, התשב"ץ סימן קפב(. הב"ח 
)או"ח סי' קמא( הסביר את מנהג המהר"ם כמנהג 
חסידות ולא כחובה מעיקר הדין: "אכן לאו מדינא 
היה נוהג כך אלא כיון דצריך כל אדם להעלות על 
דעתו כששומע הקריאה מפי הקורא כאילו קיבלּה 

באותה שעה מהר סיני...". 
וכך כתב בעל 'סדר היום', מגדולי צפת לפני 
כחמש מאות שנה, על הנוהגים לעמוד בקריאת 
התורה:  "מה טוב חלקם בחיים ומה נעים גורלם 
כי ודאי בעת כזאת צריך להיות נרתע ירא וזחיל 
כעת שניתנה תורה לישראל בהר סיני". ואף שרבי 
יוסף קארו, בעל ה'שלחן ערוך', הכריע שאין צורך 
שהציבור יעמוד בשעת הקריאה )שו"ע או"ח קמו, 
ד(, הרמ"א )שם( הביא את מנהגו של המהר"ם 

לעמוד: "ויש מחמירין ועומדין".   
ראיתי לנכון לציין את מקורות מנהג העמידה 
בקריאת התורה, עליו הקפיד רבנו הרב רוזן זצ"ל, 
ולו רק כדי להעביר במשהו את החוויה שהרגשנו 
סביבו בכל רגע של לימוד: "כאילו קיבלה באותה 
שעה מהר סיני". היראה העמוקה, הכבוד העצום 

לכל גדולי ישראל לדורותיהם, יראת השמים 
הטהורה, כל אלה העמידו אותנו, תלמידיו, ממש 
על הרגליים, כפירוש מחודש לדברי חז"ל 'והעמידו 

תלמידים הרבה'. 

לא מתמטיקה
בתוך שלל הסיפורים שסופרו על הרב במהלך 
השבוע, הרעיד את ליבי סיפור אחד שסיפר הרב 
חנניה רכל, רב הגרעין התורני ברמת השרון, שלמד 
אצל הרב לפני כשלושים שנה בישיבה לצעירים, 

ומקוצר המקום אביא רק חלק קטן ממנו: 
"הימים היו הימים הראשונים של כיתה ט'. 
למדנו מסכת גיטין, ובאחד השיעורים, כשהרב חזר 
על ההסבר פעם נוספת ואני כבר הבנתי, חשבתי 
'לנצל' את הזמן ועיינתי בספר מתמטיקה כשהוא 
מונח על ברכיי, לקראת המבחן במתמטיקה שהיה 
אמור להיערך בצהריים. באיזשהו שלב הרב שם לב 
שאני עסוק במשהו אחר, עצר את השיעור, הפנה 
מבטו אליי ושאל: 'מה זה שם?' כשהוא מצביע אל 
ברכיי. הייתי נבוך, ניכר היה על פניו שהוא מאוכזב 
מהתנהגותי, ומיד סגרתי את הספר והנחתי אותו 
על השולחן. הרב הסתכל ונראה שהוא לא מאמין 
למראה עיניו. הוא החוויר כסיד, ואני חושב שאפילו 
רעד. לא הבנתי מה קורה, ואז הוא אמר שלוש מילים 
שלא אשכח כל ימיי: 'מתמטיקה בשיעור גמרא???'". 
לסיפור יש המשך מעניין, אך השאלה המהדהדת 
הזאת של הרב, כמו מתחברת ישירות למנהגו 
לעמוד על הרגליים בקריאת התורה. תורה איננה 
מתמטיקה. היא לא עוד מקצוע. לכן, העיקר הוא 
היחס הנפשי אליה, הגישה. העמידה על הרגליים 
מפניה, בדחילו ורחימו, ביראה ובאהבה, "כאילו 
קיבלה באותה שעה מהר סיני".  תהא נשמתו 

צרורה בצרור החיים ובחיינו.   

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא 

"הרב הסתכל ונראה שהוא לא מאמין למראה עיניו. הוא החוויר כסיד, 
ואני חושב שאפילו רעד. לא הבנתי מה קורה, ואז הוא אמר שלוש מילים 

שלא אשכח כל ימיי...". 

על דמותו של הרב יהושע רוזן זצ"ל, שבוע ימים לפטירתו. 

הרב שהעמיד אותי על הרגליים
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 "נולדתי למשפחה דתית לאומית בנתניה והייתי 
ילד די שגרתי", אומר עזרי טובי בשעה שאני מנסה 
להתחקות אחר המסע הרוחני שעבר בחייו, אשר 
באופן טבעי רק בקמצוץ ממנו נוכל לגעת בכתבה 
זו, או בכלל. טובי, 51, נשוי ואב לחמישה המתגורר 
ביצהר, הנו איש וידאו ותוכן שבין היתר יסד את 
ארגון ההסברה 'בומרנג', ובשנים האחרונות מעביר 
בהצלחה רבה קורסים לצילום ועריכת סרטונים 

בסמארטפון.
"אמנם גדלתי בבית דתי", ממשיך טובי, "אבל 
בשנים הללו הייתי נטול רגש דתי ורוחני. ממש אפס 
אחוז רוחניות. אני אומר את זה בתסכול, אבל זה 
היה המצב. המסגרות שלמדתי בהן לא העניקו לנו 
רוח, יסודות באהבת ה', חיּות בעבודת ה'. אני לא 
מאשים אותם, רק מתאר את מה שהיה. כשהייתי 
בן שמונה ההורים שלי טסו לשליחות בקנדה. רבים 
תוהים מאיפה האנגלית הטובה שלי, שבעזרתה 
עשיתי את הסרטונים של בומרנג, והאמת היא 
שבקנדה למדתי אנגלית כמו שצריך. כשהייתי בן 
חמש עשרה ההורים שלי טסו לשליחות נוספת, 

הפעם באנגליה. ושם חטפתי 
את הכאפה של החיים שלי 

מבחינה רוחנית".
מה קרה באנגליה שטלטל 

כל כך את עולמך? 
"אף פעם לא באמת לימדו 
אותי למה לקיים מצוות. וגם 
מה שהייתי עושה, זה היה 
רק 'כמצוות אנשים מלומדה'. 
כשהגעתי לאנגליה זה התפוצץ 
לרסיסים, פשוט לא החזיק 
מעמד מול החברה החדשה 
ללכת  התחלתי  שהכרתי. 
למסיבות, פאבים, התחברתי 
עם גויים וכו'. ממש שנה של 
פריקת עול מוחלטת. ואם זה 
לא מספיק, בשנה ההיא גם 

לא למדתי. עזבתי את בית הספר. תכל'ס אפשר 
לומר, שבשלב ההוא כבר כמעט לא נשאר לי קשר 
ליהדות. הורדתי את כל הסממנים החיצוניים, ורק 
שמרתי על צום בכיפור ואי אכילת חזיר. חוץ משני 

אלה לא נשאר לי הרבה מהיהדות". 
 

כמו מלאכים
"אחרי כמה שנים חזרנו לארץ, והתגייסתי לשירות 
קרבי בגבעתי. אחרי השחרור טסתי לטיול במזרח 
הרחוק, ונשארתי שם שנה וחצי. רציתי לברוח, 
לחוות, להשתחרר. אני אוהב מאוד להתנסות בכל 
מיני דברים, ובטיול במזרח זה אכן קרה. בשלב 
מסוים בטיול שמעתי שפתחו בניו זילנד אטרקציה 
חדשה – קפיצת בנג'י ממסוק, אז מהר מאוד הגעתי 
לשם כדי לנסות את החוויה. הייתי הישראלי הראשון 
בעולם שעשה את זה. כשחזרתי לארץ, החלטתי 
שאני רוצה ללמוד מוזיקה ברימון. ניגנתי בגיטרה 
מגיל צעיר יחסית, אהבתי את זה מאוד, ורציתי 

לקחת את זה קדימה. להוציא שירים ולהופיע אתם. 
חיפשתי לעסוק במשהו שלא יהיה טכני, אלא כזה 

שיתן לי ביטוי לנשמה.
"נרשמתי ללימודים, אבל נותרו עוד חודשים מספר 
לפתיחת השנה. בתקופה ההיא ה' חייך אלי, ומשהו 
בתוכי פתאום אמר לי שלפני שאני מתחיל תהליך 
של שנים ארוכות, לפני שאני צולל ללימודי המוזיקה, 
עלי לתת עוד צ'אנס ליהדות. הרגשתי שזה לא הוגן 
להשאיר בתוכי את היהדות כפי שאני חוויתי אותה. 
הרגשתי שיש בה משהו שפספסתי, משהו שעדיין 
לא נגעתי בו. חשבתי מה לעשות עם זה, והמקום 
היחיד שעלה לי בראש זה מכון מאיר. ידעתי שזה 
מקום בירושלים שלומדים בו בעלי תשובה מיוחדים, 

מקום מגניב כזה עם הילה סביבו".
אני מניח שההחלטה להגיע 
למכון לא הייתה פשוטה 
שמדובר  מכיוון  עבורך, 

בשינוי חיים די קיצוני.
"זה אכן לא היה פשוט. יצר 
הטוב אמר 'עזרי תן צ'אנס', 
ויצר הרע אמר שזה חסר 
סיכוי. בסוף מצאתי תחבולה 
מסוימת, והחלטתי להגיע 
רק לשבוע אחד ואחר כך 
לחזור מיד למוזיקה. זה קצת 
השקיט את היצר הרע. מי 
שקיבל את פני במכון זה 
כמובן דני שרחטון האגדי, 
עם החיוך הגדול שלו וקבלת 
והמפורסמת.  החמה  הפנים 
הייתי במכון שבוע, כמו שנקבע בתוכנית, ואז החל 
משא ומתן פנימי בתוכי – האם להישאר או לעזוב. 
גם במקרה הזה, פשוט החלטתי להישאר עוד שבוע. 
ואחריו עוד שבוע. מפה לשם, בסופו של דבר למדתי 
במכון שנתיים וחצי. תקופת חיים מדהימה וחשובה 
כל כך עבורי. במכון מאיר הלב שלי נפתח מחדש. 
מהמכון קיבלתי את החום שאני מרגיש כלפי ה', 
התורה, היהדות. מאז שהגעתי למכון אני מרגיש 
שהחמימות הזו עדיין בתוכי והולכת איתי לכל 

מקום. וזו המתנה הטובה ביותר שיכולתי לקבל.
"החוויות במכון היו חזקות מאוד. בתקופה ההיא 
למדתי מבוקר עד לילה. היינו יוצאים מוקדם בבוקר 
מהמכון, עם תפילין, הולכים ל'נץ' בבית הכנסת של 
הרב מרדכי אליהו. בבקרים האלה הרגשתי כמו 
מלאך, כאילו ה' ואני יושבים אחד ליד השני. זו 
הייתה תקופה של אורות גבוהים וחדשים. האורות 
האלה הזינו אותי כמו שאף חוויה שחוויתי בעבר לא 
הזינה אותי. אחרי כמה שבועות במכון, כשהבנתי 
שאני לא הולך לעזוב אותו כל כך מהר, קיבלתי עלי 

עול מצוות בבת אחת. בד בבד, החלטתי להיפרד 

מדברים שכבר לא התאימו. זרקתי את הג'ינסים, 

את הדיסקים, הפחתתי קשרים עם חברים מהעבר 

וגם הפסקתי לעשן. זה לא תמיד היה קל, אבל 

הייתי מאוד מאושר". 

חייל במלחמת התודעה
לאחר שנה וחצי של לימודים במכון זוג חברים 

של בעל התשובה הטרי הציע לו שידוך, ולאחר 

תקופה קצרה יחסית נישאו השניים. "כשהבנתי 

שהקשר הולך למקום רציני", אומר טובי, "לקחתי 

את אשתי המיועדת לאיתמר. היה לי ברור שאני 

רוצה שנקים את ביתנו ביהודה ושומרון. גם לאשתי 

זה היה ברור. זמן קצר לאחר מכן, זכינו לחתונה 

מאוד מאוד שמחה, ולדעתי אנשים ישבו בקושי 

לאכול. בשנה הראשונה לנישואינו גרנו בתקוע. היינו 

ממייסדי תקוע ג', וכל יום נסעתי ללמוד במכון 

כאברך. אחרי תקופה מסוימת עברנו למעון, משם 

לגבעות עולם באיתמר, ואז בנינו את ביתנו ביצהר. 

בין לבין, טסנו כמה פעמים להודו, לטובת ניהול 

והפעלה של 'בתים יהודיים'. מאז שחזרתי בתשובה 

עסקתי המון בקירוב, דיברתי עם אנשים, העברתי 

שיחות, ולרוב היתה הגיטרה חלק משמעותי מהעניין.

"עם הזמן שעבר נוכחתי לדעת כמה חשוב להסביר 

לעולם את מה שאנחנו רואים כאן כמובן מאליו, ולכן 

לפני שש שנים הקמתי את 'בומרנג - נלחמים למען 

ישראל', ארגון שזו בדיוק הייתה המטרה שלו. הפקתי 

מא'-ת' סרטוני הסברה ישראלית באנגלית, ופרסמתי 

אותם ברשתות החברתיות. אני אוטודידקט, ולימדתי 

את עצמי לצלם, לערוך, לעשות הכל לבד. הייתי כותב 

התוכן, הצלם, העורך, המגיש, איש יחסי הציבור 

וגייס התרומות של 'בומרנג'. 

"ברוך ה' הפקתי מאות סרטוני הסברה, ובשלב 

מסוים החלטתי גם ללמד אחרים איך לעשות את 

זה וככה למעשה הגעתי לעניין הקורס. בקורסים אני 

מלמד אנשים איך להפיק בקלות ובמהירות תוכן 

ולייצר סרטונים בסמארטפון שלהם. אני מאמין 

שאנחנו נמצאים כיום במלחמת תוכן, מלחמת תודעה. 

בסופו של דבר, מה שמעצב את התודעה הציבורית 

זה התוכן שאנחנו צורכים. חשוב מאוד שאנשים שיש 

להם מה לומר ישתמשו בכל האמצעים שברשותם 

כדי ליצור תוכן טוב, קדוש ואמיתי. כל אחד מאיתנו 

הוא חייל במלחמת התודעה הזו, ולכן אם יבוא אלי 

מישהו שירצה להפיק תוכן שסותר את הערכים 

שאני מאמין בהם, לא אלמד אותו. אמנם אני גם 

מתפרנס מכך, אבל הערכים הנצחיים של עם ישראל 

עומדים מבחינתי לפני הכל". 

עזרי טובי, מיוצרי הוידאו העסוקים והמוכשרים 
בישראל, מספר )בין היתר( מהן שתי המצוות שלא 

עזב גם כשהיה רחוק במיוחד ומדוע היה לו כה דחוף 
לקפוץ ממסוק בשמי ניו-זילנד

אבנר שאקי

     "במכון מאיר הלב שלי 
              נפתח מחדש"

ראיון עם יוצר התוכן עזרי טובי

רציתי לברוח, לחוות, 
להשתחרר. אני אוהב מאוד 
להתנסות בכל מיני דברים, 
ובטיול במזרח זה אכן קרה. 
בשלב מסוים בטיול שמעתי 
שפתחו בניו זילנד אטרקציה 
חדשה – קפיצת בנג'י ממסוק, 
אז מהר מאוד הגעתי לשם 
כדי לנסות את החוויה. הייתי 

הישראלי הראשון בעולם 
שעשה את זה.
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תיקון החסכים מבית ההורים בנישואין
שאלה

קראתי את המאמר בשבת שעברה על 
הירושות של הילדים מההורים. המאמר 
הזה מאד נגע בי, כי הזוגיות של הורי 
שלילית ביותר. הם רבים וצועקים, הבית 
שלנו רווי במתחים, עצבים, כעסים ומילים 
קשות. מאז שאני זוכר את עצמי, זאת 
האווירה ה"רגילה" שאני חשוף אליה. 
אני מודאג ופוחד מההעברה הבין דורית 
הזאת שכתבת. אני בן 25 ויוצא לדייטים 
ואני רוצה להקדים תרופה למכה. איך אוכל 
לבנות זוגיות בריאה מתוך חוויות שליליות 

שאולי קיימות גם בתוכי?

תשובה
שלום לך ש. אני מעריכה את הרצון שלך ללמוד 
על זוגיות נכונה, מתוך אחריות לעתידך, עקב 
המודל הזוגי השלילי שגדלת בו לאורך חייך. 
התנהלות ההורים היא המודל הראשון, העיקרי, 
המתמשך והאינטנסיבי ביותר שילדים חווים. דרך 
זוגיות ההורים, הילדים מפנימים באופן מודע 
ולא מודע,  תפקידים מגדריים, תלות ועצמאות, 
ביטחון ואמון, אינטימיות, פתרון קונפליקטים, 
התמודדות עם משברים, על אהבה או על חוסר 

בה, פחדי נטישה ועוד. ההפנמה הזאת יוצרת 
מבט על כל תחומי החיים. לכן אני מבינה לגמרי 
את החששות שלך שכבוגר, תמצא את עצמך 
בזמני לחץ, ו/או בחוסר מודעות, מתנהג כמו 
הוריך, למרות שהבטחת לעצמך שתעשה הכל, 

כדי לא לחזור על טעויות ההורים. 
אז מה ניתן לעשות? 

א. ללמוד על זוגיות בריאה. אפשר ממאמרים 
וספרים על זוגיות, מהרצאות שתואמות את 

השקפת עולמך, כמו מכון מאיר וכד'.
ב. לתרגל את הנלמד, עוד בחיי 
הבריאה,  הזוגיות  הרווקות. 
עבודת  על  בעיקר  מושתתת 
המידות שמתבטאת במערכות 
יחסים כמו בין: חברים, משפחה, 
אנשי צוות בעבודה וכד' ודרכם 

ליצור שינוי להתנהלות הרצויה, 
לאחר שנלמדה.

ג. בבחירת בן/ בת זוג, קיים חשש שיהיה 
או חיקוי או בריחה מכל מה שמזכיר את זוגיות 
ההורים. לכן חשוב להיות במודעות, שהבחירה 
תואמת את המודל הרצוי שאתם עובדים עליו. 
ד. חשוב לראות מתוך הזוגיות השלילית של 
ההורים, תכונות חיוביות של ההורים. לא לצבוע 
את הכל באור שלילי. ישנן תכונות מההורים 
שבוודאי שייך וכדאי לאמץ. לדוגמא: למרות 

הכעסים בין ההורים, רואים את האכפתיות 

שלהם זה מזה. הם אינם מוותרים זה על זה. 

הם צועקים כי כואב להם. הם רגישים. כמו כן, 

הם מגיבים זל"ז באימפולסיביות, אתה תלמד 

ותתרגל איך להגיב על ידי: עצירה, מחשבה, 

בדיקת אפשרויות תגובה, בחירת האפשרות 

הרצויה ולהגיב מתוכה. 

ה. לאחר כל הנ"ל, חשוב שתדע שהקשיים 

בזוגיות, הם טבעיים ובריאים, מעצם 

היותנו שונים במובנים רבים. ייתכן 

מאד שלמרות הלמידה והמודעות 

תוך כדי החיים, יצופו התנהגויות 

ו/או  רצויות  שאינן  מהעבר 

הרסניות. אל תיבהל, זה קורה 

וזה ניתן לשינוי. אם לא בכוחות 

עצמך, אזי ייעוץ מקצועי, יעזור לך 

לנטרל התנהגויות אוטומאטיות שליליות 

מהעבר ולקבל כלים, כיצד לנהל  באופן מכבד 

וראוי את חיי עצמך וחיי הזוגיות שלך. חשוב 

שתזכור שאתה לא לבד ותמיד אפשר להתייעץ 

ובעז"ה, להצליח. 

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

שאלות שכדאי לשאול באדר
אדר הראשון כבר מפנה את מקומו לאדר שני, ומי 

שעדיין לא ִהרבה בשמחה, זה הזמן להתחיל. אלא 
שיש כאן מלכודת קטנה. חז"ל לא ביקשו מאיתנו 
להתחיל לשמוח משנכנס אדר, הם הדריכו אותנו 
להרבות בשמחה, כלומר להוסיף שמחה על 
השמחה שיש בנו ממילא כל השנה. וזה כבר 
מתחיל לאתגר, מפני שאנחנו צריכים לברר עם 

עצמנו ביושר, האם אנחנו שמחים? האם אנחנו 
באמת שמחים? האם יש לנו חומר גלם טוב וכל 

שנותר עכשיו הוא רק להרבות?
הנה כמה שאלות שכדאי לשאול את עצמנו - האם עבודת ה' שלנו משמחת 
אותנו? כן, אני יודע, עבודת ה' שלנו אמורה לשמח אותו, לא אותנו, והיא 
לא איזה תחביב שנועד לשעשע לנו את הנפש. ועדיין, אני מתעקש לשאול 
האם עבודת ה' משמחת אותנו מפני שקשה לי להאמין שהקב"ה מחפש 
עבדים עצובים. אמנם השמחה היא לא המטרה בעבודת ה' אבל היא בהחלט 
סימן – האם הקשר שיש ביני לבין הקב"ה הוא קשר חי ופורה, או שמא 
הפך עם השנים לקשר טכני שיש לשמר בחישוק שיניים ובפנים כבויות.

ואת אותה שאלה ממש כדאי לשאול על שאר מרחבי החיים שלנו – האם 
אני שמח בזוגיות? האם אני שמח בהורות? האם אני שמח בעבודתי? והכי 

חשוב, האם אני שמח בי?
השאלות הללו לא נועדו לערער, להחליף או להפנות עורף חלילה, לא 
לאשתי, לא לילדיי, לא לעבודתי ובטח לא לעצמי – השאלות הללו נועדו 
לגלות מה אתי. ואם התשובות קצת מבהילות, אין זמן בשנה טוב מהרגע 
הזה שבו נושק אדר ראשון לאדר השני. זמן מצוין להיזכר בחלומות 

שחלמנו על חיינו, ולהחזיר את הדבקות והתשוקה לחיים.
בימים ההם התקבלה התורה סוף סוף מרצון, מאהבה. הזמן הזה מסוגל 
לשוב אל רבש"ע, לשוב הביתה, לשוב אל כל מה שהעלה חלודה, ולגלות 

מחדש את השמחה.

הרב ליאור אנגלמן

חינוך בפס-רחב
לעתים נוצר מתח עם הילדים סביב סוגיה 
עקרונית. במשפחה אחת הבן מסרב להסתפר 
וההורים אובדי עצות נוכח הקוקו ההולך וצומח 

מאחוריו. במשפחה אחרת מוטרדים מאוד ממה 
שנראה להם כחוסר צניעות מובהק של בתם, והם 

צרודים מהניסיונות לשכנעה להתלבש אחרת. נוכח ההערה של הוריה 
היא מושכת את הבגד כדי שייראה צנוע יותר, וכעבור דקות הבעיה שוב 

ניכרת לעין...
במצב המתואר, על פי רוב יש מתח בתוך המשפחה נוכח המחלוקת 
המתמשכת. לעתים, כל צד מכונס בתוך עצמו ומשדר כעס ואף עוינות 

כלפי הצד השני. למתבונן מהצד נדמה שהילד ברוגז עם הוריו, ולהפך. 
אווירה זו אינה מועילה למשפחה, וכמובן שאינה מקדמת את פתרון 
הקונפליקט אלא מעמיקה אותו. דווקא כעת, הורות בריאה צריכה 
להתאמץ לעבור ל-"הורות בפס רחב". במילים פשוטות, דווקא בזמן 
מתח, עלינו להשקיע בהעמקת הקשרים דרך נושאים אחרים. לא להיתקע 
בערוץ צר אלא לפתח במקביל ערוצי חיים מקבילים. אין לאפשר ל'ברוגז' 
להקרין על כל מערכת היחסים שלנו עם ילדינו. עלינו האחריות למצוא 
גם נושאים אחרים לדבר עליהם, למצוא תירוץ להכין מאכל אהוב, לנסוע 
יחד לבקר דודים ועוד. דווקא שימור ושיפור היחסים בתחומי חיים 
אחרים, ייתן כוחות להתמודד גם עם נושאי המחלוקת. כדאי להשאיר 
את דפוסי ה'ברוגז' לאחרים, וכהורים להוביל מעבר לחיים ב'פס רחב', 

בו יש במקביל לקונפליקט גם גילויי אהבה רבים.

סוגיות בחינוך
הרב יונה גודמן 

מנהל חינוכי מרכז ישיבות בני עקיבא
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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. השלימו: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ______ ______ "
2. מי טווה את הצמר למשכן?

3. מאיזה שבט היה בצלאל בן אורי?
4. מדוע העבירו קול במחנה שלא יביאו יותר נדבה למשכן?

5. מה היה תפקידם של הבריחים במשכן?
6. מה היה משקל הזהב ממנו נעשו המנורה וכליה?
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<< פרשת ויקהל
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

ביטוי בעברית שמתאר התאמה ושלמות, 
לקוח מתאור אחד מכלי המשכן! מהו 

הביטוי ומאיזה כלי הוא לקוח?

חידה לשבתחידה לשבת

1

4
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2
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אתה רוצה קינוח? ענה הירח: לא תודה, אני מלא... הירח ישב במסעדה. בא אליו המלצר ושאל אותו: 
זה כבד? ענה האיש: לא, זה שניצל... איש אחד הולך עם שניצל על הראש. שאלו אותו: 
פילים!' אמר השוטר: 'אבל אין כאן פילים'. אמר לו האדם: 'מדוע אתה מפזר אבקה?' אמר לו האדם: 'זו אבקה נגד אדם פיזר אבקה ברחוב. עצר אותו שוטר ואמר לו: 

'נו אתה רואה? זה עוזר!'

שלום ילדים!
אתם מכירים את 

שלפעמים  זה 

אתם במצב רוח 

טוב,  כך  כל  לא 

אבל אתם מוזמנים לחתונה של קרובי משפחה, 

ואז כאשר אתם נכנסים לאולם, שומעים את 

המוסיקה, רואים את הריקודים ומרגישים את 

השמחה באויר, אתם מרגישים שלאט לאט גם 

אתם משתחררים ונכנסים לתוך השמחה... כי 

השמחה היא משהו מדבק. משהו באוירה סוחף 

את כולם. והאמת היא, שזה לא רק בחתונה או 

אירוע גדול. לפעמים מילה טובה שחבר אומר 

 לי, פתאום משנה לי את מצב הרוח לטובה! 
אנחנו בתוך האווירה המיוחדת של חודש 

אדר, וכולם רוצים כמובן לשמוח! אז היום אני 

רוצה לתת לכם משימה: תחשבו איך לשמח 

מישהו אחר.. זה יכול להיות חבר שלי, אחי, 

אחותי, אמא או אבא. אנחנו יכולים להגיד 

מילה טובה, מחמאה, או סתם להציע לשחק 

הרוח  מצב  את  לשפר  לו  נעזור  וכך  ביחד, 

ולהיכנס לשמחה! וברגע שאנחנו משמחים 

כך  כל  הרגשה  לנו  עושה  זה  אחר,  מישהו 

 טובה, וגם אנחנו נהיים הרבה יותר שמחים! 
בהצלחה במשימה! 

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

השבת מברכים בבית הכנסת את חודש אדר ב' שיחול 

צפו  הפורים,  וחג  השמחה  חודש  לקראת  השבוע. 

ב"שמשון חוגג חגים" לפורים, באתר!
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א. חוק הברזל שגיור בלי קבלת מצוות אמיתית ומוחלטת הוא 
חסר תוקף.

ב. וכן, לגיור מסורתי אין ערך.
ג. דעת יחיד של פוסק גדול אינה קובעת.

ד. דעתם של כמה רבנים בדורנו אינה קובעת מול הרוב.
ה. כנ"ל מול רוב חכמה של גדולי ישראל.

ו. כנ"ל נגד הרבנות הראשית, מרא דאתרא.
ז. אי אפשר לסמוך על רבני הערים, שעלולים לפרשנות של קבלת מצוות.

ח. לא חילונים בכנסת יקבעו מהו גיור אמיתי.
ט. עקב זה,לא ידעו מי יהודי ומי גוי, וינהלו ספרי יוחסין.

י. קרע נורא בעם ישראל.

קורונה, אמונה וגבורה
הקורונה נמשכת ואיש אינו יודע מתי תחדל.  לכן, עלינו להזכיר 

לעצמנו שני דברים.
א', אמונה. כל מה שקורה בעולם ואצל כל אדם, עד הפרט הכי קטן, 
שייך לסדר ההנהגה האלקית.  כמובן, אין זה משחרר אותנו מבחירה 
חופשית מוחלטת.  ואין כאן המקום להסביר את ההתאמה, כי אין 
זה הנושא שלנו.  אלא הכל על פי ד', גם הטוב, גם הרע.  הטוב, 
הרי הוא טוב, והרע, אמנם הוא רע, אך יוצא ממנו טוב יותר גדול.
ב', גבורה. מול קשיים, יש כמה תגובות אפשריות: ייאוש, כעס, 
דיכאון ועוד.  ואנו אומרים: גבורה. ד' שולח לנו נסיונות כדי ללמדנו 
גבורה. רמב"ם, מורה נבוכים: ארבעים שנה במדבר, למען ילמדו 
גבורה. יש להיות יותר חזקים, פחות מתרגשים מקשיים, יותר 

אהבת הבריות, יותר אהבת ד'. ד' עוז לעמן יתן.

מתווה הגיור: עשר נקודות שהתעלמו מהן

נעים להכיר 

מקימי הגרעין הם הרב אבידן חזני, ראש ישיבת "מבשר שלום" וראש מוסדותיה, 
ואשתו הרבנית גילה, מנהלת המדרשה לבעלות תשובה. 

יחיד ומיוחד גרעין מבשר שלום התמקם בחיפה בירת הצפון, בשכונת 
'רמת בגין' במרומי הכרמל.

שכונה עם רמה סוציואקונומית בינונית-גבוהה, אוכלוסיה מגוונת ומשפיעה, כאן 
מקבלים החלטות המשפיעות על הצפון, ולפעמים ברמה העולמית.

הרגשנו שצריך קצת להמיס סטיגמות, להתחבר ללב ולדבר בגובה העיניים, 
להרחיב את הציבור הדתי בשכונה, ולחזק את הקשר לזהות היהודית ולמסורת.

מכוח הגרעין הוקמו: ישיבה וכולל, מדרשה לבעלות תשובה, מכון להעצמת המשפחה, 
מכון להדרכת כלות, וארגון חסד - שעובד בשיתופי פעולה מרשימים עם כל גווני 

האוכלוסיה! בשאיפה להרחיב את קשרי החברות עם תושבי השכונה.

מעשה שהיה  כשהיתה השריפה בכרמל לפני שש שנים, בית המדרש 
נשרף אבל זכינו לניסים גלויים.

גיצי אש שנפלו מעצים גבוהים על גג הבית שרפו מגבת שהיתה קרובה לדוד שמש, 
המגבת שרפה את הצינורות שהשפריצו על המגבת, וכך נמנע אסון כבד של כל 

הבניין כולו ושאר הבניינים הצמודים, באזור מאוד מיוער. 
אחד מתושבי השכונה אמר לרב: "יש לי תחושה חזקה שהישיבה היתה כפרה על 

כל השכונה".

רק רגע יש הרבה רגעים אבל... לפני כמה שבועות, המתנדבים של ענף 
החסד הגיעו לביתו של אחד הנזקקים המקבלים חבילות מזון, ומצאו שלט 

מאולתר על הדלת עליו כתוב: "תודה! לכל מי שדואג לי לאוכל!!!"

טיפ לקירוב הזמנתם אורחים לקידוש וסעודת שבת? כשאתם מברכים 
את הילדים אחרי הקידוש, תציעו להם גם לקבל ברכה )ברכה וגם חיבוק 

גדול אחרי(, אהבת הזולת, חיוך רחב וחברות אמת.

מזמינים אתכם להצטרף למשפחה שלנו! 

עזרה בשכר דירה למתאימים 
לפרטים נוספים: אביתר כהן מנכ"ל - 0523003005 

מיכל בן דוד רכזת קהילה - 0556667573

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

הכירו את גרעין מבשר שלום
    חיפה

כור כור גגררעעינייני

דמויות מעניינות ומוכרות 
כל אחד מחברי הגרעין הוא דמות מעניינת.

ישנם כמה אנשי מפתח בצבא, אחת 
שחולמת  להקים  "גן יער", בעלי תשובה 
עם סיפורים מעניינים, ומשפחות צעירות 

שרוצות להצטרף בשנה הבאה.

כבוד הרב
הרב אבידן חזני

פז"ם 

24 שנים
לא סופרים 

15 משפחות מגוונות ומיוחדות. 

כשהנשמה הטבעית מתגברת, מראש, מקדמת מקורה, מצלם האדם בעוצם טהרתו, מבקשת היא את 
התגלמותה המעשית. משוטט הוא הרוח במרחבים, מתעלה הוא לשחקי טוהר, ושואף והומה להתמלא 

בכלים רבים, והם הם המצות והדקדוקים המעשיים, המחושבים ומבולטים בבליטתם האומנתית השמימית 
על-ידי הליכות עולם, על-ידי דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. שמונה קבצים ז, צה

על סדר היום
 הרב שלמה אבינר

לטלפניה המתחדשת במכון מאיר
דרושים/ות למערך התרומות 

טלפנים/יות
 שכר בסיס + בונסים  |  משמרות אחה"צ-ערב

ניתן לשלוח sms למס' 5121946 - 052
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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

- קרן סיוע לאברך תלמיד מכון מאיר -
לפני שבוע פרצה שריפה בביתו של אחד מאברכי מכון מאיר, הלומד 

בתכנית הכשרת רבנים לבני העדה האתיופית.
לצערנו, השריפה כילתה את הכל והאברך אב ל 4 ילדים נותר חסר כל 

פשוטו כמשמעו.

בהמלצת הרב ביגון שליט"א ורבני המכון הוקמה קרן סיוע 
למשפחה מתוך מטרה לגייס סכום כסף משמעותי שיסייע להם 

 בהתארגנות מחדש להמשך חייהם
וכל התורם יבורך מן השמיים

 ניתן להעביר לחשבון הבנק - בנק דיסקונט, 
 מספר חשבון - 155592892, סניף - 159 

טלפון לבירורים ולתרומה בביט - 0526774231


