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זכר למחצית השקל

 נותנים גם השנה למכון מאיר
ושותפים לזיכוי הרבים וקירוב לבבות

"באחד באדר 
משמיעין 

על השקלים"

בס"ד • ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב שבת פרשת צו • גליון 1351 • נא לשמור על קדושת הגליון

איראן - מעשה נחש
חז"ל, בבואם לבאר לנו מי הם אויבי ישראל ומה היא מטרתם, ממשילים אותם לחיות רעות – 
"משל לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו והנה מספר והולך מעשה זאב, פגע בו 
ארי וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה ארי, פגע בו נחש וניצל ממנו שכח מעשה שניהם והיה 

מספר והולך מעשה נחש, אף כך ישראל, צרות אחרונות משכחות את האחרונות" )ברכות יג(.

מפרש המהרש"א – גלות מצרים – משולה לזאב. גלות בבל משולה לארי – ומלחמת גוג ומגוג 
משולה לנחש.

ומדוע שונאי ישראל בדור האחרון משולים לנחש? הרב קוק זצ"ל מסביר שהתנגדות אומות 
העולם לאורך ההסטוריה הביאה להם תועלת לעצמם - או להתמלא מחורבנם של ישראל ח"ו 

או מצד צרות עין או מצד שחששו שייחלש כוחם בהתגבר כוחם של ישראל הרוחני, אבל מלחמת 
גוג ומגוג היא רק מפני הרצון להרע ולהשחית – כי ישראל יושב כבר בארצו ודורש שלום לכל 
שכניו. רק החפץ להרע והקנאה על גאון ד' שמתגדל ע"י ישראל בארצו היא הנותנת לו רצון 

להילחם בנו. לכן הוא דומה לנחש שנושך בלא הנאה, ולא כארי וכזאב שטורפים או דורסים  
למאכלם, ופגיעה כזו של הנחש מסוכנת מאד, אבל דווקא משם תצמח ישועת ישראל להתגדל 

ולהתקדש שמו הגדול והקדוש.

נכון לעכשיו, אויבי ישראל הנלחמים נגדנו עושים מעשה נחש – כל עניינם רק להרע לישראל 
בלא שום תועלת לעצמם. וסופם יהיה כסופו של הנחש הקדמוני: "ארור אתה מכל הבהמה ומכל 

חית השדה…, וכידוע הטוב שבנחשים רצוץ את ראשו". אמן כן יהי רצון.

מהמצפה לישועה השלמה

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

"אני ממש זוכר את ההופעה שבה אמרתי לעצמי: 
'די, אני לא ממשיך עם זה יותר'" ראיון עם אלירן כהן

אבנר שאקי | 5

מגילת הנישואין
הנס שבטבע הנישואין
אסתר אברהמי | 6
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מכון מאיר

פרשת ויקרא שקראנו בשבת שעברה, פותחת ב"אדם 
כי יקריב מכם קרבן לה'." כלומר, הנושא בפרשה 

הוא אדם מישראל המביא קרבן. פרשת צו 
לעומתה פותחת ב"צו את אהרון ואת 
בניו לאמור זאת תורת העולה" - גיבורי 

הפרשה הם הכהנים.

כדי להבין מהו תפקידם הייחודי של 
קווים  תחילה  לשרטט  יש  הכהנים 

לדמותו של שבטם, שבט לוי: לוי הוא 
השבט השלישי. המהר"ל מקביל את המושג 

'שלוש' למושג 'אמצע' - "השלישי הוא באמצע אינו 
נוטה מן היושר" )תפארת ישראל יא(. האמצעי, על פי 
המהר"ל, הוא זה שמגלה בחייו את התוכן המאחד. 
מציאות החיים המורכבת הנה מבלבלת. לעיתים 
מצוי האדם בהתלבטות, בספק, באי בהירות - מצב 
זה מכונה 'שניות'; לעומת זאת, השלב שבו מתבהרת 
התמונה ומוכרע הספק - הוא השלב שבו מופיע 
ה'שלוש'; זהו "החוט המשולש" אשר "לא במהרה 
ינתק" )קהלת ד, יב(, החוט המלפף את שני החוטים 

הקודמים. קרי, מופיעה הפרספקטיבה השלישית 

החושפת את המבט השלם, "הכתוב השלישי"; 

נחשף כיצד שני הצדדים הנם למעשה אחדות 

אחת המתגלה בכמה פנים.

על פי האמור לעיל נבין כעת את תפקידם 

הייחודי של הכהנים בני לוי בעבודת 

הקורבנות. קורבנות ישנם הרבה. כל 

קרבן מבטא מצב נפשי אחר בו מצוי 

המקריב: יש מצב נפשי המצריך עולה, יש 

מצב הטעון שלמים, יש מציאות התובעת חטאת או 

אשם וישנה חברה הנצרכת לחטאת ציבור. תפקידם 

של הכהנים איננו רק לספק סיוע 'טכני' למקריבי 

הקרבן השונים, תפקידם הוא לחשוף את מהות 

הקרבן. דרכם מתברר כי כל הצדדים הללו, כל ריבוי 

הפנים הללו - כולם אחד. גלויי החיים לצורותיהם 

השונות, הזוויות הייחודיות בעבודת ה' של כל אדם 

וכל ציבור - כל אלה עוברות ומתנקזות תחת ידיהם 

של כוהני שבט לוי למקור אחד.

השבט השלישי -  ומעלת השלוש

חז''ל מלמדים אותנו על תהליך 'ירידת 
הדורות' לאחר החורבן. בדורנו אין אף אחד 
כמו החתם סופר, ובדורו של החתם סופר 
לא היה אף אחד כמו הרמב"ם, ובדורו 

של הרמב"ם לא היה אף אחד כמו 
האמוראים, וכן הלאה. הדבר הזה 

נכון לאנשים פרטיים, שאינם 
מגיעים לשיעור הקומה של 
הקדמונים. אך בכללות האומה 
יש עלייה מתמדת. למשל, היום 
רואים שמאז החורבן לא היו 

כל כך הרבה לומדי תורה בעם 
ישראל כמו היום. כחלק מהתעלות 

האומה, גם הכרתה התורנית מתפתחת. 
לעתיד לבוא, נכונו לנו דרגות גבוהות, 
ותשוב אלינו הנבואה. "אנחנו עם נביאים'', 
כותב הרב צבי יהודה הכהן קוק. "לפעמים 
יש מצבים של הסתר פנים, ועיכוב הופעת 
הנבואה, על כל פנים עלינו לזכור שאנו 
עם הנבואה" )שיחות הרצי''ה לבראשית 

עמ' 174(.

וככל התהליכים המתרחשים במציאות, גם 
תהליך זה אינו פתאומי, אלא  הדרגתי. אם 

בעבר המונים מעמך בית ישראל היו אנשים 
פשוטים שלא העמיקו בלימוד התורה, 
כיום שדרת ההמון הרחבה בשלה ללמוד 
את התורה לעומק ולתור אחר ההיגיון 
הפנימי שלה. אדם שנשאר מאמין 
רק מפני שכך חונך, דומה במידת 
מה לילד, שעדיין אינו מפותח 
דיו. ואילו אדם בוגר, הולך 
בדרך חייו ואמונתו מתוך 
ובחירה.  הכרה,  חשיבה, 
איננו יכולים להרשות לעצמנו 
יותר להישאר בלתי מפותחים. 
האמונה בעצמה מתפתחת לכדי 
הכרה ואמונה מודעת. כותב הרב 
קוק: ''הולך הוא כשרון האמונה ומפנה 
את מקומו לכשרון יותר נעלה ונשגב ממנו, 
שהוא כשרון הדעת'' )שמונ''ק ח' רכא'(. 
לתהליך  שותפים  להיות  ברצוננו  אם 
ההתעלות ולצעוד במסילה העולה בדרך 
לחזרת הנבואה אלינו, בדרך לחזור להיות 
''עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה'', עלינו 
להתעלות בלימוד התורה והאמונה, עד 

שתימלא הארץ כולה דעה את ה'.

מדברים אמונה
 הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

ירידת הדורות ועליה 
למדרגת נבואה

קופסת שימורים שרוצים להשתמש בה 
אחר ריקונה, חייבת טבילה? 

אם קניתי בקבוק זכוכית למים ורוצה להשתמש בו אחרי 
צריך טבילה?

תשובה: הפוסקים הסבירו את המנהג להשתמש בקופסאות 
שימורים בלי טבילה, למרות שהם יוצרו על ידי גוי. והביאו 
כמה טעמים: ריקון הכלי אינו נחשב שימוש בו )שרידי אש(, 
הכלי בטל למאכל )מהרי"ל דיסקין(, אין רצון לקנות את הכלי 
אלא רק את התוכן )חלקת יעקב(, היהודי הופך את קופסת 
השימורים לכלי כאשר הוא פותח את הקופסה )הגרש"ז(.

האחרונים נחלקו האם ניתן להתיר שימוש נוסף בקופסאות 
השימורים. לדעת האגרות משה )יורה דעה ב סימן מ( הרצון 
להשתמש בקופסאות במקום לזרוק אותם, מחשיב אותן 
לכלי. מכיוון שההחשבה נעשית על ידי יהודי הכלי פטור 
מטבילה. אולם, לדעת השמירת שבת כהלכתה )פרק ט 
הערה מה( אם רוצים להשתמש שוב בכלי, צריך להטבילו. 
להלכה נראה לחלק בין מקרים שונים: אם הכלי חייב בטבילה 
מדאורייתא, כגון כלי מתכות, יש להטביל את הכלי. כך 
גם, אם הכלי חייב בטבילה מדרבנן אך מיועד לשימוש רב 
פעמי. ואומנם, בכלי זכוכית, שחייבים בטבילה רק מדרבנן, 
שמשתמשים בהם מספר פעמים מועט, או בכלי פלסטיק, 

ניתן להקל ולא להטביל את הכלי. 

פינת ההלכה 
הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון

 העלון מוקדש לעילוי נשמת

צפורה צוקרמן ז"ל 
מנהלת חט"ב "ישורון" ותיכון "במעלה" פתח תקווה 

במלאות 19 שנים לפטירתה

עליה לקברה ביום ראשון, י"ז אדר ב' התשפ"ב, בשעה 11:30 בבית העלמין, סגולה, פתח תקווה 
תנצב"ה 

)השיעור יינתן בזום 4751216069 בשעה 20:00 ע"י הרב דר' פנחס היימן(

שעור לנשמה 
ההמלצה השבועית שלנו בערוץ מאיר

הקסם של אדר ב'
 שעורו של הרב חגי לונדין

הרב מסביר את עניינה המיוחד 
של שנה מעוברת ומה היא 

מלמדת אותנו

< חפשו את השיעור ביוטיוב, באפלקציה 
או באתר ערוץ מאיר

אורות הפרשה
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון 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
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א. ספר ויקרא
התחלנו בשבוע שעבר את חומש ויקרא. לרבים 
מאתנו הרבה דברים סתומים ולא מובנים כל-כך 
בחומש זה. הנצי"ב בהקדמתו לספר ויקרא מלמד 
שיש בחומש זה אור גדול, יש בו הלכות רבות 
שנלמדות מפסוקים מועטים "ורבו בו פנים יותר 
משאר חלקי התורה". הוא מביא מאמר חז"ל 
ממדרש רבה, )בראשית פ, ג( "וירא אלוקים את 
האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות 
רבות". הנצי"ב מבאר זאת, שכמו שטוב לעיניים 
לראות את השמש מקור האור המאיר, שבזה נהנה 
מן האור יותר, כך טוב לראות, ללמוד ולעיין בספר 
ויקרא, שהוא מקור מוצא להלכות רבות שבתלמוד, 
שעל-ידי כך עומדים על אור ההלכות באופן עמוק 
יותר. הנצי"ב אומר שלא הביא בביאורו את כל 
דיוקי המקראות, ואין בידו לגמור את כל המלאכה, 
והוא מסיים בברכה, "והמקום יתברך ברחמיו 
יעמידנו על קרן אורה, ויעזרנו להגביר חיילים 
בתורה אמן". גם עלינו מוטלת המשימה, להתאמץ 
יותר לעיין בחומש זה, ולגלות את האורות הגדולים 

הטמונים בו.
ב. קורבן תודה

בפרשתנו מלמדת התורה על קורבן תודה 

שמביא האדם כהודאה על נס שקרה לו, ורש"י 
מפרש מי הם. יורדי הים, הולכי מדבריות, חבוש 
בית האסורים שהשתחרר, וחולה שנתרפא, הם 
צריכים להודות שכתוב בהם "יודו לה' חסדו 
ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה" )תהילים 
קז(. קורבן תודה כולל גם חלות, ובעוד שבמנחה 
רגילה מביאים עשר חלות וכולן עשויות, מבצק 
שלא החמיץ, 'חלות מצות' הרי שבקורבן תודה 
צריך להביא 40 חלות מארבעת הסוגים השונים של 
המנחות, 30 מהם חלות מצות ו-10 אפויות חמץ 
כנאמר בפרשה "על  חלות לחם חמץ יקריב קרבנו 
על זבח תודת שלמיו". מהמילים 'יקריב קרבנו' 
לומד הנצי"ב שתכלית הקרבן הוא החלות חמץ, 
ומבאר את טעם הדבר ש"תכלית התודה שבא על 
נס הוא כדי לספר חסדי ה' שגמל עליו...". ולכן 
מרבה התורה הרבה לחמים וממעטת בזמן אכילת 
התודה יותר מכל השלמים, "היינו כדי שירבה רעים 
לסעודה, ביום ההקרבה ויהי סיפור הנס לפני רוב 
אנשים". אדם שמקריב תודה הוא אדם שנעשה לו 
נס, ציותה התורה להרבות בלחמים, קיצרה את 
זמן אכילתם, וכך חייב האדם להזמין הרבה אנשים 
לסעודה הזו, שם הוא מספר בפני כולם על הנס 
שקרה לו, מודה לה' ומשבח אותו, ובכך מתגדל 

שם ה'. המצה היא לחם עוני, אומר הנצי"ב, ואינו 
נאכל יפה, לכן עיקר האכילה הוא בלחם החמץ 
אותו יאכלו האנשים הרבים שמזמין המקריב 
ומפרסם נפלאות ה', וזה דיוק הפסוק, 'על חלות 
לחם חמץ יקריב קרבנו' מפני שהוא 'זבח תודת 
שלמיו' "תודה על שלומו במה שנחלץ מהצרה".                                                                                         
על-פי זה מסביר הנצי"ב את הפסוק שאנו אומרים 
בהלל "לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא נדרי לה' 
אשלם נגדה נא לכל עמו בחצרות בית ה' בתוככי 
ירושלים". שואל הנצי"ב, למה שהאדם ישלם נדרו 
נגד כל עמו, הרי ה' דורש מהאדם שיהיה 'הצנע 
לכת עם אלוקיו', ועוד קשה מהו 'בתוככי ירושלים' 
הרי חצרות בית ה' הם בירושלים? מסביר הנצי"ב 
שיש כאן שתי פעולות, 'לך אזבח זבח תודה', 
זה הקורבן שמוקרב בחצרות בית ה', 'ובשם ה' 
אקרא' "הוא קול תודה לה' צבאות על הנס". 
על הבאת הקורבן הוא אומר 'נדרי לה' אשלם' 
ועל  ההודאה לה' הוא אומר 'נגדה נא לכל עמו' 
"שברוב עם שיאכלו עמו את התודה יספר עוז 
ההשגחה עליו לטובה". רבים הנסים שה' עושה 
לנו לכלל ולפרט, וחייב האדם לספר נפלאות ה' 
עמו, ועם ישראל עמו, ברוב עם, ללמד את הבריות 

על חסדיו עמנו ובכך לגדל ולקדש שמו בעולם.

בין יצירה אנושית ליצירה אלוקית
מלבד איסור אכילת חמץ בפסח נאסר החמץ 
גם בבית המקדש. בפרשת ויקרא אסרה התורה 
שהמנחה תהיה חמץ "כל המנחה אשר תקריבו 
ל-ה' לא תעשה חמץ", ובפרשת צו הוסיפה ציווי 
על אכילת הכוהנים "לא תאפה חמץ חלקם נתתי 
אותה מאשי". שהכוהנים לא יאפו חמץ את שיירי 
המנחה הניתנת להם לאכילה אלא יאכלוה מצה. 
האבן עזרא1 מותח חוט בין שני האיסורים: "וטעם 
לא תאפה הוא העיקר במצות פסח". מתוך דברי 
הראב"ע נראה שטעם איסור אכילת חמץ בפסח 

שווה לאיסור אכילתו במקדש. 
ומקמח  ממים  מורכבת  המצה 

העשוי מחיטים. המים והחיטה הם 
מוצרים טבעיים מעשי ידיו של 
הקב"ה. המצה היא אפוא מאכל 
שמבטא את היצירה האלוקית. 
לעומתה הלחם מבטא את יצירתו 

של האדם. הבצק יחמיץ מאליו אם 
רק ישהה מעבר לזמנו. אך בשביל 

שהלחם יהיה משובח מוסיפים בו חומרי 
אפייה כמו שאור, שהם תחבולות האדם על 

מנת להתפיח את העיסה בצורה איכותית. המשנה 
במסכת שבת2 מפרטת את המלאכות האסורות 
בשבת, ואת עשר המלאכות הראשונות היא מונה 
על פי סדר עשיית הפת. הסיבה לכך, משום שהשבת 
היא זמן השביתה ממלאכתו של האדם ועשיית 
הפת היא הביטוי המובהק למלאכתו ויצירתו 

של האדם.
בית המקדש הוא ביתו של ה'. לכן המאכל 
במקדש הוא מצה המבטאת את היצירה האלוקית 
שלא שלטה בה יד אדם. בדומה למקדש גם גאולת 
פסח הייתה מעשה ידיו של הקב"ה. בעשר המכות 
הייתה שותפות מסוימת של משה ואהרון, אך בליל 

היציאה הפעולה הייתה כולה אלוקית. "ועברתי 
בארץ מצרים בלילה הזה - אני ולא מלאך אני 
ולא שרף". חג הפסח מבליט את פעולת ה' ללא 
שיתוף ידי האדם. לפי זה מובן שהמצה שהיא 
יצירה אלוקית מתאימה לפסח ולמקדש שהם 
המקומות שהיצירה האלוקית שולטת בהם ולא 
היצירה האנושית. כך מסביר הנצי"ב3 את סיבת 
איסור אכילת החמץ בפסח ובמקדש: "שמצה אין 
בה יתרון על ידי תחבולות ידי האדם להעלות 
העיסה יותר מהקמח והמים שנבראים ממנו יתברך, 
מה שאין כן חמץ שולט בם תחבולות 
האדם להעלות העיסה על ידי שאור".
אמנם הקב"ה ברא את האדם 
בשביל שיהיה שותף עימו במעשיו 
יפתח וישכלל אותם. על ערך מעשי 
ידי האדם ניתן ללמוד מקורבן 
נוסף בפרשה קורבן תודה. מלבד 
זבח התודה צריך המקריב להביא 
חלות  שלושים  חלות,  ארבעים 
מצה מסוגים שונים ועשר חלות חמץ.  
בפסוקים נאמר "על חלות לחם חמץ יקריב 
קורבנו" מדייק הנצי"ב שחלות החמץ הן העיקר 
ותכלית קורבן התודה. על ידי הקרבת התודה 
הכרתו של האדם מתעלה למדרגה בה יש מקום 
גם ליצירה האנושית להתבטא. קרבן התודה 
מבטא את הכרתו של האדם במקור הכוח שלו 
לפעול וליצור בעולם. כאשר אדם רואה בכוחותיו 
ובכשרונו את מקור ההצלחה אזי היצירה שלו 
מחמיצה. מפספסת את ההזדמנות להבין מה 
היא באמת. אך כאשר הוא מחבר את כוחותיו 
למקור הכוחות אזי יצירתו מקבלת משמעות וערך 
עליון כי מתברר שהיא נטף מיצירתו של הקב"ה.

חז"ל אומרים שקורבן תודה לא עתיד להתבטל 

כשאר הקורבנות. ר' צדוק הכהן מלובלין4 מסביר 
שהתודה היא עיקר הקורבנות שלא באה על חטא 
אלא לקרב את האדם לה'. כי ההודאה לה' היא 
תכלית כל הבריאה: "ההודאה והקילוס על ריבוי 
חסדיו וטובותיו בכל יום עמנו שעל זה הוא מכוון 

כל הבריאה".
רצון ה' הוא שהאדם יוסיף ביצירה האלוקית 
ברכה ושלמות משלו. לשם כך צריך שהאדם יפעל 
ויעשה, אך ידע שמקור כל כוחותיו וכישרונותיו 
הוא הקב"ה שהוא הנותן לו כוח לעשות חיל. על 
ידי ההודאה ל-ה' מתגלה שכל היצירה האנושית 
שלנו היא המשך ליצירה האלוקית. ומחסדי ה' 
הגדולים שנתן לנו את הזכות, ויחד עמה את 
החובה והאחריות להיות שותפים עמו בתיקון 

מעשי שמיים וארץ.  
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 עם ישראל בעולם )ב(
 באופן תמציתי ויסודי, יש שני מושגים כלליים: 
"הקדוש ברוך הוא", ו"שכינה". אלו מושגים 
קרובים, לא רחוקים. 'הקדוש ברוך הוא' מובנו 
הוא ביטוי אלוקי להתגלּות אלקות בעולם ובדורות, 
במציאות הכללית, הקוסמולוגית האלוקית, - "מי 
שאמר והיה העולם", "מל…א כל הארץ כבודו". 

המילה 'שכינה' היא לשון מיוחדת, שמקורה 
בתורה: "ושכנתי בתוכם"1, ד' שוכן בתוך 
עמו ישראל. זהו התוכן הרוחני האלוקי 
האידיאלי שבתוך כלל האומה ופרטיה 
בדורות. יש את עניין האומה מהצד החיצוני 

הגופני, הארצי והקרקעי החקלאי, וכמובן 
יש את עניין האומה מהצד הרוחני.

 יש להבחין ביניהם. לא פירוד וחילוק - אבל 
הבחנה. אלו שני צדדים גדולים, נעלים, מיוחדים 
ונשגבים לעילא ולעילא, - הנפגשים וקשורים, הא 
בהא תליא. יש לזכור את ההבחנה בין הגדלות, 
"גדול ד' ומהולל מאד"2, הגדלות האלוקית המתגלה 
בעולם ובעולמים, לבין הגדלות המרוכזת באומה, 

בתוכן הרוחני הספציפי באומה. יש הבחנה, לא 
פירוד ולא חילוק. השראת השכינה, ה"ושכנתי 
הממשית  במציאות  איתנו,  נפגשת  בתוכם", 
העובדתית ההיסטורית שלנו. במידה שאנו בריאים, 
חזקים ושלמים, בנשמה שלנו וברוח שלנו, בנפש 
שלנו ובגוף שלנו, - נמצא כל הבניין האלוקי שלנו 
חזק בריא גדול ושלם, ואז השכינה שבתוכנו 
שוכנת בשלמותה, ומתוך כך ולפי זה אנו 
לה, לקליטה ולהתגלות בתוכנו  מוכנים לַקּבָ

של הגדלות האלוקית הכלל עולמית.
וההתבוננות  החשבון  בירור  כל   
וב'מוח  שבאומות'  ב'לב  המציאותית 
שבאומות', והקשר הכללי האלוקי העולמי המרכזי 
שבתוכנו, הוא כשאנו נמצאים במצב בריאותי, 
בכל תוקף ובכל אמת החיים שלנו. אבל במצב של 
חולשה וירידה וגלות השכינה, הכל שונה. גלות 
האומה היא גלות השכינה. כל דברי התורה וחז"ל, 
וכן במהר"ל, מבררים שגלות וחורבן בית המקדש 
וביטול מלכות ישראל, - זו צרה לעולם ולעולמים 

כולם, חושך. "מיום שחרב בית המקדש לא נראה 
רקיע בטהרתו"3. כשהמכונה מתקלקלת, המצב 
נורא ואיום, יש עיכוב אור ד' בעולם, עיכוב בקשר 

ההרמוני עם כל העולם וכל העולמים. 
 כשאנחנו בריאים וחזקים, מלאים וגדולים, - 
מתגדלת ההופעה של התוכן האלוקי המציאותי 
הכללי הנפגש איתנו. אנחנו פנימיים, מרכזיים, 
נשמתיים, הלב, המוח והנשמה. ככל שאנחנו מלאים 
בכל המילוי והגדלות, ככל שאנו נפגשים עם ההשגה 
הרוחנית האלוקית שלנו, - יותר אנו מוכנים שייפגש, 
ייקלט ויופיע בתוכנו האור והתוכן האלוקי הכללי 
שבעולם ובעולמים. מצד אחד בריאות המציאות 
שלנו מתאימה בהרמוניה עם התוכן האלוקי בכל 
העולמים, ומצד שני פגישה זו חוזרת, מגלה ומסדרת 
את הבריאות השלמה, את חיוניות המציאות 
השלמה, את ֵחֶפץ החיים והופעת החיים בתוכנו4.
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  תהלים מ"ח ב'.. 2
  ברכות דף נ"ט עמ' א'.. 3
  ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק י"ג עמ' 42-7. . 4

מתורת הרב צבי יהודה
 הרב דוד לנדאו

בימים האחרונים מתקיים בארץ דיון ער בסוגיית 
הפליטים מן המלחמה באוקראינה. הוויכוח הזה 
מטבע הדברים מעורר הרבה מאוד אמוציות, בעיקר 
כאשר אל מול שיקולים הגיוניים כבדי משקל 
עומדות תמונות מכמירות לב של זקנים וזקנות, 
ילדים וטף שרועים על מזרנים בטרמינל שבימים 
כתיקונם משמש כבסיס יציאה לנופש. אלא שדיונים 
ציבוריים כאלה, נשענים כמו תמיד על בסיס ערכי 
רעיוני והזנב הנסתר הזה הוא שמכשכש בכלב. 
גם אם הכלב טוען לשיקולים מחושבים שאינם 
מוטים ממניעים נסתרים. וכפי שהיטיב לבטא 

זאת העיתונאי קלמן ליבסקינד:     
"אל תתנו לאף אחד לבלבל אתכם. הוויכוח כאן 
איננו בין טובים לרעים, או בין אוהבי אדם לערלי 
לב. שורש הוויכוח על זהותם של האוקראינים, 
שייכנסו בתקופה הקרובה למדינת ישראל, מחלק 
בין מי שמאמין שהייעוד העליון של המדינה יונק 
מהיותה מדינה יהודית, לבין מי שבמקרה הטוב 
סבור שזו מטרה ראויה אבל לא הכי חשובה, 
ובמקרה הפחות טוב חושב שגם מדינת כל אזרחיה 
זה רעיון בכלל לא רע. הוויכוח הזה מגלם משהו 
עמוק הרבה יותר מהסוגיה הנוכחית של הפליטים".

בין שמאל לימין
לפני כמה שנים שמעתי מפרופ' שלום רוזנברג 
הגדרה קולעת לוויכוח בין שמאל לימין. לדבריו, 
השמאל נגוע באיידס בעוד הימין לוקה באלרגיה. 
ה-HIV, המכונה  נגיף  וכך הסביר את דבריו: 
באנגלית איידס כראשי תיבות: )AIDS; ראשי 
 Acquired Immune Deficiency :תיבות באנגלית

Syndrome, תסמונת הכשל החיסוני הנרכש(. 
וכך מוסבר אודותיו בויקיפדיה: "הנגיף תוקף 

למעשה את תאי הדם הלבנים, אשר תפקידם הוא 
לאתר חיידקים, נגיפים ותאים סרטניים בגוף 
ו"לקרוא" לתאי דם לבנים אחרים להילחם בהם. 
מערכת החיסון של אדם החולה באיידס דומה 
אפוא לצבא גדול וחזק שאינו מקבל פקודה לתקוף 
ועל כן אינו תוקף. יכולת ההגנה העצמית של הגוף 
נמחקת למעשה על ידי הנגיף, והחולה מת לבסוף 
ממחלות שבאופן נורמלי הגוף היה מסוגל להתמודד 

עמן ללא קושי, כגון שפעת ודלקת ריאות..."
הטייתו  בגלל  הישראלי,  השמאל  ובנמשל: 
ההומניסטית, נמנע כמעט מלהציב גבולות אדומים 
שעלולים למחוק את הזהות הייחודית של המדינה 

היהודית.
האלרגיה היא צדו השני של המטבע: רגישות יתר 
לדברים שכלל לא אמורים ליצור רגישות. והנמשל: 
ימניות קיצונית תתבטא בדחיית כל דבר שאיננו 
תואם את הזהות הייחודית, מכאן עלולה להגיע 

גם דחייה ושנאת זרים. 
הסכנה המרחפת על מדינת ישראל כיום איננה, 
כך נדמה לי, רגישות יתר אלרגית לכל מה שזר 
לזהותה אלא אדרבה, כשל במערכת החיסונית 
שגורם לכרסום מתמיד בזהות ובייחוד של מדינת 

ישראל כמדינת העם היהודי.    

אוניברסלי או פרטיקולרי
בספר בראשית מתואר פליט מלחמה שמגיע לאברם 
ֵכן  ד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ש…ׁ ֵגּ ִליט ַוַיּ ב…א ַהָפּ העברי: "ַוָיּ
ל ַוֲאִחי ָעֵנר ְוֵהם  כ…ּ ֵאל…ֵני ַמְמֵרא ָהֱאמ…ִרי ֲאִחי ֶאְשׁ ְבּ
ֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם". הפליט מספר על נפילת לוט,  ַבּ
אחיינו של אברם, בשבי דבר המוביל ליציאתו של 

אברם וחניכיו למשימת חילוץ הרואית. 
בנוגע לזהותו של הפליט מביא רש"י שני פירושים 

מן  עוג שפלט  זה  "לפי פשוטו  א.  מעניינים: 
המלחמה".  ב. ומדרש בראשית רבה זה עוג שפלט 
מדור המבול... מתכוין שיהרג אברם וישא את 
שרה". הפירוש הראשון מובן ומתאר את עוג מלך 
הבשן, שנקלע למלחמה הגדולה בין קואליציות 
מלכי הדרום והצפון ושרד את המלחמה הקשה. 

פליט מלחמה. 
אלא שההסבר השני מפתיע: עוג איננו רק מקרה 
הומניטרי המבקש להעביר מידע מודיעיני חיוני. 
מאחורי הודעתו על נפילת לוט בשבי מסתתר מניע 
נסתר אפל; לקחת מאברם את אשתו שרי. על 
הפירוש השני הזה עמד הרב יהודא ליאון אשכנזי 
)'מניטו'(, וכך הסביר את עומק העניין: "בדומה 
לפרעה עוג רוצה גם הוא לקחת את שרה... עוג 
רוצה לקחת את ה"בכח" של ישראל כעם... כדי 
להכניס את מקור החיים, את הרחם של החיים 
דווקא לאומה שלו" )סוד מדרש התולדות ח"א 

עמ' 192(.   
כלומר, לעתים מאחורי אירוע שבפשוטו נדמה 
כמחווה ואקט של סיוע הומניטרי, מסתתרים 
מניעים נסתרים, לעתים לא מודעים, שבאים 
לקעקע את הזהות ולפורר אותה מבפנים. אין 
זה אומר שעלינו לאטום אוזניים מהפשט, אך 
באותה נשימה אסור שנהיה עיוורים לזרמי העומק 
שמסתתרים מתחת לפני הקרקע ומאיימים על 

זהותנו. 
החסד  שנטיית  אפוא  ללמד  בא  המדרש 
האוניברסלית של אברהם עלולה בסופו של דבר, 
ללא בירורה, לפגוע בזהותו הלאומית הייחודית 
)אותה מסמלת כאמור אשתו, האם שרה(. וזהו 
סינדרום הכשל במערכת החיסונית. נראה שלא 
במקרה, דווקא באותה פרשה מכונה אברהם 
אבינו בכינויו המפורסם אברם העברי, וכדברי 
המדרש: "כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר 
אחד" )בראשית רבה פרשת לך לך, פרשה מב 
סימן ח(. דווקא ברגעים כאלה, בהם פועלים 
על פי צו הלב והמוסר, חשוב שנזכור את היותנו 
עבריים, בעלי זהות פרטיקולרית-ייחודית עליה 

עלינו לשמור מכל משמר.

ויבוא הפליט
בשביל הנשמה

 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

לעתים מאחורי אירוע שבפשוטו נדמה כמחווה ואקט של סיוע 
הומניטרי, מסתתרים מניעים נסתרים, לעתים לא מודעים, שבאים 

לקעקע את הזהות ולפורר אותה מבפנים. על סוגיית הפליטים 
מאוקראינה והפליט שהגיע לאברם העברי. 
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 "נולדתי למשפחה מסורתית וגדלתי בבית 
אריה", אומר אלירן כהן, 36, נשוי ואב לשלושה 
המתגורר בצפריה, מוזיקאי ויוצר תוכן וידאו. 
"כנער, העניין הרוחני לא כל כך העסיק אותי, 
אבל המוזיקה כן. החיבור שלי למוזיקה התחיל 
בגיל צעיר מאוד. תופפתי על כל מה שיש, ולא 
פעם היו מעיפים אותי מבית הספר בגלל זה. 
בשלב מסוים ההורים שלי קנו לי מערכת תופים 
ואחרי כמה חודשים הקמנו מעין הרכב ילדים 
כזה, וראיתי שיש לי מוטיבציה הרבה יותר 
גבוהה מהשאר. זה משהו שהלך אתי הרבה 

שנים, החשק האדיר הזה לעשות מוזיקה".

באיזה שלב התחלת ליצור את המוזיקה שלך?

"כשהייתי בן 14 התחלתי לכתוב מנגינות, 
ולהפיק דברים משלי. בגיל הזה גם נחשפתי 
לעולם האלקטרוני, ובגיל 15 התחלתי לנגן 
במועדונים. בהתחלה במקומות קטנים, אבל 
די מהר תקלטתי במקומות גדולים. בנוסף, 
מהן  אחת  תחרויות.  מיני  בכל  השתתפתי 
הייתה תחרות דיג'יי של FM99, תחנת הרדיו 
שהובילה בזמנו את התחום. מתוך למעלה 
מ-300 משתתפים הגעתי לעשירייה הראשונה. 
מהתחרות ההיא היו שלושה שזכו להתחיל 

לעבוד בתחנה. 

"אחרי התיכון התגייסתי, ושירתתי בממר"ם. 
פתאום, בתחילת הטירונות, גיליתי שמי שישן 
במיטה לידי הוא אחד מאלה שהתחילו לעבוד 
בתחנה. נהיינו חברים בנפש, עד היום. תקופה 
קצרה לאחר מכן הוא הכניס אותי לעבוד 
בתחנה, וכך התחלתי להכיר את כל המי ומי 
בתעשייה. עם הזמן התמקצעתי עוד ועוד, וכבר 
ניגנתי במקומות הכי גדולים בארץ. בדרך כלל 
אנשים שיוצאים מממר"ם הולכים לעבוד אחרי 
השחרור בהייטק ועושים הרבה כסף, אבל לי 
היה ברור שאני רוצה לעשות רק מוזיקה. וזה 

אכן מה שקרה".

לא צמא למים
עיסוקו של כהן כמפיק מוזיקה אלקטרונית האיר 
לו פנים, וזמן קצר לאחר השחרור מצא הוא את 
עצמו מופיע בפסטיבלים גדולים בחו"ל. "היה 
לי חשוב להמשיך להתפתח", אומר כהן, "וכמו 
שאמרתי, תמיד הייתה לי מוטיבציה גדולה 
מאוד, אז התחלתי לשלוח את המוזיקה שלי 
לחברות תקליטים בחו"ל. חברה גרמנית ידועה 
אהבה את מה שהיא שמעה והחליטה להחתים 

אותי אצלם, וכמה חודשים אחר 
כך גם חתמתי בחברה הולנדית 
גדולה. הכל קרה מאוד מאוד 
מהר. מראשון בבוקר עד חמישי 
 17 יושב במשך  בלילה הייתי 
שעות באולפן. כמעט לא יצאתי 
משם. מהר מאוד הגיעו ההזמנות 
להופיע בחו"ל, בעיקר באירופה, 
ותוך חצי שנה הגעתי למצב שאני 
מנגן בסמוך לאומן מספר אחת 
בעולם בסצנה הזו או מיד אחריו. 
ובכלל, התחושות היו אז מאוד 
בפסטיבלים  הופעתי  חזקות. 

שעוברים בהם מאות אלפי אנשים".

בתוך כל זאת, מה קירב אותך לחיי תורה 
ומצוות?  

"היו כמה דברים שקרו במקביל, אבל אחד 
מהם היה בדיעבד ולא במודע – התפעלתי מאוד 
מהחבר'ה הדתיים שהיו אתי בצבא. אתה רואה 
אנשים נעימים, מוסריים ובעלי מידות, לא כמו 
שאתה רגיל לראות בדרך כלל, במיוחד לא בגיל 
כל כך צעיר. תמיד נמשכתי לתום הזה שראיתי 
אצלם. נוסף לכך, למרות ההצלחה הגדולה 
הרגשתי שאני לא מאושר, וכשנה אחרי הצבא 
התחילו לי שאלות על משמעות החיים וכו' 
שבזכותן התחלתי לחפש תשובות. חקרתי את 
הבודהיזם, הנצרות, האסלאם ומה לא, אבל 

מהר מאוד הבנתי שזה לא זה. 

"אחרי שבדקתי את כל אלה, החלטתי לבדוק 
בשורשים, ביהדות, לבחון את המקום שממנו 
הגעתי. איך שהתחלתי לצלול ליהדות, הרגשתי 
הקלה גדולה. געגוע וצמא עצום למשהו שנראה 
לך שאף פעם לא פגשת. איכשהו השגתי ספרים, 
ושתיתי אותם בצמא אחד אחרי השני. הייתי אז 

בן 23, גרתי בתל אביב, והמשכתי לנגן במועדונים 
ובמסיבות. לא כל כך ידעתי מה לעשות, הייתי 
די עצמאי בשטח, אבל בשלב מסוים התחלתי 
ללכת עם קסקט ולשמור שבת. זה היה הזוי 

לכולם מסביבי, אבל לי זה לא שינה". 

סוף הלילה
"ההתחזקות נמשכה, ובתקופה ההיא הקמתי 
הרכב חדש והחלטתי שאני רוצה פחות להופיע 
בחו"ל ויותר להתמקד בישראל. לצד זאת, 
הרגשתי קונפליקט בין התורה והערכים שלמדתי 
לבין עולם חיי הלילה. השאלות הלכו וגברו, 
והבנתי שאני רוצה לעצור את הסתירה הפנימית 
הזו. אני ממש זוכר את ההופעה שבה אמרתי 
לעצמי 'די, אני לא ממשיך עם זה יותר'. עזבתי 
את חיי הלילה, את תל אביב, את בת הזוג 
שהייתה לי אז, את השותף שלי מההרכב, את 

הכל בעצם, והגעתי למכון מאיר.

"מישהי שהכרתי סיפרה לי על המכון, אז 
התקשרתי לרב ביגון וקבעתי אתו פגישה. ברגע 
שראיתי אותו הבנתי שהגעתי למקום הנכון 
עבורי. הרגשתי שפגשתי מישהו שמחבק אותי 
עם העיניים שלו. מישהו שאוהב אותי, שרואה 
את הנשמה שלי. התחלתי עם יומיים בשבוע 
במכון, שהפכו ללימוד יום-יומי של שבע שנים. 
התחתנתי, ונולדו לנו שלושה ילדים בתקופה 
שלמדתי במכון. לפני כשנה, בעקבות כמה 

שינויים שעשינו, עזבתי את המכון. 

"אמנם כיום אני כבר לא לומד פיזית במכון", 
אומר כהן, "אבל לא באמת עזבתי. מה שקיבלתי 
במכון ילך אתי לאורך כל חיי. במכון הבנתי 
לאן החיים שלי צריכים ללכת. איך 
צריך להיראות בית ישראל, איך 
צריך להיראות עם ישראל. במכון 
למדתי לאהוב את כל הצבעים 
של עם ישראל. מעבר לכך, גם מה 
שאני עושה כעת - חזרה לעולם 
המוזיקה והפעם בקדושה, קשור 
מאוד למה שקיבלתי במכון. במכון 
מאוד מעודדים כל אחד לעסוק 
במה שנכון לו, מלמדים שאין שום 
דבר פסול מראש - אלא יש דרך 
נכונה לעשייה, להופעת הדבר. בשלב 
מסוים בתהליך התשובה עזבתי את 
המוזיקה, אבל היא אף פעם לא עזבה אותי. היא 

תמיד חיכתה שאחזור ואאסוף אותה. 

"לפני שנה, ואחרי שיחות מרובות עם הרב מרזר, 
חזרתי אליה. בשיחות עם הרב דיברנו המון על 
היכולת להאמין בניקיון שיכול להיות במוזיקה. 
בהתחשב באיך ואיפה שהכרתי אותה, זה לא 
דבר פשוט. לא קל לחדש את האמון בדבר 
הזה, ועד היום אני לא שלם עם זה במאה 
אחוז. יש המון חומות לעבור. ולמרות כל זאת, 
החלטתי לקפוץ למים ולהוציא את הסינגל 
הראשון כסנונית ראשונה בעבודה על אלבום 
שלם. אני רוצה שהשירים שלי יהיו שירים של 
בשורה, של אחדות בעם ישראל. שירים שיגרמו 
ליהודי להיכנס פנימה, להאמין בטוב. לא כל 
כך מעניין לעשות את המוזיקה שעשיתי אז, 
האלקטרונית, אלא מוזיקה אחרת. אמנם יש בי 
רצון ליצור משהו מקורי משלי שקשור לעולמות 
שמהם באתי, אבל הפעם כמובן ממקום נכון 
ומחובר. אני מקווה שתהיה לי סיעתא דשמיא 
בעניין, והדברים יראו אור ויביאו ברכה רבה 

לעולם".  

  "אני ממש זוכר 
את ההופעה 
שבה אמרתי 

לעצמי: 'די, אני     
  לא ממשיך עם    

        זה יותר'"

אלירן כהן, דיג'יי מצליח 
בעברו בקנה מידה 

בינלאומי, וכיום מוזיקאי 
שיוצר בקדושה, מספר על 
העולם שעזב, הצמא הגדול 
לקרבת אלוקים, על לימודיו 
במכון מאיר, ועל המוסיקה 

שתמיד חיכתה לו

אבנר שאקי

כהן בימיו כשדר רדיו
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מגילת הנישואין - 
הנס שבטבע הנישואין
מגילת הנישואין, מגוללת את שנות הנישואין, 
מהרגע שבו הזוג מתחתן ברוב פאר והדר, עם 
אהבה ושמחה גדולה. נערכה חופה מקודשת 
ומשתה הוכן, כרצון איש ואיש ויין נשפך כמים. 
כלי ההגשה, היו כלים מכלים שונים והמלצרים 

טרחו לתת לכל אחד, כרצונו וכטעמו.   
השמחה הרקיעה שחקים, תוך כדי שירה 
וריקודים. היו ששתו "עד לא ידע" ונעשו ליצנים 
מבודחים. היה גם מי שהתחפש לדוב ושימח 
את החתן והכלה לרוב. לבני הזוג, הייתה  אורה 
ושמחה, גילה ורינה, אהבה ואחווה ושלום ורעות.
ויהי אחר ימי השמחה האלה, בני הזוג החלו 
את חייהם הפרטיים מתוך שמחה של מצוה, 
ונראה היה להם שככה ייראו כל חייהם. איש 
ואישה בבית אחד, אמנם מראה נפוץ, אך בד 
בבד, גם נפיץ. הם גילו פערים רבים ביניהם. 
הוא ביקש שאשתו תבוא לקראתו והיא מאנה. 
חמתו בערה בו. היא לא הבחינה בצרכיו כלל. 
שניהם נעשו חפויי ראש והרגישו ששמחתם 
הייתה לשווא. הגיעו ימים שבהם הפרנסה הייתה 
בדוחק, האשה מרגישה לא טוב ורגישה פעמים 
לרוב, והוא מצא את עצמו בעבודות בית קשות 
מנשוא. הילדים הגיעו בזה אחר זה והשמחה 
התערבבה בעומס ובלילות כימים. הם ניסו בכל 
מאודם לזכור שהם בני זוג ובקושי יצרו זמני 
איכות זוגיים. היו זמנים שבני הזוג אמרו לעצמם 
"אם כן, למה זה אנוכי" ו"כל זה איננו שווה 
לי", כשאנחנו מוצאים את עצמנו במרוץ חיים 
שלא נגמר. עם ויכוחים והתנגדויות, בישולים 
וניקיונות, עם מריבות ילדים ומחלות ו"האם 

לעת כזאת הגענו לזוגיות"?
ובלילה ההוא, נמצא כתוב על הכרית של כל 
אחד מהם שביקשו לשלוח יד בזוגיות שהרגישו 
אותה מסורסת ואבודה. ובלילות רבים נוספים, 
נדדה שנתם. הם הגיעו לסף ייאוש. חייהם אינם 
חיים. ומה יהיה אם נחליט להשמיד, להרוג 
ולאבד את הזוגיות הזאת? יירווח לנו? כנראה 
שלא! נביא עלינו צרות נוספות ומורכבות. הם 
בכו, התפללו והבינו שהמלך ה', חפץ בזיווגם. 
משהו התרכך בתוכם. הם החלו לחשב את עמלם 
בחייהם ונזכרו בתחילת נישואיהם, עד כמה היו 
חולמים, שבריריים ובלתי מנוסים.... ברגעים 

הללו, החליטו להציל את חייהם ויהי מה! 
פתאום חל מהפך בתודעתם: הם גילו שלא נעשה 
עמם דבר שילמד אותם את תורת הנישואין. 
כשהחלו ללמוד, גילו שדווקא הזמנים הכבדים, 
הקשים והאפרוריים, הם אלה שחיזקו וחישלו 
את שרירי נפשם וגופם. בתחילת הנישואין, 
הוא ראה את אשתו בשמלת מלכות. עתה הוא 
מגלה שכל אישיותה מלכות. היא ראתה אותו 
בתחילת הנישואין, חתן בחליפתו. עתה היא 

מגלה אותו, בהדר אישיותו. 
הם גילו עוד שדווקא מתוך הקשיים - יכולותיהם 
הפועל,  מן הכוח אל  יצאו  וכישרונותיהם 
בזכות  ניסיונות חייהם. הם החליטו לבטא 
רצון אמיתי להיטיב זה לזו. הוא שאל :"מה 
בקשתך אשתי ומה שאלתך ותינתן לך". והיא 
שהרגישה עד כמה הוא חפץ ביקרה, ליבה נמלא 
ברגשות אהבה והכרת טובה ועשתה אותו מלך 
ומנהיג בביתם. הם גילו עוד, כי סוד מלכותם, 
הוא מפני שכל אחד מהם היה מוכן להיכנס 
ל"חצר הפנימית" של השני, קשובים לנבכי 
לבבם, לחלומותיהם ולמילוי ייעודם, על פי 
כישרונותיהם ותכונותיהם. גילויים רבים התגלו 

ועוד נכונו להם רבים...
בתחילת שנות נישואיהם, הם לא מצאו כל 
קשר בין הימים הקשים שסבלו, לבין הימים 
היפים שבעתיים שחוו לאחרונה. עתה, ממרחק 
של שנים, נס קריעת ים סוף התחולל לעיניהם. 
הם חשבו שהם אלה שפועלים במציאות. עתה 
הם ראו, כיצד מלכו של עולם, הוביל אותם בכל 
רגע ורגע מחייהם, וכחוט השני חייהם שזורים, 
בהשגחתו יתברך ומאורו. עתה השתקפה קדושת 
הנישואין כבשעת כניסתם לחופה ובהתאחדם 
חשו כי שכינה ביניהם. והימים אשר נחשבו אז 
לימי החולין, נהפכו לימי קדושה. עתה חזרה 
אהבתם ואף התעצמה, באורה ובשמחה, בששון 

ויקר.
זוהי מגילת הנישואין, בה התגלגלו, גוללו את 
ימיהם וגילו את הקדושה ואת הנס שבתוך 

הטבע והשגרה של חיי נישואיהם.
פורים שמח!

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

שיעור באהבת ישראל 
מהמן הרשע

הוא לא התבלבל לרגע, המן הרשע. גם כשראה יהודים שותים לשוכרה במשתאות המלך, גם 
כשראה אותם מפוזרים ומפורדים, אבודים בגלות איומה. גם כשראה איך הגלות הזאת גורמת 
להם לשכוח את התא המשפחתי שאפיין אותם מאז היו לעם, גם כשראה שאיש אחד בלבד 
מסרב להשתחוות לו וכל השאר מכופפים את זהותם – הוא התעקש שהכול פיקציה. שמתחת 
לתחפושת כולם בעצם מרדכי. הוא התעקש לכנות את כולם "עם מרדכי". הוא לא האמין 
בחילוניות יהודית, לא האמין בהתבוללות, לא האמין ביהודי שמשתלב במרחב, בכולם ראה 

צדיקים בתחפושת, מרדכי בלבוש פרסי. הוא ידע לזהות טוב מכולנו מיהו יהודי.
ודווקא עכשיו, כשצמד המילים "אהבת ישראל" נשמע פחות מבעבר וקריאות למלחמות 
קודש ובירורים נוקבים תופשים את מקומו. דווקא עכשיו כשנראה שיהודים שוב שוכחים 
את זהותם ומבקשים להיטמע ולהשתלב במרחב, דווקא עכשיו צריך לזכור שהמן צדק. צדק 

אז וצודק עכשיו.
גם עכשיו מאחורי כל התחפושות ובלבולי הזהויות ממתין לו מאחורי הקלעים מרדכי, הוא 
רק צריך שנאמין שהוא שם בכל יהודי, בכל מצב. שלא נכריז עליו רק מלחמות חורמה, שנדע 

לחבק. שנאהב.
אם רק נדע לאהוב את כל מי שידע המן לשנוא – ניצחנו את הקרב. 

הרב ליאור אנגלמן

מה אתה, חולה נפש?
'בין אדם לחברו', 'ואהבת לרעך 

כמוך' ומידות נעלות אחרות, 
מתגלות גם בשפה שבה אנו 
נוקטים  לעתים  מדברים. 
ילדינו )וגם אנחנו?( בביטוי 
שנאמר ככינוי גנאי, כאשר 

תופעה  הוא  פירושו הפשוט 
בה,  אשם  אינו  שאיש  אנושית 

וממנה סובלות משפחות וסובלים יחידים. מאוד.

מחלות נפש מתגלות בכל סוגי האוכלוסייה. לעתים 
הן מורכבות וקשות להתמודדות, בין השאר כי 
הסביבה לא מבינה מדוע האדם הסובל אינו מתנהג 
כמו כולם. אם חלילה יש שבר בעצם, רואים את 
הגבס. אך את הקשיים של הנפש לא רואים במקום 
פיזי, ושינויי ההתנהגות מעוררים לעתים חרדה, 

וחלילה גם לעג.

ועלינו להצדיע  אך מדובר במציאות מורכבת, 
לסובלים ולמשפחותיהם, ואף ללמוד מהם פרק 
בהתמודדות במצבי חיים מורכבים. השימוש בתופעה 
אנושית ככינוי גנאי כלפי אחר, הוא ביטוי של כהות 
רגשות. מה יחשוב מי שקרובו סובל מקושי נפשי, 
כשהוא שומע שהקושי נהפך לקללה שמטיחים 

באחר?

הבה נלמד את עצמנו ואת ילדינו לדבר במילים 
עדינות, להזדהות עם המתקשים בתחומים שונים, 
ולהפוך את 'ואהבת לרעך כמוך' משיר למציאות 

חיים גם במישורים אלו.

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 בפרשה - נכון או לא?שאלות בפרשה - נכון או לא?
1. "תרומת הדשן" היא תרומה שנתנו בני ישראל

2. את המנחות קמצו על ידי כלי מיוחד
3. קרבן התודה נאכל ליום ולילה אחד עד חצות

4. קרבן החטאת הוא 'קדשים קלים'
5. קרבן האשם הוא 'קודש קדשים'

6. משה ציווה את אהרון ובניו להישאר באוהל מועד 10 ימים
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<< פרשת צו
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

מספר הפסוקים בפרשת צו קרוב מאוד 

לשמה של הפרשה! מהו?

חידה לשבתחידה לשבת
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 מה ההבדל בין זבוב לתלמיד? זבוב עף ומפריע 
ותלמיד מפריע ועף!

אמא, קניתי!'. אמא: 'למה הבאת 6 שוקולד חלב?' זאבי: חלב, ואם יש בצל - תביא 6. זאבי חוזר מהמכולת 'שלום אמא 'זאבי, לך בבקשה למכולת ותביא שוקולד 
'כי היה בצל!'

שלום ילדים!

רק עכשיו נפרדנו מפורים, וזה היה כל כך 

קצר.. אז למה זה רק יום אחד בשנה? למה 

לא כל יום פורים? התשובה היא: פורים 

ממש לא נגמר, פורים ממשיך איתנו כל 

השנה! היה פעם יהודי בשם פנחס שהיה 

עני מרוד. ביום פורים לימד אותו המגיד 

מקוז'ניץ להגיד כמו שצריך "פורים שמח", 

ומאז כל החיים שלו השתנו. אחרי פורים, 

כאשר היה צריך משהו, היה משתמש 

בכח של השמחה שקיבל מפורים, ואי 

לו… ממש נתנו לו כל  אפשר היה לסרב 

מה שביקש! הוא נהיה היהודי הכי עשיר, 

ממש מליונר, וכל זה בזכות הברכה של 

פורים שלוותה אותו כל הזמן! אז חג פורים 

לא נגמר בכלל, ממש לא! זה הולך איתנו 

כל הזמן! פורים נותן לנו שמחה! פורים 

נותן לנו אמונה! נזכור כל 

הזמן את הניסים שקרו 

במגילת אסתר, ונראה איך 

הקדוש ברוך הוא עושה 

ניסים  הזמן  כל  לנו  גם 

הוא! ונהפוך   ונפלאות, 
השנה,  כל  שמח  פורים 

ושבת 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

בדיחותבדיחות

אנחנו נכנסים לימים שבין ה'מתנות לאביונים' של פורים 

לבין ה'קמחא דפסחא' של חג הפסח. צפו בסדרה "הכל 

בחסד" – תחרויות משולבות בעשיית חסד!
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רבים אומרים: "לפעמים רבנו הרב צבי יהודה התנהג באהבה ובסבלנות, 
ולפעמים בתקיפות, לפעמים כמו הלל, לפעמים כמו שמאי, ויש לכך 
דוגמאות לרוב".  ואמנם, שניהם נצרכים לאומה, כדברי המהר"ל בפירושו 
דרך חיים על אבות, שבראש הסנהדרין עומדים נשיא ואב בית דין. 
נשיא, אשר תפקידו לרומם את האומה ולנשא אותה למעלה, ואב בית 
דין אשר תפקידו לעשות דין ולמגר את הרוע.  וכן בעין איה לגבי גזירת 
י"ח דברים, הלל קיבל בהכנעה את דעתו של שמאי שהיה מאוד תקיף 
בנדון.  כאשר רבנו נשאל כיצד הוא לפעמים הלל ולפעמים שמאי, השיב: 
הלל יכול להיות הלל, כי היה שמאי.  שמאי יכול להיות שמאי, כי היה 
הלל.  ואני חייב להיות גם הלל וגם שמאי.  מתי יש להיות שמאי ומתי 
יש להיות הלל – זה שייך לסוגיה של פתרון הסתירות.  הגמרא מגדירה 
שלא די להיות בקיא בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, אלא יש גם 
לשמש תלמידי חכמים.  מהו השימוש הזה? – להבין את הסברות ולתרץ 
את הסתירות.  מתוך שיודעים סברות, אפשר לתרץ סתירות.  אם כן, 
מתי לנהוג כשמאי, ומתי לנהוג כהלל?  בעין איה מוסבר, שכאשר מדובר 
בקלקול ישן ומושרש, צריך סבלנות כהלל, אבל אם רץ קלקול חדש, 
יש להגיב בכל תוקף, כדי שלא יתפשט.  לכן מול קלקול חדש, רבנו היה 
תקיף.  ואם הקלקול היה ישן ומושרש מאוד, הוא התאזר בסבלנות, כי 
מה שקיים זמן רב, לא יצא בן רגע.  זה קשור להלכות תוכחה, שאין 
לומר לאדם אלא רק מה שהוא מסוגל לשמוע, וכשם שמצוה לומר דבר 
הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע.  וכן אנו הדלים, מתלמידי 
רבנו, עלינו לזכור את הכלל הגדול שתלמיד אמיתי אינו מי שזוכר את כל 
דברי רבו, אלא בעומדו מול בעיה שלא היתה קיימת בימי רבו והוא לא 
דיבר עליה, יידע לתת אותה תשובה שרבו היה נותן אילו שאל אותו, כי 

הוא ירד לסוף דעת רבו, ויודע לפלס דרכו במצבים המורכבים.

רבנו הרב צבי יהודה – 
תקיפות או סבלנות

נעים להכיר 

מייסדי הגרעין - ותיקי העיר ובראשם צביה יונגרייס לזכר בעלה המנוח יהודה 
יונגרייס ז"ל, בעידוד ובתמיכת ראש עיריית מגדל העמק מר אלי ברדה.

 
יחיד ומיוחד זו קהילה שהיא משפחה. תוססת, צעירה, פעילה 
ויזמית, שמקדישה עיתים לתורה באופן קהילתי מובהק, שיוצרת 
חיבורים בין החלקים השונים בעם ישראל. בחרנו להגיע דווקא למגדל העמק 
כדי להתחבר ללבבות, לפתוח את העיניים ולעזור לאחר. מקום שכל אחד יכול 

להרגיש בו בית. 
הגרעין שותף פעיל בחינוך החמ"ד בעיר ובהעצמת בני עקיבא, ומפעיל מיזמים 
חברתיים מגוונים ברחבי העיר - "ידי זהב" לשיפוץ בתים למעוטי יכולת, "קרן 
אנחנו" לתמיכה במשפחות שזקוקות לעזרה, "בנערינו" להעצמת הנוער בתורה 
ציונות ומנהיגות ,  "יגל לבי" להפקת אירועים למשפחות במצוקה, בית מדרש 
ערב לגברים, נשים ונוער, ועוד הרבה. במשפט - אנחנו פועלים כדי להביא את 
הרוח הגדולה של הציונות הדתית ותורת ארץ ישראל שתאפשר לכמה שיותר 

אנשים להגשים חלומות ולכמה שיותר ילדים עתיד טוב יותר.

רגע מכונן כשפרצה מגיפת הקורונה נכנס העולם לשיתוק ואיתו גם 
העיר האהובה שלנו. היה צורך דחוף במתנדבים לאוכל, תרופות והסעות, 
בפעילויות תורה ופנאי, וכמובן גם מי שינהל את המערך המורכב הזה. חברי 

הגרעין נרתמו למשימה באופן מיידי, והיוו 80% מסיירת המתנדבים...

לפני שנה יצאנו בקמפיין גיוס המונים. בלב הסגר השלישי הצלחנו להגיע לתחושה 
מרגשת מאוד של אחדות וחיבור בין כולם, עם חזון אמיתי ורצון משותף לעשות 

טוב בעיר. וההצלחה הייתה מרגשת מאד.

טיפ לקירוב פשוט לאהוב. לא בשביל... לא כדי... לא בגלל... פשוט 
לאהוב את כולם, לתת ולהשפיע טוב על כל מי שנקרה בדרכינו. 

ביום שלישי י"ט אדר ב )22.3.22 למניינם( יתקיים ערב חשיפה 
למשפחות חדשות, בזום! נשמח לראותכם! 

ליצירת קשר: מיכל מורגנשטרן, מנכ"לית 058-6133770

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

גרעין תורני 'אורות יהודה' במגדל העמק
כור כור גגררעעינייני

אנשים מעניינים וידועים שבגרעין הגרעין מהווה חממה 
ליזמות חברתית, וגדוש באנשי תורה וחינוך. מקצת מהכשרונות: 

רחלי בראון, מנהלת מכון "מבשר שלום" להעצמת המשפחה
אילן רובין, מנכ"ל עמותת "לב בגליל"

נתנאל אפק, מנכ"ל מייסד "החוויה היזרעאלית" 
רועי ברנשטיין, מנכ"ל מייסד "טל הצפון" מרכז טיפולים לציבור הדתי

אברהם שורצזון, מייסד עמותת "עץ השדה" חינוך חווייתי יוצר בפריפריה
חגי פישר, מייסד מיזם "ידי זהב" שירות שיפוצים למיעוטי יכולת. 

אבנר פניני, מפתח ומנכ"ל "יש לאן" ניווטי שטח

פז"ם 

10 שנים

לא סופרים
74 משפחות עם קצב 

גדילה מטורף! מתווספות 
בממוצע 7 כל שנה! 

כל שמחה נמשכת מחידוש המחשבה, ויסוד חידוש המחשבה הוא חידושה של תורה, שהיא למעלה מן השמש. 
כי כל אשר תחת השמש אין בו כל חדש, ויש דבר אשר יאמר לך ראה זה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היו 

מלפנינו. אמנם חידוש הרעיון שבקודש, בו יש חידוש עצמי תדירי. וכל הטוב והרעיון שבחידוש כל מחשבה, כל מה 
שמשמח שמחה עדינה בכל החיים, נובע מצד הקודש שבו.

שמונה קבצים ה, קב

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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יום ראשון, כ"ד אדר ב' תשפ"ב )27.3(
אולם היכל שלמה, המלך ג'ורג' 58, ירושלים

דמי כניסה 20 ש"ח  |  חניונים - היכל שלמה  •  אחד העם 1 פינת קרן היסוד  •  בית אביחי, קינג ג'ורג' 44

 בברכת
 ראש העיר משה ליאון

וסגנית ראש העיר הגב' חגית משה

 הנכן מוזמנות לערב חיזוק והוקרה
לנשות עמלי התורה בציונות הדתית

הרישום מראש חובה!  לפרטים והסעות: 054-4954258

בס"ד

הרבנית טובה בזק  |  משיבת נפש - התורה כמרפא לנפש בדור מבקש 
גאולת נפשו

הרבנית ברוריה בן שחר  |  עימי בתורה - חלקן של הנשים בלימוד 
התורה של בעליהן

הרבנית עידית איצקוביץ  |  תורת חיים - תביעת הדור להרחבת כל 
כוחות הנפש-כיצד היא עולה יחד עם שמירת הטהרה? עפ"י פרק א' בתהלים

במעמד הרה"ג שמואל אליהו שליט"א, רבה של צפת

רוחמה בן יוסף  |  "עד הלב" - מופע דואו

19.30-20.00:  זמן התכנסות )יוגש כיבוד עשיר(

בתוכנית:
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