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לאלו "שאינם יודעים לשאול"
אנו פותחים פתחי תשובה מאהבה

ַתח לו" "ַאּתְ ּפְ

יהדות באהבה
מכון מאיר

תרומות קמחא דפסחא 
meirtv.com בטלפון 02-6461328 או באתר

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

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

הדלקת נרות: י-ם 18:25 ת”א 18:43 חיפה 18:36 
מוצאי שבת: י-ם 19:40 ת”א 19:42 חיפה 19:42

למה לטרוח כל כך לפסח?
הרב ראובן פיירמן | 2

ַאל ַּתִּגידּו ְבַגת 
הנזקים הנוראיים של החשיפה
הרב זיו רוה | 4

סיפור של אהבה
הפסח נקרא על שם הפסיחה שפסח הקב"ה בחמלתו הגדולה על בתי ישראל, ככתוב: "ופסחתי עליכם 
ולא יהיה בכם נגף ומשחית בהכותי בארץ מצרים" )שמות יב יג(. וכפירוש רש"י: ופסחתי וחמלתי – 
מדלג היה מבתי ישראל לבתי מצרים, ובדליגתו נגלתה לעין כל חמלתו ואהבתו של ד' יתברך לישראל.
את סיפור האהבה הזה אנו מצווים לספר לבנינו ולעצמנו ככתוב: "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה 
העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא לד' אשר פסח על בתי ישראל במצרים בנגפו את מצרים 
ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו" )שמות יב כו-כז(. "ויקוד העם" על בשורת הגאולה וביאת 
הארץ )ע' רש"י שם(, דהיינו עוד לפני שנגאלו עוד כאשר היו משועבדים במצרים האמינו בבשורה 
שייגאלו ויבואו לארץ – מתוך שבטחו בשי"ת ובאהבתו וחמלתו עליהם. סיפור האהבה שאנו מספרים 
בליל הסדר מסתיים בקריאת שיר השירים – שיר האהבה הגדול בינינו לבין הקב"ה – כפי שאמר 
רבי עקיבא האוהב הגדול, ש"אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל 

הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים" )ידיים, פ"ג מ"ה(.
נכון לעכשיו, בבואנו להסב בליל הסדר עלינו לזכור שכל הסיפור של יציאת מצרים רצוף אהבה 
מראשיתו ועד אחריתו. מ"עבדים היינו לפרעה במצרים" ועד "לשנה הבאה בירושלים הבנויה". כידוע 
מבחן האהבה בין האוהבים באמת הוא בשעת הדחק והצרות )מסילת ישרים חלקי החסידות(. ואכן 
עם ישראל עמד ועומד במבחן האהבה. יהודים הסבו לליל הסדר במצבים הכי קשים,  בזמן רדיפות 
האינקוויזיציה – במרתפים בסכנת חיים; במחנות הריכוז ובמחנות ההשמדה בזמן השואה הנוראה. 
גם אז לא פסקו היהודים לומר את ההגדה, להודות ולשבח לשי"ת על גודל אהבתו אלינו. אדרבא, 
כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, כמשל הביצה הקשה שאנו אוכלים בליל הסדר – ככל שמבשלים 
אותה יותר היא קשה יותר. כך עם ישראל, ככל שקשה לו יותר אמונתו הולכת ומתחזקת. ובדורנו 
דור התחיה שהוא סוף מסלול של אלפי השנים ממצרים לירושלים, אמנם ישנם קשיים וסיבוכים 
כצפוי "בעקבתא דמשיחא" שהחוצפה תשגא בו, אבל אנו רואים כבר את האור בקצה המנהרה בצורת 
קיבוץ גלויות ובניין ירושלים, ולא ירחק היום ונראה עין בעין בהתקיימות הברכה "ומביא גואל לבני 
בניהם למען שמו באהבה"... ונזכה לראות בבניין בית מקדשנו ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים... 

ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ופדות נפשנו".
בברכת פסח כשר ושמח
בציפייה לישועה השלמה

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

ליל הסדר - ליל שימורים
איזה גילוי מתגלה בלילה הזה? 
 הרב אשר בוחבוט | 3

בס"ד • ז' ניסן ה'תשפ"ב שבת הגדול פרשת מצורע • גליון 1354 • נא לשמור על קדושת הגליון

ברוך דיין האמת
הננו משתתפים 
בצער המשפחה 

על פטירתו בשיבה טובה 
של ניצול השואה

איש החסד הנדיב, אוהב התורה, 
עם ישראל וארץ ישראל

ר' יוסף ווסט ז"ל
למשפחה היקרה 

בנחמת ציון וירושלים תנוחמו
הרב דב ביגון ובית מכון מאיר

הרב משה מרדכי קוסמינסקי: 
"עשרות שנים עברו מאז, אך אזכור 
את הפיגוע ההוא עד יומי האחרון"

                                           אבנר שאקי | 5
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 torah@meirtv.co.il דוא"ל meirtv.com המו''ל: מכון מאיר טל' 02-6511906 אתר הבית
עיצוב גרפי: תהילה ברנשטיין צילום תמונת שער: חיים חזן הפצה: מקור ראשון 0528908518 | העלון מופץ ב-50,000 עותקים

בתקופה זו כולנו מנקים, מסדרים, מבשלים וטורחים. הטרחה הזאת 
גורמת לנו לשאול את עצמנו מדוע בעצם יש צורך בכל כך הרבה מאמץ 
כדי שהעולם הזה יהיה נקי ומסודר? וכשאנו מתבוננים אנו מוצאים 
שלפני בריאת העולם היתה הנשמה מעל כל גבול ומיצר, מעל כל הכללים 
המסגרות והחוקים. לכן העולם הזה שואף ביסודו לחוסר סדר, כלומר 
לבטל את כל הגבולות ולחזור לתוהו ובוהו שלפני הבריאה המצמצמת 
)תכונה זו מכונה בפיזיקה 'אנטרופיה'(. מכאן נוצר הבלאגן המתמיד 
המאפיין את העולם הזה. כשאנו מנקים ומסדרים, טורחים ומבשלים, 
אנו מכירים בכך שהעולם הזה זקוק לעיבוד, אין הוא מושלם במצבו הנוכחי אלא חומר גלם 
המחכה לעבודתנו כדי להתעלות, כדי 'להתבשל' ולהיתקן. צפון בעולם משהו שלא ניתן לזהות 
במבט ראשון, ועלינו לשאוף לפעול כשותפים לרצון ה' לחשוף את הפוטנציאל שלו, ולהוציא את 
המציאות מהמיצרים. וכמו בעולם כך באדם, המכונה 'עולם קטן'. כשאנו מבצעים בעצמנו תיקונים 
גשמיים או רוחניים, אנו פועלים בצורה מתואמת על פי מהותו העיקרית של האדם בעולם, שהיא 
להשתלם ולהוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל בהתעלות אינסופית ובלתי פוסקת. לא מקרה 
הוא, שניקיון, סדר ובישול, זה ממש מה שהיו עושים הכהנים בבית המקדש – הם ניקו וסידרו 
אותו, ובישלו שם קרבנות. לא מפתיע שגם כלי הבית שלנו נקראים באותם שמות של הכלים 
שהיו בבית המקדש -  כיור, מזלגות, סירים, מחבתות, יעה, מגרפות, מנורה, ארון, שולחן, ועוד. 
כי הבית שלנו יכול להיות מקום של חיבור שמים וארץ, גם הוא מסוגל ואמור להיות מקדש מעט. 
ועל כך אומר הנביא זכריה שלעתיד לבוא ''והיה כל סיר בירושלים וביהודה קדש לה' צבאות, 

ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם''.

מדברים אמונה
למה לטרוח כל כך לפסח? הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

מה עושים בפסח שחל בשבת? 
כאשר פסח חל בשבת, אין דינים חריגים כל כך, אבל 

בכל זאת ישנם כמה שינויים:
א. הכנות לליל הסדר – אסור להכין בשבת מי מלח 
חזקים )שליש מלח, ושני שליש מים – שו"ע שכ"א(, 
משום שהדבר נראה כמלאכת מעבד )את העור(. לכן, 
יש להכין לכתחילה לפני השבת. אם לא הספיקו להכין 

לפני השבת, ניתן להכין בשבת כמות קטנה.
ב. יש להכין חרוסת לפני שבת בגלל חששות של מלאכת 
טוחן ולש. אם לא הכינו: יחתכו את האגוזים לחתיכות 
קצת גדולות. לגבי הלישה: ייתנו קודם את היין ואח"כ 
את האגוזים )הפוך מהסדר הרגיל(; יעשו בלילה נוזלית 
)לכתחילה( ויערבו באצבע )לדעת החזו"א, ניתן לערב בכף(. 
ג. זרוע – יש לצלותה כמובן לפני שבת. אם לא צלו, יניחו 

זרוע מבושלת, שאינה צלויה.
ד. ליל הסדר )ליל שבת( – לרוב המנהגים, אין אומרים 
מגן אבות ו'מעין שבע' )אך אומרים 'ויכולו'(, כי ליל 
הסדר הוא לילה המשומר מן המזיקים )ריטב"א ר"ה יא:(. 
ה. יש האומרים 'שלום עליכם' ויש שאינם אומרים. 
ייתכן להציע לומר פעם אחת כל בית )ולדלג על 'אשת 
חיל'(, אך ראוי לזכור את בעלת הבית שטרחה יותר 
מכולם )ויש הסוברים שהמזמור מתייחס אף אליה( 

ולהודות לה בצורה ישירה!

פינת ההלכה 
הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון
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 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

בשבת הגדול מתרחשים כמה דברים שהופכים אותה לשבת 'גדולה'. 
המכנה המשותף לכולם הוא לצאת ממצרים, לצאת מהמיצרים 
והקטנוניות ולהיות 'גדולים': ראשית עם ישראל לוקח את האליל 
המצרי – השה, בעל חיים המבטא את שיא התמימות, שיא הטבעיות 
הפשוטה והזורמת – ועוקד אותו לרגלי המיטה; אנו עוקדים את 
הטבע וזובחים אותו. בהמשך אותו שבוע מופלא, הטבע כולו, על 

כל עשר מערכותיו: הנוזלים, המוצקים, בעלי החיים שבים, ביבשה ובאוויר, מערכות הקוסמוס 
ובכורי המין האנושי – כולם מקבלים צורה חדשה כאשר נולדים הגודל והחירות בעולם. בשבת 
זו מתבררת גדולה נוספת – הגדול שבעם הולך ודורש דרשה גדולה. תלמידי החכמים הולכים 
ומרימים אותנו מעבר לשגרה. המסגרת הטבעית של ימי השבוע מובילה באופן טבעי לסוג של 
אפרוריות וקטנוניות. בשבת אחת בשנה אנו מצליחים לפרוץ את המעגליות היומיומית, באמצעות 
דרשה שהיא מעבר לזמן הרגיל. הננו מכינים עצמנו לקראת היציאה לחירות, לקראת הפסיחה 
ודילוג המדרגות שתחול עוד כמה ימים. דבר אחרון: בשבת זו אנו יוצאים ממצרי הזמן הטבעי 
ונוגעים בעולם העתיד, באותו "יום ד' הגדול והנורא" )מלאכי ג(, אותו עידן מופלא שבו אליהו 
הנביא, הדמות העולה בסערה השמימה ומבטאת את הניצחון על המוות הטבעי, ישיב לב אבות 
על בנים ולב בנים על אבותם. בשבת הגדול אנו קוראים את ההפטרה המבשרת לנו על ימים 
אחרים, בהם תופיע אחדות הכוחות בעם ישראל; הפטרה הלוחשת לנו על ימים גדולים שבהם 
יופיעו נשמות גדולות שיתעלו מעבר למציאות הטבעית של הפירוד והחילוק ויובילו לגדולה של 

אותו "יום שכולו שבת".
לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין - ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ )!( למספר 0545753771

שבת גדולה  אורות הפרשה
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת 

סמ"ר גדליה הלל מליק הי"ד
האזכרה לגדליה הי"ד תהיה ביום חמישי כ"ז בניסן )28 אפריל( 

בשעה 16:30 בהר הרצל.
שמחה, פנינה, משה, אבינעם ודינה מליק

02-6510938

הננו משתתפים באבלו של 
הרב מאיר קלמוס 

על פטירת אבי המשפחה 

ר' שמשון שמעון קלמוס ז"ל 
אוהב ישראל תורת ישראל וארץ ישראל

בנחמת ציון וירושלים תנוחמו
הרב דב ביגון ובית מכון מאיר

הננו משתתפים באבלו של 
הרב מנחם וינברג שליט"א ומשפחתו 

על פטירת האחות 
נשמה טהורה שכולה חסד ונתינה  

דינה וינברג ע"ה
בנחמת ציון וירושלים תנוחמו

הרב דב ביגון, הרב מנחם ליסטמן ותלמידי 
המחלקה לדוברי אנגלית

שעור לנשמה 
ההמלצה השבועית שלנו בערוץ מאיר

“נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל 
בזמן הגלות כך הוא” – ליל הסדר 

 בדיעבד ולכתחילה
שיעור על הגדה של פסח 

מאת הרב אורי שרקי

האם עשייתנו את ליל הסדר מעמידה 
אותנו היום בספק חיוב כרת?

< חפשו את השיעור ביוטיוב, באפלקציה 
או באתר ערוץ מאיר
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נאמר בשולחן ערוך הלכות פסח סימן תל' 
"שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול 
מפני הנס שנעשה בו". והסביר המשנה ברורה 
)סק"א( שבשנה שיצאו ממצרים היה י' בניסן 
בשבת וביום זה נצטוו ישראל לקחת שה לקורבן 
פסח וקשרו אותו בכרעי המיטה, המצרים ראו 
זאת ושאלו למה זה, וענו להם בני ישראל לשחטו 
לשם הפסח, ומצרים היו מצטערים ששוחטים 
את אלוהיהם ולא יכלו לעשות להם דבר. זה היה 
הנס הגדול שארע בשבת ההיא, ונתנו עוד הרבה 

טעמים למה נקראת שבת ז שבת הגדול.
בציווי לשחיטת קורבן הפסח נאמר )יב, כב(, 
"ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף 
והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם 
אשר בסף". יש להבין, מה בא ציווי זה ללמד את 
ישראל, הרי לסמן בית של יהודי, מספיק לתת 
דם על המשקוף או על אחת המזוזות? הנצי"ב 
מביא מכילתא שבמצרים היו שלושה מזבחות 
והם המשקוף ושתי המזוזות, ור' שמעון )לדעת 
הנצי"ב, ר' ישמעאל( אומר שהיו ארבעה מזבחות 
ומוסיף את הסף שגם שם היה צריך לתת דם. 
שואל הנצי"ב, איך יתכן לומר שהם בגדר 3 או 4 
מזבחות, הרי נראה שהמשקוף והמזוזות נחשבים 
כמו קרנות המזבח שנותנים עליהם דם? ומשיב כי 
עניין המזבח בא להזכיר לטובה את עניין הקורבן, 

כנא' בשמות רבה פ"א, "שהמשקוף הוא נגד 
אברהם אבינו ושתי המזוזות נגד יצחק ויעקב", 
ומזכיר יסוד שכתב בפרשת לך-לך והבאנו בפינה 
זו, שיסוד התורה התחיל מאברהם, עבודה - 
מיצחק, וגמילות חסדים ואהבת השלום מיעקב. 
לפי מדרש זה, אומר הנצי"ב, בא הציווי של נתינת 
הדם על המשקוף והמזוזות - להזכיר את מעשיהם 
של אבותינו אברהם יצחק ויעקב, והם שלושת 
הדברים שעולם ההשגחה הפרטית עומד עליהם, 
תורה, עבודה, וגמילות חסדים. ובמצרים היו 
כבר בעלי תורה שידעו אותה איש מפי איש עד 
אברהם אבינו מקור התורה, וכן עסקו בעבודה, 
היא תפילה, ובגמילות חסדים. "והזקנים המה 
חכמי הדור בתורה, המה המשקוף, ובעלי העבודה 
וגמ"ח המה המזוזות". מבאר הנציב את המשל,  
שכמו שהמשקוף הוא למעלה מהמזוזות ומעמיד 
אותן שלא יפלו, והמזוזות עושות את המשקוף כי 
בלעדיהן המשקוף לא יעמוד, "כך עסק התורה 
למעלה מעסק העבודה וגמ"ח, והיא המעמידם 
שלא יפלו בהמשך הזמן, כי עבודה בלא תורה 
אין לה תקומה, ולא עם הארץ חסיד, וכן גמילות 
חסדים, רק אם דרך תורה מוליכתו אז היא 
תעלהו באורח חיים למעלה ומדריכתו להיות 
ישר ונאמן". התורה היא הבסיס לכל עבודתנו 
ומעשינו, כי אדם בלי תורה, לא תמיד מדייק 

בעבודתו את בוראו למרות רצונו, וכן מידות, 
וגמ"ח, אם אינם נובעים מהדרכה של תורה, הם 
לא יביאו את האדם להיות ישר ונאמן. וכן ההפך, 
עבודה וגמ"ח הם מקיימי התורה, כי מי שעוסק 
בתורה בלי עבודה )תפילה( כלל, גם תורה אין 
לו, והביאור כי עניין התפילה גם נוגע לפרנסת 
האדם ובלי עבודה לא תתקיים תורתו, וכן בלי 
גמ"ח, שהם מחזיקי לומדי התורה, אי אפשר 

להיות עמל בתורה.
זה מה שבאה מצווה זו של נתינת הדם על 
המשקוף והמזוזות לעורר ולהזכיר לישראל, כל 
אחד לפי העניין השייך לו. לזקני הדור נזכר מעשיו 
של אברהם אבינו, ולבעלי עבודה וגמ"ח מעשי 
יצחק ויעקב, וכל הזכרה טובה בפני עצמה, ונקראת 
מזבח. בא ר' ישמעאל ומוסיף שגם הסף נחשב 
מזבח, והסף רומז למידת דרך ארץ והליכות החיים 
של ישראל, כמו שמובא בגמ' בב"מ, שה' אומר 
אלמלא לא העלתי את ישראל ממצרים אלא בשביל 
שלא יטמאו בשרצים דייני. וכן נאמר שבזכות 
שישראל לא שינו שמם ולשונם, נגאלו ממצרים. 
כל הדברים האלו הם בחינת הסף שדורכים עליו, 
דברים שהם דרך ארץ בסיסית. גם התנהגות זו 
נחשבת לזכות ולזיכרון טוב לישראל, ואף היא 
חייבת להיות מודרכת מדרכה של תורה, המצוינת 

במשקוף שהוא מעל הסף. 

ליל הסדר הנקרא "ליל שימורים"1 היה שמור 
עוד מבריאת העולם, ומתגלה כסוד גדול שהיה 
צפּון במשך ההיסתוריה באירועים חוזרים באותו 
תאריך; כהפיכת סדום, שהיתה בליל פסח שכן 
לוט אפה מצות2; וכליל מלחמת אברהם בארבעת 
ְיָלה"3 - זה  ם ַל֛ ק ֲעֵליֶה֛ ָחֵל֛ המלכים שנאמר: "ַוּיֵ
ליל פסח; ובליל לקיחת הברכות של יצחק בין 

יעקב לעשיו בעשיית שני גדיי העיזים4, 
בהבנה שהוא הלילה שמעבירים בו 

את הברכות לדורות הבאים; ובלילה 
המתגלה בפסח מצרים שבו עבר 
וכן  בכורות;  במכת  הקב"ה 
"בלילה ההוא נדדה שנת המלך" 
כמופיע במגילת אסתר5. ובמשך 
הדורות, במלחמה של חזקיה מול 

הצבא הענק של סנחריב שבו הם 
נפחו נשמתם באותו הלילה6. 

ועולה השאלה: מה סוד הזמן המיוחד שבו 
אירועים הגדולים קרו באותו "הלילה הזה"? 

התשובה לכך מובאת בנביא יחזקאל בפסוק 
ַמר ָלְך֛  ִיְך ָואֹ֛ ָדָמ֛ ֶסת ּבְ ְך ִמְתּבוֶֹס֛ ֶאְרֵא֛ ר ָעַלִ֛יְך֛ ָוֽ "ָוֶאֱעבֹ֛
י"7. הקב"ה עובר  ִיְך ֲחִיֽ ָדַמ֛ ְך ּבְ ַמר ָל֛ י ָואֹ֛ ִיְך ֲחִי֛ ָדַמ֛ ּבְ
בעולם, ובמציאות כזו כל דבר עם ניצוץ רוחני רוצה 
להידבק לשורשו, כדרך משיכת הברזל אל המגנט. 
מכאן מכת הבכורות במצרים, שהם הראשית, וככל 
דבר ראשיתי שיש בו ערך מקודש והוא נדבק 
בשורשו, כיוון שאינו חוזר לגופו הרי זו מכת 
מוות. כך בסדום ובצבא סנחריב שנפחו נשמתם. 
הנשמה יוצאת ואינה רוצה לחזור כאשר שהקב"ה 
ֶרץ־ִמְצַרִי֘ם  י ְבֶאֽ בעצמו עובר בלילה הזה "ְוָעַבְרּתִ֘

ה֘"8.  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ֘ ּבַ

הנביא  כדברי  להינצל?  אפשר  כך  אם  כיצד 

י" –  ִיְך ֲחִיֽ ָדַמ֛ י... ּבְ ִיְך ֲחִי֛ ָדַמ֛ ַמר ָלְך֛ ּבְ יחזקאל, "ָואֹ֛
בדם הפסח ובדם ברית המילה שמלו עצמם. בזה 
מראה עם ישראל שגם לגוף ערך מקודש, ואף 
שהנשמה נדבקת בשורשה ויוצאת מגופנו - "כי 
לא יראני האדם וחי" לא רצינו למות, הקדמנו 
את הברית שבגופנו, המעידה על הערך המקודש 
גם בגוף; כפי שהתערב דם הפסח בדם המילה, 
ִיְך". ואז כאותה  ָדָמ֛ ֶסת ּבְ ְך ִמְתּבוֶֹס֛ ֶאְרֵא֛ "ָוֽ
יונה הנמשלת לנשמה היא מוצאת מנוח 
בחזרה בגופנו. וזו כוונת "בדמיך חיי 
בדמיך חיי" - אפשר לחיות. וכיוון 
"שלא היו בידם מצוות להתעסק 
בהם ויגאלו ונתת להם שתי מצוות 
שיתעסקו בם ויגאלו"9  פסח ומילה. 
ולדורות זה הסדר שבשולחן שאנו 
עושים, כדי שהנשמה לא תתנתק 
מאיתנו באכילת מצה כי "מצה זו, שאנו 
אוכלין על שום מה. על שום שלא הספיק 
בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך 
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם מיד"10. 
הצפּון שבנו הוא נשמתנו, המתגלה באפיקומן 
החצוי - כמו האדם שחציו גוף וחציו נשמה. ואנו 
מבקשים שתחזור הנשמה הצפּונה לגופנו11, ולכן 
האפיקומן נאכל על השובע, להראות שאין זה 
מהצורך הגופני. ואז נוכל לברך ולהלל וזו משמעות 
ה"הלל"-"נרצה" הממשיך מ'קדש' ו'רחץ' עד 
'צפון' 'ברך' 'הלל' 'נרצה'. הריצוי מתקיים כי "לא 
המתים יהללו י-ה ולא כל יורדי דומה ואנחנו 
נברך י-ה מעתה ועד עולם". בדרך שאנו עושים 
מצוות ה'12, ומתכוננים ללילה הזה, ומבינים שכך 
נעשה בכל הדורות בימים ההם בזמן הזה, אנו 
יודעים שהקב"ה מתגלה בגילוי מוחלט - לא על 
ידי שליח, ולא על ידי מלאך, אלא "שהקב"ה 

עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו"13 כיוון 
שהוא ליל המשומר. 

והמצוות וההכנות ללילה הזה ואכילת המצות 
ושתיית ארבע כוסות בגופנו בשמחה ובטוב לבב 
בליל התקדש חג שומרת על עמנו בחזרת נשמתנו, 
ושמחים אנו להודות ולהלל בגילוי שמו יתברך 

ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. 
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אליהו הנביא - אדם ומלאך
שאלה: מה עניינו של אליהו הנביא בכלל ובגאולה 

בפרט?
רבנו: קצת נגענו בעובדה שיש נביאים, אך לאליהו 
הנביא אפשר לקרוא במילה לטינית: 'אּוניקּוס', 
יחיד במינו. משה רבנו הוא יחיד, נשמה מיוחדת. 

גם אליהו הנביא הוא נשמה מיוחדת. וכן דוד 
המלך. גם משה רבנו וגם דוד המלך, שהוא 
מלכות ישראל, הם מיוחדים. "אני מאמין 
שכל דברי הנביאים אמת". באליהו הנביא 
נפגשים בדבר מיוחד במין האנושי: אדם 
שנעשה מלאך, אנושיות לא רגילה. במוצאי 

שבת אנחנו אומרים בזמירות: "איש שלא 
ָטַעם ַטַעם מיתה וקבורה". הנשמע כדבר הזה?! 

איזה מין אדם הוא זה שלא טעם טעם מיתה 
וקבורה? לא נורמלי – על נורמלי. לכל אחד מאיתנו 
נים שלו, הנשמה שלו, וכאן יש מין אדם כזה  יש הּפְ
עם הנשמה שלו, האמת שלו, האישיות שלו. הנשמה 
היא עצם האדם, התוכן הרוחני, התורני, הפנימי. מאז 
מקדם נשארה האישיות הזו מעל לסדרי אנושיות 
רגילים: לא טעם טעם מיתה וקבורה! הוא אדם 

והוא מלאך. אין דוגמה לזה. הוא מיוחד במינו, 
והוא נשאר מאז ולכל הדורות. לּפנים האדם הזה, 

לנשמת האדם הזה, יש ערך נשמתי אבסולוטי.
 כמה פעמים מוזכרים בחז"ל ובגמרא, בראשונים 
ובאחרונים, גילויי אליהו, הופעת אליהו, נשמת 
אליהו, נבואת אליהו. יש על כך מסורות, בדורות 
ראשונים ובדורות אחרונים. אם כן יש להבין 
שאליהו הנביא אינו עניין פרטי אישי, אלא 
כלל ישראלי. וכן אנו מוצאים אותו בבוא 
יום ד' הגדול והנורא, והשיב לב אבות 
על בנים ולב בנים על אבותם1. אבות על 
בנים, בנים על אבות, בהיקף של כל כלל 
ישראל, כל הדורות כולם השייכים לכלל ישראל. 
שלמות כלל ישראל הגדולה והאמיתית מתגלה 
במלכות ישראל ובמלך המשיח. הבירור והסידור, 
האהבה הגדולה, "אור חדש על ציון", מופיע מתוך 

גילוי הנשמה והתוכן הרוחני של אליהו.
 יש גם רמזים בדברי חז"ל, כגון: "פנחס זה אליהו"2. 
יש להבין וקצת להתקרב אל הדברים. מצד אחד 
היתה אצל אליהו הנביא קנאות, "קנֹא קנאתי 

לד' אלהי צבאות"3. מצד זה, הדעה המחברת 
ומזהה את שני אבות-הטיפוס הללו. בפנחס מתגלה 
קנאות: "תחת אשר קנא לאלהיו"4. פנחס קנאי 
ואליהו הנביא קנאי. קנאות בגדלות, באלוקיות, 
באופן מיוחד, היא המהווה את שתי הנשמות הללו 
המזדהות יחד באופיים המיוחד. פנחס מתגלה אחר 
כך באליהו, בייחודיות המיוחדת, שאין דוגמתה, 
של "איש שלא טעם טעם מיתה וקבורה". ממשיות 
זו, תוכן זה, מציאות זו, נשמה זאת, אישיות זאת 
היא כלל ישראלית. ומתוך אישיות כלל ישראלית 
זו, נפגשים עם שלמות כלל ישראל, על ידי משיח. 
הא בהא תליא, הם מחוברים יחד. אצל פנחס נאמר: 
"הנני נֹתן לו את בריתי שלום"5, ואותו דבר מצאנו 
אחרי המעשה בהר הכרמל: התחדשות הברית, 

מלאך הברית6.
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בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה 
לחלוטין. אחרי פיגוע עולה סרטון ממצלמות 
האבטחה או מנייד של עובר אורח לאתרי החדשות 
ולרשתות החברתיות והופך את האירוע המחריד 
לפומבי. כידוע, לא כל תופעה חדשה נעשית 
רצויה באופן אוטומטי, אדרבא, כל מקרה דורש 
התייחסות לגופו של עניין. בהעלאת סרטונים כגון 
אלו יש פסול גמור ונזקים רבים מכמה סיבות 
שכל אחת מהן מספיקה לא לשדר, לא להעלות 

לרשת ולא להסתכל:
א. סרטונים אלו מחזקים את הרוע בעולם, הם 
ורעיונות  נותנים חשיבות לאנשים מרושעים, 
מפלצתיים למחבלים עתידיים וגורמים בהכרח 
לפיגועים נוספים. צריך לפרסם דברים המרוממים 
את הנפשות לעולם מוסרי וטוב ולא לתת במה 
של  הדיוטא התחתונה  החושפת את  לרשעה 

הקלקול. 
ן  ְקלוֹן ּפֶ חּוצֹת ַאׁשְ רּו ּבְ ַבׂשְּ ידּו ְבַגת ַאל ּתְ ּגִ ב. "ַאל ּתַ
נוֹת ָהֲעֵרִלים"2  ֲעלְֹזָנה ּבְ ן ּתַ ים ּפֶ ּתִ ִלׁשְ נוֹת ּפְ ַמְחָנה ּבְ ׂשְ ּתִ
- הסרטונים האלה מגיעים לידי אויבינו הארורים 
ומופצים ברבים, ושמחה רשעית  ממלאת את ליבם 

בחגיגות גאווה פומביות. 
ג. תופעה זו היא חלק מהפריצות הכללית של 
תרבות מתירנית ללא גבולות. היא מטמאת את 
נפש הצופה, מכניסה לחרדות ולפחדים ולתחושת 
חוסר ביטחון. גם מבוגרים לא אמורים לזנות 
עיניהם בתכנים אלו, אך יש לדעת כי סרטונים אלו 
מגיעים אף לשכבות של צעירים וגורמים לנזקים 
פסיכולוגיים שאחריתם מי ישורנה. לנפש האדם 
נטייה לעשות השלכה על עצמה, וכך האדם מדמה 
עצמו בסיטואציה דומה וחווה בעצמו את הזעזוע 
במידה זו או אחרת. למראה הוויזואלי תולדות 
אדירות על הנפש. מכוח סרטון שכזה אדם עלול 
למצוא עצמו תחת מתקפה פנימית מסיבית של 
חרדות, רגשות שליליים, דיכאון, פסימיות, אובדן 
אמונה, ציניות לגבי טוב החיים, איבוד אמון בעולם 
ובתהליך בגאולה. יש שיתגברו תוך זמן מסוים, אך 
יש שישקעו למצולות ולתהומות נפשיים עמוקים 

לזמן ארוך.
ד. תהליך הגאולה מורכב ויש בו 
עליות וירידות. ראוי שההנהגה, 
על ידי התקשורת, תדאג לפרסם 
דברים המרוממים את המורל 
הלאומי, המחזקים את הרוח 
וחושפים את הצלחותינו ואת 

התקדמותנו ולא דברים המורידים את המורל, 
מצערים ומזעזעים בעוצמה את הנפשות. יש די 
אתגר גם בהתגברות הנפש על ידיעה יבשה של 
אירוע מחריד ואין צורך להעצים את האתגר. והרי זו 
היא מטרת המחבלים הארורים - להחליש ולהפחיד, 
והפרסום משרת היטב את מטרתם במכפלת כוח 

אדירה.
ה. ישנם דברים שהצנעה יפה להם. לא מספיקה 
נדקרת באכזריות  הידיעה המזעזעת שאישה 
ברחובה של עיר בצהרי יום? מדוע כל העולם 
צריך לצפות בזה? איזה רווח הסברתי יש כאן? 
וכי יציאת הנשמה מן הגוף ונחלי דם נשפכים על 
מדרכה זהו דבר שיש לכל אדם בעולם שותפות 
אליו? יש כאן פגיעה בנרצח, במשפחתו, באומה 

הישראלית כולה וחילול ה' נוראי.
ו. זכות הציבור לדעת וחופש העיתונות, למען 
האמת, אינם ערכים עליונים כלל. נהפוך הוא, 
התורה מתייחסת בחומרה לפרסום מידע על אדם 
במקום שאיננו נצרך דוגמת לשון הרע ורכילות, 
שעל אף שהדברים נכונים חל איסור לפרסמם. 
בהעלותם סרטונים כגון אלו, זכות הציבור לדעת 
וחופש העיתונאות דורסים ברגל גסה המון ערכים 
החשובים מהם לעילא ולעילא. ישאל אדם עצמו 
אם לדעתו הנרצח שמח שצופים ברגעי הרצחו, אם 
נחת יש לו בשמיים מכך, ויעשה לבד את החשבון.

ז. כיון שהמציאות במקרים אלו עולה על כל דמיון, 
רף ההתרגשות של הנפשות הצורכות סרטונים אלו 
עולה מאוד, ואחר כך אדם עלול להישחק ולהתמלא 
באדישות לצער הזולת במקרים יום יומיים. יש 
כאן פגיעה אנושה בעדינות הנפש, ובמקומה קניין 

של חספוס וגסות. 

ח. אנשי חינוך מרבים להצביע על 
ההשפעה על הנפש ממשחקי מחשב 
אלימים, מסרטים וממשחקי ספורט 
הבנויים על יסוד שפיכות הדמים, 
וכאן על אחת כמה וכמה. ציורים 
אלימים ולא אנושיים מתלבשים 
על כוח המדמה, שאת תוצאותיהן 
אין מי שיכול לחזות. למחבלים עתידיים יש דוגמא 
אישית אך גם לאדם הפשוט נוצרת הרחבת גבולות 

המציאות למקום חולני ומערער ביטחון.
נתפלל לבורא עולם שישמור על עמו ישראל מפני 
כל מבקשי רעתו, שישמרנו מכל ההשפעות הזרות 
כ"כ לרוחנו, ויגאלנו בגאולה שלמה בקרוב ממש. 
יב  י ַדם ֲעָבָדיו ִיּקוֹם ְוָנָקם ָיׁשִ "ַהְרִנינּו גוִֹים ַעּמוֹ ּכִ

ר ַאְדָמתוֹ ַעּמוֹ"1. ְלָצָריו ְוִכּפֶ
1. דברים לב מג   2. שמואל ב, פרק א
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 "נולדתי בבואנוס איירס, ארגנטינה", אומר הרב 
משה מרדכי קוסמינסקי, 40, נשוי ואב לילדה, 
מורה בבית ספר יסודי המתגורר בחריש, כמה 
שניות לאחר שתהיתי ביני לביני מאיזו מדינה 
דרום אמריקאית עלה הוא לישראל. "הבית היה 
מסורתי, אבל איכשהו מגיל צעיר מאוד ראו בי 
כאחד שהולך להיות הרב של המשפחה. תמיד 
התעניינתי בכל מה שקשור ליהדות, והיה לי ברור 
שיש מישהו שמנהל את העולם. זמן קצר אחרי 
שחגגתי בר מצווה הצטרפתי לקבוצה של נערים 
שלמדה תורה יחד, ובגיל 15 נכנסתי בצורה די 
רצינית ללימודי גמרא והלכה. היה לי חשוב לדעת 
מה בתכל'ס צריך לעשות. כמה שנים לאחר מכן, 

בגיל 21, עליתי לארץ".

מה גרם לך לעזוב את המוכר ולעלות לבדך 
לישראל? 

"הדבר הראשון הוא שהרגשתי כי מבחינה טבעית 
יהודי צריך לחיות בארץ ישראל. הדבר השני הוא 
החינוך מהבית. אבל מעבר לכך, גם חוויתי דברים 
לא נעימים בארגנטינה, ובכללם שני פיגועים קשים 
שהיו באזור שלנו. כשהייתי בכיתה ד' היה פיגוע 
בשגרירות הישראלית בבואנוס איירס. השגרירות 
אמנם היתה די רחוקה מאיתנו, אבל ראינו את ענן 
האש בשמיים. כמה שנים לאחר מכן היה פיגוע 
קשה מאוד בבניין שמרכז את הנהגת הקהילה 
היהודית בארגנטינה. 5	 אנשים נהרגו אז, ועד 
הפיגוע במגדלי התאומים זה היה הפיגוע הגדול 
בעולם. עשרות שנים עברו מאז, אך אזכור את 
הפיגוע ההוא עד יומי האחרון. הפיגוע השני שחווינו 
נגע בי הרבה יותר כי הכרתי שניים שנפגעו בו, 
הם למדו אתי בבית הספר. אלה דברים שלא 

פשוט לחוות".

חשיבותה של שליחות
"במשך השנים המשכתי להתחזק", אומר הרב 
קוסמינסקי, "וכשעליתי לארץ החלטתי שאני חייב 
להתחיל לשמור מצוות כמו שצריך אז עברתי על 
המשנה ברורה וקיצור שולחן ערוך מקצה לקצה. 
אחרי שסיימתי עם זה, ידעתי שמעכשיו אוכל 
להתחיל ללמוד כמו שצריך. אבל יחד עם זאת, 
חשוב לי לומר שהחזרה בתשובה לא הייתה מלווה 
בהתמודדות קשה מבחינתי, כי לא נכנסתי לשום 
דבר שלא הייתי מוכן אליו. הכול נעשה בהכוונת 
רבנים ובשיקול דעת. לא קרה שהסתערתי על 

דברים בלי לחשוב על כך קודם, כי הרבה פעמים 
מי שעושה את זה נופל ב'תפסת מרובה לא תפסת'. 
"בתחילת דרכי בארץ הייתי במרכז קליטה ברעננה, 
משם עברתי לאולפן ואחר כך התחלתי לימודי 
תואר באוניברסיטה העברית. למדתי 'היסטוריה 
של עם ישראל', אבל עזבתי את הלימודים באמצע 
כי לימדו שם הרבה דברי כפירה. חודשיים לפני 
שעליתי לארץ הכרתי את אשתי, ובמהלך לימודי 
באוניברסיטה התחתנו. כמה חודשים לאחר מכן 

התגייסתי, ושירתתי ביחידת מחשבים. 
"אשתי התחילה בתקופה ההיא לשמוע שיעורים 
של ערוץ מאיר, ובזכותה הכרתי אותו גם אני. אחרי 

השחרור היה לי חשוב ללמוד, והחלטתי לבדוק את 
מכון מאיר לשם כך. באתי לבדוק אם זה מתאים, 
ובסוף נשארתי במכון שש שנים. באמצע השנה 
השלישית גם התחלתי ללמד במחלקה לדוברי 
ספרדית של המכון. מעבר לכך גם עבדתי בתמיכה 
הטכנית של מחשבי המכון. את יסודות הגמרא 
למדתי מהרב מנחם בן יעקב ואת יסודות ההלכה 
מהרב מרדכי ענתבי. מעבר לכך, אחד הדברים 
החשובים שקיבלתי מהמכון זה לדעת מה הסדר 
הנכון של הדברים. לא רק מבחינת לימוד תורה, 
אבל בהחלט גם. בנוסף, גם את יסודות האמונה 
קיבלתי במכון. בהמשך הדרך הדברים הללו גם 
עזרו לי במסלול הרבנות הקהילתית שעברתי".

היית במכון לא מעט שנים, מה זכור לך במיוחד?
"יש כמובן המון דברים שהשפיעו עלי מאוד 
בשהותי במכון. למשל, בשלב מסוים יצאתי לטיול 
משפחתי בארגנטינה שבסופו של דבר הפך גם 
לשליחות מטעם המכון. התוכנית הייתה להביא 
תלמידים שילמדו במכון, ובזכות כך למעלה מ-40 
איש הגיעו ללמוד כאן למשך תקופות שונות. 
נוסף על כך, במשך תקופה מסוימת הרב ביגון 
ואני ניסינו ללמוד בחברותא ולא הצלחנו. הרב 
היה עסוק מדי וזה לא היה פשוט. כידוע, בשבת 

זכור מוכרים עליות במכון, וקונים אותן על ידי 
התחייבויות ללימוד תורה. כשמכרו את עליית 
'כהן' הגבאים אמרו שמי שיזכה בה יזכה גם ללמוד 
חברותא עם הרב ביגון, והבנתי שזו ההזדמנות 
שלי. כמובן שלא הייתי היחיד שרצה את זה, 
ובסופו של דבר זה עלה לי בהתחייבות גדולה 
ללימוד – כל ששת סדרי המשנה. למדתי את מה 
שהתחייבתי, ולאחר מכן אמרתי לרב שהגיעה 
העת. סוף סוף בשעה טובה זכינו ללמוד יחד 
במשך כמה שעות, וזה היה מתוק מאוד. מסוג 

הדברים שלא שוכחים.
"לאחר שסיימתי במכון", ממשיך הרב קוסמינסקי, 

"למדתי במשך שלוש שנים בכולל הרבנות של הרב 
נחום נריה, ושנתיים נוספות אצל הרב מאיר חדד. 
לאחר 12 שנים בבית המדרש החלטתי לצאת ללמד 
בבתי ספר, תוך כדי שלמדתי הוראה. בתחילת 
הדרך לימדתי בירושלים, וכיום אני מלמד בחדרה. 
"אחד הדברים החשובים שלמדתי במכון זה 
עניין השליחות. כיום אנחנו גרים בחריש, ואני 
משתדל להמשיך את השליחות שלי כאן. זכינו 
לפני כשנה וחצי להקים קהילה בחריש של דרום 
אמריקאים, ואני מכהן כרב הקהילה. הקהילה 
מונה כחמישים משפחות, יש ברוך ה' המון 
שיעורי תורה ופעילויות בקהילה, ועם הזמן 
גיליתי שכמה וכמה מחברי הקהילה הישראלית 
גם הם בוגרי המכון. אנחנו ממשיכים בקהילה 
את דרך ביסוס יסודות האמונה ולימוד התורה 
כפי שלמדנו במכון. לכל זאת אוסיף שהפעילות 
שלנו היא בסיוע ובמסגרת הגרעין התורני של 
חריש, הרב יצחק אלגביש, שפועל בעיר כבר 
למעלה מ-	1 שנה. כשדיברתי עם רב הגרעין על 
העניין הוא בירך אותי ואמר לי: 'צא לדרך, אנחנו 
הגב שלך'. אנחנו חולמים חלומות גדולים מאוד 
בכל מיני תחומים, ולא נותר לנו אלא לצפות 

שבעזרת ה' נזכה לסיעתא דשמיא גדולה".  

הרב משה מרדכי 
קוסמינסקי: 

"עשרות שנים עברו 
מאז, אך אזכור את 
הפיגוע ההוא עד יומי 

האחרון"
// אבנר שאקי

הרב מרדכי משה קוסמינסקי, רב 
קהילה ליוצאי דרום אמריקה 

ובוגר המכון, מספר על ילדותו 
בארגנטינה, הטיול המשפחתי 

שהפך לשליחות חשובה 
והמחיר ששילם עבור חברותא 

עם הרב ביגון

"תורת הרב קוק היא הבסיס. אי אפשר לחשוב שאפשר להישאר עם 
התורה שהייתה לנו לפני מאתיים שנה גם כיום, בדור שלנו, בארץ 

ישראל. בלי הרב קוק אתה לא יכול למצוא את הידיים והרגליים בדורנו"
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לקראת יציאה 
מהמיצרים בנישואין

בשבת זו, שבת הגדול, לקראת יציאת מצרים, לקראת היציאה לחירות, בני ישראל מצווים 
לקשור את אלילי המצרים, במטרה לשחוט אותם לעיני המצרים. זו פעולה קשה ונועזת 

לעם עבדים. פעולה זו, היא שלב הכרחי ביציאה מעבדות לחירות אמיתית.
ידועה הבדיחה העצובה שמי שמתחתן נכנס לעבדות, מפני שהוא כבר לא חופשי לנהוג 
כרצונו. ההפך הוא הנכון.  אחת ממטרות הנישואין המשמעותיות, היא לאפשר לכל אחד 
מבני הזוג, לצאת מעבדותו האישית ולהיות בן חורין אמיתי. וכמו שמסכם הרב קוק 
בעולת ראיה ב': יש בן חורין שרוחו רוח של עבד, ויש עבד שרוחו מלאה חירות; הנאמן 
לעצמיותו - בן חורין הוא, ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים - הוא עבד.
כיוון שאדם קרוב לעצמו ועקב הרגלים וצורות חיים, הוא אינו מודע לנגעי עצמו. החיים 
הזוגיים מעמידים אותו מול חולשותיו ומול מחשבות ואמונות שאינן מבטאות את עצמיותו 
הפנימית, את צלם האלוקים שבקרבו, ומגלים כמה הוא משועבד להן. אלה אלוהי מצרים. 

זוהי עבודה זרה שיש צורך "לשחוט" אותה. דוגמאות רבות לכך:
 שיעבוד ליופי החיצוני של תרבות המערב, ללא המבט הפנימי של ביטוי נשמתי.

 הבית חייב להיות מסודר ונקי כל הזמן, דבר שגורם ללחץ, כעס ומריבות.
 כשיש בעיה בזוגיות, האשם הוא בן הזוג בלבד.

 בשולחן שבת כולם חייבים לשבת עד סיום הברכה ולהקשיב בשקט לדבר תורה.
 הילדים חייבים לשבת בבית הכנסת כל התפילה.

 כשאני כועס, אני משיג את מה שאני רוצה.
 אני אשמה בכעס שלו כלפי.

 אם אני נפגע/ת, זכותי להתקיף את בן/בת הזוג.
 אני יודע מה נכון ולכן אני צריך להעמיד אותה במקום.

 כשהיא אומרת מה כואב לה, היא מאשימה אותי ואני צריך להגן על עצמי.
 האושר שלי תלוי רק בו.

אלה רק חלק קטן מכלל האמונות השליליות שבאות לביטוי בין בני זוג. 
אנחנו מזהים את האמונות ובודקים אם הן חיוביות או גורמות לתוצאות שליליות. ע"י 

כך, אנו יכולים לבחור באמונות שמקדמות את הזוגיות ומאפשרות את צמיחתה. 
שלום התלונן שאשתו חופרת כל הזמן על בעיות שקיימות ולוחצת לפתור אותן מיד. "היא 
אינה בודקת אם אני מסוגל להיות קשוב אליה ובכלל אני לא מסוגל לתקשר איתה על 
בעיות כל הזמן. היא לא מוותרת, עד שהבעיה תיפתר". זיהינו את האמונה של אשתו 
שכאשר היא מזהה בעיה, חובה לפתור אותה מיד. בדקנו האם האמונה הזאת מקדמת. 
היא אמרה בעצב: "יוצא שדווקא הרצון החיובי שלי לפתור כל דבר, כאן ועכשיו, גורם 

למריבות. אני מתוסכלת...". 
היא הבינה שיש צורך להתחשב ולשאול את בעלה אם זה הזמן המתאים, ושישנם מצבים 
שחשוב להמתין, לעבד את מחשבותיה, מתוך התבוננות פנימית, אם שייך לומר ובעיקר, 
כיצד לומר כדי שדבריה יתקבלו. היא גם הבינה שיש צורך להמשיך את סדר החיים, 
את השגרה הברוכה, גם אם עדיין לא פתרו את הבעיה ולייחד זמן משותף לכך. היא 
"שחטה" את האמונה שהזיקה להם ובנתה אמונה מאוזנת, מתוך הקשבה פנימית 

לעצמה ולבעלה.
הכלל הוא: כדאי וצריך לבדוק, מהן האמונות החיוביות המדריכות את חיינו ולחזקן. 
וכשמשהו משתבש ויוצר הפרדה במקום חיבור זוגי, לבדוק מהן האמונות השליליות 
המפעילות אותנו, "לשחוט" אותן ולבנות אמונות שמחברות את החלק הנשמתי-האלוקי 

שבתוכנו.
נזכור את דברי יעקב אבינו להסיר מתוכנו את אלוהי הנכר ובכך נתקדש ונתחבר לה' אלוקינו.

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, 
כולנו יודעים את התורה מצווה 

עלינו לספר ביציאת מצרים

למה? האם מורה יַלמד מחדש חומר שכולם יודעים? אם 
כולנו יודעים מה היה ביציאת מצרים, מדוע לספר זאת 
שוב? אלא שקביעה זו מזכירה לנו שליל הסדר אינו אמצעי 
מתודי כדי לדעת מה היה אז, אלא נקודת הזנק להמשך 
השחרור שלנו ממיצרים שכובלים אותנו כפרטים וכאומה, 
היום. זו הסיבה העמוקה ש"בכל דור חייב אדם לראות עצמו 
כאילו הוא יצא ממצרים" )הגדה של פסח, והשוו רמב"ם, 

חמץ ומצה, ז, א(.
מכאן, לתפקידנו בליל הסדר הקרב ובא. לא רק לספר מה 
חירּות  היה פעם, אלא באמת לחוש שכעת עולים קומה ַבּ
האישית שלנו. אגב, זו כנראה הסיבה שמי שלא אכל מצה 
או שתה יין בהסבה, לא יצא ידי חובה. הוא לא שכח פרט 
טכני 'מתודי', אלא הוא כנראה באמת לא הפנים שעליו 

אישית להמשיך לצאת לחירות.
בל נשכח. בימינו מוטלות עלינו בלילה זה שתי מצוות 
דאורייתא בלבד. האחת, לאכול מצה )ומכיוון שהיא מצווה, 
לכן נברך שתי ברכות. אחת רגילה: "המוציא לחם" והשנייה 
מיוחדת, על קיום מצוות עשה יקרה זו: "אשר קדשנו במצוותיו 
וציוונו על אכילת מצה"(. והשנייה? חינוך הילדים! מכאן אף 
השם הגדה, ובלבו המגיד. זו מצוות עשה מדאורייתא )עד 

שיש שתמהו מדוע לא מברכים על חלק 'המגיד'(.
ואולי, בזכות שנזכור את תפקידנו החינוכי הייחודי בלילה 
זה, בזכות עמלנו לחבר את ילדינו לסיפור, למען יבינו שהם 
ממשיכים לכותבו, נזכה במהרה לקיים עוד מצוות מדאורייתא, 

עת נזכה להקריב קרבן פסח במהרה.

סוגיות בחינוך
הרב יונה גודמן 

מנהל חינוכי מרכז ישיבות בני עקיבא

והילד הזה הוא אני
הילד הזה שאינו יודע לשאול הוא בדרך כלל ממש ממש גדול, הוא כבר לא הילד הסקרן 
בדרך אל הגן, אפילו לא הילד החכם של בית הספר היסודי, גם לא הרשע של מרד גיל 
הנעורים. הוא כבר ילד ממש גדול, איפשהו בין עשרים למאה, הוא כבר ממש לא ילד. 
איך הוא נראה, הילד הזה שאינו יודע לשאול? באופן מפתיע הוא יכול להיות לבוש נכון, 
להתנהג נכון, לקום לתפילה בזמן, להקפיד על שלוש תפילות, אולי אפילו על תפילין של 
רבנו תם. הוא בשקט יכול להיות המוצר המוגמר המושלם פרי בתי הספר המובחרים שלנו. 
הכול אצלו בסדר. הכול עובד נכון. רק דבר אחד כבר לא קיים – הוא לא יודע לשאול. 
הוא לא יודע לשאול כי הוא הפסיק להתבונן, הוא כבר התרגל לעולם, השלים אתו. הוא 
כבר לא חוקר אותו. אולי הוא לא שואל כי כשהיה ילד מישהו דאג להשתיק לו את כל 
השאלות. לא בכוח, לא באלימות, רק באיזה מבע פנים שאומר בלי מילים שלשאול ככה 
זה לא מתאים. הוא אגב יכול להבין מצוין את כל השאלות של הגמרא, אבל הוא לא 
יהיה זה שישאל אותן, ואפילו ישאל, ישאל מהראש – הן לא יכאבו לו בבטן. ובלי שאלה 

אין תשובה, אין תנועה, אין התחדשות. יש שקט תעשייתי. שקט עצוב.
אז איך נראה הילד שאינו יודע לשאול? לפעמים התשובה מחכה במראה.

הרב ליאור אנגלמן
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במקלדת הן אחת ליד השנייה, כדי שיהיה סבבה לכתוב - המילה "סבבה" היא כל כך סבבה, שהאותיות שלה 
סבבה...

- אני בחיים לא אבין את המשפט: 'הלכו לי הרגליים'. מה, 
זה לא התפקיד שלהן?! 

כולם עשירים יותר ממני. מסכן מני...- כולם שמחים יותר ממני. כולם מאושרים יותר ממני. 

פסח בפתח, וזה הזמן 
חדשה  בעונה  לפתוח 
הסדרה  של  ומדהימה 
האהובה "עלילות ארץ 
גושן"! אז אל תפספסו 
את הפרק הראשון של 
"עונת ברד" שיעלה אי"ה 

השבוע ביום שני!

11 הזוכה מפרשת שמיני היא: 

אביגיל לילינטל!

שאלות בפרשה  - – נכון או לא?שאלות בפרשה  - – נכון או לא?
1.      הרופא הוא המטהר את המצורע

2.      בתהליך טהרת המצורע לוקחים 2 ציפורים
3.      בית שמתגלה בו נגע – מיד יש לנתצו

4.      דין צרעת הבתים חל בארץ ישראל
5.      את נגעי הבתים יש להראות לאדם שהוא בנאי

6.      צבעי צרעת הבית הם: ירקרק ואדמדם
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<< פרשת מצורע
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

איך יכול להיות שצרעת הבתים היא בעצם 

בשורה טובה?

חידה לשבתחידה לשבת
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שלום ילדים!
מה שלומכם?

אנחנו נמצאים 
לא  בתקופה 
כל כך פשוטה. 
 , ט ק ש ן  י א
ואנחנו שומעים 

בחדשות על אירועים לא טובים שקורים. 

גם הקורונה לא ממש נעלמה, ולא ברור איך 

מעלימים אותה. מה עושים? לכל אחד יש 

רעיון אחר איך לפתור את המצב. הרעיונות 

יפים ונחמדים, ובאמת צריך לעשות כל מה 

שאפשר כדי שיהיה יותר טוב, אבל בואו 

נבקש את הדבר האמיתי שיפתור את כל 

הבעיות: משיח! כאשר יתגלה המשיח הכל 

יהיה טוב לעם ישראל ולא יהיו יותר אויבים, 

לא מחלות ולא צרות! לא יהיה מוות בעולם, 

לחפש  במקום  אז  גדולה!  שמחה  ותהיה 

פתרונות קטנים, בואו נבקש את המשיח 

שיבוא כמה שיותר מהר! השבת היא "שבת 

שבת  וישועה,  גאולה  של  שבת  הגדול", 

של הכנה לחג הגאולה: חג הפסח! יהי רצון 

 שנזכה להיפגש בקרוב ממש בבית המקדש! 
שבת שלום, 

טוביה

רוצים לקבל מטוביה סרטונים חינוכיים 

הקלעים?  מאחורי  וגם  ואקטואליים 

)השקטה(  הווצאפ  לקבוצת  הצטרפו 

"החדר של טוביה"

הפינה של טוביההפינה של טוביה
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המלצת השבועהמלצת השבוע
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החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה, שהאדם וכן הַעם בכלל, מתרומם על ידה 
להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלהים אשר בקרבו, 

ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו שהם שווים את ערכם.
עולת ראיה ב, רמה

שאלה: כיצד להגיב מול הפיגועים בזמן האחרון, ששוברים את הלב ומחלישים 
את המורל? אולי להשבית פעילויות כמו טיול בית ספר?

תשובה: ראשית, אנו בעת מלחמה ואסור לפחד. ולא רק מאז קום המדינה, אלא 
מאז תחילת שיבת ציון לפני 140 שנה, אנו במלחמה, הן מלחמה של צבא מול 
צבא, הן מלחמה מול מחבלים. אין הבדל, כל אזרח חיל, וכל קילומטר גבול. 
אסור לפחד, הפחד מחזק את האויב. כאשר הוא רואה שהוא משבית את חיינו, 
הוא שמח לאידנו, מוסיף תיאבון רקוב לפגוע עוד. כאשר הוא רואה שאנו בוכים, 
הוא משפשף ידיו בהנאה וממשיך בזממו המתועב. לכן, עם כל הכאב בפנים, אין 
לשנות שום דבר בחיינו, אלא עסקים כרגיל. אפשר להזכיר את השיר "חיילים 
אלמונים" של הלח"י: "אם אנחנו ניפול ברחובות, בבתים, יקברונו בלילה – בלאט, 

במקומנו יבואו אלפי אחרים, ללחום ולכבוש עדי עד"...
שנית, יש לראות הכול בפרופורציה. נכון שנפש אחת מישראל שקולה כעולם 
מלא. אך אין זו הפתעה שיש בעולם רשעים ורוצחים. אנו סבלנו יותר לאין ערוך 
בגלות, בכל מיני פוגרומים ובשואה. כל אחינו שנרצחו כאן מאז שיבת ציון ועד 
היום, במשך 140 שנה, זה בערך אותו מספר שנרצחו בשואה ביום אחד. ולצערנו 
כל שנה נהרגים 300 יהודים בארצנו בתאונות דרכים, ומתים מעישון 000	 כל 
שנה כאשר שישית מהם הוא מעישון סביל. כמובן, אין זה מנחם חלילה, אבל 

זה נותן פרספקטיבה.
גם בכל מדינה בעולם יש טרור, גם זה לא מנחם, אלא פתח להודות לד' שאצלנו 
יש פחות. יש מדד הרצח המכוון, Intentional Homicide Rate, כלומר כמה נרצחו 
כל שנה מתוך 100,000. הנה כמה מספרים: אמריקה 16.3, אפריקה 12.5, 
,אוקראינה 3, אסיה 2.9. ארצות הברית 5.4 ובמדינתנו 1.5. אכן כוחות הביטחון 
עושים עבודה טובה. יישר כוחם של השליחים הנאמנים של ריבונו של עולם. ויש 

לדעת, שהרוב הגדול אינו על רקע לאומני אלא של רקע פלילי.
לכן אנא לא לבכות יתר על המידה, אלא להודות לד'.

גבורה מול פיגועים

נעים להכיר 

מייסדי הגרעין הם רשת שעלים וקהילת הדר, ומשפחות ששון ורבקין.

 

יחיד ומיוחד ההרגשה שחיפה בחרה בנו לפני שבחרנו בה, כי 
באמת מי שהגיע לגרעין לא תכנן או דמיין שיגור בחיפה. כשאתה 
מגיע לפה, רואה עיר ענקית, שלישית בגודלה בישראל, המטרופולין הגדול 
ביותר של הצפון ומצד שני קהילות דתיות לאומיות ענקיות שהיו פה בעבר אך 

נעלמו ואינן, יש תחושה של  חוסר גדול בעיקר בכוחות ציוניים תורניים.
בהקמת גרעין ראינו שליחות ענקית. יש פה תחושה של חוסר איזון, בזמן  
שבעיירות או ערים קטנות יש כמות עצומה של משפחות, ישיבות, גרעינים 

גדולים, בחיפה שהיא כל כך גדולה ומשמעותית המצב רחוק מכך מאד. 
הגרעין הגיע לשכונת הדר, השכונה היהודית הראשונה בחיפה היהודית שנבנתה 
לפני יותר ממאה שנה. מובילי העיר סימנו אותה כשכונת המפתח של העיר, או 
"הלב של העיר" גם אם זה לא נראה כך על פני השטח. אך היא עדיין מהווה 
מרכז השוקק חיים של העיר שעשרות אלפי אנשים עוברים דרכה כל יום. יחד עם 
זאת הדר היא שכונה מאתגרת וקשה מאד, עם מגוון גדול מאד של אוכלוסיה, 
יש האומרים שהיא סוג של "מיקרו קוסמוס של החברה בישראל" יש בה 
יהודים חילונים ודתיים, מגוון רחב של הרחוב החרדי לזרמיו, אוכלוסיה ערבית 
מוסלמית ונוצרית, עולים חדשים מחבר העמים וממדינות אחרות וכולם באותה 
שכונה, שאגב הגודל שלה לא פחות מהרבה ערים בישראל. )40 אלף תושבים(.
קראנו לגרעין שלנו "הדר להדר" כשאנו שמים למטרה להחזיר ולחדש את 
ההדר של שכונת הדר, ומתוך כך להיות שותפים לשינוי משמעותי שמתחולל 

ויתחולל בשכונה ובכלל בעיר.
ראש העיר הקודם היה שותף משמעותי ודחף מאד לטובת הקמת הגרעין 
למרות שהיה שונה מאד במיקום הפוליטי שלו, אך הוא אמר לנו כל הזמן שמה 
שיקרה להדר יקרין על כלל העיר ולכן קריטי להציל אותה ולא לתת לה ליפול.

בגלל שהשכונה היא מרכז עירוני, זה דוחף את הגרעין לחשוב כל הזמן לא רק 
על השכונה שלנו וזהו אלא יותר לסגל הסתכלות עירונית.

ממגוון הפרויקטים שהגרעין מפעיל פריצות הדרך המשמעיות ברמה הארצית 
זה בתחום העבודה עם העולים החדשים. הן בעבודה הרחבה מאד עם העולים 
מחבר העמים והן עם הקהילה האתיופית שבשני המקרים יש בגרעין משפחות 
דוברי רוסית ואמהרית... והפרויקט הבא זה פיתוח פעילות עם העולים מדרום 

אמריקה דוברי הספרדית והפורטוגזית. 

מעשה שהיה פעם אחת הגיע איש זקן לבית הכנסת של הגרעין 
ושאל אם יש שם תפילין. הוא היה בן 70 וסיפר שמעולם לא הניח 

תפילין, כשהניחו לו ממש בכה משמחה.
הנוכחות שלנו במקום כבר מזמנת כל הזמן צורך במענה ועשייה, עוד לפני 

פיתוח פרויקטים שונים בתחומי חינוך, רווחה, זהות יהודית וקליטת עליה.

טיפ לקירוב 1 - אנשים מחפשים קשר, הקשבה, שיראו אותם, חום, 
התייחסות... כשזה קורה הלב נפתח וצומחים הרבה דברים טובים.

2 - בכל מקום יש את האתגר שלו, וצריך הרבה סובלנות ומסירות לדעת שאין 
דרך קצרה, ותמיד תהיה עבודה קשה אם רוצים ליצור משהו משמעותי, והעיקר 

לא להתייאש באמצע הדרך...
טלפון ליצירת קשר דניאל 054-3331374 תמי 0526940960

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

    גרעין תורני הדר להדר  )חיפה( 
כור כור גגררעעינייני

אנשים מעניינים 
רב שמואל ששון - היה בין המקימים וניהל הרבה שנים 

פרויקט של רבני קהילות של רשת שעלים.
אלישבע ישמח - הנכדה של הרב נחום אליעזר רבינוביץ ז"ל. 

תמר וורצמן - במקור ממשפחת סעייד, משפחה בולטת 
בעולם הגרעינים כמה מהאחים והבני דודים הובילו הקמה 

של כמה גרעינים ברחבי הארץ. 
הרב דניאל רבקין - רב של קהילת עולים מחבר העמים.

פז"ם 

13 שנים

לא סופרים
20 משפחות

על סדר היום
 הרב שלמה אבינר
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