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74 למדינת ישראל, מגן אברהם ומגן דוד
דורנו הוא דור המעבר בין הגלות הארוכה בת האלפיים לגאולה השלמה הצפויה לנו במהרה – כפי 
שאנו מתפללים "ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת... ובנה אותה בקרוב 

בימינו בניין עולם וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין" )תפילת עמידה(. 
בכל תקופת מעבר יש קשיים וסיבוכים בחיי הכלל ובחיי הפרט, גם בדורנו, דור קיבוץ הגלויות אנו 
עדים לקשיים וסיבוכים מבית ומחוץ כדברי חז"ל "בעקבתא משיחא חוצפא ישגא היוקר יאמיר... 
המלכות תיהפך למינות ואין תוכחת... אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו... והאמת תהא נעדרת. 
נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו בפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי 
איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב... ועל מי יש לנו להישען? – על אבינו שבשמים" )סוטה מט ב(.

דהיינו, לעת כזאת עלינו להתחזק באמונה ולבטוח בקב"ה שהוא אבינו שבשמים הבוחר בנו באהבה, 
שלא יטוש ולא יעזוב אותנו, שלאורך כל הדורות לא עזבנו, כי הוא יתברך "מגן אברהם".

נכון לעכשיו, דורנו זוכה לחגוג 74 שנה להקמת מדינת ישראל, שהיא רק ראשית הופעת עם-עולם 
ההולך וקם לתחיה לעין כל. כידוע קיבוץ הגלויות הוא הכנה להופעת השלב הבא של גאולת ישראל 
וגאולת האנושות. בשלב הראשון אנו מתאחדים ומתייחדים  מבחינה לאומית, מרימים את הדגל 
שעליו מצויר, ולא במקרה, 'מגן דוד'. הולך ומתקיים בנו "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". והולכים 

ומתגלים קדושתם ועוזם של ישראל. 
ומה הלאה? אחרי שנתגבר בע"ה על הקשיים והסיבוכים המוכרחים המאפיינים את דור עקבתא 
דמשיחא, דור קיבוץ הגלויות – דור הגיבוש הלאומי, יבוא זמן הגאולה השלמה, דהיינו "את צמח דוד 
עבדך מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך" )מהתפילה(. ברכתו של הקב"ה לאברהם אבינו "והיה 
ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה" – תתקיים בע"ה. שני המגינים, 'מגן אברהם' המרמז על הזרע 
שממנו עם ישראל צמח, ו'מגן דוד' המרמז על הפרי המתוק שיצא מהעץ הנפלא הזה החי אלפי שנים 

שנקרא 'עם ישראל', שהוא אורו של עולם וממנו ניזונה האנושות כולה.
אשרינו מה טוב חלקנו וגורלנו שאנו זוכים לחגוג עצמאות למדינתנו שהיא ראשית צמיחת גאולתנו 

ישועתנו ונחמתנו, וגאולתם ישועתם ונחמתם של העולם כולו.

בברכת יום עצמאות שמח

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

  לפעול עם אל - 
היה שותף למהלך הגאולה   
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ראשי חודשים לעמך נתת
כנס נשים לראשי חודשים

ביום ראשון ל' ניסן
במדרשת 'בני רחל' שבמתחם קבר רחל 

וגם בזום
התכנסות 18:30 מתחילים 19:00

הרבנית טובה בזק מארחת את 
חלי ראובן והרבנית דבורה בנימין

סודותיו של חודש אייר
לפרטים: 

ראומה 052-5698758
לסיור מודרך או שיחה במתחם קבר רחל והיישוב 

היהודי בבית לחם פנו למיכל: 052-4798926

לתרומות באתר או בטלפון
 *2331
 meirtv.com  היו שותפים
  בהוספת יהדות באהבה!

יהדות באהבה
מכון מאיר

 • אלפי שיעורים
 • קירוב רחוקים
• מאות תלמידים
  • ערוץ ילדים
• אולפן גיור

שאול גולדשטיין, בעברו ראש 
המועצה האזורית גוש עציון ומנכ"ל 
רשות הטבע והגנים, מספר על 
החיפוש הרוחני שעבר    
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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

שעור לנשמה 
ההמלצה השבועית שלנו בערוץ מאיר

“אשר לא ציויתי ולא דיברתי 
ולא עלתה על ליבי”. מהי 

עבודת המולך?
שיעור לפרשת קדושים 

מאת הרב אייל ורד

< חפשו את השיעור ביוטיוב, באפלקציה 
או באתר ערוץ מאיר

אחת התופעות המרתקות המאפיינות את אמונת 
ותורתו תורת אמת, היא התגשמות  ישראל 
הנבואות. בדורנו אנחנו זוכים לראות זאת עין בעין. 
יש לדעת שאין כל הקבלה או תקדים לכך בדתות 
ותרבויות אחרות. ישנם כמובן ניסיונות חיקוי, 
אך אין אח ורע לייחודיות שבהתקיימות נבואות 
האמת בעם ישראל, המצביעות על אמיתתה של 
תורה. כדי שנוכל להתייחס לנבואה כנבואה, היא 
צריכה להיות קונקרטית, בלתי מסתברת מראש, 
ובלתי מעורפלת. רק כך ניתן לבדוק אובייקטיבית, 
שאכן מדובר בנבואה מראש. 'נבואות' ידועות 
בהיסטוריה ובתרבות האנושית אינן באמת כאלה, 
כגון 'נבואותיו' של מישל נוסטרדמוס )שהיה יהודי 
מתבולל( שהינן מעורפלות ובלתי קונקרטיות, או 
'נבואתה' של קסנדרה המיתולוגית על נפילת העיר 
טרויה, שהיתה מסתברת מראש לנוכח הצבא 
העצום שצר עליה. רק תורת ישראל ונבואות 
נביאיו עומדות בכל התנאים. בלתי צפוי מראש 
היה שעם ישראל העומד לפני כניסתו לארץ, 
יְגלה משם בעקבות חטאיו, יהיה מפוזר בין כל 

הגויים אך לא יאבד, ישרוד על אף אנטישמיות 
נצחית, יטביע את חותמו על כל האנושות בכל 
התחומים, ויחזור ברבות הימים לארצו לקומם 
בה שוב את ממלכתו. אך התורה אומרת כל 
ֻחּקַֹתי  זאת בצורה ברורה וחד משמעית: ''ְוִאם ּבְ
ל ִמְצוַתי...ְוֶאְתֶכם  י ֲעׂשוֹת ֶאת ּכָ ְמָאסּו... ְלִבְלּתִ ּתִ
ָמָמה, ְוָעֵריֶכם  ֱאָזֶרה ַבּגוִֹים... ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ׁשְ
ּגוִֹים ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ  ם ּבַ ה...ַוֲאַבְדּתֶ ִיְהיּו ָחְרּבָ
ֲעוָנם'', ''ֶוֱהִפיְצָך  ּקּו ּבַ ֶכם ִיּמַ ָאִרים ּבָ ׁשְ אְֹיֵביֶכם, ְוַהּנִ
ים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ...  ָכל ָהַעּמִ ה' ּבְ
ּוַבּגוִֹים ָהֵהם לא ַתְרִגיַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנוַֹח ְלַכף ַרְגֶלָך'', 
בּוְתָך, ְוִרֲחֶמָך,  ב ה' ֱא-לֶֹהיָך ֶאת ׁשְ ואחר כך ''ְוׁשָ
ר ֱהִפיְצָך ה' ֱא-לֶֹהיָך,  ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ ְוׁשָ
ְצָך  ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים, ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ ה. ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּמָ ׁשָ
ֶחָך, ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱא-לֶֹהיָך, ֶאל  ם ִיּקָ ָ ה' ֱא-לֶֹהיָך, ּוִמּשׁ
ָך  ּה, ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך, ִויִרׁשְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ֵמֲאבֶֹתיָך'' )ויקרא כו', דברים כח ו- ל'(. וכפי 
שהתחלנו לראות תודה לה' בהתגשמות נבואות 
הנחמה, כך אנחנו עתידים להמשיך לראות את 

התגשמותן במלואן, לגאולה שלמה.

מדברים אמונה
 הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

מה בין נבואות הגויים לנבואה 
בישראל?

האם מותר לעמוד בצפירה?
אחד המנהגים הבולטים ביותר בימי הזיכרון, המאחד 
חלקים רבים מאוד מעם ישראל, הוא עמידה בצפירה. 
מנהג זה אומץ ממדינות אחרות שנהגו כך, ולכן עולה 
השאלה - האם מותר להעתיק את מנהג העמידה 
בצפירה מן הגויים? האם אין בכך איסור של הליכה 

בחוקות הגויים?
מכמה סוגיות עולה שכאשר נוהגים כמנהגי הגויים 
לא מתוך רצון להידמות אליהם או מתוך פריצות 
או עבודה זרה אלא מסיבות אחרות - הדבר מותר, 
וכך פוסק הרמ"א. לכן למעשה ברור שמותר לעמוד 
בצפירה, שאין בה אף אחת מן הבעיות הללו. אדרבה, 
יש בכך מנהג יפה, המאחד את עם ישראל סביב 
אלו שמסרו נפשם על קידוש השם, ומכבד את זכר 

הנרצחים והנופלים.
ימי הזיכרון סמוכים ליום העצמאות, וכך הם מבטאים 
את העיקרון "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". כאשר 
מתחילים בגנות, מרגישים ומבינים בצורה טובה יותר 
את השבח. כאשר אנחנו מבינים את המחיר ששילמנו 
כדי להקים מדינה, אנחנו מעריכים את מצבנו הטוב 
ואת השגחת ה' עלינו בצורה משמעותית לאין ערוך.

פינת ההלכה 
הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון

מכון מאיר שמח להזמין את הציבור ליום עיון 

במשמעות יום העצמאות 
 וימי גאולתנו 

שיתקיים ביום שלישי ב' באייר, בבית המדרש הישן, 
ובזום מזהה פגישה 5551115455

בחסות משפחת ונגרובסקי לע"נ האם שרה ע"ה

כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון

פרשת קדושים עוסקת בנושאים רבים שבמבט ראשון נראים כלא 
קשורים זה לזה, אולם לכולם ישנו מכנה משותף: הרצון להיות 
קדושים. כיצד אם כן מגיעים אל הקדושה? ישנו ציווי אחד שחוזר 
שלוש פעמים בפרשה ואף חותם את הפרשה: האיסור לפנות אל 
האובות ואל הידעונים. כלומר האיסור לפנות אל אותם אלה 

המתיימרים לנחש ולומר מה יקרה בעתיד.
האובססיה לדעת את העתיד, שהייתה מרכזית מאד בתרבות 
העבודה זרה, מספקת אמנם את יצר הסקרנות של האדם, אולם 

במקביל גם מסירה ממנו את האחריות ואת הבחירה החופשית. אדם היודע באופן מפורט את 
העתיד, כבר לא בוחר בדבר מסוים מפני שהוא טוב או מוסרי אלא מפני שנדמה לו שהבחירה 
הזו תשרת את העתיד המובטח לו. התורה מצווה על האדם לצאת מתוך אותו עולם מיסטי 
ותועלתני. האדם אמור לבחור בטוב מפני שהוא טוב גם ללא ידיעה ברורה האם הדבר ישרת 

את האינטרסים שלו בטווח הקרוב. זוהי הדרך להגיע אל הקדושה.
הדברים נכונים הן במישור האישי והן במישור הלאומי. אין אנו יודעים כיצד בדיוק יוביל ה' 
אותנו ואת המדינה בעתיד. יש לנו הבטחה נבואית כללית, ואף אנו רואים זאת מול עינינו - 
כי המציאות הולכת ומתקדמת אל הטוב. מה יקרה באופן מפורט בכל רגע ורגע - זאת איננו 
יודעים ואיננו צריכים לדעת. אנו בוחרים את בחירתנו מתוך שכל ותורה, וה' יעשה הטוב בעיניו.

לדבר תורה מצולם שבועי נא לשלוח וואטסאפ ל0545753771

אז מה יקרה בעתיד... אורות הפרשה
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

12:15 הרב מאיר טויבר
14:15 הרב איל ורד

15:15 הרב ברק עוקבי
16:30 הרב שמעון בן-ציון

17:30 הרב אורן טרבלסי

 18:15 מנחה
 18:30 הרב יורם אליהו

 20:10 ערבית
 20:30 הרב דוד ג'יאמי

 21:30 הרב צבי נחשוני   
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מפשט הפסוק נראה שמצוות אהבת ישראל היא 
לאהוב בלב כל אחד מישראל. וכך אכן מבואר בחלק 
מהראשונים כספר החינוך )מצווה רמג( והרמב"ם 
)מצווה רו(. אולם הרש"ר הירש והמלבי"ם מדייקים 
מלשון הפסוק גדר אחר למצווה. התורה לא ציוותה 

ואהבת את רעך אלא ואהבת לרעך. "יש הבדל 
בין מלת 'את' שמורה על הפעול ובין שימוש 

הלמ"ד שמורה ההגעה אל הדבר".1 
כלומר לשיטה זו ציווי התורה אינו 
פונה לאהבת הנפש אלא לאהבת הטוב 
בשביל כל אחד מישראל, לרצות ולפעול 
להצלחתו בכל תחום ונושא. "שישתדל 

בכל אשר הוא לתועלת חברו הן לבריאות 
גופו הן להצלחת נכסיו. וזה מציין בשימוש 

הלמ"ד שמורה ההגעה לחברו שירצה לחברו מה 
שירצה לעצמו".2

הגמרא3 מספרת על גר שבא לפני שמאי וביקש 
רגל אחת. מסביר  על  כל התורה  ללמוד את 
המהרש"א שרצונו היה ללמוד את היסוד האחד 
עליו מושתת הכול, רגל אחת שמעמידה את כל בנין 
התורה והמצוות. שמאי דחפו באמת הבניין שבידו 
לומר כמו שהבניין אינו יכול לעמוד על יסוד אחד 
כך גם התורה רחבה במצוותיה ואי אפשר לתת לה 
יסוד אחד. אך הלל ענה לו "מה דעלך סני לחברך 
לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושא 
הוא". מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך זו כל 
התורה והשאר הוא פירוש של כלל זה. הרב חרל"פ4  
מסביר שכוונת הלל שהחטאים נובעים מהמידות 
הרעות שבנפש לכן כאשר הנפש מתמלאת במידות 
ישרות ותמימות קל לקיים את התורה. אהבת כל 
אחד מישראל היא המפתח למידות הטובות ולכן 

היא היסוד לקיום כל התורה.

צריך להבין מדוע שינה הלל מלשון התורה. 
התורה ניסחה את הציווי בלשון חיובית ואהבת 
לרעך כמוך ואילו הלל ניסח בלשון שלילה לא 
כמצוות עשה אלא כלא תעשה, מה ששנוא עליך 
אל תעשה לחברך. נראה לומר שהלל בחוכמתו 
התווה את הדרך בה יש לצעוד כדי להגיע 
לאהבת הזולת. עשיית מעשה טוב נזקפת 
לזכותו של אדם אף אם בפעמים אחרות 
הוא נכשל בעשייתו. למצוות עשה יכול 
האדם להתעורר בזמנים מיוחדים אף 
שהפסיד אותה בפעמים אחרות. אך 
במצוות לא תעשה אין אפשרות כזו, 
היא קבועה ומוחלטת. אם אדם מעד 
פעם אחת נחשב שעבר על מצוות לא תעשה 
לכן כדי להישמר מעשייתה צריך להישאר ערניים 
ודרוכים. קל הרבה יותר למצוא חפץ בבניין מאשר 
לשלול את הימצאותו שם. לא מספיק לסרוק חלק 
מהבניין ואף לא את רובו. יש לסרוק את כולו באופן 
מדוקדק ורק אז אפשר לקבוע שהחפץ אינו שם. 

זו משימה קשה ומורכבת הרבה יותר. 
השלילה היא אפוא פעולה שדורשת ריכוז 
ודריכות גדולים יותר מהחיוב. אך דווקא מתוך 
כך היא מביאה לתוצאות עמוקות יותר בנפש. וכך 
כותב הרב קוק: "לענין הפעולות החיוביות יוכל אדם 
לעורר נפשו בזמן מן הזמנים לעשות טוב אעפ"י 
שטבע נפשו עוד לא בא למידה זו. אבל להישמר 
מעשיית רע, דבר זה הוא תמידי, כי השלילה צריכה 
להיות תמיד. דבר זה אי אפשר כי אם על ידי 

השרשה גדולה של הפיכת הטבע לטובה".5 
הלל ידע שכדי להגיע לאהבת הזולת באמת 
צריך לצעוד בדרך השלילה. ישנם רגעי התעלות 
וזמנים של  חשק לעשות טוב, אך התורה דורשת 

שהאדם יאהב את חברו בקביעות. מתוך שמירה 
וזהירות מפגיעה בזולת נוכל להגיע לרצון האמיתי 
של התורה לאהוב את הזולת באופן חיובי ובהתמדה.

היחס בין ציווי התורה לדברי הלל הוא היחס 
שבין האידיאל למימושו. התורה שבכתב מתארת 
את המצב השלם והתורה שבעל פה מגשרת על 
הפער הקיים בין השלמות למציאות. באמצעות 
הדרכת השלילה סלל הלל את הדרך שאהבת ישראל 
תופיע באופן חיובי, ומתוך כך תתרומם להבנה 
העליונה שבמצווה. לא רק לעשות טוב לזולת אלא 
שאהבת ישראל תמלא את כל הלב והנפש כלשון 
ספר החינוך: "מצוות אהבת ישראל לאהוב כל 

אחד מישראל אהבת נפש". 

  מלבי"ם,יט,יח. 1
  שם. 2
  שבת,לא.. 3
  נמוקי המקראות. 4
  עין איה שבת פ"ב,קמב. 5

ידוע היה הנצי"ב )הרב נפתלי צבי-יהודה ברלין, 
שהיה ראש ישיבת וולוזין ובעל הפירוש העמק דבר(. 
בחיבתו לארץ ישראל, וקישורו למהלכי הגאולה 
שהתעוררו בתקופתו. כאשר התחילה ההתעוררות 
בציבור לפעולה למען ישוב הארץ וביצור מעמדה, 
הצטרף הנצי"ב בפועל לתנועת חובבי ציון. כתב 
מאמרים ומכתבים לחיזוק פעולתם ולימד כיצד 
יש להתייחס למהלך התחיה, גם אם זה לא מובל 

על-ידי אנשים יראי שמים.
"ראה ראינו כי היה ה' את רוח עמו ישראל... 
להושיב נחלות שוממות בארץ הקדושה... וקול ה' 
דופק על פתחי לבבנו לאמור, פתחו פתח פעולתכם, 
כי הגיע השעה אשר לא יאמר עוד על ארץ-ישראל 
עזובה ואין דורש אותה". ביחס למובילי המהלך 
הוא כתב שזה דומה לעליית עזרא שהעלה אלפי 
אנשים מכל סוגי בני האדם, "גדולי תורה ויראי 
ה' וגם מאותם שנשאו נשים נוכריות, אשר היו 
מורגלים בחילול שבת, ולא ידעו את התורה כלל, 
כל אלה נקבצו והכינו את ישוב הארץ עד אשר 
נתמלאה הארץ מבניה". וזה היה הכנה לבניין בית 
המקדש השני. לכן הוא קורא לתמוך במפעל הגדול 
הזה, הן בתרומות הן בעשיה בפועל, והן בחיבור 
ספרים ומאמרים לעורר וללמד על הערך הגדול 

הזה של ישוב הארץ.
במכתב מפורסם שכתב בשנת תרנ"א ונקרא 

'אחרית כראשית' )מובא בספר שיבת ציון וכהקדמה 
לספר ילקוט ארץ-ישראל(, תובע הנצי"ב פעולה 
נמרצת לישוב ארץ-ישראל, ואומר שחז"ל לימדונו 
שכאשר "אין קללת ה' רבוצה על ארצנו להיות 
שוממה, אז רצונו יתברך שתתיישב הארץ על-ידי 
ישראל עמו". הוא מוכיח זאת מדברי ה' ליצחק 
כשירד לגרר, "שכן בארץ" ודרשו חז"ל, "עשה שכונה 
בארץ הוי נוטע, הוי זורע...", אף שהפלישתים גרו 
שם ועדיין לא הגיע זמנם של ישראל לרשת את 
הארץ, רצון ה' היה שיצחק יעשה איזו פעולה מצדו 
ליישוב הארץ. לכן אומר הנצי"ב, "בעת החיה קול 
דודנו הקב"ה עלינו... שרואים ממסובב הסיבות 
שכך ברצונו יתברך שתתיישב הארץ לאט לאט ע"י 
נידחי ישראל". שהנה יש רשות ע"י המלך ושריו 
להרשות לעשות את החברה הזו ולאסוף כספים 
למטרה זו, "אות הוא כי כך עלה ברצון ה' לעשות 
ישוב ע"י ישראל בארצנו הקדושה, ועלינו להעיר 
ולהפיח רוח אהבת הארץ ולמלא אחר רצון ה'."

לגבי הטוענים שזה לא מה שציפינו וראויה 
הגאולה להיות באופן כשר יותר, ממשיך הנצי"ב 
וכותב, "ואין לנו לחשוב מחשבות כי היה הדבר 
הגדול הזה להיות באופנים אחרים כאשר מצויר 
בדעות בני האדם". שעל זה נענש משה רבנו כאשר 
אמר על בני ישראל "והן לא יאמינו לי ולא ישמעו 
לקולי". שלא התכוון משה שלא יאמינו כלל לגאולה 

שהרי ציפו לה, אלא שהם לא יאמינו שה' נגלה 
אליו ושהוא הגואל, שכן עד עכשיו הנביא המוכר 
במצרים היה אהרן, משה ברח ולא היה שם שנים 
רבות, ולפי דעת בני האדם היה ראוי  שה' יתגלה 
לאהרן והוא יהיה המנהיג. זאת הייתה טענת משה, 
וה' העניש אותו על -כך, "כי באמת אין לחוות דעה 
את ה' )אין לתת לו עצות איך להביא את הגאולה(, 
וכפי שאמר ע"י ישעיה הנביא "כי לא מחשבותיי 
מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי". ולכן כאשר אנו 
רואים מתוך עלילותיו של הקב"ה בהעיר את לב 
הנדיב )הברון רוטשילד( לעשות למען ישוב הארץ 
והטה את לב השולטן )הטורקי( ושריו להסכים לזה 
"אותותיו אלה הן דבריו, ואין לנו להתחכם לאמר 
כי נצרך להיות בדרך אחרת". הנצי"ב שולל את 
הדעות שמצפות לגאולה בדרכים אחרות, ומסביר 
שהמהלכים הפוליטיים העולמיים הם אותותיו של 
הקב"ה לברר לנו את תהליכי הגאולה. חובה על 
גדולי ישראל במיוחד להשתתף במהלך, בתרומות 
ובעוד דרכים, ובזה יזכו גם הם לראות את ישראל 
בנויהם בארץ הקדושה. וימצאו חיים, צדקה וכבוד. 
לדברי הנצי"ב הללו הייתה השפעה גדולה, רבים 
הצטרפו למהלך והיו שותפים פעילים, בשוב ה' 

את שבות עמו לציון.
מועדים לשמחה לגאולה שלמה

העמק דבר בנתיבי הגאולה
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עומק הפרשה
 הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר

ואהבת לרעך כמוך
מדוע שינה הלל מלשון התורה והפך מצוות עשה ללא תעשה

מה בין נבואות הגויים לנבואה 
בישראל?
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יש לי סימפטיה

מקדש וממשלה
מקדש וממשלה אלו שני הצדדים של מציאות כלל 
ישראל, של הנהגת כלל ישראל. קודם המקדש! 
המקדש הוא המרכז, ִלבם של ישראל, ומתוך כך 
ממשלה. הם קשורים יחד, יש התאמה הדדית 
ביניהם. מתוך המקדש יש השראת השכינה בנבואה. 
כתוב בירושלמי שהשראת השכינה ותחילת הנבואה 
של יונה הנביא הייתה במקדש. "יונה מעולי רגלים 
היה". הוא עלה לרגל, וכאן תקפה אותו השראת 

השכינה, ובהמשך נעשה נביא.
 "כל מעשיך יהיו לשם שמים"1 - אלו מילים לא 
פשוטות. ככל שאדם חזק, גיבור, גדול, באמת 
ובקדושה, לפי ערך זה יש מקום ואפשרות ל"שויתי 
ד' לנגדי תמיד"2, לטפל, לפנות ולעסוק בכל ענייני 
החיים. זה דבר יסודי גם לאדם היחידי וגם לאדם 
הציבורי. ככל שיש גבורה, טהרה, קדושה, אמיתיות, 
לפי ערך וטמפרטורה אלה, יותר יש מקום לפנות 
ולהתעניין בדברים חיצוניים. לעומת זאת, באותה 
מידה שחסרה ונחלשת האמיתיות הפנימית, - 

זה מסוכן. הדבר קשור לתיקון במרחבי התרבות 
והחיים. במצב חולשה גלותי, צריך זהירות מרובה 
מאוד לגבי כל מרחבי החיים. וככל שיש גבורה 
פנימית, תוקף, אמיתיות, אוריגינליות, עצמיות 
ופנימיות, גבורה פנימית לשם שמים ואמיתיות 
פנימית, - לפי זה עשה את כל מעשיך. כך הוא גם 
בכלל ישראל, בבניין שיעור הקומה של האומה 
כולה. במצב רוחני ממלכתי, נבואתי, מקדשי גדול 
של השראת השכינה - הכל תקין. כפי הבריאות 
יש מקום לממלכתיות,  והקוממיות השלמה, 
לגשמיות ולחומריות שלמה, לכל הרחבת החיים, 

הלאומיים, הציבוריים והחילוניים.
 "התנערי מעפר קומי"3, ברוך השם אנחנו חוזרים 
לתחייה, לבריאות ולהבראה. כמובן לא בפעם 
אחת, - אלא במשך שנים, דורות, תקופות. יש 
חזרת השכינה לציון, חזרת בריאות גדולה, חזרת 
הקדושה, חזרת נשמת ישראל, קוממיות גדולה, 
קיבוץ גלויות - בריאות העם והארץ, מכל הבחינות 

והצדדים, בכל המובנים יחד, בקודש ובחול, בתורה, 
במעשה ובחיים. כאמור זה לא קורה בפעם אחת, 
אבל זה הולך ונעשה. כאן נפגשים בעקבא דמשיחא, 
אתחלתא דגאולה וקץ גלות – אותו עניין במילים 
שונות. הופעת חזרת המקוריות, חזרת הקוממיות, 
חזרת הגבורה וחזרת האמיתיות מתגלה בהתפתחות 
ובהדרגה, לא בפעם אחת, אלא באיזו מידה. אנשי 
תורה, גדולי תורה, ההנהגה הרוחנית התורנית 
של העם, של כלל ישראל, מבררים באיזו מידה, 
יוכל להיות שאולי, לאט לאט, אנו קרובים להיות 
בריאים. כשנהיה באמת בריאים, בבריאות האומה 
השלמה, בהתגדלותה בשלמותה, רק אז יש מקום 
להתרחבות גדולה, כלל אנושית, כלל תרבותית 

וכלל עולמית4.

 אבות פרק ב' משנה ב', שמונה פרקים לרמב"ם פרק ה'.. 1
 תהלים ט"ז ח'.. 2
 ישעיהו נ"ב ב'.. 3
 ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק ט"ו עמ' 145-6, 151-3. 4

מתורת הרב צבי יהודה
 הרב דוד לנדאו

שלמה גרוניך לא העלה על דעתו שפליטת הפה 
ההומוריסטית סרת הטעם שלו, אגב הבעת קורת 
רוחו משיתוף הפעולה של הקהל שלו בעין גב, 
תיצור כדור שלג שכזה. רבים נחלצו מיד לחלוץ את 
הפקק מן הבקבוק של השד העדתי שכנראה שהה 
שם זמן רב מידי לטעמם, ובסופו של דבר, אחרי 

התנצלות נודע לנו שמאחורי פליטת הפה 
מסתתר גם סיפור כואב על מחלה 

שמשבשת לעתים את שיקול דעתו 
של האמן המוערך. 

גילוי נאות: יש לי סימפטיה 
ללחניו המורכבים והעשירים 
כשאומן  גרוניך.  שלמה  של 
בוחר לבטא קול ייחודי, אישי 

ולאו דווקא פופולארי, הדבר אף 
מעורר אצלי סימפטיה רבה יותר. 

וכפי שכתב בעבר בסרקזם מריר 
בעקבות הקושי שלו כאומן להגיע ללב 

המיינסטרים: "כולם רוצים שירים פשוטים, שירים 
בשני אקורדים, כולן דורשות מילים פשוטות, שלא 

אומרות לי שום דבר".   

סימפטיה
כשלעצמי, הרהרתי דווקא בשיר שאולי מזוהה 
יותר מכל שיר אחר עם שלמה גרוניך – סימפטיה. 
השיר שנכתב על ידי המשורר מאיר ויזלטיר, מתאר 
את העיר תל אביב בצבעים לא מחמיאים, כ"עיר 
בלי קונספציה", "טיח נופל" וכ"עיר בלתי מרגשת, 
מאורת טיח נואשת, נדנדת פח רועשת". ובכל 
זאת, ועל אף התיאורים הללו, מביע המשורר 
סימפטיה לאנשי תל אביב: "יש לי סימפטיה 
לאנשים שמתאמצים בתל אביב, יש לי סימפטיה 
לאנשים שמתעקשים בתל אביב, יש לי סימפטיה 

לאנשים שמתרגשים בתל אביב...". 

מכל  יותר  שגורם  מה  לי,  נדמה  כך  ואולי, 
להתנשאות, לגזענות, לפסילת דעות של אחרים 
על הסף ולחוסר הקשבה, הוא היעדר אותה מילה 
יקרה: סימפטיה. היעדר סימפטיה מוביל להיעדר 
יכולת להזדהות, לאהוב, להעריך ולכבד, גם את 
מי שלא בדיוק חושב כמוך. שאולי תרבותו שונה 
משלך. ושלמרות הכל, עם קצת מאמץ, 
אפשר למצוא סימפטיה גם אליו. ועל 

כך בדיוק כתב מאיר ויזלטיר. 
הרב צבי יהודה קוק זצ"ל חזר 
ולימד פעמים רבות את הנאמר 
על אברהם אבינו במסכת אבות, 
אותה אנו לומדים בתקופה שבין 
פסח לעצרת: "במשנה אבות, אנו 
פוגשים הגדרה מיוחדת: "כל מי 
שיש בידו שלשה דברים הללו – 
מתלמידיו של אברהם אבינו" )אבות 
ה, יט(. והמידה הראשונה: 'עין טובה'. 
מה היא עין טובה? סימפטיה. אהבה. היפך של 
שנאת הבריות. אצל אברהם אבינו מופיעה עין יפה 
ברוממות, בגדלות, בענקיות. יש מדרגות באהבת 
הבריות, ויש מציאות של התאהבות באנשים עד 
כדי מסירות נפש! לכן אומרים חז"ל: "כל המרחם 
על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו" 
)ביצה לב, ב(.  )שיחות הרב צבי יהודה, בראשית 

עמ' 157(.   

איך לזרז את  הגאולה?
נדמה לי שיום העצמאות הוא ההזדמנות הזאת 
שלנו, פעם בשנה, להביט בסימפטיה ובעין טובה על 
כל החסד הזה שאנחנו חיים בו יום יום. להודות 
על הארץ הזאת, על המדינה הזאת ועל העם הזה, 
על שלל גווניו )מי אמר 'צ'חצ'חים' ו'וזווזים' ולא 

קיבל בראש?(. על הדבש ועל העוקץ, על המר 
והמתוק. כי מרוב מאבקים בין חרדים לחילוניים, 
בין ישראל הראשונה לשנייה, בין פרוגרסיביים 
לשמרנים ובין 'ניידים' ל'נייחים', אפשר לשכוח 
לרגע שכל זה בכלל לא מובן מאליו. וכל זה הוא 
חתיכת נס שקשה להפריז בגודלו ובעוצמתו.        

ואם הזכרנו את דברי הרב צבי יהודה זצ"ל, נוסיף 
עוד דברים יקרים שאמר אי אז, באחד מימי 
העצמאות בראשית ימיה של המדינה, כתשובה 
לשאלת תלמידים שתהו האם לא ניתן לזרז קצת 
יותר את ההתקדמות הרוחנית של המדינה, שהקצב 
שלה לא היה לשביעות רצונם )מסתבר שאין חדש 

תחת השמש גם בכך...(. 
וכך השיב לתלמידיו: "כן, אבל לא בשנאה. רק על 
ידי ריבוי אהבה נוכל לקרב לבבות ולהאיר את 
הדרך לדור. יש להרבות אמונה מתוך אהבה, ולא 
להרבות שנאה ומשטמה... אין אפשרות להרבות 
אמונה אלא מתוך הכרה שכולם שייכים לכלל 
ישראל, גם היהודי ה"חרדי" מעיר הקודש ירושלים, 
וגם היהודי ה"חילוני" מעיר הקודש עין חרוד" 
)שיחות הרב צבי יהודה מועדים ח"ב עמ' 141(. 

מכל הקטלוגים והתיוגים שכלי התקשורת מרבים 
להשתמש בהם, על שמאל ועל ימין, נעדרת אותה 
מילה יקרה  – סימפטיה. אותה תכונה שהיא חלק 
מהד.נ.א שלנו. עם מעט יותר סימפטיה ועין טובה 
זה לזה, אולי היינו מוצאים יותר נקודות זכות גם 
אצל מי ששונה מאיתנו. ואפילו אם מישהו שגה 
ומעד בדבריו, נמצא את הדרך להעיר לו בצורה 
ראויה, שקולה ומכובדת )לך תדע מה גרם לו 
להתבטא כך...(. ואם כולנו ננסה להביט זה על זה 
במעט יותר סימפטיה, בלי תיוגים ובלי הכללות, 
ללא ספק יהיה הרבה יותר סימפטי לחיות פה, 

בארץ חמדת אבות. 

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

מכל הקטלוגים והתיוגים שכלי התקשורת מרבים להשתמש בהם, על שמאל 
ועל ימין, נעדרת אותה מילה יקרה – סימפטיה. מרוב מאבקים בין חרדים 

לחילוניים, בין ישראל הראשונה לשנייה, בין פרוגרסיביים לשמרנים ובין 'ניידים' 
ל'נייחים', אפשר לשכוח לרגע שכל זה בכלל לא מובן מאליו. וכל זה הוא 

חתיכת נס שקשה להפריז בגודלו ובעוצמתו.
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 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר
 "נולדתי בירושלים למשפחה חילונית, ערכית 
ומאוד ציונית", אומר שאול גולדשטיין, 63, נשוי 
ואב לשבעה המתגורר בנווה דניאל, בעברו מנכ"ל 
רשות הטבע והגנים וראש המועצה האזורית 
גוש עציון. אבי נולד בוינה, ואמי בדמשק. אבי 
שירת בפלמ"ח, ובמלחמת העצמאות ליווה שיירות 
שהובילו אספקה לגוש עציון ולירושלים. נולדתי 
בירושלים אבל כשהייתי בן שנה  עברנו לבאר 
שבע, מכיוון שאבי, שהיה פיזיקאי, הצטרף לצוות 
ההקמה של  הכור האטומי בדימונה. אביה של 
אמי היה ממקימי הגדודים העבריים והיא עצמה 

פנתה לתחום החינוך ועשתה בו חיל". 
מתי ובאיזה אופן נוצר החיבור העמוק שלך 

ליהדות?
"בתקופת הנעורים לא היה לי כל כך קשר לחיי 
תורה, כי בבית לא שמרנו מצוות. אפילו אפשר 
לומר שהיינו משפחה מאוד לא דתית. אם צמתי 
בכיפור זה רק בשביל הספורט - לראות אם 
אצליח לצום ולא כי ה' ציווה. יחד עם זאת, 
ערכי חשיבותם של עם וארץ ישראל וההגנה 
עליהם, וערכי היושר והאמת - היו מאוד חשובים 

להורים שלי. מבחינה אנושית 
הם חינכו אותו ברמה מאוד 
גבוהה, וגם טיילנו המון בארץ. 
למדתי  התיכון  "לאחר 
לחיל  והתגייסתי  הנדסה, 
שירתתי  הכל  סך  האוויר. 
בצבא כעשר שנים. בתקופה 
ההיא חשבתי לא פעם על 
העולם ותכליתו, אבל הקב"ה 
והתורה לא היה בספקטרום 
שלי. חיפשתי בהרבה מקומות, 
ואפילו הייתי באיזו כת, אבל 

היהדות לא הייתה אופציה בשבילי. בתוך כל זאת, 
יום אחד פתאום נזכרתי בסיפור על רבי עקיבא 
שיצאה נשמתו באחד, אין לי מושג מאיפה זה צץ 
לי אבל כנראה שה' רצה שאתקרב אליו, והרגשתי 
שזה הרבה יותר משמעותי עבורי מכל הדברים 
האחרים שמצאתי. הדבר הראשון שעשיתי לאחר 
מכן היה להיפגש עם התנ"ך ללא מתווכים, אז 
פשוט התחלתי לקרוא אותו כמו ספר קריאה. 
גרתי אז בתל אביב, התחלתי ללכת לשיעורים 
בנושא יהדות שהיו באזור מגורי ולאט לאט 

התחלתי להבין שיש פה דברים הרבה יותר 
משמעותיים ממה שחשבתי שהם. 

"כמה חודשים לאחר מכן מישהי שהכרתי סיפרה 
לי שיש בירושלים רב בשם הרב יהושע צוקרמן 
שמעביר שיעורים לסטודנטים חילונים, והמליצה 
לי ללכת לשמוע אותו. איך שהגעתי אליו, מיד 
התאהבתי. פעם בשבוע הייתי מגיע לשיעורים 
שלו מתל נוף, וככה לאט לאט התחזקתי. אחרי 
תקופה מסוימת החלטתי להתחיל לשמור שבת, 
מה שלא היה פשוט עבורי ועבור הורי, ועם הזמן 
קיבלתי עלי עוד ועוד מצוות - אחרי שהבנתי למה 

צריך לקיים אותן".

דרך משקפיים יהודיות
"ככל שהעמקתי בלימוד התורה הבנתי שאני 
רוצה להעמיק בכך עוד ועוד, ולכן התחלתי ללמוד 
במכון מאיר. רוב הזמן הייתי בצבא כמובן, אבל 
השתדלתי לבוא כמה שיותר, 
ובעיקר יצא לי להגיע בערבים 
ובשבתות. קבלת הפנים לה 
זכיתי במכון הייתה מדהימה. 
בפעם הראשונה שבה הגעתי 
למכון חשבתי שלא כל אחד 
בו,  יכול להתקבל  ללמוד 
וגם שזה עולה הרבה כסף. 
אחרי זמן קצר שמחתי לגלות 
ששערי המכון פתוחים לכל 
אחד, ושגם מבחינה כספית 
יש הרבה תמיכה למי שצריך. 
"כמו שאמרתי, ככל שעבר הזמן הרגשתי שאני 
רוצה להשקיע יותר בלימוד, אז ביקשתי מהמפקד 
שלי חל"ת של שלושה חודשים כדי שאוכל ללמוד 
יותר ברצינות במכון. המפקד לא הסכים, ואמר 
שמהניסיון שלו מי שחוזר בתשובה כבר לא חוזר 
לשירות, ושהוא לא רוצה לוותר עלי. בסופו של 
דבר הוא אישר לי חל"ת של חודש וחצי. אגב, 
מעניין לספר שבפעם השנייה שבה ביקשתי חל"ת 
לטובת לימוד בישיבה הוא אישר לי מיד את 
כל אורך התקופה שביקשתי. כששאלתי למה 

פתאום אישר לי בלי שום בעיה, הוא ענה שמאז 
שהתחלתי ללמוד תורה נהייתי קצין טוב יותר 

ולכן הוא מאפשר לי את זה בשמחה. 
"התקופה שבה למדתי במכון הייתה מאוד 
משמעותית עבורי. המכון זה קודם כל בית 
בשבילי. בית עם הרבה אמונה ושמחת חיים, 
בית שבו קיבלתי את הבסיס של האמונה, ההלכה, 
וההסתכלות הכללית על החיים דרך המשקפיים 
היהודיות. מעבר לכך, אחד הדברים החשובים 
שלמדתי במכון זה השילוב הנכון בין חיי הרוח 
לחיי המעשה. ידעתי מה זה להיות מהנדס, אבל 
במכון למדתי איך מכניסים את הרוח לעניין הזה. 
במכון גם למדתי שלא צריך להתבייש לעשות 
תפקידים קטנים ושכל דבר חשוב, למדתי שלא 
צריך למדוד כל דבר בכסף, וגם קיבלתי במכון 

חברים לחיים שהולכים איתי עד היום.
"בנוסף לכל זאת, במכון קיבלתי את השמחה 
הפשוטה במצוות. אפרופו מצוות, הרב אבינר 
עשה לי 'פדיון הבן' בגיל 25. אחרי שלמדתי על 
המצווה שאלתי את אמא שלי אם הם עשו לי 
פדיון, היא ענתה שלא, אז הרב אבינר עשה לי 
וזה היה די מצחיק לכולנו. אמנם אחרי התקופה 
במכון המשכתי ללמוד גם במקומות אחרים, 
אבל כמו שאמרתי המכון הוא עבורי כמו בית, 
עד היום. זו תחושה חזקה מאוד כשאתה ממשיך 
הלאה בחיים בידיעה שיש מאחוריך בית. ואם 
כבר מדברים על בית, אומר שבמכון גם מאוד עזרו 
לי בשידוכים, ולמכון גם יש חלק חשוב בהקמת 
ביתי. זכינו שהרב דרוקמן חיתן אותנו, ואנשים 
יקרים כמו הרב צוקרמן וחנן פורת היו בחתונה. 
"את ביתנו הקמנו בנווה דניאל", מסכם גולדשטיין, 
"ישוב שקרוי על שם 'שיירת דניאל' שאבא שלי 
לחם במסגרתה. לאחר השחרור הקמתי חברת 
בנייה, ובשלב מסוים נבחרתי לראשות המועצה 
בגוש עציון וכיהנתי בתפקיד כשלוש עשרה שנים. 
לאחר מכן נבחרתי לכהן כמנכ"ל רשות הטבע 
והגנים, ושם נשארתי עשר שנים. מה שספגתי 
במכון ובשאר המקומות בהם למדתי השפיע מאוד 
על פועלי ומכוון את עשייתי האישית והכללית 

עד היום".  

שאול גולדשטיין, בעברו ראש המועצה האזורית גוש עציון 
ומנכ"ל רשות הטבע והגנים, מספר על החיפוש הרוחני 

שעבר ושיעורי הרב צוקרמן ששינו לתמיד את חייו

// אבנר שאקי

שאול גולדשטיין: 

"הרב אבינר עשה לי 'פדיון הבן' בגיל 25"



כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה  2331*  6

מחשבת הקדושה בנישואין
כשיהונתן הגיע לפגישה, הוא נראה מאופק. אולם 

מתחת לאיפוק הורגשה סערה שמתחוללת בו. 
"כל מי שמכיר אותנו, בטוח שהזוגיות שלנו נפלאה. 
באמת, זה רחוק מלהיות נפלא..." חיכיתי שימשיך. 
"כלפי חוץ, הכל נראה טוב. יש לנו פרנסה טובה, 
ילדים כישרוניים, בית עם כל התנאים הטובים, 
קהילה תורנית מאוחדת... לכאורה, הכל טוב". 
לאחר שתיקה המשיך: "אבל אני לא מאושר. אני 
לא מרגיש שיש לי ולאשתי חיבור זוגי אמיתי. אני 
מרגיש שיש לי גוף בלי נשמה... אז כל זה, איננו 

שווה לי...".
"אני שומעת ממך שיש לכם תנאי מחיה טובים 
ואפילו טובים מאד והחיבור הרוחני נשמתי חסר 

ביניכם. האם לזה התכוונת?"
"כן, בדיוק. הגדרת לי, את מה שלא ידעתי להגדיר. 
כן. אני מרגיש שאנחנו מתפקדים מצוין, אבל אין 

בינינו את החיבור הזה שאמרת..."
"ספר לי, מה אתה חושב על אשתך?" "האמת? לא 
נעים לי להגיד. אבל זה מה שאני מרגיש כלפיה: 
היא אנוכית שרואה רק את עצמה. מבקשת 
ממני עזרה עם הילדים ובניקיון, למרות שאני 
חוזר מאוחר מהעבודה. היא לא מתעניינת בי, מה 
אני צריך, איך אני מרגיש, אני מובן מאליו. אין 
מילות חיבה ואהבה, רק בקשות ודרישות. אני 
רואה ושומע נשים מהקהילה, איך הן מתייחסות 
באהבה ורכות לבעלים שלהן ואני מקנא וכועס 

שאשתי לא כזאת...."
"ומה אשתך חושבת עליך?" "אשתי לא רק חושבת. 
היא אומרת את מה שהיא חושבת עלי: שאני מרוכז 
בקריירה שלי, למרות שיש לה רווחה בזכותה, שאין 
לי באמת זמן בשבילה ושאני עייף ולא יוצא לבלות 
איתה. איך אני יכול אחרי שהיא גם מבקשת עזרה 

בבית.... באמת לא כיף לי לצאת איתה שאני רואה 
אותה אנוכית כזאת....".

"עם מחשבות כאלה כלפיה ומחשבותיה כלפיך, 
באמת לא יכול להיות חיבור. אלה מחשבות שיוצרות 
הפרדה ביניכם. בפרשת השבוע כתוב: "וכי תזבחו 
זבח שלמים לה' לרצונכם תזבחוהו" )ויקרא יט,ה(. 
רש"י מסביר שהמחשבה של המקריב והרצון שלו 
להקריב לנחת רוח לפני הקב"ה - תנאי הכרחי 
להקרבה, לולא הכוונה – זה קרבן פסול - פיגול. 
כך גם בחיי הנישואין שיש בהם התנשאות, התעלות 
והתקרבות. ההקרבה, הכרוכה בהתמודדות 
ובהענקה מכל הלב, והִקרבה בנישואין - משורש 
אחד הן. לכן התנאי ההכרחי  לדבקות במקור 
הנשמתי של שניכם הוא, ביטוי במחשבה ובמלל, 
של רצון לקרבה וחיבור רגשי ואוהב. "לרצונכם 

תזבחוהו". 
ההבדל בעשייה עם מחשבה חיובית או חלילה עם 
מחשבה שלילית, הוא כהבדל שמים וארץ. הוא 
הבדל בין קדושה, כשיש במעשה חשיבה ואמירות 
חיוביות מקרבות ומרגשות, לבין אותו מעשה 
)אותו קרבן(, שנעשה מתוך מחשבות ואמירות לא 
ראויות ולא מקרבות ואז: פיגול לה' לא יירצה. 
הקב"ה רוצה את הלב שלנו. שכינה שורה, כשיש 

אחדות זוגית בלב ובנפש. 
יהונתן נבהל ממה שאמרתי לו. "את אומרת שעם 
כל המאמץ והעשייה שלי, זה לא שווה כלום??? 
זה פיגול??? כל השנים חיינו ככה? זה מפחיד..."

..........
יהונתן לא ויתר. הוא הגיע לפגישות נוספות 
ובהמשך גם אשתו הצטרפה. הם למדו להתמקד 
בטוב שיש בכל אחד, למרות החסרונות. הם תרגלו 
כיצד לבטא דיבור זוגי מחבר ואוהב שמבטא 

את עומק נשמתם, תוך כדי העשייה היום יומית 
שלהם. ע"י הכוונות הראויות בעשייתם, הם זכו 
לקדושה ביניהם. ומתוך כך, יזכו גם להשראת 

שכינה ביניהם.   

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

בקשתו של המהרש"א
המהרש"א מספר בהקדמתו שלימים הוא התחרט 
על כך שחילק את חיבורו לשני חלקים שונים 
– חידושי הלכות וחידושי אגדות. הוא כותב 
"שמן הראוי שלא להפרידן אך לחברן אשה אל 
אחותה". אמנם בחייו, המהרש"א כבר לא היה 
יכול לתקן זאת עקב הטרחה המרובה שהיתה 
כרוכה בהדפסת הספרים מחדש. אולם המהרש"א 
מבקש בהקדמתו מהלומדים את ספרו לחבר 
בין ההלכה לאגדה ולעיין בשתיהן: "ועל כן 
הנני מבקש מאת כל מעיין שישים לבו לזאת 
גם מהיום שעשיתיו שני חלקים לא יהיה מפריד 
אותם מלעיין בשניהם כי יראה בהם במקום שזה 
סותם זה מגלה זה סוגר וזה פותח ויהיו שניהם 

תמים יחדו" )חידושי הלכות(. 

הלכה ואגדה: "זה סוגר וזה פותח"
המהרש"א מלמדנו יסוד גדול מאוד בלימוד גמרא: 
אי אפשר להפריד בלימוד בין הסוגיה ההלכתית 
לבין סוגיית האגדתא. אדרבה, ההלכה מאירה 
את האגדה והאגדה מאירה את ההלכה. ולכן יש 

חשיבות ללמוד את שתיהן ולנסות לאחד ביניהן 
כדי להבין את הסוגיה בשלמותה. הרב קוק המשיך 
את דרכו של המהרש"א בעניין זה וכתב "באמת 
יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית, וכמו 
כן בהלכה תוכן אגדי פנימי" )אוה"ק ח"א עמ' כו 
ועיין עוד באג' קג(. אמנם אין לנסות לערבב בין 
הלכה לאגדה, אך צריך לדעת לאחד ביניהן )ראה 

בהקדמת 'מקור חיים' לרח"ד הלוי(.

חיבור אחד
בעיון  הגמרא  שבלימוד  אלו  ישנם  לעיתים 
מדלגים על חלק האגדתא שבסוגיה ומתמקדים 
רק בחלקים ההלכתיים. אולם כרבע מן התלמוד 
עוסק באגדה וכך התלמוד נערך במחשבה תחילה 
בשזירת האגדתא בתוך הסוגיות ההלכתיות. ולכן 
המהרש"א מלמדנו שאין לדלג על האגדות, אלא 
הן חלק בלתי נפרד מלימוד הגמרא וכאמור הן 
מאירות את הסוגיה. "ובאמת הנני רואה עתה 
מחכמי התלמוד שעשו חבור אחד מהלכות 
ואגדות, כי תורה אחת היא לנו בפירושה של 
התורה תורת משה. וכמה וכמה דרכי מוסר וחכמה 

והוראות ע"פ תורת משה אשר יוצאים לנו מתוך 
דבריהם מאגדות" )שם(. 

לימוד אגדה בעיון
המהרש"א לימדנו שכשם שצריך ללמוד סוגיות 
הלכתיות בעיון, כך צריך ללמוד סוגיות של אגדתא 
בעיון. "ויש לנו לדקדק בדברי חכמים וחידותם 
בכל הדברים שאמרנו וכל חכם יוסיף לקח בכ"ז 
אבל רבים מהלומדים באגדות אינן מדקדקים בכל 
זה בדברי חז"ל ואינן מבקשים לידע כל הענין על 
אמיתתו רק להשמיע ברבים קולו כקול הסירים 
תחת הסיר" )חידושי אגדות(. כך לימדנו גם הרב 
קוק בהקדמתו ל'עין איה' שצריך ללמוד את 
האגדה "ע"י בקיאות ובירור דברים בעומק העיון".
"גדולי החכמים היו תמיד אלה שעסקו בתחום 
האגדה כבתחום ההלכה, וראו את שניהם כחלק מן 
המכלול האחד, התורה, המורה דרך חיים בהלכה 

ולמעשה" )'התלמוד לכל' עמ' 220(.

לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com 

הקדמת המהרש"א: הלכה ואגדה
הקדמות לאמונה

נתן קוטלר
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-  אני הכי אוהב לאבד את עשתונותי ואז לאסוף אותם 
עשתון עשתון...

'כפרה עליו תמיד ידעתי שהוא יהיה טייס...'את המורה: 'איך הבן שלי?' המורה: 'בעננים'. האישה: -  אישה הולכת לאסיפת הורים של הבן שלה. היא שואלת 

השבוע יחול יום העצמאות ה-74 למדינת ישראל! 

צפו בפרק "שמשון חוגג יום העצמאות" מתוך 

"שמשון חוגג חגים" באתר!

שאלות בפרשהשאלות בפרשה
1. מהו "בגד שעטנז"?

2. מהי מצוות ה"שכחה"?
3. כמה שנים אסור לאכול את פרי העורלה?

4. היכן יש לאכול את פירות "נטע רבעי"?
5. השלימו: "מפני שיבה תקום ____ ____ ____ "

6. האם בניית בית המקדש דוחה את השבת? מה המקור לכך?
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<< פרשת קדושים
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

השבוע יחול יום העצמאות. היכן בפרשה ישנה מצווה 

שקשורה לעניינו של יום זה? )עיינו ב"אור החיים"!(
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שלום ילדים!

אנחנו בדיוק בין שני ימי הזיכרון: השבוע היה יום 

הזיכרון לשואה ולגבורה, ובשבוע הבא יום הזיכרון 

לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. אני מאד 

מתרגש בימים האלו, שמזכירים 

אלפיים  היינו  איפה  לנו 

עכשיו!  אנחנו  ואיפה   שנה 
כאשר היינו בגלות, הגויים יכלו 

לעשות לנו דברים נוראיים, ולא 

התפללנו  משלנו.  בית  לנו  היה 

עינינו  "ותחזינה  לחזור:  שנזכה 

אבל  ברחמים",  לציון  בשובך 

השיא  שנה.  אלפיים  קרה  לא  זה 

בשואה  שנה  שמונים  לפני  היה 

הנוראה, בה נרצחו שישה מליון יהודים. את 

זה אנחנו זוכרים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. 
 
מדינת  קמה  הנס:  קרה  השואה  אחרי  מיד 

ישראל! סוף סוף חזרנו לציון, לארץ ישראל 

מאד  נשמח  מעט  עוד  שלנו!  הבית  שהיא 

למה  אבל  העצמאות,  ביום  הלל  ונגיד 

צה"ל?  לחללי  הזיכרון  ליום  צמוד  הוא 
 
כי הרבה אנשים שילמו מחיר כבד כדי שנזכה 

לחיות פה: היו הרבה חיילים שנפלו במלחמות 

ישראל, וגם אזרחים שנפגעו בפיגועים, ואותם 

אנחנו נזכור ביום הזיכרון. אנחנו חיים פה בזכותם! 
 
נתפלל כולנו לריבונו של עולם, ונגיד לו: עד 

מתי? כמה חיילים נהרגו! כמה יהודים נפגעו! 

אבא שבשמים רחם עלינו! שלא יפגע עוד אף 

יהודי! האם תחכה עוד? אנחנו רוצים את השלב 

האחרון של הגאולה: משיח בן דוד ובית המקדש! 
 

שבת שלום, טוביה

רוצים לקבל מטוביה סרטונים חינוכיים 

ואקטואליים וגם מאחורי הקלעים? הצטרפו 

של  "החדר  )השקטה(  הווצאפ  לקבוצת 
טוביה"

הפינה של טוביההפינה של טוביה
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המלצת השבועהמלצת השבוע
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האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן, וכשאור אחת מהן 
שלם לגמרי מתעוררת השניה בכחה, ויוצאת ממעמקי הנפש להאיר בכל מלואה... התרבות הזמנית, כפי מה 

שהיא מתבססת עתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה, שהן שוללי החיים העצמיים, ואי 
אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהן של האמונה והאהבה 

... וכל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל, בהתעוררות חייו הלאומיים, צריך שתתרכז כולה סביב 
המרכז הכפול המאוחד הזה, שתים שהן ארבע: התורה והמצוה, האמונה והאהבה... אורות התחיה יז

איך חוגגים יום העצמאות כשיש הרבה קלקולים 
במדינה: קלקולים דתיים, מוסריים, תרבותיים ועוד?

תשובה: החגים אינם חגים כדי להודות למדינה אלא להודות לד' )אמנם 
יש הרבה על מה להודות למדינה(. צריך להודות לד' על ההצלה ממיתה 
לחיים במלחמת השחרור. ועל מה שיש חסרונות במדינה, אנחנו בוכים בט' 
באב. אין לבלבל את היוצרות. יש אנשים שאומרים שאחרי מלחמת ששת 
הימים אין יותר ט' באב. ויש אומרים ההפך, שצריך לבכות ביום העצמאות. 
אלא צריך לשמוח ביום העצמאות ולבכות בט' באב, ולהתאמץ לתקן מה 
שבעייתי. יש אנשים עם חשיבה שחור-לבן כלומר: הכשל הלוגי של שלילת 
האמצע: או הכול טוב או הכול רע. אלא יש מצב ביניים: מצב של "קרב יום 
אשר הוא לא יום ולא לילה" )שיר "ובכן ואמרתם זבח פסח" בסוף הגדה 
של פסח(. על פי דברי זכריה הנביא )יד ז(: "והיה יום אחד הוא ִיָודע לד' 
לא יום ולא לילה". רש"י ורד"ק מסבירים שם: לא יום כמו גאולה שלמה 
וזה לא לילה כמו גלות, אלא מצב ביניים. בוודאי אנחנו רוצים יום שהוא 
כולו יום ובכלל לא לילה. אלא קודם היה כולו לילה, עכשיו מצב ביניים 

ואחר כך כולו יום. 
אם מישהו חושב שכשיהושע בן נון כבש את הארץ כולם היו פה צדיקים, 
הוא שכח את פילגש בגבעה. הוא שכח מלחמות יהודים ביהודים, כאשר 
הרגו כמעט את כל שבט בנימין. וגם שכח שהיתה עבודה זרה, בעל זבוב, 
פסל מיכה – נורא ואיום! וכן לגבי בית שני, הרמב"ם כותב בתחילת הלכות 
חנוכה, שחנוכה היא בגלל חזרת מלכות לישראל מאתיים שנה והוא לא 
מזכיר שם את פך השמן. לא כולם היו צדיקים אלא היו גם רשעים מרושעים. 
ינאי המלך הרג את כל הסנהדרין, והורדוס הרג את כל בית חשמונאים. 
אם כן מדוע אנחנו שמחים? כי אנחנו חיים בארצנו. מי שחי בגלות בחורבן, 
בגזירות, בגירוש, במסעי הצלב, בגזירות ת"ח ות"ט ובשואה, הוא יודע מה 

זה להיות חי בארצנו.
אחד סיפר לי שביום העצמאות הוא הלך להתפלל בבית כנסת. אחרי חזרת 

הש"ץ  עשרה,  השמונה 
התחיל לומר תחנון. הוא 
ראה מישהו מפלס דרכו 
בקהל, מגיע אל העמוד, 
דופק על העמוד וצועק: 
אני הייתי במחנה השמדה, 
אז לא יספרו לי סיפורים! 
עם  הלל  לומר  והתחיל 
מאז  ההצלה  על  ברכה 
ועד הנה, הצלה גשמית 
רוחנית.  הצלה  ואפילו 
הגלות מלאה התבוללות 
נוראה של מיליונים ופה 
מלא תורה. לא צריך להיות 
כפוי טובה ולומר להקב"ה: 
להודות  מוכנים  אנחנו 
לך אבל יש לנו תנאים. 
תנאים עם הקב"ה?! כך 
עשה הקב"ה, וזה עוד לא 
שלם, עוד לא הגענו לגאולה 

שלמה. 
ב"ה שזכינו לגאולה חלקית 
ועל זה אנו שמחים.       

איך חוגגים למדינה עם כל כך הרבה 
קלקולים?

נעים להכיר 

יחיד ומיוחד הגרעין התורני "מורשת יעקב" הוקם לפני כעשרים 
שנה ופועל בעיר רחובות, בעיקר בשכונת אושיות, בשלושה מישורים 

מרכזיים: חסד ורווחה, חינוך ותורה.
בין פעילויות הגרעין: חלוקת מוצרי מזון לנזקקים, פרויקט "רב גן" בכל גני 
הילדים, הפעלת מועדוניות רווחה, סיוע בשיעורי בית ופעילויות חברתיות, 

שיעורי תורה למבוגרים ולנוער, תהילים לילדים ועוד ועוד.
הגרעין שואף להתחזק ולהתעצם בכל התחומים יחד עם תושבי השכונה היקרים, 

ומשתדל לתת מענה לכל צורכי הקהילה.

מעשה שהיה השינוי שהתרחש בשני העשורים האחרונים 
בשכונת אושיות ניכר בשטח. משכונת מצוקה, שהעוני והפשיעה היו 
מבין קווי אופייה הבולטים, השכונה פרחה והתעצמה ואף הפכה למקום מגורים 
מבוקש ברחובות. כחלק מההוקרה וההערכה לפעילות המבורכת, זכה הגרעין 

ב"אות הנשיא למתנדב" בשנת תשע"ד.

רק רגע אחד מהפרויקטים המוצלחים ביותר של הגרעין הוא 
הקמת בית הכנסת "שיבת ציון" ליהודי אתיופיה. המקום התחיל 
ממניין קטן בערב שבת, ולאט לאט גדל והתעצם לכדי קהילה גדולה ומגובשת, 
בית כנסת שוקק חיים עם תפילות בשבתות ובחגים, שיעורי תורה, תהילים 
לילדים, סעודות וטיולים. לפני כשנתיים זכתה הקהילה להכניס ספר תורה, 
שנתרם ע"י ציבור המתפללים לעילוי נשמת הרב אלישע וישליצקי זצ"ל. הכנסת 
ספר התורה לביה"כ בהשתתפות משפחת הרב וישליצקי הייתה רגע מרגש 

ומכונן בתהליך התעצמות הקהילה והשכונה כולה.
רגע נוסף שראוי לציון היה בתקופת הקורונה, כאשר תפילות יום הכיפורים 
התקיימו באוויר הפתוח במגרש הכדורגל של המתנ"ס, בהשתתפות המונים 

מהשכונה ומסביבתה, שזעקו יחדיו בקול מרטיט "ה' הוא האלוקים".

טיפ לקירוב "במקום שאין איש, השתדל להיות איש". לפעמים לא 
צריך לעשות יותר מדי, רק להיות. אחד הכלים המרכזיים בחינוך הוא 
דוגמה אישית. תהיה אתה, תעשה טוב, תשמש דוגמה – הדברים יבואו מאליהם. 
כמובן לעשות הכול במאור פנים ובענווה. וכדברי הרב אלישע זצ"ל, כשאומרים 
בתפילת כל נדרי "אנו מתירים להתפלל עם העבריינים" – לא לחשוב שאני 
נמצא בקבוצה של ה'אנו', ואני מתיר להתפלל עם העבריינים, אלא לחשוב שאני 

נמצא בקבוצה של העבריינים, ויש כאלה שמתירים להתפלל גם איתי...

ליצירת קשר 0523122671 יוסף חדד, מנהל הגרעין

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

    גרעין תורני מורשת יעקב רחובות
כור כור גגררעעינייני

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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אנשים מעניינים בגרעין: 
רוב חברי הגרעין הם אנשי 

חינוך, מורים ומנהלי בתי ספר, 
מוכרים וידועים ברחובות 

ובסביבתה.
מייסד

ראש הגרעין הרב חיים פוגל שליט"א

פז"ם 

20 שנים
לא סופרים

כ-25 משפחות


