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פתוח
שתרוויחי! 

לפרטים ולהרשמה: 02-6750724/918
 rishum-jer@michlalah.edu

www.michlala.edu
תואר B.Ed  בחוגים: אנגלית | גיל הרך | חינוך מיוחד | לשון | מדעי המחשב 
מדעי הטבע | מוזיקה | משאבי למידה | מתמטיקה | תנך ומחשבת ישראל 

בין השעות 13:30-10:30יום ראשון, כ"ה בתמוז, 24.7.22יום פתוח

רק אצלנו! מלגת קיום של 3,000 ₪ 
בתואר ראשון לנשים - שנה א' כולל תוכנית מצויינות

מלגות מטורפות! ש"ל שנתיים - 10,200  ₪ 
ש"ל שנה - 5,100 ₪ )חוק ירושלים(

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

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

הדלקת נרות: י-ם 19:11 ת”א 19:29 חיפה 19:23
בלק מלך מואב ועמו יראים ופוחדים מפני בני ישראל עד מוצאי שבת: י-ם 20:31 ת”א 20:33 חיפה 20:34

כדי כך שקצו בחייהם מרוב פחד ואימה, כדברי הכתוב: 
"ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני 
בני ישראל" )במדבר כב ג-ה(. מה גרם להם לפחדים 

נוראים כאלו עד כדי שקצו בחייהם?
מסביר בעל ה"מאור ושמש", כיוון שראו את ישראל 
מאוחדים כאיש אחד, ואהבה ואחווה שוררת ביניהם, הם 
הבינו שכאשר ישראל מאוחדים אף אחד לא יכול לעמוד 
בפניהם – כשם שהאמורי ועוג מלך הבשן לא יכלו לעמוד 

נגד ישראל ונוצחו ניצחון מוחץ.
לכן הפתרון למצוקתם של בלק ומואב הוא להביא את 
בלעם הרשע, שכל כולו עין רעה ועניינו לקלל ולהפריד 
בין בני אדם – וזאת, בתקווה שהוא יוכל לגרום לפירוד 
בישראל ולהחלשתו. ואכן, בלק הביא את בלעם לנקודות 
תצפית שמהן הוא מצפה לראות פירוד ורעֹות על ישראל 
ח"ו – "ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל, וירא 
משם קצה העם" )במדבר כב מא( - ולא כולו. ושוב מביא 
אותו אל מקום אחר. "אפס קצהו תראה וכלו לא תראה… 
ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה" )במדבר כג יג-יד(, 
שעתידה פירצה להיפרץ מישראל משם, ששם מת משה 

כסבור ששם תחול עליהם הקללה )רש"י(.
ושוב, ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר" 
ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימון" 

)במדבר כג כח(. כי ראה שהם עתידין ללקות ע"י פעור.
אבל כידוע מגמתם של בלק ובלעם לגרום לפירוד בישראל 
לא צלחה, ההפך: בא לקלל ויצא מברך "מה טובו אהליך 
יעקב משכנותיך ישראל… דרך כוכב מיעקב וקם שבט 

מישראל ומחץ פאתי מואב" )במדבר כד יז(.
נכון לעכשיו – אויבי ישראל הבאים לנשלנו מארצנו 
ולכלותנו ח"ו, גם הם מבינים מה שבלק ובלעם הבינו – 
שכל זמן שישראל מאוחדים לא יוכלו לנו, לכן הם עושים 
מאמצים גדולים לתקוע טריז ולגרום לפירוד בישראל 

בדרכים שונות:
אם זה על-ידי הידברות עם אנשים שנחלשה אמונתם 
בזכותנו על ארץ ישראל ושיסועם באחיהם המתיישבים 
המוסרים את נפשם וחייהם על אחיזתנו בארץ חיינו. אם 
זה על ידי תמיכה כספית ואחרת בגלוי ובסתר, בארגונים 
ותנועות הגורמים לפירוד בחברה הישראלית. אבל כל 
המחשבות הללו הן הבל כי "רבות מחשבות בלב איש 
ועצת ה' היא תקום". ובוודאי, רק בריתו ושבועתו לאבות, 

שעלינו לזכור אותם תמיד, תתקיים.
"זכרו לעולם בריתו, דבר צוה לאלף דור, אשר כרת את 
אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידה ליעקב לחוק לישראל 
ברית עולם לאמור לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם" 

)דברי הימים א טז(.
מהמצפה לישועות

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

בס"ד • ט' תמוז ה'תשפ"ב שבת פרשת בלק • גליון 1366 • נא לשמור על קדושת הגליון

יהדות באהבה

היזהרו מזיופים!
הרב ליאור לביא / עמוד 4

 ִמְׂשֲחֵקי ֻקְפָסא.
הרב זיו רוה / עמוד 4

סוד הבירור במלחמת בלק בישראל 
הרב אשר בוחבוט / עמוד 3

ערוץ מאיר 
לילדים 

פתוח חינם
בעמוד אחוריפרטים 

"לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם"

 "כאחד שניצח הרבה דברים לא פשוטים  
בעצמו, ברור לי שלעזור לאחרים לנצח את 

הניצחון שלהם זה דבר הרבה יותר גדול" 
ראיון עם דוד קוקה - אבנר שאקי / עמוד 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 הפצה: מקור ראשון 0528908518 | העלון מופץ ב-50,000 עותקים

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

מי הם המלאכים? אולי יותר נכון לשאול מה הם 
המלאכים... אנחנו רגילים להתייחס למלאכים כאל 
דמויות בעלות אישיות, פרסונליות. ואכן, מהתורה 
עצמה משמע ככה בכמה מקומות. אך הבה נבחן 
את הדברים לעומק. כשיעקב אבינו מבקש לדעת 
את שמו של האיש שבו הוא נאבק, עונה לו האיש 
'למה זה תשאל לשמי'. רש''י על המקום מסביר: 
''אין לנו שם קבוע, משתנין לפי מצות עבודת 

השליחות שאנו משתלחים''. מכאן 
אנו מבינים שמלאך אינו מישהו אלא 
משהו. הוא כוח א-פרסונלי. בלשון 
התורה, כל פעולה או רצון א-להי 
נקודתי, המכוון למטרה  ספציפי, 

מסוימת, נקרא 'מלאך'.
אך נוכל לשאול, והרי אנחנו יודעים 
שאכן כן יש למלאכים שמות, גבריאל, 

רפאל, אוריאל. והתשובה היא, שעד שנסתלקה 
הנבואה כולם ידעו שאין עוד מלבדו, כולם היו 
מרוכזים אז בשורש ההויה, במקורם של המלאכים, 
הם ראו את התגלות ה' דרך ההויה, דרך המלאכים, 
וודאי ידעו שאין כוח חוץ מה' חלילה. אז לא היו 
למלאכים שמות. רק בעקבות הירידה הרוחנית 
שלאחר החורבן והסרת קרן הנבואה מאיתנו, 
אנשים הרגישו צורך בהאנשה של המלאכים, 

ושמות המלאכים עלו איתנו מגלות בבל, כפי 
שאומר הירושלמי )ר''ה א, ב(. כך אנו אומרים 
כשמישהו התרפא, שה' שלח לו את המלאך רפאל, 
וכדומה. גם השטן, שבדתות רבות מסמל את כוח 
הרוע המנוגד לכוח הא-להי הטוב בעולם ואף 
נלחם בו, הנו למעשה מלאך ה', כלומר כוח רצון 
ופעולה א-להי, ואינו מנותק מרצון ה' חלילה. מדוע 
ישנו צורך בכוח כזה בעולם? בשביל להבין את 
מהות השטן, נעיין ברש''י על פרשתנו. 
על הפסוק 'ויתייצב מלאך ה' בדרך 
לשטן לו', מסביר רש''י על פי דברי 
חז''ל: 'מלאך של רחמים היה, והיה 
רוצה למנעו מלחטוא, שלא יחטא 
ויאבד'. כלומר כוח של רחמים מכונה 
כאן 'שטן' בעקבות תפקידו – ליצור 
מניעה וניגוד לבלעם בדרכו. מניעה 
לצורך הצלה. תפקידו של השטן בעולם הוא לגרום 
להתנגדות, שמטרתה לעורר את האדם, לקושי 
שבתורו גורר התנערות וגדילה יותר מפותחת. 
אנטיתזה המחייבת התפרצות של סינתזה. המושג 
'שטן' מעורר בנו קונוטציה שלילית, זאת משום 
ששליחותו אינה נעימה לאדם. כפי שרופא שיניים 
לדוגמא, מקדם את האדם בדרך שאינה נעימה 

לאדם, אך למעשה מלאך של רחמים הוא. 

התורה משתמשת בכמה מונחים כדי לתאר את 
שאיפותיהם של בלק ובלעם כלפי עם ישראל: 
'לקלל' – מלשון קל – לעשות משהו חסר חשיבות; 
'לקב' – לנקב ולחורר את מי שמולך; 'לזעום' 
– להפוך דבר לקטן וזעום. המכנה המשותף 
לכולם הוא מבט קטנוני ומלא שנאה לאחר. 
לעתים דווקא מי שהוא אינטלקטואל ו'יודע דעת 
עליון' מפתח עין רעה כלפי כל הסובבים אותו 

ומקטין אותם. אולם 
בפרשה, בלק ובלעם 
כורחם  על  לומדים 
איננה  שהמציאות 
מתוך  כי  שלילית, 
ההבטה על עם ישראל 
בעבר, בהווה ובעתיד 

– מתברר שהחיים אינם ריקים, קלים, וקטנים אלא 
מלאי תוכן. העין הטובה הולכת ומתבררת כיסוד 
שמוביל את המציאות. "מה טובו אוהליך יעקב 
משכנותיך ישראל", החיים הישראליים הצנועים 
והפשוטים הם אלה שמנצחים בסופו של דבר.

לדבר תורה מצולם שבועי נא לשלוח וואטסאפ 
ל0545753771

מדברים אמונה
 הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

בא לקלל ונמצא מברךמלאכים...

אורות הפרשה
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

בשבת נשפך נוזל על הרצפה, 
האם מותר לשטוף אותו?  

הגמרא בשבת )קנ"א:( מבארת שאסור לשטוף את הרצפה בשבת. 
מהגמרא שם עולה שהאיסור חל גם כאשר הרצפה מרוצפת. כך נפסק 
להלכה בשולחן ערוך )או"ח של"ז, ג(. המגיד משנה מסביר )שבת פכ"א 
ה"ג( ששטיפת רצפה היא פעולה שאינה נחוצה כמו טאטוא הבית. לכן, 
למרות שיש היתר לטאטא את הבית כאשר כל בתי העיר מרוצפים, אין 
היתר לשטוף את הרצפה אפילו כאשר כל בתי העיר מרוצפים )שמירת 

שבת כהלכתה כ"ג, ו(.
אבל יש כמה מקרים שבהם יש מקום להקל. לדוגמה, כאשר השטיפה 
משמעותית מאוד מותר לשטוף את הרצפה. מסיבה 
זו מותר לשטוף את הרצפה בבתי חולים, או כשיש 
חשש שמישהו יפגע )עיין או"ח של"ד, כ"ז(. נוסף על 
כך, כאשר יש צורך לשטוף אזור מלוכלך מותר לשטוף 
אותו מכיוון שניקוי מקומי אינו כלול באיסור השטיפה 
)ילקוט יוסף ח"ה, עמ' ס"ה(. גם כאשר המים נשפכו 
מעצמם מותר להוציא אותם. במקרים שבהם מותר 
לשטוף את הרצפה יש להקפיד שהשטיפה תהיה עם 

מגב בלבד ללא סחבה, מחשש סוחט.

פינת ההלכה הרב יוסף צבי רימון
יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון

לפרטים, מוריה: 0545331627 | מכון אורה 02-6528344
בוגרות שמינית ומעלה  |  650 ₪ כולל מגורים  

מזמינות אותך באהבה ואמונה   

בואי להיפגש עם 

מדרשת 
בין המצרים 

בימי בין המצרים שני-חמישי ד'-ז' אב   

חברותותסיוריםשיעורים

מדרשת מכון אורה מזמינה אותך לארבעה ימים של לימוד תורה

מגוון תוכניות המדרשה: תוכנית שנתית מלאה |  תוכנית אקסטרנית  |  תוכנית סטודנטיות  |   יום נשים שפרה עפרה בת מרים ז"ל
נתבש"מ בכ"ה בסיוון התשנ"ז.

תנצב"ה

מרים בת אסתר ז"ל
נתבש"מ ב י' בתמוז התשע"ח.

תנצב"ה

 550 ש"ח

לנרשמות עד 

י"ז בתמוז
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לפני הכניסה לארץ ישראל מגיע בלק להילחם  
בישראל, ונשאלת השאלה, ממה ירא בלק שהרי 
ישראל אינם מאיימים עליו ואינו נמנה עם שבעת 
העממים? בלק היה מנסיכי מדיין, ומואב מינו אותו 
עליהם לצורך שעה. המדיינים הם עם שמקורו מבני 
ה,  ה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרֽ קטורה  "ַוֹּיֶסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאּׁשָ
ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת־ִזְמָרן ְוֶאת־ָיְקָׁשן ְוֶאת־ְמָדן ְוֶאת־ִמְדָין 
ְוֶאת־ִיְׁשָּבק ְוֶאת־ֽׁשּוַח"1, כלומר, מבני אברהם אבינו. 
אבל אברהם אבינו משלח אותם עוד בחייו של יצחק 
יַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם  אל ארץ קדם:  "ְוִלְבֵני ַהִּפֽ

ְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק  ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתנֹת ַוֽ
ֶדם"2.  ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל־ֶאֶרץ ֶקֽ

אחד מבני הפילגשים שלא היה מוכן 
לקבל זאת וחזר, הוא מדיין, שרצה 
את האחיזה על ארץ ישראל מכוח 
היותו מבני אברהם אבינו. במכירתו, 
עובר יוסף בין ידי הישמעאלים 

לבין ידי המדיינים, ולשניהם מטרה 
אחת: לנתק את הקשר שבין עם ישראל 

לארצו. הם מבינים שיציאת יוסף למצרים 
תביא גלות לעם ישראל, ולכן הם מוכנים לקנות זאת 
בכסף. אבל עכשיו כשעם ישראל חוזר, הנה הוא 
שוב מתגלה לפני כניסתו לארץ במלחמה על ארץ 
ישראל. כיצד אפשר לנתק את עם ישראל מארצו? 
התשובה לכך היא, בטשטוש הזהות שלנו; אם אין 
לך זהות אין לך עם ואין לך ארץ. במדיין נתגדל 
משה ונושא את ציפורה בת יתרו כהן מדין. יתרו 
יוצא ממדיין ומתגייר ומתווה לעם ישראל דרך. 
אבל בלק לא רוצה שום בירור. המלחמה מול מדיין 
כה קשה עד כי בלק מוכן להפקיר את בתו, כזבי בת 

צור, רק כדי שעם ישראל יאבדו את בירור קדושת 
גופם. ובנות מדיין רוצות לגרום לעם ישראל לעבוד 
עבודה זרה שלהן, 'בעל פעור', שנראית עבודה 
זרה בזויה מאוד. פולחן זה נותן חשיבות ל'רעי' 
של האדם שעבודתו היא הטלת צרכיו מול פסלו. 
כלומר, בזה נעלם הבירור בין חומרים חיוניים שהגוף 
מייצר ובין חומרי פסולת שהגוף מפריש, וניתן תוקף 
לרעי ולפסולת - להראות שאין מלאכת בירור בעולם; 
הכל טוב, גם הפסולת שהאדם מוציא. ואם אין 
הבדל בין אוכל לפסולת ואין זהות המבדילה בין מין 
למין, בין יהודי לבין גוי, גם אין הבדל בין 
ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. מלחמה 
זו יוצרת בעם ישראל את הצורך 
בנקמה, עד שמלחמתו של משה 
רבינו האחרונה היא  "ְנקֹם ִנְקַמת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר 
יָך". וקשה נקמה זו  ֵּתָאֵסף ֶאל־ַעֶּמֽ
שנקראת נקמת ה', ש"העומד כנגד 
ישראל, כאילו עומד כנגד הקדוש 
שאנו  ההבדל  והדגשת  הוא"3,  ברוך 
עם קדוש - רק היא יכולה לנצח את המדיינים. 
במלחמה מול מלכי מדיין, הם פרחו באוויר, ובא 
פנחס "הראה להם את הציץ, שהשם חקוק בו, והם 
נופלים"4, שבציץ כתוב על מצח הכהן הגדול "קדש 
לה'", להזכיר לנו שאנו עם קדוש. ופנחס שמקנא 
לתוקף קדושתנו הנצחית נלחם להחזיר את זהותנו, 
כפי שמביא רש"י "שהלך לנקום נקמת יוסף אבי 
אימו, שנאמר "והמדיינים מכרו אותו"5. מדיין ובעל 
פעור וכל מה שהם מייצגים - שאין הבדל ובירור 
בעולם - הם ההפך הגמור לנו; שחיים בלי הבדלה 

ובירור יכולים להרים על נס את הפסולת והרעי6. 
שכן הצואה של האדם מעכבת ביותר בקריאת 
שמע - שצריך להרחיק כמלא עיניו. כי קריאת 
שמע מייצגת את אחדות ה' והצואה מראה שאין 
אחדות, שיש פסולת. וכן "ממתי מרחיקים מהצואה? 
שהתינוק יכול לאכול כזית דגן - מרחיקין מצואתו 
וממימי רגליו ארבע אמות"7. הבירור מתחיל כבר 
מחטא אדם הראשון. בעץ הדעת, יש דעה שהחיטה 
היא הדגן. ועל עץ זה נאמר 'טוב ורע'. תפקיד האדם 
לברר בין הטוב והרע בעולם, ולכן אנו עוצמים 
את עינינו בקריאת שמע עד שנראה אחדות ה'. 
ומנגד, בלק בעבודת בעל פעור רוצה את הרע, 
להראות שאין הבדל בעולם. והרי "אם אין דעת 
הבדלה מנין?"8 מלחמת הזהות היא המלחמה הכי 
קשה בעמנו, עד שמשה רבינו נקבר מול בית פעור. 
"מפני מה נקבר משה אצל בית פעור, כדי לכפר על 
מעשה פעור"9. המן שאכלנו במדבר שהיה מתמוסס 
באיברים בא בזכות משה רבנו, ולא היה בו פסולת, 
מול בית פעור שכולו פסולת. בזמנים שאנו שוכחים 
את זהותנו ותפקידנו זוכרים אנו את תורת משה10. 
זיכרון זה גורם לנו לחזור למי שאנחנו - עם קדוש, 
כנגד כל התרבויות והאומות הזרות ומכאן זוכים אנו 

להיכנס לארץ ישראל.

  בראשית כה' פסוק א-ב. 1
  בראשית פרק ה' פסוק ו'. 2
  רש"י במדבר פרשת מטות פרק לא פסוק ג . 3
  רש"י במדבר פרשת מטות פרק לא פסוק ו. 4
  רש"י במדבר פרשת מטות פרק לא פסוק ו. 5
  פנקסי הראי"ה חלק ראשון תקופת בויסק ל'.. 6
  תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מב עמוד ב. 7
  ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ב'. 8
  תורה תמימה דברים פרשת וזאת הברכה פרק לד פסוק ו. 	

  יהושע פרק ח. 	1

ברכות מופלאות מברך בלעם את עם ישראל, חז"ל 
והמפרשים מלאים בהסברים נפלאים ומיוחדים 
על ברכות אלו. את הפסוק "מה טובו אוהליך 
יעקב משכנותיך ישראל", מבאר הנצי"ב באופן 
מיוחד. "אוהליך יעקב" – הם שני אוהלים של 
המון העם - אוהלי הנשים ואוהלים האנשים. 
"משכנותיך ישראל", הם מקום אספת ראשי העם 
שמתקבצים בשני אופנים, א. לצרכי הציבור בענייני 
העולם ב. אספה של גדולי ישראל לתורה ותעודה. 
הקב"ה מראה לו  את שבחם של האוהלים האלה 
באופן היותר מיוחד, והוא מגדיר אותם בארבעה 
משלים, "כנחלים נטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים 
נטע ה', כארזים עלי-מים", כי יש כאן שני אהלים 

ושני משכנות. 
המשל, "כנחלים נטיו", הוא על אהל הנשים, 
שהנאתן לעניים קרובה, זמינה, בצדקה וחסד, 
הן נמשכות להטיב כמו נחל. אמנם "המובחר 
שבחסדי נשי ישראל הוא, אם מביא על ידי זה את 
האחרים לתורה ועבודה". החסד המובחר של נשות 
ישראל הוא כמוזכר בגמרא בברכות , נשים במה 
הן  זוכות )לחיי עוה"ב(, בכך שהן מוליכות את 
בניהן ללימוד תורה ושולחות את בעליהן ללימוד 
תורה, "והמה כמקווה טהרה לישראל שמביא לידי 
קדושה". בזה הוא משבח את נשות ישראל באופן 

נפלא, שכמו שהנחל, אף אם אינו כשר לטבילה 
כשאין בו ארבעים סאה וכו', בכל זאת רבים נהנים 
ממנו, אך פעולתו טובה יותר אם הוא זורם למעיין 
או לנהר גדול להשלים את הכשרו שיהיה כשר 
להביא קדושה. כך מעשי הנשים שבאות להיות 

עזר להליכות עולמו של האדם, גם אם 
לצורך  מכוונים  מעשיהן  כל  לא 

קדושה הם טובים כנחל צדקה, 
אבל מעשיהן טובים יותר אם הם 
כנחלים נטיו להביא לידי קדושת 
תורה ועבודה. זה החסד והמעלה 
היותר גדולה בנשות ישראל שהן 

כמקווה טהרה שמביאות ומסייעות 
לקדושה.

 "כגנות עלי נהר" , משל זה מכוון על 
אוהלי אנשי בית יעקב, הגברים. אומר הנצי"ב, 
שונים הם גידולי הגינה מגדולי השדה, בשדה 
זורעים מין אחד או שניים, אבל בגינה יש זרעים 
רבים מסוגים שונים, אם כי יש סוג אחד עיקרי 
ומסביבו עוד סוגים שונים, "כך כל איש ישראל 
מלא מצוות ה', אבל כל אחד יש לו מצוה ביחוד 
להיות נזהר בה ביותר". ומוצאים ביטויים כאלה 
בחז"ל, "המקיים מצווה אחת, זוכה לחיי העוה"ב". 
וכן נאמר בירושלמי "כל העושה מצווה אחת 

מטיבין לו", ופירושו שם, כל העושה מצווה אחת 
בזהירות יתרה, והוא מדקדק ונזהר בה באופן 
מיוחד. ועל זה נאמר אתם ניצבים היום כולכם, 
כל איש ישראל, "שכל אחד נידון ביחוד על דבר 
המיוחד לו ושעליו להיזהר ביותר", ולכן ממשיל 
אותם בלעם לגינה, שיש בה מין מיוחד 
ובכל זאת היא מלאה מינים רבים, כך 
לכל אחד מישראל יש את העבודה 
והמצווה המיוחדת לו. תלוי גם 
היכן מצויה הגינה, אם היא אינה 
ליד הנהר, היא ממהרת לשנות 
צורתה, עליה נובלים מהר ונראים 
כמושים, אבל גינה שהיא עלי נהר, 
בכל בוקר היא מתחדשת ומתחזקת  
ביופי ובגידול כל הצומח בה, "כך האדם 
שאינו מתחזק בכל יום, מעצמו הוא יורד מעט 
ממעמדו בעבודת ה'". לכן המשיל אותם לאנשים 
בגנות עלי נהר "שהם מתחזקים ומתחדשים בכל 
יום". עבודת ה' הראויה היא שהאדם נמצא על 
הנהר, הוא נמצא על פלגי המים של התורה, והיא 
מביאה אותו להתחדשות והתעלות יום יומית 
בעבודת ה'. )וראה בנצי"ב את המשך ביאורו על 
שני המשלים הנוספים העולים על משכנות ישראל, 

ואנשי המעלה שבהם(.

העמק דבר לפרשה
אוהלי הטהרה והקדושה של עם ישראל הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

סוד הבירור במלחמת בלק בישראל 
הרב אשר בוחבוט
ר"מ במכון מאיר
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המהלך בדרך ומפסיק ממשנתו ]א[
יש גויים, או מחטיאי הרבים ואפיקורסים, בספרות 
העברית החדשה, שראו עניין לחרף ולגדף את חז"ל 
ואמרו: 'הדת היא דבר גלותי'. הם מקטרגים על חז"ל, 
ממש דברי גועל. כך הם מעלים גרה: 'חז"ל ניתקו את 
היהודי מהטבע הבריא והרענן, מהחיים. ועכשיו צריך 
לחזור לטבע...'. באופן יסודי, כל הטענה, הקטרוג 
והאשמה הזאת מבוססת על מה שמצאו בחז"ל, 
במשנה בפרקי אבות1, "המהלך בדרך ושונה ומפסיק 
ממשנתו ואומר 'מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה' 
מעלה עליו הכתוב כאילו התחייב בנפשו". בהבנתם 
המסולפת בדברי חז"ל, האילן והניר, הטבע הפורח 
והיפה והעולם כשיהודי מתבונן על זה – זה טרף! 
הוא מתחייב בנפשו! כאן 'החטא' ו'האשמה' הגדולה 
של חז"ל. הם חוזרים כמה פעמים על השטות הזאת. 
יש אצל האפיקורסים המון דברים מקוטעים, חצאי 
דברים. הרמב"ם באיגרת שלו מזהיר: 'אל תיקח 
את הדברים המּוכרתים', המקוטעים. היו זיופים 

וסילופי דברים גם בזמן הרמב"ם, מטיפשות, משטות 
או מזדון.

במשנה "האומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה", 
יש שני דברים. באופן פשוט מה נאמר שם? יהודי 
הולך בדרך ושונה. התורה היא שמירה, והוא מפסיק 
ממשנתו ואומר: מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה. 
הדרכים בחזקת סכנה, צריך שמירה בדרכים. הוא 
"מפסיק ממשנתו" - פירוד מהתורה, ואומר 'מה נאה 
אילן זה ומה נאה ניר זה' – ולכן הוא מתחייב בנפשו, 
כי הוא מסלק את השמירה שלו, את הרוממות שלו 

ואת התורה שלו. זה פשוט, ברור ומובן.
נכתב על כך ב'אורות התורה'2. שם מתברר שיש 
קדושה גם בניר ובאילן, שהרי גם הם מעשה ד', 
מעשה ריבונו של עולם. נכון, יש בהם קדושה, אבל 
יש מדרגות בקדושה, כמו מדרגות שבת ויום טוב, 
יש קדושה חמורה וקדושה קלה. הקדושה מתגלית 
בכל התורה כולה, בכל העולם כולו ובכל החול 

כולו – הכל מעשה ד', זה ודאי וברור. הרמב"ם כותב 
דברים חריפים ב'שמונה פרקים' נגד סגפנות. ריבונו 
של עולם אינו שונא את הגוף. סגפנות זו תורה של 
הגויים. הרמב"ם אומר: יש מוסר כזה אצל 'האנשים 
שלנו הִמתדמים באומות'. הם ִמתדמים לאומות. אין 
דבר כזה שריבונו של עולם מדכא את הגוף. הלא 
הוא ברא את הגוף, ואיך אפשר לטעון שהוא שונא 
אותו? אלא יש עניין של הדרכה נכונה, איך לסדר 
את היחסים בין הנשמה והגוף, ובין הנפש והגוף. 
אבל האם ריבונו של עולם שונא אותו?! האם יש 
מצווה להלחם בגוף?! זה הנוסח של הנזירים שלהם. 

זה גֹויּות, כך קורא לזה הרמב"ם3.
)זה ההסבר הראשון. המשך בע"ה בשבוע הבא.(

  אבות פרק ג’ משנה ט’.. 1
  פרק ט’ ז’.. 2
  ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק י"ז עמ’ 239-240.. 3

מתורת הרב צבי יהודה
 הרב דוד לנדאו

השנה האחרונה לימדה אותנו, כך לפחות נדמה 
לי, להיזהר ממקסמי שווא. לא תמיד מה שנשמע 
טוב גם נראה טוב. לא תמיד מה שעומד מאחורי 
סיסמאות מתקתקות על אחדות ואהבת חינם 
ותעמולה נגד שנאת חינם, מגיע ממקום תמים 
וישר. לא תמיד למילים יפות כמו 'ריפוי' ו'איחוי' 
יש כיסוי. אז לקראת מערכת בחירות נוספת, שבה 
סיסמאות דומות יתנוססו ככל הנראה על כל גבעה 
ויושמעו תחת כל מכשיר נייד, מגיעה בהשגחה 
מיוחדת פרשת בלק  ללמד אותנו עיקרון חשוב. 

דמותו המסתורית של בלעם הקוסם עומדת במוקד 
פרשת בלק. בלעם שעוצמתו הושוותה למשה רבנו 
מצד אחד )ספרי, דברים שנז, במדבר רבה יד, כ, 
הובא ברמב"ן במדבר כד, א(, אך מצד שני – אדם 
מושחת ושפל המבקש לקלל עם שלם בעבור בצע 

כסף. מיהו אפוא בלעם? 
חז"ל התייחסו לבלעם בדברי המשנה המפורסמת 
באבות )ה, יט(: "כל מי שיש בידו שלשה דברים 
הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלשה דברים 
אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, ורוח 
נמוכה, ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. 
עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה, מתלמידיו של 

בלעם הרשע". 
ההשוואה הניגודית בין אברהם לבלעם דורשת הבנה. 
אם בלעם מושחת כל כך, מה המקום להציג את 
דרכו ככזאת הדורשת לימוד. וכפי ששאל השפת 
אמת: "ומהו שם 'תלמידי בלעם', כי מה נלמד ממנו? 
ומידות הרעות הללו – עין רעה ורוח גבוהה וכו', 
יוכל למצוא כל שוטה בלי לימוד" )תרל"א ד"ה 
במשנה(.  דמיינו שמישהו היה מקים בית ספר 
לגאווה, שחצנות, כעס ועין רעה... ודאי שתכונות 

כאלה לא דורשות לימוד והשקעה מיוחדות. 
תשובתו של ה'שפת אמת' מדהימה בעוצמתה 
וברלוונטיות שלה לימינו אנו: "אך כי גם הרשעים 
מכניעים עצמם. והרי )בלעם( אמר: אם יתן מלא 
ביתו וכו' לא יוכל לעבור וכו' )במדבר כב, יח(, ומזה 
עצמו נלמד שהיה נפש רחבה, כי זה נחשב אצלו 
לחשיבות להקב"ה מה שהוא מכניע עצמו, אף שהוא 
)בלעם( חשוב מאוד. וכל ההכנעה שלו )באה( רק 
כדי לבוא למדריגה )של( מה להתגאות אחר כך".     
בהתנהגותו  נראה  שבלעם  מסביר  אמת  השפת 
ובדיבורו כלפי חוץ כעניו – אך כל התדמית החיצונית 
הזאת, מטרתה אחת– שכולם יכירו בגדולתו. כלומר, 
ענוותנותו של בלעם איננה אלא מכשיר המשרת 

את המידה ההפוכה בדיוק – הגאווה! 
וכך חתם ה'שפת אמת' את דבריו: "וזהו לימוד 
אברהם אבינו עליו השלום – להמשיך כל העשייה 
אחר חיות הפנימיות, וממילא – עין טובה וכו', כיון 
שהכל כוח ה' יתברך בלבד. ולהיפוך – לימוד בלעם 

הרשע, שאף הכנעה צורך גיאות". 
בבית הספר של אברהם אבינו לימדו את התלמידים 
איך כל דבר בעולם בטל לשורשו, לה' יתברך. ומכאן 
מגיעים למידת הענווה. ואילו בלעם הרשע לימד 
את תלמידיו את סודות השיווק העצמי. כיצד גם 
הענווה תשרת את יכולת השכנוע והקידום האישי 
שלך. ואת הטכניקה הזאת בהחלט ניתן ללמוד 

וללמד בקורסים עשירים עם מיטב המרצים... 
אז לאחר שהלעיטו אותנו בכל כך הרבה דיבורים 
ריקים ומזויפים, שכל מגמתם איננה אלא שיווק 
עצמי של שקר באצטלת אמת, אולי למדנו לזהות 
את ההבדל בין תלמידי אברהם לתלמידים אחרים. 

בין שקר המשווק כאמת, לאמת.        

יש משהו נחמד במשחקי קופסא. בוחרים אחד 
מהמדף, פורסים לוח, מעמידים חיילים, זורקים 
קוביה, והופ! אתה בתוך עולם חדש. עולם עם חוקים 
משלו. מתחרה בכמה ילדים, מנסה לנצח ולומד בדרך 
להפסיד בכבוד, מפעיל שיקול דעת, לומד מטעויות. 
מונופול למשל, מחנך להיות איש נדל"ן קטן, קונה 
רחוב, קונה בית, קונה מלון, משקיע, משלם קנס, 
הולך לכלא. הקוביה מובילה אותך. פעם מדלגים 
עליך תור, פעם משלמים לך. לומד התנהלות כלכלית 
נכונה, ושבחיים צריך השגחה. בסוף מישהו מתעייף, 
או שהילדים מתחילים לריב כי ככה זה עם כסף. 
מקפלים את הלוח, אוספים את הקלפים, ומערכת 
החוקים של המשחק מתנדפת באוויר וחזרנו לחיים. 
בחיים לא זורקים קוביה, גם לא מסנדלים את החבר 
שלך עם בית ומלון, החיים זה משהו אחר ממונופול. 

ככה אני לפחות מעדיף לחשוב...
למעשה, החוויה הילדותית של המשחק, היא ממשית 
וקרובה אלינו מאוד רק שאנחנו לא ממש נותנים 
על כך את הדעת. אם נתבונן קצת 'מחוץ לקופסא', 
נראה שכולנו חיים בתוך משחק קופסא. ממציאי 
המשחק קבעו לנו כללים אנושיים, ולא בקלות נאסוף 
את המשחק ונשיב אותו אל המדף. שם המשחק: 
דמוקרטיה. התרגלנו מגיל אפס, גם בלי לקרוא את 
ההוראות שמאחורי הקופסא. כך בוחרים כאן שלטון, 
מחוקקים חוקים, מחליטים לאן הולך התקציב ומהו 

סדר המדיניות. 
המשך המאמר בעמוד 6<

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

מה לימדו בבית הספר של בלעם הרשע? 
ומה אפשר ללמוד מכך על מערכת 

הבחירות הנוכחית? על סודות השיווק 
העצמי וטכניקות לעיצוב דעת קהל. 

היזהרו מזיופים!

הרב זיו רוה
חוסן נפשי

 ִמְׂשֲחֵקי ֻקְפָסא.
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"נולדתי בירושלים למשפחה ספרדית מסורתית", 
אומר דוד קוקה, 35, נשוי ואב לשישה המתגורר 
בבית שאן, אברך ואיש חינוך. "קיבלנו חינוך טוב 
בבית, להורים שלי היה מאוד חשוב שיהיה כבוד 
בין האחים, אבל היהדות הייתה רק ברקע. ברור 
ששמרנו דברים כמו פסח וכיפור ולרוב הלכנו 
להתפלל בערב שבת ועשינו קידוש, אבל לא הרבה 
מעבר. לעומת זאת, דברים אחרים תפסו בשנים ההן 
מקום משמעותי מאוד בחיי. למשל, הייתי אוהד 
שרוף של בית"ר ירושלים, אחד שמגיע כמעט לכל 
המשחקים - כולל משחקי החוץ. אצלנו בבית לא 
היה כזה דבר שלא רואים משחק של בית"ר, מהיציע 
או מהסלון. ואם זה לא מספיק, אז כשבית"ר מנצחת 
שמחים כל השבוע, וכשהקבוצה מפסידה אז עצובים 
ועצבניים כל השבוע. מעבר לכך גם הייתי מחובר 

מאוד לבעלי חיים, והשקעתי בעניין הזה המון. 

"ובכל התקופה הזו, וגם לאחר מכן, הרגשתי שחסר לי 
משהו. היו הנאות וריגושים, אבל גם חוסר גדול מאוד 
באמת, במשמעות. אתה הולך למסיבה עד ארבע 
לפנות בוקר, לפעמים גם נהנה, אבל אחר כך מרגיש 
ריקנות. מדי פעם גם הייתי הולך לשמוע שיעורי 
תורה עם חברים, והייתי מקבל שם מענה מסוים 
לתחושות הללו. הרגשתי שיש שם משהו אחר, וזה 
הציף לי שאלות על משמעות החיים. במקביל לכך 
התחברתי מאוד למדריכים מתנועת הנוער שהייתה 
בתיכון שבו למדתי, תנועת 'יד קני'. התנועה הזו 
הוקמה לזכרו של ילד שנהרג בפיגוע על ידי אביו, 
שבעזרת התנועה רצה לקרב את בני הנוער ללימוד 
תורה, לטיולים בארץ ישראל ולהצלחה בלימודים. 
המדריכים היו חבר'ה מישיבת הר המור, והם ידעו 
איך לקחת את הכוחות שלנו ולהוציא מהם טוב, 

ידעו איך לדחוף אותנו קדימה".

"אחרי התיכון התגייסתי לתותחנים אבל הקשר עם 
המדריכים נשאר, והוא חולל בי שינוי אדיר. בזכותם 

הבנתי שיש חיים מעבר למה שאני מכיר. לקראת 
השחרור התייעצתי איתם על המשך דרכי, והם 
המליצו לי ללכת למכון מאיר. הייתי נער שלא למד 
יותר מדי בתיכון, היה לי לא פשוט עם לימודים, 
וללמוד תורה כל היום היה נראה לי אז כמו משימה 
בלתי אפשרית. הם הציעו לי להתחיל עם שעתיים 
ביום, וזה מה שעשיתי. אחרי חודשיים הרגשתי שאני 
יכול להוסיף עוד שעתיים, אחרי חודש עוד שעתיים, 
ואחרי חצי שנה התחלתי ללמוד יום מלא ולישון 
במכון. המדריכים כל הזמן נשארו איתי בקשר, וגם 

היו באים כדי שנלמד חברותות במכון".

איך סביבתך הקרובה הגיבה לשינוי המשמעותי 
שעשית בחייך? 

"האמת היא שהם לא ידעו על כך, במשך הרבה זמן. 
אמא שלי הייתה מסיעה אותי בתקופה הראשונה כל 
בוקר לקרית משה, אבל הם לא ידעו בדיוק איפה 
אני נמצא. ידעתי שהם לא יקבלו את זה בטוב, אבל 
לא בגלל שהם נגד התורה חלילה אלא כי הם רצו 
שאלמד משהו ואתחיל לעבוד. והאמת שגם מצדי 

ההתלבטות לא הייתה פשוטה. השתחררתי ביום 
חמישי, ואבא שלי שעבד אז ברשת גדולה אמר לי 
שאני יכול להתחיל אצלו כבר ביום ראשון שלאחר 
מכן, בתפקיד עם רכב ומשכורת טובה. התייעצתי 
עם המדריך שלי, והחלטתי ללכת למכון. בשורה 
התחתונה הגעתי למכון רק מפני שהיה לי אמון 
מלא במדריך שלי. הוא אמר שאם אני רוצה לחיות 

חיים משמעותיים, אז זו הדרך".

מתי הבנת שהגעת כדי להישאר לפרק זמן ארוך? 

"אחרי שהתחלתי ללמוד יום שלם, שלושה סדרים 
ביום, הבנתי שהחיים שלי הולכים להשתנות. במכון 
הבנתי מה העיקר ומה הטפל בחיים, וזה חשוב כל 
כך. מעבר לכך, מי שפוגש את הרב ביגון ושמחת 

החיים שלו כבר לא יכול לחזור אחורה. הצוות 
שליווה אותי במכון דאג לכך שהכל יהיה מאוד עדין 
והדרגתי, וגם זה שמר עלי ועזר לעניין להצליח. 
במקביל, עבדתי בניקיון חדרי מדרגות, וכך הצלחתי 

לממן את עצמי.

עם הרב אלישע בשעות הקטנות
"אחרי שנתיים במכון התחתנתי, ונשארתי ללמוד 
במכון עוד שלוש שנים כאברך. לאחר שהרגשנו 
מוכנים חיפשנו גרעין תורני להצטרף אליו, ובסופו 
של דבר ובעקבות שיחות עם הרב אלישע וישליצקי 
זצ"ל בחרנו בבית שאן. המשכתי להגיע לירושלים 
בימי חמישי, עד הערב למדתי ב'מכללה' תואר ראשון 
ושני חינוך, בערב המשכתי לנקות חדרי מדרגות 
בירושלים, ובין הניקיונות הייתי מגיע לשיעורים 
של הרב אלישע במכון בשעות הקטנות של הלילה.

"אפשר לומר שהרבה בזכות הרב אלישע אנחנו 
בבית שאן, וברוך ה' עושים דברים גדולים וחשובים 
בעיר. אני זוכה ללמוד תורה עד הצהרים, ולאחר 
מכן עובד עם הנוער המקומי. הקמנו תוכנית לנוער 
בשם 'יהלום', ואני זוכה כיום לתת לנערים את מה 
שקיבלתי כשהייתי בגילם. אני יושב איתם לשיחות 
אישיות, מגיע לביקורי בית, אנחנו עושים יחד 
מסעות, פעילויות מיוחדות ועוד. אני יודע כמה 
זה חשוב ומשנה חיים לטובה, ולכן כל כך שמח על 
הזכות. הרב ביגון אומר שבכל אחד יש טוב, ומפגש 
עם לומדי התורה מוציא מאנשים את הטוב שבהם".

 אני מניח שאתה מרגיש שזו מעין סגירת מעגל מרגשת.

"בהחלט. כאחד שניצח הרבה דברים לא פשוטים 
בעצמו, ברור לי שלעזור לאחרים לנצח את הניצחון 
שלהם זה דבר הרבה יותר גדול. המטרה שלנו היא 
להוסיף טוב בעולם, ובזכות הפעילות הזו גם הנערים 
האלה יוסיפו טוב לאחרים ולכן זה כל כך חזק. 
אתה רואה מה הנערים האלה עוברים יחד, ואיך הם 
מגיעים לשאלות הגדולות של החיים ומתמודדים 
איתן בעוצמה ומוצאים את התשובות בתורה, וזה 

מרגש ומדהים.

"ברור לי שמכון מאיר הציל לי את החיים, ואני 
מנסה להעביר את זה הלאה. במכון קיבלתי קריאת 
כיוון, זכיתי לפגוש את עצמי ואת עם ישראל, להבין 
שעם ישראל הוא קודש ולראות בכל פרט ופרט 
ממנו שהוא אור גדול. דרך הלימוד במכון, היא זו 
שהשאירה אותי בדרך הטובה. השמחה, האמונה, 
זה שאף אחד לא הלחיץ אותי להספיק ככה וככה 
דפים. נתנו לנו לגדול באופן בריא, בלי עצבנות 
דתית. כשיש עצבנות דתית, אי אפשר להתפתח 
באופן עקבי ונכון. זכינו ללימוד תורה גדולה וראינו 
איזה משימות חשובות יש בעם ישראל, וכיום אנחנו 
משתדלים להעביר את זה הלאה ומתפללים לקב"ה 

שזה מאוד יצליח".

בנערותו  שהכיר  מדריכים 
של  לחייו  משמעות  העניקו 
דוד קוקה, וכיום בסגירת מעגל 
מרגשת הוא משמש בתפקיד זה 
עבור נערים אחרים. בראיון זה 
הוא מספר על התהליך שעבר 
מסביבתו  איש  מדוע  ומגלה 
הקרובה לא ידע במשך תקופה 
ארוכה על לימודיו במכון מאיר

-אבנר שאקי -

"במכון קיבלתי קריאת כיוון, 
זכיתי לפגוש את עצמי ואת עם 
ישראל, להבין שעם ישראל הוא 
קודש ולראות בכל פרט ופרט 

ממנו שהוא אור גדול. דרך 
הלימוד במכון, היא זו שהשאירה 

אותי בדרך הטובה. השמחה, 
האמונה, זה שאף אחד לא 

הלחיץ אותי להספיק ככה וככה 
דפים. נתנו לנו לגדול באופן 
בריא, בלי עצבנות דתית..."

"כאחד שניצח הרבה דברים לא פשוטים בעצמו, 
   ברור לי שלעזור לאחרים לנצח את הניצחון שלהם 

                         זה דבר הרבה יותר גדול"
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מכתב לחתן ולכלה
ולכל זוג שרוצה להרגיש כחתן וכלה.

לרגל חתונת בתי שנערכה השבוע, אני שולחת מכתב 
לבני ובנות ישראל, העומדים להינשא ולכל זוג שרוצה 

לחדש את נישואיו, מבחינה רגשית ורעיונית. 

בעוד זמן קצר תזכו להינשא ע"י חופה וקידושין.
אתם סופרים את הימים ומצפים איש לרעותו. 
גם בין פסח לעצרת, ספרו בני ישראל את הימים 

לקראת מתן תורה, שהוא יום הנישואין בין 
הקב"ה לכנסת ישראל, ע"י התורה, שהיא 

הכתוּבה. בקריאת הכתובה תחת החופה, 
נכרתת הברית בין החתן - הקב"ה, ובין 

הכלה - כנסת ישראל.
במעמד זה, מתחברים הדוד והרעיה. 

לאחר הקידושין נערך חוזה הנישואין, 
הכתובה, בו מתחייב החתן לכלתו, כמו הקב"ה 

לעם ישראל, ומצד שני, גם ללא התחייבות, הכלה 
)וכנסת ישראל(, רוצה לשמור אמונים ולחיות מתוך 

שותפות ועזר הדדי.
מצהירים אתם, על שאיפתכם, תחת החופה החופפת 
עליכם, לבנות יחדיו את בית ישראל, מתוך האהבה 

והשמחה הגדולה.
החופה, היא "הנחת אבן הפינה" לנישואיכם. במעמד 
כזה, ישנה שמחה רבה וסעודה כיד המלך והצהרת 

המטרות של הבניין המתוכנן להיבנות.
למחרת שמחת הנחת אבן הפינה, מתחילה העבודה 
לקראת הקמת הבניין, לפי התכנית שתוכננה מראש. 
כלי חפירה הופכים את האדמה ואח"כ מתחילים לבנות 
את יסודות הבניין. זוהי עבודה מתמדת שבמהלכה 
מתגלים קשיים שלא צפינו מראש. לאחר בנייתם 
הקשה של היסודות, גם מכסים אותם, ואיש אינו 
רואה אותם בהמשך. אך בלעדיהם אי אפשר 
לבנות את קירות הבית ובודאי גם לא 
לקשט אותו. כך גם בנישואין. לאחר 
שבעת ימי המשתה מתחילים החתן 
והכלה  בבניית יסודות הבית הפנימי 
שלהם. תחילה העבודה הזוגית. ישנם 
גילויים שלא ידענו ולא ראינו על בן/בת 
הזוג. יש אכזבות ומשברים לצד ההפתעות 
וההסכמות. העבודה היסודית הזאת, היא הקמת בניין 
חייכם, על פי המטרות שהגדרתם לעצמכם, מתוך 

חלומותיכם המשותפים.
זיווגכם מאת ה', והתהוותו מהר סיני. לכן – היכולת 
לחיבור אמיתי קיימת ביניכם. אלא שגילויה והוצאתה 
מן הכוח אל הפועל, עבודה גדולה היא ולימוד היא 

צריכה.
כדברי הרב וולבה זצ"ל : "כי אמנם החוטים הדקים 

ההולכים ומתרקמים בין חתן וכלה, הינם מיתרים 
המנגנים את קולות השכינה מהר סיני. כי כזה הוא 
היחס בין איש לאשתו אם הם זוכים! ומתהווה קשר 
פנימי ביניהם, הכולל גם את הקב"ה, שהרי שלושה 

שותפים באדם...")עלי שור א (.
כיועצת וכמדריכת זוגות, אני רואה בהכנה לקראת 
עבודת הבניין של הנישואין, השראת שכינה בבית 
החתן והכלה, כדברי הרב )שם(: "ומהי מצות חתן 
וכלה - מלבד מה שיש בה גמילות חסד לחבבה על 
בעלה, אם לא זו - להיות מן העוזרים להוריד את 
השכינה לתוך הבית הנוסד זה עתה, שהרי אין השכינה 

שורה אלא מתוך שמחה" )ברכות ל"א א(.
מאחלת לכם שנה ראשונה יעילה שמחה ומרגשת,  
בבניין יסוד ביתכם, בדרך להגשמת חלומותיכם. 
כשתרגישו קשיים, דעו שאתם עובדים ובונים ופותחים 
את ביתכם-עצמכם, לקבלת שכינה ביניכם. כך תעמיקו 
ביסודות אהבתכם, שהיא היסוד לבניית דור ההמשך 
בעם ישראל. בכך אתם מקרבים את הגאולה הפרטית 
שלכם וגם את הגאולה הכללית של כלל ישראל.    

מזל טוב!

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

זיו הפרשה
הרב זיו רוה

עיוני עומק בשפה בהירה
מתוך פרשת השבוע

 להזמנות:0526-789565

המשך המאמר של הרב זיו רוה מעמוד 4<

הכל מתנהל על פי המשחק הדמוקרטי. אם חוקי 
המשחק לא היו משפיעים כל כך על חיינו זה היה יכול 
להיות דווקא משחק נחמד ומותח, כמו מונופול, אך 
מדינתנו האהובה נעשתה משועבדת להוראות משחק 
שיש בו מעלות בצד הרבה כשלים ותקלות. הבעיה 
הכי מהותית במשחק הדמוקרטי היא שבאופן מובנה 
ומוצהר לא ריבונו של עולם קובע את המדיניות, אלא 

החלטת הרוב. סולם הערכים האלוקי נעשה למעין 
אינטרס של הדתיים במערכת קבלת ההחלטות. השדר 
הוא שיש כאן משחק כפוי שאין להרהר אחריו, בבקשה 
אל תפריע ונסה להשתלב, אחרת תישאר בלי כלום. 
פעם אתה מרוויח, פעם אתה מפסיד, פעם המדיניות 
נוחה לך, פעם ינגסו בך בלי רחמים, כי משחק זה 

משחק, בבקשה להפסיק לריב. 
 רבים נוהגים לבקר את התנהלות השחקנים, אך לא 
נותנים דעתם כי עצם המשחק הדמוקרטי יוצר בהכרח 
דפוסים מסוימים של התנהגות. צריך לצבור כוח 
ופופולריות, הקשרים בין השחקנים אינם מושתתים 
על אהבה ואמון אלא משרתים אינטרסים. לא צריך 
להיות חכם, ישר או צדיק אלא לנצל הזדמנויות, 
להצטלם ולפרסם, ולהשמיע תדיר מה שנחמד 
לאזרחים לשמוע. במשחק, המטרה מקדשת את 
האמצעים, כאן זה לא כמו בתורה. גם אם נכנסת עם 
סל שלם של ערכים, הסל מתרוקן עם הזמן. הכנסת 
איננה בית כנסת. אתה קונה ומוכר, מוכר את הערכים 

וקונה תפקיד שר, מוכר את הקואליציה וקונה לך 
שיריון, מאיים לפרק ומקבל תקציב כפיוס. מוסר 
חלקים מארץ ישראל תמורת פרס נובל לשלום. מכור 
לי את הרבנות, ואני סוגר לך פינה בתקציב. תן לי 
את הגיור, את הכותל, ואני מוכר לך שקט תקשורתי. 
אני מכניס את האג'נדה שלי לצבא, ואתה מקבל 
בתמורה שקט בהתיישבות ותקציב לישיבות. אתה 
יכול להחדיר ערכים פלורליסטים לחינוך ולתרבות 
ובלבד שתגלה נאמנות להצבעות שלנו. יד רוחצת 

יד, שמור לי ואשמור לך. תן מספיק כסף למפלגות 
הערביות וקבלת את הקלף הנכסף של ראש הממשלה 
אפילו בלי רוב, ובלי תמיכה. האזרח הקטן ירגיש את 
זה בכיס, אבל הוא קטן, האזרח הקטן. גם אם כל יום 
יחטוף אבנים בכבישים, מה הוא כבר יכול לעשות, 
לצעוק? שיצעק. בשביל זה חלק מהמשחק הוא חופש 
הצעקה בתקשורת, משחררים ביחד לחצים, 'הכלבים 
נובחים והשיירה עוברת'. עד הבחירות הצועק יספיק 
לשכוח. נביא איזה יועץ תקשורת, קוסם, ונהנדס את 

תודעתו גם בזה.  
 למשחק, אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות, אין ערכים 
מחייבים חוץ מחוקי המשחק עצמו. אם קנית את 
הקלף החזק של בג"ץ, יצאת מלך. מערכת המשפט 
והפרקליטות הם מעל הרוב, ולא תלויים בהצבעות. 
בג"ץ, זה הג'וקר של המשחק, מעל חוקי הדמוקרטיה, 
ואין צריך לומר שמעל לתורה. ביכולתם להעמיד לדין 
אפילו את ראש הממשלה ולהוציא אותו מהמשחק. 
אתה יכול להיכנס שחקן או לבחור לצפות במשחק 

מן הצד ואז הקול שלך שווה לכל קול של בעל 
תעודת זהות כחולה, לאו דווקא יהודי. אם נכנסת 
כשחקן, קח בחשבון שפעם הציבור איתך, פעם נגדך, 
פעם התקשורת מסקרת אותך יפה, פעם לא. אתה 
משועבד לדעת ההמון ונתון תמידית תחת לחצים. 
אבל המשכורת בשמיים, יוקר המחייה אותך כבר 

לא יעסיק. 
 תכף בחירות. רוב השחקנים יעשו הכל כדי לנסות 
לשפר עמדות. מיעוטם נכנסו עם חזון ברור, לטוב 
ולמוטב. אין כאן התחייבות לכלום, אדם לאדם זאב. 
לא דומה שחקן לפני הבחירות לשחקן יום אחריהן. 
והיכן באה לידי ביטוי ההדרכה האלוהית המיוחדת 
לעם ישראל, אתה שואל? שאלות יפות יש לך. אתה 
שייך כנראה למשחק קופסא אחר ידידי, אשריך. אבל 
עכשיו כולנו משחקים את המשחק הדמוקרטי, תכף 
ישלחו לך מכתב בדואר היכן אתה אמור להצביע, 
והאמת שחשוב שתצביע עבור השחקן שהכי קרוב 
לאידאלים שאתה מאמין בהם. בינתיים, מי שמחוץ 
למשחק הוא לגמרי בחוץ, אתה מבין? יש עוד משחקים 
על המדף אבל עוד לא הגיע זמנם, או שאולי כן. 
מצד האמת, עדיף להפסיק לשחק ולהתחיל לחיות 
באמת, הלא קיבלנו הדרכה בתורה וידוע לנו איך נכון 
לאומה הישראלית לחיות, אין צורך ליצור הוראות 
אלטרנטיביות. מגיע לנו משהו טוב יותר, נקי ומלא 
בגדלות, שיבטא את טבעה האלוהי של האומה באופן 

הרבה יותר מדויק. אנחנו בדרך לשם...

הבעיה הכי מהותית במשחק הדמוקרטי היא שבאופן מובנה ומוצהר לא 
ריבונו של עולם קובע את המדיניות, אלא החלטת הרוב... השדר הוא שיש 
כאן משחק כפוי שאין להרהר אחריו, בבקשה אל תפריע ונסה להשתלב, 

אחרת תישאר בלי כלום.
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- איך מישהו בלי שיניים סובל מכאב שיניים? 
כשנושך אותו כלב...

לו גרעינים של אבטיח - אבל הוא מתחיל ב-ח'? - מה זה ירוק כמו אבטיח, אדום כמו אבטיח, יש 
חצי אבטיח...

- איך קוראים לחתול תנ"כי? ירמיאו...

שאלות בפרשהשאלות בפרשה
1. מה היה שם אביו של בלעם?

2. האם ה' הסכים מיד שבלעם ילך אל בלק?
3. מדוע האתון נטתה מהדרך?

4. מי אמר "מה טובו אוהליך יעקב"?
5. כמה מזבחות בנה בלק בכל פעם?

6. מי כינה את מי בכינוי "שתום העין"?

ה
ש

פר
 ב

ת
נו

מו
ת

ה
ש

פר
 ב

ת
נו

מו
ת

ה
ש

פר
ה

ך 
תו

מ
ת 

זו
מ

רו
ת 

נו
מו

ת
ה

ה 
מ

 ל
או

מצ

<< פרשת בלק
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

מי היה בנו של עוף, 

אבל לא ידע לעוף?
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בשבועות אלה מסתיימת לה 'עונת ברד' של 

'עלילות ארץ גושן'. צפו בפרק 'מאחורי הקלעים' 

ובפרק הפספוסים שיעלה לאתר השבוע!

המלצת השבועהמלצת השבוע

ַהָּכַרת ַהּטֹוב
ָלק ּוִבְלָעם  ר ַעל ּבָ בּוַע ְמֻסּפָ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ
ים  ָרֵאל. ה' לֹא ִהְסּכִ ל ֶאת ַעם ִיׂשְ ָרצּו ְלַקּלֵ ׁשֶ

ִלְקָלָלה, ְוהּוא ִהְכִריַח 
ְלָעם ְלָבֵרְך ֶאת  ֶאת ּבִ

ָרֵאל. ִיׂשְ

זוְֹכִרים  אי  ַוּדַ ּבְ ם  ַאּתֶ
ּפּור ִעם ָהָאתוֹן  ֶאת ַהּסִ
ֶרְך  ּדֶ ֵאַרע ְלִבְלָעם ּבַ ׁשֶ

ֶרְך ַלְחסוֹם ֶאת  ּדֶ ָלק. ַמְלַאְך ה' ָעַמד ּבַ ֶאל ּבָ
ְלָאְך,  ְלָעם. ָהָאתוֹן ָרֲאָתה ֶאת ַהּמַ ל ּבִ ְרּכוֹ ׁשֶ ּדַ
ְלָעם לֹא ֵהִבין  ְלָעם לֹא ָרָאה אוֹתוֹ. ּבִ ֲאָבל ּבִ
מוֹ  ֶרְך ּכְ ּדֶ ר ּבַ ַמּדּוַע ָהָאתוֹן ֵאיָנּה הוֶֹלֶכת ָיׁשָ
ָעִמים. ַרק  לוֹׁש ּפְ ה אוָֹתּה ׁשָ ִריְך, ְוהּוא ִהּכָ ּצָ ׁשֶ
ְלָעם ְוהּוא ָרָאה  ל ּבִ ַקח ֶאת ֵעיָניו ׁשֶ ָאז ה' ּפָ
ְלָעם ַעל  ְלָאְך הוִֹכיַח ֶאת ּבִ ְלָאְך. ַהּמַ ֶאת ַהּמַ

ה ֶאת ָהָאתוֹן. ִהּכָ ְך ׁשֶ ּכָ
ה  ּלָ ִהְתּגַ ְלָאְך  ַהּמַ ָמַתי  ֵלב:  ים  ְוָנִשׂ ּבוֹאּו 
ה ֶאת ָהָאתוֹן!  הּוא ִהּכָ ְוָקא ַאֲחֵרי ׁשֶ ְלִבְלָעם? ּדַ
ּנּו  ָלה ִמּמֶ ְלָעם ִקּבְ ל ּבִ סּוָרה ׁשֶ ָהָאתוֹן ַהּמְ
ְלָאְך ִנְגָלה ֵאָליו  ה ַהּמַ יל, ּוָבֶרַגע ַהּזֶ ּפִ ַיַחס ַמׁשְ
ה  ּמָ ְך ַעד ּכַ ר ִלְלמוֹד ִמּכָ ְוהוִֹכיַח אוֹתוֹ. ֶאְפׁשָ
ְכִפּיּות  ְלָעם ָנַהג ּבִ ִפּיּות ַהּטוָֹבה. ּבִ ֲחמּוָרה ּכְ
ְך ֵהִעיר לוֹ  י ֲאתוֹנוֹ, ְוַדְוָקא ַעל ּכָ ַלּפֵ טוָֹבה ּכְ

ַהְתָחָלה. ְלָאְך ּבַ ַהּמַ
יר  א ַנּכִ ע, ֶאּלָ ִבְלָעם ָהָרׁשָ ֲאַנְחנּו לֹא ִנְהֶיה ּכְ
ַעִין  ל ּבְ ּכֵ ִטיב ָלנּו, ְוִנְסּתַ ּמֵ טוָֹבה ְלָכל ִמי ׁשֶ
ל ַאְבָרָהם  ַתְלִמיָדיו ׁשֶ ִציאּות, ּכְ טוָֹבה ַעל ַהּמְ

ָאִבינּו.
ישי, ערוץ הילדים
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לצבא,  לממשלה,  למדינה,  שזכינו  אשרינו 
לכלכלה. אך כמובן, לא די בכך. לפני הכול ומעל 
הכול ובתוך הכול, יש צורך בנשמה. והנשמה היא 
האמונה, הרוח, המוסר, החינוך הטהור. והיהלום 
שבכתר של אותו חינוך טהור הוא: האולפנות.

כולנו מכירים אותן כבר עשרות שנים, דרך עשרות 
אלפי תלמידות. מקום של טהרה, של אמונה, 
של חברה, של תורה, של שמחה, של אהבה. 

אשרינו שזכינו.
והנה עתה קם מאן דהוא, ומגמתו להשמיץ אותן, 
ולהציגן כמקום של הטרדה של בנות. כמובן, זה 
מצג שווא, לא באנו מן הירח, אלא מכירים היטב 

את המציאות די והותר.
אנו רגילים לשמוע יום יום שקרים ודיבות, ולו 
השבנו לכולם, אין אנו מספיקים. אבל הפעם, 
בגלל כבוד האולפנות, שרבים רבים מאתנו חבים 

להן כל כך, - יש חובה למחות.
קודם כל, אחרי המהפכה הביקורתית, עלבון הוא 
לאינטליגנציה האנושית לקבל דבר בלי הוכחות 
מוחלטות, אלא מערּפלים מפוקפקים. כמובן, אין 
זה משכנע את חופרי הביבים השייכים לוועד 
למען חיפוש מומים אצל אחרים. הנאה סדיסטית 

היא להם ללכלך ולהשמיץ.
שנית, גם אם יתגלה שבזמן מן הזמנים ובמקום 

מן המקומות, התבצע דבר נורא ומביש, הרי יש 
להיזהר מאוד מהכללות. אנו היהודים, כל כך 
סבלנו מהן לאורך גלותנו, שהיה הגיוני וישר 
לחשוב שנחלצנו ממחלה ממארת זו. אכן, לכל 
כלל יש יוצאים מן הכלל, ויש גם יוצא מן הכלל 

המאשר את הכלל.

אני מרחם על בוַמְרֶשה Beaumarchais, אשר 
ביצירתו 'הסּפר מסביליה', הכניס קטע שנקרא 
ההשמצה, שגם מופיעה באופרה של רוסיני, כי 
על אף כשרונו המרשים, הנה קטע זה היה מחוויר 

לעומת השפל החדש הזה.
נזכה כולנו ללמוד שמירת הלשון ולקיימה כמובן. 

על סדר היוםהיהלום שבכתר: האולפנות
 הרב שלמה אבינר

המינות הפקירה את המשפט, תקעה עצמה במדת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם 
והורסתו. ומתוך עקירת יסוד המשפט מתוכנו ה-אלהי תופסת אותה הרשעה היותר מגושמת, ובאה 

בזוהמא לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים, 
ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים ועמק רעה של טומאת שפיכת דמים, מבלי להמיש את העול מעל צואר 

האדם. אמנם עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם אור ד', אשר יגלה על ידי משיח א-להי יעקב 
והוא ישפט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. שמונה קבצים ה, צח

סוד מדרש התולדות 
אדם הראשון וחוה

כרך תשיעי מסדרת שיחות 
הרב יהודא ליאון אשכנזי 

(מניטו) - בה דן הרב זצ"ל 
במאפייני ובנטיות הזהות 

האנושית, בתקופה של 
חידוש הממד האוניברסלי 
של הזהות העברית בארץ 

ישראל.
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www.ChavaBooks.co.il :או באתר החדש

3

02-9973168

 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


