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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 

יום פתוח
יום ראשון הקרוב 

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

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

מלגות מפתיעות! 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 19:06 ת”א 19:24 חיפה 19:18
מוצאי שבת: י-ם 20:25 ת”א 20:27 חיפה 20:28

משה מצווה ע"י השי"ת "ָצרור את המדינים, והכיתם אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר ִנּכלו לכם 
על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחותם, )במדבר כה יז-יח(. במה צררו את ישראל? שהפקירו 
בנותיהם לזנות, כדי להטעותם אחר עבודה זרה. ואכן השי"ת מצווה את משה קודם כניסתם לארץ: "נקום 
את נקמת בני ישראל מאת המדיינים... אחר תיאסף אל עמיך" )במדבר לא ב(. אף על פי ששמע שמיתתו 
תלויה במלחמה זו, עשה משה בשמחה ולא אחר – וארגן את הצבא למלחמה ככתוב "היחלצו מאתכם 
אנשים לצבא, ויהיו על מדין לתת נקמת ד' במדין" )במדבר לא ג( – כי העומד כנגד ישראל כאילו עומד 
כנגד הקב"ה. ואכן במלחמת מדין ניצחו ישראל ככתוב "ויצבאו על מדין כאשר צוה ה' את משה ויהרגו 
כל זכר" )לא ז(, ובכל זאת משה כועס על המפקדים ככתוב "ויקצף משה על פקודי החיל... ויאמר אליהם 
משה החייתם כל נקבה הן ֵהּנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בד' על דבר פעור ותהי המגפה 
בעדת ד' " )יד-טז(. ומה היה דבר בלעם? אפילו כל האומות שבעולם יהיו נגד ישראל, הם לא יוכלו להם, 

אלא בזימה )ע' רש"י שם, סנהדרין קו(.

נכון לעכשיו, בכניסתנו לארץ ישראל נלחמנו שני סוגי מלחמות – מלחמת יהושע לכיבוש הארץ, והמלחמה 
הקודמת לה - מלחמת מדין שהיא מלחמה נגד עצתו של בלעם הרשע, שמטרתו להחליש את עם ישראל על 
ידי תרבות הזימה שתתפשט בו ח"ו. כך גם היום. אנו צריכים להילחם בשתי החזיתות הללו. החזית האחת, 
כנגד אויבינו הבאים עלינו לכלותנו. לצורך זה עלינו להיות חזקים, מלוכדים ומאוחדים – ִעם צבא חזק 
וכלכלה חזקה. והחזית השניה היא חזית החינוך והתרבות – להעמיד מול תרבות הזימה של בלעם הרשע, 
את תרבות ישראל. לחולל שינוי תרבותי וחינוכי במדינה ובחברה, לגרש את החושך על ידי ריבוי האור - אור 
של אהבה, אור של אמונה ואור של צניעות, אור של טהרת הלב, טהרת העיניים, טהרת המשפחה. ומתוך 
כך נזכה שיתקיימו בנו דברי הנביא יחזקאל: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם... ונתתי לכם לב חדש 

ורוח חדשה אתן בקרבכם" )לו כה-כו(.
בציפייה לישועה השלמה      

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

בס"ד • כ"ג תמוז ה'תשפ"ב שבת פרשת מטות • גליון 1368 • נא לשמור על קדושת הגליון

יהדות באהבה

 עולם הבא מתוך העולם הזה
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / עמוד 4

איש הפלאים
בשביל הנשמה הרב ליאור לביא / עמוד 4

להשיב את העיר עכו לתפארתה 
הרב יעקב דנה ראש ישיבת חיי עולם - מרכז העיר עכו / עמוד 3

באהבה ובאמונה ננצח

מחופי ברזיל אל 
עולם התורה: 

ראיון עם עידו כהנא 
אבנר שאקי / עמוד 5
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העמק דבר לפרשה
 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

ברכות לרב חגי לונדין 
לרגל התמנותו לראש ישיבת ההסדר בחולון 

 בוגרי יב שמעוניינים ללמוד שנה הבאה בחולון 
מוזמנים להתקשר ל0545753771

על כל יום מימי הבריאה )פרט לשני(  נאמר שבעיני ה' הוא 'טוב', ואילו על 
יום השישי נאמר 'טוב מאד'. מדוע טוב מאד? כי בו נברא היצר הרע )ב''ר 
ט, ז(. הרי זה  פלא! מה כל כך 'טוב מאד' ברע? עלינו לדעת שהרע הנו חלק 
בלתי נפרד של הטוב. יתרה מזו, הטוב והרע מעורבבים תמיד זה בזה, אין 
טוב 'טהור' שלא מעורב בו מעט רע ואין רע מוחלט, שלא טמון בו מעט 
מהטוב. הרי מהות הטוב היא ההטבה, וכל מציאות של הטבה שייכת רק 
כשיש חסרון, כשיש רע, יוצא אפוא שלא ניתן להבין את מהות הטוב ללא 
מציאות של רע. וכן כל מציאות של רוע יכולה להתעלות לטוב, ומכך משמע 
שכבר כעת גנוזים בה גרעינים של טוב. כמובן, אין זה אומר שיש לנטות לצד 
הרע חלילה, אלא להפך, יש להתנגד לרע, להילחם בו ולנצח אותו, כי כך 
ציוה ה' וזהו תפקידנו הנכון ביחס לרע. עד כמה שזה ישמע מפתיע, הרע 
בעצמו מעוניין בהשמדתו ושמח על כך. חז''ל ממשילים זאת למלך שרצה 
לנסות את בנו האהוב, וציוה על אשה פרוצה לפתות אותו. רבי שניאור זלמן 
מלאדי מסביר )תניא פ''ט( שאותה אשה בעצמה, אף שמצד אחד מעוניינת 
לעשות את דבר המלך בצורה המיטבית ביותר, בד בבד אין היא מעוניינת 
שבן המלך האהוב ייפול, והיא עצמה מקווה שיצליח להתגבר על הפיתוי, אז 
יזכה לקבל מאביו את כל הטובות. החלוקה בין טוב לרע היא חלוקה מלאכותית 
הנובעת מתפיסה פירודית, ובשורש, מקורם בעץ אחד. לכן, יש מקום לרע, ויש 
להשתמש בו בצורה נכונה כדי לעבוד את ה'. למשל – לכעוס ולשנוא את 
הרשעים זהו שימוש במידות 'הרעות' שלנו לעבודת ה', קנאת סופרים מרבה 
חכמה, והליצנות משמשת אותנו למלחמה בעבודה זרה. צדיקים שזיככו את 
מעשיהם, יודעים כיצד להעלות את הרע ולהשתמש בו לטוב בצורות נעלות. 
אם כן, מדוע הרע מכונה 'טוב מאד'? כי רק על ידי הרע יכול הטוב להתקדם 
ולגדול, ואינו נשאר סטטי. הדריכה במקום, היא עצמה הרע, והאפשרות של 
הטוב להשתלם ולהשתכלל ולאמץ לחיקו את כל המטמונים הקבורים תחת 

מעטה הקליפות וההסתרות, היא טוב מאד.

בסוף פרשת מטות אנו לומדים על פרשת בני גד ובני 
ראובן וחצי שבט המנשה. כאשר מתקרבים לארץ 
ישראל ישנם שניים וחצי שבטים שאינם מעוניינים 
להיכנס לעבר הירדן המערבי. הסיבה הרשמית היא 
עקב הפוריות של חבל הארץ הזה. מעבר לבעייתיות 
של נטישת המערכה על ארץ ישראל, חז"ל גם שמים 
לב שהניסוח בו משתמשים בני גד ובני ראובן הוא 

ניסוח שמקדים את הרכוש לנפש: "נבנה גדרות צאן למקננו וערים לטפנו". 
משה רבנו מתקן אותם ומבהיר את סדר העדיפות הנכון: "בנו לכם ערים 
לטפכם וגדרות לצאנכם"; אולם מכל מקום זוהי העמדה הנפשית שאיתה 
מתחילים בני גד ובני ראובן את ההתיישבות בארץ -  עמדת נפש חומרנית 
שרואה ברכוש את העיקר. מכיוון שכך, בהמשך הפרשה מצווים בני ישראל 
בחלוקת ערי מקלט. לאחר כיבוש הארץ, ערי המקלט, מקום מפלטם של 
הרוצחים בשגגה, מחולקות ביחס של שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי 
ושלוש בעבר הירדן המערבי. לכאורה זהו יחס לא פרופורציונלי; בעבר 
הירדן המערבי יושבים תשעה וחצי שבטים, ואילו בעבר הירדן המזרחי רק 
שניים וחצי; - אולם, אומרת הגמרא, בעבר הירדן המזרחי 'נפשי רוצחים' - 
יש הרבה רוצחים. כאשר אדם מפתח עמדה נפשית חומרנית ואגואיסטית, 
עם הזמן הוא מפתח זלזול ברכוש של האחר, ועם הזמן גם זלזול בחייו של 

האחר, מה שמביא לגרימת מוות ברשלנות. נקודה למחשבה.
לדבר תורה מצולם שבועי נא לשלוח וואטסאפ ל0545753771

מדברים אמונה
בין טוב לרע הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

סדר עדיפויות מדוע מכונה הרע 'טוב מאד'?

אורות הפרשה
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

מדיני תשעת הימים 
א. לבישת בגדים מכובסים: בתשעת הימים אין 
לובשים בגד מכובס. הספרדים נוהגים כך רק בשבוע 
שחל בו תשעה באב )תקנ"א, ג(. השנה תשעה באב 
חל בשבת ונדחה ליום ראשון. רבים מהספרדים 
מקילים וסוברים שהשבוע לפני אינו מוגדר כשבוע 

שחל בו )עיין שו"ע תקנ"א, ד(, ויש שמחמירים. 

אפשר להקל במקרים הבאים: כאשר לבש את הבגד 
לפני תשעת הימים למשך זמן קצר )ורצוי שכמה ימים קודם, יחליף חולצות 
בצהריים, כך שיהיו לו חולצות שלבש חצי יום(, לבנים )תחתונים וגופיות( 

ולכבוד שבת.

ב. רחיצה: רחיצה אסורה בתשעת הימים, והספרדים נוהגים כך רק בשבוע 
שחל בו תשעה באב )תקנ"א, טז(. אומנם, במציאות שלנו הרחצה איננה 
לתענוג אלא לניקיון, ואפשר להקל במקלחות. אולם: יצמצמו בכמות 
המקלחות, באורך המקלחת ובאופי המקלחת )מים קרים או פושרים, 
וללא תכשירים מענגים(. השנה, בערב שבת חזון, יש להתרחץ לכבוד 

שבת בפושרים. 

ג. טיולים: בתשעת המים ממעטין בשמחה, ולכן יש להימנע מהליכה לים 
או לטיולים )ובמקרים חריגים יש להתייעץ עם מורה הוראה(.

ד. בתשעת הימים אין אוכלים בשר. אולם, בסעודת סיום מסכת מותר 
)רמ"א, תקנ"א, י(. 

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

ה' מצוה את משה לנקום נקמת בני ישראל במדין ואחר-כך יאסף אל עמיו. 
מדוע היה חשוב כל-כך שמשה רבנו ישתתף במלחמה הזו? מסביר הנצי"ב 
כי מבואר במדרש רבה, שיש כאן בחינה של "ישמח צדיק כי חזה נקם... 

ורצה הקב"ה להנות את משה".
טעם נוסף, מסביר הנצי"ב, שמקום או מאורע, שבו נענש אדם בגלל חטא, 
צריך השתדלות מרובה להינצל מעונש בשעת סכנה, כפי שראינו במלחמת 
העי, שגם אחרי שה' התרצה ליהושע וציווה אותו ללכת למלחמה, והבטיח לו 
שיעשה לעי כמו שעשה ליריחו, בכל זאת ציווה אותו גם לעשות השתדלות 
מצידם, ולשים מארב לאנשי העי מאחור. מדוע? והרי אין מעצור ביד ה' 
להושיע גם בלי העצה הזו? אלא כיון שהמלחמה היא במקום שחטאו, זהו 
מקום מסוכן יותר, וחלק מהלוחמים עלולים להינזק, לכן היה צורך בעצה 
ותחבולה. כך גם בחטא שחטאו ישראל בבעל פעור ובנות מואב, היה החטא 
הזה מקטרג עליהם, ומובא במדרש שכל שנה באותו זמן שחטאו ישראל 
בבנות מואב, עולה בית פעור למעלה ומקטרג על עם ישראל, וכשהוא רואה 
את קברו של משה הוא חוזר ושוקע. לכן כיוון שבני ישראל היו בסכנה שכמה 
מהם יינזקו, היה צורך שדווקא בחייו של משה תהיה המלחמה שכן תפילתו 

וזכותו מגנים מאוד על עם ישראל...
משה מבין את המסר בדברי ה', וקורא ללוחמים להיחלץ למלחמה ואומר 
"ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין". משה מבין שצריך לניצחון הרבה זכויות, 
ולכן הוא מוסיף מעצמו עצות ואומר להם שיחלצו מתחילת ההגעה למלחמה 

לנקום נקמת ה' במדין וכך תהיה, "המצווה לשמה מתחילת המעשה, שכל
המשך המאמר בעמוד 6 <

מלחמות ה' בתפילה ותחבולה
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בפרשה שלאחר מלחמת מדיין, כאשר עם ישראל 
זוכים בביזה מהמלחמה, יש ציווי אלוקי לחצות 
את המלקוח בין תופשי המלחמה לבין כל העדה1. 
מהו מקור הציווי לחלק? ואולי הלוחמים, כשכר 

מלחמתם, צריכים לקבל את כל השלל?  
חלוקת שלל המלחמה התחילה כבר אצל אברהם 
אבינו במלחמת המלכים, שנתן חלק בביזה ל'ענר 
אשכול וממרא'2, אשר ישבו על הכלים ולא היו 
במלחמה. וכן ביתר תוקף אנו מוצאים בדוד המלך 

בחזרתו ממלחמת עמלק, היה דיון על אותם 
אנשים שלא היו בעומק המלחמה, 

ר־ "ַוָּיבֹא ָדִוד ֶאל־ָמאַתִים ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשֽ
ִׁשיֻבם ְּבַנַחל  ִּפְּגרּו ִמֶּלֶכת ַאֲחֵרי ָדִוד ַוֹּיֽ
ְצאּו ִלְקַראת ָּדִוד ְוִלְקַראת  ַהְּבׂשֹור ַוֵּיֽ
ָהָעם ֲאֶׁשר־ִאּתֹו ַוִּיַּגׁש ָּדִוד ֶאת־ָהָעם 
יׁש־ ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשֽלֹום, ַוַּיַען ָּכל־ִאֽ

ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו  ָרע ּוְבִלַּיַעל ֵמֽ
ִעם־ָּדִוד ַוּיֹאְמרּו ַיַען ֲאֶׁשר ֹֽלא־ָהְלכּו ִעִּמי 

י־ִאם־ִאיׁש  ָלל ֲאֶׁשר ִהַּצְלנּו ִּכֽ ֹֽלא־ִנֵּתן ָלֶהם ֵמַהּׁשָ
כּו." הכתוב מראה את  ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוֶאת־ָּבָניו ְוִיְנֲהגּו ְוֵיֵלֽ
אותם המפרידים בין הכוחות כאנשי רע ובליעל, 
ודוד המלך מלמדם שאין זו דרכם של צבא ישראל: 
"ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֹֽלא־ַתֲעׂשּו ֵכן ֶאָחי ֵאת ֲאֶׁשר־ָנַתן ה' ָלנּו 
נּו, ּוִמי  ת־ַהְּגדּוד ַהָּבא ָעֵלינּו ְּבָיֵדֽ ַוִּיְׁשמֹר אָֹתנּו ַוִּיֵּתן ֶאֽ
ִיְׁשַמע ָלֶכם ַלָּדָבר ַהֶּזה ִּכי ְּכֵחֶלק ַהּיֵֹרד ַּבִּמְלָחָמה 
ּֽוְכֵחֶלק ַהּיֵֹׁשב ַעל־ַהֵּכִלים ַיְחּדו ַיֲחֹֽלקּו"3 וישימה 

דוד לחוק במערכות ישראל. אם כן צריך להבין 
מה כח עוצמתם של ישראל במערכת המלחמה? 
ההבנה היא שניצחון המלחמה תלוי בכולם, גם 
באלה שנמצאים בעורף שבזכות תפילתם ותורתם 
וזכותם, מנצחים הלוחמים בעומק המערכה. לפי 
פירוש המלבי"ם "מלחמת ישראל וניצחונם אינו 
ע"י כוחם וגבורתם, רק ע"י זכותם בהשגחת ה' 
הלוחם בעדם, עד שאין הבדל בין הלוחם ובין היושב 
על הכלים ומתפלל"4. ואם נשאל עד כמה משפיע 
העורף על הלוחמים בשטח? מוצאים אנו 
ביתר תוקף במלחמות בארץ ישראל; 
במלחמת העי, שבה עכן מועל 
בחרם בכיבוש יריחו ולוקח אדרת 
שנער וכסף וזהב, מתים בגללו 
עכן  אנשים5.  וששה  שלושים 
מספר ליהושע שגם במלחמות 
אחרות, בימי משה, הוא לקח בסתר 
ולא קרה כלום- "כזאת וזאת עשיתי" 
ונשאלת השאלה: מה השוני? התשובה לכך 
היא שרק בארץ ישראל יש יחס עמוק בין העורף 
ללוחמים: "אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי 
שמעון: לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו 
ישראל את הירדן"6. כלומר גם דברים שנעשים 
בסתר משפיעים על לוחמינו במערכה מהרגע 
שנכנסנו לארץ. "והנה במה שנענשו כולם על 
חטא עכן - בזה נוכחו לדעת שכל הקהל כולו הם 

כאיש אחד, מה שעד כה לא ידעו על זה בפועל. 
ע"כ בראשונה חשבו שייתכן הכיבוש מבלעדי 
הכלל, אך אח"כ כשנענשו כולם על חטא היחיד 
נאמר להם "קח עמך את כל עם המלחמה", שהרי 
לא ייתכן שהכיבוש רק מצד הכלל כולו"7. בארץ 
ישראל אנו הופכים להיות גוף אחד "ּוִמי ְכַעְּמָך 
ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ"8. והערבות בארץ ישראל 
היא דבר חי ונושם. וכל זאת מתוך מבט "ִּכי ה' 
יְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך  ֱאֹלֶקיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהִּצֽ
ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש"9; ובאחדות מתגלה יותר 
כבוד ה'. ומכאן ההבנה שהניצחון תלוי בכולם, 
שהמחנה כולו הוא כמקדש. וכן כל חייל הוא שליח 
של כל עם ישראל, ותפילותינו וזכויותינו נדרשות 
לו בעומק המלחמה כיד ארוכה. ומי שבמחנה 
שהוא כמו לב, צריך לתת כוחות חיים ואמונה, 
וזה המבט של ארץ ישראל, להראות שלכל אחד 
מעם ישראל יש קשר לניצחון במלחמה במקומו 
ובתפקידו "וחצית את המלקוח" במלחמה, כי 

כולנו חצי מדבר אחד שלם. 
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פרשת נדרים מחדשת חידוש גדול. בתורה רמ"ח 
מצוות עשה ושס"ה לא תעשה. כל מצוה מכוונת 
במדויק להוציא אל הפועל בחינת קדושה מסוימת 
שקיימת באדם ובעולם, וכל המצוות יחד מגלות 
קדושה כללית, מעלות את האדם והעולם אל 
המעלה העתידה שלהם. הכל מאוד מכוון ומדויק.

בפרשת נדרים חידוש - אדם נודר נדר ויוצר איסור 
חדש מדאורייתא. כמובן רואים כאן מה כוח הדיבור 
של אדם מישראל, אבל יש לשאול - מדוע ניתן 
לאדם כוח כזה? הרי איננו יודעים לכוון לסדרי 
הקדושה, מדוע לרצון פרטי של האדם יהיה תוקף 

של תורה?
עונה הרב - ישנן המצוות הכלליות 

נקודת האמונה הטבעית  וישנה 
והרצון הטוב המיוחדים לכל אדם. 
האדם מחויב בראשונה בטוב 
הכללי שבמצוות, אבל התורה 
לנקודת  חשוב  מקום  נתנה 
האמונה הטבעית, ליושר הפנימי 

שמונח בלב האדם.
באדם יש זמנים רגילים, ויש זמני 

רוממות מיוחדים שבהם האדם עומד 
בנקודת עומק שממנה הוא רואה את חייו בגודלם 
ובאמיתתם. הנדר הוא נתינת כוח באדם להמשיך 
לזמנים  גם  בכוח התורה,  הגודל,  נקודת  את 

הרגילים.

אל ראשי המטות
פרשת נדרים נאמרה לראשי המטות. מדוע? 
השבטים, אומר הרב, הם הגוונים והאברים השונים 
בחיי האומה. גם בירושת הארץ אומרת התורה 
"ולא תיסוב נחלה ממטה אל מטה" לכן דווקא 
ביטוי הטוב המיוחד לאדם נאמר לראשי השבטים.

להשיב את העיר עכו לתפארתה
כיפי דעכו

השבת שבת מיוחדת. מכון מאיר כמשימה לאומית 
בא כולו למערב עכו. עכו המערבית כפי הנראה היא 
החלק הוותיק של העיר שבה התחדשו כמה 
סוגיות בגמרא, בה היו הרמב"ם הרמב"ן 

בעלי התוספות הרמח"ל ועוד.
רבי אבא הוא מחדש מבט הקץ 
את  הארץ  בנתינת  המגולה 
פרותיה בעין יפה לעמי ישראל 
כי קרבו לבוא. בעכו היה רבי 
אבא מנשק את הסלעים לבטא 
את אהבתו לסגולת הארץ, גם 
במקום שאין חיובי מצוות. באהבה 
הזו חותם רבי יהודה הלוי את ספרו 
בפסוק "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה 
כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה 

יחוננו".
היום מערב עכו היא אחת מנקודות המבחן לעם 

ישראל, אחרי עשרות שנים של הידרדרות דמוגרפית, 
ובתי כנסת רבים שנלחמים על קיומם, ב"ה מתחיל 
מהלך שבו הולכים ומתקבצים משפחות, אברכים 
ובחורים, ובית המדרש והתלמוד-תורה הולכים 
ונבנים. עם ישראל נקרא לבוא בהמוניו ולהחזיר 

את העיר לתפארתה.
העיר עכו מקבלת בברכה את המכון ורבניו, ועיננו 
נשואות בתפילה שיצטרף אור השבת הזו לאור 
גדול של תורה ושיבת ישראל לארצו, שילך ויאיר 

ברחבי ארצנו כולה ובעירנו האהובה.

איש כי ידור נדר

מכון מאיר מחזק ומתחזק 
עם תושבי עכו 

בהמשך למסורת רבת שנים של 
מכון מאיר, יוצאים בשבת 'מטות' 
כל תלמידי המכון והאברכים עם 
הרבנים ומשפחותיהם להתארח 
בעיר עכו במטרה להתחזק ולחזק 

את הציבור. 
במשך השבת ימסרו רבני המכון 
שיעורים בבתי הכנסת הרבים 
וייפגשו עם התושבים לענג את 

השבת. 
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"וחצית את המלקוח" כמעשה ייחודי של צבא ישראל
הרב אשר בוחבוט
ר"מ במכון מאיר

הרב יעקב דנה ראש ישיבת חיי עולם - מרכז העיר עכו
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עולם הבא מתוך עולם הזה
משנה שלמה יש לנו שמבררת באר היטב את 
היחס לעולם הזה ולעולם הבא. רבי יעקב אומר על 
העולם הזה: "התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס 
לטרקלין"1. העולם הבא הוא טרקלין, היכל גדול 
ואדיר, קילומטרים, והעולם הזה הוא חלק: פרוזדור. 
כל בר דעת שאינו מסלף דברים צריך להבין ולראות 
שפרוזדור וטרקלין אינם ניגודים זה לזה. באופן רגיל, 
פרוזדור וטרקלין הם בבניין אחד. מתוך הפרוזדור – 

יש המשך לטרקלין. הם שייכים יחד לארכיטקטורה 
אחת. כמובן, התכלית היא הטרקלין, כל אחד 

מבין זאת, אך הם צריכים להיות יחד בקשר 
אחד, בסדר חכמה אחת, בסידור אחד. יש 
הארה חשמלית מהטרקלין לפרוזדור. 
הטרקלין מואר במיליוני אורות חשמליים. 

האם האור הגדול, הקדוש, הפנימי והאלוקי 
אינו מאיר את הפרוזדור? הפרוזדור מואר 

במובן נורמאלי ואמיתי בזעיר אנפין מתוך האור 
הגדול, המקורי והאדיר של הטרקלין, של הְפנים. 
מתוך הפנים הגדול נמשך אור שמדריך ומאיר את 

הנתיבות ומסדר את הפרוזדור. כך יש להבין את יחס 
העולם הזה והעולם הבא: העולם הזה הקטן נמשך 
ומואר באור עולם הבא. "אשרי אדם עֹז לו בך"2 
שהוא מחזיק ומברר את החשבון, ומתוך כך מביא 
ערך, חשיבות והצלחה לכל ענייני העולם הזה. זו 
המנה הראשונה, ואחר כך יש בירורי דברים מפורטים.

 העולם הבא הוא לעילא ולעילא. במשנה הבאה 
של דברי רבי יעקב כתוב: "יפה שעה אחת בתשובה 
ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא". 
צריך לשים לב ולהתבונן במה שאומרים 
פה. זה דבר נורא ואיום. עולם הזה הוא 
גשמי, מאוס ומזיק, ואילו עולם הבא, עולם 
הנשמות הוא "כעצם השמים לטֹהר"3, 
שכינה, מחיה ונחמד. לא נאמר רק 'עולם 
הבא', - אלא "חיי העולם הבא", חיוניות 
העולם הבא, אצילות, אבירות, אדירות. ואמנם 
באים חז"ל, המדריכים שלנו, ואומרים: "שעה אחת של 
תשובה ומעשים טובים בעולם הזה". מהם "תשובה 
ומעשים טובים"? - חיים נורמאליים אידיאליים כמו 

שאדם צריך להיות ולחיות כהוגן בעולם הזה. מציאות 
חיים שלמים, טובים, בריאים והגונים בעולם הזה, 
יפה יותר מכל חיי העולם הבא. האם יש כאן שלילת 
עולם הזה? לא. יש כאן רוממות לעילא לעילא, 
ששעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, 
שקולה לעומת כל חיי העולם הבא. כל האושר הגדול 
והישיבה של מעלה שיהיו בכל חיי העולם הבא, 
מתחיל באמת בעולם הזה הבריא והטוב, הקדוש 
והטהור, "בכל דרכיך דעהו". כמובן צריך להיזהר 
מעולם הזה של רשעות, טיפשות ובהמיות. העולם 
הזה צריך להיות מואר באור עולם הבא, בטהרה, 
בקדושה, בבריאות, בנורמאליות ובאידיאליות. 
תלמיד חכם נקרא דבק בעולם הבא כאשר הוא 

משוכלל בתורה ומצוות בעולם הזה	.

  אבות פרק ד’ משנה ט"ז.. 1
  תהלים פ"ד ו’.. 2
  שמות כ"ד י’.. 3
  ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק י"ז עמ’ 243-4.. 	

 הרב דוד לנדאו

ספר קומיקס מיוחד 'הרצל – אם תרצו 
אין זו אגדה', המיועד לילדים גדולים ואף 
לבוגרים, מגולל בקצרה את סיפורו של 
חוזה מדינת היהודים – בנימין זאב הרצל על 
תלאותיו, ייסוריו, לבטיו, משבריו ותקוותו 
הבלתי מתפשרת לעורר לתחייה את העם 
היהודי לשוב לארצו ולמולדתו. כאשר 
בננו הקטן היה מבקש בכל פעם שאספר 

לו עוד פרק מן הספר, מצאתי את 
עצמי לא פעם נשבר עד דמעות 
כשעוד ועוד דלתות נסגרו בפניו 
של הרצל. וכפי שכתב בעצמו: 
"אך התקפותיהם של מתנגדי 
היהודים מעוררים בי הרהורים 
קשים. הריני שואל את עצמי אם 
באיזו אומה שהיא אפשר היה כי 
אנשים המבקשים לעשות משהו 

למען עמם יהיו נתקפים כדרך שעלה לי".    
באחד הקטעים בספר בהם מנסה הרצל להסביר 
ליהודים משכילים במסיבה בווינה על חזונו בדבר 
מדינה ליהודים, סונט בו הסופר היהודי-גרמני 
סטפן צוייג שנכח במקום, במילים: "למה שנעזוב 
לפלשתינה? לא חסר לנו פה דבר. מה יש לנו לחפש 
שם? שפתנו הינה השפה הגרמנית, לא עברית. אל 
תפריד את עצמך מהעולם הגרמני. כל יום אנו אוהבים 
אותו יותר". באותה מסיבה נכח גם הפסיכולוג היהודי 
הנודע זיגמונד פרויד שאמר להרצל: "בני, אנו נהנים 
מכל הזכויות של אוסטריה, איני חושב שהאנטישמיות 
תצמח מעבר למה שיש היום". וצוייג, מתריס שוב 
לעומת הרצל: "היהודים חדלו מלהיות עם. זה נגמר!" 
והרצל, שלא נשאר חייב, שואל רטורית לפני שיוצא 
בטריקת דלת: "אז מדוע אנו מתפללים ואומרים בכל 

שנה: לשנה הבאה בירושלים הבנויה?" 
ומרים בכל שנה: לשנה הבאה בירושלים 

הבנויה?" 

"ניטל אור חיי"
והנה, אותו סטפן צוייג מתאר במילים 
הבאות את יום פטירתו של הרצל: "יום 
מיוחד במינו היה היום ההוא... בבית 
העלמין נשתררה מהומה. רבים פרצו 
בוכים,  ארונו,  אל  פתאום 
צועקים, מקוננים מתוך ייאוש 
פראי שהתפוצץ. והקולות הפכו 
לזעקות, לשאגות, הסדר הופר 
על ידי יגון קמאי, אקסטטי שלא 
בשעת  מעולם  כמותו  ראיתי 
קבורה, ולא שבתי לראות. על 
פי הכאב האדיר הזה, שפרץ 
בזינוקים סוערים ממעמקי נפשם 
של עם-המיליונים, ניתן להעריך לראשונה כמה 
להט ותקווה הטיל לעולם אדם יחיד ובודד זה בכוח 
מחשבתו..." )סטפן צוייג, עולם האתמול עמ' 135(.

גם דוד בן-גוריון מתאר את זיכרונותיו מאותו יום: 
"בקיץ 	190 נדהמה עיירתנו מבשורת איוב: מת 
הרצל. קשה לתאר ששים ושש שנה אחרי האסון 
מה היתה המהלומה הזאת בשבילנו ]...[ אני הייתי 
מדוכא עד היסוד – כאילו חשך עליי עולמי וניטל 
אור חיי". "לא יקום עוד איש נפלא כזה, המאחד 
בקרבו את גבורת המכבי עם מזימות דוד, אומץ לב 
רבי עקיבא המת ב'אחד' וענוות הילל, את יפי רבי 
יהודה הנשיא ואהבת אש של רבי יהודה הלוי. רק 
פעם במשך אלפי שנים יוולד איש פלאים כזה!" )דוד 

בן-גוריון, זכרונות, עמ' -14 15(. 

זהות ישנה-חדשה
דמות הפלאים של הרצל עשתה רושם רב גם על 
ההנהגה התורנית בעולם היהודי, וכפי שהביא 
בהרחבה הרב משה נחמני בספרו "לב האומה". מתוך 
הדברים נדלה רק את דבריו של הרב ריינס, מנהיג 
תנועת המזרחי, שהיה מבוגר מהרצל בכעשרים 

וחמש שנים ועמד איתו בקשר אישי: 
"סהדי במרומים כי מיתתו של מנהיגנו פעלה עלי 
רושם מדכא ותפיל אותי על ערש דווי. ויבכו כל אנשי 
הלבב בישראל, ויבכו גם כל אנשי הדעת אשר בתבל 
כולה. אולם אין להשבית את העבודה עקב האסון 
הגדול, ונואלו האומרים כי במות המנהיג הגדול 
ובטלה העבודה ובטלה התנועה כולה. הציונות היא 
הכרח היסטורי, לא הרצל הוליד אותה אלא היא 
הולידה את הרצל ועשתה אותו למה שהיה... הרצל 
הוציא את הרעיון מתרדמתו ונפח בו חיים, שיימשכו 
גם אחרי מותו..." )הרב ריינס, איש המאורות, עמ' 

239, מובא בספר לב האומה עמ' 190(.
דווקא בימי הבחירות האלה, בהם נדמה כי יש חלקים 
מהעם המשילים מעליהם אט אט את החזון הציוני 
במובנו השורשי-היהודי, ראוי לשוב אל חזונו של 
הרצל. אין תקווה לחזון קוסמופוליטי המנותק מארץ 
או משורשים. ובלשונו של הרצל: "איננו רוצים להיות 
קוסמופוליטיים, נטולי זהות, אלא להפך, רצוננו 
לעמוד על לאומיותנו בעצם הרגע שבו אנו מנכסים 
לעצמנו את העקרונות הנעלים של האנושיות... 
רצוננו להיות נאמנים לעצמנו, ורק אז תהיה נאמנותנו 
לאחרים אמינה הרבה יותר". )די ולט 1899(. לא 
פחות משהשכיל הרצל לראות בארץ המובטחת 
ארץ ישנה-חדשה )'אלטנוילנד'(, השכיל לראות גם 

בזהות היהודית – זהות ישנה-חדשה. 

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

"רצוננו להיות נאמנים לעצמנו, 
ורק אז תהיה נאמנותנו לאחרים אמינה הרבה יותר". 

לרגל כ' תמוז, אזכרת חוזה המדינה בנימין זאב הרצל ז"ל

איש הפלאים

תמונה: מתוך ויקיפדיה

דווקא בימי הבחירות האלה, 
בהם נדמה כי יש חלקים 

מהעם המשילים מעליהם 
אט אט את החזון הציוני 

במובנו השורשי-היהודי, ראוי 
לשוב אל חזונו של הרצל. 
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"נולדתי למשפחה חילונית בהרצליה, ובבית 
כמעט שלא היה קשר ליהדות", מספר עידו 
כהנא, 31, נשוי ואב לילדה, כיום אברך במכון 
מאיר. "לפעמים היה קידוש בליל שבת, ורק במקרה 
חגגו לי בר מצווה. סבא התעקש ובזכותו זה קרה. 
זוכר שתמיד הייתה אצלנו סטיגמה כזו על דתיים 
שהם עוף מוזר, שהם הורסים את המדינה, שלא 
מתקרבים אליהם. למשל בל"ג בעומר אחד כמה 
חב"דניקים הגיעו לעשות לנו חידונים, וההורים שהיו 
שם קפצו עליהם בצעקות. הרגשנו כאילו באו חייזרים 

מסוכנים לחטוף אותנו. ובכלל, 
בשנים ההן לא הכרתי דתיים, תמיד 

רק הסתכלתי עליהם מהצד".
לצד כל זאת, האם הרגשת קשר 

כלשהו לאלוקים?
את  הרגשתי  צעיר  מגיל  "כן. 
הנוכחות של הקב"ה בחיי, והיה 
לי ברור שה' קיים. גם דיברנו לא 
מעט. כילד חוקר ומעמיק, ליוותה 

אותי השאלה האם יש כוח עליון, ועם זאת האמנתי 
שאין לו רצון מסוים מאיתנו, בני האדם. גם לא ייחסתי 
חשיבות מיוחדת לכך שאני יהודי. אך מתישהו בשנות 
הנעורים, קרה שהרגשתי שיש אמת גדולה בקיום 
המצוות, אבל ביקשתי מה' כרטיס יציאה מזה, 
הרגשתי שזה גדול עלי, שלא מתחשק לי. היום אני 
מבין שקיבלתי כל מיני סימנים מה', שרצה שאתקרב 
אליו. בהתחלה נעימים, כמו ליטופים, ואחר כך גם 
בעיטות. בשלב מסוים הסימנים הפסיקו, ולמען 

האמת זה הכי כואב, אפילו יותר מהמכות".
להיות חופשי

כשהיה עידו בן 	1 נקלע אביו לתאונת אופניים בה 
נפצע קשה והפך משותק מהכתפיים ומטה. "הפציעה 
של אבא הייתה קשה מאוד", הוא משתף, "ובעקבותיה 
לקחתי הרבה יותר אחריות על הבית. אחרי התיכון 
עשיתי שנת מכינה ואז התגייסתי לשייטת, לא התאים 
לי ועברתי אחרי זמן קצר לפלס"ר שריון. בהמשך 
השירות יצאתי לקורס קצינים, ולאחר מכן חזרתי 
לפקד ביחידה. בצבא התחלתי להכיר דתיים, ונמשכתי 

לקטעים הרוחניים שראיתי אצלם.
"אחרי הצבא טסתיו לדרום אמריקה, וכשחזרתי לא 
כל כך מצאתי את עצמי אז טסתי להודו. שם פגשתי 
אח של חבר שחזר בתשובה ועשיתי אצלו סדנה. 
זה חיזק אצלי אמנם את החיבור לרוחניות, אבל 
ממש לא לכיוון של היהדות. חזרתי לארץ והתחלתי 
ללמוד ביולוגיה אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא 
קשור אלי ורציתי לעבור לפיזיותרפיה, אבל פספסתי 
את ההרשמה אז החלטתי שוב לנסוע לחו"ל – עד 

שנה הבאה. הפעם טסתי לברזיל, שם ממש נטמעתי, 
וחשתי רצון חזק לחיות חיים מיוחדים, לא לפי הסדר 
הרגיל. רציתי להיות חופשי, לא לזרום כמו כולם, אז 

החלטתי למצוא חוף כלשהו ולהשתקע בו".
בהשגחה פרטית מופלאה מצא עידו את ה' דווקא 
דרך החיפוש הזה. אחרי כמה שבועות מצא חוף 
שבו החליט להשתקע. הוא מעיד על עצמו "ממש 
הרגשתי את ה' איתי, גם כשמובן מסוים הייתי 
מאוד רחוק ממנו. למשל, לילה אחד הייתי מאוד 
חולה, גרתי לבד ואיש לא יכול לעזור לי, קראתי 
תהילים כל הלילה ובבוקר קמתי 
בריא. הרגשתי שקרה כאן משהו 
מיוחד. במקרה אחר הבחנתי שכל 
ואני  לבתים  נכנסים  התושבים 
המשכתי בדרכי... התברר שעברתי 
ליד כנופיה מסוכנת מאוד שבדרך 

נס לא עשתה לי שום דבר".
מה בדיוק קרה שם, על חופי ברזיל? 
"היום אני מבין שהייתי רק צריך 
לפתוח את העיניים. התבודדתי אז די הרבה בלילה 
על החוף, ולרוב הרגשתי שה' איתי וקרוב אלי. אחרי 
כמה חודשים בחוף ההוא הרגשתי שטוב לי שם, אבל 
יחד עם זאת לא הרפתה ממני השאלה האם זו הסיבה 
שבאתי לעולם? האם אין משהו מעבר? הייתה לי 
תחושה שאני צריך לעשות משהו משמעותי, וגם 
הגיע הזמן לחזור ללימודים. חזרתי לארץ והתחלתי 

ללמוד בבאר שבע".
אב הרחמים

"אך עם הלימודים עדיין הייתי מבולבל מאוד, חיפשתי 
משמעות רוחנית. בעקבות המלצה של חבר הגעתי 
לשבת לרב יואב מלכא. סיפרתי לו שאני רוצה לגור 
בברזיל או בהודו, ואז אמר לי בנחרצות שבארץ 
ישראל יש בעצם הכלל. הזמן חלף, שקעתי בלימודי 
הפיזיותרפיה, וקצת נרגעתי מהמחשבות. אך מצד 
אחר התחלתי לחשוב על הקמת בית, ואיזה בית 
רציתי? תורני. פחות מהמקום הדתי, יותר מהמקום 
הערכי. ראיתי למשל הבדלים בין ילדים דתיים לילדים 
לא דתיים. הרגשתי שאני רוצה בחיי נעם, מתיקות 
ועדינות, וקלטתי שהרגשתי את הדברים האלה בחיי 
בכל מה שקשור ליהדות, ויותר מזה - בכל פעם 

כשהתרחקתי מהיהדות היה לי רע. 
"בבאר שבע יש מקום מקסים שנקרא 'בית קרוב', 
שהוא מעין 'בית יהודי' כמו שיש בחו"ל, ומתקיימות 
בו המון פעילויות שקשורות ליהדות. הגעתי לשם 
לשבת, ולא רציתי לעזוב. עם הזמן התחלתי להגיע גם 
לשיעורים, דיברתי המון עם אב המשפחה, והתחלתי 
לחזור בתשובה, יותר ממקום של תיקון המידות 

והמצוות שבין אדם לחברו. לאט לאט ראיתי שגם 
המצוות של בין אדם למקום משפיעות עלי טוב, 
וקיבלתי על עצמי שמירת שבת לפי מה שידעתי. 
לא הלכתי עד הסוף, כי היה לי נוח במקום הזה של 
האמצע. רציתי ליהנות מכל העולמות. ככל שחלף 
הזמן הרגשתי יותר ויותר אי נוחות מאורח החיים 
החילוני, עד שבאחת המסיבות הרגשתי פתאום 
שזהו, זה כבר ממש לא בשבילי. שאני חייב סוף 

סוף להחליט...".
אכן שאלה גדולה. מה עשית כדי להחליט? 

בחופשת הקיץ החלטתי להיכנס לישיבה ולבדוק 
את העניין. כשהנעתי את הרכב ביום הראשון של 
החופשה משהו בי אמר לי לנסוע למכון מאיר. די 
נחתתי עליהם בלי התראה מראש, אמרתי לרב דני 
שאני רוצה להיות כאן תקופה, והאמת היא שישר 
נדלקתי. למדתי במכון כמה שבועות, שמתי לראשונה 
בחיי כיפה וציצית וידעתי שזה הכיוון שלי, וחזרתי 

לשנה ב' בלימודים. 
"בתקופה ההיא התלבטתי האם נכון לי להתחיל 
להיפגש עם בנות כי עדיין הייתי קצת מבולבל, ואם 
המשפחה מ'לב קרוב' הציעה לי לחכות עד חנוכה ואז 
להחליט. הייתי אצלם בשבת חנוכה, ושם הכרתי את 
אשתי. ראיתי אותה בשבת, חיכיתי שהיא תשאל עלי 
כי הייתי רגיל ששואלים עלי, אבל היא לא שאלה אז 
יזמתי את זה בעצמי. כעבור כמה חודשים ברוך ה' 
התארסנו, ובשבת אחרי האירוסים שלנו אבי נפטר. 
חודש וחצי לפני כן הוא הובהל לבית החולים, ואמרו 
לי לבוא להיפרד ממנו. הוא כבר לא היה בהכרה. 
ביקשתי ממנו סליחה, והתחלתי לשיר לו שירים כדי 
שיעלה למעלה בנחת. למרבה הפלא המדדים שלו 
החלו משתפרים, והרופאים המופתעים אמרו: 'אנחנו 
לא יודעים מה אתה עושה אבל פשוט תמשיך'. זכינו 
לעוד כמה שבועות עם אבא, ואני מודה לה' על 
שזכיתי להגיד לו שוב כמה אני אוהב אותו, ושאני 

מתחתן. בכלל לא הייתי בטוח שזה יקרה.
"התחתנו, המשכנו לגור בבאר שבע כי עדיין הייתי 
בלימודים, אבל המחסור הרוחני היה מורגש. אמנם 
הייתי דתי, אבל כמעט ולא ידעתי כלום על היהדות. 
אשתי למדה בירושלים וכל הזמן הייתה על הציר, 
אז החלטנו שאני עוזב את הלימודים, שעוברים 
לירושלים ושאתחיל ללמוד במכון. השינוי הזה הביא 
ברכה גדולה, ואני כבר לומד כאן שלוש שנים כאברך. 
המכון נתן לי בריאות נפשית, מחשבתית, עזר לי מכל 
בחינה. הוא ממש עוגן בשבילי. תמיד מדהים לראות 
את המיוחדות של המכון בכך שכל כך מבינים אותך 
פה. אם זה לא היה המצב, כנראה שהייתי היום במקום 

לגמרי אחר".

"ביקשתי ממנו סליחה,   
והתחלתי לשיר לו שירים  
כדי שיעלה למעלה בנחת"

עידו כהנא, אברך במכון מאיר, מספר על כרטיס היציאה 
שביקש מה', כיצד חמק בדרך נס מכנופייה אכזרית 

בברזיל, והאור הגדול שהפציע לחייו בשבת חנוכה

אבנר שאקי 
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השפעת זוגיות ההורים על ילדיהם ב'
טלי וגיא הגיעו לפגישה השלישית. טלי אמרה בפתח 
הפגישה: "קראנו את המאמר שכתבת על השפעת 
זוגיות ההורים על הילדים שכתבת בשבת האחרונה. 

האמת, את צודקת, אבל זה מכעיס."
חיכיתי שהיא תמשיך ואז גיא המשיך: "לפחות בזה 

אנחנו תמימי דעים". הוא חייך חיוך מר. 
"מה מכעיס אתכם?" שאלתי. גיא המשיך: "אנחנו 
מאד אוהבים את הילדים שלנו. קשה לנו להרגיש 
שאנחנו מזיקים לילדינו. קשה לנו לחשוב שאנחנו 
אשמים. אנחנו עושים הכל כדי לא לפגוע בהם, 
בגלל זה אנחנו כאן. גם אצלנו נוצרו התנהגויות 
מבית הורינו שלא היינו רוצים שיהיו לנו. אז מה, 
כולם אשמים? בכל דור ודור? אנחנו לא מאשימים 
אותך חלילה, על מה שכתבת. אבל זה פשוט לא 

מובן לנו בכלל כל הסיפור הזה...".
"אני שומעת שהמאמר נגע ברגשותיכם. אני רואה 
עד כמה חשוב לכם להשפיע טוב על ילדיכם וחשוב 
לי להרגיע אתכם. תחילה, כמו שאמרת גיא, בכל 
דור יש הורים ויש ילדים. ההורים, מטבע הדברים, 
יעשו טעויות שהרי אינם מושלמים, והילדים יספגו 

ויפנימו את התנהלות ההורים עם הטעויות..."
"לא הבנתי", עצרה אותי טלי. "זה מסר מרגיע? זה 

מלחיץ אותי עוד יותר". 
"מה שמרגיע זו העובדה שהטעויות הן חלק בלתי 
נפרד מהחיים והן גם החיים עצמם, ומתוך הטעויות 
אנחנו לומדים, מתפתחים ומתאזנים, פשוט מכיוון 
שאנחנו בני אדם ולא מלאכים. וכבר משה רבינו 

השיב למלאכים ששאלו מה פתאום לתת תורה 
לבני אדם: וכי קנאה יש בכם? יצר הרע יש לכם?"...
מבט:  נקודות  שלוש  על  שנתבונן  רוצה  "אני 
כשההורים מודעים להשפעה של הזוגיות שלהם 
על ילדיהם ושהם מודל לחיקוי, גם כשהמודל שלילי, 
הם ישתדלו מאד לשים לב ולתקן את טעויותיהם. אם 
אתם נמצאים בבית שיש בו מצלמות וידאו שמצלמים 

אתכם על כל צעד ושעל, איך תרגישו?" שאלתי. 
הם הביטו זב"ז והסתכלו עלי במבט של: "מה הקשר"? 
חיכיתי לתשובתם. טלי נראתה נבוכה ואמרה: 
הייתי שמה לב איך אני לבושה, איך אני מדברת, 
הולכת...". ברגע זה גיא חייך ואמר: "הבנתי". הילדים 
הם המצלמות וידאו שלנו ואז פנה לאשתו: "דווקא 
יהיה מאד נחמד לראות אותך לבושה יפה בבית, 

מדברת יפה, הולכת בנחת... רעיון נהדר!" 
"גיא, שכחת שגם אותך יצלמו? דווקא יהיה מאד לא 
נחמד שיצלמו אותך נזרק על הספה, כשאתה מגיע 
מהעבודה. דווקא יהיה מאד נחמד שיצלמו אותך 
מדיח כלים ושותף למה שקורה בבית..." החזירה לו 

טלי בנימה צינית.
"טוב. סליחה טלי, לא התכוונתי לעקוץ. נראה לי 
שלהתהלך בבית בידיעה שמצלמים אותנו, באמת 

יעזור לנו לעשות שינוי".
המשכתי: "זה שאנחנו טועים, אלו עובדות החיים. 
זה לא אומר שנשארים עם הטעויות, כי "זה טבעי". 
מטרת הטעויות שנתגבר ונתקן וכך נגדל. מניסיון, 
הרעיון שהילדים הם מצלמות ששומרים את סרטי 

החיים בתוכם פנימה, יכול לדרבן לשינוי התנהגותי 
ומחשבתי. 

א. חשוב שנזכור ונרגיש שבורא עולם בתמונה. 
הילדים שנולדים להורים מסוימים, מקבלים לטוב 
ולמוטב חוויות, רגשות והתנהגויות שבונים אותם 
וגם שיוצרים אצל הילדים חוסרים פיזיים, נפשיים 
ורגשיים. יש כאן כוונת מכוון. ההורים עושים את 
המקסימום שהם מבינים ויכולים. במקום להאשים את 
עצמם על טעויות העבר, יבדקו איך להתקדם ולתקן 
את עצמם וממילא, זה ישפיע גם על ילדיהם לטובה. 
יש לכם חסכים מהוריכם, כמו לכל בני האדם, כדי 
שתעבדו להשלים את עצמכם. באותה מידה, ילדיכם 
יצטרכו לעבוד על החסכים שלהם, כדי שישלימו 

אותם, תוך כדי עבודה זוגית. 
ב. לכל אדם, יש דרך ייחודית שהוא צריך לעבור 
בחיים ולשם כך, הוא מקבל את "כלי עבודתו" שכוללים 
יתרונות, כישרונות, חולשות, חסכים, טעויות וכד'. 
תפקיד ההורים הוא להשתדל להיות דוגמא אישית 
חיובית, מתוך אחריות, אך לא הכל מוטל על כתפיהם. 
בוודאי לא לחיות מתוך אשמה שמתבוססת בעבר, 

אלא ללמוד מהעבר ולצעוד לעבר עתיד טוב יותר.
טלי וגיא, מה שאמרתי לכם, הוא מניסיוני ומתוך 
טעויותינו כהורים. מתוך כך גדלנו, גם אנחנו וגם 

ילדינו. מאמינה בכם!

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

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

המשך המאמר של הרב יורם אליהו מעמוד 2 <

מה שמקדימים לעשות לשמה זכותה רב". יסוד זה לימדנו הנצי"ב ממעשיו 
של רבי חייא שהיה צד צבאים, ועל עורותיהם כתב ספרי תורה ולימד 
מהם את ילדי ישראל, את הכל ייחד לשמה הרבה לפני המעשה כדי שיפעלו 
בעוצמה גדולה על לב התינוקות, )כתבנו רעיון זה בפרשת יתרו ע"ש(. כך 
משה מצווה אותם שמיד בהיחלצם למלחמה, יכוונו לתת נקמת ה' במדין, 
וכך גם נהג יהושע שה' ציווה אותו לשים מארב לאנשי העי והוא שם שתי 

פעמים אורב, וִהרבה השתדלות במקום שהייתה סכנה.
הלוחמים יוצאים לקרב עם פינחס הכהן )כי הוא התחיל במצווה(, "וכלי 
הקדש וחצוצרות התרועה בידו". החצוצרות, מסביר הנצי"ב, שימשו לקול 
תרועה ותפילה, "שאפילו במקום שהבטיח הקב"ה שיצליחו במלחמה, מכל 
מקום היה נצרך לתפילה, וכך עשה יהושע במלחמת יריחו". את הרעיון הזה 
מרחיב הנצי"ב בפרשת בשלח על הפסוק שה' אומר למשה, "מה תצעק 
אלי.." )שמות יד, טו( אומר הנצי"ב, משה עומד ומתפלל למרות  שידע היטב 
שה' יעשה ישועה לעם ישראל, "שזה כלל גדול במלחמה שמתנהגת בפעולת 
הטבע, אע"ג שברור שינצחו, מכ"מ צריך תפילה". כך היה גם במלחמת עמלק 
שמשה אהרון וחור עלו לתפילה וכן הוא מציין במלחמת מדין שכנגד 12 אלף 
שיצאו למלחמה היו עוד  12 אלף שהופרשו  לתפילה.)וע"ש גם בהרחב דבר(.

על פי זה מובן מדוע בחלוקת השלל נתנו אנשי הצבא מכס לה', חצי לאלעזר 
הכהן וחצי, "ללוים שמרי משמרת משכן ה'." הלוויים הם המורים ומדריכים 
את עם ישראל ושומרים עליהם מכל נגע. נכתבה פרשה זו בתורה, אומר 
הנצי"ב, ללמד לדורות שמי שהולך למלחמה וצריך לתפילה שלא יקרא לו 
רעה, הוא צריך את העוסקים בעבודה שתפילתם זכה יותר, ולכן ציווה ה' לתת 

חלק לכהן הגדול שהוא המכפר על בני ישראל ועוסק בעבודה.
לומדים מדברי הנצי"ב יסודות במלחמות ישראל, שחשוב מאוד בשעת מלחמה 
כוח התורה והתפילה, ויחד מביאים כולם את הישועה והניצחון לעם ישראל.
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- המורה: חיים, כמה עצמות יש לך בגוף? 
 

אכלתי לארוחת בוקר קופסת סרדינים...יותר עצמות ממה שיש לי... חיים: אני יודע, חיים: תשע מאות. המורה: מעניין, יש לך הרבה 
- היגיון של מגבונים: טוב. אני יוצא. גם אני! 

גם אני!
- איזה שיר מרדים נחשים? שיר ארס...

שאלות בפרשהשאלות בפרשה
1. למי נאמרה פרשת הנדרים שבתחילת פרשת השבוע?

2. מי יכול להפר את נדרי הנערה?
3. כמה חלוצי צבא יצאו למלחמה במדיין?

4. כמה נהרגו מבני ישראל במלחמת מדיין?
5. מדוע כעס משה על בקשת בני גד וראובן?

6. כיצד שכנעו בני גד וראובן את משה רבנו להסכים לבקשתם?
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<< פרשת מטות
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

אדם שניסה לפגוע בבני ישראל לפני שתי 

פרשיות, קיבל את עונשו בפרשתנו. מיהו?

חידה בפרשהחידה בפרשה
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השבוע נכנסנו לימי בין 
המצרים בהם אנחנו 
אבלים על חורבן בית 
המקדש. צפו בסדרה 
"הסוד  המדהימה 
של ירושלים" באתר 
לילדים,  מאיר  ערוץ 
לחוויה  והתחברו 
בתקופת  מרגשת 
בשילוב  החורבן, 

אגדות חז"ל.

המלצת השבועהמלצת השבוע

הפינה של טוביההפינה של טוביה
שלום ילדים!

 יש כאלה שחושבים שהעיקר הוא המעשה, אבל 
הדיבור לא חשוב: "בסך הכל אמרתי... לא קרה 
שום דבר". אבל החפץ חיים מסביר לנו שהדיבור 
הוא הכוח הכי חזק בעולם! גם בדברים טובים 
כמו לימוד תורה "ותלמוד תורה כנגד כולם", 
וגם בדברים שליליים כמו לשון הרע ששקול 
כנגד שלושת העברות החמורות: עבודה זרה, 
גילוי עריות ושפיכות דמים. כוח הדיבור הוא 

הכוח הכי חזק שלנו! 
השבוע נכנסנו לימי "בין המצרים". אלו שלושת 
השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. בימים 
אלו אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. למה 
נחרב בית המקדש? בגלל שנאת חינם. ומסביר 
החפץ חיים ששנאת החינם היתה גם בדיבור: 
 הם דיברו לשון הרע, וכך נחרב בית המקדש! 

אנחנו רוצים להפוך את הימים האלו לחגים 
שמחים, אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש! 
איך עושים את זה? בכוח הדיבור! נזהרים לא 
לדבר לשון הרע, לא להעליב ולא להחרים אף 
אחד. ולהיפך: נשתמש בכוח הדיבור שלנו רק 
לדברים טובים: נפרגן אחד לשני, נגיד מילה 

ונלמד  נברך  טובה, 
נזכה  וכך  תורה, 
בקרוב ממש לשמוח 

בבית המקדש!
 שבת שלום, טוביה

רוצים לקבל מטוביה סרטונים חינוכיים 
הקלעים?  מאחורי  וגם  ואקטואליים 
הצטרפו לקבוצת הווצאפ )השקטה( "החדר 

של טוביה"

11 והזוכה מפרשת בלק: 

אורי הררי!
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שאלה: האם יש מצוה להקים ישובים חדשים 
כפי היזמה הקיימת עכשיו?

תשובה:
בודאי. אין כאן שאלה. יש להקים ישובים בכל 
מקום, בצפון ובדרום, בנגב ובגליל. כפי שמביא 
הרמב"ן שלא נניח מקום אחד לשממה )הוספות 

לסהמ"צ לרמב"ם מ"ע ד(.
"והורשתם את הארץ וישבתם בה". אומרים חז"ל: 
בזכות שתירש, תשב. פעם, הארץ לא היתה תחת 
ריבונותנו ולא יכולנו להקים ישובים בכל מקום. 
עתה היא שלנו, ולכן חוזרת החובה להקים ישובים.

וכן יש לומר בכיוון השני: בזכות שתשב, תירש. אם 
יש ישובים, אז ריבונותנו על ארצנו מתחזקת. כמו 
שאומר רש"י על הפסוק "ברזל ונחושת מנעליך", 
אלו גיבורי ישראל היושבים על הספר, ונועלים את 
הארץ כמו הברזל והנחושת. ועתה כל אזרח – חייל, 

וכל קילומטר – גבול.
ואין לומר שזה בלתי חוקי. נשאל מרן הרב קוק 
על ידי הנציב העליון הבריטי: כבודו מעודד עלייה 
בלתי חוקית? השיב: היא חוקית. כאשר יש סתירה 
בין חוק לאומי וחוק בינלאומי, החוק הבינלאומי 
קובע. אמר: איני מכיר חוק בינלאומי המתיר עלייה 

לארץ. השיב מרן הרב: התנ"ך.

וכן התנ"ך מתיר ומצוה להקים ישובים בכל מקום, 
ואין אף חוק ערבי או יהודי שיכול לבטל זאת.

אין להתנגש בכוחות הביטחון, צבא,  כמובן, 
משטרה, משמר הגבול. זה אסור. צריך אהבת 
ישראל. גם זה חוק בינלאומי של התנ"ך. לא לדחוף. 
לא להעליב. לא לחשוב רעה. לא לשנוא במעשה, 
בדיבור ובמחשבה. זה גם חילול השם, שבעיני 

מצלמות כל העולם, רואים יהודים רבים ביניהם.
וכמובן, יש להקים ישובים על תנאי זה שיהיו באמת 
ישובים. אך אם יודעים אנו שיורידו אותם, אין 
שום מצוה. יש מצווה להקים ישובים לקיום, ולא 
ישובים להורדה. גם זה חילול השם גדול בעיני 
מצלמות כל העולם, שיהודים מורידים ישוב יהודי.

חזק ונתחזק בריבונותנו, בעמנו ובארצנו. 

על סדר היוםהקמת ישובים חדשים
 הרב שלמה אבינר

כל הניגודים הנמצאים בהדעות, וכל אותה האפסיות שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו, 
והניגודים הללו מתגדלים ביותר כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם, 

למסתכל פנימי מתראים הם בתואר ריחוקים מקומיים של שתילים, שהם משמשים לטובת 
רעננותם ושביעת יניקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפתח במילואו, ותהיה הסגולה המיוחדת של 
כל אחד מחוטבה בכל פרטיה, מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל. והאחדות המתואמה 

באה רק מתוך זה הריחוק, שרי בפירודא וסיים בחיבורא. שמונה קבצים ה, סא

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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