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חדש! תואר ראשון במדעי המחשב ותושב"ע
במסלול ייעודי ומקוצר בתוכנית רמי"ם!    

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

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

הדלקת נרות: י-ם 19:01 ת”א 19:19 חיפה 19:13
נאמר על הרוצח בשוגג, שישב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול ככתוב "וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר מוצאי שבת: י-ם 20:19 ת”א 20:21 חיפה 20:22

משח אותו בשמן הקודש" )במדבר לה כה(. מפרש רש"י: לפי שהיה לו לכהן הגדול להתפלל שלא תארע תקלה 
זו לישראל בחייו, לפיכך אמותיהם של הכהנים הגדולים היו מספקות מים ומזון למי שנס לערי המקלט כדי שלא 
יתפללו על בניהם שימותו. ומקשים – הרי כתוב "קללת חינם לא תבוא" )משלי כו(, ומתרצים שהיה לו לכהן הגדול 
להתפלל על דורו שלא תבוא תקלה בימיו, וכנראה לא התפלל מספיק. ואכן הרמח"ל שהביא במסילת ישרים את 
כוונת עבודת החסיד, כותב "ראוי לכל חסיד שיתכון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם ככתוב 
'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו', שכל הדור אוכל מפרותיו... שאין הקב"ה חפץ באובדן הרשעים, 
אלא מצוה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו 
בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריא על 
הדור כולו" )ע' מסילת ישרים פרק יט(. כידוע גדר הכהן הוא החסידות, ככתוב "תומיך ואוריך לאיש חסידך". ולא 
רק הכהן הגדול צריך לבקש רחמים על הדור, אלא כל גדולי הדור ופרנסיו. לפי עניין הדור, ערכו וצרכיו, מתעורר 
ומתגלה יותר ויותר החיוב של מידת החסידות הזאת - בקשת רחמים על הדור. ואין אדם משים עצמו שאינו חסיד 

)עיין הרצי"ה "לנתיבות ישראל", במאמר החסידות והדור; וכן בחידושי הרשב"א כתובות יט(.
נכון לעכשיו, בדורות האחרונים זכינו לשני כהנים גדולים שהשפעתם ניכרת ותוכר יותר ויותר ככל שנתקדם 
בציר הזמן של גאולתנו.  האחד, הרב ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל - ה'חפץ חיים' - שמטהר את לבם ולשונם 
ופיהם של רבבות יהודים בספרו 'חפץ חיים', והמורה דרך חיים לעם ישראל בפירושו "משנה ברורה" על שו"ע 
אור"ח, אשר זכה להתקבל על ידי כל בית ישראל. והרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל )אשר זכה ללמוד ולהיות 
קרוב מאד לחפץ חיים( אוהב ישראל, בעל ה'אורות', המאיר באורותיו המתוקים את נשמתם של רבבות עמך 
בית ישראל בדורנו, ובדורות הבאים עלינו לטובה עד ביאת משיח צדקנו. את שתי הנשמות הטהורות והמאירות 
הללו שתל הקב"ה בדור שבו עם ישראל קם לתחיה, בזמן קיבוץ גלויות, כהכנה לתקומה המדינית, מדינת ישראל, 
אשר ייעודה הוא לא רק הצד הקיומי, הכלכלי והביטחוני של עמנו, אלא ובעיקר - לממש את חזון נביאי ישראל 
וההבטחה לאבות העולם, שישראל וירושלים יאירו לעולם כולו ותתקיים ההבטחה האלקית לאבי האומה "ואעשך 

לגוי גדול... ונברכו בך כל משפחות האדמה".
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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

רחמים בן יצחק לוי ז"ל
נלב"ע כ"ג אדר ב' התשפ"ב

כל זאת מכוחו של מורנו ורבנו הרב אלישע וישליצקי זצ"ל שיזם, פעל 
והשתתף בשבתות שמכון מאיר הגיע להיות שותף עם תושבי הערים 
הטבעיות. ולצערנו, מאז פטירתו אין עם מי להתייעץ, אך הרגשנו איך 
הוא שותף איתנו ופועל ממש בארגון וביצוע השבת, מכוח האמירות שלו: 
"עם המשימות מגיעים הכוחות", "להיות אנשי החיבורים, כבריח התיכון 
שמחבר ומאחד", "להגיע בענווה ולא בהתנשאות", "לא באים לחזק" 

כאילו אנחנו החזקים הבאים לחזק את החלשים, 
אלא להיות עם אחינו בכל מקום שהם, להיות 
בבחינת "עמו אנכי" וממילא כולם מתעלים. וכך 

היה בשבת בעכו.
רבות דובר על רבי אבא האמורא של הקץ המגולה 
של "אתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו 
לעמי ישראל כי קרבו לבוא", שנשק את סלעי 
עכו. מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל דייק דווקא 
סלעים ולא עפר, כי בעפר עוד אפשר להצמיח, 
אך סלע הוא על עצם עניינו. ואנחנו בשבת בעכו 
גילינו פשט חדש. סלעי עכו הם אותם תושבים 
שחזקים כסלע ונשארים במסירות נפש באזור 
המערבי של עכו, שלצערנו, כ-75% הם ערבים. 
בשנה שעברה, גילו הערבים בעכו את פניהם 
האמיתיות בפרעות. ואת אותם הסלעים רבי אבא 
נישק. חזקים ואיתנים בעמידתם לשמור על העיר 

עכו למרות כל הקשיים. 
אחד התלמידים, בעל תשובה מקיבוץ ליד עכו, 
כתב: "אני חייב לומר שבתור תושב הצפון ואפילו 
גר סמוך לעכו, לא היה לי מושג כלל על מצב יהודי 
מערב עכו. עצם הרעיון שיש יהודים שבוחרים 
לחיות עם משפחותיהם בלב שכונות שהרוב 

בהם ערבי ואף עוין, לא בגלל מחיר השיכון ולא 
מטעמי נוחות, אלא שהם רוצים להעביר מסר 
שארץ ישראל בשלמותה שייכת לעם ישראל – זה 

התחדש לי בשבת...". 
בעל תשובה בתחילת הדרך ממרכז הארץ כתב: 
"עכו היא עיר שלא הכרתי עם בעיות שלא שמעתי 
עליהן. אבל אחרי השבת הכל השתנה מקצה לקצה. 
בתי הכנסת שהיו מאוכלסים השבת בעשרות 
מתפללים, מתקשים להשלים מניין בדרך כלל. 

בבוקר הגענו לבית כנסת, והמתפללים התרגשו כל כך שלא רצו להיפרד 
מהרב שהגיע איתנו וממש לחצו שנמשיך להישאר. באתי לחזק ויצאתי 
מחוזק. פגשתי אנשים גיבורים, אנשים שעם כל הקשיים חיים את האידיאל 
שלא מוכנים למסור את הארץ ועושים הכול לחזק את הרוח ולא להישבר 

בעצמם...".
תלמיד אחר, ותיק יותר, כתב: "השבת בעכו הייתה חוויה עצומה. עברתי 
המון תחושות של אחדות, שייכות, כלליות, דיבוק חברים, יישוב הארץ, 
אהבת ישראל, למדתי מה זה מסירות נפש והבנתי יותר את התפילה "אשר 

בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". אנשי עכו – אני מצדיע לכם. 
לימדתם אותי המון...".

נפגשנו ושמענו הרבה תגובות חיוביות מתושבי עכו, הן בצד היותר קשה 
במערב העיר והן בצד המזרחי שם הרוב הוא יהודי. כך כתב מנהל מוסדות 
חיי-עולם בעכו מר בנימין שמיר: "השבת זכינו בישיבה הגבוהה 'חיי-עולם' 
בעכו לארח את מכון-מאיר, מעל מאתיים רבנים, אברכים ותלמידים. במהלך 
השבת קיימנו קבלת שבת בנוסח קרליבך בטיילת 
על חוף הים עם תושבי עכו, עם סיום של שירה 
עוצמתית של "עם ישראל חי". אחר-כך סעודת 
ליל שבת ועונג שבת יחד עם ראש הישיבה 
הרב יעקב דנה. למחרת בבוקר התפזרו הרבנים 
והתלמידים לבתי כנסת במערב עכו ובמזרחה. 
הרבנים העבירו שיעורים מרוממים ופגשו את 
הנוער הנפלא של עכו שמתמיד ומגיע מדי 
שבת לצד המערבי להשלים מניין. ראינו איך 
הביקור הקצר ודברי התורה מרוממים ומחזקים, 
ראינו איך העיניים מאירות והלב מתרונן מכך 
ששוב יש מניין בבתי הכנסת, שהם עצם הלוז 
שמחזיקה את מרכז העיר עכו, אזור שבו יש רוב 
ערבי. סיירנו בעיר המנדטורית, פגשנו את הרב 
סמדג'ה, שנשאר כמעט אחרון בשכונה, שטלטל 
אותנו בזעקתו מדם לבו לקום ולבוא ולחזק את 
העיר ההולכת ונכבשת. אחר הצהריים קיימנו 
סדרת שיעורים מרוממים, אך בעיקר הרגשנו 
את הרוח הגדולה של מכון-מאיר, רוח ששואבת 
ממרכז הקודש ומהלב – מירושלים, עיר קדשנו 
ותפארתנו, וממנה נשאב כוחות להמשיך את 
המשימה של חיזוק יהודי מרכז עכו על ידי 
הקמת מרכז התורה שיאיר ויפריח ויחזק לבבות 
נדכאים. יחד עם רבני ותלמידי המכון התעלינו 
למעלת החסיד שמתאנח על כבודו של הקב"ה 
וכבודם של ישראל... יחד למדנו שהעיקר אינו 
במה שנראה לעין אלא במה שנמצא בפנימיות, 
בתוך של המציאות, במסירות הנפש על לימוד 
התורה וקיום בתי הכנסת שהם אלה שבוראים 
ויוצרים את המציאות. אנו קוראים מכאן, מהחזית 
הצפונית, לצעירים ואידיאליסטים להצטרף אלינו 
לקהילה ולישיבה הגבוהה במרכז העיר, עם האתגר הציוני מספר אחת 

של דורנו". 
ואנחנו, רבני, אברכי ותלמידי המכון, חזרנו לירושלים בהתעלות, רוממות 
והבנות שפעלו במציאות בהעמסת המשאית במהירות בציוד, מזרונים, 
מקררים, פלטות, תנורי חימום ושאר הציוד, וגם הפריקה בירושלים, באחדות 
של כל התלמידים מכל המחלקות – דוברי עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית 
וספרדית. התחדש לנו וגילינו כמה העם הזה נפלא, שנמצא בחזיתות רבות, 

ונפגשנו עם חזית חשובה מאוד בעכו – אשריכם ישראל!

שבת מרוממת ומחזקת של התעלות חווינו 
בשבת פרשת מטות בעיר עכו הרב דני שרחטון

/// מהנעשה במכון מאיר

"...למדתי מהי מסירות נפש 
והבנתי את התפילה: 

אשר בחר בנו מכל העמים ונתן 
לנו את תורתו. 

אנשי עכו – אני מצדיע לכם. 
לימדתם אותי המון..."

"אנו קוראים מכאן, מהחזית 
הצפונית, לצעירים ואידיאליסטים 
להצטרף אלינו לקהילה ולישיבה 

הגבוהה במרכז העיר, עם האתגר 
הציוני מספר אחת של דורנו"

צילום: מכון מאיר

יום עיון בנושא: אבל חורבן ונחמה
 יתקיים ביום חמישי ז' באב במכון מאיר

פרטים בערוץ מאיר
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פרשת מסעי מתארת את גבולות ארץ ישראל. 
לצד דרום, צפון ומזרח יש גבול יבשתי. שונה מהם 
הוא הצד המערבי שגבולו הוא הים. "וגבול ים והיה 
לכם הים הגדול, וגבול זה יהיה לכם גבול ים".1 לפי 
הסכמי המדינות לכל מדינה שיושבת על הים יש מים 

טריטוריאליים המשויכים אליה. בדומה לכך גם 
התורה משייכת לא"י חלק מהים. הגבול 

המערבי אינו קו החוף אלא עובר בתוך 
הים ומספח חלק ממנו לארץ ישראל.
בגיטין2 מביאה מחלוקת  הגמרא 
תנאים היכן עובר הגבול המערבי. 
הנקודה הצפון מערבית של א"י היא 

טורי אמנון, והנקודה הדרום מערבית 
היא נחל מצרים. לשיטת חכמים בגמרא 

מותחים חוט אלכסוני מטורי אמנון בצפון עד לנחל 
מצרים בדרום. רצועת הים שנוצרת מצד החוט לכיוון 
הארץ היא חלק הים ששייך לארץ ישראל ומחוץ 
אליה זה חו"ל. לעומתם, לדעת ר' יהודה השטח 
הימי של הארץ רחב בהרבה. "רואים חוט מתוח 
מקפלוריא )עיר שנמצאת על טורי אמנון( ועד ים 
אוקינוס, ומנחל מצרים ועד ים אוקיאנוס. מן החוט 
ולפנים - א"י, מהחוט ולחוץ - חוץ לארץ". כלומר לפי 
ר' יהודה החוט נמתח בצפון מטורי אמנון לאורך כל 
ים תיכון עד האוקיאנוס האטלנטי, וכן בדרום מנחל 
מצרים לאורך כל ים תיכון עד האוקיאנוס וכל רצועת 
הים שנמצאת בין שני החוטים שייכת לארץ ישראל. 
ההשלכה המעשית של המחלוקת היא לגבי "ניסין 
)איים( שּבָים". לדעת חכמים האיים הקטנים שנמצאים 
קרוב לחוף )כמו איי אכזיב( דינם כארץ ישראל 

וחייבים במצוות התלויות בארץ, ואם יגדלו בהם יבול 
יתחייבו בשמיטה ובתרומות ומעשרות. ואילו לר' 
יהודה איים נוספים נכללים בגבולות ארץ ישראל. 
מהצפון )לפי חלק מהשיטות - תלוי היכן ממוקמים 
טורי אמנון( החוט חותך את האי קפריסין ומספח 
חלק ממנו לא"י. ובדרום האי ג'רבה מסתפח 
לארץ. החת"ס3 כותב שהמחלוקת היא 
רק לגבי הזמן הזה, אך לעתיד לבוא 
מודים חכמים לר' יהודה שכמו שא"י 
תתרחב לנחלת עשרה עממים כך 
גם חלק הים יתרחב עד האוקיאנוס.

הגמרא4 אומרת שרוח מערבית תדירא 
בשכינה. השכינה תדירה - מצויה בצד 
מערב יותר משאר צדדים שנאמר "וצבא 
השמיים לך משתחווים". לנגד עיננו נראית שקיעת 
השמש במערב כהשתחוות לפני ה'. ציור זה בגרמי 
השמיים בא להבליט לנפש האנושית שהשכינה 
נמצאת במערב לכן לכיוון זה השמש משתחווית 
לבוראה. מצד האמת השכינה נמצאת בכל מקום אך 
יש מקומות בהם היא מופיעה באיכות גבוהה יותר. 
כמו הנשמה שממלאת את כל אברי הגוף אך כוחה 
מתגלה יותר בלב ובמוח, כך צד מערב מוכן ומסוגל 
יותר להופעת השכינה. לכן אומרים חז"ל שלא זזה 
שכינה מכותל המערבי וכן קוה"ק- המקום הקדוש 

ביותר במקדש, היה בצד המערבי של ביהמ"ק.
רוח אלוהים מרחפת על פני המים. בים מתגלית 
הופעה רוחנית חזקה מאשר ביבשה לכן ארץ ישראל 
מוכרחת לכלול בתוכה גם את הים, וצד מערב בו 
נמצאת השכינה הוא המתאים לחלקו של הים. צבעו 

של הים הוא התכלת. "תכלת דומה לים וים לרקיע 
ורקיע לכסא הכבוד". התכלת רומזת "לִמדה הכוללת 
הכל שהיא בכל והיא תכלית הכל"5. ומידה זו באה 
לידי ביטוי בים. ביבשה פרטים רבים ואפשר לראות 
כל אחד מהם כנפרד משאר החלקים שסביבו. אף 
שלבריאה תכלית אחת שכל הפרטים חלק ממנה 
אך הקשר ביניהם אינו גלוי וברור. גם הים מלא 
בריות מגוונות ושונות אך בניגוד ליבשה הים נראה 
כמציאות אחת שאינה מפורדת. הים כולל המוני 
פרטים שמתאחדים לדבר אחד. וזו תכלית הבריאה 
לחשוף את האחדות האלוקית ששוזרת את כל פרטי 

החיים.
בנוסף אומרת הגמרא בחולין6 ש"כל שיש ביבשה 
יש בים חוץ מהחולדה". מסביר ר' צדוק7 שלכל 
מציאות גשמית יש שורש עליון נסתר. כוחות החיים 
הגלויים הם רק שיקוף של מציאות רוחנית שנסתרת 
מאיתנו שהיא המציאות האמיתית, ומטרת העולם 
הזה להתעלות ולחשוף אותה בהדרגה. ולזה רומז 
היחס בין היבשה לים. שכל מה שנמצא ביבשה בצורה 
גלויה נמצא גם בים רק בצורה נסתרת. הים רומז 
למציאות האמיתית שתתגלה בעולם הבא שהיא 
השורש לכל העולם הזה. מלבד החולדה הרומזת 
ליצר הרע שאין לו מקום כשתתגלה מדרגת החיים 

הנסתרת הרמוזה בים.
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העמק דבר לפרשה
 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

עומק הפרשה
הגבול המערבי של ארץ ישראל הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר

בתוך פירוט המסעות של בני ישראל מזכירה התורה 
את מות אהרון הכהן, "ויעל אהרון הכהן אל הר 
ההר על-פי ה' וימת שם". מפורש שמת בהר ההר. 
ואילו בספר דברים )י, ו( נאמר, "ובני ישראל נסעו 
מבארות בני יעקן, מוסרה, שם מת אהרון הכהן ויקבר 
שם". משמע שמת במוסרה? רש"י שם, עומד על 
כך ומבאר על-פי המכילתא בפר' בשלח, שגם זה 
היה חלק מהתוכחה של משה לבני ישראל, ומסביר 
כיצד הגיעו למוסרה )עיין שם דבריו באורך( והוא 
מוסיף, שבמוסרה עשו אבל גדול על מות אהרון 

ונדמה היה להם כאילו מת שם.
הנצי"ב בדברים מביא את דברי רש"י ושואל, בכל 
זאת לא מובן איך כל זה קשור לדברי משה שם? 
ומתרץ, שבמדבר, משה ואהרון היו שני ראשי 
סנהדריות. דרכו של משה היתה, כשעלה דיון על 
דבר שלא קיבל הוראה מאת ה', היה מברר אותו 
בדרך של חקירה ופלפול. ואילו אהרון, כוחו היה רב 
בסברא שהיא דרך ההוראה בישראל, ולו ניתן כוח 
זה במיוחד, שה' אמר לו, להורות את בני ישראל. 
בהיותם במוסרה, כשהספידו את אהרון, התבוננו 
שאהרון לא הניח אחריו איש כמותו שמכוון בהוראה 
לשעה, לאמיתה של תורה בלי פלפול וחקירה, 
"ומתה חוכמתו עמו". גם אלעזר בנו היה תלמיד 
משה רבנו, ושיטת הוראתו הייתה כמשה, ואם כן 

שוב לא היו שני סנהדריות, לא היו שתי דרכים 
בהוראה, כך שבמוסרה נמסר הדרך הזה לישראל, 
להורות על-פי החקירה דווקא ולכן נקרא המקום 
מוסרה, "שנמסר זה הכח לחוק בישראל וכלשון 
המשנה שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע".
הסבר שני אומר הנצי"ב, "מוסרה מלשון מוסר", 
שהתורה נקראת 'מוסר ה' במשלי )ג, יא, "מוסר 
ה' בני אל תמאס"(, וזה כי עמלה של תורה כרוך 
ביסורים, )של עמל ויגיעה(. וכמו שנאמר במדרש 
שוחר טוב, על תהילים ג', "אשרי הגבר אשר תיסרנו 
י-ה ומתורתך תלמדנו, אין לך אדם בלי יסורים", 
והמדרש מפרט, יש אדם שהשן שלו כואבת ואינו 
יכול לישון ויש שבטנו כואבת וכו', "ויש אדם שיגע 
בתורה ואינו יכול לישון, זה יסורים וזה יסורים, 
אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו", 
כלומר טובים היסורים של היגיעה בתורה. וישעיהו 
הנביא בפרק כ"ח, אומר הנצי"ב, מרבה להוכיח 
את עם ישראל בדורו, על כך שהם חפצי תענוגי 
העולם-הזה ולא רוצים להתייגע בתורה, לכן אומר 
הנצי"ב נקרא המקום הזה מוסרה, כי החלק הזה 
שבתורה שהזכרנו למעלה, נמסר להם בדרך זו של 
מוסר. מוסיף הנצי"ב ומדייק באופן נפלא, שתרגום 
יונתן על הפסוק בפרשתנו )לג, ל( "ויסעו מחשמונה 
ויחנו במוסרות", =מוסרה(, 'מוסרות', הוא מתרגם, 

'מרדותא', וכך גם תרגם יונתן את הפסוק במשלי, 
'מוסר ה' ' - 'מרדותא', לשון מוסר ותוכחה שהוכיחם 
שם בייסורים. רואים אפוא שהשם הזה 'מוסרה', 
'מוסרות', מוצאו מלשון מוסר, ומדויק פירושו של 
הנצי"ב, שמשה הוכיחם שם, ונתן להם את הדרך 

הזו בלימוד התורה על-ידי תוכחה ומוסר.
דבר מפליא נוסף יש בפסוק על מיתת אהרון, 
שהתורה מזכירה את יום פטירתו, "... וימת שם 
בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים 
בחדש החמישי באחד לחודש". מגלה לנו התורה, 
שבראש חודש אב נפטר אהרון הכהן, זה המקום 
היחיד בתורה שכתוב תאריך פטירתו של אדם. 
אומר הנצי"ב שלא הודיע הכתוב, לא במיתת משה 
ולא במיתת מרים, החודש והיום שנפטרו, אלא רק 
במיתת אהרון, "ללמדנו  שאותו החודש גרם להיות 
לשטן לגדולת עבודת המשכן שהיה על-ידי  אהרון 
הכהן הראש...". אהרון הכהן הוא הראש והראשון 
לכהונה הגדולה לעבודת המשכן והמקדש, ומותו 
בראש חודש אב, אומר הנצי"ב, "הוא סימן לדורות 
שבחודש אב יהיה נחרב בית המקדש". כשם שנרמז 
האבל והחורבן, כך הבטיח לנו ה' ביד נביאיו, "קול 
צופיך נשאו קול יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב 

ה' ציון", במהרה בימינו אמן..

תורתו של אהרון ומשמעות יום פטירתו 
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התרבות הזמנית
הזמן  של  התרבות  היא  הזמנית  התרבות 
המודרני, הזמן של עכשיו. במשך אלַפים שנים 
אלה אנחנו נמצאים בזמניות, ונקווה שאנחנו 

הולכים ומשתחררים ממנה. בזמניות הזאת, 
אנחנו נמצאים בתוך התפתחות תרבותית 
גדולה מאוד של הגויים הסובבים אותנו. 
סובבים אותנו הרבה מאוד סוגי תרבות, 
ספרות, קולנוע ועוד. המים הזדוניים 

סובבים אותנו סביב - המחשבה והשירה, 
צרות  מיני  כל  והתיאטרונים,  הספרות 

שמקורן בעולם הגויים. התרבות הזמנית הזאת, 
אם מנתחים ומתבוננים היטב, ביסודה היא כולה 
בנויה על הכפירה ועל השנאה. כפירה ושנאה הן 
ההפך מאמונה ואהבה. זו תרבות רעה, הפך מתרבות 
תורה שהיא תרבות של אצילות, של קדושה, של 
טהרה, של יראת שמים, של דבקות אלקית, "אוהב 

את המקום אוהב את הבריות"1. לתרבות שלנו יש 
קשר גלוי עם אהבה ואמונה. זה החילוק, ההבדל, 
בין "ואתם הדבקים בד' אלקיכם"2 של עם ישראל, 
ל"גויים שכחי אלקים"3. יש מצבים של 
שכחת אלוקים, של ניתוק מאלוקים אמת, 
וממציאים סגנונות של שם ד' בשקר, 
של עבודה זרה, ומזה נמשך מהלך כזה 
של הפך מאמיתיות ודבקות אלקית, 
הפך מ"ואתם הדבקים בד' אלקיכם". 
כשאתם לא דבקים בד' אלוקיכם, כשאין 
אמונה ואהבה – אז יש כפירה ושנאה. מהלך 
היחסים החברתיים, מהלך האנושות הזאת, המהלך 
הרוחני המחשבתי הזה, מביא למצב הפוך מאהבה 
ואמונה - לכפירה ושנאה. אמונה ואהבה הן חיים: 
בריאות חיים, חמדת חיים, אושר חיים, יסודיות 
חיים, ומתוך כך יש להבין שדברים של הפך מזה, 

הפך מאמונה ואהבה, הם שוללי חיים.
התרחבות התרבות הזאת בעולם ובאנושיות, 
שבנויה על יסוד של כפירה ושנאה, של שנאת 
החיים, עקירת החיים והריסת החיים, היא צרה 
ומחלה נוראה לאנושיות ולישראל. כמובן באופן 
שטחי תרבות הקולנוע מושכת מאוד. מי יודע 
אם הקרבנות שיש בהרוגי מלחמה, אינם קרבנות 
המשתלשלים בעקיפין מטומאת הקולנוע וכדומה. 
"ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַמֲחָלה זֹו, ִּכי-ִאם ְלַגּלֹות 
ֶאת ָּכל אֹוְצרֹות ַהּטֹוב ַהֻּמָּנִחים ְּבֵבית ִּגְנֵזיֶהן ֶׁשל 
ָהֱאמּוָנה ְוָהַאֲהָבה"4, שהן רפואה לעולם, לישראל 

ולעולם כולו5.
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 הרב דוד לנדאו

פרשת מסעי מפרטת את ארבעים ושניים המסעות 
של עם ישראל במדבר. המסעות כמובן אינם 
טכניים גרידא אלא הם מבטאים ארבעים 
ושתיים נקודות ציון של התקדמות במסע 
אל עבר ארץ ישראל. המכנה המשותף לכל 
המסעות הללו הוא עצם המסע, כלומר התנועה 
קדימה. על מנת להגיע לארץ ישראל אדם צריך 

להיות בדינמיקה, לא לקפוא על השמרים. "על פי 

ה' יחנו ועל פי ה' יסעו". בחלק השני של הפרשה 
מתוארות ארבעים ושתיים ערי הלויים. שבט 
הלוי שאין לו נחלה קבועה בקרקע אף הוא 
מצוי כל העת בתנועה. הלויים מסתובבים 
בארץ ישראל ומניעים את התנועה הרוחנית 
להישאר  לאדם  אסור  קדימה.  העם  של 
במקום, להתקבע עקב אינטרסים נדלני"ים 
או כלכליים, הממד הרוחני הוא הממד האיכותי 

שיוצר את המסע.
גם בימים הללו של שלשת השבועות אנו מצויים 
במסע. הנחמה שלנו בימי החורבן שאף הם מניעים 
אותנו קדימה, מי"ז תמוז ועד ט' באב אנו עוברים 
תהליך קשה של בירור ומשם ממשיכים הלאה לחודש 
אלול, לחודש הרחמים והסליחות. המסע ממשיך 

תמיד. "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו".

לדבר תורה מצולם שבועי נא לשלוח וואטסאפ ל0545753771

לפני שנברא העולם הכול היה מושלם. אך בכל שֵלמות יש חיסרון. החיסרון הוא 
שאין יכולת וגם אין צורך להשתלם, להתעלות ולהתקדם, שהרי הכול מושלם ולא 
חסר דבר. אך ההתקדמות היא מעלה גדולה ולא יתכן שהשלמות תהיה חסרה אותה, 
כי אי האפשרות להוספה היא בעצמה חיסרון. אם כן, זהו פרדוקס השלמות: אם 
היא יכולה להתפתח – סימן שאיננה שלמה עדיין, ואם היא איננה יכולה – זה עצמו 
חסרונה. על כן חייבים לומר ששלמות בנויה משני ממדים: משלמות ומהשתלמות 
כאחד, ומכיוון ששתי הבחינות הללו מכחישות זו את זו, אנו מבינים שמושג השלמות 
הינו פרדוקסאלי במהותו, דהיינו: כולל בחובו סתירה פנימית לוגית. הרב קוק מסכם 
זאת כך: ''ונמצא, שהשלמות כלולה משני הצדדים: מצד אין סוף, הבלתי מתואר 
בתוספת מצד שלמותו, ומצד ההוויה, ההולכת ומשתלמת ומתברכת תמיד'' )אוה''ק ג' 
תסה'(. על כן בריאת העולם התחילה מבריאת ההעדר, הצמצום, האין. מהות הבריאה 
ותפקידה, הוא להשתלם כל העת, להתקדם ולשאוף לשלמות. האדם, נזר הבריאה, 
מופקד על כך בראש ובראשונה, ועליו מוטל להטות את העולם תמיד לכף הזיכוך 
וההתקדמות. החיסרון ההולך ומשתלם זוהי שלמותו של האדם, מהותו ותפקידו. 
כותב המהר''ל: ''האדם לא נברא בהשלמה, ולא נמצא האדם בהשלמה, וזהו שלימתו 
בעצמו, שהוא מתנועע אל הפועל ומוציא שלימתו תמיד אל הפועל, ודבר זה הוא 
שלימתו'' )דרך חיים ב' ח'(. כפי שראינו בעבר, הבריאה אינה מנותקת מה' יתברך, 
אלא הבריאה היא אחת מצורות ההתגלות של ה', ואם כן אנו מבינים שהשלמות 

וההשתלמות הינן שתי צורות התגלות של ה' אלינו. 
השלמות, המייצגת את נשמת העולם הפנימית האינסופית, דוחפת תדיר את העולם 
להתקדמות אינסופית. וההשתלמות, מייצגת את החיסרון, המאפשר בעצם קיומו את 
ההתקדמות האינסופית בבחינת 'ילכו מחיל אל חיל'. אך כיצד ניתן להבטיח התעלות 
אינסופית? האם החיסרון הוא אינסופי? אמנם החיסרון הוא עמוק וחודר, עד שמתראה 
בצורה של רע מוחלט, אך אינו אינסופי. לגבי כך מחדש הרב קוק חידוש משמח לב, 
לפיו יהיה מספיק בזכרון לבדו של חסרון העבר, על מנת לדחוף תמיד להתקדמות 

אינסופית )קובץ ב' שיח(.

מדברים אמונה
 הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

פרדוקס השֵלמות
שלמות וחיסרון – הילכו יחדיו?

אורות הפרשהארבעים ושניים 
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

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
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"זכיתי להיוולד בקיבוץ אפיקים שבעמק הירדן", 
אומר אביתר כרמי, 70, נשוי ואב ל-11 ילדים 
המתגורר באלון מורה, פנסיונר אשר עסק בחינוך 
ובכתיבת סת"ם. "הורי עלו לארץ בגיל 18 מליטא 
ולטביה אחרי הכשרה ציונית משמעותית, והכירו 
באוניה שהביאה אותם ארצה. היינו משפחה חילונית, 
במובן מסוים אפילו אנטי דתית, ואפילו בר מצווה לא 
עשו לי. עם זאת, חגגנו את חגי ישראל כדרך הקיבוץ 

עם נגיעות קלות במסורת ישראל. גדלתי 
בבית הילדים בקיבוץ, אבל בניגוד לרבים 
אחרים זה דווקא זכור לי לטובה. החסר 
בקשר נורמלי עם אבא ואמא התברר 
מאוחר יותר, כשהייתי לאבא ולא תמיד 
ידעתי איך. ככלל, הקיבוץ היה מקום 
נפלא לגדול בו, ואני קשור אליו מאוד 
ומבקר בו תדיר. אני גורס שהישוב בו אני 
חי כבר קרוב ל-40 שנה, אלון מורה, הינו 
המשך ישיר ופשוט לקיבוץ ולערכים 
שבהם התחנכתי גם בנח"ל, להתיישבות, 

להגשמה ולציונות.
"שירתתי בנח"ל בני משקים, בעיקר 
בהיאחזויות, שבתי לקיבוץ ועבדתי 
ברפת. חודש לאחר שחרורי פרצה 

מלחמת יום כיפור, והוצבתי בגבול לבנון בהגנה 
מפני מחבלים. בגיל 23 יצאתי לחופש מהקיבוץ, כמו 
כולם, ועבדתי בביטחון בסיני כדי לממן טיול גדול 
שתכננתי לארה"ב. גרתי על החוף במפרץ נעמה, 
טיילתי בחופים, צללתי והתבודדתי. שם נתקלתי 
בשני ספרים, דווקא לא יהודיים, שעסקו בבעלי 
ערכים טובים ושאיפה לתיקון עולם. המחשבות 
שהספרים הציפו בי בשילוב של הנוף, השקט המדברי 
וההתבודדות, הביאו אותי במהירות עצומה למודעות 
השכלית המוחלטת שכל העולם הזה אינו יכול 
להיות מקרי וסתמי, שיש לו ייעוד ומטרה, ומיד 
התחלתי להאמין בקב"ה, מה שמעולם לא עלה 
בדעתי. הייתי ב'אורות' גדולים. זה טלטל את עולמי, 
והכניס אותי לבולמוס של כתיבה ולמעין הרגשה של 
נבואה, דמיונית כמובן. כשהסערה חלפה, שמתי את 
'חידוש' האמונה בצד, והבטחתי לעצמי שיום אחד, 
לכשאתפנה, אמשיך את הבירור - מה עלי לעשות 

בקשר לאמונה שבאמתחתי". 

קיבוץ וגלויות
"אחרי העבודה בסיני טסתי לארצות הברית, טיילתי 
במשך חצי שנה, מלווה ברצון תמידי לחזור לארץ. 

חו"ל מעולם לא עשה לי את זה, גם במקומות הכי 
יפים ומפורסמים. חזרתי לעבוד בקיבוץ, ובגדול 
חזרתי לחיי הרגילים. המחשבות על אמונה צצו 
ועלו שוב כשחבר בקיבוץ הראה לי דף גמרא, וגם 
סיפורי צדיקים שקראתי ב'אור הגנוז' של בובר. ידעתי 
שיבוא יום ואלך לברר מאיפה זה בא ומהי 'ישיבה', 
שממנה מגיעים אנשים נפלאים, וש'במקרה' אני שייך 
לעם המופלא הזה שמייצר אנשים שכאלה. ובטח, 
חשבתי לעצמי, כך אעשה לפני שאלך 
לבדוק בשדות זרים לי כמו הודו וארצות 

ותרבויות ֵנכר אחרות".
מה בסופו של דבר קירב אותך ליהדות?  
"בתקופה זו הכרתי מתנדבת בקיבוץ 
מניו זילנד, ונקשרנו. מיד כשהכרתי 
אותה, הרגשתי שהגיע הזמן להמשיך 
את בירור הקשר שלנו ליהדות. חשבתי 
שהדתיים זרים וקיצוניים מאוד, אז יצאנו 
לשנת שירות בקיבוץ יהל של 'התנועה 
ליהדות מתקדמת בארץ'. פגשנו ביהל 
אנשים נחמדים ונעימים, שכוונותיהם 
רצויות וטובות. שם גם נישאתי לאשתי-

שותפתי מזה 42 שנה. אחרי שנתיים ביהל 
יצאתי למילואים, שם פגשתי יהודי יקר 
שראה שאני מתעניין ביהדות והמליץ לי על מכון 
מאיר כמקום הנכון בשבילי. ואכן צדק. ממש אז, גם 
אשתי פגשה בחורה דתייה שהמליצה לה ללמוד, 
והחלטנו יחד שהגיע הזמן להתקדם. הטריד אותנו 
מאד היחס של החברים בקיבוץ ליהדות ולמצוות. 
באסיפת החברים בקיבוץ ביקשנו לצאת ללימודי 
תורה במכון מאיר, אך בקשתנו נדחתה כיוון שעדיין 
לא הגיע תורנו לצאת ללימודים, וגם כי זה תחום 

שלא היה חיוני להתפתחות הקיבוץ הצעיר. 
"החלטנו אפוא לעזוב את הקיבוץ כשאני בן 28 ואשתי 
בת 20, ועלינו לירושלים, למכון מאיר. הרב דב ביגון 
קיבל אותנו בזרועות פתוחות ובחיוכו הכובש והחם. 
הוא דאג לנו למגורים בקרבת המכון, וכך התקבלנו גם 
במשפחתו על ידי הרבנית נאוה ז"ל שהיתה מבקרת 
תדיר בדירתנו ומעשירה אותנו מחכמת החיים שלה. 
חיינו בצמצום. קיבלנו, כשאר הזוגות הצעירים במכון 
דאז - ארבעה בסך הכל - קצבה של אוכל ממטבח 
המכון, ומלגה צנועה. עבדתי בעבודות מזדמנות בימי 
שישי, וכעבור תקופה גם אשתי החלה לעבוד כמזכירה 
במכון. חשבנו שאנחנו באים ללמוד על היהדות, ולא 
תיארנו לעצמנו שנישאב לעולם התורה והמצוות.  
החיבור היה כל כך נכון לנו, שטבעי היה להתחיל 

לקיים מצוות. הרגשנו שהגענו הביתה, אל עצמנו 
ואל מה ששייך לנו מאז ומתמיד. נולדנו מחדש".

מקום האהבה והאמונה
"תוך כדי התחלתי ללמוד הוראה, זכיתי ללמוד עם 
הרב אבינר פעמיים בשבוע והשתתפתי באופן קבוע 
בשיעורים של הרב טאו. בנוסף, פעם בשבוע הייתי 
הולך להתייעץ עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בעניינים 
שונים. על אף שהמליצו לי במכון להתקדם לאט לאט, 
כשהגעתי למכון הרגשתי מיד שזהו זה, זה שלי ואני 
רוצה לקיים הכל ועכשיו. בכל זאת עברו חמש שנים 

מאז שהייתי בסיני והתחלתי להאמין.
"אחרי שלוש שנים במכון היינו מוכנים להתקדם 
לשלב הבא. שמענו שיש באלון מורה ישיבה מתאימה 
להמשך לימוד תורה ומסלול הוראה. עברנו לשם עם 
שני ילדינו, ובתוך ארבע שנים סיימתי את לימודי 
ההוראה. נקשרנו מאד לראש הישיבה הרב אליקים 
לבנון שליט"א ולרבנית אסתר, מהם למדנו מהי 
משפחתיות, זוגיות וחינוך ילדים. ָחברתי שם  ביתר 
שאת ליהדות עדות המזרח ולהגייה נכונה. בעיני, חלק 
מתהליך התשובה הוא לקבל מכל עדה את תרומתה 
לאומה, ובשבילי בעיקר מעדות המזרח. למדתי גם 
כתיבת סת"ם ומאז, כעשרים וחמש שנה, כתבתי 
חמישה ספרי תורה והרבה תפילין, מזוזות ומגילות".

כיצד הגעת מתוך כך לעולם החינוך? 
"לאחר שבע שנים של לימוד תורה מצא אותי מנהל 
ביה"ס בעפרה שחיפש מלמדים, והפציר בי לבוא 
לנסות ללמד בבי"ס יסודי. הייתי מחובר מאוד לכתבי 
הרב קוק זצ"ל ולעניינים כלליים, וחשבתי שלא 
מתאים לי ללמד ילדים קטנים. בסוף  הסכמתי, 
ולשמחתי גיליתי כמה זה מתאים לי. אחרי חמש 
שנים בעפרה, המשכתי ללמד בכתות א-ד באלון 
מורה עוד 28 שנה. אכן זכות גדולה. ועדיין אני 
מלמד אחה"צ בתלמוד תורה את תלמידי כיתה ב' 
ומחפש איפה עוד אפשר להשפיע ולתרום מנסיוני".. 
"במשך השנים כבשתי לי דרך סלולה ובטוחה 
שקבלתי מרבותיי, בצרוף ניסיוני, לקרב את ילדי 
ישראל ולחברם לתורה בעבותות שמחה ואהבה 
ובגובה עיני חז"ל וישראל סבא. שיטתי היא הליכה 
עם הזמן ולימוד פרשות השבוע עם פירושי רש"י 
מתאימים ונבחרים, תוך קריאה בטעמים במשך 3-5 
שעות בשבוע. לא שוכח שכשהגעתי למכון מאיר לא 
ידעתי כמה חומשים יש בתורה, ומה כתוב בהם... 
אכן, מכון מאיר הוא מקום האהבה והאמונה שבו 

בעצם נולדתי". 

"חשבנו שאנחנו באים ללמוד על היהדות,     
       ולא תיארנו לעצמנו שנישאב לעולם  

                                        התורה והמצוות"

אביתר כרמי מצא להפתעתו את אמונתו בבורא עולם 
על חופי סיני. בראיון זה הוא מספר על השפעותיו 

המאוחרות של בית הילדים הקיבוצי בו גדל וכיצד הגיב 
כאשר ראה לראשונה בחייו דף גמרא 

אבנר שאקי 
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כבוד ואהבה בנישואין
בשבוע שעבר, קיבלתי מייל מרחל שהגיבה על 
ה"מכתב לחתן ולכלה" שפורסם לפרשת בלק.  היא  
טענה בדבריה שכתבתי רק על אהבה ולא כתבתי 
על כבוד שהוא הבסיס לאהבה. זו הזדמנות להדגיש 
את מערכת היחסים המושתתת על כבוד ואהבה 

בין בני זוג, בנישואין. 
כבוד נותן מקום של נוכחות לאדם בפני עצמו. כבוד 
לכל אדם באשר הוא אדם. זכותו וחובתו לכבד 

את עצמו ואת זולתו מעצם היותם נבראים 
בצלם אלוקים. 

בינינו  נאה  ביחס  נמדד  אינו  כבוד 
כשהכול בסדר ויש הסכמה. זה לא 
כבוד, זאת תמימות דעים. כבוד הוא 
יחס נאה בינינו, גם כשכל אחד מאיתנו 

חושב אחרת ואף מנוגד לרעהו. כבוד הוא 
סבלנות וקבלה של בן הזוג גם כשאין הסכמה. 

זה המבחן ליכולת שלנו להתייחס באמת בכבוד זה 
אל זה. )ובאמת, כמה קשה לעמוד במבחן הזה....(
כבוד בין בני זוג, הוא אכן הבסיס לאהבה. אם אין 

כבוד, גם אין אהבה. 
עד כדי כך, "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה 

מהתורה". )ברכות יט.(
מהם  חקר  גוטמן  ג’ון  הנודע  הנישואין  חוקר 
הפרמטרים שיוצרים זוגיות יציבה ומאושרת, לאורך 
זמן. הפרמטר המשמעותי היה כבוד הדדי. זוגות שיש 
ביניהם הקשבה אמיתית מפאת כבודם, מצליחים 
והתחשבות  חוויה של הכרה  לזה  זה  להעניק 

ברצונותיהם, גם אם אינם מגיעים להסכמה. ואכן 
הוויכוחים, ברובם המכריע, אינם מסתיימים במציאת 

פתרונות מוסכמים.
הכבוד תוחם גבול בין האני לבין האתה, כאשר לכל 
אחד יש משקל וערך בפני עצמו, גם אם דברי האחד 

אינם מתאימים/מקובלים/נוחים לשני.
רק כאשר יש לכל אחד כבודו ומקומו, אז אפשר 
להתחבר באהבה שמרוממת את בני הזוג אל מעבר 
לגבולות, ובהתאחדותם - השכינה שורה ביניהם.
כאשר האהבה מאפשרת זכות ראשונים 
לכבוד אמיתי, אז היא מקבלת את מקומה 

הראוי לה, מתוך שמחה ואושר.
חני ושלומי הגיעו אלי כשלושה חודשים 
לאחר חתונתם. כשנכנסו לחדר, שלומי 
כורסא  איזו  על  בחיוך  לחני  הצביע 
לשבת. היא נראתה נבוכה ונראה היה לי 
שהיא מתיישבת על הכורסא בחוסר נוחות. לאחר 
הקדמה קצרה, שאלתי לרצונם. חני ישבה מכונסת 
ושלומי פתח מיד ואמר: "אני לא מבין מה הבעיה 
של חני. היא לא מרוצה ממני ואני לא מבין למה. 
אני כל כך אוהב אותה ואני יודע ממה שלמדתי 
שאהבה זאת נתינה. לכן אני מחפש כל אפשרות, 
איך לדאוג לחני ולהעניק לה כל מה שאני חושב 
שהיא צריכה". "איך אתה יודע מה היא צריכה?", 
שאלתי. "אני מכיר אותה כבר הרבה זמן. חצי שנה 
לפני החתונה ועכשיו שלושה חודשי נישואין, זה 
מספיק זמן כדי להכיר אותה. אני כל כך גאה בזה 

שאני כבר יודע מה היא צריכה מבלי שהיא תספיק 
אפילו לומר לי... תראי איך היא נראית עצובה במקום 

לשמוח ולהודות לי..."
הפניתי את מבטי לעברה והמתנתי לדבריה. "הוא 
חונק, הוא לא נותן לי מקום. הוא מטשטש לגמרי 
את הגבולות ביני לבינו. הוא חושב שאני זה הוא 
והוא קובע מה אני צריכה... אין לי מקום וערך בפני 
עצמי בכלל... אני מרגישה אשמה שאני לא יודעת 
להעריך את כל הנתינה שלו, אפילו שהיא באה על 
חשבוני. כי באמת יש לו רצון אמיתי להיטיב אתי..."
חני ושלומי, עברו בחדר מסע שתחילתו הייתה 
בנתינת כבוד לרצונותיה וצרכיה של חני, כמו גם 
לרצונותיו וצרכיו. שלומי "הוכרח" בהתחלה, לחסום 
את הנתינה שלו לפי דעתו והוצרך לתרגל הקשבה 
אמיתית לחני ולעצמו. הוא הופתע והתאכזב כאחת, 
על כי לא הבין את המשמעות הנכונה של נתינה 
אמתית שמגיעה לאחר נתינת כבוד וערך לרצונות 
אשתו, גם כשהם אינם תואמים את רצונותיו ואת 
מחשבותיו. גם חני תרגלה כיצד לתת מקום לעצמה, 
בגבולות הנכונים לה, ובו בזמן לכבד את כוונותיו 
הטובות, מבלי לממש אותם רק על פי מחשבותיו. 
כך יכלו שניהם להביא את אישיותם במלואה ומתוך 
כך - לרצות להעניק באופן הדדי ולהתחבר יחד 

באהבה.

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

הט"ז והש"ך כידוע חלקו זה על זה, אך הם אהבו זה 
את זה. מסופר שרבי דוד הלוי סג"ל מחבר הט"ז 
נאלץ לברוח עם משפחתו עקב פרעות ת"ח ות"ט. 
כשהגיע לקהילת הלישוי התארח בביתו של הרב 
שבתי כהן מחבר הש"ך. הש"ך מתאר בהקדמתו 
לספרו 'נקודות הכסף' כיצד זכה לארח את הט"ז: 
"והתורה מחזרת אחר אכסניא שלה שנעשיתי 
אכסניא להבעל טורי זהב והיה אצלי שלשה ימים 
וכבדתיו כבוד גדול אשר לא יאמן כי יסופר וגם 
הוא נתכבד בי הרבה עד שנשקני על ראשי ושמח 

כי ממש כשמחת בית השואבה".

"עד שנעשים אוהבים זה את זה"
בספרו 'נקודות הכסף', הש"ך כותב השגות רבות 
על הט"ז. בהקדמתו הוא כותב שאמנם היו חילוקי 
דעות, אך לא היו חילוקי לבבות: "אמר המחבר אל 
יעלה על לב הקורא בספרי זה שמפני שהיה לי ח"ו 
איזה מחלוקת עם הבעל טורי זהב או יש לי בלבי 
איזו טינא עליו חברתי השגות על ספרו כי הלא 

נודע לכל כי נתקיים בנו את והב בסופה".
הש"ך רומז לדברי חז"ל במסכת קידושין: "מאי 
ַער' )תהלים קכז, ה(? אמר רבי חייא  'ֶאת אֹוְיִבים ַּבּׁשָ

בר אבא: אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקין 
בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, ואינם 
זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר: 
ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה )במדבר כא, יד(, אל תקרי בסּוָפה 

אלא בסֹוָפּה" )ל, ב(. 
מה כוונת הדברים?

רש"י מסביר שמטבע הדברים במלחמתה של תורה 
שני הצדדים נעשים אויבים זה לזה בבקשתם את 
האמת "מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל דברי 
זה". אולם בסופו של דבר הם נעשים אוהבים זה לזה 
"אהבה יש בסופה". והסוף מעיד גם על ההתחלה 

שתמיד אהבו זה את זה. 
לאחר מכן הש"ך מביא את הסיפור שפתחנו בו 
כראיה שאמנם היתה מחלוקת בינו לבין הט"ז אך 

הם תמיד נשארו אוהבים ומכבדים זה את זה. 
רבי יונתן אייבשיץ כתב שחכמי המשנה נתנו סימן 
למחלוקת לשם שמיים – זו מחלוקת הלל ושמאי 
)אבות ה, יז(. חז"ל אומרים עליהם "לא נמנעו ב"ש 
מלישא נשים מבית הלל, ולא ב"ה מבית שמאי, 
ללמדך, שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה 
שנאמר: האמת והשלום אהבו" )יבמות יד, ב(. אם כן, 
כאשר המחלוקת נשארת עניינית בלבד והחולקים 
נשארים אוהבים זה את זה – זו מחלוקת לשם שמיים 

)יערות דבש ח"ב דרוש ח(. 

המטרה: בירור האמת ולא התנצחות
בהמשך הקדמתו כותב הש"ך "ואל אלקים הוא יודע 
ועד שלא חברתי ספרי נקדות הכסף הלז רק לשם 
שמים לברר וללבן האמת". מטרת כתיבת ספרו לא 
היתה התנצחות, אלא בירור האמת. ולכן בהקדמתו 
הש"ך מזמין תלמידי חכמים להקשות ולחלוק עליו 

ולהודיע לו אם טעה, כי האמת יקרה לו מכל. 
ה'חתם סופר' כתב פעם דברים דומים בתשובה 
למהר"ץ חיות "שלא יהיה כוונת המתווכחים בדין 
בין ריב לריב ובין דם לדם, לנטות דעת חברו לדעתו, 
כי מה לי ולו, אך יהיה הויכוח להעמיד סברתי ודעתי 
על פי שכלי, באופן מה שחברי טען נגדי אראה 
במחשבתי אם כנים דבריו אחזור בי ואם לא נראים 

לי דבריו אני עומד על דעתי" )או"ח רח(. 
בסוף הקדמתו כותב הש"ך "כי אין כוונתי ח"ו 
להתגדר ולהעמיד על דברי וצריכים אנו לקבל 
האמת ממי שאמרו והאמת מעצמו מוכרע ויורה 

את דרכו".

לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com 

הקדמת 'נקודות הכסף': 
חילוקי דעות ללא חילוקי לבבות

הקדמות לאמונה
נתן קוטלר
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לפנות את השולחן אחרי האוכל ...לסדר את החדר, תורה לעזור לאמא, תורה אני רוצה שאחותי תלך בדרכי התורה: תורּה 
לכיתה איפה נמצאת אנטרקטיקה? שרית: שרית: כן, המורה! המורה: תוכלי להגיד המורה אומרת לשרית: עשית שיעורי בית? 

בעמוד 36...
למה חלב לא יכול לשחק כדורגל? 
 

כי הוא מחמיץ...

שאלות בפרשהשאלות בפרשה
1.      מהו ייעודן של ערי המקלט?

2.      כמה ערי מקלט היו בעבר הירדן המערבי?
3.      איזה שבט גר בערי המקלט?

4.      כמה ערים ניתנו ללוויים?
5.      איזו משפחה טענה לפני משה שתיגרע נחלתה?

6.      מה היה הפתרון לטענתם?
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<< פרשת מסעי
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

תאריך פטירתו של אדם אחד בלבד מופיע 

במפורש בתורה, בפרשתנו. מיהו ומתי נפטר?

חידה בפרשהחידה בפרשה
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הצטרפו למנויי ערוץ מאיר לילדים! 
באתר meirkids.co.il בטלפון 0732379860

משעמם בחופש? מחפשים תעסוקה ואתגר? באתר 

ערוץ מאיר לילדים תוכלו למצוא מאות משחקים 

חינוכיים ומהנים במגוון קטגוריות. ועכשיו לרגל 

החופש – שני משחקים חדשים בכל שבוע!

המלצת השבועהמלצת השבוע

11 הזוכה מפרשת פינחס: 

רייזל ממגדל העמק!

את דברינו הפעם אבקש לפתוח במשל שסופר על 
ידי ש"י עגנון וששמעתי מפיו של פרופ' אריה אלדד: 
"מעשה במלך אחד שהיה לו סוס יקר המציאות. 
והמלך פחד שסוסו היקר ייגנב. בנה לו אורווה מברזל 
והציב עליה שערי פלדה ותלה בהם שבעה מנעולים 
– אך עדיין חשש שמא ייגנב סוסו. הלך ושכר שומר 
שיהיה ער בלילות וישמור על האורווה, ועדיין חשש 
שמא תיפול תנומה על השומר ויבוא גנב ויגנוב את 
הסוס. קם בלילה לבדוק אם השומר ער. בא ומצא 

אותו יושב בפתח האורווה. שאל אותו 
– מה הוא עושה כדי שלא תיפול עליו 
תרדמה? וענה השומר שהוא מעסיק 
את עצמו במחשבות פילוסופיות. ֵאילו 
מחשבות פילוסופיות, למשל? שאל 
המלך, והשיב השומר שהוא חושב, 
למשל, לאן נעלם החור של הבייגלה 

לאחר שהוא אוכל את הבייגלה. המלך היה מרוצה 
מאוד, ועודד אותו להמשיך בדרך זו.

אבל גם למחרת בלילה לא סרו חששותיו, והמלך שב 
לבדוק את השומר. על מה אתה חושב עכשיו? שאל, 
והשומר השיב שהוא עוסק בשאלת הבֹור שאינו מלא 
מחולייתו. כלומר: לאן נעלם העפר החסר, כאשר הוא 

חופר גומה ומנסה אחר-כך למלאה בעפר שהוציא 
ממנה. המלך היה מרוצה מאוד, ועודד אותו להמשיך 

ולחשוב מחשבות פילוסופיות עמוקות כגון אלו. 
ובלילה השלישי שאל אותו המלך על מה הוא חושב, 
וענה לו השומר, שהוא חושב, למשל, איך זה, אורווה 
מברזל ושערים מפלדה ושבעה מנעולים ושומר – 

איך זה הצליחו לגנוב את הסוס??? "
***

לא סוד הוא שהציונות נמצאת במשבר. המשבר 
לא החל בעשור האחרון ואפילו לא 
ימי  האחרונות.  השנים  בשלושים 
המשבר כימיה של המדינה. הכיצד? 
הרי שהציונות, שהיתה במהותה תנועת 
השיבה לציון, סיימה לכאורה את ימיה 
עם קום המדינה. השבר הפוליטי בימים 
אלה איננו אלא שיקוף לאותו משבר 

היסטורי שהחל עם הקמתה של המדינה. 
ם ֶאת ָהָאֶרץ  תֶּ בפרשת מסעי מופיע הפסוק: "ְוהֹוַרְשׁ
ת אָֹתּה"  י ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶשׁ י ָלֶכם ָנַתתִּ ּה כִּ ם בָּ ְבתֶּ ִויַשׁ
)במדבר לג, נג(. רש"י הבין את הפסוק כהוראה 
לגרש את יושבי הארץ הכנענים ורק אז נוכל לשבת 
בה: "והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה – 

תוכלו להתקיים בה, ואם לאו – לא תוכלו להתקיים 
בה". הרמב"ן לעומת זאת הבין את הפסוק כמצוות 
עשה: "על דעתי זאת מצוות עשה היא, מצווה אותם 
שיישבו בארץ ויירשו אותה... ולא ימאסו בנחלת 
ה'". נדמה לי ששני הפירושים מציגים שתי דרכים 
להבנת החזון הציוני: או כשלילת המציאות הרעה 
המאיימת מבחוץ, או כיעד חיובי-פוזיטיבי. בהיעדר 
יעד חיובי לציונות, שאינו תלוי רק באויב מחוץ, היא 

נקלעת ממילא למשבר חריף.  
ובחזרה למשל בו פתחנו, הרי לנו הנמשל בלשונו של 
פרופ' אריה אלדד: "הציונות איננה האורווה שהכזיבה 
ואיננה השומר שכשל. הציונות האמיתית היא הסוס. 
אין לנו מוצא מהמשבר זולת לשוב ולעלות עליו". 
כלומר, תודעת המאבק הקיומי שאפיינה את הציונות 
בראשית ימיה וגרמה לישראל לבסס את מעמדה 
הלאומי, העניקה לה חזון, משמעות ופשר. אך דווקא 
כעת, כשכל אלה הגיעו לשיאם, נדמה שהציונות 
הגיעה למבוי סתום. ובמשל – הכל מסביב שמור 
היטב אך אבוי, הסוס נגנב. ובנמשל: החזון הציוני 
הולך ומתפורר. רק מי שיצליח להתחבר לשורשי 
הזהות שלו במובן החיובי ולא רק השלילי, יוכל 

ללא היסוס, להשיב את הסוס.   

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

הציונות נמצאת במשבר. המשבר לא החל בעשור האחרון ואפילו לא 
בשלושים השנים האחרונות. ימי המשבר כימיה של המדינה. 

המשל למשבר הציוני שפוקד את מדינת ישראל

הסוס שנגנב
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יש לדעת שבגלות אין ערבות לעניין ענישה. היא 
פקעה עם החורבן כי התפזרנו ובקושי שרדנו לכן 
אי אפשר להטיל עלינו ערבות. כדברי הגמרא 
)מכות כד א(: "משה אמר )שמות לד ז( פוקד עון 
אבות על בנים, בא יחזקאל וביטלה )יחזקאל יח 
ד( הנפש החוטאת היא תמות". כל אחד נענש על 
עצמו. זה לא אומר שאני לא צריך לעשות הכול 
למען הזולת, אלא זה אומר שאין לי עונש על מה 

שעושה השני.
 

יחד עם זאת, אף שלא ייענש בגלל עבירות חברו, 
אין להפקיר את חברו ולומר "שיעשה מה שרוצה". 
כי קיים בימינו דין "תוכחה" למי שיכול להוכיח. 
תוכחה אינה בשביל אינטרסים, כגון שלא יפגע 
בי עונש בגלל עוון החבר. אלא זו אחווה שאתה 
אינך רוצה שחברך יעשה עבירות. זהו חסד, ועזרה 
גדולה, ללמדו תורה, להעביר שיעורים, לחזק אותו 

רוחנית ולחלץ אותו מן החטא.
 

יתרה מזו, התוכחה היא חובה גמורה למי שיכול 
להחזיר בתשובה את חברו לפני שייענש חלילה 

אם לא יעשה כן. כדברי הרמב"ם: "וכל שאפשר 
בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון 
שאפשר לו למחות בהם" )דעות ו ז(. אם אדם יכול 

להציל מישהו מרעב ולהאכילו ולא עשה כן והלה 
מת – האם לא ייענש? הוא הדין בתוכחה בנושאים 

הרוחניים, מזון הנשמה.

על סדר היוםערבות וענישה בימינו
 הרב שלמה אבינר

גוי אחד יש בעולם, ישראל שמו. 
וזקן הוא הגוי הזה, כוחות אדירים עמדו עליו להכחידו מן העולם, עמים רבים חמושי כוח 

זרוע בשר בזאו ארצו, החריבו מקדשו, פזרו את בניו לכל עבר וצררו אותו בחמת נקם.
ולעם הזה ישנה נשמה אדירה, רבת אונים אשר לא תוכל להיכחד, 

נשמת חיים רוויה לשד של יוצר החיים כולם.
)מאמרי הראיה, כתלנו(

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.

עריכה ומקורות: חיים רוטנברג
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