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איזה תואר שני מתאים לך? 
תלוי בזהות האישית שלך!
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בניהול וארגון

 מערכות חינוך
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מקבלים זכאות 

מיד בסיום התואר 
פי 2 מהממוצע 

הארצי!

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

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

הדלקת נרות: י-ם 18:26 ת”א 18:44 חיפה 18:37
"ושפטו את העם משפט צדק" מסביר רש"י מנה דיינין מומחים וצדיקים לשפוט צדק  – הדיין מוצאי שבת: י-ם 19:40 ת”א 19:42 חיפה 19:42

צריך לא רק להיות מומחה ובקיא בחוק ומשפט, קודם-כל הוא צריך להיות אדם צדיק – דהיינו 
אדם ישר והגון וירא אלקים – ורק מתוך כך הוא יכול לשפוט משפט צדק.

תפקיד הדיינים בישראל הוא לא רק להעניש אלא תפקידם להשרות שכינה בישראל ולעשות 
שלום בין אדם לחברו על ידי בירור האמת והצדק.

ורק אנשים המשמשים דוגמא אישית בהליכותם ובחייהם הם המסוגלים להשפיע על 
ישראל אמת וצדק.

נכון לעכשיו, מדינת ישראל הנמצאת בעיצומם של תהליכים, בירורים ומאבקים על דמותה 
הרוחנית והיהודית, צריכה תיקון וחידוש  בשתי המערכות היותר חשובות בחיי האומה 

הקשורות זו בזו – החינוך והמשפט.
החינוך בישראל צריך להיות מיוסד על ערכי הנצח האלוקיים של עם ישראל המקופלים 

בתוכנו – על הקדושה שניתנה לנו מראשית הופעתנו כעם במעמד הר סיני.
ומתוך שיהיה לנו עמוד שדרה יהודי חזק, נוכל להתחבר גם לעולם המשתנה והמתפתח 

במדע ובאנושות בכלל.
גם המשפט והשופטים צריכים להיות מחוברים לאותם השורשים האלוקיים שמאז ומעולם 
העם היהודי ינק מהם ועל פיהם הנהיג את עצמו, ועל זה אומר הנביא: "ואשיבה שופטייך 
כבראשונה ויועציך כבתחילה אחרי כן יקראו לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תפדה 

ושביה בצדקה" )ישעיהו א, כו-כז(.
מהמצפה לישועה השלמה, בברכת שנה טובה

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר
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פרשת שופטים מתחילה בפסוק: 'שופטים ושוטרים 
תתן לך בכל שעריך'. שער העיר הוא הפתח של 

העיר. המושג 'שער' משמש גם כמדד לערך של הדבר 
כדוגמת "שער חליפין", "שערי משפט" וכדומה. כאשר 

ישנם שופטים ושוטרים בשער העיר זהו סימן שהערכים המכוננים של 
העיר הם משפט וצדק.

חודש אלול הוא גם סוג של שער לקראת השנה החדשה. הוא אמנם 
החודש האחרון בשנה אבל הוא גם משמש מעבר לקראת הימים 
הנוראים. חודש אלול הוא החודש שבו אנו משערים ומעריכים את 
מעשינו. זהו החודש שבו האומדן של מעשינו בשנה שעברה מוצג 
בשער העיר. בחודש הזה ראוי מאד שנשים שופטים ושוטרים בשערינו. 
נוודא שנוכל לשבת עם הזקנים בשער העיר ו'נודע בשערים בעלה 

בשבתו עם זקני ארץ'.

שערי העיר

אורות הפרשה
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

מדברים אמונה
 הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

האם מותר לנגב במפית פה שהתלכלך ממאכל בשבת? 

לדעת היראים )רע"ד( אסור לנגב את הפה במפה משום צובע. לדעתו, למרות שהצביעה אינה 
מייפה את המפית, והיא מוגדרת פעולת קלקול, היא אסורה מדרבנן. דברי היראים נפסקו 
להלכה בשולחן ערוך )ש"כ, כ(: "יש מי שאומר שהאוכל תותים או שאר פירות הצבועים, צריך 
ליזהר שלא יגע בידיו צבועות  בבגדיו או במפה, משום צובע". הרדב"ז )שו"ת הרדב"ז ח"ד, 
קל"א( פסק להקל. אפשר להסביר שדעת המקילים היא שמהותה של מלאכת צובע היא ייפוי 
הבגד. לכן, כאשר אין ייפוי של המפית אין כלל בעיה של צביעה. המשנה ברורה )ס"ק נ"ט( 

כותב שיש להחמיר לכתחילה, אך ניתן להקל כאשר אי אפשר להיזהר.
אולם, למעשה, במציאות שלנו, יש סיבה טובה להקל. המשנה ברורה )ס"ק נ"ח( מסביר שאין 

בעיה לאכול תותים אף שהידיים נצבעות, מכיוון שאיסור צביעה 
קיים רק בדבר שדרכו לצבוע. יוצא מדבריו, שבדבר שלא רגילים 
לצבוע אותו אין איסור כלל. לכן, כיום שיש מפית נייר, שאין בה 
חשיבות והיא נזרקת, אפשר להקל לכתחילה ולנגב פיו במפית 

זו )וכן כתב בשמירת שבת כהלכתה, י"ד, י"ט(. 

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

במה נמדד ערכה של תפילה?
סוד גלוי הוא שקשה למצוא אדם שמצליח להתרכז בתפילה. 
נראה שכבמטה קסם כשאנו נעמדים להתפלל כל ענייני 
דיומא פוצחים במחול בתוך ראשנו ומקשים עלינו 
להתרכז. כבר הגמרא מעידה )ב''ב קסד, ב( שעיון תפילה 
הוא אחד מהדברים שאין אדם ניצול מהם בכל יום, 

ומסביר שם תוספות:
"ועיון תפילה – ומזה אין אדם ניצול בכל יום, שאין שום 
אדם יכל לכוין בתפילתו היטב''. האם זה נקרא שאיננו מכוונים בתפילה? 
ודאי שהיינו רוצים להיות מרוכזים לחלוטין בתפילה, ולשם אנחנו שואפים. 
אך יש לדעת שהתפילה אינה נמדדת אך ורק על פי מידת ההצלחה בריכוז 
שבה, וכן במצב הקיים שבו קשה להצליח להתרכז בכל משך התפילה, 
מבחינה הלכתית וגם מבחינה רוחנית יש לתפילה זו ערך רב של תפילה 
בכוונה. למושג "כוונה" בהקשר של התפילה ישנם שני פירושים: האחד, 
עצם המודעות של האדם לכך שהוא מתפלל לפני ה', מה שמעיד על הרצון 
לקיים את מצוות התפילה. והשני, המחשבה על משמעות המילים הנאמרות 

בתפילה ולא דקלום בעלמא. 
אם כן, משמעות המילה "כוונה" היא רצון. רצונו של האדם לעמוד בתפילה 
לפני קונו הוא הקובע להלכה, וגם מבחינה רוחנית - כשאדם מתפלל, הוא 
מכניס את עצמו לעולמם של הנביאים, הוא כבר עומד בתחתית הסולם המוצב 
ארצה שראשו המגיע השמימה, הוא תפילתם של גדולי הנביאים והאבות 
הקדושים. יחידי סגולה יגיעו לראש הסולם, אך כל אחד ואחד שייך לעולם 
התפילה ועולה בשלבי הסולם לפי דרגתו. אין הכוונה בדברים אלו לומר שאין 
צורך להתאמץ לכוון. ודאי וודאי שצריך וכך רצוי, אבל חייבים להשתחרר 
מרגשי האשמה והנחיתות ביחס לתפילה שאינה שלמה, ואסור לחשוב שהיא 
"לא שווה כלום". מחשבה כזאת היא מקור לתסכול מתמיד, והיא הופכת את 
התפילה לחוויה לא נעימה ולייאוש יום-יומי. לאחר שאדם השתחרר מרגשי 
האשם התמידיים שלו, הוא יכול לאזור כוחות לעבודה מתוך שמחה, עבודה 
שבה הוא לומד את פירוש התפילה, לומד גם על הדברים הגדולים שעליהם 
מבקש עם ישראל בתפילה, מכין את עצמו לקראת התפילה ומתבונן במה 
שהוא ניגש לעשות, ומתוך כך ליבו יהיה פנוי יותר ומכוון לעלות צעד אחר 

צעד במעלות הסולם של העבודה העליונה, עבודת התפילה.

שיחות הרצי"ה
על פרשת השבוע

- מהדורת כיס - 
הדפסה מחודשת של סדרת 

שיחות הרב צבי יהודה על 
התורה בשיטתו הייחודית, 
בעריכת הרב שלמה אבינר.

ניתן לרכוש את הסט המלא 
- 22 כרכים, או כל חומש 

בנפרד.

כריכה רכה!
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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

שיעורי תורה 
ברוח מכון מאיר באהבה ובאמונה 

 לציבור דוברי רוסית בכל רחבי הארץ
  בערד אצל הרב דוד בן יהודה 053-310-5328

 בעכו 054-690-5715

תוכנית מאירים את העולם בשפה הרוסית, 
כל מי שמעוניין לארגן שיעורי תורה לדוברי רוסית, 
נא לפנות לרב יעקב מאיר רגב, טל' 054-6905715
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מאז ומעולם הרצון לדעת את העתיד העסיק 
את כל תרבויות העולם. בקרב הכנענים בארץ 

היה נפוץ השימוש בכוחות מאגיים לשם 
מזהיר  רבנו  משה  עתידות.  ידיעת 

את עם ישראל לפני כניסתם לארץ 
להתרחק מהתרבות הזאת: "ִּכי ַאָּתה 
ָּבא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ה' ֱאֹלקיָך נֵֹתן ָלְך 
ֹֽלא־ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים 

י־תֹוֲעַבת ה' ָּכל־עֵֹׂשה ֵאֶּלה  ם]...[ ִּכֽ ָהֵהֽ
ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ה' ֱאֹלקיָך מֹוִריׁש 

ְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלקיָך".1  יָך. ָּתִמים ִּתֽ אֹוָתם ִמָּפֶנֽ
מה הטעם לאסור תופעות מעין אלו?

הרמב"ם אוסר את תרבות מגידי העתידות והקוסמים: 
"איזהו קוסם? זה העושה מעשה משאר המעשיות 
כדי שישום ותפנה מחשבתו מכל הדברים עד שיאמר 
דברים שעתידים להיות ויאמר דבר פלוני עתיד להיות 
או אינו הווה, או שיאמר שראוי לעשות כן, והזהרו 
מכך."2 לדעת הרמב"ם, מי שמתעסק בזה הוא מחסרי 
הדעת: "ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם 
שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות 
כדי שינהגו אחריהן ]...[ כל המאמין בדברים האלו 
וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל 
התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת 
ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה ]...[ ומפני 
זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים 

תמים תהיה עם ה' אלקיך".3
לעומת הרמב"ם, הרמב"ן לומד במצוות "תמים 
תהיה עם ה' אלוקיך" שיש ממש בדברי הקוסמים: 
ובכל זאת הדבר נאסר עלינו כי האדם בקרבת ה' 
יכול לשנות את כל עתידו, ומכאן אין לו להימשך אחר 

הדברים האלו שכל מגידי העתידות באים מהשרים של 
מעלה ואילו הנבואה באה מפי הגבורה, וישראל יכולים 
לשנות במעשיהם את עתידם. וטעם "תמים 
תהיה עם ה' אלהיך" – שנייחד לבבנו 
אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה 
כל והוא היודע אמתת כל עתיד, 
וממנו לבדו נדרוש העתידות ]...[ אבל 
אם נשמע דבר מהם, נאמר הכל בידי 
שמים, כי הוא אלהי האלהים עליון 
על הכל היכול בכל משנה מערכות 
הכוכבים והמזלות כרצונו מפר אותות 
בדים וקוסמים יהולל. ונאמין שכל הבאות תהיינה 

כפי התקרב האדם לעבודתו.4
פירוש נוסף הנותן עומק לציווי "תמים תהיה עם 
ה' אלוקיך" הוא כפי שמפרש אונקלוס – שתהיה 
'שלם ביראתו', שתדע שהכול תלוי בידי שמיים 
ובידך לשנות הכול. וכפי שמסביר רש"י: "התהלך 
עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, 
אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה 
עמו ולחלקו".5 ומוסיף הרשב"א: "ובשכר זאת לא יגע 
בו רע".6 כאותו מעשה בבתו של רבי עקיבא שאמר 
לו מגיד עתידות שביום חתונתה היא תמות. ובליל 
חתונתה הזדמן לה נחש בחדרה, והיא תחבה את 
סיכת שערה בכותל ונעצה אותה בנחש. ושאל אותה 
רבי עקיבא איזה מעשה עשתה שזכתה להינצל, 
וענתה לו שעשתה מעשה צדקה עם עני, שצדקה 
תציל ממוות.7 והשאלה שנשאלת היא, מדוע רבי 
עקיבא השיא את בתו אף שידע שסכנה היא לה? 
אלא שאנו מצווים על חיים של תמימות בעבודת 
ה', כרבי עקיבא המגדל את בתו בדרך צדקה וחסד, 

ומכוח אלה כל כוחות המזל יכולים להשתנות. וכן 
אנו מוצאים בישעיה הנביא שבישר לחזקיה בנבואה 
שימות ענה לו "כלה נבואתך וצא! כך מקובלני מבית 
אבי אבא - אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של 
אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים״8. שבכוחנו בכל רגע 
לשנות את עתידנו ומכאן אין לנו לעסוק בעתידות אלא 
בתשובה ובתפילה שבכל רגע יוצרת מציאות חדשה.

ויש להוסיף שהציווי להתרחק ממגידי העתידות בא 
דווקא בכניסה לארץ ישראל שבמקום זה הקרבה 
לה' היא 'ישר אל' ולא באמצעות המלאכים כבגלות.9 
ומכאן תמיד כשנכנסים לארץ יש מאבק עם מלאך 
כמו יעקב במעבר יבוק, וכמו יהושע בפגישתו עם 
שר צבא ה', כי החיים של עם ישראל בארץ ישראל, 
ארץ החיים, בתמימות יכולים לשנות את כל כוחות 
המזל הנשלטים על ידי המלאכים. "ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת 
יָך"10 כי ארץ  ָהֵאֶּלה ה' ֱאֹלקיָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶנֽ
ישראל אינה מתאימה לדרך העבודה הזאת, אלא 
תמימות ושלמות בעבודת ה' קובעות את עתידו של 
האדם. "ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך ה' ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי 

ַחִּיים".11  ְּבֶאֶרץ ַהֽ
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העמק דבר לפרשה
 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר
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הרב אשר בוחבוט
ר"מ במכון מאיר

נאמר בפרשה, "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת 
את הארץ", מסביר הנצי"ב "מי שרודף אחרי הצדק 
משיג שמחת הנפש בהגיע לידו ענין מסובך והוא 
מוציא לאור הצדק". כאשר יש עניין מסובך וקשה 
והאדם מצליח למצוא פתרון טוב וצודק על-פי 
דרכה של תורה, הוא משיג שמחה בנפשו, ומוסיף 
הנצי"ב, "והוא חיות הנפש", ושולח אותנו לפסוק 
שהרחיב בו עניין זה )דברים ד, א(, שנאמר, "ועתה 
ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר 
אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו..." מסביר 
הנצי"ב כי משמעות המילה 'חי' בהרבה מקומות, 
"הוא עליזות הנפש ועונג שמשיג בהגיעו לתכלית 
שלמותו". כל השגה והגעה לשלמות מסוימת 
נותנת לאדם שמחה ועונג בנפשו, וכיצד מגיעים 
לזה? אומר הנצי"ב, "והכלל שכל ֶהרגש רוחני מוסיף 
חיּות". חיות האדם תלויה במה שהוא מרגיש יותר 
עונג הדעת, אז הוא מוסיף דעת בעבודת ה', ובזה 
הוא שונה מהבהמה שאינה מרגישה עונג אלא 
באכילה ושתיה וכדו'. ואדם שמאבד ומשחית את 
רגשותיו הרוחניים ומשקיע עצמו רק בתאוות, הרי 
הוא כבהמה, "ואינו נקרא אדם חי, שהרי מאבד את 
מה שהיה בכוחו לחיות בטוב". ה' נתן לך כוחות 
ויכולות לחיות נכון, להרגיש רגשות רוחניים, ורגשי 
קודש, לזה מתכוון הקב"ה כשאומר 'למען תחיו', 

אלו חיים נכונים ואיכותיים, ואם אדם מישראל לא 
מנצל זאת, הוא מפסיד חלק משמעותי מאיכות 
החיים שלו. לזה כיוונו חז"ל כשאמרו שרשעים 
בחייהם קרויים מתים, כי הם משחיתים, מבזבזים 
את החיּות שיש להם בכוח, חיות שיש לכל אדם 
מישראל שאם אינו מנצל זאת ומוציא אותה אל 
הפועל הוא מאבד מחיותו. האדם הפשוט שעובד 
את ה' באמונה, וקובע עיתים לתורה יכול לחוש 
זאת. אמנם יש אנשי מעלה הזוכים לעלות באורח 
חייהם למעלה למשכיל, להרגיש עונג ודבקות 
בה', אלו זוכים לעוד חיות, כי עזה כמוות אהבה, 
וזו חיות שאין למעלה ממנה. על זה אמרו חז"ל, 
"מרבה תורה מרבה חיים", לא התכוונו שמי שלומד 
תורה חי יותר ממי שלא לומד, אלא "שמרבה 
רגשות הנפש לחיות חיים נעימים". העוסק בתורה 
זוכה לרגשות קודש, להבין ולהשכיל את מטרת 
חייו, ובכך מנצל הוא נכון את עתותיו וזוכה לחיים 
נעימים ואיכותיים. כך גם מתפרשים המילים 
"טועמיה חיים זכו", "היינו חיים של הרגש רוחני 
שמרגיש בשבת קודש שמחת הנפש" )ע"פ העמק 

דבר שמות לא, יג(.
מוסיף הנצי"ב כי גם אדם שלא שפר מזלו והוא 
עני ומדוכא, יש לו חלק בחיים טובים אלו. אם הוא 
בעל אמונה ואוחז בעץ החיים בעבודתו, מאמין 

בה' ובהשגחתו, ובכל הכתוב בתורה ובנביאים 
ובחכמי התורה - אינו נקרא אובד כלל, שהרי הוא 
זוכה לכמה שעות של נעם כשעוסק בעבודת ה' 
וקיום מצוותיו. גם עצם הביטחון שיש לו, שטוב 
ה' ליראיו בעת צרה והוא יודע ומאמין שישועת 
ה' כהרף עין, ידיעה זו מרחיבה את דעתו ולבבו, 
ובעת שיש לו צרה הוא מאמין שזה מאת ה' לנקות 
עוונותיו ויודע ששכרו משולם בעולם הגמול. 
כל הידיעות הללו  מוסיפות גם לאיש כזה חיות 

שתחזק לבבו עד שישועת ה' באה אליו.
כך מלמד אותנו הנביא חבקוק, שהרשעים "הנה 
ָלה  לא ישרה נפשו בו", שהרשע מתאוה תמיד  ֻעפְּ
למה שאין בידו להשיג ומתמרמר מזה עד שחייו 
אינם חיים שלמים. כך מובא בילקוט שמעוני 
,שסנחריב היה כובש את העולם כולו והייתה לו 
תאוה לכבוש גם את ירושלים ומזה חי בצער רב. 
ונבוכדנצר שכבש גם את ירושלים היה בצער שהיה 
נמוך קומה והיה מתאוה להיות גבוה... אבל, ממשיך 
חבקוק, "וצדיק באמונתו יחיה", גם כשיש לו צרות 
הוא חי ועלז באמונתו, "עובד ומקווה ומייחל לה' 
ושמח בו בחייו ויודע שיחיה עוד לנצח בחיי העוה"ב". 
כך שחיים טובים ונעימים אלו מיועדים לכל אחד 
מישראל, שיודע לנצל את הכוחות הרוחניים שיש 

בו ,שואף וחי חיים של רגש וחיות רוחנית.

חיים של הרגש רוחני
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ערב חתונתנו, זכיתי למפגש אישי מיוחד לקראת 
החתונה עם מורנו הרב יהושע צוקרמן זצ"ל. בתוך 
ובין כל יתר המשימות  הלו"ז העמוס והצפוף, 
שמוטלות על חתן ערב חתונתו, עצרתי לרגע את 
המרוץ לחופה ונכנסתי לכמה דקות לנשום אוויר 

פסגות מעולם אחר. 
דברים  החתונה.  טרם  לי  נאמרו  רבים  דברים 
יקרים וחשובים. כל אחד האיר בפניי נקודה יקרה 
ומשמעותית. ועם זאת, את דברי הרב צוקרמן מאותו 
מפגש אישי קצר, אני נוצר בלבבי באופן מיוחד. 
לפעמים, כשהזמן קצר, מזקק אדם את החשוב בעיניו 
וכומס אותו במילים ספורות. כאילו מבקש למסור 
את מה שנראה בעיניו כיקר באמת. את התמצית. 

לא אדייק במילותיי, אך תורף הדברים היה ברוח 
הזאת: 'תפקידך בבית הוא להיות איש חסד. לעסוק 
בנתינה. להשפיע. לא לבקש לקחת לעצמך אלא 
לתת'. כל היתר היה הרחבה של הנקודה העיקרית 
הזאת. אם אינני טועה הרב הציע להגיד כמה מילים 
שקשורות ליסוד הזה בזמן כיסוי הינומת הכלה )מכל 
העניין הזה אני זוכר רק שניסיתי לומר לאשתי משהו 
עם פעולת הכיסוי אבל בפועל בעיקר הסתבכתי 
עם ההינומה... שתי פעולות בבת אחת עבור גבר זו 

מטלה שלמעלה מכוחותיו...(.
חלפה שנה מיום הסתלקותו של הרב, בג' באלול, 
יום הסתלקותו של מרן הרב קוק זצ"ל. הרב ותלמידו 
ַנִים  הנאמן, הדולה ומשקה מתורתו לעדרים. "ֲהֵיְלכּו ְשׁ

י ִאם נֹוָעדּו". ובשבוע של התוועדות בין  ְלתִּ ו בִּ ַיְחדָּ
נשמת מרן הרב קוק זצ"ל לבין נשמת מורנו הרב 
צוקרמן זצ"ל, ראוי לעסוק בתורתם המאירה הנוגעת 

באותה תמצית שנאמרה ערב חתונתנו. 

כן אנחנו שניים
שנה בדיוק לפני הסתלקותו בג' באלול, העביר הרב 
צוקרמן זצ"ל, שיעור שנערך ונדפס בספר "שיח 
קודש" )עמ' ז-כז(. בשיחה זו בירר את מה שהגדיר 
כיסוד היסודות של התורה, ושל תורת הרב קוק זצ"ל: 
"יסוד היסודות הזה, שישנה נטייה לשכוח אותו ועל 
כן צריך תמיד לחזור ולהזכיר אותו, הוא שאנחנו תמיד 
שניים. כלומר, לעולם יש בנו שני צדדים – צד בחירי 
בו כלולים המעשים שלנו – המצוות, לימוד התורה, 
התשובה והמנהגים הטובים והקדושים, וצד אלוקי, 
דהיינו רצון הבורא שבנו המהווה ומחייה אותנו, 
אשר הוא הרוצה והמצווה אותנו על כל המעשים 

וההנהגות שאנו מקיימים בבחירתנו". 
על הנקודה היסודית הזאת חזר הרב בווריאציות 
רבות ושונות. העיקרון הזה היה תמצית של דברים 
רבים אותם חזר ולימד: המצוות והמעשים הטובים 
הם גילויים וביטויים של הממד האלוקי שקיים בנו 
ושמהווה ומחייה אותנו. "שהתורה באמת כתובה בנו, 
בעצם חוקי חיינו, ושאת אותה הוויה אנו שואפים 
לגלות יותר ויותר על ידי עשיית רצונו בתורה, במצוות 

ובתשובה..."
את העיקרון הזה פירט הרב לארבע מדרגות שמאירות 

את יסוד התשובה שחידש הרב קוק זצ"ל. תמצית 
ארבע מדרגות התשובה היא: א. התשובה דוחה את 
הפסולת; ב. התשובה מעלה את הקטנות לגדלות; ג. 
התשובה מעדנת את הרצון; ד. התשובה מגלה את 
טבע החיים האלוקיים שבנו. ארבע הבחינות הללו 
דורשות הרחבה רבה אך ננסה להלן לתמצת אותן 

בצורה פשוטה ככל הניתן. 

ארבע מדרגות התשובה
ניקוי הפסולת: התשובה בבחינה הבסיסית ביותר 
נוגעת בחוויה הקיומית ביותר של ניקוי הפסולת, 
הרע, מגופנו ונפשנו. זאת הדוגמא שבה משתמש הרב 
קוק: "פליטת החומרים המזיקים" )אורות התשובה 
ה, א(. לפני שמבקשים לטפס למעלה, יש להשיב 
את הטבע אל כנו הבריא. זוהי התשובה הבסיסית. 
מקטנות לגדלות: לאחר שסילקנו את המיותר מגיע 
השלב שבו אנו רוצים להעלות את הטוב שיש לנו 
למקום גבוה יותר. משל לזוג עם קשר טוב שרוצה 
להעמיק את הקשר ולגלות עוד ועוד דרכים לבטא 
את האהבה ביניהם. התהליך הזה הוא גילוי תמידי. 

עלייה מקטנות לגדלות )שם יד, א(
עידון הרצון: כל התהליך שתואר עד עתה, מקבל כעת 
משמעות עמוקה יותר – עבודת התשובה תפקידה 
לגלות את הרצון האלוקי שטמון בנו. איננו מבקשים
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בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

 חלפה שנה מיום הסתלקותו של הרב צוקרמן זצ"ל, בג' באלול, יום הסתלקותו של מרן הרב קוק זצ"ל.
מהי העצה הזוגית של הרב צוקרמן זצ"ל ערב החתונה? מהן ארבע מדרגות התשובה של הרב קוק זצ"ל?

הזוגיות על פי הרב צוקרמן זצ"ל

 הרב יצחק זאגא
לנצח את החרדות 

מתוך הספר אורות התשובה לראי"ה קוק מבואר ע"י הרב יצחק זאגא
כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, שאינה 
מסתלקת כי אם על ידי התשובה, ולפי עמקה של 
התשובה - החרדה עצמה מתהפכת לבטחון ואומץ 
לבב. והרושם של החרדה, הבא מצד החטא, אפשר 
להכירו בין בשרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, 
בין בהנהגה, בין בכתב היד, בין בסגנון הלשון, בדבור, 
וביותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסדורם. במקום 
שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת, ולפי 
מדרגת החטא, ולפי יחוסו אל הנושא, ככה יוכר 

הרושם לאשר יביטו בעינים בהירות.
)אורות התשובה פרק ח' פסקה י"ג(

תופעה. אדם יושב בחדרו, בביתו, במלוא ההגנה 
ומלא בחרדות. ממה הוא מפחד?  האפשרית, 
הפסיכולוגים מעמיסים עליו זכרונות שהוא כבר 
מזמן לא זוכר, תת מודע שאינו מוכר לו, סיפורים 
ועלילות טרגיים, כיד הדמיון ההזוי, והוא, נשאר 
עם החרדות, ובמקרה היותר גרוע, מתחיל לקחת 

כדורים. היהדות גורסת אחרת לגמרי.
נשמתו של האדם, מלאה בשמחת חיים טבעית. 
שמחת החיים, מפכה לתוכו משמי שמים, כמעיין 
המתחדש דבר יום ביומו. זרימת החיים הפנימית, 

שהתחדשותה בלתי פוסקת, מצעידה את האדם אל 
העתיד, אל השלמות האלוקית הנצחית, המכונה 
בשם הקדוש, 'אהיה אשר אהיה'. נפשו מתמלאת 
ממנה, במנוחה של אהבה, אמת ואמונה, בתחושה 

של שלום השקט ובטח.
זוהי בריאותו הטבעית הנורמלית של האדם, 

הבאה לידי ביטוי בכל מערכות חייו. 
יהודי בריא, הוא יהודי שעל פניו 

נסוך חיוך רגוע, ליבו מלא בשמחה, 
כתב ידו זורם, לשונו רכה, ודבריו 

שופעים ומלאי חיים.
אם מוצא האדם בתוכו חרדות, 

הרי שפגע הוא בבריאותו. התנהגות 
חטאית לא ראויה, היא שהביאתו למצב 

הזה. אם זה רצון לשלוט, או גאווה שאינה 
במקומה, נהיה אחר היצר, שכחת שם שמים, שאיפות 
קרייריסטיות מתסכלות, מידות לא טובות, מעשים 
לא טובים, התמודדות חסרת אמונה עם מוראות 
החיים, אי קבלת רצון ד' כשורש כל הטוב - כל אלה 
ודומיהם, מייצרים סתימה בצנרת. הסתימה מונעת 
את זרימת החיים התקינה לתוך ליבו של האדם, ואת 
החסר, בשל עצם עובדת חסרונו, ממלאות החרדות.

שנבנו  מבט,  בהירות  עיניים  בעלי  לאנשים 
בעמל של תורה ובעבודת ד', תוכרנה החרדות 
של העומד לפניהם, בכל מיני דרכים. בשרטוטי 
הפנים, בתנועות הגוף, בקול, בהתנהגות, בכתב 
היד, בסגנון הדיבור, ובכתיבה. כמו רופא יביטו אל 
החולה, ויזהו היכן בדיוק נמצאת הסתימה. כי 
באותו מקום שהחטא סותם את האורה 
תוכר  גם  שם  מלהאיר,  האלוקית 
הפגימה, ויתגלה החסרון. ועוצמת 
החסרון, כעוצמת החטא, ומידת 
אחיזתו בעושהו. הדרך לצאת מכל 
החרדות האלו, ואף להופכם למנוע 

של שמחה, היא התשובה.
לכל חטא, חרדה מיוחדת משלו, חסרון 
ידי התשובה,  גורם. על  מיוחד, שהוא 
כשמתקן האדם את אשר קלקל, מתהפכת החרדה 
עצמה, לתחושת בטחון ואומץ. כי החסרון נשלם. 
וכשמביט האדם על החסרון אשר החריד אותו 
קודם לכן, הוא אינו חושש יותר. הוא יודע, שזכה 
להתמודד איתו בהצלחה, ויכול יכל לו. כך נעשה, 
המקום שהיה פעם מקום חרדתו, למקום בטחונו 

ואומצו הגדול. הוא כבר היה שם, וניצח.
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"נולדתי למשפחה דתית בשכונת שפירא 
בתל אביב", מספר אסף לביא, 0	, נשוי ואב 
לחמישה המתגורר בירושלים. "למדתי בתיכון 
על  מעמיק  אמוני  בירור  שם  היה  ולא  דתי, 
היהדות והחיים, אלא השטחה של הנושא ובעיקר 
התמקדות בבגרויות ובציונים. גם כשהתגייסתי 
הרגשתי שלא ברורה לי ההבנה מה האידיאל 

בשירות הצבאי. 
"כמה חודשים לפני הגיוס פתחתי עיתון, וקראתי 
ראיון עם בחור בן גילי שסיפר שהוא סרבן גיוס 
מסיבות אידיאולוגיות. בצבא נפגשו דרכינו ונוצר 
בינינו קשר עמוק, היו לנו שיחות רבות ואמרתי לו 
במה אני מאמין, אבל לגבי הרבה דברים לא ידעתי 
להסביר למה אני מאמין בהם. שם עלו הניצנים 
הראשונים להבנה שעלי לעשות בירור עמוק של 
מי אנו ומה חיינו כעם, וזו הייתה תחילת דרכי 

בלימוד התורה הגואלת והעמקה בה.
"אחד הדברים שגם קירבו אותי לדרך האמונה היה 
בתקופת השירות הצבאי כשהייתי בשבת בישיבת 
מעלה גלבוע, וזו הייתה הפעם הראשונה שבה 
ראיתי אנשים בני גילי מתפללים בשמחה ובדבקות. 
מעמד זה הפעים אותי וזכור לי היטב עד היום. 
אחרי השחרור הרגשתי שלא עשיתי שירות מספיק 
משמעותי למען עם ישראל והתלבטתי איפה אני 
יכול לתרום עוד למדינה ולאומה, ואחר בירור עם 
עצמי הבנתי שהדרך הנכונה והמתאימה עבורי 

היא בלימוד התורה. 
"באותה תקופה נפתחה ישיבת 'אורות אביב', ממש 
מול ביתי בדרום תל אביב. בשלב מסוים הגיע 
לשם הרב אחיעד אטינגר הי"ד, ומאוד התחברתי 
אליו. התחלתי ללמוד שם עם תלמידי הישיבה, 
כשבאותה עת כמה חברים שלי מהצבא טסו לחו"ל 
והתלבטתי אם לנסוע איתם או ללכת לישיבה. 
לאחר מחשבה הגעתי למסקנה שזה גבול שאיני  
מוכן לעבור, תרתי משמע, ומעבר לכך חשבתי 
שאת נופי ארץ ישראל בקושי ראיתי - אז מה יש 

לי לנסוע ולחפש בחו"ל".

אור בבית
"בעקבות כל זאת החלטתי לשלב תורה וחקלאות 
בארץ ישראל, למדתי בסנסנה ואחר כך בגבעת 
סלעית, ושם התחוור שיש לי שאלות בסיסיות 
ביהדות. עקב כך המליצו לי לנסות ללמוד במכון 

מאיר, ואיך שהגעתי למכון פשוט התאהבתי. היה 
לי ברור שכל שאלותיי הטובות כבר נשאלו על ידי 
רבים וטובים ממני, ועלי רק למצוא את התשובות.
"הגעתי למכון בכנס 'תשובה מאהבה' בשנת 
תשס"ה, ונכנסתי לגור בחדר 27. אגב, היום אני 
גר בבניין 27, וברחוב שלי גרים שלושה חברים 
שהיינו יחד באותו חדר במכון. הגעתי למכון כדי 
לברר למה אני שם כיפה, ובסופו של דבר למדתי 
עשר שנים תורה. כמה שבועות אחרי שהתחלתי 
ללמוד במכון שאלתי את אמי מה דעתה על כך 
שאני לומד תורה, והיא ענתה שאני מביא הרבה 
אור הביתה, זה כמובן היה עבורי סימן וראיה לכך 

שאני במקום הנכון".

מהם הדברים הזכורים לך ביותר מתקופתך במכון 
מאיר?  

"למדתי במכון במשך ארבע שנים וגם הייתי גבאי, 
אבל אחד הדברים המשמעותיים שהיו לי במכון 
הוא שזכיתי ללמוד בחברותא עם הרב ביגון את 
ספר 'אורות'. יום אחד ניגשתי אליו ושאלתי אם 
נוכל ללמוד בחברותא, הוא הסכים בשמחה, 
ולמדנו כל יום אחרי התפילה עד שסיימנו את 
הספר. כשנחשפתי לתורת הרב קוק גיליתי עולם 
חדש, עשיר, עולם שלא הכרתי לפני כן, עולם שעד 
היום אני מנסה להעמיק בו יותר ויותר. פתאום 
ראיתי שיש עיסוק בלאומיות, בדור הגאולה, בעם 
ישראל, והדברים התחילו להסתדר לי בראש. 
מהבחינה הזו אני חייב למכון כל כך הרבה, וגם 
היום, כשאני מגיע מידי פעם למכון, אני מרגיש 

שאני חוזר הביתה. 
"לחיצת היד והחיבוק של הרב ביגון, דברי המוסר 
של הרב דני שרחטון, החיוך של הרב יואב מלכא, 
השיעורים של הרב שרקי, עונג שבת עם הרב 
ערן טמיר והארת הפנים של הרב יורם אליהו 

אלו דברים שלא שוכחים, דברים שהולכים איתך 
תמיד. המכון נתן לי המון שמחה, יסודות בלימוד 
התורה ויסודות אמוניים. זכיתי לראות מה זה 
עולם תורני אמיתי ולזכות לחיבור לכלל ישראל 

לגווניו השונים". 
אחרי השנים במכון, מה הייתה התחנה הבאה?

"אחרי ארבע שנים במכון עברתי לישיבת 'עטרת 
כהנים'. לאחר כמה שנים אחד מחברי במכון שגם 
למד ב'עטרת כהנים', יהונתן מאיר ויינברג, הציע 
לי שידוך. יהונתן מאיר לא הכיר את אשתי ואשתו 
לא הכירה אותי, אבל ביקשתי ממנו שימצא לי 
מישהי ואשתי ביקשה אותו דבר מאשתו, והם 
עשו את השידוך וב"ה התחתנו. אחרי החתונה 

גרנו בשכונת שמעון הצדיק במשך כמה שנים, 
ונקשרנו מאוד למקום".

אח שלי
"גם ב'עטרת כהנים' למדתי ארבע שנים, ואחר כך 
למדתי שנתיים ב'נאות דוד'. לאחר מכן הרגשתי 
שמעכשיו ההבדל יהיה כמותי ולא איכותי אז 
בהסבה  והתחלתי  המעשה  לעולם  המשכתי 
מקצועית, וכעת אני לומד סיעוד בהדסה עין כרם. 
לצד כל זאת, זכיתי ללמוד ולהפנים שיש מתיקות 
גדולה בלימוד התורה, והיא מלווה אותי תמיד. 

"נוסף על כך, אני גם משתדל לחבר את עולם 
התורה לעולם היצירה. לאחרונה הוצאתי שיר 
שכתבתי על תחילת התשובה: 'נחליאלי'. זהו שיר 
שמדבר על המקום הראשוני בעולם התשובה, ויש 
עוד מספר שירים שאני מתכנן להוציא בקרוב. 
לדעתי אדם מאמין כל הזמן מעמיק בשאלות 
שלו. יש בירורים על גבי בירורים, זה משהו שכל 
הזמן נמשך, וכך לומדים ומתעלים. אני מקווה 
שלעולם לא אפסיק לשאול, ובזכות כך לעולם 

לא אפסיק להתעלות".

"הגעתי למכון כדי לברר למה 
אני שם כיפה, ובסופו של דבר 

למדתי עשר שנים תורה"
אסף לביא גדל במשפחה דתית, אך  הרגיש שהחיבור לעבודת ה' הינו חיצוני 
עבורו. בראיון זה הוא מספר על סרבן הגיוס שבזכותו הביט פנימה, תשובתה 

של אמו שהניחה את דעתו, והבקשה האישית שזימנה לו את אשתו

אבנר שאקי 

"כשנחשפתי לתורת הרב קוק גיליתי עולם 
חדש, עשיר, עולם שלא הכרתי לפני כן, עולם 

שעד היום אני מנסה להעמיק בו יותר ויותר. 
פתאום ראיתי שיש עיסוק בלאומיות, בדור 

הגאולה, בעם ישראל, והדברים התחילו 
להסתדר לי בראש."
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שיפוטיות בנישואין?
מערכת משפט על פי התורה, חשובה לחברת 
נכון.  חברתי  לסדר  דואגת  היא  אדם.   בני 
בחיי נישואין, יש כאלו השופטים זה את זה, מתוך 
כוונות טובות בדרך כלל, כדי לשפר את הזוגיות, 
לפי חוקים וסדרים. אבל לרוב זה נעשה ממניעים 
אישיים, אף ש"משתמשים" בתורה, כדי להצדיק את 
השיפוטיות שלהם. בזמני להט וכעס, הם שוכחים 
שהקב"ה מבקש את ההפך! ה' מבקש איחוד וחיבור 
זוגי מתוך סלחנות, הבנה והכלה הדדית, כבני אנוש 

שלצד היתרונות יש בהם גם חסרונות.
בשיפוטיות בכלל ובין בני הזוג בפרט, האדם השיפוטי 
מצר את עולמו. הוא מביא את דעתו בלבד ולא מוכן 
להקשיב ולהיפתח לדעות נוספות שעשויות להרחיב 
את עולמו. הוא רואה, שומע, מרגיש, שופט ומחליט, 
מה נכון רק לפי דעתו. באופן כזה, אין מקום לדעתו 
של השני. אם כך, לשם מה הוא נמצא בזוגיות שיש 

בה הכרח לתת מקום ונוכחות לשני בני הזוג? 
הגורמים לכך )בגדול(, הם בדרך כלל הרגל שלילי 
מבית ההורים וערך עצמי נמוך, וכדי לקבל תחושת 
ערך הם מבקרים ושופטים ובכך יוצרים אשליה 

שהם טובים יותר. 
כמו לדוגמא:

• יפעת גדלה בבית שההורים ביקרו ושפטו זא"ז. היא 
יודעת שהזוגיות של הוריה אינה דוגמא אישית טובה. 
היא הבטיחה לעצמה שהזוגיות שלה תהיה הפוכה 
משלהם. למרות זאת, מכיוון שהיא מורגלת בביקורת 
ושיפוטיות, היא רואה בביקורת דבר לגיטימי ואפילו 
הכרחי. בעלה נעלב ממנה, וכדי להגן על עצמו הוא 

מתרחק רגשית ממנה. 

• חגי הוא בחור חכם, שנון ומשכיל. ברור לו שכפי 
שהוא רואה את המציאות, כך אשתו צריכה לראות. 
לכן אם היא חושבת שונה ממנו, או מתנהלת שלא 
כפי דעתו, הוא כועס, שופט אותה כחסרת רגישות 
ואכפתיות וכאישה שאינה מעוניינת בו. הוא טוען 
שהוא אוהב אותה ורוצה את קרבתה, אך בפועל 
מסתבר שהוא אינו פתוח לראות את עולמה הפנימי 

ולהתחבר אליה באמת. 
• שירלי רוצה מאוד להצליח בזוגיות. על 
כל חולשה וטעות של בעלה, היא שופכת 
עליו אש וגופרית, כדי שיבין את חומרת 
מעשיו, ישתנה ואז ירווח להם. "אתה חסר 

לב, שלומיאל, אתה בכוונה שוכח את מה 
שאני מבקשת ממך..." ועוד כהנה וכהנה, הערות 

כגון אלה. "אבל אני צודקת בכל מה שאני אומרת 
עליו, כי הוא באמת כזה. אני חוזרת על זה שוב ושוב. 
אולי יבין סוף סוף וישתנה כבר..." אמרה לי בדמעות 
שליש ובכאב על כל הסבל שהיא נמצאת בו. במהלך 
הפגישות, הבינה שגם הוא סובל ועוד מקשיח את 
עמדותיו, כי אינו מוכן שהיא תשפיל אותו. למרות 
זאת, אמרה בצער ובכאב שהתנהגותה זו, היא כמו 

טבע שני, כך שהיא מתקשה להשתנות.
• יהודה, אדם נעים הליכות ומחנך את ילדיו באהבה 
עם גבולות ברורים. אשתו לא מצליחה לתפקד כמוהו. 
היא מתלוננת שהוא מתנשא מעליה ובכל הערה 
שלו, הוא נגדה וחותר תחתיה. היא מנסה באופן 
נואש לרומם את עצמה, דרך הביקורת והשיפוטיות 
שמורידה כביכול את ערך בעלה בעיניה. למרות 
הסבל של שניהם ולמרות שהיא מודה שהוא אדם 

טוב, היא רואה בשיפוטיות הכרח ודרך יחידה שיהיה 
לה טוב. 

בשיפוטיות וביקורת, אדם נאחז בדעה ולא פתוח 
לשמוע, לחשוב ולקבל דעה שונה משלו. בשיפוטיות 

וביקורת, שני בני הזוג סובלים וממורמרים. 
 אז מה עושים? מתחילים לשאול את עצמנו שאלות 

כמו: 
• האם זו האמת, שאני באמת מאמינ/ה בה? 

• מה אני מרוויח/ה מהשיפוטיות הזאת? 
האם הרווח הזה באמת טוב לשנינו?

• האם השיפוטיות הזאת מקדמת את 
שנינו? ואת ילדינו?

הקשבה  מתוך  כנות  השאלות  כאשר 
פנימית, מתברר שהתשובות שליליות.

בפרשת שופטים. ישנו ציווי למנות שופטים ושוטרים, 
למען הסדר החברתי ע"פ תורה. למען זוגיות טובה, 
חשוב שאדם ימנה שופטים ושוטרים בעצמו על עצמו, 
כדי שיחיה על פי תורה. כפי שאומר הרבי מלובביץ':

"בכל שעריך – בשערי הגוף )עיניים, אוזניים, אף, פה, 
ידיים, רגליים( שעל ידם מתקשר האדם עם העולם 
שמסביבו – עליו למנות שופט ושוטר שיפקחו 
על הנכנס והיוצא בשערים אלה, שיהיה על פי 

הוראות התורה." 
את השיפוטיות, מחליפים במודעות )ע"י השאלות( 
שמפקחת על מה שאדם קולט ומוציא מתוכו, כדי 
להיפתח לטוב שיש בכל אחד וליהנות מחיי הנישואין.

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

המשך המאמר מעמוד 5 של הרב לביא <
 רק לנקות פסולת או להתעלות מקטנותנו אלא לגלות יותר את הרצון הפנימי, האלוקי שקיים 
בתוכנו. זוהי נקודת מפגש בין הרצון הבחירי של האדם לרצון האלוקי המפעם בו )שם טו, א(. 
לשוב אל הטבע: בדרגת התשובה הזאת, לא רק רצון האדם נעשה שייך לריבונו של עולם 
אלא ממש כל כולו נעשה שייך אליו. והשייכות הזאת מגלה עוד ועוד מהרצון האלוקי. 
המדרגה הזאת שייכת אל מושג השיבה אל הטבע. הקודש שבטבע. אחדות חיי הטבע שבנו 

עם שורשם האלוקי )אורות התחיה ל(.  
***

נדמה לי, שבהדרכה הקצרה ערב חתונתנו, גנוזה כל תורת התשובה שתמצת הרב על רגל 
אחת; ההתמקדות בנתינה ובחסד היא ביטוי לרצון האלוקי שקיים בתוכנו ומבקש להיטיב. 
כך נפלטת הפסולת מחיינו, כך מתגברת האהבה עוד ועוד, כך הרצון האגואיסטי מתעדן 
וחושף את הרצון להשפיע ולתת, וכך אנו מגלים שכל חיינו, האישיים והזוגיים, הטבעיים 
והרוחניים, הם חיי קודש. חיים של שניים ההולכים ומגלים אט אט את האחד שעומד ביסודם.   

ִּדיֶלַמת ַהִחינּוְך  יפה
ְמַחֵּנך ְוהֹוֶרה ְּבִיְׂשָרֵאל – נֹוֵׂשא ְּבַאֲחָריּות ְּגדֹוָלה

ָּזָכה ָלּה – ֻמֶּטֶלת ָעָליו ַהחֹוָבה ּוִמּׁשֶ
ְלַהִּציב ְלַעְצמֹו יֹום יֹום ִסיָמֵני ְׁשֵאָלה

ַּגם ִאם ֹלא ָּתִמיד ִּתָּמֵצא לֹו ַהְּתׁשּוָבה -
      ַהִאם ָנַהג ִּבְּתבּוָנה? 

ַהִאם ִמֵּלא ַּתְפִקידֹו ֶנֱאָמָנה?

ּוְלָכל ְׁשֵאָלה ֵיׁש ִסיָמן ֻמְבָהק:     
ַהֲהִליָכה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת ַעל ַהֶחֶבל ַהַּדק –

ֵּבין ִחּנּוְך ִּבְכִפָּיה
         ְלֵבין ִּפּתּוַח ָהָרצֹון ַלֲעִׂשָּיה,

ֵּבין ַהְּקָנַּית ֶהְרְגֵלי ִמְׁשַמַעת
        ְלֵבין ְּתחּוַׁשת ַהחֶֹפׁש ַהִּנְקַטַעת

ֵּבין ַהֲהָבָנה ְוַהִהְזַּדהּות
       ְלֵבין ַהְפָעַלת ַהַּסְמכּות

ֵּבין ַהְקָׁשָבה ְוִהְׁשַּתְּתפּות ַּבֲחָויֹות
       ְלֵבין ַהּתֹוֵכָחה – ֵּכיַצד ָעָליו ִלְהיֹות

ֵּבין ַהַּמֲעֶנה ַלֶּיֶלד ַהַּסְקָרן
      ְלֵבין ָהִאּסּור – ֹלא יֹוֵתר, ַעד ָּכאן!

ֵּבין ִחּנּוְך ְלִמיַדת ָהֱאֶמת
לֹום ִמִּמי ֶשִּמְתַעֵמת       ְלֵבין ַּבָּקַׁשת ַהּׁשָ

ֵּבין ַהִחּנּוְך ַעל ִּפי ֶּדֶרְך ַהַּנַער
     ְלֵבין ַהּצֶֹרְך ְּבִבּקֶֹרת, ַהַחָּדה ְלִעִּתים ַּכַּתַער

ֵּבין ְנִתיַנת ֵאין ֵקץ
      ְלֵבין ַהּצֶֹרְך ְלַמֵּלא ַּגם ֶאת ֶׁשִּלַּבּנּו ֵחֶפץ...

אּוָלם ָּכל יֹום ַּגם מּוֶטֶלת ָעָליו ַהְּמִׂשיָמה –
ַלֲחצֹות את ַהֶחֶבל ַהַּדק

ִמן ַהִהיסּוִסים
ֶאל ַהִּבָּטחֹון ִּבְׁשֵלמּות ַהַּמֲעִׂשים

ּוִבְטחֹונֹו בה' ָיִׂשים

יומן שבועי ייחודי לשנת תשפ״ג בהדגשותיו של 
הרב אלישע וישליצקי זצ״ל. טעימות מהלימוד 
המשותף ותאריכים משמעותיים בלוח העברי. 

להזמנות: נא סרקו את הברקוד
או שלחו הודעת ווטצאפ למספר  053-496-1231

בס״ד

חדש ימינו

עלות ליומן שבועי
50 ש״ח

(לא כולל דמי משלוח)



 7

אבא, אמא, אחי, אחותי ואני... המשפחה. יוסי כתב: אצלי כולם מתחילים ב-א': - המורה אמר לילדים לכתוב דבר משותף על בני 
שם? אז אני לא ראיתי אותו... - מה זה, מה קרה לך? - אתה רואה את העמוד 

- מה אומר השרוך לנעל? נהיה בקשר...

שאלות בפרשה שאלות בפרשה 
1.       מה השכר על קיום המצווה "צדק צדק תרדוף"?

2.       כמה עדים צריכים להעיד כדי שעדותם תתקבל?
3.       מדוע אסרה התורה למלך להרבות לו סוסים?

4.       כמה ערי מקלט היו בעבר הירדן המערבי?
5.       מי הם הארבעה שחוזרים לביתם מהמלחמה?

6.       על מה נאמר איסור "בל תשחית" בתורה?
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<< פרשת ראה
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

קטע מתפילת החיילים כתוב לפני דברי 

השוטרים!

חידה בפרשהחידה בפרשה

1

4

7

2

5

8

3

6

9

07
32

37
98

60
ון 

לפ
בט

 m
ei

rk
id

s.
co

.il
ר 

את
 ב

ם!
די

יל
 ל

יר
מא

ץ 
רו

 ע
ויי

מנ
 ל

פו
טר

הצ

ַהִאם ִהְתַחְלֶּתם ֶאת ַהִּלּמּוִדים?
לוְֹמֶכם? ְ לוֹם ֲחֵבִרים, ַמה ּשׁ ׁשָ

ָרֵאל  ַעם ִיׂשְ יֵמי ֶקֶדם ּבְ ּבִ אי יוְֹדִעים ׁשֶ ַוּדַ ם ּבְ ְיָלִדים, ַאּתֶ
ָלה. ַהְנָהַגת ָהָעם  ָלה ְולֹא רֹאׁש ֶמְמׁשָ לֹא ָהְיָתה ֶמְמׁשָ
ֶלְך  אּול ַהּמֶ ם ַעל ׁשָ ַמְעּתֶ אי ׁשְ ַוּדַ ֶלְך. ּבְ ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ַהּמֶ

לֹמֹה. ִוד ּוׁשְ ְוַעל ּדָ
ֶלְך  יַצד ַהּמֶ ֶדת ּכֵ ת 'ׁשוְֹפִטים' ַהּתוָֹרה ְמַלּמֶ ָפָרׁשַ ּבְ

ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג.
ִדיָנה,  ּמְ ֶלְך הּוא ָאְמָנם ָהָאָדם ֲהִכי ָחׁשּוב ְוׁשוֵֹלט ּבַ ַהּמֶ
הּוא ָצִריְך ִלְנהוֹג  ֲאָבל ַלְמרוֹת זֹאת ַהּתוָֹרה אוֶֹמֶרת ׁשֶ
ּבוֹר ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג  ֶלְך ֶהָחָזק ְוַהּגִ ֲעָנָוה. ֲאִפּלּו ַהּמֶ ּבַ
ֶלְך ְלַהְרּבוֹת לוֹ  ֲעָנָוה. ָלֵכן ַהּתוָֹרה אוֶֹסֶרת ַעל ַהּמֶ ּבַ
ֶסף  ה ּכֶ ֶלְך ַהְרּבֵ ֶסף ְוָזָהב. ִאם ִיְהיּו ַלּמֶ י ּכֶ יוֵֹתר ִמּדַ
וֵֹלט  הּוא ַהּשׁ אוֹת ְוַלְחׁשוֹב ׁשֶ ְוָזָהב, הּוא ָעלּול ְלִהְתּגָ
ֶלְך ָצִריְך  ָעם! ַהּמֶ ר ּבָ ם ְלִהְתַעּמֵ ַעל ַהּכֹל ְוהּוא ָעלּול ּגַ
רּוְך הּוא, ְוה'  דוֹׁש ּבָ ם הּוא ִנְבָרא ַעל ְיֵדי ַהּקָ ּגַ ִלְזּכוֹר ׁשֶ

ָנַתן לוֹ ֶאת ַהּכַֹח.
ה  ּמָ ֲעָנָוה. ְוַעל ַאַחת ּכַ ֶלְך ָצִריְך ִלְנהוֹג ּבַ ם ַהּמֶ ָלֵכן ּגַ
אוֹת  ּלֹא ְלִהְתּגָ ֵהר ׁשֶ ל ָאָדם ַאֵחר ָצִריְך ְלִהּזָ ּכָ ה ׁשֶ ְוַכּמָ
אי לֹא  ים ּוְבַוּדַ ִמּלִ ַאֵחר, לֹא ּבְ ּלא ִלְפּגַֹע ָחִליָלה ּבְ ְוׁשֶ
ְהֶיה טוָֹבה  נּו ּתִ ּלָ ַהֶחְבָרה ׁשֶ ה ׁשֶ ם ִנְזּכֶ ְך ּגַ ים. ּכָ ַמֲעׂשִ ּבְ

ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ֶזה ִעם ֶזה! ֶרת ְוִנְחֶיה ּבְ ֶ ּוְמֻאּשׁ
לוֹם! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

ישי, ערוץ הילדים

11 הזוכה מפרשת עקב: 

אחיה סבאן!

עונה חדשה של התוכנית "משחק ביתי" צפויה 

להתחיל אי"ה השבוע. ביקורי בית, חידות ופרסים! 

אל תפספסו את הפרק הראשון באתר!

המלצת השבועהמלצת השבוע
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הרעל הראשי
על סדר היום
 הרב שלמה אבינר

הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי, במקורו העליון, וכיון שהזרם הכביר של שטף 
החיים הרצוניים פונה להיטיב, מיד נחלים רבים שוטפים בכל מלא היש לגלות את 
הטוב, ולהיטיב לכל. "גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ויחיד שעשה תשובה 

מוחלין לו ולעולם כולו".
אורות התשובה ו, א

אשרינו שיש לנו מדינה, בחסדי ד' עלינו. אך אנו 
עדיין באמצע הדרך ודברים רבים דורשים תיקון. 
אנשים שונים מצביעים על בעיות שונות: דתיות, 
מוסריות, לאומיות, חברתיות, ביטחוניות, כלכליות 
ועוד. לא נדון כאן מי צודק ומי אינו צודק. אך כל 

אלה מתעלמים מהרעל הראשי: לשון הרע!
הא כיצד? כיצד אנשים יקרים ואיכותיים מרשים 
לעצמם ליפול לחטא חמור זה! נראה כי היצר הרע 
הזה מוכשר מאוד, ומצליח ללפף את האדם בקורי 
עכביש של תירוצים. מדברים גבוהה של אהבת 
ישראל ואחדות ישראל, אך נוקטים במילים זולות.
לצערנו, בעיה זו אינה חדשה. כבר בגמרא כתוב 
שכולם נכשלים בלשון הרע או לפחות באבק לשון 
הרע. ומה לנו יותר מחורבן בית שני, על אף שהיו 
עוסקים בתורה במצוות ובגמילות חסדים, היתה 
בהם שנאת חינם, כלומר לשון הרע, כפי שמוכיח 

החפץ חיים בתחילת ספרו.
נמצאנו למדים שזהו חטא חמור שבחמּורים. אחרי 
דברי חז"ל שהוא שקול כנגד שפיכות דמים, עבודה 
זרה וגילוי עריות, וכן ככפירה בעיקר – אין צורך 

להוסיף דבר.
אלא ששערי תירוצים לא ננעלו בפני היצר הרע, 
והוא מרמה את מדברי לשון הרע, שיש כאן יוצא 
מן הכלל, אילוץ, היתר, שנקרא לשון הרע לתועלת. 
אבל אין זה היתר פשוט. משל לאדם שצריך לחלל 
שבת משום פיקוח נפש, שבודק שלוש פעמים 
אם מותר, אז כאן יש לבדוק שבע פעמים. ואלו 

הם התנאים:
א. ראית בעצמך, או שמעת מאחרים ואימתת את 

הדברים!
ב. אתה בטוח שנעשה מעשה אסור על פי ההלכה!

ג. כבר ניסית להוכיח את המדובר בלשון רכה!
ד. אל תגזים ואל תשמיט פרטים המשנים את 

התמונה לרעה!
ה. היזהר שלא ייגרם נזק למדובר יותר ממה שמגיע 

לו על פי ההלכה!
ו. אין לך דרך אחרת לתועלת העניין בלי לספר 

אותה גנות!
ז. כוונתך היחידה היא לתועלת, ולא משנאה או 

מכל סיבה שהיא!
מי שמספר לשון הרע בטענה שהוא לתועלת ושהוא 
עומד בשבעה תנאים אלה – שיקום! לכן, אומרים 
חז"ל שדיבורו של אדם צריך לעבור בהצלחה כמה 

מחסומים: שיניים ושפתיים.
כמובן, לא מדובר רק בשחיתות אישית אלא בריקבון 
חברתי. ברומא העתיקה, מוציא דיבה היה נענש 
בהגליה, לא מפני שהרומאים צדיקים, אלא מפני 
שראו בכך סכנה לחברה. אין צורך בתורה כדי 

להבין זאת, די במוסר טבעי ובשכל טבעי.
אפילו רוסיני שהלחין את הַסָּפר מסביליה של 
בומרשה, הקדיש קטע מפורסם ל"קלומניה" - 

"השמצה".
אוי לנו מהרשתות החברתיות, אינטרנט, פייסבוק 
וכדומה, שהם רוויים עד אין סוף משפיכות דמים 

של לשון הרע, בריונות רשת וכדומה.

אשרינו שזכינו לשליח האלוקי המיוחד לטהרת 
הלשון ה'חפץ חיים', שמסר לנו שני ספרים. אך 
יש ללמוד אותם יום יום. קריאת ספר חפץ חיים 
יוצרת ידיעה מדויקת מה אסור, וקריאת ספר שמירת 
הלשון יוצרת אי-אפשרות נפשית לדבר לשון הרע.
ולא בחינם אנו מסיימים תפילתנו: אלוקי נצור 

לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה.


