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הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

תהא שנת פריחה גדולה

לשמוע קול שופר  -בארצנו

ראש השנה כשמו כן הוא – ראש לכל השנה .כשם שראשו של האדם משפיע על כל האדם פיזית ורוחנית ,כך
גם ראש השנה משפיע על כל השנה כולה .לכן המנהגים שאנו נוהגים ביום זה ,כמו ברכת איש את רעהו בשנה
טובה וכתיבה וחתימה טובה ,וכמו האכילה של תפוח בדבש ,והאמירות של 'יהי רצון' על המאכלים השונים
– כולם באים להטביע את חותמם על כל השנה .דיבורים אלו עומדים ברומו של עולם ואל לנו לזלזל בהם,
אדרבא אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך .בייחוד עלינו לשמוע ולהקשיב היטב לקולות השופר שיש להם תוכן
ומשמעות ,שהמתמלא מהם לא רק שהוא מתעורר מתרדמתו שנרדם במשך השנה ומשפר את מעשיו ומידותיו,
אלא הוא זוכה להתקרב לריבונו של עולם – ומתנוצץ בו אור האמונה ,שה' יתברך אלקי ישראל מלך ומלכותו
בכל משלה .כיצד? כידוע ,קולות השופר נפתחים בתקיעה ,אחריה שברים ,תרועה ,ובסוף תקיעה ,ובסיום כל
התקיעות  -תקיעה גדולה .חז"ל ,בבואם לתאר את הקולות הללו ,קוראים לתקיעה קול פשוט ,המרמז על מידת
החסד ,ולשברים ולתרועה – קולות בכי ,יללה ואנחה ,המרמזים על מידת הדין .באים הקולות האלוקיים ללמדנו
ולהזכירנו וכן לחזק את אמונתנו שבאמת הקב"ה מנהיג את עולמו ועולמנו במידת החסד "כי טוב ד' לכל ורחמיו
על כל מעשיו"" .והאלקים עשה את האדם ישר" ,דהיינו ,טוב במהותו ,אלא ש"המה ביקשו חשבונות רבים" .שטף
החיים של העולם הזה המורכב מחשבונות רבים ,מסתיר מאתנו את הרצון הטוב האלקי השורה בכל מקום ,כי
מלוא כל הארץ כבודו ומלכותו בכל משלה.
אבל ישראל מאמינים בני מאמינים .גם בהסתר פנים ,גם כאשר יש מצבים של בכי ,אנחות ויללות ,אנו יודעים
ומכירים שהכל לטובה ,לכן אנו מסיימים שוב בתקיעה – בקול פשוט המרמז על מידת החסד והרחמים ,שאינה
פוסקת בכל זמן ובכל מצב ,ומתגלה כשמש הזורחת אחרי הלילה החשוך.
נכון לעכשיו ,לא רק לבחינה האישית והפרטית מתייחסים קולות השופר ,אלא גם למצבו הכללי של עם ישראל
והעולם כולו .ולזה רומזת התקיעה הגדולה בסוף התקיעות ,קול שופרו של משיח ,כפי שאנו מתפללים יום יום
"תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גלויות ,וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו" .אשרינו
שאנו זוכים בראש השנה לשמוע את קול השופר בארץ חיינו ,ולא ירחק היום ונזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה
בתשובה שלמה .בצפייה לישועה השלמה,
בברכת שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל

מהו 'כתבנו בספר החיים'?
הרב ראובן פיירמן  /עמוד 2

האות ה"א וראש השנה

הנני נותן לו את בריתי שלום:

הרב אורן טרבלסי  /עמוד 3

שיחה אישית במיוחד עם פנחס (פיני) כהן ,מבכירי
המשק הישראלי ויו"ר אגודת ידידי מכון מאיר

אתם ניצבים כולכם
הרב דוד לנדאו  /עמוד 4

אבנר שאקי  /עמוד 5
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לקוראי העלון ולכל בית ישראל

שנה טובה
ומתוקה

פרטים ולו“ז שעורים בעמוד האחורי <<
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ובית מכון מאיר
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מדברים אמונה

אורות הפרשה

הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר

הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

מהו 'כתבנו בספר החיים'?
"אבינו מלכנו ,כתבנו בספר חיים טובים ...כתבנו
בספר ישרים ותמימים" ...מהם הספרים הללו שאנו
רוצים כל כך להיכתב בהם? לרבותינו יש על כך
תשובה מפתיעה...'' :וכל מעשיך בספר נכתבין,
והספר הזה הוא האדם עצמו שבו יורשמו חובותיו
וזכיותיו'' (דרוש מהר''ל לשבת תשובה) .וכן כותב
רבי צדוק הכהן מלובלין'' :ידוע
שהספר של צדיקים ושל רשעים
ושל בינונים הוא לב האדם עצמו
וכששובר לבו ועשה תשובה
ונשבר לבו בקרבו הרי נקרע
הספר של גזר דין'' (תקנת השבין
ח) .הספר הוא האדם בעצמו ,והכתיבה היא פעולות
האדם .על כך כותב גם בעל הנתיבות שלום'' :ועל
ידי זה שהם בוחרים בחיים והטוב ,כותבים הם
בעצמם אותם בספרן של צדיקים גמורים ונכתבין
ונחתמין לאלתר לחיים טובים ,וכמו כן חס ושלום
להפך'' (נתיבות שלום עמ' קיט) .אם כן מהי מהות
הבקשה שאנו מבקשים מה' להיכתב ולהיחתם? אנו
מבינים מכאן שהבקשה שלנו מה' להיכתב בספר
חיים טובים ,היא בעצם הכרזה שאנו מעוניינים
להיות בדרגה זו ,והצהרה שאנו רואים את עצמנו
כשייכים לעולם החיים .נדמיין לעצמנו ,האם נוכל
לצפות לדוגמא שאדם נוכל וערמומי יבקש מה'

פינת ההלכה

אתם ניצבים
לפני ראש השנה

שיכתוב אותו בספר 'ישרים ותמימים'? מה יש לו
לחפש בספר ישרים ותמימים? הוא לא ירגיש כל
כך בנוח בספר כזה ...אלא מובן שעבודת האדם
היא להתעלות למעלת אותו ספר ,למעלת אותה
דרגה .אחד הדברים החשובים שאפשר להסיק
מכאן הוא ,שהעבודה הנדרשת על מנת להיכתב
בספרן של צדיקים ,מוטלת על
האדם עצמו.
בביולוגיה של גוף חי ,ישנו
מושג שנקרא הומאוסטאזיס.
זוהי מערכת שמטרתה לדאוג
שהאדם יהיה תמיד באיזון יציב,
מבחינת ויסות חום הגוף ,רמות הסוכר ,והמים,
ועוד .אפשר להשליך זאת גם על מצבו הרוחני
של האדם .יצרו של האדם מפתה אותו להישאר
באיזור הנוחות שלו ,היציב המוכר והחמים .להתניע
מהלך של עבודה ,מאיים להכניס טלטלה לחייו
השלווים .ואכן ,אין קל יותר מלזעוק 'כתבנו בספר
חיים טובים' ולהישאר באותו מקום .אנו עלולים
לפתח ציפייה שה' יכתוב אותנו ללא עבודה ,ללא
התקדמות ממשית או שינוי כלשהו .הומאוסטאזיס
רוחני .ובכן למדנו ,שעבודה מאומצת ומכוונת מטרה
היא היא פעולת הכתיבה לחיים .כתיבה וחתימה
טובה לנו ולכל עם ישראל ,כלומר עבודה טובה!

פרשת ניצבים היא פרשה של חיבורים:
"אתם ניצבים לפני ה' א-לוהיכם ,ראשיכם
זקניכם ,שוטריכם  -כל איש ישראל" .היכולת
לחבר בין כוחות שונים ובין אנשים שונים
היא באמצעות ברית " -לעברך בברית ה'
א-לוהיך" .ברית היא קשר ייחודי .הקשר בין
בני זוג נקרא 'ברית נישואין' ,כלומר יש בינינו
קשר אינטימי ,מיוחד רק לנו ,והוא לא ניתן
להפרה .גם לפני ראש השנה אנו ניצבים לפני
ברית עם ה' א-לוהינו .אנו מברכים בתפילת
זיכרונות 'ברוך אתה ה' זוכר הברית' .היכולת
להיות ניצבים בברית עם ה' היא באמצעות
קול השופר .בראש השנה אנו שומעים
קול אחד שמחבר בין כוחות שונים .מילים
הן תווים שלעיתים מפרידות ,שמגדירות
ומנסחות אולם מבודדות .הקול זוהי המנגינה
ההרמונית שמחברת את הכל בברית עם ה'
א-לוהינו .קשר ייחודי שהוא מעבר למילים
והוא מלווה אותנו לכל השנה.

הרב יוסף צבי רימון

יו"ר סולמות ,רב אזורי גוש עציון

לקראת סוף השמיטה כולם מדברים על 'פרוזבול',
למה הם מתכוונים?

התוצאה הטבעית של מצוות שמיטת כספים עלולה להיות מניעת הלוואות לפני השמיטה .לכן
התורה מצווה להמשיך להלוות לעניים ,אף שהחובות יישמטו (דברים ט"ו ,ט-י) .אולם למרות אזהרה
זו מספרת המשנה (פ"י מ"ג) שהעשירים נמנעו מלהלוות מחשש שחובותיהם יישמטו בשביעית
וכספם יאבד לבלי שוב .מצב זה הביא כמובן להרעת תנאי חייהם של העניים ,ועל כן תיקן הלל
את תקנת הפרוזבול.
מהו הפרוזבול? פרוזבול הוא שטר שהמלווה כותב ,שבו הוא מוסר את החובות לבית הדין (כך
שהם יהיו בעלי החוב ויגבו אותו עבור המלווה) ולכן הם לא נשמטים .יש מחלוקת מהו בדיוק אופן
הפעולה של הפרוזבול ,ולהלן נוסח משולב ,שבו מחתימים שלושה אנשים המשמשים גם כדיינים
וגם כעדים (על פי מו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל).
זמן כתיבת הפרוזבול :עקרונית ניתן לעשות את הפרוזבול מראש חודש אלול והלאה (וכך הוא יכלול
את כל ההלוואות שזמן הפירעון שלהם חל לפני סוף שנת השמיטה ,כיוון שהלוואה רגילה שאדם נותן
בחודש אלול ,מועד פרעונה הוא שלושים יום ,וממילא ,כיוון שמועד הפירעון הוא לאחר השמיטה,
החוב לא נשמט גם ללא פרוזבול) ,אולם למעשה יש להשתדל מאוד לעשות את הפרוזבול סמוך
לראש השנה (כדי שיכלול גם את כל הכספים שנמצאים בבנק שנוספו בחודש אלול)
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לפרטים:
 052-8908518יוסי
b0528908518@gmail.com

שיחות הרצי"ה
על פרשת השבוע
 מהדורת כיס -הדפסה מחודשת של סדרת
שיחות הרב צבי יהודה על
התורה בשיטתו הייחודית,
בעריכת הרב שלמה אבינר.

הודעה חשובה:

צילום :מכון מאיר

לשנת הסתלקותו
כ"ו אלול תשפ"ב
איש תם וישר ואהוב על הבריות
תנצב"ה

מקומות בעזרת נשים  -מכון מאיר
ימים נוראים
רישום לעזרת נשים במכון מאיר לתפילות
ראש השנה ויום הכיפורים,
בטלפון  02-6528344דורית

מהדורה חדשה!

מכון מאיר

המו''ל :מכון מאיר טל'  02-6511906אתר הבית  meirtv.comדוא"ל torah@meirtv.co.il
עיצוב גרפי :תהילה ברנשטיין הפצה :מקור ראשון  | 0528908518העלון מופץ ב 50,000-עותקים
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כריכה רכה!

02-9973168
או באתר החדשwww.ChavaBooks.co.il :

יהדות באהבה

כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה *2331

ניתן לרכוש את הסט המלא
  22כרכים ,או כל חומשבנפרד.
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היה שותף להמלכה

נאמר בפרשת אמור בפסוקים על ראש השנה,
"וידבר ה' אל משה לאמור ,בחדש השביעי באחד
לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש"
(ויקרא כג ,כג) .שואל הנצי"ב למה נאמר כאן זיכרון
תרועה ,הרי המצווה היא להריע בפועל כמו שכתוב
בפרשת המוספים בפנחס 'יום תרועה'? ועוד ,למה
כתוב רק תרועה הרי ודאי חייבים גם תקיעה? מבאר
הנצי"ב שכל זה בא ללמד על קדושת ראש השנה
ועניין עבודתנו ביום הזה .בפרשת בהעלותך נאמר
"וביום שמחתכם ובמועדיכם ...ותקעתם בחצוצרות",
הפסוק הזה בא לבאר לנו מהו עניין ראש השנה
ומה תכלית המצווה בו  -שביום שמחתכם התכלית
היא תקיעה ,שהוא לשמחה ,ובאה התקיעה לעורר
את האדם שלא יפריז בשמחה שמא תיהפך לו
השמחה לתוגה .תקיעת השופר מהווה תזכורת
לרצינות ולשליטה גם בזמן השמחה .במלחמה,
לעומת זאת ,עיקר העניין הוא התרועה ,לעורר
לתפילה להצלחה במלחמה .התקיעה שיש בה יותר
ביטוי של שמחה ,באה מצטרפת לתרועה ,כדי שלא
יתייאש האדם מן התקווה והגאולה במצב הזה
של המלחמה ,ולכן כתוב בראש השנה יום תרועה
"ללמדנו שראוי ביום הזה להתעורר בו התעוררות
של תרועה כי הוא יום הדין".
עוד יש להבין אומר הנצי"ב שיש שני דינים בראש

העמק דבר לר"ה

הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר
השנה ,א" .כל אחד ואחד נידון בפני עצמו על חיים
ופרנסה ..וגם אומות העולם בדין זה .ב .בימים אלו
יש מלחמה של שרי אומות העולם נגד עם ישראל,
והקב"ה בא לשכון כבוד בישראל וממליכים אותו
בתפילת מלכויות ,זיכרונות ,ושופרות ...ובזה אנחנו
מנצחים את כח הדין על הכלל ."...יש דין פרטי על
כל אדם מצד עצמו ,ויש דין על הכלל ,שאומות
העולם רוצות שה' ישליך אותנו ,ולא ישוב לבחור בנו
לעם אשר מפרסם אלוקותו בעולם .ואנו מתפללים
ואומרים מלכויות ,זיכרונות וכו' ובזה אנו ממליכים
את הקב"ה עלינו ומנצחים במאבק עם שרי אומות
העולם .מוסיף הנצי"ב שמה שכתב הרמב"ם ,שהשופר
בא לעורר לתשובה ,זה מיוחד לדינו של היחיד ,אבל
לעניין המלחמה עם שרי אומות העולם" ,לזה העיקר
הוא תפילת מלכויות ,זיכרונות ,ושופרות והרי הם בכלל
כלי הזין של ישראל ...שתפילות הרבים הם החרב
והמבצר של ישראל" .מה שמכריע את הקרב נגד שרי
אומה"ע זו כוונת התפילות שלנו ,בהן אנו ממליכים
את ה' בעולם ומראים בזה שאנו חפצים במלכות זו.
אומר הנצי"ב ,לפי זה יובן ההבדל בין התקיעה
לתרועה ,כי בעת מלחמה ,כשהמלך מגיע למקום
המלחמה אף שזו עת צרה ,כולם שמחים לבואו
וממליכים אותו ,רק למחרת הוא מתחיל את עניני
המלחמה ,כך בראש השנה ביום הראשון ,ישראל

ממליכים את ה' יתברך ולכן כתוב תקעו בחודש שופר.
תקיעה היא לשמחה ,וכך מזהיר עזרא הסופר את
ישראל על היום הזה "אכלו משמנים ושתו ממתקים
כי קדוש היום לאדוננו ..כי חדות ה' מעוזכם" .היום
שמחים במלך עצמו ועוסקים בהמלכתו ,אבל ביום
השני אנו כבר במלחמה ,כאן נאמר יום תרועה,
התרועה באה בעת מלחמה.
חילוק נוסף יש בין שני ימי החג גם ליחיד .אומר
הנצי"ב ,ביום הראשון ,הוא חוק לישראל ,זה שייך לדין
על מזונותיו של האדם" ,שבזה תלוי עיקר החיים של
השנה הבאה ,מאן דיהיב חיי יהיב מזוני" ,מי שנותן
חיים נותן גם מזונות ,ודין זה נגמר ביום הראשון
לכל אדם ,ומה שנמשך דינו של האדם בעשרת ימי
תשובה עד יום כיפור הוא לשאר מאורעות חייו .לכן
ביום הראשון גם אם אינו צדיק ,החיים בשנה הבאה
תלויים בתכלית אותו אדם בחיים ,ואם ראוי הוא
לתכליתו הוא יוצא זכאי .אבל בשאר ימי התשובה
ויום השני של ר"ה בכלל הוא נידון על כל מאורעותיו
לפי מעשיו ,אם צדיק הוא או לא .ובוודאי בימים
אלו יש לו לירא ממעשיו ולהתעורר לתשובה ,ולכן
ביום השני מודגשת התרועה שבאה לעורר את
האדם לחשבון נפש ולתשובה .נזכה להמליך את
הקב"ה עלינו ,לקבל מלכותו ,וממילא נזכה גם לצאת
זכאים בדיננו הפרטי והאישי .כתיבה וחתימה טובה.

עומק הפרשה

האות ה"א וראש השנה
שני ימי ראש השנה הם חלק מעשרת ימי תשובה.
יסוד מרכזי בתשובה הוא תיקון החטאים ווידוי
עליהם .אך בראש השנה אין וידוי בתפילות וממעטים
להזכיר את החטאים ,עד שכותב הרמ"א שיש נוהגים
לא לאכול אגוז שהוא בגימטרייה חטא .1לפי זה
צריך להבין את שייכותו של ראש השנה לעשרת ימי
תשובה אף שחלקים כה הכרחיים בתשובה כווידוי
והכאה על חטא חסרים בו.
הגמרא 2אומרת שבר"ה יצא יוסף מבית האסורים.
בסמוך לפסוק "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו"
שמדבר על ר"ה נאמר "עדות ביהוסף שמו בצאתו
על ארץ מצרים" .ניתן ללמוד מכך שר"ה הוא זמן
של יציאה לחירות גשמית ורוחנית כמו יוסף שיצא
ממקום כלא ועבדות ,וכמו שבר"ה בטלה עבודה
מאבותינו במצרים.
אולם דבר נוסף יש בפסוק .במקום השם הרגיל יוסף,
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נוספה לו אות ה"א ושמו משתנה ליהוסף .הגמרא
מסבירה שבאות ה"א נברא העולם הזה לעומת האות
י' שבה נברא העולם הבא" :מפני מה נברא העולם
הזה בהא? מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה
לצאת יצא .ומאי טעמא תליא כרעיה? דאי הדר
בתשובה מעיילי ליה" .פירוש הדברים ,שהעולם
הזה אינו מקום סגור ומוכרח ,אלא יש בו פתחים
כמו האות ה שיש לה שני פתחים .פתח תחתון
דרכו אפשר לצאת מהסדר הישר ולחטוא ,ופתח
עליון דרכו אפשר לשוב בתשובה .אפשרות החטא
והתשובה הן המגדירות את העולם הזה .הוספת
האות ה"א לשמו של יוסף מרמזת שיש ביציאתו
בראש השנה מבית האסורים שייכות לתשובה .יציאת
יוסף אינה מסתיימת בשחרורו אלא מודגש המעמד

הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר
אליו הגיע" .בצאתו על ארץ מצרים" .פרעה ממנה
אותו להיות משנה למלך שבלעדיו לא ירים איש
את ידו בכל ארץ מצרים .עליית יוסף למלכות בראש
השנה רומזת שראש השנה הוא זמן שמסוגל לגילוי
המלכות .וזו המשמעות השנייה של האות ה"א
שרומזת למידת המלכות וכפי שמסביר המהרש"א
את סיבת הוספת האות ה"א לשמו" :ועל דרך הסוד
כי ה-הא אחרונה שבשם היא מורה על מדת המלכות
שביום ראש השנה .והיא נתוספה ליוסף ונעשה
מלך בצאתו על ארץ מצרים".
העולם הבא נברא ב-י' .האות י' היא נקודה אחדותית
בלתי מתחלקת .כך עולם הבא כולל בהרמוניה
נפלאה את כל צדדי החיים תחת מלכות ה' בלי
פירוד או סטיה .לעומתה האות ה"א מורכבת
משתי אותיות דל"ת ו-י' 4.דל"ת מצידה
הימני ו-י' היא הנקודה הקטנה שבה.
הדל"ת מסמלת את התפשטות
העולם לארבעה צדדים .בעולם הזה
מופיעים ריבוי כוחות שמתפשטים
לכל מרחבי החיים ויחד עם זאת נמצא
בו הכוח לאגד את כל החלקים תחת
מלכות ה' .וזה נרמז באות י' שאין בה
התחלקות והתפשטות אלא מארג אחיד שמקבל
עליו עול מלכות שמים שלמה .האות ה"א מבטאת
את הופעת המלכות כי למלכות יש כוח לאגד תחתיה
מגוון עשיר של חיים וסגנונות מתחלפים .וזה ליבו
של ראש השנה לגלות את מלכות ה' .אף שבמשך
השנה נראה שיש דברים שיוצאים משליטתו ,ר"ה
הוא הזמן להמליך את הקב"ה על העולם .ומלכותו
מתגלה בעולם דרך מלכות ישראל שנרמזת בתחילת

מלכות יוסף על מצרים.
האות ה"א שהיא אות התשובה ואות המלכות ,מבררת
שהתשובה היותר גדולה ועליונה היא תשובה של
קבלת עול מלכות שמיים .וזו התשובה של ראש
השנה שמאירה ביום הארה עצומה של גילוי מלכות
ה' .ותשובה עליונה זו פותחת את עשרת ימי תשובה
ואת השנה כולה .בשאר ימי התשובה צריך לפרוט
לפרוטות את האור הגדול שהתגלה בראש השנה
בעבודה פרטנית ומדוקדקת .לעסוק בתיקון החטאים
להרבות בווידויים בחרטה ובהכאה על חטא .ראש
השנה הוא זמן התגלות שורש התשובה שהוא המלכת
הקב"ה על העולם .ושאר עשרת ימי תשובה הם הדרך
להוריד את התשובה העליונה הזו לחיים שלא תישאר
כרעיון נשגב בלי השפעה על המציאות.
ביציאתו מבית האסורים בר"ה מתווספת
ליוסף האות ה"א שמסבירה את לב
תכונת היום ,תשובה והמלכת המלך.
ומאז זו האות שמלווה את יוסף
בשלטונו במצרים .לכן הוא הירבה
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את משאת בנימין מאחיו חמש ידות
ונתן לו חמש חליפות שמלות 6.וגילה
בהסתרה את הסוד כשאמר למצרים "הא
לכם זרע וזרעתם את האדמה" 7.האות ה"א היא
הזרע ממנו צומחת כל השנה לטובה תשובה למלכות
ה' השלמה.
.
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בלי האות א' שאינה נשמעת
ראש השנה,יא
מנחות,כט:
לקוטי מוהר"ן,מט,ג
בראשית,מג,לד
שם,מה,כה
שם,מז,כג

3

אתם ניצבים כולכם

אנחנו בתקופת קיבוץ גלויות עם כל הנוראות
והסיבוכים שבה" ,ואתם תלֻ קטו לאחד אחד בני
ישראל" .1כתוב בחז"ל" :גדול יום קיבוץ גלויות כיום
בריאת שמים וארץ" .2האם עניין זה של "והוצאתי
אתכם מן העמים" ,3דבר קטן הוא?! מילתא זוטרתא
היא?! אלו מעשי ד' נוראים ואיומים! מתקבצים  -בדור
שלפנינו ,בדורנו ובדור שאחרינו  -כל מיני נידחים
ופזורים וכל מיני ערבוביות של שלמים ופגומים.
יש להבין זאת באופן אמיתי .זה נעשה בסיבוכים
ובקשיים ,עם כל מיני סוגי יהודים :יש כאלה שאינם
ספוגים בהרבה גויות ויש בהם יותר שלמות יהדות
וקדושה ,ולעומתם יש כאלה שמצויים בערבוביה
של קודש וחול .כך העובדה .ריבונו של עולם לוקח
אותנו ,את כל הגוף הלאומי הישראלי של ששים
ריבוא אנשים מישראל או יותר ,כיוון שכבר הגיעה

הרב דוד לנדאו
עת קץ ,וכל ההמון ,כל הריבוי הגדול של נשמות
וגופים של ישראל ,מוכרחים לבוא הביתה עם כל
הקושי והסיבוכים ,דרך כל מיני סיבות וגורמים,
בשבט ובחסד ,בצרות ובתענוגים .אנו שבים אל
האוויר והקדושה הכללית של אווירא דארץ ישראל.
אלה הפסוקים ביחזקאל פרק ל"ו" :והבאתי אתכם
אל אדמתכם" - 4בלי הכשרה מוקדמת ,ובלי הכנה
לחזרה בתשובה שקודמת לחזרה לארץ .וכאן בארץ
ישראל " -וזרקתי עליכם מים טהורים" ,5פעם אחת
או חמישים פעמים ,במשך כמה דורות.
זו העובדה של חזרת הגוף הלאומי הכלל ישראלי
בכל גווניו וצדדיו הרבים" ,וקרב אֹתם אחד אל אחד
לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך" .6כמובן ,יש ריבוי
גוונים ומתוך כך יש כל מיני פערים וחילוקים,
התמרמרות ואי הבנה ,לא יבין איש שפת רעהו.

צריך להכיר שכל זה שייך למעשה הגדול של קיבוץ
הגלויות .אי אפשר לסדר את הכל ביום אחד ובפעם
אחת .ריבונו של עולם פועל בדרך הטבע ולא מסדר
את כל התיקון וכל החזרה בתשובה וכל ההבנה
ההדדית ביום אחד .בינתיים צריך קצת להתבונן
ולהכיר את עצמנו ,את האנחנו שלנו ,של ָׁשבי הגולה,
של דור הגאולה ,של דרך הקודש ודרך הגאולה ,בכל
ההיקף הגדול של ה"אנחנו" המקיף אותנו יחד בכל
ערבובינו וסיבוכינו .היהודים מחולקים ומפוזרים,
 וכל זה שייך לעניין הכולל אותנו כולנו יחד ,של7
'קבצנו לארצנו' .הגיע הזמן!
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ישעיהו כ"ז י"ב.
פסחים דף פ"ח עמ’ א’.
יחזקאל כ’ ל"ד.
יחזקאל ל"ו כ"ד.
יחזקאל ל"ו כ"ה.
יחזקאל ל"ז י"ז.
ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק י"ח עמ’ .25-6

בשביל הנשמה

אמת נקיה ממילים

הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

למה פרץ המראיין בצחוק? ולמה התכוון הזמר שאמר שהוא רוצה לפגוש
את א-לוהים? מחשבות על השנה החולפת לרגל השנה החדשה
אילו הייתי צריך לבחור קטע אחד שישקף את השנה
הפוליטית הלא פשוטה שעברה עלינו ,הייתי בוחר
בראיון שערך לא מזמן עיתונאי דתי לפוליטיקאי דתי
אף הוא .לאחר שהמראיין סיפר שקודם לכן התראיין
אצלו איש ציבור אחר שהתחייב בפני המצלמות
על עניין כלשהו ,הזכיר המראיין למרואיינו" :כמו
שהתחייבו לפני שנה" ,ואז המראיין פשוט לא הצליח
לעצור את פרץ הצחוק שפרץ ממנו באופן ספונטאני
לזמן ממושך...
זה היה ללא ספק אחד הקטעים המשעשעים ביותר
שראיתי בשנה האחרונה ,ושאין כמוהו כדי לשקף
את המציאות הטראגית שהפוליטיקה המיטה עלינו,
ובעיקר בשנה החולפת; הבטחה היא לא הבטחה.
מילה היא לא מילה .הימין הוא השמאל החדש,
השמאל הוא הימין הישן' ,ממלכתי' הוא למעשה שם
קוד לאנטי דמוקרטי ,ואפילו סרטונים מביכים בהם
מראים שוב ושוב כיצד הבטחות מופרות קבל עם
ועולם כבר לא מרגשים אף אחד .כזאת אינפלציה
של מילים לא היתה פה כבר שנים .ואיך אמרו זקני
הגשש" :אנחנו צחקנו – עד היום אנחנו בוכים"...
הנחמה היחידה מכל המציאות ההזויה הזאת היא,
שגם היא חלק מסימני זמן הגאולה שמסרו בידינו
חז"ל" :וְ ָה ֱא ֶמת ְּת ֵהא נֶ ְע ֶּד ֶרת( ."...משנה סוטה פרק
ט) .בכל פעם אני מגלה מחדש כמה המשנה הזאת
מדויקת ושהיא עוד לא אמרה את המילה האחרונה
שלה .אז איך ראש השנה יכול לסייע לנו לנקות
קצת את הראש?

נשמת חיים

האדם ניחן בכוח הדיבור" :וַ ִּי ַּפח ְּב ַא ָּפיו נִ ְש ַׁמת ַח ִּיים
וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶפׁש ַח ָּיה" ,וכתרגום אונקלוס – רוח
ממללה ,מדברת .וברש"י" :שנתוסף בו דעה ודיבור".
יום ראשית השנה הוא היום בו נפח הבורא באדם
לראשונה נשמת חיים ,ומאותו הרגע ניתנה לאדם
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האפשרות לבטא את אותה נשמת חיים שבו ,או חלילה
להתרחק ממנה על ידי מילים ריקות ונבובות .מילים
שבמקום לבטא את האמת מבקשות למצוא חן .וכפי
שהיטיב לתאר זאת הרב משה שפירא זצ"ל באחת
משיחותיו (מתוך שיעורי הרב משה שפירא זצ"ל,
שיעורי ליל שישי מועדים ח"א עמ' שסב'-שסז'):
"הדיבור עטוף בשקר .כאשר אדם מדבר הוא אומר
את מה שרוצים לשמוע .לא החיים מדברים ,אלא
הדיבור הוא מתוך החלטה שבאה מפני שנדמה לו
שזה מה שצריך להגיד עכשיו ולא דבר אחר .הדברים
הפסיקו להיות ביטוי של החיים עצמם ...בחירת
המילים נעשית עם חשבון שרובו ככולו שקר"...
ולעומת זאת – יש קול אחר ,קול שבוקע ממקום
שמגיע לפני כל גיבובי המילים .לפני הניסיון לשאת
חן בעיני אחרים ולהשיג אינטרסים שונים .קול שזר
לאוזן הרגילה בדיבורים תקשורתיים:
"יש ביטוי אחד שלא ניתן להעמיס עליו שום דבר.
כאשר אדם לוקח את אותו 'ויפח באפיו נשמת חיים'
וממנו הוא משמיע קול ,זה לא קול מתוכנן שאני
משמיע ,זהו קול היוצא מעצם הנשימה .זהו קול
היוצא מעצם ה'ויפח באפיו נשמת חיים' .זהו קול
השופר וזהו הביטוי של הנשמת חיים .זהו הקול
שהקב"ה נתן לנו וזהו הסוד של השופר .הרוח
הממללא כאן אומרת את החיים עצמם .הנשימה
לא מלובשת בשקר .הנשימה היא החיים עצמם .את
זה לא עטפנו בשום שקר".
מאחורי ים המילים שמסביב ,הכתובות והמדוברות,
שמרוב ניסיון למצוא חן איבדו את חן האותנטיות
שלהן ,מסתתרת אותה נשמת חיים גולמית .בלתי
מעובדת ,בלתי מאובדת ,והיא אותה זעקה שבוקעת
ויוצאת מקול השופר .זעקת הנשמה המבקיעה את
מערכות השקר שנבנו בעמל ובכישרון רב של יועצים
אסטרטגיים ,פרשנים פוליטיים ומומחים מטעמם.

כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה *2331

בלי מסכים בלי מסכות
בריאיון שנערך בעבר עם הזמר והיוצר "מוקי" על
שירו "א-לוהים" ,שפורסם לפני כעשרים שנה ,הוא
הסביר שהרצון לפגוש את א-לוהים ,עליו כתב
בשיר ,הוא למעשה הרצון להיות מסוגל להביט
בפלא הבריאה המסתתר מבעד למציאות הנגלית
לעינינו" :כל כך רוצה לפגוש אותך ,אין לי שום ספק
בך אתה בי ואני בך ,רק אל תיתן לי לשכוח".
תקוות קול השופר נמצאת ביכולת הזאת שקיימת
בנו תמיד ,להקשיב ולהאזין מבעד למילים ומבעד
למציאות הנגלית .מבעד לכל מה שהעמסנו על
החיים .כי גם אם לא תמיד נעים לנו להודות בכך,
המילים הריקות מושכות אותנו מאוד:
"אנו אוהבים לשמוע דיבורים של שקר ,אנו צמודים
אליהם .העתקנו את חיינו ממרכז האמת למערכת
דיבורים שהיא כולה שקר ...השופר מציל מטעות.
לשמוע פעם אחת קול שופר זה מנער ומסלק את
כל המסכים והמסכות של השקר שדבקו על כל
מערכת הביטוי שלנו .קול אמיתי אחד מנער אחת
ולתמיד את כל השקרים האלה ...כששומעים קול
שופר מפסיקים לטעות .הטעויות נמצאות במערכת
השקרית של הדיבור .בחיים עצמם אין טעות"...
(שיחות הרב משה שפירא זצ"ל ,שם).
החיים עצמם הם החיים שמבעד למילים .החיים
הא-לוהיים; החיים שאנו נושמים ,נוגעים ,מביטים
ויודעים .חיי הראשית; "כשאני נושם ,כשאני נוגע,
פוקח עיניים מביט ויודע ,שומע אמת נקיה ממילים,
אני מכיר אותך ,א-לוהים" .שתהיה לנו בע"ה שנה
טובה ומתוקה .שנת אמת נקיה ממילים.

פיני כהן ,מבכירי המשק הישראלי:
"לדעתי מכון מאיר הוא התגלמות
הטוב בעולם היהודי"
לפני כ 15-שנה הגיע בנו של פיני כהן ללמוד
במכון מאיר ,ומאז נקשרו חייו בעבותות של
אהבה למכון ואנשיו .בראיון זה הוא מספר על
שליחותו האדירה ,סגירת המעגל
המרגשת עם הרב ביגון שהתרחשה
לאחר למעלה מחמישים שנה ,והבקשה
המרגשת שהותיר לו אביו לפני מותו
אבנר שאקי
צילום :רונן אקרמן

בעזרת ה' ביום חמישי הקרוב (ד' תשרי) יתקיים
בבנייני האומה בירושלים אחד מאירועי השיא
השנתיים של מכון מאיר ,כנס 'תשובה מאהבה' האהוב
והוותיק שזוכה להשתתפותם  -מקרוב ומרחוק -
של רבבות עמך בית ישראל ,ולרגל כך נראה שאין
מתאים מלשוחח עם פנחס (פיני) כהן ,יו"ר אגודת
ידידי מכון מאיר ,המסייע למכון באופנים חשובים
ומגוונים זה שנים רבות.
"נולדתי בתל אביב למשפחה של אנוסי משהד",
אומר כהן ,71 ,נשוי ,אב לשניים וסב ל 11-המתגורר
בהרצליה פיתוח ,ומשמש בין היתר כיו"ר קרן נוי
וחברת אמריקה ישראל ,וכן נושא בתפקידים חשובים
נוספים במשק ובתפקידים ציבוריים" .סיימתי את
לימודי התיכון כטכנאי מתכת ,לאחר מכן המשכתי
ללימודי הנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת ת"א,
ומהצבא השתחררתי כסגן אלוף בחיל החימוש.
"זכיתי להיות מחובר מאוד למסורת ישראל ,בין
היתר בזכות הבית שבו גדלתי ובו ייחסו חשיבות
רבה בלהיות יהודי בארץ ישראל .ההורים שלי גרו
במשהד שבאירן ונאלצו להסתיר את יהדותם ,ולכן
היה להם מאוד חשוב שילדיהם יבינו את המשמעות
של להיות יהודי בארץ ישראל .בהקשר זה אוכל
לספר שבערוב ימיו ,באחת משיחותינו האישיות,
ביקש ממני אבי ז"ל את בקשתו האחרונה' :אני צופה
שאתה תהיה איש העולם הגדול ,ואני מבקש שבכל
מקום שבו תנאם בחוץ לארץ תפתח במשפט' :שמי
פנחס כהן ,ואני יהודי מארץ ישראל' .כששאלתי אותו
למה זה כל כך חשוב בעיניו ,השיב אבא' :אני הסתרתי
את יהדותי כל כך הרבה פעמים ,ואתה תהיה התיקון
לכך .אתה תתגאה ביהדותך בלב שלם' .בקשתו של
אבא חשובה לי מאד ואני מקפיד לקיימה ,ואף עשיתי
זאת בשבוע שעבר כאשר עמדתי בראש משלחת
ישראלית ממשלתית לאוזבקיסטן".

ה' משמיים השקיף

"לאחר השחרור התחלתי לעבוד בחברת הביטוח
'אררט' כשמאי ,ובהמשך דרכי מוניתי למנכ"ל החברה.
לאחר מכן כיהנתי כמשנה למנכ"ל רב בריח העולמי,
מנכ"ל אלדן ,מנכ"ל אפריקה ישראל ,ולאחר מכן
התחלתי לעבוד כעצמאי בתחום התשתיות ,האנרגיה
והנדל"ן .ייסדתי עם שותפי את קרן נוי ,המנהלת

פרויקטים בשווי של כ 45-מיליארד ש"ח ,וזכיתי
לשמש כיושב ראש הקרן .המומחיות שלנו היא יצירת
שיתופי פעולה עם גופים וממשלות שרוצים להקים
פרויקטים ענקיים ומתקשים בכך מבחינה תקציבית,
למשל בהקמת כביש  6ועיר הבה"דים שהם למעשה
פרויקטים שאנחנו בנינו .מדינת ישראל מעריכה מאוד
יושרה ומקצועיות ,שמנו הטוב הולך לפנינו ,ואני שמח
שהמדינה בוחרת שוב ושוב לעבוד איתנו .אני בהחלט
רואה בכך באופן אישי שליחות גדולה.
"בפן העסקי ,ובכלל ,אני חש שה' בירך אותי ביכולת
מקצועית ואנושית לנהל דברים גדולים .בתוך כך,
בשלב מסוים בחיי הגעתי למסקנה שאני מעוניין
להחזיר חלק ממה שקיבלתי מה' לעם ישראל ,והמקום
הראשון שבו עשיתי זאת היה המרכז הרפואי רבין .זה
כבר  18שנים שאני עומד בראשות עמותת הידידים של
המרכז הרפואי הגדול בישראל ,הכולל את 'ביילינסון',
'השרון' ו'דוידוף' .העניין הזה משמעותו לקחת לא
מעט מהמשאבים שלך ,לתת אותם עבור הציבור ,ואני
עושה זאת בלב שלם .אני משוכנע שהקב"ה יושב
למעלה ורוצה להיטיב עם ישראל ,ובוחר אנשים שהוא
מעניק להם יכולות גדולות לעשות זאת .לאחר מכן
מתבצע מעקב מדוקדק אחר אותם אנשים כדי לראות
מה הם עושים עם מה שניתן להם ,ואני מאמין שככל
שהם נותנים יותר ומבצעים את שליחותם באופן נאמן
יותר  -ככה הקב"ה מרעיף עליהם יותר".
בתוך כך ,כיצד ומתי נולד הקשר העז שלך למכון מאיר?
"הקב"ה זיכה אותי להיות אביו של יהונתן כהן ,שבמכון
קוראים לו יוני ,אשר בחר להתקרב ליהדות ולחזור
בתשובה במכון מאיר .יום לאחר סיום לימודיו לתואר
ראשון בכלכלה ומנהל עסקים הגיע יהונתן למכון,
ומאז לא עזב .כשראיתי שזה רציני ויהונתן החליט
להישאר ,הגעתי כדי לראות מה קורה ואיפה נמצא
הילד .דפקתי בדלת המשרד של הרב ביגון ,ואמרתי
לו' :חטפו לי את הילד' .הרב הרגיע אותי בחיוכו
ובמילותיו הנעימות ,הלכנו יחד לראות את יהונתן,
ומצאתי אותו כשהוא לומד וטוב לו .גם מבחינתי זו
הייתה אהבה ממבט ראשון ,והחלטתי להישאר לשבת".
"אני זוכר את השבת הזו היטב" ,מספר דני שרחטון,
מנהל הפנימייה במכון" .יוני ניגש אלי ואמר לי' :תכיר,
זה אבא שלי ,פיני' .החלפנו כמה מילים ,והזמנתי אותם

לאכול אצלי בבית .בסעודה התברר לי שפיני החליט
לבוא ולראות איפה הבן שלו שחזר בתשובה לומד,
דבר שמלמד על אהבה גדולה ,אחריות ורצינות .מאז
נוצר קשר חם בין משפחת כהן ובין המכון ,ופיני הפך
לידיד אמת של מכון מאיר חרף עיסוקיו הרבים".

אחד המרבה ואחד הממעיט

"נקודת המפגש הבאה עם המכון" ,ממשיך פיני,
"הייתה כאשר הגענו ליום ההורים של תלמידי המכון.
אשתי ואמא שלה ,באופן מדהים ,זיהו לפתע את הרב
ביגון .התברר לנו שכחמישים שנה קודם לכן הן היו
יחד בטיול שהרב הדריך במסגרת החברה להגנת
הטבע .אמנם השנים חלפו ,אך מאור הפנים של הרב
נשאר ממש כשהיה ,וכך זכינו לסגירת מעגל נוספת.
מעבר לכך ,נקודת ממשק נוספת שיש לנו עם המכון
היא שחן גוטרמן ,מנכ"ל המכון ,למד עם יהונתן
בתחילת דרכו ,ומאז נוצר בינינו קשר חם וקרוב".
"לפני כ 15-שנה" ,מספר על כך חן גוטרמן" ,כשהייתי
חייל משוחרר ונכנסתי כתלמיד לשערי המכון ,פגשתי
לראשונה את יוני .אפשר לומר שהגענו 'מאותו הכפר'
ומרקע דומה מהרבה בחינות ,ולכן החיבור בינינו
היה טבעי ונמשך עד היום .מבחינתי המעגל הושלם
כאשר לפני שנים מספר קיבלתי טלפון מפיני ,ובו הוא
ביקש ממני להגיע ולשמש כמנכ"ל המכון .אני זוכר
לפרטי פרטים את השיחה הזו ואת מילותיו שהשפיעו
עלי והכריעו את הכף' :להיות מנכ"ל מכון מאיר זה
משימה לאומית' .מאז ועד היום הקשר שלי עם פיני
הוא קבוע ורציף ,ולמעשה בכל צומת ניהולית והחלטה
משמעותית שאני צריך לקבל ,הטלפון הראשון שאני
עושה הוא אליו .יותר מזה ,פיני עבורי הוא מנטור
ואני לומד המון מהחשיבה שלו ,מקבלת ההחלטות
שלו ובעיקר מהאדם שהוא ,שבנה אימפריה עסקית
וניהולית בעשר אצבעות".
"אני אכן שמח לסייע למכון ככל יכולתי" ,אומר פיני,
ומשלים את דבריו של חן .בחיי הכרתי לא מעט
גופים חיוביים ,אך בעיני מכון מאיר הוא התגלמות
הטוב הכללי בעולם .מקום שפועל באהבה ובאמונה,
כפשוטו ,בהנהגתו מאירת הפנים של הרב ביגון ,שאגב
חיתן את שני ילדי והיה הסנדק בברית של אחד מנכדי.
כשהכרתי את מכון מאיר מצאתי מקום שחיפשתי
במשך שנים ,מקום שיודע לחבר את עם ישראל
לקב"ה בנעם הליכות ,ולחבר בין הקבוצות השונות
של עם ישראל וזה כל כך חשוב.
"בתור אחד שיש לו היכרות מעמיקה עם העולם
בכללותו ועם מספר תחומי חיים חשובים בציבוריות
הישראלית ,אני חושב שיש לי את הזכות לומר שכל
מי שתורם למכון מאיר עושה דבר עצום ,ולכן אני
גם עושה זאת בעצמי .בתוך כך אני יכול להוסיף
ולומר שגם מי שאין לו אמצעים כספיים גדולים,
ואפילו הבחורים שלומדים במכון ,צריכים לחשוב
כיצד הם יכולים לתרום למכון מהבחינה הזו ,אם
מכספם האישי או מכסף שיגייסו מאחרים .חשוב
מאוד שהמכון ימשיך לגדול ולהעמיד דורות נוספים
של תלמידים שיפיצו את הבשורה שלו למקומות
נוספים ורבים בישראל ובעולם".
"פיני כהן הוא יהודי חם מאוד" ,מבקש הרב ביגון
לסכם את שיחתנו" .פיני הוא אוהב עם ישראל ,ארץ
ישראל ותורת ישראל ,וזה מורגש בכל מפעליו ותחומי
עשייתו .פיני פועל רבות לפיתוח המדינה ,ורואה בכך
שליחות עליונה .פיני ורעייתו פנינית הם ידידי אמת
של מכון מאיר ,ובנם יוני משמש כרב אהוב במכון
מאיר ,וזוכה לקרב רחוקים באהבה רבה לאביהם
שבשמיים .אני מברך אותם בברכת כהנים באהבה
רבה ,וזכותם תעמוד להם ולזרעם עד עולם".
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טובים השניים

אסתר אברהמי
יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

פרידה מבוקרת בנישואין *
זוגות שמגיעים לייעוץ ,מן הסתם מגיעים כי הם
נמצאים במשבר זוגי .ברוב המקרים מתאפשר ייעוץ
זוגי .בני הזוג מתקדמים מפגישה לפגישה ,לומדים
על עצמם ועל בן הזוג ,מקבלים כלים להתמודדות
ומגיעים לשלום ולאהבה מחודשת ועוצמתית יותר.
אך יש שמגיעים למצב של כעסים שהצטברו לאורך
השנים ,כך שהדינמיקה ביניהם כל כך טעונה שקשה
להם להיות יחד באותו בית מבלי לריב .הם מתכתשים
ביניהם ללא הרף ,מגיבים זל"ז באופן אוטומאטי
ובדרך כלל ,חוזרים על אותם הדברים ללא הפסקה.
הם מנסים לשכנע בצדקת דרכם ,למרות ההתנגדות
החריפה של הצד השני .אין להם יכולת להפסיק את
המריבות והם נואשים לגמרי.
במצבים כאלה ,אחד הפתרונות שלפעמים
עוזרים ,הוא לייצר פרידה מבוקרת
שתחומה בזמן והיא חלק מתהליך של
ייעוץ זוגי .מטרתה לאוורר קצת את
עוצמת הכעסים ,לשנות את הדינמיקה
ולייצר בבוא הזמן ,מפגשים אחרים ופחות
טעונים ,כך שיתאפשר ייעוץ זוגי שיקדם
אותם .בינתיים ,כל אחד יוכל להיות עם עצמו,
להקשיב לעצמו ,ללמוד על עצמו ,על מנגנוני הכעס
והריב שלו ,ללמוד מהי תקשורת מקרבת ולהכיר
את עצמו ואת השני מחדש באופן אחר.
בפרידה החלקית הזמנית ,יוצרים הסכם שכולל סידור
אחריות אישית בכל תחומי החיים המשותפים .כמו:
מי ומתי מטפל בילדים ,מה קונים ומתי ,שטיפת כלים
ופינוי אשפה ,כביסה ,תשלומים ,הסעות לגנים ,לבתי

ֵאינְ סֹוף

ספר ולחוגים ואין סוף פרטים שכרוכים בהתנהלות
היומית בבית .כשהאחד בבית ,השני מחפש לעצמו
מקום אחר לשהות בו .ההסכם מאפשר מצב שלא
יצטרכו לדבר ביניהם .כי הרי כמעט כל נושא גורם
למריבה מחודשת.
לעיתים קרובות בזכות הפרידה המבוקרת ,תוך כדי
עריכת ההסכם עם גורם מקצועי ,בני זוג לומדים
לשתף פעולה בפרטים הקטנים של היום יום .ייתכן
שתוך כדי כך ,כשהם לומדים לשתף פעולה ,הם
חושבים שבעקבות שיתוף הפעולה הנוכחי ,הם יהיו
מסוגלים לחיות בשלום בבית .עקב הקשיים הרגשיים
בביצוע הפרידה הזמנית ,נדמה להם שבזכות שיתוף
הפעולה ,הם יצליחו להישאר יחד בבית.
אלא שלאחר זמן מגלים שעדיין הם
לא מצליחים והמצב נעשה גרוע יותר.
יש זוגות שיצליחו להישאר בבית
ולשמור על הפסקת הקשר הזוגי הזמני
ושכל אחד יהיה עם עצמו בלבד .אלה
בד"כ זוגות מבוגרים יותר שמתביישים
וחוששים שהסביבה תגלה שיש להם בעיה
זוגית .אלה זוגות שהמריבות שלהם לרוב תחת
שליטה ולמרות זאת ,עדיין זקוקים להיפרד באופן
זמני.
בפרידה המבוקרת הזמנית ,כאשר הם מרוחקים
זמ"ז ,נבדקת האפשרות שבה מציעים לבני הזוג,
ליצור דייט קצר .הם זקוקים להדרכה כיצד לנהל
את הדייט ,כך שיוכלו לראות את הטוב שיש בכל
אחד מהם .ואם הדייט מצליח ,ממשיכים לדייטים

יפה

ָלגַ ַעת ֹלא ָלגַ ַעת
אֹותּה ֲהוָ יָ ה נִ ְׂשּגָ ָבה
ְּב ָ
אֹותּה ֵעת ָל ַד ַעת
ְּוב ָ
ֶׁשּגַ ם ִאם נִ ְס ְּת ָרה
אֹורה
ֹלא ָח ָֹשך ָ
ֵעת ָׁשם ִּ -ב ְפנִ ים
רֹומים
ּדֹומה ַּב ְּמ ִ
ֶ
צֹול ִלים ַל ַּמ ֲע ַמ ִּקים
ְ
ְל ָׁש ְר ֵׁשי ַה ְּד ָב ִרים.
אֹותּה ְמ ִציאּות ֻמ ֶּכ ֶרת
וְ ָ
הֹופ ֶכת ִל ְהיֹות ּכֹה ַא ֶח ֶרת
ֶ
מּוא ֶרת
ּכֹה ֶ
ְלֹלא ְמ ַמ ִּדים ֶׁשל ָמקֹום ּוזְ ַמן
דּוע –
וְ ַהּכֹל ִּפ ְתאֹום יָ ַ
ִמּנַ יִ ן ְּ -ול ָאן...
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נוספים ,תוך כדי ליווי והדרכה.
זוגות שעדיין איכפת להם זמ"ז ורוצים מאד לחזור
לקשר זוגי נכון ,הריחוק ממריבות והשקט שבעקבותיו,
ברוב הפעמים ,גורם להם לאחר התבוננות עצמית,
לתחושה של חסרונו של בן הזוג ויכולת לראות את
הטוב שיש בו ולהתגעגע להיות שוב ביחד.
אצל זוגות צעירים שבדרך כלל עדיין ללא ילדים,
הקשיים עלולים להיות עקב חוסר בשלות מספקת
לנישואין .זוגות צעירים שנשואים זמן קצר ,פרידה
מבוקרת ,במצבי קיצון ,עשויה להיות קצרה מאד
שגורמת לרצון חזק יותר לעבוד על הקשר ולחיות
מחדש ,טוב יותר.
הרב וולבה כותב בספרו 'עלי שור'" :כאשר אדם עומד
על עוצמת ריחוק ממנו יתברך ,הוא מבחין אמנם רחוק,
אבל יחס יש כבר בינו לבין בוראו .מה שאין כן כאשר
אבד חשבון על נפשו ששם אין כל יחס .בעומדו על
הריחוק הוא מצטער על הריחוק ,אבל הוא עמד על
האמת ,ונקודת האמת הזו ,כבר מקרבת אותו אליו
יתברך"( .עלי שור ח"ב פרק יא)
וכמו שבימים אלה ,ימי התשובה ,אנו חשים ביתר
שאת את הריחוק מבורא עולם ואת הרצון להתקרב
מחדש אל הקב"ה ,כך יהי רצון שתחושת הפרידה
והריחוק הזמני ,תגלה את יסוד האמת שבנשמת בני
הזוג ותחבר ביניהם בקשר חדש ועוצמתי יותר.
* הנושא הזה מורכב מאד ומה שנכתב הוא רק על מנת להכיר
את המושג ואת הרעיון.
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים
המעניינים אתכם esteravr@gmail.com -

מכון מאיר

יום עיון לחגי תשרי במכון אורה
ח' תשרי התשפ"ג

8:30-9:30

הרבנית חיה וישליצקי

9:45-10:45

הרבנית דינה ראפ

11:00-12:00

הרב יהושע וידר

12:15-12:45

הרבנית גאולה ניסים

12:45-13:15

התרת נדרים

13:15-14:00

הפסקת צהריים

14:00-15:00

הרב מיכאל טוביאנו

15:15-16:15

הרב אייל ורד

16:30-17:30

הרב אריה מרזר

17:45-18:45

צום אבחרהו

עצומו של יום מכפר
תשובת סוכות
כל נדרי

הסוכה -דירת ארעי או קבע?

כי ביום הזה יכפר עליכם

הרב מאיר טוייבר
על הקהל ועל קהלת

מוזמנות שמח !

שאלות לראש השנה

 .1האם תקיעת שופר היא מצווה מהתורה?
 .2האם שופר שנעשה מקרן של יעל  -כשר?
 .3מהן  3הברכות המיוחדות למוסף של ראש השנה?
 .4מהו מנהג ה"תשליך"?
 .5את מי דן הקב"ה בראש השנה?
 .6כיצד נקרא ראש השנה בתורה?

>> פרשת נצבים

ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים ,ואולי תזכו בפרס!
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מצאו למה התמונות רומזות מתוך הפרשה

4

5

6

תמונות בפרשה

1

2

3

ּכֻ ָּלנּו נִ ָּצ ִבים!

ׁ ָשלוֹם ֲח ֵב ִריםַ ,מה ּׁ ְשלו ְֹמ ֶכם?
לֹא ְל ִח ָּנם ֲאנַ ְחנוּ קו ְֹר ִאים ֶאת
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה.
ָּפ ָר ׁ ַשת ַה ּׁ ָשבוּ ַע "נִ ָּצ ִבים" ַּב ּׁ ַש ָּבת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ר ׁ
ש ָר ֵאל ֶאת ֲח ׁ ִשיבוּ ת
מ ֶֹשה ַר ֵּבנוּ ַמזְ ִּכיר ְל ַעם יִ ְ ׂ
ַּב ָּפ ָר ׁ ָשה ׁ
ירת ַה ּתו ָֹרה וְ ַה ִּמ ְצווֹת ,וְ ׁ ֶשה' רו ֶֹצה ְמאֹד ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשמוֹר
ׁ ְש ִמ ַ
יהן וְ נִ ְתנַ ֵהג ְּבצוּ ָרה ְראוּ יָ ה וּ נְ כוֹנָ ה.
ֲע ֵל ֶ
יס ָתם
ש ָר ֵאל ַמ ָּמ ׁש ָסמוּ ְך ִל ְכנִ ָ
מ ֶֹשה ִּד ֵּבר ִעם ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
ׁ
ש ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה
מ ֶֹשה ַר ֵּבנוּ ָר ָצה ׁ ֶש ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלׁ .
ְל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
יסה ָל ָא ֶרץ ,וְ ָל ֵכן
זֻמן ָל ֵארוּ ַע ֶה ָעצוּ ם ׁ ֶשל ַה ְּכנִ ָ
מוּ ָכן וּ ְמ ָּ
יך או ָֹתם.
הוּ א ֵה ִכין או ָֹתם וְ ִה ְד ִר ְ
ַּגם ֲאנַ ְחנוּ ַהיּ וֹם נִ ָּצ ִבים ִל ְפנֵ י ֵארוּ ַע ְמאֹד ָח ׁשוּ ב:
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ה' הוּ א ְּכ ֶמ ֶל ְך
ְּת ִח ַּלת ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ֲח ָד ׁ ָשה! ְּבר ׁ
ׁ ֶשיּ ו ׁ ֵֹשב ַעל ִּכ ֵּסא ַמ ְלכוּ תוֹ ,וְ ָדן וְ ׁשו ֵֹפט וּ ַמ ֲח ִליט ֶאת
ָּכל ַה ַה ְח ָלטוֹת ַה ֲח ׁשוּ בוֹת ַל ּׁ ָשנָ ה ַה ֲח ָד ׁ ָשהְּ .כמוֹ ׁ ֶש ְּבנֵ י
יסה ָל ָא ֶרץ,
ש ָר ֵאל ִה ְת ּכוֹנְ נוּ ַליּ וֹם ַה ְּמי ָֻחד ׁ ֶשל ַה ְּכנִ ָ
יִ ְ ׂ
ֹאש
ָּכ ְך ַּגם ֲאנַ ְחנוּ ִמ ְת ּכוֹנְ נִ ים ַל ָּי ִמים ַה ְמי ָֻח ִדים ׁ ֶשל ר ׁ
ַה ּׁ ָשנָ הֲ .אנַ ְחנוּ או ְֹמ ִרים ְס ִליחוֹת וְ ׁשו ְֹמ ִעים קוֹל ׁשו ָֹפר
וּ ְמ ַה ְר ְה ִרים ִּב ְת ׁשוּ ָבה.
ימים ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּׁ ָשנָ ה ַהחו ֶֹל ֶפת
וְ גַ ם ִאם ָקרוּ ְּד ָב ִרים לֹא נְ ִע ִ
ֵּבינֵ ינוּ ְל ֵבין ֲח ֵב ֵרינוּ אוֹ ְקרו ֵֹבי ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ֵתנוּ  ,זֶ ה ַה ְּז ָמן
יחה
ַה ַּמ ְת ִאים ִל ְסלו ַֹח וְ ִל ְמחוֹל וְ גַ ם ְל ַב ֵּק ׁש ְּב ַע ְצ ֵמנוּ ְס ִל ָ
ש ֵמ ִחים
יע ּ ֻכ ָּלנוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְ ׂ
יךַ .על יְ ֵדי זֶ ה נַ ִּג ַ
ִמ ִּמי ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
ִל ְת ִח ַּלת ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ֲח ָד ׁ ָשה.

ישי ,ערוץ הילדים

המלצת השבוע

יש לכם כישרון מיוחד? ההרשמה לעונה  2של
התוכנית " 12המופלאים" בעיצומה! הירשמו
ואולי תשתתפו בתוכנית המיוחדת!
גוב האריות ויצא משם
המורה :מי נכנס לם? התלמיד :האריה...
בריא ושל
ות שמתפלל בהן חתן?
מה אומרים בסליחהוא לפניך רחם עלינו'...
'חתן
ברכה .דני :אתה שוחה
דני פוגש את חיים בשוחה כבר מגיל חמש!
מצויין! חיים :כן ,אני
וואו לא התעייפת?...
דני:

חידה בפרשה

ִ
מצאו בפרשה מילה בת  2אותיות ששתי
אותיותיה שוות!

הזוכה מפרשת כי תצא:
מלאכי נגר!
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ָאז ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ְלכֻ ָּלנוּ ׁ ָשנָ ה טו ָֹבה,
ְמבו ֶֹר ֶכת וּ ְמתוּ ָקה ֶּב ֱא ֶמת!
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בייחוד בימי התשובה הננו שמים אל לבנו ,כי עת לעשות לד' וכבר הגיע הזמן לשוב
בתשובה ,כלומר ,לקשר את הענפים של החיים  ...אל מקור שורשם ,אל טהרתה של
הנשמה ,אל אצילות כבודה ומקור חייה .שובה ישראל עד ד' אלוקיך.
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על סדר היום
הרב שלמה אבינר

ב‡‰ב ‰וב‡מונ‰
מכון מ‡יר

הציבור מוזמן לכינוס הארצי ה 23-של מכון מאיר
שיתקיים ביום חמישי ,ד' בתשרי התשפ"ג ),(29.9
בנייני האומה ,ירושלים
פתיחת דלתות

9:30

11:40

הרב בועז כהנא

12:30

הרב ערן טמיר

גברים

10:50

הרב חגי לונדין

נשים

10:00

הרב ראובן פיירמן

הרבנית דינה ראפ
הרב אליהו שרביט
הרב מאיר נאמן
הרבנית שרה אליסף
 אנסמבל גן
לי
רו

עצרת מרכזית
פתיחת דלתות

15:00

הרב דב ביגון שליט"א ראש מכון מאיר
הרב שלמה אבינר שליט"א
הרב שמואל אליהו שליט"א רבה של צפת

הראש"ל הרב שלמה משה עמר

שליט"א רבה של ירושלים

דוכני מכירה  /בגדים  /מטפחות  /תכשיטים  /ספרים  /כיפות ועוד...

לפרטים והרשמה058-5522321 :
 kenestm@emeir.org.ilובאתר ערוץ מאיר

שנהיה
לראשון
וגם לשני!

www.michlala.edu
| 02-6750911
ואמונה *2331
למכון מאיר מרבה אהבה
 8כל התורם

מכללה ירושלים
מאחלת ל 40,000-בוגריה,

ללומדים לתואר ראשון או שני
ולכל עם ישראל

שנה טובה!

ה

תשובה :בלשון הגמרא (הוריות יב ,א וכריתות
ו ,א) הדבר נקרא 'סימנא מלתא' ,לא חושבים
באמת שרק מכיוון שאוכלים תפוח בדבש תהיה
שנה טובה ומתוקה .ולמה הכוונה? סימנא מלתא,
עושים חופה תחת כיפת השמים כדי שיהיה
טוב (רמ"א אה"ע ס ,א ,ועיין שו"ת איגרות משה
אה"ע ח"א ס' צג ופניני הרב עמ' ריח-ריט על
הגרי"ד סולוביצ'יק) .עושים חופה ביום שלישי
כי נכתב בו פעמיים "כי טוב" .אנחנו לא באמת
חושבים שזה הגורם הבלעדי ,אבל זה סימן טוב.
מה זה סימן טוב? מסביר החיי אדם (כלל קלט ,ו)
בשם הרמב"ן שמשום שאתה מתכוון ,זה מעורר
למעלה ,וזה חל עליך .ברם ,המאירי אומר :ככה
נהגו ,לא לריב על מנהגים .אנשים שומרים את
המנהגים ואם אתה אומר להם שלא לנהוג ככה,
אתה עלול להרוס את חייהם .אם ה"מנהג" הנו
מנהג איסור ,אין מה לעשות .אבל אם אין בו
איסור ,לא אומרים דבר.
לשיטת המאירי עיקר עניין הסימנים בראש השנה
הוא לעשות תשובה .תעשה תשובה כאשר אתה
אוכל כל פרי ופרי ותהיה לך שנה טובה ומתוקה.
זה דומה למה שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה
(טז ,ב) ששינוי שם קורע גזר דינו של אדם.
האם עלה בדעתך שאם קוראים לאדם בשם
פישל והוא שינה את שמו לאפרים כל בעיותיו
תפתרנה? הרמב"ם בהלכות תשובה (ב ,ד) מבאר
שאם הוא עושה תשובה גדולה ,הוא אדם אחר,
לכן הוא משנה את שמו .וכן לפי הר"ן (ראש
השנה ג,ב בדפי הרי"ף) ,אדם משנה את שמו
משום שהוא החליט להיות אדם אחר ,וכל פעם
שהוא נזכר בשם החדש שלו זה מעורר אותו
לעשות תשובה .אין ערך בעצם שינוי השם,
העיקר הוא עשיית התשובה .וכן עניין הסימנים,
לעורר אותנו לתשובה.

כנס

ליווי
מוס
יק

הסימנים בראש השנה

שאלה :האם משום שאתה אוכל תפוח תהיה
לך שנה טובה ומתוקה? ומשום שאתה אוכל
תמר יתמו שונאינו? האם אין כאן איסור "לא
תנחשו" (ויקרא יט ,כו)? 'ניחוש' כוונתו ,עשיית
פעולה סמלית תוך מחשבה שהפעולה הסמלית
מצילה (סנהדרין ,סה ,ב) .זה איסור דאורייתא!

