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

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

הדלקת נרות: י-ם 16:06 ת”א 16:24 חיפה 16:14
מוצאי שבת: י-ם 17:20 ת”א 17:22 חיפה 17:19

כאשר עולה במחשבתו של ד' יתברך להיפרע 
מסדום ולכלותם נאמר "וד' אמר המכסה אני 
מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי 
גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ". רש"י מפרש 
"לא יפה לעשות דבר זה שלא מדעתו... קראתי 
אותו אברהם – אב המון גויים, ואשמיד את הבנים 
ולא אודיע לאב שהוא אוהבי?" אמנם אנשי סדום 
חטאתם כבדה מאד ולכאורה אברהם אבינו היה 
יכול להתעלם ולהתנתק מהם אבל אברהם הוא 
בעל העין הטובה, יש בו אהבה לבורא ולבריותיו 
– גם לאותם שהתרחקו ממנו מרחק רב. ולכן 
כדרכם של אוהבים משתדל ללמד עליהם זכות 
בפנותו של ד': "האף תספה צדיק עם רשע? אולי 
יש חמישים צדיקים בתוך העיר... השופט כל הארץ 
לא יעשה משפט?", ורק כאשר הפסיק ללמד 
עליהם זכות נאמר "וילך ד' כאשר כלה לדבר אל 
אברהם, ואברהם שב למקומו" )בראשית יח לה( 

"נסתלק הסנגור והקטגור מקטרג" )רש"י שם(.

נכון לעכשיו, אנו עם  ישראל צאצאיו של 
אברהם אבינו. התכונות המאפיינות את אברהם 
אבינו טבועות בנשמת האומה ובכל אחד ואחד 
בתוכה, ובראשן ה"עין הטובה" המחפשת את 
החיוב והטוב בכל דבר. העין שיש לה סימפטיה 

אל בריותיו של הבורא כדרכו של אהרן הכהן 
ה"אוהב את הבריות". אבל אין זה מספיק להיוולד 
עם תכונות טובות ואציליות, אלא יש להוציא 
אותן מהכוח אל הפועל על ידי חינוך נכון כפי 
שחינך אברהם אבינו ע"ה ככתוב: "כי ידעתיו 
למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו 
דרך ד' לעשות צדקה ומשפט" )יח יט(. הזהות 
והייעוד של עם ישראל לדורותיו מתחילים באבות, 
אברהם יצחק ויעקב, בעובדה שהקב"ה בחר 
באברהם ככתוב "אתה הוא ד' אלקינו האלקים 
אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת 
שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך". 
כשם שבחר ד' באברהם אבינו הוא בוחר בעם 
ישראל, כפי שאנו מברכים "אשר בחר בנו מכל 
העמים" )ברכת התורה( ו"הבוחר בעמו ישראל 
באהבה" )ברכת ק"ש(. תפקידנו וחובתנו ללמוד 
לחנך ולהסביר מה זהותו וייעודו של עם ישראל 
מתוך מבט אל השורשים של האומה "הביטו את 
צור חוצבתם", ומתוך כך נמשיך בבטחה ובשמחה 

לצעוד במעלה הדרך אל הגאולה השלמה.
מהמצפה לישועה

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

בס"ד • י"ז חשון ה'תשפ"ג שבת פרשת וירא • גליון 1383 • נא לשמור על קדושת הגליון

יהדות באהבה

 אלפי שיעורים • קירוב רחוקים • מאות תלמידים
ערוץ ילדים •  אולפן גיור

יהדות באהבה
מכון מאיר רוצים להגיע לציבור ענק?

 קוראי 'באהבה ובאמונה' מחכים לכם. 

מחירים מיוחדים לרגל התחדשות העלון
לפרטים  026461302

headoffice@emeir.org.il 

מפרסמים! 
היו שותפים 

       בהוספת יהדות באהבה!

לתרומות באתר או בטלפון
meirtv.com  *2331

כמה תופתעו לגלות שמאחורי הקמת 
העיר ביתר עומדים אנשי מכון מאיר? 

בעמ' 5 תוכלו למצוא את פרטי הסיפור 
המיוחד שטרם סופר

אבנר שאקי

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

העין הטובה והאוהבת של אברהם אבינו 

חופש הדעותיאללה ביתר: 
הרב יצחק חי זאגא / עמוד 2

בין סדום לפילגש בגבעה
עומק הפרשה

הרב אורן טרבלסי / עמוד 3

הצדיקים שבנישואין
כוחה של פרשנות 

 אסתר אברהמי / עמוד 6
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השאיפה לחופש הדעות
טעות נפוצה היא לדמיין כאילו אמונה וחופש 
דעות הם שני מושגים סותרים. כנגד טעות זו כתב 
מרן הרב, )אורות הקודש ד, הדבקות הכללית ז( –

על פי הדמיון החצוני, הכוזב, ידמה לאדם, שחופש 
הדעות והדבקות הא-להית הם דברים סותרים זה 
את זה, אבל בהיות האדם מתעלה למרומי הזיכוך 
של הדעות הטהורות, יבא לידי ברור, שרק בחופש 
דעות גמור יבא לידי הדבקות הא-להית השכלית 
המזוקקה. ומתוך הדבקות החפשית הזאת תתרומם 
הכרתו עד שתעלה עמה את כל רצונו, ועצמיות 

הוייתו, מדותיו ושאיפותיו. 
רק בחופש דעות גמור, שישחרר את מחשבתו של 
האדם הבא ליטהר, יוכל הוא להגיע לדבקות בד'. 
בלי חופש דעות, איך ילמד? איך ילבן ויזקק את 
מחשבתו? מאידך, חופש ללא גבול עלול לבלבל. 
כיצד מאזנים אפוא בין אמונה לחופש דעות? על 

כך כתב הרב, )אורות ישראל ח, א( –
חולשת האדם גורמת, שבהיותו מוכשר למחקר 
שכלי יוחלש בו יסוד הנטיה האמונית, ובהיותו שלם 
באמונה הוא עלול למעט בהשכלה וחכמת לב. אבל 
תכלית דרך הישרה היא, שכל כח לא ימעט את 
חברו, ולא יתמעט על ידו, כי אם יתגלה בכל מלא 
עזו, כאילו היה הוא השולט לבדו. כח האמונה צריך 
שיהיה שלם כל כך כאילו אין לו שום אפשִריות של 
מחקר, ולעומת זה צריך שיהיה כח החכמה כל כך 
מעולה ומזורז כמו לא היה כלל כח של אמונה בנפש.

אומר הרב, צריך להאמין כאילו אין אפשרות של 
חקירה, ולחקור כאילו אין אמונה טבועה בנפש. 

רק בדרך זו, יוכל האדם לפתח את עצמו מתוך 
איזון נכון, ולהיבנות כראוי בשתי קומותיו גם יחד, 
קומת האמונה הטבעית וקומת המחקר השכלי, 

המשתלבות ומתחברות יחדיו לאמונה גדולה.

למעלה מן הדעת
יש באדם כח תפיסתי גבוה מהשכל המחשבתי, 
והוא כשרון ההבנה הנשמתית, המכונה גם אמונה. 
התפיסה האמונית, היא תפיסה חיותית. התמזגות 
הוויתית של חיי הלומד, בידיעה האלוקית. לא נוכל 
להאריך כאן בנושא גדול זה, רק נציין, כי ישנה 
"חשיבה" נשמתית שמתרחשת במקום שמעל 
הדעה האנושית המחשבתית השכלית הרגילה. 
ברור לגמרי, שבידיעות אלוקיות נשמתיות אלה, 
שלמעלה מן הדעת, לא שייך לדבר על חופש 
דעות. שהרי לא יתכן חלילה לבקש חופש מעצם 

חווַית החיים. 
כן כתב הרב, )קובץ ב, מא( –

מה שהוא למעלה מן הדעת, אין חופש הדעות נופל 
עליו. והגיון האמונה העליון, הוא הגילוי הא-להי 
שבנשמה שלמעלה מכל דעת, שעל כן אין הפראזה 

של חופש הדעות הולמת לה. 
ואין חופש מן החיים כי אם במות, וצדיק באמונתו 

יחיה. 

זהירות מאנרכיה מחשבתית
החופש למחשבה ניתן על מנת לברר מהי האמת. 
אבל חופש מחשבתי אנרכיסטי, הדוגל בחופש 

לשם חופש, לשם פריקת כל עול, הוא הרסני 
מבלבל ומשעבד. כן כתב הרב, )קובץ ב, שנב( –

טועה הוא המהלך של חופש הדעות שבא בצורתה 
את  מהפך  שהוא  המחשבתית,  האנרכיה  של 
הצד היותר יקר ויותר טוב שבהויה ובחיים למין 
אנדרלומוסיא של תוהו ובוהו, צלמות ולא סדרים, 
שהוא באמת רק עבדות הדעות, טירופן, הריסתן 

וחלין... 
כשהאדם משחרר את מחשבתו מ"עול" האמת, 
הוא נכנס לתוהו ובוהו מחשבתי, ונעשה עבד 
למחשבותיו, הנטרפות באנרכיה, נהרסות וחולות. 
חופש דעות אמתי ובריא, רחוק הוא מאד מלהיות 

אנרכיה מחשבתית.

*מתוך ספרו מידות הראי"ה, עם ביאור 'צימאון לאל חי' "
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צילום: מכון מאיר

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

עדי חיה דיאמנט ע''ה 
בת יחזקאל ודפנה 

במלאת 18 שנה לפטירתה.
עלייה לקברה ביום ראשון כ''ו במרחשון 

תשפ''ג )20.11.2022(

16:00 תפילת מנחה בבית העלמין בקרני  
         שומרון ולאחריה האזכרה.

17:00 התכנסות בביהכנ''ס "היכל רפאל" 
         בגינות שומרון.

17:15 - שיעור מפי הרב צבי אזרחי - ראש 
           ישיבת מדרשיית נעם

         - ניגון יפואי עם עודד ברוכין וינון שבתאי

הרב יצחק חי זאגא *
מידות הראי"ה - ביאור למידת חופש - מבוא

מדברים אמונה
 הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

מה מקום הרגש בתפילה?

חופש הדעות 

עם כל זה שעיקר המיקוד בתפילה צריך להיות על 
כוונה נכונה, על השקפה זכה, ועל דיוק המעשה, 
גם לרגש החיובי והקדוש יש בהחלט מקום בעבודת 
התפילה. הוא אמנם אינו העיקר, אך יש לו תפקיד 

חשוב ביותר. 
יתרה מזו, כשהרגש מכוון, חיובי וקדוש, הוא 
מעלה את התפילה למעלות עליונות כל כך, 
ששום שכל ושום היגיון לבדם, אינם יכולים להגיע 
לשם. "נכבדה היא מאד התפילה במה שעל ידה 
יוצאים אל הפועל רגשי לב היותר נעלים, והתפילה 
היא עשויה בצורה המתאמת לרגשי הלב, שדרך 
היא אחרת, לא כאותה הדרך של  הקשבתם 
ההקשבה ההגיונית... וכשהמצב הוא כן התפילה 
הולכת ופורחת, עולה היא כשלהבת העולה מאליה, 
בלא שום מחשבות זרות ובלא שום עצבון רוח" 

)שמונה קבצים א, לג(.
הרגש הטהור מוסיף למתפלל הזדהות עמוקה 

עם תוכן התפילה. לא הבנה בלבד, אלא גם קרבה 
עמוקה לתכנים אלו. ניתן להמשיל זאת להבדל 
בין מי שמבין רק בשכלו שצריך לחיות על פי 

משפט תקין הנובע ממקור אלוקי-עליון, ובין 
מי שהצדק והיושר בוערים בו, והוא 

מתפלל ומבקש מכל הלב ובלהט את 
השבת שופטי ישראל כבראשונה.
מאנוכיות  הנבדל  רגש  זהו 
וממידות רעות, רגש נעלה שכל 
תוכנו מכוון לכנסת ישראל, והוא 
הנכון והחשוב ואליו אנו שואפים. 

רגש זה מופיע במצב של בריאות 
רוחנית, כשאדם משיג את טהרת 

ההשקפה היהודית ואת יסודות התורה, 
וכאשר מידותיו זכות. במצב כזה הרגש הולך 
ומתגבר וכל מי שמרבה את רגשי הקודש בתפילה 
הרי זה משובח: "כשם שהתפילה עבודה גדולה 

היא, והיא בנויה על התרוממות הרגש בקדושה, 
כן כל דבר שמייפה את הרגש, מחזקהו ומבריאהו, 

מכלל עבודת התפילה הוא" )שמונ''ק ו, קנד(.
הדבר דומה לאהבת איש ואישה. כאשר 
האהבה מבוססת על התעוררות 
ייתכן  בלבד,  וטבעית  רגשית 
מאוד שהיא לא תחזיק מעמד 
זמן רב. רק אם יהיה יסוד 
האהבה הזאת בחירי, בוגר 
ומודע, ורק כאשר יכיר כל 
את  היטב  הזוג  מבני  אחד 
האישיות של זולתו, את עולמו 
רגשות  יתעוררו בהם  הפנימי, 
אהבה עמוקים ואיתנים דיים. כזאת 
גם צריכה להיות האהבה שלנו לקב"ה – לא 
ברגש טבעי בלבד יסודה אלא בדעת, ועל גביה 

תשרה גם אהבה רגשית נשגבה.
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שם משמואל לפרשה
 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

עומק הפרשה
 הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר

 אברהם עומד בתפילה על אנשי סדום, לאחר שה' 
אמר לו כי הוא רוצה לכלותם. אברהם מאריך 
בתפילה, מנסה בכל דרך להצילם, עד שמבין 

שאין דרך הצלה.
שואל השם משמואל, לכאורה אנשי סדום היו 
רעים לא רק לעצמם, אלא היו מזיקים ממש 
לכל העולם והצלתם היא נזק לעולם כולו, "ואם 
כן  היתכן שיבקש אברהם רחמים על הסדומיים 
במקום היזק על כל העולם..." הרי הרחמנות על 
סדום, היא אכזריות על כל העולם. הוא מחזק 
דבריו מדברי הרמב"ן בדברים )יט, יג(, בעניין 
אדם שרצח נפש מישראל, שצריך להורגו, אומרת 
התורה "לא תחוס עיניך עליו ובערת דם הנקי 
מישראל וטוב לך". אומר הרמב"ן , שלא תאמר 
הראשון כבר נהרג, למה אנו הורגים גם את זה 
ויהיו שני הרוגים, אלא "ביעור הדם הנקי, )כלומר 
של הרוצח(, מצוה וטובה גדולה לך להציל ממות 
נפשך, כי הרחמנות על הרוצחים, שפיכות דמים 
מידי הרוצחים ומידי אחרים המתפרצים", אם 
אתה חס על רוצחים אתה מסכן עוד אנשים 
שעלולים להיפגע מהם, אם כן כיצד ניתן להבין 

את תפילתו של אברהם על אנשי סדום?.

מבאר השם משמואל שנראה, "שאברהם חשב 
לקרבם למען ישובו מדרכם הרעה, כי בהתעורר 
עליהם רחמים מן השמים, אז כמים הפנים אל 
הפנים יתעורר גם בקרבם רגש רחמים על העשוקים 
ולשוב מדרכם הרעה", וזו הייתה דרכו ומידתו 
של אברהם אבינו מעולם לקרב רחוקים, "שעל 
ידי שישפיע עליהם חסדים על ידי זה יהיו נמשכים 
מעליהם, אחר מקור המשפיע להם טובות". השפע 
הטוב שאתה משפיע על האדם, גם הרחוק 
ביותר, גורם לו להמשיך ולהתקרב אל השפע 
הזה ובזה הוא עוזב את הרע ומתקרב אל בוראו.                                                                                                               
זו הייתה מידתו של אברהם ובזה הוא נשתבח 
במידת החסד "שבכל מדתו היתה כוונתו צורך גבוה 
לקרב על-ידי זה רחוקים". אין זו סתם רחמנות, 
אלא זו תפילה ודאגה איך באמת אפשר לגרום 

להם לשוב מדרכם הרעה.
כך מובנים גם דברי אברהם בתפילתו "הנה נא 
הואלתי לדבר ואנוכי עפר ואפר". שואל השם 
משמואל, לא מובן מה עניין העפר ואפר לתפילה 
הזו, הרי כל דבר במציאות הוא אין ואפס לעומת 
גדולתו יתברך, ומה הוא צריך להשתמש בדוגמה 
זו? ונראה שגם לרש"י זה היה קשה ולכן פירש 

שאברהם מתכוון לומר, ראוי הייתי כבר להיות 
עפר במלחמה נגד המלכים ואפר, על ידי נמרוד 
שהפיל אותו לכבשן האש לולא רחמי ה' אשר 
עמדו לו. כלומר אברהם בא בטענה לפני ה' 
- הנה אני דוגמה לכך, שכך הם מידותיך מאז 
ומעולם לרחם, כמו שריחמת עלי במקרים האלה. 
אברהם תולה את מעלתו בזה שה' הקדים לעשות 
עמו חסד וקירב אותו, ומתוך החסדים שעשה 
אתו ה' התעורר גם הוא בעצמו וזכה למה שזכה 

בקרבתו לה'.
 וזאת כוונתו 'ואנוכי עפר ואפר' שמצד עצמי 
אין בי שום מעלה, אלא מצד חסדי ה' נתקיים 
בי כמים הפנים לפנים, והתקרבתי אליך מכח 
מה שקרבתני, כך אומר אברהם, אם תעשה 
ככה לסדומיים, גם הם לעומתך, לעומת השפע 
שתשפיע עליהם יתעוררו להיטיב דרכם כמוני.
 עם ישראל הראה בשבוע שעבר שהוא רוצה 
שנשפיע עליו שפע טוב, ככל שנתחזק בדרכו 
של אברהם אבינו להשפיע עליהם שפע טובה 
וברכה ולקרבם באהבה ובאמונה, כך נזכה בעז"ה 
לראות את עם ישראל הולך וחוזר לכור מחצבתו.

דרכו של אברהם בקירוב רחוקים

רעתם של אנשי סדום מתוארת בסיפור המלאכים 
שבאו לביתו של לוט. קשה להתעלם מהעובדה 
שהסיפור מזכיר את מעשה פילגש בגבעה שהתרחש 
בישראל. גם שם תושבי העיר לא אירחו את איש 
הלוי מלבד הזקן שפתח את דלתו. אנשי העיר נסבו 
על הבית ודרשו שיוציא את האורח כדי שיתעללו 
בו, והמארח פעל כלוט בשעתו והציע את בתו 
במקום האורח. לבסוף האורח הוציא את פילגשו 

ובבוקר מצאה מתה בפתח הבית.
 אמנם הרמב"ן1 מבאר שיש הבדל בין המעשים. 
התנהגות אנשי סדום נבעה משיטה ודרך חיים 
שמסלקת את החסד מנחלתם. לעומת אנשי הגבעה 
שחטאו בגלל שקיעה בתאוות. תפיסת חיים מסודרת 
ומוצקה של אנוכיות וחוסר חסד צריכה עקירה. אך 
חטא של תאווה אפשר לרפא. ובלשון המלבי"ם2: 
"אנשי סדום היה חטאם מצד השכל כי חקקו להם 
חוקים לא טובים ומשפטים בל יחיו בהם... לא כן 
אנשי הגבעה לא מפני חק ונימוס עשו זאת רק 
מפני תאוותם". ראיה לכך היא העובדה שבסדום 
כל אנשי העיר השתתפו בחטא, מנער ועד זקן, 
משום שזו הייתה המדיניות. ואילו בגבעה השתתפו 
רק חלק מהתושבים שהיו שטופים בתאוות. אם כן, 
אף שהמניע לחטא שונה, הסיפורים מתוארים בצורה 

דומה מאוד וצריך להבין מדוע.
שבט בנימין התעקשו לא למסור לישראל את אנשי 
הגבעה החוטאים, דבר שהוביל למלחמת אחים 
עקובה מדם שהפילה עשרות אלפים מישראל. 
ולא ברור מהו המניע להחלטתם הקשה. הגמרא 
מספרת3 שעשן פסל מיכה ועשן המערכה במשכן 
התערבו זה בזה. פסל מיכה היה בזמן פילגש בגבעה 
ועל זה נענשו ישראל, שאמר הקב"ה "בכבודי לא 
מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתם". מעשה הפילגש 

מזעזע את הישרות הבסיסית בנפש. אך הקב"ה מלמד 
שפגיעה במקדש אמורה לזעזע לא פחות ואולי אף 

יותר. בכבודי לא מחיתם. 
התביעה האלוקית הייתה גם התביעה של שבט 
בנימין כלפי ישראל. סוד הדבר נעוץ בתכונה 
מופלאה בבנימין שהיו בהם איטרי יד: "שבע מאות 
איש בחור אטר יד ימינו קלע באבן אל השערה 
ולא יחטיא". רש"י מסביר שאיטר פירושו אטום, 

וכיוון שלא שלטו בימינם נחשב 
כאילו יד ימינם אטומה. וזה 
השבט  שדווקא  פלא.  דבר 
שהימין נמצא בשמו מתגלה 
כשבט שיד ימין אטומה אצלו. 
בקריאת שמו של בנימין כותב 
התרגום ירושלמי4  שיעקב קרא 

לבנימין על שם ביהמ"ק.  "ואבוי הוה קרי ליה בלשן 
בית קודשא-בנימין". עולה אפוא שהמקדש רמוז 
בשם בנימין. בלידת בנימין מפרש רש"י5 שהימין 
הוא הדרום, ונקרא בן "ימין" כי נולד בנגב בדרום. 
"נראה בעיני לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען שהוא 
בנגב, כמו שאמר הלוך ונסוע הנגבה. בנימין, בן 
ימין, לשון צפון וימין)דרום( אתה בראתם". אברהם 
הלך נגבה משום שבדרום א"י נמצא הר המוריה 
כדברי רש"י6: "ויעל אברם הנגבה - לבא לדרומה 
של א"י כמו שאמר למעלה הלוך ונסוע הנגבה להר 
המוריה". אברהם כיוון את הליכותיו בארץ לימין 
שהוא מקום המקדש. וזה פירוש שמו של בנימין, 
בן-ימין בן-בית המקדש, שהמקדש הוא מהותו 
ולכן נבנה בחלקו. לכן כשיש פגיעה במקדש השבט 
שנפגע מכך ביותר הוא בנימין שקשור בכל נימי 
נפשו ושמו לביהמ"ק. כשעשן פסל מיכה התערב 
עם עשן המערכה הייתה זו פגיעה במשכן שהביאה 

לתוצאות קשות באומה ובעיקר בשבט בנימין 
הרגישים לכך. וזה סוד איטרי יד ימין. אטומי יד 
ימין. כאשר השאיפה למקדש אטומה בישראל זה 
מתבטא באטימת יד ימין של אנשי בנימין, שהימין 

בשמם רומז למקדש.
שבט בנימין טען שהאשמה על השפל המוסרי של 
אנשי הגבעה נופלת על כתפי כלל ישראל שלא 
מחו בפגיעה במקדש. מה שבכבודי לא מחיתם 
זה עצמו הגורם לרמיסת כבוד 
בשר ודם. ולכן אף שגם אנשי 
לטפל  צריך  אשמים  הגבעה 
קודם בשורש הפגם ולתקן את 
היחס של כלל ישראל למקדש. 
רעה  סדום  ששחיתות  בעוד 
מצד עצמה השחיתות המוסרית 
בישראל נובעת מחוסר במזון רוחני מתאים. יחס נכון 
לעולם הרוחני ששיאו המקדש הוא עצמו פתרון 
לנפילות מוסריות קשות בישראל. כשמציבים יעד 
של עלייה רוחנית שמגולמת בימין, העולם המוסרי 
הולך ומתיישר. לכן במערכה האחרונה נאמר שבני 
בנימין החלו להכות בישראל "במסילות אשר אחת 
עולה בית אל ואחת גבעתה". שזה הלימוד העולה 
מהדמיון בין שני הסיפורים. בפני עמ"י עומדות 
שתי מסילות לבחירה. אחת מובילה לבית אל לבניין 
המקדש, והשנייה לפילגש בגבעה, לנפילה מוסרית 

שיכולה להידמות אף למעשי סדום.

  יט, ח. 1
  שופטים יט, כב. 2
  סנהדרין קג, א. 3
  לה, יח. 4
  לה, ח. 5
  רש"י יג, א. 6

בין סדום לפילגש בגבעה
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המהפך המכריע שהתרחש זה עתה, בבחירות לכנסת 
ה-25, החזירו אותי 30 שנה אחורה, לבחירות שהביאו 
למהפך מסוג אחר. היו אלה הבחירות לכנסת השלוש 
עשרה. כמו הבחירות שהתקיימו כעת, הן היו אמורות 
להתקיים בז' בחשוון תשנ"ג )3 בנובמבר 92(. אך 
בסופו של דבר הן הוקדמו והתקיימו כחמישה 
חודשים קודם, בכ"ב בסיוון ה'תשנ"ב )23 ביוני 92(. 
מערכת הבחירות התקיימה לאחר חמש עשרה שנות 
שלטון רצופות של מפלגת הליכוד. יצחק רבין הצליח 

להביא לכינונה של ממשלת שמאל, 
שהביאה בין היתר את הסכמי אוסלו, 
שאת פירותיהם המרים אנו אוכלים עד 
היום. )מעניין להיזכר שבאותה מערכת 
בחירות רצה לראשונה מפלגה חדשה 
בשם "מרץ", שילוב של שלוש מפלגות 

– 'מפ"ם', 'רץ' ו'שינוי'(.   
מול יצחק רבין התמודד אז יצחק שמיר, 
שכשל לאחר שהוביל את הליכוד בשתי 
מוצלחות. שמיר  בחירות  מערכות 
הודיע בסיומה של מערכת הבחירות 
על פרישתו מהנהגת הליכוד, תוך שהוא 
מפנה את מקומו לדור חדש בהנהגת 

מפלגתו, אשר המנהיג הבולט בו הוא בנימין נתניהו 
)על פי ויקיפדיה(.

אז מה הביא אותי פתאום להעלות נוסטלגיה פוליטית 
נשכחת? ראשית כל, כדי לקבל פרספקטיבה על 
כברת הדרך שמדינת ישראל עברה בשלושים השנים 
האלה. מימין לשמאל ומשמאל לימין. בעיקר כברת 
דרך של ניסוי ותעיה. הליכה אחר חלומות והתרסקות 
אל מול סלעי המציאות הקשה. אבל הסיבה העמוקה 

יותר שהחזירה אותי אחורה בזמן, קשורה בתחושות 
שליוו את הציבור הציוני-דתי בתקופה שאחרי אותן 

בחירות. 

הקו הירוק שבנפש
הדברים הבאים נכתבו ופורסמו על ידי ד"ר דניאל 
שליט בביטאון ישובי יש"ע דאז "נקודה": "קודם-כל 
הייתי מציע לראות את תוצאות הבחירות כפי-שהן, 
כלומר, כמכה להתיישבות ביש"ע... 
כלומר: צריך להודות שהממשלה 
האלה  והבחירות  נפלה  הקודמת 
"שיחות  אחד:  נושא  על  הוקדמו 

השלום"..."
ובהמשך דבריו הוא מנתח את עומק 
המשבר: ""ראשית כל צריך להבין, 
הקרנה  היא  הזאת  שההתיישבות 
פיסית-גיאוגרפית של בעיה עמוקה 
ועתיקה, שלא נולדה עם ה"התנחלות" 
אלא עם אברהם אבינו, והיא: הזהות 
הזאת  הארץ  הישראלית-יהודית. 
– כיבושה, ישובה, ההיאחזות בה, 
הגלות ממנה, החזרה אליה – היו תמיד 
ראי ושיקוף למידת הסיגול וההפנמה של הזהות 
הזאת... )ד"ר דניאל שליט, "יודיאוגרפיה או הקו 
הירוק שבנפש", נקודה תשנ"ג פורסם ב"שיחות 

פנים" עמ' 197-209(. 
עיקר טענת הכותב היתה שה"קו הירוק" הדמיוני 
שמחלק בין מרכז הארץ לבין ארץ ישראל התנ"כית, 
בין "מתנחלים" לבין יתר החברה הישראלית, הוא 
למעשה קו עמוק ויסודי יותר – הקו הירוק שבנפש. 

אמנם כל ארץ ישראל נקנית בייסורים ומחייבת 
התמסרות חלוצית "אלא שבכל זאת, נוצרה כאן 
כמעין טבלת "קוי-גובה", כאשר חציית כל אחד 
מהם מסמנת התמודדות נוספת על הזהות הזאת. 
מבחינה זאת מהווה נוף ארץ-ישראל היטל, השלכה, 
ציור ומשל של הזהות היהודית: העפלה משפלה 
נוחה ופוריה אל מרכז הררי קשה – אבל בעל אוויר 

פסגות..." )שם(. 
הדברים הללו, שנכתבו אי אז במהפך ההוא בראשית 
שנות התשעים וביטאו בעיקר מפח נפש ותסכול 
עמוק נוכח ההפסד הצורב בבחירות, מתהפכים כעת 
ומהווים בחינה מחודשת של המצב החברתי-לאומי 

של מדינת ישראל, נכון לעכשיו. 
נדמה שהחברה בישראל כיום, שלושים שנה אחרי, 
מפוכחת יותר, מכירה במחיר האשליות שנמכרו לה 
באותם ימים, מחוברת יותר לזהותה, וחפצה, גם 
אם באופן כהה וראשוני עדיין, לשוב אל אותם קווי 
גובה ועומק שנדחו אי אז בחסות חלומות אוטופיים 
על "מזרח תיכון חדש". אותו חשש ופחד שאחזו, 
בצדק, באותם ימים בציבור הדתי-לאומי, התהפכו 
כעת להיות לפחד של הצד השמאלי והליברלי של 
החברה הישראלית שחש לפתע מיעוט נרדף. ממה 

בעצם הם מפחדים?

פסגת הפחד
כאמור,  ביסוד הפחד של השמאל הישראלי, כפי 
שהוא משתקף בכלי התקשורת, עומדת, כך נדמה 
לי, חרדה זהותית עמוקה. זהו הפחד מפני אותם 
מרחבי עומק וגובה הרריים. אותו "קו ירוק שבנפש".
המשך המאמר בעמוד 7 < 

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

בין המהפך שעיצב את פני מדינת ישראל לפני כשלושים שנה למהפך 
הנוכחי. על שורשי הפחד של השמאל הישראלי. 

ממהפך למהפך

מבט על עם ישראל

 אנחנו חיים בתוך המציאות של חזרת הגוף 
הלאומי הכלל ישראלי בכל גווניו וצדדיו הרבים, 
"וקרב אֹתם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים 

בידך"1. כמובן, 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 הזה של הגאולה. 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 ה"אנחנו" שלנו, של ָׁשבי הגולה, של 
דור הגאולה, של דרך הקודש ודרך הגאולה, בכל 
ההיקף הגדול של ה"אנחנו" המקיף אותנו יחד בכל 

ערבוביתנו וסיבוכינו.

 אנחנו צריכים לדבר בענייננו אנו. אנחנו עם, עם 
ישראל, כלל ישראל. בתחילת ספר 'אורות' בפרקי 
'המלחמה', מוזכר מאמר חז"ל: "אם ראית מלכויות 
מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח"2. לא 
תמיד שמים לב לזה, אבל כך הוא באופן 
חז"ל  יש מאמר  וכן  ויסודי.  אמיתי 
בגמרא תענית: "אי אפשר לעולם 
בלא ישראל"3. אנחנו אומה מיוחדת. 
לכל אומה יש דבר מיוחד, והייחוד, 
הערך הספציפי שלנו הוא שאנחנו 
בעלי ערך לכל העולם כולו, בין אם 
הגויים מכירים בזה ובין שאינם מכירים. 
יש הרבה שמכירים בכך, באופנים ובצדדים 
שונים. העולם האנושי, העולם שהאדם נמצא בו - 
"אי אפשר לעולם בלא ישראל". אי אפשר! יש דברי 
חז"ל ביחס לתורה: 'תורה מקֶימת שמים וארץ'4, 
במובן מוסרי, במובן של נשמת העולם, פנימיות 

העולם ורוחניות העולם. אלו דברים עמוקים מאוד, 
גם אם יש מעטים שמוכנים לתפוש אותם ולהכיר 
בהם במובן האמיתי. כעת הגיע זמן 'התנערי מעפר 
קומי', הגיעה עת קץ של לב שבאומות5, ויש לזה ערך 
עמוק ושורשי מאוד למהלך רוח האדם בכלל. מעטים 
יכירו בזה, אך הגיעה עת קץ, הגיע זמן התחדשות 
ישוב ארץ ישראל. זה שייך ומיוחד לנו, לחזרת שכינה 
לציון. ובפנים, במקום עמוק מאוד, זה שייך למהלך 
רוח האדם בכלל, לחברה האנושית המתכוננת ומוכנה 
להבראה ולשלמות. רוח האדם זקוקה לזה, שייכת 
לזה וקשורה להתחדשות ימינו כקדם. זה נוגע גם 
לפוליטיקה ולחשבונות של עכשיו, וככל שאנשי 
הפוליטיקה שלנו יעמדו על זה, כך יהיה טוב יותר6.

  יחזקאל לז, יז.. 1
  בראשית רבה פרשה מב, ד.. 2
  תענית ג, ב.. 3
  פסחים סח, ב.. 4
  כוזרי מאמר ב, לו-מב.. 5
  ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק יח, עמ’ 26-9.. 6

 הרב דוד לנדאו
מתורת הרב צבי יהודה
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רבים אינם יודעים זאת, אך למכון מאיר יש חלק מכריע וחשוב במיוחד 
בעניין הקמתה של העיר ביתר עילית. אמנם כיום גרים בעיר למעלה 
מ-60,000 אלף איש, אך הכול התחיל בחלום אחד גדול ובכמה עשרות אנשים 
שמסרו עליו את הנפש. "מכון מאיר רואה ביישוב ארץ ישראל ערך אלוקי", 
מתחיל הרב ביגון לגלגל את הסיפור בשעה שאנו יושבים במשרדו הנעים. 

"מדברים אצלנו כל כך הרבה על 
חשיבותה של ארץ ישראל אך כידוע 
חשוב גם לעשות ולא רק לדבר, ולכן 
לאנשי המכון יש חלק חשוב בכמה 
עניינים של יישוב הארץ. אגב, זה 
גם החינוך שקיבלתי בקיבוץ משמר 
השרון. ההתיישבות הייתה אז ערך 

חשוב מאוד גם בקיבוצים. 
יש  "כפי שאמרתי, למכון מאיר 
חלק חשוב בכמה עניינים הקשורים 

ליישוב הארץ, חלקם ידועים וחלקם פחות, ולגבי ביתר העניין החל כאשר הגעתי 
לביקור בביתו של אחד מתלמידנו, אהוד רוזנברג. אהוד הוא בעל תשובה שכיום 
משמש כרב אשר זכה לכתוב כמה ספרים חשובים, תושב העיר ביתר. לאבא 
של אהוד קראו ג'ו, מהנדס באל על, וכשהגעתי אליהם הוא אמר לי: 'אני רוצה 
להראות לך משהו, יש לי חלום להקים עיר בישראל שתיקרא ביתר. אני חבר 
בתנועת בית"ר, ואחרי ששת הימים התחלתי לחלום להקים עיר חדשה במקום 
שהייתה ביתר ההיסטורית'. אמרתי לו שזה חלום יפה, והוא ענה שכבר עשה 
כמה דברים בנושא, שכר מהנדס ערים שתכנן את ביתר העתידית, והראה לי 
מפות שבהן תוכננה העיר. בחלוף הזמן שכחתי מזה. פגשתי בחיי לא מעט 

אנשים שחלמו חלומות".
רק בגלל הרוח

"כשנתיים לאחר מכן", ממשיך הרב ביגון, "כמה ימים לפני ל"ג בעומר אמרו לי 
שאדם מבוגר מחפש אותי. הגעתי למשרד כדי לראות מי זה, והבנתי שזה אבא 
של אהוד. ישבנו לדבר, והוא אמר לי: 'חבר שלי מתנועת ביתר, שר הביטחון 
משה ארנס, אמר לי שאם קבוצת אנשים יגורו בגבעה המיועדת להיות ביתר 
אעזור בסלילת דרך ואסייע ביישוב המקום. אתה מוכן לבקש מהתלמידים 
שלך שילכו להתיישב שם?'. חשבתי מעט על העניין, ואמרתי לו שבכל ל"ג 
בעומר אנחנו נוהגים לצאת לטיול  כל המכון, אגב עד היום אנחנו עושים את 
זה, והצעתי שנטייל שם כדי לראות את המקום. יצאנו מעין כרם, עברנו ליד תל 
בתיר שהיא למעשה ביתר העתיקה, ובסופו של דבר הגענו לגבעה המדוברת 
ושם עצרנו. ג'ו שאל אם אנחנו יכולים להיות שם כמה ימים כדי להתחיל את 

העניין, והחלטנו ללכת על זה". 
איך מתיישבים בגבעה שוממה ללא מקומות נוחים לשינה, מקלחת, שירותים וכו'?
"הבאנו אוהלים, בנינו מה שיכולנו, וזו אכן הייתה מסירת נפש גדולה. גרו שם 
כשלושים תלמידים ועוד כמה משפחות צעירות במשך שנה וחצי, עד שהתהליך 
התקדם. חורף, קיץ, חגים, שבתות. לא משנה מה, החבר'ה לא זזו משם. אפילו 
את בר המצווה של בני רענן חגגנו שם. אשתי נאווה ז"ל היה אידיאליסטית 

גדולה, ובשבילה היה פשוט וברור שעושים את זה בגבעה. החבר'ה ישבו ללמוד 
שם תורה, וסיפקנו להם אוכל מהמכון. היו קשיים רבים בדרך, אבל ברוך ה' 
החזקנו מעמד. אפילו הנסיעה הייתה מסוכנת. נסענו דרך דהיישה, מחנה פליטים 

מדרום לבית לחם, ובאחת הפעמים זרקו אבנים וכמה חבר'ה שלנו נפצעו.
"לאחר תקופה מסוימת משה ארנס אכן סלל דרך מכפר בתיר לגבעה שהיינו 
בה, אבל הקשיים כמובן לא הסתיימו. היה מדובר בתת תנאים, אולם כשיש רוח 
איתנה ואידיאלים גדולים אפשר לעמוד בכל קושי. גרו שם גם זוגות, משפחות, 
קשה להאמין באיזו מסירות נפש. לאחת הנשים שגרו שם קראו מירי אמיתי, 
הי"ד, שכמה שנים לאחר מכן נרצחה בכפר דרום. גם הרב שלמה אליהו רענן 
הי"ד שנרצח בחברון גר כמה שנים בשכונת הקרוונים שהקימו בסמוך לגבעה. 
האנשים שם היו בעלי עוצמה גדולה".
העיר  בבניית  הבא  השלב  היה  מה 

שהתחילה מהתיישבות קטנה ונועזת?
"בשלב מסוים הגיעו אלינו חבר'ה 
ממשרד השיכון, השר היה אז דוד 
לוי, ואמרו שהם רוצים לבנות שם 
עיר. בנוסף, הם פנו להנהלת המכון 
והציעו שנעביר את הישיבה מירושלים 
לביתר.  שקלנו  את העניין ובסופו של 
דבר החלטנו לא להעביר את הישיבה, 
אבל חלק מהתלמידים אמרו שהם רוצים לגור שם ואכן הקימו להם שכונת 
קרוואנים קטנה בשם הדר ביתר. כעבור זמן מסוים התחילו בבניית העיר עצמה, 

שהיום היא כידוע עיר ואם בישראל.
"במשרד השיכון עשו בדיקות כדי להבין לאיזו אוכלוסייה יש צורך גדול 
בפתרונות דיור, והגיעו למסקנה שנכון לייעד את ביתר לחרדים. שאלו אותנו 
אם נרצה שהעיר תהיה דתית לאומית, אבל אמרנו שאנחנו לא מתעסקים בכך 
ושיעשו מה שהם רואים לנכון. גם לג'ו זה לא היה משנה, העיקר מבחינתנו 

היה יישוב ארץ ישראל וחידוש ביתר ההיסטורית".
עם חופשי בארצנו

במבט לאחור, מה לדעתך הביא להצלחת העניין המורכב? 
"לג'ו ולנו היה חזון גדול, ועבדנו קשה למענו. ג'ו היה אדם מאוד מיוחד, ולא 
בכדי גם אחים נוספים של אהוד חזרו בתשובה ולמדו אצלנו, ובזכות זה כל 
המשפחה התקרבה. החזון של ג'ו היה לחדש דווקא את ביתר ההיסטורית, 
בגלל מה שהיא מסמלת. ביתר היא סמל של גבורה, של מעטים מול רבים, 
של האומץ של קומץ לקום ולעשות דברים גדולים. אמנם מרד בר כוכבא 
כשל בשעתו במובן הצבאי, אבל הוא הביא רוח אדירה לעם ישראל. מי שעמד 
מאחורי המרד בביתר מבחינה רוחנית היה רבי עקיבא, שראה בדבר ערך גדול 

של עצמאות מדינית. 
"את ברכת 'הטוב והמיטיב' המפורסמת אומרים על הרוגי ביתר, והגמרא מסבירה 
שהיא לזכר כך שהביאו את הרוגי ביתר לקבורה. חז"ל הנציחו את ביתר באמירה 
הזו מכיוון שהיא הייתה סמל לעצמאות מדינית בארץ ישראל, וזה מסמל עבורנו 
לא רק את העבר, אלא בעיקר את העתיד. את אמונתנו בכך שנחזור לעצמאות 
מדינית למרות הגלות הארוכה. אלפיים שנה היה לא פשוט לראות את זה 
קורה, אבל היום זה ממש לנגד עינינו. החזון של רבי עקיבא להיות עם חופשי 
בארצו התגשם. העיר ביתר של היום היא ביטוי להגשמת החזון והאמונה שעם 
ישראל יחזור לעם ישראל ויקים כאן מדינה חופשית, ואנחנו מודים לה' על כך 

שניתנה לנו הזכות להיות שליחים לעניין הגדול והחשוב הזה". 

רק מעטים יודעים שהעיר ביתר נוסדה בזכות חזונם 
ופועלם של ג'ו רוזנברג ואנשי מכון מאיר. 

בראיון זה מספר ראש המכון הרב דב ביגון על החלום 
הגדול, הקשיים הרבים שניצבו בדרך, ובר המצווה 

שחגג לבנו בגבעה שלימים הפכה לעיר ואם בישראל
 אבנר שאקי

הרב דב ביגון והרב יעקב משמאל - דב דריבן הי"ד
שמעון בהדר ביתר

הרב יעקב שמעון בנטיעת 
עצי ארז

הרב ראובן האס 
ואליעזר אמיתי

"היה מדובר 
בתת תנאים, 

אבל כשיש רוח 
איתנה ואידיאלים 

גדולים אפשר 
לעמוד בכל קושי"
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הצדיקים שבנישואין
כוחה של פרשנות

לימור הגיעה לפגישה מלאה כעס על בעלה. שאלתי למה לא הגיעו שניהם, 
ענתה לי: "יש לי בטן מלאה עליו. לידו לא אוכל לשתף אותך בכל הרגשות 
השליליים שלי כלפיו...". היא הוציאה הרבה כאב. שאלתי אותה, אם את 
כל התכונות השליליות שהיא משתפת, היא ראתה גם לפני החתונה. 
"בכלל לא... הוא היה בדיוק ההפך. הוא היה נעים וכזה טוב לב שאני לא 
מבינה איך זה נעלם לו. הוא כל הזמן מתלונן ומעיר לי, הפוך ממה שהיה". 

"האם הוא כזה גם לאחרים?", שאלתי. "מה פתאום! 
לכולם הוא כזה נחמד. רק כלפי הוא מתנהג ככה... מה 
עשיתי לעצמי שהתחתנתי אתו... יש לנו ילדים, את 
מבינה... אני חסרת אונים...". נתתי לכאב שלה נוכחות 
ושתקתי. חשתי יחד אתה את כאבה. לאחר דקה הביטה 

בי ושאלה "לאן הלך כל הטוב שראיתי בו?" 

"האם יכול להיות שהמהפך בתכונותיו הוא ואך ורק 
כלפייך, כפי שאת אומרת?" היא שתקה דקות ארוכות ואחר אמרה: "אף 
פעם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת". היא המשיכה להרהר ולא 
ידעה מה לומר. אמרתי לעצמי שכל התשובות והפתרונות נמצאים בתוכה. 
אני צריכה רק לאפשר לה להיות קשובה לעצמה. אז חיכיתי. לאחר שתיקה 
ארוכה אמרה: "את רוצה להגיד לי שאם הוא מתנהג ככה רק כלפי, זה 

אומר שאני אשמה?" 

"אנחנו לא מדברים במונחים של אשמה. כולנו בני אדם ולא מלאכים וזה 
בסדר לטעות וגם לתקן ולגדול מתוך כך. יחד עם זאת, חשוב שתבדקי האם 
המחשבות שלך עליו והפרשנויות שלך, הן אכן מה שבעלך באמת מתכוון. 

"אתן לך דוגמא. אתמול בערב הוא התלונן שאני עסוקה יותר מדי בעבודה 
ועם הילדים ושאין לנו פנאי לבנות זוגיות. באותו רגע הרגשתי שהוא 
מאשים אותי והרגשתי ממש רע. אז אמרתי לו שזה ממש לא נכון, אבל 
לא העזתי לומר לו שקשה לי עם התלונות שלו והוא זה שמחפש בעיות. 

וזאת רק דוגמא אחת. תביני למה כל כך לא טוב לי...". 

הבנתי שקשה ללימור לשמוע את בעלה מתלונן. תהיתי אולי הוא רק 
משתף ולא מתלונן. שאלתי אותה אם היא שיתפה אותו בדרך שהיא מפרשת 
אותו. אמרה שממש לא, כי ברור לה שככה הוא מתכוון והוא ייפגע אם 
היא תשתף אותו. הצגתי לה כמה אפשרויות של פרשנות חיובית )וגם 
שלילית( להתנהלות שלו ובדקנו אם הן אפשריות. לימור אמרה שאולי 
לא פירשה אותו נכון. ביקשתי ממנה, לשתף אותי באמירות נוספות שלו. 

יחד גילינו שרוב מחשבותיה עליו הן שליליות, בעוד שניתן לפרש אותן גם 
באופן חיובי. עתה היא ביטאה רגשות שליליים גם כלפי עצמה, על שהיא 

רואה את בעלה כ"כ שלילי ושייתכן שהוא לא באמת כזה. 

במהלך הפגישה התברר שהיא גדלה באווירה ביקורתית, בבית שפירשו 
התנהגויות של אנשים באופן שלילי. עודדתי אותה לסגל מבט חיובי, כי 
המבט השלילי הוא לא מהות אישיותה. כמו שמרגישים שלא נעים עם בגד 
מסוים, ניתן להחליפו לבגד אחר, נעים יותר. הנשמה היא 
טהורה ומולבשים עליה סגנונות חיים והרגלים שרכשנו 
במהלך החיים. עכשיו שאנו מודעים לכך, יש לנו יכולת 
לבחור מה לחזק ומה להשיל מעלינו. זה תהליך שייקח 
זמן, אך עם התרגול החדש ניצור התחלה של שינוי, 

לעבר מציאות חיובית ונעימה יותר. 

שתקנו. חשתי שהיא מעכלת את הדברים, ואז הסבתי 
את תשומת לבה למה שקרה בחדר. ממצב של ייאוש מוחלט, הצליחה 

להבחין תוך זמן מועט בניצוצות אור רבים. 

אברהם אבינו מלמד אותנו על חשיבות בקשת הצדיקים בתוך כל הסיבוכים... 
פעמים שבני זוג מוצאים את עצמם במבט כ"כ שלילי על מערכת היחסים 
בניהם, עד שנדמה שאין צדיק אחד שיגן מפני הריסת הזוגיות שלהם. אבל 
פלא מתרחש כמעט עם כל זוג שרוצה להצליח. ככל שמבקשים יותר את 
"הצדיקים אשר בקרבה" נחשפים להרבה טוב עד שממש מתביישים, איך 
הגענו למחשבות השליליות הללו שמסמאות את העיניים, בבחינת "הכו 
בסנוורים וילאו למצוא הפתח". אומר על כך "צרור המור": מי שמתקבע 
במבט שלילי יתקשה מאד למצוא פתח לתשובה. יתכן שהתחושה "שצריך 
להרוס" משהו, נכונה... אכן, צריך להרוס את התשתית המחשבתית השלילית 
עליה קיימת הזוגיות הנוכחית ולבנות אחרת טובה וחיובית יותר במקומה..

לימור יצאה מהפגישה בתובנה שהיא הולכת להטיל ספק בפרשנויות 
ובמחשבות השליליות שמלוות אותה מילדות. כי המחשבות החיוביות 
כלפי בעלה, לא רק שעשויות להיות נכונות ואמיתיות יותר... אלא יהיו 
אף חלק מבניין הקבע של הלך הרוח והמחשבה שתלווה את הזוגיות הבוגרת 

שלהם – שיתחילו בעזרת ה' לבנות במו ידיהם.

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

שלושה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים 
)יבמות עט(. 

לאחרונה רעשה הרשת. ראש עיריית חברון הציע לטפל 
בבעיית הכלבים על ידי מתן פרס כספי לכל מי שיהרוג כלב. 
ופלסטינים רבים תושבי חברון  שיחרו לטרף. ואף הגדילו 

לעשות, התגאו  במעשיהם, ותיעדו אותם.
חלק מהמצולמים בחרו בירי, חלק בהכאה עד מוות, בחנק 

ועוד. חלקם אף נראו די משועשעים ממעשיהם.
בתורתנו אנו מוצאים את היסוד שיש להתייחס אל בעלי 

החיים ברחמנות. קיים איסור לצער אותם ויש אף לטרוח על מנת 
להסיר מהם צער. "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו... עזב 

תעזב עמו" )שמות כג(.

 לבד מהעזרה לבעל החמור, קיים גם השיקול של מניעת צער 
בעלי חיים )ב"מ לב(. 

מידת הרחמנות טבועה עמוק באומתנו, ואכן בישראל 
הביע הציבור זעזוע ממה שקורה בחברון. עמותות ואף 
גורמים רשמיים פעלו מיד על מנת לנסות ולעצור מעשים 

נוראיים אלו.
"הפילוסופיות האכזריות... החליקו לאדם כל אחד על פי 
דרכו, לחנוק בקרבו לגמרי את רגש היושר בנוגע לבעלי 
החיים. אמנם לא הספיקו ולא יספיקו עם כל התחכמותם, 
לשנות את טבע הצדק הטבעי אשר נטע יוצר האדם בקרבו" )הראי"ה, 

אפיקים בנגב(.
*בוגר מכון מאיר. פועל לקידום חמלה ומודעות לצער בעלי חיים.

שלושה סימנים מיכאל יושעי*
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- איך קוראים לאמא עם 3 ילדים? אם פי 3 ...
- אם תרצו - אין. זו אגדה. 

 - למה דבורה מזמזמת? 
   כי היא שכחה את המילים של השיר...

שאלות בפרשהשאלות בפרשה
1.        על מה התווכחו לוט ואנשי סדום?

2.        לאיזו עיר נמלט לוט בהפיכת סדום ועמורה?
3.        באיזה גיל נימול יצחק?

4.        מה עשתה הגר כשנגמרו המים בחמת, ומה קרה בסוף?
5.        כמה כבשות נתן אברהם לאבימלך כשכרתו ברית?

6.       מי היתה בתו של בתואל הארמי?
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<< פרשת וירא
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

 מהיכן לומדים שגדולה הכנסת אורחים יותר 

מהקבלת פני השכינה?

חידה בפרשהחידה בפרשה
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ְלָהִאיר ֶאת ַהְּסִביָבה

הּוא עוֵֹמד ְלַהֲעִניׁש ֶאת  ר ה' ָאַמר ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
י ְסדוֹם ַוֲעמָֹרה ְוַלֲהפְֹך ֶאת ֶהָעִרים, ַאְבָרָהם  ַאְנׁשֵ
ְכִנית.  ה ֶאת ַהּתָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ל ִלְפֵני ה' ׁשֶ ּלֵ ִהְתִחיל ְלִהְתּפַ
ִעיר  יִקים ּבָ ה ַצּדִ ּמָ ָנם ּכַ ַאְבָרָהם ׁשוֵֹאל, אּוַלי ֶיׁשְ
רּוְך הּוא  דוֹׁש ּבָ ְזכּוָתם ֶאת ָהִעיר. ַאְך ַהּקָ ילּו ּבִ ּצִ ּיַ ׁשֶ

ְסדוֹם ַוֲעמָֹרה. ה ּבִ ֵאּלֶ יִקים ּכָ ֵאין ַצּדִ אוֵֹמר לוֹ ׁשֶ
יל אוָֹתם, ְוִכי הּוא לֹא ָיַדע  ַמּדּוַע ַאְבָרָהם ָרָצה ְלַהּצִ
עּוָתם  ִעים ְוחוְֹטִאים? ֲהֵרי ִרׁשְ ְך ְרׁשָ ל ּכָ ֵהם ּכָ ׁשֶ

ה ָהְיָתה ְידּוָעה ּוְמֻפְרֶסֶמת! ָהַרּבָ
ָנם  ִאם ֶיׁשְ ב ׁשֶ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָחׁשַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ א ּכַ ֶאּלָ
יַע  ּפִ ְלַהׁשְ יּוְכלּו  ֵהם  ְסדוֹם,  ּבִ יִקים  ַצּדִ ה  ּמָ ּכַ
ְתׁשּוָבה  י ָהִעיר ּוְלַהֲחִזיר אוָֹתם ּבִ ְלטוָֹבה ַעל ַאְנׁשֵ
ַעְצמוֹ ָהָיה ְמָקֵרב  יֶהם. ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ֲעׂשֵ ִמּמַ
ִרים  ֱאלוִֹקים ְוָחָז"ל ְמַסּפְ ים ְרחוִֹקים ָלֱאמּוָנה ּבֶ ֲאָנׁשִ
רּוְך הּוא.  דוֹׁש ּבָ ד ֶאת אוְֹרָחיו ְלָבֵרְך ַלּקָ הּוא ִלּמֵ ׁשֶ
י ְסדוֹם ַוֲעמָֹרה  ַאְנׁשֵ ים ָרִעים ּכְ ָלֵכן, ֲאִפּלּו ֲאָנׁשִ
יִקים  ּדִ ם, ִאם ַהּצַ ְרּכָ ן ֶאת ּדַ – ְיכוִֹלים ַלֲחזֹר ּוְלַתּקֵ

כוָֹנה. ֶרְך ַהּנְ ְיָקְרבּו אוָֹתם ְוַיְראּו ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
ֲאָבל  יִקים,  ַצּדִ יק  ַמְסּפִ ָהיּו  לֹא  ְסדוֹם  ּבִ ָאְמָנם 
דוָֹלה  ה ּגְ ּמָ ְך ְלַעְצֵמנּו ַעד ּכַ ֲאַנְחנּו ְיכוִֹלים ִלְלמֹד ִמּכָ
ַעל ָיָדם  נּו, ׁשֶ ּלָ ים ַהּטוִֹבים ׁשֶ ֲעׂשִ ׁש ַלּמַ ּיֵ ָעה ׁשֶ ּפָ ַהַהׁשְ
ִביֵבנּו ּוְלָהִטיב  ּסְ ֶרְך ְלָכל ִמי ׁשֶ ן ְלָהִאיר ֶאת ַהּדֶ ִנּתָ

ּוְלַהֲחיוֹת ֶאת ָהעוָֹלם!

ישי, ערוץ הילדים

עם בוא החורף – צפו בתוכנית "טוק טוק" 
בפרק על החורף!

המלצת השבועהמלצת השבוע

המשך המאמר של הרב לביא מעמוד 4 <
"בסתר הנפש יש 'קו ירוק', שהוא קו תחומה של 
וחצייתו היא  אשליית הנורמליות הישראלית, 
הנכונות להכיר בכך שיש מאבק, שיש זהות שיש 
לכבוש אותה". )ד"ר שליט, המשך המאמר ב"נקודה"(

החשש הזה איננו חשש דמיוני כמו שיש מי שמנסים 
להציג. עבור האדם שהתרגל לספר לעצמו סיפור 
על עם ככל העמים שחי לו במדינת כל אזרחיה, 

זוהי עקידה של ממש. 
הרב קוק זצ"ל העמיק להסביר בביאורו העמוק 
והנפלא לפרשת העקידה, שפעולת העקידה לקחה 
את האהבה והרחמים הטבעיים של אברהם לבנו, 
והעמיקה והשרישה אותם בעומק הרצון הא-לוהי; 

"ובזה הרחמים בעצמם קנו להם את המקום היותר 
עליון, את מקומם במציאות העליונה, ברצונו של 
מקום, ששום דבר משם לא יכחד ולא יעדר" )עולם 

ראיה א, צח(. 
ניסיון ה"לך-לך" הראשון, שמניע את אברהם אבינו 
ללכת אל ארץ כנען, הארץ ה"לא-נורמלית", מגיע 
לשיאו בניסיון ה"לך-לך" האחרון אל ארץ המוריה, 
ר אַֹמר ֵאֶליָך".  של עקידת יצחק "ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶשׁ
זוהי ההבנה שהחיים שלנו כעם, עם כל הצדדים 
הטבעיים שבהם, חייבים להישען על יסוד עמוק יותר. 
יסוד המחייב  העפלה אל מעבר לקו הירוק שבנפש.  

גם מערכת הבחירות הנוכחית )שאתם, הקוראים מן 

העתיד, יודעים ככל הנראה את תוצאותיה...(, אם 
נתעלם לרגע מן ההיבט הפרסונלי שלה, העמידה 
בפני הבוחרים את שתי החלופות האלה: הזהות 
היהודית-אוניברסלית, הקשורה למקום ולמסורת 
מיוחדים וכו', ולעומתה – הזהות הקוסמופוליטית 
שבמוקדה עומדת בסופו של דבר 'מדינת כל אזרחיה' 

החופשית והליברלית, בווריאציות שונות. 
על זה, כך נדמה לי, ניטש המאבק במדינה, בשנים 
האחרונות. "כאשר החליט אברהם", כלשונו של 
הרב אשכנזי, "לעזוב את הגלות, הוא שלל לגמרי 
את הגישה הקוסמופוליטית. הוא זרק את קליפתו 
הארמית וחזר להיות עברי". השאלה היא אפוא: 
האם ישראל כעם, ישוב לבחור בזהותו העברית?    

הצטרפו למנויי ערוץ מאיר לילדים! 
באתר meirkids.co.il בטלפון 0732379860
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ממשלה חדשה 
ראיון. רשם הרב מרדכי ציון

על סדר היום
 הרב שלמה אבינר

אותה הפעולה, שכל חמדת אהבת הקודש, בכל שלהבתה הא-להית, יצאה על ידה לאור 
עולם בחיים ובפעל, היא העקדה, שהאהבה הגמורה והמסירות הא-להית העליונה, המופעת 
מקדושת הנשמה התוכית, כפי מה שהיא ברום אורה העליונה, אשר כל ישעה וכל חפצה הוא 

רק מילוי החפץ הא-להי...
לא יש כל אפשרות של שום שכל, ושום רגש אנושי, גם המקודש שבמקודשים, והעליון 
שבעליונים, למוד את הערך הגדול הזה של האהבה הקדושה והטהורה הא-להית, וכל 

מחמדיה הגנוזים, באור הגדול של המפעל הקדוש והנורא של העקדה.
עולת ראיה א', עמ' פד

ש: כיצד להתייחס אל הממשלה החדשה?
ת: ב"ה התקדמנו.  נקווה שתורכב כראוי.

ש: האם אפשר לברך שהחיינו?
ת: כן, כמו על בשורה טובה.

ש: אפשר לא לומר תחנון.
ת: חייבים לומר.  תמיד יש לעשות תשובה.

ש: האם אפשר לשמוח במפלתם של חברי מפלגות 
יהודיות אנטי-יהודיות שלא נכנסו לממשלה? או 

אסור משום בנפול אויבך אל תשמח?
ת: יש לשמוח על כך שמפלגות טובות יותר 
נכנסו, לשמוח על החיוב ולא על השלילה.  ואין 
לומר שהן אנטי יהודיות.  הן 'תינוקות שנשבו'.

ש: אבל הן הורסות?
ת: נכון.  אך אין זה מרוע לב, אלא מתוך אי 

הבנה.
ש: הן גם הורסות את הארץ?

ת: הן רוצות את טובת הארץ, ומנהלות את 
העניינים  בצורה שהן רואות לנכון.  הן טועות 

אך הן לא נגדה.

ש: אך בהחלט אפשר לומר שהיה בבחירות הישג 
גדול?

ת: ב"ה.  אך יש לדעת שהדרך עוד ארוכה מאוד.  
אנו רק בתחילת הדרך.

ש: אבל יש מפלגות דתיות חזקות?
ת: לא די בכך.  צריך בכל האומה כולה ציונות 

ממקור הקודש, כפי שלימד מרן הרב קוק.
ש: זה נשמע מייאש.

ת: לא.  עם הנצח אינו מפחד מדרך ארוכה.
ש: האם טוב עשו תלמידי ישיבות שהתגייסו 

לפעול למען בחירות טובות?
חלק  היא  האומה,  הנהגת  מאוד.   טוב  ת: 
מהתורה,  וכן שהרבנים מתערבים בפוליטיקה.
ש: ומה עם מפלגת נועם המהווה אחוז קטן ביותר?

ת: סבלנות.
ש: האין זה סימן שהעם אינו חושב כמוה?

ת: לא.  רוב העם חושב כמו נועם ומיעוט העם 
מזדהה עם נועם בתת מודע, בסגולה הישראלית 

הנשמתית.

פוליטיקה היא עסק מסובך. תוצאות סקרים ואפילו תוצאות אמת לא תמיד 
מנבאות כיצד תראה בדיוק הממשלה הבאה, אולם ניתן ללמוד מהן על 

הלך רוח תרבותי. 

במשך שנים פמפמו לנו השכם והערב שהציבור הישראלי הוא שמאלני 
ושונא דת ומסורת. למי שפותח ערוץ 12 או 11 נדמה שכל עם ישראל מצביע 
למר"צ. בשנים האחרונות, שכבר לא ניתן להכחיש את עליית הכוחות הדתיים 
והלאומיים, מנסים למכור לנו שהעם מפולג ונמצא בתיקו ללא מוצא )ולכן 

אין מנוס אלא "להתפשר" ולתת לשמאל לשלוט במדינה...(.

חברי הרבנים ואני הסתובבנו בשטח כל הזמן – וראינו תמונה שונה לחלוטין: 
ראינו את מעמדי הסליחות באצטדיונים; את המדרשות לנשים שנפתחות 
כפטריות אחרי הגשם; את נתוני הדמוגרפיה של הלמ"ס; את אחוזי התלמידים 
בחמ"ד ובחינוך החרדי; את הפופולריות של התרבות האמונית; את בתי 
המדרש שמתפוצצים מרוב לומדים; את הביקוש ליישובי יש"ע; וידענו – רובו 
המוחלט של הציבור היהודי הוא מסורתי ולאומי! אשליית התיקו הייתה עוד 
תרגיל של השמאל להשתמש בציבור הערבי – שאינו נאמן למדינת ישראל 
– כדי לאפשר למטורללים הפרוגרסיביים להמשיך לשגע פה את כולנו. 
ברגע שהפקטור הערבי מסתלק מתגלה האמת/ הפשוטה – עם ישראל חי!

שום דבר עוד לא הסתיים, דרך ארוכה לפנינו – אבל הכיוון כעת קצת יותר 
ברור: "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם".

פוליטיקה מסובכת, אמת פשוטה

 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר
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