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

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

"ואלה תולדות יצחק" – מסביר רש"י, תולדות 
יצחק הם יעקב ועשו – להדגיש לנו שליצחק היו 
שני בנים - צדיק ורשע. גם לאברהם אבינו היו 
שני בנים, יצחק וישמעאל שהאחד צדיק והשני 
רשע. רק יעקב אבינו זכה שכל בניו היו צדיקים 

כפי שנאמר "עמך ישראל כולם צדיקים".

העובדה שלאברהם וליצחק ע"ה היו בנים צדיקים 
ורשעים מלמדת אותנו יסוד חשוב: בכל צמיחה 
והתפתחות ישנם שני שלבים. השלב הראשון 
כולל טוב ורע, והשלב האחרון, בסוף הצמיחה 
וההתפתחות, בו אנו זוכים לראות שהכל לטובה.

משל למה הדבר דומה? לפרי וקליפה – בתחילת 
הופעת הפרי, הקליפה עוטפת אותו ומגינה עליו 

אבל היא מרה ולפעמים קשה כקליפת אגוז.

ישמעאל ועשיו הם מרים וקשים לישראל, אך 
בסופו של תהליך הצמיחה מתגלה הפרי המתוק 
והנחמד, אחרי שמסירים את הקליפה, או שהיא 
שגם היא עצמה הופכת למתוקה. )מקליפה של 

תפוזים למשל ניתן גם לעשות ריבה(.

כך גם תולדות עם ישראל. בתחילה ישנם הרבה 

סיבוכים וקשיים, הרבה קליפות, אבל לעתיד לבוא 
נזכה לפרי המתוק – כאשר כל ישראל ייגאלו, 
וגם האנושות כולה תיגאל בגאולתן של ישראל, 
כפי שנאמר "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את 

הר עשיו והיתה לה' המלוכה" )עובדיה א כא(.

"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' 
אחד ושמו אחד". 

נכון לעכשיו, אנו נמצאים בעיצומו של תהליך 
שבו עם ישראל קם לתחיה. יותר ויותר תתגלה 
מתיקותו של ישראל וטובו, בהיטיבו לאנושות 

כולה. 

הקשה  הקליפה  גם  מתגלה  זמנית  בו  אבל 
והאכזרית בצורת אותם רשעים הנלחמים בעם 
ישראל מבית ומחוץ. אבל לא ירחק היום, והקליפה 
המרה והקשה תיעלם, ונזכה לראות עין בעין כיצד 
"ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור" )יואל 
ד כ(, ואור חדש על ציון יאיר, לנו ולעולם כולו.

מהמצפה לישועה שלמה

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

בס"ד • א' כסלו ה'תשפ"ג שבת פרשת תולדות • גליון 1385 • 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

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

אור חדש על ציון תאיר

הטוב הרע והמכוער 
הרב יצחק חי זאגא  / עמוד 2

לגלות את הבאר הפנימית שבנו
הרב יורם אליהו / עמוד 3

בגדי חמודות
הרב אורן טרבלסי / עמוד 3

פשטות
הרב חגי לונדין / עמוד 8

מה אנחנו יכולים ללמוד מכדורגל
הרב ליאור לביא / עמוד 4

שירות ביחידות מיוחדות, 
עשייה חינוכית ענפה, 

והימלטות ניסית מלינץ' אכזרי: 
משה חסדאי בראיון חשוף

אבנר שאקי / עמוד 5

הדלקת נרות: י-ם 16:00 ת”א 16:18 חיפה 16:08
מוצאי שבת: י-ם 17:14 ת”א 17:16 חיפה 17:13
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השאיפה הטובה
בשבועות  לאחר מאמרי ההקדמה שלמדנו 
הקודמים, נתבונן הפעם בדברי מרן הראי"ה 

קוק, במדות הראי"ה, מדת חופש - 

השאיפה לחופש הדעות יש בה צד טוב וצד רע, צד 
קדוש וצד טמא. הצד הטוב הוא כשהשאיפה הזאת 
מתרוממת מהמועקה של הדמיון ושל התאוות 
החמריות. אז הדעה מתהלכת במהלכה החפשי 

ומאשרת את האדם ואת החברה

כשהיא  טובה,  היא  הדעות  חופש  שאיפת 
מתרוממת מהזיות חומרניות מלאות תאוה. אז 
הדעה מתהלכת בשדות הדעת במהלכה החופשי, 
ועושה את האדם ואת החברה מאושרים, חזקים 
ומחוברים אל האור והטוב האלוקי. האדם המזוכך 
לומד ומתבונן, מעיין ופותח שערי הלב, דעתו 
מתרבה גדלה ומתעשרת, וחייו נעשים מאושרים. 
מאושרו מפיץ הוא אור וטוב על החברה כולה.

זהירות מחופש מסוכן
והצד הרע שבה הוא כשהציור של חופש הדעות 
עושה את דרכו על פי הנטיות הטבעיות שבאדם, 
שהמזג והדמיון, הנטיה התאונית וכל מה ששפל 
מצד הבהמיות של האדם, רושם עליו את רשימתו

מאידך, כשחופש הדעות עושה את דרכו על פי 
הנטיות הגשמיות שבאדם, כשמזג גופו, הדמיון 
והנטיה התאוותנית הבהמית  ההזייתי שלו, 
והשפלה, מנהיגים ומעצבים את הילוך מחשבתו, 
אז חופש הדעות פועל בשירות הרע חלילה. 
במצב כזה, אם לא יתקן האדם או החברה את 
דרכם, עלול החופש להביאם לידי סחרור נורא.

לידי  האנושיות  את  מביא  הדעות  חופש  אז 
התכערות נוראה, המאבדת את הון החיים ועוקרת 
את ההוד והנצח מנפש האדם בצורתו היחידית 
ובצורתו הצבורית, "וטוב לפני האלהים ימלט 

ממנה"

חופש דעות תאוותני שכזה, מביא את האנושיות 
למעשים מכוערים, שמאבדים את הון החיים. 
כיעור נורא שעוקר מנפש האדם את ההוד שאמור 
לאפיין את מעשיו, כך שכל רואם יודה בגדלותם, 
ואף עוקר את אור הנצח האלוקי השמימי, שבמצב 
בריא נסוך על נפשו, ונותן לו את הכוח לנצח כל 
מכשול, ולזכות לקיום נצחי. עקירת ההוד והנצח, 
שבאה בעקבות חופש דעות מתפרעת בשרות 

התאוות, מעוותת את צורת היחיד והציבור.

טוב לפני האלוקים
כמה וכמה פעמים חווה העולם "חופש" הרסני 

כזה, שתוצאותיו ההרסניות היו ניכרות לכל, 
שהסתיים  האירופי  הכפרני  החופש  דוגמת 
בשואה. כשמופיעה בעולם תופעה כזו, מוכרח 
כל אדם וחברה, שחפצים להיות טובים לפני 

האלוקים, להימלט ממנה. 

דברי הרב האלה, נכתבו על פי קהלת ז' כ"ו, 
'ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים 
וחרמים לבה, אסורים ידיה, טוב לפני הא-להים 
ימלט ממנה וחוטא ילכד בה.' פסוק שנדרש 
במדרש, קהלת רבה ז' ג', 'ר' איסי דקיסרין פתר 
קרייה במינות'. וכן פירש רש"י שם, 'את האשה, 
זו האפיקורוסות'. דימה את הכפירה החופשית 
הנוצרית, לאשה שאינה צנועה. נראית "חופשית", 
אך באמת אינה אלא מלכודת למי שנופל ברשתה. 

כך גם תנועות החופש התאוותניות, שמדברות 
כביכול על "קבלת האחר והשונה" ועוד מינוחים 
שבאים מהקדושה, מושכות הן בחופשיותן את 
האדם חסר הדעת, אך בפועל, מפילות אותו 
לתאוות נוראיות. על כן, טוב לפני האלוקים, 
ימלט ממנה. סכנתה לאדם ולחברה כה גדולה, 
עד כי צריך ממש "להימלט" מהחופש המכוער 

הזה, בזריזות בנחישות וללא שום עיכוב.

*מתוך ספרו מידות הראי"ה, עם ביאור 'צימאון לאל חי' "

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

הרב יצחק חי זאגא *

מידות הראי"ה - ביאור למידת חופש

מדברים אמונה
התפילה – מן הפירוד אל האחדות הרב ראובן פיירמן ר"מ במכון מאיר

הטוב הרע והמכוער 

תורת ישראל מלמדת שכל אדם הוא בעצמו אחד 
הגילויים של העולם ולא ישות עצמאית-אוטונומית 
ואינדיבידואלית הנפרדת ומנותקת משאר העולם. 
לרוב, אנשים חשים שהקיום שלהם עומד בפני 
עצמו, ועם סביבתם הם רק נמצאים ביחסי גומלין, 
אך האמת היא שאנו רק אחת הבחינות של 
האחדות האינסופית. כותב על כך הרצי''ה קוק 
זצ''ל: ''בהשקפת האחדות השלמה לא נראה את 
עצמנו בתור דבר פרטי מיוחד בפני עצמו, וכן לא 
את כל אחד ואחד מכל יצורי עולם, לא את החי, 

לא את הצומח ולא את הדומם, אלא כולם 
וכולנו דבר אחד ממש, כאורגניות אחת, 
שכל חלקיה כולם מוקפים מאוחדים 
ומחוברים יחד בחבור פנימי, מקורי, 
טבעי, וכולם מקבלים זה מזה ונותנים 

זה לזה'' )אור לנתיבתי עמ' רמה(.

המיוחד הוא, שבזמן התפילה אנחנו 
חוזרים למהותנו הכללית ולמצב האִמתי 

שלנו, משתחררים מהקליטה הרגעית, ומתרוממים 
להבנה שה"אני" זה ממד של משהו הרבה יותר 
עליון: בחינה וחלק של האין-סוף ברוך הוא... על 
ידי התפילה אנו לומדים לקלוט את הכול בסקירה 

אחת, ומדברים על אבותינו, על המשיח, על משה 
רבנו, על הטבע, על ישני עפר, והכול באותה נשימה.

אך מדוע נבראנו כך שהתחושה הבסיסית שלנו 
אישיותנו  הוא  שלנו  הפוקוס  ומרכז  נפרדת, 
הפרטית? ניתן להסביר זאת על ידי סיפור של 
חבר: "במהלך שירותי הצבאי יצא לי להיות מפקד 
מוצב ברמת הגולן. לאחר אחד התרגילים היה 
חסר לי דלק לג'יפ, וקפצתי למוצב השכן לבקש 
מהם כמה ג'ריקנים עד שתגיע ההספקה. מפקד 
המוצב השכן, שהיה מילואימניק ותיק, אמר לי: 
"סליחה שאני מסרב לך אבל אני לא אתן". 

"למה?" תהיתי.

"כי אני חייב להיות מוכן למלחמה 
בכל רגע. אם אתן לך, המוצב שלי 

עלול להיפגע בגלל זה".

"אבל בצבא יש ערבות הדדית", אמרתי, 
"ואתה צריך לדאוג לא רק לעצמך!"

ענה המילואימניק: "אם אתה דואג לכולם, או 
שאתה רמטכ"ל או שאתה מפקד כושל. מכיוון 
שאני עדיין לא הרמטכ"ל אני אחראי כעת על 

המוצב שלי".

כל אדם, בבואו לעולם, מקבל משימה אישית – 
את ה"מוצב" שלו, את אישיותו הפרטית. המטרה 
היא לתקן, לצחצח ולזכך, ולהפוך אותה לראויה 
להצטרף לכנסת ישראל. לו היינו נולדים עם תודעה 
כללית ואחדותית, היינו מתעלמים מפרטיותנו, 
ולכן לא היינו יכולים לבצע את תפקידנו. החיים 
הפרטיים לא היו מעניינים אותנו מכיוון שכל דבר 
אישי היה נראה שולי וקטן לעומת הגודל שאליו 
אנו שייכים. היינו מרוכזים בחיי הציבור ובכלל 
כולו, בטוחים בנצחיותנו, ומתוך כך אדישים לכל 
עניין מצומצם. האדם לא היה מתקן את מידותיו 
שכן לא היה מרוכז בעצמו כלל. דבר זה היה מביא 
לידי בטלנות, חוסר התקדמות והידרדרות מוסרית, 
שכן מדוע לטרוח ולמה להשקיע, הרי הכול בסוף 
יסתדר. לכן נבראנו עם קליטה קטועה דווקא, 
המאפשרת לנו להתרכז במשימתנו ובשליחותנו 

עליה אנו מופקדים.

אך תמיד עלינו לזכור שאת מה שאתנו רואים 
בפוקוס, ב'זום ִאין', דהיינו את עצמנו, זה רק 
קטע אחד מהתמונה הגדולה. התפילה עוזרת 
לנו להשתחרר מהראייה המטושטשת הזו ומלמדת 

אותנו לראות צלול.
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שם משמואל לפרשה
 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

עומק הפרשה
 הרב אורן טרבלסי ר"מ במכון מאיר

את הטעם בחפירת הבארות שחפרו אברהם וגם 
יצחק, מבאר השם משמואל )עמוד רפ"ב(, תחילה 
בשם אביו )האבני נזר(, שביאר ע"פ דברי חובת 
הלבבות על הפסוק במשלי, "מים עמוקים עצה 
בלב איש, ואיש תבונות ידלנה" - שכמו שיש מים 
עמוק בבטן האדמה, וצריך רק להסיר את האדמה 
המכסה אותם כדי לגלות את המים, "כך העצה 
בלב איש היא במציאות, ואין חסר רק לסלק את 
מכסה הלב".  בלב האדם קיימות העצות והתבונות 
שהוא זקוק להן. ה' נותן לאדם את היכולת למצוא 
עצה ותבונה לכלכל חייו ומעשיו, אבל מסך גדול 
מכסה את האוצרות האצורים בתוכו. המשיכה 
לחומריות, לעניינים הגשמיים ולמותרות מהווה 
מסך שחוצץ בינו לבין העניין האלוקי שבו, ועל 
האדם להסיר את מכסה הלב, המבדיל ומאפיל 
את ראיית העניין האלוקי בעיניו. "והאבות בזכותם 
הועילו לבניהם שיהיה בכוחם לדחות מעליהם את 
המסך המבדיל הזה, עד שיראו את העניין האלוקי 
בעיניהם, ולפועל דמיוני חפרו בארות לגלות את 
המים החיים שהיו מכוסים". חפירת הבארות של 
האבות היא עזר וסימן לנו הבנים, להיות מסוגלים 
להסיר את מכסה הלב ולגלות את האוצרות שטמן 

בנו ה' אלוקינו, מיצירתנו.

 מוסיף השם משמואל ביאור משלו ואומר, כל 
דבר של חידוש שגורם לאדם התפעלות ורגש 
הנפש, כאשר יתמיד בו האדם ויתרגל בדבר, ברבות 
הימים הוא יפסיק להתפעל ולהתרגש מזה. כך 
ראינו בהגר שראתה מלאכים כשברחה מפני שרה 
ולא נבהלה, וביאר רש"י כי הייתה רגילה לראות 
אותם בבית אברהם, ואילו מנוח שראה  מלאך 

פעם אחת אמר 'מות נמות'.

מזה חששו האבות אברהם ויצחק לזרעם אחריהם 
פן "כשיתגדלו ויתחנכו על ברכי העניין האלוקי 
ויהיו מורגלים בו, שוב לא יהיה הדבר גורם להם 
התפעלות ורגש הנפש...", ועלולה עבודתם להיות 
כמצוות אנשים מלומדה. לכן עשו פועל דמיוני 
בבארות מים חיים "... הנובעים תמיד מחדש, וכך 
יהיה בית האלוקים לישראל שירגישו בו בכל עת 
חיים חדשים... ותהיה חביבה בעיניהם כל שעה 

ושעה כשעה ראשונה".

אם כן, מסכם השם משמואל ואומר, נכללו בחפירת 
הבארות שני עניינים א. "סילוק המסך המבדיל עד 
שיכול  הרואה לראות בעיניו את העניין האלוקי ואז 

ממילא יתלהב לבו לעבודתו", ב. "שיהיה בכל עת 
כאילו היום ניתן, וחביבה כל שעה כשעה ראשונה".

שאלו במדרש רבה )פס"ד( כמה בארות חפר 
יצחק בבאר שבע? ר' יהודה אומר ארבע וכנגד 
זה נעשו בניו ארבעה דגלים במדבר, ורבנן אומרים 
חמש, וזכו כנגדם לחמישה חומשי תורה. מבאר 
השם משמואל ואומר שבדבר זה הם חולקים, ר' 
יהודה  סובר שעניין הבארות להסיר את המסך 
המבדיל ומסתיר מהאדם את העניין האלוקי, 
ולכן זכו לדגלים. הדגל עומד לנגד עיני האדם 
התועה בדרכו, הוא רואה אותו מרחוק ויודע לאן 
הוא צריך להגיע, היכן נמצא המחנה, כך חפירת 
הבארות גרמה להיות העניין האלוקי לעיני ישראל. 
ורבנן סוברים שעניין הבארות, שתהיה העבודה 
תמיד בהתחדשות ובחיות חביבה כשעה ראשונה. 
לכך זוכה האדם על-ידי לימוד התורה, שהרי אנו 
מברכים 'נותן התורה', לשון הווה, כי יש בה חיות 
ונתינה חדשה בכל יום, מה שגורם להתחדשות 
התורה שאינה נעשית אצל האדם כדבר ישן, אלא 
חביבה כשעה ראשונה. וכל זה נמצא אפוא בישראל 

בזכות האבות וחפירת הבארות.

לגלות את הבאר הפנימית שבנו 

לפני כניסתו ליצחק אביו לקבלת הברכות מעלה 
יעקב חשש בפני רבקה שמא יצחק ימשש את גופו 
וירגיש שאינו שעיר כמו עשיו. משום כך מלבישה 
רבקה על ידיו ועל צווארו את עורות גדיי העיזים. 

אך לפני לבישת העורות היא מלבישה 
את יעקב בבגדים נוספים, "ותקח 

רבקה את בגדי עשו בנה הגדול 
החמודות אשר אתה בבית ותלבש 
את יעקב בנה הקטן". רש"י מסביר 
שנקראו חמודות כי עשיו חמד 

אותם מנמרוד. ובמסכת פסחים1  
מבאר שהיו אלו בגדי אדם הראשון: 

"בגדו של אדם הראשון - שהיו חקוקות 
בו כל מין חיה ובהמה, והוא נמסר לנמרוד על כן 

יאמר כנמרוד גבור ציד. ועשו הרגו ונטלו, לפיכך 
היה איש ציד, והן שכתוב בהן החמודות אשר 
אתה בבית". לפי הפשט נראה שחששו של יעקב 
הוסר על ידי לבישת עורות העיזים השעירים. 
ואכן יצחק מישש את ידי יעקב ואמר "והידים ידי 
עשו". וצריך אפוא להבין לאיזה צורך הלבישה 

רבקה את יעקב גם את בגדי החמודות? 
העובדה שכל החיות מצוירות בבגדי אדם הראשון 
מלמדת שכל בעלי החיים כפופים להנהגתו 
ולשליטתו. תפקידו של האדם להנהיג ולהוביל את 
הבריאה. לשם כך הוא קיבל שליטה על כל בעלי 
החיים ומשאבי הטבע. נמרוד שחמד את הבגדים 
מאדם הראשון בחר לנצל את הבגדים לטובתו. 
במקום להשתמש במתנה לטובת בעלי החיים 
הוא ניצל אותה על מנת לפגוע בהם ולצוד אותם. 
בעלי התוס'2 מסבירים שבעלי החיים החקוקים 
על הבגדים היו נראים  חיים ממש. דבר זה משך 

את החיות אל לובש הבגדים וכך נמרוד היה צד 
אותן בקלות והפך לגיבור ציד.

הקב"ה משלם לאדם כפי מעשיו וכך נענש נמרוד 
לפי המידה שבה התנהג. ר' עובדיה מברטונורא 
כותב שהיה פלא נוסף בבגדים. כשאדם 
היה נוגע בצורת חיה שבבגד הייתה 
החיה ההיא באה לפניו והיה עושה 
בה כחפצו. עשיו שחמד את בגדי 
האריה  בציור  נגע  החמודות 
עליו  ציווה  האריה  וכשהגיע 
להרוג את נמרוד. מעשה זה היה 
ביום מכירת הבכורה. "ויבוא עשו 
עיף מהשדה" - שבאותו היום הרג את 
הנפש.3 בחזרתו מהשדה מבקש עשיו מיעקב 
נזיד עדשים ומדגיש את המילה אדום פעמיים. 
"הלעיטני נא מהאדום האדום הזה". האדום מבטא 
שפיכות דמים והתגברות על הזולת בכוח. וזה 
רצונו של עשיו לשלוט על משאבי העולם ולנצלם 

לתועלתו ולצרכיו. 
רושם מבגדי החמודות השאיר הקב"ה בעם ישראל. 
על הפסוק "ויעש ה' לאדם ואשתו כתנות עור 
וילבשם"4 כותב בעל הטורים שנאמר גם בבגדי 
כהונה "וילבישם כתנות". מזה כותב המגלה 
עמוקות5 שבגדי כהן גדול הם נטף מבגדי החמודות 
של אדם הראשון. שמונה בגדים יש לכהן גדול, 
ארבעה אדומים כצבע הזהב וארבעה לבנים. צבע 
הלבן רומז לחסד. בגדי החמודות משלבים אפוא 
בין האדום ללבן, בין הגבורה לחסד. לפני מתן 
תורה עבודת הכהונה הייתה בבכורים. לכן ביום 
שעשיו התגלה כמי שאינו שייך לבגדים הוא גם 
איבד את הבכורה ליעקב היודע לשלב בין המידות. 

הכניסה של יעקב לקבל את הברכות היא קיום 
המכירה שהבכורה שייכת לו. מאבק יעקב ועשיו 
הוא מי הממשיך של אדם הראשון. לכן כהכנה 
לכניסה מלבישה אותו רבקה בבגדי אדה"ר כי 

התברר שהוא הממשיך את דרכו. 
רבקה הכינה ליעקב שני גדיי עיזים. כותב רש"י 
שאחד היה לקורבן פסח, ובעל הטורים מוסיף 
שהשני היה לקורבן חגיגה. יעקב צירף מדעתו 
גם יין, כי אם אכילת יצחק היא כקרבן שעולה על 
המזבח, צריך להתלוות לבשר יין לנסך. הקורבן 
מקרב את האדם לפני ה' ומתוך כך מעלה גם 
את בעלי החיים למדרגה גבוהה יותר. וזה כוחו 
של יעקב שבכל מעשיו מטיב עם העולם ועם 

הבריות שבו.
בפסוק מסופר שרבקה הלבישה את יעקב בנה 
הקטן בבגדי עשיו בנה הגדול. ולכאורה יש בכך 
הוספה מיותרת שהרי ידענו קודם לכן שעשיו הוא 
הגדול ויעקב הקטן. מסביר השפתי כהן שכאשר 
דוד יצא להילחם מול גוליית נתן לו שאול את 
בגדיו, ואף שדוד היה קטן בגופו משאול הבגדים 
התאימו למידתו, וזה היה סימן שהמלכות מתאימה 
לו. כך התרחש גם עם לבישת בגדי החמודות. 
שבגדי עשיו שהיה גדול בגופו תאמו באופן פלאי 
למידת גופו של יעקב שהיה קטן ממנו. וזה היה 
סימן לרבקה שהבגדים מתאימים גם למידת נפשו. 
והוא הממשיך של אדה"ר שניתנה לו הזכות לשלוט 
על הבריאה ויחד עימה האחריות לדאוג לה ולפעול 

לטובתה.

  נד:. 1
  דעת זקנים,כז,טו. 2
  ב"ב,טז:. 3
  בראשית,ג,כא. 4
  ד"ה ענין מכירת בכורה. 5

בגדי החמודות
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אפתח בגילוי נאות: אינני חובב כדורגל. למען האמת, 
מעולם לא אהבתי לשחק כדורגל וגם לא לצפות 
במשחקי כדורגל. אך הואיל ובימים אלה רבבות 
בני אדם בארץ ובעולם מעלים את הכדור על ראש 

שמחתם, לא רציתי לקלקל להם את השמחה 
אלא לנסות להעמיק בה קצת ולהבין מה 

יש במשחק הזה שגורם לכל כך הרבה 
אמוציות – שמחה, תסכול, התרגשות 

ועניין. 
ועוד הבהרה חשובה: אין בדברי להלן 

עידוד לצפייה במשחקי כדורגל או 
בכל משחק אחר. הרבה יותר טוב ובריא 

מלצפות בכדורגל )בעיקר תוך כדי פיצוח 
גרעינים ושתיית בירה(, הוא לשחק כדורגל, או 
כל ספורט אחר שאתם אוהבים. אבל בכל זאת, 
כמו כל דבר כמעט, גם כדורגל יכול ללמד אותנו 
על עצמנו ועל החיים דבר אחד או שניים. מה גם 
שהמילה 'מונדיאל' פירושה המילולי הוא "עולמי" 
ומשהו עולמי כזה כנראה יכול ללמד את העולם 

גם משהו חיובי.  
לפני כארבע שנים פרסם מרצה ספרדי לפילוסופיה 
ומתמטיקה בשם מנואל גרסיה מאמר בשם כדורגל 
ופילוסופיה. במאמר הזה האיר הארות מעניינות 
וחשובות על המשחק וליקטתי מתוכו קטעים קצרים 

שמצאתי בהם ערך.
להעביר את הכדור

"מאמן כדורגל מפורסם בדימוס אמר בריאיון 

שכדורגל משמעו לקבל כדור, לשלוט בו, לרוץ 
ולהעבירו הלאה… עם לידתנו אנו מקבלים את החיים 
דרך גופנו, ואז מתפתחים, גדלים ורצים עם החיים… 
לבסוף מגיע הרגע שבו אנו צריכים להעביר את 
החיים )את הכדור( לחבר אחר. החיים לעולם 
אינם מפסיקים את התנועה, היא עוברת 

מאחד לאחר.
בכדורגל, קיים כינוי גנאי לשחקנים 
שאינם מעבירים את הכדור הלאה... 
בדומה להם, יש אנשים המעניקים 
חשיבות רבה לרושם האישי וצמאים 
לכבוד. הם יעדיפו לחיות חיים שטחיים 
מאשר לחשוב על טובת הקבוצה או החברה".

משחק של ערכים
"כדורגל הוא משחק קבוצתי, ולפיכך אנו יכולים 
כמו: מחויבות,  אנושיים,  ללמוד ממנו ערכים 
אחווה, אחריות, נאמנות ומציאת שביל הזהב, לא 
רק עם אחרים, אלא גם עם עצמנו. אנו יכולים גם 
ללמוד ממנו על הערך של נאמנות. בענפי ספורט 
אחרים, כדוגמת הרוגבי, קיימות מסורות המדגימות 
זאת היטב. כך, למשל, בקבוצות רוגבי רבות קיים 
מנהג שבסיום משחק, הקבוצה האורחת מנקה את 
המלתחה שלה ללא קשר לתוצאת המשחק, כדרך 

להעניק כבוד למתחרה".
מזל או עבודה קשה?

"כששחקן בועט בעיטה חופשית לשער הנגדי ומנסה 
להרים את הכדור מעל למחסום שהעמיד היריב, 

אפשר לראות כיצד הכדור מצייר מסלול דמוי 
פרבולה מושלמת כדי לחדור לשער הנגדי. האם 
מדובר במזל טוב בלבד? מובן שלא, כי מאחורי 
היכולת הזאת עומדים אימונים מפרכים ומאמצים 
רבים. הצורך במאמץ כדי להגשים את המטרות 

שלנו, הוא דבר שאנו יכולים ללמוד מהכדורגל".
למה אנחנו נאמנים?

"אם נשאל, אוהדים של קבוצת כדורגל מהי סיבת 
השתייכותם אליה, הם בוודאי היו משיבים שזהו גם 
עניין של סנטימנט )=רגש(. אין הם יכולים להסביר 

את הדבר באופן רציונלי. 
אבל אם נבקש להעמיק מעט, אם ניפגש עם אוהד 
הקבוצה לשיחה על כוס קפה, או לשיחה לאחר 
אחד מהניצחונות של הקבוצה, אולי נגיע למסקנה 
שמעריצים רבים מתמידים עקב נאמנותם. זו יכולה 
להיות נאמנות לעיר מסוימת, או נאמנות להורים 
שתמיד השתייכו לקבוצה. הנאמנות כערך אוניברסלי 
זוכה היום לביקורת כי כבר אין אומרים 'אני נאמן 
לערכים של הקבוצה הזו,' אלא שומעים יותר 'אני 

אוהד של…' 
בואו נתמקד במילה 'אוהד' )fan( – זהו קיצור 
של המילה 'פנטי', אדם המגן על אמונה או דעה 
בלהט מוגזם מבלי לכבד דעות ואמונות של אחרים. 
דבר זה אולי יסייע לנו להבין יותר את מה שקורה 
באצטדיונים רבים, וימחיש כיצד השפה המדוברת 

משקפת את החברה..."
המשך המאמר בעמוד 6<

בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

מה משמעות השם מונדיאל ומה הקשר בין אוהדים למאמינים פנאטים? 
עקרונות וערכים שניתן ללמוד ממשחק הכדורגל לחיים. 

התורה כולה  על רגל אחת.   

מה אנחנו יכולים ללמוד מכדורגל

הקודש הוא נשמת הכל
 יש שלושה דברים: הקודש, הצד הלאומי, ולהם 
מצטרף צד אנושי כללי. יש צורך להעיר ולזכור 
שהקודש הוא הנשמה, היסוד והעיקר, ושאר הדברים 
הם נוספים, ואשרינו כשהם מוארים מאור הקודש. 
ככל שיהיו מוארים מאור הקודש ויצטרפו אליו, יותר 
יתקדשו ויקבלו שפע קודש. גם החול יתקדש וגם 
הצד האנושי הכללי יתקדש. הקודש הוא המקור 

היסודי הכללי החובק וממלא את הכל. 
עלולים לטעות ולחשוב שטוב לצמצם את הקודש 
ולמעט קצת בקדושה. מובן שזו טעות בהבנה. יש 
להבין את ביטוי הקודש בכל גדלותו ואמיתיותו. יש 
סידור טכני של מפלגות דתיות פרטיות, וזה נחוץ 
והכרחי, אבל יש בזה גם צד שלילי של ביקורת הדדית. 
לפעמים עיתונאים שואלים אותי על מפלגות. אני 
אומר להם: כרגע זה הכרחי ואי אפשר בלא זה, 
אבל יש בזה גם חסרונות, ויש להשתדל להתרומם 
ככל האפשר כדי לִהתנקות מהחסרונות. אותו דבר 
ביחס לאנשים בעלי מגמה ושאיפה של אידיאליזם 
סוציאליסטי. הם רוצים תפקיד מפלגתי למען שאיפה 
סוציאליסטית קומוניסטית, שיהיה צדק ויושר. אז למה 
להם מפלגות? הרי שאיפתם היא שהכל יתנהל על פי 
שיוויון וצדק! כך גם אצלנו, אנחנו רוצים שכל ישראל 
יחזרו בתשובה, והכל יהיה טוב גמור. האם לזה צריך 

מפלגות? הלוואי שלא היינו צריכים להצטמצמות 
מפלגתית, אך בינתיים, במצב העכשווי, זה הכרחי, 
וראוי לסדר כמה שאפשר שהמידה המצומצמת 
ההכרחית הזאת תהיה נקייה, אידיאלית ושלמה. מן 
הצד הטכני הזה, יש מקום להבין גם את האחרים 
באופן לא כל כך נוקשה, ולמצוא דרך לבוא עמם 
בדברי שלום ואהבה. ָּבאמונה בכל תוקפה, בשלמות 
תורה ומצוות, לא שייך צמצום. אדרבה, "הבו גודל 
לאלקינו"1. אלא מדובר במרחב, במה שמסביב, בצד 
הטכני, החיצוני, המפלגתי. כאן יש עניין ומקום לדרוש 
לבוא בדברים עם אחרים, לדון לכף זכות, להרבות 
אהבה לאחרים, ולמצוא באיזה אופן ומידה אפשר 
לסדר גם לאחרים שאינם בהכרה שלמה, מקום בתוך 

העמדה המעשית שלנו.
בעצם פנימיות הקדושה, פנימיות קבלת עול 
מלכות שמים, פנימיות ההכרה האלוקית ואמיתיות 
האמונה - לא שייך צמצום, פשרה, מיעוט ודלּות. 
אלא להפך, יש להגביר את גבורת הקודש, גבורת 
האמונה, גבורת המחשבה ובהירות ההבנה הכללית 
בכל תוקף. "ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים ֻכלכם 
היום"2. עצם מציאות קדושת ישראל, סגולת ישראל 
ותחיית ישראל בכל תוקף אמיתיותה הפנימית, ומתוך 
כך גודלו של לימוד התורה וקיום התורה, - אין בו שום 

מובן של צמצום, חס ושלום. עצם הקודש העליון הוא 
הנשמה של כל העניינים הלאומיים ושל כל העניינים 
הישרים והאנושיים. מתוך כך, כאשר הכל מקושר, 
מואר ומחוזק בכל תוקף גבורת הקודש הנשמתית 
האלוקית העליונה, מתגלה הדרך הישרה לתחיית 

ישראל האמיתית. 
"בכל דרכיך דעהו"3. לפעמים יש צמצום והתנגשות 
עם דברים שעומדים כאילו לחוד. ההדרכה האמיתית 
היא שהחול בישראל אינו סתם ענייני חול, אלא נמשך 
מכך שהכל קודש, ממקור הקודש. "בכל דרכיך דעהו", 
ממקור "ואתם הדבקים בד' אלקיכם". ההדרכה הנכונה 
לשם שמים, באיזה אופן יסודרו הדברים החברתיים 
הלאומיים בישראל והדברים הנפגשים גם עם הצדדים 
האנושיים הכלליים, - כל זה צריך להתגלות מקודשי 
קודשים, מגדולי קדושת התורה והאמונה בישראל, 
מתוך אור הקודש. הכל שייך לקודש, זה עניין של 
קדושה, ולא דבר שעומד לחוד, נפרד, כאילו יש עולם 
מיוחד של חול. החול במובן האמיתי בישראל הוא 
ההמשך, המואר מתוך מרום גבורתו ותוקף חיוניותו 

של הקודש, הנשמה, נשמת ישראל4.
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"נולדתי בלוד למשפחה של יוצאי בולגריה", 
מספר משה חסדאי, 56, נשוי ואב ל-12, תושב 
בית אל העוסק בניהול חברתי וחינוכי. "היה אצלנו 
בבית כבוד למסורת, אבל אפילו קידוש לא עשינו. 
יהדות בולגריה ידועה כיהדות מאוד ציונית ומשכילה, 
אך גם כלא דתייה במיוחד. אבא היה איש עסקים 
ואמא עבדה איתו, אני הייתי האח הקטן בבית. אהבתי 
מאוד את החיים בלוד, אבל יחד עם זאת זה היה 
מורכב. הרחובות אצלנו היו אלימים, ולכן נחשפתי 
מגיל צעיר להמון אלימות, דקירות וכו', ומשום כך 
למדתי אומנויות לחימה. הרגשתי צורך לדעת להגן 
על עצמי. הייתי טוב מאוד בזה ואהבתי את זה, ובחלוף 
השנים גם שלחתי את ילדי ללמוד אומנויות לחימה 
ואף העברתי הרצאות בבתי ספר, ישיבות ואולפנות 

והסברתי על חשיבות הנושא. 

"כשהייתי בכיתה ו' עברנו מלוד לאשדוד, כי אבא 
הקים שם עסק. בחטיבת הביניים נפגשתי עם מיניות 
באופן מוחצן מאוד, מבחינתי המרחב שאליו הגעתי 
היה פוגעני, וכיום אני יכול לומר שהעניין הזה היה 
לו חלק בתהליך התשובה שלי. האלימות והמיניות 
המוחצנת שפגשתי בלוד ואשדוד היוו עבורי אתגר 
של בירור הזהות. שאלתי את עצמי האם אני רוצה 
להשתייך לחברה הזו, והתשובה הייתה שלא. בתיכון 
העניין הזה אף עלה מדרגה נוספת, ולא מצאתי 
לכך מענה בחברה שחייתי בה וגם לא מצד הצוות 
החינוכי של בית הספר. יותר מזה, באחד מהקורסים 
שבהם השתתפתי עם חברי לשכבה התבצעה פגיעה 
קשה באחת הנערות שלמדו איתנו. ניסיתי למנוע 
את העניין, אבל לא הצלחתי. הדברים הללו טלטלו 
אותי, ובעקבות כך התחלתי לחפש את דרכי בעולם".

מהם הדברים שעשית כדי למצוא את מקומך הנכון?

"התחלתי לעסוק המון ברוח, לכתוב שירים, לקרוא 
ספרים שעוסקים בשיטות רוחניות של דתות ותרבויות 
בעולם, אבל היהדות לא הייתה אופציה מבחינתי. 
הדימוי שהיה לי לגבי היהדות נשאב מהתקשורת, 
חשבתי שהיא פרימיטיבית ולא תואמת את רוח 
התרבות המודרנית. יחד עם זאת, אחד הדברים 
שקירבו אותי ליהדות היה מותו של אבי. התגייסתי 
למסלול מיוחד בהנדסה קרבית, ובאמצע הטירונות 
אבי חלה במחלה ממארת ותוך מספר חודשים הפך 
סיעודי. אבא היה אדם מאוד חזק נפשית ופיזית, אבל 
המחלה חיסלה אותו בתוך זמן קצר. ניסינו לעזור לו 

ולא הצלחנו, וברגעיו האחרונים הוא ביקש מכולם 
לצאת ורק אותי השאיר לידו. החזקתי את הראש 
שלו בידיים, הבטחתי שאשמור על אמא, וראיתי במו 
עיני איך הנשמה עוזבת את הגוף. אצלו, תודה לאל, 
זה הסתיים בחיוך. זו נקודת ההתחלה שקירבה אותי 
להבנה שיש נשמה, והחיוך שלו סקרן אותי במיוחד. 
ממש רציתי לדעת מה הוא ראה ברגעיו האחרונים".

מהפכה של שמחה
"דבר נוסף משמעותי שקרה לי בצבא הוא שהכרתי 
את אשתי, דפנה, מחלוצות המוזיקה היהודית 
המקורית. הכרנו דרך חברים משותפים, והיא הביאה 
לחיי שמחת חיים, שובבות, ואת משפחתה המיוחדת. 
אביה הוא בעל תשובה, ובזכות פגישותינו בשבתות 
הכרתי בית שמתנהל על פי ההלכה. ובכלל, בזכותו 
נחשפתי יותר ויותר ליהדות, והכול בדרך מחויכת של 
שמחת חיים פיוטית. הייתי אז קצין ביחידה מיוחדת 
שעסקה בפיתוח אמצעי לחימה עתידיים, דפנה 
שירתה כסולנית בלהקת פיקוד דרום, ובשלב מסוים 
הלכנו יחד עם חבר יקר לסדנאות של ערכים. רציתי 
להכיר את היהדות יותר מקרוב, וזה עשה מהפכה 
גדולה בחיי. פתאום הבנתי שבבתי הספר שלמדתי 
בהם לא נחשפתי בשום צורה לעומק שיש בתורה. 

הבנתי שאני רוצה לקבל עלי עול תורה ומצוות.

"אחרי השחרור דפנה ואני נפרדנו, החלטתי ללכת 
לישיבה ליטאית אבל לא קיבלתי שם תשובות שהניחו 
את דעתי לגבי כל מיני שאלות שהיו לי, אז עזבתי מהר 
יחסית. בתקופה ההיא שמעתי שיש מקום שנקרא 
'מכון מאיר', אז הגעתי עם תיק על הגב ופגשתי את 
הרב ביגון. במכון גיליתי יהדות מחויכת, סבלנית, ללא 
קטרוגים על שום זרם, ופשוט התאהבתי. במקביל 
לכך חזרתי לקשר עם דפנה, שעברה תהליך של 
התקרבות ליהדות בעזרת הרב אורי זוהר, שהיה להם 

שיח משותף כאמנים, והחלטנו להתחתן".

כיצד חווית את השינוי הגדול שחל בתקופה הזו של 
חייך?

"זה היה מאוד מיוחד. מדובר בחודשים משמעותיים 
מאוד עבורי. במכון למדתי כחצי שנה, התחתנתי, 
ולאחר מכן למדתי במשך שש שנים בישיבת בית 
אל. לאחר מכן התחלתי לעבוד בתפקידים חינוכיים, 
שימשתי כרב אולפנת להב"ה בקדומים, רב באולפנית 

בשדרות, ולאחר מכן שימשתי במשך עשר שנים 
כר"מ במכינות קדם צבאיות. לאחר התקופה במכינות 
עבדתי בתפקידים חברתיים ניהוליים במגוון מקומות, 
למשל עם נוער בקרית ארבע, מועצה מקומית שפיר, 
מחלקת הדרכה תורנית ברשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים, מנהל קליטה במבשרת ציון, סייר ביטחון 
בבנימין, וכיום אני מנהל תכנית חינוך לא פורמלי 
בקרן אור, מוסד לחינוך וטיפול בלקויי ראייה ובעלי 
מוגבלויות מכל הארץ. מעבר לכך אני גם מטפל זוגי 
בהכשרתי, מטפל בהתמכרויות, ופעיל חברתי למניעת 

אובדנות. אלה נושאים שקרובים מאוד לליבי".

נקנית בייסורים
"אחד הדברים המאתגרים שהתמודדתי ואני עדיין 
מתמודד איתם בחיי", ממשיך משה, "הוא המגורים 
ילדים תחת  ברוכת  אל. הקמנו משפחה  בבית 
אינתיפאדה בלתי פוסקת, כזו שלא צפינו אותה 
ולא היינו מוכנים אליה. בנוסף, הטרור הבלתי פוסק 
שאתגר ומתאגר את התשובה שלי, מכיוון שהטרור 
העצים את האלימות במרחב המוגן שבנינו לנו. 
המבנים המנטליים שבניתי במכון מאיר וישיבת בית 
אל היו מבנים שהיה בהם די עד לסף מסוים של 
סבל נפשי, ובשנים האחרונות אני מחויב להרחיב 
את הזהות התורנית שלי ולקנות כלים שיאפשרו 
לי להתמודד טוב יותר עם השכול ודברים קשים 

נוספים שהטרור מחולל אצלנו. 

"במהלך השנים הותקפנו עשרות פעמים, וזה מאוד 
לא פשוט. באחד המקרים נקלעתי לניסיון לינץ' אשר 
במהלכו התנפלו עלי מאות ערבים. זה היה לפני 24 
שנים, בתענית אסתר, חזרתי מלימוד במכון מאיר 
ובצומת איו"ש מאות ערבים הקיפו אותי והייתי צריך 
לירות כדי לצאת בחיים. אני קצין צלפים, ופגעתי 
באופן מדויק, ולשמחתי זה היה ירי מוצדק לדעת כל 
הגורמים. אגב, למרות זאת, כשהתראיינתי לתקשורת 
תקפו אותי על כך במקום להבין באמת מה קרה. 
ובכלל, במהלך השנים כ-15 אנשים שהיו קרובים 
לליבי נהרגו, וזה מאתגר אותי. אני כל הזמן לומד 
איך להתמודד עם העניין הזה, ומתפלל על כך. אנחנו 
קהילה שחיה בפוסט טראומה, אבל בזכות הערך 
העליון של יישוב הארץ אנחנו ממשיכים לגור כאן. 
ארץ ישראל יקרה לנו מאוד, ואנחנו מוכנים לשלם 

את המחירים הכבדים הכרוכים ביישובה".

"החזקתי את הראש שלו בידיים, 
הבטחתי שאשמור על אמא, 

וראיתי איך הנשמה עוזבת את הגוף"

משה חסדאי שירת כקצין ביחידות מובחרות, ועוסק שנים רבות 
בעשייה חינוכית וחברתית. בראיון זה הוא מספר על האלימות 
הקשה שאליה נחשף בגיל צעיר, הרגעים האחרונים לצד אביו, 

והלינץ' האכזרי ממנו ניצל
 אבנר שאקי
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ההתמודדות האישית בזוגיות
בכל אדם ובכל קשר זוגי, קיימים שני רבדים שיוצרים את צורת החיים: 
הרובד האישי והרובד האלוקי. ברובד האישי, ההשתדלות האישית היא 
ללמוד ולהבין מה ואיך אני יכול/ה להתקדם במצב הנתון שאינו תלוי בי. 
ברובד האלוקי, נוצרים מצבים כמו: משפחה שלא בחרנו בה, מספר הילדים 

שנולדים, אופי הילדים, תקופות של חולי, אפשרויות פרנסה, רווקות, 
גירושין וכד'. אלה ניתנים בדרך כלל מאת ה', תוך כדי ולמרות 

ההשתדלות האישית. חשוב לדעת זאת, כדי לא להרגיש אשמה 
או בושה אם המציאות אינה כפי שרצינו שתהיה. 

לכל אחד מבני הזוג יש השפעה על הזוגיות, בין אם ישנה 
אחריות והשתדלות אישית ובין אם לא. גם למי שאינו לוקח 

אחריות ואינו משתדל, יש השפעה על הזוגיות. כמו כן, גם למי 
שלא מודע לעצמו ופועל מתוך טראומות העבר. 

מכיוון שזוגיות מורכבת משניים, אני מבררת עם כל אחד כיצד 
הוא מתנהל במציאות הקיימת. אנחנו בודקים ביחד אם ההתנהלות הזאת 
מיטיבה באופן אישי ובאופן זוגי. כאשר כל אחד מבני הזוג משנה לטובה 
את התנהלותו, מתוך מודעות לחלקו בזוגיות, קיים סיכוי שיהיו תוצאות 
חיוביות. הרי אחת ממטרות הנישואין היא שכל אחד יבנה וירומם את עצמו, 
ע"י האינטראקציה הזוגית. במקרים שרק צד אחד עושה כמיטב יכולתו, 
מתוך מודעות, יש אפשרות שהצד השני ישתנה לטובה. אך אם גם זה לא, 

תיתכן לצערנו מציאות של פרידה. לדוגמא: 
רותי הגיעה אלי בעקבות קשר זוגי הרסני. היא מנסה ככל יכולתה להכיל 
ולהיות רעיה ואמא טובה, אך בעלה מאשים אותה, כועס ולועג לה. מתוך 
הפגישות, נראה היה שאין סיכוי לזוגיות הזאת והפתרון הוא גירושין, מפני 
שבעלה לא היה מסוגל ליצור שינוי בהתנהלותו ודרש ממנה להשתנות. 
יחד עם זאת, שאלתי אותה אם היא מוכנה שנבדוק את ההתנהלות שלה 
מול בעלה. היא חששה שמא אני מאשימה אותה בכל המצב הנורא הזה. 
הבהרתי לה שלכל אדם יש מסע חיים שהוא צריך לעבור וזה לא תלוי בה. 
מאידך, באנו לעולם להתקדם, ולכן תוך כדי המסע חשוב שנהיה מודעים 
למחשבותינו, רגשותינו ופעולותינו האישיים. כך ניצור שינוי ונתקדם לעבר 

מקום טוב יותר במסע החיים. יש פעמים שאחד מבני הזוג פועל מתוך כוונות 
טובות ורצון להיטיב, והשני מפרש זאת באופן שלילי, אם כשליטה וקביעה, 
ואם כחוסר אכפתיות וכד', אף שלא הייתה כוונה כזאת. ייתכן שגם לשני 
יש כוונות טובות, אך חסרים לו כלים נפשיים להבין ולהכיל את בן הזוג 

ולכן הזוגיות במצב שלילי. 
כשרותי הבינה והסכימה להתבונן בהתנהלותה בקשר הזוגי, גילתה 
שטוב הלב שלה, ההכלה, האמון המלא בבני אדם, ההסתרה 
שלא להוציא "כביסה מלוכלכת", )ועקב כך הייתה בודדה ללא 
תמיכה( והקושי שלה להעמיד גבולות - כל אלו אפשרו לבעלה 
להמשיך במסע ההכפשות והכעסים נגדה. היא חשבה שככל 
שתקבל את המצב ותכיל, הוא יירגע ויזכו ביחד לחיים טובים 
יותר. היא לא הבינה למה הוא ממשיך בהתנהגותו. רותי גילתה 
שגם אם יש בה תכונות חיוביות שמתאימות לקשר זוגי, התכונות הללו 

אינן מתאימות לקשר הזוגי הנוכחי. 
גילוי ההתנהלות האישית בזוגיות, מאפשר בחירה כיצד להתנהל בהמשך, כדי 

שתהיה יכולת להיבנות באופן אישי ובאופן זוגי.
בעקבות  הבירור האישי, רותי למדה לכבד את עצמה ולא להתייחס 
להתנהגויות הפוגעניות שלו. במצבים כאלה, ייתכן שהשינוי של רותי 
יגרום לבעלה להשתנות לטובה. אם לא, יתכן  שיגיעו לגירושין. בכל מקרה, 
חשוב שרותי תהיה שלמה עם עצמה בהתנהלותה המודעת, גם אם יגיעו 
לגירושין. כך או כך, מה שיקרה זה רצון הבורא וזה המהלך שהיא צריכה 

לעבור במסע החיים.
אמנם, המקרה של רותי ובעלה נראה קיצוני, אך זוגות רבים חווים את 

קשייהם באופן קיצוני, גם אם אינם כמקרה הנ"ל. 
יש מי שעוברים גירושין, פעם, פעמיים ושלוש, ומצב זה אינו מעיד דווקא 
על מעידה ואשמה. יחד עם זאת, שומה עלינו להתבונן בהתנהלות האישית 

וללמוד מתוכה כיצד להתקדם בבניין האישי, וה' הטוב בעיניו יעשה.  

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

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

מוזמנת לבחור ממבחר השיעורים השבועיים ופשוט להגיע.  
 

מיקום 
נוח

ימים ושעות 
לבחירתכן

מחיר 
סמלי

שיעורים ממגוון 
נושאים ורבנים

בזמן שנוח לך?

מכון מאיר
מכון אורה

בית מדרש 

המערכת והפרטים המלאים באתר החדש | חפשי בגוגל "מכון אורה" לפרטים : 02-6528344

יש לך מקום

פתוח

המשך המאמר של הרב לביא מעמוד 4<
כלומר, ככל שהערך שאנו מאמינים בו גדול וטוב יותר, יש סיכוי רב יותר שלא 

נתדרדר לפנטיות עיוורת ואלימה. 
כאוס, סדר וכדורגל

"יש כדורגלנים שבעצם נוכחותם במגרש מקרינים סדר לקבוצה... שחקנים כאלה 
עשויים להשפיע על הקבוצה לשחק היטב. ואם יותר לי להוסיף, אלה הם השחקנים 
המנתבים את הדרך, עושים סדר בכאוס, משום שאין מדובר כאן רק בהבקעת שערים. 

העניין הוא איך משחקים.
השמחה עולה בעקבות הבקעת שער רגעית, אבל ההנעה של המשחק ושל הקבוצה 
יכולה להימשך 90 דקות. אין מדובר פה ביכולת לחיות חיים ארוכים או קצרים, אלא 
באיכותם, בטיבם. כל הפילוסופים לימדו אותנו עד כמה החיפוש אחר הסדר הכרחי 

בחיים כדי להגיע לאושר. 
בחזרה לנאמנות: היינו יכולים להגדיר מושג זה כמתאם בין מחשבה, סנטימנט )=רגש( 
ומעשה. מעניין שקבוצות כדורגל רבות נאמנות למבנה של המשחק. הן אינן עושות בו 
שינויים ומשחקות בעיקר במהות זהה... אנו יכולים לבחור בין התנהגות מוסרית להתנהגות 
לא מוסרית. מה שיכריע את הבחירה הוא חוסנו של המבנה הפנימי שלנו, במהותנו...

הדבר החשוב באמת הוא לא לנצח או להפסיד, אלא איך משחקים. ובחיים – הדבר 
החשוב הוא לבחור צורה או דרך חיים שיאפשרו לנו לבנות בתוכנו מבנה פנימי מוצק 

ועם יסודות מוסריים עמוקים".
***

ולסיום, פרשת תולדות )בה מתואר כיצד יצחק אבינו מבקיע בתנאי שטח בלתי אפשריים 
מאה שערים!( מספרת על המאבק ההיסטורי בין האחים התאומים עשיו ויעקב. בליבו 
של המאבק הזה עומדת השאלה מה מוביל את החיים – למי משפט הבכורה; לכישורים 
הפיזיים והטכניים בהם ניחן עשיו, או לכישורים המוסריים בהם ניחן יעקב אבינו. איננו 
מתרגשים מעוצמת האצטדיונים של עשיו. אך אולי אם נטה את אוזננו ונקשיב היטב, 

נוכל לשמוע את קול יעקב הבוקע גם מאצטדיוניו של עשיו.      
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- מה יותר קשה מיהלום? לשלם עליו ...
יהיה עם הריח? אמר לה: לא נורא היא תתרגל...- איש אחד הביא עז לבית. נחרדה אשתו: מה 

עשויה מגבינה, ממה עשויה עוגת שיש?- אם עוגת שוקולד עשויה משוקולד ועוגת גבינה 

שאלות בפרשהשאלות בפרשה
1. מי אמר: 'הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו'?

2. האם יצחק הבין בסוף שיעקב קיבל את הברכות במקום עשיו?
3. מה רצה עשיו לעשות ליעקב לאחר ששמע שלקח את ברכתו?

4. מה בקשו יצחק ורבקה מיעקב לעשות? מדוע?
5. לאן הלך יצחק כאשר היה רעב בארץ?

6. מי היה 'איש תם יושב אוהלים'?
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<< תולדות
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

בשמה היא כיהודייה 

אך היא אשת הרשע. מי היא?

חידה בפרשהחידה בפרשה
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9

ָהַרָּמאּות ֹלא ִמְׁשַּתֶּלֶמת!

לוֹם ְיָלִדים! ׁשָ

ֶרת ָלנּו ַעל ַיֲעקֹב  ת ּתוְֹלדוֹת ַהּתוָֹרה ְמַסּפֶ ָפָרׁשַ ּבְ

ִדים  ל ִיְצָחק ְוִרְבָקה. ֲחָכֵמינּו ְמַלּמְ ֵניֶהם ׁשֶ ו, ּבְ ְוֵעׂשָ

יג ֶאת  ו ָנַהג ְלַרּמוֹת ֶאת ָאִביו, ְוִהּצִ ֵעׂשָ אוָֹתנּו ׁשֶ

ֱאֶמת הּוא לֹא ִהְתַנֵהג  ּבֶ עוֹד ׁשֶ יק ְוטוֹב ּבְ ַצּדִ ַעְצמוֹ ּכְ
ָראּוי. ּכָ

אּותוֹ. ִיְצָחק ָאִביו ֶהֱאִמין  ְמַעט ִהְרִויַח ֵמַרּמָ ו ּכִ ֵעׂשָ

ָרכוֹת  ל ֶאת ַהּבְ יוֵֹתר ְלַקּבֵ ן ָהָראּוי ּבְ הּוא ַהּבֵ ׁשֶ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו.  ֶלת ׁשֶ וֹׁשֶ יְך ֶאת ַהּשׁ ּוְלַהְמׁשִ

הּוא ִמְתּכוֵֹנן ְלָבֵרְך  ר ִיְצָחק ָקָרא לוֹ ְוָאַמר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ה  ו ָהָיה ְמֻרּצֶ אי ֵעׂשָ ַוּדַ ְבָרָכה ְמֻיֶחֶדת, ּבְ אוֹתוֹ ּבִ

ּלוֹ ָעְזָרה לוֹ. אּות ׁשֶ ָהַרּמָ ׁשֶ

ְמָעה  ָ ּשׁ ּסוֹף. ִרְבָקה ׁשֶ ְך ָהָיה ּבַ ֱאֶמת לֹא ּכָ ֲאָבל ּבֶ

לַֹח ֶאת ַיֲעקֹב  ו, ִמֲהָרה ִלׁשְ ְבֵרי ִיְצָחק ְלֵעׂשָ ֶאת ּדִ

ֱאֶמת ָהָיה  ָרכוֹת. ַיֲעקֹב ּבֶ ל ֶאת ַהּבְ הּוא ְיַקּבֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ

סֶֹרת,  יְך ֶאת ַהּמָ יק ְוָתם ְוהּוא ָהָיה ָראּוי ְלַהְמׁשִ ַצּדִ

ְך ָהָיה ְלַבּסוֹף. ו, ְוָאֵכן ּכָ ְולֹא ֵעׂשָ

אּות  ָהַרּמָ ה ֲאַנְחנּו ְיכוִֹלים ִלְלמֹד, ׁשֶ ּפּור ַהּזֶ ֵמַהּסִ

ֶקר,  ׁשֶ ה ְלַהְרִויַח ּבְ ַנּסֶ ּמְ ֶמת. ִמי ׁשֶ ּלֶ ּתַ ֱאֶמת ִמׁשְ לֹא ּבֶ

ּנוֵֹהג  ּסוֹף ְיַרּמּו אוֹתוֹ ְוהּוא ַיְפִסיד. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּבַ

ַמִים ָלרֹב! ּסוֹף ְלִבְרכוֹת ׁשָ ה ּבַ ר, ִיְזּכֶ ֶ ֱאֶמת ְויֹשׁ ּבֶ

ישי, ערוץ הילדים

11 הזוכה מעלון פרשת וירא: 

מאיר גוטפרוינד!

השבוע הסתיימה העונה השנייה של "משחק 

ביתי" באתר ערוץ מאיר לילדים. צפו בפרק 
הפספוסים!

המלצת השבועהמלצת השבוע
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להיות בריא
על סדר היום
 הרב שלמה אבינר

עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי, להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד, 
שאין לה גבול, להדמות לעין העליונה, עינא עלאה, עינא דכולא חיורא, גם על מה שעושים הרשעים, גם על 
הרעים היותר מוחלטים ברשעות, לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה, ולמצא את הצד הטוב שבהם, 

ולמעט את הערך של החובה, ולהרבות את ערך הזכות גם על המסיתים והמדיחים, שעליהם נאמר לא 
תחמול ולא תכסה. זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה, אבל בהצד העיוני יש לדון הרבה, למצא את הכונה 
הטובה, שהיא יכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה, וכשמוצאים אותה הנקודה מסלקים בזה את כח הארסי 

שבהסתה עצמה, וכח המהרס שבה הולך ומתמעט, שסופן של רשעים כאלה גם הם להיות מתתקנים.
אורות הקודש ג' יג

ש: האם יש מצווה להיות בריא?
ת: ודאי, כדברי הרמב"ם בהלכות דעות פרק 
ד, שעניין זה שייך לחובת המידות הטובות, כי 
מי שחולה אינו יכול לעבוד את ד' כראוי. והרי 
מידות טובות שייכות למצַות 'והלכת בדרכיו', 

כמבואר שם בפרק א.

ש: האם זה בידנו להיות בריאים, או רק 
בעזרת הרופאים?

ת: רפואה מונעת כן נתונה בידנו, כדברי הרמב"ם 
שם.

ש: האם יש גם ללכת לפי כל פרטי הרפואה 
המונעת שמנה הרמב"ם? 

ת: לא. זו רפואה ישנה. אין זו רפואה מן השמים 
אלא שהוא למד מהרופא הגדול גלינוס, בכתביו 
הרפואיים. כידוע, יש לילך אחרי הרב אשר בימיך, 

קל וחומר אחרי הרופא אשר בימיך.

ש: מה עם רפואה חלופית למינה?
ת: כאשר יש מחלוקת בין רופאים, על פי ההלכה 
יש לילך אחר הרוב, כלומר אחרי הזרם המרכזי 

ברפואה.

ש: אם כך, כיצד להתייחס להדרכותיו 
הרפואיות של הרמב"ם?

ת: כאמור, את הפרטים יש לשאול את רופאי 
זמננו, אך ארבעת העקרונות שהוא מונה שם, 
עדיין תקפים בימינו: א. הימנעות ממזון לא בריא. 
ב. גם מזון בריא יש לאכול במידה הנכונה ולא 
יותר מדי. ג. פעילות מעיים תקינה, מה שתלוי 

בתפריט המזון. ד. פעילות גופנית יומית.

שמירת  של  השונים  לתחומים  נבוא  ועתה 
הבריאות, על פי רופאי זמננו.

א. תזונה. למעט בסוכר, מלח, שומנים רוויים. 
לא להפריז בקלוריות. לאכול פירות, ירקות, 
דגנים, קמח מלא, אורז מלא. למעט בקפה, 
תה ותבלינים. להימנע ככל האפשר מאכילה 
בין הארוחות. לאכול לאט וללעוס הרבה. לא 
להתעסק בדברים אחרים בזמן הארוחה. אכילה 
בשעות קבועות. ארוחת ערב קלה. צמחונות 
בריאה אך אינה חובה. לשתות הרבה מים. לאכול 
מזון מגוון. התפריט משתנה מאדם לאדם. הסובל 
ממשקל יתר, ישקול עצמו כל בוקר, ירשום, 

וידאג לרדת במשקל.

ב. אלכוהול. רק מעט.

ג. סמים. בכלל לא.

ד. פעילות גופנית. כמו הליכה. לפחות חצי שעה 
כל יום.

ה. ניקיון. הגוף והסביבה. מקלחת יומית.

ו. חמצן. להשאיר חלונות פתוחים. גם בחורף, 
וללבוש סוודר.

ז. אור השמש. חיוני. להשתדל כמה שאפשר 
להיות בשמש.

ח. שינה. לישון די הצורך.

 

* לשם ד'. הרמב"ם מונה בהלכות דעות פרק ג' 
שלוש מדרגות:

א. האוכל כל מה שטעים לו, בין בריא, בין לא. 
הוא מתנהג ככלב וכחמור.

ב. האוכל מזון בריא, בין טעים, בין לא טעים, 
זה כבר לא רע.

ג. האוכל מזון בריא, שיהיה לו כוח לעבוד את 
ד'. הרי זה טוב. 

פרשת תולדות מפגישה אותנו עם יצחק ורבקה – אנשי השדה.

חכמים מתבטאים 'שאברהם נקרא הר ויצחק נקרא שדה'. אברהם אבינו עלה על 
פסגת הר שאף אחד לא כבש לפניו; פרץ דרך חדשה.

יצחק לעומת זאת הוא איש שדה. הוא ממשיך בטבעיות את דרכו של אברהם. 
שדה הוא שטח מישורי שלא צריך לכבוש אותו אלא פשוט לעבד אותו - לחשוף 

את מה שנמצא מתחת לאדמה; את מה שיש בתוך הלב.

גם רבקה היא 'אשת שדה' - צומחת בטבעיות בחברה מושחתת ונמשכת למקום 
אחר. גם חיבור האהבה בין רבקה ליצחק נחשף בטבעיות כאשר יצחק יוצא 'לשוח 

בשדה'.

יחד עם המבט שמביט על ההרים הגבוהים - יש צורך גם בפשטות ארצית במרחב 
שדה החיים. בשביל שהחיים יופיעו את השאיפות האדירות והחלומות הגדולים 

– צריך פשטות זורמת.
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שיחות הרצי"ה
על ספר אורות

כרך חדש! בסדרת 
שיחות הרב צבי יהודה 

על ספר אורות. 
'למהלך האידיאות 
בישראל' ו'זרעונים'.

בעריכת הרב שלמה 
אבינר
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