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משה שילת

פרשת משפטים עוסקת ברובה במצוות הגיוניות, 
שהשכל מבין היטב ולעתים אף מחייב: "דברים 
שאילו לא נאמרו – היו כדאי לאומרן". הפרשה 
ואומרים  המשפטים",  "ואלה  במילים  מתחילה 
מה  הראשונים,  על  מוסיף   - "ואלה  חז"ל: 
הראשונים )בפרשת יתרו( מסיני אף אלו )בפרשת 

משפטים( מסיני".

הבנת המצוות – פלא גדול
שהן  ולחשוב  ה"הגיוניות"  במצוות  לטעות  אין 
מבוססות על הבנתנו אותן, או שמשמעותן היא 
בראש  הן  הללו  המצוות  בלבד.  חברתי  צדק 
ובראשונה חיוב אלוקי – "אף אלו מסיני", ויש 
קיום  כמו  ממש  רוחנית  דבקות  באותה  לקיימן 
בהן  שיש  מכיוון  כלל,  מובנים  שאינם  החוקים 
דיני  וכך,  לפנינו.  שנחשף  לטעם  מעבר  הרבה 
תפילין  כמו  בדיוק  אלוקות  הם  עובד־מעביד 

ואכילת מצה.

פלא  הם  החסידות,  פי  על  המצוות,  טעמי 
בחלק  הקב"ה  איתנו  שעשה  וחסד  טובה  גדול, 
מסוימים  בפרטים  רק  כלל  ובדרך  מהמצוות, 
בתוך המצווה, כך שנוכל להבין ולהתחבר אליהן 
בשכלנו ורגשותינו. עיקרן כולל טעמים נסתרים 
שאין ביכולתנו להבין כלל, ובעיקר - המצוות הן 
הרצון העליון שלמעלה מן השכל בכלל, אלו הן 

מצוות הבורא ש"לא מחשבותינו מחשבותיו".

תשים לפניהם
על פי הסבר פנימי זה, נבין היטב עוד שתי דרשות 
המשפטים אשר  "ואלה  המילים  על  חז"ל  של 

תשים לפניהם".

בירושלמי )ע"ז פ"ב( נאמר ש"תשים" הוא מלשון 
'סימה' - אוצר שאינו גלוי – רזי תורה. ולכאורה, 
הרי המשפטים הם הדברים הגלויים והמובנים, 
אלא  וסודות?!  רזין  כאן  מדגישים  פתאום  מה 

שהמשפטים הגלויים מושרשים בסודות!

ועוד אמרו חז"ל )מובא ברש"י כאן(: "תשים לפניהם 
– ולא לפני גויים. ואפילו ידעת בדין אחד שהם 
ישראל, אל תביאהו בערכאות  דנים אותו כדיני 
גויים מחלל  לפני  ישראל  דיני  שלהם, שהמביא 
את ה'!"  אין זה חילול ה' רק בגלל שגוי אומר 
כאשר  שגם  בגלל  אלא  להתנהג,  איך  ליהודי 
כדיני  דנים  הם  אין   - ישראל  כדיני  דנים  הם 
באלוקות  ודבוקים  קשורים  לא  ישראל! הם 
שבמצווה וזהו בעצם "דין" אחר לגמרי. החילול 
פנוי  מקום   – 'חלל'  מלשון  גם  הוא  שכאן  ה' 
את  ציווה  אשר  בה'  הדביקות  שהוא  מהעיקר, 

המשפטים.

הטעם עצמו מסיני
החסידות מוסיפה עוד נדבך: הטעם עצמו המובן 
הוא  גם  שבמשפטים',  ה'משפטים  היטב,  לנו 

'מסיני'. עצם זה שהדבר כל כך הגיוני ומוכרח, 
זה עצמו התחדש ונטבע בעולם בעת מתן תורה!

יש דברים מסוימים שאותם רצה הקב"ה שנבין 
כאילו  וטבעיים  מובנים  הם  נהיו  מאז  ורק 
הדינים  את  שמבין  השכלי  ההיגיון  מאליהם. 
האלו ויכול אף היה לאומרם מדעתו – הוא עצמו 
הדבר  זה  נהיה  מאז  אז.  והתחדש  בסיני  ניתן 
ההגיוני ביותר אצל הנבראים כאילו מצד עצמם 

ועצם בריאתם.

 

עבודת עבד
המצוות הראשונות בפרשתנו הן בדיני עבד עברי 
הדברים  את  יפה  לנו  המרמזים  עבריה,  ואמה 
הנ"ל: גם קיום המצוות השכליות )"משפטים"( 
צריך להיות בקבלת עול וכעבודת עבד - "כי לי 
רוצה  שהקב"ה  בגלל  גם  עבדים".  ישראל  בני 
בגלל שבאמת,  וגם  עבד,  עבודת  אותו  שנעבוד 
גם המשפטים - הדברים ההגיוניים - עיקרם הוא 
רצון ה' שלמעלה מתודעתנו המגבילה ומצמצמת 

את עוצמתם האלוקית האמיתית.

חשובה  היא  להבין  שניתן  המצוות  את  הבנתנו 
ולמדוד  בהבנתנו  להתהדר  אין  אך  והכרחית, 
המובן  אפילו  כי  שלנו,  המדדים  לפי  מצוות 

מאליו שלנו הוא מתנה מלמעלה.

משפטים כחוקים

התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים 
בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

-שנים של מקצועיות ונסיון-

מרפאתנו נמצאת ברח' מסילת ישרים 7, ע"י רח' בצלאל.

ברוב המקרים זהו אור אדום של הצטברות עודפת של רעלים / מזהמים בגוף. 
לכם הסיבה אינה ברורה, אך אצלנו זה מומחיות לאבחן ולטפל.

תשישות ועייפות לא תמיד נובעים מחוסר שינה! 

השיטה שלנו פשוט עובדת!
פיתחנו שיטת אבחון וטיפול

שתשיב לך את העוצמה הטבעית שלך. 
רבים מלקוחותינו מספרים

שאת תוצאות הטיפול
חשים כבר בימים הראשונים.

בס"ד

 www.yair-health.com -כנסו לאתר שלנו

לקביעת תור במרפאה חייגו – 02-9919109
תגיד/י די לחולשות שלך ובוא/י לחדש את האנרגיה שלך מהשורש!



חוטפים איש אחד מבחוץ?
הרב אלחנן ניר

 ישיבת 'שיח יצחק'

בקומה התחתונה בקניון מלחה בירושלים ישנה חנות בעלי 
זו איננה  ילדיי.  לי להיכנס אליה עם  יוצא  חיים. לפעמים 
הסמוך,  החיות  לגן  ההליכה  כמו  עבורם  מסעירה  חוויה 
אבל לא פעם דווקא היא מצליחה לעורר אותי. אני מביט 
כזה  עכבר  מכיר  ויודע שאני  הגלגל  על  הרצים  בעכברים 

מקרוב; אחד כזה שרץ על הגלגל ואין לו רגע של עצירה.

על  והעמידה  הגלגל  על  מהריצה  העצירה  הזה של  הרגע 
המישור, הרגע של המוכנות להשתהות ולהתבונן בחיי, בטוב ובשפע שיש 

בהם, מעורר את הלב לתודה כלפי שמיא ולשמחה.

זוהי אחת הדרכים להגיע לשמחה. אבל לפעמים הלב שרוי בעצבות גדולה 
והוא לא מצליח לשמוח בכוחות עצמו. כאן מתגלה כוחה של  ובדכדוך 
החבורה. תפקידה של החבורה הוא להבחין בכל אותם כאובים ושבורי לב 

שאינם מצליחים לשמוח, ולהכניס אותם למעגל הרוקדים והשמחים: 
ֶאָחד  ִאיׁש  חֹוְטִפים  ֲאַזי  ִדים,  ּוְמַרּקְ ֵמִחים  ׂשְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ּכְ ְפָעִמים  ּלִ "ׁשֶ
ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ אֹותֹו  ּוַמְכִניִסים  ֹחָרה,  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ּבְ הּוא  ׁשֶ חּוץ,  ִמּבַ
ֵמַח  ׂשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ אֹותֹו  ּוַמְכִריִחים  ִדים,  ַהְמַרּקְ ְמחֹול  ְלתֹוְך 

ן" )ליקוטי מוהר"ן תנינא, כג(. ֶהם ַגם ּכֵ ִעּמָ

עצם השייכות של האדם לחבורה שמבחינה בכך שלבו כואב 
ושהוא אינו מצליח לרקוד, היא שמושכת אותו מתהום הלבד 

והופכת להיות הסיבה המשמעותית עבורו לשמחה.

כל החיים בונוס
הרב מיכאל טייב

מרצה לחסידות

במיוחד,  שמח  לא  הוא  משכורת,  ומקבל  עובד  כשאדם 
מרגיש  הוא  כלל  ובדרך  לו,  המגיע  את  קיבל  הוא  שהרי 
אם  זאת,  לעומת  לו.  חסר  שבעצם  כך   - יותר  לו  שמגיע 
בסוף החודש המעסיק יעניק לו בונוס מיוחד, האדם ישמח 

במיוחד כי הוא קיבל הפתעה, משהו שלא מגיע לו.

והנמשל: בעל גאווה חושב שכל מה שיש לו, אכן 'מגיע 
לו' בדין ולא בחסד. מגיע לו להיות בריא, מגיע לו להיות 
נשוי ואב לילדים ובעל פרנסה... הוא לא שמח במיוחד כי זה מגיע לו ומובן 
כך  עצוב.  קצת  תמיד  הוא  ולכן  יותר,  לו  אפילו חש שמגיע  הוא  מאליו. 
היא מנת חלקו של אדם שממוקד בעצמו. אבל כשאדם משתחרר ומפסיק 

לחשוב על עצמו, קל לו יותר להיות בשמחה כי כל החיים הם בונוס. 

שמלא  ומי  שמח,  גם  הוא  העניו  שדווקא  החסידות  בתורת  מובא  לכן 
ב'ישות' הוא תמיד עצוב.

יש  ובמה  התבוננות.  ידי  על  ייווצר  רגש  שכל  דורשת  חב"ד  חסידות 
להתבונן בשביל להגיע לשמחה? קודם כל, בכך שה' נמצא כל רגע 
ליד האדם, משגיח עליו ומלווה אותו. אני לא לבד! הכל־יכול ממש 
צמוד אליי, רואה במעשיי ותומך בי... אני יכול לסמוך עליו, לבטוח. 
יש לי על מי להישען. אפילו במקרה של חטא חס ושלום, ה' מאפשר 

לי לחזור בתשובה, לתקן את מעשיי ושוב להתחבר אליו.

ואחרי ולפני כל ההתבוננות, אפשר פשוט להיות שמח!

לא לברוח, לשמוח!
הרב יוסף צבי רימון

ראש בית המדרש במרכז האקדמי לב ורב אלון שבות דרום

זהים. כאשר אדם צופה בסרט  וצחוק אינם מושגים  שמחה 
מצחיק הוא צוחק. טוב לו לרגע, כי הוא ברח מהמחשבה על 
נקודה שהיה  יחזור לאותה  המציאות. כשייגמר הסרט, הוא 
שרוי בה קודם. שמחה, לעומת זאת, היא חיבור לטוב, הבאת 
האדם למקום גבוה יותר, שגם מאפשר להתמודד טוב יותר 

עם הקשיים )הרב קוק, עין אי"ה ברכות ט' ריז(.

גילוי  לנו:  שיש  הפנימיים  הדברים  מגילוי  מגיעה  שמחה 
כל  גילוי  שלנו;  הרוחניות  העוצמות  גילוי  שלנו;  הכוחות 
זה  גילוי  בתוכנו.  נטע  הוא  ברוך  שהקדוש  הנפלאים  הדברים 
מאפשר יצירת כוחות חדשים, רכישת עולם רוחני נוסף. יצירת 
כוחות – גורמת לשמחה נוספת. מגיעים לשמחה כשמגלים את 

העוצמות הפנימיות שלנו ויוצרים עוצמות חדשות!

נקודות המובילות לשמחה:

צריך 	  ה',  לברכת  לזכות  בכדי  שבכם!  הטוב  את  גלו 
להעריך ולשמוח בדברים הטובים שיש בנו.

זכור: תמיד 	  שמח במה שיש לך, ולא במה שאין לך! 
הדברים שלך ישמחו אותך יותר!

המרבים 	  נוספים  טוב  כוחות  ויוצר  לטוב,  בעצמו  מביא  הטוב  גילוי 
בשמחה. נסו לראות כיצד להרבות כוחות בעשייה וברוח.

כאשר אדם משמח אחרים – הוא שמח ביותר! כאשר אדם עוזר לאחרים 	 
הוא מגלה כוחות חדשים שיש בו, והוא משתמש בכוחות הטבעיים של 
חסד ונתינה שנתן בו הבורא ומתמלא בשמחה! כאשר אדם משמח אחרים 
הוא יוצר שמחה בעולם, ומתמלא גם הוא בשמחה! נסו לשמח אחרים, 

נסו לתת מחמאות כפי יכולתכם, ותתמלאו גם אתם בשמחה!

יותר. במקום לשקוע בעצב, 	  גבוה  מנוף בכדי להגיע למקום  הן  נפילות 
אותה  ולנתב  לנפילה,  אותך  שהביאה  העוצמה  את  לקחת  כיצד  חשוב 

לבניין ולעשייה. כך תהפוך גם נפילה – לתיקון ולעשייה.

הטובים 	  בדברים  התמקד  תיקון,  הדורשות  רבות  נקודות  בך  יש  אם  גם 
שיש בך, מהם תקבל כוחות ועוצמה, ותוכל בעזרת ה' לתקן את הדברים 

הדורשים תיקון.

לנו, 	  עוזר  נמצא איתנו,  ה' מביאה אותנו להבנה שה'  הרגשת מציאות 
לדרך  לנווט  לנו  ועוזר  איתנו  ה'  טעות,  של  במקרה  גם  יד.  לנו  נותן 

הנכונה. אנו מבינים שאנחנו לא לבד ומתמלאים בשמחה!

תפילה מחדירה את החיבור לקדוש ברוך הוא ואת האהבה שהוא אוהב 	 
אותנו ודואג לנו. תפילה מובילה לשמחה!

העושר הגבוה, איננו תלוי בכסף וגם לא בעושר. הוא תלוי בהרגשה 	 
שלנו; בתודה שלנו, בהסתכלות שלנו על עצמנו ועל החיים.

 "מרבין בשמחה"
איך עושים את זה באמצע החיים

שאלה:

עדלאידע
זה לא צחוק!
בואו לגלות את פורים מזווית ראייה חדשה לגמרי

בהתוועדויות ימי הפורים לאורך השנים,
 גילה הרבי מליובאוויטש זי"ע את סודו של חג

 הפורים כמנוף לשמחה עמוקה ולהתעלות רוחנית.
הספר החדש בסדרת “ענייני דיומא" מגיש בצורה רעננה 

ומרתקת מסרים מפורים לחיי היום יום של כל אחד מאתנו.

www.dshir.co.il
 להזמנות מרוכזות, חנויות ומוסדות:

077-3220338 | 050-4249300

התחנה המרכזית, ירושלים

הפצה ראשית

 להשיג עכשיו: רשת חנויות יפה נוף
רשת חנויות ואהבת | חנויות אקדמון - ירושלים ובר אילן

אביב תל  מודעות,  מרכז   .03-5099949 ברק  בני  ספרים,  אלתר  המרכז:    אזור 
03-5100587. דרך מסורת, תל אביב 03-5605635. בין קודש לחול, גבעת שמואל 
נחלת   .09-7678164 סבא  כפר  יפת,   .09-7425464 רעננה  הגות,   .052-2858351
054-4519227. מלכות  רמת הגולן, עוז מסווארי  אזור הצפון:   .08-8580929 הספר, 
שמים, צפת 04-6923042. מקור הברכה, חיפה 04-8322229. הניצוץ היהודי, קרית 
שאן  בית  רם,  תפארת   .02-5373049 אתא  קרית  אור,  תורה   .077-8203050 ים 
לספר,  המרכז   .074-7037171 הספרים,  אוצר  והסביבה:  ירושלים   .052-7171741
מכון  מרדכי,  תכלת   .02-9933490 עציון  גוש  מינצר,   .052-5563774 ארבע  קרית 
חומה  הר  קודשא,   .054-6718711 אנקרי  יוחאי  המור,  ספרי   .050-4464818 מאיר 
 .02-6285267 הכותל,  מול  מוריה   .02-6235559 ספרים,  פומרנץ   .052-8692866
שומרון, קרני  ישיבת  הספרים  אוצר  ושומרון:  יהודה   .02-5667117 ספרים,   דני 
 .050-8846929 עלי  נבון,  קוראים   .052-3121097 קדומים,  ספרי   .052-3114113
תפילין עלי, 02-9994346. מרכז הספר והקודש, שילה 052-5758155. ספריית עם 
ישראל, אריאל 073-7271252. גור אריה ספרים, כוכב השחר 052-4796455. ספרי 
077-4560228. אוצר הספר  054-7264888. אזור דרום: אור לציון, קרית גת  יצהר, 
054-7731143. הבית היהודי,  053-2803521. גיל ביתן, שדרות  היהודי, יד בנימין 

באר שבע 050-9522280. החנות של שלוה, בני דקלים 054-2045731. 



לפני כמה שנים גרנו בתל אביב במשך תקופה משמעותית, והיינו קשורים 
יהודית(. ובתל אביב  יהודי' )מרכז למודעות עצמית  'ראש  לפעילות של 

למדתי על עצמי, על ריבונו של עולם, על מסכות, על געגוע בוער. 
פעם בפורים שכרנו את אחד המועדונים, ועשינו מסיבה בקדושה. 

הבאנו להקה ורקדנו נפרד. 
רצינו שיבואו כולם, בלי קשר למסכה שכל אחד בוחר ללבוש.

ואני זוכרת את הירידה במדרגות ספוגות האלכוהול, והאווירה האפלולית, 
ומה לי ולמקום כזה. 

ואולי זה אחד הפורים בחיי, שזכיתי להרגיש הכי חזק את הכוח של היום 
הזה. 

את הגודל שלו.
רקדנו ורקדנו, פנימה ולמעלה, וכל אחת מהבנות בוכה בזמן שלה בעיניים 
את  התחפושות,  את  האיפור,  את  ממיסות  והדמעות  קרוע  ולב  עצומות 

האפלולית. 
שום דבר לא נראה כמו קודם. 

שאלתי את עצמי למה אני מרגישה ככה?
מה היה שונה בפורים הזה מכל פורים קדוש אחר שחוויתי?

יש קדושה שהיא קורנת, צלולה ומאירה, מונחת בגלוי, במקום ראוי לה. 
מעומקים,  עבות,  קליפות  מאחורי  בהסתר,  חשוך,  במקום  דווקא  אבל 

מתנוצצת פתאום קדושה. מתגלה הכוח הגדול שלה. 
לא משנה מה, היא נשארת בטהרתה. 

קודש הקודשים של הנשמה. 
זכיתי לרקוד עם חברות שלא פחדו לפגוש את עצמן.  

זכיתי ללמוד מהן לרקוד, 
ככה כמו שאני, עם כל מה שיש בי. 

והריקוד הוריד ממני כל כך הרבה מיותר. 
הרגשתי כל כך קרובה, כמו תינוקת. 

כשהמסכות נתלשות הן משאירות חותם. שקע. לפעמים מכתש. 
כמה שהשקע הזה הוא חלל פנוי,  

כמה שהוא צועק ומרגיש. 
כמה שהוא מאפשר.

עזבתי את תל אביב.
עכשיו אני גרה במדבר. וגם כאן לומדת את הסוד.

כשמוציאים מתוך בור את הסלעים, את השפוכת של השיטפון, הוא נשאר 
ריק. 

יש בו מקום למים. 

זה פורים, יום אחד בשנה שהפוך על הפוך. 
שמים מסכות, וכל כך מתקלפים.  

כמו סוד, סוד אמיתי 
שלא משנה כמה מגלים אותו, שיצעקו אותו בחוצות... הוא נשאר סוד. 

רק כשהוא בוחר להתגלות, הוא מתגלה. 
אם אני רוצה שהוא יישאר בי כשהוא יבוא, אני רק מנקה סלעים, ומסכות 

שנדבקו. 
מפנה לו מקום. לסוד. למים.

הגעגוע  לסוד הזה שיש בתל אביב, סוד שמתגלה בעיניים עצומות ולב חי, 
מביא אותי מהמדבר חזרה לעיר ללא הפסקה הגדולה המוארת. לשיר לנגן 
ולרקוד, איפה שמתגלה האור הזה שנמצא בתוכנו, בתוך כל דבר. זורח 

מבעד כל המסכות, הקליפות והאבק.

שיהיה פורים שמח!
מלא אור וטהרת הלב.

תל אביב לימדה אותי המון

רוחמה בן יוסףאישית

שלוחת רמת השרון

את כל 
העולמות...

   לחבר
מדרשת רמת השרון

מדרשת רמת השרון מציעה לך 
תכנית ייחודית המשלבת שירות לאומי איכותי עם לימוד תורה רציני ומעמיק 

שלוש פעמים בשבוע. הצוות החינוכי המנוסה של מדרשת בינת 
יעמוד לרשותך לשיחות אישיות, התייעצות והכוונה.  

הקשר החם ילווה אותך בהמשך דרכך, עוד שנים רבות. 
במהלך השנה יתקיימו פעילויות חברתיות מגוונות, טיולים, שבתות ומעורבות בקהילה.

מגוון תקנים עשיר:
בתי ספר ממלכתיים וממ“ד 
בית חם לנערות
 מרכז זהות
צהרוני רווחה  
בית יהודי 
פרויקט סטודנטים
 והדרת - סיוע לקשישים
תקנים רבים ומגוונים בכל אזור המרכז
רעננה • כפר סבא • תל אביב • הרצליה • ועוד...

מחפשת שירות במרכז?

יום 
חשיפה 
ראשון 

כ"ה שבט 21.2 
ברמת השרון!!  
נשמח לראותך!

תאריכים נוספים 
יפורסמו בהמשך                      

לפרטים נוספים ולתיאום סיור היכרות וראיון, את מוזמנת לפנות אלינו:
מדרשת בינת 02-9947366 ספיר: 052-6055454  אחווה: 052-7712971



 עישרתן? ערבתן?
פתחו שיעור לפני כניסת השבת!

בכמה זמן אפשר 
להקדים את הדלקת 

נרות השבת?

מיד לאחר ההדלקה
כבה הנר,

אני יכולה להדליק אותו שוב?

הילד שכח צעצוע
 על מגש הנרות, 

מותר לי להזיז אותו?
האם מותר לכבות את 
הגפרור בו הדלקתי 

את הנרות?

 מי ידליק את הנרות 
אם אינני בבית בשבת?

                     
מותר לי להתנות 

שאינני מקבלת את 
השבת בהדלקה זו?

שיעורים
בארץ ובעולם

סיום כל
השולחן ערוך

לימוד מרתק
פעם בשבוע 1-700-500-777www.tzurba.com

מכון ׳צורבא מרבנן׳ בראשות הרב בן ציון אלגאזי, מוביל בעשור 
את וחברותייך  גם  למעשה.  ההלכה  בלימוד  מהפכה  האחרון 
אחת  כל  תוכל  בו  שבועי,  חווייתי  למפגש  להצטרף  מוזמנות 
וחייה. מכן להעשיר את ידיעתה בהלכה ולהקרין על סביבתה 

לימוד הלכה למעשה זה בשבילכן

הצטרפי לאלפי לומדות צורבא 
בכל רחבי הארץ 



למזרח  הרבה  שנוסע  מאנגליה,  חב"דניק  עסקים  איש  הוא  שמואל 
לצורך עסקיו. מפעם לפעם הוא מגיע גם לאינדונזיה, ובאינדונזיה יש 
עיר שנקראת 'סורביה' שבה הייתה בזמנו קהילה יהודית ועד לא מזמן 
שבנסיעה  החליט  הוא  שנים  מספר  לפני  שם.  עמד  עוד  הכנסת  בית 
אישה  שיש  לו  אמרו  הכנסת.  בבית  לבקר  ילך  לסורביה  שלו  הבאה 
שגרה צמוד לבית הכנסת ולה יש את המפתח, הוא דפק על דלת הבית, 
האישה פתחה והסתבר שהיא יהודיה דוברת עברית שנשואה למוסלמי 
על  קיבלה  היא  וכשנפטר  הכנסת  בית  של  הגבאי  היה  אביה  מקומי. 
עצמה לשמור על בית הכנסת, שכבר לא היה פעיל. לפני שנתיים, אגב, 

הרסו הרשויות את בית הכנסת כדי לבנות שם פארק גדול.

היא הזמינה אותו להיכנס לבית, ומיד כשהתיישב ליד השולחן הגיע 
בר  לי  יעשה  הזה  הרבאיי  הנה!  "אמא,  לה:  ואמר  בריצה  הבן שלה 
אתה  "מאיפה  אותו  ושאלה  המומה  עליו  הסתכלה  האמא  מצווה!". 
יודע על בר מצווה?". הילד ענה בתמימות: "ראיתי אותך לפני כמה 
שבועות, כשנכנסת לילה אחד לבית הכנסת ועמדת ליד ארון הקודש 
והתפללת. שמעתי שאמרת 'מה יהיה עם הבן שלי? הוא עוד מעט בן 
שלוש עשרה ומי יעשה לו בר מצווה?'. והנה אלוקים שלח לנו רב!".

שמואל סיפר לי שהוא ישב שם נדהם וניסה להבין מה הולך. האישה 
סיפרה לו שהיא אכן מאוד הצטערה מכך שהבן שלה, שהוא יהודי, גדל 
בין מוסלמים כל חייו ולא יוכל לחגוג בר מצווה. שמואל כמובן אמר 
לה שהוא ישמח ללמוד עם הילד והציע לערוך את החגיגה בבנגקוק. 

האמא שמחה מאוד ואמרה שהם יבואו.

באותו יום התחיל שמואל ללמוד עם מנאם, ואחר כך המשיך ללמוד 
אתו בטלפון. האמא גם סיפרה שהילד אמנם עבר ברית מילה, אבל על 
ידי רופא בבית רפואה. סוכם שבחגיגת בר המצווה יעבור הילד הטפת 
דם כברית מילה עם הברכות, ובינתיים שוחח שמואל אתנו על הטקס 

שייערך אצלנו בבית חב"ד.

בשבוע שלפני בר המצווה תלינו מודעות בבית חב"ד: 'ביום חמישי 
התרגשו  כמובן  אנשים  מילה'.  וברית  מצווה  בר  טקס  ייערך  הקרוב 
קרובי  ועוד  האבא  גם  הגיעו  מאינדונזיה  בהמוניהם.  והגיעו  מאוד 
משפחה מוסלמים שמאוד התרגשו מכל העניין, היה טקס מיוחד מאוד 

ונקרא שמו בישראל 'מנחם' במקום 'מנאם'.

	

מיד  הזה.  הסיפור  את  וסיפרתי  בביתנו  שבת  בעונג  ישבנו  מזמן  לא 
מתרגש,  ממש  "אני  ואמר:  השליחים  הבחורים  אחד  קם  כשסיימתי 
למדתי עם הבחור הזה בכפר חב"ד בישיבה וידעתי שהוא מאינדונזיה 
אבל לא ידעתי את כל הסיפור". כאן היה תורי להיות מופתע, לא ידעתי 
שהבחור חב"דניק כיום. אחרי שבת דיברתי עם שמואל והוא סיפר לי 
שכשהילד חזר לאינדונזיה הוא אמר להורים שלו שהוא רוצה ללמוד 
יותר על היהדות, הם פנו לשמואל שהזמין אותו לאנגליה, הוא למד 

בישיבת חב"ד באנגליה ובהמשך עבר ללמוד בכפר חב"ד.

הרב נחמיה וילהלם, בית חב"ד בנגקוק

אחרונה בבית הכנסת

מאינדונזיה הגיעו גם האבא ועוד קרובי משפחה 
מוסלמים שמאוד התרגשו מכל העניין, היה טקס 

מיוחד מאוד ונקרא שמו בישראל 'מנחם'

התגברות על היצר הרע – 
בענווה

דרָכי  "ִחשבתי  הפסוק:  פירוש  ממורי  שמעתי 
ָואשיבה רגַלי אל עדותיך" )תהלים קיט, נט(... בכל דבר 
מצוה או קדושה, בהתחלה חשבתי דרכי להנאתי 
הגשמי, ואחר כך – "ואשיבה רגלי אל עדותיך", 
שלא  אצלי  שהורגל  הרגל  רגלי,  לומר  רצונו 
"חצות  שאמר  וזה  לשמה...  עשיתי  אז  לשמה, 
לתועלתי  לומר  רוצה  סב(,  קיט,  )תהילים  אקום"  לילה 
שמים  לשם  משינתו  שיתעורר  מיד  כי  הגשמי, 
אי אפשר, אלא חצות לילה אקום – לצרכי, ואז 

בדבר הטבע יכול לגבור על הטבע שינת חצות.
בתחילה,  זרה  במחשבה  ללמוד  גדול  כלל  והוא 
יגנוב דעת  רק  זה.  ימנע עבור  או בתפלה, שלא 

היצר הרע ואחר כך יעשה לשמה.
תולדות יעקב יוסף חקת ד"ה ועתה נחזור

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...

הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים

ה' נתן בתוך כל אדם שני כוחות שונים ואף סותרים: יצר טוב ויצר רע. 
להילחם  עלינו  תפקידנו,  את  למלא  מנת  היא שעל  המחשבה הפשוטה 
ביצר הרע ולהכניעו. אולם הבעש"ט מדריך אותנו לשתף את היצר הרע 
גם במעשים הטובים. ולא סתם שיתוף, אלא שיתוף בדרך של הערמה, 
"יגנוב דעת היצר הרע": מתנה קטנה ליצר הרע, כביכול לטובתו, לצורך 
ידי מעשה תמים כביכול  ינותב לטוב. על  בניית כוח שבסופו של דבר 
של הנאה גשמית, כגון לאכול משהו טעים שהגוף חפץ בו, מתעוררת 
המוטיבציה הנדרשת כדי "לגבור על הטבע שינת חצות" ולצאת מהמיטה. 
ה'.  לעבודת  הזו  הקימה  את  ביכולתו 'לגנוב'  ער,  כבר  ולאחר שהאדם 
באופן דומה אדם יכול להבטיח לעצמו שאם ילמד תורה בהתמדה במשך 
תקופה מסוימת יצא לטיול כ'פרס' על כך, או שאם לא ידבר לשון הרע 

יקנה לעצמו דיסק חדש, וכדומה.

הרבה דברים טובים נעשים 'שלא לשמה', כאשר היצר משמש כ'שאור 
בעיסה' שמזרז את התהליך. אך מלבד ערכה של עבודת ה' גם כשהיא 
ניתן לגנוב את דעתו  נעשית שלא לשמה, הבעש"ט מלמד אותנו כיצד 
וטהורות.  טובות  למטרות  גופא  שלו  בכוח  ולהשתמש  הרע  היצר  של 
בשונה מסתם עבודה שלא לשמה, מחדש הבעש"ט עבודה מיוחדת שבה 
שומרים על 'פרופיל נמוך' וכביכול פועלים למען הדברים הנמוכים, ורק 
דורשת  זו  דרך  הגבוהות.  למטרות  שואפים  שבעצם  יודעים  הלב  בסתר 
ענווה וסבלנות – על האדם להכיר בכך שיש לו חלקים נמוכים שגם אותם 
הוא צריך להעלות יחד עם החלקים הגבוהים שבו. ולכן כדי להתקדם 
הוא זקוק לתת ליצר הרע את חלקו, עד שייווצר הכוח שיאפשר להטות 
השגת  מלבד   – מיוחד  יתרון  גם  בה  יש  ולכן  שמים.  לשם  המהלך  את 
המטרה עצמה, משיגים כאן גם ענווה! ובזכות הענווה זוכים לגבור על 

היצר הרע ולהשתמש בו לטובה. 



שיתוף המידע ע"י הבוגרות הינו חלק משיפור תהליך המיון 
רישום פתוח  והשיבוץ לשירות הכולל: שאלון הכוון אחיד, 

ושוויוני למקומות השירות ועוד... 

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה 

מחפשים שירות לאומי?
ncs.gov.il :הכנסו לאתר

וקבלו מגוון חוות דעת, טיפים והמלצות של
אלפי בוגרות, שהתנדבו לתרום לכם מניסיונן.

לך נשאר רק להחליט!
אלפי בוגרות בחרו לשתף אותך

 זו ההזדמנות שלך לצאת למסע
של לימוד, התבוננות ופתיחת הלב.

 הצטרפי ללימוד מעמיק של יסודות האמונה, ההלכה
ובניין האישיות, מתוך קשר אישי, ליווי והקשבה פנימית 

 שיאירו את אישיותך באור של אמת,
לקראת חיים שלמים של תורה.

www.mbinat.co.i l
 02-9947366 | 052-605-5454 ספיר

שנת לימוד 
מלאה במדרשה

תורה לשמה

שילוב מדרשה 
עם לימודים אקדמיים 

או עבודה

יחדיו

בית המדרש לחינוך 
בשיתוף מכללת "אורות 

ישראל" באלקנה

לבנת

חודש לימוד 
שפותח את השנה

תכנית אלול

 שילוב מדרשה 
ושירות לאומי בשיתוף

מדרשת רמת השרון

מדרשת בינת
פתיחת ההרשמה לשנת ה'תשע"ח

יום ב' | א' אדר | ה'תשע"ז

 צאי למסע
     אל עצמך

            לאור הביקוש הוספנוחדש!
מסלול ייחודי לבוגרות שמינית



"
לשני  מחולק  ההתמכרויות  עולם 
חלקים" פותח הרב זאב קרומבי, מומחה 
"הראשון  התנהגותיות,  להתמכרויות 
את  הכוללים  לחומרים,  התמכרות  הוא 
סיגריות  תרופות,  סמים,  האלכוהול, 
ברווחה  המאופיינת  הברית  בארצות  ועוד. 
נתון  לאחרונה  נמצא  בעולם,  הגדולה  הכלכלית 
 80 אמריקאים,  מליון   250 מתוך  לפיו  מהמם 
 23 ומתוכם  ואלכוהול,  סמים  צורכים  מליון 
ההתמכרות  ספק  ללא  כמכורים.  מוגדרים  מליון 
ידי  על  הדור  של  כמגיפה  מוגדרת  לחומרים 

מומחים בארצות הברית.

קיימות  ההתמכרויות,  עולם  של  השני  "בחלק 
כוללות בתוכן  ההתמכרויות ההתנהגותיות. אלו 
מצליחים  לא  שאנשים  כפייתיות  התנהגויות 
דבר  הוא  כימי  שחומר  שנראה  אף  מהן.  לצאת 
מסוכן יותר, הרי שגם ההתמכרויות ההתנהגותיות 
מה  בכל  זאת  רואים  אנו  קשה.  בצורה  מזיקות 
שקשור באינטרנט - הצפייה בתכנים לא ראויים, 
הגלישה  ואף  החברתיות  הרשתות  ההימורים, 
חדשות.  לאתרי  מכור  להיות  יכול  אדם  עצמה, 
מספיק ללכת לבית קפה ולראות אנשים תקועים 
השני.  עם  אחד  לדבר  במקום  שלהם  בטלפונים 
שכבות  לכל  שמגיעה  היקף  רחבת  תופעה  זו 

האוכלוסייה בדרגות חומרה שונות, ולצערנו היא 
רק הולכת ומחריפה".

לתחום  שנים  שלוש  לפני  נחשף  קרומבי  הרב 
ומאז  החרדי  בציבור  התנהגותית  התמכרות  של 
לחלוטין  שונה  מתחום  הסבה  לעשות  החליט 
בו עסק, ללמוד טיפול ולהתמסר לתחום. לאחר 
התמחות  עם  בקרימינולוגיה  שני  תואר  שלמד 
טיפול  וכן  חיפה  באוניברסיטת  בהתמכרויות 
בשיטה  מטפל  הוא   ,)CBT( קוגנטיבי־התנהגותי 

.)ACT( זו ובפרט בתרפיית קבלה ומחויבות

האם היום מתמכרים יותר מבעבר?
לא  שבעבר  לתכנים  חשופים  היום  נוער  "בני 

את העובדה שהמסכים משתלטים על חיינו ומסבים נזקים 
חינוכיים וחברתיים אדירים, כבר אין צורך להבהיר. אולם איך 

יודעים שהעניין הופך להתמכרות? מה הן דרכי הטיפול? 
ובעיקר - איך מונעים את הנפילה במדרון החלקלק?

התמכרויות 
 התנהגותיות

סקירת מצב
ענבל וייס
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החשיפה  גיל  ולכן  אליהם,  נגישות  להם  היתה 
הולך ויורד עם השנים. במשרד החינוך מבינים 
היא  היום  שקיימת  ביותר  החמורה  שהבעיה 
שש  עד  חמש  מבלים  ד'  בכיתה  ילדים  המסך. 
בעולם  חיים  הם  המחשב!  מול  ביום  שעות 

הוירטואלי במקום לחיות בעולם הממשי".

מהי הסכנה שבכך?
מכך,  שנגרמם  והחברתי  המוחי  לנזק  "מעבר 
שמאבד  כדור   Yה־ דור  מאפייני  על  מדברים 
הקשיים  ועם  בעיות  עם  להתמודד  היכולת  את 
הכרוכים בחיים בעולם הממשי, ובשל כך בורח 
ממנו  מצריך  שלא  ודמיוני  וירטואלי  לעולם 

פתרון בעיות ברמה מורכבת.

מהעניין.  נפגעים  צעירים  רק  לא  "אולם 
בשונה  בתחום.  קלים  לא  לסיפורים  נחשפתי 
שלא  אנשים  הכוללות  לחומרים,  מהתמכרויות 
מתפקדים ביומיום ונמצאים בשולי החברה, פה 
ניתן לראות עליהם כלפי  מדובר באנשים שלא 
יכולים  הם  כאלו.  בדברים  עסוקים  שהם  חוץ 
להיות נשואים עם משפחה יפה וילדים, אנשים 
כל  כמו  ביומיום  ומתפקדים  שהולכים לעבודה 

אחד אחר".

תסתכל לי בעיניים
איך הופך אדם למכור?

"מדובר בתופעה מורכבת מאוד שיש לה שלל 
סיבות: גנטיות, ביולוגיות, סוציאליות, רוחניות, 
חברתיות ועוד. מדובר על מעשה שממלא עבור 
האדם צורך רגשי. על אף שאין כאן מוטיב כימי 
שמשתלט על המוח, יש כאן מעשה שמשתלט 

על אדם בצורה לא פרופורציונלית.

"ניקח כדוגמה את עניין האכילה, שבדרך כלל 
היא דבר מהנה. מתי היא עוברת את הגדר של 
ברגע  בהגדרתה?  להתמכרות  והופכת  הנאה 
שהיא לא נעשית ממקום של הנאה אלא ממקום 
לא מצא  לא ממומש, שהמכור  רגשי  צורך  של 
ניתן  ידי האוכל.  בו אלא על  דרך אחרת לטפל 
גם  פעולה,  לכל  הזו  הדוגמה  את  להשליך 

התמכרות לקניות למשל".

זה ממכר כי זה מסב הנאה?
האלו  שהאנשים  להדגיש  חשוב  לא!  "בכלל 
סובלים  הם  עושים.  שהם  ממה  נהנים  לא 
מצפון,  ונקיפות  אשם  רגשות  עם  חיים  קשות, 
המכור  המקרים  ברוב  לחלוטין.  אומללים  הם 
על  משלם  שהוא  כיוון  להפסיק  משתוקק 
בלתי  הוא  הדחף  אך  כבד,  מחיר  ההתמכרות 
נשלט. רוב המכורים להתנהגויות יכולים לתפקד 
בצורה שפויה בזהות האחת שלהם, אבל הזהות 
השנייה שלהם גובה מהם מחיר רגשי כבד למדי 
במערכות  פגיעה  משפחתי,  או  זוגי  מחיר  וגם 

נישואים, תחושה קשה של רמאות".

מהו הפתרון לדעתך?
המכורים  לכל  שאופיינית  נקודה  מזהה  "אני 
ביחסים  גדול  מאוד  קושי  שהיא  פוגש,  שאני 
באנשים  שמדובר  או  שלהם.  הבינאישיים 
או  אחרים,  עם  קשר  יוצרים  שלא  מסתגרים 
שמדובר באנשים שיש להם קשר חיצוני ושטוח 
באה  התנהגותית  התמכרות  לרוב  הסביבה.  עם 
יד ביד עם קושי אמיתי ביצירת קשר אינטימי, 

בינאישי, עם אנשים.

עם  אינטימי  קשר  לפתח  מצליח  לא  "כשאדם 
סביבתו, נוצר לו ריק בחייו, כיוון שהצורך שלנו 
מאוד.  חזק  קיומי  צורך  הוא  בינאישי  בקשר 
השתייכות לקהילה היא גם אלמנט יהודי בולט, 
פנימי  ריק  אצלו  נוצר  בבדידות,  חי  וכשאדם 

אותו הוא מנסה למלא, וזה הופך לצורך נואש. 
הוא מוכן לשלם כל מחיר לטובת העניין.

אחת  תרופה  להציע  ממני  מבקשים  היו  "אם 
שהיא משמעותית לפי התפיסה המקצועית שלי, 
שכלול  קשר.  ליצור  היכולת  את  מפתח  הייתי 
אנשים  עם  קשר  ביצירת  האישיות  היכולות 
אדם  של  חיים  למלא  שיכול  מה  הוא  נוספים, 
זה  שכן  פשוט  דבר  לא  זה  המיטבית.  בצורה 
מצריך התמודדות וכרוך באי נעימות ובפגיעות, 
נעימויות,  באי  כרוך  הבינאישי  שהקשר  ובגלל 
ולחשוק  צפרדעים  ולבלוע  לוותר  גם  צריך 
שיניים לפעמים. יש אנשים מסוימים שמעדיפים 
להימנע מזה, ופשוט 'להסתדר' לבד. אני מלמד 
בינאישיים אכן  את מטופליי שהעמקת קשרים 
זוהי הדרך  זאת  ובכל  כרוכה בפגיעה מסוימת, 
לחיות  יכולים  אנשים  בה  והנכונה  היחידה 

בבריאות ושפיות.

הורים  בין  בולט במיוחד סביב מתחים  "הדבר 
ביותר  הגדולה  התרופה  מתבגרים.  לילדים 
הרבה  ש'תקוע'  לילד  להציע  יכולים  שהורים 

בטלפון או במחשב, היא לדבר איתו, 
על  משנה  מה. לא ולא 

חייבים שיחות 
עמוקות  נפש 
חייבים  אבל 

להסתכל  לדבר. 
אחד לשני בעיניים. 

אותו  ינתק  זה  רק 
מהמסך".

מניסיונך - יש יתרון 
למטופלים דתיים?

שלהם  הפתיחה  "נקודת 
גדלו  הם  שכן  מאוד,  טובה 
זוגיות,  של  ערכים  על 
ויושרה.  נאמנות  הורות, 

את  חזרה  לחבר  יותר  קל 
המטופל לעצמו ולהחזיר לו את 

שינוי  ליצור  מנת  על  המוטיבציה 

בחייו".

להתקין סינון ולסור מרע
בגמילה  שנים  מזה  העוסק  נוסף  אדם 
הדרת  על  הקיומית  ובמלחמה  מהתמכרויות 
ראש  שפירא,  יהושע  הרב  הנו  מחיינו,  המסך 
'בידך'  את  בזמנו  שהקים  ומי  גן  רמת  ישיבת 

שנועד לסייע בגמילה מהתמכרויות.

"ההתייחסות כיום לתכנים לא ראויים כ'חומר' 
של ממש, מכוונת את הגמילה לטובה. לכן על 
אף שהתופעה מוגדרת כהתמכרות התנהגותית, 
כל  את  משבשים  והתכנים  הסרטים  התמונות, 
המערכות הפנימיות והם חומר לכל דבר ועניין" 

הוא מבקש לחדד.

מה לדעת הרב הפתרונות למגיפה?
"אדם צריך לעשות תשובה. הרכיב הראשון של 
התשובה הוא עזיבת החטא - חסימת האינטרנט 
במקרה זה. התורה אומרת שגם כשאדם חוטא - 
הוא לא אבוד. יש לו דרך ועליו לחזור. התשובה 
יכול  אדם  וכל  ומטהרת,  מזככת  מהירה,  היא 

לצאת מזה בכל רגע נתון.

לא  דיכוטומית.  ברמה  מרע'  'סור  לבצע  "יש 
בעניין  שמתלבטים  אנשים  עדיין  שיש  ייתכן 
את  להציב  יש  ובנייד.  במחשב  סננים  התקנת 
גם  לבנותינו,  וגם  ולבנינו  לנו  כגבול  הסינון 
כלים  היום  שיש  ה'  ברוך  כבדים.  במחירים 
ומצד  טוב  לחסום  יכולת  מעניקים  שמצד אחד 
יש  האינטרנט.  במרחבי  עבודה  מאפשרים  שני 
להקפיד על סינון איכותי וגבוה בלי שהמשתמש 
שהסביבה  ככל  כלל.  הפתיחה  קוד  את  יודע 
היא  תתפרץ  הסכנה שהמחלה  כך  יותר,  מוגנת 

קטנה יותר וזו התשובה המרכזית בעניין הזה.

"לאחר הסור מרע - יש להקפיד על 'עשה טוב'. 
עשייה מבורכת ועיסוק מתמיד בדבר בונה הוא 
לו  יש  יותר,  עסוק  שאדם  ככל  מוכח.  פתרון 
חיים.  בשמחת  הממלאים  בחיים  אתגרים  יותר 
בתורה,  עשירים  לחיים  צעירים  להדריך  יש 
בקדושה ובדבקות אלוקית וזו התרופה העמוקה 

והמדויקת ביותר בעניין.

עשירים  חיים  איזה  למצוא  צריך  אדם  "כל 
האנרגיות  את  להפנות  האם  לו.  מתאימים 
שחיי  כאלה  יש  לעבודה,  או  ציבורית  לעשייה 
והדברים  אותם,  שיצילו  הם  עשירים  אמונה 
אמורים גם לנשים - כל אחת לפי עניינה. יצירת 
סביבה מוגנת ועל גבי זה חיים עשירים מלאים 
הכי  זה   - אלוקית  בדבקות  להם  המתאים  כפי 

'סור מרע ועשה טוב' שיש".

הרב ממליץ על טיפול למכורים?
אדם  וכל  לגופו  מקרה  כל  לבחון  יש  "ודאי. 
צריך לבדוק מהו הטיפול הנכון עבורו. יש היום 
טיפול  למצוא  ניתן  אדם  ולכל  רבות  שיטות 

מתאים.

"למכורים שאינם מצליחים לגמול את עצמם 
באופן  ממליץ  אני  הרצון,  כוח  בעזרת 
בשטחים  שפועלת  שיטה  על  אישי 
רבים של התמכרויות וגם בארצות 
לה  שיש  מכיוון  בעולם.  רבות 
אנחנו  מעטים  לא  מתנגדים 
למכורים  רק  עליה  ממליצים 
נכון  שמכור  ומי  ממש.  של 
 - הזו  השיטה  על  לסמוך  לו 
לשאלה  הצעדים.   12 שיטת 
האם כדאי להחמיר ולא להשתמש 
בה ואז להישאר מכור, או להקל 
ולהימנע מעבירות חמורות 
יותר, תשובתנו היא שעדיף 

אוריאל רייך: "הנושא 
המשמעותי ביותר בעיניי 

הוא פתרון העשייה 
החיובית ויצירת תחושת 

שייכות. שלחתי בעבר נער 
להתנדב בקיבוץ, לעבוד 

ברפת. השייכות והעשייה 
הצילו אותו. במקרים אחרים 

התחיל טיפול עם ההורים 
לפתירת מורכבות ביניהם".



להיגמל ולא לעבור על עבירות חמורות יותר".

לא  גררה  שפירא,  הרב  מתייחס  אליה  השיטה 
מעט התנגדויות מרבנים שונים ודיונים ציבוריים 

בשל היותה 'מושאלת' מעולם הנצרות.

עשורים  כמה  כבר  פועלת  עצמה  השיטה 
לאלכוהול  מכורים  בקרב  בעיקר  בארה"ב, 
גם  ישנן  אך  אנונימיים"(,  )"אלכוהוליסטים 
קבוצות למכורים לסמים, הימורים, שומרי משקל 
באינטרנט.  נפילות  כולל  התמכרויות  ושאר 
בהם  שלבים,  מ־12  מורכבת  כשמה  השיטה 
האחריות  מסירת  ההתמכרות,  מול  השלמה 
ובקשת  עצמית  שלמות  לאלוקים,  המעשים  על 
העבודה,  וסביבת  החברים  מהמשפחה,  מחילה 

תפילה על העניין והפצת הבשורה הלאה.

אתה אופטימי ביחס למצב בעתיד?
אנו מתקרבים  יותר,  גרוע  נעשה  "ככל שהמצב 
שחלקים  ככל  תרופות.  יותר  יש  בה  למציאות 
הגנה  לבצע  שיש  יבינו  בחברה  יותר  נרחבים 
גם אם היא תגבה מחירים  ועמוקה  משמעותית 
אז   - כספיים  אפילו   - ומשמעותיים  כבדים 

המנגנונים שיגנו עלינו יגדלו.

תעניק  נותנת,  הגמור שהרשת  החופש  "הגבלת 
הבנה שחיים מוגנים הם חיים איכותיים וטובים. 
אנחנו  ה'  בעזרת  האופטימית.  הבשורה  וזו 
ליצור  ההפקרות  ידי  ועל  הכאב  ידי  על  נידחק 
עמוקה  הגנה  מגנה  החופשי  שברצונה  חברה 
ואיכותית על חייה הרוחניים והנורמליים בדרך 

ארץ שקדמה לתורה".

 להתמקד בבריאות
ולא בחולי

אוריאל רייך, שעוסק בפיתוח וייעוץ ארגוני  גם 
כיום, ובעברו סמנכ"ל מוסד טיפולי מהגדולים 
בארץ, מבקש להדגיש ששיטת 12 הצעדים היא 
כלי שיכול לתת מענה למטופלים מסוימים אך 
בנקודת  תלויה  ובעיקר  לכולם,  מתאימה  לא 

המבט בה ניגשים אל כלי זה.

"שיטת הצעדים טובה לעתים לתחילת התהליך 
של הכרה בבעיה ובקבלת עזרה על ידי אחר, אך 
לא מתוך תפיסה של חולשת האדם או 'חולי' אלא 
ככלי לתהליך של אדם בריא. התפיסה המקורית 
וחלוש,  של השיטה מתארת את המכור כחולה 
ואילו רוב התיאוריות העדכניות, והמקרים בהם 

נתקלתי, מוכיחים שהאדם צריך כוחות ועוצמה 
וחיזוק  נפשית  בריאות  של  תהליך  על  ומעידים 
עצמי בעזרת התבוננות, טיפול, הכרה טובה של 
עצמו ויצירת שייכות חברתית ומשמעות לחייו. 
היא  הטיפול  בעולם  כיום  הכללית  המגמה  לכן 
למצוא גורמים מעצימים של הבריאות הנפשית, 

פתרונות בתוך הקהילה וטיפול פרטני ונגיש".

מה צריך לעשות אדם שרוצה לעזור לעצמו 
להיגמל?

"אדם שמזהה בחייו משהו שפוגע בו בהתנהלות 
היומיומית, צריך לפנות לאדם קרוב שהוא אוהב 
ומעריך ולהיוועץ בו, והיועץ ימליץ על טיפול. 
עולם הטיפול היום הוא רחב ויש בו מנעד שלם, 
השתייכות  וממוקדים,  קצרים  מטיפולים  החל 
או  ארוכים  טיפולים  ועד  טיפוליות  לקהילות 

תרופתיים.

"חשוב מאוד לדעת שלא כל נטייה הופכת אותך 
מטפל  עם  במפגשים  ושאפשר  למכור  מידית 
ע"ו(  טיפולי.  )אבחון  'אינטייק'  לערוך  מקצועי 
טיפול  וההתמודדות.  הקושי  מהות  את  ולברר 
משמעותי יכול להבהיר מה מקור הבעיה. לעתים 
ההורים,  מול  מורכבות  נעורים,  במרד  מדובר 
מצב נפשי או התמכרות פיזית, את זה צריך לברר 

ולבדוק.

על  ויכולים  בנפשם  בריאים  הם  האנשים  "רוב 
בעזרת  גם  אז  צריך  ואם  עצמית,  היכרות  ידי 
טיפול, להתקדם ולהתמודד בעזרת מגוון כלים. 
מרבית המכורים מתמודדים עם מצוקה שנבעה 
נעשית  החסרים  והשלמת  מטראומה  כתוצאה 
רגשי,  עניין  הוא  מילוי החסר  דרך התמכרותם. 
על  טיפול  עובר  שאדם  וברגע  ופיזי  קוגניטיבי 
ידי מטפל מוסמך, ולומד להכיר את עצמו ואת 
נפל  החוזקות שלו, הוא מבין מאיזו סיבה הוא 
החולשה  החלפת  שלו.  לטוב  לחזור  יודע  וכך 
בחוזקה, בעזרת עשייה, משמעות ושייכות, היא 

הריפוי המשמעותי ביותר שיש".

אתה יכול לסקור עבורנו את שיטות הטיפול 
הנפוצות כיום?

"מטפל פרטני קליני מוסמך או מוכשר לתחום 
זה יכול לאבחן בשתיים־שלוש פגישות מי האדם 
המשמעותי  שנראה  הנושא  ומה  מולו  שעומד 
ביותר כרגע בהשפעה על מצבו, ולהכווין אותו 
האפשרויות  מנעד  על  לו  המתאים  לטיפול 
הקוגניטיבי־התנהגותי  הטיפול  הקיימות. 
בעיניי.  ביותר  המומלץ  הטיפול  הוא   ,)CBT(
שונות,  ומסגרות  שונות  ברמות  קיים  הטיפול 
אמבולוטורי־ בטיפול  להתחיל  ממליץ  ואני 
את  מצריך  ולא  בחיים  המשתלב  כזה  פרטני 
האדם להפסיק את חייו אלא להפך, לטפל מחד 

ולהוסיף משמעות ועשייה מאידך.

תהליכים,  לעבור  מהמטופל  מצריך  "הטיפול 
לא  כמו  התנהגות,  שמשנים  ותרגילים  פעולות 
הרגלים  להטמיע  מסוימים,  למקומות  להתקרב 
חיוביים אפילו כשזה 'לא מדבר אליך' ועבודה 
ככלל,  מחלחלים.  הדברים  בסוף  הרגלים.  על 
רק במידה והטיפול הזה לא עוזר, הייתי ממליץ 

לבחון אפשרויות אחרות.

שייכות  קבוצת  יצירת  הנו  שקיים  נוסף  "פתרון 
שייכות  קבוצת  מוצא  שאדם  ככל  חיובית. 
מותאמת לו שנותנת לו כוחות ועשייה חיובית, 
כך היכולת שלו להתמודד גדלה. יש מקום לקדם 
בקהילות  או  בישיבות  כאלו  שייכות  קבוצות 
באדם  לפגוע  שיכולות  לקבוצות  להצטרף  ולא 
ולהתמקד בחולשותיו. יש לשים לב שהקבוצות 
מדרדרות  ולא  אותו  ומקדמות  לאדם  מועילות 

אותו ללמידה שלילית.

שהבעיה  מתברר  מסוימים  "במקרים 
ההתמכרותית לכאורה היא רק תסמין של קושי 
חולף  או  קליני  בדיכאון  ומדובר  ייתכן  אחר. 
וטיפול  מתאימות  תרופות  קבלת  לבדוק  ויש 

פסיכיאטרי על פי הצורך.

פתרון  הוא  בעיניי  ביותר  המשמעותי  "הנושא 
שייכות. תחושת  ויצירת  החיובית  העשייה 
לעבוד  בקיבוץ,  להתנדב  נער  בעבר  שלחתי 
ברפת. השייכות והעשייה הצילו אותו. במקרים 
לפתירת  ההורים  עם  טיפול  התחיל  אחרים 
אליי  הגיעה  אחרת  בפעם  ביניהם.  מורכבות 
בחורה דתייה שחשבה שהיא אבודה לחלוטין. 
את  וכשניתחנו  קלים  לא  למקומות  הגיעה  היא 
ורצון  בהורים  נעורים  מרד  שזה  גילינו  העניין 
היא  סוסים  לחוות  מעבר  ודרך  בה,  שיבחינו 
לא  במצוקה.  אחרים  מדריכה  והיום  השתקמה 
הנושא,  היו  ברחובות  ולא ההסתובבות  הסמים 
יכלה  היא  בו  מקום  לה  מצאנו  השייכות.  אלא 
לקחה  והיא  ובעלת השפעה  להיות משמעותית 

את הכוחות למקום הנכון.

והניסיון הוכיחו לי שרוב המטופלים  "האמונה 
היו צריכים שייכות, אמונה בהם, עשייה חיובית 
וחיבור לרגשות, ואז הם המשיכו בחייהם. האדם 
ובעל  נפשית  בריאות  בעל  כוחות,  בעל  הוא 

יכולת לשלוט על חייו, ולשם צריך לכוון".

לחיזוק  טוב  זמן  הוא  אדר  חודש  ראש  ערב 
ידי  על  אישית  לחירות  וליציאה  הנפש  בריאות 
פורצת  גדר,  פורצת  השמחה  השמחה.  חיזוק 
את  לנו  ומעניקה  שלנו  האישיים  הגבולות  את 
היכולת לתקשר טוב יותר אחד עם השני, לחוש 
 - ובעיקר  טובות  באנרגיות  להתמלא  סיפוק, 

להאמין שיכולים לתקן.

הרב קרומבי: "התרופה 
הגדולה ביותר שהורים 

יכולים להציע לילד 
ש'תקוע' הרבה בטלפון 
או במחשב, היא לדבר 

איתו, ולא משנה על מה. 
לא חייבים שיחות נפש 
עמוקות אבל חייבים 

לדבר. להסתכל אחד לשני 
בעיניים. רק זה ינתק אותו 

מהמסך".
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כנגד חלוקה ופירוד

־בנים - אמירת תהילים ברחבה הד
רומית

בנות - צעדה לגן הבונים...

שומרים 
על הלב! 

 לפרטים ולהצטרפות: נחמה 054-7120223

 "משנכנס אדר מרבין בשמחה"

צריכה להיות רחבה ציבורית, זה לא בית כנסת ... זאת הכנסת שלהם... יש להם בעיה.והייתי שולחת את כולם לבתי "לא הייתי שמה מחיצה כלל 
)נשות הפרובוקציה בבג"ץ בכ"ח כסלו תשע"ו(החיים השתנו" 

נתייצב כולנו לתפילה אמתית 
ברחבת הכותל ונוסיף:

קדושה
כבוד    

אחדות

  בס"ד
נשים 
למען 

הכותל  התנועה 
למדינה יהודית

ע“ר 580593119

האירוע בברכת הרבנים: 
הרב חיים דרוקמן, 
הרב שלמה אבינר 

והרב שמואל אליהו 

התנועה הרפורמית 
ונשות הפרובוקציה )"נשות הכותל"(

מנסות במשך שנים לקרוע את אחדות 
העם ולפגוע בקדושת הכותל המערבי

ביום שני, א' אדר
    אנחנו נהיה שם!

 כנגד חרפה
כנגד ביזיון
קדושה

 כבוד   
אחדות

06.30 | תפילת שחרית
08.00 | בנים: אמירת תהילים

   ברחבה הדרומית 
בנות: צעדה לגן הבונים

דרך בתי המחסה ושער ציון 

לעצרת חיזוק ושמחה:
 - שיחות מפי הרבנים 

- הרקדה

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | עורך: אהרוני ברנשטיין | קרוב אליך בפייסבוק!
 info@qarov.org | 052-4061065 :לפרסום, תגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה

ההרשמה בפייסבוק / באתר המדרשה / במייל  50 ₪ בהרשמה מראש • 60 ₪ בערב האירוע • 20 ₪ לשיעור בודד • הנחה לבנות שרות, סטודנטיות, בוגרות, קבוצות וגמלאיות

בוקרי לימוד
•

תכנית הוראה 
•

תכנית בנות שירות
•

תכנית ערב

מן
לד

ו ו
די

טו
ס

רח‘ הרימון 1 גבעת שמואל  •  oria032@gmail.com  •  oria.org.il  •  בת אל 052-7710939

הרב יהונתן נמדר  17:00
"שתיקתה של אסתר"  

הרב יהושע שפירא  18:00
"אם על המלך טוב"  

סיון רהב מאיר  19:00
"על התורה והמהדורה - לקראת פורים"  

הרב מישאל רובין  20:15
"אורה זו תורה"  

הרב ברוך סליי  21:15
"אני והסוד שלי"  

יום ראשון

להגיע מוכנה

בוקרי לימוד לפורים
יום שני • ח' אדר

9:00 הרב יהונתן נמדר
10:25 הרב מיכאל טוביאנו

11:45 הרבנית עידית איצקוביץ'

יום חמישי • י"א אדר
9:00 הרב אסף טבצ'ניק
10:30 הרב יהונתן נמדר

12:00 הרב יהושע שפירא

 ז' אדר • 5.3

הסעות מירושלים וחזרה בהרשמה מראש

עם מדרשת אוריה

ההגיע מוכנההגיע מוכנה הגיע מוכנלהגיע מוכנל
עם מדרשת אוריה

לפורים
גבעת שמואל
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הרב יונתן זקס

כשה' נוגע לנו בכתף

עכשיו,  הדיברות.  עשרת  הכלליים,  העקרונות  באו  יתרו,  בפרשת  תחילה, 
ֶעֶבד  ִתְקֶנה  י  "ִכּ מתחילים:  הם  כך  הנה  הפרטים.  באים  משפטים,  בפרשת 
ם". ומתבקשת השאלה: תרי"ג  י ִחָנּ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִשׁ ׁ ִנים ַיֲעבֹד ּוַבְשּ ׁש ָשׁ ִעְבִרי, ֵשׁ
הדינים הראשון,  קובץ  בתורה. מדוע מתחילה פרשת משפטים,  יש  מצוות 

בדיני העבדות?

התשובה מתבקשת אף היא. בני ישראל היו אך זה עתה עבדים במצרים. זה 
לא קרה סתם. כך אמר אלוקים לאברהם, שנים רבות קודם לכן, בברית בין 
הבתרים. נראה כי נחוץ היה לעם ישראל שחווייתו הלאומית הראשונה תהיה 
העבדות. משחר היות האדם שיחר אלוקים אחר בחירתם החופשית של בני 
האדם לעובדו, אך הללו הבאישו את ריח חירותם בזה אחר זה: תחילה אדם 
וחוה, אחריהם קין, ואז דור המבול, ולאחר מכן דור הפלגה, בוני מגדל בבל.

אלוקים התחיל מחדש. הפעם לא עם כל האנושות, אלא עם איש אחד, אישה 
אחת, משפחה אחת, שנבחרו להיות חלוצי החירות. אבל החירות קשה. כולנו 
רוצים בה לעצמנו, אך מן הזולת אנו שוללים את חירותו אם היא מתנגשת 
בשלנו. תופעה זו מושרשת בנו עמוק כל כך, ֶשִניָניו של אברהם עצמו הגיעו 
הציע  שיהודה  עד  מעליהם  סר  לא  זה  וֶכתם  לעבדות,  אחיהם  מכירת  לידי 

לוותר על חירותו שלו כדי שאחיו בנימין לא יהיה בן ערובה.

האינטימית,  העמוקה,  החוויה  הזו,  המשותפת  לחוויה  נדרש  ישראל  עם 
נצחי,  זיכרון  לצו  שתהפוך  חוויה  העבדות,  של  והמרה  המפרכת  האישית, 

כדי להיות לעם המסוגל לעמוד בכביר שבאתגרים האנושיים: לבנות חברה 
חופשית.

אך טבעי הוא, אם כן, שהמשפטים הראשונים שבני ישראל מצטווים בהם 
בסיני עניינם עבדּות. אם לא היה כך היינו מופתעים. אבל כאן באה השאלה 
האמתית. אם ה' אינו רוצה עבדות, אם הוא רואה בה חרפה למין האנושי, 
מדוע אין הוא מבטל אותה לאלתר? למה הוא מאפשר לה להימשך, אם גם 

בדרך מוגבלת ומוסדרת?

ַסְנְסֵטיין פרסמו ב־2008  ָתאֶלר והמשפטן קאס  הכלכלן ההתנהגותי ריצ'רד 
נוגע בחברו כדי  נגיעה קלה בכתף שאדם  ספר מרתק ושמו Nudge: אותה 
להסב את תשומת לבו למשהו או לעודדו לעשותו. תאלר וסנסטיין מתייחסים 
בספרם לבעיה לוגית בסיסית בסוגיית החופש. מצד אחד, החופש תלוי בכך 
שלא תהיה חקיקת יתר. חופש הוא מרחב תמרון לבחירה אישית. מצד שני, 
הקלאסית  שהכלכלה  המודל  נכון.  בוחרים  תמיד  לא  שאנשים  יודעים  אנו 
מתברר  רציונלי,  באופן  בוחרים  חופשיים  אנשים  פיו  עליו, שעל  התבססה 
כשגוי. אנחנו אי־רציונליים עד לשד עצמותינו. פסיכולוגים יהודים היו מן 
השותפים העיקריים לתגלית הזאת. סולומון ַאש וסטנלי מילגרם הראו כמה 
אנו מושפעים מן הרצון להיות כמו כולם, גם כשאנו יודעים שכולם טועים. 
דניאל כהנמן ועמוס טברסקי הראו שגם כשאנו מקבלים החלטות כלכליות 
אנו נוטים לטעות בהבנת התוצאות ובהכרה במניעים שלנו; כהנמן קיבל על 

מחקרים אלה את פרס נובל לכלכלה.

מה עושים אם כן? איך מונעים מאנשים לעשות דברים מזיקים 
וסנסטיין:  תאלר  של  תשובתם  שלהם?  בחופש  לפגוע  בלי 
נוקטים דרכי השפעה עקיפות. בקפטריה, למשל, אפשר לשים 
הג'אנק־פוד  ואת  העיניים  בגובה  הבריאים  המאכלים  את 
יותר. אפשר לכוונן בעדינות את מה  ונמוכים  במדפים גבוהים 

שהם מכנים "ארכיטקטורת הבחירה" של אנשים.

כך בדיוק עושה ה' בעניין העבדות. הוא אינו מבטל אותה, אך 
שיוביל,  על המסלול  אותה  מגבלות המעלות  עליה  הוא מטיל 
ברבות הדורות, לנטישתה מרצון. עבד עברי משתחרר אחרי שש 
שנים. אם העבד התרגל כל כך למצבו שאינו רוצה להשתחרר, 
עליו לעבור טקס מבייש שישאיר עליו חותם לכל חייו. בשבת, 
אותה  הופכות  העבדות  של  אלו  התניות  נחים.  העבדים  גם 

מגורל־חיים למצב זמני שההישארות בו נחשבת משפילה.

אם העבדות הייתה מבוטלת בכפייה, החופש מן העבדות היה 
פגום. רק בחירה חופשית בחופש היא חופשית באמת. ז'אן ז'אק 
רוסו כתב ב'האמנה החברתית' כי לפעמים צריך להכריח אנשים 
הצרפתית  המהפכה  שלאחר  הטרור  שלטון  חופשיים.  להיות 
הוכיח כי טעה. חופש כפוי הוא מעשה־ִלסתור. חזקה על חופש 
רוסו  של  הכפוי  החופש  גישת  חופשית.  לכפייה  שיהפוך  כפוי 
וצאצאיו הרוחניים, המהפכנים הצרפתים, הייתה "ראשיתה של 
יעקב  ההיסטוריון  שהסביר  כפי   – הטוטליטרית"  הדמוקרטיה 

טלמון בספרו הגדול הנושא שם זה.

אלוקים יכול לשנות את הטבע, אומר הרמב"ם, אך אינו יכול, 
עיקרון הבחירה  – בשל  רוצה, לשנות את טבע האדם  אינו  או 
הוא  היהודית.  האמונה  בלב  העומד  האדם,  של  החופשית 
את  לשנות  מעדיף  הוא  אך  לילה,  בן  העבדות  את  לבטל  יכול 
ארכיטקטורת הבחירה שלנו, או, במילים פשוטות, לטפוח קלות 
על כתפנו, ולאותת לנו שהעבדות רעה אבל אנחנו צריכים להיות 
ואכן,  שלנו.  הבנתנו  מתוך  שלנו,  בקצב  אותה,  שיבטלו  אלה 
נדרשו אלפי שנים, ובאמריקה גם מלחמת אזרחים – אבל בסוף 

זה קרה.

מוטל  השאר  בכתף.  לנו  נוגע  רק  אלוקים  מסוימים,  בעניינים 
עלינו.
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 אלומה לב

מרבין בשמחה 
שאני  גדולות.  עיניים  לי  שיש  לב  שמתי  האחרונים  בחודשיים 
יכולה. שאני לוקחת  יותר ממה שאני  רוצה הרבה  מפריזה, שאני 
לעצמי מהחיים האלה מנה גדושה, הרבה מעבר למה שאני מסוגלת 

להכיל.

כמעט מיד הבנתי שההפרזה הזאת לא באה סתם. היא באה מיד 
היו  הרבים  שהעיסוקים  ולמרות  מאוד,  עמוסה  תקופה  אחרי 

מבורכים, לא הייתה לי הפניות הרגילה לתת תשומת לב לעצמי.

בכל מקום שבו אנחנו מחסירים מעצמנו, תבוא מיד, באותה עוצמה, 
תגובת נגד של הפרזה, של הגזמה, של רצון להגדיל ולפצות על כל 
מה שחסר. יבואו העיניים הגדולות שרוצות הרבה מעבר לאפשרי, 
שטוב  במה  אותו  מילאנו  כשלא  שנפער  הבור  את  למלא  כדי  רק 

ונכון לו.

הלב יודע
ולאזן  לתקן  המילים:  של  כפשוטן  לפעמים  הוא  המידות  תיקון 
את המידה של מה שאנחנו נותנים לעצמנו ומה שאנחנו מחסירים 
לא  שבה  תקופה  על  להתגבר  איך  לחשוב  כשניסיתי  מעצמנו. 
של  השני  לצד  ליפול  לא  איך  סדירה,  בצורה  בעצמי  השקעתי 
בורות  הרי  ככה  לעצמי.  לתת  אחד:  דבר  רק  לי  עלה  ההפרזה, 
אפשר  גדולה  סערת־משימות  בתוך  ואפילו  מתמלאים.  פנימיים 
לעצור ולראות מה אני נותנת לעצמי. אפשר להגיד לעצמי בקול: 
בשעה  לישון  ללכת  לעצמי  נתתי  העיסוקים,  כל  למרות  היום, 
סבירה. מחר, למרות שאני מחוץ לבית עד הלילה, אני לוקחת אתי 
מזון לכל היום, כלומר אני מזינה את עצמי במשהו שהכנתי לעצמי 
עם רגש טוב ואכפתיות כלפיי. מידה היא דבר סובייקטיבי, כל אחת 
יודעת כמה היא רוצה וצריכה לתת ולקבל מעצמה. הלב יודע מה 

ממלא אותו, הוא מרגיש פתאום רחב וקל יותר. רק לתת לעצמי.

הנתינה  רעיון  לגבי  ימימה,  בהשראת  מאוד,  ברורה  הנחיה  יש 
לעצמנו – פשוט לא לכעוס על עצמנו מעצם הרעיון לתת לעצמנו. 
זאת הגדרה מדהימה בעיניי, וכי מישהי יכולה לכעוס מעצם הרעיון 
לתת לעצמה? באופן מודע כנראה שלא. באופן בלתי־מודע, כל כך 
אנשים,  הרבה  כך  כל  לעצמנו.  שניתן  לפני  מגיעים  דברים  הרבה 
יגיעו  אלה  כל  אשם,  רגשות  שאיפות,  רצונות,  צרכים,  משימות, 
לפני שנעצור רגע ונבין שהדבר הכי יקר כרגע הוא באמת להיטיב 
חיים  בשביל  גם  מחר.  בשביל  גם  כוח  לעצמנו  לתת  עצמנו.  עם 
חום  טוב,  רגש  לעצמנו  לתת  במלואנו.  אותנו  שלמים שמבקשים 
אנחנו קמות  איך מתוך ההתחזקות  ולראות  לחזק את עצמנו  לב, 

ומתחזקות יותר ויותר.

לחזור בטוח
וזה, אני חושבת, מה שנקרא להרבות בשמחה. על כל מקום של 
שבאה  עד  הלב,  את  שמחממת  פנימית  בנתינה  להרבות  החסרה, 
שמחה. להרבות באופן מאוזן עד שנגיע למידה הנכונה, המתוקנת. 

להרבות על מה שלא שמחנו כל השנה.

וכל  במציאות,  קל  תמיד  לא  זה  הכתובות,  במילים  קל  נשמע  זה 
תלמיד נהיגה מתחיל יודע שכשזזים בטעות לשוליים – אסור לפנות 
מיד בחדות לצד השני כדי לחזור לכביש. יש להישאר שם קצת, עד 
שהתנועה תאט ואפשר יהיה לחזור בבטחה. אז גם כאן אני חוזרת 
בטוח, במילים שאנחנו מכירות עדיין על דרך השלילה, אבל מתוכן 

תבוא בעזרת ה' גם הבנה מחזקת וטובה:

אל תחסירי מעצמך. אל תקשי על עצמך. אל תסתירי את עצמך. אל 
תחלישי את עצמך. אל תרחיקי את עצמך. אל תקטיני את עצמך. 
אל תשפטי את עצמך. אל תעקמי את עצמך. אל תצערי את עצמך. 
אל תהיי נגד עצמך. אל תרעישי לעצמך. אל תיסוגי ממי שאת. אל 
תתעלמי מעצמך. אל תטשטשי את עצמך. אל תעמיסי על עצמך. 
אל תקחי מעצמך מה ששייך לך בזכות ולא בחסד, כי יש לך רשות 
מלאה לקבל זכויות שהן ברורות מאליהן לגבי חייך. תתחילי לתת 
לך  נתת  מה  בקול  לעצמך  וצייני  הפשוטים,  הדברים  את  לעצמך 

הרגע. כל בור יהפוך ככה לבאר מים חיים. ותרבי בשמחה.

alluma@gmail.com



ובדיוק אז אשתו מבקשת ממנו משהו. צד אחד  עייף,  אדם חוזר הביתה 
אומר לו 'כל היום עבדתי, אני רוצה לנוח', אבל קול אחר אומר 'אז מה, 
גם היא עבדה כל היום', וקול שלישי טוען כי אם ימלא את מבוקשה, מחר 
היא תדרוש ממנו יותר. אחר כך מגיעים הילדים, איך צריך לחנך אותם? 
ילד נכנס הביתה וזורק את התיק בפינה, צריך להעיר לו או לא? הלא גם 
הילד מסכן, גם הוא עבד קשה כל היום... ואם לא יעירו לו הוא עלול לפתח 

עצלות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אוי, כמה זה קשה.

הוא  ברוך  הקדוש  לבוא  שלעתיד  אמר  טוב  שם  הבעל 
יעניש את היצר הרע. היצר הרע ישאל 'למה זה מגיע לי? 
אני רק ביצעתי את תפקידי'. אך הקדוש ברוך הוא יענה לו, 'נכון 
שהטלתי עליך לפתות את האדם, אך מעולם לא אמרתי לך לשקר ולגרום 
לו לחשוב שעבירה היא מצווה'. וזה מה שהיצר הרע עושה לנו, הוא גורם 
זו  זו מצוות חינוך, אך באמת  לאדם לחשוב שאם יצעק עכשיו על הילד 

עבירה.

באו פעם לבקש מהצדיק ה'בני יששכר' שיחתום על חרם 
אחרים  הנה  לו,  אמרו  הסכים.  לא  פנים  בשום  הוא  אבל  מישהו,  נגד 
גדולים ממך חתמו, אז מה הבעיה שלך? והוא ענה תשובה חזקה מאוד: 
הוא  בנו,  יצחק  את  לעקוד  אבינו  מאברהם  ביקש  הוא  ברוך  "כשהקדוש 
ויאמר  אברהם  את  נסה  'והאלוקים  בעצמו:  אליו  בא 
כשנאמר  בסוף,  אך  בנך...'.  את  נא  קח  אליו... 
מלאך.  זה  את  אמר  הנער',  אל  ידך  תשלח  'אל 
למה בהתחלה זה היה הקדוש ברוך הוא ובסוף 
מלאך? כי בשביל להשאיר אדם בחיים מספיק 
אפילו   - מישהו  לשחוט  בשביל  אבל  מלאך, 
מלאך לא מספיק, צריך את הקדוש ברוך הוא 
לא  מילה  אומר  כשאתה  ובעצמו".  בכבודו 
עלול  שזה  לך  דע  אחר,  לאדם  בקשר  במקום 

לגמור אותו.

לי  הייתה  במוחש.  פעם  זה  את  ראיתי 
שני  שואה,  שרידי  היו  ואחיה  שהיא  משפחה  קרובת 
היחידים שניצלו מכל המשפחה שלהם. לא היו לה ילדים, 

ואבא שלי היה הולך לבקר אותה בכל חג. פעם אחת אבא שלי 
הגיע אליה בשבת חול המועד פסח. היא הגישה לו צ'ולנט ובו 'קישקע' 
לפסח  כשר  וקישקע  לבישולים,  מומחית  הייתה  היא  לפסח.  כשר  מיוחד 
לאבי:  אמרה  אמי  כשיצאנו,  הסעודה,  אחרי  גדולה.  למומחיות  נחשב 
"איך אכלת את הקישקע? לא ראית שהיו בו חוטים?". באותם ימים, חוטי 
ויכול להיות שהעמילן שהיה בחוטים לא  התפירה היו נמשחים בעמילן, 
כשר לפסח, ואבא שלי אכל חמץ! אבי ענה: "האמת שראיתי. אבל עשיתי 
זה  לפסח  כשר  לא  שאולי  עמילן  בהם  יש  שאולי  תפירה  חוטי   – חשבון 
הידור שלא בטוח שצריך לחשוש לו, החומרה הזאת לא נחשבת לעומת 
מילה קשה שאגיד לדודה. מוטב להחמיר לא להלבין פני אדם מאשר לא 

לאכול עמילן מחוטים...".

אתם יודעים מה עיקר הבעיה? שרוב האנשים מחמירים 
במצוות שבין אדם למקום ומוכנים להקל במצוות שבין 
עד  אמיתית  כך  כל  תשובה  הנה  זה?  ולמה  לחברו.  אדם 
דואג  לחברו,  אדם  בין  מחמיר  כשאדם  אותה:  לשמוע  שקשה 
לכל אחד, נזהר לכבד את כולם, לא נוסף לו מכך אגו, הוא נהיה 'ביטול 
במציאות'. אבל אם אדם מחמיר בעיקר בין אדם למקום, הוא יוצא דווקא 

עם אגו גדול יותר: "אוהו, אני כזה מחמיר...".

לתופעה הזו יש הסבר נוסף – דקדוק וחומרה נובעים מגבורה ודין, ואילו 
מצוות בין אדם לחברו מבוססות על חסד. להחמיר בענייני חסד זה תרתי 
דסתרי. דקדוקים שייכים לעניינים של גבורה, ולכן 'לא מתחבר' לנו לדקדק 
בחסד, זו לא אותה תנועה בנפש. ההנחה הזו כמובן איננה מדויקת, בהחלט 
יש מה לדייק ולדקדק בחסד, לדוגמה: לחשוב איך השני מרגיש בעקבות 

החסד שלי.

התהלים  כל  "אמירת  מברכין':  ל'שבת  תקנות  שתי  קבע  הריי"צ  הרבי 
כן  אבל  התהלים',  כל  אמירת  'יום  נאמר  לא  התוועדות".  יום  בהשכמה. 
נאמר 'יום התוועדות'. זה אמור להיות יום שלם של התוועדות. בפועל, רוב 
החסידים מקפידים יותר על אמירת תהלים, מחמירים בין אדם למקום. אבל 

להתוועד זה בין אדם לחברו, ואנשים לא רואים את הצורך שבזה.

בעבר, אנשים היו מדברים בהתוועדות בחריפות זה לזה, 
כחלק מההתעוררות הכללית, עד שהרבי הריי"צ הפסיק 

לא  בסיטואציות  החלטות  ולקבל  להתמודד  מהצורך  להימלט  נצליח  לא 
פתירות < למה קל יותר להחמיר בכשרות ולהדר בתפילה מלחייך אל הזולת? 
< ה'קישקע' בפסח, האמריקאי שהפתיע, משפחת 16 הילדים והסירוב לחתום 

על החרם – סיפורים קטנים על עבודת הבירורים

ישמעאל
  עדיף

הרב חיים שלום דייטש



מכתב  כתב  הוא  זה.  את 
"הייתי  סיפר:  ובו  לחסידים 
זריקה.  לי  ונתנו  רפואה  בבית 
לפני שהזריקו, ניקו לי את המקום 
מדוע,  שאלתי  חיטוי.  חומר  עם 
החיידקים.  את  להסיר  נועד  שזה  ואמרו 
'אפילו אם התרופה תסייע לך, אם ייכנסו חיידקים הם עלולים להזיק יותר 
משהתרופה תועיל'. חשבתי לעצמי איזו הוראה אפשר ללמוד מכך בעבודת 
ה', וההוראה היא שאמנם, לפעמים צריך לתת למישהו דקירה־תוכחה, אבל 
אם בדקירה הזו יחדור איזה לכלוך, חיידק קטן כמו כעס, טון גבוה או לא 

מכבד – זה יקלקל יותר משיועיל".

אני זוכר שכשהייתי ילד, בשבת אחת דפק מישהו 
לאכול  אפשר  שכאן  ששמע  ואמר  ביתנו,  בדלת 
אלינו.  אותו  והפנו  ושאל,  ברחוב  הלך  הוא  שבת.  סעודת 
הוא היה אמריקאי ודיבר אנגלית, ואבא שלי, שידע מעט מאוד 
אנגלית תיקשר אתו בעיקר דרך חביבות ומאור פנים. בסוף הערב 
אבא ליווה אותו החוצה וכשחזר הוא סיפר לי: "אתה יודע מה 
האדם הזה סיפר לי עכשיו? כשהוא היה בחור באמריקה, אבא 
שלו גער בו וצעק עליו פעם באיזה עניין שקשור בקיום המצוות, 
ומאז יש לו שנאה לכל היהדות וליהודים שומרי יהדות. הוא ברח 
מאבא שלו וברח מהיהדות, הוא לא יכול לעמוד במחיצתם! הוא 
אמר לי: 'דע לך שבכך שקיבלת אותי כך, בפנים מאירות, אני 

חוזר בי מכל השנאה הזאת'".

תראו כמה זה רגיש. זה דבר מקובל שאב אומר 
לבנו הערות, הוא הרי בטוח שזה תפקידו, ובכל זאת 
הבן הזה ברח כל עוד נפשו בו. ואבא שלי, שאפילו את השפה לא 

ידע, שינה את כל המציאות הזאת בזכות החביבות.

יודעים מתי לדבר בקשיחות ומתי  פעם שאל אותי מישהו איך 
ברכות. לא ידעתי מה לענות, אך לאחר כמה זמן למדנו מאמר 
דא"ח'  עם  ב'סידור  תשובה.  מצאתי  ושם  הזקן  האדמו"ר  של 
זה  מה  עשו.  יצא  ומיצחק  ישמעאל,  יצא  מאברהם  כך:  כתוב 
ומגבורה  דקליפה,  חסד  לצאת  יכול  דקדושה  שמחסד  אומר? 
דקדושה יכול לצאת גבורה דקליפה, כמו עשו שעליו נאמר "על 
חרבך תחיה". איפה הבעיה גדולה יותר? האדמו"ר הזקן מסביר 

שמחסד אפשר להחזיר חזרה, ומגבורה קשה הרבה יותר.

איך זה מתבטא בדור שלנו? אם יש לך ספק אם לפנק יותר את 
הילדים, לדבר אתם רכות, או להפך, להיות קשוח ולא לתת להם 
היגיון  יש  מדי,  מפונקים  ייצאו  שלא  כדי  רוצים  שהם  מה  את 
אפשר  שמחסד  אומר  הזקן  האדמו"ר  ולכאן.  לכאן 
צעקה  צעקת  אם  לא.  מגבורה  חזרה,  להחזיר 
נתת  ואם  החיים.  כל  זה  את  לך  יזכרו  מיותרת, 
זה כל החיים? את  יזכרו לך את  פינוק מיותר? אז מה אם 

הבעיה שבזה תמיד אפשר לתקן.

הדור שלנו הרבה יותר רגיש מדורות אחרים. לא 
רק דור – שמתי לב שכל שנה אנשים נהיים יותר 
ככל שהרגישות גדלה, העדינות צריכה לגדול. ולא  רגישים. 
רק כלפי הילדים, גם אנחנו המבוגרים זקוקים לכך. הרב שכטר 
הוא מקובל גדול מישיבת 'שער השמים', פסיכולוג בחסד למרות 
שלא למד באוניברסיטה. הוא אומר שהדבר הכי חשוב בחינוך 
הדברים  שאר  כל  בבית.  עצמם  עם  טוב  ירגישו  שהילדים  הוא 
באים ממילא. לכן הוא אומר להורים שלא ידברו עם הילדים על 
ירגישו  שלהם  שהילדים  לכך  שידאגו  רק  אלא  מצוות,  שמירת 
טובים ואהובים. הוא מביא דוגמה מאחותו שיש לה שישה־עשר 
ילדים, כולם תלמידי חכמים. ההורים אף פעם לא חינכו, רק דאגו 
שהילדים ירגישו טוב בבית. אבל אם הילד לא מרגיש טוב בבית, 

זו רק סיבה בשבילו לעשות ההפך. נשארת צלקת לכל החיים.

'עבודת הבירורים' היא עבודה גדולה של הפרדת הטוב מהרע, 
והיא שייכת בכל מקום ולכל אדם. חז"ל אמרו "עשה לך רב", 
ותברור את הטוב  – לך תברר אותם  יהיו לך ספקות  כדי שאם 
עתים  קובע  הכנסת,  לבית  מגיע  כשאדם  בו.  המעורב  מהרע 
'בירורים',  לו  ממתינים  תחנה  בכל   - הביתה  מגיע  או  לתורה 
כלומר סיטואציות מורכבות המעורבות מטוב ורע, ועליו מוטל 
או  בתפילה  זרות  מחשבות  עם  כשמתמודדים  נכון.  להתמודד 

כשמגיעים  הבירורים.  עבודת  זוהי  הכנסת,  בבית  מלפטפט  מתאפקים 
ללימוד – יש כל מיני סברות שגויות, יש קושיות. כשמסלקים את הסברות 
השוטות ופותרים את הקושיות, זוהי עבודת בירורים. אחר כך אדם יוצא 
יותר,  להרוויח  איך  רעיונות  מיני  כל  יש  בירורים.  יש  שם  וגם  לעבודה, 
אבל צריך לברר את ההתנהגות שתהיה ביושר, על פי התורה. ואחרי הכל 
חוזרים הביתה עייפים, ועם האישה והילדים נוצרים חילוקי דעות ומצבים 
מורכבים – ויש לנו את הזכות למלא את שליחותינו ולברר 
שוב ושוב, בכל עת ובכל שעה, את הטוב מהרע, את האור 

מהחושך.
לחיים!



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

 צריך להיות אכפת לי
מהעולם הבא?

חושב  אדם  שכל  אחת,  פשוטות:  סיבות  משתי 
ביותר  הטובה  בצורה  אליו  ומתכונן  עתידו  על 
מאמינים  בני  מאמינים  שאנו  כיוון  שביכולתו. 
היא  הזה  העולם  את  עוזבת  שהנשמה  שלאחר 
מי  לעתיד,  הכנה  כל  כמו  הבא,  לעולם  מגיעה 
שמאמין שהעתיד כולל עולם הבא – מתכונן אליו.

דבר שני וחשוב יותר הוא, שכל העולם הזה הוא רק 
הכנה – פרוזדור, לקראת העיקר הגדול, הטרקלין, 
שהוא העולם הבא. ואם כך הרי זו אווילות ופגיעה 
מתכונן  אינו  אם  כולו  ובעולם  בעצמו  האדם  של 
תהיה  הבא  שבעולם  היא  והתכלית  התכלית,  אל 
שאמרו  כמו  בו.  שלמה  ודבקות  ה'  על  התענגות 
ולא  אכילה  לא  בו  אין   - הבא  "העולם  רבותינו: 
שתייה, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם 
דימוי  ועוד אמרו שאין כל  ונהנין מזיו השכינה". 
וכמו  הבא,  העולם  חיי  טובת  את  לתאר  שיכול 

שאמר הנביא "עין לא ראתה אלוקים זולתך".

חייגו והזמינו: 8510*
בר המים ’נועם 1‘, לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל 

השבוע, לכתחילה וללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

חסכוני בחשמלמנגנון בטיחות ילדים חדש! מגוון צבעים עד 40 כוסות מים רותחים בשבת

מיםחמים/קרים

חדש ובלעדי!

מה תשתו השבת?
מצטרפים לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור עם בר המים 'נועם 1'

ונהנים ממים חמים וקרים למהדרין מן המהדרין

למה אסור לנשים 
ללבוש בגדי גברים 

ולהיפך?
החינוך:  ספר  כתב  זו  מצווה  טעם  על 
"שאלוקינו שונא זימה, כלומר, שלאהבתנו 
]=מרוב אהבתו אותנו[ הרחיקנו מן הזימה, 
האדם  לב  ויקח  ביותר  מכוער  דבר  שהוא 
לדרך  רצויה  ומחשבה  טובה  מדרך  ומדיחו 
כי אם  ואין ספק  רעה ומחשבה של שטות, 
יהיו מלבושי האנשים והנשים שווים יתערבו 

אלו עם אלו תמיד ומלאה הארץ זימה".

החברה  סדרי  על  מדבריו  ללמוד  נכון 
כמה  עד  לצערנו,  רואים,  ואנו  הראויים, 
אף  לנזקים.  לגרום  עלולה  שתערובת 
שהמארג החברתי השתנה לבלי הכר ובכמה 
עניינים התחשבו בכך הפוסקים, יסוד הדבר 
לא השתנה – שאלוקינו שונא זימה, ומגודל 
בדרכים  לנהוג  אותנו  הדריך  אלינו  אהבתו 

המרחיקות אותנו מכך.

 מה עונים לחבר בצבא שלא הניח 
תפילין מעולם, ואומר שאם אסביר 

לו – הוא יניח?
עם  יצא  נורא,  בסבל  ומעונה  משועבד  שהיה  לאחר 
נשמעו  שלא  ובמופתים  באותות  ממצרים  ישראל 
לעם  לו  הוא  ברוך  הקדוש  אותנו  לקח  ואז  מעולם, 
לנו  נתן  באותה שעה  ישראל".  בכורי  "בני  לנו  ואמר 
אות לאותה בכורה, וזה תוכן שתי הפרשיות הראשונות 
גם  הדורות,  בכל  האות  אותנו  ליווה  מאז  בתפילין. 

בצרות קשות ואיומות.

"שמע  ואומרים  באמונה  חיינו  את  מנהלים  כשאנו 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" - פסוק שליווה את אבותינו 
בכל דרכיהם ואפילו בכבשני הגזים על אדמת אירופה 
- ודבקים במצוותיו, הקשר הזה הוא האות והפאר של 

האומה הישראלית בכל דרכיה.

גם אם חברך ידחה את דבריך, נשמתו בוודאי מקשיבה 
הם  זה,  ברגע  הדברים  יפעלו  לא  אם  וגם  ושמחה, 
ייכנסו בעומק הלב ויפעלו את פעולתם. ועתידות כל 
ואף אתה תורם  ביעקב",  הנשמות להיות "שבי פשע 

את חלקך בעניין זה. אשריך!

הפצה ראשית

www.dshir.co.il
 להזמנות מרוכזות, חנויות ומוסדות:

077-3220338 | 050-4249300

התחנה המרכזית, ירושלים

תהיו שניה רציניים...
בואו לגלות את סודו של פורים בספר החדש בסדרת "ענייני דיומא",

בעריכה מאירה ובהגשה מרתקת.


