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עמוד 3

הלוואי נאמין 
שאנחנו שווים, 

שאנחנו אהובים, 
שאין גבול 

לחשיבות של 
הקיום שלנו, שה' 

יתברך מאמין 
בנו ביג טיים ומי 
אנחנו שנחליט 

אחרת?

חנן בן ארי

בגלל 
הקירבה 

למרכז
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הקהילה
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המחיר 

האטרקטיבי
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430 דונם 
שטחים ירוקים 

מגוון 
פתרונות דיור

קהילה דתית 
איכותית 

מודל 
'הסכם גג' 

ליווי משפטי 
ומקצועי 

נהנים מכוח 
של קבוצה

לסרוגים יש בית חדש

פתוח לכלל הציבור

כי היא סרוגה 
עליכם בול!

מצטרפים 
לקהילת 
כרמי גת

 אני לא טס!
"אם אתה לא טס איתי - 

האטרף של התיכון 
לא יישאר אתך לגיל 
 שלושים, 
מה תעשה?
שאלת השבוע / עמ' 5

אם אתה צדיק 
בעיקר בכך שאתה 
עצלן... כנראה שיש 
פה בעיה 
 נפשי בשאלתי,
הרב יהושע / עמ' 16

יתפוצץ"
המטוס

 בחב"ד תאילנד
לא משעמם לרגע

עמ' 6



מטרת עבודת התפילה בימות החול היא להטעין 
יום  למשך  אותנו  שתחזיק  כך  הבטרייה,  את 
חולין  בענייני  עסוקים  אנחנו  היום  במשך  שלם. 
ומצויים בהתמודדות מתמדת של "סור מרע ועשה 
טוב" ו"בכל דרכיך דעהו". את הכוחות לכך אנו 
מקבלים מהחיבור עם ה' בשעת התפילה המהווה 
תוכן  לכך,  בהתאם  כולו.  היום  לעבודת  הכנה 
התפילה הוא בקשה וגעגוע. אנחנו משתוקקים אל 
ה' שרחוק ממנו בחיי היום יום, וכשאנחנו פוגשים 
אותו, הוא מתגלה אלינו כמו אל אורחים שהגיעו 

מרחוק.

יושבים ראשונה במלכות
לחלוטין.  שונים  והתוכן  המטרה  קודש  בשבת 
השפה היא שפה אחרת, אין מטרה ויעד לתפילה, 
אין ריחוק ולכן גם לא צריך להטעין בטרייה. את 
שתגיע  ההתמודדות  את  תענוג,  מחליף  המתח 
לאחר סיום התפילה מחליף יום ארוך, יום שכולו 
יום שכולו תפילה.  ומנוחה לחיי העולמים,  שבת 
אין עולם הזה, אין געגוע מרחוק, אופי הדביקות 
כשל  אלא  רחוקים  אורחים  כשל  איננו  בתפילה 
בנים המסבים בניחותא על שולחן אביהם. אנחנו 

מתענגים על ה'. 

ואיננו  מטובו  שבעים  אנחנו  המלך,  עם  לנו  כיף 
עסוקים במה יהיה אחר כך. המצב הזה איננו רק 
לחולי  רפואה  אלא  החול,  ימי  של  לצמא  רוויה 
זאת  לומר  אפשר  מהותי.  הוא  השינוי   – האהבה 
הריחוק,  מצער  ונרגעים  מסופקים  רק  איננו  כך: 
אלא משנים סטטוס ונמצאים במקום שבו מעולם 

תחנת  איננה  ניפרד. שבת  לא  ולעולם  נפרדנו  לא 
עולם  אחר,  לעולם  קפיצה  אלא  במרתון,  שתייה 

של שביתה. 

מה שקורה לנשמות
כל הבקשות שלנו? את שלוש עשרה  נעלמו  לאן 
ימי  של  העמידה  תפילת  של  האמצעיות  הברכות 
החול, בהן מפורטים כל צרכינו ומאוויינו, מחליפה 
ברכה אחת ארוכה, שכולה התרפקות על ה', תחינה 
ובקשה להיות איתו בטהרה ובעונג. כשאנחנו בתוך 
משתנה,  שלנו  המושגים  עולם  מלך  של  היכלו 
ואנחנו שוכחים מהצרכים הרגילים השוכנים מטה 
בחיי העולם הזה. הבקשות שלנו בשבת הן רק על 
צרכי הנשמה. הגוף גם הוא בא על סיפוקו באכילה 
ושינה של עונג שבת, אך מתוך הזדהות עם עיקר 

העיקרים: התעלות, דביקות ותפילה. 

"והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא 
כל בשר להשתחוות לפניי" )ישעיהו סו(, ההשתחוויה 
היא ביטול והתעלות, וההתעלות של אדם קשורה 
שכל  מובא  לט(  )פרק  בתניא  שלו.  לתבונה  בעיקר 
נשמות ישראל עולות בשבת מ"גן עדן התחתון", 
שבו עיקר עבודת ה' היא מתוך אהבה ויראה, ל"גן 
עדן העליון", שבו עבודת ה' היא בהבנה ובדעת 
הגורמות לתענוג נפלא, הגבוה עוד יותר מאהבה 
ויראה. מה שקורה לנשמות בגן עדן קורה גם לנו. 
לחכמה  הנפש  מנוחת  של  מעיינות  לנו  נפתחים 
בשעת  יתברך  בגדולתו  להתבונן  ודעת,  בינה 
התפילה, "לאסתכלא ביקרא דמלכא". מעין עולם 

הבא, יום שבת מנוחה.

אל תבוא לבקר
אצל חסידים שהרגילו את עצמם להתפלל באריכות 
מתוך התבוננות, שבת הייתה יום התפילה פשוטו 
כמשמעו. רוב שעות היממה היו סביב התפילה! 
התפילה עצמה נמשכה שעות ארוכות, וזה מלבד 
לימוד חסידות כהכנה אליה, וההתוועדות וסעודת 
השבת כתוצאה ממנה, בהן התפילה הייתה נושא 

השיחה. 

ר'  של  מפיו  שמעתי  אופיינית  אך  קטנה  דוגמה 
ירון דותן מרעננה. הוא התקרב אל החסיד העניו 
ר' אלכסנדר בן־נון )מחבר ספר "תורת הנפש על 
גם הוא ברעננה. בכל פעם  פי חב"ד"( שהתגורר 
ביחד  לומדים  היו  הם  לבקרו,  מגיע  היה  שירון 
ר' אלכסנדר  זה לא היה שייך,  תניא. אבל בשבת 
ביקשו שלא לבוא בשבת, כשבטבעיות הוא הסביר 

שאין לו פנאי, הוא כל היום מתפלל...

מתוך  לתפילה  זוכה  אדם  לפעמים  חול  ביום  גם 
עונג ושקט. ימי חול זכים כאלו נקראו אצל חסידים 

"שבת", שבת של אמצע השבוע. 

רפואה לחולי האהבה

"ִעָּקר ָהִעְנָין ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ְּבַּׁשָּבת משה שילת
הּוא ָהעֶֹנג ֶׁשִּיְתַעֵּנג ַעל ה', ְוֹלא 

ָהֲעבֹוָדה. ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ִּביֵמי ַהחֹול 
ִעָּקר ָהִעְנָין ֶׁשל ַהְּתִפָּלה הּוא... 

ִּבְכֵדי ַלֲעבֹד ֲעבֹוַדת ה' ְּבָכל ַהּיֹום 
ְּבסּור ֵמַרע ַוַעֵׂשה טֹוב"

 )בעל התניא, סידור עם דא"ח, 
מאמר "והיה מדי חודש בחודשו"(

1

גיליון 116

א' אדר ב' תשע"ו 

פרשת פקודי
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

ישיבה היא העישון החדש, 

כך בגשמיות וכך ברוחניות  

 
הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 

המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 
 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

היום, כשכבר כולם מבינים שתשואה משמעותית בטוחה טמונה בשוק הנדל"ן, 

יש לך הזדמנות להרוויח פעמיים - גם לרכוש דירה במחיר נמוך משמעותית 

ממחיר השוק, וגם לחסוך את מס הרכישה בסך 8% ממחיר הדירה! 

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

w w w . b e m u n a . c o . i l

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

"למען ה', שתהיה 

עבודתו רק בשמחה 

בלא שום עצבות 

ודאגה כלל וכלל"

 
מתוך אגרת הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ 

 הרב בן ציון קוק והרב אבנר טוניק

שמחים עם הקדוש ברוך הוא

עמוד 3

עמוד 5

עמוד 2 4
13

לפי 

האדמו"ר 

מרזאל 

"מרבים" 

זה ממש 

יותר מדי

יכול להיות 

 ש-49 אמות 

לא הספיקו 

לו?
השבוע 

בפרויקט 

על דמויות 

המגילה - 
 

 המן 
הרשע 

מן
יס

ע ו
ש

הו
ם: י

רי
ציו

גם אתם יכולים להאיר את העולם באורה של עבודת ה' ותורת החסידות.
הירשמו עכשיו וקבלו כל שבוע חבילה של עלוני "קרוב אליך" עד הבית!

לחלוקה בישיבה, באולפנה, בסניף, בקמפוס או בישוב...
*ההפצה כרוכה בהשתתפות בדמי המשלוח בלבד )אפשר מכספי מעשרות(

פנו אלינו עוד היום במסרון:      052-4061065 )אהרן(
 info@qarov.org       או במייל

רוצים להצטרף למשפחה?
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זרוק! קפוץ! איך אצליח לשמוח? 
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הרב יהושע שפירא

הרב יונתן זקס
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מוותרגם לא  לא נלחם. 

מוזרה...שאלה עלתה לי לאחרונה 

תפילתו הנועזת הכי קרוב. הכי רחוק, 
בספר שמותהעלום ביותר נרמזת בפרק ביותר של משה 

30

8%

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l

11--770000--550000--555555
w w w . b e m u n a . c o . i l

1111 770000 550000 555555555
w w ww w ww w ww w bbbbb eb eb eb eb e m u nm u nm u nm u n a ca ca ca c o io io io io i ll

30
 

15

האדמו"ר זצ"ל בביקור בחברון8מערלוימהאדמו"ר נפרדים

עמ'

פרשת כי תשאי"ז אדר א' תשע"ו גיליון 114

עבודת ה' ברוח חסידית
בס"ד

שאלת
זרוק! קפוץ! איך אצליח לשמוח? 

עמוד 3

??
השבוע

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

הרב יונתן זקס

5

16

4

מוותרגם לא  לא נלחם. 

מוזרה...שאלה עלתה לי לאחרונה 

תפילתו הנועזת הכי קרוב. הכי רחוק, 
בספר שמותהעלום ביותר נרמזת בפרק ביותר של משה 

30

8%

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l

11--770000--550000--555555
w w w . b e m u n a . c o . i l

1111 770000 550000 555555555
w w ww w ww w ww w bbbbb eb eb eb eb e m u nm u nm u nm u n a ca ca ca c o io io io io i ll

30
 

15

האדמו"ר זצ"ל בביקור בחברון8מערלוימהאדמו"ר נפרדים

עמ'

2

פרשת תצווהי' אדר א' תשע"ו גיליון 113

עבודת ה' ברוח חסידית
שאלתבס"ד

להתחתן?עם מי 
עמוד 3

?
השבוע

צבי יחזקאלי

הרב יהושע שפירא

עמ'

כתבה

5

16

6

 צבי 
שמחהעל חוזה הילד שבו חותם עם יחזקאלי 

הדורותבשרשרת אלוקות המשכת אשה היא 

מכין כלים

לפורים  
   גדול 

מפורים
 
 קטן

מתחילים להכין כלים לאור של 

והשבוע:פורים שלושים יום קודם החג
מסירים את המסכה 

 
של אחשוורוש

אומן הזהב 
חיים אודם 
מכין את 
כבר השנהלהשתמש בהם ומתפלל שיוכלו כלי המקדש 

דירה להשקעה ללא מס רכישה! כן, קראת נכון! רק ל-30 משקיעים ורק עד סוף פברואר:
היום, כשכבר כולם מבינים שתשואה משמעותית בטוחה טמונה בשוק הנדל"ן, 

יש לך הזדמנות להרוויח פעמיים - גם לרכוש דירה במחיר נמוך משמעותית 

ממחיר השוק, וגם לחסוך את מס הרכישה בסך 8% ממחיר הדירה! 

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

w w w . b e m u n a . c o . i l

חייגו עכשיו:

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!ללא מס רכישה!  30 דירות בכרמי גת 
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כ"ד אדר א' תשע"ו 

פרשת ויקהל

עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

כמה משפטים של 

זהב על שקלים של 

כסף

עמוד 3

 התוועדות עם  הרב 

חיים שלום דייטש 

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

14

5

16

למה לא 
כדאי להיות 

שקועים 
בעצמנו

 החושך 
שנדחף 
החוצה, 
מהווה סימן 
לאור שעתיד 

להופיע 
בקרוב

בשביל מה 
ה' צריך 
אותנו

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

היום, כשכבר כולם מבינים שתשואה משמעותית בטוחה טמונה בשוק הנדל"ן, 

יש לך הזדמנות להרוויח פעמיים - גם לרכוש דירה במחיר נמוך משמעותית 

ממחיר השוק, וגם לחסוך את מס הרכישה בסך 8% ממחיר הדירה! 

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

w w w . b e m u n a . c o . i l

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 
 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

 אלפי 
בני נוער 

יהודים 
במפגן 
אחדות 
בטיימס 

סקוור 
עמוד 8

פרשת 
 שקלים
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עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

עם ישראל! אין כמותכם בעולם! שנהיה קרובים כל השנה!

מפצחים את עמלק ספק. הוא לא יסתפקאל תיכנס לדו שיח עם אדון 
בהתוועדות עם הרב עדין אבן ישראל 

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | קרוב אליך בפייסבוק | העלון טעון גניזה
לתגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה: info@qarov.org | 054-4530951 לפרסום: 052-4061065



"אני חולה נפש, גאוותן, חוצפן, גבה לב, דרשן 
גבוהה  עצמית  הערכה  בעל  אובססיבי,  צומי 
מנסה  לחשוב,  בלי  לעצמי,  כותב  אני  מידי. 
תוכחה,  כל  שדוחה  ציניקן,  מתוחכם,  להיות 
מנסה להיות מצחיק, אבל לא ממש מצליח..." 

מצאתי  וחצי,   16 בגיל  הזו  הפסקה  את  כתבתי 
אותה מקומטת בתוך קופסת הפלסטיק הגדולה 
שבה אני שומר את כל זיכרונותיי הכתובים מגיל 
הקופסה,  את  פותח  אני  שנים  בכמה  פעם   .14
בכל  עצמי  את  פוגש  בזמן,  מסע  מעין  עושה 
מיני נקודות חיים שכבר הספקתי לשכוח. בפעם 
הוא  הראשון  דברים;  שני  גיליתי  האחרונה 
הדיכאון  העצב,  של  מוסברת  הבלתי  הכמות 
והביקורת העצמית הנוראית שהייתי שרוי בהם 
השני,  הגילוי  שלי.  ההתבגרות  גיל  במהלך 
שדווקא הצליח לעודד אותי, היה רמת הכתיבה 
עצמי.  את  הבעתי  שבה  והמגושמת  הבוסרית 
אם הייתי מקבל היום למייל חומרים של הבחור 
המתוסבך הזה לא הייתי נותן לו יותר מידי סיכוי 
להפוך בעתיד למישהו שעוסק בכתיבה כזו או 
אחרת. לא כולם נולדים אלתרמן, וכישרון טבעי 
נושא  זה  אבל  חמודה.  פתיחה  נקודת  רק  הוא 
בפני עצמו, ברשותכם, אני רוצה לחזור דווקא 
אל הגילוי הראשון שמצאתי בקופסת הפלסטיק 

שלי.

בזמן האחרון אני פוגש הרבה אנשים עצובים. 
מדברים איתי על חיים בלי משמעות, על שנאה 
עצמית, דיכאון שלא נותן לקום מהמיטה בבוקר, 
מחשבות קשות של מאיסה בחיים, ייאוש. הנה 
הודעה שכתבה לי מישהי לא מזמן: "יכול להיות 
שנשמה של אדם תדעך? כמו נר? פשוט תכבה 
לאט... אתה יודע, שכבר נראה שאין שום רגש. 
אין  עצמי..."  את  מאבדת  שאני  מרגישה  אני 
ובטח שלא תהליך טיפולי  לי תשובות ברורות 
להציע. בעיקר אני מנסה להקשיב, מנסה להבין 
באמת, קראו שוב את הפסקה למעלה שכתבתי 
בגיל 16 ותבינו שחיי לא תמיד היו תותים, את 
רוב כיתה י"א העברתי ישן במיטה. לפרקים זה 

היה ממכר. 

יש משהו עצמתי בדיכאון, יש משהו כל כך חזק 
בעצבות שאנחנו לא באמת רוצים לעזוב אותה. 
השירים הכי גדולים נכתבים דווקא ברגעים של 
משבר, הספרים הכי גדולים הם ספרי הטרגדיה, 
האלבום הכי גדול של אביתר הוא הראשון, לא 

ככה? 

הלוואי נדע שזו טעות, הלוואי נדע כמה אנחנו 
נקודה  ועוד  נקודה טובה  מדהימים ומדהימות, 
כמה  עולם,  להאיר  בנו  יש  טוב  כמה  טובה. 
יש  נפנים כמה עצמה  לנו להספיק. הלוואי  יש 
בטוב, בשמחה, בצחוק. הלוואי נאמין שאנחנו 

    קראו דברים 
    שכתבתי בגיל 16 

ותבינו שחיי לא תמיד היו 
תותים, את רוב כיתה י"א 

 העברתי ישן במיטה. 
     לפרקים זה היה 

           ממכר.

חנן בן אריאישית

זיכרונות מגיל 16

לחשיבות  גבול  שאין  אהובים,  שאנחנו  שווים, 
ביג  בנו  מאמין  יתברך  שה'  שלנו,  הקיום  של 
טיים ומי אנחנו שנחליט אחרת? הלוואי נתמלא 
לא  נמות,  ולא  נחיה  הלוואי  אמיתית.  בענווה 

נאבד את עצמנו לדעת, אפילו לא לרגע. 

 

שינוי בקיץ הזה תוביל 
בחייך

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

עוברים להרצליהלוקחים אחריות

נשמח לתאם ביקור בהרצליה, אביטל: 054-3111688
בקרו באתר ובפייסבוק 'גרעין תורני הרצליה'

 עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

דרושים:
אברכים לבית המדרש

מורות ומחנכים לחמ"ד (יסודי ותיכון)
רכזת מרכז חוגים  רכזת קהילה ובש“ל

מלגה גבוהה למתאימים!
bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד



הרב יונתן זקס

ידיעת הייעוד
מדהימים.  דברים  לעשות  יודעים  סמארטפונים 
הניווט  מערכת  'ווייז',  היא  לכך  מצוינת  דוגמה 
אבל  גוגל.  בידי  שנרכשה  הישראלית  השיתופי 
יש דבר אחד שאפילו ווייז אינו יודע לעשות. הוא 
יכול לומר לכם איך להגיע, אבל לא לאן. לאן – 

אתם צריכים להחליט בעצמכם. 

להחליט  יכולים  שאנו  ביותר  החשובה  ההחלטה 
בלי  להגיע.  שואפים  אנחנו  לאן  היא  חיינו  בימי 
תחושה של ייעוד ושל יעד, חֵיינו אובדי דרך. אם 
נגיע  לא  ללכת,  רוצים  אנחנו  לאן  יודעים  איננו 
למחוז חפצנו גם אם ניסע במהירות הבזק. ובכל 
זאת, יש אנשים העוסקים חודשים ארוכים בתכנון 
לתכנון  אחד  יום  ולו  מקדישים  ואינם  חופשה 

חייהם. הם פשוט נותנים לחיים לקרות.

וזה  הדבר נכון באשר ליחיד, וגם באשר לאומה. 
עניינה של פרשתנו. הקדוש ברוך הוא, בפי משה, 
ֵלכּו  ֵתּ ַתי  ֻחֹקּ ְבּ "ִאם  הנוקבת.  הבחירה  את  מעמיד 
ֵמיֶכם  י ִגְשׁ יֶתם ֹאָתם, ְוָנַתִתּ ְמרּו ַוֲעִשׂ ְשׁ ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִתּ
ְריֹו...  ן ִפּ ֶדה ִיֵתּ ׂ ם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָשּ ִעָתּ ְבּ
)ויקרא  ַמֲחִריד"  ְוֵאין  ם  ַכְבֶתּ ּוְשׁ ָאֶרץ  ָבּ לֹום  ָשׁ י  ְוָנַתִתּ
ְולֹא  ִלי  ְמעּו  ִתְשׁ לֹא  "ְוִאם  זאת,  לעומת  ג–ו(.  כו, 

יתחולל  יד(,  )שם,  ה"  ָהֵאֶלּ ְצֹות  ַהִמּ ל  ָכּ ֵאת  ַתֲעׂשּו 
מן  הן  באריכות  כאן  המפורטות  הקללות  אסון. 
של  דיוקנו  במקרא.  ביותר  המבעיתים  התיאורים 

חורבן לאומי נורא.

יכולה  הקללות,  וגם  הברכות  כולה,  הפרשייה 
להתפרש כטבעית וכעל־טבעית. על פי הפרשנות 
בימי  ישראל, לפחות  עם  גורלו של  העל־טבעית, 
נאמנותו  מידת  של  ישירה  תוצאה  היה  המקרא, 

בהיסטוריה,  ושוב  שוב  התערב  אלוקים  לתורה. 
באורח נסי, כדי לגמול טוב על טוב ורע על רע. כל 
שנה של שלווה ושגשוג הייתה פרי שמיעה בקול 

ה'. כך הבינו נביאי ישראל את ההיסטוריה.

אך אפשר להבין את הפרשה גם במישור הטבעי. 
פועלת  האלוקית  ההשגחה  כזו,  קריאה  פי  על 
דרכנו, בתוכנו. בני ישראל בארץ ישראל יהיו תמיד 
וחזקים  גדולים  ובאויבים  באימפריות  מוקפים 
יהיו תלויים בחסדיו המתעתעים  מהם. הם תמיד 
דוגמת  ויציב  קבוע  מים  מקור  בלי  הגשם,  של 
הנילוס, הפרת והחידקל. לפיכך, תמיד ימצאו את 
עצמם תולים עיניהם בשמיים. גם יהודים חילונים 
מבינים זאת לא־פעם; ידוע שבהם דוד בן־גוריון 
צריך  ריאליסט  להיות  כדי  "בישראל,  שאמר, 

להאמין בנסים". 

גם על פי הבנה זו חייו של עם ישראל הם יוצאי 
דופן – אבל יוצאי דופן באופן טבעי. הם נקבעים 
בדבר ה', אבל ה', מבחינה זו, אינו שר ההפתעות 
של ההיסטוריה, אלא מורה המלמד אותנו לחיות 
הנחיות  מערכת  היא  התורה  בו.  שנתברך  באופן 
ספר  מכוון  לכך  החיים.  של  מעצבם  מאת  לחיים 
ברוך  הקדוש  הזמנים  שבראשית  באומרו  הזוהר 
הוא "הסתכל בתורה וברא את העולם". חיים על פי 
התורה פירושם, על פי תפיסה זו, התאמה עצמית 
אם  בייחוד   – שגשוג  לאדם  המאפשרים  לכוחות 

אתם בנים לעם קטן המוקף אויבים.

המיוחד בחברה שהתורה משרטטת הוא שבחברה 
זו כל יחיד חשוב. הצדק צריך להיעשות ולהיראות. 
העשיר אינו יכול לקנות זכויות יתר, והאביון אינו 

מקפידים  הלאומיים  בחגים  זווית.  לקרן  מושלך 
שכולם ישתתפו – ובפרט היתום, הגר והאלמנה. 
לו.  שאין  למי  מוקצה  והיבול  התבואה  מן  חלק 
בהגינות  בשכיריהם  לנהוג  נדרשים  מעסיקים 
וברגישות. אמנם עדיין קיימת עבדות, אבל ליום 
חופש  מאותו  נהנים  העבדים  שבוע  מדי  אחד 
שאדוניהם נהנים ממנו. פירושם של כל אלה הוא 
שלכל אדם יש "מניות" בחברה – ועל כן הוא יהיה 

מוכן, בעת צרה, למסור עליה את נפשו. 

על  ויעד.  ייעוד  יש  הזו  בחברה  מכך,  וחשוב 
הקללות  פרשת  את  השוזרת  המילה  נסבה  זאת 
כפזמון חוזר, "קרי". שבע פעמים מופיעה המילה 
בפרשה, ואלו הן הופעותיה היחידות בתנ"ך כולו. 
 – ֶקִרי  ְבּ י  ִעִמּ ם  ַוֲהַלְכֶתּ ִלי  ְמעּו  ִתְשׁ לֹא  זֹאת  ְבּ "ְוִאם 
ָאִני  ַאף  ֶאְתֶכם  י  ְרִתּ ְוִיַסּ ֶקִרי  ֲחַמת  ַבּ ֶכם  ִעָמּ י  ְוָהַלְכִתּ
שהמילה  סבר  הרמב"ם  אֵתיֶכם".  ַחֹטּ ַעל  ַבע  ֶשׁ
שציטטנו  הפסוקים  משמעות  ל"מקרה".  קשורה 
ומקביליהם, לפי הרמב"ם, היא אפוא "אם תאמינו 
את  אשאיר  במקרה,  מתרחש  לכם  שקורה  שמה 

גורלכם בידי המקרה".

ואם כן, ספר ויקרא חוזר סמוך לסופו אל מילות 
הפתיחה שלו, ומעמיד ברירה גורלית בין קריאה 
לבין קרי; בין מקרא לבין מקרה; בין ראיית החיים 
כמקרה,  ראייתם  לבין  כייעול,  כזימון,  כקריאה, 

כהתרחשות אקראית חסרת משמעות. 

זוהי התובנה המיוחדת שהיהודים הביאו לעולם. 
להבדיל מהעמים האחרים בזמנם, ומהאתיאיסטים 
בעולם  שולט  שהמקרה  האמינו  לא  הם  בזמננו, 
לבדו. האם היה זה מקרה ותו לא שתנודה אקראית 
בשדה הקוונטי חוללה את המפץ הגדול והביאה 
את היקום לידי קיום? רק במקרה התארגן היקום 
המתמטיים  הקבועים  ששת  לכל  בהתאם  כולו 
הלכת  וכוכבי  הכוכבים  להיווצרות  החיוניים 
רק  חיים?  להופעת  הנחוצים  הכימיים  והיסודות 
במקרה נוצרו חיים מחומר דומם? רק מקרה הוא 
שהתקיימו  החיים  צורות  מיליון  מאה  כל  שבין 
הומו  אחת,  רק  יש  הארץ  בכדור  ושמתקיימות 

ספיינס, המסוגלת לשאול "למה"?

עצמה.  את  סותרת  אינה  כמקרה  העולם  תפיסת 
היא מתיישבת עם כל הידע המדעי שיש לנו כיום, 
ואולי עם כל הידע המדעי שיהיה לנו אי פעם. זהו 
העולם כקרי. אנשים רבים חושבים בצורה הזו. כך 
היה תמיד. על פי התפיסה הזו אין שום "ָלמה", לא 
לעמים ולא ליחידים. החיים פשוט קורים. אנחנו 

כאן במקרה. היהודים האמינו אחרת. 

האנשים המשנים את העולם הם אלה המאמינים 
שלחיים יש תכלית, כיוון, ייעוד. הם יודעים לאן 
במקרה  להשיג.  רוצים  הם  ומה  ללכת  רוצים  הם 
של היהדות, תכלית זו ברורה: ליצור בלב הישימון 
האנושי נווה מדבר המוכיח שחופש וסדר יכולים 
חברת  לקיים  שאפשר  חדא,  בצוותא  להתקיים 
מופת של דאגה לחלשים ועזרה לנזקקים, שתיתכן 
חברה שבניה ענווים דיים לייחס את הצלחותיהם 
שבו  מקום  לעצמם,  כישלונותיהם  ואת  לאלוקים 
מוקירים את החיים, באשר הם מתנת הא־ל,  אנו 

ומשתדלים בכל כוחנו לעשותם קדושים.

מאתנו  נדרשת  הזה  המופת  את  לקיים  כדי  אולם 
בפי  זו הבחירה שה',  ייעוד משותף.  תחושה של 
או  מקרא  ישראל.  בני  בפני  העמיד  נביאו,  משה 
מקרה? האם החיים סתם קורים, או שהם קריאה 

מאלוקים? 
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אל תביט אחריך נוע קדימה
 הרב נתנאל אלישיב

 ר"מ במכינה הישיבתית 'בני דוד' עלי 
ומנהל מכון בניין התורה

כהלכה  להשיב  מנת   על 
צורך  יש  הזאת  השאלה  על 
בספר, אולי בכמה, אבל ניתן 
כיוונים  כמה  לפחות  לתת 

כלליים:

על  להישען  להפסיק֑ 
אולי  עכשיו  אחרים.  עד 
תפסת את הסוגיה של עבודת 
ה' כבעיה של אחרים – ההורים, המדריך בתנועת 
הנוער, הרב בישיבה. עכשיו הגיע הזמן להתבגר 
אחריות,  תיקח  לא  אם  שלך.  עניין  שזה  ולהבין 
אף אחד לא ינסה לשכנע ו"לחזק" אותך, כדברי 

הלל: "אם אין אני לי – מי לי".

החול  בחיי  עולם  של  ריבונו  את  לפגוש 
והשגרה. אין מה לעשות, בגיל הזה רוב שעותיך 
יוקדשו ללימוד מקצוע, השתלבות בשוק העבודה 
את  לפגוש  תתרגל  לא  אם  משפחה.  חיי  וניהול 
זכור  תיחלש.  אמונתך  הללו,  החיים  במעגלי  ה' 
לבנות  נועדו  הקודש  לעולם  שהקדשת  שהשנים 

בך את היכולת לעבוד את ה' גם בעולם החול.

לא  שלעולם  דברים  שיש  זה  עם  להשלים 
שעל  בטוח  היית  יותר  מוקדמים  תבין. בגילאים 
וברורה.  משמעית  חד  תשובה  יש  שאלה  כל 
עכשיו הזמן להבין שכשם שהבורא הוא גדול, כך 
גם בריאתו. הפלא הוא לא שאיננו מבינים הכול, 

אלא שבתוך כל הגודל הזה זכינו להבין משהו.

להשתייך לקהילה. מה שהחזיק את העם היהודי 
עם הראש מעל למים במשך אלפיים שנות גלות 
לשוב  זכינו  גווניהם.  לכל  הקהילה  חיי  היה 
לחבורה  להשתייך  חשוב  עדיין  אבל  לארצנו, 

שנותנת לעבודת ה' את המקום הראוי לה.

הטעות  הנמוכה. אולי  האש  סוד  את  ללמוד 
הניסיון  היא  במטבח  גברים  של  ביותר  הנפוצה 
לקצר את זמן הבישול באמצעות הגברת עוצמת 
האש  דווקא  זו  באמת  אותנו  שבונה  מה  האש. 
של  הקבועות  אך  הקטנות  הנגיעות  הנמוכה, 
תפילה זכה, אמונה טהורה והכרת הטוב להשי"ת, 
לבני משפחתך ולחבריך. במקום להתאכזב מכך 
שכבר אינך זוכה ל"אורות גבוהים", למד להפיק 
סיפוק ועידוד מן האורות הקטנים הפזורים לכל 

אורך הדרך.

הבט לאחור וצא מאזור הנוחות
הרב מומי פאלוך

ר"מ בישיבת ההסדר 'אורות שאול' רעננה

אני מצטער.

או  בישיבה  לימודים  שנות 
להטעות  עלולים  במדרשה 
הזמן  שזה  במחשבה 
והלמידה,  הטירונות  של 
מיישמים  החיים  ובהמשך 

ושומרים על ה"קיים".

אני  כלומר  מצטער,  אני 
מחפש להיות צעיר )כמו "מצטיין"(. ההתבגרות 
לישיבה,  שמחוץ  האמיתיים"  ב"חיים  האישית 
אך  ברוכים,  ועומק  רצינות  התמדה,  מולידה 
של  מתמדת  לתנועה  אנו  מוזמנים  לצידם 

הצטערות והמשך חיפוש וגילוי.

להתבונן  לימדו  ה'מגיד'  כי  סיפר  זושא  רבי 
ה'.  בעבודת  דרכים  ממנו  וללמוד  בתינוק 
פי  על  כך  ילדים,  של  יומם  בשגרת  התבוננות 
בשמחה,  תמיד  בשניים:  מאופיינת  המגיד, 

ובתנועה. נתרגם את הדברים לעולמנו:

להמשיך  מבקש  ילד   – ודי"  אחת  פעם  "עוד 
לֵנצח את חוויית ההנאה הרגעית שלו. להמשיך 
להיזכר  אחד  כל  נשוב  די.  בלי  עד  להתנדנד 
בלימוד  שלנו  והמעוררים  במקומות המהנים 
היינו  כאשר  פנימית,  ובעבודה  עיוני,  תורה 
בישיבה או קרובים למשפיע רוחני. נחזור אליהם 
ממש בלי לבקש תכלית, אלא להיות בהם ל'נצח'.

ילדים   – הפתעה"  לך  יש  העיניים,  את  "עצום 
והתנסויות  הפתעות  מתיש(  )באופן  מבקשים 
קסם,  מליאת  היא  הראשונה  הפעם  חדשות. 
הגילוי  הוא  מפעים  מרטיט.  רושם  ומשאירה 
מקום  או  למדני־הלכתי,  חידוש  של  הראשון 

תפילה מעורר.

הילד  את  בתוכנו  לזהות  פירושו  להצטער 
מעניין,  שיעור  לחפש  ולצאת  רעננות,  שמבקש 
חברותא בנושא לא מוכר, או דרך חדשה בעבודת 
התפילה, העיקר שיהיה חדש, ופתח יציאה מאזור 
הנוחות. וכבר הזהיר רבי נחמן בחומרה רבה, לא 

להיות זקן!

 

 

בחרדת קודש נוחתים לגשמיות
הרב חיים הבר

שליח חב"ד בבאר שבע ועורך "בסוד הפרשה"

במעבר  מדובר  לא  למעשה, 
במעבר  אלא  גילאים,  בין 
מהרוחני   – עולמות  שני  בין 
אל הגשמי. חסידים אמרו כי 
הנשמה יורדת לגוף פעמיים: 

בלידה ובנישואין.

לחיות  אפשר  הנעורים,  בגיל 
חיים רוחניים. להגות בתורה 
הנישואין  המן.  אוכלי  כמו  גשמיות,  טרדות  בלי 
לפרנסה,  לדאוג  יש  צווארו".  על  "ריחיים  הם 
למשפחה  זמן  להקדיש  טיטולים,  להחליף 
וכדומה. העיסוק בגשמיות לא מותיר הרבה פנאי, 

בזמן ובנפש, לרוחניות.

היא  ה'"  עבודת  את  מבגרים  "איך  השאלה 
בחיים  ה'  את  לעבוד  אפשר  איך  השאלה: 

הגשמיים?

חסידות  ה'.  אחדות  מילים:  בשתי  התשובה 
כי "ה' אחד" פירושו – שהכל אלוקות,  מלמדת 

ואלוקות היא הכל: גשמיות ורוחניות כאחד.

הצדדים  שגם  פירושה  מבוגרת  ה'  עבודת 
הגשמיים הם חלק מעבודת ה', "כל מעשיך לשם 
שמים". ללכת לעבודה זו עבודת ה', להקדיש זמן 
וכדומה. אתה עושה את  זו עבודת ה'  למשפחה 
אלוקית  שליחות  תחושת  מתוך  הללו  הפעולות 

ובהתאם להלכה.

שהיה  משיקגו,  ווייס  איירה  ד"ר  הקרדיולוג 
הרבי  את  שאל  מליובאוויטש,  הרבי  של  רופאו 
הרבי  והמשפחה?  העבודה  בין  לתמרן  כיצד 
יום, אני מקדיש משך זמן לשוחח  השיב: "בכל 
בחרדת  הללו  לדקות  מתייחס  ואני  הרבנית,  עם 
אני מתפלל מבלי להתעסק  בו  לזמן  קודש, כמו 

בשום דבר אחר".

להקדיש זמן איכות לאשה, אין בכך חידוש. אך 
מעבודת  וכחלק  שליחות  בתחושת  זאת  לעשות 

ה' – זה החידוש!

שאלה:
 איך מבַגרים את עבודת ה', 

       מעבודה של גיל שש עשרה 
                        לעבודה של גיל שלושים?

לעילוי נשמת מאיר )מיש( אלימלך ז"ל 

1-700-500-777www.tzurba.com

מאות קהילות לומדות צורבא.
פתחו גם אתם שיעור

הלכה למעשה!



שיעור מספר 2: 

מי כאן המומחה?
אתה  בבית(  אשתך  מול  )או  בעבודה  לחכות.  למדנו  כולנו 
יושב ומחכה שהבוס יגיד לך מה לעשות. בתחום הכלכלי או 
המשפחתי אנו דוחים תכניות לצמיחה עד שמומחה יגיד לנו 
איך וכיצד להתנהל. במדינה שלנו כולם רוטנים מול המרקע 
ישראל  עם  ובכלל  משהו.  יעשה  הביטחון  ששר  ומחכים 
מומחה בלצפות ולהמתין באפס מעשה – עד שיבוא המשיח.

העיקרית  המומחיות  ־  וליועצים  למומחים  הכבוד  כל  עם 
שיכולה לעזור לנו בחיים היא רק המומחיות הטמונה בכל 
אחד מאתנו. ברוב המקרים כל עצה שיגידו לנו כיצד לפעול 

בחיים תהיה לרוב לא נכונה ולא תצליח במבחן התוצאה. 

אפשר  אי  המוטיבציה.  ברמת  וגם  הידע  ברמת  גם  נכון  זה 
את  גילה  לא  בעצמו  הוא  אם  להצלחה  אדם  בן  להוביל 
המוטיבציה לפעולה. זה צריך לבוא ממנו. ורק ממנו. משפט 
היסוד של ארגון האימון הבינלאומי אומר: "המתאמן הוא 
המומחה לחייו ולעבודתו. הוא יצירתי, בעל תושייה ושלם". 
משפט זה מבדיל את המאמן מן היועץ. הוא אומר את הדבר 
הבא: אל תייעץ לאדם שמולך. רק תקשיב, תשאל אותו את 
השאלות הנכונות – והמומחיות כמו גם התושייה והאנרגיה 
לשינוי  סיכוי  ,יש  כך  ורק  וכך,  מאליהן.  תפרוצנה  לעשייה 

הנכון ובר־הקיימא להתממש.

עוצמת  את  לגלות  פעם  כל  מופתע  אני  כמאמן  בעבודתי 
המידע הפנימי המונחת במוחו של היושב מולי. אפילו אם 
ובטלן  כרוני  שינוי  לסרבן  יידמה  הוא  שטחית  בהסתכלות 
עם  )ואותו(  אותך  יפתיע  הוא  טובה  שיחה  במהלך  מועד, 
פירוט של עולם שלם פנימי שנמצא כל הזמן אצלו בפנים. 
הוא יידע למה הוא נמנע עד כה מעשייה, אילו תחומי עשייה 
יעשו אותו למסופק ולמאושר ומה יגרום לו מוטיבציה לקום 

ו"ולעוף על עצמו" בלי לעצור.

"אין  האימון.  עולם  של  חידוש  אינה  העצמית  המומחיות 
הדבר תלוי אלא בי" – אמר אלעזר בן דורדיא בסיפור הגמרא 
התורה  מצוות  שכל  כך  על  הרבה  דיברה  החסידות  הנודע. 
כוח  את  ולגלות  לעורר  מכוונות  בעצם  החיצוני  שבמעשה 
ִרי  ָשׂ הנשמה העצמי שבטבע, בסוד הפסוק מספר איוב "ּוִמְבּ

 ." ֶאֱחֶזה ֱא־לֹוַהּ

גם תפקיד הצדיק אינו לעשות במקומך את העבודה - אלא 
לעורר את היחידה שבנפשך לפעול בעצמה. 

הרבי  עם  פגישה  מתאר  הוא  אבנר  יהודה  מר  של  ביומן 
כמנהיג:  תפקידו  את  הרבי  בפגישה המשיל  מליובאוויטש. 
"מה הופך את השעווה והפתילה – לנר? כשאתה מקרב את 
האש ומצית בהם את הלהבה או־ אז, הנר הופך לאור וממלא 
נשמות  להצית  לעשות:  מנסה  שאני  מה  זה  תפקידו...  את 

באורה של התורה".

העז בעל המעשה ושאל את הרבי: "את הנר שלי, האם הרבי 
כבר הצית?" "לא" ־ השיב הרבי ־ "הענקתי לך את הגפרור. 

זה תלוי רק בך. רק אתה תוכל להבעיר את הנר."

אז מה עושים תכל'ס? 
"תרגיל המומחה הפנימי": בחרו תחום חיים החשוב לכם 
קווים  כמה  ממנו  מתחו  הדף.  במרכז  בעיגול  אותו  ורשמו 
רוצים  שהייתם  תוצאה  קו  כל  בקצה  חופשי  באופן  ורשמו 
תוצאה  כל  שיותר.  כמה  רשמו  התחום.  באותו  בחייכם 
שיצאה – הקיפו בעיגול וכתבו לצדה משימות שאתם יודעים 
יביא לכם את מימוש התוצאה המוקפת בעיגול.  שמימושן 

במהירות תגלו עד כמה אתם יודעים מה נכון עבורכם.

אימון שבועי עם רן שריד
      תאמין,
      בחייך!

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

למה אתה כועס?
לי  ומספרים  בבנגקוק  חב"ד  לבית  מטיילים  כמה  נכנסים  אחד  יום 
צועק  ערום,  כמעט  ברחוב  שמסתובב  ישראלי  בחור  על  בדאגה 
אותו  לעצור  כבר כמה שוטרים שמנסים  עומדים במקום  ומשתולל. 
ב'חומרים  שהשתמש  במישהו  שמדובר  מיד  הבנתי  מצליחים.  ולא 
הצלחתי  הבחור.  עמד  שבו  לרחוב  איתם  יחד  והלכתי  מסוימים', 
לשכנע את השוטרים לתת לי לטפל בו ולקחתי אותו איתי לבית חב"ד.

הבחור היה במצב נפשי מאוד קשה. יצרתי קשר עם ההורים, הסתבר 
ששניהם מבוגרים ולא בדיוק במצב שמאפשר להם לבוא לאסוף אותו. 
הם ביקשו שאעשה כל מה שאוכל כדי לשלוח אותו לארץ בהקדם, 
לקחתי את הבחור לרופא מקומי שייתן לו תרופות הרגעה באופן זמני 

עד להגעתו ארצה, והתחלתי לשכנע את הבחור שייסע לארץ. 

כמעט שבועיים הבחור שהה אצלנו. היו אלו שבועיים לא קלים בכלל, 
ובסופו של דבר הבחור התרצה לחזור לארץ. שמחתי מאוד שסוף סוף 
נוכל לשלוח אותו, ביקשתי מכמה ישראלים שהיו על הטיסה באותו 
לי  נתן  ונסעתי אתו לשדה התעופה. המנהל  אליו  לב  לילה שישימו 
לעלות יחד איתו למטוס כדי לוודא שהוא יושב והכל בסדר, אחריו 

עלו כל הנוסעים.

קצת לפני ההמראה התחלתי ללכת לכיוון הדלת כדי לצאת מהמטוס, 
הבחור קרא לי ואמר: "אם אתה לא טס איתי אני לא טס. אם אתה יורד 

מהמטוס - המטוס יתפוצץ בדרך ואני לא מוכן לנסוע". 

בלית ברירה אמרתי לו שאני פשוט עובר למחלקת עסקים, אבל אני 
איתו על המטוס. זה הרגיע אותו ואכן עברתי למחלקת עסקים ומשם 
יצאתי מהמטוס. חשבתי שבזה הגיע העניין לסיומו, ועשיתי את דרכי 
לעבר היציאה משדה התעופה, כדי לחזור הביתה למשפחתי שכמעט 
שומע  אני  היציאה  לפני  ממש  האלו.  הקשים  בשבועיים  ראיתי  לא 

צעקה מאחורי "כבוד הרב!". 

הסתובבתי וראיתי את אחד המאבטחים הישראלים קורא לי: "הבחור 
שהבאת עושה בעיות, והמנהל מבקש שתחזור פנימה". חזרתי בריצה 
לכיוון המטוס, הבחור עמד בחוץ יחד עם הטייס והמנהל. הוא הסתכל 
עלי וצעק לי: "שקרן! שיקרת לי שאתה איתי על המטוס! אתה לא 
מבין שבלעדיך המטוס לא יצליח להגיע לארץ?". ניסיתי להסביר לו 
שאני ממש מתנצל אבל אין ברירה והוא חייב לעלות לטיסה ולהגיע 
מעדיפים  שהם  לי  אמרו  והמנהל  הטייס  אבל  טיפול,  לקבל  לארץ 

שהוא לא יעלה כי הם חוששים שיהיו בעיות בטיסה. 

לא נותרה לי ברירה. לקחתי אותו איתי בחזרה. ישבנו במונית בשקט 
ואצטרך לבלות  רועם, כשאני מאוכזב מאוד מכך שהסיפור ממשיך 
ואמר: "למה  נסיעה הוא הסתכל עלי  כדי  זמני עם הבחור. תוך  את 
אתה כועס עלי, אתה היית עולה על מטוס שיש בו סכנה? אתה לא 
מבין שהמטוס עמד להתפוצץ?". השאלה התמימה הזו נתנה לי להבין 
רואה  נמצא, הוא באמת  שהבחור באמת לא אשם. במצב שבו הוא 
את זה כמציאות אמתית. המטוס עומד להתפוצץ ולמה שאכעס עליו. 
אמרתי לו מיד שאני ממש מבין אותו ולא כועס. למחרת ההורים שלחו 

רופא שהגיע ולקח אותו הביתה.

סיפרתי את כל זה כדי לסכם את התובנה החזקה שלמדתי מהסיפור 
ממשהו  מאוכזבים  או  מישהו  על  כועסים  אנחנו  רבות  פעמים  הזה. 
האדם  את  להבין  לנסות  כדאי  שכועסים  שלפני  למדתי  אני  שקורה. 
ברוב  הדברים.  פני  את  רואה  הוא  ואיך  בראש  לו  עובר  מה  שמולי, 

המקרים נגלה שבאמת אין סיבה לכעס או אכזבה.

 הוא מסתכל עלי וצועק לי: 
"שקרן! שיקרת לי שאתה איתי על המטוס!"
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בעבודת ה’

הרב איתמר אלדר

אמונה בדור של ספקנות – 
 מהדעת אל הכתר:

על פי ר’ נחמן מברסלב

הרב חיים סבתו

מסילת ישרים

הרב דניאל הכהן 
סטבסקי

עבודה זו תפילה

הרב אוהד תירוש

תחום שבת

הרב מיכי יוספי

חברות התבודדות 
ויצירה

 הרב
אהרלה הראל

מכוונים גבוה – כוונת 
האכילה כעבודת ה‘

הרב יצחק דוד 
גרוסמן

אהבת ישראל

הרב דב זינגר

תפילה -חסידים 
הראשונים היו 

שוהים

הרבנית טובה בזק

“תהום אל תהום קורא“ – 
להמליכו וליחדו בתהומות 

ה“לא מודע“ שבנפש

הרב בן ציון 
אלגאזי

 המחלוקת
בהלכה ובאגדה

11:30-12:30

13:30-14:30

15:00-16:00

16:30-17:30

18:10

18:40-20:10

הרב אליעזר 
קשתיאל

 ברכת התורה
שער לאהבת ה’

הרב יוני לביא

אורות באפילה

הרב אורי שרקי

 תפילה -
מה ההגיון בה?

עדן הראל

לחזור בתשובה

הרבנית רבקה 
שפירא

 עבודת ה‘ 
בחסידות סלונים

10:00-11:00

אנסמבל פעימה

מופע -
“מולד הלבנה“

תיאטרון לחישה

הצגה - 
שלא מדעת

סיוון רהב מאיר

 תקשורת,
מגזריות ותורה

 הרבנית
ימימה מזרחי

עובדת אני ועובדת

הרב שלום ארוש

תודה והודיה

הרב ליאור אנגלמן

מי אוהב את השבת

כינוס מרכזי
עניין אישי - עודד מנשה משוחח עם מו“ר הרה“ג יעקב אריאל שליט“א

“מבקשי פניך“ - התוועדות:
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אורות ישראל
מכללה אקדמית לחינוך

מאמינים בך



זאת 
תורת 
הארץ

"מדוע שחקלאים חילונים יחליטו ללכת על 'אוצר בית דין'? מבחינה הגיונית, אף חקלאי לא ייכנס לזה כדי להתעשר"

האם מותר לקנות עץ אגס במשתלה? מה ה'ייחוס' הבעייתי של 
נקטרינה ופסיפלורה, ואלו הלכות צריך לדעת לפני ערב הפרשת חלה 

• אחרי מהפכת ה'חסלט' והחממות ההלכתיות, פונה 'מכון התורה 
והארץ' אל הצרכן במדריך הלכתי חדש

אביאל הלוי

בבית ב  שערכתי  הפסח  ניקיונות 
טובות,  שנים  כמה  לפני  הורי 
היתה  מוזר.  יצור  במחסן  מצאתי 
ולבנה  עגולה  פלסטיק  קערת  זו 
חשמל  נורת  מחוברת  שמתחתיה 
מיושנת. כשפניתי לאימי בשאלת תם 'מה זאת', 
הבנתי לראשונה בחיי כיצד בדקו אבותינו )וליתר 
עידן  לפני  והכרוב,  החסה  את  אמותינו(  דיוק, 
האחרונות  בשנים  שהפכו  הירקות־ללא־חרקים 

לדבר מובן מאליו בעולם הכשרות.

ולעני,  ללוי  לכהן,  ומעשרות  תרומות  הפרשת 
חלה,  הפרשת  פרי,  עצי  של  ערלה  הלכות 
רק  הם  המסועפים,  שמיטה  ודיני  עניים  מתנות 
מחובר  שקיומן  מיוחדות  מצוות  מעשרות  חלק 
לעבודת האדמה ולחקלאות. במציאות המודרנית 
באוכלוסייה  בודדים  אחוזים  רק  היום,  של 

מכירים את העגבנייה והפלפל בשלבים שקדמו 
חנות  של  הירקות  באגף  כבוד  אחר  להנחתם 
והשגחה,  כשרות  תעודת  של  וקיומה  המכולת, 
ביישום  חוסך לרובנו את הצורך להיות בקיאים 
ההלכות הקשורות לדרך שעשו הפירות והירקות 

מן השדה אל הצלחת.

לאור  שיוצא  חדש  ספר  הוא  הארץ",  "הלכות 
והארץ',  התורה  'מכון  ידי  על  אלו  בשבועות 
המבקש לענות על אותו נתק מנטלי שנוצר על ידי 
העידן המודרני. הרעיון הוא פשוט: להנגיש את 
ההלכות לעקרת הבית שאופה עוגות, לבעל הבית 
שרוצה  לילד  או  במשתלה,  עץ  לקנות  שרוצה 
לעשר לימונים מהגינה, באופן ברור ופרקטי של 

'הלכה למעשה'.

"בניגוד למה שמקובל לחשוב, לא רק חקלאים 
מתמודדים עם שאלות הלכתיות בסוגיות אלה", 

מדגים  הרב יואל פרידמן, עורך הספר. "כשאדם 
קונה עץ פרי במשתלה, יש סבירות גבוהה שהוא 
וצריך  'כלאיים'  המהווה  אסור  באופן  מורכב 
לדעת לשאול במשתלה את השאלות הנכונות על 
מנת לוודא שאין בעיה. ישנם עצי פרי שמצמיחים 
כמות מסחרית של פירות כבר בשנים הראשונות 
קונים  בשוק  מהדוכנים  חלק  נטיעתם,  לאחר 
והלקוחות עלולים להיכשל  ישירות מהמגדלים, 
עצי  מגדלים  אנשים  הרבה  'ערלה'.  של  באיסור 
תרומות  להפריש  וצריכים  הביתית  בגינה  פרי 
ומעשרות בעצמם. בתקופה האחרונה יש מגמה 
וגם   – חלה'  ל'הפרשת  נשים  ערבי  של  מבורכת 

שם יש הלכות שצריך לדעת ולהכיר".  

הלכתי  מדריך  מהווה  הארץ"  "הלכות  ואכן, 
פרקטי להלכות האלו – מעין 'קיצור שולחן ערוך' 
שנותן מענה ברור לכל שאלה, גם לחסרי כל ידע 
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מוקדם, הלכתי או חקלאי. לאחר סקירה הלכתית 
בשפה פשוטה על מהות כל מצווה, ישנו הסבר 
מקצועי המלווה בטבלאות ותרשימים. כך למשל 
ההרכבות  סוגי  מפורטים  הכלאיים,  בסוגיית 
לצד  השונים,  העצים  בין  כיום  לבצע  שמקובל 
מותרת,  ההרכבה  זנים  באיזה  מדוקדק  רישום 

ובאלו היא אסורה.

שיש  צמחים  סוגי  מפרטת  נוספת  טבלה 
התלבטות לגביהם האם הם ירק או אילן לעניין 
וטפח  אמה  כגון  החז"ליות  המידות  ערלה. 
הרחקות  בענייני  ומטרים  לסנטימטרים  הומרו 
של  עדכניות  ומפות  כלאיים,  זריעת  למניעת 
הארץ מבהירות היטב את החילוקים ההלכתיים 
תרומות  הפרשת  לעניין  השונים  האזורים  בין 

ומעשרות.

הספר החדש מהווה פרי עמל משותף של רבני 
מוטי  המכון  ואגרונום  והארץ  התורה  מכון 
שומרון, והוא נכתב במשך מספר שנים על בסיס 
שנעשתה  ההלכתית־מקצועית  המחקר  עבודת 

במכון לאורך השנים.

 

בקיאות בזרעים ובסדר זרעים
קטיף'  גוש  'ירקות  הקוד  ששם  נדמה  לפעמים 
עצמו  את  שמכבד  פלאפל  דוכן  בכל  שמוכר 
היה פה תמיד, אבל את העובדה שאנחנו נהנים 
מירקות עלים ללא תוספת "חלבון מן החי", או 
טריים  ירקות  לאכול  ניתן  השמיטה  שבמהלך 
שנותן  מנותק'  'מצע  גבי  על  בחממות  שגודלו 
פתרון הלכתי שאיננו שנוי במחלוקת, ניתן לזקוף 
בעיקר לזכות 'מכון התורה והארץ' שהוקם בגוש 

קטיף לפני שלושה עשורים.

יוזמי המכון, הרב יעקב אריאל, אז רבו של מושב 
האזורי  הרב   – קמינצקי  יגאל  והרב  מימון,  כפר 
חקלאים,  היו  מתושביו  שרבים  קטיף,  גוש  של 
ואנשי  חכמים  תלמידי  חבורת  סביבם  קיבצו 
עולם  הטמעת  על  המכון  אחראי  ומאז  מקצוע 
בתחום  ומקצועי  מחקרי  הלכתי,  ידע  של  שלם 

החקלאות המודרנית – הן עבור החקלאים, שלא 
והן עבור הצרכנים  כולם בהכרח שומרי מצוות, 
בכשרות  חקלאית  מסחורה  ליהנות  שביקשו 

מהודרת.

הרב פרידמן )59( למד בישיבת 'מרכז הרב' אצל 
ור' אברהם שפירא, ומשם עבר לכולל  הרצי"ה 
עבר  ימית  חבל  פינוי  לאחר  ימית.  ישיבת  של 
הכולל לגוש קטיף ועם עקירת גוש קטיף נדד גם 
המכון ליישוב 'שבי דרום'. "אחרי אלפיים שנות 
ישראל לא עסק בחקלאות, לא  גלות שבהן עם 
היתה מסורת של פסיקה הלכתית רציפה לאורך 
"ולכן  מסביר.  הוא  אלו",  בסוגיות  הדורות 
את  לחקור  הצורך  התעורר  האחרונים  בדורות 
הסוגיות ההלכתיות מתוך המקורות הראשוניים 
של חז"ל בצורה יסודית, תוך התאמה של מענה 
הלכתי לעידן המודרני. הבירור ההלכתי מתבצע 
ומכירים  רבנים שמבינים את החקלאות  ידי  על 
מקצועי־ בירור  לצד  המקצועית,  המטריה  את 
מענה  נותנים  הפתרונות  אם  שבוחן  אגרונומי 
התכנות  לו  שיש  אלא  בלבד,  תיאורטי  שאיננו 
הפתרונות  החקלאים.  עבור  ופרקטית  כלכלית 

באים מתוך הצורך שעולה מהשטח". 

את  שמבינים  רבנים  על  מדבר  פרידמן  כשהרב 
לכך שלמתבונן  כנראה  הוא מתכוון  החקלאות, 
ומי  הרב  מי  להבחין  לעיתים  קשה  הצד  מן 
האגרונום. בעת סיור משותף בחממות ובשדות 
לצידו  המהלך  לחקלאי  להעביר  מסוגל  הרב 
ההשקיה  מידת  על  של ממש  מקצועית  הרצאה 
בזני העגבניות השונים, ואילו האגרונום העבדקן 

בקי בהלכות סדר זרעים לא פחות מהרב. 

הקיבוצניקים החילונים ששומרים 
שמיטה

וגופים  החקלאות  משרד  של  הירתמות  "בזכות 
נוספים, אפשר לומר שבשמיטה האחרונה היתה 
קפיצה גדולה ומשמעותית בשמירה על הלכות 
העירוני,  בגינון  כמו  הציבורי  במרחב  השמיטה 
מוטי  אומר  ועוד".  ישראל  ברכבת   ,6 בכביש 
שומרון, האגרונום הראשי של המכון. "לקראת 

שנת השמיטה כל מקום קיבל הדרכה מדוקדקת 
ומקצועית כיצד להיערך לשנת השמיטה מבחינת 
וגם ליווי לאורך  זיבול וכדומה,  גיזום, השקיה, 

השמיטה עצמה לגבי העבודות המותרות".

של  משותף  כינוס  ערכנו  השמיטה  "לקראת 
'אשכול'  נגב',  'שדות  מהמועצות  חקלאים 
מרבית  את  בתוכן  שמאגמות   – ו'מרחבים' 
בישראל.  הירקות  בתחום  החקלאית  התוצרת 
קיבלו  הכנס  לא מעט חקלאים שבסוף  היו שם 
על עצמם לשמור שמיטה כהלכתה, כל אחד על 
פי הפתרונות ההלכתיים שהתאימו לו. היו הרבה 
ל'אוצר  שהצטרפו  חקלאיות  וחברות  חקלאים 
בית דין' – מרמת הגולן והגליל דרך הבקעה ועד 

לערבה", הוא מספר. 

על  ללכת  יחליטו  חילונים  שחקלאים  "מדוע 
חקלאי  אף  הגיונית,  מבחינה  דין'?  בית  'אוצר 
הרי  להתעשר,  כדי  דין'  בית  ל'אוצר  ייכנס  לא 
מראש קובעים לו מחיר שהוא נמוך יותר ממחיר 
השוק", מתרגש שומרון. "הם נכנסו לעניין הזה 
למרות שאין להם רווח חקלאי, בגלל שהם הבינו 
שחיזוק החקלאות העברית שהיא בנפשם, הולכת 
יחד עם שמירת מצוות השמיטה. כשדיברנו עם 
חקלאים ואנשים מתחום הגינון לא דיברנו איתם 
מבחינת  השמיטה  של  הנוספת  הערכיות  על 
שמירת הסביבה וערכים חברתיים, אלא מפן אחד 
בלבד: "ושבתה הארץ שבת לה'". זה היה מרגש 
בכל פעם מחדש לעמוד בקיבוץ לא דתי בעליל, 
ולדבר עם אנשי הגד"ש והמטעים על משמעות 
שהשתתפנו  המפגשים  בעשרות  הזה.  הפסוק 
בהם, תמיד התקבלו הדברים באהבה ובאהדה, 

שבאו לידי ביטוי באופן מעשי".

טוב  להיערך  תוכל  ישראל  שמדינת  "כדי 
מוסיף  הוא  תשפ"ב",  השמיטה  לשנת  יותר 
לסיום, "אנחנו עובדים כבר מעכשיו על שיפור 
הפתרונות ההלכתיים והחקלאיים. אנו מייחלים 

שנזכה והיא תהיה שמיטה מדאורייתא".



ספירת היסוד – ניצול משאבים
וזה נכון גם בתחום  אומרים על הדור שלנו שהוא דור של שפע, 
וגם בשפע חומרי. כאן  יכולות והזדמנויות,  הידע, גם בכישורים, 
גם האתגר הענק של בן דורנו - איפה משיגים רגע של ישוב הדעת, 

ואיך חוסכים את כל שאר הרגעים של פיזור הנפש?
'קדושה',  בשמו  המפורסם  לתחום  ישירות  קשור  הזה  הסיפור 
אבל  הר,  על  נשגבים שמתגוררים  אנשים  אולי  לנו  מזכיר  הצליל 
מתאים  הכי  האקלים  היא  קדושה   - יותר  הרבה  קרובה  האמת 

לעשייה, הגשמה עצמית והגשמה בכלל.
 קדושה היא היכולת להיות מכוון ומדויק גם כשיש לי הרבה מאוד 
לעניים,  עשירים  בין  גס מתחלקת  באופן  האנושות  נסביר:  שפע. 
לשניהם יש צרות, לעניים אין כסף ולעשירים אין מה לעשות איתו, 

או מדויק יותר - אין ישוב הדעת מה לעשות איתו.
ולפעמים  עניים  אנחנו  לפעמים  כולנו,  של  הסיפור  בעצם  זה   
עשירים. או שאין לנו חשק, אנרגיה, התלהבות וזמן, או שיש לנו 
מכל אלה בבת אחת המון. איך שומרים את כל הטוב שנפל עליי - 
הכישרון, השמחה, ההתלהבות או החשק ומולידים ממנו דבר בר 
קיימא, פעולה משמעותית, התנהגות טובה? בקיצור ניצול נכון של 

משאבי גוף ונפש.

 הנוסחא שעונה על כך היא קדושה.
מכוח  להוציא  הוא  שתפקידה  היסוד  לספירת  קשורה  הקדושה 
לפועל, כל צינורות השפע מתנקזים ליסוד שאמור להפוך את תוכנם 
לחיים חדשים. מי שגילם בשלמות את המידה הזו היה יוסף הצדיק 
שבתבונה רוחנית ובקדושתו האישית הצליח לכלכל את כל מצרים 
בשבע שנות הרעב. אילולא הוא היו שבע שנות השובע מתפזרות 
המדושנים  והמצרים  מיותרת,  והתפנקות  מותרות  על  ומתבזבזות 
לא היו שורדים את שנת הרעב הראשונה, יוסף לא היה סתם כלכלן 
מופלא - הוא היה יוסף הצדיק, 'צדיק' הוא כינויה של מידת היסוד.

תכל'ס, מה זה אומר להיות קדוש?
לכלכלני  אותנו  ותהפוך  לנו  שתתאים  זו  האמיתית,  הקדושה  את 
נפש, מתחילה בפרטים הקטנים, כאשר את שימת  ומשאבי  חיים 
הפה   - מרכזיים  משאבים  פולטי  לשני  להקדיש  מומלץ  הלב 

והעיניים.
מפתה  ולכן  ביותר,  המובהקת  האנושית  התפוקה  הוא  הדיבור   
שנינותנו  את  להוכיח  וגם  בו  להשתעשע  תוכנו,  את  לפזר  מאוד 
באמצעותו. אופס, מוקש! הדיבור, כפי שמלמדים הצדיקים, הוא 
משאב עצום, זה הדלק של הנפש שלנו, אם הוא מוכנס לתוך מילים 
נכונות, מדויקות טובות ובונות – נהדר, מצד שני דיבורים מיותרים 
ורעים לא רק שאינם מועילים, הם גם מפזרים את הנפש, שורפים 
כוחות ומבלבלים בעיקר אותנו. את הדיבור, כמו כל כישרון, כדאי 
מאוד ללטש, לדייק ולכוון למטרות בונות. אם נתייחס לדיבור כאל 
יותר והוא  יותר, מושקע  הוצאה כספית, נעשה אותו בוודאי טוב 
שבמילים  אדם  הוא  קדוש  איש  מבורכות.  תוצאות  יניב  בוודאי 
טובות  פעולות  לעודד  ברורים,  מסרים  להעביר  מסוגל  ספורות 

ולחולל נפלאות אצלו ואצל סביבתו.
הן   – רואות  רק  לא  העיניים  נוסף.  משאבים  אוצר  הם  העיניים   
הן  כך,  סתם  ולטייל  לנוע  להן  מאפשרים  אנו  כאשר  מקשרות. 
עשויות לקשור אותנו ליותר מדי דברים, מתכון בדוק לפיזור נפש 
אכזבות והתמודדויות מיותרות.  עיניים הם חלונות הנפש, להיכן 
שאנו נשגרים אותן לשם אנו שולחים את הנפש. הסתכלות במה 
שאינו שלנו, או במה שאיננו רוצים שיהיה חלק מאיתנו – פוגעת 
עיניים  עִצימת  לפעמים  שלנו.  הדיוק  וביכולת  הנפש  בשלוות 

משמעותה הֲעָצמת העיניים.

 ספירת
העומר

יסוד
 הרב דוד גבירצמן

עמוק בתוך החורף האחרון, החלטתי ליישם כתבה שקראתי ועיקר 
דבריה הוא: בשביל לתרגל אושר ולהנכיח אותו בחיים כדאי לכתוב 
בכל יום חמישה דברים טובים שקורים לי, בתוכם גם עניינים שבהם 
אני מיטיבה עם עצמי ועניינים שאני מודה עליהם. הכתיבה צריכה 

להתקיים יום יום למשך מאה ימים. לשמחתי הצלחתי להתמיד. 

כשהגיע היום המאה לספירת האושר, הרגשתי שהייאוש והתקווה 
מושלים בו ביחד, כמו בכל דבר שפרמטר הזמן מעורב בו. אני יכולה 
להסתכל אחורה ולמנות את שנותיי, ימיי, דקותיי, ולהתבונן בכל מה 
שעוד לא קרה לי למרות שהזמן שלי מתקתק קדימה בלי שליטה, 
ומצד שני אני יכולה להסתכל על כל הזמנים והשנים שעברו עליי 
ולשמוח שיש מקומות שהתרחקתי מהם, שגדלתי והם לא משפיעים 
עלי יותר. הייתי מאושרת ביום הארבעים לספירה הרבה יותר מביום 
התשיעי, ועם הזמן האושר הלך וקיבל נפח ומשמעות גדולים יותר. 
וגם כשהמבט קדימה, אני יכולה להסתכל עליו בייאוש גדול כי מי 
הבטיח שהדברים שאני רוצה יתרחשו, אבל אני יכולה להסתכל על 
התקופות והשנים העתידות לבוא בעזרת ה', ולשמוח שאני לקראת 
כל כך הרבה דברים, איזה כיף שיבוא הזמן והמה יבואו, אני כמעט 

לא יכולה לחכות.

לנו או לצרינו
אז מאיזה צד להסתכל על הזמן? הלכנו יותר משנלך או נלך יותר 
ברעש  נסגר  כבר  שהים  או  מלפנינו  עוד  המים  האם  משהלכנו? 
מאחורינו על כל חיל הֵמיצרים והמצוקות שיצאנו מהן. ואם אנחנו 

לקראת מתן תורה, איך זה שהר סיני עוד לא נראה באופק?

יתרונות  יש  לצרינו.  או  לנו  הזמן  אם  באמת  להחליט  אפשר  אי 
גדולים בזה שהזמן חומק לנו בין האצבעות. עם הזמן והגיל אנחנו 
ליתרונות  שלנו  החסרונות  את  להפוך  לומדים  בקצוות,  מתרככים 
מובהקים ומפסיקים להילחם בעצמנו, מה שאנחנו זה מה שיש. ויש 
גם יתרונות גדולים ועצומים בלקוות למשהו שיבוא, להרגיש שעוד 
הבאה.  לשנה  הולדת,  ליום  לשבועות,  המאה,  ליום  לאן.  לנו  יש 

תקווה להיקוות יום אחד אל מקום אחד. 

יש שינסו לעודד ויאמרו שהזמן הוא בכלל לא פרמטר, וכשהעניינים 
חושבת  אני  אבל  להם.  חיכינו  כמה  נזכור  לא   – יגיעו  המיוחלים 
שחשוב ללמוד איך להתנהל עם הזמן, כי מלבד היותו מייאש ונותן 

תקווה, מתקיימת בו עוד נשיאת הפכים משמעותית. 

גן של שושנים
עשרים  היום  ומדויק.  ומובחן  מוחלט  להיות  צריך  הזמן  לפעמים, 
ושישה ימים בדיוק לעומר. לא בערך, לא אולי. תאמרי ארבעים יום 
שיר השירים, לא בערך, לא אולי. וכשתתחתני קל וחומר, תתזמני 

צירים לפי דקות.

ולפעמים, הזמן צריך פשוט להיספג בתוך החיים. את בשלך, הוא 
בשלו, נפגשים כל בוקר וערב אבל לא מודדים אחד לשני הספקים. 
מהיום שבו התחלתי לכתוב מאה ימי אושר קרו כל כך הרבה דברים, 
כמעט הכול השתנה מאז, השמיים שלי צבועים אחרת לגמרי מאז, 
הריכוך, הגעגוע, הייאוש והתקוות הגדולות מאוד, ביחד. יום ועוד 
יום ועוד יום של אושר נספגו לי בחיים. אי אפשר למדוד אותם, לא 
עמדתי עם סטופר. מה הספקתי רק ה' יודע, מה לא הספקתי – כנ"ל. 

הוא לבדו יודע על מה אני צריכה לסמן וי בחיי האלה. 

נעלב  לא  שושנים  של  גן  והרי  פרחתי?  שטרם  מרגישה  אני  ואם 
כשעוברים לידו לא בעונת הפריחה ואומרים אה, יש פה רק אדמה 
וקוצים. הוא עוד יפרח, יניב, ירהיב עין ולב. הזמן של הפריחה ספוג 
לו בגבעולים, הוא יודע בדיוק מתי. ואם הוא מבפנים מאמין ויודע, 
יותר משהלכנו? בואו  יותר משנלך? נלך  קל וחומר אנחנו. הלכנו 
נגיד תודה עצומה שאנחנו יודעים ללכת, ועוד בכזה חן ועומק. והרי 
כל מה שיבוא ומתי שיבוא הוא מה' יתברך ולטובתנו, מה, אנחנו 

חפים מהשגחה פרטית?

alluma@gmail.com

ספירת האושר

אלומה לב



בלכיש

מופע מרכזי וייחודי
של 'שלומי וסתם' 

יום שני | איסרו חג שבועות 
ז' סיון 13/6| 18:00-10:00

איסרו חג 
של חוויות

איסרו חג 
באקשן פארק באקשן פארק של חוויות

הפנינג חוויתי למשפחה הדתית

אומגה        
  

  משחקייה    סירות פדלים   פינת חי    קארטינג    טרקטורונים חשמליים     מסלול לאופני הרים    מתחם מים   אטרקציות   מתנפחים    קיר טיפוס   
רכבת סיור בפארק    דוכני מזון 

מס' המקומות מוגבל!

מחירים מסובסדים:
₪15 לילד | ₪10 למבוגר

מגוון ענק של אטרקציות והפתעות לכל המשפחה

דוכני אוכל 
כשרים למהדרין

אנדרדוס במופע סטנדאפ ייחודי

שי
לכל 

משתתף!

טל: 072-2602040כרטיסים באתר הרמב"ם היומי:

כרטיס משפחתי מחכה לכם באתר 

www.inn.co.ilגילוידעת
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והולך  מתבאר  התניא  פרקי  לאורך 
הדבר  אליך  קרוב  "כי   - אחד  פסוק 
מאוד בפיך ובלבבך לעשותו". אדמו"ר 
הזקן הסביר בכמה אופנים איך קרוב 
אליך, ומה בדיוק צריך לקרות בלבבך 
ה'.  ויראת  ה'  אהבת  בו  שתהיה  כדי 
כעת הוא פונה אל המילה האחרונה – 
"לעשותו". מילה שמגדירה בעצם את 

כל העשייה שמוטלת עלינו במשך ימי חיינו, ורומזת גם לשמו ולמהותו של 
העולם שבו אנו חיים – עולם העשייה.

זו גם ההזדמנות לשוב אל שאלה שגם בה כבר נגענו מעט: למה טוב להיות 
בינוני? האם אין כאן חיים שכולם תסכול, שהרי הבינוני תמיד יוסיף להילחם 
– ולעולם לא יגיע להכרעה גמורה. הוא יכול לכתר את הנפש הבהמית שלו, 
לשים אותה בעוצר, לכפות עליה תרדמה או פשוט להכריח אותה לשתוק – 

אך הוא אינו יכול לגרום לה להפוך את עורה. החושך נשאר חושך. 

אור מתוך החושך
והתשובה היא, שמדידת ה"כדאיות" של חיי הבינוני על פי המידה שבה 
חיים  הם  טובים  חיים  שגויה.   – הבהמית  נפשו  את  לתקן  מצליח  הוא 
עם  יחד  שפועמים  חיים  העולם.  נברא  שלשמה  התכלית  עם  שמתמזגים 
פעימת הרצון הא־לוהי שמחיה אותו. חיים שמשתלבים בהגשמת הייעוד 
הסופי שלקראתו אנו – יחד עם כל הברואים – צועדים, והוא המצב שעתיד 
לשרור בעולם באחרית הימים: השראת שכינה, גילוי א־לוהות מוחלט, ללא 
הסתר פנים, ללא לבושים וצמצומים. כמו שהיה בהר סיני, כשהקב"ה גילה 
את אור התורה כמות שהוא, וכל העולם צעק את כבוד ה' ואת אמיתתו )רק 

שאחר כך בא חטא העגל, וגזר עלינו עוד כמה אלפי שנים של תיקון(.

קצת היסטוריה: קיומו של העולם הזה, בתוך האין־סוף, מתאפשר הודות 
לסדר ההשתלשלות – מלשון שלשלת. מלמעלה ועד למטה )מונחים סמליים 
שמייצגים ביטול גמור לרצון ה' וישות גסה שמאפשרת להתנגד לרצון ה', 
עולמות  ארבעה  הם  שחוליותיה  ארוכה  שלשלת  מעין  נמתחת  בהתאמה( 
ומדרגות ביניים רבות מספור. כל מדרגה שכזו ממעטת מעט את התגלות 

למדרגה  ומאפשרת  אין־סוף,  אור 
יותר,  מגושמת  להיות  אחריה  הבאה 
עצמאית  יותר,  נפרדת  יותר,  חשוכה 
יותר. כל זה, רק כדי שבסוף השלשלת 
המון  להיעשות.  העשייה  עולם  יוכל 
של  שבסופו  כדי  אור,  של  מדרגות 
דבר יהיה כאן חושך. כי האור העתיד 
הא־ המניע  הוא  החושך  מתוך  לצאת 
דירה  לו  להיות  הקב"ה  "נתאווה  חכמים:  ובלשון  העולם,  לבריאת  לוהי 

בתחתונים".

העשיה עושה דירה
איך עושים לקב"ה דירה בתחתונים? 

ידי הפיכת הבינוני  ידי תיקונה הגמור של הנפש הבהמית. לא על  לא על 
לצדיק. כי גם הצדיק הגדול ביותר לא יוכל להיות דירה לה', פשוט משום 

שהוא נברא – וקיומו של נברא מותנה בהיותו ישות עצמאית ונפרדת. 

דירה בתחתונים נעשית כאשר אנחנו מקיימים מצווה, כאשר אנחנו לומדים 
שאיננו  אור  העולם  אל  מביאות  והמצוות  התורה  רק  כי  כך.  רק  תורה. 
מצומצם, אור ללא הסתר פנים, וכאשר אנו דבקים בהן – בעשייה הפשוטה 
שלהן, זו שהבינוני מסוגל אליה ממש כמו הצדיק – אנו נכללים באור הזה 

והופכים את עצמנו ואת חיינו לדירה לקב"ה. 

זה פירוש "לעשותו" – דווקא העשייה מביאה את העולם אל אחרית הימים, 
אם  כי  דווקא.  גשמית  בעשייה  מדובר  לדייק:  וחשוב  הגאולה.  אור  אל 
ובדיבור )כשהלומד מקפיד להוציא  לימוד תורה משרה שכינה במחשבה 
את המילים בשפתיו(, הרי שכדי להשרות שכינה על הנפש הבהמית ועל 
הגוף צריך לעשות דברים בידיים. להשקיע את כוח הגוף ואת חיוניות הנפש 
הבהמית בתוך המצווה, ולקשור ביניהן קשר שלא ניתן להתירו – שהרי בלי 

הכוח הזה, לא הייתה המצווה יכולה להתקיים.

להבאת  באחריות  נושא  הצדיק,  כמו  ממש  הבינוני,  התחתונה:  בשורה 
הקובע,  הוא  המעשיות  המצוות  קיום  זה,  לעניין  לתכליתו.  כולו  העולם 

ואילו יתרונותיו של הצדיק על הבינוני – אינם רלוונטיים. 

 המון מדרגות של אור, כדי שבסופו של דבר יהיה 
כאן חושך. כי האור העתיד לצאת מתוך החושך 

הוא המניע הא־לוהי לבריאת העולם

פרק לה־לז 

דירה בתחתונים

דובי ליברמן

איכות 
חיים

ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

שיווק: יזם:

4 חדרים  1,000,000 ש"ח בלבד! דירת  החל מ-

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l

: ת ו ר י כ מ ו ם  י ט ר פ ל

תמיד חלמתם על דירה באיכות גבוהה. 
תמיד חלמתם להיות חלק מקהילה איכותית. 
חברת 'גיי' הנדסה' וחברת 'באמונה' - משתפות 
פעולה כדי לגרום לחלומות שלכם להפוך למציאות. 
בפרויקט 'חריש על הפארק' תיהנו מסטנדרט בנייה 
גבוה וממחיר סופי, וגם תזכו לקהילה מגובשת 

ותוססת. זה איכות חיים.



סֹוד? ְרּתָ ּבְ ַמה ִהְסּתַ
עֹוֵמר – ָאִבי טאוב יר ִלְכבֹוד ָל"ג ּבָ  ׁשִ

ְחרּור /  ה ִשיָגעֹון ַאֲהָבה ְלׁשִ ָגְפרּור / ּומּוּכֵ ר ְבּ ּתֵ ל ִסְחרּור / ַיַער ּבֹוֵער ִהְסּתַ דֹוק ׁשֶ ִני אֹור ֵמָסְנֵוור ּבְ רּור / ִהיּכָ ַעם ִנְלָחׁש ִלי סֹוד לֹא ּבָ ּפַ
ִויּתּור /  ִקיִאים ּבְ יִקים ַהּבְ ּדִ יאּור / ָאז ָאמרּו ַהּצַ עס ֵאיֶזה ּבִ ר ֵאּפֵ יאּור / ִאם ֶאְפׁשָ ּתִ ָאסּור ְבּ י ֶאת ּתֹוַרת ַהסֹוד ְשׁ ּתִ ַקׁשְ  ִבּ

ים ְלִאיׁשּור /  ִנים ְלִאְזּכּור / לֹוְמִדים ַמְתִחיִלים ִנְדָרׁשִ ָרִקים ִניָתּ י ּפְ ע, ַרק ָראׁשֵ  ּדַ
ְיכֹוֵלת ָהִאְלּתּור  ֵאלֹו־ָהי ּוּבִ י ְבּ ַטְחּתִ ֶדה ָהָאסּור / ּבָ י ַלּשָׂ ָבר ָקַפְצּתִ ף ֶאת ָהִאיּפּור / ֲאָבל ֲאִני ּכְ ׁשּוט ַהּיֹום ְלַקּלֵ לֹא ּפָ

ים ִמְסתֹוִריֹות  י ַהֲחָכִמים ַהדֹוְרִשׁ ְרּכֵ ִריֹות / ַעל ִבּ ְיָערֹות ּוַבִמְדָבּ ִביִלים, ּבַ ׁשְּ דֹות, ּבַ ּשָׂ ִרּיֹות / ַבּ ין ַהּבְ ִנים ֵמָאז ֲאִני ִמְסּתֹוֵבב ּבֵ ׁשָ
י ִמְדָרשֹות ְוִגינֹות ִציּבּוִריֹות /  ָבּתֵ ין ּתֹוָבנֹות ְמקֹוִריּות / ּוֵבין ׁשּורֹות ָאְפרּוִריֹות / ּבְ ֵאִרּיֹות / ּבֵ ֵהֶעִניקּו ַרק ׁשְ ָפִרים ְשׁ ּסְ / ּבַ

ה ּתֹורֹות ּפֹוִרּיּות ּמָ ה ּכַ ּמָ ה ּכַ ְוִהּנֵ

סֹוף מֹוֶרה ְנבּוִכים /  "ם ּבְ ָכל ָהאֹוְרִחים / הּוא ִאם ָחַזר ּבֹו ָהַרְמּבַ יֶכף, ּכְ י ּבֹו ֵתּ ִנְתָקְלּתִ ַהּסֹוד ְשׁ
ָרִקים חֹוְזִרים ְוהֹוְלִכים /  אֹור ּבְ ְסִתירֹות, ּבְ ֵדי ְלִהְתָעֵנג ָבּ ַהקֹוְרִאים ְצִריִכים / ּכְ ל ַמה ְשׁ ֱאֶמת ֶאת ּכָ ִאם ָמַסר ּבֶ

ְלָאִכים ָכִלים ַהּמַ ל ַהׂשְ ן ָהֵעֶדן ׁשֶ ַער ּגָ ׁשַ ּבְ

ֶבת, נֹוֵקֶבת, ְמֶלאֶכת /  ָגָחה ָהֵאלֹו־ִהית ִהיָנה ַמֲעֶרֶכת / מּוְרֶכּ ֵרֶכת / ֶאל סֹוד ָהַרְמָח"ל ָצִריך ָלֶלֶכת / ָהַהׁשְ ָמִתי ִמְסּתָ ַגן ָמבֹוך ִנׁשְ ּבְ
י ָעִתיד ֵמָתָאֵרֶכת /  ֶבת, ְזַמּנֵ  ַמֲחׁשָ

ין /  יֵניה ִמְסּתֹוֵבִבים ְלֵסירּוִגין / ַהְרמֹוְנָיה ְידּוָעה ְמּתּוְכֶנֵנת ֵמרֹאׁש ְלַהְפּגִ עֹון אֹוְרלֹוִגין / ָגְלָגֵלי ׁשִ נֹון ׁשְ  ָהִהיְסטֹוְרָיה - ַמְנּגָ
ָלֵבי ָהסּוָלם /  ׁשְ ל ָהֵמדֹורִגים ְבּ ְחָקִנים ּבֹו ּכּוָלם / ּכָ ָמה ְוׂשָ ּכּולֹו ּבָ ְעָלם / ׁשְ יַטת ָהֵאיְנסֹוף ַהּנֶ ּלִ ֶאת ִייחּוד ׁשְ
ָלם /  ַהִסיבּוב יּוְשׁ ָרצֹוֶנְעָלם / ַעד ְשׁ ָרצֹון, ְוָהִראׁשֹון - ּבְ ָלם / ָהַאֲחרֹון – ּבְ יק ָהמּוְשׁ ּדִ ע ְלַהְכִעיס, ַהּצַ ָהָרׁשָ

ֵרר ָהעֹוָלם /  ָאז ִיְתּבָ
ַאֲהָבה ְוִנימּוס /  ּפֹוְלמּוס / יֹודּו ֶזה ָלֶזה ּבְ ל ָבּ ְבַצַער ָעמֹוס / ִייָרְגעּו ָהחֹוֵקר ְוָהֶמקּוּבָ  ְשׁ

ִרִיים /  עֹוָלמֹות ָהֵאְפׁשָ לֹא רֹוִאים / ְוהּוא ַהּטֹוב ָבּ ׁשְ ם ְכּ ְשָגח ּגַ  ָהעֹוָלם ּמֻ
ּבֹון ִדיֵפֵרְנְצָיָאלי ְוִאיְנֵטְגָרִלי ָעמּום /  ָעמּום / ֶחׁשְ ׁשִ ִמיִנימּום / ַהְמָעְנֵיין ָבּ ֶזה ָהַמְקִסימּום / ָבּ

ְסֵצָנת ָהִסיּום  ם ֶאָחד ְבּ ֵ ְוַהּשׁ

ְקָצָרה:  ם טֹוב ּבִ ֶ ַעל ּשׁ ָרֵאל ַהּבַ ר ְשִנְקָרע / ָאז ֵמִאיר ֵעיֵני ִיׂשְ ֵמיָתּ ְוַעד ָאז? ַסְבָלנּוִתי פֹוַקַעת ְכּ
ָבה ְלעֹוָלם ָהְיִציָרה /  ַמְחׁשָ ה ִמְתָעֶלה ּבְ ַאָתּ ׁשְ צּוָרה ְמִאיָרה / ְכּ / ַהסֹוד הּוא ְלָייֵחד ְאֹוִתּיֹות ּבְ

ּבוְׂקעוׂת ְמאֹור ֵאיְנסֹוף ּוְצִריכֹות ַלֲחזֹור ֲחָזָרה / ֵהן ּכֹוְמסֹות ֶאת ֵיׁשּותֹו /  ְאֹוִתּיֹות ְשּ
ְדמּותֹו /  יִליִמיִלים ּכִ ּמיִליּמִ  ּובֹוְראֹות ְבּ

בֹוֵהה ִנְדָהם /  ָטן ְשׁ ֶלד ַהּקָ ם / ֶאת ַהּיֶ ֵקן ְוַהּיָ י, ֶאת ַהּזָ ַגּנִ ַרח ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם / ֶאת ַהּפֶ  ׁשָ
יר ֶאת ַמה ְשֵאָליו ֵיׁש ִלְכסֹוף /  ל ְלבּוׁש ַמְסִתּ ַהּכֹל ְאֹוִתּיֹות ְמַעְצמּות אֹור ֵאיְנסֹוף / ּכָ

ֵיׁש ַלְחׂשֹוף /  יתּוי ְמָטְמֵטם ֶאת ָהֱאֶמת ׁשְ ל ִפּ  ּכָ
ְגִליַמת ַמְלכּות עֹוָלמֹו ׁש ּבְ ר ֵמַעְצמֹו ְלַעְצמֹו / ִמְתַלּבֵ ם ְמַדּבֵ ֵ ָבר ַהׁשּ ַהּכֹל ּדָ

יֹות גֹוָרִליֹות  ַמַעִשׂ י ַנְחָמן ִמְבֶרְסָלב ְבּ יִליֹות / ׁשֹוֵמַע ֶאת סֹוד ַרּבִ ע ָאפּוף ָעְרּפִ ּסָ ׁש ִמּמַ מּוָתּ
ְצָלִליֹות /  רת ְבּ ְסּתֵ ֶלך ַהּנִ ת ַהּמֶ ֶנה ְלַמְלכּות ֶאת ּבַ ׁשְ ְחֵרר ַהּמִ / ֵאיך ׁשִ

ִלּיֹות? /  ל ַמְרּגָ ל ָזָהב ּוִמְבַצר ׁשֶ  ִמַהר ׁשֶ
רֹוִביְנְצָיאִליֹות( / ֵאלֹות ּפְ ַרק ְלׁשֹוִטים ֵאּלּו ׁשְ ָתם יּוַכל ִלְהיֹות? / )ׂשְ  ִאם ָחָכם ּכְ

ר אּוַכל ְלֵהיָרֵדם? /  יח ְיַסּפֵ ַהָמׂשִ ׂשְ ָצן ָהִגיֵדם? / ַרק ְכּ ל ַהָקְבּ ּגֹוָרל ַהִסיּפּור ׁשֶ  ּוַמה ָעָלה ְבּ
ְמָחה /  ׂשִ ִמיד ּבְ  הּוא צֹוֵחק ּוִמְתָחֵזק: 'ַהּסֹוד' הּוא ִלְהיֹות ּתָ

ּיֹות ֵאלֹו־ִהים ֶאְצְלָך ְחּתִ אֹול ּתַ ְשׂ ִבּ ְלַהֲאִמין ׂשְ

--- --- --- --- ---

ֶרך ָלבֹוא ֶאל ַהּסֹוד  ל עֹוד / ִאם ֵיׁש עֹוד ּדֶ י ַרק ַטַעם ׁשֶ ִנים ְוָאַסְפּתִ ָנָדְדִתי ׁשָ

ל ֵאיֶזה ָהֲאִרי /  ָרא ׁשֶ ָראָקָדְבּ ל ֹמוֵלקּוָלִרי? / ָאּבְ ָמה אֹו ָהּכָ  ַהסֹוד ֶזה ֵסֶפר ּפֹוּפוָלאִרי? / ֵיׁש ְנׁשָ
ר לֹוַמר ְלַאֵחר ִאי ֶאְפׁשָ מֹוֵכר / ַהּסֹוד הּוא ַמה ׂשְ ר ְשׁ ל ֶהְסּבֵ ּפֹוֵטר אֹוְתָך ִמּכָ

 ברכה סמויה,
 מעין רואה,

 שלא מבינה,
תכלית עולמה. 

 נס גלוי,
 ונס נסתר,
 נס על נס,

כי ידי לא תקצר.

 קנאה אוכלת,
 שלאחר יש,

 שרק אני,
נשאר צמא ויבש.

 מה רוצה,
 מאיתנו הבורא,

 שלטובה הביאנו,
לעולם הזה.

אדם רוצה הוא להיות 
 מאושר,

 אך פעמים רבות,
ממנו נבצר.

 קורה ששמח הוא,
 גם בכאב,

 כי מבין שבסוף,
ה' אוהב.

 אמונה להאיר,
 אמונה להצמיח,

 בחוץ ובפנים,
בלב להזריח.

 שעה קשה, 
 איך להתמודד,

 האדם בניסיונו,
 הוא כמעט אובד. 

 ואז יוצאת לה בת קול
 אהובה,

 לשמח את בניה,
השקועים בתוך צרה.

 היא פותחת את הכל,
 את הסגור המסגר,
 את כבלי השיגעון,

את החומר המשקר. 

 רוח עזה,
 פורצת לכל לב, 

 געגוע מטורף,
בנשמה אוחז.

 איפה היית כל השנים,
 היכן התחבאת,

כבולה במרטפים.

 והאדם לא מאמין,
 כי התרגל לחומרו,

 ופתאום בין רגע,
מגלה מעלתו.

 חש את הזכות,
 את העוצמה העליונה,

 של היותו בן מלך,
רצוף אהבה. 

 ה' פועל,
 וה' עושה,

 ישועות גדולות,
לעם הזה.

 גם כשהכל ניראה סגור,
 פתאום ה' מניע,
את הכח הנצור.

רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים עם פרשנות 
אישית שלכם וחומרים שמתאימים לתכני העלון, ואולי גם אתם תופיעו במדור "קרוב אליכם".
info@qarov.org :שימו לב, מספר המילים מוגבל - עד 150 מילים לטור | את הקטעים נא לשלוח לכתובת המייל שלנו

אור ללבבות יקרים
נתנאל מור



הרב שבתי סלבטיצקי 

באים אלי מורים ומחנכים ושואלים, "איך לגרום לילדים להפסיק להפריע בתפילות? 
איך להביא אותם שיסתכלו עלי בשיעור? נכון, אני צריך להכניס בהם גם התלהבות ואהבה 
לתפילה, אך באמת לא אכפת לי מה קורה בזמן התפילה – העיקר שיהיה שקט. אחרי התפילה 
אתן שיחת חיזוק עם כל הוורטים שבעולם". זו לא הדרך. רוב האנשים שמדברים על 
חינוך, מתכוונים בדרך כלל למסגרת ולא לתוכן, וזו טעות קשה. נכון שהמסגרת 
חשובה, אבל איזה תוכן אתה מכניס לתוכה? אם גרמת לילד לעמוד לידך שעתיים רצופות 
בתפילה, אך אולי בתוך תוכו הוא ישנא להתפלל, אז מה עשית בזה? חייבים ליצוק אהבה 

והתלהבות לתוך המסגרות.  

היו לי כמה מורים שאני זוכר היטב עד היום. מורה אחד היה מסתובב בכיתה בין 
של  היד  לתוך  מחליק  היה  פתאום  מרגיש,  היה  אחד  שאף  בלי  סוכריה.  ובידו  התלמידים, 

עמדו  הכיתה  תלמידי  כל 
הישן,  למורה  מסביב  בשקט 
 >>> גדותיו  על  עלה  וליבם 
והחסיד  המתלהב  החסיד 
אבל  הרבי,  אל  נכנסו  העצבני 
שניהם לא הבינו מה הוא שמע 
בתוך הסיפורים שלהם <<< לא 
חייבים לרצות להיות צדיקים, 
המידות  את  לתקן  בשביל 
 >>> מספיק להיות אגואיסטים 

התוועדות שניה בנושא חינוך
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אחר,  מורה  תענוג.  היה  זה  סוכריה.  התלמיד 
הכיתה  באמצע  נעמד  היה  לא,  או  תאמינו 
ומתחיל לשיר בקול רם: "שימו לב אל הנשמה". 
החומר  את  לא  וגם  זוכר,  לא  אני  השיעור  את 
שלמדנו. אבל את ההתלהבות שבה הוא היה שר 
אני זוכר! אולי לא הספקנו את כל החומר, אבל 
הוא.  ברוך  ולקדוש  לתורה  בנו אהבה  נטע  הוא 
אתה חייב לחשוב איזה ניגון הילדים יזכרו 

ממך? איזו תמונה תישאר להם בראש?

את הסיפור הבא שמעתי מכלי ראשון. באמריקה 
היה מורה אחד שהילדים אהבו מאוד. הוא היה 
אכפתיות.  ומפגין  להם  דואג  אליהם,  מתייחס 
כשהוא היה רואה שאחד מהילדים עייף בשיעור, 
הוא היה אומר לו: "שים ראש על היד ולך לישון 
גילו אצלו את המחלה,  יום אחד  לכמה דקות". 
והקרנות,  תרופות  טיפולים,  לקבל  החל  והא 
גופו  את  החלישו  הטיפולים  עלינו.  לא 
והשאירו אותו בלי שערות. אבל למרות 
ורצה  לתלמידים  התגעגע  הוא  הכל 
לבקר אותם. יום אחד הוא הגיע לכיתה. קירח, 
"המורה,  לו:  אמר  הילדים  אחד  ועייף.  חלש 
עכשיו  תדאג,  אל  עייף.  שאתה  רואים  אנחנו 
תורך להוריד את הראש לכמה דקות, הכל יהיה 
בסדר". ואז המורה וכל הכיתה הניחו את הראש 
על השולחנות. שקט השתרר בכיתה. מנהל בית 
הכיתות  מכל  במסדרון,  זמן  באותו  עבר  הספר 
ורק בכיתה הזאת שקט מחריש  הוא שמע רעש 
פתח  כשהוא  מאוד.  חריג  כמובן  זה  אוזניים. 
התלמידים  כל  את  ראה  הוא  הכיתה,  דלת  את 
עומדים מסביב למורה היֵשן שלהם וצועקים לו: 

"ששש...".

לרצות  לילד  גורמת  מחנך  של  טובה  השפעה 
להיות טוב יותר, לתקן את המידות הרעות. במצב 
כזה המחנך צריך קודם כל לתת מוטיבציה. כמה 
קשה לנו לשנות את עצמנו, ולילד הזה צריך לתת 
רצון להילחם. להסביר לו שעבודת המידות היא 
עיקר עבודת ה', ושכל תכלית האדם היא לשנות 
אל  לדבר  צריך  שני,  ומצד  שלו.  המידות  את 
הנפש הבהמית שלו. להראות לה מה הוא מפסיד, 
אדם  סובל  כמה  האלה.  המידות  עם  חי  שהוא 
אפשר  שלמה.  משפחה  להרוס  יכול  הוא  כעסן, 
הופכות  הרעות  המידות  איך  להבין  לו  לגרום 
זה  ואת   – קטנים  מאוד  לאנשים  גדולים  אנשים 
יכולה גם הנפש הבהמית להבין. כדאי לתקן את 
המידות, לא רק בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא 

גם בשביל לחיות טוב.

הוא  סרטים,  אוהב  שמאוד  ילד  פגשתי 
"על  לו:  הסברתי  למסך.  התמכר  ממש 
מרוב  אקדחים.  עם  אנשים  רואה  אתה  המרקע 
רק  הרי  זו  אבל  פעור,  בפה  נשאר  אתה  אקשן 
כאילו  אותו  רואה  שאתה  הזה  האדם  פנטזיה. 
רחוב  באיזה  עכשיו  וצועד  חי  בכלל  הוא   - מת 
באמריקה. מאחורי המסך אין שום דבר, וזה רק 
הבלים,  הבל  הכל  זה  ועצבנות.  למתח  לך  גורם 
שאין  דמיונות  על  אותו  ומבזבז  זמן  לוקח  אתה 
מאחוריהם כלום. תדאג גם לנפש הבהמית שלך, 
רמה  על  דברים  גם  לו  שיהיו  שלך,  לאגו  תדאג 

ולא סתם סרטים...".

הזקן  האדמו"ר  המידות?  על  עובדים  איך  אז 
אמר כלל חשוב: מוח שליט על הלב. כל מידה 
צומחת ממחשבה שקדמה לה. לא יכול להיווצר 
קורה  זה  לפעמים  מאחוריו.  שכל  אין  אם  רגש 
בשבריר שניה, מישהו חטף לך את השעון. עובר 
אולי  אבל  שלי!",  משהו  לקח  "הוא  בראש  לך 
הוא התבלבל וחשב שזה השעון שלו, אולי קרה 
משהו דחוף שאינני יודע? אם אצליח לחשוב על 
הרבה  הראשונית,  המחשבה  מלבד  משהו  עוד 
כשברגע  מתרחש  המידות  תיקון  ירד.  מהכעס 
שלפני אני מצליח לתפוס את המחשבה ולהחליף 

אותה במחשבה אחרת, טובה יותר. 

המחשבה  זה,  את  לעשות  מצליח  לא  כשאני 
נוספת  מחשבה  גוררת  טובה,  הלא  הראשונה, 
ועוד אחת, עד שמהר מאוד נוצרת אש. אך אם אני 
תופס את המחשבה מיד כשהיא עולה לי, ומכוון 
אותה מהר למקום אחר, אני שולט ברגשות שלי. 
כשאני נוהג במכונית ומישהו חותך אותי. רצות 
היה  יכול  "הוא  זועמות:  מחשבות  בראש  לי 
להרוג אותי!". אפשר לצפור או לחתוך בחזרה, 
המחשבות  שורש  את  לתפוס  גם  אפשר  אבל 

ולומר "אולי הוא בכלל לא ראה אותי?".

יש מידות שצריך לתקן, אבל  לכל אחד 
זה  זה,  ככה  אני!  ש"ככה  חושב  הוא 
המצב, קבלו אותי כמו שאני". אני מלמד את 
הילד שהוא גורם לעצמו עצבות. הוא לא מעלה 
על דעתו שהוא יוצר את הרגש והדבר בידיו. אם 
הוא לא ילד שמדחיק הרגשות, הוא יוכל להסביר 
הן  איך המידות מתעוררות, מאיזה מחשבות  לי 
יוצר את הדבר.  יוכל לתפוס שהוא  והוא  באות, 
יכול גם לשנות  יוצר אותן, כך הוא  וכמו שהוא 
אותן. כשנותנים לילד הרגשה שהוא יכול 
לשנות את המציאות, זה הדבר הכי חזק 
בעולם. במקום לקבל את העולם, וגם את עצמו, 

כפי שהוא, הוא לומד להבין שהעולם זה לא מצב 
נתון אלא מה שאתה חושב על המצב. לא העולם 
גורמות  שלנו  המחשבות   - המציאות  את  עושה 

לנו איך להתבונן על העולם.

יודע או לא  יש בעיה אחרת, הילד לא  לפעמים 
רוצה לשתף במחשבות שלו. במקרה כזה תשאל 
אותו: "בוא תבדוק איך מתחיל אצלך כעס, איך 
אני  לך  לעזור  כדי  עצוב?  להיות  מתחיל  אתה 
צריך  אני  רוצה להרגיש מה שאתה מרגיש. מה 
לחשוב כדי להרגיש כמוך?". בהתחלה הוא לא 

יודע להגיד, ולאט לאט לומד. 

הריי"צ.  לרבי  פעם  הגיעו  חסידים  שני 
והתחיל  מאוד,  נסער  נכנס  הראשון 
באודסה,  קורה  מה  בהתלהבות  לספר 
העיר ממנה בא: "באודסה מתפללים, מתוועדים, 
לומדים, הכל כל־כך מיוחד שם!". הוציא הרבי 
פגש  החוצה,  יצא  החסיד  לו.  ונתן  רובל  עשרה 
את חברו, סיפר לו מה אמר לרבי והראה לו את 
השטר היפה שקיבל. החסיד השני אמר לעצמו, 
"הוא הרי שיקר. אני אגיד לרבי את האמת ובטח 
ואמר  לריי"צ  השני  החסיד  נכנס  יותר".  אקבל 
יש  באודסה.  קורה  מה  תשאל  אל  "רבי,  לו: 
הריי"צ  ואיום...".  נורא  מחלוקות,  פוליטיקה, 
החסיד  לו.  והגיש  אחד  רובל  של  שטר  הוציא 
ששיקר  הקודם  "לחסיד  מבולבל:  הרגיש  השני 
רק  מקבל  אמת  שאמרתי  ואני  עשרה,  נתת 
אחד?". ענה לו הריי"צ: "מה קורה באודסה - אני 
יודע טוב מאוד, אך אני רוצה לדעת באיזו אודסה 
אתה נמצא... אתה יכול להיות באודסה הזו ויכול 

להיות באודסה השניה". 

האחד  השיעור,  אותו  את  לשמוע  יכולים  שניים 
יגיד שהמלמד הוא משהו־משהו והשני יירדם. לפי 
הכלל של האדמו"ר הזקן, אין מישהו אחד שצודק. 

מה שיוצר את המציאות זה המחשבות שלי. 

אני אומר לבחורים שיוצאים לשידוכים 
שמציעים  הבחורה  שם  מה  לשאול  לא 
להם לפני שביררו עליה. למה? אתה שומע 
את השם ומיד עולה לך לראש החותנת המעצבנת 
של השכן שלך, שיש לה את אותו השם. שמעת 
את השם, וכבר יש לך תמונה בראש. בואו ניקח 
בראש  לך  תיצור  אחר:  למקום  הזה  הכוח  את 
דמיונות  לך  תכניס  ושוב.  שוב  חיובית,  תמונה 

טובים, ותראה שתראה רק טוב. 

לחיים לחיים!



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

 איך להתמודד עם אנשים 
שמדברים כל התפילה?

שיחה.  למקום  הופך  הכנסת  בית  מעטים  לא  במקומות 
למקום.  הראוי  הכבוד  את  מביע  ואינו  ראוי  אינו  הדבר 
התפילה.  ובפרט בשעת  מעט,  נקרא מקדש  הכנסת  בית 
חולק  אינו  שהאדם  רק  שלא  גורמת  לאחרים  ההפרעה 
ונמצא  כבוד למלכו של עולם אלא אף מפריע לאחרים 

חוטא ומחטיא.

בית  שהרי  מסוימת,  זכות  ללמד  מקום  יש  זאת,  עם 
על  דוקא  שורה  והשכינה  הכינוס,  על שם  נקרא  הכנסת 
עשרה מישראל שהתקבצו יחד וזה מפגש שקשה למצוא 

כדוגמתו.

לגבי התוכחה, השאלה המרכזית היא האם ניתן להצליח 
במשימה. אם הניסיון לתקן יגרור מחלוקות וכעסים ורק 
יחמיר את המצב, אין בכך כל טעם. במקומות שבהם על 
ידי הערות, דפיקה על השולחן או פנייה בדרך ארץ יתוקן 
המצב, ודאי כדאי לעשות כן. גם אז יש לשקול את המחיר 
כנגד השכר. בבית המדרש שלנו אנו משתדלים להקפיד 
זאת  ובכל  גם מחירים מסוימים,  גרר  והדבר  על העניין, 
ביותר  כדאי. אם הדבר מפריע  היה  דעתי הדבר  לעניות 
צריך לשקול איך ואיפה להתפלל באופן שמאפשר ריכוז 

בשעת התפילה.

 אם אני רוכש ביטוח חיים, 
האם אין בזה חסרון אמונה?

יש מחלוקת בדבר. רבים מגדולי ישראל סברו 
שאין בכך פגם במידת הביטחון, ביניהם הרב 
משה פיינשטיין זצ"ל, וזוהי דרך המלך. בכלל 
ביחס בין בטחון להשתדלות, הדרך הסלולה 
לרבים היא שאנו בוטחים בה' ומצרפים לכך 

את ההשתדלות הרצינית והשקולה שלנו. 

למידה  מעבר  בהשתדלות  מרבה  אדם  אם 
בה',  בטחון  חוסר  של  פגם  בכך  יש  סבירה 
אנשים  בקרב  הנהוגה  ההשתדלות  אבל 
יחידי  יש  לכתחילה.  ראויה  היא  שכמותו 
שמידת  מיוחדות  למדרגות  ששייכים  סגולה 
הביטחון שלהם גדולה כל כך עד שהם יכולים 
להתעלות מן הצורך בהשתדלות, ובדרך כלל 
הם גם בעלי מעלה מיוחדת בעניינים נוספים. 
במיעוט  רק  מיוחדת  מעלה  בעל  להיות 
השתדלות - עלול לסמן בעיה רוחנית, שמא 
אדם משליך עצמו על אחרים ולא עושה את 

המוטל עליו.

מה קובע את הערך העצמי של 
האדם - השתדלות, כישרונות, 

חכמה או מי שמתאמץ יותר?
הגמרא  רבים.  הקשרים  ידי  על  נקבע  הערך 
דווקא  ולאו  עשירים,  היה מכבד  אומרת שרבי 
מפני  אלא  יותר,  צדיקים  היו  שהם  מפני 
שהקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה של מעמד 
ומשקל מיוחד. אם כך הדבר בממון, קל וחומר 
בכישרונות שהם משובחים יותר כמו כישרונות 
משיכה  טובות,  מידות   - ובוודאי  שכליים, 
לקדושה ולדבקות אלוקית. יש חלקים באישיות 
עבודת  ידי  על  באים  שלא  שמיים  מתנת  שהם 

האדם, ואנו מכבדים כל מתנה שכזו.

החשבון  הוא  העיקרי  החשבון  זאת,  כל  עם 
אל  ההוצאה   – יולד"  לעמל  "אדם   – הבחירי 
חופש  ידי  על  לטובה  היכולות  של  הפועל 
המעלה  היא  האדם,  של  והרצון  הבחירה 
העליונה על הכל. ואגב, גם הבחירה שלנו בטוב 
אנו מתפללים  כן  על  הוא  ברוך  בקדוש  תלויה 
לאהבה  לבבנו  וייחד   – לעובדו  בעדנו  שיסייע 

וליראה את שמך.

בואי לשמוע עוד ולהתרשם מהבנות, מהשיעורים ומהאוירה

w w w . m b i n a t . c o . i l       02-9947366     058-7204645 דבורה
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בית המדרש לחינוך והוראה 

חדש!בשיתוף מכללת אורות
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תכנית יחודית 
לחודשי 
אלול תשרי

מדרשת שילוב רמת השרון 
תכנית שילוב 

לבנות שרות לאומי

שבועות  במדרשת בינתשבועות  במדרשת בינת

מדרשת בינת
מזמינה אותך להיפתח אל עולמך הרוחני כהכנה לחיים של ערך ומשמעות

בואי לחגוג את חג מתן תורה במדרשה 
מתוך לימוד, שמחה, ודיבוק חברים, באוירה המיוחדת של מדרשת בינת.

מספר המקומות מוגבל! 
הרשמה מראש חובה  דבורה 058-7204645

בואי לחגוג את חג מתן תורה במדרשה 
מתוך לימוד, שמחה, ודיבוק חברים, באוירה המיוחדת של מדרשת בינת.

מספר המקומות מוגבל! 
הרשמה מראש חובה  דבורה 058-7204645
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