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משה שילת

לכאורה סדר  בתחילת פרשתנו מלמדת התורה: "אדם כי יקריב מכם...". 
המילים היה צריך להיות "אדם מכם כי יקריב" ולא "אדם כי יקריב מכם"? 
מסבירה החסידות שלשון זו מדוקדקת ומלמדת אותנו את העבודה הפנימית 

הנדרשת מיהודי: עליו להקריב את עצמו לה'!

יש להעלות את  ההקרבה היא מהבהמה שבנו,   - "קרבן לה' מן הבהמה" 
ה"נפש הבהמית" שלנו ולקרבה לקדושת ה"נפש האלוקית" שבנו, לשרוף 

את הדברים השליליים שבה ולרתום את הכוחות שלה אל הקדושה.

'בהמה' שונה,  יש  לכל אדם   - "מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" 
וכל אחד צריך להקריב את הבהמה שלו. בקר וצאן הם בעצם שלושה סוגי 

בהמה: שור, כבש ועז.

שור, כבש, עז
שור הוא נגחן וכעסן, זהו היצר הרע המתנגד לקדושה מתוך 'אנטי' ו'דווקא'. 
אחרי  הנמשך  הרע  היצר  זהו  העדר.  אחרי  הולך  נמשך,  טיפוס  הוא  כבש 
התאוות; הוא לא נגד ה' אלא שהעולם הזה מושך אותו והוא נגרר. עז הוא 
אדיש, לך תזיז עז שהחליט לעמוד... זהו היצר הרע של קרירות ואדישות 
זו  לו'... מבחינה מסוימת הטיפול בבהמה  'לא בא  עניין שבקדושה,  לכל 
קשה יותר מאשר בכבש ובשור, משום שאת תכונותיהם אפשר לרתום אל 

הקדושה בקלות יותר.

לא לסמוך על האורות
נוסף, חשוב מאוד בעבודת ה', הרמוז גם הוא  בעל התניא עומד על דבר 
בפסוק זה: "כי יקריב מכם". ומפרש: כאשר הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו 
אליו והלב שלנו מתעורר מאליו, ללא עבודה שלנו, אנחנו חייבים לצרף לכך 
את העבודה שלנו - "תקריבו את קרבנכם מן הבהמה". לא להסתפק בתחושה 
)=התעוררות  דלעילא"  "אתערותא  בדרך  אלינו  ה'  קרבת  של  הנפלאה 
ב"אתערותא  בדחיפות  לפעול  תוכנו,  אל  אותה  להוריד  אלא  מלמעלה( 

דלתתא" )=התעוררות מלמטה(, אחרת - ההתעוררות שמלמעלה תתפוגג 
ועלולה שלא להשאיר זכר!

יש לחבר את הרגש המרומם ששרה עלינו להשקעה ועמל בלימוד תורה, 
קיום מצוות ולהפעלת "אתכפייא ואתהפכא" )כפיית הרע והפיכתו לטוב( 

במידות שלנו. זה יהיה ה'כלי' שלתוכו יכנס האור ויחלחל פנימה.

"וזהו הסיבה למה שקובלים את עצמם בעלי העבודה, על היות בהם רוח 
לגמרי.  פוסקת  כך  ואחר  שבועות  כמה  על  ה'  לעבודת  והתעוררות  טהרה 
והסיבה לזה הוא לפי שהתעוררות זו הייתה מלמעלה לבד, לכן אחרי הפסק 
תורה  )לקוטי  וטבעו"  עומדו  על  נשאר  דלעילא'  ה'אתערותא  אור  והסתלקות 

ויקרא(.

פסח, ספירת העומר, שבועות
היא  ההתעוררות  הפסח  בחג  לקראתנו:  הבאים  המועדים  של  סדרם  זהו 
וגאלם".  הוא  ברוך  עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש  "נגלה   - מלמעלה 
תשוקה  לה',  ב"רצוא"  אותה  לעורר  האלוקית  לנפש  הוא  הגילוי  עיקר 
עצומה שגורמת לברוח ממצרים - ֵמצרי העולם הזה; מיד למחרת גאולה 
- מאכל הבהמה, ומתחילים לספור את ספירת  זו מקריבים עומר שעורים 
העומר, בה עמלים על תיקון הנפש הבהמית - תיקון המידות והכנסת האור 
הגדול של פסח לתוך הגוף ולתוך העולם הזה; רק לאחר השלמת שני חלקי 
העבודה של פסח וספירת העומר – מלמעלה ומלמטה – אנו מוכנים לקבלת 

התורה בחג השבועות.

התקופה הנפלאה הזו רמוזה היטב בפסוק בשיר השירים: "משכני, אחריך 
עלינו  ה'  להארת  הבקשה  היא   - "משכני"  חדריו".  המלך  הביאני  נרוצה, 
ומשיכתו אותנו ממצרים; "אחריך נרוצה" – לא נסתפק במשיכה מלמעלה 
אלא נרוץ בכוחנו, "נרוצה" לשון רבים, הנפש האלוקית וגם הנפש הבהמית; 
ואז כשאנו שלמים ומוכנים – "הביאני המלך חדריו" בחג השבועות לקבלת 

התורה.

למה עבודת ה' נעלמת לנו?

נכנסתי לחדר שלו, להקריא לו סיפור לפני השינה
הוא מיד אמר, אמא תיזהרי! אני מביטה לרצפה,

עם מגבת ארוכה ובד סגול מבריק, הוא תחם ריבוע.
זה ים, הוא מסביר לי, תיזהרי לא לטבוע!

הלכתי בזהירות מסביב, לא לטבוע חס ושלום.
אחרי שנרדם הרמתי את הבד והמגבת, עם כל הכבוד,

אני לא לוקחת את הסיכון שבאמצע הלילה הוא בטעות ייפול לים.
ולמה באמצע חדר שינה למען ה'? כל כך לא בטיחותי.

 
"אין כל חדש תחת השמש" אמר החכם מכל אדם.

היום יום, עונות השנה, מה שהיה הוא שיהיה.
החדש - יתיישן. בהבטחה.

ובתוך האמרה הזאת, לפני שהדכדוך משתלט - נמצא כבר הפיתרון.
תחת השמש אין חדש - אבל מעל השמש... הכל חדש, רענן וחי.

בתוך מעגל שנה שחוזר על עצמו - כל חודש וכל חג פותחים צוהר
לעולמות אחרים. מאפשרים לנו לנשום דרכם, לפגוש את עצמנו מחדש.

אנחנו לא מקיימים טקסים לזכר אירועים שקרו לפני אלפי שנים.
האור זורח עכשיו! אור של חירות, לא מותנה ולא תלוי בכלום,

בליל הסדר בבתים של כולנו, כן!
ואנחנו נגיד,

בכל דור ודור – כלומר - גם עכשיו ממש
חייב אדם, חייב! לראות את עצמו – אמאל'ה. זה מפחיד.

לראות? כאילו, את הדבר הזה, עצמי? כולו? בלי לוותר על אף חלק?
כאילו הוא יצא ממצרים. פחחחח. לצאת ממצרים.

כאילו שזה אפשרי בכלל.
ועוד עם כל העצמי הזה שראיתי עכשיו... אין סיכוי.

חירות יקרה, אהובה שלי. איך אמצא אותך ודרכי אובדת

ערימות  בין  חשיבה,  ודפוסי  ישנים  הרגלים  בתוך 
שקרים ופיתויים

והזמן לחיפוש אף הוא נטרף בין עיסוק לבזבוז לריחוף
ואיך יוצאים מכל זה? איך מוצאים אותך?

 
חירות - הוראות הגעה: מעל השמש דרך הים.

ים סוף, או הים של הבן שלי מחתיכת בד ומגבת.
הכל בראש. אני מחליטה וקובעת.

ומצחיק,  חמוד  זה  דמיוניים  גבולות  מייצר  כשילד  כי 
ובאמת, קצת מגוחך.

ממה אתה מפחד? זו רצפה!
אבל אני עושה בדיוק את אותו הדבר.

אני מניחה לי בדים ומגבות ואחר כך מפחדת לטבוע.
המשפטים שאני שומעת בתוכי הם הֵמצרים שלי.

אני יכולה לשחרר אותם ולשים משפטים של חירות,
ובן רגע להיות בת מלכים, בת  לאחוז בשולי גלימתה 

חורין.
 

ועכשיו, אם עוצמים עיניים ונושמים דרך האף
יש ריח של אביב.

ניצנים נמתחים בשדה והאדמה עוטרת שלל צבעים
השמים, החיות, הבתים. אנחנו.

זמזום פנימי מתנגן בעולם, של מעיין שקפא בחורף,
או אולי סכר הכניע אותו, אך לזמן קצר.

המים יעלו ויפרצו, ויפוצו המעיינות חוצה
לאביב חירות בשמחת העולם כולו.

חירות. הוראות הגעה
רוחמה בן יוסףאישית

פחחחח. 
לצאת 

ממצרים.
כאילו שזה 

אפשרי בכלל.
ועוד עם כל 
העצמי הזה 

שראיתי 
עכשיו... אין 

סיכוי.
חירות יקרה, 
אהובה שלי. 
איך אמצא 

אותך ודרכי 
אובדת?



בס״ד

ההגרלה השבוע*!

אתה!
בספר התורה הוא...

• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה“ של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים אלא בספר תורה שלם! 
• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט לאיזה בית כנסת 

יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
• הזכייה בס״ת מזכה אותך גם במימון התהלוכה ובמודעות רחוב המבשרות 

על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך
• ספר תורה אשכנזי או ספרדי לבחירת הזוכים

שימו לב:

הזוכה בספר התורה - לפני שנתיים
משפחת נח מאשדוד

הזוכה בספר התורה - שנה שעברה
משפחת צירקוס מקרית מלאכי

• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • הודעה תימסר מיידית לזוכה
 • שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס‘ 077-3136224

 • הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים  • “אין מצווה גדולה כפדיון שבויים“ )רמב“ם(  • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו“ח

והזוכה

* יום חמישי, י‘ ניסן תשע״ז

1-800-620-640
להשתתפות בהגרלה על ס“ת חייגו עכשיו לעמותת יד לאחים:

www.yadlachim.co.il אפשר להצטרף להגרלה גם באתר



חֹוֵפשֹ חדרי בטן
הרב דוד מאיר דרוקמן

רב העיר קרית מוצקין

מציאות.  זוהי  מטפורי,  ביטוי  סתם  אינו  באפלה'  'לגשש 
כשאין אור – לא מבחינים במכשולים, וגם לא מזהים יתרונות, 

ובהעדר דיאגנוזה - תוהים - בוהים באפלה.

מאירות  השפעות  עלינו  מרעיף  הוא  ברוך  הקדוש  אור.  של  חודש  הוא  ניסן 
שלקראת  הקרצופים  באמצעות  למשל,  אותנו,  מקדש  יתברך  הוא  ומעירות; 

פסח, וזאת לא רק כדי שהבית יהיה מצוחצח, אלא גם שכלי הנפש יהיו זכים.

"קדש ורחץ" אלה מילות הפתיחה של סימני הסדר. מלמעלה 
עושים לנו "קדש" – מקדשים אותנו, ואילו אנו צריכים לפקוח 
את הלב והעיניים ולהפנים את הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו, 
מכל  ומתנקים  מתרחצים  אנו   – ה"ורחץ"  מתקיים  וממילא 

טומאותינו.

וכך זה בבדיקת חמץ:

שאור  מעכב?  "מי   – לשאור  הרע  היצר  את  המשילו  חז"ל 
על  טומאה  ממיט  המנופח  האגו   – החמץ  מעכב".  שבעיסה 
עשרת כוחות הנפש. כנגדם אנו מפזרים עשרה פתיתי חמץ, ואז 
בסיוע הנר – הלא הוא נר הנשמה המקרין אור של קדושה - נקל 
יותר לבער את הכוחות השליליים שבתוכנו הנובעים מה'אני' 
החמצי. איך אומרים? "אור )השמש( הוא החיטוי הטוב ביותר".

על רקע אור הקדושה, אחרי ההתבוננות שאנו - במיוחד בחודש 
בגאווה  ומתמלאים  בחושך  אנו  מואסים  אור",  "בני   – ניסן 

חיובית על השתייכותנו לאור.

אור נר הקדושה מסייע לבדיקת החמץ והיצר הרע, וחושף חדרי 
בטן - מגלה אפוא גם את המתרחש לטוב ולמוטב שבאישיותנו.

מביאה  חמץ  בדיקת  של  הפנימית  במהות  ההתבוננות  כלומר, 
אותנו לקביעת הדיאגנוזה הרוחנית שלנו - ולמסקנות.

וכך מצאנו אצל רבנו הגדול בעל התניא, שבדיקת החמץ שלו 
התארכה כל הלילה! למרות שלא היה לו אז אלא רק חדר אחד. 

כשבודקים גם את הנפש – לא די בשעה קלה בלבד.

אור הנשמה ממקד
הרב קלמן בר

רב העיר נתניה

שאלת השאלות: מהיכן מתחילים?

מאיז'ביצה  יעקב'  ה'בית  בעל  האדמו"ר  זקני  סבי 
של  הגדה  על  הזמנים'  'ספר  בספרו  לכך  התייחס 
פסח. הוא ביאר כי המשנה הראשונה במסכת פסחים העוסקת בדיני 
ביעור חמץ פותחת "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר". 
המשנה פתחה במילה "אור" לומר לך כי כשם שלמציאת החמץ הפיזי 
אנחנו זקוקים לאור, כך גם אנו זקוקים לאור "נר ה' נשמת אדם" לשם 
בדיקת חמץ מאיר  ובליל  מציאת החמץ שבלב. 

הקדוש ברוך הוא לכל אדם את שורש נשמתו.

המשנה במסכת סנהדרין אומרת "להגיד גדולתו 
כמה  טובע  שאדם   - הוא  ברוך  הקדוש  של 
מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, ומלך 
אדם  כל  טבע  הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי 
בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה 
לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר 'בשבילי 
נברא העולם'". לאמור, האדם נברא יחידאי כדי 
בו  ויש   – עולם  בורא  של  יחיד  בן  שידע שהוא 

כוחות ועוצמות מיוחדים. 

בלילה הזה גורם ריבונו של עולם לכל אדם 
להתחבר לשורש נשמתו ולהכיר את פנימיותו 

מתוך מקום של קבלה עצמית, להכיר להיכן 
הוא עשוי להגיע. כאשר מראים לאדם את מהות 

תפקידו הוא מכיר גם את 'חמצו' – מה שעוצר 
אותו להגיע ליעד. כאשר יודע האדם את ייעודו 

האישי, נקל לו לעבור את המכשולים והמשוכות 
שבדרך. 

אחרי המעשים
הרב שמואל ששון

ראש גרעין שעלים הדר, חיפה

לומר  יכול  מי  ביצוע.  בת  אינה  שהמשימה  נדמה 
ניקיתי את לבבי ואין בי ישות והרגשת גאווה?

לכאורה  הממשי.  החמץ  ביעור  משימת  עם  נתחיל 
משימה קלה. אם כן, למה צריך גם לנקות, גם לבדוק, גם לשרוף, גם 
ברובד  לנכרי? מכיוון שגם  גם למכור  ולמי שצריך  ולהפקיר  לבטל 
ההלכתי הבעיה איננה רק הפיתה אלא גם האדם והתודעה המפעילה 

אותו.

כל השנה מותר ורק שבוע אחד אסור, וזה מבלבל. אנו עלולים לשכוח 
שאמרנו "כל חמירא" ומרוב תיאבון לרצות חטיף או עוגייה. הציווי 
להשבית הוא על האדם. זהו חיוב פוזיטיבי. אם לאדם יש בית נקי ללא 
חמץ, כותב ה'מנחת חינוך' שיהיה עליו ללכת לקנות חמץ ולהשבית. 
ואם בחמץ הממשי חובה עלינו לפעול אקטיבית ולהשבית, קל וחומר 

שבמשימת ביעור החמץ שבלב חובה עלינו לפעול ולעשות. 

והתודעה  האדם  היא  הבעיה  מוגדרת,  פיתה  אין  שבלב  בחמץ 
המבלבלת. לא קל לצאת מעצמנו. לאישיות ואפילו לאגו יש גם מקום 
חיובי, ורק מרף מסוים והלאה הריכוז פנימה הופך לגאווה פסולה, 

וזה מבלבל. גם כאן, הפתרון יבוא מתוך אקטיביות ומתוך עשייה.

עלינו לצאת מעצמנו. בחוץ, בעולם, נצליח לפרוץ את גבולות האגו, 
נפסיק להישאר מרוכזים בעצמנו הגשמי או הרוחני, ונעזור לאחרים. 
כך אנו מצווים ב'קמחא דפסחא' ובהזמנת אורחים לסדר. אם נדמה לנו 
שאנו עושים ופועלים גדולות ונצורות, וגם אם באמת כך אנו עושים, 
הציווי לפני הפסח הוא לפעול ולצאת מתחושת הגאווה והישות על 
ידי פעולה ממשית של נתינה ועזרה. לא נסתפק בכוונות ובאמירות, 
עלינו  'בשוטף'.  הטובים  במעשינו  נסתפק  לא  שיהיו.  ככל  גדולות 

ליצור השתדלות מעשית של חסד מיוחד לקראת החג.  

איך מבערים את החמץ שבלב?
שאלה:

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 052-566-5599   

שבת הגדול בצפת 
סופ"ש של מסע הנשימה בישראל!

בעקבות נסיעתו של רבי נחמן לארץ ישראל

בשילוב סדנת "נשימה מחוברת" 

והכנה רוחנית לקראת ליל הסדר

מסע הנשימה
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 073-3744333

[] י׳ ניסן - י״ב ניסן



 40 שנה 
הלכנו 
במדבר...

לא הגיע הזמן 
שנלך דקה 
לשכנים!?

     

 עקבו אחרינו www.karov-lev.co.il | חייגו 2238*  

מפתיעים את השכנים עם מתנה 
מקורית שתשדרג לכולנו את הסדר

מה במארז? שלושה סטי הגדה של פסח צבעונית חוויתית + 24 
בובות אצבע מאויירות מודפסות שניים לשכנים ואחד לכם!

מנויים
מרוויחים!

בתשלום חודשי

או ₪30 בלבד

למצטרפים

חדשים!

18ש״ח דופקים 
בדלת של 

שכנים 
מרקע שונה



moransasi@gmail.comהדסה סאסי

ַאְך, טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני
שבמהלך  מוזרה  רביעי האחרון התעוררתי בתחושה  ביום 
הלילה דמות בלתי נראית הפליאה בי את מכותיה. כאב חד פילח את הגב 
שלי וכל תזוזה עלתה לי בהשקעת זמן רב ובהרבה נשיכות שפתיים. אחרי 

יממה שלמה של חוסר יכולת לזוז נכנעתי, וכלאחר כבוד גררתי את 
עצמי אל הרופא שלי. "נו, נו, אם הגעת אליי אז המצב טוב". 

בי  נתן  הוא  והשתנקתי,  לו  אמרתי  דוקטור?"  "סליחה, 
מבט ארוך של דוקטורים, כזה שבו המשקפיים נוחתים 
אל קצה האף, ואז חייך וחזר בשנית: "אם הגעת אליי 

וזו כבר נקודת התחלה  ונושמת,  למשרד, את חיה 
טובה".

מצד אחד רציתי לומר לו שהוא בטח 
צוחק, כי למצוא את עצמך עם גב תפוס שבועיים 
לפני פסח כשעדיין לא החלטת באיזה ארון בדיוק 
תתחילי את הניקיונות, זה רחוק מלענות לאיזושהי 
כמו  יותר  מרגיש  זה  "טוב",  המילה  של  הגדרה 
סיוט. אבל מצד שני, היה משהו בדברים שלו, של 
הרופא נטול הכיפה שלי, שגרם לי להתחפר עמוק 
שהוא  בהבנה  ולהסמיק ממבוכה,  הכיסא  בתוך 
עד  להודות  מתביישת  ואני  לחלוטין  צודק  הוא 

כמה. 

לחץ
"הכי חשוב שתתרכזי בלהחלים, ותורידי בהדרגה 
ואני  הטוב,  הרופא  לי  אמר  הלחץ"  רמת  את 
הרגשתי איך בו זמנית - עלו בקרבי שני דברים: סף 

הלחץ שלי, שטיפס לו הרבה מעבר לכמות המותרת. 
וצחוק מתגלגל.

שלי  טובה  הכי  והחברה  הטוב  הבורא  רצה 
נולדה ממש בתחילת ניסן, אי שם בימי הניקיונות הטרופים 

ביותר. באחת השנים היא רמזה לי שליום ההולדת היא רוצה שנצא יחדיו 
לספא - טיפול הרפיה נעים, שהתגלה כחוויה קטסטרופלית במיוחד. מהרגע 

שנחתה כף רגלי באותו ספא, נכנסתי ללחץ איום: לחץ מהבלגן שהשארתי 
מאחוריי בבית, לחץ מכך שאני אחזור מאוחר אל זרועותיה האימתניות של 
מכונת הכביסה והשפריצרים הכחולים־כחולים האלו, לחץ מכל החדרים 
החביבות  מהעובדות  וכשאחת  לנקות.  לי  נותר  שעוד 
שהיתה במקום לחשה לי בעדינות: ״תרפי קצת את 
הידיים, מאמל'ה, תרפי מהמחשבות״, הקשבתי 
לי  שנותר  מה  כל  על  לחשוב  הפסקתי   - לה 
על  ועברתי לחשוב  לעשות לקראת הפסח, 
חביבה  עובדת  לאותה  נותרו  חדרים  כמה 

לנקות לפסח.

פשוט  סיכוי.  כל  חסרת  "אני 
חסרת סיכוי" מלמלתי ביני לבין 
שהיה  אף  על  הרי  בתסכול.  עצמי 
מאוד נחמד להאשים אותו - האשמה לא 
מוטלת בפסח, ממש לא. כל מהלך החיים 
האלה מרגיש קצת כאילו את במרוץ – אם 
זה לא הפסח זו העבודה, או הכביסה, או 
או  הגיע  שלא  האוטובוס  האינסטלטור, 
שהגיע ונתקע בפקק. זה הבעל, או תהליך 
בילדים  הטיפול  אחריו,  המייגע  החיפוש 
מכבש  זה   - שיגיעו  המתישה  התפילה  או 
לחצים שלא ייגמר לעולם, תמיד אני אמהר 
להיכן שהוא. תמיד יהיה איזה עיסוק דולק 

בעקבותיי.

צרות טובות
תבונה  מלא  פירוש  יוספי  מיכי  מהרב  שמעתי 
אותו  ששמעתי  מאז  איתי  שהולך  ומתיקות 
לראשונה. פעם שאל אדם את החפץ חיים למה התכוון 
י"?,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ פּוִני  ִיְרּדְ ָוֶחֶסד  דוד המלך בתהילים כשכתב "ַאְך, טֹוב 
הרי "טֹוב ָוֶחֶסד" הם דבר מבורך, אלו מילים נעימות, מלטפות, מתארות 

אדם שטוב לו, והוא מדושן מעונג, אז מה עניין רדיפה אצלן?

על  נרדף  הזה  בעולם  אדם  שכל  במתיקות,  הסביר  חיים  החפץ 
להיות  יכולים  הרודפים  עולם.  דרכו של  זו  דברים מסוימים,  ידי 
אויבים, מצוקות בריאּות חלילה, בעיות בתוך הבית, ועוד כהנה 
וכהנה דברים שליליים. אבל דוד המלך מבקש ומתפלל לפני בורא 
עולם - שאם כבר נגזר שמשהו ירדוף אותו בחייו, יהי רצון שיהיו 
אלה רק הטוב והחסד. שבאותם הפעמים שהוא רץ ממעשה טוב 
מגיע  ממש  כבר  והוא  יורד,  והריכוז  גובר,  והלחץ  לאחר,  אחד 
הרדיפה  זו  תהא  כרודפים,  מרגישים  והחסד  הטוב  שבה  לרמה 

היחידה שהוא יעבור בחייו.

האמת היא שזה באמת עולם שקשה לנוח בו. אפילו 
כשיעקב אבינו הצדיק רצה בערוב ימיו לנוח קצת בשלווה, קפץ 
עליו רוגזו של יוסף, והוא נרדף על ידי מחשבות והתגעגע לימים 
הלחוצים שלפני. אבל עכשיו, במקום לכרוע תחת הלחץ, החלטתי 
שאני משלימה איתו. מניחה לו לרדוף אחריי אבל זוכרת שלא הוא 

העיקר.

ומתי  לפסח,  שלי  הבית  את  מלנקות  כשהלחץ 
ואיך אחגוג  אספיק לעזור גם בבית של ההורים, 
זה  שכל  לעצמי  מזכירה  אני  עליי,  גוברים  שלי,  לחברה 
טובות״,  ״צרות  ידי  על  נרדפת  חסד. שאני  אדיר של  מרדף  הוא 
וזה משאיר לי מרווח עצום להרפיה, למנוחה קלה בנאות הדשא. 
המשמעות  הטוב,  הרופא   - וגם  המלך,  דוד  לי  שהזכירו  כמו  כי 
היא אחת: לא שאני על סף קריסה, ובטח לא שאני חסרת סיכוי, 
החג,  מצוות  את  בו  ולקיים  בו  לגור  בית  לי  ויש  שזכיתי  אלא 
הורים שעדיין איתי ואני יכולה לכבד אותם ולסייע להם, וחברה 

ששמחתה היא בראש שמחתי.

עם  כבר  שיפסיקו  הילדים  על  צורחת  את  אם  אז 
הפיצות והחמץ בבית, תנשמי עמוק ותודי על החסד - את רודפת 
אחרי הגוזלים שזכית לגדל. ואם את מחפשת את הבעל שעקבותיו 
במרדף  את  גם  כך שמעתי(,  נפוצה,  )בעיה  כלים  בהגעלת  אבדו 

החסד - רודפת אחרי האיש שזכית להינשא לו.

ובמילותיו של דוד המלך, יהי רצון שהרודפים של הטוב והחסד 
יהיו הרודפים שלנו תמיד.
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היישוב היהודי

חברון
HEBRON

www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי

יציאה מחניון בניני האומה התחתון ישיר  אוטובוסים ישירים משעה 9:00-16:00 
למערת המכפלה במחיר 19 ₪ בלבד )הלוך ושוב(, בחסות משרד התחבורה ו’אגד’

19 הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
בלבד!
₪

ישי בן צבי
שלמה ברונר
בליווי תזמורת מורחבת

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים רביעי חמישי

ישי ריבוחיים ישראל

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

חמישי ב׳ דחוה״מ י״ז ניסן 13.10• 14:00 שמחת חג עם

עקיבא מרגליות

גדול הזמר המזרחי חסידי
ביני לנדאומנדי ג׳רופי

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך
 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו
לפני התיבה יעבור הרב אייל יעקובוביץ

בס״ד

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل
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עליה המונית ותפילת חג בימים רביעי וחמישי ט״ז-י״ז ניסן 12-13.4
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חוויה של טיולהפעלות לילדיםבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג

טיולים מודרכים ללא תשלום

עקיבא תורג׳מן
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הרב יונתן זקס

על טעויות מַכּפרים 

פרשתנו עוסקת בקרבנות. ואף כי מצוותיה אינן מקוימות זה כמעט אלפיים 
מובנים  ולא  מוסר חשובים  עקרונות  בה  מגולמים  הבית,  חורבן  למן  שנה, 

מאליהם. 

חטאת:  מקריבים  ארבעה  חטאת.  קרבן  דיני  ראויים  מיוחדת  לב  לתשומת 
ולימים  העדה,  זקני  כלומר  הקהל,  הגדול;  הכוהן  כלומר  המשיח,  הכוהן 
הסנהדרין; נשיא, כלומר מלך; ו"נפש אחת", אדם מן השורה. כל אחד מהם 
קרבן  שונה  לכך  ובהתאם  בחברה,  ומקומו  תפקידו  מבחינת  מחברו  שונה 

החטאת שלו. 

קרבנות חטאת מובאים רק על עבירות חמורות, שעונשן כרת, כלומר מוות 
בידי שמיים, שנעשו בשגגה. יש שתי דרכים לחטוא בשגגה: לא לדעת את 
ההלכה – או לא לדעת את העובדות. למשל, אדם שמבשל בשבת, אולי אינו 

יודע שהבישול אסור בשבת – ואולי אינו יודע ששבת היום. 

ויודע  חוטא  אדם   – במזיד  בזדון,  החטא  בין  בתווך  נמצא  בשגגה  החטא 
שהדבר אסור – לבין החטא באונס, כלומר עבירה שלא נעשתה מתוך פעולה 
אין  במזיד  עבירות  על  איום.  תחת  או  כרפלקס  למשל,  אלא,  כלל  חופשית 
החטאת מכפרת. על עבירות באונס אין צורך לכפר. קרבן חטאת מוגבל אפוא 
לטווח ביניים של חטאים. מעשים שנעשו מתוך רצון, אך מבלי דעת שהם 

אסורים.

יש  אשמה  איזו  בשוגג?  עבירות  על  לכפר  צריך  מדוע  מתבקשת:  השאלה 
את  העבריין  ידע  לו  פלילית.  כוונה  אין  לחטוא.  התכוון  לא  החוטא  בכך? 
העובדות ואת ההלכה, לא היה עושה מה שעשה. למה אם כן עליו לעבור 

תהליך של כפרה? המפרשים נתנו כמה וכמה תשובות על כך. 

נתנו את ההסבר הישיר ביותר: אי־ידיעה – של  ורד"ץ הופמן  רש"ר הירש 
העובדות או של החוק – היא סוג של רשלנות. צריך לדעת את החוק, את 
ההלכה, בפרט בעניינים החמּורים. צריך לשמור על ערנות ולדעת מה אנחנו 

עושים. זו חובת יסוד, ודאי בתחומי עשייה רציניים.

אלא  שנעשה,  מה  על  עונש  בעיקרו  איננו  החטאת  שקרבן  טען  אברבנאל 
אזהרה חמורה לעתיד. הבאת הקרבן, שדרשה מאמצים רבים והוצאה כספית 
לו  ותזכיר  האדם  של  בזיכרונו  תנצנץ  ואילך  שמעתה  תזכורת  היא  נכבדה, 

להיות זהיר יותר.

הרמב"ן גרס שהחטאת מוקרבת לא בגלל מה שהוביל למעשה, אלא בגלל 
מה שהמעשה חוֵלל. חטא מטמא גם אם אין בו כוונה. "שכל העוונות יולידו 
גנאי בנפש והם מום בה, ולא תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה טהורה 

מכל חטא".  

חטא  גם  מדרשית.  מסורת  בעקבות  רביעי,  פירוש  הציע  מלובביץ'  הרבי 
בשגגה מעיד כי דבר־מה לא טוב קרה אצל החוטא. דברים רעים לא באים 
לעולם באמצעות אנשים טובים. חז"ל אמרו שהקב"ה לא נותן אפילו לבעלי 
חיים של צדיקים לעשות רע; על אחת כמה וכמה הוא מגן על הצדיקים עצמם 
מפני עשיית טעויות ושגגות. מי שחטא בשגגה, יש בו כנראה איזה רבב וראוי 

לו לחזור בתשובה.

זו אופיינית לחב"ד, המדגישה את הצד הנפשי של החיים הדתיים,  תפיסה 
והיא מעלה על הדעת את תורתו של פרויד על הלא־מודע וביטוייו שעל פני 
פליטות  פרוידיאנית".  "טעות  הביטוי  נגזר  תיאוריה שממנה  אותה  השטח, 
פה או מעשים שנראים בלתי מכוונים מסגירים לעתים תשוקות ומניעים לא־

מודעים. הלא־מודע, שקשה להבחין בו בעת שאדם פועל בידיעה ובכוונה 
הן  בשוגג  עבירות  הללו.  הבלתי־נשלטים  ברגעים  לעינינו  מבליח  גמורות, 
סימן לכך שמשהו אינו כשורה בנפשו של החוטא. על הכשל הזה, השוכן 

אולי מתחת לסף התודעה, יש לכפר בקרבן חטאת.

המשותף לכל הפירושים הוא שקרבן החטאת מבטא רעיון המוכר במשפט 
ָזר לאתיקה המערבית: המעשים שלנו משנים  המערבי אבל למרבה הפלא 
הורגלנו לחשוב שבענייני מוסר,  את העולם. בהשפעת עמנואל קאנט, 
כל מה שחשוב הוא הרצון. אם רצוננו טוב, אנחנו טובים, בלי קשר למה 
שאנחנו באמת עושים. אנו נידונים על פי כוונותינו, לא על פי מעשינו. גם 
היהדות מכירה בהבדל בין רצון טוב לרצון רע. משם כך, רק על עבירות 
בשוגג אפשר לכפר בקרבן, לא על עבירות במזיד. ועם זה, עצם העובדה 
ששגגות טעונות כפרה מלמדת שאיננו יכולים להתנתק ממעשינו ולומר 
"לא התכוונתי". הרע נעשה – והוא נעשה על ידינו. על כן חובתנו לעשות 
הלאה  ולהמשיך  להתעלם  יכולים  איננו  חרטתנו.  את  המסמל  מעשה 

כאילו אין לנו קשר למעשה שנעשה. 

מלאה אשמה,  "היהדות  חילוני:  יהודי  סופר  לי  אמר  רבות  שנים  לפני 
חטאת  קרבן  סליחה".  מלאה  גם  היא  אבל  "כן,  לו,  עניתי  כך?".  לא 
עניינו סליחה. אך בו בזמן, היהדות משמיעה הצהרה מוסרית עמוקה, 
בסרבה לפצל את נפש האדם לשתי ישויות – גוף ונפש, מעשה וכוונה, 
אובייקטיבי וסובייקטיבי, העולם החיצוני והעולם הפנימי. קאנט עשה 
זאת. מה שחשוב מבחינה מוסרית, הוא טען, הוא רק מה שקורה בעולם 

הפנימי, בנפש.

אחרת,  תרבות  מכל  יותר  שהושפעה,  שהתרבות  הוא  מקרה  אך  האם 
מהפילוסופיה של קאנט היא אותה תרבות שחוללה את השואה? אינני 
מתכוון לומר חס ושלום שהחכם מקניגסברג אחראי לאסון הנורא בדרך 
נקפו  לא  והגונים  טובים  אנשים  שהמוני  היא  העובדה  ועדיין,  כלשהי. 
אצבע למחות בזמן אמת נגד הפשע הנורא ביותר שעשו בני אדם בבני 
מינם אי פעם. רבים מהם ודאי חשבו שזה לא עניינם. אם אין להם עצמם 
שַלמעשה  אלא  אשמים?  שירגישו  למה  היהודים,  כלפי  רעות  כוונות 
בעולם  ממשיות  תוצאות  היו  הזה,  במקרה  שלהם  למחדל  שלהם, 
תרבות  היא  התודעה  בגבולות  המוסר  את  התוחמת  תרבות  המציאות. 

החסרה אמצעי הגנה מפני התנהגות מזיקה. 

קרבן החטאת מזכיר לנו כי הרע שאנחנו עושים, או מאפשרים שיקֶרה, 
טעון כפרה גם אם לא רצינו בו ולא התכוונו אליו. שיטת מוסר המדברת 
לא  אם  גם  על מה שקורה באמצעותנו  כוונות,  על  רק  לא  על מעשים, 
התכַוונו אליו, אולי אינה אופנתית, אבל היא מחייבת יותר והולמת יותר 

את טבע האדם משיטת מוסר המתבוננת בכוונות בלבד. 

פרשת ויקרא
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אביאל הלוי
הצינה החודרת של הרי גוש עציון והיישוב בת 
עין לא מתחשבת בעובדה שחודש האביב ממש 
לתוקף.  נכנס  כבר  הקיץ  שעון  ושאפילו  כאן 
הצלילים נשמעים כבר מהרחוב, בוקעים ממבנה 
הרכה  והתאורה  בחשכה,  שאפוף  הציורי  העץ 
כמעט  מסגירה  הנגנים  עמדת  את  שממסגרת 

מאה וחמישים בני אדם המצטופפים בחשכה.

ומשתתק  עתיק  חסידי  לניגון  מצטרף  הקהל 
הקלרינט, שפוצח  נגן  של  המפתיע  המפנה  עם 
ג'ז  יצירת  שמזכיר  וממושך  יצירתי  באלתור 
משובחת. מה שיותר מפתיע, כי האדם שעולה 
ויורד במיומנות בסולמות המוזיקליים, הוא לא 

אחר מאשר רב היישוב, הרב דניאל כהן.

לצדו  הבמה  על  וסוחפת.  משובחת  המוזיקה 
ההקשה,  כלי  על  שאחראי  דיגמי  דוד  יושבים 
ועמית יצחק, אחד הגיטריסטים הטובים בארץ, 
במוזיקה  גדולים  שמות  עם  ויוצר  שהופיע 
היהודית והישראלית, ממשפחת בנאי ועברי לידר 
ועד שולי רנד וישי ריבו. עמית זורם במיומנות 
ניגון  פנייה שמבצע הקלרינט.  כל  מדהימה עם 
רודף ניגון, ואז משתרר שקט. הסולו המוזיקלי 
הופך לדיבור שקט ורך. הרב דניאל מסביר על 
היא  וכיצד  חודשים,  ראש  ניסן,  חודש  עבודת 
ברוך  והקדוש  ישראל  ביחסי  לחידוש  קשורה 
הוא, של שותפות בבניין העולם, בהם המקבל 
מממש את המשפיע, ויותר בעומק – בה תודעת 

המקבל נותנת מקום בעולמו, לבורא.

טובה  בהופעה  רק  כאן  מדובר  שלא  ברור 
שניתן  כאלו  חסידיים,  בוורטים  המשובצת 

שבת  קבלת  בין  השומעים  לקהל  להעביר 
פשוט  דניאל  הרב  מסוים  בשלב  כי  לערבית, 
מתחיל לשיר את מילות המדרש על משה ואהרן. 
המילים  ושוב  לדבר,  חוזר  הוא  מסוים  בשלב 
מכונס  הקהל  חלילה.  וחוזר  לניגון,  מתעגלות 

בתוך עצמו ושר בעוצמה.

פשוט התאהבתי בתורה
ובגיל  יורק,  בניו  נולד   )59( כהן  דניאל  הרב 
בתום  לפלורידה.  משפחתו  עם  עבר  מצווה  בר 
באופן  בארץ.  שירות  לשנת  הגיע  הוא  התיכון, 
מפתיע הקבוצה הדתית התגלגלה דווקא לקיבוץ 
מיוחד.  ומקום  יחס  להם  שהעניק  חרוד,  עין 
החליט  הוא  לחו"ל,  חזרו  הקבוצה  כשחברי 
להישאר לעוד שנה אחת באוניברסיטה העברית. 
"זה היה אמור להיות לשנה אחת", הוא מחייך. 
בכל  בארץ,  בתורה,  התאהבתי  פשוט  "אבל 
המציאות הרוחנית היהודית. אז נשארתי והלכתי 

ללמוד בישיבה".

הר  בישיבת  השלים  הוא  לרבנות  הסמיכה  את 
עציון, וזאת אחרי שלמד בישיבת 'נצח ישראל' 
במרכז  שנתיים  ועוד  גוסטמן,  הרב  בראשות 
"במהלך  בתיה.  לאשתו  נישא  במהלכן  הרב, 
אז  לי  היתה  נוף.  בהר  גרנו  הראשונות  השנים 
וככה  בשמחות  מנגנים  היינו  כליזמר,  להקת 
התפרנסנו. זה לא היה בדיוק במה יוצרת, אבל 
"בשלב  צוחק.  הוא  רע",  לא  כסף  הכניס  זה 
חלק  להיות  חייבים  שאנחנו  החלטנו  מסוים 
מהקמת יישוב שלא משאיר אותנו בתוך הבטון 
עין  לגרעין הראשון של בת  העירוני. הצטרפנו 

לפני עשרים ושבע שנים, וכמה שנים לאחר מכן 
התמניתי לרב היישוב".

כמו  צבעוניים  כך  כל  יישובים  עוד  כנראה  אין 
היישוב בת עין. מאפייניה של עבודת הרבנות, 
גם ביישוב כזה, ואולי דווקא בשל כך – קשורים 
ההלכתית,  המסגרת  של  הנוקשה  לצד  יותר 
ויצירה.  אמנות  של  הרכים  לצדדים  ופחות 
וכשאני שואל על כך, הוא מהנהן בחיוך ומסביר. 
הדניאל  אפרים.  דניאל   – שמות  שני  לי  "יש 
והגבול,  הדין  מצד  יותר  נשלט,  יותר  הוא  שבי 
ואפרים זה ילד שעשועים. תמיד היה בי צד יוצר 
שמחפש חידוש וחיות מתוך מפגש שמח ויוצר 
בחיים, אבל הצורך בבת עין היה למישהו שיוכל 
שהצדדים  קרה  כך  וללמד.  להכריע  לפסוק, 

היותר יצירתיים לא היו מקדימה".

ההתבוננות הרוחנית היא חלק מעולמו של הרב 
תקופת  מאז  אבל  שנים,  מעט  לא  כבר  דניאל 
התזמורת, המוזיקה אכן נדחקה לצדדים. בשנים 
המיועדת  עין  בת  ישיבת  בראשות  עמד  בהן 
מגע  שייצרו  כלים  חיפש  הוא  תשובה,  לבעלי 
עבודה  לפתח  והחל  יותר,  וחי  פנימי  רוחני, 
שכללה  התורה,  פנימיות  פי  על  מדיטטיבית 
ומגע  שהייה  התבוננות,  מכנה  שהוא  מה  את 
נשמתי. הרעיונות הללו התגבשו לסדרת סדנאות 
לרבנים ולרבני יישובים בפרט, בנושאי תפילה, 
התבוננות יהודית והתפתחות אישית. אבל לחלק 
המהלך  בתוך  זמן  למצוא  זמן  ארך  המוזיקלי 

הזה.

שנים,  הרבה  אחרי  מהמדף  הורד  הקלרינט 
שלאחר  יצחק,  עמית  את  פגש  דניאל  כשהרב 

אחרי עשרות שנים כרב קהילה, המוזיקה של הרב דניאל כהן פשוט פרצה 
החוצה. בערב 'ניגוני העץ' שכבר הפך למסורת חודשית, אפשר ללמוד 

כמה דברים חדשים על השילוב בין פנימיות התורה למוזיקה
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עין,  לבת  משפחתו  עם  עבר  בתשובה  חזרתו 
ובמסגרת תהליך הקליטה ביישוב נפגש לשיחה 
עמוק  אישי  קשר  נוצר  השניים  בין  הרב.  עם 

שהתגלגל גם לשיתוף פעולה מוזיקלי.

כמעט  מופיעים  הם  האחרונות  השנים  בחמש 
העץ',  מדרש  ב'בית  מברכים  שבת  מוצאי  בכל 
יום  ביום  המשמש  כהן,  משפחת  לבית  הצמוד 
הרבנית  עומדת  שבראשה  עין  בת  מדרשת  את 
בתיה. השם הייחודי של בית המדרש, הבנוי מעץ 
רבנו  של  רעיון  על  מתבסס  הפיזי,  במישור  גם 
בחיי, המסביר כי עץ החיים ועץ הדעת חולקים 
שורשים משותפים, ושאלת הבחירה היא בעצם 
האם לדבוק בשורש החיים או רק בתפוקה של 

הפרי.

 מפגש עם נקודה פנימית
מודעת.  החלטה  היתה  לא  למוזיקה  "לחזרה 
מסביר.  הוא  גדול",  חשק  ונוצר  קרה  פשוט  זה 
"אצלי זה בא סביב אהבת התורה. זאת שמחתי. 
ולפתוח  לחדש  האפשרות  את  משרתת  הנגינה 
יוצאים  מנגנים  שאנחנו  אחרי  חדשים.  ערוצים 
דברי תורה חדשים, ומה שנכנס, נכנס יותר עמוק 

מסתם דיבור".

שמאפשרת  רוחנית  עבודה  מנחים  "אנחנו 
לאנשים להגיע למפגש חדש עם נקודה מסוימת. 
הרבה  להיות  יכול  זה.  את  משרתת  המוזיקה 
אבל  התורה,  דברי  בתוך  חידוש  והרבה  דיבור 
בלב  ההתרחשות  הלב,  הוא  שהמוקד  ספק  אין 
להדביק  שמצליח  משהו  ובעיקר  וההתרגשות, 
איזו נקודה אישית עם השורש העליון. הרגעים 
דבקות  של  בסוג  נמצאים  אנשים  בהם  הללו, 
באמצעות  מתנות  ומקבלים  המוזיקה  בעקבות 
התפילה או האהבה שמתעוררות בהם, יקרים לי 

מאוד מאוד".

אחרי יותר משעה וחצי של נגינה ודיבור, הרעיון 
משה  מבין  שיוצא  השכינה  קול  על  מהמדרש 
והופך  ולעכשיו,  לכאן  מפנה  מקבל  ואהרן, 
להבחין  ניתן  בחושך  מודרך.  בדמיון  לסדנה 
גם  וכנראה  הגברים  בעזרת  האנושי  שההרכב 
מקומי  מקהל  בעיקר  מורכב  למחיצה,  מעבר 
שניים־שלושה  הדרך,  בתחילת  תשובה  ובעלי 
דתי־ מראה  בעלי  מעט  מלא  גם  אבל  חרדים, 
הסמוכים,  עציון  גוש  מיישובי  מובהק  בורגני 
פער  על  ביומיום  מחפה  לא  הפיזית  שקרבתם 
יותר  הוא  הזה  "הערב  עמוק.  ותפיסתי  רעיוני 
סדנה מאשר בידור. העוצמה של מוזיקה, שהיא 
שפה שנוגעת ללב ולכן היא משותפת לכולנו", 
כל  "דווקא בשכלים,  מכן.  לאחר  לי  אומר  הוא 
אחד נמצא במקום אחר, אבל במקום של לאהוב 
עם  הוא  אם  בין  משותף,  מכנה  יש   – ולחוש 
קפוטה או עם טריקו. על מנת להגיע למקום הזה 
אנחנו מתחילים בניגונים מוכרים כדי לחמם את 
הקהל ולאפשר לו להשתחרר, ותוך כדי גישוש 
שלנו, הלב של הקהל נמצא במקום הרבה יותר 

פתוח כדי לצלול פנימה".

כשהפרופסור בכה
הולכים  כתובה מראש מה  תכנית  לכם  אין  "אז 
הגיחוך  את  מבין  כדי  ותוך  שואל  אני  לנגן?", 
הרב  של  המתגלגל  לצחוקו  ומצטרף  בשאלה 
דניאל. "יש תכנית כתובה מראש אבל אף פעם 
לא נצמדים אליה, זו נקודת מוצא בלבד. יש המון 

ניגונים חדשים שנולדו בערבים האלו".

הניגונים החדשים, שמזכירים מוזיקת מדיטציה, 
צפויים לצאת בקרוב לאור באלבום חדש שישלב 
בהתאם  התפילה,  עבודת  על  וניגונים  שיעורים 
לעבודת ההתבוננות של החסידות המבוססת על 
'עליית העולמות' במהלך התפילה, אותה לימד 

האריז"ל בכתביו.

מעט  לא  הכבוד,  ויראת  התפקיד  אופי  בגלל 
רבני קהילות מוצאים את עצמם בסיטואציה של 
רוחני,  אולימפוס  מעין  שיוצר  באופן  בדידות, 
ומקשה על חיבור טבעי עם סביבתם. הרב כהן 
מספר כי היצירה המוזיקלית יצרה עבורו שינויים 
עם  שלו  ובקשר  הקהילה  עם  בעבודה  עצומים 
יותר.  הרבה  נפתחו  הלב  "דלתות  התושבים. 
ממני  מקבלים  במגע  איתי  שנמצאים  אנשים 
יותר חיבור.  יותר אנושיות וחיות והרבה  הרבה 
הצדדים המסגרתיים של רב קהילה נמצאים כעת 
בערוצים הרבה יותר פתוחים. אני אוהב אנשים 

יותר".

מיוחד  מפגש  על  שיספר  לסיום  מבקש  כשאני 
זוכר מאחד האירועים, הוא חושב מעט.  שהוא 
באחד  האירוע  את  קיימנו  הפעמים  "באחת 
שמשמש  אדם  שם  היה  הסביבה.  מיישובי 
שלו  אבא  העברית.  באוניברסיטה  כפרופסור 
וסבא  אביב,  תל  באוניברסיטת  פרופסור  היה 
בלי  מחייך  הוא  בברלין",  באוניברסיטה  שלו 
צורך להסביר את כובד הייחוס. "הוא בכלל לא 
רצה להיות שם, ורק בגלל שמישהו אמר שכדאי 
כך  אחר  ניגש  הוא  לשם.  התגלגל  הוא  להגיע 
וסיפר שנפתחו לו שערי הדמעות, ושבחיים שלו 
הוא לא חווה דבר בעומק כל כך גדול. זה פשוט 
זה  לפתוח.  בכלל  רגיל  לא  שהוא  משהו  היה 
מאוד ריגש אותנו. אני בטוח שיש פה עוד הרבה 

אוצרות כאלו".

  לפרטים על אירועי 'ניגוני העץ'
Haeitz@haeitz.com 

בשלב מסוים הוא חוזר 
לדבר, ושוב המילים 

מתעגלות לניגון, 
וחוזר חלילה. הקהל 

מכונס בתוך עצמו ושר 
בעוצמה.

. "אצלי זה בא סביב 
אהבת התורה. זאת 
שמחתי. הנגינה 
משרתת את האפשרות 
לחדש ולפתוח ערוצים 
חדשים. אחרי שאנחנו 
מנגנים יוצאים דברי 
תורה חדשים, ומה 
שנכנס, נכנס יותר 
עמוק מסתם דיבור".



מחשבות 
 לקראת
זוגיות

יוצאים
לדרך!!!

שלום לך יקרה שלי!
אני כותב לך מכתב, כי אני מרגיש שאין לי כבר 

ברירה אחרת.
אין לי כבר קול לצעוק לך יותר.

איתך  נמצא  קטנה,  שאת  מאז  אותך  מלווה  אני 
שאת  מקום  לכל  איתך  הולך  תמיד,  בפנים  שם 

הולכת.
איתך, כשהרגשת  הייתי שם  ה'  בכיתה  כשהיית 

שאין לך חברות. 
השוות  הבנות  של  בחבורה  להיות  כך  כל  רצית 
לא  הן  שאם  הרגשת  וחן.  ועדי  יפית  בכיתה, 

יאהבו אותך, את לא תהיי שווה כלום. 
היית   – אליהן  להתקרב  שניסית  פעם  כל  אבל 

צריכה לשחק משחק שהוא לא שלך.
לך  לוחש  הזה,  במשחק  איתך  שם  הייתי  ואני 
וניסית,  יותר. והתאמצת,  שאת צריכה להתאמץ 

וזה רק גרם לך להצליח פחות.
אני הייתי איתך שם בתיכון, ואמרתי לך על נעמה 
ורותם החברות הכי טובות שלך, שזה לא אמיתי. 

עד הסוף. 
הכי  לא  שאת  אחרות.  חברות  מלא  להן  שיש 

חשובה להן בעולם. 
אותן  שיתפת  לא  עליהן,  סמכת  לא  באמת  ואת 

בהכל. 
ושוב הרגשת בודדה, שוב הרגשת שאף אחד לא 

באמת שם בשבילך.
– בשירות,  הייתי איתך שם בהמשך הדרך  ואני 
במדרשה, במכללה, ולחשתי לך שלמרות שנראה 
שאת מוקפת בכל כך הרבה חברות, והמשפחה 

שלך אוהבת אותך – את עדיין לבד. 
שאין לך באמת חברות אמיתיות.

שדעתך לא מעניינת אף אחד. 
שאנשים לא באמת אוהבים להיות לידך.

לפעמים גם הייתי איתך בקטנה. 
מה  זה  מטורף  שופינג  שעכשיו  אותך  משכנע 

שירגיע. 
שעכשיו שוקולד זה בדיוק מה שאת צריכה כדי 

לא להרגיש חסרה כל כך. 
שלך  מאלפת  תמונה  תשימי  אם  שעכשיו 
בסטטוס, ותקבלי מלא תגובות - זה מה שיגרום 

לך להרגיש אהובה.
ואני הייתי איתך שם בדייטים. 

אז גם התחלת להרגיש אותי בצורה הרבה יותר 
חזקה.

כשיצאת עם בחורים לא קשורים, לחשתי לך: 'זה 
מה שחושבים עלייךֹ תראי את מי מציעים לך'.

שזה  אותך  שכנעתי  ממך,  נפרד  וכשבחור 
מדי  יותר  הראית  או  מדי,  לחוצה  שהיית  בגלל 
או  היית מספיק מעניינת  התלהבות. בגלל שלא 
לא מספיק מגניבה. בגלל שלא היית מי שאת, או 

בגלל שהיית כנה מדי, והברחת את הבחור. 
לא  פשוט  שאת  בגלל  שזה  לך  לחשתי  ובעיקר 

טובה מספיק.
כשהיה מישהו שגילה כלפייך אהבה, גם אם הוא 
לא היה מתאים לך באמת, לחשתי לך שאין לך 

ברירה. 
שזה מי שיאהב אותך, וייתן לך ביטחון ויציבות 

ושמחה. 
'לכי על זה' לחשתי לך.

תמיד  ולא  חכמה,  מספיק  היית  את  למזלך 
הקשבת לי.

שאם  עוד.  תתאמצי  שאם  אותך  שיכנעתי 
תתאפרי. שאם תחייכי מלא ותהיי מצחיקה. שאם 

תהיי עמוקה ומקשיבה. אז לא יחתכו לך יותר.
את צריכה להבין משהו חשוב.

תת־מודעת  תפיסה  בתוכך.  בור  הכל  בסך  אני 
כך  כל  עלייך  שמשפיעה  מאוד,  עמוקה  שלך, 

הרבה - בלי שאת יודעת.
אני החלק הזה בתוכך שתמיד אומר לך שאת לא 

מספיק טובה. 
שאין לך באמת ערך. 

שאת קטנה, ואף פעם לא שווה מספיק.
שכנעתי אותך שאם רק תהי בחבורה של הבנות 
שתהיה  אמיתית  חברה  לך  שתהיה  או  השוות, 
כל כולה שלך, או שיעריכו אותך בלימודים או 
בעבודה, או שתראי טוב ותתלבשי כמו שצריך, 
שתהיי  או  וזורמת,  כיפית  מצחיקה,  שתהיי  או 

רצינית ומלאת עומֹק,
המדהים  הבחור  עם  תתחתני  סוף  שסוף  או 

שחלמת עליו -
אז תהיי בעלת ערך. 

אז תהיי ראויה לאהבה.

אז תהיי סוף סוף שווה.
זה התפקיד שלי, את מבינה. 

ליצור לך אשלייה. שתמיד יש משהו שחסר לך 
עדיין, משהו שכשסוף סוף יהיה לך - אז תגיעי 
סוף  סוף  תהיי  אז  הנחלה.  ואל  המנוחה  אל 

שמחה, ושלמה.
בתוכך,  טוב  לא  משהו  שיש  אשליה  לך  ליצור 
שאת לא מספיק. שאם רק היית קצת יותרֹ אז היו 

אוהבים אותך. אז היית מתחתנת.
הייתי חייב להיות שם כל הזמן.

אני. המשפט המעצבן הזה שמפרק לך כל הזמן 
את החיים, מכל הזוויות והכיוונים. 

אני זה שגורם לך להישבר שוב ושוב.
אני מצטער מעומק לבי על כל זה. אבל את מבינה 

שאין לי ברירה, נכון?
כזה,  יש משפט  יקרה, שלכל אדם  לך  רק תדעי 

מחליש. 
עמוק מאוד בתוכו. משפט כזה שאומר לו שהוא 
לא מספיק טוב. לא מספיק בעל ערך. שהוא לא 

ראוי לאהבה. 
או משפט שאומר לו ששום דבר לא מספיק טוב, 

שאם זה לא מושלם זה לא שווה כלום.
כאלה  גם  יש  שלו.  הבור  את  יש  אחד  לכל 

שמתחתנים למרות הבור הזה, 
כך,  אחר  גם  אותם  ללוות  ממשיך  הוא  אבל 

בצמתים השונות של החיים.
יש לי בקשה אחת ממך.

תילחמי בי.
אני מבקש ממך להתנגד אליי.

אני כאן לא כדי להישאר. אני כאן כדי לעזור לך 
פנימיים  כוחות  חדשות,  עוצמות  בתוכך  לגלות 
שלך  החיים  של  יותר  עמוקה  הבנה  יותר, 

והמשמעות שלך בעולם.
תגידי לעצמך משפטים מחזקים. תלמדי, תדברי 
למצוא  לך  ועוזרים  אותך  שמחזקים  אנשים  עם 
את מי שאת באמת. את החיים האלה שנמצאים 

שם בתוכך ולא תלויים בשום דבר חיצוני.
את יכולה להבין שבגלל שאני עמוק מאוד, צריך 

משהו עמוק יותר כדי להילחם בי.
בעצמך.  תאמיני  באמת.  תאמיני  בטוב,  תאמיני 
כבר  שמבקש  הזה  עמוק  עמוק  העמוק  בעצמך 

לפרוץ החוצה.
אני מאמין בך. אחרת בחיים לא הייתי עושה לך 

את כל זה.
ממני,

הבור שלך.

ריבונו של עולם ברא את העולם חסר, וברא גם 
כל אחד מאיתנו חסרים.

החיסרון הזה שואף תמיד להתמלא, ולא נותן לנו 
מנוח.

והוא הופך להיות בור עמוק בתת המודע שלי.
בור שתמיד משכנע אותי שאת המילוי שלו אני 

אמצא בחוץ.
באהבה,  בהצלחה,  בקריירה,  באוכל,  בחברה, 

בזוגיות.
הבור הזה יוצר בתוכי תפיסות מחלישות שלי את 
עצמי. שאני לא מספיק שווה, לא מספיק טובה, 

לא מספיק ולא מספיֹק.
על  מעוותים  סיפורים  לי  לספר  יכול  גם  הוא 
העולם, על אנשים שסביבי, על גברים, על אהבה, 

על חברות, על הצלחה, על אושר.
וכמו כל בור שחור, ככל שהוא בולע יותר - כך 

הוא גדל. וככל שהוא גדל - כך הוא בולע יותר.
אבל יש לנו חלק נוסף בתוכנו.

קוראים  חז"ל  ועליון.  עדין  שקט.  עמוק.  גבוה. 
לזה נשמה.

החלק האלוקי שבתוכנו. המאיר.
לחלק הזה יש סיפור אחר לספר לי על עצמי ועל 

העולם.
לשפע  אפשרויות  אינסוף  שיש  לי  מספר  הוא 
לחלק  שצריך  עוגה  לא  הוא  שהעולם  נפלא, 

ושהשפע האלוקי לא מוגבל.
הוא מספר שיש לי תרומה ייחודית ויקרה לעולם, 

ושאין באמת תחרות.
חתן  לי  הכין  הוא  ברוך  שהקדוש  אומר  הוא 

מיוחד שמחכה לי מששת ימי בראשית.
כי  מלך.  של  בת  אני  כי  שווה  שאני  יודע  הוא 

אלוקים בחר בי ונתן לי חיים.
אני בעלת ערך בעיני אלוקים. יכול להיות משהו 

יותר מזה?
זה שנותן את הטון  באופן אוטומטי, הבור הוא 
לחיים שלי. באופן פשוט, אני אמשיך לחפש את 

המילוי שלי בחוץ.
עמוק  להיכנס  גם  גם אחרת. אפשר  אבל אפשר 
שקטים,  אחרים.  לקולות  ולהקשיב  פנימה, 

עמוקים, והכי אמיתיים בעולם.

הכותבת היא ראש מכון ''עומק הקשר'' שע''י ''מכללה ירושלים''. מכון עומק הקשר הוא המרכז להדרכה ואימון לקראת זוגיות. 
מס' הטלפון במכון: 058-4170276

מכתב מבור
נחמה ביטקובר
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ספרי ׳היד החזקה׳ של הרמב״ם, עמוד השידרה של 
ובהירה  חדשה  בעריכה  מוגשים  היהודית,  ההלכה 
בליווי פירושו של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ

רק ברמב"ם היומי

תקיפו את 
התורה כולה
בלי הנחות!

1+1? מוצר שני ב-50%? הכל ב-20 ₪?
לא אצלנו!

הצטרפו עכשיו: 4531*

ב״ה
רר

הל
מ

של



מבול הטלפונים לרבנים לא פוסק בימים שלפני פסח. יצאנו לפגוש 
ארבעה מורי הוראה וביקשנו שישתפו אותנו בשאלות הרגילות 

ובשאלות ההזויות. מה עושה רב כשאינו יודע לענות, ואיך עונים למי 
שאינו יודע לשאול?

אסף משניות

מי כאן הלל?

מוצרים ק  של  פוסקות  בלתי  ניות 
ברחבי  פינה  בכל  ניקיונות  לחג, 
העבודה  בשילוב  זה  וכל  הבית 
אך  הילדים...  של  פסח  וחופשת 
המטלות  כשלרשימת  קורה  מה 
זמין  להיות   – אחת  מטלה  עוד  מתווספת 
לקראת  אנשים  בסבלנות  ולהדריך  הזמן  כל 
המו"צים  של  חייהם  מתנהלים  איך  החג? 
בימים הלחוצים האלה שלפני החג, שבנוסף 
טלפונים  מקבלים  האישיים,  לעיסוקיהם 
מאנשים בכל שעות היממה? ניסינו לברר זאת 
שנה  שבכל  ניסיון,  רבי  מו"צים  ארבעה  עם 

מתמודדים עם האתגר הזה מחדש.

יוסף  הרב  ארבעת הרבנים איתם שוחחנו הם 
וראש  והוראה  הלכה  מכון  ראש  רימון,  צבי 
בית המדרש במרכז האקדמי לב, הרב אפרים 
ביבנה,  כרם  ישיבת  של  הפוסק  רובינשטיין, 
בגבעתיים  קהילה  רב  וסרמן,  אברהם  הרב 
קליין,  שלמה  והרב  גן,  רמת  בישיבת  ור"מ 

מו"צ בחסידות ויז'ניץ בבני ברק.

בימים האלה שלפני פסח, באיזה שאלות אתם 
נתקלים הכי הרבה?

"שואלים אותי במגוון תחומים, החל מבדיקת 
פותח  תערובות"  לדיני  ועד  פנס  לאור  חמץ 
הרב וסרמן, "יש גם שאלות מיוחדות לאנשים 
למשל  "כמו  רימון,  הרב  מוסיף  ספציפיים", 
חולי צליאק. מה מינימום המצה שהם חייבים 
גם  יש  להם.  יש  תחליפים  אילו  או  לאכול 
למשל  כמו  ייחודי,  מענה  שצריכים  חיילים 
חיילים שאין להם את הזמן או היכולת להיות 
לסיור,  לצאת  צריכים  הם  כי  בסדר  נוכחים 
לפצל  שצריכים  כאלה  או  מארב,  או  שמירה 
הרגיל  לאדם  שאין  שאלות  אלה  הסדר.  את 

וצריך לתת להם פתרונות".

"יש גם שאלות שהיו רלוונטיות לפני עשרים 
שנה והיום הן כבר לא רלוונטיות" אומר הרב 
קליין. "בעבר היה צריך ללבן תנורים וסירים, 
וכלים  סירים  יש  אחד  לכל  כמעט  היום  אבל 

מיוחדים לפסח".

אז איזה שאלות כן מגיעות לרב?

איזה  כמו  שאלות  בעיקר  מגיעות  "אליי 
לפסח,  להכשר  זקוקים  מזון  שאינם  מוצרים 
האם אבקת מרק כשרה לפסח שהשתמשו בה 
במטבח החמץ ניתנת לשימוש גם בפסח, ועוד 

שאלות דומות".

"אני עדיין נתקל לא פעם בשאלות שקשורות 
מלבנים  איך  לא  שזה  נכון  פסח.  של  לכלים 
מדיח  מכשירים  איך  כמו  שאלות  אבל  סיר, 
כלים או מיקרוגל הם דברים שבשגרה" אומר 

הרב רובינשטיין.

קשורות  שאינן  שאלות  גם  נשאלים  הרבנים 
מספר  רימון  הרב  פסח.  להלכות  ישירות 
אישה  אליו  פנתה  שנים  מספר  שלפני 
שהתגרשה סמוך לפסח: "הבעל אמר לילדים 
כי  הסדר  בליל  אצלו  להיות  חייבים  שהם 
האישה  לבנך'.  'והגדת  מצוות  מוטלת  עליו 
התקשרה אליי בפניקה. היא שאלה אותי אם 
עכשיו היא לעולם לא תוכל להיות עם הילדים 

שלה בפסח כי הם חייבים להיות אצלו".

מה באמת עונים לשאלה כזו?



במצוות  מחויב  שהבעל  שהעובדה  לה  "עניתי 
עם  להיות  תוכל  לא  אומרת שהיא  לא  'והגדת' 
אבל  פתרונות,  למצוא  אפשר  תמיד  הילדים. 
אפשר  למשל  הזה  במקרה  טוב.  רצון  חייבים 
לפצל את הילדים וחלק יהיו עם האב וחלק עם 

האם".

זוגות  מעורבות,  משפחות  של  מקרים  גם  "יש 
שאחד מבני הזוג אשכנזי והשני ספרדי", אומר 
אשכנזייה  היא  "כשהאישה  רובינשטיין.  הרב 
שמתחתנת עם ספרדי, זה פשוט, מכיוון שהיא 
מאמצת את מנהגיו ויכולה לאכול קטניות, אבל 

המקרה ההפוך יוצר לא מעט בעיות".

איזה בעיות?

"לא תמיד הצד של האישה מבין או מקבל את 
העובדה שכאשכנזי אסור לחתן לאכול קטניות. 
פעמים רבות הם לוקחים את זה למקום אישי. 
חושב  האשכנזי  שהבעל  תפיסה  אצלם  נוצרת 
שהם לא דתיים מספיק ולכן הוא לא יכול לאכול 
את האוכל שלהם. גם עם הכלים יש לו לא מעט 
יכול  שאשכנזי  סבורים  הפוסקים  רוב  בעיות. 
הכלי  אם  רק  קטניות  בו  שבושלו  בכלי  לאכול 

הוא לא בן יומו".

אז איך הרב מדריך חתן בסיטואציה שכזו?

"זה בהחלט מסובך" אומר הרב. "אני לא יכול 
לפגוע  לא  כדי  לאכול שם בפסח  לחתן  להתיר 
בהורים. זה לא עובד ככה. גם אי אפשר לעשות 
ניתנים  שלא  נדרים  זה  כי  נדרים,  התרת  לזה 
להתרה. צריך להסביר להורים של האישה שאם 
הם  בחג,  אליהם  יבוא  שהחתן  מעוניינים  הם 
ולא כולם מסכימים  יכולים לבשל קטניות,  לא 

לכך".

"חשוב לומר שזה עובד באותה צורה גם הפוך" 
מדגיש הרב רובינשטיין. "אותם הורים שיגיעו 

לא  האשכנזי  כשהחתן  בתם,  אצל  לאכול 
בהכרח מקפיד על בשר חלק, לא יהיו יכולים 
שבשר  פסק  עובדיה  הרב  כי  אצלם,  לאכול 
שני  לו  שיש  מטבע  זה  טרף.  הוא  חלק  לא 

צדדים".

שאלות  על  לענות  נוח  תמיד  לא  הסתם  מן 
מוכנים  לא  שאתם  שאלות  יש  הזה.  מהסוג 

לענות עליהן?

"רוב  וסרמן.  הרב  לי  אומר  "בוודאי" 
ועל  טלפון,  בשיחת  מגיעות  השאלות 

לענות  אפשר  אי  מהשאלות  חלק 
אל  פנים  להיפגש  חייבים  בטלפון, 
פנים ולשוחח. חוץ מזה, יש גם שאלות 
לענות  יכולים  ישראל  גדולי  שרק 

עליהן, בעיקר מדובר בשאלות של חיים 
ומוות, כמו הריונות מסובכים או השתלת 

איברים. כאשר שאלות כאלה מופנות אליי, אני 
מודיע לשואל שאני לא יכול לענות על זה. כך 

טריקים  לעשות  ברגע שמישהו מחפש  גם 
פנה  לענות.  מוכן  לא  אני  ההלכה  עם 
אליי מישהו בשאלה על מנהג הקטניות 
לאשכנזים, הוא רצה לבטל אותו ורצה 
הנדר"  את  להתיר  דרך  לו  שאמצא 
אומר הרב וסרמן. "אמרתי לאותו אדם 

שאני יכול לענות לו רק לפי מה שכתוב 
בשולחן ערוך, אני לא יכול להמציא הלכות".

הרב רימון מספר על סוג אחר של שאלות שהוא 

אנשים  "לפעמים  עליהן.  לענות  שלא  מעדיף 
לתחום  קשורות  שלא  שאלות  אותי  שואלים 
בליל  להיות  מי  אצל  כמו  שאלות  ההלכתי. 
הוא  שלהן  שהפתרון  שאלות  סוג  זה  הסדר. 
קשר  לזה  ואין  האנשים,  בין  ובשיח  בהסכמה 
לעולם ההלכתי" הוא אומר. אך גם אם השאלות 
אינן הלכתיות, מדגיש הרב רימון שלעתים אין 
מנוס מלתת מענה כלשהו. "במקרים כאלה אני 
משתדל לייעץ לשואלים אבל מדגיש להם שזה 

לא פסק הלכה" הוא אומר.

"יש שאלות בעייתיות שקשה לענות עליהן 
רובינשטיין.  הרב  אומר  ישיר"  באופן 
ואם  כשרויות  על  אותי  "כשמישהו שואל 
מעדיף  אני  לא,  או  טובה  מסוימת  כשרות 
אני  זה  במקום  ישירות.  לו  לענות  שלא 
מכוון אותו לכשרות שנחשבת טובה יותר".

ואין  שאלה  אתכם  ששואלים  לכם  קורה 
לכם תשובה?

בחיוך.  וסרמן  הרב  לי  אומר  "תראה", 
הן  שואלים  שאנשים  השאלות  "רוב 
שבקי  ומי  יחסית,  פשוטות  שאלות 
שיש  כמובן  אך  אותן.  יודע  בחומר 
אנחנו  תמיד  שלא  מורכבות  שאלות 
יודעים את התשובה באופן מיידי ויש 
צורך לעיין. למשל, כשזוג דתי הולך 
שהם  הצדדים  אחד  אצל  להתארח 
מסורתיים  לפעמים  דתיים,  פחות 
כל  על  שומרים  שלא  חילונים,  או 
העניינים הקשורים לפסח. זאת שאלה 
ובדיקה  חשיבה  שמצריכה  רגישה 
אליי  ניגש  כזה  זוג  יותר.  מעמיקה 
פתרונות.  למצוא  זמן  הרבה  וישבנו 
בסוף הגענו למסקנה שצריך להזמין את 
נותר רק להכשיר את  ואז  כל האוכל מוכן, 
הכלים שבהם חיממו את האוכל, וזה היה כבר 

יותר פשוט לביצוע".

השאלות  הן  אליי  שמגיעות  השאלות  "רוב 
לתת  אפשר  התשובות  ואת  היום-יומיות, 
מופנות  "אצלנו  קליין.  הרב  אומר  במיידיות" 
השאלות המורכבות לוועדת הכשרות, והם אלה 

שמטפלים בנושאים כמו בתי חולים וכדומה".

"יש שאלות שגם הפוסקים עצמם לא הכריעו, 
כמו למשל כיריים קרמיות, שלא ברור שבכלל 
רובינשטיין.  הרב  אומר  אותן"  להכשיר  אפשר 
מוסיף  ספציפיות"  מאוד  שהן  שאלות  גם  "יש 
המון  בהן  שיש  שאלות  מיני  "כל  רימון.  הרב 
במפעלים  בעיניים.  לראות  שחייבים  פרטים 
כדי  המכונה  את  לראות  צריך  אתה  למשל, 
לענות לשאלות שצצות, וזה תהליך שלוקח זמן. 
כל  את  לי  שישלחו  מבקש  אני  כאלה  במקרים 
אחר  ורק  המכונה,  של  תמונות  כולל  הפרטים, 

כך אני יכול להתחיל בכלל לענות".

להם  אומרים  כשאתם  השואלים  מגיבים  איך 
שאין לכם את התשובה ב'שלוף'?

"בדרך כלל מי ששואל את השאלות המורכבות 
מבינים  גם  הם  אז  עניין,  שמבינים  אנשים  הם 
את  ולחפש  לחשוב  שצריך  שאלות  שיש 

התשובות לפני שעונים" אומר הרב וסרמן.

להיות  צריך  הכל  בו  שלנו  בעידן  גם  באמת? 
מהיר?

אומר  מבינים"  אנשים  המורכבות  "בשאלות 
יש  היום-יומיים  במקרים  "דווקא  רימון.  הרב 
תמיד  לא  אנשים  נכון.  בהחלט  שזה  מקרים 
לא  ואנחנו  נוספים  עיסוקים  לנו  שיש  מבינים 

תמיד פנויים לענות באופן מיידי".

יש לרב דוגמה?

"בהחלט", אומר הרב רימון בצחוק קל. "לפני 
בהודעה.  שאלה  לי  שלח  מישהו  רב  לא  זמן 
כמובן  אז  שיעור,  באמצע  זמן  באותו  הייתי 
שלא עניתי. אחרי חמש דקות בערך הוא שלח 
לי הודעה נוספת. הפעם עם סימן שאלה. עשר 
דקות מאוחר יותר כבר קיבלתי ממנו הודעה עם 

שלושה סימני קריאה...".

ששייכים  אנשים  של  שאלות  אליכם  מגיעות 

הרב רימון: הוא חשש 
לפירורים שהוא לא רואה. 

אמרתי לו שלא צריך לחשוש 
לכך, ואז הוא הגיע עם 

השאלה שהדהימה אותי. 
הוא שאל אותי אם כדאי 

לשפוך אקונומיקה על הדשא. 
אמרתי לא שהוא רק יהרוס 
לעצמו את הדשא בלי שום 

סיבה. כמה ימים מאוחר יותר 
התקשר אליי מישהו אחר 

ושאל איך מנקים את ידיות 
הדלתות.

הרב רובינשטיין: "לא תמיד 
הצד של האישה מבין או 

מקבל את העובדה שכאשכנזי 
אסור לחתן לאכול קטניות. 

פעמים רבות הם לוקחים את 
זה למקום אישי. נוצרת אצלם 
תפיסה שהבעל האשכנזי חושב 

שהם לא דתיים מספיק ולכן 
הוא לא יכול לאכול". 



לקהילות אחרות?

שאותו  שלו  הרב  את  יש  אחד  לכל  "בעיקרון 
אומר  היום-יומיות"  השאלות  את  שואל  הוא 
גם  שאלות  מקבל  אני  "לפעמים  קליין.  הרב 
נותן  שאני  התשובות  טבעי  ובאופן  מספרדים, 

להם מתאימות לפסיקה שלהם".

של  ממגוון  שאלות  מקבלים  כאשר  בעצם, 
של  התאמות  לעשות  מצריך  זה  אוכלוסיות 

התשובות.

"אפילו יותר מזה. שני אנשים ישאלו אותי את 
והשני  ברק  בבני  גר  האחד  אבל  שאלה,  אותה 
אתן תשובה אחרת.  לכל אחד  בקריית שמונה, 
סטטיסטית, כנראה ההוא מבני ברק מקפיד על 

יותר חומרות מהאחר" אומר הרב קליין.

על  אותי לשאלה הבאה, מה דעתכם  מוביל  זה 
תפיסת "כוחא דהיתרא עדיף"?

"זה מאוד תלוי באוכלוסייה", עונה הרב קליין. 
'קולות',  לחפש  שייך  לא  שבהן  חברות  "יש 
אבל יש מקומות שהדבר נצרך. אתה רואה לפי 
הניסוח של השאלה והפרטים שאומרים לך מה 

מתאים לאותו אדם ששואל".

הרב  אומר  סיטואציה"  תלוי  בהחלט  "זה 
על  בנושא  סיפור  לך  אספר  "אני  רובינשטיין. 
הרב ז'ולטי זצ"ל, רבה הראשי של ירושלים, ועל 

את  מאוד  העריץ  ז'ולטי  הרב  אלישיב:  הרב 
הרב אלישיב. הוא תמיד אמר שכל גדלותו 

בתורה מגיעה בזכות הרב אלישיב. הוא 
שאל  הוא  שנים  עשרות  שבמשך  סיפר 
הרב  ותמיד  שאלות  אלישיב  הרב  את 
ואף  מיידי  באופן  תשובות  לו  החזיר 

פעם לא טעה או חזר בו. וחשוב להבין, 
הרב ז'ולטי ישב שנים ארוכות בבית הדין 
הרבני הגדול לצדו של הרב אלישיב. היה 

לו שיקול דעת גדול מאוד".

למה  שלו  הבן  אותו  שאל  אחת  "פעם 
אלישיב,  הרב  את  מעריץ  כך  כל  הוא 
מאוד  חכם  תלמיד  עצמו  הוא  גם  הרי 
'תן לי  ז'ולטי אמר לבן שלו  גדול. הרב 
לספר לך סיפור. פעם אחת הייתה בבית 

כשרותית.  בעיה  בירושלים  מסוים  מלון 
מדובר  דולר.  אלף  בשישים  הוערך  הנזק 

ישבתי  אני  ימים.  באותם  עצום  בסכום  היה 
השו"תים  בכל  תשובה  חיפשתי  המדוכה,  על 
שצריך  לומר  רציתי  מסברה  מצאתי.  לא  אבל 
הלכתי  בעצמי.  להכריע  רציתי  לא  אבל  להקל 
לי  אמר  מיד  והוא  אלישיב,  לרב  השאלה  עם 
'האם  אותו  שאלתי  להקל.  שאפשר  שפשיטא 
'מה  לי:  ענה  והוא  מסברה',  זאת  אומר  הרב 
סוגיה  של  אמינא'  'הוה  זו  מסברה?  פתאום 

שהוא  לבנו  אמר  ז'ולטי  הרב  חולין''.  במסכת 
למד את מסכת חולין יותר ממאה ואחת פעמים, 
ובכל זאת לא עלתה בדעתו להוכיח את סברתו 
מן הסוגיה ההיא. ודאי ש'כוחא דהתירא עדיף', 

אבל כל היתר צריך להיות מבוסס".

אליכם  שמגיעות  מוזרות  שאלות  גם  יש 
לקראת החג?

מיוחד"  די  מקרה  לי  קרה  אחת  "שנה 
אחד  "ערב  בצחוק.  רימון  הרב  אומר 
זיהיתי  לא  אני מקבל טלפון ממישהו. 
רוצה  שהוא  הנחתי  אבל  המספר,  את 
אז  החג,  לקראת  שאלה  אותי  לשאול 
שאצלו  לי  לספר  התחיל  האיש  לו.  עניתי 
בחצר הבית יש דשא, והוא חושש שנפלו 
פירורים לדשא. שאלתי אותו 'מה הבעיה? 
תנקה את הפירורים שיש שם'. הוא חשש 
לו  אמרתי  רואה.  לא  שהוא  לפירורים 
שלא צריך לחשוש לכך, ואז הוא הגיע 
עם השאלה שהדהימה אותי. הוא שאל 
אותי אם כדאי לשפוך אקונומיקה על 
יהרוס  רק  שהוא  לא  אמרתי  הדשא. 
כמה  סיבה.  שום  בלי  הדשא  את  לעצמו 
אחר  מישהו  אליי  התקשר  יותר  מאוחר  ימים 
ושאל איך מנקים את ידיות הדלתות. לא הבנתי 
מה השאלה, אם יש לכלוך - שינקה. הוא שאל 
אותי אם לשפוך מים רותחים על הידיות בשביל 
להכשיר אותן. הסברתי לו שאין שום צורך לכך. 
שהוא  לי  ואמר  מישהו  אליי  הגיע  פסח  אחרי 
זה ששאל אותי את השאלות האלה לפני החג, 
אותו  שאלתי  הכבוד.  כל  לי  שמגיע  לי  ואמר 
על מה, כי באמת לא הבנתי. הוא אמר לי שזה 
לאנשים  סבלנות  לי  יש  אם  לראות  מבחן  היה 

ששואלים שאלות מציקות לפני החג".

ערב  זה?  את  לבחון  המתאים  הזמן  היה  וזה 
פסח?

"אני מסכים" אומר הרב בחיוך, "התזמון היה 
לא מוצלח כל כך".

לחשוף,  מבקש  אני  השיחה  סוף  לקראת 
המתכון  מסודות  חלק  הגדול,  שבת  לקראת 
את  לי  מסביר  וסרמן  הרב  מוצלחת.  לדרשה 
העקרונות שמנחים אותו: "חשוב להבין שלכל 
אם  אחרת.  דרשה  לתת  צריך  אוכלוסייה  סוג 
דרשה  גם  יבקש  הוא  למדני  יותר  הוא  הציבור 
רוצה  הכללי  הציבור  גם  אבל  יותר.  למדנית 
מוצלח.  ותירוץ  טובה  שאלה  בדרשה  לשמוע 
יש קהילות שאיתן עדיף להתמקד בפן האמוני 
וכאלה שיעדיפו לשמוע דרשה בתנ"ך שקשורה 
לפסח. אבל הכי חשוב, וזה מה שכל הפוסקים 
אומרים, חייבים לדבר בהלכות הפסח. לשם כך 

נועדה הדרשה".

"יש משהו שאני אומר בדרשה בכל שנה, בנוסף 
"הבעלים  רימון.  הרב  אומר  ההלכתי"  לפן 
צריכים להבין שערב פסח זה לא הזמן להתחיל 
מבקשת  שהאישה  במטלות  'לומד'ס'  לעשות 
ממנו. אם זה חשוב לה - צריך לעשות את זה. אז 
נכון שאבק זה לא חמץ, אבל אם האישה רוצה 
שהבעל ינקה את האבק - שינקה. אסור להגיע 
לדעתי  הניקיונות.  בגלל  ריבים  אחרי  לפסח 

חשוב להזכיר את זה בכל שנה".

הרב וסרמן: "ברגע שמישהו 
מחפש לעשות טריקים עם 

ההלכה אני לא מוכן לענות. 
פנה אליי מישהו בשאלה על 

מנהג הקטניות לאשכנזים, הוא 
רצה לבטל אותו ורצה שאמצא 

לו דרך להתיר את הנדר - 
אמרתי לאותו אדם שאני יכול 
לענות לו רק לפי מה שכתוב 
בשולחן ערוך, אני לא יכול 

להמציא הלכות".

הרב קליין: "יש חברות שבהן 
לא שייך לחפש 'קולות', אבל 

יש מקומות שהדבר נצרך. אתה 
רואה לפי הניסוח של השאלה 

והפרטים שאומרים לך מה 
מתאים לאותו אדם ששואל".
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יום  ליבי גולדשטיין  בטיפול  פנינה  עבור  שגרתי  בדיקות  יום  זה  בבית יודעים - ששום דבר לא במקרה, פגשתי ביחיאל בריצות האונקולוגי של הדסה עין כרם. במקרה, או כמו שאנחנו היה  כאחות  שלי  העבודה  יום  באמצע  במסדרון  לי שלי  הצביע  ויחיאל  פנינה  של  לשלומה  שאלתי  ופטפוט החולים.  לחיבוק  אליה  ניגשתי  בלובי.  "זאת ראשה החלק. פנינה הציגה אותה בתור חברתה לטיפולים קצר. פנינה ישבה ליד בחורה צעירה שחבשה כיסוי על על מקום מושבה  בינינו.  הקשר  על  להסביר  רשותי  את  ביקשה  מאי בבית החולים ומחלימה מהמחלה!" כך סיפרה לחברתה אשתו של בן דוד שלי. כלומר, בת דודה שלי. היא אחות ואז  התכווצתי  לעומתה  אני  נוצצות.  ובעיניים  אני בגאווה  איך  בקטנותי,  לעצמי  חשבתי  שתיהן.  מול  כבר נעימות  שאני  הטוב  מזלי  על  שתיהן  מול  לשמוח  שתקתי יכולה  מתמודדות?!  עדיין  כשהן  מכל  הנורא  פנינה ה'! את מחלימה!". זו היתה פנינה. פירגנה ושמחה עבורי מכל הלב ואמרה שוב ושוב "ברוך במבוכה קלה אבל פנינה לא הרשתה לי להרגיש כך. היא "אחרי"  הכרנו" המשיכה  איך  לך  לספר  חייבת  אני  שבועות "וואי,  כמה  "לפני  לצדה.  שישבה  החברה  על  לטיפול לספר  להדסה  באתי  יום  באותו   .40 הולדת  יום  החמודה חגגתי  הבחורה  עיניי  את  צדה  ההמתנה  במהלך  מיחיאל שלי.  ביקשתי  ללב.  ישר  לי  נכנסה  פשוט  היא  יום הזאת.  "היום  הבחורה.  אל  וניגשתי  כסף  סכום  לי  הכסף ההולדת שלי" אמרתי לה "ומה שמאוד ישמח אותי ביום שייתן  עם  יפה  משהו  לעצמך  תקני  אם  זה  שלי  המיוחד 
לפנק שאתן לך".  שיכולתי  שמחתי  ואני  מאוד  התרגשה  הסיפור "הבחורה  את  המשיכה  פנינה  הולדתי".  ביום  בשאלה: בהתלהבות רבה: "למחרת הגעתי להמשך הטיפול ושוב מישהי  אליי  פנתה  היא  הפעם  הבחורה.  את  שלך?" פגשתי  ההולדת  יום  תאריך  שזה  אתמול  לי  בהתרגשות: "אמרת  לי  סיפרה  הבחורה  ואז  שכן  לה  עניתי  לא אז  והתרגשות  בלבול  מרוב  בידי,  הכסף  את  שמעתי מה אמרת לי. אבל בדיוק אתמול היה גם תאריך "כששמת 

הסיפור יום ההולדת שלי!"" מול  אל  פה  פעורת  יושבת  עצמי  את  הולדתה פנינה חשבה איך לפנק מישהי אחרת ולא רק את כבדות הן העלויות של הטיפולים, ויחד עם כל זאת ביום כמה קשות הנסיעות לטיפול בגרמניה עבור פנינה, כמה המופלא של פנינה שנולד ממעשה קטן של נתינה. ידעתי מצאתי 
מה עצמה. בדיוק  וידעתי  מהורהרת  יום  באותו  הביתה  את הלכתי  לבקר  הגעתי  ימים  כמה  לאחר  לעשות.  רוצה  פנינה במהלך טיפול כימותרפי נוסף. פנינה כמובן היתה אני 

ברכה. לאחר שהלכתי פנינה פתחה את הכרטיס בו כתבתי שביקשה שאקנה עבורה ובמעטפה סגורה צירפתי כרטיס וללמוד ממנה עוד ועוד. בסוף הביקור נתתי לפנינה משהו מוקפת חברים. הפעם סטודנטים לרפואה שרצו לשמוע 
לה כך:

ב"ה 
 כ"ג ניסן ה'תשע"ו 2016

בסכום כסף שהיא העניקה לאותה בחורה זרה, רק בכדי להפיץ ביקשה ממישהי )שהיא לא הכירה( לקנות לעצמה משהו יפה מישהי חכמה ומיוחדת פעם סיפרה לי שביום ההולדת שלה היא  פנינה יקרה ואהובה,
זה לא היה סוף המסלול עבורי, אך התאריך הזה תמיד ייזכר עברתי השתלת מח עצם לפני 4 שנים. ואמנם, כפי שאת זוכרת, היום אני מציינת תאריך מיוחד. סוג של יום הולדת. היום בו  עוד אור ושמחה בעולם. 

ושמחה בעולם.  תשלחי לי סלפי עם מה שקנית - אני מחכה התאריך המיוחד שלי. והלוואי שתמיד נצליח להפיץ הרבה אור ישמח אותי מאוד אם את תפנקי את עצמך במשהו יפה לכבוד  לי לטובה. 
שהקב"ה ישמור עלייך מכל רע ויברך אותך בבריאות טובה, ניסי  לראות  )-:

 אמן ואמן!ניסים, ישועות ובשורות טובות.
 אוהבת המון 
 ליבי גולדשטיין 

מיוחד אחרי כמה ימים קיבלתי מפנינה שיחת טלפון. היא סיפרה  חשמלי  עט  לקנות  רוצה  היא  רב  זמן  שמזה  לא לי  היא  שמסביב  ההוצאות  כל  עם  אך  עץ,  על  הכסף לצריבה  סכום  בזכות  והיום,  לעצמה.  זאת  להרשות  העט יכלה  את  במתנה  לעצמה  לקנות  זכתה  היא  פנינה במעטפה,  עם  הזאת  שהשיחה  לציין,  מיותר  בו.  לברכה. אני סבורה שהסיפור הזה הוא אחד מעשרות אם לא מאות עשתה אותי האישה הכי מאושרת בעולם.   שחשקה  זכרונה  קוצר  פנינה  של  לבה  טוב  על  אכן אחרי השם של פנינה שהיתה כל כך מלאת חיים, שמחה האמת, כל כך מוזר לי לומר את המילים "זכרונה לברכה" סיפורים  זכרונה  אך  עמנו,  לא  כבר  פנינה  לצערנו,  אני לברכה. פנינה באישיותה המרשימה ובמידותיה הטובות ונתינה.  בה.  שפגשו  ואחת  אחד  בכל  ממנה  חלק  אני העברתי הלאה לזכותה של פנינה. עכשיו תורכם!ואיך מעשה חסד אחד יכול להתגלגל בעולם מלב אל לב. למדתי מפנינה כמה עוצמה יש למעשה קטן של טוב לב השאירה 

פנינה קוצר ז"ל, שליחת חב"ד באילת, נפטרה בכ"ו טבת ה'תשע"ז לאחר מאבק ממושך במחלה קשה.

יומולדת מדבק
סיפורה של פנינה שהאירה למרחקים 

לזכר פנינה קוצר ז"ל



פנינה קוצר ז"ל, שליחת חב"ד באילת, נפטרה בכ"ו טבת ה'תשע"ז לאחר מאבק ממושך במחלה קשה.

הגרעין התורני הדר בחיפה 
מבית רשת הגרעינים התורניים "שעלים"

בראשות הרב רחמים נסימי 

קהילה 
עם 

משמעות

צרו קשר! הרב שמואל ששון, ראש הגרעין, 
054-3331367

"רחוב מסדה בחיפה, צעיר, תוסס ומחפש. אנחנו 

במסדה רוצים לתת כתובת לאותם צעירים. 

וסדנאות. מופעים  שיעורים,  שבת,  קבלות 
 
תורניות  משפחות  אלינו,  תצטרפו  בואו 

ואידאליסטיות לעשיה החשובה בעיר חיפה".

הרב ינון דנה פיקאר, 

מרכז פעילות  ומעביר סדנאות  

 במרכז למודעות "מסדה 12". 

רב בגני הגרעין ומורה ומלווה בתחום הגיור

קולטים 
משפחות חדשות

אוניברסיטה ומוסדות השכלה גבוה

תחבורה ציבורית 

גני ילדים ומוסדות חינוך מעולים

התחדשות עירונית

מקומות תעסוקה והיי טק

ם
יי
ת
וד
ק
נ

 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

מדרשת רמת השרון

מדרשת בינת

 צאי למסע
     אל עצמך

                  מסלול ייחודי נוסף לבוגרות שמינית:חדש!
לימודי מדרשה < ליווי במהלך השירות < לימוד באלול לאחר השירות

שיעורים מפי רבני המדרשה, אפשרות לראיונות קבלה במהלך היום

יום פתוח // י' ניסן // 10:30-18:00

 יום חשיפה:

 כ"ט ניסן
רמת השרון



ראש ישיבת תורת החיים
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הצצה מפעימה לתולדות חייו ואורחותיו
של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע
מהדורה שלישית של רב המכר "חד בדרא"
מאת הרב זלמן רודרמן
סיפורים מכלי ראשון, עדויות מרטיטות
אלומות אור על פני כל תהלוכות חייו

צדיק
באמונתו
צדיק
באמונתו

הוצאה והפצה: ״יפה נוף" ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות
ניתן להשיג גם ברשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים": ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה 
שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 
26 | שדי חמד 1 | חדש! ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: חדש! במרכז מסחרי ׳לב הרמה׳ 
- שדרות נהר הירדן 1 רמה ב' | שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 
130 | חדש! אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי 
בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | חדש! ההסתדרות 2 
פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | חדש! קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום 

(בנין קרעטשניף) | רכסים: סביון 39 (בנה ביתך).

הוצאה והפצה: ״יפה נוף" ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות
ניתן להשיג גם ברשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים": ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה 
שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 
26 | שדי חמד 1 | חדש! ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: חדש! במרכז מסחרי ׳לב הרמה׳ 
- שדרות נהר הירדן 1 רמה ב' | שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 
130 | חדש! אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי 
בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | חדש! ההסתדרות 2 
פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | חדש! קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום 

(בנין קרעטשניף) | רכסים: סביון 39 (בנה ביתך).

הופיעה
המהדורה החדשה!

פשט חדש
דרוש עמוק
רמז נפלא
סוד מרומם
אוצר בלום מתוך ליקוטי שיחות
של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל
על פרשיות השבוע
שישה כרכים מלאים מזן אל זן
עם ביאורים מאלפים אודות פירוש רש"י על התורה,
סוגיות בפרשה וענייני סוד הטמונים בתוה"ק
לקט נבחר מתוך ט"ל הכרכים המונומנטליים



בת קול בתוכנו
הקשה מורי, על מה שאמרו חז"ל בכל יום מכריז בת קול אוי 
לבריות מעלבונה של תורה )אבות ו, ב(, והקשה: אם הכרוז נשמע, 

שומע.  אדם  ימצא  לא  למה 
אם  לשמוע,  אפשר  אי  ואם 
כי  ז"ל  וביאר  למה.  הכרוז  כן 
למעלה הוא עולם המחשבות, 
ואין אומר ואין דברים, והכרוז 
לב  והרהורי  מחשבות  הוא 
שאין  רשע  אין  ולכך  לטוב, 
יום,  בכל  טובים  הרהורים  לו 
מכח הכרוז, ובבוא ההרהורים 
ומעבירן מלבו,  הטובים מפנה 

ומפנה לבו לבטלה.
תולדות יעקב יוסף, צו ד"ה והמפנה

ומצד שהוא עין - ראוי לראות 
ואוזן  סופו,  ועד  העולם  מסוף 
של  הכרוזין  לשמוע  ראוי    -

מעלה, רק עוונותינו מבדילין.
צפנת פענח וארא ד"ה נ"ל; בן פורת יוסף ויחי ד"ה 

ומפרש

אותנו  מלמד  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
ובכוחנו  עבורנו,  נועדה  קול  שהבת 
לשמוע אותה. הנשמה שלנו שומעת את 
הבת קול העליונה, ואנחנו קולטים זאת 
של  האלה  הקריאות  תשובה.  כהרהורי 
לו  נותנות  ולא  'מציקות' לאדם  הנשמה 
הן  העולם.  של  בשקר  בשלווה  לשקוע 
מזכירות לו את מקומו ותפקידו האמיתי.

לכל נשמה יש קריאה המיוחדת רק לה, 
ומתאימה לתכונותיו, לכוחותיו ולנסיבות 
כשאדם  בעולם.  אדם  אותו  של  חייו 
מתקרב  הוא  הנשמה,  לקולות  נענה 
בוחר  כשאדם  ייעודו.  את  ומממש  לה' 
הכרוזים  ליצרו,  ולהשתעבד  להמשיך 
ללא  לו  להציק  ממשיכים  הפנימיים 
ואז,  להשתיקם.  אפשרות  וללא  מנוח, 
בניסיון להשתיק את הנשמה או לפחות 
הוא  לאוזניו,  להגיע  מקריאותיה  למנוע 
רועשים.  קולות אחרים,  נאלץ להשמיע 
וצרכים  עיסוקים  של  עולם  מטפח  הוא 
ומשכיחים  בתודעה  לו  ש'מרעישים' 
את קולה של הנשמה. פעמים רבות גם 
ועובדי  ה'  עבודת  כנגד  שונות  טענות 
רעש  ליצור  מרצון  אלא  באות  אינן  ה' 
הנשמה,  של  קולה  את  שישכיח  חיצוני 
ה'.  בעובדי  פוגש  כשהאדם  שמועצם 
הרעש יוצר הצדקה כביכול להתעלמות 

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...
הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים

rishum@herzog.ac.il לפרטים והרשמה: 02-9937337 או פנו במייל: 

הרצוג. לדעת. לחנך

למידה

הרצוג
 זה

מקרוב

תנ"ך • תושב"ע • מחשבת ישראל • לשון • ספרות עברית • לימודי א"י • היסטוריה • אזרחות • תקשורת
• אנגלית • מתמטיקה • מדעי הטבע • מתמטיקה ומדעי המחשב • גיאוגרפיה ולימודי סביבה • חינוך מיוחד

B.Ed. נרשמים עכשיו לתואר ראשון בחינוך

מכללת הרצוג מתקדמת לקראתכם וגאה להציג את הדור הבא בלימודי ההוראה:
142 קורסים מקוונים, במגוון מסלולי הלימוד וממיטב המרצים

*בהתאם לתנאי הזכאות.

 הסעות מכל
רחבי הארץ

 שנה ראשונה
חינם*

לימודים חינם
ומלגות למצטיינים*

יותר גמישות במערכת הלימודיםפחות ימי לימוד בשבוע

החלה ההרשמה לתואר שני .M.Ed והסבת אקדמאים להוראה

ת:
       ימי היכרו

ג' בניסן

כ"ד בניסן
 )הרשמה מראש חובה(

מרצון הנשמה ולהמשך השקיעה בחטא.

ברכב  רעש  יש  אם  לייעודו.  האדם  את  מכוונת  היא  "ווייז".  כמו  היא  הנשמה 
וככל  ברכב,  שקט  יותר  שיש  ככל  בנסיעה.  וטועים  ההכוונה  את  שומעים  לא 
שמגבירים את עוצמת המכשיר – כך שומעים יותר בבירור ובמדויק איך להגיע 

אל היעד.

קולה של הנשמה הוא אמיתי ותמידי, הוא דבר ה' ממש, "מכח הכרוז" כלשון 
הבעש"ט, ויציבותו גדולה מכל הקולות החיצוניים. ולכן יש להשקיט את הקולות 
החיצוניים ולהקשיב לנשמה. וכשהנשמה מאירה ומנהיגה, ניתן לרתום את כל 
הקולות והכוחות של האדם למען מימוש הקריאה העליונה לקיום תפקידו של 
זוכה בהמשך הדרך למה  זו, הוא  האדם בעולם. וכשאדם עובד עבודה נפלאה 
זרה,  מחשבה  לו  ואין  עליון  בעולם  בדביקות  "כשמדבר  הבעש"ט:  שאומר 
ובאה לו מחשבה כמו נביאות, בודאי יהיה כך, והמחשבה באה מחמת הכרוזים 

שמכריזין למעלה על כל דבר".

)בעש"ט על התורה עקב, נב; בשם ליקוטים יקרים(.

ry@neto.net.il                          בחסות תנועת התשובה



גם צד  יש  זאת בליל הסדר  ועם  "זמן חירותנו",  חג הפסח הוא חג החירות, 
ואין  ומסודר  נוקשה  הוא   - מסדר  עושה  כשצבא  קדוש.  טקס  של  סדר,  של 
שם חופש, אם איזה חייל ירצה לספר בדיחה באמצע מסדר רשמי - לא תהיה 

תפארתו על כך והוא אף ייענש. כך בנוי סדר פורמלי.

קורה  מה  החג?  של  הקדושה  עם  קורה  מה  השאלה,  מתעוררת  הסדר  בליל 
עם ההרגשה של החג? מהן הכוונות שאדם מכוון בחג הזה? כשיהודי עומד 
בפינה, מתעטף בטלית ומתפלל - הוא יכול לכוון כמה שהוא רוצה; לעומת 
זאת, בליל הסדר כשהכל רשמי ומסודר, לא כל כך פשוט לעשות את זה. זאת 
לא הבעיה של פסח או של חג אחר, זו בעיה של כל תפילה וכל טקס יהודי, 
השאלה היא איך עושים את הקשר שכתוב בתהילים: "גילו ברעדה" - זו בעיה 

אמיתית בכל מקום.

בתפיסה יותר פנימית של העניין: אנחנו אפופים במצוות, 
אין עם ולשון שיש להם מצוות יותר מאיתנו, עם פרטים 
ופרטי פרטים ודקדוקים על כל דבר שבעולם. היינו צריכים 
להיות - וככה הגויים היו חושבים שאנחנו - אנשים נוקשים, 
כפויים שעוסקים רק בפרטים קטנים של כל מיני דקדוקי 
עניות. זה דבר שקשה להסביר למישהו שנופל לתוך העולם 
של התורה והמצוות, הוא מגלה כמה דברים הוא צריך לעשות. פתאום 
הוא מגלה שיש ציציות - ויכול לחשוש ולחשוש אם הן שלמות או לא שלמות, 
רק מתוך זה לבד אפשר להיכנס למרה שחורה. היהודים היו עלולים להיות 
בריות מתות כאלו, שכל הזמן עוסקות בזה - הלכתי בסדר או לא הלכתי בסדר? 
האם את זה עשיתי בסדר או לא? ופה ושם אכן מוצאים יהודים כאלה. אנחנו 
נמצאים בחיים עם חובות והתחייבויות; כשאדם עושה את הדברים שצריך, 
הוא יכול להיתקע על נטילת ידיים הרבה זמן: האם רחץ עד המקום הנכון - לא 
יותר מדי ולא פחות מדי, האם המים היו בסדר, וכמה פעמים הוא נטל. מנהג 
הספרדים בנטילת ידיים - מרימים את הידיים ואומרים: "שאו ידיכם קודש" - 
כמה צריך להרים את הידיים, ככה או ככה? כהנים בנשיאת כפיים: איך צריך 

להרים את הידיים - לא גבוה מדי ולא נמוך מדי. וכיוצא באלה.

יש לנו הרי הרים של הלכות, וחומרות גדולות וחומרות יתרות. בפסח - עושים 
הרבה, אמנם פסח זה סך הכל שבעה־שמונה ימים, אבל במשך השנה כולה 
אפשר לעשות את כל החומרות. זו בעיה אמיתית, מצד אחד, אנחנו 
מצווים לעשות כל דבר בהקפדה, ומצד שני, אנחנו מצווים 
כל  יהיה על אדם שעושה את  ומה  נפש.  בעלי  גם  להיות 
הדברים שהוא צריך לעשות באופן לגמרי בסדר, אבל מרוב 

הדקדוקים שלו איבד את הנשמה?
הנקודה היא, שבזמן שמתייחסים ברצינות לתורה – אז הדקדוקים וההקפדות 
הם נכונים. בבית חרושת למחשבים, אם יעשו שגיאה קטנה – אפילו קצת אבק 
במקום מסוים – הלך המכשיר. פירוש הדבר, שאם אנחנו חושבים שכל דבר 
הוא רציני אז כל פרט קטן בעשייה צריך להיות מדויק בתכלית הדקדוק. מכר 
שלי קנה מכונית יפנית חדשה. בתוך המכונית היה מכתב 
שכתבו לו הפועלים שהרכיבו את המכונית, הם חתמו את 
טוב  יהיה  למענך שזה  ועבדנו  התייגענו  "אנחנו  לו:  וכתבו  שמותיהם 
בתכלית, ואם ישנה איזו בעיה במכונית - שלח לנו מכתב שנדע לתקן בשבילך 
 - היטב  מותקן  לא  במכונית  אחד  בורג  שאם  מפני  להבא".  נטעה  שלא  וגם 

המכונית תיכנס אחר־כך בקיר.

זה צד שקשור באמונתנו; האם אפשר להגיד לגבי המצוות "העיקר זה הכוונה", 
שמייצר  מי  או  מכוניות  יצרן  גשר,  שבונה  מהנדס  האם  הלב"?  זה  "העיקר 
מחשב אומרים "העיקר זה הלב"?! אפילו מי שמחבר שני חוטי חשמל צריך 
לדעת מה יקרה אם החוט האדום ייגע בחוט הירוק, אם הוא יגיד או יחשוב 

שהעיקר זה הלב - הוא ימות מזה "בעגלא ובזמן קריב".

מצוות,  עושים  שאנשים  הוא  פעמים  הרבה  מזה  שיוצא  מה  השני,  הצד  מן 
לומדים ומדקדקים בפרטי פרטים בזה, ובסוף, כל מה ששייך לנשמה לא נמצא. 
נוצרות כל מיני מכונות אנושיות שעושות את כל המצוות 
וההלכות, ואיפה הבנאדם? כמו שאומר השיר "שימו לב אל 

הנשמה", איפה הנשמה?

רגע אחד 
של רטט
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חומרות, הידורים והקפדה על אלפי פרטים קטנים הם חלק מקיומו של כל דבר 
רציני, וכך גם בהכנות לפסח ובסדר של ליל הסדר < חירות, התלהבות, תשוקה, 
געגוע, אהבה, רטט וזיע אל מול גילוי השכינה הם חלק הנשמה שבעבודת ה' < 
על אף שהם מושכים לכיוונים מנוגדים, אי אפשר להפריד את נשמת המצוות מגוף 

המצוות. התלהבות ודיוק, כוונה וסדר, הילכו שניהם יחדיו? 



וכיוון  העולם משתכלל,   - טבעי  זה  הידורים  ויותר  דקדוקים  יותר  שיש  זה 
דבר,  של  בסופו  דקים.  יותר  לדברים  לב  לשים  צריך  משתכלל  שהעולם 
יותר מדוקדקת מהטכנולוגיה של העבר.  כיום היא לאין ערוך  הטכנולוגיה 
גלגל של עגלה - מדויק הרבה פחות מגלגל של אוטובוס. בעבר, אדם יכל 
ויותר דקים אז צריך  - זה בערך בסדר. כשמתעסקים עם דברים יותר  לומר 

לבדוק היטב - האם זה היה בסדר או לא.

תהליך דומה קורה גם בעולם ההלכה, דברים נעשים מקצועיים יותר ויותר. 
בן  שילד  כמו  לא  זה  מרובעות   - מסיני  למשה  הלכה  זה  מרובעות  תפילין 
ארבע מצייר ריבוע, צריך שיהיה ריבוע, ויש אנשים שמודדים את 
הריבוע של התפילין כל יום, לוקחים מיקרומטר ומודדים 
שהאורך והרוחב שווים. יש מצווה לאכול מצות, ובכל פעם 
החומרות  רוב  לפי  אותן  לעשות  מנסים  מצות  שאופים 

שיש.
כל הצד הזה הוא נכון ואמיתי, והמקצועיות חשובה בתוך הדברים האלה, עם 
כל זה, מה יהיה על נשמת האדם? מה קורה עם הנשמה? זה קשור בכל יום ויום 
ובכל תפילה ותפילה. אדם קם בבוקר ועושה מה שעושה ואחרי כל הדברים 
האלה, איפה החלק של הנשמה? החלק הנוגע לנשמה כולו התחייבויות ממין 

אחר, וההתחייבויות האלה לא תמיד הולכות עם ההתחייבויות האחרות.

ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל   - אלוקיך  ה'  את  "ואהבת  אומרת:  התורה 
מאודך". כשעומדים מול זה, זו דרישה מאוד גדולה. הבעיה הזו, היא בעיית 
חיינו כיהודים - עם זאת שהעשייה היא חשובה ויש לנו אזהרות על עשייה 

ועל פרטים - כמה הולך לנשמה וכמה הולך לעשייה.

פסח הוא חג שאם חושבים על מה שקורה בו - הוא יכול לעורר יראת רוממות. 
יהודיים  ילדים  מעל שלושת אלפים שנים עושים את החג הזה. כמה שנים 
אומרים "מה נשתנה" - זה לא מנהג מאתמול, ממזיבוז' או מעיירה פלונית 
מפולניה - "מה נשתנה" כתוב כבר במשנה ואת השאלות שאלו עוד בזמן בית 
המקדש. בליל הסדר אנחנו עומדים בפני טקס שלא התחיל 
לפני כמה שנים, השאלות הללו יותר ישנות מהעמים של 
והווייתם, כולם באו  - הם, גאונם  ורוסיה  צרפת, גרמניה 
לעולם אחרי ה"מה נשתנה". זה צד של הדרת הכבוד, של 

הרגשת הגדולה של הסדר.
והשאלה היא, מה קורה עם הנשמה? מי שבלע את המצה כהלכתה ויצא ידי 
חובתו, השאלה היא, מי היה האיש שעשה את זה? מה קרה אצלו? בעצם 
העניין, אדם שאוכל את הכזית מצה - כמה היה צריך לשמוח, איזו התרוממות 
הנפש היתה צריכה להיות לו, יכול להיות שאין לו שום התרוממות הנפש כי 

הוא בכלל שכח שיש דבר כזה.

צריך  מה  להם:  ערים  להיות  צריכים  שאנו  רבים  דברים  יש  הפסח  בחג 
להתכוון, מה צריך לחשוב ובמה צריך להיזכר - על העבר, ההווה והעתיד. 
בליל הסדר, מצד אחד - אנו אומרים "נשמת", ומצד שני - יושבים ואוכלים. 
על האכילה של פסח יש הרבה פחות שאלות, על הכוונה של הפסח יש הרבה 
כל  תפילה.  בכל  ובעיה  פסח,  בכל  בעיה  הם  הדברים האלה  יותר שאלות. 
עליהם  לדבר  וצריך  אמת  של  דברים  הם  הללו  הדברים 
זה, אבל  תמיד, כל הזמן. לא תמיד מועיל שמדברים על 
לפעמים לאדם יש הרהורי תשובה, משהו מציק לו, צובט 

אותו, ובגלל שצובט אותו אז משהו מתעורר.
עניין אחד שכדאי לחשוב עליו: "עד  בהגדה שאומרים בליל הסדר מופיע 
שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים"; "ובמורא גדול - זה גילוי שכינה". גם 
אדם פשוט יכול לעצור לרגע ולנסות לחשוב - מה זה ה"מורא גדול"? מה 

זאת אומרת ש"נגלה עליהם מלך מלכי המלכים"?

שעליהם  הדברים  אותם  מעין  להיות  צריך  הסדר  ליל 
מספרים. כל אותם עניינים חוזרים ומתרחשים, וזה כולל 
גילוי  את  גם  אלא  והכינים,  הצפרדע  הדם,  את  רק  לא 
השכינה, הגילוי של "אני ולא מלאך". ליל הסדר צריך להיות זמן 
של מורא גדול. אדם צריך לחשוב, לרגע אחד, באמצע ליל הסדר: עכשיו, 
זה  עכשיו  ממש  מתו;  שהמצרים  לכך  מעבר  משהו,  עוד  קרה  הזה,  בלילה 

"במורא גדול - זה גילוי שכינה"!

האם אפשר לבקש מאדם מישראל - גם אם הוא לא יושב ורועד לאורך כל 
הסדר מחמת גילוי שכינה – האם אפשר לבקש ממנו רק רגע אחד של רטט??

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע
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 איך מתמודדים עם
כעס על אלוקים?

מותר  כעס.  לבין  כאב  בין הבעת  הבדל  יש 
ואפשר לזעוק אל מול ה' יתברך, וכל מגילת 
והביטה  ה'  "ראה  גדולה,  זעקה  היא  איכה 
בא  זאת,  לעומת  כעס,  כה?!".  עוללת  למי 
שיפוטית  עמדה  זו  לגמרי.  אחר  ממקום 
לא  מעשה  שנעשה  כך  על  צדק,  חוסר  על 
בשלמות  כפירה  הוא  כעס  הוגן.  ולא  נכון 
בחטאים  וגם  האלוקי  בטוב  האלוקית, 

ובעוונות שלנו.

שיפוטית  בעמדה  עומדים  איננו  חלילה! 
כלפי מעלה, אלא מאמינים באמונה שלמה 
בטוב ה'. כשהאמונה הזו מתנגשת עם סבל 
חריף שאנו מרגישים, אנו זועקים את הפער 
שטוב  ומלאה  שלמה  באמונה  נותרים  אבל 
ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו, כל מחשבותיו 
הפער  על  לגשר  דרך  לנו  כשאין  גם  אלינו 

ולהבין את דרכי הנהגתו.

. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

שיווק: יזם:

קל לי להתקרב אל ה' כשמשהו 
קורה, אבל איך מתקרבים אל 

ה' כשהכל בסדר?
רבותינו אומרים שכל הקרבנות עתידים להתבטל 
כולה  הרשעה  לבוא  לעתיד  תודה.  מקרבן  חוץ 
ממשלת  יעביר  הוא  ברוך  והקדוש  תכלה  כעשן 
זדון מן הארץ, ובאותם ימים נשגבים יהיה רק טוב. 
מכל הפניות שלנו אל ה' תיוותר העמוקה, הנצחית 

והמשמעותית ביותר – הכרת התודה.

עליון.  לשמך  ולזמר  לה'  להודות  טוב  היום,  וגם 
אומרים,  שאנו  והתפילות  מהמזמורים  גדול  חלק 
עוסקים בתודתנו  וימים טובים,  במיוחד בשבתות 
נשמה  ועל  בנו  שפילגת  איברים  על  העמוקה 

שנפחת באפינו.

חסרונות  יש  בסדר.  הכל  לא  ממש  מזה,  וחוץ 
מעומק  להתפלל  ועלינו  בעולם,  גדולים  וכאבים 
ועל צער השכינה  על צערם של אחרים  ונפש  לב 
וגלותה. ואם נדמה לנו שהכל אצלנו טוב, כנראה 

שאנחנו צריכים להרבות תפילה על עצמנו...

איך מחברים בין השכל 
למעשים? אני יודעת שמשהו טוב 
או לא טוב אבל זה לא עוזר לי בשעת 

מעשה...
זעיר וקטן, ואילו ממשות  בשעת המעשה השכל הוא 
הרגש היא מקיפה וגדולה. התיקון העיקרי הוא לעסוק 
ההלכתי־מעשי  הפן  בלימוד  המעשה  בשעת  שלא 
המעסיקים  העניינים  של  הפנימיים  והטעם  והתוכן 
אותך. על ידי ריבוי הדעת אנו יכולים להיות מרובי אור 

בשעת המעשה.

בנוסף לכך, אנו צריכים להתבונן אילו עניינים נותנים 
לנו כוח להתגבר על חולשתנו ולפעול בעוצמה: לעתים 
ניגון,  לעתים  ה',  עובדי  של  לחבורה  ההשתייכות 
לעתים דיבור או השתדלות להרחבת מעשה המצווה. 
עלינו להשתמש בדבר שמעצים אותנו כמנוף לפעולה.

ובידו  בחירה  לו  שיש  לזכור  האדם  על  הכל,  ואחרי 
להכריע לטוב בשעת מעשה על ידי הזיכרון שזהו רצון 

ה' יתברך, ואנא עבדא דקודשא בריך הוא.

 מלגות מכובדות למתאימים

בשנה"ל תשע"ח יפתח אי"ה בישיבת רמת גן
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