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שאלה:
 מהי העבודה הזרה 

בדור הזה?

 גליון 100 | ט' כסלו תשע"ו | פרשת ויצא

עבודת ה' ברוח חסידית

או  בתורה  זרה  עבודה  איסור  על  לומדים  כאשר 
חוקרים את ההיסטוריה של הפופולריות הרבה שלה 
בתולדות האנושות, מגלים שהיא נובעת מהניסיון האנושי לתת פירוש 

לתופעות הטבע והחיים, כדי להרגיע את הפחד וחוסר המשמעות.

שני סיפורים בתלמוד מלמדים אותנו עוד נקודה יסודית בעבודה זרה, 
ס"ט(  )דף  יומא  במסכת  מאיתנו:  אחד  לכל  גדולה  רלבנטיות  לה  שיש 
מסופר על אנשי כנסת הגדולה שרצו והצליחו לבטל את היצר המיוחד 
של עבודה זרה מן הלב האנושי. במסכת סנהדרין )דף ק"ב( מסופר על מה 
ששאל רב אשי את מנשה מלך ישראל בחלום: "מכיון שהייתם חכמים 
גדולים בתורה, מדוע עבדתם עבודה זרה?". מנשה ענה לו: "אם היית 

חי בזמננו, היית מרים את שולי גלימתך ורץ אחריה".

או  השכלי  הנימוק  הפרכת  איננו  העיקר  כי  לנו  מראים  הסיפורים  שני 
ולהיטות  התמכרות  של  יסוד  הזה  בפולחן  יש  הזרה.  לעבודה  הרוחני 
בלתי מוסברת, יצר ותשוקה הגוברים על השכל. האדם משועבד לשגרה 
של מעשים חסרי טעם, ומפתח תלות חולנית בדברים המזיקים לגוף או 

לנפש. קשה מאד להיגמל ממנה, גם אם רוצים.

כדי  באובססיביות  רץ  הוא  מה  אחרי  מכור,  הוא  ְלמה  יודע  אחד  כל 
לקבל חיות שתמלא את החלל הפנימי, את החיסרון והחידלון. הצד הזה 
בעבודה זרה קיים בכל חלקי החברה שאנחנו חיים בה. ההכרה העצמית 
יכולים להביא לדרך של  וחסרון הנפש  יסוד ההתמכרות  והלימוד של 

ריפוי וגמילה, ומעבר לחיים בריאים של דבקות אמיתית בחי־החיים.

ריצה אובססיבית
 הרב עופר גיסין

"נקודה טובה"

ה"עבודה זרה" מתחלפת ולכל דור יש ה"עבודה זרה" שלו, שהמשותף שבהן 
הוא העדפת ערך אחד הדוחה מפניו את כל הערכים האחרים. בשם הערך 
המועדף הזה, מגיע האדם עד כדי רמיסה ודריסה של כל מי שאינו מסכים 
עמו. כך היה ה"קומוניזם" בזמנו, וכך גם היום ישנה "עבודה זרה" והיא - 

ה"דמוקרטיה".

הדמוקרטיה כשלעצמה אינה דבר שלילי, אדרבה - במכלול האפשרויות היא 
הטובה ביותר, ועלינו לשמור עליה מכל משמר. אלא שעם זאת, אפשר לומר 
ילכו בם  יד,י(: "ישרים דרכי ה' וצדיקים  גם עליה את דברי הנביא )הושע 
ופושעים יכשלו בם". אפילו "דרכי ה'", שהוא הדבר החיובי ביותר, אם רק 
וכך אנו הולכים היום  - סופם שיכשלו על־ידן.  יתנהלו לפיהן  ה"פושעים" 
את  לחולל  בשמה  ומאפשרים  הדמוקרטיה  מקסם  אחר  עיוורות  בעיניים 
להיות  עלולה  שה"דמוקרטיה"  בעינינו,  רואים  וכך  שבעולם.  העוולות  כל 
נשלטת על־ידי רודפי בצע שהשיגו את שלטונם בדרכי רמייה, ואחר קבלת 
הכוח הם מתכחשים להצהרות קודמות שלהם ועושים בשם "הדמוקרטיה" 

ככל העולה על רוחם, ופועלים בניגוד לדעת שולחם.

מצאנו שאמר משה רבנו לבני גד ובני ראובן כאשר ביקשו לתת להם ארץ 
מקנה: "ולמה תניאון את לב בני ישראל?". בקשתו־דרישתו של משה היא 
"והייתם נקיים מה' ומישראל". התנהלות ציבורית עליה להיות לא רק חוקית, 
אלא בעיקר נקייה. ולא רק בעיני ה' אין להיות נבל ברשות התורה, אלא יש גם 

להיות נקיים מישראל, שלא לגרום בהחלטות נזק למורל הלאומי של העם.

והייתם נקיים מה' ומישראל
 הרב יעקב פילבר

 לקראת גליון 101 
קוראים יקרים! אתה מוזמנים לפרגן ל'קרוב אליך' עם סיפורים גדולים   וקטנים....   



| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

 האם יש חשיבות
  לאריכות ימים?

ימים  אריכות  מבטיחה  התורה  שהרי  בוודאי, 
במצוות  ובפרט  ומצוות,  תורה  ששומר  למי 

כיבוד אב ואם ושילוח הקן. 

כן  ועל  עצומה  מתנה  הם  הזה  בעולם  החיים 
הם דוחים כמעט את כל מצוות התורה, גם אלו 
שעונשן רב ומשקלן עצום כשבת קודש, אשר 
שהחיים  משום  זאת  נפש.  פיקוח  מפני  נדחית 

יקרים כל־כך בעיני ה' יתברך. 

דווקא החיים בעולם הזה הם המקום שבו אנו 
שותפים לטּוב האלוקי. חסידים אומרים שכשם 
שב'פרוזדור' צריך לזכור את ה'טרקלין', כלומר 
שבעולם הזה צריך לזכור שהוא הכנה לעולם 
הזה,  העולם  את  נזכור  הבא  בעולם  כך  הבא, 
הטוב  לכל  שותפים  נעשינו  שעל־ידו  מפני 

העליון.

האם יש דרך להתעלם 
ממראה חיצוני בפגישת 

שידוך? אני לא מצליחה!
אם יש תחושת דחייה ברורה – אין צורך לנסות, 
התאמה.  כאן  שאין  וסימן  אות  כנראה  וזה 
בשולחן־ערוך כתוב שצריכה להיות פגישה בין 
כמוך",  לרעך  "ואהבת  מצוות  מפני  הזוג  בני 
אם  מכן.  לאחר  השני  על  אחד  יתגנו  שלא  כדי 
חן,  נשיאת  שתהיה  אותנו  מדריכה  התורה  כן, 

וכשהיא איננה, זו סיבה טובה לא להתחתן.

כדאי  רבות,  פעמים  עצמו  על  חוזר  הדבר  אם 
יעוץ, מפני שכנראה הבעיה איננה בזולת  לקבל 

אלא במשקפיים שלנו על הזולת. 

מידותיה  על  האנושית  הדמות  כן,  פי  על  ואף 
הפנימי  והעולם  הרוחניות  שאיפותיה  הטובות, 
החיצוני;  מהמראה  יותר  הרבה  חשובה  שלה, 
ככל שעוסקים בה יותר – אוחזים בעיקר, וממילא 

מתגלה השאר כטפל.

איך מצליחים להתקרב 
לה' גם במעשים הפשוטים?

פשטות או מורכבות, קלות או קושי, אינם פרמטר 
מרכזי כלל וכלל בעניין קרבה לה'. הקרבה אליו 
בדרכיו  הליכה  המצוות,  שמירת  על־ידי  נעשית 
לעתים  וקל,  פשוט  זה  לעתים  בתורתו.  ודבקות 
זה קשה ומסובך, והדבקות אינה תלויה בשאלות 

אלו. 

כשם שערך החיים לא נמדד בשאלה האם החיים 
ויזע  עמל  דורשים  הם  מסובכים, האם  או  קלים 
או מתנהלים בעונג – כך גם עונג שבת ושמחה 
דבקות  הם  שבת  לשולחן  שמוגשים  במטעמים 
אלוקית לא פחות מתענית יום הכיפורים, כדברי 
רבי יהודה הלוי בכוזרי – אלו ואלו מקיימים את 

רצון ה' ומזכים אותנו בקרבתו.

בין פרשת העקידה לבין הקורבנות מופיעה 'קריאת 
של  הראשונה  הפרשה  אמירת  היא  קטנה',  שמע 
אמירתה  טעם  התפילה.  לפני  עוד  שמע  קריאת 
קשור בחשש איחור זמן קריאת שמע וגם בגזירה 

שהייתה בזמנו על קריאת שמע בציבור.

הקטנה'  שמע  ה'קריאת  ואחרי  שלפני  הקטעים 
בשפלות  העוסקים  מיוחדים  ביטויים  מכילים 
שמחה  של  קטעים  ובעיקר  ה',  ורוממות  האדם 
השגור  הביטוי  של  ומקורו  מקומו  זהו  גדולה. 
בפינו: "אשרינו! מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו 
משכימים  שאנו  אשרינו  ירושתנו!",  יפה  ומה 

ומעריבים ואומרים שמע ישראל.

שמחה במקום דמיונות 
אם בקריאת שמע שבתפילה אנו עסוקים בקבלת 
רגש  ובהתעוררות  עמוקה  שמים  מלכות  עול 
האהבה, הרי שבקריאת שמע הקטנה אנחנו עדיין 
ב'מוחין דקטנות'. לפני ההתעמקות בתפילה קשה 
להגיע לאהבה גלויה, אבל לשמוח תמיד אפשר! 
שמחה  מתוך  היא  קטנה  שמע  קריאת  אמירת 
פשוטה, אמונה פשוטה וקבלת עול פשוטה, כולן 
קודמות לרגשות עמוקים ומורכבים יותר שיצמחו 

במהלך התפילה.

אחד,  הוא  יתברך  שה'  מהאמונה  היא  השמחה 
עוד  רק שאין  לא  זולתו.  ואפס  עוד מלבדו  שאין 
אלוקים אחרים ח"ו, אלא שאין עוד כלום, כי הוא 
והעולם בטל  רגע מחדש  מקיים את העולם בכל 

אליו, ולכן לא יכול להיות דבר שיתנגד אליו ולא 
יכול להיות דבר שיפריע לנו באמת בעבודת ה'. כל 

המניעות - דמיונות. 

ה'  ביחוד  באמונתו  ושמח  שש  ליבו  "כשיהיה 
בתכלית השמחה כאילו לא היתה עליו רק מצוה 
כל  ובריאת  בריאתו  תכלית  לבדה  והיא  לבדה,  זו 
העולמות, הרי בכוח וחיות נפשו בשמחה רבה זו 
תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונעים קיום 

כל התרי"ג מצוות מבית ומחוץ" )תניא פרק לג(.

יתברך  ה'  את  לארח  היא  העצומה  השמחה 
לא  והגשמיות שלנו,  בתוך הבית שלנו  בקביעות 
מפני  אותו,  למצוא  בשביל  מכאן  לברוח  צריך 

שהוא כאן ממש.  

לא רק לקפוץ
זוהי גם משמעות האמירה שלאחר קריאת שמע: 
הוא  אתה  העולם,  נברא  שלא  עד  הוא  "אתה 
משנברא העולם", מישהו חשב אחרת? אלא אתה 
נשארת אותו הדבר, בלי שום שינוי. בריאת העולם 
לא הוסיפה מאומה, מפני שאתה לא רק בעל הבית 
כאן אלא גם קיום המציאות בכל רגע. אתה עצם 
ההתהוות וגם החיות והנשמה של הכל – ונשארת 
בעצם לבדך כמו שהיית קודם שהעולם הזה נברא. 

לא  הן  קיצוניות,  הן  הזו  והשמחה  הזו  האמונה 
מנסות להתמודד עם הבעיות אלא לעקוף ולגמד 
לרדת  אנחנו מסוגלים  הזה  ה'גימוד'  אותן. אחרי 
ולהתמודד, להיכנס לעולם נמוך יותר של "יחודא 
המציאות  בתוך  ה'  אחדות  את  ולגלות  תתאה", 
הנמוכה והמורכבת בה אנו חיים. את הגשמיות יש 

לחנך, ולא רק לקפוץ מעליה ולרקוד. 

את  לעצמנו  מזכירים  אנחנו  לתפילה  בהקדמה 
שאין  עילאה"  ה"יחודא  את  העליונה,  האמת 
עוד מלבדו ממש. אנו ששים ושמחים, ומקבלים 

מההכרה הזו את הכוח להמשך הדרך. 

קריאת שמע קטנה 
בשמחה גדולה

| משה שילת |
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ויצא
 וכך נכנס האור

| הרב יונתן זקס |

הרב יונתן זקס, רבה הראשי לשעבר של 
בריטניה, הוא פרופסור בקינגס קולג' 
 בלונדון, באוניברסיטת ניו יורק
 ובישיבה יוניברסיטי.

צדיק   – נח  שהיה  מה  איננו  יעקב  יעקב?  למה 
שלא  האלוקים.  עם  המתהלך  בדורותיו  תמים 
כאברהם, הוא לא עזב את ארצו, את מולדתו ואת 
כיצחק,  שלא  משמיים.  קול  למשמע  אביו  בית 
היו  לא  גם  לעקידה.  עצמו  את  העמיד  לא  הוא 
לו כמו למשה בצעירותו חוש צדק בוער ונכונות 
זאת,  ובכל  ולהילחם בעוול.  להתערב במריבות 
אנו קרויים מאז ומתמיד "עם  ישראל", צאצאיו 

של יעקב. דווקא על שמו, דווקא הוא. למה?

נראה לי שהתשובה רמוזה בפתח פרשתנו. יעקב 
נתון בעיצומו של מסע בין סכנות. הוא עזב את 
ו נשבע להרגו אחרי מות יצחק. הוא  ביתו כי עׂשָ
עומד להצטרף למשק הבית של דודו ָלָבן, מקום 
שם אורבות לו סכנות אחרות. הוא רחוק מהבית, 
אל  רק  קרוב  בעולם,  לו  שיש  נפש  מכל  רחוק 
שיאה של הפגיעּות האפשרית. השמש שוקעת. 
חיזיון  ורואה  לישון,  שוכב  יעקב  יורד.  הלילה 
ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה  ב  ֻמָצּ ם  ֻסָלּ ה  ְוִהֵנּ ֲחלֹם  "ַוַיּ מופלא: 
ֹעִלים  ֱא־לִֹהים  ַמְלֲאֵכי  ה  ְוִהֵנּ ָמְיָמה,  ׁ ַהָשּ יַע  ַמִגּ
ְך".  ה ָאֹנִכי ִעָמּ ב ָעָליו... ְוִהֵנּ ה ה' ִנָצּ ְויְֹרִדים ּבֹו. ְוִהֵנּ
ה" –  שימו לב לחזרה המרובעת על המילה "ְוִהּנֵ
ביטוי של הפתעה. שום דבר לא הכין את יעקב 
במפורש:  זאת  אומר  אף  ויעקב  הזו,  לפגישה 
י". גם  ָיָדְעִתּ ְוָאֹנִכי לֹא  ַהֶזּה,  קֹום  ָמּ ַבּ ֵיׁש ה'  "ָאֵכן 
למקום,  יעקב  של  הגעתו  על  המספר  הפוַעל 
מתוכננת.  לא  פגישה  מבטא  קֹום",  ּמָ ּבַ ע  ְפַגּ "ַוִיּ
"המקום"  למילה  נוספה  חז"ל,  בלשון  לימים, 
המשמעות "הקדוש ברוך הוא" – וכך, על־דרך 

הדרש, אפשר לומר שהפסוק מספר שיעקב נתקל 
בקדוש ברוך הוא במקרה.

ערב  בלילה,  בודד,  יעקב  נאבק  המלאך  עם  גם 
האיש  הוא  יעקב  עשו.  עם  מפחידה  פגישה 
ביותר  העמוקות  הרוחניות  שחוויותיו 
הרחק  בלילה,  לבדו,  כשהוא  לו  באות 
מהבית, אל מול פני סכנה. הוא האיש הפוגש 

את אלוקים דווקא כשאינו מצפה לכך כלל. 

ואכן, יעקב היה לימים לאביו של עם שמפגשו 
הקרוב ביותר עם אלוקים התקיים במדבר. ומאז, 
זהו ייחודו של עם ישראל: היהודים שרדו בגלות 
ֶאת  יר  ָנִשׁ "ֵאיְך  תחילה  תהו  כי  ואף  גלות,  אחר 
כי  גילו  ד(,  קלז,  )תהלים  ֵנָכר?"  ַאְדַמת  ַעל  ה'  יר  ִשׁ
מגלה  ושוב  שוב  בקרבם.  שורה  עדיין  השכינה 

י". קֹום ַהֶזּה, ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעִתּ ָמּ היהודי: "ֵיׁש ה' ַבּ

להתנגד  האומץ  את  ישראל  לעם  נתן  אברהם 
לאלילי הזמן. יצחק נתן להם את יכולת ההקרבה 
כי  הידיעה  את  להם  נתן  יעקב  אבל  העצמית. 
במיוחד,  בודדים  מרגישים  הם  כאשר  דווקא 
אומץ  בהם  נוסך  עדיין  איתם,  עדיין  אלוקים 

לקוות וכוח לחלום. 

עלינו  מתרגשות  הרוחניות  שבחוויותינו  העזות 
לא פעם דווקא כשאיננו מצפים להן כלל, כשאנו 
כי בזמנים האלה  לייאוש.  יותר מתמיד  קרובים 
חשופים  אנחנו  המגן.  מסכות  מפנינו  מוסרות 

מתמיד – ועל כן גם פתוחים מתמיד אל ה'.

"צריך  אדם  כי  אומר  היה  מברסלב  נחמן  רבי 

לצעוק לאביו שבשמיים בקול חזק מעמקי הלב, 
לצעקתו.  ופונה  קולו  שומע  יתברך  השם  ואזי 
ויכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטל לגמרי 
קושיות  אותן   – הנ"ל"  והמניעות  הקושיות  כל 
להתפלל.  היכולת  מן  אותו  שהרחיקו  ומניעות 
איננו לבדנו. ה' אוחז בנו בידנו, נותן לנו מקלט, 
כשאנו  לנו  סולח  נופלים,  כשאנו  אותנו  מרים 

כושלים, מרפא את פצעי נשמתנו בכוח אהבתו.

כפליט.  בילדותו  לבריטניה  הגיע  ז"ל  מורי  אבי 
ובכל  הספר,  בבית  ללמוד  להפסיק  נאלץ  הוא 
מקרה אפשרויות החינוך היהודי בימים ההם היו 
מרב  את  גזלה  המחייה  צורכי  השגת  מוגבלות. 
זמנה של המשפחה. אבל ראיתי אותו הולך זקוף 
תגר;  קורא  אפילו  לפעמים  פוחד,  לא  כיהודי, 
משום שכאשר הוא התפלל או קרא תהלים הוא 
הרגיש בעוז שה' איתו. אמונה פשוטה זו נסכה 

בו אצילות אנושית וחוסן נפשי.

ירושתנו.  וזו  אבינו,  מיעקב  ירושתו  הייתה  זו 
של  זרועותיו המקבלות  אל  ניפול  ניפול,  כי  גם 
אלוקים. גם כי יַאּבדו אנשים את אמונתם בנו, גם 
ד אנו את אמונתנו בעצמנו, ה' תמיד יאמין  כי נאּבֵ
בנו. וגם אם נרגיש בודדים עד מאוד, לא נהיה 
קורא  בקרבנו,  לצדנו,  אתנו,  ה'  באמת.  בודדים 
לנו לקום על הרגליים ולהמשיך ללכת. לאונרד 
כהן אומר באחד משיריו כי "בכל דבר יש סדק, 
הנשבר  שבלב  לסדק  מבעד  האור".  נכנס  וכך 

חודר אורו של אלוקים. וזה שער השמיים. 

אצלנו  שנקרא  מה  או  יציאות,  על  לדבר  מעולה  זמן  ויצא.  פרשת 
"דייטים". 

יציאה. יוצאים ממקומנו, מהאזור המוכר לנו, ונפגשים עם אדם נוסף, 
במטרה להכיר. אותו לי, אותי לו. 

על־מנת להכיר אני צריכה להביא את עצמי, עד כמה שניתן להראות מי 
אני, ולקוות שהכנות עמה אני מגיעה תעזור לאדם שממול להביא את 
עצמו באמת. ובשל העובדה הזו, מה שהכי חשוב שיהיה בפגישה שלנו 

הוא הנאה. 
בפגישות הראשונות הכי חשוב ליהנות. גם אם הוא לא יהיה בעלי, כדאי 
לנו תחושת ביחד שתביא איתה אמון. לא  יתן  זה  לראות את הדומה, 
כדאי להיזרק ישר אל חילוקי הדעות בינינו, לא כדאי לברר ביסודיות 
היכן הוא לא מה שחיפשתי – עוד יהיה זמן גם לזה. כך קורה במפגשים 
טבעיים יותר, אנשים מרגישים סוג של נעימות אחד בקרבת השני ורק 

לאחר מכן מגיע תורה של שיחה ישירה יותר ומבררת דקויות. 
תיהני עד כמה שניתן. זהו ערב בחייך, וזכות להכיר עוד יהודי בעולם.

 ה'אני' שלנו כל הזמן מתפתח. זהו תהליך שקורה כאשר משהו מתגבש 
באישיות, והוא יודע לכלול בתוכו את הגוף, הנפש, הרצונות ועוד. עם 
הזמן, תפיסת ה'אני' מתרחבת ועוד דברים מתגלים ומשתכללים בתוכה. 
כשבאים להכיר, חשוב לשמוע על העכשיו, וגם על ה"מאין באתי ולאן 

אני הולך" של השני, וכמובן לספר גם על שלי.
ולצאת. להמשיך  גם במהלך החיים שלאחר החתונה, חשוב להמשיך 
וההשתנות  ההתפתחות  עם  בקשר  הזמן  כל  להיות  ולהכיר,  להיפגש 
דווקא  עניין  יש  לעיתים  וכן,  לי.  ואותו  לו  אותי  להכיר  הזוג.  שבבן 

בלצאת מהמקום המוכר, ומאזור הכלים, הכביסה והילדים...
מישהי חכמה סיפרה לי פעם שלה ולבעלה יש שני סוגי פגישות: אחת 

היא 'תכנון ובנייה' – פגישות בהן הם דנים על החינוך, איך לפעול עם 
ילד זה או אחר, דנים בשינויים שהיו רוצים שיהיו בבית, יותר טיולים, 

יותר שירים בשולחן שבת, יותר לצאת עם כל ילד לבד, ועוד. 
וישנן יציאות של בילוי והנאה. אלו יציאות שבהן משתדלים שלא לדבר 
יש תכנים משלהם.  או ללכת למקומות בהם  על הילדים, אלא עלינו, 
היא סיפרה שהרבה פעמים הם הולכים למוזיאונים או מופעים מיוחדים 
ובודקים אם שייך להביא את המשפחה. פעם הם היו בדיאלוג בחשכה 
בחולון, בפסטיבל האורות בעיר העתיקה, ופעם במוזיאון של גוש קטיף 

– מסתבר שלא חסר.
חרדי  בסגנון  להתלבש  פתאום  החל  שבעלה  לי  אמרה  פעם  מישהי 
יותר, וללכת לשיעורים של רב חרדי ידוע, הכל בבת אחת. אמרתי לה 
שיותר משמשנה הכיוון אליו הוא הולך, מעניין אותי ה'פתאום' שהיא 
מספרת עליו. אתם מדברים ביניכם על מחשבות? תהליכים פנימיים? 
מה מעסיק אתכם בימים אלו? מה דעתך, דעתו על נושאים שמעניינים 

אתכם? היא אמרה שלא ממש. 
בדרך כלל אדם לא משתנה פתאום. השאלה אם הוא יכול היה לשתף 
אותך לפני, האם אתם דואגים ליצור מרחב של זמן זוגי, להתעניין אחד 
בעולמות הפנים של השני, והאם אתם מספיק פתוחים ומסוגלים לדבר 
גם על דברים שאולי לא הכי נאהב לשמע, מסוגלים לקלוט שיש לידינו 

עוד אדם ממש. 
המקום הזוגי הוא הפתוח לשמוע, והחפץ למצוא את המרחב בו אוכל 
להיות אני ולאפשר לאדם שאיתי להיות הוא – בלי לפגוע ובלי להיפגע. 

בשביל זה צריך זמן, דיבור כנה, ומישהו...
אז אפילו שחורף בחוץ, זה הזמן לצאת לטיול בשתי מטריות וצעיף. 

אפילו לסיבוב קטן ממש ליד הבית – ולהכיר עוד קצת.

יוצאים קבוע מיכל וולשטיין



מנהג ישראל לקרוא בתורה בכל שבת פרשה אחת וכך לסיים את כל התורה 
בשנה אחת. הרבי מליובאוויטש מסביר כי המילה "תורה" היא מלשון הוראה 
וכי כל פרשה בתורה היא לא רק ציון אזוטרי של מאורע היסטורי, אלא תוכן 
עכשווי וממשי שנועד ללמד אותך ספציפית משהו ספציפי לחיים הספציפיים 

שלך, בזמן הספציפי הזה.

לגור מול מנזר
הפרשה של השבוע, פרשת ויצא, היא כזו שאני באופן אישי מתרגש לקרוא 
מארץ  יוצא  יעקב   - חרנה"  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  אתה.  ולהזדהות 
ישראל כדי למצוא את את אשתו בחרן. אולם, זהו הפשט בלבד. הזוהר מסביר 
שהסיפור מכיל תוכן פנימי ועמוק הרבה יותר. באר שבע היא מקור המידות. 
"שבע" הן שבע המידות )המקבילות הנפשיות של שבע הספירות מחסד ועד 
הקדושות.  המידות  נובעות  ממנו  המקור  הבאר,  זהו  שבע"  ו"באר  מלכות( 
מדובר במקום רוחני, שורשי ונעלה ביותר, מופשט מכל גשמיות. זהו המקום 
הרוחני בו שקוע יעקב אבינו. ואולם יעקב אבינו בוחר לצאת מהמקום הזה. 
לא להישאר בו. ולא רק זאת, אלא שהוא יוצא מהבאר של השבע אל חרן, 
התחתית  את  מסמלת  חרן  מקום".  של  אף  "חרון  הוא  הזוהר  דברי  שעל־פי 
הרוחנית, מקום שכולו טומאה עד ששמו מבטא את הכעס שהוא גורם לריבונו 

של עולם.

מדוע בוחר יעקב אבינו בחירה מוזרה שכזו, לעזוב את המקום הרוחני הנפלא 
בו הוא שרוי וללכת עד לשיא כזה של טומאה?

החסידות עונה על השאלה באופן נפלא, ובחסידות חב"ד ההסבר איננו רק 
משפחות  מאות  וחמש  אלפים  כארבעת  ישנן  במעשים.  גם  אלא  בדיבורים 

חב"דיות שעזבו את בתיהן, את בתי המדרש, את הקהילות החמות והמחבקות 
ונדדו עד קצה העולם, למקומות שכוחי א־ל פשוטו כמשמעו. הם עזבו את 
החום של הקהילה התורנית, את ההתעלות והקרבה האלוקית ובמקום לחיות 
ב"באר שבע" הלכו לגור מול מנזר של עבודה זרה או סתם באיזה עיר נידחת 

בלי מנין של יהודים לתפילת שחרית.

דוס במועדון
היציאה הזו איננה בטעות, חלילה. היא התגלמות החזון החסידי המקורי של 
הבעל שם טוב. "אימתי קאתי מר?" )מתי יבוא אדוני?( שאל הבעל שם טוב 
מעיינותיך  "לכשיפוצו  ענה:  והמשיח  בהיכלו,  אותו  כשפגש  המשיח,  את 
חוצה". לא די בכך שאתה קרוב לקדושה, ספון בחום האלוקי ושקוע במאמרי 
חסידות. כל עוד יש יהודי אחד שלא יודע מה פרשת השבוע או למה מניחים 
תפילין, העבודה שלך לא הושלמה. תכלית האור שזכית בו, היא שתפיץ אותו 

הלאה.

כשאני קורא על יעקב שעוזב את באר שבע, את ארץ ישראל, והולך עד לחרן 
כי דווקא שם נמצא היעוד שלו, אני מתחזק גם קצת בתוכי. זה לא קל, כיהודי 
דוס, לצאת מהקונכייה הקהילתית ולנסוע למקומות מרוחקים בעולם, להיאבק 
על אוכל כשר, שלא לדבר על תפילה במניין, להתאמץ לזכור שאתה יהודי... 
להופיע במועדון בתל־אביב )כמובן אם זה לא ממש בסתירה להלכה, לשולחן 
יכול  גם  ערוך( או בכל מקום אחר בו לא אמור לדרוך דוס. לא תמיד אתה 
לראות תוצאות מידיות למעשיך. אבל זהו החזון, זוהי השליחות. צא מהמקום 
החוצה  צא  בתוכך.  שטמון  העצום  האור  עם  שלך,  שבע"  מה"באר  שלך, 

למקום המרוחק ביותר, עד לחרן, כדי שגם שם יטעמו את טעם הקדושה.

טעם הקדושה

אישית

| דניאל זמיר |
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)ויש פה הכל...(

פרויקט האיכות 
מדורגי ֵעִלי

היישוב

הבית

שלב ב’ הגילאים,  לכל  חינוך  מוסדות 
מוסדות “בני דוד”, מתנ”ס פעיל 
המציע פעילות תרבות עשירה 
חוגים       מערך  הגילאים,  לכל 
ועוד  ספריה  שחיה,   בריכת 

מגוון שרותים קהילתיים. 
עלי”:  “לב  קניות  מרכז  חדש! 
דואר,  סניף  גדול,  סופרמרקט 
חולים  קופות  לאומי,  ביטוח 
עסקים  ומגוון  קפה  בית   ,

מקומיים.
דירות גן ודופלקסים,

החל מ-110 מ”ר.

המקום

הקהילה

קרוב להכל 35 דקות 
מירושלים ופ”ת, 10 דקות 

מאריאל

ומגוונת, איכותית   קהילה 
850 משפחות.

klita@eli.muni.il 052-4201411  לפרטים: יצחק
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עלי

מכירת

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

במדורגי ֵעִלי
בעיצומה

12.14

דירת 4 חדרים ענקית בעלי 

כניסה מידית

₪ 805,000
₪ 812,000

מ
חל 

ה
 

 המע"מ
ת

רד
הו

של 
מעניקים לכם את ההנחה 

זה לא קל, כיהודי דוס,
 לצאת מהקונכייה הקהילתית 

ולנסוע למקומות מרוחקים בעולם,
       להופיע במועדון 

בתל־אביב
  ובמקום בו לא אמור

     לדרוך דוס. 
לא תמיד אתה גם יכול לראות 

תוצאות מידיות למעשיך
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נשמע   ג  מדבר  סתם  כשהוא  ם 
שאברהם פריד ממשיך לשיר. אולי 
זה רק בגלל הקול המיוחד שכל־כך 
גם  אולי  אבל  שירתו,  את  מאפיין 
ובוקעת  בקולו  המתנגנת  שההתרגשות  בגלל 
טרנס־ בשיחה  גם  הטלפון  ממכשיר  היטב 
לפני  שעוד  העובדה  את  מסגירה  אטלנטית, 
היותו זמר מוצלח, הוא בראש ובראשונה חסיד 

חם ולבבי. 

זה  מיוחד,  היה  הכל  זה?  את  אגדיר  אני  "איך 
היה ממש גן עדן חסידי מתמשך", צוחק פריד 
הכי  הרגע  את  לשחזר  ממנו  מבקש  כשאני 
מיוחד שהוא זוכר מאירועי י"ט כסלו דאשתקד 

בבניני האומה. 

בלתי  פשוט  היה  שעברה,  בשנה  "האירוע 
נשכח. השמחה באולם היתה בלי הגזמה ממש 
כמו שמחת תורה, שמחת תורה בחודש כסלו. 
הייתי בהרבה התוועדויות, ובדרך כלל, זה היה 
שהיו  הנפלא  החידוש  פה   – חב"ד  חסידי  עם 
את  לחגוג  באו  וכולם  גוונים,  הרבה  כל־כך 

השנה  וראש  הזקן  האדמו״ר  של  הגאולה  חג 
בכזו  ורקד  שר  הקהל  כל  החסידות.  ללימוד 
מרוב  ולנשום  לשיר  קשה  לי  שהיה  אנרגיה 
הרגשתי  אישי  באופן  והקפיצות.  הריקודים 
את השנה של  טוב מלהתחיל  יותר  דבר  שאין 
החסידות, מאשר עם ההתוועדות הזו עם כל־כך 

הרבה צעירים מלאים בשמחה ובאנרגיה". 

דבר",  לכל  הופעה  כמו  נראה  היה  אמנם  "זה 
ותזמורת,  במה  רמקולים,  "עם  מחייך,  הוא 
אבל מה שבאמת חשתי שם זה שבת אחים גם 
יחד, א חסידישע פארבריינגען. פגשתי שם את 
אביתר בנאי, שולי רנד ועוד חברים  – והיה לי 
וכמובן  אתם  לדבר  אותם,  להכיר  וזכות  עונג 
מאחורי  לרקוד  המשכנו  אפילו  אתם.  לשיר 
הבמה. בעצם זו בכלל לא היתה הופעה, אלא 

התוועדות אחת גדולה – הכי גדולה בעולם". 

גם עבור פריד המנוסה, המשימה שכללה שתי 
ובערב  בצהריים   – יום  מידי  צפופות  הופעות 
השבוע  מתוך  אחד  ערב  מורכבת.  הייתה   –
היומי.  הרמב"ם  לימוד  לסיום  הוקדש  העמוס 

אביאל הלוי

מתוועד 
לא מופיע, 

והפעם

מרוב  לנשום  קשה  לי  "היה 
שנמשכו  וקפיצות  ריקודים 
הקלעים",  מאחורי  גם 
פריד  אברהם  מתרגש 
שהוא  במה  נזכר  כשהוא 
הגדולה  'ההתוועדות  מכנה 
לפני  ימים  כמה    • בעולם'  
י"ט כסלו ישבנו איתו לשיחה 

אישית חמה



 עניין הנגינה
          החסידית

התחיל מהבעל שם טוב עצמו
בעל  גדול  מנגן  היה  עצמו  טוב  שם  הבעל 
קול נדיר שיכול היה לשנותו לכל מיני טונים, 
ובהיותו בעל חוש כזה היה שר לעיתים קרובות. 
אצל מורנו הבעש"ט זה היה דרך בעבודה, הוא 
לימד שהנגינה נוגעת בנפש, מביאה לשפיכת 
ולשמחת  הנפש  ועליזות  לעליצות  הנפש, 
של  קדישא  חבריא  וגם  תלמידיו  וכך  הנפש. 
הנגינה  ענין  את  ניצלו  המגיד  הרב  תלמידי 

לעבודת ה' על פי דרכי החסידות.

 מתוך אגרת הרבי הריי"ץ מלובביץ' 

5 ימים מדהימים של לידה מחדש 
בשיטה חוויתית 

המשלבת נשימה מעגלית
עם תפילות וניגונים, סיפורי צדיקים
והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!

ד׳ עד ח׳ בטבת 
16-20.12

מס׳ המקומות מוגבל  | להצטרפות התקשרו עכשיו: 
אריאל 052-5665599 

מסע הנשימה
 לגברים      לאּומן

ולנשים

אל ר׳ נחמן מתקן הנשמות 
דרך הבעל שם טוב, ר׳ לוי יצחק מברדיצ'ב ור׳ נתן 

כל־כך התרגשתי להיות עם צעירים בני הישיבות שחגגו סיום הרמב״ם 
שהם בעצמם למדו וגמרו במשך שלש שנים. כמו בצהריים, השמחה 
של מצווה פרצה את כל הגבולות. אמרתי לקהל הקדוש שאני בטוח 
שהרמב״ם נמצא אתנו והוא שואב כל־כך הרבה נחת, ושהוא ילך לפני 
כסא הכבוד וידרוש כשם שעושים 'סיום' על הספר שלו כך הקב״ה צריך 

לעשות 'סיום' לצרות שלנו, ולשלוח לנו את משיח צדקנו".

"זה לא רק הריקודים", הוא אומר מיד. "לראות אלפי צעירים שלומדים 
סרוגות,  כיפות  עם  בחורים  ליטאיות,  מישיבות  צעירים  חסידות, 
מלימוד  ונהנים  לומדים  יחד  כולם   – חסידיות  מישיבות  תלמידים 
עם  שם  להופיע  הזכות  כאלה.  דברים  אין   – מהתוועדות  החסידות, 
חסידיש'ע ניגונים, זה היה פשוט כעין גן־עדן חסידי. כשיצאתי מהבמה 
ישב שם הרב יואל כהן שהתוועד לפני הקהל, מבחינתי זה היה חידוש 
וזכות רבה – אני לא חושב שהוא היה פעם במעמד ששרתי בו. זה ריגש 

אותי באופן אישי". 

שערי ניגון ושערי פנימיות
המופע־התוועדות שיעלה פריד בי"ט כסלו הקרוב, יהיה מבוסס כולו 
על ניגונים שהלחין האדמו"ר הזקן, שדמותו מוכרת לציבור הרחב יותר 

בהקשר של הפצת חסידות ועיון בפנימיות התורה. 

האדמו"ר  על  מפורסם  סיפור  "יש  קצר.  חסידי  בסיפור  פותח  פריד 
של  ומפורסמת  גדולה  עיר  שהייתה  בסלוצק,  שיעור  לתת  שבא  הזקן 
'מתנגדים'. כולם באו לבית המדרש, כיוון שרצו לנצל את ההזדמנות 
עם  התחילו  שהם  לפני  בשאלות.  אותו  ולהכשיל  עליו  להקשות 
השאלות, האדמו"ר הזקן היסה אותם וביקש מהם לאפשר לו להשמיע 
להם ניגון. האדמו"ר עלה לבמת בית הכנסת והתחיל לשיר, וכשסיים 
לשיר שרר שקט במקום. הם אמרו לו: 'כבר אין לנו שאלות, קיבלנו את 

כל התשובות'". 

"לאדמו"ר הזקן יש קשר מיוחד במינו לניגון ושירה", הוא ממשיך. "לא 
חשבתי על זה עד עכשיו, אבל בעצם האדמו"ר היחיד שאנחנו יודעים 
שהלחין בעצמו שירים – היה אדמו"ר הזקן. אמנם כל האדמו"רים של 
הזקן שהיה  הניגונים, אבל אדמו"ר  לעניין  היו מחוברים מאוד  חב"ד 
הרבי הראשון, הוא בעצם זה שפתח את הצינור הזה, והוריד איתו שפע 
הלחין.  שהוא  ניגונים  עשרה  על  לפחות  יודעים  אנחנו  וקדוש.  גדול 
ישראל שרים, אבל אי אפשר להיות  - כל  זה אותיות שיר־אל  ישראל 
חלק  זה  בהתוועדות,  ושרים  בתפילה  שרים   – וניגון  שירה  בלי  חסיד 
חשוב בעיניים של חסיד. הניגונים הללו זו המתנה הכי גדולה שאפשר 

לקבל". 

מקומות אחרונים

לאורך השנים שרת מאות ניגונים חסידיים. מה לדעתך מייחד את הניגונים של 
האדמו"ר הזקן? 

"בכל פעם שאני מופיע בפני קהל אומרים לי 'תן איזה ניגון של חב"ד', אפילו 
אצל חסידים מחצרות שיש להן ניגונים משלהן – תמיד יבקשו. מרגישים שניגוני 
חב"ד נוגעים עמוק בנשמה, ואני לא אומר את זה כחסיד חב"ד", מחייך פריד. 
"אני לא יודע להסביר את זה מבחינה מוזיקלית, אבל כנראה שמרגישים שזה 
יוצא מן הלב ונכנס אל הלב – הן אם זה ניגון געגועים והן אם זה ניגון שמח. 
עד היום, אפילו אצל אלה שאינם חסידי חב"ד, הולכים לחופה עם ניגון 'ארבע 

בבות' של האדמו"ר הזקן, וידוע בכל העולם שזה שיר 'קודש הקודשים'". 

"הכוח של השירה זו מסכתא שלמא, הדבר קיים לא רק אצל צדיקים, אלא גם 
אצל אנשים פשוטים, זמרים כמוני שהולכים לבקר אנשים שזקוקים לרפואה 
פריד בפשטות. "השירה מצליחה  מוסיף  ועידוד",  חיזוק  איזשהו  או  שלימה 
להוציא את האדם מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה – וזה כוח שהקדוש ברוך 
הוא נותן לא רק לצדיקים אלא גם לאנשים פשוטים, שמצליחים לעודד, לשמח 
בימינו,  לשירה  שיש  האדיר  הכוח  זה  אם  לתשובה.  אנשים  ולעורר  לבבות 
תחשוב מה יהיה ה'שיר חדש' - איזה כוח יהיה לשירה כשיבוא המשיח? וואו, 

נשאר לנו רק לדמיין ולצפות". 



רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים וחומרים שמתאימים 
info@qarov.org |  לתכני העלון. עד 150 מילים לטור

פרשת ויצא

"עקודים נקודים וברודים
בראשית לד, י

יעקב אבינו היה סבלן, ובכל אשר 
הדוד הנחמד שינה את דעתו, 
הקשיב יעקב אבינו לדבר ה', והעמיד 
את המקלות, ופיצל בהם, עד אשר 
נצטווה לשוב אל ארץ מולדתו.

ומעשה אבות סימן לבנים. גם אנחנו 
שולחנו אל ארץ לא לנו, ועברו עלינו 
הרפתקאות שונות ומשונות, עד עת 
בא הגאולה. כמאמר: "והיא שעמדה 
לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד 
עלינו לכלותינו... והקדוש ברוך הוא 
מצילנו מידם". 

אמנות חסידית

| ברוך נחשון |
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הרגע הקדוש 
ר', בני ברק

אומר הרב קרליבך:

האדם צריך להיות פתוח להתעוררות 
הפנימית שלו, בכל רגע נתון בחייו. 

גם ליהודי פשוט, יש התקפים עמוקים של 
קדושה. 

מה ההבדל ביני ובין הבעל שם טוב הקדוש? 
הבעל שם טוב היה הבעל שם טוב תמיד, 

ואילו אני, אני הבעל שם טוב במשך חמש 
שניות ביום.

הבעיה היא, שבדרך כלל אני לא נענה לחמש 
שניות האלה. 

אני אומר לעצמי – זה לא מתאים למדרגה 

הקבועה שלי. 

פספסנו כאן בגדול! 

אתה מרגיש פתאום שאתה רוצה להתפלל? 
קום, תעשה את זה! זהו קול ה' המדבר 

מנשמתך! רוצה פתאום לצלול לאיזו סוגיה 
בגמרא? רוץ לבית המדרש! גם אם אתה 

יודע שמחר לא תלמד כלום. 

אתה מרגיש פתאום אהבה עצומה ליהודי 
שאתה פוגש? קום, חבק ונשק אותו! 

שהאתמול והמחר שלך, לא יפריעו לרגע 
הקדוש הזה שלך להיות אין-סופי. 

וככה, בלי שנרגיש, מרגע קדוש לרגע קדוש 
- גם אם הרבה זמן מפריד ביניהם – אנו נלך 

ונגדל, נלך ונתקדש.

ְבָחֶנּנּו"! "ִלְרָגִעים ִתּ

אבנים צועקות 
דוד אלישע

אם שמעת אבנים צועקות,
פרחים מייבבים, ושותקים.

אם חזית בריות שגונחות,
נערים שפורחים וקמלים,

אם ראית עמלי תורה והוגים
מרגישים נחותים, מיותרים

וערכים נעלים יקרים
הופכים מבוזים, אומללים.

אם ראית צרות שתוכפות
מוצררות בצרורות,

וכאבי נפשות הומיות
במר זועקות.

ועולם מתהפך על יושביו
ובקושי נסחבים עמוסיו,

ואחרונות משכיחות ראשונות
וייבש לו כיס הדמעות:

דע לך שקרובה עד מאוד
 צדקתו להגלות...



צלצלת לויקטור?

בן  בחור  הייתי  בצעירותי.  לי  שקרה  דבר  לכם  אספר  הפעם 
הרבי  של  מדרשו  לבית  סמוך  בניו־יורק,  למדתי  שמונה־עשרה, 
להניח  ל'מבצעים',  שישי  יום  בכל  הולך  והייתי  מליובאוויטש, 
יהודית.  בבעלות  גדול שהיה  תכשיטים  במפעל  ליהודים  תפילין 
אחד ממנהלי המחלקות היה יהודי בשם ויקטור, ובכל שבוע הוא 
הניח תפילין בשמחה גדולה. כמה משרדים לידו ישב רואה חשבון 
בשם איירה, שבשום אופן לא הסכים להניח תפילין, ורק היה אומר 

לנו "שבת שלום" ומסמן שנמשיך הלאה.

שהאור  וראיתי  ויקטור,  של  למשרדו  הגעתי  אחד  שישי  ביום 
שהוא  לי  אמרה  והיא  ויקטור  איפה  המזכירה  את  שאלתי  כבוי. 
והמשכנו  איחולינו  את  לו  שתמסור  ביקשתי  טוב.  מרגיש  לא 
הלאה. שבוע לאחר מכן האור בחדרו של ויקטור שוב היה כבוי. 
לשאלתי, אמרו לי שהוא עדיין לא מרגיש טוב. חזרתי לישיבה די 
ויקטור  סמוך לשבת, ומיהרתי לצלצל לויקטור לשאול לשלומו. 
ענה ומיד כשזיהה את קולי אמר לי: "מה אוכל לעשות למענך?". 
אמרתי לו שצלצלתי רק בשביל לדעת מה שלומו. הוא לא האמין, 
ואמר בהתרגשות: "אתה באמת לא צריך כלום? צלצלת רק כדי 
להתעניין בשלומי? לא יאומן, אני כבר מרגיש יותר טוב". הוא לא 

הפסיק להודות לי על כך שחשבתי עליו וצלצלתי.

יום שישי הבא הגיע, והשומר בכניסה למפעל פתח לי את הדלת 
יצא מהביתן שלו עם חיוך ואמר לי: "צלצלת לויקטור?".  ומיד 
עניתי בחיוב, והוא אמר לי: "אתה לא מבין איזה חסד עשית, הוא 
קיבלו  שנכנסתי  משרד  ובכל  למפעל,  נכנסתי  התרגש!".  כל־כך 
על  בהערכה  דיברו  כולם  לויקטור?".  "צלצלת  בשאלה  פניי  את 
של  בשלומו  להתעניין  שצלצלו  היחידים  היו  שהחב"דניקים  כך 
ויקטור. כמובן שכשהגעתי למשרדו של ויקטור זכיתי לחיבוקים 
ולשמחה גדולה. ממנו המשכתי לאיירה רואה־החשבון. אמרתי לו 
"שבת שלום" כדרכי, ועמדתי להמשיך, אבל איירה קרא לי ואמר 
"בא תיכנס". נכנסתי למשרדו והוא אומר לי "צלצלת לויקטור?". 
אמרתי לו שכן, והוא אמר לי: "אני כל־כך מתבייש שלא חשבתי 
איתי  תניח  היום  אולי  הכבוד!  כל  באמת  אליו.  לצלצל  בעצמי 
לא  "אני  ואמר:  לבכות  התחיל  ואיירה  תפילין  הנחנו  תפילין?". 
מבין למה הייתי צריך לחכות עד גיל שישים כדי לעשות את הדבר 
המדהים הזה בפעם הראשונה בחיי". ומאז, בכל יום שישי הגעתי 

אליו והוא הניח תפילין בשמחה. 

עברו חודשיים. הגעתי ביום שישי עם התפילין, ואיירה אומר לי 
"היום אני לא מניח". ניסיתי להבין מה קרה, ואיירה ענה בחיוך: 
"השבוע הייתי בבית חב"ד ליד הבית שלי. קניתי תפילין ואני כבר 

מניח בכל יום בעצמי".

"אני לא מבין למה הייתי צריך 
לחכות עד גיל שישים כדי לעשות 

את הדבר המדהים הזה בפעם 
הראשונה בחיי"
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ומותר.  אסור  וטהור,  טמא  בין  מבחינים  אנחנו  הלכה  בלימוד 
נוכל לומר ששניהם  טמא ואסור אינם מושגים זהים, אך לענייננו 
שלוש  של  שלטונן  תחת  שכלול  מה  כל  של  מצבו  את  משקפים 
הקליפות הטמאות: דברים שהתורה אוסרת עלינו את עשייתם או 
את אכילתם, ומתוך כך הם טמאים )טומאה ממשית, כמו בעלי חיים 
טמאים, או טומאה רוחנית הנובעת מעצם העובדה שהם מאוסים 

בעיני ה' ומנוגדים לרצונו(.

אינם  והטהור  הרי המותר  יחד,  הולכים  והאסור  אם הטמא  אמנם 
זהים. טהור הוא מצב רצוי שניתן לזהותו עם הקדושה, אך מותר 
אומרת  אינה  מותר,  שהדבר  העובדה  עצם  שכן  סתמי,  מצב  הוא 

שראוי לעשותו. היכן, אם כן, נמקם את המותר?

ורע  טוב  המעורבת  נוגה,  קליפת  הרביעית,  הקליפה  נכנסת  כאן 
הנפש  אם  הסטרא־אחרא.  ובין  הקדושה  צד  בין   – בתווך  וניצבת 

שייכת  הגויים  של  הבהמית 
הנפש  הרי  הטמאות,  לקליפות 
הבהמית של בני ישראל – המכילה 
גם מידות טובות – שייכת לקליפת 
נוגה כוללת  נוגה )פרק א'(. קליפת 
מצווה.  אינו  אך  שמותר,  מה  כל 
לדוגמה: אכילת מאכל כשר. עבירה 
וקדושה  מצווה  כאן,  אין  וטומאה 
אין כאן, משמע: הדבר תלוי ועומד. 
כדי  שמים,  לשם  יכוון  האוכל  אם 
שיתחזק כוחו ללמוד תורה ולעבוד 
ותיכלל  האכילה  תעלה  ה',  את 
בקדושה. אך אם יכוון לשם תאוות 

גופו, הרי הוא מוריד את האכילה אל הקליפות הטמאות.

יש להעיר כי גם במקרה האחרון לא מדובר בנזק בלתי הפיך, שכן 
וקשור.  משוחרר  נלווית:  משמעות  גם  יש  ואסור  מותר  למושגים 
ואינו  הטמאות  הקליפות  אל  וקשור  אסור  התורה,  שאסרה  מה 
יכול לעלות אל הקדושה עד ביאת משיח )או עד שיעשה תשובה 
התורה,  שהתירה  מה  אך  לזכויות(.  זדונות  המהפכת  מאהבה, 
מותר ומשוחרר. אין לקליפות הטמאות שלטון עליו. כוונת האדם 
לשוב  שתוכל  היא  האדם  וכוונת  תחומן,  אל  אותו  שהורידה  היא 

ולהעלותו כאשר ישנה את אורח חייו וישוב לעבודת ה'.

בהערת אגב: סודה של תשובה מאהבה להעלות מה שנפל אל שלוש 
הקליפות הטמאות, נובע מתוך העובדה שתשובה זו עצמה מצדיקה 
את קיומן של קליפות אלו ונותנת להן כביכול מקום בקדושה. הרי 
אם לא היה האדם נופל עמוק כל כך, לא היה מתעורר בו דחף עצום 

כל כך לשוב ולהתקרב אל ה'.

פרק ז
זה תלוי: קליפת נוגה ואנחנו

כלס
כלס,
,

ניאניא

אבנים צועקות 
דוד אלישע

אם שמעת אבנים צועקות,
פרחים מייבבים, ושותקים.

אם חזית בריות שגונחות,
נערים שפורחים וקמלים,

אם ראית עמלי תורה והוגים
מרגישים נחותים, מיותרים

וערכים נעלים יקרים
הופכים מבוזים, אומללים.

אם ראית צרות שתוכפות
מוצררות בצרורות,

וכאבי נפשות הומיות
במר זועקות.

ועולם מתהפך על יושביו
ובקושי נסחבים עמוסיו,

ואחרונות משכיחות ראשונות
וייבש לו כיס הדמעות:

דע לך שקרובה עד מאוד
 צדקתו להגלות...

הרי אם לא היה 
האדם נופל 

עמוק כל כך, לא 
היה מתעורר 
בו דחף עצום 

כל כך לשוב 
ולהתקרב אל ה'.
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יעקב יצא לבית לבן, לקראת שנים רבות של מאבק והתמודדות. כשהוא חזר משם, הוא פגש בדרך 
את עשו אחיו, ואמר לו: "ויהי לי שור וחמור". המדרש מסביר שזהו חמורו של מלך המשיח. יעקב 

שמח, יש לי את החמור של מלך המשיח! 

המדרש מסביר שהחמור המיוחד הזה נברא בערב שבת בין השמשות, זהו החמור שאברהם אבינו 
שם עליו את העצים והמאכלת, זהו החמור עליו הרכיב משה את אשתו, והוא החמור שעתיד לרכב 
עליו מלך המשיח. זה חמור שהאריך ימים... את החמור הזה העביר אברהם ליצחק, שהעביר 
ליעקב, שהעביר ללוי, לקהת, לעמרם, למשה, והוא נמצא גם היום, עד שהמשיח יבוא. 
אנחנו יודעים שמשה "קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע", אך מה העניין של מסירת החמור? על 
חמורו של המשיח מספרים חז"ל שיהיו לו מאה גוונים. איפה מוצאים חמור כזה, ולמה המשיח 

צריך חמור עם צבעים שונים?

'חמור' בא מהמילה 'חומר', חומריות. החמור הוא בעל החיים הכי פחות מורכב, הכי קרוב אל 
החומר. לכן אומרים על מישהו עקשן שהוא 'חמור', הולך עם הראש בקיר. חז"ל אומרים שלחמור 

תמיד קר – אפילו בתמוז, בשיא הקיץ, וזה מפני שהוא פחות חי. 

ה' ברא עולם חומרי, וכל יהודי מזכך חלק מהחומר. כל אדם משאיר את טביעת 
האצבע הרוחנית שלו בעולם החמורי־חומרי הזה. לכל אחד יש תפקיד 
בתהליך הזיכוך, תפקיד שרק הוא יכול למלא. והוא מעביר 
"עשיתי מה שיכולתי,  לו:  ואומר  שלו,  לבן  זה  את 
תמשיך  אתה  שגם  כדי  לך  מוסר  אני  עכשיו 
במלאכה". גם הרבי מליובאוויטש אמר לנו: 
"עשיתי כל מה שיכולתי, עכשיו עשו אתם 
של  לחמורו  לכן  שביכולתכם".  כל 
משיח יש מאה גוונים, כל אחד שם 
הצליל  את  שלו,  הצבע  את  בו 

שלו, את הניגון שלו.

המשיח  של  מטרתו 
'להחדיר' את האות 

האישה שטרקה את הדלת בפני האורח המפתיע, ניסתה
לתלוש את עצמה מן העבר ומן העתיד

חמורו של המשיח נולד כבר מזמן. משנה לשנה הוא 
מתייפה, מקבל עוד גוון וממשיך לצעוד אל בית המקדש

כל אחד מאיתנו קיבל את הכוחות של הדורות שקדמו לו,
הוא מוסיף להם את עבודתו שלו, ומשגר את השליחות

אל החוליה הבאה בתור



אל"ף, אלופו של עולם, לתוך הגלות, ולהפוך 'גולה' ל'גאולה'; לגלות אלוקות 
בעולם, עד ש"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". ריבונו של עולם אומר לעם 
ישראל: "אתם צריכים להבין שכדי להביא משיח, כל אחד צריך להביא את 
החלק שלו, את השלב שלו בגילוי האלוקות". אתה חלק משרשרת ארוכה, 
כל אחד מסתמך על מה שעשו הדורות שלפניו ומעביר את השליחות 

הלאה.
הרב ישראל מאיר לאו סיפר אודות ישיבה מסוימת שהייתה בפולין ערב 
השואה,  כשהתחילה  ויחידה.  אחת  בת  הייתה  הישיבה  ולראש  השואה, 
הרבה ניסו לברוח, אך ראש הישיבה נשאר עם הבחורים שלו. אחד מהם היה 
ועלה  לברוח  בסוף  הצליח  בחור  ואותו  נפש,  אהבת  הישיבה  ראש  על  אהוב 
לארץ. אחרי השואה הוא בירר וגילה שראש הישיבה נרצח, אבל בתו ניצלה, 
התחתנה עם גוי ויש להם בן. היא כל־כך כעסה על הקדוש ברוך הוא עד שהיא 

הלכה והתנצרה, ואת בנה היא שלחה לכנסיה כדי שילמד להיות כומר. 

אותו יהודי אהב את ראש הישיבה ולא רצה שבתו היחידה תסיים את חייה ככה, 
רחוקה כל־כך מהדרך של אבא שלה. הוא החליט להיפגש איתה במקום מגוריה 
בבלגיה, שלח לה מכתבים ובהם ניסה לדבר על ליבה, אך היא לא הגיבה לאף 
מכתב. הוא ניסה לברר אם יש לה טלפון ובסוף השיג את מספר הטלפון של 
המפעל בו עבדה. באותם ימים טלפון היה מצרך נדיר מאוד. כשסוף־סוף הוא 
הצליח להתקשר מהארץ לבלגיה, היא ניתקה לו בפנים. אך הוא לא וויתר, עלה 

על מטוס לבלגיה והגיע למקום מושבה ליד העיר גנט. 

הוא הגיע אל הבית ודפק בדלת. היא פתחה, זיהתה אותו ומיד טרקה 
לו את הדלת בפנים. הוא היה בהלם, אחרי הטיסה וכל מה שכרוך בה, היא 
טורקת לו את הדלת... הוא לא וויתר, והתחיל לדפוק שוב ושוב בדלת. בסופו 
של דבר היא פתחה בזעם וצעקה עליו: "מה אתה רוצה ממני?! תן לי לחיות! 
חתכתי את השרשרת שלי ואני לא רוצה להיות יהודיה!". אחרי שצעקה עשר 
דקות, היא הפסיקה כדי לנשום לרגע, ואז הוא אמר לה: "אני צמא נורא, אולי 
אפשר לקבל כוס מים?" והיא אמרה "בסדר, אבל תחכה בחוץ". "את יודעת 
אני עומד פה כמעט שעה, אולי את יכולה להוציא לי גם כסא?". הלב היהודי 
שלה התרכך, היא הכניסה אותו הביתה, אך אמרה לו – "אני לא רוצה להתווכח 
על כלום, ולא רוצה שתחזיר אותי בתשובה!". "בסדר", הוא התרצה. "אבל 
את יודעת שאבא שלך היה כמו אבא גם עבורי. ספרי לי בבקשה על הרגעים 

האחרונים שלו בעולם הזה". 

היא התחילה לספר, ותוך כדי דיבור היא בכתה, איך באמצע התפילה הם הרגו 
אותו... הלב נקרע. כאשר סיימה, קם אותו רב והלך לכיוון הדלת, כשהוא אומר 
לה: "אני הולך, אך ברצוני לומר לך רק דבר אחרון: המפתח נמצא אצלך". 
ענה,  לא  הוא  מדבר?".  אתה  מה  על  מפתח,  "איזה  ושאלה:  הבינה,  לא  היא 

המשיך ללכת ושב ואמר: "דעי לך, שהמפתח נמצא אצלך". 

היא המשיכה ללוות אותו והתחננה "על איזה מפתח אתה מדבר?". הוא 
עצר, נעץ בה את עיניו ואמר: "הייתה מלחמה עצומה בין אבא שלך לבין הצורר 
יהודי. אבא שלך, שהיה  יהיה  יימח שמו. החלום של אביך היה שהנכד שלו 
הרבי שלי, חלם כל החיים להמשיך את השרשרת, להעביר את המסורת. לצורר 
היה חלום אחר לגמרי. החלום שלו היה שהנכד של סבא שלך לא יהיה יהודי, 
שלא יהיו יהודים בכלל. המפתח מי ינצח במלחמה הזו, אבא שלך או היטלר, 

נמצא אצלך". ובמילים האלה הוא יצא מהבית.

הוא נכנס למכונית וראה אותה נכנסת הביתה, מסיטה את הוילון ומביטה 
בו. הוא אמר לנהג, "תניע את האוטו, אבל עדיין אל תיסע". אחרי כמה 
דקות היא רצה החוצה ואמרה: "בסדר, אני רוצה שאבא שלי ינצח. אבל איך 
אני עושה את זה? התחתנתי עם גוי. אם אתה רוצה, תיקח את הבן שלי ותחנך 
אותו להיות יהודי". האיש ענה לה: "אבל הילד לא מכיר אותי. אקח אותו רק 
אם תבואי איתי לארץ". היא רצה פנימה להכין מזוודה, שניהם נסעו מיד לבית 
הספר הקתולי, אספו את הילד ונסעו לשדה התעופה. הרב לאו סיים את הסיפור 

ואמר: "אני מכיר את הבן הזה, כיום הוא אחד מגדולי הרבנים בישראל".

אבא  כמו  מה קרה לאישה? היא תפסה פתאום שהיא לא עלה תלוש. 
שלה, גם היא פרט בשרשרת שאביה שאף להמשיך הלאה. זה העניין של החומר 
שאנחנו מזככים – כל אחד עושה את העבודה כמיטב יכולתו ונותן את הגוון 
שלו, עד שהוא מעביר את השרביט לדור הבא. לכן כתוב שמשה קיבל תורה 
ולא לימד אותה אלא מסר אותה ליהושע. את הלפיד צריך להעביר הלאה, כך 
שכל אחד יוסיף בו את האש שלו, את הצבע שלו. כל אחד צריך להעביר את זה 
הלאה. אם מישהו מנתק את השלשלת הזו באמצע, הוא לא מנתק רק את עצמו, 
אלא גם את הסבא, והסבא של הסבא שלו, שמסרו את נפשם כדי שהנכד שלהם 

יישאר יהודי וימלא את תפקידו בעולם.

– כשאתה מבין ומרגיש שאתה  יותר מכך  וגם אחריות, אך  זו שליחות 
פרט  שאתה  מבין  שאתה  ברגע  כוחות.  מקבל  אתה  הזו,  מהמסורת  חלק 
מתוך המסורת הענקית של עם ישראל, אתה מקבל את הכוחות של המסורת 
הזאת. כשעלה מבין שהוא קשור לשורשים, הוא רואה איך גם הגזע והענפים 

מחוברים יחד. 

אם ענף מפסיק להעביר את כוח הצמיחה לעלים ולפירות – הוא מת והם מתים. 
כוחות.  יותר  הרבה  לו  נותן  זה  שלמה,  ממערכת  חלק  שהוא  מבין  כשהענף 
למסור את התורה זה לא רק ללמד, אלא להעביר מסר: אתה לא תלוש, תפסיק 
לחשוב שאתה כלום! העבירו לך את כל האש, את כל הגוונים שהיו לפניך, 

עכשיו תורך.

תנו למספרים לדבר!
יריד ספרי החסידות של י"ט בכסלו חוזר בענק עם הרבה יותר כותרים

500
כותרים - כפול מבשנים שעברו!

מבחר תקליטורים - 2 ב-25 ₪לראשונה: עשרות ספרים באנגליתמבחר גדול ומיוחד של ספרי ילדים

100 
4ב-

על כל הספרים ביריד

כל ספרי אבות החסידות וענפיה

י"ז-י"ט כסלו תשע"ו )29-30.11, 1.12(, בנייני האומה ירושלים

בין הכותרים: ספרי הרב שלמה יוסף זוין • ספרי הרב יואל כהן • ספרי הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ • ספרי הרב יצחק גינזבורג • ספרי הרב שלום ארוש • 
ספרי הרב שניאור זלמן גופין • ספרי הרב יורם אברג'ל • ספרי הרב אליהו כי טוב • ספרי יחיאל הררי • ספרי שמחה רז  •  ספרי אורה רבקה וינגוט ועוד ועוד...
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