
גיליון 128
י"א סיון תשע"ו 

פרשת בהעלותך

עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

עמוד 6

בגלל 
הקירבה 

למרכז

בגלל 
הקהילה

בגלל 
המחיר 

האטרקטיבי

בגלל 
סטנדרט 

הבנייה

בגלל
באמונה

בגלל
הסכם הגג

בגלל
איכות החיים

בגלל 
שכולם כבר 

שם...

1-700-500-555

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

430 דונם 
שטחים ירוקים 

מגוון 
פתרונות דיור

קהילה דתית 
איכותית 

מודל 
'הסכם גג' 

ליווי משפטי 
ומקצועי 

נהנים מכוח 
של קבוצה

לסרוגים יש בית חדש

פתוח לכלל הציבור

כי היא סרוגה 
עליכם בול!

מצטרפים 
לקהילת 
כרמי גת

מדפיסים 
לביאת 
המשיח

את התניא מדפיסים בכל עיר, בכל חור 
ובכל סיטואציה. כמעט

שלושה רבני קהילות, הרב ניר רוזנברג רב הישוב עינב, הרב מאיר שקדי רב קהילת 'לב גבעת זאב' ור"מ 
בישיבת ההסדר שעלבים והרב שמואל רסקין שליח חב"ד ורב קהילת "בית הכנסת הפתוח" חולון, עונים.

 איך עובדים את ה'
5 בתור קהילה?

"כשמתייחסים 
אליך כמו אל 

יהלום, לא 
 אכפת לך 

שילטשו אותך"

8



את  מכירים  היו  הגשמיות  התאוות"  "בעלי  אם 
היו  הם  התפילה,  שבעבודת  הנפלא  התענוג 
בעבודת  רק  ועוסקים  תאוותיהם  כל  את  עוזבים 
אדם  אמר  המשפט  את  הזוי?  נשמע  התפילה! 

שידע מהו תענוג התפילה, רבי הלל מפאריטש.

התענוג  את  בקלות  פוגשים  לא  אנחנו  נכון, 
כל  קודם  היא  שבלב"  ה"עבודה  שבתפילה. 
עבודה. גם משמעות ה"עבודה" כ"עיבוד" פנימי 
)כמו עיבוד עורות( מציינת תהליך איטי, מורכב 
ומייגע. אבל מי שעובד ומעבד מגיע לתוצאה של 
תענוג עצום, עונג שאי אפשר להשיג בשום מקום 

אחר.  

פירש  בשרי",  לך  "כמה  בפסוק  "כמה"  את 
רש"י: "לשון תאווה ואין לו דמיון". המשמעות 
הפשוטה היא שאין עוד מילה דומה לזו בתנ"ך, 
אבל הבעל שם טוב פירש שאין למצוא בגשמיות 
אל  והמשיכה  התאווה  לגודל  ודמיון  משל 

הקדושה!

אין קיצורי דרך
כולם אומרים את המילים הכתובות בסידור, אבל 
כל אחד מחליט בעצמו האם ועד כמה לעבוד את 
ה' בתוך האמירה. לעומת שיעור תורה, שבו עצם 
מתקיימת  ובה  העבודה"  את  "עושה  ההקשבה 
הוא  תפילה  בנושא  שיעור  תורה,  לימוד  מצוות 
כמו תדריך לפני יציאה לקרב. אי אפשר להסתפק 
טובה,  הכנה  הוא  התפילה  על  הלימוד  בתדריך. 
אבל הוא לא יילחם במקומנו. לכך התכוון הזוהר, 
כשהכריז: "שעת צלותא – שעת קרבא!" )שעת 

התפילה – שעת קרב(.

אפליקציות  ואין  בתפילה  ליגיעה  תחליף  אין 
שטיינזלץ,  הרב  הקושי.  את  שיפחיתו  מהירות 
כמו  ההבהרה,  פרשני  ושאר  שוטנשטיין  גמרא 
אנציקלופדיות ותוכנות חיפוש מתקדמות, עושים 
אך  התורה,  בלימוד  יותר  קלים  החיים  את  לנו 
אישית  עבודה  ותיוותר  עודנה  הייתה,  התפילה 

שאין בה שום סוג של קיצורי דרך.

שינוי החומר
את  החומר,  את  לזכך  ניתן  התפילה  דרך  רק 
טבע המידות ואת החיים. אפילו לימוד חסידות 
האדם  את  לשנות  יכול  לא  התורה  ופנימיות 
דמדות  והזיכוך  הבירור  "עיקר  התפילה:  כמו 
הטבעיים הוא בעבודה בתפילה דווקא. מה שאין 
כן בלימוד התורה, גם בלימוד הפנימיות בידיעת 
והזיכוך  הבירור  פועל  אינו  אלוקות,  והשגת 
לא  בחיים  החפץ  ולזאת  הטבעיים...  במידות 
אם  כי  לבד,  חסידות  בלימוד  עצמו  את  יפטור 
העיקר שבלימוד הזה ייגע את עצמו ביגיעת נפש 
דעתו  ולהעמיק  להתבונן  בתפילה,  בשר  ויגיעת 
היטב שיהיה נרגש האור במוחו ולבו ולהתפעל 
ישועות  פועל  ואז  אמיתיים,  ויראה  באהבה 
ובזיכוך המידות  והמצוות  בקיום התורה  בנפשו 

הטבעיים" )הרבי הרש"ב, קונטרס התפילה, אות ט(.

לימוד התורה הקדושה בא אלינו מלמעלה למטה, 
גם כשאנו מתאמצים מאוד בלימוד עיקר המאמץ 
ולכן לא תמיד הלימוד  הוא לקלוט את דבר ה', 
היו  הספיק,  זה  הראשונים  בדורות  אותנו.  ישנה 

 - בתורה  היה  העיסוק  ועיקר  בקיצור  מתפללים 
"תורתם קבע ועיקר עבודתם, ולא התפילה". 

בשביל  מספיק  זה  אין  האחרונים  בדורות  אבל 
הפכה  הגשמיות  עצמו.  האדם  את  לשנות 
למגושמת יותר, והאור העליון של לימוד התורה 
עצמנו  על  לעמול  עלינו  אותה.  הופך  לא  לבדו 
מלמטה  העלאה  הוא  שעניינה  דווקא,  בתפילה 
מלמטה.  המטה  את  להעלות  להתייגע,  למעלה, 
הפך  בה  והעיסוק  התארך  התפילה  נוסח  ולכן 
היא  משיחא  בעקבות  העבודה  "עיקר  לעיקרי: 
)תניא,  ויטאל"  חיים  הרב  שכתב  כמו  התפילה 

קונטרס אחרון עמ' קסב(. 

מוצאים מים 
וכשאדם מרגיש שהוא מצליח לשנות את עצמו 
הוא  הרוחניות,  אל  מתרוממת  שלו  ושהגשמיות 
אלוקים  ב"קרבת  מתענג  עצום.  תענוג  מתענג 
בבחינת  בה',  בהתכללותו  ומתענג  טוב"  לי 

"לאשתאבא בגופא דמלכא". 

חיפזון,  בלי  לעבודה  לגשת  להתפלל.  "צריכים 
עד  מכה,  אחרי  מכה  החפירה  באת  להכות 

שמגיעים למעיין של פנימיות הלב" )הרבי הריי"צ(.

והתענוג  הגדול  העמל  של  אלו  מוטיבים  שני 
של  בתפילתם  מתבונן  כל  לעין  בלטו  העצום 
החסידים והצדיקים מבית מדרשו של הבעל שם 
לזהות  ניתן  בפרט.  התניא  בעל  ושל  בכלל  טוב 
אותם כמעט בכל תיאור של תפילת חסיד. בעזרת 
תיאורים  כאן  נפגוש  הבאים  בשבועות  השם, 

שכאלה.

מזיעים בדרך למעיין

משה שילת

1
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א' אדר ב' תשע"ו 

פרשת פקודי
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

ישיבה היא העישון החדש, 

כך בגשמיות וכך ברוחניות  

 
הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 

המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 
 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור
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חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

"למען ה', שתהיה 

עבודתו רק בשמחה 

בלא שום עצבות 

ודאגה כלל וכלל"

 
מתוך אגרת הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ 

 הרב בן ציון קוק והרב אבנר טוניק

שמחים עם הקדוש ברוך הוא

עמוד 3

עמוד 5

עמוד 2 4
13

לפי 

האדמו"ר 

מרזאל 

"מרבים" 

זה ממש 

יותר מדי

יכול להיות 

 ש-49 אמות 

לא הספיקו 

לו?
השבוע 

בפרויקט 

על דמויות 

המגילה - 
 

 המן 
הרשע 

מן
יס

ע ו
ש

הו
ם: י

רי
ציו

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

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

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

רוצים להצטרף למשפחה?
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פרשת כי תשאי"ז אדר א' תשע"ו גיליון 114

עבודת ה' ברוח חסידית
בס"ד

שאלת
זרוק! קפוץ! איך אצליח לשמוח? 

עמוד 3

??
השבוע

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

הרב יונתן זקס

5

16
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מוותרגם לא  לא נלחם. 

מוזרה...שאלה עלתה לי לאחרונה 

תפילתו הנועזת הכי קרוב. הכי רחוק, 
בספר שמותהעלום ביותר נרמזת בפרק ביותר של משה 
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להתחתן?עם מי 
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 צבי 
שמחהעל חוזה הילד שבו חותם עם יחזקאלי 

הדורותבשרשרת אלוקות המשכת אשה היא 

מכין כלים

לפורים  
   גדול 

מפורים
 
 קטן

מתחילים להכין כלים לאור של 

והשבוע:פורים שלושים יום קודם החג
מסירים את המסכה 

 
של אחשוורוש

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

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

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

חייגו עכשיו:

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

פרשת ויקהל

עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

כמה משפטים של 

זהב על שקלים של 

כסף

עמוד 3

 התוועדות עם  הרב 

חיים שלום דייטש 

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

14

5

16

למה לא 
כדאי להיות 

שקועים 
בעצמנו

 החושך 
שנדחף 
החוצה, 
מהווה סימן 
לאור שעתיד 

להופיע 
בקרוב

בשביל מה 
ה' צריך 
אותנו

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

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

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 
 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

 אלפי 
בני נוער 

יהודים 
במפגן 
אחדות 
בטיימס 

סקוור 
עמוד 8

פרשת 
 שקלים
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עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

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

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

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!



סיני  הר  הדברות,  ועשרת  תורה  מתן  אחרי 
לפחות  הסיפור,  סוף  לא  הם  הגדול  והמעמד 
איזשהו  להגיע  עומד  שכעת  מבין  אני  שלי.  לא 
ניסיון. אחרי פסגת הטוב והמתנה האינסופית של 
התורה, מגיע השלב שאני משנן לעצמי: אתה לא 

שונה מקודמיך. גם אחרי קבלת התורה נופלים. 

צדדים  הם  וגאולה  בגלל שגלות  ליפול,  חייבים 
ללא  אחד  ואין  בשני  תלוי  אחד  מטוטלת,  של 
השני. אז מה עושים? מחזיקים, לא נופלים. ומה 
הניסיון? הניסיון הראשון שנקלע לדרכי בירידה 
יכול  איך  ביזיון.  כן,  כן,  הביזיון.  היה  מההר 
להיות שאחרי אור ענק בהר סיני אנחנו מקבלים 
ביזיונות מכל העולם? שלא לדבר על הביזיונות 
המלחמות  התורה,  של  כבודה  יום.  היום  בחיי 
מרגיש  בתורה  שמחזיק  מי  שכל  נדמה  בבית, 
וכמובן  וביזיונות.  לעלבונות  מטרה  הוא  כאילו 
בתחום האישי, כל חוסר הצלחה בבית, עם אשתי 

או בחינוך הילדים, נראה לי כביזיון. 

למה אחרי דבר כל כך מוצלח כמו מעמד הר סיני 
ישנה חוסר הצלחה? אז התשובה המיידית היא 
שככה זה, להכיל את חוסר ההצלחה זו הצלחה 
תשובה  רוצה  אני  זאת  בכל  אבל  עצמה.  בפני 

עמוקה יותר. 

רבי נחמן אומר לנו שעיקר התשובה היא כשאדם 
בא  הביזיון  וישתוק.  ויידום  ביזיונו  את  ישמע 

אל  מהחוץ  עברה  התורה  באמת  אם  לבדוק 
הפנים. מהפה לנפש. מהר סיני למידותיי. 

לענות זה טבעי יותר. להתנצח, להגיב, להחזיר. 
אין דבר יותר קשה מלשמוע את המציאות מבזה 
אותך ולשתוק, אבל זה בדיוק העניין. זה ההבדל 
ראויים  אנחנו  אלוקים.  לכבוד  מלכים  כבוד  בין 
כבוד  לא לכבוד של מלכים שהוא  לכבוד, אבל 
שומע  כשאני  אלוקים.  לכבוד  אלא  אדם,  מבני 
ביזיון ושותק אני מתחיל תהליך של תשובה. אז 

הביזיון מזכה אותי. 

הטוב הוא המציאות, הדברים הרעים הם הניסיון. 
השתיקה שלי זו לא השפלה. אי אפשר להשפיל 
מי שבתוך ליבו איננו מושפל. מי שיצא מהר סיני 
הוא לא באמת מושפל, הוא זכה לכבוד אלוקים. 
ולכן הביזיון לא משפיל אותי אלא מרומם. מזכיר 
לי מי אני. נכון, "חרפות וביזיונות שברו ליבי", 
אבל לא הפילו אותי. השבר בלב אחרי הביזיון 
לקלוט,  שקשה  כמה  עד  הם,  שמזדכך,  והדם 
מחדשים אותי ומביאים אותי לשוב למקום שבו 

הייתי פעם, טוב יותר ונקי יותר. 

אז רגע, הביזיון הוא משהו הכרחי? כנראה שכן. 
רצוא  וגאולה.  גלות  המטוטלת?  את  זוכרים 
הר  פסגת  אלוקים.  וכבוד  מלכים  כבוד  ושוב. 
סיני וביזיונות היום יום. רק להחזיק, לא לעזוב! 
הוא  המטוטלת,  של  כביכול  טוב  הלא  הצד 

 לענות זה טבעי יותר.    
      להתנצח, להגיב, 

להחזיר. אין דבר יותר 
קשה מלשמוע את 

 המציאות מבזה אותך    
          ולשתוק, 

אבל זה בדיוק העניין.

צבי יחזקאליאישית

על פסגת ההר בדרך למעלה

כן. מי שלא מוכן  כן,  הצד שבעצם מרים אותי. 
וגדול.  חזק  להיות  יוכל  לא  וחלש,  קטן  להיות 
זו המטוטלת? אז כל אחד מוזמן להיזכר: איפה 
הביזיון שזימן לי הניסיון? איך התנהגתי? איפה 
של  הבא  לנדנוד  מתכונן  אני  איך  שתקתי?  לא 
שבשנה  כדי  אותי  לגדל  בא  הביזיון  המטוטלת. 
על  אעמוד  בבוקר,  מחר  אפילו  אולי  או  הבאה, 

ראש ההר לקבל שוב את התורה.

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

עוברים להרצליהלוקחים אחריות

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

 עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

דרושים:
אברכים לבית המדרש

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

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

בס“ד

חולמים על שליחות 
עם תרמילאים ישראלים במזרח?

              אל תלכו רחוק...

בית קרוב  
בית יהודי לסטודנטים בבאר שבע

מחפש משפחה לשנה הבאה

אז אם אתם זוג נשוי, קצת הרפתקנים וחולמים על לימוד 
אמונה, חוויה רוחנית ומפגשי עומק עם סטודנטים, 

שלחו לנו קורות חיים:
shayreshit@gmail.com 

לפרטים נוספים-  שי טל' 052-7906713



הרב יונתן זקס

ייאוש הוא סימן טוב
קטע קצר בפרשת השבוע שלנו היה לי, בשנותיי 
ואם אומר  נפש,  לידיד  אנגליה,  יהדות  כרבה של 

שגם הציל את נפשי אגזים רק מעט.

הנהגת ציבור אף פעם אינה משימה קלה; הנהגת 
ציבור יהודי קשה אף יותר; והנהגה רוחנית קשה 
רוגעת  חזות  בפומבי  מפגינים  מנהיגים  מכולן. 
ונינוחה, אופטימית ועליזה. אבל מאחורי המסכה 
מתרגשות גם עלינו, מנהיגי הציבור, סערות נפש 
הן  סבוכות  כמה  ושוב,  שוב  קולטים,  כשאנו   –
עליו.  עומדים  שאנחנו  הקרח  דק  וכמה  הבעיות, 
כשהוא  בחייו:  כאלה  רגעים  יש  אדם  לכל  אולי 
להיות,  רוצה  הוא  איפה  ויודע  הוא,  איפה  יודע 
אבל איננו רואה שום דרך המובילה מכאן לשם. 

ואז הוא רואה רק את הדרך היורדת אל הייאוש. 

באותו  ונזכרתי  ַשבתי  כך,  שהרגשתי  פעם  בכל 
פעוט  היה  המחולל  הגורם  בפרשתנו.  צורב  רגע 
עליו:  החביבה  בפעילות  עסק  העם  לכאורה. 
הונאה  שכולה  בנוסטלגיה  האוכל.  על  תלונות 
על  מתוקים  זיכרונות  ישראל  בני  העלו  עצמית 
הדגים שאכלו במצרים, על הקישואים והאבטיחים 
הפרך  עבודות  של  השוט  מכוות  והשום.  והבצל 
חוויות  רק  נשארו  הזיכרון.  מן  לה  התפוגגה 
קולינריות. חרון אפו של ה' יצא על כך, ואין זה 
פלא )במדבר יא, י(. ואז אומר משה לה' את הדברים 

הקשים הבאים:

ֵחן  ָמָצִתי  לֹא  ה  ְוָלָמּ ָך?  ְלַעְבֶדּ ֲהֵרֹעָת  ָלָמה 
ָעָלי?  ַהֶזּה  ָהָעם  ל  ָכּ א  ׂ ַמָשּ ֶאת  ָלׂשּום  ֵעיֶניָך  ְבּ
ָאֹנִכי  ִאם  ַהֶזּה,  ָהָעם  ל  ָכּ ֵאת  ָהִריִתי  ֶהָאֹנִכי 
ר  ֲאֶשׁ ֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַכּ י ֹתאַמר ֵאַלי ָשׂ יהּו, ִכּ ְיִלְדִתּ
ְעָתּ  ַבּ ר ִנְשׁ ֵנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ א ָהֹאֵמן ֶאת ַהיֹּ ׂ ִיָשּ
ַהֶזּה  ָהָעם  ְלָכל  ָלֵתת  ר  ָשׂ ָבּ ִלי  ֵמַאִין  ַלֲאֹבָתיו? 
ְוֹנאֵכָלה?  ר  ָבָשׂ נּו  ָלּ ָנה  ְתּ ֵלאֹמר  ָעַלי  ִיְבּכּו  י  ִכּ
ל ָהָעם ַהֶזּה,  את ֶאת ָכּ י ָלֵשׂ לֹא אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִדּ
י – ָהְרֵגִני  ה ִלּ ָכה ַאְתּ ֹעֶשׂ י. ְוִאם ָכּ ִנּ י ָכֵבד ִמֶמּ ִכּ
ֶאְרֶאה  ְוַאל  ֵעיֶניָך,  ְבּ ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם  ָהרֹג,  ָנא 

ָרָעִתי". )במדבר יא, יא–טו( ְבּ

דבריו אלה של משה משמשים אותי כקו האדום 
כל  הייאוש.  מפלס  את  המודד  בסרגל  התחתון 
אימת שהרגשתי שאינני יכול להמשיך עוד, הייתי 
קורא את הקטע הזה וחושב, "אם עוד לא הגעתי 

למצב כזה,  אני בסדר".

משה לא היה היחיד ששאל את נפשו למות. עוד 
שלושה נביאים השמיעו משָאלה זהה. האחד הוא 
ביותר, הניצחון על  ניצחונו הגדול  אליהו. לאחר 
לו שליח בשם  נביאי הבעל על הר הכרמל, מסר 
המלכה איזבל שהיא מתכננת להרוג אותו. למשמע 
ַחת רֶֹתם ֶאָחד  ב ַתּ ֶשׁ בֹא ַוֵיּ הדברים ברח למדבר, "ַוָיּ
ַקח  ה'!  ה  ַעָתּ ַרב  ַויֹּאֶמר,  ָלמּות.  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ַאל  ְשׁ ַוִיּ

י לֹא טֹוב ָאֹנִכי ֵמֲאֹבָתי" )מלכים־א' יט, ד(. י ִכּ ַנְפִשׁ

מי  את  אוהבים  אינם  אנשים  ירמיהו.  הוא  השני 
תפקידו של  היה  זה  רעות.  בשורות  להם  שמביא 
והבשורות   – ראשון  בית  ימי  באחרית  ירמיהו 
היה  ירמיהו  תקדים.  חסרת  במידה  מייסרות  היו 
משוכנע שמרידה בבבלים תוביל לאסון, והתריע 
שבירושלים  אלא  ושרים.  מלכים  באוזני  כך  על 
של אותם ימים פעלו במשנה מרץ גם נביאי שקר, 
לֹום  שסיברו את אוזני העם בבשורות שווא של "ׁשָ
לֹום" )ירמיה ו, יד; ח,  לֹום" כשהאמת היא ש"ֵאין ׁשָ ׁשָ
יא(. ירמיהו גודף, הושפל, נכלא ועונה, ולא רחוק 

מאין  קשים  דברים  אז  פרצו  מפיו  שייהרג.  היה 
ָהִייִתי  ַוּתּוָכל;  ִני  ֲחַזְקַתּ ת,  ָוֶאָפּ יַתִני ה'  ִתּ "ִפּ כמוהם. 
ר  ה לֵֹעג ִלי... ָארּור ַהּיֹום ֲאֶשׁ לֹּ ֻכּ ל ַהּיֹום,  ָכּ חֹוק  ִלְשׂ
י ַאל ְיִהי ָברּוְך. ָארּור  ר ְיָלַדְתִני ִאִמּ י ּבֹו, יֹום ֲאֶשׁ ְדִתּ ֻיַלּ
ן ָזָכר...  ד ְלָך ֵבּ ר ֶאת ָאִבי ֵלאֹמר ֻיַלּ ׂ ַשּ ר ִבּ ָהִאיׁש ֲאֶשׁ
ְכלּו  ַוִיּ ְוָיגֹון  ָעָמל  ִלְראֹות  ָיָצאִתי  ֵמֶרֶחם  ֶזּה  ה  ָלָמּ

ת ָיָמי?" )כ, ז–יח( ֹבֶשׁ ְבּ

ששליחותו  לאחר  ודווקא   – יונה  הוא  השלישי 
לנינווה הושלמה בהצלחה. ה' שלח אותו להודיע 
תיהפך  שעירם  הגדולה  האשורית  העיר  לאנשי 
יום. הוא עשה כן. דבריו נפלו על  בעוד ארבעים 
אוזניים כרויות. אנשי נינווה הפכו את לבם וחזרו 
והעיר  הדין,  גזר  את  אפוא  ביטל  ה'  בתשובה. 
ותושביה ניצלו. אבל יונה לא היה מרוצה כלל. לבו 
היה מר על ה'. ידעתי שזה מה שיקרה בסוף, הוא 
רוטן. הכתוב אינו מבאר אם יונה כעס על כך שה' 
הציל את אויבי ישראל, או שמא סבר שהמחילה 
אינה מתיישבת עם מידת הדין ושלטון הצדק. כך 
ה ה' ַקח ָנא ֶאת  או כך, הוא התפלל שימות: "ְוַעָתּ

י" )יונה ד, ג(.  י טֹוב מֹוִתי ֵמַחָיּ י ִכּ ִנּ י ִמֶמּ ַנְפִשׁ

הללו?  הסיפורים  את  המקרא  לנו  מספר  מדוע 
ראשית: אמונת ישראל איננה ַמתכון לאושר ונחת. 
היא אינה מבטיחה מנוס מכאבי לב ומכאבי ראש. 

נטולי  שלווים  חיים  "אפאתיה",  אותה  היא  אין 
גם  הסטואיקנים.  להם  שאיוו  וכמיהות,  חשקים 
אש  את  המכבה  לנירוואנה,  דרך  סוללת  היא  אין 
הדברים  בכל  העצמי.  כיבוי  באמצעות  הרגש 
הללו יש יופי, ומשהו מהם אפשר למצוא בזרמים 
פרסה  ת"ק  רחוקים  הם  אך  ביהדות.  המיסטיים 

מגיבורי התנ"ך ומגיבורותיו.

למה? כי היהדות היא דתם של המבקשים לשנות 
ביותר  החריגות  התופעות  מן  זוהי  העולם.  את 
קבלת  עניינן  הדתות  רוב  האנושות.  בתולדות 
נגד  מחאה  היא  היהדות  שהוא.  כפי  העולם 
העולם שישנו, בשם העולם שראוי שיהיה. להיות 
חייהם  את  לטובה  לשנות  לנסות  פירושו  יהודי 
שבעולמנו  הצלקות  מן  משהו  לרפא  אנשים,  של 
השבור. הצרה היא שאנשים אינם אוהבים שינוי. 
שניסו  האנשים  של  חייהם  היו  ָמרים  כה  כן  ועל 

לשנות – משה ודוד, אליהו וירמיהו ויונה. 

חברה  לכונן  ישראל  לבני  לעזור  נשלח  משה 
שתשחרר  חברה  מצרים:  של  היפוכה  שתהיה 
לשעבד.  במקום  שתכבד  חברה  לדכא,  במקום 
הוא ניסה לעזור להם להשתנות, וזה הדבר שגרם 
מפיתום  קסומים  אבסורד  בזיכרונות  להגיב  להם 
משה  השאר.  וכל  והקישואים  הדגים   – ורעמסס 
גילה שיותר מכפי שקשה להוציא את בני ישראל 

ממצרים, קשה להוציא את מצרים מבני ישראל.

להפסיק  לעם  לגרום  שניסה  אליהו,  אצל  גם  כך 
אל  לכל  ולסגוד  השכנים  של  האלים  אחר  לתור 
דוד,  אצל  כך  שלהם.  מא־לוהיהם  חוץ  אפשרי 
שניסה להפוך קונפדרציית שבטים רופפת לאומה 
להכניס  שניסה  ירמיהו,  אצל  וכך  מאוחדת. 
נות, גם כשפירוש הדבר היה לשאת  לפוליטיקה ּכֵ

בשורות רעות. 

הנמצאים  אנשים  של  מסלולם  את  לשנות  נסו 
הם  לבכם.  את  ישברו  והם  עצמי,  להרס  בדרך 
יאשימו  ינסו להרוג את השליח; הם  יתרגזו; הם 
יהודי  להיות  אבל  לישון.  להם  שהפרעתם  אתכם 
יכולים להתייאש;  נגד הזרם. אתם  פירושו ללכת 
האלה  המצבים  את  לראות  יכולים  גם  אתם  אבל 

כמבחני אופי. 

פרשת בהעלותך

איכות 
חיים

ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

שיווק: יזם:

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

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

: ת ו ר י כ מ ו ם  י ט ר פ ל

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

ותוססת. זה איכות חיים.
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קשה לבד
 הרב ניר רוזנברג

רב הישוב עינב
 

חשובה  בציבור  תפילה 
מתפילת  היא  וגדולה 
היחיד, אפילו אם היחיד 

מתפלל בכוונה יתירה.

שלושה טעמים מצאנו לכך: א. תפילת הציבור 
מתקבלת. ב. לא ניתן לומר דברים שבקדושה 
לא  או  יודעים  שלא  יחידים  יש  ג.  ביחיד. 
מסוגלים להתפלל ובציבור הם יוצאים בכך ידי 

חובה.

ללמוד  לה  יש  בקהילה  ה'  שעבודת  נראה 
מטעמי התפילה בציבור, ובכך להשיג מה שלא 

משיגה עבודת ה' של היחיד:

א. כוח הציבור גדול יותר - אינה דומה אמירת 
כל  של  תהילים  לאמירת  יחיד  של  תהילים 
הקהילה, אינו דומה ערב התעוררות לתשובה 
של הקהילה להתעוררות בתשובה של היחיד, 
יותר  רבה  עוצמה  בחוש שיש  להרגיש  אפשר 
בעבודת ה' הציבורית, וגם בשמים כוח הציבור 

עושה רושם.

ב. יש דברים שניתן לעשות רק בציבור - אפיית 
על  ילדים  של  הצגה  חבורה,  מצריכה  מצות 
אבל  לבד...  לעשות  אפשר  אי  חז"ל  סיפורי 
לעשות  מאוד  שקשה  דברים  יש  מכך,  יותר 
להיות  וקשה  לבד  תורה  ללמוד  קשה  לבד! 
הרע.  לשון  לדבר  לא  מאוד  שמקפיד  היחיד 
יחד  להתקדם  שמחליטה  קהילה 

בנושא, עוזרת מאוד.

כוחה   - אחרים  כלפי  ערבות  ג. 
בערבות  הוא  גדול  הקהילה  של 
להביא  לדאוג  לזה!  זה  חבריה 
הכנסת,  בבית  להתפלל  נכה 
רכב  לו  שאין  לחולה  לדאוג 
החולים,  בבית  לבדיקות  להסעה 
לסייע בקניות ועם הילדים לאשה 
ואשרי  במילואים...  שבעלה 
פורצת  שלה  שהערבות  הקהילה 
אל  לחבריה,  מעבר  גם  החוצה 

עבר אוכלוסיות נוספות.

לכן ניתנה התורה לעם ולא לאדם 
תהילתי  יצרתי  זו  "עם  יחיד, 

יספרו". 

 איך עובדים את ה'
בתור קהילה?

שאלה :

לעזוב בשביל לחפש
הרב מאיר שקדי

רב קהילת 'לב גבעת זאב' ור"מ בישיבת 
ההסדר שעלבים

מי במרכז?

כן, זהו עוד פעם ה"אני" הזה. האני שנדחף 
לכל מקום טהור וקדוש אליו אני רוצה 
על  לחשוב  לי  שגורם  האני  להגיע. 
כראשון  עצמי  את  ולשים  עצמי 
במעלה בכל דבר טוב או מחשבה 

טובה. 

ה'  את  עובד  יהודי  כאשר  גם 
אלוקיו ומשרתו בתורה ומצוות, 
ולשים  להתבלבל  יכול  הוא 
במרכז  ואנוכיותו  טובתו  את 
שלנו  הרצון  אפילו  העניינים. 
הוא  וטהורים,  קדושים  להיות 
בעצם רצון לראות את האני שלנו 
גדול, מפואר וקדוש. זוהי פנייה 

של גאווה ואנוכיות המתגנבת 
לה גם לעבודת ה' יתברך, גם לרגעים, 

למחשבות ולמעשים הטהורים ביותר.

צריכים  אנחנו  האנוכיות  מן  להיפטר  כדי 
העצמי  של  העזיבה  את  לתרגל  לתרגל. 
הציבור,  למען  האחר,  למען  והאנוכי 
ה'  את  שעובד  יהודי  הקהילה.  בשביל 
כחלק מקהילה ומתעניין בקהילתו, מתרגל 
לשים את עצמו בצד. הוא, לדוגמה, לא רק 
גם  אלא מתעניין  בתורה,  להתעלותו  דואג 
ובהתעלותם,  אותו  הסובבים  של  בתורתם 
ועל כן מפיץ תורה. הוא לא מתפלל לבדו 
יתברך,  לה'  וכמיהתו  דאגותיו  צרותיו,  על 
אלא משתתף עם הציבור בקריאתם 
זועק גם על כאבם של  לה', הוא 
יהודי  כאשר  אותו.  הסובבים 
של  מאבריה  חלק  עצמו  רואה 
הוא  יתברך,  ה'  עובדי  קהילת 
מרכז  לא  שהוא  להפנים  יכול 
גדול  מרכז  שישנו  העניין, 
מטרת  ושכל  ממנו  יותר 
גבוה,  צורך  היא  עבודתו 
הפנייה  יתברך.  שמו  למען 
לעזוב  ליהודי  גורמת  הסובבים  אל 
את עצמו כדי לחפש, ושם ממתין לו 

הקדוש ברוך הוא.

שתיים נגד אחת
הרב שמואל רסקין

שליח חב"ד ורב קהילת "בית הכנסת הפתוח" 
חולון

אם נתרגם את המילים "עבודת ה' כקהילה" ללשון 
המשנה, נקבל "תפילה )עבודה שבלב( בציבור"!

עניין  כל  קודם  ספק  ללא  היא  ה'  עבודת 
אישית,  היא  שהתפילה  )כשם  אינדיבידואלי 
בה  מרכזי  חלק  זאת  ובכל  בלחש(,  ונאמרת 

הוא "בציבור".

קבוצה  יש  כאשר  ליחיד.  כוח  נותן  הציבור 
אחד  כל  ה',  את  יחד  שעובדים  אנשים  של 
הרבה  להתקדם  יוכל  כאינדיבידואל  מהם 
יותר. הרבי ה"אמצעי" מחב"ד אמר: כששני 
מצב  זה  ה',  עבודת  על  מדברים  יהודים 
של שתי נפשות אלוקיות מול נפש בהמית 
והנטיות  הבהמית  הנפש  והסיבה:  אחת! 
השליליות שלי, הן רק שלי. לנפש הבהמית שלי 
אין עניין שגם האדם השני יתנהג לא נכון 
)כדברי חז"ל: "אין אדם חוטא ולא לו"(. 
ואילו הנפש האלוקית מועצמת בנוכחות 

של נפשות אלוקיות נוספות.

שלנו:  הקהילה  מחיי  דוגמה  לכך  אתן 
שבת  מדי  לשבת  משתדלים  אנחנו 
מה  התניא,  בספר  פרק  יחד  וללמוד 
שנמשכת  להתוועדות  הופך  שכמובן 
השבת.  צאת  עד  שלישית'  כ'סעודה 
יחד,  מבררים,  אנחנו  בהתוועדות 
למדנו  שכעת  הרעיונות  את 
וקראנו בספר. בעקבות זאת אנחנו 
משימות  של  חדש  לשבוע  יוצאים 
אנחנו  התוצאות  כשאת   – ה'  בעבודת  משותפות 

משתפים בשבת הבאה בהתוועדות.

מתוועדים  אנחנו  האחרונים  בשבועות  למשל  כך 
יחד  והחלטנו  התפילה,  עבודת  על  בשבת  יחד 
לקחת מדי שבוע קטע אחר מתוך התפילה - אנחנו 
לומדים אותו היטב בשבת, מבינים את פירוש 
המשמעות  את  וגם  שלו  הפשוט  המילים 
העמוקה שלו בעבודת ה' – ויוצאים לשבוע 
של עבודת התפילה. בשבת הבאה, בשעת 
ההתוועדות, פותחים את הסידור וכל אחד 
לו  שהייתה  התפילה  חוויית  על  מספר 
השבוע עם קטע התפילה הזה. החוויה 
את  מרימות  המשותפות  והעבודה 

כולנו, לבד לא היינו מצליחים.
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"אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. 

כדי  ומתפללים  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים  חסידים 
שיכוונו ליבם לאביהם שבשמים"

מאז ומתמיד אהבתי את המשנה הזו, את המחשבה שהלב הוא 
מעין כלי נגינה שיש לכוון אותו. 

לקחת לעצמי שעה של שקט, של ניקוי ממחשבות חיצוניות, 
כי כדי לדבר עם הבורא צריך לנקות רעשים, קצת כמו שהיינו 
התדר  את  לקלוט  כדי  הרדיו  של  האנטנה  עם  פעם  משחקים 
הנקי, הנכון. אבל אני, אין לי זמן בבוקר. דעתי בקושי מיושבת 
כפופים״  ״זוקף  באמצע  השחר.  ברכות  את  לקרוא  כדי  עלי 
אני רוכנת לכיוון הכוס שנמצאת בזווית מסוכנת על השולחן 
איפה  להיזכר  מנסה  אני  אסורים״  וב״מתיר  ליפול,  ומאיימת 

השארתי את המפתחות כי האוטובוס תכף בורח.

רועש לי. 
בזמן,  האוטובוס  את  לתפוס  הספקתי  בהם  הימים  באחד 
גונב  לו,  נימנם  בחור  מסביבי.  שישבו  באנשים  התבוננתי 
האחרת  הלימודים,  סערת  לפני  שקט  של  אחרונים  רגעים 
בהודעות  התכתבה  לצדי  הגברת  ואילו  חברתה,  עם  קשקשה 
בחריצות. שלחה משפט קצר לקבוצה בשם ״האלופות״ שדי 
היה בשמה כדי לעורר את סקרנותי ולהמשיך לעקוב בהחבא 
אחר התכתבויותיה. ואז שלחה מתכון וברכות הצלחה לקבוצה 
אחרת שמיד השיבה לה עם תמונה של עוגה. תוך שניות היא 
לאחרת,  אחת  מקבוצה  ומדביקה  מעתיקה  תגובה,  החזירה 
ונפש,  גוף  בי  שעייפו  מחשבה  ומהירות  זריזות  באצבעות 
כאילו הייתי שותפה פעילה בשיחה ולא מרגלת סמויה. אבל 
ריקים  רגעים  לוכדת  ממהרת,  תזזיתית,  כזו,  אני  גם  למעשה 
יכוון  מי  ולבי, חלל בקרבי.  תוכן.  ועוד  וממלאה אותם בעוד 

אותו בעבורי?

רבי נחמן מברסלב שמפליג רבות במעלת ההתבודדות, מחדש 
בליקוטי מוהר"ן שכשאדם מתבודד עם בוראו כדאי שיעשה 
זאת במקום כזה שאפילו ביום לא מהלכים בו הרבה אנשים. 
שלנו,  המחשבות  הן,  מכבידות  כך  שכל  יקרים,  ידעתם  האם 
שאפילו אחרי שעזבנו את המקום, הן עוד ממשיכות להדהד 

באוויר?...

מצאתי לי דרך להשקיט מים גועשים.
הקמתי לי קבוצת וואטסאפ של שני חברים. אני ואבא.

במהלך היום אני לוכדת לי משפטים שהייתי רוצה לומר לו, 
מחשבות נודדות, תהיות קיומיות על עצמי ועל החיים ובערב, 
כשהעולם מסביב נרגע מעט והרחובות מתרוקנים, אני יושבת 
לו  מספרת  ואני  לי־ולו,  רק  שמוקדש  קבוע  ירוק  ספסל  על 
איך  זיהיתי  שבהם  דקויות  על  שאספתי,  הרגעים  אותם  על 
באמת  הקיצוניים  וברגעים  ממנו,  או  מעצמי,  מתרחקת  אני 
יכולה לשמוע אותו עונה  אני  ובאי השלווה שלנו,  - משנינו. 
לי, לפעמים הוא עונה במילה או במשפט, ברגעים החינניים 
לי  קופץ  שלפתע  ישן  שיר  דרך  תשובה  לי  מאיר  הוא  באמת 
בלב  לי  מכוון  הזה  והשקט  שותקים  שנינו  ולפעמים  לראש. 
מיתרים סמויים. כי יש דיבורים רבים שמרחיקים, אבל הדיבור 
אב  של  כובע  חובש  וארץ  שמיים  קונה  שבו  הזה,  החרישי 
רחום שמקשיב רק לי, מקרב, מחבק ונעים יותר מאלף קבוצות 

והמוני מסרים...

moransai@gmail.com

מכוונת לבי לשמים

הדסה סאסי

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

למה? מה קרה?
החלה  עשרה  שש  בגיל  טוב.  בבית  שגדל  דתי  בחור  היה  שלומי 
שמירת  את  לגמרי  עזב  הוא  מסוים  ובשלב  בחייו,  רוחנית  ירידה 

המצוות ואף החל להיות פעיל בתנועות אנטי דתיות. 

אחרי הצבא שלומי יצא לטיול במזרח, ובמהלך הטיול הוא הגיע גם 
לתאילנד ונכנס לבית חב"ד.

מדי חודש אנחנו מוציאים מבית חב"ד בבנגקוק קבוצה של כעשרים 
מטיילים צעירים, לסדנא מיוחדת בכפר נופש שנמצא במרחק של 
שעתיים  נסיעה מבנגקוק. במשך ארבעה ימים לומדים המשתתפים 
הרבה מאוד מיסודות היהדות ומתורת החסידות. הסדנא הזו עושה 

להמון אנשים סדר בראש בענייני האמונה.

לו  והציע  הבחורים  אחד  אליו  פנה  חב"ד,  לבית  נכנס  כששלומי 
להצטרף לסדנא. כנראה האווירה הפתוחה של הטיול עוררה אותו 
לבחון שוב גם את הנקודה היהודית בחייו וגרמה לו לרצות להצטרף. 
הוא נרשם ויצא אתנו. במשך הסדנא הוא שאל המון שאלות וראו 
עליו שהדיון באמת נוגע בו. אחרי הסדנא הוא נשאר בבנגקוק עוד 
כל  להניח תפילין  הוא התחיל  ולהתקדם,  והמשיך ללמוד  תקופה 

יום ואחר כך לשמור שבת, 
הזמן  במשך  השם  וברוך 

הוא חזר לשמור מצוות. 

כמה שבועות אחרי הסדנא, 
אחד  שבת  בליל  ישבנו 
וסיפרתי  שבת,  בעונג 
אישה  על  ידוע  סיפור 
הרבי  ליד  שעברה  מבוגרת 
בחלוקת  מליובאוויטש 
אל  פנתה  היא  הדולרים. 
לא  "איך  בשאלה:  הרבי 

קשה לך לעמוד כל כך הרבה שעות, אני עומדת שעתיים בתור וכבר 
יותר  אתה  הרגליים.  לי  כואבות 
עומד  שעות  וכבר  ממני  מבוגר 
לא  אתה  איך  הרגליים,  על 
הרבי:  לה  ענה  מתעייף?". 
"כשסופרים יהלומים לא 
כשסיימתי  מתעייפים". 
קם  הסיפור,  את  לספר 
רשות  את  וביקש  שלומי 

הדיבור. 

חייו,  סיפור  את  סיפר  הוא 
שלו  וההורים  הכל  עזב  איך 
אותו,  לקרב  דרך  בכל  ניסו 
הפגישו אותו עם רבנים ואנשים 
עזר.  לא  דבר  שום  אבל  ידועים 
לגמרי  חזרתי  עכשיו  השם  "ברוך 
השבועות  ובכל  מצוות,  לשמור 
מה  עצמי  את  שואל  אני  האחרונים 

למה  כל הרבנים שדיברו איתי לא הצליחו קרה. 
אותי  ולקרב אותי, ודווקא כאן זה כל כך נגע לשכנע 

והתקרבתי.  הסיפור בי  את  סיפר  כשהרב  עכשיו,  אבל 
הבנתי:  הרבי,  לא על  יהלום,  אל  כמו  אליך  כשמתייחסים 

להם,  באמת חשוב  הרגשתי שאני  כאן  אותך.  לך שילטשו  אכפת 
שהם אוהבים אותי, ולכן הסכמתי שילטשו אותי".

הרבה פעמים אני נזכר במילים המיוחדות של שלומי, ולומד מהן 
עד כמה צריך לזכור שכל יהודי הוא יהלום ולהתייחס אליו בהתאם, 

באהבה אמתית ובכבוד הראוי. רק כך נוכל לזכות לקרב אותו.

 "כשמתייחסים אליך 
 כמו אל

 יהלום, 
 לא אכפת לך 

שילטשו אותך"
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שיעור מספר 4: 

ֶלְך־ְלָך מאזור הנוחות!
חשוב  הכי  הכישרון  מהו  האדם,  של  העל'  'מיומנות  מהי 
שהוא צריך לפתח כדי לחיות ולהפיק מן החיים את המיטב? 
וההסכמה  היכולת  משמעית:  חד  היא  זו  לשאלה  תשובתי 

לבצע שינוי.

לכאורה אין כאן כל חידוש. כל אדם קם בבוקר מתוך רצון 
להפטיר  לא  שלנו,  בעולם  משהו  להזיז  משהו,  לעשות 
כאשתקד, לקדם את עצמו לנקודה טובה יותר, להרוויח יותר, 
להכיר יותר אנשים, להספיק יותר. הרצון לשינוי הוא הבסיס 

והמובן מאליו של כולנו. אז מה התגלית הגדולה?

אז זהו, זה לא מובן מאליו. המציאות מראה את הדבר ההפוך. 
אמנם יש לכולנו רצון להתקדם אך מתברר שאנחנו לא כל־
כך מסכימים לעשות את השינויים הדרושים כדי להתקדם. 
למעשה, עם כל הרצון – אנו סרבנים גדולים של שינוי. המין 
האנושי הוא למעשה חיה של הרגלים. את כל מה שמוכר לנו 
אנחנו עושים שוב ושוב, ואילו דבר חדש או שונה ממה שאנו 

מכירים אנו דוחים או מעבירים לשבוע הבא. מוכר לכם? 

אנו  הטוב  הרצון  כל  עם  מדוע  למה?   - השאלה  נשאלת 
ממאנים לשנות הרגלים? מסתבר שיש בנו מנגנונים חזקים 
ועצומים שכל תפקידם הוא שימור הקיים. המנגנונים הללו 
גם  בכנפיו  יביא  החדש  שמא  קמאי  פחד  של  סוג  פוחדים 
גורמים שיערערו את היסודות היציבים שמרכיבים את שגרת 
האדם  מן  ירושה  שזו  הטוענים  )יש  נשרוד  לא  ואז  חיינו 
בתקופת בראשית, שנאלץ להתמודד תדיר עם גורמי הפתעה 
מסוכנים, כל בוקר וערב. לא נחמד להיות מופתע אם מדובר 

באורח חדש במערה כדוגמת דוב או ממוטה(. 

בסופו של דבר רובנו מבצעים בחיים מין ריקוד מוזר: רגל 
הרגל  אותה  ומיד  שינוי  לעבר  קדימה  צעד  מושכת  אחת 
מבצעת שני צעדים אחורה ומתבצרת מאחורי קו הביצורים, 
לנו  במעשים שעושים  או  בבטלה  הווה המלא  הוא  אם  גם 
רע על הנשמה. בסופו של יום אנו שבים ומתבצרים באזור 

המוכר, החם והדביק הזה שמכונה "אזור הנוחות". 

הוא  בחיים  תפקידנו  המודעות:  בהצבת  מתחיל  הפתרון 
פיתוח היכולת לשנות. כל מושג התשובה מיוסד על תנועה 
זו. אם לא נתקדם ונפתח משהו חדש לעולם, ורק נסמוך על 
מה שקבלנו ומוכר לנו – לשם מה נוצרנו? נשנן זאת ונבין 
שכל שינוי – הוא כבר גאולה בזעיר אנפין. יצאת קצת מאזור 
הנוחות? כבר בעובדה זו מלאת את צו החיים הבסיסי. הדבר 
הראשון שנצטווה אבינו אברהם הוא העניין הזה של יציאה 
ית ָאִביָך". מעלת  ָך ּוִמֵבּ מן המוכר. "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתּ
האדם היא היותו "מהלך", בלשון קדמונינו, בשל יכולותיו 

לשנות ולהתקדם. 

לפני כל דבר אחר, תפקידו הראשון של מאמן הוא הטמעת 
לכל  המפתח  זהו  המתאמן.  אצל  לשינוי  והיכולת  הרצון 
 waze?ה־ באפליקציית  הרס"ר  אומר  איך   - העיקר  השאר. 

"קדימה צעד".

אז מה עושים תכל'ס? 
שמחים  שהייתם  הרגל  בחרו  ביום":  דקות  "חמש  תרגיל 
להיפטר ממנו. בחרו משהו קטן ממנו, שגם חמש דקות ביום 

יזיזו בו משהו. החליטו ובצעו את הדבר הקטן הזה. 

לשתות  התחל  קולה,  שתיית  לפני  התזונה:  מתחום  דוגמה 
שלך  הסוכר  רמת  ביצעת?  מים.  כוסות  שתי  קבוע  באופן 

תפחת בהדרגה, ואתה יצאת מתוק וצדיק. 

אימון שבועי עם רן שריד
      תאמין,
      בחייך!

 

שינוי בקיץ הזה תוביל 
בחייך



א
עיר  או  יישוב  אתר,  כמעט  ין 
ברחבי הארץ שעזר בן אפרים לא 
והוא  האחרונות,  בשנים  בו  ביקר 
קצת  אולי  "אתה  הסעות.  נהג  לא 
"יש  בחיוך,  מגחך  הוא  מגזים", 
לא  שעדיין  מקומות  כמה  עוד 

הגענו אליהם". 

חת  בלי  דרכו  את  עושה  החבוט  הג'אמפי  רכב 
שהוא  מקום  לכל   – עיזים  שביל  או  כביש  בכל 
)55(, תושב רחובות,  וגם בכל שעה. עזר  נקרא, 
יכול כמו חייל טוב להשכים קום ולחזור הביתה 
הלילה,  של  הקטנות  השעות  ספק  שהן  בשעות 
 - הבוקר  דמדומי  של  הראשונות  השעות  ספק 
ספר  את  כמה  יודע  המי  בפעם  שהדפיס  אחרי 

ה'תניא'. 

מי יודע כמה? אפילו הוא עצמו לא בטוח במספר 
לפרויקט,  נכנסתי  מאז  "להערכתי  המדויק. 
הדפסתי בסביבות אלפיים מהדורות" הוא מחשב 
במהירות, "עלות הדפסה של מהדורה מינימלית 
אלפים  כחמשת  עולה  עותקים  מאה  הכוללת 
שקלים, ובמהדורה גדולה המספרים כבר גדולים 

הרבה יותר". 

ממנה  אחת  ולכל  ומהדורה,  מהדורה  אלף 

אחרים  שער,  מסמרי  חלקם  מלווים,  סיפורים 
סוחטי דמעות, אך אין מהדורה בלי סיפור משלה. 

עזר, קיצור של אלעזר, עוסק בדפוס מאז שהיה נער 
ונדבק בריח הנייר החם והדבק, ולא מרבה לספר 
על עצמו. הוא גדל בשכונת קריית משה ברחובות 
ספר  בבית  והתחנך  מסורת,  שומרת  במשפחה 
ורצה להמשיך  ח'  כיתה  של חב"ד. כשסיים את 
לישיבה, אמו לא הסכימה למהלך, ושלחה אותו 
לבית ספר ממלכתי. הכיפה הצטמקה ונשרה, רק 
כדי לחזור שוב לאחר השירות בצה"ל. "כשהייתי 
מליובאוויטש,  לרבי  לנסוע  אותי  שכנעו   27 בן 

וכל השאר היסטוריה", הוא מחייך. 

רשימת מטרות 
על  מליובאוויטש  הרבי  הכריז  התשד"ם  בשנת 
מקום  בכל  התניא  ספר  להדפסת  מיוחד  מבצע 
על  אמר  מליובאוויטש  "הרבי  העולם.  ברחבי 
הדפסת התניא שהיא 'בקשה נפשית' שלו,  'בכל 
מקום שבו נמצא יהודי, אפילו יהודי אחד'", הוא 
מצטט במהירות, "כדאי לבנות עיר שלמה רק כדי 
להדפיס בה תניא". הציטוט הזה גורם לי לחייך 
כותרת  ראיתי  שעבר  בשבוע  רק  כי  נזכר  כשאני 
שהדפיס  אלפסי,  מאיר  החב"דניק,  הצלם  על 

לאחרונה את התניא בהר האברסט. "אפילו בלי 
במקום",  ששהו  הרבים  הישראלים  המטיילים 
חולפת המחשבה בראשי, "הוא היה יכול להדפיס 

את התניא ולו רק בגלל שהוא עצמו נוכח שם". 

"אז למה לא להסתפק בלקנות ספר תניא", הוא 
מקדים אותי ושואל, ומיד גם עונה. "הרבי סיפר 
את הסיפור הידוע על הבעל שם טוב ששאל את 
'לכשיפוצו  ונענה  מר',  קאתי  'אימתי  המשיח 
להתייבש,  יכולים  ונחל  נהר  חוצה'.  מעיינותיך 
הממשית,  בהדפסה  נובע.  תמיד  המעיין  אבל 
ממשיכים את המעיין עצמו למקום שבו מדפיסים 
שהמעיינות  ככל  לסביבותיו.  יוצא  הוא  ומשם 
מסביר  הוא  הגאולה",  מתקרבת  כך  נובעים, 

בפשטות כובשת. 

הרבי ייחס חשיבות גדולה לצורת ההדפסה. הוא 
קבע כי על כל מהדורה כותבים את שם המקום 
בו היא הודפסה, כדי שלספרים האלו, עם האור 
שבהם, תהיה שייכות ממשית למקום ההדפסה. 
בנוסף ביקש הרבי כי בכל אתר הדפסה ילמדו את 
לצוות ששכח  הורה  אף  ופעם  בתניא,  ל"ב  פרק 
ההדפסה  למקום  שוב  יחזרו  כי  הלימוד,  את 

וילמדו את הפרק העוסק באהבת ישראל. 

כבר שבע עשרה שנה שעזר מדפיס ספרי תניא. 

מדפיסים 
לביאת 
המשיח

אביאל הלוי

"הוא רצה לראות מה בדיוק המשוגעים האלה מחפשים בקיבוץ המופגז, והצטרף אלינו לתפילת מנחה ולשיעור בתניא, כשהוא עטור בתפילין. כשהוא חלץ את התפילין הוא ממש בכה בדמעות"

צוק איתן. סג'עייה. אחת בלילה.
מה עושה שם עזר בן אפרים בחושך מוחלט?

 •  במכונת הדפוס של אוניברסיטת עמאן
הודפס ספר התניא, ואל תשאלו את ההנהלה

איך זה קרה •  מציון רבי יוחנן הסנדלר
בגליל ועד להרי האברסט, חב"דניקים

חסרי מעצורים נענים
ל"בקשתו הנפשית" של הרבי 

8



עד השנה שבה הורה הרבי על מבצע ההדפסה, 
יש  היום  מהדורות,  כמאתיים  רק  לאור  יצאו 
של  ידיו  מעשה  מהן  כשליש   ,6700 מעל  כבר 
עימו  נושא  שהוא  הניידת  הדפוס  ומכונת  עזר 
את המהדורה  קטן.  גנרטור  עם  יחד  מקום,  לכל 
האחרונה הוא הדפיס בל"ג בעומר האחרון, סמוך 
לקברו של רבי יוחנן הסנדלר הסמוך לציון רשב"י 
במירון. אחרי שנוכח לדעת כי גם הג'אמפי חסרת 
החסומים,  הצירים  את  לצלוח  תוכל  לא  הפחד 
הוא העמיס את מכונת הדפוס על רכב של אחד 
מארגוני ההצלה )"עדיף לא לדעת בדיוק", הוא 

מחייך( שהביא אותו עד ליעד המבוקש. 

בברזיל,  חב"ד  שליח  הוא  שלו  השקט  השותף 
הרב לייבל זאייאנץ שקיבל הוראה מהרבי לקדם 
רוב  למימון  ודואג  התניא,  הדפסת  ענייני  את 
הפעילות. "הוא יכול להתקשר אלי בכל זמן נתון 
ולהגיד לי מה היעד הבא. אנחנו מחזיק רשימה 
מסודרת של מקומות בארץ – יישובים וקיבוצים - 
שעדיין לא הדפסנו בהם את התניא, והיא הולכת 
ומתקצרת", הוא מצהיר בסיפוק. "אני הולך לכל 
מקום שקוראים לי, גם למקומות מסוכנים", הוא 
אומר, ופוצח בשרשרת סיפורים מלחיצים למדי. 

החיילים האחרונים בציר פילדלפי
תושבי  כל  התפנו  איתן,  צוק  מבצע  במהלך 
יישובי 'עוטף עזה' מבתיהם. ביישובים לא נותרה 
יישוב.  כל  של  הביטחון  רכזי  מלבד  חיה  נפש 
בכל  והצוות החליטו להפיק מבצע הדפסה  עזר 
היישובים הנטושים. "הגענו לקיבוץ כרם שלום, 
עם  לדבר  צריכים  היינו  פנימה  להכנס  וכדי 
הרבש"ץ. הוא רצה לראות מה בדיוק המשוגעים 
האלה מחפשים בקיבוץ המופגז. תוך כדי הדפסה 
לא  שמעולם  מספר  והוא  איתו  מדברים  אנחנו 
הניח תפילין. הוא הצטרף אלינו לתפילת מנחה 
עטור  כשהוא  בתניא,  ל"ב  פרק  על  ולשיעור 
ממש  הוא  התפילין  את  חלץ  כשהוא  בתפילין. 
על  יקבל  הוא  אם  אותו  שאלנו  בדמעות.  בכה 
לו  נארגן  אם  בקביעות,  תפילין  להניח  עצמו 
למחרת  ובשמחה.  בחיוב  השיב  הוא  תפילין. 
שבת  ונרות  תפילין  זוג  עם  לאזור  שוב  הגענו 

לאותו רבש"ץ", הוא מספר. 

חמש־שש  הדפסנו  שבו  ארוך  יום  "אחרי 
מעייפות.  גמור  בערב  הביתה  הגעתי  מהדורות, 
'בוא  טלפון:  מקבל  אני  בלילה  עשרה  באחת 
והגענו  להדפיס עכשיו בסג'עייה'. עליתי לרכב, 
מכונת  את  העמסנו  בלילה.  אחת  בשעה  לאזור 
לעזה.  ונכנסנו  קומנדקר  על  והגנרטור  הדפוס 
המפקד בשטח אסר עלינו להדליק אור והדפסנו 

שם בחושך גמור", הוא מחייך. 

רצועת עזה לא זרה לו. בשבועות שקדמו לעקירת 
והדפיס  הגוש  ברחבי  התרוצץ  הוא  קטיף  גוש 
מהדורה בכל פינה אפשרית, בניסיון נוסף לעתור 
כלפי שמיא לביטול רוע הגזירה. שבועות ספורים 
פילדלפי  לציר  הגיע  הוא  הפינוי  השלמת  לאחר 
לגבול  הרצועה  בין  החוצץ  לשמצה,  הידוע 
מצרים, שם הדפיס עם קבוצת החיילים האחרונה 
הדברים  את  זוכר  עוד  "אני  בשטח.  ששהתה 
בכאב,  עוזבים  'אנחנו  לחיילים:  אמר  שהמפקד 

אבל עוד נחזור לפה'".  

"היו  פתאום.  שולף  הוא  בירדן",  גם  "היינו 
בחורים שרצו לעשות זאת בעבר, והם נעצרו על 
בקשרי  שהיה  חבר  עם  דיברתי  השלטונות.  ידי 
"מה  לי:  אומר  והוא  בירדן  אנשים  עם  עסקים 
אמיד,  עסקים  איש  שלו,  לחבר  הגענו  הבעיה". 
יש  שם  בעמאן,  לאוניברסיטה  אותנו  שלקח 
מכונת דפוס. הגענו בבוקר וחזרנו בלילה עם כל 

העותקים המודפסים". 

מהדורות  של  האחרונים  בדפים  כשמדפדפים 
שלושה  מדי  בממוצע  מוציא  שהוא  הכיס 
המקומות  כל  רשימת  את  לקרוא  אפשר  ימים, 
המתארכת  הרשימה  ומול  הספר,  הודפס  בהם 
ממהדורה למהדורה נותר רק לדמיין את הסיפור 
המלווה כל מקום ומקום. אם בעבר היה הפרויקט 
הזה רק עסק צדדי בשביל עזר, היום הוא תופס 

"הוא רצה לראות מה בדיוק המשוגעים האלה מחפשים בקיבוץ המופגז, והצטרף אלינו לתפילת מנחה ולשיעור בתניא, כשהוא עטור בתפילין. כשהוא חלץ את התפילין הוא ממש בכה בדמעות"

על  סיפורים  שלל  גם  לו  יש  עיסוקו.  כל  את 
רפואה  זיווג,  זה מציאת  - אם  ישועות פרטיות  
או אשה שילדה בקלות  פלאית ממחלת הסרטן 
אחרי שישבה במשך שעות ארוכות על המשבר. 

גם  אבל  עיניי.  במו  שראיתי  דברים  "אלו 
בלעדיהם אני מאמין ויודע שכל תניא שמדפיסים 
מקרב את ביאת המשיח", הוא אומר בפשטות, 

פשטות של חייל. 



הדפסת התניא 
בתוך ההפצצות

בט"ו בסיון תשמ"ב פרצה מלחמת שלום הגליל. כוחות צה"ל נכנסו לתוך שטח לבנון 
כדי לטהר את המקום מאנשי אש"ף שירו קטיושות לערי הצפון. ימים ספורים לאחר 
מכן, פנה אל הרבי השליח בצפת, הרב אריה לייב קפלן ע"ה, ושאל האם להדפיס 
את התניא על אדמת לבנון. תוך זמן קצר הגיעה התשובה ממזכירות הרבי: יש לצאת 

ללבנון ולהדפיס, ולא רק בעיר אחת, אלא בכמה מקומות.

ביום חמישי, כ"ו בסיון, עלו קבוצת חסידי חב"ד על טנק המבצעים של ר' בן־ציון 
כהן ועשו את דרכם לעבר הגבול. אלא שכצפוי, החיילים במעבר הגבול לא אישרו את 

המעבר ללבנון. עם רדת הערב, חזרו הפעילים לצפת, נבוכים ומאוכזבים.

על  התהפך  ע"ה  צייטלין  אהרן־אליעזר  הרב  כאשר  מאוחרת  לילה  שעת  זו  הייתה 
אין  וכי  מיידית,  הרבי  הוראת  את  לבצע  יש  כי  הרגיש  הוא  מנוחה.  בחוסר  משכבו 
דבר כזה "אין רישיון" בפני חייליו של הרבי. הוא נקש על דלתות ביתם של כמה 
מהשלוחים, העיר אותם משנתם, ויחדיו הם יצאו לעבר בסיס פיקוד הצפון, שם הם 
ביקשו להיפגש תכף ומיד עם אלוף הפיקוד בכבודו ובעצמו. למרבה הפלא, הבקשה 
אישור  לאלתר  להם  העניק  והלה  הפיקוד,  אלוף  את  פגשו  הם   – התקבלה  המוזרה 

כניסה ללבנון!

למחרת, השכם בבוקר, נכנסו השלוחים ללבנון, יחד עם מכונת הדפוס, בליווי ג'יפ 
צבאי. היעד היה העיר צור. סמוך לכניסת השבת הם שבו לביתם בצפת, וכבר במוצאי 
שבת יצאו בשנית לעבר צידון – שסביבה התחוללו באותם ימים קרבות עקובי דם. שם 
הודפס התניא בשנית, לקול הדי היריות וההפצצות. ספרי תניא נוספים הודפסו בימים 
הבאים במקומות: בקעת הלבנון, חצביא, נבטיא, מבצר הבופור, עליי, דאמור, ג'וניה, 

בחאמדון, דיר אלקמר, רשיא, כפר משכי... ואפילו בביירות, עיר הבירה.

יהודים   עם  ממנו  חלקים  ילמדו  התניא,  את  מדפיסים  בו  מקום  שבכל  הורה  הרבי 
להם  יעניקו  מכן  ולאחר  זמן ממושך,  החיילים השוהים שם  עם  או  מאנשי המקום 

במתנה מספרי תניא שהודפסו במקום. 

תמוז,  בי"ג  מכן,  לאחר  קצר  זמן 
בהדפסת  שעסקו  החסידים  התרגשו 
התניא לשמוע כי הרבי ירד להתוועדות 
בלבנון.  שהודפסו  תניא  ספרי  כשבידו 

במהלך ההתוועדות אמר הרבי:

"על השולחן מונח ספר תניא שהודפס 
כן  וכמו  ימים...  מספר  לפני  בביירות 
שהודפס  תניא  ספר  השולחן  על  מונח 
בצור ובצידון, וממשיכים להדפיס את 
ספר התניא בעוד כמה מקומות בלבנון, 
'צבא  אנשי  עם  התניא  בספר  ולומדים 

הגנה לישראל'...".



הפנקס
 אוריה בר לב

איך הגעתי לכאן? שואל את עצמי, 8 שנים לאחר סיום לימודיי 

באוניברסיטה, נשוי עם 4 ילדים. נזכר איך רק לפני רגע הייתי בן 

17, זרוק בחוות הסוסים ליד נתניה, קם כל בוקר עם חיוך, רוכב 

על סתיו, זו הסוסה האפורה שהייתה לי. נכון, לא הייתה לי כיפה 

על הראש, ובכלל לא היה לי דבר על הראש, חוץ מכמה הזיות.

אני והסוסה היינו מדברים. כמעט בכל בוקר הייתי מספר לה מה 

עובר עלי, והיא תמיד הקשיבה, היה לה מבט טוב בעיניים, זה 

כל מה שהייתי צריך אז, רק שיבינו אותי, נער בן 17 ללא כיפה, 

עם מכנסיים קצרות ומבט של אמת בעיניים.

לעצבות  מכך  נפלתי  לעולמה.  הלכה  שסתיו  היום  אותו  עד 

גדולה. מזל שהיה חם כל כך בחווה באותם ימים, החום עזר לי 

לברוח מהעולם עם חלומות בהקיץ. 

פעמים שזיכרון מהעבר יכול לעורר שינוי מפתיע. כך קרה אצלי 

על כל פנים. זיכרון ישן האיר בי בחווה, כשנזכרתי באותה שבת, 

שבת בר־המצווה שלי, שגם הייתה האחרונה עם סבא.

בבית־כנסת ספרדי קטן, מתחת לאדמה עם עזרת נשים מטר על 

מטר. קראתי בקול חד וגבוה את פרשת השבוע "בהעלותך את 

הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות", אל מול קהל 

ספרדי מתוק, מתוק עם זיפים.

יחד  כולם  ורקדנו  אכלנו  הרב,  בחצר  יחד  חגגנו  שבת  בליל 

בשמחה, אבל העיניים של סבא כבר כמעט כבו, היו לי דמעות 

לבנה  כיפה  עם  בר־מצווה  נער  כך.  אותו  כשראיתי  בעיניים 

שלי  וסבא  ומשפחתו  הרב  משפחה,  דודים,  חברים,  'מכבדת', 
שאני כל כך אוהב. 

בין המנה הראשונה לשנייה הרב שלנו נעמד זקוף על הכיסא, רב 

נמוך, ג'ינג'י, רב ש'לא סופר אף אחד'. 

"אלעזר, שמך נקרא על שם אותו כהן גדול" הוא פנה אלי בקול 

איטי אל מול כולם, "אבקש ממך לקחת החלטה טובה לכבוד 

בר־המצווה. גש למכולת וקנה לך פנקס, הנח אותו בכיסך, ובו 

תרשום בסוף כל יום כמה מעשים טובים שעשית למען הסובבים 

אותך, חברים, אמא, אבא, סבא, סבתא". התרגשתי.

"אלעזר, קראת לנו כל־כך יפה את הפרשה. בהעלותך את הנרות. 

עלינו  אדם",  נשמת  ה'  "נר  נר,  הוא  אחד  כל  הנרות?  הם  מי 

להדליק את הנרות שסביבנו. חז"ל מספרים לנו שהדלקת הנרות 

לעצמו  זר,  מרגיש  אחד  כל  לפעמים  אלעזר,  נכון  בזר,  כשרה 

ולסביבה", זה בדיוק מה שחשבתי בלבי, הרי אני לא שייך לכאן, 

אני זר, ללא כיפה, נער בר מצווה מבויש.

"אלעזר אתה שומע אותי?" "כן ודאי", עניתי. "הדלקה כשרה 

בזר. אפילו אם יש בך חלקים, רגשות, מחשבות שזרים לתורה, 

אתה כשר להדליק ולהאיר את מי שסביבך". "אבל הטבת והכנת 

התורה.  את  תמציא  אל  אתה,  הגדול.  הכהן  ע"י  היא  הנרות 

הכהן הגדול, הצדיק שאתה מחובר אליו הוא כבר יכין לך את 

הכל, עליך רק להשתמש באש שלו ולהעביר לסובבים אותך". 

דברי הרב נגעו לליבי, כי היו אלו דברי אמת. החלטתי שברגע 

שאוכל אלך לקנות לי פנקס קטן במכולת. כך עשיתי. קניתי לי 

פנקס אפור, ובכל לילה לפני השינה כתבתי כמה מעשים טובים 

שעשיתי עבור האנשים שפגשתי באותו היום.

סבא יקר, כבר הרבה זמן שלא התראינו, הפעם האחרונה הייתה 

בשבת בר־המצווה. מאז אותה שבת בעיקר רכבתי על סוסים, 

אחר כך בניסי ניסים גם הקמנו משפחה ויצאנו לשליחות, ברוך 

ה'. דע לך סבא שבזכותך עליתי לתורה, אתה גלגלת אותי לבית 
הכנסת הספרדי. 

זוכר מה  עדיין אצלי! אתה  זוכר את הפנקס? הוא  סבא, אתה 

למדנו אחרי דרשת הרב? למדנו שכדי שהזר ידליק את המנורה 

עליו לעלות כמה מדרגות. כך הפנקס מזכיר לי, שכל מעשה טוב 

שאני עושה למען הסביבה הוא עליית מדרגה עבורי.

רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים עם פרשנות 
אישית שלכם וחומרים שמתאימים לתכני העלון, ואולי גם אתם תופיעו במדור "קרוב אליכם".
info@qarov.org :את הקטעים נא לשלוח לכתובת המייל שלנו 
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בהדלקת שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות"דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה: חייך, "בהעלתך את הנרות - רש"י: לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז אוריאל אופיר "זילזל"  האם  אהרן?  של  דעתו  חלשה  מדוע  השאלה:  ונראה חשוב יותר זאת האמת, אלא מה שאתה עושה הוא חשוב בעיני הקב"ה. הדעת, היא רק החלשה שלה וזאת במטרה שאהרן יבין שלא מה שהאחר עושה האמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. חלישות הדעת של אהרן היא לא סילוק במצב כזה היא שכאשר אין דעת, כל מה שנותר הוא לסמוך על האמונה שהרי את הדעת כדי שלא תהיה לו את הדעת להבין שהכל מלמעלה. אך המעלה רבי נחמן כותב שכאשר הקב"ה רוצה להביא לאדם ייסורים אז לוקחים ממנו המנורה וחשב שהקרבת הקורבנות של הנשיאים הוא הדבר הנחשב ביותר?מתבקשת 

 
 - מלך  "עבד  המילים  של  לגימטריה  שווה  "אהרן"  המילה  של  עבודה הדעת של אהרן שהוא "עבד מלך - מלך", לומדים שעבדו של מלך, לא משנה שאהרן יאמין בעצמו ובמעמדו ואל יתקנא בזולת שהקריב קורבנות. מחלישות חלישות הדעת של אהרן, הקב"ה רצה ללמד אותו שיעור באמונה עצמית, מלך" )שאותן מציין רש"י בפרשתנו על משה בענין האישה הכושית(. בעצם הגימטריה  הוא  עושה  למלך  ביחס  הרי  עבד  היותו  )ובעצם  יעשה  עבודה  הקב"ה.איזו  בעיני  נאה  והדבר  המלך  כעבודת  היא  עבודתו  זה,  כל  עם  בזויה(, 
 

הנשיאים,  חנוכת  על  לאהרן  הניחומים של הקב"ה  בדברי  זאת  לראות  אומר לאהרן שהוא מדליק ומיטיב, כלומר יוצר מציאות חדשה ומייפה אותה שהרי לחנוך הכוונה להתחיל להשתמש מחדש במשהו קיים, ואילו הקב"ה ניתן 
ועל כן "שלך גדולה משלהם".

הוא יגיע
רעיה רובני

ואם הוא יגיע,
עוד כמה אחכה לו,
נפשי קוראת אליו,
אל נעימת שופרו,

בשקיעות חומריות,
דווקא שם הוא יגיע,

אך מתמהמה.
ואחכה לו,

בכל יום,
הוא נמצא.

רוצה לבוא,
ואף על פי שכך,

עוד מחכה.
מאמינה,

שבשופר גדול יתקע,
וכשאשמע קול דממה,

אולי אז יתקע?
וענווים,

יראו באורך שזורח,
שכבר שכחו למה מצפים,

ישמעו מגג בית מקדש,
את גאולתם הבאה ממש,

ואנשים יקבצו,
יאספו,

מקצוותיו של עולם,
גלותנו תיתם.

וזוהר פלאי,
יאיר,

יקיף העולם.

משחק גומלין
 יהל אלכסנברג

לי  הולך  "לא  של  הרגשה  ישנה  רבות  פעמים 
שאני  וההבנה  המחשבה  עולה  ואז  ה'",  בעבודת 
'בדרך רחוקה', שאני ודאי רחוק מהקדושה. פעמים 
רבות, בדיוק ברגעים שיכלו לקחת אותי גבוה, לא 
זכיתי להתעוררות. ואז מתגנבת לה המסקנה שאני 
היא  והתחושה  והתמונה,  מהסיפור  חלק  לא  בטח 
של ילד שפספס את ההסעה, שהנהג חלף על פניו 
וסתם  מבאס  מלחיץ  בתחנה.  שהוא  לב  שם  ולא 

מתסכל.

אך מסתבר שאבותינו במדבר לא נתנו לכל הבלבול 
וטענו  משה  מול  ניצבו  הם  מקום.  מדי  יותר  הזה 
משנה  שלא  כזה  בביטחון  היו  הם  נגרע"?  "למה 
בתמונה.  לגמרי  והם  בקדושה  מקומם  עובר,  מה 
הם לא הכילו אפשרות אחרת, ואכן זה מה שהביא 
לחג נוסף, מועד ב', פסח שני. כל החבר'ה של מועד 
לדורות,  ומורים  אותנו  מלמדים  המדבר  דור  ב' 
שמלכתחילה אין תכנון לוותר על אף אחד. אדרבה, 
ה' רוצה אותנו קרובים ומחוברים, ולשם כך מזמן 
מצב שנצטרך לעמוד ולבקש, לעמוד ולרצות ברצון 
מוגבר את הקשר, וזה יגלה את עומק הקרבה. וזה 
שלה'  מקומות,  במספר  נחמן  רבי  שמסביר  מה 
יתברך יש תענוג מזה ש'מנצחים' אותו, שלא נותנים 
אדרבא  המשחק.  קצב  את  להכתיב  ל'מציאות' 
ש'ננצח'  כדי  עליה,  שנתגבר  כדי  מה'  באה  היא 
ידוע,  שכבר  מה  ושיחה  בדיבור  לו  נספר  ה',  את 
ונשאר  המפה  על  ו'אנחנו  בקדושה  כבר  שאנחנו 
על המפה'. וזה מה שיביא אותנו למדרגה חדשה, 
נפלאה ומשמעותית בהרבה מזו של אנשי מועד א' 
השלווים שהיו ב'דרך  קרובה' שלא גילו את עומק 

הקרבה.  



שונים  עולמות  שני  על  למדנו  הקודמים  בפרקים 
עולם  בזה:  זה  וקשורים  בזה  זה  שתלויים  מאוד, 
המעשה  שמצד  ראינו  הכוונה.  ועולם  המעשה 
כולנו שווים – הצדיק, הבינוני והרשע. אם יש לך 
יד, אתה יכול להניח תפילין. אם יש לך פה, אתה 

יכול לדבר בדברי תורה. זה כל מה שאתה צריך. 

ראינו גם שכדי להיות יצור חי, וכדי לקיים מצוות 
ולב,  מוח  פנימה  להכניס  צריך  ומאירות,  חיות 
שירוממו אותן אל־על. יש לנו שתי כנפיים, אחת 
כי  כאן  מדגיש  הזקן  אדמו"ר  יראה.  ואחת  אהבה 

כמו שהעוף לא יכול לוותר על אחת מכנפיו, גם אנו זקוקים תמיד לשתיהן. 
כשאנחנו  רק  לא  קריטית  בנפש  שלה  והנוכחות  לאהבה,  קודמת  היראה 
מנסים להימנע מעבירות )"סור מרע"( אלא גם כשאנחנו מדברים על תנופה 
הבסיס  היא  יראה  ברורות:  במילים  טוב"(.  )"ועשה  חיובית  עשייה  של 
את  חיים  לא  המפה,  על  לא  בכלל  אנחנו  יראה  בלי  נכונה.  עולם  לתמונת 

הסיפור הנכון, ואין סיכוי שנגיע למקום הנכון.

כשמרחבים אדירים נפרשים
בהמשך לכך, מגיע אדמו"ר הזקן ופותח לנו את העיניים. 
כמו מורה דרך שלוקח אותנו מהעמק במעלה ההר, צעד 
נבנו  הזה  לפרק  עד  כך  הפסגה,  לכיבוש  עד  צעד  אחר 
במתינות,  הנפש  ועבודת  העולם  תפיסת  יסודות  בנו 
הזה,  הרגע  וכמו  פרט.  אף  להחסיר  מבלי  בדקדקנות, 
כשמגיעים לפסגה וברגע אחד נפרשים לרגלינו מרחבים 
העיניים  עבורנו לפתוח את  גם  הזמן  הגיע  כך  אדירים, 
 – ה'  עבודת  של  הגדולה  התמונה  באמת  מהי  ולראות 

.What it is all about

תמונה גדולה – בשונה מתמונה קטנה. כי הסיפור שלנו 
בפרק ל"ב  בנו.  נגמר  ולא  בנו  מתחיל  לא  בעולם־הזה 
למדנו שכל ישראל הם נשמה אחת, אלא שיש לנשמה 
גופים. משמעות הדבר היא שאנחנו חטיבה  הזו הרבה 
אנחנו  עוברים  שאנחנו  מה  כל  ואת  אחת,  מהות  אחת, 
נבין עד כמה  זה ללב, אם  ניקח את  עוברים ביחד. אם 
של  ועצמאי  מיוחד  ביטוי  היא  שלנו  הפרטית  הזהות 
דרמטי:  שינוי  בנו  יתחולל  ונשגבה,  עצומה  מהות 
המודעות הפרטית תתרכך, תתגמש, תתרחב. קווי הגבול 
שתוחמים אותנו כאישיות פרטית יתמוססו בפני החוויה 
 – הגלובוס  פני  על  אחר  יהודי  ולכל  לנו  המשותפת 
שאנחנו חלק מהשכינה הקדושה, ניצוץ א־לוהי שמחפש 

חיבור אל אחיו ואל מקורו. 

נשמת ההוויה כולה
כשמביאים את התוכן הזה אל עולם הכוונה שמאחורי 
קיום המצוות, לימוד התורה או התפילה – עולים לרמה 
מתעסקים  אנחנו  הפרטית  ברמה  אם  לגמרי.  אחרת 
הגדולה  שהתמונה  הרי  שלנו,  הפרטית  הנפש  בצורכי 
קודשא־בריך־ ייחוד  "לשם  שונה:  מניע  בנו  מחדשת 

הוא ושכינתיה )ולא כפועלים עצמאיים, אלא( בשם כל 
ישראל". המשאלה הזו גדולה הרבה יותר מאתנו. כאשר 
אנו הוגים בה, אנו לא חושבים על עצמנו. אנחנו צמאים 
לאור ה', אבל לא זה העניין. נשמתנו מתגעגעת, נכספת 
לא  אבל  עולם,  של  ריבונו  אל  דבוקה  להיות  ומייחלת 
ייחוד" הזה אנחנו כוללים את  זה הסיפור. עם ה"לשם 
עצמנו במשאלת הלב הכללית, הגדולה, שמאחדת את 
הנשמה הפרטית שלנו עם נשמת ההוויה, כנסת ישראל, 

השכינה הקדושה. 

מה זה בעצם "שכינה"? אדמו"ר הזקן מסביר: "רוח פיו 
להחיותן  עלמין  כל  תוך  ומתלבשת  ששוכנת  יתברך... 

אבל  א־לוהות,  בעצם  היא  השכינה  ולקיימן". 
שכינה  לעולם־הזה.  יורדת  שהיא  כפי  א־לוהות 
עצמו  את  השקיע  א־לוהים  שבו  האופן  היא 
העולמות,  בריאת  של  הזה  המיזם  בתוך  כביכול 
על כל החלומות והתקוות והסיכונים והסיבוכים 
את  מוצאים  אנחנו  פעמים  הרבה  בו.  שכרוכים 
השכינה כאחת מצמד מילים – גלות השכינה, וזה 
אומר הרבה. בעצם קיומו של המושג הזה, שכינה, 
האפשרות  את  מאתנו  אחד  לכל  נתן  הקב"ה 
להכריע כביכול אם השכינה תשלים את תפקידה, 
)קודשא־בריך־ שמעליה  והתכלית  הרצון  עם  ותתחבר  ייעודה  את  תממש 

הוא( – או ח"ו תרד, תתרחק משורשה, תיפול לגלות בעולם חיצוני ותיקבר 
תחת קליפות זרות ורעות. 

האם יש לנו מה שצריך כדי לעזור לשכינה? כדי לרצות בטובתה? האם אנו 
מסוגלים בכלל להעתיק את נקודת המבט והעניין שלנו מהאינטרס האנוכי 
הצר אל ההתרחשות העצומה הזו? במילה אחת – כן. ביותר מילים – פשוט 

תלמדו את הפרק הזה. אסור להחמיץ.

דובי ליברמן
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להזמנה טלפונית חייגו : 077-3220338
סיטונאות , מוסדות וארגונים : 050-4249300

מבצע 3 ב-100
למאות דיסקים וספרים מובחרים

תוכלו להנות מהמבצעים בחנויות המובחרות ובפרט: רשת יפה נוף: הסתדרות פ"ת, רבי עקיבא בני ברק, מאה שערים י-ם, המרכז 
לספר: קרית ארבע, עוז מסוואר: רמת הגולן, גיל ביתן: שדרות, אוצר הספרים: קרני שומרון, קוראים נבון: עלי,  אלתר ספרים: בני ברק. 
050-4249300 077-3220338. סיטונאות, מוסדות וארגונים:  להזמנה טלפונית חייגו: 

מה זה בעצם "שכינה"? זהו 
האופן שבו אלוקים השקיע את 
עצמו כביכול בתוך המיזם הזה 
של בריאת העולמות, על כל 
החלומות והתקוות והסיכונים 
והסיבוכים שכרוכים בו

פרק מא 

התמונה הגדולה ואנחנו



ילדי ישראל מכל העולם קנו אותיות בששת ספרי התורה של ילדי ישראל 
שנכתבו עד עתה במהלך 35 השנים האחרונות

יש ששים רבוא אותיות לתורה
)זוהר חדש רות, פח, ד.(

בכל ספר תורה יש 304,805 אותיות | בספרי התורה של ילדי ישראל - כל 
ילדים בלבד:  זה מיועד עבור  | ספר תורה  לילד/ה אחר/ת  אות שייכת 
בנים - עד גיל בר מצווה ובנות עד גיל בת מצווה | ניתן לקנות אות אחת 
בלבד עבור כל ילד | תעודה מהודרת תישלח אליכם בה יצויין שם הפרשה 

בה נמצאת האות שנרכשה.

מחיר סמלי לאות: 4 ₪

88 33 871
ב"ה

כעת זה הזמן!

האם כבר דאגת לילדך
לאות בספר התורה

של ילדי ישראל?

אותיות בספר התורה השישי*

44 74 9
אל תחמיצו את ההזדמנות

כעת נותרו עוד

* הנתונים נכונים לח' סיון תשע"ו 

 סך האותיות בספר התורה 
מכוון כנגד נשמות ישראל.

בהתאם לכך, ביקש הרבי מליובאוויטש, 
לאחד את כל ילדי ישראל באמצעות 

 כתיבת ספר תורה מיוחד עבורם 
כאשר כל ילד קונה אות אחת.

קניית אות בספר התורה היא סגולה 
לישועה וברכה לילד עצמו ולמשפחתו. 

לקניית אות בספר התורה:

WWW.KIDSTORAH.ORG    03-739-4444 
הועד לכתיבת ספר התורה של ילדי ישראל שע"י ועד רבני חב"ד באה"ק ת"ו

WWW.KIDSTORAH.ORG  •  INFO@KIDSTORAH.ORG  •  03-9607358 :ת.ד. 8 כפר חב"ד  •  טל
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...ואיך   
הזוגיות?

הרבה  כך  כל  צריכות  נשים  למה 
את  לסדר  רוצות  הן  ולמה  בגדים, 
נעזוב  אם  רק   >>> מחדש?  הבית 
הזמן,  כל  בנו  האגו, שמתעלל  את 

נוכל לבנות בית עם שלום אמיתי 
את  להעליב  נוטים  אנחנו   >>>
אלינו.  קרובים  הכי  האנשים 
מצווה  שאין  לזכור  כדאי 
נזכור  אם   >>> דוגרי  לדבר 
ומה  התחלנו,  מאיפה 
הרבה  רצינו,  בהתחלה 

כעסים יתפוגגו מאליהם

הרב חיים שלום דייטש 

היא  נמתקים אלא בשורשם". הכוונה  כזה בחסידות, ש"אין הדינים  כלל  יש 
שכשיש דינים, לא מספיק לטפל בהם באופן הגלוי. צריך לעלות עד למקום 
שממנו הם באים, ושם להמתיק אותם. כמו שאדם חולה רוצה לפתור את מקור 
המחלה, ולא רק את הסימפטומים שלה. בחיים, בדרך כלל ההתחלה בכל דבר 
היא טובה. לדוגמה, מגיע יום שישי ואישה מבקשת מבעלה שיקנה 
להביא,  מה  הוראות  נותנת  היא  שבת.  לכבוד  טעים  אוכל  קצת 
סלט כזה ועוגה כזאת. הוא הלך ואולי קצת מתעצל, וכשהוא חוזר בידיים 
מכל  אותו  ו"שוטפת"  עליו  צועקת  היא  ביקשה,  שלא  הקניות  עם  או  ריקות 
הכיוונים. הכל היה יכול להיות אחרת אם היה שם מישהו שיאמר לה:"תיכף 
בעלך יבוא, ואם הוא לא יביא שום דבר– אל תכעסי עליו". הרי למה ביקשת 

מישהו הגיע אלי להתלונן על בעיות בשלום בית. 
רוצה  וכשהיא  שתלטנית,  שאשתו  לי  אמר  הוא 
משהו מסוים, בלתי אפשרי לשנות את דעתה ולא משנה מה 
יקרה. שאלתי אותו, "ואיך אתה?",הוא דיבר בכנות וגילה לי 
רוצה משהו,אני מוכן לעשות הכל  אני  כזה. "אם  שגם הוא 
ואפילו לכעוס בשביל להשיג את זה". בקיצור, הבנתי שבשני 
הצדדים אין גמישות. אמרתי לו שהעצה בשבילו היא ללמוד 
תורה. הרבי מליובאוויטש אומר שבתורה יש כוח לסבול גם 
כל  זאת  ובכל  מחלוקות,  הרבה  כך  כל  רואה  אתה  שני.  צד 
החכמים חיים שם ביחד. למה זה דווקא בתורה? כי למידות 
אין כוח לסבול זו את זו. מי שהוא מידת חסד לא יכול לסבול 
את מי שהוא מידת גבורה, ולהיפך. אך התורה נלמדת בשכל, 
ובחסידות מבואר שהשכל מגיע מעולם התיקון. פירוש הדבר, 
יכול לסבול את המציאות של עוד צד. לכן אמרתי  שהאדם 
ליהודי הזה שילמד תורה, והיא תביא לו גמישות. ואולי אם 

הוא יהיה גמיש, גם לאשתו תהיה יותר גמישות. 
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יביא אוכל טעים? כדי שתהיה לכם שכינה בבית, שתהיה אהבה.  שהוא 
ובמקום להשאיר את זה באהבה, הפכת את זה למלחמה. תיזכרי בבקשה 
מה השורש של זה, רצית שיהיה טוב ונחמד בבית. השורש יכול להמתיק 
גולש, שוכח מאיפה הוא התחיל,  היא שאדם  את הכעס. אבל המציאות 

ומכאן הדברים מתחילים להסתבך.

לפני  עיקר הבעיה בשלום בית? אגואיזם, כל אחד חושב על עצמו.  מה 
שאדם מתחתן הוא חושב רק על עצמו. ברגע שהוא מתחתן הוא מתחיל 

לחשוב על טובת אשתו, ואם לא - השם ירחם. 

הנפש הבהמית מחפשת תמיד טרמפים. הרבי הריי"צ אמר שאדם 
רוצה להתפלל עם כוונה, אבל לא הולך לו. מי מפריע? היצר הרע. האדם 
זאת. אחר כך הוא מתגאה שהצליח להתגבר  ומתפלל בכל  מתגבר עליו 
בכלל  רצה  שלא  זה  הרע,  היצר  שוב  עכשיו?  מתגאה  ומי  ולהתפלל. 
להתפלל קודם... הנפש הבהמית מתגאה בנפש האלוקית שהתפללה! ככה 
האופי שלה, היא תופסת טרמפים ונכנסת לתוך דברים שלא מגיעים לה. 
העיקרון של להתחתן זה לחשוב על השני. ואם אין לאדם שכל להבין את 

זה, אז... אשתו כבר תעזור לו להבין את זה.

ציוויים שנוגעים לאהבת ישראל: "ואהבת לרעך כמוך",  יש בתורה שני 
ו"מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך". איזו מדרגה גבוהה יותר? כולם 
עונים ש"ואהבת לרעך כמוך" נעלה, עדיף לאהוב מאשר רק לא לעצבן. אך 
הרבי טוען שההפך הוא הנכון. לפעמים, דווקא משום שאתה קרוב לאדם 
מסוים ואוהב אותו, אתה מגיע לזלזל בו ואומר לו את כל האמת בפנים. 
מרוב קירבה, אתה לא מכבד אותו, אלא מרגיש בנוח ומדבר "דוגרי". אז 
ורק  כמוך",  לרעך  "ואהבת  מצוות  לקיים  צריך  כל  שקודם  מסביר  הרבי 
לאחר מכן מגיעה המדרגה של "מה ששנוא עליך", היא מתייחסת לאנשים 

הכי קרובים והכי אהובים עליך! 

זה תירץ לי קושיה ישנה, איך יש נשים שמתלוננות שהבעל 
בחוץ מתנהג נפלא וכולם נהנים ממנו, אבל בבית סובלים. היו 
לי כל מיני תירוצים, אך רק כשראיתי את דברי הרבי הבנתי את ההסבר. 
הוא אומר את האמת. אך  בגלל שהוא מרגיש בבית,  דווקא  הזה,  האדם 
ולא לשקר,  נכון, צריך להיות אמיתי  מי אמר שצריך להגיד את האמת? 
אבל לא לומר את האמת בפרצוף. אוי ואבוי אם אדם היה מספר בבית את 
כל מה שהוא חושב. זה נכון גם ביחס לילדים. הרבה פעמים לילדים יש 
טענה על אבא שלהם–כיון שהוא מרגיש בנוח איתם, הוא אומר להם את 
כל האמת וב"ניגון" לא טוב. והוא עוד טוען שזה בא מדאגה להם! אני 
היה  הוא  אם  עצמו.  את  מעריך  לא  שהוא  בגלל  שזה  חושב 
רואה את המעלות של עצמו, הוא גם היה מרגיש בנוח לספר 

את המעלות של אשתו ושל הילדים...

יש מאמר של האדמו"ר הזקן, שמסביר שהקדוש ברוך הוא נתן חג מיוחד 
לנשים – ראש חודש, מפני שהם לא הסכימו לתת את הנזמים והתכשיטים 
לעגל הזהב. בדרך כלל יש התאמה בין המעשה לשכר, אך מה הקשר בין 

תכשיטים לראש חודש? 

הרבי מסביר שכולם ידעו שיש בורא, אבל המצרים רצו לומר שאת השפע 
מקבלים דרך כוכבים ומזלות. כאילו שמי שמושל כאן זה הכוכבים, ו"עזב 
ה' את הארץ". כשפרעה אמר "לא ידעתי את ה'", הוא לא התכוון לכפור 
אלא  הממשלה  לראש  הולך  לא  אני  בעיה,  לי  "כשיש  לומר  אלא  בה' 
לפקיד!". התפיסה הזאת חלחלה לבני ישראל, ולכן במכות מצרים הקדוש 
ברוך הוא שינה את כל הטבע –בשביל להראות שאין חוקי טבע, יש רק ה'. 

שמסכימה  קואליציה  שוב  לייצר  רב"  ה"ערב  ניסו  מצרים,  יציאת  לאחר 
וזה היה השורש לחטא העגל. הם האמינו בכוכבים  שהמזלות שולטים, 
ואמרו שצריך לחכות שמזל שור יגבר על מזל טלה, ואז שוב יוכלו לשלוט, 
– מזל שור. מידת המלכות מרגישה כל הזמן שאין  ולכן עשו את העגל 
לה מעצמה כלום אלא רק את הארת הקדוש ברוך הוא עליה, כמו הירח 
המאיר מכוח השמש בלבד. הנשים, שמידתן היא המלכות הדומה לירח, 
ויש להן פחות טעויות,הן לא מנתקות  ולבורא  יותר לבריאה  הן קרובות 
ולא מסרו את  לא חטאו בעגל  הן  לכן  הוא.  ברוך  את הבריאה מהקדוש 
הוא  ברוך  שהקדוש  יודעים  רק  הם   – הגברים  כן  שאין  מה  תכשיטיהן. 

למעלה, ושוכחים שהוא גם למטה. 

לכן כשמתחדש הירח יש חג לנשים –אתן חגגתן את הכוח של הירח, של 
מידת המלכות, לכן ניתן לכן את החג של הירח – ראש החודש.

הסתלקותה  אחרי  גדול  שינוי  היה  צדק',  ה'צמח  שאצל  סיפרו 
ואמר שהוא  אליו,  לענות לשאלות של הפונים  הוא הפסיק  של הרבנית. 
איבד את השייכות לעולם הזה. האם זה בגלל שהצמח צדק לא היה מחובר 
ואשתו סיפרה לו מה קרה? לא, בדיוק ההיפך. הכוח של אישה זה להביא 
לא  זו  בעולם,  להיות  יכול  כל אחד  לתוך העולם.  הוא  ברוך  את הקדוש 
חכמה. החכמה היא לחיות בתוך העולם ולהרגיש בתוכו את הקדוש ברוך 

הוא. 

כשיהודי יוצא לעשות עסקים קשה לו להכיר בכך שמצד אחד הוא צריך 
להתנהל לפי כללי עולם העסקים, ומצד שני רק הקדוש ברוך הוא מפרנס 
אותו. מי שיודע להראות איך עוסקים בעולם הזה ובכל זאת עובדים את 
הקדוש ברוך הוא– זאת האישה. היא יודעת להשכין את הקדוש ברוך הוא 

גם בתוך חוקי העולם הזה.

אני  הנשים.  של  הכוח  גם  כך  וירידה,  עלייה  של  כוח  לירח  שיש  וכמו 
זוכר אחרי החתונה, כשעדיין לא היו לנו ילדים, כל כמה ימים היה גיוון 
בבית. חשבתי שאני יודע איפה כל חפץ נמצא, אבל הייתי מגיע וזה היה 
משתנה כל הזמן.  אתם יודעים מה היא אמרה לי? ככה זה אישה. לאישה 
יש שינויים, זה בטבע שלה! "חכמת נשים בנתה ביתה". רק יותר מאוחר 
הבנתי כמה עמוק כוח ההתחדשות. גבר יכול ללכת בחליפה שנה שלמה, 
ונשים מחליפות בגדים כל הזמן. זה השורש שלה, שורש הלבנה. בגלל 
זה יש לאישה כוח לעודד. כשהאיש נופל, הוא חושב שצריך להישאר כל 
יודע להתרומם מזה. האישה שבאה מכוח של  הזמן אותו דבר, הוא לא 

עלייה וירידה, היא זו שיכולה לתת עידוד אמיתי. 

כתוב בגמרא ש"אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו". צריך לכבד 
איננה  זה לא משהו חיצוני, הכוונה  יודעים שכבוד  את האישה. חסידים 
לכתוב את השם שלה ראשון בשלט שעל הדלת... מדובר על כבוד אמיתי, 
פנימי. כבוד פירושו להרגיש את המעלות של הזולת. אצל אנשים גדולים 
באמת רואים כמה הם מכבדים את נשותיהם. ככל שהוא היה יותר גדול – 
הוא כיבד יותר את האישה, ואנשים פשוטים הם אלה שמזלזלים בנשים. 
אהבה קשה למדוד, אבל כבוד זה משהו שאפשר לראות. אצל הרבי ראו 
את זה במוחש. סיפר לי מישהו שלרבי היה נוהל יומי: בסוף היום הוא היה 
יוצא מהחדר, הרבנית היתה אוספת אותו עם המכונית בדרך הביתה. והרבי 
היה יושב לידה, לא מאחור כמו שהיה נוהג בדרך כלל. פעם אחת, בדיוק 
כשהרבי יצא, התרחשה שריפה בבית הסמוך. כולם היו בבהלה, וגם הרבי 
ניגש לראות מה קורה שם. אך בדיוק באותו זמן הוא ראה שהרבנית הגיעה, 
ואז הוא ניגש אליה ורק אחר כך ניגש לשריפה. הוא היה יכול לגשת מיד 
לשריפה, הרי הרבנית בעצמה הבינה שקורה משהו! אבל הרבי ניגש קודם 

אליה, כי היא קודמת להכל.
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כבר הרבה זמן לא היה לי עונג 
בתפילה, איך מחזירים אותו?

מתפללים  לא  אנחנו  מהלחץ.  מרפים  ראשית, 
זו  כי  מתפללים  אנו   - עונג  לנו  שיהיה  בתנאי 

מצוות ה' עלינו, לעתים מתענגים ולעתים לא... 

ובכל זאת, צריך לעשות מה שאפשר כדי להתענג 
בחזרה  כלול  בתפילה  התענוג  עיקר  בתפילה. 
היהדות.  של  והעיקריים  הפשוטים  היסודות  על 
מלכי  מלך  לפני  עומד  הוא  מתפלל  כשאדם 
וחפץ  קץ,  אין  עד  אהבה  אותו  המלכים שאוהב 

בכל מילה ומילה של פנייה אליו. 

כל  יתברך,  לפניו  הידועות  סיבות  היו  לא  אם 
משאלה שאנו מזכירים בתפילה הייתה מתקיימת 
תמיד  לא  שהיא  העובדה  אהבתו.  מרוב  מיד, 
יותר  עוד  היא  שהאהבה  מפני  היא  מתקיימת, 
גדולה, עד שהקדוש ברוך הוא מוכן לדחות את 

בקשתנו מפני הטובה שנכונה וממתינה לנו. 

כל  ריקם.  חוזרת  התפילה  אין  כן,  פי  על  ואף 
העולמות  בכל  קץ  אין  פעולות  פועלת  תפילה 

כולם. 

למה אומרים שלא טוב לנדור?
הנדר הוא מצווה מיוחדת במינה שבה האדם יוצר 
חיוב או איסור חדשים, שיש להם תוקף של דין 
מהתורה. על ידי כך הוא יוצר לעצמו הרחבה של 

מצוות התורה. 

אלא שלחיוב זה יש סכנות שמתלוות אליו. הסכנה 
יקיים. הלא גם  ולא  ידור  הראשונה היא שהאדם 
את מצוות התורה אדם צריך להתחזק מאוד כדי 
התורה,  לנו  במה שאסרה  דיינו  בשלמות.  לקיים 
איסור  על  שנעבור  הסיכון  את  לקחת  ראוי  ולא 

שאין לנו חובה בו. 

הדבר  נדרו,  את  מקיים  אדם  אם  אפילו  בנוסף, 
עלול להסיט את תשומת ליבו מעיקר התורה. אנו 
שבה,  האלוקיות  מצד  התורה  את  לשמור  רוצים 
מפני שהשם יתברך בכבודו ובעצמו יודע מה טוב 
ומה פחות טוב ליהודי. ואילו הנדר, למרות שיש 
ואפשר  תלוי בדעת האדם,  תורה,  תוקף כשל  לו 
שהוא יקדיש כל כוחותיו לנדרו ועל ידי כך ייחלש 
בקיום דברי התורה, אותם דברים שהקדוש ברוך 

הוא חפץ בהם. 

הבן שלי לומד בגן מעורב. מה 
עדיף – שישחק עם ילדים טובים ולא 
דתיים או עם ילדים דתיים ומופרעים?

מתייעץ  לא  בטח  שהוא  להיאמר,  ניתנת  האמת 
רוצה...  שהוא  מי  עם  משחק  אלא  אחד  אף  עם 
מי  עם  הילד  את  לכוון  יכולים  שאנו  המחשבה 
מפני  נאיבית  מזיקה.  וגם  נאיבית  גם  היא  לשחק 
שיש סיכוי שהוא לא ישמע לנו, ומזיקה מפני שהיא 
מלא  עולם  חיצונית  בצורה  לילד  לצייר  מתחילה 

קרעים, שסעים וחילוקים. 

ילד בדרך כלל מבחין לבדו בין טוב לרע, בין מי 
בו  שיש  במי  ובעיקר  מאמין,  שלא  למי  שמאמין 
טוב כן ופשוט, והוא בוחר לו הדרכה מתוך ניסיונו 

האישי. 

פנים,  למאור  ולקדושה,  לתורה  אותו  כשמחנכים 
שמחה ואהבת כל ישראל, אין צורך להכביד עליו 
הגן.  ובתוך  עצמו  בתוך  קרעים  לקרוע  לו  ולגרום 
את  ימצא  כך  פנים,  במאור  עליו  שישפיעו  ככל 

עצמו באופן עמוק יותר גם עם אלה וגם עם אלה.
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 מסע א' 
 ל' סיון - ד' תמוז

6.7.16 עד 10.7.16

 מסע ב' 
 ט"ו באב - כ' באב

16.8.16 עד 21.8.16


