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ישיבת  / ראש  וינגורט  יונתן  הרב שאול 
אפרת המתחדשת

חיים  על  לומר  מה  לתורה  יש  האם 
ציבורים? בוודאי שכן, התורה – מלשון 
גם  כמו  הפרט  לחיי  מתייחסת   – הוראה 
הוראות  את  לתרגם  ידע  מי  הכלל.  לחיי 
לא  אם  הפוליטית  למציאות  התורה 

הרבנים?

להוראה  להגיע  שרוצה  שתלמיד  כשם 
צריך  ממונות  בדיני  או  והיתר  באיסור 
להתמחות עד שיאמרו עליו "ידין ידין!", 
צריך  במדינאות  לעסוק  שרוצה  רב  כך 
להתמחות בסוגיות הציבור. הממשל הוא 

תורה, ולימוד הוא צריך.

להתערב  צריכים  שהרבנים  בוודאי 
על  התורה  דעת  את  ולומר  בפוליטיקה, 
סוגיות ציבוריות. ואולם, יש להבחין בין 
רב שמביע את דעתו הפוליטית או מקדם 
בדרכים פוליטיות את האג'נדה שלו, לבין 
רב שמביא את דעת התורה על הסוגיות 
איננו  הרב  הראשון,  במקרה  הציבוריות. 
כאדם  אלא  כרב  בפוליטיקה  מתערב 
ומעניין,  גדול  אדם  להיות  שיכול  פרטי, 
מגדר  יוצאים  הפוליטיים  דבריו  אין  אך 
שצריכה  חכם  תלמיד  של  חולין  שיחת 
מתערב  הרב  השני,  במקרה  תלמוד. 
אף  ועל  תורה,  דעת  מתוך  בפוליטיקה 
יכולות להיות  שגם בהבנת דברי התורה 
הבנות שונות, וכל אחד לומד את התורה 
דיונים  הם  אלה  נשמתו,  שורש  על־פי 
שאינם שונים מהותית מדיונים הלכתיים 

באיסור והיתר או בדיני ממונות.

בס"ד

אמא ובת כותבות מזווית אישית 
 

על עבודת ה' נשית 

עבודת ה' ברוח חסידית

מאוד  נמשכתי  הרבה.  ולמדתי  עז  רוחני  צמא  לי  היה  בת עשרה,  כשהייתי 
לחסידות, למדתי ספרי חסידות וקראתי סיפורי חסידים. הספר "סנה בוער 
"ה'  ולצעוק  העולם  גג  על  לעמוד  בי שאיפה  ובערה  אותי  הדליק  בקוצק" 
הוא האלוקים!". לקח זמן עד שחלחלה בתוכי ההכרה שלעולם לא אהיה 

אדמו"ר, ושהעולם אליו נחשפתי אינו תואם את היותי אישה.

לשאול  והתחלתי  שפירא,  משה  ר'  לעתיד,  חמי  את  פגשתי  כך  אחר  מעט 
שאלות אמוניות, בין היתר על עבודת ה' של נשים. במכתב מקיף הוא ענה 
והציע סדר לימוד שבועי, בו התמדתי כך שעבודת ה' התקשרה אצלי לתורה 

ולתפילה.

קרובה  הרגשתי  אחד  מצד  עולמי.  עלי  התהפך  לאם,  ונהייתי  כשנישאתי 
פילוסופיות  ושאלות  חיצונית  לי  נראתה  סדורה  שתפילה  עד  ה'  אל  מאוד 
באמונה נראו לי לחלוטין לא רלוונטיות. ידעתי בכל גופי, נפשי ורוחי שה' 
קיים ונוכח. מצד שני התחיל להיווצר מרחק בין העולם המוכר והמוגדר של 

עבודת ה' לבין חיי.

חיפשתי אישה שתדריך אותי, אך לא מצאתי. יצאתי למסע פנימי בשאיפה 
לפגוש את ה' בהלכה ובחיים הנשיים והאימהיים. עברתי הרבה כאב וקושי 

וגם שמחה גדולה, תחושה שה' נותן לי כוח ומלווה את צעדיי. 

של  מזו  מאוד  שונה  נשים  של  ה'  שעבודת  היא  בעיניי  הבסיסית  ההבנה 
לה  יש  והעצמתם.  גידולם  החיים,  בהוויות  עוסקת  היא  נשים  אצל  גברים: 
התחלה אך אין לה סוף, היא על־זמנית. אין דרך למדוד, לכמת ולהעריך את 
עבודת ה'. זו בשורה של מרחב ויצירתיות, יש בה תובענות גדולה והיא גם 

יוצרת בלבול ומבוכה. 

"האם מה שאני עושה הוא בעל ערך אלוקי?" - שאלה זו לא נשאלת כאשר 
הולכים להתפלל במניין. אבל נשאלת בהחלט כשנשארים בבית עם הילדים...

בשנים האחרונות אני רואה ברבי מליובאוויטש דמות שעסקה רבות בסוגיה. 
הוא הדריך נשים, ענה להן, פנה אליהן, חיזק ותמך. הוא נתן השראה וכיוון. 

נתיב  שסוללות  ה',  עובדות  מנשים  ותשובות  כוח  לאסוף  רוצה  אני  עדיין, 
של  התרקמות  מרגישה  נשית.  ה'  לעבודת  וחי  משמעותי  עמוק,  ייחודי, 
שבו,  הייסורים  כל  עם  דעה,  בדור  אותי  ששם  על  לה'  ומודה  התהליך 

ומתפללת לאור גדול שיאיר עלינו - לפחות כאור שבעת הימים.

מרגישה התרקמות
האם: הרבנית נעמי שפירא

כמה  עם  ולמדתי  ישבתי  בערך,  וחצי  עשרה  שש  בת  כשהייתי  שבועות,  בליל 
חברות טובות, ופתאום הבנתי, שתיקון ליל שבועות במתכונת הזאת לא יימשך 
אצלי עוד שנים רבות. עוד כמה שנים, אעביר את ליל החג בבית, בשמירה על 
בהחלפת  יסתכם  שלי  החג  וכל  יפריעו,  שלא  בגינה,  החג  בוקר  ואת  הילדים, 

חיתולים ובהכנת סלטים.

המחשבה הזאת לא נתנה לי מנוח: למה מחנכים אותי לעבוד את ה' בצורה שלא 
שייכת באמת לחיים שלי, שלא תהיה שייכת לי כאמא? איך אהיה אז קשורה 

לה'?

מה  לי  שתספר  שלי,  לאמא  ניגשתי  מרומה,  קצת  מרגישה  ואפילו  מבולבלת, 
השפה  את  ללמוד  יכולה  אני  בכלל,  אם  ואיך,  השבועות,  בחג  אימהות  מַחֶיה 
הזאת כבר מעכשיו. ואמא שלי ענתה: "האמת, אני עוד לא ממש יודעת. התשובה 
לשאלות האלו תצמח אולי בדור שלך, אולי בדור של הבת שלך. בינתיים השפה 

של עבודת ה' הנשית עוד רק נולדת".

אמת  חיפשתי  פתרונות.  חיפשתי  הזאת.  התשובה  את  לשמוע  קשה  לי  היה 
אחת מוחלטת ופשוטה. במשך שנים, בעיקר לאחר נישואיי, ניסיתי לייצר איזו 
משוואה חד משמעית לגבי הקשר שלי כאשה, כרעיה, כאם, עם ה'. חשבתי שיש 

איזו תשובה מאוזנת ומדויקת, ואם רק אתאמץ מספיק, אצליח להגיע אליה.

עם השנים, ועם ההתבגרות שלי, חזרתי בתשובה לתשובה של אמי. היום אני 
מרגישה שהשפה הזאת, של עבודת ה' נשית, הולכת וצומחת, הולכת ומתהווה, 
ויותר  משמעיים,  וחד  אובייקטיביים  בפתרונות  פחות  עוסקת  היא  ובמהותה 

בעומק של המפגש עם ה'.

בחוויה שלי היום, עבודת ה' דורשת תרגום תמידי. כמעט כל מה שאני יודעת על 
תורה, על קדושה, על ה', למדתי מגברים – ישירות, או מספרים. וכל הידע הזה, 
שהוא חלק בלתי נפרד ממני, צריך לעבור פענוח, בתוכי, להיותי אישה עובדת 
ה'. אני לא יכולה לדבר על עבודת ה' נשית בשפה גברית, צריכה להבנות בי שפה 

קצת אחרת. וזה קורה, לאט ובעדינות. 

אם תשאלו אותי היום מהי עבודת ה' נשית בשבילי, התשובה שלי היא שעוד 
אין לי מילים בשבילה. אבל אני בטוחה בה מאוד, מאמינה בצמיחה השקטה אך 
מלאת החיים שבה. ואולי, הלוואי, כשהבת שלי תהיה בת שש עשרה וחצי, נגלה 

אותה ביחד מחדש.

לאט ובעדינות
הבת: מעיין הנדלר
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* הפרויקט פתוח לכלל הציבור

ממשיכים באמונה!מבצע מחיר סופי!

עכשיו, כשזכינו במכרז להקמת המתחם הדתי-לאומי בכרמי גת, זו ההזדמנות 
שלכם לממש את החלום לדירה בפרויקט העתיד של ישראל, ובמחירים שלא יחזרו



| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

 מה ההבדל 
בין נפש, רוח ונשמה?

והשאיפות  התשוקות  הרצונות,  כל  את  כוללת  הנפש 
שקשורות לחיי הגוף, כמו אכילה, שתייה וממון, ככתוב 

בפסוק "כי הדם )המחייה את הגוף( הוא הנפש". 

הרוח והנשמה הן הדרגה האנושית והאלוקית הקיימות 
באדם. בספר איוב מופיע פסוק שמגדיר זאת כך: "אכן 
רוח היא באנוש, ונשמת ש־די תבינם". האנושי כולל 
אמנות, מדע ומוסר, וגם היום אנו מכנים את העוסקים 

בעניינים אלו "אנשי רוח".

הנשמה היא הצד האלוקי שבאדם, "נר ה' נשמת אדם", 
והיא הצד שדבוק בה' על־ידי התורה והמצוות. כאור 
שנאחז בפתילה ובשמן שבנר, ומייצר סוג אחר לגמרי 
של התרחשות מאשר החומרים המגושמים הללו, כך 
מפיצה הנשמה את האלוקות באישיות ובעולם בכלל. 
ועל פי החסידות, הנשמה שם כללי לצד הרוחני של כל 
נפש,   – חלקים  מחמישה  כלולה  והיא  מישראל,  אדם 

רוח, נשמה, חיה ויחידה. 

מה הדרך הכי טובה להנציח 
את אלה שמתו על קידוש ה'?

מנהג ישראל ללמוד משניות לעילוי נשמתם של 
יהודים שכבר אינם עמנו בעולם הזה, לומר תהלים 
על קברם, להרבות במעשים טובים ולהמשיך את 
גם  גלים  שיכה  כך  הזה,  בעולם  גם  נשמתם  אור 

בעולם הנשמות. 

קדיש,  לומר  חז"ל  דברי  על־פי  נוהגים  הקרובים 
לומר  ישראל  ומנהג  לנשמה.  רוח  נחת  שעושה 
בשואה  הנספים  על  כללי  קדיש  בטבת  בעשרה 

שלא נודע יום מותם.

הקדיש נועד לגדל את שמו של ה' יתברך בעולם. 
וכשהיא  אלוקי,  אור  פה  האירה  נשמה  כל  שהרי 
ומבקשים  חסרים  שאנו  הרי  מאיתנו  נלקחת 
בעולם.  יגדיל את שמו  הוא שוב  ברוך  שהקדוש 
קידוש ה' שנעשה על־ידי הקדיש, פועל לטובה גם 

על הנפטרים.

באופי שלי אני פאסיבי, מקבל 
את המציאות כמו שהיא... איך 

אצליח לדרוש מעצמי 
יותר?

צבי  הרב  רבנו  עליונה.  מעלה  היא  פאסיביות 
יהודה הרבה לדבר על מעלתו הגדולה של יצחק 
כן,  פי  על  אף  פועל.  ולא  נפעל  בהיותו  אבינו 
לעתים הפאסיביות איננה טובה. הרמח"ל במסילת 
שההתלהטות  כשם  גדול:  כלל  מלמדנו  ישרים, 
מולידה  הזריזות  כך  זריזות,  מולידה  הנפשית 
אינן  והתלהבות  שהתלהטות  אלא  התלהטות. 
נתונות לבחירתו של האדם, ואילו הזריזות, שהיא 

פעולה טכנית־חיצונית ניתנת יותר לבחירתו. 

לכן, בתחומים ובסיטואציות בהם אתה מוצא את 
תוליד  בזריזות  לפעול  הבחירה  פאסיבי,  עצמך 
בך גם התלהטות. יחד עם זאת, לימוד על מעלת 
הזריזות במצוות ומעשים טובים, יביא גם הוא את 

ההתלהטות הנפשית. 

את  בורא  ה'  מתלהבים.  אנחנו  דזמרה  בפסוקי 
בו.  ונוכח  מנהיג  אותו,  מחייה  מאין,  יש  העולם 
אין ספור  ונבראו".  צווה  ו"הוא  ויהי",  "הוא אמר 
יצורים מגוונים, מושגחים בהשגחה פרטית, בטלים 
אל ה'. הבריאה כולה שרה לה': "הללו את ה' מן 
השמים, הללוהו במרומים, הללוהו כל מלאכיו... 

הללו את ה' מן הארץ, תנינים וכל תהומות".

ההתבוננות בפלא הזה של מושג הבריאה כשעצמו 
ובכל הפרטים העסיסיים של הבריאה, ממלאת את 
הלב באהבה לה'. כך כותב הרמב"ם:  "כשיתבונן 
)של  הגדולים  הנפלאים  וברואיו  במעשיו  האדם 
קץ,  ולא  ערך  לה  שאין  חכמתו  מהם  ויראה  ה'(, 
תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
יסודי  הלכות  תורה,  )משנה  הגדול"  השם  לידע  גדולה 

התורה(.

לא מבינים. אז מה?
בריאת העולם והיותו מונח "בתוך חיקו" של הבורא, 
הם דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין עד הסוף, כי 
ולא  מה"יש",  הזה,  מהעולם  חלק  בעצמנו  אנחנו 
האפשרות  פלא  ואת  ה"אין"  את  מבינים  באמת 
ליצור יש מאין. אם היינו מבינים את זה עד הסוף 
לא היינו ברואים... היינו בטלים ומבוטלים בתוך 
האור האלוקי, "אילו ניתנה רשות לעין לראות את 
האין האלוקי היו הנבראים מתבטלים ממציאותם" 

)תניא, שער היחוד והאמונה פרק ג'(.

אנחנו  מתרגשים.  בהחלט  אבל  מבינים,  לא 
האמיתי  הדבר  הוא  שה'  ומרגישים  מתפעלים 

ושאין עוד מלבדו. 

עד  יותר,  עמוק  אישיות  מהפך  לעבור  על־מנת 

תתפוס  לא  שהגשמיות  למצב  להגיע  שנצליח 
להתרגשות  רק  לא  נזדקק  הרוחניות,  אלא  אותנו 
אלא גם להבנה עמוקה, אליה נגיע בשלב מתקדם 
ההתרגשות  עצם  כעת,  כבר  אך  בתפילה.  יותר 
מהקדוש ברוך הוא, מרוממת אותנו מעל הטביעה 
מעל  הווילון  את  מעט  ומסירה  הטבע,  בעולם 
העולם המעלים. אשרי הזוכה לומר את הפסוקים, 
ליהנות מהם, לטעום אותם, ולהתעלות יחד איתם 

להסתכלות מחודשת על העולם הזה.

לזמר עריצים  
נוספת  משמעות  טמונה  דזמרה"  "פסוקי  במונח 
והיא  וזמרה,  שירה  של  הרגיל  לביטוי  מעבר 
ההתלהבות  עצם  ולעקור.  לחתוך  לזמר,  מלשון 

והשמחה בה' בכוחה "לזמר עריצים" ולכרות את 
כל הקוצים המפריעים.

לחלוחית  את  הקוצים  יונקים  שבאדמה,  כמו 
ובאילנות  האילנות,  צמיחת  את  ומונעים  האדמה 
עצמם מפריעים הענפים היבשים לצמיחת הענפים 
שהיא  ישראל  בכנסת  ה',  בעבודת  כך  הבריאים, 
כרמו של הקדוש ברוך הוא, עלולים לצמוח קוצים 
עצמנו  את  לנקות  חייבים  אנחנו  לזמרם.  וצריך 
עושה  דזמרה  פסוקי  של  וההתלהבות  מהקוצים 

את זה.

לחזור  הכרחי  )עליהן  עבירות  אינם  הקוצים 
דברים  אלא  התפילה(,  תחילת  לפני  בתשובה 
שלא  סתמיות  ומחשבות  היום  משך  של  בטלים 
באה  כשהנפש  ה'.  לעבודת  כהפרעה  לנו  נראות 
בלתי  כבדות  פתאום  מרגישה  היא  להתרומם 
האלו  היבשים  בקוצים  מסתבכת  היא  מוסברת, 
הם  החיצוני,  ללכלוך  ניקיון  הם  דזמרה  ופסוקי 

"חקיקה מבחוץ", מכל ההפרעות האלו.

מדורה מתחילה בלהבות גבוהות  
בברכות  יגיע  והיסודי  הפנימי  הניקיון  של  תורו 
קריאת שמע וקריאת שמע. בחסידות מדמים את 
בקיאות  ללימוד  התפילה  חלקי  שני  בין  ההבדל 
ללמוד  מוכרחים  העיון  לפני  עיון.  לימוד  מול 
מהרוחב  ולהתלהב  מרחבים  לתפוס  בקיאות, 
לומדים  בבקיאות  הלימוד  לאחר  אבל  וההספק, 
בעיון, כאן יש הפנמה וחיבור עמוק יותר וממילא 

גם התלהבות גדולה יותר. 

שלנו,  הנשמה  ואת  ה'  את  האלו  הלימודים  שני 
בבקיאות ובעיון, חשובים מאוד בתפילה.

תופסים מרחבים
| משה שילת |
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לתפילין  תיק  קנה  הוא  בתשובה,  חזר  רן,  שלי,  כשחבר 
החדשות בחנות תיקים יד שנייה ברחוב שינקין. תיק מגניב 
הוא  שנים  ארבע  אוטובוס.  נהגי  של  לתיקים  דומה  כזה, 
הסתובב עם התיק הזה בכל בתי הכנסת, כמעט. הניח את 

התיק בפינה והתפלל. 

בניקיונות לקראת חג הפסח, הוא החליט לנקות את התיק 
מהחמץ שנאסף בתיק. תחתית התיק הייתה פיסת עור קשה. 
רן, כמו בעל תשובה, שרוצה לנקות גם עד איפה שאין היד 
ידו  התיק.  של  הקשה  הבטנה  תחת  ידו  את  שלח  מגעת, 
דולר.  הנייר. מאה  את  הוציא  הוא  נייר.  הבחינה במשהו. 
ידו שוב. עוד מאה דולר. שוב. עוד מאה  הוא הכניס את 
דולר. כך שלף רן מעומק התיק שלו הישן חמשת אלפים 

וחמש מאות דולר.

"אתה רואה", הוא אמר לי, כשסיפר לי את הסיפור הנפלא 
הזה, "אנחנו מסתובבים עם אוצר במשך שנים, ולא יודעים 

מזה". 

אנחנו כל־כך רגילים למה שיש לנו, לוקחים את הכל כמובן 
עד  שחסר  מה  את  לראות  רגילות  שלנו  העיניים  מאליו. 
החסרונות  הגדולות.  למתנות  ואדישים  שוכחים  שאנחנו 

מעבירים אותנו על דעתנו. 

על  דבר.  כל  על  הכל,  על  תודה.  להגיד  להתרגל  צריך 
והילדים,  האשה  על  בהם.  אותנו  זיכה  שה'  הכישרונות 
על התורה! שמחיה אותנו, על החברים. לראות את הטוב 
בחברים, לראות את הטוב בי, במצב שלי. לראות את הטוב 
שאין.  מה  על  גם  להודות  ובכלל.  מישראל.  אחד  שבכל 
שהחיסרון מקרב אותנו אל התפילה, אל ה'. מנקה אותנו 

מ"כוחי ועוצם ידי". 

ההרגל לראות את מה שאין טמון בנו עמוק עמוק, כנראה 
עוד מחטא אדם הראשון. צריך להתמיד בכל יום, להודות 
מעט  נוכל  ואולי  ושוב,  שוב  בזה  להתאמן  שיש,  מה  על 

מעט, לאט לאט, להשתנות, ולגלות בתוך הלב, אמונה.

תיק התפילין של רן

אישית

| אביתר בנאי |

 ידו הבחינה במשהו. נייר. 
 הוא הוציא את הנייר. 

     מאה דולר. 
 הוא הכניס את ידו שוב. 

       עוד מאה דולר.  שוב. 
          עוד מאה דולר
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ויגש
 מסגּור מחָדש

| הרב יונתן זקס |

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

מדהים לראות כמה מחלוצי רפואת הנפש בעידן 
המודרני היו יהודים. כמעט כל הפסיכואנליטיקנים 
פרויד,  זיגמונד  בתוכם   – יהודים  היו  הראשונים 
עובדה  קליין.  ומלאני  ראנק  אוטו  אדלר,  אלפרד 
הייתה  הנאצית  בולטת, שבגרמניה  כה  הייתה  זו 
היהודי".  "המדע  בכינוי  ידועה  הפסיכואנליזה 
היהודים  הפסיכולוגים  בין  בלטו  בהמשך, 
הפסיכולוג  ָאש,  סולומון  הקונפורמיּות  חוקר 
הילדים  ופסיכולוג  קולברג  לורנס  ההתפתחותי 
ברונו בטלהיים. ולא רק הם. לאון פסטינגר הוא 
הפסיכולוג שטבע את המונח דיסוננס קוגניטיבי, 
האינטליגנציות  רעיון  אבי  הוא  גארדנר  הווארד 
יצאה  גולמן  ודניאל  סאלוביי  ומפיטר  המרובות, 
מאסלו  אברהם  הרגשית.  האינטליגנציה  תורת 
וולטר  המוטיבציה;  על  חדש  מבט  לנו  הנחיל 
ב"ניסוי  העצמית  השליטה  על  לימדנו  מישל 
ועמוס  כהנמן  דניאל  המפורסם;  המרשמלו" 
ואת  הערך  תורת  את  לעולם  הביאו  טברסקי 
הכלכלה ההתנהגותית; ולאחרונה זכינו במחקרם 
האמפירי החלוצי של ג'ונתן היידט וג'ושוע גרין 
על הרגשות המוסריים. וזו רשימה חלקית מאוד 
של היהודים שפרצו דרכים חדשות בפסיכולוגיה.

ביותר  החשובות  היהודיות  התרומות  בעיניי, 
משלוש  באו  הנפש  ולרפואת  לפסיכולוגיה 
דמויות מרשימות שלא הזכרנו: ויקטור פראנקל, 
יצר  פראנקל  ֶסליגמן.  ומרטין  בק  טמקין  אהרן 
את הלוגותרפיה, שיטת טיפול המבוססת על כך 
מאבותיה  הוא  בק  משמעות.  מחפש  אדם  שכל 
טיפול  ביותר,  המצליחה  הטיפול  צורת  של 
הנחיל  סליגמן   .)CBT( קוגניטיבי־התנהגותי 
פסיכולוגיה  החיובית:  הפסיכולוגיה  את  לנו 
הטיפול  וכנגד  החיוביים,  ברגשות  המתמקדת 
בדיכאון שמציעות שיטות אחרות חותרת להבאת 
המטופל לאושר ולשמחת חיים באמצעות רכישת 

אופטימיּות. 

דבר  להן  יש  אך  שונות,  גישות  שלוש  הן  אלו 
אחד במשותף. הן מבוססות על רעיון שהציג עוד 
לפניהן האדמו"ר הראשון מחב"ד בספר התניא: 
שאם נשנה את צורת החשיבה שלנו, נוכל לשנות 
את הרגשתנו. היגד זה היה, בהישמעו לראשונה 
מפי פסיכולוגים, היגד מהפכני שעמד בניגוד חריף 
נפש האדם. היו שגרסו  לתיאוריות המוכרות על 

שהאופי שלנו נקבע באופן תורשתי. אחרים סברו 
שחיי הרגש שלנו נשלטים בידי חוויות מן הילדות 
אחרים,  עוד  לא־מודעים.  ודחפים  המוקדמת 
נקבעת  שההתנהגות  האמינו  פבלוב,  איוון  כגון 
הפנימי  החופש  הללו,  התיאוריות  בכל  בהתניה. 
ִמיהּוֵתנו  מהותנו,  ביותר.  כמוגבל  נתפס  שלנו 
והרגשתנו מוכתבות בעיקרן בידי גורמים שאינם 

התודעה המודעת שלנו. 

ויקטור פראנקל הראה כי יש דרך אחרת – והוא 
אדם  שבני  ביותר  האיומים  בתנאים  זאת  עשה 
חוו אי פעם: במחנה אושוויץ. הוא נטע בחבריו 
האסירים רצון לחיות. הוא ידע שרק אם יצליחו 
מה  מעמד.  שיחזיקו  סיכוי  יש  זה  רצון  לשמר 
אמונתם  היה  לחיות  הרצון  את  לאנשים  שנתן 
דבר־ למלא,  שליחות  לבצע,  משימה  להם  שיש 

ואשר מחכה  לא השלימו  עדיין  מה חשוב שהם 
להם שיעשוהו בעתיד. לאחד האנשים הללו היה 
ילד חי במדינה רחוקה שחיכה לו. אֵחר הגיע לידי 
הכרה שיש ספרים שרק הוא יכול לכתוב, ולא אף 
אחרים  ובאסירים  בהם  נטע  פראנקל  אחר.  אחד 
וכך  להם,  קורא  שלהם  שהעתיד  ההכרה  את 
לגלות  צלמוות  בגיא  בעודם  להם  לעזור  הצליח 

את ייעודם בחיים.

כיום,  ידוע  אלה  אנשים  שחוו  המנטלי  השינוי 
הקוגניטיבי־ הטיפול  אנשי  בקרב  בעיקר 

צייר  של  תמונה  מחדש".  כ"ִמסגּור  התנהגותי, 
את  מחליפים  כאשר  אחרת  להיראות  עשויה 
המסגרת שלה. וכמו התמונה גם החיים. העובדות 
תופסים  שאנו  האופן  משתנה  אך  משתנות,  אינן 
לשרוד  הצליח  שהוא  כותב  פראנקל  אותן.  בו 
את  דמיין  ויום  יום  שבכל  כך  על־ידי  באושוויץ 
עצמו מרצה באוניברסיטה על הפסיכולוגיה של 
הותמר,  בהווה  לו  שקרה  מה  כל  הריכוז.  מחנה 
באמצעות פעולה תודעתית זו, לכדי המחשה של 
הצלחתי  זו  "בדרך  בהרצאה.  שיסביר  הרעיונות 
סבלות  על  המצב,  על  להתעלות  איך־שהוא 
השעה, והתבוננתי בהם כאילו היו נחלת העבר". 

תגלית־מחודשת,  בעצם  היא  זו  מודרנית  תגלית 
הממסגרים־מחדש  גדולי  שראשון  מפני 
בהיסטוריה היה יוסף – כמתואר בפרשיות השבוע 
הזה והשבוע הבא. כזכור, יוסף נמכר לעבדות בידי 
אחיו. הוא איבד את חירותו למשך שלוש־עשרה 

שנה, והיה מנותק ממשפחתו למשך עשרים שנה. 
בהם,  לנקום  והשתוקק  טינה  לאָחיו  נטר  אילו 
אפשר היה להבין אותו. ובכל זאת הוא התרומם 
מעל לרגשות הללו, ועשה זאת באמצעות הכנסת 
אחיו  אל  דבריו  הנה  למסגרת חדשה.  הזיכרונות 

בהתוודעֹו אליהם לראשונה:

"וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית 
ועתה,  גדולה.  לפליטה  לכם  ולהחיות  בארץ 

לא אתם שלחתם אתי הנה, כי האלוקים"

הנה דבריו אל אחיו כעבור שנים, לאחר שיעקב 
זה  למועד  שמר  שיוסף  פחדו  והם  נפטר  אביהם 

את נקמתו:

ואתם  אני?  אלוקים  התחת  כי  תיראו!  "אל 
חשבתם עלי רעה – אלוקים חשבה לטובה"

ראה  לא  הוא  מחדש.  עברו  כל  את  מסגר  יוסף 
הוא  עוול.  לו  עשו  שאחיו  כאדם  עצמו  את  עוד 
שלח  שאלוקים  כאדם  עצמו  ראיית  לידי  הגיע 
לו  שקרה  מה  כל  מצילת־חיים.  למשימה  אותו 
היה הכרחי, כי קורותיו אלו הובילו אותו לעמדה 
בחיים:  מטרתו  את  גביה  מעל  להגשים  שיוכל 
חוף  ולהכין  ברעב,  מגוויעה  שלם  אזור  להציל 

מבטחים למשפחתו.

מעשה תודעתי זה, המסגור מחדש, אפשר ליוסף 
לחיות בלי צריבה מתמדת של כעס ותרעומת. הוא 
אפשר ליוסף לסלוח לאחיו ולהתפייס איתם. הוא 
התמיר את האנרגיות השליליות של הרגשת העבר 
מבלי  העתיד.  אל  ממוקד  קשב  של  לאנרגיות 
יוסף מבשרה של אחת התנועות  שידע זאת היה 
הראה  הוא  המודרנית.  בפסיכותרפיה  החשובות 
יכולים  איננו  מחדש.  מסגור  של  כוחו  גדול  מה 
לשנות את העבר. אבל בַשנותנו את האופן שאנו 
את  לשנות  יכולים  אנו  העבר,  על  בו  חושבים 

העתיד.

יכול  מחדש  מסגור  בו,  מצויים  שאנו  מצב  כל 
לשנות את תגובתנו אליו ולנסוך בנו כוח לשרוד, 
האפל  מהצד  להמריא  ונחישות  להתמיד,  אומץ 

של הקיום אל אורו המרפא של יום חדש.

נוף חלום מכל חלון...נוף חלום מכל חלון...

חריש על הפארק. 
קהילה דתית, המיקום מצוין - וישירות מקבלן.
אל מול נוף פנורמי הצופה לשני פארקים גדולים בחריש, באופק 
פרויקט  אלו  בימים  נבנה  החוף,  מישור  קו  של  נשימה   עוצר 
'חריש על הפארק' - בעיר העתיד חריש. דירות מרווחות בנות 4-5 

חדרים, במיקום ייחודי, באווירה דתית-לאומית ובמחירים שלא יחזרו. 

זו ההזדמנות שלכם לדירה בדיוק כמו שחלמתם. שילוב מושלם 
של דירה באיכות מקסימלית המותאמת לצרכי המשפחה הדתית, 
וקהילה  המסחר,  ושדרות  הראשיים  התחבורה  לעורקי  בסמיכות 
של  נוסף  איכות  פרויקט  שחיפשתם.  כמו  בדיוק  חמה,   דתית 

1-700-500-555ג'יי הנדסה. עכשיו החל מ-945 אלף ש"ח בלבד. 
. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

קונים 
באחריות!

רכישה ישירות מקבלן

מחיר דירה סופי )לא אומדנים(

ערבויות בנקאיות

הון עצמי החל מ-20% 

ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

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



הנער  לתאר.  קשה  אלו,  בפרשיות  לנו  שנגלית  הענק  דמות  את 
יוסף היה מנוכר בעיני אחיו מגיל צעיר כל־כך, עד שממש החרימו 
אותו "ולא יכלו דברו לשלום", ולבסוף אפילו מכרוהו. גם לאחר 
מכן, כעבד בארץ זרה, אשת אדוניו מתעללת בו והוא נזרק לכלא 
המצרי. בתוך כל הניסיונות האלו, שהיו ירידה אחר ירידה והסתרה 
בתוך הסתרה, יוסף לא מאבד לרגע את היכולת לראות את אלוקיו 
חקוקה  הזו  המופלאה  היכולת  הדברים.  ובתוך  מאחורי  מסתתר 
הייתה בו גם מחינוכו בבית אביו יעקב, וגם במהותו, אותה ראה 
יעקב ואשר בזכותה נתן לו את כתונת הפסים, "וישראל אהב את 

יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו" - שהיה דומה לזקניו. 

דומה לזקניו
לא  חטאו,  בשל  כי  המספר  מדרש  מובא  החמה"  "אור  בספר 
המלך  לדוד  משנותיו  שבעים  להעניק  הראשון  אדם  היה  יכול 
עתידה  כי  הקודש,  ברוח  הם  גם  שראו  והאבות,  הבטיח.  כאשר 
נשמה יקרה זו של דוד לחיות שלוש שעות בלבד, החליטו לתת 

משנותיהם לדוד.  

אברהם נתן חמש שנים, יעקב הוסיף עשרים ושמונה שנים ויוסף 
נתן שלושים ושבע שנים, שהיו שנותיו של יצחק לפני העקדה – 
סך הכל עולה שבעים שנה. יעקב ראה כי יוסף ממשיך את דרך 

אבותיו, דומה לזקניו, ומשום כך כיבדו כל־כך.

גם כשאחי יוסף מגיעים, וחלומות יוסף מתגשמים למול עיניו, הוא 
לרגע לא "נתקל באנשים שמולו" אלא רואה כל הזמן את הֵמֶעבר. 
כשהוא מתוודע אל אחיו ואומר להם: "גשו נא אלי... ויאמר אני 
יוסף אחיכם... עיניכם הרואות" – יוסף הפסיק להסתיר את עצמו, 

הסתרה בה התמחה עוד מימיו בבית אביו, והוארו עיניהם להכיר 
בהתוודע  אתו  איש  עמד  "ולא  הצדיק.  יוסף  של  קדושתו  בגודל 
יוסף אל אחיו" - באותו הרגע אף אחד מהם לא היה בדרגת איש 
ליד מעלתו של יוסף. ו"נבהלו מפניו" – מפני גודל קדושתו, וזאת 

לאחר ששהה בתוך עולם הקליפות עשרים ושתיים שנה. 

לא אתם שלחתם
יוסף חי את מציאות ה' בכל אירועי חייו, הוא לא נתקע בחיצוניות 
המציאות, אלא מבין שכולם סביבו שליחים. אין אדם נוקף אצבעו 
קרהו  וכל אשר  כך מלמעלה.  על  מכריזים  כן  אם  אלא  מלמטה, 

מכוון היה, ולטובה גמורה.

אמור  היה  אשר  את  מתקן  האדם  בו  ברגע  מסתיימת  ההסתרה 
נדבר  "מה  הודו:  שבו  למצב  הגיעו  יוסף  אחי  כאשר  לפעול. 
ומה נצטדק, האלוקים מצא את עון עבדיך", הם אמרו שה' הוא 
כל הקורות אותם. הם הפסיקו להתמודד  ופועל  עושה המעשים 
מול שליט מצרי עוין ופגשו בהוויה האלוקית. משם קצרה הדרך 
התנפץ  ההסתר  להתאפק".  יוסף  יכול  "ולא  ההסתרה,  להסרת 

מאליו כאשר הושגה התכלית.

חושך
בימים אלו, בהם החושך מתגבר, מגיעה הפרשה הכל־כך מרגשת 
הזו ונותנת כוח לראות אור, מאירה בנו את היכולת הזו, הטבועה 
לדעת  אלא  ובאנשים,  באירועים  "להיתקע"  לא  מאבותינו,  בנו 
גמורה.  ולטובה  יתברך  מאיתו  הכל  כי  להפנים  מעבר,   לראות 
שנזכה כל אחד בתיקונו, בלימודו ובחייו, להסיר עוד ועוד הסתרות 

והעלמים, ולראות איך הכל הוא בעצם אור גדול. 

 הפרשה הזו גורמת לי 
 בכל שנה לבכות מהתרגשות

 מיכל וולשטיין

פגשתי אותו כמה שבועות אחרי 'עופרת יצוקה'. חיבוק אוהב. ראו עליו 
שהוא עבר חוויה מטלטלת. התבגר בין רגע. נזכרתי בימים הראשונים 
שלו במכינה – ילד מתוק וצוחק, ועכשיו עומד ליידי לוחם, שלא איבד 
את החיוך, אבל עדיין חייל, אמיץ. "ספר קצת, ספר". והוא סיפר. על 

על  והרוגים,  פצועים  על  התופת,  מול  הלחימה 
לי  החזיר  הוא  פתאום  גדולה.  והקרבה  מסירות 
שאלה: "אתה יודע מי חיזק אותי שם בתוך הבתים 
המקוללים האלו בלב עזה", "מי" שאלתי בסקרנות, 
מצפה לאיזה סיפור סודי נוסף על דמות רחל אימנו. 
לנו על  "אתה!". "אני? איך אני?". "מה שכתבת 
להבין  שניות  כמה  לי  לקח  פחד".  עם  התמודדות 

אבל בסוף זה התחבר. 

ברבנות  יהודית'  'תודעה  אנשי  הלחימה  בתחילת 
לחיזוק  קטנים  פנקסים  בזריזות  ערכו  הצבאית 
הלוחמים בשטח. תוך כמה שעות נאספו מאמרים 
ששייכים ללחימה, אמונה וביטחון ונשלחו לחזית. 
והנה,  זכה להצטרף בדרך לעזה.  גם המאמר שלי 
שלי  שהתלמיד  "התעפצות",  דקות  כמה  כדי  תוך 

קיבל בתוך מבנה נטוש בעזה – הוא פגש אותי, ויכולתי לעודד ולחזק 
אותו.

התרגשתי והודיתי לו על הסיפור. התרגשתי פעמיים – גם בגלל שאני 
קטן  משהו  תרמתי  והנה  נלחמים,  והם  בבית  כשאני  מתוסכל  תמיד 
ללוחמים, אבל יותר מכך בגלל שלפתע הרגשתי עד כמה הצבא שלנו 

הוא צבא ייחודי. 

הרי לא תמיד קל לשמור על הרוח בצבא. יש סיבות שונות שמושכות 
אותך למטה, יש גורמים שמאשימים אותך באשמות מוסריות ותואנות 
 – נפשך  את  ומחרף  נלחם  לפעמים אתה  שונות. 
כמה  מאחוריך.  כולם  שלא  ומגלה  הביתה  חוזר 
יש מי  חשוב, חשבתי לעצמי, שבשעת הלחימה 
האמונה,  את  לעורר  הרוח,  את  להרים  שדואג 
קורה  יפה  חיבור  איזה  הדרך.  צדקת  את  לבסס 
כאן. חיבור בין הרוח הפנימית, הערכית והטהורה 
שדה  עד  ומגיעה  שחודרת  רוח  החיילים.  עד 
מתואר  בהם  בתורה  הפסוקים  כמו  ממש  הקרב, 

הצבא ככזה שרוח ד' מהלכת בו. 

שהחיבור  תחושה  ישנה  האחרונים  בשבועות   
היפה הזה הולך להיפגע. לרוח ההתייעלות בצבא 
נוספו הכרעות כבדות משקל שמנתקות בין הרוח 
יהודית  תודעה  מדור  הלוחמים.  לבין  היהודית 
בסכנת סגירה )למרות שאין בכך תועלת כלכלית( 
וגזירות נוספות מרחפות מעל ראשה של הרבנות 
הצבאית. יחד עם הרצון להתייעל מקצועית, מקצצים בכנפיים ובנקודת 

החיבור העדינה בין הצבא לבין רוחו. 

והמשמעותיים  הרגישים  לנושאים  שקשורים  שהגורמים  תפילה  אני 
הללו יתעשתו ולא ייגעו ב'מועט המחזיק את המרובה', ברוח הפנימית 

שמלווה את מחנה ישראל.

אל תקצצו את הכנפיים
 מאז ומעולם, מלחמה בעם ישראל הייתה שונה בתכלית - ערכית ומוסרית, 

כזאת שרוח ה' שורה בה. היום, מנסים לגדוע את הרוח הזאת

איזה חיבור יפה קורה כאן. 
חיבור בין הרוח הפנימית, 

הערכית והטהורה עד 
החיילים. רוח שחודרת 
ומגיעה עד שדה הקרב, 

ממש כמו הפסוקים בתורה 
בהם מתואר הצבא ככזה 

שרוח ד' מהלכת בו.

יובל פרוינד
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בין מראה הג'יפ הגבוה המרובב ב  מבט ראשון מתקשה העין לשדך 
ברגבי אדמה, לבין דמותו החסידית של הרב בנימין רוטשטיין, חסיד 
גור מירושלים. "זה האמבולנס של העירובין בארץ הקודש", מחייך 
השנים  שבעשר  לעירובין,  הארצי  המרכז  מראשי  רוטשטיין,  הרב 

האחרונות מקיים עם אנשיו בפועל את הביטוי – "כל השבוע שבת". 

ניחוח של מעדני  השולחן החגיגי כבר ערוך, מן הפלטה החשמלית עולה ריח 
השבת. בכיור נח לו הסקוץ' המיוחד לשטיפת כלים, וכבר דאגנו גם לנייר טואלט 
קטנות  הכנות  של  ארוכה  שורה  מתוך  ומוכר  קטן  חלק  רק  הם  אלו  כל  חתוך. 
שנעשות בכל בית לקראת השבת. אך כשיוצאים מן הבית לבית הכנסת, לטיש 
או לשיעור תורה עם מפתח קטן בכיס, או עם הילד הקטן היושב בעגלה – אפשר 
נפסל   – מגוריכם  מקום  את  המקיף  והעירוב  במידה  משים,  מבלי  שבת  לחלל 

במהלך השבוע האחרון. 

"כמה קל לפסול עירוב? קל מאוד, קל מדי", אומר הרב רוטשטיין. "עיר שלמה 
שיש בה עמוד אחד פסול – כל העירוב של העיר פסול, ממש כמו שאות אחת 
יכולה לפסול ספר תורה שלם. זה לא חייב להיות רק חוט שנקרע, מספיק שעמוד 
אחד מתעקם בצורה כזו שהחוט לא עובר בדיוק מעל ה'לחי' שמתחתיו – העירוב 
וצריכה להיעזר במכשור מקצועי. כיום אין אף  פסול מעיקר הדין. העין טועה 
זה האימה  ולכן הבניה החדשה  איזו שכונה בבניה בקצה העיר,  עיר שאין בה 
של העירובין – זה לא הולך ביחד", מחייך הרב רוטשטיין. "על העירוב צריך 
לעבור כל שבוע, במושבים וביישובים הבעיה עוד יותר מורכבת. יש טרקטורים 
וקומביינים שקורעים את העירוב. זה יכול להיות יישוב של מאתיים משפחות, 
במושבים  העירוב  של  העלות  שלמה.  עיר  של  כמו  גדול  העירוב  של  וההיקף 

גבוהה מאוד ביחס למספר התושבים, ושם יש את עיקר הקושי". 

רב העיר נדהם: "כל השנים חיללתי שבת?!" 
אז גם אם כולנו יודעים איפה עובר קו העירוב המקומי, לרובנו אין שום יכולת 
לדעת האם הוא בכלל כשר. המחסור התמידי בתקציב הקטן של משרד הדתות, 
הדתיות  שהמועצות  או  נאות,  פיקוח  התקיים  לא  מקומות  שבהרבה  לכך  גרם 
"תרמו" לעניין את אנשי המקוואות או החברה קדישא – כאלה שכבר עסוקים 
הזמן  את  בידיהם  אין  משמעותית  תקלה  בזמן  כאשר  אחרים,  קודש  בענייני 

והמשאבים לעקוב ולברר את מצב הכשרות ולטפל בבעיות שצצות. 

הרב רוטשטיין התעורר לבעיה לפני כעשר שנים שהוגדרה לו כ"מת מצווה", מאז 

הם יוצאים מהבית אל השלג, נוסעים ברכבי 
נידחים, נמסים בשמש  שטח בשבילי עפר 
אנשי   >> קודש  שבת  לכבוד  הכל  הקיצית, 
מרכז העירובין הארצי מעניקים הצצה אל 
מודעים  כולם  שלא  השבת,  ממצוות  אחת 

לקיומה >> כתבה לא מרגיעה

עירובין
המעריב



שזורים חייו בחוט העירוב. "לקחנו קבוצה של רבנים 
שהמצב  וראינו  בארץ,  ערים  בכמה  לסיור  חשובים 
עירוב  להם  אין  כלומר   – הדין  מעיקר  מאוד  חמור 
חרשתי  הבאים  בשבועיים  השיטות.  כל  על־פי  כשר 
את הארץ לאורכה ולרוחבה וצילמתי למעלה מאלף 
התגלה  וברובם   – ויישובים  ערים  בעשרות  תמונות 
שהעירובין היו פסולים לחלוטין. באתי עם התמונות 
זכר  וואזנר  ולרב  אלישיב  לרב  יוסף,  עובדיה  לרב 
צדיקים לברכה, והם הוציאו מכתב משותף שהעירוב 
פסול לגמרי. הרבנים הראשיים דאז שאלו מה אנחנו 
רוצים לעשות, וביקשנו שתקום וועדה ארצית לענייני 
לנו  שתהיה  כדי  הראשית,  הרבנות  מטעם  עירובין 
והיישובים  הערים  רבני  עם  לדבר  השפעה  יכולת 

ולסייע להם בעניין".

לצד היוזמה להקמת הוועדה הארצית, הכוללת כמה 
עשרות רבנים הבקיאים בדיני עירובין הלכה למעשה 
השבת",  "קרן  עמותת  את  רוטשטיין  הרב  פתח   -
ויישובים  ערים  וחמישה  כשלושים  על  המפקחת 
גדולים, ונותנת שירותי הדרכה וייעוץ מקצועי לרבנים 
ומועצות דתיות, בארץ הקודש וגם במרכזים יהודיים 
בגולה. "באחד הסיורים הללו, רב העיר, שהוא תלמיד 
חכם חשוב ומוכר, היה המום: "אתה רוצה להגיד לי 

שחיללתי שבת במשך כל השנים?". 

"לא כל רב מספיק בקי בהלכות עירוב, וזה הגיוני". 
אומר הרב רוטשטיין. "לא לכל רב עיר יש את הניסיון 
יכול  שרב  כמו  בתחום.  לעסוק  המקצועי  הידע  ואת 
שהוא  מכיוון  אבל   – שחיטה  הלכות  כל  את  לדעת 
סכין  ייקח  לא  לו שהוא  ברור  בזה בפועל,  עוסק  לא 
שצריך  מקצוע  זה   – עירובין  זה  דבר  אותו  וישחט. 
להכיר הרבה פרטים: להכיר את התנודות של הקרקע, 
ויכולים לשבור את הגדר, מצב  ילדים עוברים  איפה 
ערב  מגיע  בעירוב.  לפגוע  עלולות  משק  חיות  שבו 

שבת ומישהו שבר עמוד – מה הרב יעשה?". 

יש  ביותר.  הבעייתי  הוא  הקטנים  ביישובים  "המצב 
ה'עמך'  של  במקומות  יישובים.  מאות  כשבע  בארץ 
המצב מאוד בעייתי", אומר הרב רוטשטיין. "התקציב 
השנתי של משרד הדתות שאמור לעמוד על חמישה 
של  לתחזוקה  להספיק  אולי  יכול  שקלים,  מיליון 
שעלותו  כולל  שיקום  אחרי  רק  זה  אבל   – העירוב 

נאמדת בכמאה מיליון שקלים". 

הלכתי  תיאום  שיהיה  מאוד  חשוב  הנוכחי,  "במצב 
גם  המקומות.  בין  הדחופים  הצרכים  של  ובחינה 
כשיש תקציב, צריך להדריך נכון את אלו שנותנים את 
הכסף, שלא תמיד שומרי מצוות. ראש מועצה אחד 
אמר: 'אל תביא לי עמודים. תביא חוט ונקיף בו את 
היה  לי'.  מספיק  זה  היישוב,  את  שמקיפים  העצים 
צריך להיכנס להסבר הלכתי. מצד שני – לדעת לתת 
פתרונות הלכתיים מקצועיים שיחסכו בעלות העירוב. 
אחד היישובים קיבל תקציב להקמת חמישה ק"מ של 
עירוב, ובלי לדעת הוא הצמיד את עמודי העירוב לשני 
מהודרת  יותר  שהרבה  מצוינת,  גדר  של  קילומטרים 

מצורת הפתח".

קל למתוח ביקורת
של  הג'יפ  את  העירוב?  קווי  על  מפקחים  איך  אז 
גם  משתתפים  לצידו  הכרנו,  כבר  רוטשטיין  הרב 
טרקטורים ורכבי 'טומקאר' המתאימים לנהיגת שטח, 
מקרים  בהרבה  שנמצאים  והגדרות  העמודים  בין 
בעומק השטח וללא דרך גישה. במקרים רבים התקלה 
וחלק  שישי,  ביום  רק  מתרחשת  או  מתגלה  בעירוב 
לקראת  השעון  מול  במרוץ  לעמוד  מהיכולת  גדול 
השבת המתקרבת, הוא יכולת אלתור וחשיבה טכנית 
ויצירתית. במקרה של ירידת שלג, יכול להיווצר עומס 
של מאה ק"ג שלג על קטע חוט בודד – ואנשי המרכז 
מוצאים עצמם מתרוצצים ומנערים את העמודים על־

מנת למנוע את קריעת החוטים. בשלג של התשע"ד 
הודיעו כלל רבני ירושלים, כי העירוב נפסל – כאשר 

לא הצליחו לתקן את העירוב בעיצומה של הסופה. 

בשלום  נעשה  שהכל  דשמיא  הסייעתא  "עיקר 
ובשלווה. בהיסטוריה של היהדות היו הרבה מחלוקות 
על העירוב. עירוב עומד לך כל היום בחוץ, וכל אחד 
יכול לבוא ולבקר את הרב וזה לא פשוט. העצה של 
ובשלווה  בשלום  הכל  שנעשה  הייתה  וואזנר  הרב 
וכך נצליח יותר, ובאמת ויתרנו על הרבה דברים כדי 
להצליח לשפר את העירובין יחד עם הרבנים. הבעל 
לשמש  שהלכו  לתלמידיו  לומר  נוהג  היה  טוב  שם 
ארץ',  תצעד  'בזעם  מחבקוק  הפסוק  את  ברבנות 
את  למסור  יש  שעליהם  החשובים  שהדברים  כלומר 
עירובין  )שחיטה(,  זביחה   – זע"ם  ענייני  אלו  הנפש, 
רוגע  הרבה  עם  לעשות  שצריך  זע"ם  זה  ומקוואות. 

ונחת", הוא מחייך. 

רוטשטיין  הרב 
לבעיה  התעורר 
שנים  כעשר  לפני 
כ'מת  לו  שהוגדרה 
מצווה', מאז שזורים 
העירוב:  בחוט  חייו 
עיר  רב  לכל  "לא 
ואת  יש את הניסיון 
המקצועי  הידע 
לעסוק בתחום. כמו 
שרב יכול לדעת את 
הלכות שחיטה אבל 
לשחוט,   יודע  אינו 
בעירובין.  גם  כך 
את  להכיר  צריך 
הקרקע,  תנודות 
איפה ילדים עוברים 
את  לשבור  ויכולים 
שבו  מצב  הגדר, 
עלולות  משק  חיות 
לפגוע בעירוב. מגיע 
ומישהו  שבת  ערב 
מה   – עמוד  שבר 

יעשה הרב?"



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

פרשת ויגש

כאשר יוסף הצדיק, המשנה הכל־יכול, של מלך מצרים, 
מתוודע אל אחיו, אשר כה דרוכים, עומדים נדהמים 

ומשתאים לקראת דבריו, אומר להם יוסף, במתק לשונו: 
"לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים... כי למחיה 

שלחני אלוקים לפניכם". 
וכאשר נפטר יעקב אביהם, אומר להם יוסף "אל תיראו, 

כי התחת אלוקים אני? ואתם חשבתם עלי רעה, אלוקים 
חשבה לטובה, למען עשה כיום הזה להחיות עם רב". 

מי יתן, וכל פזורינו יתאחדו כעץ אחד, לעם אחד, 
להוציאנו מן הגלות והפיזור להשיבנו אליו, באמת 

ובאהבה. יהודה וישראל עץ אחד.

אמנות חסידית
| ברוך נחשון |
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שיר לשכינה 
עידו קנדה

במילה אחת: את
בשתי מילים: אני אוהב

בשלוש מילים: כמה צמא אלייך
במשפט: "זכו שכינה ביניהם"...

של  בישיבה  לשבת  שתשובי  לב:  במשאלת 
מטה כמו בישיבה של מעלה

בהרבה  ולצחוק.  לחייך  לאהוב,  יום:  ביום 
עבודה, בכוונה והתכווננות. לחפש איפה את 
להתחבר  אוכל  מצווה  באיזו  להיות,  יכולה 

אלייך 
בתחילת יום: התבוננות. לנסות להרגיש אותך

בסיום יום: התבוננות, הלוואי והיום הצלחתי 
לשמח אותך

טובה.  ומחשבה  טובה  מילה  היום:  באמצע 
כוונת הלב

בפשטות אבל מנחם: "משיבת נפש"
בהורות: כמים הפנים לפנים...

בלילה: 'חסידישע חלומות'

העמלק שלי 
חיים בלילה, גמזו

העמלק שלי אוהב להתחפש.
מארץ  לתובנה  פעם  לרב,  פעם  לצדיק,  פעם 

התובנות.
ככה זה עמלק. יהיה מוכן לטנף ידיו בצדקה

כדי שאתה תבחר שמאל במקום ימין.
העמלק שלי יחמיא לי ויפרגן על משהו טוב 

שעשיתי,
עד שלא אראה את הדבר הטוב הבא שאוכל 

לעשות,
העמלק שלי ידחה לאף פעם,

את מה שהייתי צריך לעשות כבר אתמול,
העמלק שלי יגיד לי עזוב, המלך רוצה אחרת

כשמה שהמלך באמת רוצה שאתה תענה לו 
את זה בעצמך.

העמלק שלי יצייר לי ציור כל כך משכנע,
שאשלוף את הארנק ואקנה בלי לחשוב.

 אח עמלק עמלק , היינו צריכים למחות את 
זכרך כשעוד יכולנו,

היכן שלא תהיה, שם לא  כי  לנסות,  תמשיך 
אצטרך להיות.

דיבור אחד של אמת
דניאל שרון, אלעד

רבי נחמן אומר שכאשר אדם שופך ליבו לפני השם אזי 
מתלבשת רוח הקודש בדברים הפשוטים שהוא אומר.

עצמי,  עם  חושב  או  מדבר  אני  כאשר  כי  קורה?  זה  איך 
אני חושב במעגלים. הדברים חוזרים שוב ושוב ומייגעים 
אותי. אני מריץ תסריטים של מה שהיה ומה שהיה צריך 

להיות ומחזק את הדמיונות הקבועים שלי.
הכל  מבין  הכל,  יודע  הוא  השם,  עם  מדבר  כשאני  אבל 
ומקשיב לי בכל זאת. הוא לא מאפשר לי להתחמק אלא 
באמת מאתגר אותי. עם כל משפט שלי, אני שומע אותו 
מתוך ליבי: "באמת?" ... "באמת זה המצב?" ואני מטה 
יודעים שזה לא בדיוק  ואני  את אזני ושומע: "הרי אתה 
כך, שיש עוד משהו". והקול העיקש הזה שמגיע מדעת 
אינסוף, מעורר בי התמודדות חדשה, דעת חדשה, ומצית 
בי רוח שבוחנת את חיי בצורה קצת יותר אמיתית ומלאה 

מקודם.
וכך שוב ושוב, התעלות אינסופית במעלות האמת.

ַעם  ַפּ ה  ְזֶכּ ִיּ ֶשׁ ָיָמיו  ל  ָכּ ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ לֹו  ֵיׁש  ִבין  ַהֵמּ יל  ִכּ ְשׂ "וַהַמּ
ָראּוי"  ל ֱאֶמת ִלְפֵני ה' ָכּ ּבּור ֶאָחד ֶשׁ ר ִדּ יו ְלַדֵבּ ל ְיֵמי ַחָיּ ֶאָחד ָכּ

)ליקוטי מוהר"ן קמ"א קי"ב(



אבא של יניב

יום אחד נכנס אלי יניב ומספר לי שהוא נפל בתרמית גדולה 
והפסיד המון כסף. מישהו מהמקומיים שכנע אותו שיש 
כאן מכירה של תכשיטים בשמונים אחוז הנחה במיוחד 
לתיירים, ושהוא יכול לקנות כאן ולמכור במדינות אחרות 
יניב הלך איתו לחנות, שהייתה  פי שלוש.  גבוה  במחיר 
נראית אמינה, וקנה תכשיטים בכמה אלפי דולרים – כל 
הסכום שהיה לו לטיול. לאחר שהתלהב מחוש המסחר 
אלפי  כמה  עוד  של  הלוואה  מאבא  לקח  שלו,  המוצלח 
דולרים ולמחרת הלך וקנה עוד תכשיטים. הוא נסע לניו 
זילנד וכשניסה למכור שם את התכשיטים גילה להפתעתו 

שכולם יחד שווים כמה מאות דולרים. 

לאחר שחזר לתאילנד וגילה שהחנות נסגרה ואין עם מי 
לדבר, יניב הגיע אליי חסר כל וביקש את עזרתי. ניסיתי 
הבחור  אצלנו.  להתארח  לו  נתתי  ובינתיים  לו  לסייע 
והשיעורים  התפילות  בכל  השתתף  כיפה,  עם  הסתובב 

והייתי בטוח שהוא בא מבית דתי.

יום אחד מצלצל הטלפון ואבא של יניב על הקו, שואל 
שלו  הבן  על  שרואים  סיפרתי  לתומי  שלומו.  מה  אותי 
שהוא מגיע מבית טוב, והוא לומד ומתפלל ברצינות. ואז 
החזרתם  לו?  עשיתם  "מה  עליי:  לצעוק  התחיל  האבא 
אותו בתשובה?". הייתי המום, ניסיתי להגיד לו שחשבתי 
שהוא מגיע מבית דתי, האבא כעס עוד יותר, מה פתאום 
חשבתי כך. החלטתי שעדיף לשתוק וקיבלתי את הנזיפה.

בינתיים יניב חזר לארץ, נכנס לישיבה ולאחר שנה התחתן 
עם בחורה חבדניקית. 

את  כשהתחלנו  מיד  אחד,  שבת  ובליל  חלפו.  שנתיים 
עונג השבת, נעמד יהודי כבן שישים וביקש ממני לדבר 
ראשון. אמרתי "בבקשה", והוא התחיל: "אני אבא של 
יניב". קצת נלחצתי ממה שהולך להתרחש, אבל נתתי לו 
להמשיך: "הבן שלי היה כאן, ועבדו עליו עם תכשיטים". 
הוא סיפר את כל הסיפור, ואז המשיך ואמר: "הבן שלי 
היה כאן במשך כמה שבועות והיום הוא חבדניק וזכיתי 
ממך  לבקש  רוצה  ואני  מענדל,  מנחם  בשם  נכד  לי  ויש 
כבוד הרב, יש לי עוד בן צעיר יותר שמסיים בקרוב שירות 
צבאי. אם אפשר שגם הוא יהיה אצלכם כמה שבועות...".

"לתומי סיפרתי שרואים על 
הבן שלו שהוא מגיע מבית 
טוב, והוא לומד ומתפלל 

ברצינות. ואז האבא התחיל 
לצעוק עליי"

9

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק | | דובי ליברמן |

כל אחד מאתנו  הרגיש, מרגיש וירגיש על בשרו את הפער הכואב 
שבין המצוי לרצוי במציאות. גם במלחמת שתי הנפשות, ואפילו 

כשמנצחים בה, קיים הפער הזה.

בינוני  צדיק,  כמו  יסודיים  מושגים  זרק  הזקן  אדמו"ר  א'  בפרק 
מי  ואיתגר את ההגדרות המקובלות שלהם. צדיק הוא לא  ורשע, 
שיש לו פלוס בחשבון העו"ש שלו )עובר ושב J(, אלא מי שהוא 
טוב במהותו ואין בו שום רע. רשע הוא לא מי שעשה יותר עבירות 
נשאר  בינוני  מי שנותן מקום בתוכו לשלטון הרע.  ממצוות, אלא 
בסימן שאלה. כעת חוזרים לדמותו של הצדיק ומגדירים במדויק 

את ההבדל בין צדיק לגמור לצדיק שאינו גמור:

לאורך  שמופיעה  דמות  האידיאלי,  הרצוי  הוא  גמור  צדיק 
ההיסטוריה לעתים נדירות בלבד. משה רבנו. רבי שמעון בר יוחאי. 

באופן  המלחמה  את  שניצחה  דמות 
פינות  בכל  לבדה  שמושלת  מוחלט, 
תחרות  לה שום  והנפש, שאין  הגוף 
היא  הבהמית  הנפש  את  גם  כי   –

הבעירה באש של אהבת ה'.

של  הרצוי  הוא  גמור  שאינו  צדיק 
כל אחד מאתנו, ועדיין – הוא "אינו 
טקטית  להכרעה  מגיע  הוא  גמור". 
את  משמיד  הקרב,  בשדה  מוחצת 
יכולתו  את  ומחסל  האויב  מטוסי 
מצליח  אינו  עדיין  אבל  ההתקפית, 
הנפש  של  הרע  לגמרי.  אותו  לנטרל 
אם  גם  בתוכו,  קיים  עודנו  הבהמית 
שמהן  נסתרות  לפינות  נדחק  הוא 

איננו יוצא כלל.

כוחני  ניצחון  עמוק:  מסר  כאן  יש 
מוחלט,  להיות  יכול  אינו  לעולם 
ניתן  המטרה.  זו  שלא  ומכאן 
עצמית,  בכפייה  בכוח,  להשתמש 
להגיע  כדי  ואיפוק,  ריסון  ביכולות 
לעצמנו  ולאפשר  זמניים  להישגים 
להיבנות באופן הנכון וללא הפרעות; 

אך החזון הוא למוסס את ההתנגדות, להעלים את החיכוך, להביא 
לכך שגם הנפש הבהמית תרצה את ה', תאהב אותו ותתמסר אליו.

רוב הצדיקים הגדולים שאנו מכירים הם במדרגת צדיק שאינו גמור. 
צדיק גמור הוא מציאות נדירה ביותר. שני סימני היכר מבחינים בין 
שתי המדרגות: הראשון הוא שנאת הרע – צדיק גמור שונא את הרע 
באותה עוצמה שהוא אוהב את הטוב. אין אצלו יחס מורכב. לא 
כך צדיק שאינו גמור, ששנאת הרע שלו אינה יכולה להיות שלמה 
– משום שגם בתוכו יש רע. השני הוא המניע הפנימי: צדיק שאינו 
גמור עובד את ה' מתוך צימאון עצום. הוא צמא להיות דבק בה', 
להתעלות  העליון,  לעולם  התחתון  העולם  שבין  הפער  את  לבטל 
ולהתקדש. צדיק גמור אינו מרגיש את הפער הזה, והוא עובד את ה' 

אך ורק בשביל ה' – לא בשביל עצמו.

פרק י

המנצחים הגדולים

כלס
כלס,
,

ניאניא

צדיק גמור הוא 
דמות שניצחה 
את המלחמה 

באופן מוחלט, 
שמושלת לבדה 

בכל פינות 
הגוף והנפש, 

שאין לה שום 
תחרות – כי 

גם את הנפש 
הבהמית היא 
הבעירה באש 

של אהבת ה'
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נוסח התפילה כתוב בלשון רבים. משמעות הדבר היא, שמבנה התפילה הנכון הוא 
תפילת הציבור. מה משמעות המושג "תפילת הציבור"? ובאופן פרטי, כאשר אני 

בא להתפלל בציבור, כיצד אני נעשה לאחד מן הציבור? 

לפעמים אני מגיע ומיד מרגיש חלק מהציבור המתפלל, מרגיש גם את תפילתם 
של אחרים באופן ישיר - אני שומע ורואה אותם - וזה מחמם את הלב. יש מקרים 

אחרים, בהם אדם בא לאיזה מקום, והוא מרגיש זר גמור.

אתה בא לאיזה מניין נורמלי, ואינך מתפלל לאט, ובכל זאת הם עוקפים אותך. הרי 
להגיד מה שכתוב בסידור זה לא קשה, אפשר לעשות את זה במהירויות מדהימות. 
אמרתי לאחד כזה שהיה מתפלל במהירות עצומה, שהוא לא הלך למקצוע 
צריך  היה  הוא   – דקות  בחמש  עד השמיים  מכאן  להגיע  מצליח  הוא  אם  הנכון. 
להיות באווירונאוטיקה. לעומת זאת, הייתי פעם במניין רציני, דווקא באמריקה, 
התפילה ביום חול לוקחת להם יותר משעה. זה לא עשרה אנשים בודדים שעומדים 

יחד ורק יוצאים בזה ידי גדר ההלכה.

זכורני שהייתי בתל אביב, מישהו אמר בדיחה על העניין: מי בא לבית הכנסת? 
קדישים  בעלי  אחר  חלק  קדיש,  שאומרים  קבצנים  חלק  דין"  מין  דין  "מקבלין 
ויארצייט "בשמי מרומא עילאה", ופה ושם יש איזה מישהו שבא להתפלל. התפילה 
הזו מבחינה פורמלית היא תפילת הציבור לכל דבר. אבל מבחינת המשמעות של 
התפילה, זו לא תפילה מרוממת. זו תפילה בה כל אחד נמצא בעולם אחר, בעולם 

שלו, רק מגיע ויוצא ידי חובה.

עדה  זו  בתפזורת,  שנמצאים  יחידים  אלו  אין  עדה,  ישראל.  של  עדה  זה  ציבור 
שמתפללת ביחד, והיא בעצמה חלק מהתפילה. באיזשהו אופן, אנחנו מתפללים 
יחד. היחד הזה הוא עניין גדול. זה לא רק אהבת ישראל ודיבוק חברים, אלא דבר 
במקרה,  לבוא  שיכול  דבר  זה  אחר.  לעניין  התפילה  את  ועושה  אותי  שמרומם 
בטעות, אדם יכול להגיע למקום, ולומר "אני מרגיש טוב, אני מרגיש חלק מהעדה 

שמתפללת".

חלק מהעניין הוא שאנשים שאני מתפלל איתם הם שותפים שלי. אז אני לא 
יכול להיות חלק מהם אם אני שונא אותם. אם תתפלל במקום כלשהו ותהיה לך 

תפילה במניין איננה עניין טכני 
של עשרה אנשים בודדים

שמתכנסים בין קירות ואומרים
את אותן המילים <<< תפילה

יחד היא מכפלת אנרגיה, 
נוצרת קהילה בה כל אחד

מעניק ומקבל מודעות,
הרגשה ומנגינה  

 איך 
האחר 
מגביר את 
האישיות 
שלי?

|  הרב עדין אבן ישראל  |
 )שטיינזלץ(



מועקה, מצא מקום אחר שבו אין לך מועקה.

על  דובר שם  צבאית,  תיאוריה  של  עיתון  פעם  זוכר שקראתי  אני 
צנחנים שנופלים באיזה שדה. יכול להיות שצנחן שנופל לא רואה 
לא  אחד  צד. שאף  מכל  חשוף  מרגיש  הוא  ולכן  מסביב  אחד  אף 
שומר עליו. לא משנה כמה אנשים יהיו, כל אחד מרגיש יחיד. אבל 
אם יש ארבעה, והם יודעים שהם יחד, הם הופכים מארבעה בודדים 
ליחידה, שיש לה כל מיני יתרונות. תפילה היא לא בדיוק אותו דבר. 

אבל האדם שנמצא בקבוצה כזו מרגיש אחרת.

שלמות העניין היא שיבואו אנשים, שקשורים אחד לשני ואכפת 
להם אחד מהשני. זה לא אומר שכל אחד צריך לחשוב על כל 

צרותיו של אדם אחר, אבל שתהיה מודעות אחד לשני.

יש לי קרובים בצרפת, באתי לביקור והחליטו להתאסף יחד. 
ישבנו שם, חלק מהנוכחים היו אנשים שפגשתי כמה פעמים, וחלק 

ראיתי אולי רק פעם אחת בחיי, מאיפה נכיר אחד את השני? 

היו  לא  האנשים  מוזר,  דבר  שם  והיה  בריות.  מיני  כל  שם  היו 
לפעמים  קרובה.  משפחה  כמו  הרגישו  אבל  כל־כך,  קרובים 
את  דוברים  ולא  תחום  מאותו  לא  אנחנו  פועלים.  האלה  הדברים 
אותה השפה, ובכל זאת, בפעמים המעטות שיצא לי לראות אותם, 

הייתה שם קירבה ואחדות.

מאותה  כזו, שאנחנו  הרגשה  יש  לפעמים  כנסת,  לבית  בא  כשאני 
משפחה. יש לנו קירבה מעבר להיותנו בני אברהם יצחק ויעקב. זה 
גורם שהתפילה של כל אחד ואחד נעשית תפילה הרבה יותר חזקה.

לפעמים מצרפים כמה בטריות יחד, ואז הן מרוקנות זו את זו. 
עולה.  שלהן  המתח  מסוימת,  בצורה  אותן  מסדרים  אם  אבל 
יעלה.  המתח  מסוימת  בצורה  האנשים  את  אסדר  אם  במניין,  כך 
זה שאנחנו נמצאים ביחד, זה מעלה את המתח הפנימי, אומנם לא 

תמיד באופן שאנחנו רואים.

יש סיפור על הבעל שם טוב, שכשהיה רוצה משהו היה יושב עם 
תלמידיו ואומר להם לשים ידיים אחד על כתף השני, והסמוכים לו 
שמו עליו את ידיהם. בכזה מצב הייתה יכולה כל החבורה להגיע 
למעלות גבוהות יותר. זה לא עשרים או שלושים אנשים שיושבים 

במבודד זה מזה, אלא זו, מה שנקרא – קהילה. 

הנקודה בתפילה היא שאנשים נמצאים ביחד. לפעמים היחד הזה 
הוא חיצוני בלבד - כמו לאסוף עשרה אנשים בעלי תעודות זהות 
עוקבות - מה זה אומר? שום דבר. באיזה מידה נוצר יחד? אני לא 
את  מגביר  האחר  איך  הוא  שלי  הנושא  טובה,  הרגשה  על  מדבר 
של  הרגשה  עם  נשאר  אני  אז  לבדי  נמצא  כשאני  שלי?  האישיות 

ה"בדד ישב מחוץ למחנה".

השם  "בית כנסת" – הוא דבר מעניין. אנחנו לא קוראים לזה "מקדש 
מעט" ואפילו לא "בית תפילה", קוראים לו "בית כנסת". מה זה? 

מקום שבו כל מיני בני ישראל מתכנסים יחד. 

היא  הזכוכית  מגדלת.  זכוכית  באמצעות  אש  להדלקת  דומה  זה 
למוקד,  הופכות  שהן  עד  הבודדות,  הקרניים  את  שמכנס  מכשיר 
של  העניין  עצם  הוא  הזה,  המיקוד  כוח.  הרבה  יש  הזה  ולמוקד 
עומדים  מצורעים  עשרה  באים  הכנסת.  בבית  שעושים  מה 
אם  נוצרת אש?  הזה  היא האם במקום  - השאלה  ומתפללים 
אנשים רוצים לעבוד על זה - יש כל מיני דרכים ליצור את האש, 
כמו לשיר יחד. מפעם לפעם אפשר לראות מה קורה כשהכינוס הזה 

מצרף אנשים, שכל אחד לבדו היה ברייה בודדת, להיות יחד.

לפני הנחת תפילין יש נוסח שאומרים: "לשם ייחוד קודשא בריך 
הוא... ביחודא שלים בשם כל ישראל". נכון שאני מניח תפילין על 
הראש שלי ולא על הראש של מישהו אחר, וגם לא מתפלל בפה של 

מישהו אחר, אבל למרות זאת אני עושה את זה בשם כל ישראל. 

יכול  אני  משפחה,  אם  משפחה.  של  הזה  העניין  על  מדבר  אני 
להרגיש את כולם וגם להרגיש כל אחד בפני עצמו. מאותה סיבה 
עושים מחיצה בין גברים לנשים בבית כנסת. בית הכנסת הוא 
מקום תפילה, אני מתפלל עם אנשים, אכפת לי מאנשים, ובתמצית, 
קורה שם משהו גדול, אנחנו מתחברים יחד, ולכן יש את המחיצה 
שתשים אותנו במקום אחד. כשאין מחיצה, יכולים להיכנס צלילים 

אחרים. 

כשאני עומד בבית כנסת וכל אחד בפני עצמו, זה משמיע צליל אחר, 
לא בהכרח גרוע, אבל הוא מופנה למקום אחר. כשאני מנסה להיות 
עם האחרים, אור באור יחד, אני צריך להיזהר שבתוך היחד הזה לא 
יכנסו דברים אחרים. כשאני נמצא בבית הכנסת, צריכה להיווצר 

איזו מנגינה מהשיר של כולם. אם ייכנס צליל זר ייווצר דיסוננס.
בשיתוף תלמידי תקוע


