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ללא  במשנה  מפורש  כך  בתפילה",  חייבות  "נשים  אבל  יודעים,  כולם  לא 
חולק. לא רק שהן חייבות בתפילה, אלא שחלק נכבד מהלכות תפילה נלמד 

מתפילת אישה, תפילת חנה.

תפילת  ומעלת  ייחודיות  את  מליובאוויטש  הרבי  מאיר  היבטים  משלושה 
האישה: הלב, הביטול וההתעסקות בבית.

הלב זמין
מחשבות ורגשות מצויים הן אצל גברים והן אצל נשים, ו"בינה יתירה ניתנה 

באישה", ולמרות זאת "עבודת הלב" מאפיינת יותר את הנשים.

מעלת השכל היא היותו אובייקטיבי אבל החיסרון הניכר שבו הוא הקרירות 
וחוסר ההתלהבות. מעלת הלב היא החום וההתפעלות המייצרים תוקף גדול 
בנפש. התכונות האלה זמינות יותר לנשים, בעוד הגברים צריכים להתייגע 
רבות בשביל לחשוף רגשות בתפילה ובכלל. עבודה שבלב זו תפילה מחייבת 

את כולם, אבל טבעית לנשים יותר מאשר לגברים. 

הביטול – עצם הקשר
העשה  מצוות  תורה,  מלימוד  וכן  העשה  ממצוות  מחלק  פטורה  אישה 
האינטנסיבית ביותר והממלאת ביותר בתחושת סיפוק. הקשר שלה עם ה' 
הוא ביסודו קשר של "ביטול", קשר עצמי של הנשמה שהיא "חלק אלו־ה 
רואים  אגב,  לכן,  רגע.  בכל  מעשיים  לביטויים  נזקק  שאינו  ממש",  ממעל 
דבר מפליא: את עצם השייכות לעם ישראל קובעת האם בלבד, ואילו את 
ההשלכות הגלויות והמעשיות – האם הילד יהיה כהן, לוי או ישראל – קובע 

האב. 

שיאה של התפילה הוא הביטול. עמידה בדביקות מול ה', יציאה מהעולם 
רוחניים  מהישגים  סיפוק  תחושת  לא  הסולם.  בראש  בשמים,  והימצאות 
מצויה כאן, אלא התכללות בה'. עצם השייכות וההתבטלות לה', שהן שיאה 

של התפילה, קרובה יותר לנשים מאשר לגברים. 

גשמיות בנפשיות
הגשמיים  הצרכים  בקשת  אבל  צרכיו",  "בקשת  הוא  בתפילה  מהותי  חלק 
צריכה להיות במטרה וכוונה רוחנית תוך שפיכת הנפש. אצל אישה שפיכת 
יותר.  קלים  אלו  בעניינים  ה'  עם  והדיבור  הגשמיות  על  שבבקשות  הנפש 
הרוחניות והגשמיות שלה מאוחדות יותר מאצל הגבר וגם בעניינים גשמיים 

היא מרגישה את ה'. 

היו  ואשתו  המעגל,  חוני  של  נכדו  חלקיה,  שאבא  מובא  כד.(  )מכות  בגמרא 

צדיקים. היה פעם צורך לגשם ושניהם התפללו, אבל תפילת האישה התקבלה 
לפני תפילת בעלה. הסיבה לכך הייתה שבעוד אבא חלקיה נתן לעניים כסף, 

אשתו היה נותנת להם מהאוכל אותו הכינה.

בדברים  עוסקת  האישה  שמסביב,  מה  ובכל  בגדולות  עוסק  הבעל  בעוד 
היא  אבל  לפרנס  בעיקר  אמור  הוא  ה"גשמיות".  של  התכל'ס  עם  עצמם, 
מכינה את האוכל. הוא חייב ללמד את הבנים תורה )ובדרך כלל מקיים זאת 
על ידי ששולח אותם למורה טוב...( אבל היא נמצאת אתם רוב הזמן ומחנכת 
בהנהגות טובות, בדיבור נקי וביישום הרעיונות אותם לומדים בבית המדרש. 
היא חושבת על כל הפרטים של הבית, הבית הגשמי שהוא בעצם הבית לה', 

דירה לה' בתחתונים.

ולכן כשצריך "גשמי ברכה" לבית אז תפילתה מתקבל מהר יותר. כי האישה 
היא "עקרת הבית", היסוד של בית ישראל.  

תכל'ס, לנשים קל יותר
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איך שומרים על העיניים ונשארים נורמליים?

שאלה:

לא רק העיניים
הרב אורי גמסון

מרצה לחסידות

לדעת  דווקא  מעניין  אותי 
על  לשמור  שלא  אפשר  איך 
שפוי.  ולהישאר  העיניים 
הרב  מהמשפיע  פעם  שמעתי 
בשם  שאמר  שליט"א  דייטש 
הראשונים  חסידים  כי  אביו, 
לא היו מסתכלים סתם כך דרך החלון, מכיוון 
שעצם ההסתכלות דרך החלון פירושה "אני 
פנוי לראות כל מה שיזדמן", והם אמרו 'לא' 

באל"ף רבתי לגישה כזו.

אם השמירה מתחילה רק מהעיניים זו באמת 
יכולה להיות בעיה. אבל אם שמירת העיניים 
אני  שאומרת:  חיים,  דרך  של  תוצאה  היא 
אני  בחיים,  מונח  אני  איפה  לעצמי  מגדיר 
בוחר במה אני מסתכל ובמה לא, ובקיצור: 
אני מנהל את החיים ולא הם מנהלים אותי, 
מוציאה  איננה  העיניים  רק ששמירת  לא  אז 
עליה,  שומרת  היא  אדרבה,  אלא  משפיות 
מכיוון שאני לא מבלבל את הראש שלי עם 
אלף ואחד נתונים שהם לא רלוונטיים לחיים 

שלי.

נכון, זה לא דבר קל ובפרט בזמנים מסוימים 
שנסתכל  מידה  באותה  אבל  השנה.  בעונות 
בכסף,  משופע  שאינו  אדם  על  בתימהון 
וממלא את ביתו בכל מיני מוצרים מיותרים, 
חייב  ממש  והיה  ליד  'עבר  שהוא  בגלל  רק 
לקנות', כך אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו 
כל פעם שאחנו עוברים ו'קונים' את הלוקשים 
שמנסה למכור לנו היצר הרע. ממלאים איתם 
את הראש, ואחר כך שוברים את הראש איך 

להיפטר מהם.

נגדיר לעצמנו מה אנחנו עושים בעולם הזה 
מה  את  לעשות  בשביל  זקוקים  אנו  ולמה 
שאנחנו צריכים לעשות, ודברים יהפכו קצת 

להיות יותר פשוטים.

לא נורמליים 
הרב ארלה הראל

ראש ישיבת 'לב חדש', שילה

ראשית כל נא הרשו לי לכפור 
שצריך  אמר  מי   - בעיקר 
אנו  נורמליים?!  להישאר 
נורמלי,  לא  בעולם  מצויים 
ניבטת  והזימה  הפריצות  בו 
מכל פינה ופינה, בקנה מידה 
דווקא  אולי  מעולם.  כדוגמתו  היה  שלא 
קצת  להתנהג  לצערנו,  צריך,  כך,  בשל 
כן, לצמצם את שעות  נורמלי?  לא  באופן 
לא  ולהקפיד  ברחובות   שלנו  השוטטות 
הצניעות  בהם  למעיינות  אפילו  להתקרב 
כואב,  בצעד  למשל,  אני,  מוקפדת.  איננה 
שאינן  טרמפיסטיות  לקחת  הפסקתי 
לבושות בצניעות. וכי אין גבול לחוצפה? 
הרוצה להסתובב כך ברחוב, אין ביכולתי 
לכפותה )למרות שזו וודאי הטרדה מינית(; 
לי,  אסור  ואף  חייב,  אינני  שלי  לרכב  אך 

להעלות את מי שאינה מכבדת אותי.

לברוח  אפשר  אי  זאת,  כל  למרות  אך 
כדי  זאת  לגמרי. מה עושים בכל  מהעולם 
לא לתת לזוהמה הזו לפעפע בתוכנו? תורת 
מגרש  האור  שרק  אותנו  לימדה  החסידות 
את החושך. כבר הרמב"ם הדריכנו שהדרך 
עבירה  מהרהורי  להימנע  ביותר  הטובה 
שהיא  תורה,  לדברי  מחשבתו  "יסיע  היא 
אילת אהבים ויעלת חן", כלשונו בהלכות 
צריכים  ואנו  יט(,  )כא,  ביאה  איסורי 
 – שבקדושה  דבר  לכל  גם  זאת  להרחיב 
את  המרומם  דבר  וכל  טהור  ניגון  שמיעת 
בכלי  להשתמש  אפשר  האדם.  של  נפשו 
להעלות   – לטובה  הסלולריים  המשחית 
געגוע  המעוררים  מתוקים  שירים  עליהם 
אל ה' יתברך, ופשוט לשמוע אותם כל עת 
שמצויים בסביבה לא טהורה. ניגון טוב, או 
פיסקה באורות התשובה ובתניא, מסוגלים 
רק  כשהוא  רעות.  מחשבות  הרבה  לסלק 
שומע ניגון מתקרב אליו, היצר הרע תופס 

את הרגליים, מקפל את הזנב ובורח!

העין רואה, הלב בוער והשפתיים 
מדובבות

פרץ איינהורן
ר"מ במכינה הקדם צבאית 'עצם', נווה

פשוט להתפלל!
פשוט לדבר עם השם יתברך!

כל היום! כל הזמן!
הלוואי יתפלל האדם כל היום כולו.

של  דור  דמשיחא,  עקבתא  של  דור  השם,  ברוך 
גאולה.

זה כנגד זה עשה אלוקים.
כעוצמת הנסיונות, כך עוצמת הכיסופים להשם יתברך.

הלב בוער והשפתיים מדובבות:
ריבונו של עולם, אני רוצה עיניים טהורות, אני רוצה פה טהור, 
אוזניים טהורות, לב טהור. אני רוצה חיים טהורים, אני רוצה 
לזכות באישה טהורה, להקים בית טהור ולגדל ילדים טהורים.

מכיר  אני  אסורים.  במראות  לפניך  ופשעתי  עוויתי  חטאתי, 
על  ומקבל  ליבי  מכל  מתחרט  בפי,  לפניך  מתוודה  בחטאיי, 
עצמי לא לחזור על כך בעתיד ומתחנן לפניך שתעזור לי, כי 

אם לא תעזור לי - פשוט איני יכול!

שכשעושים  אותנו  מלמדת  ביומא  הגמרא  שבשמים,  אבי 
תשובה מאהבה זדונות הופכים לזכויות.

קדושים,  ישראל  את  אוהב  הקדושה,  תורתך  את  אוהב  אני 
אוהב תלמידי חכמים, אוהב ללמוד, אוהב לעשות חסד ואוהב 
מאוד להתפלל לפניך. אני שונא ליפול, אני שונא טומאה, אני 
שונא לשון הרע, אני שונא חוסר צניעות, אני שונא להרגיש 
קטן, אני שונא להיות עם חברים שמרחיקים אותי ממך יתברך.

אני עושה תשובה מאהבה – כולי זכויות!

תשובה  שבעלי  במקום  אותנו:  מלמדים  הקדושים  חז"ל 
עומדים - צדיקים גמורים אינם עומדים!

ואני בעל תשובה, עכשיו, ברגע זה.

אלפי  אלף  כמו  היא  שלנו,  בדור  קטנה  והצלחה  שמירה  כל 
הצלחות בדורות קודמים.

אני מקבל על עצמי עכשיו: להפסיק להתחזק לבד! אני רוצה 
כל  כמוני  ומתפללים  שמשתוקקים  אחרים  עם  גם  להתחזק 

היום.
רוצה להצטרף לחבורת קודש? שלח לי הודעה.

בברכת שבת שלום ובאהבה רבה. אחיך הקטן, פרץ: 054-2127666
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 נסיעת ח"י אלול
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מסע א'
מסוגל לזיווג

מסע ב'



הרב יונתן זקס

מילה זו מילה

כאן,  אלה  של  מקומם  מה  ושבועות.  נדרים  בדיני  פותחת  השבוע  פרשת 
לקראת סוף ספר במדבר, כשבני ישראל עומדים על סף סיום מסעם אל הארץ 

המובטחת?

לעשות  התחייבויות  הן  אלו  במילים.  שנוצרו  חובות  הם  ושבועות  נדרים 
קושרים,  מחייבים,  והנדר  השבועה  משהו.  מלעשות  להימנע  או  משהו 

אוסרים אליהם את האדם. זו עיקר משמעותה של המילה איָסר. 

לשבועות ולנדרים יש קדושה, ואם רוצים לבטלם יש לפעול על פי הוראות 
וכללים. אדם אינו יכול לבטל אותם בעצמו. יחסה של היהדות להתחייבות 
נקבע  נדרי",  "כל  הנדרים,  התרת  מנוהלי  שאחד  עד  כך,  כל  רציני  בדיבור 

למועד הקדוש ביותר בשנה, כניסת יום הכיפורים.

בני ישראל מתקרבים לארץ. הם עומדים לבנות חברה מטיפוס חדש וחסר 
שלטון  לאלוקיו.  העם  בין  ברית  על  המיוסדת  חופשית  חברה  תקדים. 
נאמנותם של אנשים  הזרוע אלא בכוח  כזו לא בכוח  יישמר בחברה  החוק 
הן  המילים  ברית,  חברת  כזו,  בחברה  שלהם.  המוסריות  להתחייבויות 
קדושות. עיקרון קדושתו של הדיבור עומד בלב היהדות, באשר היא קוד של 

חופש קולקטיבי, חוקה של חירות. 

הדבר דורש הסבר. כל חברה צריכה חוקים. בלעדיהם היא תשקע באנרכיה. 
אנשים נשמעים לחוקים משלוש סיבות. הראשונה: הם מפחדים מפני עונש. 
הסיבה  החוקים.  למילוי  העיקרית  הסיבה  זוהי  כוח,  על  המבוססת  בחברה 
השנייה היא שכדאי לשמור חוק. סיבה זו מאפיינת את החברה המבוססת על 
התועלת האישית. בשתי סיבות אלו יש חסרונות. הכוח משחית. כך, לפעמים, 

גם בקשת התועלת האישית. כי כאשר אנשים דואגים לעצמם ולא לאחרים, 
מקומם  את  מפנים  והחמלה  הצדק  סובלים.  והאחרים  פורחים  המצליחים 

לחמדנות ולניצול. 

נשמעים  אנשים  חוק.  לשמור  שלישית  סיבה  שלישית,  דרך  מציגה  התורה 
בחברה  קורה  כך  החופשי.  מרצונם  זאת  לעשות  החליטו  מפני שהם  לחוק 
מחויבות  על  אלא  האישית  התועלת  על בקשת  ולא  כוח  על  לא  המבוססת 
מוסרית וולונטרית. התורה היא סיפור מסעם של בני ישראל אל רעיון רדיקלי 

וייחודי זה: אל הפוליטיקה של הברית. 

אירוני הוא שדווקא אחד ממבקריה הגדולים של היהדות, פרידריך ניטשה, 
הבסיס  היא  במילים  עצמם  את  לכבול  אנשים  של  יכולתם  כי  שזיהה  הוא 
למוסר ולחופש של האדם. הנה כך הוא אומר בספרו 'לגנאלוגיה של המוסר':  

ל חיה שביכולתה להבטיח – האם לא זהו התפקיד הפרדוקסלי  לַגּדֵ
שהטבע הציב לעצמו ביחס לאדם? האם לא זו הבעיה בה"א הידיעה, 

הנודעת מן האדם? 

ה'הומו ספיינס' נבדל מיתר בעלי החיים בשימושו בשפה. הדבר ידוע היטב. 
אך ניטשה מזכיר לנו שזה לא הכול. אנו משתמשים בשפה בדרכים שונות. 
אנו משתמשים בה, ראשית, כדי לתאר, לתקשר, למיין ולהסביר. השפה היא, 
במובן זה, סוג של תמונת מציאות, תרגום שלה למערכת של סימנים, סמלים 
ודימויים. אולם אפשר גם להשתמש בשפה בצורה אחרת לגמרי: לא לתאר, 
למשל  הם  כאלה  בעתיד.  מסוימת  התנהגות  לצורת  עצמנו  את  לחייב  אלא 
דברי החתן לכלתו בחופה, "הרי את מקודשת לי...". הוא אינו מתאר חתונה; 

הוא מתחתן. בפילוסופיה בת זמננו הדבר נקרא "מבע פרפורמטיבי". 

ניטשה הבין כמה יסודי הדבר בחיי האדם. כדי שאדם ישיג שליטה על עתידו, 
הוא אומר בהמשך לדברים שציטטנו לעיל, עליו לדעת להבדיל בין המקרי 
בר־ בר־תדירות,  "בר־חישוב,  תחילה  להיעשות  עליו  כך  ולשם  למתוכנן; 

כורח, אף לגבי עצמו, לגבי הצטיירותו בעיני עצמו, על מנת שיוכל על דרך 
שעושה זאת כל מבטיח; להיות 'הָערב של עצמו' להיותו בר־עתיד".  

כשאנחנו כובלים את עצמנו במילים אנחנו משתמשים בשפה לא כדי לתאר 
והיצרים  הדחפים  של  הכאוס  מתוך  סדור  עתיד  ליצור  ליצור:  כדי  אלא 
האנושיים. המייחד את האדם איננו רק השימוש בשפה. הרי גם לבעלי חיים 
הדבורים  אפילו  יש.  לפרימאטים  שפה.  יש  לדולפינים  שפות.  יש  אחרים 
ריקודים.  של  מורכבת  מערכת  באמצעות  מידע  לזו  זו  מעבירות  הקטנות 
המייחד את האדם הוא השימוש בשפה לצורך התחייבות להתנהגות עתידית 
שלו – ויכולת זו היא הבסיס ליצירת הדדיות ואמון בין בני אדם. אחת מצורות 
ההתחייבות הללו היא ההבטחה. סוג אחר הוא הנישואים. סוג שלישי, ייחודי 
ליהדות, הוא הבנת החברה כברית, כמערכת של הבטחות המחייבות את שני 

הצדדים, בין עם ישראל לאלוקיו.

הקדוש ברוך הוא השתמש במילים כדי לברוא את העולם הטבעי ואילו אנחנו 
משתמשים במילים כדי לברוא עולם חברתי. התורה אומרת לנו שהמילים 
בוראות משום שהמילים הן קדושות; כלומר, מפני שהן מחייבות. כשמילים 
יוצרות אמון. האמון הוא לחברה מה שהחוקיות היא לטבע:  מחייבות, הן 

הבסיס לסדר, היפוכו של התוהו.

אם האמון נשבר, היחסים החברתיים מתמוטטים, ואז החברה נעשית תלויה 
לגמרי ברשויות אכיפת החוק או באמצעים כוחניים אחרים. כאשר השימוש 

בכוח שכיח, החברה אינה חופשית עוד. 

הנה לנו הטעם למיקומה של פרשיית הנדרים והשבועות בסוף ספר במדבר: 
יבנו חברה  סף המקום שבו  על  הקודש,  ארץ  סף  על  העומדים  ישראל  בני 

חופשית, צריכים תזכורת לקדושתם של הנדרים והשבועות.

הפיתוי להפר את מוצא פינו הוא לפעמים אדיר. לכן כה חשובה היא האמונה 
באלוקים – אלוקים היודע כל מה שאנחנו חושבים, אומרים ועושים, ורואה 
בנו אחראים לקיום התחייבויותינו. אבי הליברליזם ומייסד משנת הסובלנות, 
שייראה  ככל  מוזר   – סבר  השבע־עשרה,  במאה  באנגליה  שפעל  לוק,  ג'ון 
– שאין לתת אזרחות לאתאיסטים, מפני שמי שאינו  זמננו  בן  בעיני  הדבר 

מאמין באלוקים אי אפשר לבטוח בו שיכבד את מוצא פיו. 

חברה חופשית תלויה באמון. אמון תלוי במילוי התחייבויות. בדרך זו הולכים 
יוצרות  מילים  מציאות.  לחולל  כדי  בשפה  שהשתמש  ה',  בדרכי  אדם  בני 
מחויבות מוסרית, ומחויבות מוסרית, הנשמרת מתוך אחריות ואמונים, יוצרת 
אפשרות לחברה חופשית. עשו אפוא תמיד את אשר הצהרתם שתעשו. אם 

לא נשמור את מוצא פינו, סופנו שנאבד את החופש שלנו. 

פרשת מטות

התכנסות וכיבוד קל  19:30
תפילת מנחה  

חבורות לימוד:  20:00-20:45
הרב יוסי פרומן - תורה והחופש הגדול  

הרב שוקי מאירסון - הלכות שבת  
הרב שוקי פרידמן - תפילה בחוסר סבלנות  

סיום מסכת ואתנחתא מוזיקלית - תלמידי הישיבה

חבורות לימוד:  21:00-21:45
הרב אבי בלידשטיין -    

בין קריאה למקרא, בין אוריינות לאורייתא.
הרב דניאל ביג'ל - איך לומדים דף יומי?  
הרב אריאל הולנד - הכרעות הלכתיות   

אתנחתא מוזיקלית - תלמידי הישיבה

הרב מיכל פאלק  22:00 
היכרות עם ישיבת תקוע תשע"ו-תשע"ז  

דוד שמחון - דבר ועד הבוגרים - שותפות קבע  

הרב עדין אבן ישראל )שטינזלץ(   22:15
שיחה מרכזית:    

בשביל מה בעל בית צריך ישיבה?  
סיום  22:45

 בית המדרש יהיה פתוח כל הערב לחברותות, 

לפטפוטים, לקפה, מאפה וללימוד תורה. 

הציבור הרחב, בוגרים, תושבי תקוע, תלמידים, 
גברים ונשים - מוזמנים מאוד

התורה
והחיים 
שלנו
 ערב לימוד 
בישיבת תקוע

ועד בוגרי ישיבת תקוע מזמין 
את הציבור הרחב ללמוד 
מתורתה של תקוע ולהפוך 
 לשותף בבית המדרש. 
ימי בין המיצרים הם הזדמנות 
להרהר במה שחשוב לנו ובמה 
שחסר לנו. בערב נעסוק יחד 
ביכולת לחיות עם קשר לתורה 
גם מחוץ לבית המדרש. 

 יום רביעי
כ"ח תמוז 
 תשע"ו
3/8/16



שלושת השבועות זו הפגרה של המוזיקאים. אין 
בנו צורך. "תנוח קצת" אמרתי לעצמי, "תרגיש 

את החסר".
תרגיש כמו... מאפיה בשבוע של פסח, או כמו 

שמרגיש בית הקבע שלך בסוכות.

בבוקר אחד של בין המצרים ניגשתי אחרי התפילה 
ביקשתי  קרליבך.  ידעתי שהיה מחסידי  אל שכן. 
שיספר לי דבר ששמע ממנו אישית אודות הנגינה 

והמוזיקה. 
חשבתי שישיר לי ניגון, אך הוא נעמד וכך סיפר 

בשם ר' שלמה: 
רבי אחד נפש בוינה עם חסידיו. היו אלו ימי הקיץ 

והגיעו ימי בין המצרים. יום אחד נעלם הרבי.
חיפשוהו בכל מקום ולא מצאוהו.

אנשי וינה מנהג יש להם בקיץ. באים לגינות העיר 
ומאזינים לתזמורת המנגנת תחת כיפת השמים.

והנה, אחרי חיפושים רבים גילו החסידים את הרבי 
ובעיניו  לניגון  מאזין  לעץ,  מתחת  בצד  לו  יושב 

דמעות. מתייפח הוא ובוכה בדד על החורבן.
 

תמהתי  גם  אך  הסיפור  אותו  לבי  את  הרעיד 
במקצת. 

הגויים?  ניגוני  שמע  למה  הרבי?  נעלם  למה 
מוזיקה,  שמע  לא  בוודאי  השנה  כל  והבנתי. 
ושמע  בדרכו  הלך  הוינאים.  של  זו  לא  בוודאי 
מנגינת  משהו  הרגיש  ונעצר.  הצלילים  אותם 
הלויים במקדש, הרגיש את מה שחסר. נעצר ולא 
יכול היה להמשיך בדרכו. לכאוב את הגעגועים 

למה שאנחנו כוספים.

כמה  לפני  לספר, אבל  לי  נכון  אם  יודע  לא  אני 
נפצע  שוקי  חולים.  בבית  לנגן  הלכתי  ימים 
וכולו  במהלך חיסול מחבל. איבד אחת מעיניו, 
סכין  במתנה.  קיבל  חייו  את  והודיה.  אמונה 

המחבל השאירה צלקת ברגל.
שרנו ניגונים, ביניהם גם "קטונתי מכל החסדים" 

של אחי יונתן. 
פתאום אמר לי: "אהרן, אני מרגיש דמעה. כמה 

מוזר, דווקא מהעין שכבר אין לי".
אותה העין החסרה, עדיין דומעת.

בימים אלה, 
שנזכה ללב שומע, עין דומעת ועין מתגעגעת. 

ואם קשה לנו להתגעגע לשלמות הזאת שהיתה,
אפשר גם להתגעגע לגעגוע. לכסוף לכיסופים.

אחרי חיפושים 
רבים גילו החסידים את 

 הרבי יושב לו 
    בצד מתחת לעץ, 

מאזין לניגון ובעיניו 
דמעות. מתייפח הוא 

 ובוכה בדד 
    על החורבן

אהרן רזאלאישית

עיני עיני יורדה דמעה

שייערך ביום חמישי ז' אב התשע"ו
באולם אורנים, בבנייני האומה בירושלים

ציבור הרמי"ם והמחנכים
מוזמן להשתתף 

בערב עיון 
והתוועדות 

בנושא:

חינוך לאור
תורת

החסידות 

בתוכנית:
16:30 - התכנסות ותפילת מנחה

17:00 -  הרב דוד דודקביץ'
ראש הישיבה ורב הישוב יצהר

בניית חוסן נפשי אל מול אתגרי דורנו

18:00 -  הרב דב מנחם דוברוסקין
ר"מ בישיבת תומכי תמימים מגדל העמק
חינוך לתפילה במציאות עכשווית

19:00 -  הרב מיכי יוספי
התמודדויות חינוכיות בעולמו של בן 

ישיבה תיכונית

20:00 - תפילת ערבית

20:15 -  סעודה והתוועדות עם המשפיע הרב 
שניאור זלמן גופין

לרמי"ם ומחנכים בלבד.
הרשמה מראש חובה (ללא תשלום)

לפרטים והרשמה: 054-6761353 (איל)

משתתףלכל מתנה ספר 



לפני כמעט עשור הגעתי אל אדם שעסק בשידוכים. כשהוא שאל 
אותי מה אני מחפשת, עניתי רק שאני רוצה מישהו עם אופי חזק, 
לי:  אמר  ואז  חשב,  השתתק,  הוא  פנימית.  מעבודה  נבהל  שלא 
הקישוטים  את  החמאה,  ואת  הדבש  את  מבקשות  בנות  "הרבה 
מסביב. שבן הזוג יעסוק בתחום מסוים, שינגן, שילמד בישיבה 
מסוימת ולא אחרת. את ביקשת את הלחם. את הדבר שהוא יסודי 
ובסיסי. ואני בכלל לא בטוח שאני יכול לשדך לך. אני חייב להיות 

כאן מדויק מאוד".

והוא באמת לא הציע לי אף אחד, עד עצם היום הזה. אחרי כמה 
ואמר  זכר,  הוא  להזכיר את עצמי, אבל  כדי  חודשים התקשרתי 
לי.  יוכל להתאים  שעדיין לא מצא מישהו שהוא חושב שממש 
נטשתי את התקווה שאולי משם תבוא הישועה. מה, הוא לא יכול 
שנים,  של  נתק  אחרי  כחודש,  לפני  מישהו?...  סתם  לי  להכיר 
התייעצתי איתו בקשר להצעה מסוימת. הייתי בטוחה שלא יזכור 
אותי, אבל הוא זכר בדיוק את המאפיינים שלי, על אף שאני עצמי 
עצתו,  נגזרה  גם  ומשם  השנים,  לאורך  רבות  תהפוכות  עברתי 

שהועילה לי.

ממדבר – מתנה
הסיבה שאני מלאה אתכם כאן בסיפורי דייטים היא מפני שהנפש 
לימוד  לי  וכאן היה  היא לא דבר פרטי, בטח כשמנסים ללמוד, 
גדול. אחרי אותה התייעצות ישבתי וחשבתי עם עצמי, והחלטתי 
לתת לאדם הזה לברך בחופה שלי, בעזרת ה'. אפס ההצעות שלו 
מתוך דיוק – יקרות לי יותר מאלפי הצעות של "תנסי, מקסימום". 
יותר ממני. כל כך  ודייק בשבילי הרבה  הוא ביקש לדייק איתי, 
הרבה פעמים הייתי קרובה להשלכת כל מאפייני האישיות שלי, 
נטישת כל הצרכים שלי, כל הייחודיות שבה אני מופיעה בעולם, 
רק בשביל להתאים למישהו אחר. כל כך נוח להתאמץ ולהשתדל 
לעצור  במקום  קדימה,  אינסופית  בריצה  הכוחות  את  ולכלות 
ניסיתי כמה וכמה  להתבונן האם אני בכלל בכיוון. בקלות דעת 
פעמים לוותר על עצמי לגמרי, לשייף את הזיזים והבליטות כדי 
של  שיוף,  של  עבודה  היא  שזוגיות  היטב  יודעת  אני  להתאים. 
דיוק, של ויתור והתמסרות )תתפלאו, מגלים את זה כבר בעולם 
תעצומות  כל  של  טוטאלי  באופן  השלכה  אבל  הדייטים...(, 
הנפש רק מפני המחשבה שכאדם ניטרלי עם עמדות פושרות ולא 
מהר  להתחתן  וממילא  אופציות  ליותר  להתאים  אוכל  ייחודיות 

יותר – היא הרסנית.

האדם  של  העולם  את  ללבוש  יותר  קל  לי  היה  קרובות  לעיתים 
עם  להשלים  אני,  להיות  שלי,  במקום  לעמוד  מאשר  שמולי, 
יותר קבלה  דרשו הרבה  חוזקותיי שלפעמים  עם  וגם  חולשותיי 
פעם  שהתאכזבתי  אחרי  עשור  כמעט  החולשות.  מאשר  עצמית 
מי  כל אחד, קלטתי: אבל  לי  לא מציע  אחרי פעם שאותו אדם 
רוצה כל אחד? ריבונו של עולם, מי רוצה? הוא עשה לי שירות 
עצום, הרבה יותר מכל הצעה. התובנה הזו נתנה לי מים במדבר 
היותר  מהסיפורים  אחד  שהיא  אומר  אם  אגזים  לא  האינסופי, 
מכוננים בשבילי בכל התקופה הזו. כולנו מנסים לחשוב חיובי כל 
היום, וכשמגיע "לא" – אנחנו נופלים. אבל אנחנו צריכים לחשוב 
גם קצת "לא", כי הדרך שלנו עוברת גם בשערים סגורים, שערי 

רחמים שנדמים בעינינו כמבוי סתום, אבל הוא־הוא הפתח. 

רב שבענו בוז
המבוי  ה"לא",  ימי  על  המצרים.  בין  ימי  על  מלדבר  קטונתי 
הסתום. לתחושתנו, רב שבענו בוז. הנחמה היחידה בעיניי היא 
ממה  יותר  הרבה  איתנו  מדייק  עולם  של  שריבונו  לי  שברור 
היחיד  תפקידנו  בידיו.  הרחמים  בידיו,  הזמן  מסוגלים.  שאנחנו 
הוא לעמוד מול השער ולא לוותר על הרצון שייפתח. להצליח 
לשמור בתוכנו עוד מיליגרם או שניים של כוח בשביל הרגע שבו 

סוף סוף נוכל לעשות את הצעד ולהיכנס.

שערי רחמים

אלומה לב

דע את יכולותיך
המונח "עבודה" נתפס לרוב כמאמץ מעייף למען מטרה גבוהה 

שמחייבת אותנו לצאת מעצמנו ולהתגייס. 

אז זהו, שלא. מסתבר שהצלחה מתחילה דווקא כשאני מנצל את 
טוב  אני  בהם  במקומות  ועובד  עולם  בורא  לי  המתנות שהעניק 

באופן טבעי, ללא טרחה מיוחדת וללא מאמץ מתיש. 

שיש".  מה  עם  "לעבוד  הוא  המודרני  הניהול  מעקרונות  אחד 
האנושי  מההון  המקסימום  את  לנצל  יודע  המצליח  המנהל 
הקיים. מנהל טוב מכיר את תכונות כל עובד ופועל במפעל ודואג 
שיתעסק בתחום העולה בקנה אחד עם יכולותיו וכישרונותיו. כך 

גדלים סיכוייו של המפעל לשגשג.

יכולות  ולרכוש  מעצמך  לצאת  צריך  שאינך  שאומר  העיקרון 
רק ברמת התוצאה  לא  נכון  להצליח,  כדי  לך  הזרות  ומיומנויות 
ַמִים  ָ אלא גם מבחינה רוחנית ונפשית. בתורה כבר נאמר: "לֹא ַבּשׁ
ְמֹאד,  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  ּכִ ַמְיָמה...  ָ ַהּשׁ נּו  ּלָ ַיֲעֶלה  ִמי  ִהוא ֵלאֹמר, 
ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו". הקדוש ברוך הוא ברחמיו נתן לכל אחד  ּבְ
ובטבעו  בנפשו  אליו  השייך  התחום  ואת  שלו  העבודה  כלי  את 
הפנימי. אדם שיעבוד עם כישרונותיו שלו, לא רק שיהיה אפקטיבי 
ומצליח הרבה יותר בטווח הארוך, אלא יהיה גם מאושר, מסופק 

ועם תחושה שהוא מתואם עם הייעוד והשליחות המדויקים לו.

עד כמה שיישמע הדבר מוזר, רובנו לא יודעים במדויק את מדרג 
ניכרת  תופעה  ישנה  והחופש,  הבחירה  דור  בדורנו,  יכולותינו. 
של החלפה בלתי פוסקת של משרות ועבודות. מחקרים מראים 
עשור.  בכל  עבודה  מחליף  כיום  עובד  כל  סטטיסטי  שבממוצע 
אחת העבודות הראשונות שכל מאמן עושה עם מאומן היא לאתר 
יחד אתו מהם יכולותיו, מהם הדברים שהוא אוהב ועושה טוב, 
ומדויק לבחון באיזו מידה הוא פועל  ולאחר מכן בתהליך עדין 
באזור כישרונותיו ואם לא – מה עליו לעשות כדי שזה יקרה. ברוב 
אין צורך במעבר עבודה או שינוי תחום אלא בהכנסת  המקרים 
אלמנטים מתחום האהוב עליו. ככל שהמאמן מקצועי יותר – כך 
זולתו,  של  המדויקת  הנפש  סגולת  את  דיוק  ביתר  לאבחן  יוכל 

ולסייע לו להצליח ולשמוח בחלקו שלו.

הוא  בעברו  מובטל.  שהוא  שנה  כבר  מתוסכל.  אלי  בא  אוהד 
למד חינוך, אך סבל מבעיות משמעת בכיתה. כשהעמקנו ראינו 
שתכונתו הראשונה במעלה היא רגישות, ועז רצונו לתרום לעולם 
לשלב  רצונו  מטרה:  ממוקד  היה  הוא  התהליך  בסוף  רגישות. 
של  קטנה  בכיתה  כמחנך  התקבל  הוא  טיפול.  עם  פרטני  חינוך 

חינוך מיוחד ובמקביל החל ללמוד מקצוע טיפולי.

אז מה עושים תכל'ס? 
עם  שב  פעילות,  יום  כל  בסוף  ראשוני":  עצמי  "איבחון  תרגיל 
הצלחות  חמש  רשום  הראשונה  בעמודה  טבלה.  וערוך  עצמך 
בעמודה  החולף,  ביום  ביותר(  הקטנות  )גם  שלך  מרכזיות 
השמאלית רשום מהן התכונות/היכולות/החוזקות שיש לך באופן 
טבעי ושגרמו את ההצלחה. כעבור שבוע התבונן ברשימה. חמש 
התכונות החוזרות על עצמן בהקשרים שונים הן תכונותיך. בדוק 

באיזו מידה אתה משתמש בהן בחייך ובעבודתך.

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 10: בחייך!

ransarid1@gmail.com



מכון משיבת נפש מכשירה
מכוונות בתורת הנפש 

היהודית ומנגישה את דרך 
עבודת הנפש שמתווה התורה 
אל הצד המעשי ביותר בחיים, 

מתוך רצון לזכות את כל עם 
ישראל באשר הם.

הרב דניאל סטבסקי
נשיא המכון

ר‘ הראל חצרוני
מייסד, מרצה ומנהל המכון

מרצים:
גב‘ שירה סלע | גב‘ פרחיה אפטר 

הרבנית סגולה מלט | דיצה אור
גב‘ אורה חצרוני  | שירלי לויטה 

זיו יחזקאלי | שבות אפשטיין

תורת ה’ תמימה

זו לא סיסמא!

משיבת
נפש

בעמיאח“ה

הכשרה למכוונות בתורת הנפשנפשמשיבת

הדרך להגיע לנפש מיושבת 
היא על-ידי תורתו של הקב“ה 

בשלמותּה בתמימותּה ללא כל השפעות זרות 

www.meshivatnefesh.com
 machonmeshivatnefesh@gmail.com

בפייסבוק: משיבת נפש - הכשרה למכוונות רוחניות

החלה ההרשמה לשנה”ל תשע”ז
לפרטים

מלי סגל 050-7389759
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הלימודים הינם תלת-שנתיים 
ומתקיימים בירושלים

בימי שני בערב או בימי רביעי בבוקר

“אין מילים להודות על הבהירות שקיבלתי 
ועל הכלים המעשיים.

אשרינו שזכינו במשיבת נפש... 
שבאמת משיבה את הנפש למקום הבריא והאמיתי שלה.“

- רחלי גוטליב מחזור ד’

במהלך שלוש שנים 
מתעמקים בפתרונות לבעיות 

הנפש מהשורש, 
כגון: דכאונות, חרדות, סמים, 

התמכרויות למיניהן ועוד... 
כמו כן, חיזוק הנשמה וגילוי 

כוחותיה בפועל בחיי המעשה.

בהכוונת



ענבל וייס

הרב והארכיטקט שמואל בלזם לא רק מתפלל 
לבניין בית המקדש, אלא גם יושב שנים ארוכות 
ליד שולחן השרטוטים ומתכנן פתרונות טכניים 
מודרניים למזבח העולה ולאקוסטיקה של שירת 
 הלויים • מודל המקדש הממוחשב שהכין כמעט

הגיע לוותיקן, כמעט

אביאל הלוי

השיר נ את  מכיר  שאיננו  מי  שאין  דמה 
הנגר,  על  טהרלב  יורם  של  המפורסם 
הכסא  הכנת  על  שעמלים  והבנאי  הסנדלר 
לרגלי  הנעליים  תפירת  ועל  הנביא  לאליהו 
הריאיון  אחרי  ארוכות  שעות  במשך  המבשר. 
שנזכרתי  עד  בראשי,  עלומה  מנגינה  הזדמזמה 
בלזם,  הרב  של  סיפורו  כי  והבנתי  במקורה 
על  ארוכות  שנים  שעמל  ירושלמי  ארכיטקט 
תכניות אדריכליות לבית המקדש, יכול להיות בית 

נוסף לשיר הכיסופים האהוב.  

הרב שמואל בלזם, אדריכל מוכר וממקימי הגרעין 
התורני בפסגת זאב, הוא גם כבר איש לא לגמרי 
צעיר שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר וגם בכל 
רחבי הארץ. הוא מכיר כמעט כל רחוב ושכונה, 

הוא בונה את הארץ כבר שלושים שנה. 

מכן  ולאחר  חנה,  בפרדס  במדרשיה  "למדתי 
מאיר  יששכר  הרב  של  בנתיבות  עזתה  בישיבת 
יצאתי  בנח"ל המוצנח  צבאי  זצ"ל. אחרי שירות 
שלא  לומר  אפשר  בטכניון.  אדריכלות  ללימודי 
ראיתי  "אבל  מחייך.  הוא  גרוע",  סטודנט  הייתי 
עלולה  שלי  הכיפה  בתורה,  אחזיק  לא  אני  שאם 
ללמוד  התחלתי  מתישהו.  להתאדות  חלילה 
מכן  ולאחר  בחיפה  חסידי  בכולל  במקביל 
דיינות  ובלימודי  הרב  מרכז  בישיבת  המשכתי 

בכולל ארץ חמדה". 

את  שסיים  לאחר  עשורים,  כשלושה  לפני 
הוא  ערים,  כמתכנן  והוסמך  בטכניון  הלימודים 
המשיך  לצידה  כאשר  אדריכלית,  בקריירה  פתח 
של  ארוכה  שורה  על  חתום  הוא  בתורה.  לעסוק 
וביישובים  בערים  מגורים  ושכונות  ציבור  מבני 
מרכז  של  גדול  קמפוס  מתכנן  הוא  וכיום  בארץ, 

לטיפול בנפגעי טרור. 

ללמוד סוגיות במשקפי האדריכל
כחמש־ לפני  החל  המקדש  לענייני  שלו  הקשר 
עשרה שנים, כאשר יום אחד נכנס למשרדו הרב 
ישראל אריאל, מקים 'מכון המקדש'. "הוא התחיל 
על  דפק  הוא  ופתאום  העבודות,  בתיקי  לעיין 
השולחן ואמר: 'חסר פה תיק אחד, תיק חשוב'", 
נזכר הרב בלזם בחיוך. "הוא שאב אותי מלימודי 
הדיינות לחברותא מיוחדת שנמשכה קרוב לחמש 
בתור  קודשים.  בהלכות  מדוקדק  בעיון  שנים 
אדריכל זה היה מאתגר מאוד לראות את הסוגיות 
היכולות  ודרך  המקצועיות  בעיניים  התורניות 

הטכניות והטכנולוגיות שיש היום". 

נרחב  שימוש  שעושה  המודרנית  האדריכלות 
לרזולוציות  להכנס  לו  בהדמיית מחשב, אפשרה 
שלא עמדו לרשות הדורות הקודמים, ולבחון את 
סוגיות בית המקדש בהקשר כולל שלא היה זמין 

לדברים  נכנס  פתאום  אתה  מדהים.  "זה  בעבר. 
אומר  קודם",  אותם  לראות  יכול  היה  לא  שאיש 
הרב בלזם ושולף קומץ של דוגמאות הלכתיות־

"המעלות  בהן.  שעסק  רבות  מתוך  תכנוניות, 
שעולות מעזרת כוהנים לבית המקדש – יש שיטות 
הטוענות שהן מגיעות ממש עד המזבח. כשאתה 
שהכוהנים  יודע  ואתה  במרחב,  זה  את  רואה 
צריכים להקיף את המזבח – אתה מבין שזה בלתי 

אפשרי מבחינה תכנונית, זה לא נראה טוב". 

הניחו  שעליהם  ו'ננסים'  שולחנות  היו  "בעזרה 
צריך  השולחנות  את  הקורבנות.  את  והפשיטו 
לא  ואנשים  מהם  יזרום  שהדם  באופן  לתכנן 
 – החליפות'  'בית  לגבי  מחלוקת  יש  יתלכלכו. 
ששם הניחו או גנזו את הסכינים – האם היה או 
לא היה כותל שהפריד בין 'בית החליפות' לאולם. 
על  כשמדברים  עיון'  ב'צריך  להישאר  אפשר 
תוספות מוקשה, אבל אי אפשר להשאיר את הקיר 
ב'צריך עיון', צריך לפתור את זה – ובמקרה דנן 
עשינו פה קיר זכוכית שקוף. מי שרוצה להתווכח 

איתי – אני אשמח מאוד כמובן", הוא מחייך. 

בית  של  מודל  על  בלזם  הרב  חתום  כיום  כבר 
המקדש, הכולל הדמיה ותכניות עבודה מפורטות, 
המתבסס בעיקר על דברי חז"ל במסכת מידות כמו 
נוספות ברחבי התלמוד. התכניות  סוגיות  על  גם 
המקצועיות נכתבות לאחר עיון בסוגיות ובשיטות 



שיטות  או  הנחיות  אין  שבו  ובמקום  השונות, 
משלו,  חידושים  מספר  מציע  הוא  מובהקות, 
יושבת  בה   – הגזית  לשכת  במיקום  למשל  כמו 
של  הגזית  שלשכת  "כתוב  הגדולה.  הסנהדרין 
הסנהדרין צריכה 'לשבת אצל מזבח', אבל אנחנו 
בפירוש  הבית.  בימי  היה  מה  בדיוק  יודעים  לא 
'תפארת ישראל' על המשניות, מיקומה של  של 
הלשכה הוא ב'עזרת ישראל', בגודל קטנטן של 
אחת עשרה אמות בלבד. לא מתקבל על הדעת 
של  בחדר  ישב  ואחד  שבעים  של  הדין  שבית 
מאוד  שייתכן  הפתרון שנמצא,  מטרים.  חמישה 
שכך היה גם בימי הבית השני – הוא לשים את 
לשכת הגזית במפלס אחד מתחת לעזרה, באופן 

שמהווה פתרון הלכתי ופונקציונלי כאחד". 

"אתה לוי בעצם", הוא מוסיף פתאום. "הלוויים 
שרים עם הפנים לכיוון בית המקדש – אז מי שמע 
נמצאות  נשים  ועזרת  ישראל  עזרת  הרי  אותם? 
בעיות  כמה  לפתור  צריך  כלומר   – להם  ממזרח 

אקוסטיות". 

"גם במזבח העולה, שהוא מבנה פשוט לכאורה – 
צריך למצוא כמה פתרונות לשאלות שונות", הוא 
מאתגר את המחשבה. "קח את הנושא של זריקת 
שלא  בחומר  המזבח  את  לצפות  צריך   - הדם 
יקלוט את הדם כדי שהמזבח לא ייראה מוכתם. 
יש את השיתין שבהם מנסכים את היין שמובא 
מאות  להיות  יכולים  החגים  בימי  הקרבנות.  עם 
לחשוב  צריך   – יין  של  ליטרים  ואלפי  קרבנות 
לאיפה מנתבים את כל היין הזה, ולייצר חלל תת 

קרקעי שלא תהיה הצפה של יין על המזבח". 

מודולרי  מזבח  בנייתו של  הושלמה  כשנה  לפני 
בגודל  בלזם,  הרב  תכנן  אותו  חמר,  מלבני 
המזבח  של  תוכו  כאשר  המינימלי,  ההלכתי 
עשוי מאבנים שלמות שהוצאו מבטן ים המלח. 
"כשהזמן והמקום יאפשרו את הצבתו, ניתן יהיה 

להקים מזבח במהירות", הוא מחייך. 

להגיד "לא" לצ'ק של הוותיקן
המקדש  בית  בתכניות  בלזם  הרב  של  העיסוק 
בשעות  מדובר  העבודה.  לשעות  מעבר  נעשה 
כדי  רב.  כסף  שעולות  תכנון  של  מאוד  ארוכות 
בניית  כי  להבדיל,  מספר,  הוא  האוזן  את  לסבר 
הכנסייה הברזילאית שהוקמה לפני מספר שנים 
בתבניתו ובצורתו של בית המקדש, עלתה שלוש 
ארבע  לאחר  הוקמה  והיא  דולר,  מיליון  מאות 

שנות תכנון. 

למרות  כי  מוסיף  הוא  מוסתר  בלתי  לב  בכאב 
והמקדש  הקודש  בענייני  והלך  גובר  עיסוק 
בשנים האחרונות, הרי שהעניין הציבורי בהכנות 
למקדש עדיין לא מפותח דיו. "התכנון הוא לא 
עניין פרטי שלי; אם הממשלה או עם ישראל היו 
לגמרי  במצב  היינו   – העניין  לצורך  כסף  שמים 
שונה. היום, לצערי, אני לא יכול להתעסק רק עם 
זה – בכל פעם מתקדמים צעד אחר צעד", הוא 

אומר כמתנצל.

דווקא מחוץ לארץ הגיעו אליו כמה פניות לאורך 
השנים – המפתיעה שבהן הגיעה מקריית הוותיקן 

שברומא לפני מספר שנים. 

שביקש  איטלקי  אדריכל  אלי  שלח  "הוותיקן 
אותו  להכניס  כדי  המקדש,  של  ממוחשב  מודל 
לתערוכה של כנסיות שנערכה שם. אמרתי שזה 
עולה הרבה כסף, מאות אלפי דולרים. הוא אמר 
אלי  וחזר  לשלם  מוכנים  הם  כמה  יבדוק  שהוא 
עם צ'ק פתוח שאני יכול למלא. אמרתי לו: 'אתה 
יודע מה? אני לא רוצה את הכסף, אני אתן לך 
את הדגם בחינם – אבל בתמורה למודל אני רוצה 
להיכנס למרתפים שלכם, ולהסתובב שם חופשי 

עם מצלמה בלי שום מגבלה – יש שם דברים של 
אבות אבותי". 

המפתיעה.  בתשובה  כוונתו  את  מסביר  הוא 
זה  על  בונה  הוותיקן  תיאולוגית  "מבחינה 
ובחר  ישראל  עם  את  עזב  הוא  ברוך  שהקדוש 
בהם. לכן הם רצו להמחיש את התהליך הזה בכך 
שישימו קודם את הדגם של בית המקדש – ואז 
ובעצם  שלהם,  הראש  את  הבנתי  הכנסיות.  את 
במרתפים  מסתובבים  אנחנו  שאם  להם  אמרתי 
אנחנו חוזרים חזרה – זה לא התאים להם מבחינה 
דתית. התערוכה התקיימה בסוף בלי הדגם שלי", 

הוא מחייך. 

הכנה חיצונית ופנימית
כשאני שואל אותו כיצד לדעתו מקרבים את עם 
ישראל למציאות הקודש של בניין בית המקדש, 
להגיד  "קטונתי  מעורבת.  בתחושה  משיב  הוא 
שעם  מאמין  אני  אבל  העם  את  מביאים  איך 
ישראל קרוב לעניין הרבה יותר ממה שהתקשורת 
לדבר  הגעתי  שנים  כמה  לפני  זה.  את  מציירת 
בזמן  המקדש.  תכנון  על  טלוויזיה  באולפן 
הצוות  ובעבודת  סביבי  התבוננתי  מחכה  שאני 
חילוני  פחות  הכי  המראה  עם  האדם  הטכני. 
ועגילים. כשהם שמעו שאני  קוקו  'רק' עם  היה 
המקדש  בית  בניין  על  לדבר  שעומד  ארכיטקט 
תיאמן  שלא  בהתרגשות  סביבי  התאספו  כולם 
לי  ונתנו  ורצון  עניין  שאלות,  מאוד  הרבה  עם 
טיפים מה לומר ואיך לומר באופן הכי טוב", הוא 
מתרגש. "אני מאמין שהתקשורת היא זו שיכולה 
מלמעלה,  העם  את  ולחבר  התפיסה  את  לשנות 
במעטה החיצוני. באופן הפנימי יותר – הכל עניין 
של חינוך. צריך להשקיע בחינוך ובלימוד נרחב 
השורות  התרחבות  המקדש.  ענייני  של  וציבורי 
תחזק את הלימוד מהלכה למעשה", הוא מאמין. 

"גם בבית המקדש עצמו היתה קומה שניה, ריקה, 

השכינה.  השראת  את  שסימלה  רוחנית  קומה 
כנגד  יש מקדש למעלה  כיצד  במדרשים מוסבר 
השתדלות  עושים  וכאשר  מטה,  של  מקדש 
מוסיף  הוא  ברוך  – הקדוש  והתעוררות מלמטה 
בחנוכת  שהיה  כפי  מלמעלה,  רוחנית  קומה 
המשכן ובהקמת בית המקדש הראשון, זו תהיה 
הוא  בפטיש'",  ה'מכה  של  סיום,  של  מציאות 
האם  הידועה  השאלה  את  מעניין  באופן  מסביר 
שמים.  בידי  או  אדם  בידי  נבנה  שלישי  מקדש 
ואם  מצוות  מתרי"ג  אחת  זו  מקדש"  לי  "ועשו 
זו מצווה – זה מוטל עלינו, ממש כפי שהקדוש 
ברוך הוא לא מוריד לנו לולב וסוכה מהשמים". 

'נוטלים  שאנחנו  סוכה  במסכת  אומרת  "הגמרא 
והגמרא מסבירה  זכר למקדש'  לולב כל שבעה, 
פסוק  ידי  על  למקדש  זכר  לעשות  החיוב  את 
מכלל   – לה  אין  דורש  היא  'ציון  מירמיהו: 
דבעיא דרישה', כלומר שכדי לתקן את המציאות 
הבעייתית של עם ישראל, בה אלפיים שנה אנחנו 
מתפללים לבניין בית המקדש, צריך לדרוש את 
ציון. ההתעסקות בבית המקדש היא התרופה של 
את  לרקוח  צריך  בזה,  לעסוק  צריך  ישראל.  עם 

המתכונים". 

עושה  הוא  להשתדלות,  שקשור  מה  בכל 
יושב  הירושלמי  במשרד  בינתיים  המרב.  את 
האדריכל, ובעיפרון התכנון משרטט את ההיכל. 
להר  יעלה  תודה  וקול  בשיר  כי  חולם  והוא 

הקודש, עם גלילי התכניות והקסדה. 

את שיבת ציון היינו כחולמים. 

"הוותיקן שלח אלי אדריכל איטלקי שביקש מודל ממוחשב של המקדש, 
כדי להכניס אותו לתערוכה של כנסיות שנערכה שם. אמרתי שזה עולה 

הרבה כסף, מאות אלפי דולרים"



הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

נערה עם 13 כדורים
מטיילים  של  במקרים  פעמים  וכמה  כמה  נתקלנו  האחרונות  בשנים 
להם  ונשארו  מהצבא,  שהשתחררו  לאחר  מיד  לטיול  שיצאו  ישראלים 
גם  הפלא  למרבה  אליהם.  לב  שמו  לא  שהם  רובה  של  כדורים  בתיק 

הרשויות בארץ לא ראו את זה בשיקוף. 

כשהם מגיעים לתאילנד, זו בדרך כלל פרוצדורה לא פשוטה. זה מתחיל 
עצמם  הכדורים  של  הבדיקה  לסיום  עד  הכדורים  מחזיק  של  במעצר 
במעבדה ובדיקת יושרו של העצור, ורק לאחר מכן הוא מובא בפני שופט 

שמסיים את העניין בקנס כספי לא גדול.

מהקונסול  טלפון  מקבל  אני  מוקדמת  ערב  בשעת  חודשים,  כמה  לפני 
והיא מבקשת  בתיק שלה  כדורים  עם שלוש־עשרה  בחורה שנעצרה  על 
שאסייע לה. מסתבר שהיה לה חור בבטנה של התיק והיא לא שמה לב 
נסעתי מיד לשדה התעופה, שם היא  כדורים לתחתית התיק.  שנפלו לה 
כבר היתה מוחזקת במעצר, דיברתי עם המפקדים שהכירו אותי ממקרים 
דומים וסיכמנו שהם יעלו אותה לשופט מיד בבוקר וימליצו לשחרר אותה 
בערבות. ביקשתי שיתנו לה חדר לבד, דאגתי שיביאו לה אוכל מבית חב"ד 
וכך עבר עליה לילה במעצר בתנאים סבירים. בבוקר נסעתי איתם לבית 
המשטרה  עם  לסכם  וגם  בערבות  אותה  לשחרר  הצלחנו  ואכן  המשפט 

שתהליך הבדיקה יהיה מהיר והיא תוכל לחזור לארץ בתוך שבועיים.

היא סיפרה לי שהיא היתה בדרכה לאוסטרליה, שם תכננה לעבוד במשך 
שנה. הטיסה שלה היתה מתוכננת לבייג'ינג בסין ומשם, אחרי כמה שעות 
ותוך  בארץ  התעופה  לשדה  הגיעה  היא  לאוסטרליה.  להמשיך  המתנה, 
אם  ושאלה  הדיילות  אליה אחת  ניגשה  לסין,  לטיסה  בתור  כדי המתנה 
היא מסכימה לטוס דרך תאילנד במקום דרך סין. "חשבתי לרגע" סיפרה 
הבחורה, "והחלטתי שזה לא משנה לי אם לחכות בשדה התעופה של סין 
או של תאילנד והסכמתי. מיד החליפו לי כרטיס לטיסה שיצאה לתאילנד 
שעה אחרי הטיסה המקורית שלי, וכך הגעתי לכאן. עכשיו אני חושבת 
על זה שאם הייתי טסה דרך סין הייתי נעצרת שם עם הכדורים ואני מניחה 
זה  שבסין  יודע  שאני  לה  אמרתי  חמור".  יותר  הרבה  היה  המצב  ששם 
מסובך הרבה יותר, ומדהים לראות את ההשגחה הפרטית שסובבה אותה 

לנסוע דווקא דרך תאילנד כך שהיינו יכולים לעזור לה.

בסופו של דבר באמת הצלחנו לסיים את העניין תוך שבועיים, אבל היא 
כבר לא המשיכה לאוסטרליה אחרי הטראומה שעברה והחליטה לחזור 

הביתה.

זו כדאי להסב את תשומת הלב: כל מי שמתכנן לנסוע לכל  בהזדמנות 
למנוע  כדי  יוצאים  שאתם  לפני  התיקים  את  בדקו  אנא  בחו"ל,  מקום 

מעצמכם עוגמת נפש מיותרת.

תוך כדי המתנה בתור לטיסה לסין, ניגשה אליה 
אחת הדיילות ושאלה אם היא מסכימה לטוס דרך 

תאילנד
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אחראי מחסן ורכש–דרוש 

טבעת של קיימא
השבוע הובאה למנוחות הגב' חוה יערי ז"ל. 

בעיר  נולדה  וואהל  אסתר  הבא:  המופלא  בסיפור  כרוכים  וחייה  הולדתה 
פשמישל בפולין בשנת 1900 למניינם. כבחורה משכילה, שידעה בין השאר 
שבע שפות, החלה ללמוד לתואר דוקטור בעיר לבוב, דבר נדיר ביותר באותם 
אחיותיה  שתי  נפטרו  לימודיה  בעת  ודתית.  יהודייה  באשה  כשמדובר  ימים 
ממחלות שונות, בנוסף לאחיה שנפל במלחמת העולם הראשונה, והיא נותרה 
יחידה להוריה. אז החליטה להפסיק את לימודיה ולהתחתן כדי להבטיח את 
מהעיר  גינזבורג  אברהם  בשם  רופא  עם  השתדכה  היא  משפחתה.  המשכיות 

וורשה, מרחק כמה מאות קילומטרים מלבוב.
הבעל  נשלח  כשהגיעו,   .)1932( תרצ"ב  בשנת  ישראל  לארץ  עלו  הזוג  בני 
להיות הרופא של מושב נהלל. במשך הזמן, הריחוק מחיי היהדות העיק על 
אסתר והיא החליטה לנסוע לירושלים כדי לחגוג את ראש השנה ולטעום קצת 
יידישקייט. בעלה הצטרף אליה לקראת יום כיפור. למחרת, כאשר חזר לקיבוץ, 

פיטרוהו מעבודתו.
בני הזוג עלו להתגורר בירושלים. ד"ר גינזבורג עבד באופן פרטי, היה רופא 
בבית זקנים בשכונת מקור ברוך בירושלים, וכמו כן שימש כרופאם של הרב 
אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ושל תלמידי ישיבת "מרכז הרב". אסתר היתה 

מזכירתו הרפואית של בעלה וגם עסקה בפעולות צדקה וחסד. 
דבר אחד העיב על אושרם של בני הזוג: הם לא זכו לפרי בטן.

באותה עת היו נזקקים רבים בעיר ומעטים סייעו להם באופן מסודר. אסתר 
התמסרה לעניין והיתה, בין היתר, ב"וועדת המסעדה" שדאגה באופן בלעדי 

למזון עבור תלמידי "מרכז הרב". 
התייפח  וממש  המסעדה"  "וועדת  נשות  לפני  בעצמו  קוק  הרב  הגיע  פעם 

בפניהן אודות תלמידיו:
"אין לילדים שלי מה לאכול!..."

הוא זירז אותן להשיג כספים היכן שרק יוכלו. הן הגדילו את מאמציהן, עברו 
בנוסח  אורח,  וספגו עלבונות מעוברי  מדלת לדלת, התרימו אפילו ברחובות 
"מה פתאום שהבחורים ישבו וילמדו תורה?! שילכו לעבוד!" כל מי שהוציא 
מרכז  לישיבת  תרם  "הוא  נכתב  שעליה  סיכה  עם  סרט  קיבל  מכיסו,  מטבע 

הרב!". כך אספו פרוטה לפרוטה ופרנסו את בחורי הישיבה.
בשלהי תרצ"ה הלך הרב קוק לעולמו. השנים חלפו וקבוצת הנשים, בראשות 
ריזא רבקה קוק, שכללה בין השאר את הרבנית טייטלבוים  אלמנתו הרבנית 
לבחורי  לאות  ללא  לדאוג  המשיכה  העליון,  השופט  אשת  אסף,  והרבנית 

הישיבה.
ניתן עוד  וטיכסו עצה כיצד  יום אחד, כשהמצב היה בכי רע, ישבו הנשים 
המשובצת  הזהב  טבעת  את  לנוכחות  הראתה  אסתר,  קמה  אז  כסף.  להשיג 

ביהלום שקיבלה לחתונתה, ואמרה:
לכמה  לבחורים  אוכל  להשיג  נוכל  כך  היקרה.  טבעתי  על  מוותרת  "אני 

חודשים נוספים!"
התעורר וויכוח סוער בין הנשים, האם מותר לקבל ממנה את הטבעת. חלקן 
טענו שאסור להן למכור חפץ כה אישי ויקר. הוויכוח נמשך עד שהרבנית קוק, 

שישבה בראש השולחן, פסקה:
"אם הגברת גינזבורג תורמת את הטבעת בלב שלם, מותר לנו לקבל אותה!"

הנשים התרגשו כשהסירה אסתר את טבעתה, והרבנית בירכה אותה:
"יהי רצון שהיד שהסירה את עדיה מעליה, תזכה לחבוק פרי בטן!"

הטבעת נמכרה במחיר רב, וכך סופקו סעודות לתלמידים לתקופה ממושכת.
הבכורה חוה )יערי(, לאחר  בתה  את   ,39 בגיל  אסתר,  ילדה  שנתיים  כעבור 

שמונה שנות עקרות. 
באותם ימים קיבלה אסתר מכתב מאת הרבנית קוק, הכתוב על נייר מכתבים 

רשמי של הישיבה:
"בשם וועד הנשים למען קרן המסעדה של הישיבה המרכזית הקדושה 'מרכז 
הרב', הננו מביעות לה בזה את מיטב ברכותינו להולדת בתה. בשמחה מיוחדת 
יהלום  עם  זהב  טבעת  תרמה  שנתיים  לפני  כי  כבודה  למעלת  מזכירות  הננו 
לטובת מסעדתנו. בירכנוה אז: כי אותה יד אשר הסירה את עדיה מעליה למען 
עתה  והרינו שמחות  בטן.  פרי  לחבוק  תזכה  חיינו,  בבית  תורה  החזקתה של 

מאוד כי ברכתנו זו נתקיימה, תודה לא־ל..."
כעבור שנתיים הביאה אסתר לעולם גם את גדליה. לאחר שלושה חודשים 
לקה ד"ר גינזבורג בלבו והלך לעולמו. שבע שנים לאחר מכן התחתנה אסתר 
עם רבה של עכו, הרב ברוך ישר. חלפו שנים רבות והיא ראתה נכדים מבוגרים, 

עד שנפטרה בגיל שמונים ותשע ונטמנה בהר הזיתים בירושלים.  
כאשר הסופר שמחה רז הוציא לאור את ספרו "מלאכים כבני אדם" על חייו 
של  סיפורה  כי  שבות( לראות  גינזבורג )מאלון  גדליה  התפלא  קוק,  הרב  של 
אמו מופיע לצד צילומו של המכתב. הוא התקשר לשמחה רז ושאל בתמיהה:

"כיצד הגיע אליך הסיפור המשפחתי שלנו?!"
לעומתו, השיב הסופר בתמיהה:

"מה זאת אומרת? אנחנו גדלנו על הסיפור הזה!"



הרב אפרים ארנברג, ראש ישיבת תום ודעת    18:30
שיעור בנושא: ילדים במרחב הזמן   

הפאנל המרכזי בנושא: כלים לחינוך פנימי    20:00

בהשתתפות: הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן   

          הרב יצחק שפירא, ראש ישיבת עוד יוסף חי

         הרב שמואל שטרן, ראש ישיבת נחלי נצח

        הרב גדי בן זמרה, ראש אולפנת מעלה לבונה    

התוועדות עם הרב יצחק גינזבורג שליט”א      21:30
בנושא: ‘אמנות החינוך’   

יום ראשון, כ"ה תמוז התשע"ו, )31.7.16( בשעה 18:30 
באולמי שירת ירושלים, כנפי נשרים 26, ירושלים

לפרטים: mosdottoratchaim.com | 02-6426454 |  מוסדות תורת חיים

ניתן לשלוח שאלות )הודעות בלבד( למספר 054-4623946 ונשתדל להתייחס אליהן בפאנל
הכנס מיועד לנשים וגברים בהפרדה מלאה | דוכני ספרים ודיסקים במחירים מיוחדים 

- השתתפות: 10 ש"ח -

מוסדות “תורת חיים“ מזמינים את ציבור ההורים 

לפאנל חינוכי ייחודי



הפרקים  שלושת  בפני  כעת  ניצבים  שאנו  התניא,  ספר  של  הראשון  חלקו  אמרים,  ליקוטי  ספר 
החותמים אותו, מוליך את הקוראים בו בשני נתיבים סותרים. מצד אחד, הוא פותח בפניהם את 
השמים, מגלה לעיניהם רבדים נסתרים של הוויה ומצית בתוכם אש של צימאון, של כמיהה ושל 
געגוע אל מה שנסתר ונשגב מהם. מצד שני, הוא מוביל אותם בהחלטיות כלפי מטה, מקרקע את 
תפיסת עולמם ותובע מהם להיות כאן ועכשיו – מתוך קשב מלא ומחויבות מוחלטת לייעוד שלשמו 

ירדה נשמתם מלמעלה למטה.

על  העולה  עם ההתבוננות במדרגת האהבה  בצד ה"מעלה",  העיסוק  למיצוי  הגיע  הקודם  בפרק 
כולנה – אהבה כרשפי אש שמביאה לידי כלות הנפש. בסיום אותו פרק נפגשה אהבה עליונה זו 
בתביעה לשוב ולהיקשר ב"מטה", בעבודת ה' של תורה ומצוות בתוך גדרי המציאות הגשמית, 

שהרי "על כרחך אתה חי".

כך אנו שבים לבירור שנערך בפרקים לה-לז, והדגיש את מעלת המעשה הגשמי על כוונת המצווה 
הרוחנית. דווקא המעשה, ולא הכוונה, הוא המתקן את העולם ומשרה בו את השכינה הקדושה. 
בירור זה מתייחס למילה האחרונה בפסוק החורז את כל פרקי ליקוטי אמרים: "כי קרוב אליך הדבר 

מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".

ונכנס  ה"מטה",  מגמת  את  לחדד  הזקן  אדמו"ר  ממשיך  הספר  של  האחרונים  הפרקים  בשלושת 
לעומק המנגנון המשרה את אור השכינה העליון בעולם התחתון דווקא באמצעות העיסוק בתורה 
ומדרגות  פני העולמות השונים  ובמצוות. הוא פורש את מפת השתלשלות החיות הא־לוהית על 
ההוויה הכלולות בהם, מראה כיצד החיות הולכת ומתעמעמת ככל שהיא מתלבשת בלבושים רבים 
יותר ומסביר מהי הסגולה הפלאית הגלומה בתורה ובמצוות – המאפשרת להן לזרוח גם בעולם 

הגשמי, הקצה התחתון של כל מדרגות ההוויה, ולהאיר בו את אור השכינה.

דובי ליברמן

ספר ליקוטי אמרים פותח 
בפנינו את השמים ומצית 

בתוכנו אש של צימאון, של 
כמיהה ושל געגוע אל מה 

שנסתר ונשגב מאתנו. 
מצד שני, הוא מוביל אותנו 

בהחלטיות כלפי מטה, 
מקרקע את תפיסת עולמנו 

ותובע מאתנו להיות כאן 
ועכשיו – מתוך קשב 

מלא לייעוד שלשמו ירדה 
נשמתנו מלמעלה למטה

פרקים נא־נג

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו

לאנשים
כמוך
וכמוני.

הסיוםפרק 

נהניתם מהמדור בעלון?
עכשיו בספר!

 תניא לאנשים
כמוך וכמוני

 סיכומים בהירים לפרקי התניא בשפה עכשווית
לצד מאה שאלות ותשובות מהחיים על־פי התניא

בהוצאת קרוב אליך

mbook.co.il :להשיג עכשיו באתר
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חדש!

לשיטתייהו
יסודות כלליים בשיטותיהם

של תנאים ואמוראים
ממשנתו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל

רבי עקיבא
בן גרים, שחווה 
מהפך באמצע חייו

רב
מחבב את המשננים 
הנצמדים למילים וללשון

תלמוד בבלי
תלמודה של הגלות הרואה 
את ההווה

רבי ישמעאל
צדיק מלידה, 

ממשפחה מיוחסת

שמואל
מעריץ את החריפים 

המעדיפים את ההבנה

תלמוד ירושלמי
תלמודה של ארץ ישראל 

הצופה אל העתיד

ועוד ועוד

הווה תמיד  
דוד ו. חשמונאים

בהגיעי לעבודה מיד אני תר / 
אחרי ספר מוסר / שיעיר אותי 

מאשליית הבשר / המתוק והמר 
/ ויזכיר לי שהזמן כה קצר / 

כלה ונגמר / איש עליו לא גבר / 
סוף כולם לעפר

ומתוך כך לשוב לחיפוש אמיתי 
/ במעמקי נשמתי / אחרי מה 
שקיים כאן עכשיו / אחרי יום 

מותי / מהווה אותי / לא מתרגש 
מבואי / ולא חושש מלכתי / 

היה הווה ויהיה בלעדיי ואיתי / 
מנשים את נשימתי / רואה את 

ראייתי 

הלוואי ואזכה להיות לרגע אתו

כמו שהוא בכל רגע איתי.

גאולה 
תמר

בחסידות אומרים שכדי שיהיה 
דבר שלם, אמיתי, הוא צריך 

להיות בעל שני מרכיבים – אור 
וכלי. "אורות דתוהו בכלים 

דתיקון".

כל דבר מאיר וטוב צריך "כלים" 
– מצוות ומעשים, כדי שיוכל 

להשריש שורשים בקרקע.

להתחבר, להישאר בלא לאבד.

אבל החיבור הזה... בין שתי 
התנועות ההפוכות, בין ה"רצוא" 

ל"שוב",

הצורך לעבור כל פעם מעבודה 
כזו לאחרת,

הפער העצום שבין שני החלקים, 
הדרך הארוכה לדיוק, כואבת 

כל כך. כאב גדול, שכל עובד ה' 
חווה ומרגיש על בשרו ושואל 

וזועק: עד מתי?

אומר המדרש, שבגאולה 
העתידית עצים שיינטעו יצמחו 

מיד, וטעם העץ יהיה כטעם 
הפרי.

ואולי זה סוד העניין: גזע העץ 
המחובר לאדמה הוא הכלי, 

וטעמו – שבעצם הוא עניינו – 
יהיה כטעם האור שהוא אוחז 

בענפיו – הפרי המתוק.

"אמת מארץ תצמח". הכלי 
ייהפך לאור בפני עצמו, והחיבור 
יהיה טבעי ומהיר. מיד כשיישתל 
– יצמח. כל נשמה וגוף, כל אור 
וכלי, אחד יהיו מרגע היווצרם. 

שתי הבחינות, ייוודע כי אחד 
הן. אחד טוב ומאיר. בציפייה 

לגאולה שלמה.

סכות 
אמיר חלפון 

בחנות, בין צעצועי הילדים ומכשירי הכתיבה 
/ היא הסתתרה שם, עזובה, גלמודה.

גם היא, מסתבר, מרגישה מעט מבוישת / 
אם כי, רגילה, להיות מחופשת.

 ניסיתי לקחתה לחיקי, להסיר / 
אך זו התרחקה, גוון פניה החוויר.

 תמהתי, מדוע, הרי זה כל מהותך / 
היא בשלה, בכנות, זו זכותך.

 פסעתי מהורהר, מביט ימין ושמאל / 
לא פורים היום, גם לא אתמול.

 אם כך, התבלבלתי, מה הסיבה / 
שכאן היא נמצאת בכל מקום ופינה.

 עומד בדרך, מתוסכל ונבוך / 
מדוע, אלוקים, חסר מכם, מעט רוך.

 חשתי לתומי, אכנס לבית הכנסת /
למקום קדוש זה ודאי איננה נכנסת.

 כיבדוני לשלום והאירו פנים / 
תמכו ברצוני, להישאר שה תמים.

כעבור שבוע או חודש גם לשם היא פלשה / 
וסר מעטורי הזקנים מעטה הבושה.

 חזרתי לחנות, להסתכל בעיניים / 
לנסות להבין את מציאותה, שבעתיים.

 זה פלא אנושי משונה ומוזר / 
להשתמש כשצריך, לזרוק כשנגמר.

 פניתי אליה בשאלה נוקבת / 
מדוע את פוגעת, תמיד מנוכרת?

 הרכינה ראשה אל הארץ, הסמיקה / 
זו טובתך, ידידי, האדימה.

 טובתי? השתוממתי! חוצפה! / 
איך ייתכן? זו ממש העזה!

 קמה ממקומה, האירה פנים, לבבית / 
תראה ידידי, אתה התכלית.

היצירה נפלאה, ססגונית, מלאה בגוונים / 
לכל אחד שליחות למלא בחיים.

 הצייר הוותיק, אומן הוא, יוצר כל / 
והנך, סך הכל, בידו כמכחול.

 לא בעלים, או מנהל עבודה / 
אל תיקח ללב, אל תיפגע.

 כולם מסביבך שחקנים מוכשרים / 
היום עם כובע, מחר במדים.

הם הולכים ובאים, מתחלפים במהירות / 
כדי שתבין, ותצא לחרות.

 שיעבוד הכבוד והמילה התודה / 
במקרה הטוב מספקים אשליה.

 הבט אל צינור הביוב, החלוד, הישן / 
הוא אינו מתפאר, אינו גאוותן.

 מים צלולים, טעימים, עוברים בדרכו / 
הוא מאושר, אשריו, זו זכותו.

 הבנתי, הפנמתי, הזלתי דמעה / 
רציתי להודות, היא הסתלקה.

 המתיני קמעה בטרם חזרי / 
את מורתי לחיים! אנא זכרי.

 היא לא הגיבה, התעלמה, כדרכה /
הפעם שמחתי, לא חשתי פגיעה.

 אבטל רצוני, מהותי וכבודי / 
בכך, שם שמיים, יתקדש על ידי.

 קניתי אחת, מסכה לבנה ובוהקת / 
בכל זאת... מזכרת.



הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

 שכחנו      
  ולא 
שכחנו

אנחנו  אבל  צרות  לנו  שיש  אפשר נכון  ואי  ישראל  בארץ  מה חיים  על  היא  השאלה  וגם להשוות,  <<< גם בפוגרומים  הוא יש לבכות  ברוך  הקדוש  שלט  <<< הכאב הגדול הוא על בחורבן  נעלמה בעולמו  ועל שכינתו, לאן  התמונה הגדולה?מלכותו 
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אנחנו  והלאה  בתמוז  מ'אוי'  המצרים.  בין  בתוך  עכשיו  נמצאים  אנחנו 
נמצאים בימים האלה. במה ששייך למנהגים ישנם הבדלים: יש שמקלים 
גדולות  חומרות  וכך  כך  שמוסיפים  ויש  אלה,  בימים  כרגיל  ומתנהגים 
ויתרות על מה שיש, אבל כבר מזמן הגמרא לימים הללו יש ריח של חורבן. 

על מה אנחנו בוכים? 

בלי ספק, יש ליהודים צרות. גם פעם היו צרות, אולי יותר ממה שיש עכשיו. 
ישיר  באופן  מסוימת  במידה  קשורות  בגלות  ישראל  שצרות  פי  על  אף 
לחורבן הבית, אבל הן קשורות בעיקר לזה שָחִיינו בארצות של שתי דתות 
ששתיהן לא אוהבות אותנו, והן הדגישו את זה ביתר שאת. בפרובאנס, 
למשל, היה מנהג קבוע שיום אחד בשנה הרב של המקום הלך 
וחלק  המקומי,  לבישוף  והכנעתו  אהבתו  רגשות  את  להביע 
מהטקס היה שהרב קיבל סטירת לחי לעיני כולם, זה היה סוג 
במאות  ישראל  תולדות  בספרי  מצוינים  תאריכים  איזה  בגלות.  חיינו  של 
האחרונות? פה זרקו את היהודים מהעיר הזו, פה העלילו עליהם עלילת 
דם, פה עלילה אחרת, שם היה פוגרום ביהודים וכך זה נמשך הלאה. בין 
שלומדים על תולדות עיר אחת או מדינה זה אותו דבר, זרקו אותם ממקום 

למקום ומקצה לקצה. זה היה המנהג המקובל.

חלק מהדברים נעלמו מן העולם. ברור שפה בארץ יש סוג אחר של חיים. 
מבחינות רבות, כמו הניתוק במודע מהמקורות וחוסר חינוך יהודי למאות 
יכולים  הדוסים  אבל  קטסטרופלי,  במצב  כאן  אנחנו  ילדים,  אלפי 
אנו  מה  על  היא  והשאלה  מפריע.  באין  יהדותם  עם  לחיות 
בוכים, מתלוננים ומתאוננים? אם נעמיד את השאלה בצורה פחות 
יפה: בית המקדש חרב, זו עובדה. כבר הרבה שנים שהוא עומד בחורבנו, 
שאלה  שואל  אני  גרוע.  יותר  הרבה  ולפעמים   - בו"  הילכו  "שועלים 
אמיתית, למי זה חסר? אחת מהקינות של תשעה באב עוסקת בזה שהוציאו 
מהמקדש תשעים ושלושה כלי שרת, ויש שם רשימה מסודרת של הכלים 

האלה; השאלה היא: האם "על אלה אני בוכיה" - שלקחו כך וכך כלים?

בית  חסר  למי  בעצם  היא  השאלה  יפה,   - ירושלים"  "ובנה  אומר:  אני 
פרצופים  לעשות  אמור  אני  בוכה.  אני  אז  לבכות,  אמור  אני  המקדש? 
עצובים – אני עושה, אני אמור לא לברך "שהחיינו" – אז אני לא אומר. על 

מה אנחנו בוכים? 

בצורתו  כתיקונו,  דבר  שום  לנו  שאין  זה  על  בוכים  אנחנו 
השלמה. האבל והאבלות קשורים לתמונה הגדולה. האבל קשור 
לו  שיש  כדבר  קדוש",  וגוי  כהנים  כ"ממלכת  כעם,  שלנו  הפנימי  לציור 
שלמות. לא רק מבחינת החוויות אלא גם מבחינת המציאות, כל זה הלך. 
נמצא בתפילות, אבל  וזה  האמת היא שאפשר לבכות על כך בכל השנה 
בנקודת  ההעדר,  בנקודת  מתרכז  אני  התרכזות,  של  סוג  הזו  בתקופה  יש 
חיים  אנחנו  אבל  טובים  ומעשים  מצוות  עושים  אמנם  אנחנו  החיסרון. 
אותה,  שכחנו  שכבר  רחוקה  כך  כל  השלימה  התמונה  מתמונה,  בקטע 

שכחנו ולא שכחנו.

 

התמונה, הציור השלם של איך צריך להיות, זה העניין של ביאת המשיח. 
זו המהות של הצום, האבלות והבכיות בכל השנה, ובמיוחד בימים האלה. 
אלו  גם  אביב,  תל  ליושבי  גם  ישראל,  עם  לכל  עכשיו  משיח  רוצים  אנו 
הם  אלה  כל  כי  יותר,  ולגרועים  לגרועים  מועדונים,  מיני  לכל  שהולכים 
אדם  של  כגוף  לא  היהודי  הגוף  על  מדבר  אני  היהודי.  הגוף  של  חלקים 
מסוים אלא כגוף אחד, כמכלול. והגוף הזה, המכלול הזה, הוא "ושכנתי 

בתוכם", שזה חשוב הרבה יותר מ"ושכנתי בתוכו". 

לקדוש  קוראים  כתוב שהמלאכים  ובהרבה מדרשים  בגמרא 
הכללית  הדמות  הוא  בשלמותו  ישראל  עם  אביון".  "מלך  הוא  ברוך 
שבה מתגלה ה' בעולם, המקדש הוא חלק ובו יש התגלות מסוימת. בעצם, 
ישראל, המכלול הזה הוא הגוף. כשהגוף  המקדש שייך למכלול של כל 
ואני  ה'  נאום  עדי  "אתם  ישעיהו:  בספר  כתוב  נפגמת.  ההתגלות  פגום 
א־ל", בזמן שאתם עדי אני א־ל וכשאין אתם עדי אין אני א־ל. מציאותנו, 
הוא  ברוך  הקדוש  מתגלה  דרכו  הדבר שכביכול  היא  הווייתנו, שלמותנו 
בעולמו. כשאומרים שהשכינה עלתה למרום זו הנקודה הבסיסית של גלות 

השכינה, השכינה לא מתגלה. 

בגלות מתגלה העניין של "מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור 
ודור". יש הבדל בין מלוכה וממשלה: הממשלה היא מהות השלטון בפועל, 

אך פירושה של מלוכה היא שאני מקבל ומרגיש את המלכות והמלך.

ולא  מהעולם  יוצאת  איננה  הוא  ברוך  הקדוש  של  הממשלה 
אותנו  כשהורגים  קשה,  בגלות  או  בגלות  מצב,  באיזה  משנה 
וטובחים בנו, הקדוש ברוך הוא מושל בעולם ולא משנה מה אנשים יגידו. 
הוא מושל ועושה בעולם כרצונו, אבל מושל בעולם בבחינה של דיקטטור 
הוא מושל בעולם מפני שיש לו כוח. הוא מסדר את המערכות, הוא מסדר 
את כל מה שקורה בעולם, ואם למישהו יש איזה ספיקות בזה – הוא מקבל 
איזו רעידת אדמה שהורגת כך וכך אנשים, צונמי שהורג יותר אנשים, ועוד 

כאלה. 

שלנו.  הרצון  את  שמבטא  הדבר  היא  המלוכה  זאת,  לעומת 
בראש השנה אנחנו לא עושים חג על ממשלתו של הקדוש ברוך הוא אלא 
על מלכותו, אנחנו מתפללים בראש השנה על המלוכה ולא על הממשלה. 

"וממשלתך" נמצאת "בכל דור ודור". בדור של כופרים ובדור של מאמינים, 
בדור של 'שומרי אמונים' ובדור של אנשים ששכחו הכל. הממשלה נמצאת 
אך  רוצה  לא  המבול  דור  המבול.  ובימי  חזקיהו  בימי  ושלמה,  דוד  בימי 
זה לא משנה, הממשלה קיימת. אבל "מלכותך" ששייכת ל"כל עולמים", 

איננה קיימת בכל דור.

בנו,  שמתגלה  הוא  ברוך  הקדוש  היא  הכוונה  ה'  מלכות  על  כשמדברים 
לא רק בבחינת הקודש ששורה עלינו, אלא בנו בבחינת המכלול של כל 
הווייתנו, זה מה שאנחנו חפצים בו, האדון שאנחנו מבקשים. כשהתחילו 
לבנות את בית שני, נאמר: "הנה מלכך בא לך עני ורוכב על חמור", מלכך 

בא.

 

בימים האלה אני יכול לבכות על כל מיני דברים, והשאלה היא 
בוכה על הדברים שאני צריך לבכות עליהם.  אם אני באמת 
בעצם אנחנו בוכים לא על כך שבגלות הרגו כך וכך אנשים אלא על ההעדר, 
על החורבן. בימים אלה מדברים על מה חסר, מה צריך להיות, הרבה יותר 
מאשר השאלה מה קרה כשחרב הבית. החסרים האלו זה הנושא שבאמת 
ראוי לעסוק בו בימים הללו. זה חשבון נפש על האומה, לא על צרה אחת. 
במקום לשבת ולהתעסק בכך שאבדו מהמקדש כך וכך כלים, זו לא הבעיה 
חלק מהמכלול  הם  והקרבנות  המקדש  ר.  ֶהְעּדֵ של  הבעיה  זו  הכלים,  של 
שקשור גם לדיני טומאה וטהרה, ולעוד דברים רבים אחרים שהיו והתנדפו. 
המקדש הוא לא הדבר היחידי שאין לנו, הוא ציר שמסביבו נעים חלקים 

אחרים של הבניין היהודי והחלקים הללו הם חלק מתמונה שלימה.  

זה  רבה,  במידה  החורבן  בימי  שעושים  מה  מסוים  בצד 
יבוא  מתי  שאל  ישראל  מגדולי  אחד  המשיח.  על  להתפלל 
הקץ? התשובה שהוא קיבל מהשמיים הייתה פסוק: "מישאל 
ואלצפן וסתרי"; צריך לקרוא אותו כך: 'מי שאל, ואל צפן סתרי'. הוא 
שאל והקדוש ברוך הוא צפן את התשובה לשאלה הזו, וזה סוד של הקדוש 
ברוך הוא. העניין הוא שאת השאלה הזאת לא רק האיש הזה שאל, אלא 

בוודאי מיליונים של יהודים שאלו את אותה השאלה. 

אנשים שמצפים לביאת המשיח, מכל אלה שהיו רוצים, מה הם חושבים 
שיקרה בביאת המשיח? אם אני אוהב דובדבנים ואני רוצה שהמשיח ידאג 
שיהיו דובדבנים כל השנה אז אני אביא לו פתק עם המשאלה שלי, אחר 
יותר  והוא רוצה שתהיה  יגיד שהציפוי של עוגת הקרם לא מספיק קשה 

קשה??

חכמי ישראל נתאוו לביאת המשיח, לא לשלטון, אלא נתאוו לסוג של תנאי 
חיים שבהם המהות הפנימית של עם ישראל תתגלה. התנאים החיצוניים 
להמשיך  אפשר  יהיה  להשלמה  שיגיעו  וכיוון  להשלמה,  יגיעו  הגדולים 
קדימה. כל זה נכלל בבקשה, גם יועצייך וגם שופטייך, גם שובר אויבים 
ומכניע זדים, גם בונה ירושלים, וקרן דוד עבדך מהרה תצמיח, כל זה נכלל 

בחשבון הגדול.

ציפייתנו  מאשר  חשובות  פחות  העבר  על  שלנו  הבכיות 
לעתיד, שזה בעצם הנושא. יש רשימה של דברים שכתובים בגמרא 
ספרד  גירוש  כמו  אחרים,  דברים  עליהם  ונוספו  באב,  בתשעה  קרה  מה 
שהיה בתשעה באב, ונוספו עוד דברים אחריו. אף על פי כן, הבעיה שלנו 
היא לא להשאיר את הצום הזה ככה שיישאר לעולם. אנחנו מצפים מתי 

נוכל להיפטר ממנו.

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

יש יתרון לפתיחות לעולם ויש גם 
יתרון לסגירות. מה עדיף?

הרמב"ם בחיבור "שמונה פרקים" מלמד שהתורה 
היא  האמצע.  דרך  הזהב,  לשביל  אותנו  מדריכה 
אלא  בקמצנות,  ולא  בוותרנות  מעוניינת  אינה 
אלא  בנהנתנות,  ולא  בפרישות  לא  לב.  בנדיבות 

בבריאות מתונה. 

לעולם  ערה  שהיא  תורה  של  דרכה  כאן:  גם  וכך 
ובשכלולו,  בבניינו  עוסקת  היא  אליו,  וקשורה 
היא  זאת  עם  ויחד  ישראל.  בארץ  ובוודאי  בוודאי 
מצביעה בבהירות על הסכנות שבו ועל הכישלונות 

החריפים שעלולים לצמוח משקיעה יתרה בו. 

כאלו  יש  זה.  בעניין  זהים  האנשים  כל  לא  בנוסף, 
צריכים  והם  מאוד  אותם  מבלבלת  שפתיחות 
להישמר יותר, ויש כאלה שהסגירות חונקת אותם 
והם זקוקים למרחבים. אחד המרבה ואחד הממעיט 

ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים.

אם מישהו מדוכא או עצוב, יש 
לו בהכרח חסרון אמונה?

לסמן  וקשה  מאוד  מורכב  הנפשי  התחום 
הנתון  מצב  לבין  ואונס  חולי  בין  הגבול  מה 
מיום  מגלה  הרפואי  העולם  האדם.  לבחירת 
ליום שהנפש קשורה לגוף, ויש אנשים שבגלל 
בעיות פיזיולוגיות של חוסר איזון של חומרים 
כל  על  קשים.  ודכדוך  בעצבות  נתונים  בגוף, 
או  טיפולים  ידי  חולי שעל  גם  ודאי  יש  פנים, 
תרופות יכול להירפא. במצב כזה העצבות אינה 

מעידה על חסרון אמונה. 

לשמוח  צריך  בוודאי  הבריא  האדם  שני,  מצד 
בחסדי ה' המרובים השופעים עלינו בכל רגע 
למידה  רבותינו  אצל  נחשבת  והעצבות  ורגע, 
מגונה ויש אומרים אף המגונה ביותר. ולעתים 
אפילו  להתגבר  יכולה  ה'  בטּוב  גדולה  אמונה 

על מצבי חולי. 

 איך אוכל לברר
מהו הרצון האמיתי שלי?

במצבים  בכפייה,  ולא  ברצון  להינתן  חייב  למרות שגט 
שיאמר  עד  אותו  ש"כופים  רבותינו  אומרים  מסוימים 
בפנימיותו  באמת  שהאדם  הרמב"ם  מבאר  אני".  רוצה 
חיצונית  סיבה  ורק  התורה,  מצוות  את  רוצה  תמיד 
את  מגלה  והכפייה  האמיתי,  ממסלולו  אותו  מרחיקה 

רצונו האמיתי. 

בתורה  יעסוק  רוצה,  הוא  מה  לברר  רוצה  כשאדם  לכן 
וישקע בה מפני שהיא היא רצוננו האמיתי. ואף אם יש 
חולשה חיצונית ולא תמיד מרגישים הזדהות גמורה, אין 

זה אלא כיסוי שמסתיר את האור הפנימי של הנשמה.

אך יש עניינים רבים בקודש ובחול שאין עליהם הגדרה 
מדויקת של רצון ה'. כאן נמצא האדם במסע ארוך, בזיהוי 
העמוקה  בצורה  אישיותו  את  מבטא  באמת  מה  עדין 

ביותר. יש שלוש שאלות שכדאי לשאול את עצמנו: 

מה הכי טוב לי? 
במה אני הכי טוב? 

ובמה אני מעניק הכי טוב לעולם?

סמינר קיץ בנושא
זוגיות ומשפחה

נופש
לגוף ולנשמה
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ט״ז אלול 19.9 -י״ט אלול 22.9

רבי נחמן 
מברסלב 

אומן

רבי שניאור זלמן 
בעל התניא

האדיטש

הבעל-שם-טוב
מייסד החסידות

מזי'בוז' 

מוגבלהמקומותמספר

את המסע ילווה ד"ר יחיאל הררי 
מחבר רבי המכר "לנצח כל רגע 

מחדש״ ו"סודו של הרבי"

ונשיםלגברים

 03-9302030
WWW.hitkashroot.com


