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

ובמחירים שלא יחזרו
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430 דונם 
שטחים ירוקים 

מגוון 
פתרונות דיור

קהילה דתית 
איכותית 

מודל 
'הסכם גג' 

ליווי משפטי 
ומקצועי 

נהנים מכוח 
של קבוצה

* פתוח לכלל הציבור

בימים אלו מגבשת חברת 'באמונה' קבוצה איכותית 
של זוגות צעירים להקמת מתחם דתי-לאומי גדול 
– 'קהילת כרמי גת', כדי ליהנות ממחיר אטרקטיבי 
של קבוצת רכישה, ומשלל היתרונות של הפרויקט 
הלאומי החדש של מדינת ישראל. יחידות הדיור 
יותאמו באופן בלעדי לציבור הדתי, ויכללו מרפסות 
סוכה ומעליות שבת. התקשרו עכשיו ובואו לבית 
ובמחירים  מקסים  בפרויקט   - שלכם  החדש 

אטרקטיביים.

*המחירים הנקובים הינם לדירות סטנדרט בלבד ומוגבלים למעבירי הון עצמי עד 20 לינואר למנינם.

שבועיים אחרונים למבצע!

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

 "קול דודי הנה זה בא, מדלג על 
ההרים, מקפץ על הגבעות".

ונאמר  נכתב  הרבה  כל־כך 
הנערים  על  האחרונים  בשבועות 
המכונים  העוז,  מלאי  הנפלאים 
יודע  שאינני  עד  הגבעות,  נערי 
מה ניתן להוסיף. העלו על נס את 
מסירותם ועוצמתם, ביקרו את חוצפתם ועזותם; 

הקודש  באורות  כותב  קוק  הרב   
וגדלות  "קטנות  שיש  כך  על 
גדול  שהוא  כלב  יש   – סּוִגית" 
אריות  גור  ולעומתו  וחזק, 
שעכשיו הוא עוד קטן, אך בעתיד 
ויהיה חזק בהרבה מהכלב.  יגדל 
תלמידי  יש  בנשמות:  גם  כך 
חכמים ואנשים גדולים אשר שייכים לסוג קטן, 

נוער הגבעות

מורה  ואלון  באיתמר  חי  אני 
שנים.  וחמש  משלושים  למעלה 
לכן אפשר לומר שאני קצת מכיר 
ה'תופעה'.  ואת  האנשים  את 
עם  נוער  הוא  הגבעות"  "נוער 
בריאות חיים, שקשה לו להביא 
הרגילות.  הרוח שלו במסגרות  ביטוי את  לידי 

רש"י  שמות,  ספר  בתחילת    
 - כוכבים  שאנחנו  לנו  מספר 
שוב  השבטים  שמות  הזכרת 
שלא  ללמד  באה  מיתתם  לאחר 
שהם  אלא  חביבים,  שהם  רק 
זאת  שאמרה  לי  נראה  כוכבים. 
השעבוד  שעת  לפני  קריטית 
של  ובקושי  בטינופת  והשקיעה 

קדושה  של  ניצוצות  כאשר 
להיחלש,  או  להיפגע  חוששים 
עצמם  את  עוטפים  שהם  פעמים 
עליהם.  שתגן  עבה  בקליפה 
ותוקפת  מכה  פעמים  זו  קליפה 
את סביבתה בצורה קשה ביותר, 
להתקרב  דבר  לשום  נותנת  ולא 
טהרתו  על  לשמור  מבקש  הפנימי  התוכן  אליה. 
וקדושתו, אך פעמים שמחיר השמירה הוא כבד 

ומזיק ביותר.

דווקא בגלל האהבה!
הרב ארל'ה הראל 

ראש בית המדרש הקהילתי בעפרה

"כי נער ישראל ואוהבהו" 
הרב דודו בן נתן

ישיבת פרי הארץ, רחלים

המשך בעמ' 3

אהבה. הלוואי שנזכה.
הרב אביחי רונצקי

ישיבת איתמר

כוכב ממקום אחר
הרב דניאל כהן

רב הישוב בת עין

מצוקת הקודש
הרב שמחה שטטנר

54היהדות היא דת של מחאה / מה אהבתי, הרב זקס מצווה גורררררררררת / סיפור מדהים בשבתאילנד



| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

 מה הדרך של התורה
 להתמודד עם טראומות ילדות?

המילה.  של  הפשוט  במובן  רפואה  איננה  התורה 
שצריכים  חז"ל  למדו  ירפא"  "ורפוא  מהפסוק 
הדבר  שנכון  כשם  רבנים.  רק  ולא  רופאים  להיות 
גם  מבוטלת  לא  במידה  נכון  הוא  הגוף,  לענייני 
בענייני הנפש. תלמידי חכמים לא עסקו בהתמחות 
בטראומות ילדות, זה לא היה תפקידם וגם בעולם 

הכללי ההתבוננות הזו היא יחסית חדשה. 

שיכולות  כלליות  הדרכות  בתורה  יש  זאת,  ובכל 
לסייע, לעתים אף יותר מרופאי הנפשות. האמונה 
אלוקית  הנהגה  הם  ייסורים  שגם  ובכך  ה'  בטוב 
השמח  אדם  להיות  ההכוונה  וכן  האדם,  לטובת 
מצווה  והיא  הזה,  בעניין  גם  מסייעות  בחלקו 
מהתורה: "'ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל 
הוי  לך  מידה שמודד  בכל   – מאודך'  ובכל  נפשך 

מודה לו במאוד מאוד".

 

 מה אני יכול לעשות כדי 
 לאהוב יותר את לימוד התורה   

     ולשמוח בה?
הראשון: "אין אדם למד אלא ממקום שליבו חפץ". 
שמתאים  מה  את  לומד  אתה  האם  לבחון  כדאי 
וכדאי  ייתכן  לא,  אם  וליכולותיך.  לאישיותך 

שתמצא חלק אחר בתורה שמתאים לך יותר.

מדמויות  לומד  אתה  האם  לבחון  גם  כדאי  לעתים 
שתואמות את הצרכים שלך. אמרו רבותינו ש"אין 
רבנים  ואולי  מלמדיו",  מכל  ללמוד  זוכה  אדם 

אחרים יעוררו  את החשק והשמחה שלך. 

להתבונן  ולהעמיק  ללמוד  גם  צריך  זאת,  מלבד 
בערכה של תורה. כשאדם יודע שהוא עוסק בתורתו 
על  עומד  כולו  שהעולם  המלכים,  מלכי  מלך  של 
כל  את  ומאיר  מחייה  שהלימוד  התורה,  לימוד 
העולמות, ושכל מילה של לימוד היא מצווה וזכות 
והולך  בלימודו  שמח  אדם  זה  על־ידי   – עצומה 

מחיל אל חיל.

יצאתי כבר למאה 
פגישות שידוכים 

אבל אני לא מרגישה כלום. מה 
הבעיה? 

ארוכת  בעיה  שכזה  קצר  בטור  לפתור  הניסיון 
טווח אינה סבירה. ועם זאת, נציב מספר שאלות 
עם  בקשר  האם  הראשונה,  לבחון:  שכדאי 
מרגישה  כן  את  בזה  וכיוצא  חברות  משפחה, 
זרימה, חיבור ונעימות, או שהתחושה מקיפה את 

חייך גם מעבר להצעות שידוכים? 

זוגיות  אודות  חלום  לך  יש  האם  שניה:  ושאלה 
מאפשרת  שאינה  מדי,  עזה  בבהירות  שמצויר 
לבשר ודם לממש אותו? לפעמים אנחנו מציירים 
לעצמנו ציור של שלמות שאף בן אדם לא יוכל 
למין  שלך  היחס  את  לבדוק  גם  כדאי  למלא. 
עניינים לא  גם לבחון האם עברת  ואולי  הגברי, 

נעימים שגורמים לך התרחקות.

"אשרי יושבי ביתך" הוא המזמור החשוב ביותר 
שלוש  לדוד  תהילה  "האומר  דזמרה.  בפסוקי 
פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" 
לציון'  'ובא  לפני  דזמרה,  בפסוקי  ד(.  דף  )ברכות 

ובתחילת תפילת מנחה – אנו מקיימים את מאמר 
שלוש  המזמור  את  ומתפללים  ומשננים  הגמרא, 
פעמים בכל יום. מה יש בו, ב'אשרי', שהופך אותו 

לחשוב כל־כך? 

הגמרא מסבירה שהמיוחד בפרק הוא השילוב של 
שני דברים גדולים: הפסוקים מסודרים לפי אל"ף 
בי"ת, ובנוסף מופיע בו הפסוק המופלא: "פותח 
את ידך ומשביע לכל חי רצון". בחסידות מוסבר 
שאלו שתי המתנות שנותן לנו ה' יתברך: המתנות 
הרוחניות שעיקרן הוא התורה הקדושה שמיוסדת 
באותיות קדושות ומופלאות, והמתנות הגשמיות 
שעיקרן השגחה פרטית על פרנסתנו וכל צרכינו. 

הודאה  ש"כולו  זה  'אשרי'  את  המייחד  בנוסף, 
רמז  דרך  רק  עצמו  צרכי  בקשת  בו  ואין  ושבח 
בעניין 'פותח את ידיך'. זהו איש שאינו חושש כל־
כך לצרכי העולם הזה על כן הוא בן העולם הבא" 

)יהל אור ל'צמח צדק'(.

אשרי, אשרי, אשרי
שלוש  המזמור  את  אומרים  שאנו  לכך  בנוסף 
פעמים בכל יום, הרי שבתחילת כל 'אשרי' אומרים 
שלוש פעמים אשרי: "אשרי יושבי ביתך... אשרי 
אשרי  אלוקיו".  שה'  העם  אשרי  לו,  שככה  העם 
מלשון אושר ותענוג. אם בכל מקום שלוש פעמים 
'חזקה', הרי ש'אשרי' הוא שלוש פעמים  יוצרות 

כפול שלוש פעמים בכל יום! תענוג בריבוע!

תענוג  בתענוגים,  להתענג  ניתן  'אשרי'  באמירת 
הנפש, "טוב זמרה אלוקינו"! עצם אמירת "אשרי 
יושבי ביתך" טוב הוא, וניתן להגיע בו לרמה של 

אמירת הפסוקים האלו ללא מטרה מסוימת, אלא 
"כולו  לעיל  כנזכר  כי  ולענגה  הנפש  את  לשובב 
הודאה ושבח", בבחינת "טעמו וראו כי טוב ה'".

כמו דוד המלך
פירושי  כל  לוקטו  בה  התפילה"  "אור  בסדרת 
חסידות חב"ד לתפילה, ככתבם וכלשונם, מופיע 
כרך שלם על הפרק של "אשרי יושבי ביתך" ובו 

למעלה מחמש־מאות עמודים! 

לפנינו טעימה קלה מביאורי החסידות )מתוך מאמר 
האדמו"ר הזקן משנת תק"ע( על חטיבת פסוקים בפרק:

"גדול ה' ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר"
שאנחנו  כפי  ה'  גדולת  את  מאוד  מהללים  אנו 

שלו,  בגדולתו  אבל  אותה,  לתפוס  מסוגלים 
העצמית, אין לנו כל תפיסה וחקר.

"דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו" 
כשאנחנו מצליחים להלל את האין־סוף, זה מגלה 
אלינו.  עד  עצמו  את  והשפיל  ירד  הוא  כמה  עד 
מכיוון שבגדולת ה' עצמה אין חקר, הרי שהשבח 
שמשבחים בכל דור את מעשי ה', הוא בעצם שבח 
לגבורות ה', לצמצומים שרק על־ידם ניתן לתפוס 

משהו מגדולתו. 

"הדר כבוד הודך, ודברי נפלאותיך אשיחה"
כאן דוד המלך עובר לדבר על עצמו. הוא מגלה 
הנסתרות,  נפלאותיו  ואת  ה'  הוד  שאת  לנו 
לחוש  מצליח  כן  הוא  אנוש,  מדעת  הנשגבים 

ולשוחח אודותם. 

"ועזוז נוראותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה" 
ה"נורא"  ישראל.  עם  אומר  ה"נוראות"  את  גם 
וגבורה  מחסד  הכלולה  ה"תפארת"  מידת  היא 
בהתגלות  מכיר  ישראל  עם  מזו.  זה  שהפוכים 
כשהוא  גם  ה',  של  בקודש  והנוראה  המרוממת 

מתגלה בהתכללות הנושאת שני הפכים.

השגה  ישראל,  עם  לנו,  אין  עדיין  זאת  ובכל 
לעצמו,  שהוא  כמו  ה'  גדולת  בשורש  אמיתית 
את "גדולתך" העצמית, אני - דוד המלך הוא זה 

ש"אספרנה".

המלך  דוד  דברי  את  אמירתנו  כוונת  ובאמת 
בדוד  דביקות  של  כוחות  קבלת  היא  זה  במזמור 
בכל  כמותו  בה'  להידבק  ויכולת  השראה  המלך, 

דרגותיו, ולו לרגעים ספורים.

פסוקים  שלושה  מופיעים  הפרק  בהמשך 
שעוסקים במלכות ה' בעולם: "כבוד", "להודיע", 
"מלכותך". ואחר כך, מ"סומך ה' לכל הנופלים", 
סדרת פסוקים של זעקת האדם לקרבת ה', עליהם 

נלמד בשבוע הבא.

אשרי יושבי ביתך
| משה שילת |

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | קרוב אליך בפייסבוק! | העלון טעון גניזה
לתגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה: info@qarov.org | 054-4530951 לפרסום: 052-4061065



הרב שמחה שטטנר

הרב דניאל כהן הרב דודו בן נתן

הרב אביחי רונצקי

הרב ארל'ה הראל 

ניסו  לחייהם;  על  וסטרו  אותם  חיבקו 
לתקן אותם אך גם ללמוד מהם מה שניתן; 

ובעיקר, הוציאו את כולנו קצת מבולבלים.

חשבתי, אם כך, לחזק רק דבר אחד שצריך 
חיזוק בימים אלו – אהבה, אהבה עזה, ולא 

כמוות, כי אם אהבת חיים:

אהבה לכל אחד מן הנערים המתוקים הללו, 
נסחפים  קצת  שהם  נראה  לחלקנו  אם  גם 
מדי פעם )דווקא בגלל האהבה איננו יכולים 

לשתוק כאשר הם מגזימים(!

כל  ידי  על  הנבנית  הקודש  לארץ  אהבה 
בניה־מיישביה לסוגיהם, כל אחד בדרכו!

אהבה לכל עם ישראל, ימין ושמאל כאחד!

חיבה  שהרי  בקרבנו,  אשר  לנוכרי  אהבה 
של  )כלשונו  המקום  לפני  לו  נודעת  יתירה 

רבי עקיבא רואה הנסתרות בפרקי אבות(!

ימים כלילות  אהבה לחיילי צה"ל העושים 
יהודה  במרחבי  וישיבתנו  חיינו  לשמירת 
לרוח  לקור,  חשופים  עומדים   - ושומרון 
מגנים  רבות,  שעות  בטרמפיאדות  ולגשם 

עלינו בגופם!

אהבה לשרות הביטחון הכללי, אשר אילולא 
לא  אף  כאן  מתקיימים  היינו  לא  פעילותו 
לרגע קט )ושדווקא בגללה אנו זועקים מרה 
ברדיפה  שלו  האדומים  הקווים  חציית  על 
אחרי כל נער עטור פאות ועל הפגיעה הלא־

מידתית בחשודים(!

שהביא  עולם,  לבורא  אהבה   - הכל  ומעל 
היינו  אם  גם  לארץ,  והשיבנו  לכאן  אותנו 
נטולת  יותר,  חלקה  לגאולה  כחולמים 
שלא  כנראה  אך  ומורכבויות,  סיבוכים 
מלאת  אלא  תחייתנו,  להראות  צריכה  כך 
כל  להיחלץ  עלינו  מהם  ובורות,  מהמורות 

העת.

מגיעה  שאינה  בוערת  אהבה  ישנה  כאשר 
מתפרצת  שהיא  פעמים  מימוש,  לכלל 
בריאות  כשמדכאים  מלחמה;  של  בצורה 
את  להחליש  כדי  קשות.  מחלות  פורצות 
הקליפה לא יועיל המשך הדיכוי, לא יועילו 
הגינויים. אדרבה, זה רק יחזק את עוצמתה 
יש  להחלישה  כדי  מלחמתה.  את  ויגביר 
לחזק את נקודות הקודש והאמת, על מנת 
והבריא,  הטוב  של  מצוקתו  את  להחליש 

וממילא לא יהא צורך בקליפות.

להן  ולתת  האמת  נקודות  את  להגדיר  יש 
על־ המדינה,  על־ידי  מעשי  אמיתי  חיזוק 

ידי הרבנים וכל מנהיגי הצבור האמוני. כל 
אחד על־פי תפקידו ומרכזיות מעמדו. לא 
לחזק  גאולה.  לחיות  יש  גאולה,  לדבר  די 
של  מרכזיותה  את  הלאומית,  הגאווה  את 
את  מעשי  באופן  לחזק  הקדושה.  התורה 
ריבונותנו על כל חבלי ארץ ישראל. להגדיר 
את האויב ולהלחם בו ללא פשרות, ולעצור 
זרים.  יהודים משיקולים  בחיי  הזילות  את 
הגורמות  הן  נוספות,  ועוד  אלו  חולשות 
הפחד  ואת  הפנימית  הקדושה  מצוקת  את 
מחיסולה.  והבלתי־מודע,  המודע  הגדול, 
הקשות  הקליפות  צומחות  המצוקה  מתוך 
למנוע  האמיתי  הסיכוי  אולם  והמסוכנות. 
את הבאות, הוא לא על־ידי דיכוי וגינויים, 
רדיפות וחרמות, אלא להביט בעוז ולראות 

את נקודות האמת, 

ויש נערים צעירים שאולי קטנים בתורתם )ואולי גם בשיקול דעתם(, אך הם שייכים לסוג 
הם  ורצונות.  כיסופים  של  ודרור,  חופש  של  נשמות  גאולה,  של  נשמות  הם  לגמרי.  אחר 
אינם מוכנים לקבל עליהם חוקי בשר ודם ואפילו לא את הממסד התורני - הם רוצים להיות 
משועבדים רק לה' לבדו. הם חולמים משיח, רוצים להיות שותפים בהבאתו, רוצים מקדש 
ונבואה. הם מרגישים שהארץ משתוקקת לבניה, אך יש כאן זרים "המטילים את כסותם בין 

ארי ללביאה בשעה שמזדקקים זה לזה".

הדור הישן הקים ישובים והמשיך בצעדיהם של חלוצי הקיבוצים, ואף היו שותפיהם בתחילת 
נון. הם כאן לא כדי לחפש  יהושע בן  הדרך. ואלו הנערים ממשיכים את אברהם אבינו ואת 

מפלט לאומי ולא כדי לעשות "ציונות", אלא כדי לעשות את רצון ה' ולקיים את מצוותיו.

רוצה  לא  הוא  הישן,  בדור  לפעמים  בועט  הוא  העצמאית  דרכו  את  בוחר  כשנער  אמנם, 
להקשיב והוא לא תמיד מכוון ומדויק, אך זאת משימתנו. במקום "להתנער" מהם, אולי 
נתנער מקיפאוננו? מחוסר המעש שלנו? נהיה גם אנחנו "נערים" עם להט בעיניים, אותו 

הם רוצים לראות בעינינו.

ל"מסע  ישראל  רבני  קומו  המושבות".  ל"מסע  האמיצים  הרבנים  הלכו  הקודם  בדור 
האנרגיה  את  יחד  לכוון  נוכל  וכך  הלב  לרחשי  הקשיבו  חם,  סיר  עם  בואו  הגבעות"! 

הקדושה הזאת למלכות ישראל מתוקנת.    

רק אם  זה  את  לומר: אתה תעבור  כאילו  מצרים. 
עליון,  אור  אתה  מפה,  לא  אתה  שבעצם  תזכור 
משהו זך וטהור. במהלך החיים זה רק יתנוצץ לך, 
אך לאחר מיתתך האור יהיה ברור יותר. זאת האמת 
להתכופף,  להתפשר,  ממך  שידרשו  כמה  שלך. 
עם  קו  ליישר  יפה,  להצטלם  להתייפות,  להיכנע, 
העולם... אל תשכח, אתה כוכב שבא ממקום אחר.

מהחברה  הילדים/נערים  בשיחת  משהו  יש 
המדוברת שמזכיר לי את דרישת השלמות, הרצון 
לתיקון האחרון, עמדה שלא מתייפה. היא מעלה 
בי אבחנה ובחינת הצדדים שבי, ששמים לפעמים 
יותר מדי דגש על שמירת חוקיות החיים בדרך של 
לאי־דיוקים  יתר  סלחנות  מוגזמת,  רּכּות  פשרות, 
וחוסר נכונות להתמסר. בתרכובת הזאת שנקראת 
שלמות  ותהליך,  אידיאל  יחד  המוהלת  חיים, 
שבבנייה  ולבנים  והחומר  לקץ  שאיפה  וויתורים, 
האיטית של הדרך, טוב לי לפעמים להיזכר שאני 

כוכב שבא, בעצם, ממקום אחר. 

בלתי  במידה  הארץ  ליישוב  נאמנים  הם 
אינם  אחרים  שאנשים  במקומות  גם  רגילה, 
ההרים  על  תנאים,  ללא  בהם,  לגור  מוכנים 
והגבעות, לעבוד את האדמה. זה מהלך מאוד 
אותו  לעודד  צריכה  עצמה  שהמדינה  חיובי 
גושפנקה  להם  יביא  גם  הדבר  לו.  ולסייע 
רשמית, וגם סיוע של ממש בצרכי היום־יום 

במצווה החשובה.

כבר  יש  שלחלקם  )אף  צעיר  בדור  מדובר 
כוחות  עם  טוב,  שרובו  וילדים(  משפחות 
אדירים שפשוט מכוונים לעתים למקום הלא־
נכון. במקום שהמדינה תתמוך בהם, חוויתי 
על בשרי את העובדה שהממסד לא רואה את 
עצמו  את  מוצא  חלקם  יפה.  בעין  התופעה 
מחוץ למערכת בעל כורחם, למרות שיש להם 
רצון לקחת חלק בדרכם שלהם בממסד, כולל 
האחרונות  בשנים  ראיתי  בעיני  לצבא.  גיוס 
את הנערים האלה, שהצבא לא רוצה, ולבסוף 
ליחידות הכי  התגייסו עם מוטיבציה אדירה 

מובחרות בצה"ל.

וגם  כדרכה מנפחת את התופעה,  התקשורת 
רבנים ומנהיגים בציבור הדתי יוצאים בשצף 
לרוב  נובעת  הזו  הביקורת  אך  נגדה.  קצף 
מבוססות.  לא  ומידיעות  היכרות  מחוסר 
עם  צעירים  חבר'ה   - שכאלה  קבוצות  בתוך 
שנמצאים  סוערת,  ונפש  מוגברת  התלהבות 
החיבור  את  ומחפשים  למסגרות  מחוץ 
להתפתח  עלולות   - לחיים  והטבעי  האישי 
הפניית  או  אלימות,  חריגות של  תופעות  גם 
חשוב  אך  חיוביים.  לא  למקומות  האנרגיות 
במסגרת,  מורד  צעיר  דור  שכל  לב  לשים 
וחטא ההכללה נכון גם לגבי "נוער הגבעות".

ד 1
שך מעמו

המ



ח ֶאת  ּלַ ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים, ִויׁשַ ר ֶאל ּפַ אֹמר: ּבֹא ַדּבֵ ה ּלֵ ר ה' ֶאל ֹמשֶׁ ַוְיַדּבֵ
ָרֵאל ֵמַאְרצֹו. ֵני־ִיׂשְ ּבְ

ְוֵאיְך  ֵאַלי,  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ָרֵאל  ֵני־ִיׂשְ ּבְ ֵהן  ֵלאֹמר:  ה'  ִלְפֵני  ה  ֹמשֶׁ ר  ַוְיַדּבֵ
ָפָתִים? ָמֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ ִיׁשְ

לתכונותיו  כלא־מתאימה  לו  נראית  מקבל  שמשה  השליחות 
וליכולותיו. הוא כבד פה, ערל שפתיים, כבר זמן מה שהוא מנהג את 
הצאן אחר המדבר, בשקט אינסופי, בלי מלחמות, בלי מריבות, בלי 
מצריים ויהודים שלא מבינים את כוונותיו. הבריחה ממצרים הייתה 
אותו  שהזיזו  להושיע,  בו  שזעקו  הפנימיים  המקומות  מכל  בריחה 
מבפנים לפעול, לשבור את הממסד, את השיטה הלא־צודקת. הוא 
ניסה אז, ללכת עם טבעו וכוחותיו ונכנס לבלגן לא קטן. וכאן, אחר 
מקסימום  שקטה,  מבוקרת,  בצורה  באים  ההנהגה  כוחות  המדבר, 
פעיות פה ושם, בריחה של איזה שה תועה... ואז, משום מקום בערך, 
והקדוש ומבקש ממנו לא פחות מאשר ללכת  מגיע הדיבור הגדול 
התחמקות,  בריחה,  הינו  הראשוני  האינסטינקט  פרעה.  אל  חזרה 
והשתרש  שהלך  באי־יכולתי  ואמון  פחדים,  בו  שמעורבים  ממקום 
עם השנים... וה' לא מוותר. אחרי כמה ניסיונות, הוא מכניס שותף 
לתת  על־מנת  בעיקר  זה,  לעניין  מגיע  אהרן  אהרן.   - לעסק  שלישי 

אמון וכוח למשה בשליחותו.

שידבר גם איתי
בכוחותינו,  להאמין  לומדות  בשליחותה,  אחת  כל  אנחנו,  גם 
לפעמים  קשה  לנו  גם  השנים.  עם  והנבנה  המתגלה  בתפקידינו, 
להאמין שאכן, אותנו ייעדו להיות אמהות, להתמודד עם הרים של 
קשיים, להביא לעולם יכולות, כישרונות, המקום המאמין בכל אלו 
אלוקי  דיבור  לאיזה  זקוק  הוא  רבות  פעמים  שם.  נמצא  תמיד  לא 
פעמים  הרבה  דחיפה.  לפעמים  לו  וייתן  אותו  שיאיר  אותו,  שיעיר 
מההורים,  לפעמים  כאלה,  מ"אהרונים"  מגיע  גבוה  דיבור  אותו 
לעיתים מחברים, בעלים או אחים, ויש פעמים שהאדם זקוק לעזור 
לעצמו למצוא את הדיבור הזה. להשקיע וללכת לאיש מקצוע שיעזור 
לו לברר את דרכו, את כוחותיו, את השייך לו, את שהעולם מחכה 

שיביא כבר...

קיבלתי על־מנת לתת
את  להביא  על־מנת  ולעבוד  ולשנות  באמת,  אותי  לראות  התעוזה 
עצמי לידי ביטוי, היא היא עבודת ה' בעצמה. היא המקום שאומר: 
"אני כאן, בעולם הזה, יש בי עניין כלשהו. אחרת לא היו טורחים 
כל־כך להביאני. ואני לא ממש מרגיש חשוב/ מועיל/ מאיר/ מביא 
איזו בשורה, ואם כך הוא, הרי שהעולם עדיין מחכה לי וחסר אותי 
– מחובתי ללכת ולחפש אותי. לעמול ולהוציא אותי לאור. החובה 
כאן.  ענייני  מה  שלי,  מה  קיבלתי,  מה  לדעת  היא  שלי  הראשונה 
החובה השניה באה מיד אחריה, והיא לעודד אותי להאמין ביכולותיי 

אלו ולהוציאם אל הפועל ממש!  

הכל אפשרי
התחום  הוא  עניינה  כי  להבנה  הגיעה  מישהי  שנים,  כמה  לפני 
הטיפולי. היא צחקה כשגילתה זאת, שכן לפי דבריה היא כבר בת 
מתחום  מטורפת  הסבה  פתאום  תעשה  לא  והיא  וחמש,  שלושים 
כן,  ואז לאחר כמה שבועות, היא החליטה שאולי  הביוטכנולוגיה. 
אבל ממש לאט. היא למדה קורס קצר, שנתן לה תעודה, זאת מפני 
לבנות  לעזור  והחלה  טווח.  ארוכי  ללימודים  להתפנות  יכלה  שלא 
שרות לאומי בהתנדבות, שני ערבים בשבוע. כך צברה ניסיון, וזאת 
מבלי לעזוב את עבודתה... אחרי כמה זמן החלה לקבל גם בביתה 
בנות לייעוץ בשכר סמלי, ועם הזמן והניסיון היא הלכה ולמדה עוד, 
והיא  לאוזן,  מפה  התפרסם  שמה  לאט  לאט  המחיר,  את  והעלתה 
מישרתה  את  לצמצם  החליטה  היא  מסוים  בשלב  לעניינים.  נכנסה 
הזה.  בתחום  שליחותה  את  מימשה  היא  וכך  הפניות,  ריבוי  בשל 

והעולם היה מאושר. יש לכך המון סייעתא דשמיא. זה עובד.

והעולם היה מאושר
 מיכל וולשטיין

מצווה גוררתתתתתת!

רשות  את  וביקש  באמצע  קם  שבת  בעונג  הנוכחים  אחד 
הדיבור: "לא נעים לי, אבל אני חייב ללכת כי יש לי טיסה 
עוד כמה שעות. אז אני רוצה רק להגיד תודה, שבת שלום 

ולהתראות". 

אחרי  ותטוס  הטיסה  על  תוותר  שלא  "למה  לו:  אמרתי 
כבר  שלו  חברה  עם  מטייל  שהוא  לי  הסביר  הוא  שבת?". 
לעונג  להיכנס  אפילו  רצתה  לא  ממש  והיא  חודשים  כמה 
שבת. הם ניסו כבר הרבה זמן להשיג טיסה חזרה הביתה ואם 
לא יטוסו היום לא תהיה להם טיסה בחודש וחצי הקרובים, 
בגלל הלחץ על הטיסות. אמרתי לו שפשוט יחליט שהם לא 
טסים, ואני אחראי שהשבוע הם יגיעו לארץ בעזרת ה'. הוא 
הסכים אבל רצה לקבל את אישור החברה שלו. יצאתי איתו 
את חשיבות השבת  לה  הסברתי  איתה.  גם  ודיברנו  החוצה 
יטוסו.  הם  שהשבוע  מתחייב  שאני  בתנאי  הסכימה  והיא 
אחרי השיחה גם היא הצטרפה לעונג שבת והם ישבו איתנו 

עד אמצע הלילה.

בה  התעופה  בחברת  שאכן,  והסתבר  בדקתי  השבת  אחרי 
הם רכשו כרטיס כל הטיסות מלאות בחודש וחצי הקרובים 
פרטית  בהשגחה  טיסה.  להם  לארגן  שאצליח  סיכוי  ואין 
נכח בסעודת השבת איש עסקים שהבין מה קורה ואמר לי: 
"תקנה להם כרטיסים באל־על ואני אשלם" ואכן כך עשינו. 
הסברתי להם שאני ממיר את הכרטיסים שלהם לאל־על כדי 

שלא ירגישו לא בנוח, וביום שני הם טסו לארץ.

כמה חודשים לאחר מכן פונה אלי אחד משליחי חב"ד בארץ 
לחתונה,  כהכנה  ללמוד  כלה  לאשתי  "הגיעה  לי:  ואומר 
ואמרה שהיא רוצה ללמוד את כל ההלכות כמו שלומדים עם 
כלה דתייה". הבחורה סיפרה לה שהיא טיילה בתאילנד עם 
חבר והם בכלל לא חשבו להתחתן, אבל אחרי שהם ראו איך 
דאגו שהם לא ייסעו בשבת, הם חזרו לארץ והחלו לשמור 
והיא רוצה לעשות  שבת. לאחר מכן הם החליטו להתחתן, 

חתונה כדת וכדין ולחיות על־פי כל חוקי התורה.

 אמרתי לו שפשוט יחליט שהם 
 לא טסים, ואני אחראי שהשבוע 

הם יגיעו לארץ

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |

mihalvos1@gmail.com
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"ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה". 
שמשה  מפני  למשה  הקשיבו  לא  ישראל  בני 
השמיע  להם את דבר ה' לפני שהצליח לעשות 
נתונים  היו  הם  מצבם.  לשיפור  אחד  דבר  ולו 
יומיומיים.  הישרדות  ולמאמצי  פרך  לעבודת 
לא היה להם זמן להבטחות אוטופיות הנראות 
את  לשפר  רצונכם  אם  המציאות.  מן  מנותקות 
מצבם הרוחני של אנשים, שפרו קודם את מצבם 
האנושיות  מתובנותיה  אחת  לנו  הנה  הגשמי. 

המובהקות של היהדות.

הרמב"ם מדגיש זאת ב"מורה נבוכים". לתורה, 
הוא אומר, שתי מטרות: תקינות הנפש ותקינות 
הגוף. תקינות הגוף מתקיימת כאשר כל צרכינו 
ממשיך  הנפש,  תקינות  מסופקים.  החומריים 
הגוף  מתקינות  יותר  נכבדה  ואומר,  הרמב"ם 
ובזמן",  בטבע  "קודמת  הגוף  תקינות  אולם   –
והיא תנאי לתקינות הנפש, "כי האדם אינו יכול 
שכן  כל  לו,  הוסבר  אם  אפילו  ל  ּכָ מּוׂשְ לתפוׂש 
שיתעורר לזאת מעצמו, בשעה שיש לו כאב או 

רעב חזק או צמא או חום או קור חזק". 

קלאסי  ניסוח  זה  לרעיון  ניתן  העשרים  במאה 
בידי שני פסיכולוגים יהודים מניו־יורק, אברהם 
סולם  תיאר  מאסלו  הרצברג.  ופרדריק  מאסלו 
והבסיסי  הנמוך  השלב  שלבים.  חמישה  בן 
ומקָלט,  מזון  הפיזיולוגיים:  הצרכים  הוא 
באים  מעליו  הבסיסיים.  ההישרדות  צורכי 
באהבה  הצורך  הוא  השלישי  הביטחון.  צורכי 

והשתייכות. מעליו באה הכמיהה להכרה וכבוד, 
עצמי:  במימוש  הצורך  של  תורו  בא  ולבסוף 
האדם  להיות  שלנו,  הפוטנציאל  את  להגשים 
ושראוי  להיות  יכולים  שאנו  מרגישים  שאנחנו 
שנהיה. לימים הוסיף מאסלו למדרג שלב שישי: 
גב וִהתעלות. שלב זה חורג מהעצמי אל עבר  ׂשֶ

האלטרואיזם והרוחניות.

בין  רק  והבחין  המבנה,  את  פישט  הרצברג 
וגורמים  פיזיים  גורמים  קטגוריות:  שתי 
פסיכולוגיים. לצרכים הפיזיים קרא צורכי אדם, 
צורכי   – הנפש  לצורכי  הראשון.  אדם  שם  על 
אברהם. הרצברג התעניין במיוחד בשאלה מה 
החמישים  שנות  בשלהי  בעבודה.  אנשים  מניע 
בידי  לימים  )שפותחה  למסקנה  הגיע  הוא 
הכלכלן הישראלי דן אריאלי( כי הכסף, השכר 
אם  היחיד.  המניע  אינם  הפיננסיים  והתגמולים 
משלמים לאנשים יותר, הם לא בהכרח עובדים 
יותר.  יצירתי  באופן  או  יותר  קשה  יותר,  טוב 
בסיסית  לרמה  עד  מרכזי  תפקיד  ממלא  הכסף 
של  האמתי  המניע  לה  מעבר  אך  מסוימת, 
מציאת  היצירה,  הצמיחה,  אתגר  הוא  העובד 
למען  כישרונותיו  מיטב  ורתימת  המשמעות, 
מטרה חשובה. הכסף ממלא את "צורכי אדם" 
שלנו, אך המשמעות שאנו שואבים מעבודתנו 

מספקת את "צורכי אברהם". 

יותר  הדורות  לאורך  נטו  והיהדות  היהודים 
הזאת  בֲאִמתה  להכיר  ודתות אחרות  מתרבויות 

של  תרבויות  הן  הדתות  רוב  לאורה.  ולחיות 
קיימים  והמחלות  העוני, הרעב  לדידן,  השלמה. 
ורוצה  אותם  ברא  אלוקים  העולם;  דרך  זו  כי 
נירוואנה  אושר,  למצוא  יכולים  אנו  נכון,  בהם. 
או שלוות עולמים, אבל כדי להגיע אליהם צריך 
במדיטציה,  למנזר,  בפרישה  מהעולם:  לברוח 
סבלנית  בהמתנה  או  לטראנס,  בכניסה  בסמים, 
הדתות  רוב  הבא.  בעולם  לנו  המחכה  לעונג 

שואפות להרדימנו לבל נחוש בכאב. 

בעולם,  ולסבל  לעוני  ביחסה  היהדות.  כן  לא 
השלמה.  של  לא  מחאה,  של  דת  היא  היהדות 
אלוקים איננו רוצה שאנשים יהיו עניים, רעבים, 
נטולי  או  מנוצלים  נבערים,  נדכאים,  חולים, 
במאבק  שליחיו  להיות  אותנו  ברא  הוא  זכויות. 
העמיד  ישראל  שעם  לכך  הסיבה  גם  זו  הזה. 
נובל( כה רבים. כפי  )וזוכי  כלכלנים פורצי דרך 
שכתב מייקל נובאק )בעקבות אירווינג קריסטול(, 

מחשבת היהדות חשה תמיד בנוח עם ארציות 
מקבילתה  ואילו  הזה,  העולם  ועם  מיושבת 
אחרים.  עולמות  אחר  תמיד  נהתה  הנוצרית 
להגות היהודית יש נטייה כנה לטובת הקניין 
עוד  שנוסחה  הנוצרית,  זו  בעוד  הפרטי, 
מראשיתה בעיקר בידי כמרים ונזירים, ניסתה 
תמיד להטות את תשומת לבם של המאמינים 
אל מעבר לפעילויות ולאינטרסים של העולם 
הזה, ולכוונה אל העולם הבא. כתוצאה מכך, 
היהודי מן השורה, חניכם של ההלכה ומוסר 
הנביאים, הרגיש תמיד בעולם הזה כבביתו, 
בעוד הקתולי מן השורה תפס את העולם הזה 
הדעת  את  המסיחים  פיתויים  של  כמנהרה 

ממה שחשוב באמת, ההכנה לעולם הבא.

ה' נמצא כאן, בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. 
כשהעולם הגשמי קשה, הרוח האנושית נשברת, 
והבריות אינן מסוגלות לשמוע את דבר האלוקים 
– אפילו אם הוא נישא בפי אדם גדול כמשה. רבי 
יפה: "אל תדאג  זאת  ניסח  יצחק מברדיצ'ב  לוי 
דאג  שלך.  ולעולם־הזה  חברך  של  לעולם־הבא 

לעולם־הבא שלך ולעולם־הזה של חברך".

 המדור בחסות  פתרונות סינון התוכן המובילים בעולם
להורדת האפליקציה סירקו את הברקוד  מוסדות חינוך צרו קשר עם אריאל – 050-6555913

ישיבה של יענים!
בישיבה של בני קיימת מדיניות שאין להביא סמארטפונים. בפועל, הבן שלי אומר שיש לרבים מחבריו 
סמארטפונים בתיק או בכיס וכך יוצא שבהפסקות וגם בחלק מהשיעורים הם משתמשים בהם באופן 
מה  שאין  לי  אמר  הוא  לסמארטפונים,  הסינון  בעניין  שיטפל  כדי  הישיבה  לראש  כשפניתי  חופשי. 
לעשות – הישיבה החליטה שאין סמארטפונים וזהו – אם מישהו יימצא עם סמארטפון יחרימו לו אותו 

ואולי אפילו יוציאו אותו מהישיבה. מה עושים?

תשובה - תופעת ההתעלמות שאתה מתאר, מצד רבנים וראשי מוסדות חינוך – היא בעיה כואבת. 
אכן, במספר מצומצם של ישיבות באמת אין ילדים עם סמארטפונים, אך, אנו מודעים לכך שזה לא 
המצב ברוב הישיבות התיכוניות והאולפנות. בישיבות בהם מחליטים לא להתמודד עם התופעה רק 
מפני שיש "מדיניות", קיימות תופעות קשות מאוד של חשיפת תלמידים לתכנים בעייתיים ותופעות 

התמכרות קשות לצפייה בתכנים אלה.. 

אני מציע לך לומר לבן שלך לארגן את החברים ולפנות לרבנים בישיבה כדי שידאגו למדיניות סינון 
ולא למדיניות "התעלמות". אם הפניה שלהם לא תעזור – הם יכולים לארגן קמפיין בישיבה, הפגנות 

מחוץ לשער או עצומות – כל דבר שיגרום להנהלה להבין שצריך לפעול ולטפל בבעיה 
הזו מידית!

לשאלות, הערות והארות yoelpickholtz@gmail.comהרב יואל פיקהולץ 
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אביאל הלוי

בישראל ב  התקיימו  האחרונים  חודשים 
מספר אירועים לציון עשרים וחמש שנה 
לתחילת העלייה היהודית מרוסיה, אבל 
לדידו של הרב יוסף מנדלביץ' )68(, אסיר ציון 
כפעולה  אולי  שנודע  חתונה"  "מבצע  וגיבור 
מסך  פריצת  למען  במאבק  ביותר  הבולטת 
הברזל, ראוי לציין את תחילת יציאת רוסיה שני 
עשורים קודם לכן. השבוע מלאו ארבעים וחמש 
נידונו  בו   – לנינגרד"  "משפט  לפתיחת  שנים 
 – שונים  לעונשים  חתונה"  "מבצע  משתתפי 
ממאסר ממושך בעבודות פרך ועד לגזר דין מוות 

)שהומתק מאוחר יותר(. 

"גדלתי כמעט בלי קשר ליהדות, כי הורי האמינו 
בצדקת הקומוניזם – למרות שהם באו מרקע דתי 
נולדתי  תורה.  ללמוד  הספיק  אפילו  שלי  ואבא 
חופשית  מדינה  היתה  זו  לטביה.  בירת  בריגה, 
מלחמת  לאחר   רק  הקומוניסטי  לגוש  שצורפה 
להיות  סיכוי  לי  היה  זה  בזכות  השניה.  העולם 
נותרו  לא  אבל  ליהדות,  קשר  יותר  קצת  עם 
הוא  השואה",  לאחר  בלטביה  יהודים  כמעט 
מספר על צעדיו הראשונים. "כשהייתי בן תשע 
הואשם אבי בפעילות כלכלית לא חוקית, אישום 
יהודים  הרבה  של  חלקם  מנת  שהיה  אנטישמי 
באותה תקופה – זה שינה את הכיוון המשפחתי 

מקומוניזם – למחשבה שצריך לצאת מפה". 

דא עקא, ששערי היציאה מהמדינה היו סגורים 
מנדלביץ'  הקים  תשע־עשרה  בגיל  בריח.  על 
הצעיר ארגון מחתרתי ללימוד יהדות – עברית, 
לתחילת  דרכו  נפתחה  מכאן  ותנ"ך.  היסטוריה 
הקשר לחיי תורה ומצוות. "זה היה תהליך טבעי. 

הרב יוסף מנדלביץ' 
נידון למאסר עולם עם 
עבודות פרך בברית 
המועצות, ודווקא 
אז התחזק בשמירת 
המצוות • כמי שחווה 
עולם של שיעבוד 
ויציאה לגאולה יש לו 
מבט אופטימי לקראת 
הבאות וגם קריאה 
לאחריות של ציבור 
יראי ה' כלפי העולים 
מרוסיה

לשורשים,  חזרה  על  לדבר  מתחיל  שאתה  ברגע 
ורצון לחזור לארץ ישראל ולהיות יהודי שלם – זה 
כבר הגיוני לשמור תורה ומצוות. זה התחיל במוח 
שנים  כמה  שנמשך  תהליך  זה  הלב.  אל  ונמשך 
ומתואר באריכות בספר שלי – קיימתי מצוות כפי 
שידעתי והבנתי באותה תקופה. קיבלתי על עצמי 
עול תורה ומצוות ב'נעשה ונשמע' והלכתי לחפש 

את מה שלא ידעתי". 

המבצע נכשל – המטרה הושגה
לניסיון  שניתן  הקוד  שם  היה  חתונה"  "מבצע 
חטיפת מטוס אזרחי ריק, שביצעו יהודים מסורבי 
המועצות.  בברית  אדם  זכויות  ופעילי  עלייה 
לב  תשומת  ולמשוך  ארצה,  לעלות  ביקשו  אלו 
ברית  יהודי  של  האפשרות  לחוסר  בינלאומית 
המועצות לעזוב את מדינתם בדרכים המקובלות. 
לחתונה  נסיעה  היה  למבצע  הכיסוי  סיפור 
משפחתית גדולה, אך הקג"ב – המשטרה החשאית 
ברוסיה – ידע על המבצע מבעוד מועד, וכך צעדו 
היישר  בנשק,  חמושים  שהיו  המבצע  משתתפי 
לזרועותיהם של סוכני הקג"ב. הרב יוסף מנדלביץ' 
לחמש  נידון  בלבד,  ושלוש  עשרים  בן  אז  שהיה 
המשפט  פרך.  עבודות  עם  מאסר  שנות  עשרה 
וגזרי הדין האכזריים של יתר חברי הקבוצה עוררו 
סערה בינלאומית, והלחץ המדיני הוביל להמתקת 
המשפט  מתום  הברזל.  מסך  את  ופתח  הדין  גזרי 
ועד קריסת השלטון הקומוניסטי עלו ארצה שלוש 

מאות אלף מיהודי ברית המועצות.

המאסר הממושך אליו נידון במחנות הכפייה כלל 



סירובו  בשבוע.  ימים  שבעה   – פרך  עבודות  גם 
בכלא  וכליאה  לענישה  הוביל  בשבת  לעבוד 
סגור למשך שלוש שנים תמימות – בתנאי מאסר 
קשים עוד יותר. מנדלביץ' התעקש לחבוש כיפה 
לראשו בניגוד לתקנון המחנה, ובשל כך בוטלו 
"גם  זכאי.  כל הביקורים המשפחתיים להם היה 
לתורה  אותם  וקירבתי  אנשים  לימדתי  בכלא 
ומצוות, שיחדנו את הסוהרים להכניס לנו חומש 
וסידור, וכשמצאו את הספרים הם הוחרמו ואני 
שבתתי רעב כמעט חודשיים עד שהדבר הודלף 
והספרים  האו"ם  של  האדם  זכויות  למועצת 
הוחזרו. התעקשתי לחבוש כיפה, והם התעקשו 
חזרה ונזרקתי לצינוק. מעולם לא וויתרו לי, אך 
לא הייתה לי ברירה. ברגע שהכרזתי שזו מורשת 
נתפס  גם  זה  וכך  קדוש,  יהודי  ועקרון  ישראל 
בעיני השלטונות – ידעתי שאני צריך למסור על 
כך את נפשי אפילו על שרוך הנעל, כמו שאומרת 
לפני  ללמוד  הספקתי  שעוד  סוגיה  זו  הגמרא. 

הכניסה לכלא", הוא מחייך.  

למנדלביץ' עצמו היה ברור כי לאחר ריצוי תקופת 
הנראה  וככל   – תורה  ללמד  יחזור  הוא  מאסרו 
אלא  ובריח,  עצמו שוב מאחורי מסך  את  ימצא 
שלחץ בינלאומי שהפעילו ארגונים רבים – מכל 
קצות הקשת היהודית – הכניסו את גיבורי "מבצע 
"רוב  העולמית.  הלב  תשומת  למרכז  חתונה" 
במסגרת  לכן  קודם  שנים  מספר  שוחררו  חבריי 
לברית־ ארצות־הברית  בין  שונים  הסכמים 
בגלל  אבל  להשתחרר,  גם  ציפיתי  המועצות. 
הפלישה הרוסית לאפגניסטן זה התעכב בשנתיים 
נוספות. ב'פורים קטן' של שנת התשמ"א נלקחתי 
אל מרכז הקג"ב במוסקבה. שם הודיעו לי שאינני 
ראוי לשאת אזרחות רוסית וכי אגורש מהמדינה. 
צריך  שאני  לי  אמרו  הרבנים  ארצה  כשהגעתי 
אני  ומאז  שחרורי,  ביום  שנה  בכל  הלל  לומר 
ומשפחתי אומרים הלל ביום הזה. אם אין פורים 
קטן – אנחנו קוראים את ההלל בסעודת פורים", 

הוא מחייך. 

עד מהרה חבש מנדלביץ' את ספסליה של ישיבת 
מרכז הרב, והקים בית עם קטי )קהתיה(, שהייתה 

יהודי  למען  אנוכי"  אחי  "שומר  במטה  פעילה 
יהודי  למען  פעילותו  להמשך  במקביל  רוסיה. 
החדשים  העולים  בקרב  יהדות  והפצת  רוסיה 
ובשנים  לרבנות,  הוסמך  הוא  שונות  במסגרות 
גמרא  ללימוד  כר"מ  משמש  הוא  האחרונות 

ב'מכון מאיר' בירושלים. 

להביא לימות המשיח
ויציאת  מצרים  יציאת  בין  המתבקשת  בהשוואה 
האחרונה  זו  כי  מנדלביץ,  הרב  מדגיש  רוסיה 
מהווה עדיין סיפור אקטואלי שטרם הסתיים. "הנה 
העלה  אשר  ה'  חי  עוד  יאמר  ולא  באים...  ימים 
את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר 
העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות 
אדמתם...",  על  והשבתים  שמה  הדיחם  אשר 
הוא מצטט בהתרגשות את נבואת ירמיהו. "גלות 
ליהודים  גם  מצפים  ואנחנו  רוסיה,  זו  הצפון 
איזה  עצמך  את  שואל  אתה  אמריקה.  שבצפון 
שינוי בומבסטי יהיה בין גאולה ראשונה לגאולה 
אחרונה, וההסבר לכך ברור. המדרש אומר שבני 
ישראל נגאלו ממצרים בזכות שלא שינו את שמם, 
לשונם ומלבושם – ואילו אנחנו ברוסיה לא שמרנו 
את שמותינו ולא זכרנו את לשוננו, שום דבר. הכל 
נמחק – זה הנס היותר גדול. ה' הוציא אותנו מעמק 
הבכא כעצמות יבשות ממש - בלי משה רבינו, בלי 

עצמות יוסף, בלי שום זכויות". 

בין תלמידיו הרבים ישנם גם גרים - צאצאי יהודים 
התקופה  לאורך  שהתבוללו  אלפים  מאות  מבין 
אנשים  גדול.  יותר  עוד  נס  "זה  הקומוניסטית. 
שלהם  סבא  כי  רק  תורה  וללמוד  להתגייר  באים 
התעוררה,  שלהם  היהודית  הנקודה  יהודי.  היה 

והם יושבים במשך שנים ולומדים גמרא והלכה. 
נוכח  המתים".  תחיית  ממש  זו   – ופלא  הפלא 
המספר הרב של עולי רוסיה שאינם יהודים על־פי 
ההלכה מטיל הרב מנדלביץ' את האחריות דווקא 
פצצה  הוא  הנוכחי  "המצב  המצוות.  שומרי  על 
מתקתקת, ואם לא נחזק את הקשר של יוצאי רוסיה 
להגיע  עלולים  אנחנו  שנים  כמה  בעוד  ליהדות, 
למצב שהילדים והנכדים יגידו יום אחד 'אנחנו לא 
שייכים לכאן'. כשעשו סקר לפני כמה שנים למה 
רבים אינם מתגיירים כהלכה, התשובה המרכזית 
למסורת  קשר  להם  יש  ככה'.  לנו  'טוב  הייתה 
הם  אבל  אחרים,  ישראלים  הרבה  כמו  היהודית 
נקלטו בחברה לא דתית שדומה למה שהם הכירו, 
והיא לא מעודדת אותם להתגייר. אי אפשר לגלגל 
האחריות  הגיור,  מוסדות  על  או  עליהם  זה  את 
ציבור שומרי המצוות. למה אנשים   – היא עלינו 
הרצויה  במהירות  רצים  לא  הישראלית  בחברה 
'הצדיקים'.  בגלל  בגללנו,  ומצוות?  תורה  אחרי 
ולתת את  אנחנו צריכים להתחזק בתורה ומצוות 
הדוגמה הראויה כמה טוב לשבת בנועם היכל ה'. 

זה לדעתי המפתח לגאולה", הוא חותם.

"למה אנשים בחברה 
הישראלית לא רצים 

במהירות הרצויה אחרי 
תורה ומצוות? בגללנו"



פרשת וארא

בורא העולם מתגלה אל משה בשם 
המיוחד, בשם המפורש, ואומר לו שעתה 
הגיע הזמן לקיים את הברית אשר נשבע 

לאבותינו, לתת להם את ארץ כנען. 

הוא מצווה עליו לומר להם את בשורת 
הגאולה בארבע לשונות: הוא יוציא אותם 
מסבלות מצרים, יצילם מעבודתם, יגאלם 

בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, הלוואי 
בימינו, וייקח אותם לו לעם. 

כך הם יכירו וידעו שהגאולה המופלאה 
תבוא רק בכוח הבורא, אשר מבטיח להם 

להביאם אל הארץ המובטחת, כאשר 
נשבע לאבותינו "ונתתי אותה לכם 

מורשה, אני ה'".

| ברוך נחשון |
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בהבנת  קצת  עוד  הזקן  אדמו"ר  מעמיק  הזה  בפרק 
הגמרא  בלשון  מדקדק  הוא  ראשית,  הבינוני.  מדרגת 
הוא  הפשוט  הפירוש  שופטן".  וזה  "זה  הבינוני:  על 
שבניגוד לצדיק ולרשע, שבנפשו של כל אחד מהם יש 
רק שופט אחד המנחה את התנהלותה, הרי אצל הבינוני 
יש שניים – יצר טוב ויצר רע. אדמו"ר הזקן מדייק: אף 
אחד מהצדדים אינו מושל בנפש, אלא רק שופט אותה 
בלבד. דמיינו הרכב משפטי שדן בשאלה מסוימת, ושני 
שופטים נחלקים בדעותיהם. זה אומר כך וחברו אומר 
להפך, ואין איש מהם יכול לפסוק את הדין עד שיבוא 
ויכריע   – מאזניים  לשון  המהווה   – השלישי  השופט 

ביניהם.

תמונה זו היא שיקוף נאמן לחיי הבינוני. המאבק תמידי, 
שיבוא  היא  והתקווה  באופק,  נראית  אינה  ההכרעה 
השופט השלישי – עזר אלוהי שנשלח לטובת הבינוני 
כדי להטות את הכף לטובתו. העזר הזה אינו אות שמימי 
אלא סגולה אלוהית שמעוגנת בטבע הנפש בדמות כוחו 
של האור לנצח את החושך. בהערת אגב נאמר רק שאף 
קרבה  בהם  יש  כלל,  קלים  אינם  הבינוני  של  שחייו 
עיניים  לתלות  צריך  צעד  מי שבכל  לאלוהים.  מיוחדת 
בשמים ולצפות לישועה, הופך את נוכחות ה' לעובדה 

קרובה ומוחשית מאוד בחייו.

בנוסף, מקדיש אדמו"ר הזקן כמה שורות לסגירת קצוות 
השאלות  הועלו  שם  א',  מפרק  עוד  פתוחים  שנותרו 
הבאות: מדוע המשנה מדריכה את האדם לראות עצמו 
לעצבות  לו  לגרום  עלול  הדבר  בעוד  כרשע,  תמיד 
ולמנוע אותו מעבודת ה'? וכיצד היה רבה מסוגל לומר 

על עצמו שהוא בינוני, כאשר ידע היטב מהי מדרגתו?

על השאלה הראשונה: הבינוני אינו רשע ובוודאי שאינו 
צריך לחשוב על עצמו שהוא רשע. ההדרכה היא שיהיה 
בעיניו "כרשע", כלומר: ישים לב לכך שהרע שבו עודנו 
קיים ואף מתחזק מיום ליום, ומשום כך לא ישלה את 
שזוכה   – לצדיק  אותו  הופך  המעשי  שניצחונו  עצמו 

להרוג את יצרו הרע.

ועל השאלה השנייה: רבה אכן נקט ענווה יתרה בעצמו 
וכך גם משיב לו אביי תלמידו:  כשאמר שהוא בינוני, 
חיים  מותיר  )אינך  ברייה!"  לכל  חיי  מר  שביק  "לא 
הכול  אליך  ביחס  הרי  בינוני  אתה  אם  שכן  לאיש, 
רשעים(. אמנם, לאחר מה שלמדנו על הבינוני קל יותר 
חוץ,  כלפי  המדרגות.  בין  להתבלבל  ניתן  כיצד  להבין 
אין הבדל בין הצדיק והבינוני. מי שעסוק יומם ולילה 
יכול  בה'  לדבקות  משתוקקת  ונפשו  התורה  בלימוד 
כפוי  אך   – קיים  שבנפשו  שהרע  בינוני,  להיות  עדיין 
להיות במצב של שינה. רק בוחן לבבות הוא ידע מהותו 
של מי טובה בתכלית ומהותו של מי מעורבת טוב ורע.

דיון חשוב נוסף שנערך בסוף הפרק עוסק במידת האמת 
שיש בעבודתם של הבינונים. בדרך כלל, המדד לאמת 
ואילו  אמת,  היא  שמתמידה  תופעה  ההתמדה:  הוא 
תופעה שאינה מתמידה – אינה אמת )ולכן נחל שמימיו 
מלשון  אכזב,  נחל  נקרא  השנה  ימות  כל  זורמים  אינם 
כזב(. לפי זה, אהבת ה' המתעוררת בלבו של בינוני בעת 
התפילה אינה אמת. נכון שהוא מרגיש כעת שהוא אוהב 
את ה', אך לאחר התפילה ירגיש אחרת. אדמו"ר הזקן 
טוען שלא כך הדבר, מידת האמת קיימת בכל מדרגה 
לגבי  לאמת,  נחשב  אינו  צדיק  מה שלגבי  עניינה.  לפי 
בינוני – נחשב גם נחשב. זו האמת של פנימיות הנפש, 
זה המצב שאליו הבינוני מגיע בכל זמן שבו יפנה את 
והמאמץ  הראויה  הרצינות  מתוך  בחייו  ויהרהר  מוחו 

הדרוש, ולפיכך זוהי גם האמת שלו.

פרק יג

השופט השלישי

כלס
כלס,
,

ניאניא



על אחים ועינויים
אלישובהרשלום

השתיקה 
שנואה עלי 

לא בגלל השקט,
לא מפאת המבוכה,

רק בגלל שפעמים רבות 
היא מכבה לבבות 

בונה חומות,
 

שותה את המציאות 
עוקרת מילים 

המבקשות לנטוע שורשים 
של אהבה ואמת 

של קירבה והבנה 
בין האדם לעצמו 

בין העולם לבוראו 

שתיקה, תרחמי מעט
ובואי לבקר,

לעיתים רחוקות יותר.

שתיקה רבה נשמעה בחודש האחרון 
דממה שצווחה לי באוזני י ם 

והפעם השתיקה הפכה קטלנית מתמיד 
וגרמה לאסון נורא, לשנאה וריחוק 

מאחים יקרים שצרחו וזעקו 
ולא שמענו ואולי, בכנות,

לא רצינו לשמוע.

על גאות ושפל
שחףלבהר

המפגש  נקודת  את  וראיתי  בים,  כשהייתי  פעם, 
במעט  לח  שהיה  הכורכר,  רכס  עם  החוף  של 

משעות הגאות.

והתעניינתי באמת, לאן נעלמו כל המים עכשיו, 
בזמן של השפל? והבנה עמוקה נחתה עלי.

הגאות.  זמן  בעולם  אחר  במקום   – שפל  שבזמן 
וכשבמקום אחד יש חוסר- במקום אחר יש מילוי 

אמיתי.

חסר  המרגיש  אדם  של   - במציאות  תופעה  ויש 
בכוחותיו הנפשיים, ומרגיש אבוד. ויושב ושואל 
את  למצוא  מנת  על  אלך  לאן  לאן?   - עצמו 
והייתי  אתמול  רק  הרי  איבדתי?  ואיך  האבידה? 
שמח, ורק לפני מספר שעות והרגשתי טוב באמת.

ופתאום עכשיו נעלמו הכוחות כלא היו.

)כתב על כך הרב קוק באורות הקודש ב תקכ"א 
ירח  שכמו   – הם  אחד  כוח  והמילוי  שהחוסר 
וים  ושואף  הנושם  ואדם  וממעיט,  שמתמלא 

המתקדם ונסוג(.

ושני המצבים יחד 'הם מחוללי החיים השלמים'. 

וצריך  המלא,  אל  שבדרך  מצב  הוא  החוסר 
להתעצב,  לא  רק  אבל  מקום.  לו  ולתת  להכילו, 

ולהמשיך קדימה.

ובזמן שבמקום אחד יש שפל - במקום אחר יש 
באותו   - בחוסר  נמצא  אחד  שאדם  בעת  מילוי. 
ואם   – אמיתי  מילוי  אחר  מרגיש  ממש  הזמן 
תתחבר  המציאות   – להפגש  שניהם  ישכילו 

להשלמה.

בלי תזכורות
ספירחדד,ירושלים

חבל  לשני.  אחד  ערבים  אותנו  עושים  הערבים 
שכולנו  העובדה  את  לנו  שמזכירים  אלו  שהם 
אחים. המפגעים לא טורחים לבדוק לפני הפיגוע 
ימני,  הוא  האם  משתייך,  היהודי  זרם  לאיזה 
שמאלני, חילוני, דתי או חרדי הם בודקים האם 
הוא יהודי, לכולנו יש גורל משותף. כדאי שניקח 
שעם  נזכור  הנוכחי,  הטרור  מגל  משהו  לפחות 
כלי  חסר  אם  אפילו  תזמורת,  כמו  הוא  ישראל 

נגינה קטן התזמורת לא מושלמת. 

אחידות משמעותה שכולם דומים וכולם חברים. 
אחדות זו דרגה יותר גבוהה, כל אחד שונה מחברו 
ובכל זאת כל אחד מתעלה מעל עצמו ואוהב גם 
מי ששונה ממנו... שנזכה לאחדות אמיתית  את 

בלי תזכורות כואבות.

הדרך אל האמונה...
אלון,ירושלים

איחזי נא בידי,
תעלומתי.

הובילני בשבילי האמת,
נפליג רחוק מן ההגיון

עד שאינם רואים.
בפתלתולי הדרכים נעבור

ומתלאות הדרך נלמד.
ובקיצם - 

אטעם טעם ישן נושן
שיזכיר מעשה בריאה,

ותפרוץ לה אהבה לא מוכרת
הכובלת בתוכה חיים

חיים של ממש
חיים של תורה.
איחזי נא בידי,

אמונתי.
הכנסי אל ליבי בשלמותך.

בשמחה.



לחשוב יש חומר שצריך ללמוד, ויש שעות  בשביל  להשקיע  הקדוש שצריך  שנקרא  הזה,  הדבר  המילים על  ערמות   >>> הוא  אינן ברוך  ובפה  בראש  לנו  אמיתיים לשקר שבעים שנה ובסוף לגלות מעלות ואינן מורידות, אדם יכול שיושבות  היו  שלו  טבת, שהשקרים  כ"ד  לכבוד  התוועדות  יום הילולת האדמו"ר הזקן, בעל <<< 
התניא 

 בעל ההילולא, האדמו"ר הזקן, היה בנאדם שהיו לו הרבה אמוציות. הוא היה מאוד 
אקסטטי ויש הרבה מאוד סיפורים על הצד הזה באישיות שלו. אבל בתמצית הענין, 
דבר  שכל  פעמים  וכמה  כמה  כתב  הוא  אמוציות.  על  יהדות  לבנות  רצה  לא  הוא 
שנבנה על אמוציות: "כלעומת שבא כך הולך". יש לאנשים אמוציות והם מתרגשים, 
מנענעים בידיים וברגליים, צועקים בקול גדול ומוחאים כפיים והוא כתב על זה "כל 

זה איננו שווה לי", מפני שהוא רצה לבנות דבר הרבה יותר יציב.

הבדל  יש  הכרה.  לידי  להגיע  היא  הזקן  האדמו"ר  של  חסיד  של  הגדולה  העבודה 
בין הרגשה להכרה, בהרגשה יש משהו רך, משהו לא מסוים. לעומת זאת, בהכרה, 
לי הכרה בזה שזה שולחן,  וגולמית, מגיעים לדבר ברור. יש  גם כשהיא פשוטה 
רוחניים  שולחנות  שיש  מאמין  רק  אני  אם  לי.  יכאב  בזה  כשאתקל  ולכן 
עליו  אוכל לשים  לא  וגם  בו,  לי כשאתקל  יכאב  לא   – בעולם  שמסתובבים 

אוכל.
הכרה זה לא לעשות פרצופים, הכרה פירושו: מה באמת נמצא בתוכי בצורה רצינית? 
כשאוכלים אחרי יום כיפור, אני יודע שאוכלים בתאבון, אבל את הצום שלפני אני לא 
בטוח שעושים טוב. מדוע? יש דברים שעשויים מהרבה עננים, מערפילי טוהר, אבל 
בסופו של דבר אני רוצה הכרה, אולי לא אדע הרבה, אבל איזושהי נקודה לדעת ממש.

"גנבא על פום מחתרתא רחמנא קריא" – האיש שהולך לגנוב, לפני שגונב הוא אומר 
תעזרני,  תסמכני,  לי,  תעזור  עולם!  של  אומר:"ריבונו  הוא  הגנב,  תפילת  את 
תשלח לפני את המלאכים שיפתחו לי את הדלת, שהבריח לא יחרוק", פעמים 
מקצר ופעמים מאריך, אבל הוא מתפלל, פירושו של דבר שהוא איש מאמין, אז למה 
הוא הולך לגנוב? כי העניין של האמונה הוא משהו כזה ערפילי, אז אפשר להיות 
גם איש מאמין וגם גנב, ולא פגע זה בזה כל הלילה. ברגע שאני איש עם הכרה לגבי 
איזשהו דבר, אני אומר: זה כן, וזה לא. אם אני הולך לגנוב, לפחות לא אתפלל באותה 

שעה, וכשאני הולך להתפלל, אני לא הולך לגנוב אחרי זה.

כל מה שכתוב בספרים של בעל התניא זה כיצד להגיע להכרה. הכרה היא לא דבר 
שנבנה באופן פשוט, יש דברים שבונים את ההכרה שלנו על־ידי ניסיון, ועל־ידי עבודה 
באמת  לא  שהם  ומתברר  הסוגים  מכל  דברים  אומרים  עבודה. אנשים  ועוד 

מבינים מה הם אומרים, הם אומרים אותם ומניחים שזה יסתדר איכשהו.
כשאני מגיע לעניינים של אמונה בה', אני צריך שתהיה לי הכרה ושתהיה 
בהירות בהכרה, אחרת אני סתם מדבר דיבורים. אם בנאדם רוצה להתפלל ברצינות – 
אני לא מתכוון שיעשה פרצופים רציניים, או פרצופים מכווצים כאילו יש לו כאב בטן 

    בננה כמו
לקוף

| הרב עדין אבן ישראל |
 )שטיינזלץ(



– אלא שיתפלל ברצינות, אז יש המון בעיות שעומדות בצידו, ועל הבעיות 
האלו צריך לשבת.

בעל התניא מדבר על הכרה בצורה זו או אחרת, הוא מכריח ללמוד כך וכך 
חומר. בנוסף, הוא אומר להתבונן, מה זה להתבונן? לקחת איזה נקודה 

ולשבת איתה עד שהיא בסוף מתפקעת אצלך, עד שאתה 
אומר בסוף: הפעם תפסתי על מה מדובר.

מעניין,  איש  שהיה  ציוני  מנהיג  על  סיפור  יש 
והלאה.  הרצל  מזמן  שנים  הרבה  במשך  מבודח, שהנהיג 

וזו הייתה הפעם  יום הוא אחד הגיע לבקר בתל אביב 
"התברר  אמר:  הוא  בארץ.  ביקר  שהוא  הראשונה 
שכל הדברים ששיקרתי עליהם במשך שלושים שנה 
– כולם היו אמת". אני חושש לכמה אנשים טובים 
ותהיה להם בדיוק את אותה  שיעלו לעולם העליון 
במשך  עליהם  שיקרו  שהם  שהדברים  ההרגשה, 
מזעזע  דבר  זה  כאמת.  יתבררו  בסוף  שנה  שבעים 

שאנשים  עובדה  אך  שנה,  שבעים  משקר  שבנאדם 
יכולים לעשות את זה.

  

אני מתבונן בנושא ומנסה לראות מה אני מבין ומה אני לא 
מבין, אם אני לא מבין אני מנסה עוד פעם לחשוב על זה. כמו 

שאני עומד באופן מציאותי וצריך לפתוח דלת, צריך למצוא דרך איך 
פותחים את הדלת, אז אני עוסק בהתבוננות ולא עוסק באמוציה. כמובן, 

אני יכול לעמוד בפני דלת נעולה, להרים ידיי לשמים, ולהגיד: "ריבונו של 
עולם! שלח את המלאך גבריאל שיביא לי מפתח, שלח את המלאך 

רפאל שיפתח את הדלת מהצד השני"...

יש אנשים שאף פעם לא התבוננו בדבר אז יש להם מילים, יש 
להם ראש מלא מילים, ומה הם עושים עם המילים האלה? זה 
לא "להחליף פרה בחמור", זה להחליף פרה דמיונית בחמור דמיוני. 
קנית מגרש במונופול, הכסף הוא לא כסף,  כמו לשחק במונופול: 
והמגרש לא מגרש - אתה קונה ומוכר ומרוויח, בסוף יצאת מורווח 

במשחק הזה. זה סוג של מה שאנשים חושבים בדרך כלל.

בעל התניא לא מדבר פה על שכלתנות אלא על משהו אחר לגמרי, 
שבנאדם אומר דברים וחושב על דברים ומתכוון למה שהוא אומר 
זו עבודה קשה,  ולא מרמה לא את אחרים ובמיוחד לא את עצמו. 
הוא מתאר בתניא את עבודת התפילה כ"יגיעת נפש ויגיעת בשר". 
מה המשמעות של הדברים שאני אומר? לא להבין את כל התפילה, 

להבין משפט אחד, מילה אחת, אבל להבין אותה כדבעי.

פעם חיכו לצדיק אחד שיגיע לתפילה, חיכו וחיכו, ובסוף הוא 
אמר:  והוא  קרה,  מה  אותו  שאלו  שעות.  שלוש  של  באיחור  הגיע 
"פתחתי את עיני ואמרתי 'מודה אני'. התחלתי לחשוב מה זה 'אני' 

ומה זה 'לפניך', ולקח לי שלוש שעות להגיע לאיזו נקודה בזה".

הוא  אולי  אומר,  שהוא  מה  רואה  והיה  מתפלל  היה  בנאדם  אם 
היה מזדעזע. אמרו כמה  הוא  ומפסיק להתפלל, אבל  היה מזדעזע 
אי אפשר  הוא  ברוך  הקדוש  את  לרמות?  מי אפשר  "את  קדושים: 
לרמות, בני אדם לא נותנים שירמו אותם, מה אני יכול לעשות? אני 
יכול לרמות את עצמי - זו לא חכמה גדולה לרמות טיפש". אז בנאדם 
כלל  בדרך  כי השכנים  עצמו,  את  פעם  בכל  ומרמה  ומתפלל  יושב 
לא חושבים שאני מתפלל ברצינות, הקדוש ברוך הוא יודע שאני לא 
מתפלל ברצינות, אם מלאכי השרת נמצאים שם גם הם לא מאמינים 

בזה, אז אם אני חושב ככה – את מי רימיתי?

 

בפיך  מאוד  הדבר  אליך  קרוב  הפסוק: "כי  הוא  התניא  של  המוטו 
ובלבבך לעשותו", כל מילה במשפט חשובה. דבר ראשון: "קרוב 
אליך הדבר מאוד" – הדרישה הזו היא לא דרישה בלתי אפשרית, 

דבר  ולהתקדם.  לזוז  יכול  אני  בזה,  אני מתעסק  אם  אפשרית.  דרישה  היא 
על  ומדברים  יחד  נאספים  זה. כשאנשים  על  לדבר  חשוב   – "בפיך"  שני: 
יראת ה', האסיפה הזו מביאה תועלת. "ובלבבך" - בנאדם צריך לעבוד בלב. 
"לעשותו". זו אולי מילת המפתח, יש כאן עבודה שצריך לעשות. אם אני 
סתם יושב ואומר: "ריבונו של עולם, אני אוהב אותך!", אז הוא אומר 
לי "את השטויות האלה שמעתי מזקנים וטובים, תעבור לדבר אחר". 
לפעמים כשאני אומר: "ריבונו של עולם, תן לי עשרת אלפים שקל", 
הקדוש ברוך הוא אומר: "טוב, הפעם נשמעים קצת דברי אמת". כדי 
"לעשותו" - אני צריך לעבוד על עצמי, כל הספר של התניא עוסק איך עושים 
את הדבר הזה, איך בנאדם לא רק מדבר על אהבה אלא איך הוא עושה אותה, 

הדברים האלה הם שורש הדברים.

לפעמים בנאדם לא מבין במה מדובר, אז אומרים לו: "תחשוב על זה עוד 
שלך  הראש  פעם,  עוד  זה  על  תחשוב  פעם,  עוד  זה  על  תחשוב  פעם, 
יתפקע", אין לו כוח לזה, אבל גם אין לו ברירה, והוא חושב 
עושים  להבדיל,  פתרון.  בסוף  שיוצא  עד  זה  על 
תרגילים כאלה לקופים: תולים להם בננה 
בתיקרה, והקוף צריך למצוא דרך איך 
המסכן  הקוף  לפעמים  אליה.  לטפס 
איך  על  וחושב  שעות  שלש  יושב 
הוא משיג את הבננה. אז כשאומרים 
זה  חיים"!  אלוקים  "תשיג  לבנאדם 

לא שווה לו לפחות כמו בננה לקוף?!

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

5 ימים מדהימים של לידה מחדש בשיטה חוויתית 
המשלבת נשימה מעגלית עם תפילות וניגונים, 

סיפורי צדיקים והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!
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מסע הנשמה
     לאּומן

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

יותר התחדשות. לתמיד!

״זה היה סוג של קפיצת ראש 
מצידנו לצאת למסע. זכינו 

להכיר קבוצה מדהימה. הטיול 
היה פשוט מושלם. תוכנן 

בקפידה עם מחשבה על כל 
פרט קטן. עם המון אופי. המון 

כיף. וכל אחד באשר הוא 
יכול למצוא את עצמו במקום 
שלו בתוך המסע הזה. ולקבל 
מקום ולהרגיש טוב ונח. תודה 

גדולה!״

מקס בלובנדחיים גבאי רוני דואני
״היה אדיר. קיבלתי מתנות 
שלא ציפיתי להן. הקבוצה 
היתה מרוממת, מאפשרת 

ושמחה. חמישה ימים 
שבהם אתה חי יותר ממה 
שאתה חי ביומיום. עברתי 
מסע אמיתי ופנימי שקשה 
להשיג בצורה אחרת. הייתי 
חוזר על המסע הזה שוב 

בלי למצמץ!

״יצאנו למסע עם 
חששות כבדים וחשיבה 
מאוד שכלית והמסע 
הזה פשוט עם אורות 
שקשה לבטא במילים. 
שווה מאוד לחוות את 
החוויה הזו! צוות נפלא. 

נהדר. קשוב. מהצד 
הגשמי והרוחני. משהו 

יוצא מהכלל!״


