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סדרה  מהותה,  על  הטורים  כתיבת  סיום  לקראת 
הראוי  מן  החסידות,  פי  על  התפילה  של  ופירושיה 
תפילה,  של  בעניינה  חסידים  סיפורי  כמה  לקרוא 

בבחינת "גדול שימושה יותר מלימודה".

בחרתי בסיפורים קצרים ומעוררים מחסידים עובדי 
ה', ואני מביא אותם ללא פרשנות. כל אחד יבין את 
הדברים על פי מדתו ו"לפום שיעורא דיליה". קחו 

אותם ללב.

גילוי אליהו?
בעל  הזקן  הרבי  אל  מקרלין  שלמה  רבי  הגיע  פעם 
שלמה  ורבי  המצויינים,  מתלמידיו  אחד  עם  התניא 
לגילוי  זכה  זה  שתלמידו  הזקן  הרבי  בפני  התפאר 
בנימין  ר'  החסיד  לעבר  הזקן  הרבי  הביט  אליהו. 
שעה  באותה  שקוע  והיה  במקום  שנכח  קלצקר 
אברך  אצל  "ואילו  שלמה:  לרבי  ואמר  בתפילה, 
שמונה  שבתפילת  שלום'  ב'שים  עכשיו  שעומד  זה 

עשרה, מאירה אצלו בחינת "יחידה" שבנפש".

האדמו"ר האמצעי אמר על תפילתו של ר' בנימין: 
"משרתי עליון, מלאכי מעלה, היו רוצים להחליף את 

עבודתם בעבודתו זו של ר' בנימין". 

לא נותנים לחיות
ר' מנחם מאניש מנסזון היה מחסידי הרבי מהר"ש 
עסקים  ואיש  גדול  עשיר  היה  הוא  מליובאוויטש. 
מוצלח לצד עיסוקו בעמקות גדולה בתורת החסידות 
ובעבודת התפילה, אתן היה מתחיל את יומו. לאחר 
התפילה היה לומד גמרא במתיקות ורק לאחר חצות 

היום היה מתפנה לעסקיו. 

בין עסקיו בלט המסחר באבנים טובות. פעם אחת 
להרוויח  היה  שיכול  גדולה  הזמנה  עם  אליו  הגיעו 

על ידה סכום נכבד, אבל הוא היה עדיין בשיעוריו 
ולא התפנה לכך. כשעתיים לאחר חצות היום נכנס 
אליו אחד מבני ביתו לומר לו שלא כדאי להפסיד את 
העיסקה. ר' מנחם הפטיר ואמר: "לא נותנים ליהודי 
וכבר  תם  דרבנו  תפילין  עדיין  הנחתי  לא  לחיות... 

מבלבלים לי את המוח עם יהלומים...". 

מרירות או תענוג 
ר' חיים יונה היה מהבחורים שבלטו בעבודת התפילה 
שברוסיה.  בשצ'דרין  תמימים  תומכי  בישיבת  שלו 
הוא היה מתפלל בדביקות ולא שם לב כלל לנעשה 
סביבו. תפילתו נשמעה ערבה וקולו כבש אבל היא 
המשפיע  אליו  ניגש  פעם  גדולה.  במרירות  היתה 
מתפלל  אתה  "מדוע  ושאלו:  זיסלין  בער  שאול  ר' 
להיות  צריכה  התפילה  שכזו?  עצומה  במרירות 
בשמחה!" ר' חיים יונה לא ענה אך לאחר מכן אמר 
רצה ממנו המשפיע,  הבין מה  מידידיו שלא  לאחד 

"האם זוהי מרירות?! הרי זהו תענוג!".

 איש עסקים
שידע להתנתק לגמרי מהעולם

ר' זלמן שניאורסון מווליז' היה מחסידי הרבי הרש"ב 
ועסק במסחר יערות בהצלחה. הוא היה מתפלל מדי 
משהו  שיטעום  מבלי  שעות,  לשמונה  שש  בין  יום 

לפני התפילה.

לו לאכול משהו לפני התפילה  הרבי הרש"ב הורה 
אולם הוא פשוט לא היה מסוגל. בשביל לקיים את 
בעודנו  עשרה  שמונה  תפילת  לאחר  הרבי,  הוראת 
בטלית ותפילין, היה מוציא מנרתיקו ביצה קשה או 
חתיכת גבינה ואוכל, ומיד אחר כך היה מתחיל את 
עוד  מאריך  והיה  התפילה  שארית  של  ה"עבודה" 

כשלוש שעות עד לסיום התפילה. 

 לנקות את עצמך מהלכלוך 
- רק אתה יכול

המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן היה אומר: בהיכל 
תפקידים.  מיני  בכל  שעוסקים  עבדים  ישנם  המלך 
זה  המלך,  את  מפשיט  וזה  המלך  את  מלביש  זה 
רוחצו וזה סכו, זה מכין את המאכלים וזה מאכילו. 
דבר אחד המלך חייב לעשות בעצמו: כשהוא הולך 
לבית הכיסא, רק הוא מנקה את עצמו מהלכלוך שלו. 
"בחורים,  בלהט:  לבחורים  המשפיע  קורא  והיה 
זכרו היטב! אדם צריך בעצמו לנקות את עצמו, וזה 

אפשרי בשעת התפילה". 

ההתבוננות  בעבודת  ימיו  כל  עסק  חיים  שלמה  ר' 
הוא  נדירה.  ומתיקות  בנעימות  התפילה  ובעבודת 
היה רגיל להתחיל את תפילתו עם הציבור ולהאריך 
בימי  רק  ומופלאה.  גדולה  באריכות  לעצמו  בה 
הזיכרון של הוריו הוא "נאלץ" לגשת להתפלל לפני 
התיבה, אך תלמידיו מספרים כי לא פעם, לאחר כמה 
שקע  הוא  כמקובל,  רם  בקול  סיים  בהם  מזמורים 

בתפילתו ושכח לגמרי שהוא החזן...

◆◆◆

כדרכם של סיפורים, אפשר להתייאש מקריאה על 
ולנסות  לטעות  אף  ואפשר  אחרים,  של  רוממותם 
מפני  להיכשל  שסופו  חיקוי  מעשיהם,  את  לחקות 
חסידי  סיפור  של  מטרתו  למידתנו.  מתאים  שאינו 
הוא לפתוח בפנינו אופק חדש, ולתת לנו את החשק 
להפנים וללמוד אל עולמנו ומצבנו כיצד להתחזק 

ולהתעמק.
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אותו  בגלל  בלק שוכר את שירותו של בלעם בעיקר 
גם  קנאה.  העולם,  מתחילת  כבר  בנו  שקיים  הרגש 
העמים  שנאת  וגם  קנאה,  בגלל  היה  הראשון  הרצח 
היא  שורפת  קנאה  קנאה.  בגלל  בעיקר  היא  אותנו 
הדרגה הקשה בסולם הקנאה. בתחתית הסולם יש את 
הקנאה של הילדים, "למה לי לא נתנו? למה הארטיק 
של  לדשא  ממשיכה  הקנאה  יותר?"  גדול  אחי  של 
יכול  לא  האדם  כאשר  וגוברת  ירוק  שתמיד  השכן 
לסבול את הצלחתו של האחר ומגדיר אותה ככישלון 
שלו. אז מתחילה השריפה ואיתה באים המעשים הלא 
רציונליות על  ותיאוריות  מובנים כמו רצח, מלחמות 
בסיס שנאה. זה מה שקורה היום עם היהודים והעולם 

וזה מה שקורה במריבות בין בני אדם.

או   .T לצומת  מיד  אותי  שמביא  הרגש  היא  הקנאה 
את  ושואל  זה  על  להשם  מודה  זה,  את  מקבל  שאני 
עצמי למה אני מרגיש כך. או שאני בוחר בפתרון של 
בלק ובלעם. אני לא מקבל את זה. אני מתלונן ומתחיל 
ודחוי,  מסכן  מרגיש  קבוע.  כדפוס  הקנאה  את  לבסס 
ובטוח שכל העולם נברא כדי שלכולם יהיה סבבה ורק 

לי לא.

אליו  משתייכים  שאנחנו  העם  ההיסטוריה,  פי  על 
לא  פעם  אף  ולהמשיך.  תודה  להגיד  בצומת  בחר 
רצינו להיות כמו האחרים וקנאתנו לא הוציאה אותנו 
הכרחנו  ולא  לנו  לא  ליבשות  פלשנו  לא  מדעתנו. 
בחרו  שהאחרים  הוא  העניין  כמונו.  לחיות  אחרים 
מהצלחתנו,  מודאג  בלק  הפוך.  כיוון  לקחת  בצומת 
הפתרון שלו הוא להקדים תרופה למכה. אבל הדרך 
מילים  יעזור?  זה  מה  קללה?  ברורה.  לא  מעט  שלו 

יעשו את העבודה?

מילה לא נעלמת
אולי בדורנו, כשהמילים הפכו למוצר כל כך מצוי 
שעות  של  ובמיליארדים  אינטרנט  דפי  במיליוני 

הזמן  הגיע  העולם,  פני  על  שעה  בתוך  שיחה 
מה  להבין  ניסה  בלק  מילה.  של  כוחה  מה  להיזכר 
כוחו של עם ישראל, ולהתקיף אותנו בשטח שלנו. 
כוחנו בפינו ולכן בלעם נכנס לתמונה, להחזיר לנו 

במילים. אז זה רק מילים?

תורה,  ללימוד  הכנסת  מבית  רץ  השם  עובד  יהודי 
למצוות וחסדים, לפרנסה, לחינוך הילדים ולהתבודד 
עם בוראו. הוא מברך על כל מאכל שנכנס לפיו ומעיד 
סעודה.  כל  לפני  בשבת  בקידוש  העולם  בריאת  על 
הן  המצוות  רוב  במילים.  הזמן  ברוב  משתמש  יהודי 
בפה, זה מה שהשם רצה מאיתנו. ולמילים שלנו יש 

חשיבות בעיניו. לדיבור יש חשיבות.

חז"ל  אומרים  משתיקה"  טוב  לגוף  מצאתי  "לא 
הארציים.  לדברים  לגוף  טובה  אבות. שתיקה  בפרקי 
והנשמה  הנפש  טוב.  עושה  הדיבור  דווקא  לנפש 
זו  התפילה,  זו  הדיבור.  דרך  ביטוי  מקבלות  שלנו 
לקרובים  נותנים  שאנחנו  העידוד  זה  ההתבודדות. 
של  הביטוי  כלי  זה  והאיחולים,  הברכות  סביבנו, 

עולמנו הפנימי.

כל מילה היא יקרה ועמוקה. לכל מילה שבאה ממקום 
פנימי עם רצון לטוב, יש כוח כי היא נשמעת בחלל, 
נעלמת.  ואינה  העולמות  בין  והולכת  לשמיים  עולה 
תכל'ס, זה אחד מכלי המלחמה האמיתיים של האדם 
בעולמו ושל עם מול כולם. בלק היה הראשון להבין 
את  שלנו.  הכוח  מקור  את  שלנו.  המלחמה  כלי  את 
חלק  הן  סתם,  אינן  שלנו  המילים  שלנו.  הייחוד 

מהברית שיש לנו עם השמיים.

הבומרנג מבהיר
הופך  זה  והופ.  נשק  אותו  את  להפעיל  מנסה  בלק 
לברכה. לא עובד לו. למה? כי לכל מילה יש כתובת. 
בה, מה  הגלום  הרצון  היה  יש DNA. מה  מילה  לכל 

         תוך כדי זחילה 
בפקק, בעודי חושב על עניין 
המילים והטור שאכתוב, אני 

 מזכיר לעצמי להשתדל
להוציא היום מפי עוד קצת 

עידוד

צבי יחזקאליאישית

לכל מילה יש כתובת

היתה הכוונה, טובה או רעה? קנאה או נתינה? 
זה המדד של המילים הנאמרות בעולם.

מלחמת המילים והכוונות היא זו שלא פסקה 
את  מצאו  שהם  חשבו  ובלעם  בלק  מעולם. 
מי  שיש  להם  הבהיר  הבומרנג  הנגד.  תרופת 
ששומע כל מילה שנאמרת. "אין הקדוש ברוך 
מאז  נאה".  שיחה  שכר  אפילו  מקפח  הוא 
ולדבר  לקוות  להתפלל,  היהודים  ממשיכים 

עם השם.  

תוך כדי זחילה בפקק, בעודי חושב על עניין 
לעצמי  מזכיר  אני  שאכתוב,  והטור  המילים 
להשתדל להוציא היום מפי עוד קצת עידוד 
למי  מחמאות  קצת  עוד  ולילדים,  לאישה 
שסביבי )כולל אותי(, עוד חיזוק. זה מה שאני 
מדבקה  יש  שמלפני  ברכב  מהפרשה.  לוקח 
שיכולה להיות דבוקה לרכב של אחד מהעם 
הן  שהמילים  שמבין  עם  בפיו.  שכוחו  הזה 
נשק שזקוק גם לניצרה. "לשון הרע לא מדבר 

אלי". אחים לנשק – רק בישראל.



הרב יונתן זקס

על מה ה' צוחק

מימרה ִיידית יָשנה אומרת – האדם מתכנן, אלוקים צוחק )ביידיש זה מתחרז(. 
אחרות.  בתכניות  עסוק  כשהוא  לאדם  מה שקורה  הם  לנון שר שהחיים  ג'ון 
אבל על פי התנ"ך, דבר אחר לגמרי הוא הגורם לקדוש ברוך הוא לצחוק: לא 

תכניותיהם של אנשים, אלא הזיות הגדּולה שלהם.

התגלתה  בימינו  שרק  מהן,  אחת  מובהקות.  דוגמאות  כמה  לכך  יש  בתורה 
משמעותה האירונית במלוא קומתה, היא סיפור מגדל בבל. בני האדם התיישבו 
ַמִים". כיום יש בידינו אישור  ָ בבקעת שנער והתיימרו לבנות מגדל "ְורֹאׁשֹו ַבּשׁ
)מבני  מהזיקוראתים  אחדים  על  בבל.  קדמוני  של  זו  לשאיפתם  ארכיאולוגי 
בבבל,  מרדוכ  מקדש  ביניהם  במסופוטמיה,  הקדומים(  המונומנטליים  האבן 
נמצאו כתובות האומרות שהם מגיעים לשמיים. באפוס האכדי הקדום 'אנומה 
אליש' מכונה מגדל בבל "אסגילה", ביטוי שמובנו "הבית המרים את ראשו". 
מלכי בבל נבופלאסר ונבוכדנאצר שיפצו את המבנה הזה והותירו בו כתובות 

האומרות שהם "הרימו את ראשו" של המגדל כך "שיתחרה בשמיים".

לבני  מאפשרים  אדם,  ידי  מעשה  הרים  גבוהים,  שמבנים  הייתה  המחשבה 
ערי־ תקשורת.  עמם  לקיים  וכך  האלים  של  משכנם  מקום  אל  לטפס  האדם 

המדינה המסופוטמיות היו בין ריכוזיה הראשונים של הציוויליזציה האנושית 
המאורגנת. עד הולדתה של החקלאות, הקדמונים חיו בפחד מפני הטבע: מפני 
נתון  היה  לא  גורלם  האוויר.  מזג  פגעי  ומפני  אחרים  שבטים  מפני  טורפים, 
האדם  בני  החלו  החקלאיים  והגידולים  הבהמות  יּות  ּבִ כשנפוצו  רק  בידיהם. 
טבע  בין  הכוחות  מאזן  באימפריות.  ולבסוף  בערים,  ואז  בכפרים,  להתקבץ 
לתרבות השתנה. לראשונה השתחררו בני האנוש מהכורח המוחלט להסתגל 
לסביבה. הם יכלו לסגל את הסביבה אליהם. בשלב זה החלו אנשים, ובעיקר 
השליטים שביניהם, לראות את עצמם כאלים, כאלים למחצה, או כבעלי כוחות 

השפעה על האלים.

סמלה הבולט ביותר של התופעה היה המבנים אדירי הממדים: הזיקוראתים 
בבבל וערים מסופוטמיות נוספות, והפירמידות במצרים. אלו ואלו נבנו בעמקי 
הנהרות השטוחים והתנשאו מעל סביבותיהם. הפירמידות בגיזה, שנבנו עוד 
הן  בנייתן  כל כך שארבעת־אלפים שנה אחרי  היו אדירות  ימי אברהם,  לפני 
עדיין היו המבנים מעשה־ידי־אדם הגבוהים בעולם. בעיניהם של בוני ההרים־

של  תכונות  רכשו  האדם  שבני  היה  ההישג  של  פירושו  הללו,  המלאכותיים 
התורה  נוקטת  כן  על  השמיים.  אל  מדרגות  היו  המדורגים  מפלסיהם  אלים. 
ֵני ָהָאָדם". כי את ה' זה  נּו ְבּ ר ָבּ ל ֲאֶשׁ ְגָדּ ֶרד ה' ִלְרֹאת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהִמּ בביטוי "ַוֵיּ
מצחיק. בארץ, בני האדם חושבים שהגיעו לשמיים. אבל בקנה המידה האלוקי 
הבניין שבנו שואף לאפס; הוא כה מיקרוסקופי, שה' צריך כביכול לרדת כדי 
לראות אותו. רסיס מן הפרופורציות הללו יכולים בני האדם לתפוס מאז המצאת 

התעופה: מגובה שלושים אלף רגל, גם הגבוהים שבבניינים נראים זערוריים.

וליומרה, אלוקים פשוט בלל את שפת כל הארץ. בני  כדי לשים קץ ליוהרה 
האדם לא הבינו עוד איש את רעהו. המפעל כולו היה לקומדיה של טעויות. 
האנשים שחשבו שיגיעו לשמיים, אפילו זה אל זה לא הגיעו. המגדל הבלתי־

גמור נותר סמל לכישלונן הבלתי־נמנע של יומרות רברבניות.

מצרים  במכות  נמצאת  הוא  ברוך  הקדוש  של  לצחוקו  השנייה  הדוגמה 
הראשונות. משה ואהרן הפכו את מי היאור לדם ומילאו את מצרים בצפרדעים. 
שכחו  הם  בלהטיהם.  כמוהם  עשו  מצרים  חרטומי  התורה,  לנו  מספרת  ואז, 
שתפקידם לתקן את המצב החמור, ורק החריפו אותו עוד. אילו היה להם כושר 
כישוף בעל טעם, לא היו מרעיפים עוד צפרדעים על מצרים המצפורדעת עד 

דלא ידע, כי אם מסירים את הצפרדעים שכבר הציפוה.

את צחוקו של הקב"ה אנו שומעים בעיקר במכה השלישית, מכת כינים. הפעם, 
לפרעה  פונים  הם  הרגליים  בין  מקופל  בזנב  נכשלים.  החרטומים  לראשונה, 
ע ֱא־לֹקים ִהיא". ההומור האלוקי במכת כינים מתבאר ביודענו  ואומרים, "ֶאְצּבַ
פירמידות,  המונומנטלית:  האדריכלות  היה  הכוח  סמל  הקדומה  שבמצרים 
בחרקים  דווקא  כוחו  את  למצרים  הראה  ה'  ענק.  ופסלי  ארמונות  מקדשים, 
זערוריים – מכאיבים אך כמעט סמויים מן העין. שוב היה ההיבריס לנמזיס. 
כשאנשים חושבים שהם גדולים, אלוקים מראה להם שהם קטנים. וגם להפך: 
ויותר מכולם היה כזה משה, העניו מכל   – האנשים החושבים עצמם קטנים 

אדם – דווקא הם מתגלים כגדולים באמת. 

כל זה מסביר את האפיזודה המשונה לכאורה של בלעם ואתונו. אין זה סיפור 
אגדת פלאים, וגם לא נס סתם. התפיסה הפגאנית של תפקיד איש הקודש היא 
שהוא מצווה, ואלוקים עושה. תפיסתה של התורה היא ההפך הגמור. מפי ה' 
ָרֵאל  ֵני ִיְשׂ ִמי ַעל ְבּ מּו ֶאת ְשׁ תצאנה הברכות והקללות, לא מפי בני האדם. "ְוָשׂ
ֲאָבֲרֵכם", אומר ה' על הכוהנים. ברעיון שאפשר לשכור איש קודש כדי  ַוֲאִני 

לקלל מישהו טמונה ההנחה שאפשר לשחד את אלוקים.

סיפור האתון הוא דוגמה נוספת לצחוק שעושה לו אלוקים. לפנינו אדם שקנה 
לו מוניטין כאשף הכוחות העל־טבעיים. הבריות חשבו שבכוחו לברך ולקלל 
את מי שיבחר. אלא שה', מסבירה לנו כאן התורה, אינו כזה בכלל. יש לו שני 

מסרים. אחד למואבים ולמדיינים, ומשנהו לבלעם עצמו.

למואבים ולמדיינים הראה ה' שעם ישראל אינו מתקלל כי אם מתהלל. וככל 
שיקללו אותו כן יבורך עוד, והמקלל הוא שיקולל. הדבר נכון היום כפי שהיה 
נכון אז. ארגונים ברחבי העולם פועלים לקלל את מדינת ישראל ועם ישראל. 
אולם ככל שזדונם גֵדל כך מתחזקת ישראל, ואת הרעות שהם מאחלים לה הם 

מביאים על עמיהם שלהם.

יכול  בוטה מאוד. אם אתה חושב שאתה  לבלעם מעביר אלוקים מסר אחר, 
לשלוט בי – אומר לו ה' – אני אראה לך שאני יכול להפוך אתון לנביאה ונביא 

לחמור. הבהמה שלך ִתראה מלאכים שאתה עצמך תהיה עיוור לקיומם.

ַעם  עצמית,  האדרה  של  בלתי־נגמרים  במיזמים  התבוססו  ששליטיו  בעולם 
ייחס את הצלחותיו לאלוקיו ואת כישלונותיו  ישראל לבדו יצר ספרות שבה 

לעצמו. הדבר לא החליש אותו, אלא להפך: חיזק אותו במידה בלתי רגילה.

כך הוא גם אצל היחיד. על חבר אהוב, שאינו עמנו עוד, כתבתי פעם שהוא 
לקח את אלוקים ברצינות כזו, שלא היה לו צורך לקחת ברצינות את עצמו. 
נביאים אליליים כגון בלעם עדיין לא למדו את השיעור שכולנו צריכים ללמוד 
ביום מן הימים: שהדבר החשוב איננו שאלוקים יעשה את רצוננו, אלא שאנו 
נעשה את רצונו. היושב בשמיים ׂשֹוֵחק על אלה החושבים שיש להם כוחות 
אלוקיים. ההפך הוא הנכון. ככל שאנו קטנים בעיני עצמנו, אנו גדולים בעיניו.

פרשת בלק



מהו מקומה של היראה בדור של אהבה?
שאלה :

חרדת הליברליות
הרב נעם שפירא

בית הספר לתורת הנפש

בשל  מעט  לא  כזה,  הוא  אהבה  של  דור 
התרבות הליברלית, זו האומרת לאדם: אתה 
ואף  שאתה,  כפי  טוב  אתה  ועצמאי,  חפשי 

אחד לא יגיד לך איך להיות. 

הזו,  לאמירה  עמוק  שורש  שישנו  כמובן 
לידי  בא  ממנה  שנובע  האנושי  והשחרור 
ולחוש  ליצור  לפרוח,  כשחרור  גם  ביטוי 

אהבה בתחום הרוחני ובעבודת ה'. 

 אבל, האדם גם משלם מחיר לא מבוטל על 
מידה  קנה  ומכל  גבולות  מכל  השחרור  כך. 
חיצוני, משאיר את האדם בעולם סחוף רוחות 
ללא כלים ועוצמות לעמוד מולו. לכן, באופן 
מפתיע, אנו מגלים שדווקא האדם המודרני, 
כל  ועם  והתרבותי,  המדעי  הידע  כל  עם 
כל־מה־ על  למידע  האין־סופית  החשיפה 

לפחדים  מתמיד  יותר  הרבה  נוטה  שקורה, 
ולהפרעות חרדה. 

כך אפשר גם להבין את הצוואה המפורסמת 
"אל  לבנו:  הבעל־שם־טוב  של  אביו  של 
עולם"  של  מריבונו  אלא  דבר,  משום  תפחד 
– שני הדברים תלויים אחד בשני, ודווקא אם 
מפחדים  להינצל  יכול  אתה  ה'  יראת  לך  יש 

ומחרדות מדברים אחרים. 

מהעונשים  יראה  אינה  אמתית  ה'  יראת 
שהינה  שאף  )תפיסה  עלי  להביא  עלול  שה' 
הכרחית במצבי חיים מסויימים, יכולה להיות 
אלא  יותר(,  בוגרים  במצבים  לגמרי  שלילית 
שמץ תפיסה ותחושה כלפי העצמה והגדלות 
רגישות,  בעיקר  שמולידה  )תפיסה  ה'  של 
ואז,  גוברת למשמעות מעשיי(.  לב  ותשומת 
אם יש לי קשר למישהו גדול כל־כך, אם לא 
לי  יש  חיי,  עם  יהיה  מה  קובע  אני  ורק  אני 
משהו יציב להישען עליו, והחרדה מאין־סוף 

האיומים שסביבי הולכת ומתנטרלת. 

יראה לחיים 
הרב ארז משה דורון

ראש ארגון אור פנימי

כך  כל  שאנחנו  להיות  יכול  זה  איך 
מסתייגים מיראה? איך קרה שמצווה כל 

כך יסודית בתורה קיבלה אצלנו צורה כל 
כך מאיימת? 

יראה  ויש  לחיים  יראה  יש  מגלה:  נתן  רבי 
פעמים  הרבה  כך  כל  ובגלל שנתקלנו  למוות. 

ביראה רעה, אנחנו כבר מסתייגים מכל יראה.

"כי לפעמים על ידי שהאדם רואה דברי מוסר 
בספרי יראים או ששומע תוכחה ומוסר מאיזה 
ויותר"  יותר  בדעתו  נופל  הוא  חשוב,  איש 
)ליקוטי הלכות יורה דעה בהקדמה( "וזהו בחינת יראה 

רעה שצריכין לברוח ממנה".

שתקדם  יראה  בי  לעורר  היא  התוכחה  מטרת 
יכולה  היא  כראוי  נעשית  אינה  אם  אך  אותי, 
שלא  תרופה  כמו  אותי.  לחסל  גם  בקלות 

מתאימה. אם זה לא מתאים, זה יכול להרוג. 

בתוכחה  הוצפנו  דעתנו  על  שעמדנו  מיום 
שאינה ראויה. פלא שאנחנו מתכווצים למשמע 
רוצים  לא  שאנחנו  פלא  טענה?  של  צליל 

לשמוע על יראה?

רבי נחמן מלמד שתוכחה אמיתית היא תענוג, 
היא ריח טוב, נחמה ותקווה. היא לא מייאשת 
מעוררת  ומרפאת,  מרגיעה  היא  ומשתקת, 
ומלהיבה. תוכחה אמיתית מעוררת אהבה אל 
ה' וממילא גם יראה: אני מפחד לפגוע בו, כי 
אני אוהב אותו. אני מפחד לאכזב אותו כי הוא 
אוהב אותי. אני לא רוצה לצער את מי שעשה 

לי כל כך הרבה טובות.

טוב  אני  כמה  עד  לי  מראה  אמיתית  תוכחה 
נופל  פשוט  שהרע  עד  שלי,  בשורש  וקדוש 

ממני כמו קליפה יבשה.

"כי צריכין לקבל יראת ה' רק לחיים ולא למוות 
להשם  עצמו  את  לקרב  דהיינו  ושלום,  חס 
יתברך על ידי היראה והמוסר ולא להתרחק חס 

ושלום".

www.orpnimi.co.il

הכל אהבה
הרב דב מנחם דוברוסקין

משפיע בישיבת תומכי תמימים מגדל העמק

במהלך פגישת הרבנים הראשיים לישראל, הרב מרדכי 
אליהו והרב אברהם שפירא, עם הרבי מלובביץ' בשנת 
תירא".  אלוקיך  ה'  "את  הפסוק  על  דובר  תשמ"ט, 
תלמידי  לרבות   – "'את'  עקיבא  רבי  דרשת  והוזכרה 

חכמים".

וחסידים  רבנים  בין  נמצאים  "הרי  ואמר,  הרבי  חייך 
הקשורים לפנימיות התורה, והרי 'לית פולחנא כפולחנא 

דרחימותא' )אין עבודה כעבודת האהבה(...".

מה הייתה כוונת הרבי, הרי יראה היא מצווה מהתורה?

צריכה  שהיראה  הדגיש  הרבי  בתניא,  המבואר  לאור 
להיות כלולה באהבה. כמו שני חברים טובים, שאהבתם 
ה'  אהבת  כך  בשני,  אחד  לפגוע  שיחששו  לכך  גורמת 

גורמת ליראה ממנו. 

אם נתבונן בחסדי ה' אלינו ובטוב הנפלא שה' נותן לנו, 
בפרטות,  מאיתנו  אחד  לכל  והן  ישראל  עם  בתור  הן 
תיווצר בתוכנו יראת כבוד כלפיו. יראה הכלולה באהבה. 

לשון הפסוק "לכו בנים, שמעו לי, יראת ה' אלמדכם" 
מראה את אותו רעיון: תחילה נעורר את האהבה ונרגיש 
כבנים, ואז תתגלה גם היראה הכלולה באהבה זו – יראת 

ה' אלמדכם.
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הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

תעשה את שלך
יוסף חיים קנטור, השליח הראשון  בבוקר אחד לפני כמה שנים קיבל הרב 
והרב הראשי לתאילנד, שיחת טלפון ממשפחה שגרה בארה"ב. בנם היחיד 
בשנתו  נפטר  שהבן  להם  הודיעו  ועכשיו  שבועות,  כמה  בתאילנד  מטייל 
במלון בבנגקוק והם מבקשים את עזרתנו. הם הגיעו לתאילנד לארגן את כל 
מה שצריך, וכמובן שהרב קנטור נכנס מיד לפעולה וסייע להם בכל הניירת 
וסידורי ההעברה לקבורה בארץ. כשהיו צריכים לשלם על ההטסה, משום 
קנטור העביר את הכרטיס שלו.  והרב  לא עבר  כרטיס האשראי שלהם  מה 
בארץ כבר דאגנו לאנשים שלנו שיטפלו בהם בכל מה שקשור לקבורה. כמה 

משליחי חב"ד בארץ השתתפו בלוויה והייתה לוויה מכובדת.

חודש לאחר מכן פנו ההורים שוב לרב קנטור וביקשו שיבוא לארץ לטקס 
השלושים. באותו שבוע היינו צריכים לשלם הרבה כספים לפעילות השוטפת 
ואני יצאתי עם קבוצה לסדנה. הרב קנטור אמר לי "אני מרגיש שאני צריך 
חייבים  יחידם,  בנם  את  שאיבדו  שבורים  כך  כל  אנשים  לשלושים,  לנסוע 
לי  אמר  הוא  אך  התשלומים?",  כל  עם  יהיה  "ומה  שאלתי  אותם".  לעודד 

שאסע לסדנה ואעסוק בקירוב, ובעזרת השם יהיה בסדר.

הרב נסע לארץ וערך את הטקס. אחרי הטקס ניגש אביו של הבחור שנפטר 
ונתן לרב מעטפה, "זו ההשתתפות שלנו בפעילות שלכם". הרב קנטור פתח 
את המעטפה ולהפתעתו מצא בה סכום הרבה יותר גדול ממה שהיינו צריכים 
לשלם באותו שבוע. הוא צלצל אלי לסדנה בשביל להרגיע אותי, "אתה יכול 

להמשיך ללמד ברוגע, הכל מסודר, בעזרת השם נוכל לשלם הכל".

לתומכים  הפכו  הם  השם  וברוך  אמידים,  מאוד  הם  הורים  שאותם  הסתבר 
גדולים של חב"ד תאילנד ומסייעים גם לעוד כמה שליחים שהכירו בדרך. הם 

עצמם התקרבו מאוד ליהדות בעקבות כל הסיפור.

הבחור שנפטר היה הבן היחיד שלהם, ולמרות שהם אינם צעירים הם החליטו 
שהם רוצים עוד ילד. הם פנו למיטב הרופאים וכולם אמרו להם שאין להם 
סיכוי. כששפכו את לבם בפני הרב קנטור הוא הצמיד אליהם אברך שייקח 
רוצים  שהם  בתחנונים  וביקשו  לאוהל  הלכו  הם  הרבי.  של  לאוהל  אותם 
שיהיה להם יורש ומבקשים ברכה לבן. ברוך השם, תקופה קצרה אחרי זה 

האישה נפקדה ונולד להם בן.

 החיים ביד הדדליין

השבוע נהפוך קצת לרופאים. נדבר על המחלה הגדולה של 
המוות"  "קו  על  וגם  התנהגותית,  מבחינה  המודרני,  העידן 
)המוכר בשם "דדליין"( שמהווה תרופה פרדוקסלית לתופעה 
שלנו  בתרבות  כיום  המצויה  האנושית  ההתנהגות  מהי  זו. 
שהכי מקשה על חיינו בכל התנהלות יום־יומית? ד ח י י נ ו ת.

דחיינות היא העדפת עשיית דברים זניחים במקום לסיים את 
הדברים החשובים באמת. סיבות רבות יש לדחיינות: העדפת 
רחוק,  לטווח  תועלת  פני  על  והמושכת  הרגעית  החוויה 
פרפקציוניזם קיצוני שמחכה ל"עיתוי המושלם", משימה לא 
מוכיחים  מחקרים  ועוד.  מידית  תועלת  ראיית  חוסר  ברורה, 
תופעת  חיינו  על  משתלט  והרשת  המדיה  שעידן  שככל 

הדחיינות הולכת וצוברת ממדי ענק.

האדם הפוסט־מודרני מוצב במגוון עצום של גירויים מסוגים 
שעליו  חשוב  אחד  בדבר  להתמקד  מתקשה  והוא  שונים 
לעשותו. לעיתים הוא יעשה הכול – רק לא את הדבר החשוב 
שצריך לסיים. אצל ילדים דחיינות תתבטא בשקיעה מוחלטת 
של  מודעת  ושכחה  אינסופיות  בהתכתבויות  או  במשחקים 
דחיית  זו  תהיה  סטודנטים  אצל  למחרת.  המתקיים  מבחן 
פעילות  לטובת  ואפרורית  משמימה  סמינריונית  עבודה 
כל  אין  התואר  סיום  ובין  שבינה  בקמפוס,  סוערת  חברתית 
קשר. אצל אדם עובד הדחיינות תופסת אותו בהעדפה שלו 
המיילים  ובכל  ליין  און  בחדשות  העבודה  בזמן  להתעניין 
ארוך  בפרויקט  להתרכז  במקום  המסך,  פני  על  הקופצניים 

ומייגע שעליו הוא מקבל את משכורתו.

במאמר זה לא נפתור את המחלה הזו על נקלה, אך ננסה לקחת 
הדחיינות  את  קצת  נרפא  ובעזרתה  אחרת  מערבית  מחלה 
שלנו. שמה של המחלה הקשה והמרפאת: דדליין, שפירושו 

בעברית "הקו המת".

אם  גבוהה.  מרוחניות  ההיפך  בדיוק  לכאורה  הוא  "דדליין" 
הכול  מתנים  בעסקים  אז  הכוונה"  "העיקר  אומרים  ברוחני 
בשורה התחתונה: האם בזמן הנתון אתה מצליח לספק את 
הסחורה או לא. אם הגעת לקו הסיום, ל"דדליין" ולא סיפקת 
תנועה שהיא הכי מנותקת  כאן  יש  פוטרת.   – לבוס תוצאות 

מהתחשבות בנפש האדם. האין כאן מוות ממש?

אז זהו, שיש כאן כלי חיצוני שאם משתמשים בו בנחת באופן 
הדחיינות.  מחלת  הראשית,  המחלה  את  מרפא  הוא   – אישי 
אך זה מותנה בדדליין המותאם ליכולת האדם להצליח. אם 
נציב לעצמנו באופן מתמיד רשימת דדליין למשימות יומיות 
אותנו  לדרבן  יכול  זה   – ברור  "וי"  עליהן  לעשות  שאפשר 
רק  צריך  מבוטלת.  לא  בצורה  הדחיינות  נטיית  את  לדחות 
גדולות  אינן  היומיות  שהמשימות  תנאים:  מספר  שיתקיימו 
מדי. שאנו מתגמלים את עצמנו בפרס קטן )או בפרגון( בכל 
פעם שאנו עומדים במשימה. מראש אנו קובעים שזה משחק. 

לא הצלחנו – לא נורא.

סוד הדדליין נעוץ בסוד "עולם העשייה". מדוע נצטווינו לא 
השלם  התיקון  כי  מצוות?  לקיים  גם  אלא  תורה  ללמוד  רק 
אינו נגמר בכוונה אלא צריך להתבצע גם כלפי חוץ, במבחן 

התוצאה. וכלשון חב"ד: "המעשה הוא העיקר".

אז מה עושים תכל'ס?
משימות  בכתיבת  יום  כל  התחל  היומי":  ה"פרס  תרגיל 
היום. הקפד שהן יהיו קטנות וניתנות להספק. לצד המשימה 
החשובה – כתוב פרס אפשרי. דוגמה: "סיימתי – אצא לקפה 
עם חבר". סיימת? צא לקפה. לא סיימת? הגדר את המטלה 

מחר באופן קטן והגדל את הפרס. 

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 8: בחייך!

הבחור שנפטר היה הבן היחיד שלהם, ולמרות 
שהם אינם צעירים הם החליטו שהם רוצים עוד 
ילד. הם פנו למיטב הרופאים וכולם אמרו להם 

שאין להם סיכוי
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התחושה  היא  א־לוהית  למודעות  להיפתח  עלינו  שמקשות  הסיבות  אחת 
שמדובר בעניין תיאורטי, מרוחק משהו. מין אמת קוסמית גדולה, שיכולה 
עצמו  את  להטריד  שנוהג  למי  אדירה  משמעות  ובעלת  גורל  הרת  להיות 
עמוקות בשאלות פילוסופיות – אבל לא ממש מזיזה למי שפחות מתעניין 
במדעי הרוח. כמובן, האמת רחוקה מאוד מכך. הנוכחות של הקב"ה בעולם 
היא עניין אישי לגמרי, שיש לו משמעות אדירה לחיים הפרטיים והאישיים 

של כל אחד ואחת מאתנו.

סקירת מערכות
בפרקים הללו אדמו"ר הזקן מדבר על הממד האישי הזה. בתנופה אדירה 
מן   – ההוויה  מדרגות  כל  את  שחובקת  הקוסמית  התנועה  את  סוקר  הוא 
הקצה העליון ביותר, למעלה גם מעולם האצילות, ועד הקצה התחתון ביותר 
שבמציאות הגשמית ובגוף הגשמי שלנו. הוא סוקר את הטווחים, את האין־
הוא  משלנו.  עליונים  שבעולמות  והגודל  העושר  את  הא־לוהית,  סופיות 
מחדד את הפרופורציות, את הניגוד, את ההשתלשלות הארוכה והמסועפת 
שנדרשה כדי להגיע ממקום 'גבוה' כל כך למקום 'נמוך' כל כך. הוא מראה 

של  אהבה  אישי.  אהבה  סיפור  הוא  סופו,  ועד  מתחילתו  הסיפור,  שכל 
הקב"ה לעם הזה, לנפש הזו שבעולם הזה.

הזה,  האהבה  סיפור  של  השני  להיות הצד  הוא נבחר  שדווקא  הזה –  לעם 
להיות עם קדוש שיצא ממ"ט שערי טומאת מצרים ויקבל תורה שהיא א־

לוהות גלויה.

לנפש הזו – שהיא חוד החנית של כל המהלך הגדול והנשגב הזה, ודווקא 
כל  נבראו  שבשבילו  הפלא  מתרחש  שבו  הזה –  נמצאת בעולם  כשהיא 
העולמות, כשהסטרא־אחרא נכנעת לפני הקדושה, החושך הופך לאור והמר 

למתוק.

הזה  והגילוי  מתגלה,  הקב"ה  ישראל  מנפשות  אחת  כל  אל  שנדע:  חשוב 
וההשתלשלויות מאור  והירידות  הוא התוצאה הסופית של כל הצמצומים 
אין־סוף ועד תחתית עולם העשייה. בכל מצווה שנפש פרטית זוכה לקיים, 
הקב"ה מקדש אותה לו כמו בעל המקדש אישה בטבעת. בכל שעה שנפש 
פרטית זוכה לעסוק בתורה, הקב"ה שורה עליה ומתגלה בתוכה, ממש כמו 
מרכבה  שהיו  הקדושים  אבותינו  האומה,  ענקי  של  בנפשותיהם  שהתגלה 
לשכינה. אין הבדל, למעט ההרגשה: הם ידעו והרגישו, ואילו אנחנו קהי 

חושים – "בהמות הייתי עמך" )תהלים עג כב(.

המטרה - שיקוף
יחסית  נכבד  זמן  פרק  מקדישים  אנו  יום  בכל 
ניצבת  התפילה  בלב  כאשר  שחרית,  לתפילת 
הזו  החטיבה  וברכותיה.  קריאת־שמע  חטיבת 
סיפור  את  ושוב  שוב  לנו  להזכיר  כדי  נועדה 
אותנו  היא מעבירה  בתוכו.  חיים  המסגרת שאנו 
את אותו תהליך שאדמו"ר הזקן מדבר עליו כאן:

שכולם  ואופנים  מלאכים  עם  אור",  מ"יוצר 
 – האמת  את  ביראה  ואומרים  באימה  עומדים 
יודעים  אינם  שהם  מהם,  ונבדל  קדוש  שהקב"ה 
"איה מקום כבודו להעריצו"; דרך "אהבת עולם", 
שמספרת כמה הקב"ה אוהב אותנו, כמה חשוב לו 
לרדת אלינו, גם אם פירוש הדבר הוא להצטמצם 
בלבושים רבים; כאשר  ולהתלבש  ולהסתתר 
שהיה  מי   אחד" –  ה'  א־לוהינו  הוא "ה'  השיא 
א־לוהי אברהם, א־לוהי יצחק וא־לוהי יעקב הוא 
גם א־לוהינו שלנו. אנחנו דבקים בו כאשר "והיו 
התורה,  דברי  לבבך" –  על  האלה...  הדברים 
ה'  כי "אני  וכאשר נזכור  שנתון בפינו,  ה'  דבר 
מצרים" –  מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר  א־לוהיכם 
ונראה את עצמנו בכל דור ובכל יום כאילו היום 

יצאנו ממצרים.

הזקן  אדמו"ר  הזה  והאישי  הגדול  הסיפור  את 
מתמצת במילותיו של שלמה המלך: "כמים הפנים 
בנויים,  אנחנו  ככה  לאדם".  האדם  לב  כן  לפנים 
אנחנו  כלשהו,  באופן  אלינו  מתייחס  כשמישהו 
משקפים אותו ומגיבים בהתאם. אז רק לקרוא את 
הסיפור שלנו בסדר קריאת שמע וברכותיה, לשים 

לב, להפנים, והשאר כבר יבוא מאליו. 

דובי ליברמן

בכל שעה שנפש פרטית זוכה 
לעסוק בתורה, הקב"ה שורה עליה 

ומתגלה בתוכה, ממש כמו שהתגלה 
בנפשותיהם של ענקי האומה, 

אבותינו הקדושים שהיו מרכבה 
לשכינה. אין הבדל, למעט ההרגשה

פרקים מו־מט 

כמים הפנים לפנים: זה עניין אישי

בע"ה 

התחברתי!אישית, 

איש רוח ואיש מעשה, גאון בתורה ובעל חזון, מנהיג 
ואב רחום וקשוב. בואי להכיר את דמותו של הרבי 
אישיים  סיפורים  עשרות  מתוך  העולה  מלובביץ', 

ואותנטיים על נשים שנועצו בו בנושאים שונים.
בחינוך  סוגיות  בעסקים,  שאלות  רפואיות,  בעיות 
וגידול ילדים, זוגיות ושלום בית - בעצה טובה ונבונה 
ובהנהגות ארציות, סייע הרבי לכל מי שביקשה את 

עצתו. בהערכה, בכבוד ובאכפתיות אינסופית.

העניקי לעצמך 
רגע של חיבור, 

רגע לנשמה.
להשיג בחנויות המובחרות

mbook.co.il :ובאתר מעיינותייך ספרים

y.w
. d

esi
gn

gra
ph

ic



ָך י ֲאִני ַעְבֶדּ ה ה׳ ִכּ ָאָנּ

ן ֲאָמֶתָך  ָך ֶבּ ֲאִני ַעְבְדּ

ְחָתּ ְלמֹוֵסָרי  ַתּ ִפּ

אחת העובדות הבלתי מעורערות שלמדתי כבר בינקות היא שאין 
הקטנים  בפרטים  מדייקת  חדה,  התורה  בתורה.  מיותרת  מילה 

ביותר, מושלמת. 

עוד דבר שלמדתי כבר אז הוא את תפילת הלל, פסוקי תהילים 
יפיפיים, מזמורים מלאי תשבחות וחן שכתב דוד המלך ביד אמן. 
הייתי מחכה בכל ראש חודש לקסם החגיגי הזה של לבישת כחול 
לבן ביום שיכל להיות ככל הימים, ולשורר לאל חי. כל כך מורגלת 
הייתי בה, עד ששרתי אותה בעיניים עצומות, מבלי שהייתי זקוקה 

לסידור. 

עוקבת  מהתהילים,  האלו  המזמורים  את  קראתי  הימים  באחד 
באצבעי אחר המילים ולפתע שמתי לב שיש לי טעות. את ה"אנה 
למען  למעני, עשה  בבקשה, עשה  ה׳".  כ"אנא,  הייתי שרה  ה׳" 
הצער שלי, למען האכזבות והשאיפות, עשה למעני כי אני אמתך. 

אבל לא. בתורה שלנו, זו שכל כך מדייקת במילים, שכל אות בה 
מחושבת, גיליתי שבכלל נכתב "אנה". והאות הזו טרפה עבורי 

את כל הקלפים.

הרבה דברים עלולים להפחיד אדם. תדפיס בנק שמגלה לך מינוס 
שלא היית מוכן אליו, חשש ממחלה, לא עלינו, מטעויות קטנות, 
מלצאת לעוד שידוך שלא יצלח, או גרוע מזה – בכלל לא לצאת, 
כי הצעות אין. אבל יותר מהכל, מפחידה התחושה הזו של הלבד. 
אני  אותי,  רואה  אינו  ואיש  הזה  בעולם  הכל  את  עוברת  שאני 

עובדת, נאבקת ומחפשת, ולאיש לא אכפת.

אני זוכרת שפעם ניגשתי לרב גדול מאוד, הוא השפיל זוג עיניים 
יוכל  במה  כששאל  אלי  וחייך  הצניעות,  מפאת  לאדמה,  טובות 
נפש,  עד  מים  באו  כבר  כי  לזיווג,  ברכה  ממנו  ביקשתי  לעזור. 
והשעון הזה דוחק ללא רחם. אבל במקום לתת לי ברכה מסורתית 
תקדישי  שעתיים  אחריו,  תחפשי  יום  בכל  ״חפשי.  לי  אמר  הוא 
ובסוף את תמצאי״. במקום לצאת מהמפגש איתו מחוזקת  לזה, 
יצאתי מרוסקת ודמעות שיכולות למלא נהרות זרמו החוצה. יותר 
מכל כאבה לי הבדידות במערכה הזו, הפחד מלעבור את כל זה 

לבד. וככה פתאום, מתוך כל הבכי הזה נצנץ לי ה״אנה ה׳״.

שוב  שחוזר  קרליבך,  שלמה  רבי  של  הניגון  את  פתאום  הבנתי 
ושוב על צמד המילים ״אנה ה׳, כי אני עבדך״. זה לא תחנון אל 
מול הבורא הטוב, אלא שאלה עצמית כואבת. אנה, איפה? איפה 
ה׳ שלך, שאלתי את עצמי, מתי איבדת אותו בדרך? את האמונה 
בו, ביכולת שלו? הרי את לעולם לא לבד. דווקא כשאת בצרה, 
הוא איתך. את החתן, הבורא הטוב יעזור לך למצוא. אבל לפני 

הכל, אני צריכה למצוא איפה בתוכי שיכנתי את אבא. 

המלבי"ם  מסביר  הביטחון,  מידת  על  שלו  הפרשנויות  באחת 
שאדם ניצל מהצרה על ידי שהוא בוטח בה׳, אבל אולי גדולה מזו 
העובדה שבזכות הבטחון הוא מוצא מרגוע בנפשו. חזרתי שוב 
ורק אז הצלחתי  ושוב על המילים ״אנה ה״ עד שמצאתי אותו, 
זה  הנפש,  שאהבה  את  למצוא  כי  ולהירגע.  הדמעות  את  לנגב 
חשוב. אבל למצוא בעצמך את החיבור לה׳ זה לצאת מהכבלים 
כי  מהכל.  יותר  לו  זקוק  שאדם  למוסרי״  ה״פתחת  זה  באמת, 

כשאני יודעת שה׳ איתי, שום דבר לא מפחיד יותר.

Moransasi@gmail.com

אני לבד. מישהו רואה?

הדסה סאסי

להרשמה: 054-7897322 מוריה

www.mbinat.co.i l 02-9947366

בואי לחודש של לימוד
משמעותי במדרשת בינת

צאי למסע אל עצמך שיעניק לך

מטען רוחני וקריאת כיוון

לקראת חגי תשרי ולכל השנה.

 תכנית לימודים עשירה ומגוונת

 מגורים מלאים במדרשה

 טיולים ופעילות חברתית ענפה

 שבת תשובה במדרשה

 ליווי אישי ובניית קשר משמעותי לטווח ארוך

בתאריכים:
ח' אלול התשע"ו - ט' תשרי התשע"ז

    צאי למסע
    לקראת השנה 
         החדשה...

במדרשת בינת

תכנית אלול



רשב"י ה ציון  של  הכחולים  שערים 
להבות  דרך  הקנבס  מבד  בוקעים 
האיש  של  ודמותו  צבעוניות,  אש 
שני.  מציור  ניבטת  ביער  המתבודד 
חיי  בין  הפער  על  מנגן  אחר  ציור 
לעבודת  השדה  עבודת  ובין  השעה,  לחיי  עולם 
הלב. הציורים של רחל גבירצמן מצליחים לעורר 
התבוננות ועניין בנושאים יהודיים מובהקים, בלי 

שניתן יהיה להכניסם לנישת היודאיקה.  

"בוקר אחד התקשרה אלי אישה וסיפרה לי שהיא 
עושה הכנה לתפילה מול הציור שלי. זה מבחינתי 
הזו  מהמתנה  לקבל  שיכולתי  גדול  הכי  הדבר 
שזכיתי בה רק לפני שנים ספורות", היא אומרת 

בהתרגשות מהולה בשמץ הפתעה. 

במשפחה  גדלה  התש"ח,  שנת  ילידת  גבירצמן, 
קום  ימי  של  גדרה  במושבה  חסידית־ציונית 
נדירה  שהיתה  חסידית  משפחה   – המדינה 
אז  שהתגוררו  הדתיות  המשפחות  בקומץ  למדי 

במושבה החילונית. 

שעלה  בויאן  חסיד  היה  ברוכי,  זאב  ר'  אביה, 
ארצה שנים ספורות לפני השואה, ועסק לפרנסתו 
באספקת מזון ללולים ולרפתות של חקלאי גדרה 
קטן,  חקלאי  משק  היה  הבית  סביב  והסביבה. 
ביצירותיה  פעם  לא  חוזרים  ממנו  שמוטיבים 

השוזרות את חוויות הילדות. 

בדידות  הרבה  היו  המשפחתי  הכיף  כל  "עם 
ולכן  ובידוד. היינו מעט מאוד משפחות דתיות, 
את  הרבה  חייתי  בבית.  ממוקדים  מאוד  היינו 

הבית,  ואת  החצר 
בתוך  שקועה  והייתי 
שלי",  הפנימי  העולם 
את  גבירצמן  מסבירה 
היצירתי  הדחף  הולדת 
בו  מהבידוד  כתוצאה 
"לא  משפחתה.  חיה 
היו אז חוגים והעשרות 
לילדים כמו היום, ואת 
המשיכה שלי לחומרים 
ביטאתי  ולצבעים 

בהמון המצאות".

גדלתי  שבו  "הבית 
על  השפיע  כמובן 
 – הנפש  פנימיות  כל 
צדיקים,  אמונת  לספוג 
קשר אל הרב'ה, הכרת 
הערך של יהודי פשוט. 
אבא היה דמות אהובה 
הוא  במושבה,  מאוד 
דיבורים  איש  היה  לא 
של  מעשים,  איש  אלא 
'ממנו תראו וכך תעשו' 
הרבה  עושה  היה   –
צדקה וחסד בלי לדבר, 
לעולם  כשהגעתי  ורק 
הימים  ברבות  החרדי 
לביטויים הללו  נכנסתי 
בלי  חיי  כל  שראיתי 

רק בגיל שישים נטלה רחל גבירצמן את המכחול 
 • לצייר  מפסיקה  לא  היא  ומאז  השמן,  צבעי  וכן 
החסידות ונופי הילדות במושבה החקלאית נותנים 
קהלים  לעניין  שמצליחה  ליצירה  ההשראה  את 

מגוונים

אביאל הלוי

בשפת 
המכחול

גאולה



לתת להם כותרות". 

ושירות  פינס  כפר  באולפנת  התיכון  סיום  אחרי 
לאומי במקביל למלחמת ששת הימים, החליטה 
והחליטה  ואמנות,  ביצירה  להתמקצע  רחל 
מלאכה",  לזה  קראו  "אז  אמנות.  הוראת  ללמוד 
נזכרת בחיוך. באותן שנים לא היו מקומות  היא 
שומרי  לציבור  המותאמים  אמנות  ללימוד 
בשכונת  ילין  דוד  לסמינר  הלכה  והיא  המצוות, 

בית הכרם בירושלים. 

כוחותיי  ובכל  יחידה,  דתית  נערה  שם  "הייתי 
זה  אבא,  בית  מורשת  על  לשמור  השתדלתי 
באמת  החזקים  השורשים  אבל  פשוט,  היה  לא 
לימדה רחל אמנות בבית  לעניין". בהמשך  עזרו 
עברה  מכן  ולאחר  הדתי  סעד  בקיבוץ  הספר 
ללמד בירושלים, כשלצד ההוראה היא מתמקדת 

באמנות בדים וברקמת פרוכות ייחודיות. 

להעמיק בחלק התקוע
ביצירה  עסקה  גבירצמן  הללו  השנים  כל  לאורך 
פנימית  היא מתארת חסימה  לציור, אך  ונמשכה 
חלום  את  להגשים  היכולת  את  ממנה  שמנעה 
הצבעים. "היה לי קושי מאוד גדול לציית לחוקי 
צריכה  אני  לצייר  שכדי  ידעתי  אבל   – הציור 
שאצלה  "המורה  מספרת.  היא  לצייר",  לדעת 
שנתחיל  ואמרה  הזה,  הקושי  את  הבינה  למדתי 
לצייר ונלמד תוך כדי. שום דבר לא היה נכון או 
למורה  כשסיפרתי  מרגישים.  מה  אלא  נכון,  לא 
תישארי  נהדר,  'יופי,  אמרה  היא  תקועה,  שאני 
חיים  לי  לא עשתה  היא  שם, תחווי את הקושי'. 
לטעות  להתנסות,  ממני  דרשה  אלא  קלים, 
מדהים  חידוש  בשבילי  היה  זה  מחדש.  ולבנות 
לא רק בגלל הציור, אלא כתפיסת עולם עמוקה. 
וככה  שלנו,  החיים  לכל  נכון  הוא  הזה  התהליך 
בקורסים  הציור  את  היום  להנחיל  משתדלת  אני 
שאני מעבירה – לחפש ולפתח את החלק היוצר 
תהליך  לעצם  המודעות  את  להרחיב  בנו,  הקיים 
היצירה האישי שלנו ובעיקר לצמצם את הביקורת 
ולבנות  שבתוכנו  האמן  את  החוסמת  העצמית 

אמון בעצמנו וביכולת שלנו ליצור". 

לצד  מתמשכת,  מאוד  התבוננות  להיות  "צריכה 
מדי",  מוקדמת  מציפייה  להשתחרר  היכולת 
הטכניקה,  את  כיצד מחברים  לשאלה  רחל  עונה 
הוא  אצלי  ציור  "כל  רואה.  הלב  שעין  מה  עם 
המסר  לי  חשוב  כי  מחודשת,  לידה  של  תהליך 
כמעט  לסיים  יכולה  אני  שם.  להגיד  רוצה  שאני 
ולהתחיל  ואז להפוך אותו על ראשו  ציור שלם, 
שאני  למה  מגיעה  שאני  עד   – מהתחלה  הכל 
רוצה ומרגישה. מה שמייחד את הציור בשמן, זו 
היכולת להוסיף שכבה על שכבה, וכל אחת ממנה 
לטעות  אפשר  הציור.  את  ומעמיקה  מבססת  רק 

ולחזור ולשנות". 

אין  הזו  בלידה  אבל  ללידה,  משול  "הציור 
אפידורל", היא מוסיפה בחיוך. "יש לידות קלות 
ויש ציורים שעבדתי עליהם חודשים ארוכים. יש 
כאלה שאני יכולה להיכנס לחדר העבודה בשתיים 
ויש  שעות,  כמה  אחרי  אותם  ולהשלים  בלילה 
כאלה שתלויים על הכן זמן ארוך, עד שמבשילה 
איזה  להעמיק  או  פסיק  איזה  שם  להוסיף  העת 

צבע שהופך אותם לעבודה מוגמרת".

סיפורי רבי נחמן ומדורות ל"ג 
בעומר

בעלה של רחל, יהודה, היה מקורב וקשור לצדיק 
ולחסידות  זצ"ל  פריינד  אושר  ר'  הירושלמי 

ברסלב, ובהשפעתו צועדת המשפחה בנתיב זה. 

ברכי נפשי - חיה
העולם מוכן, ובעלי 

החיים – חיות השדה, 
העופות ויצורי הים 

מוצאים בו
את מזונם.

"ישקו כל חיתו שדי, 
ישברו פראים צמאם".

המתבונן בציור 
בצבעי האדום־כתום 

העזים, יגלה בהדרגה 
את

בעלי החיים הרבים 
המסתתרים בו. 

יחשוף את "עליהם 
עוף השמים

ישכון"... "הכפירים 
שואגים לטרף"... 
"לויתן זה יצרת 
לשחק בו" ועוד

ועוד "חיות קטנות 
עם גדולות". החיות 
מסתתרות בהעלם 

של העולם,
אך מלמעלה עין צופה 

על הכול בהשגחה 
ובתאום מדויק.

בתוך העין הצופה 
משתקפות דמויות 

אדם המובילות אותנו 
אל הציור

השלישי, אל האדם, 
תכלית כל הבריאה.

צפת של מעלה
הציור מוליך את 

הצופה בו בסמטאות 
צפת הקסומה, ולעיניו 

מתגלים בתי האבן
העתיקים, הדלתות 
והתריסים הצבועים 

כחול, הגגות 
השטוחים והמרפסות 

התלויות.
בינם משתלשלים 

ענפי גפן המטפסים 
ומתערבבים עם פרחי 

הגרניום הלוהטים
באודם. חתולים 

מתנמנמים ְבֻּחָּמּה של 
פיסת שמש הנדחקת 

בסדק צר בין חומת
גדר לבית.

נדבך אחר נדבך 
יעלה המטייל בגרמי 
המדרגות התלולות 

מצפת של מטה 
לצפת

של מעלה, אל אוויר 
שקוף־צלול, אל 

הוד הרי מירון, אל 
השראת אורם של 

צדיקים
קדמונים, מקובלים 

ופייטנים. אולי יפגוש 
בדרכו אי מי מפסיפס 

אנשיה החביבים
והתמימים.

11



היא  כמקור השראה,  ביטוי  לידי  החסידות  באה  אופנים  באיזה  שואל  כשאני 
של  רובד  יותר  אותו  מכנה  שאני  במה  מתבטאת  "החסידות  מעט.  מהרהרת 
דברים  יש  אבל  חומרים,  ומחפשת  ספרים  על  יושבת  שאני  לא  זה  פנימיות. 
שנמצאים בתת מודע ופשוט פורצים החוצה. כל סיפורי המעשיות של רבי נחמן 
והדרך שבה הם מוגשים מעוררים רובד יצירתי פנימי, וזה בא לידי ביטוי בדחף 
יכול לקחת ציור ולדרוש עליו דרשות  אדיר אל המכחול והצבעים. הבן שלי 
שלא חלמתי ולא שיערתי אבל הם באמת נמצאים וגלומים בו", היא צוחקת 

ונזכרת בסיפור. 
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יותר מסלולים שמכוונים למקום היצירתי עם חיבור לעולם התורה – זה יעזור 
להם להגיע ליעד שלהם להיות יהודים טובים ולבטא את העולם הפנימי שלהם 

בערוצים אמנותיים, בלי צורך שזה ייעשה במחתרת". 

כיום ברמת בית שמש, מספרת על קשרים מעניינים עם  גבירצמן המתגוררת 
עולם בעלי התשובה המתפתח בעיר, וגם על חיבור מיוחד עם תלמידות מכל 
גווני הקשת של הקהילות החרדיות בעיר שלומדות אצלה ציור. היא ממשיכה 

ליצור ולצייר, ורואה בכך שמחת חיים ומטרה. 

"לפני כמה זמן קיימנו תערוכה בקיבוץ חילוני בצפון, כקבוצה של כמה אמניות 
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שזה חודר ועושה משהו, והלוואי ששיתוף הפעולה הזה יגבר. אפשר לגשר בין 
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הפצה: ״יפה נוף"
ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות
רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

ירושלים - סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 
| בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר אבני נזר 26 | שדה חמד 1 | 
חדש! ברכפלד רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש - חזון איש 17 | בני ברק 
- רבי עקיבא 130 | השומר 18 | ברטנורה 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 | 
אשדוד - יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה - קהילות 
יעקב 4 - גני הדר | חדש! ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד - יהודה 

הנשיא 90 | רכסים - סביון 39 (בנה ביתך).   

רשת חנויות

יסודותיהם
של הררי 

קודש

הכח או הפועל, ההווה העתיד, הכמות או האיכות, צד היחיד או 
צד הציבור, פשט התיבות או התוכן הכללי - ביאורים ביסודות 
שיטותיהם של תנאים ואמוראים לשיטתם בכל הש"ס, מתוך 

אוצר חידושי תורתו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל

חדש: "לשיטתייהו" - יסודות כלליים 
בשיטות תנאים ואמוראים ממשנת 

הרבי מליובאוויטש זצ"ל

התבודדות



המידע באינטרנט נגיש אך לא תמיד מדוייק - לשם כך אנחנו כאן
צוות מקצועי עם גישה למידע מקצועי

המספר החדש שלנו:

03-9543349
daatri@yadsarah.org.il

רקע כללי של המחלה
טיפולים מתאימים למחלה

מידע על תרופות ותופעות לוואי
טיפולים אלטרנטיביים

טיפולים חדשניים

עונה על שאלותיך
ומספק מידע רפואי מקצועי ועדכני
על מחלות, תרופות וטיפולים חינם

1
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א' אדר ב' תשע"ו 

פרשת פקודי
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

ישיבה היא העישון החדש, 

כך בגשמיות וכך ברוחניות  

 
הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 

המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 
 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

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

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

"למען ה', שתהיה 

עבודתו רק בשמחה 

בלא שום עצבות 

ודאגה כלל וכלל"

 
מתוך אגרת הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ 

 הרב בן ציון קוק והרב אבנר טוניק

שמחים עם הקדוש ברוך הוא

עמוד 3

עמוד 5

עמוד 2 4
13

לפי 

האדמו"ר 

מרזאל 

"מרבים" 

זה ממש 

יותר מדי

יכול להיות 

 ש-49 אמות 

לא הספיקו 

לו?
השבוע 

בפרויקט 

על דמויות 

המגילה - 
 

 המן 
הרשע 

מן
יס

ע ו
ש

הו
ם: י

רי
ציו

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

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

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

רוצים להצטרף למשפחה?
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עבודת ה' ברוח חסידית
בס"ד

שאלת
זרוק! קפוץ! איך אצליח לשמוח? 

עמוד 3

??
השבוע

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

הרב יונתן זקס

5

16

4

מוותרגם לא  לא נלחם. 

מוזרה...שאלה עלתה לי לאחרונה 

תפילתו הנועזת הכי קרוב. הכי רחוק, 
בספר שמותהעלום ביותר נרמזת בפרק ביותר של משה 
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צבי יחזקאלי
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עמ'

כתבה
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 צבי 
שמחהעל חוזה הילד שבו חותם עם יחזקאלי 

הדורותבשרשרת אלוקות המשכת אשה היא 

מכין כלים

לפורים  
   גדול 

מפורים
 
 קטן

מתחילים להכין כלים לאור של 

והשבוע:פורים שלושים יום קודם החג
מסירים את המסכה 

 
של אחשוורוש

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

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

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555
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חייגו עכשיו:

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!ללא מס רכישה!  30 דירות בכרמי גת 
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פרשת ויקהל
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כמה משפטים של 

זהב על שקלים של 

כסף

עמוד 3

 התוועדות עם  הרב 

חיים שלום דייטש 

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

14

5

16

למה לא 
כדאי להיות 

שקועים 
בעצמנו

 החושך 
שנדחף 
החוצה, 
מהווה סימן 
לאור שעתיד 

להופיע 
בקרוב

בשביל מה 
ה' צריך 
אותנו
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זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

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

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 
 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!
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 אלפי 
בני נוער 

יהודים 
במפגן 
אחדות 
בטיימס 

סקוור 
עמוד 8

פרשת 
 שקלים

פרשת ויקראח' אדר ב' תשע"ו גיליון 117

עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

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

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

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!



הרב שבתי סלבטיצקי

נפוליאון 

וגבורה. החסד רוצה להעניק, להשפיע  שתי המידות הדומיננטיות בנפש שלנו הן חסד 
ולאהוב ואילו הגבורה נוטה לדייק ולצמצם. אם אני רוצה שהחסד שלי יהיה אמיתי, אני צריך לוודא 
שקיימת בתוכו גם מידת גבורה. הגבורה מגבילה אותי ונותנת מקום לזולתי, אני מכבד אותו ומעריך 
את היותו שונה ממני. חסד ללא גבורה הוא פגום. אנחנו זקוקים לשתי המידות, כל אחת במקום הנכון, 

בזמן הנכון ובמידה הנכונה.

אספר לכם סיפור שקרה אצלנו באנטוורפן. אני מכיר משפחה אחת, דתית מאוד 
אך לא חסידית. האב תלמיד חכם גדול, יושב יום יום כל היום ושוקד על תלמודו. הבן שלו התחיל 
להתקרב לחסידות, והתחיל לגדל זקן. לאבא אין זקן וזה הפריע לו. הוא היה מוכן שהבן ילמד, יתפלל 
עם חסידים, אין בעיה. אבל לא זקן. האבא ביקש ממני שאדבר עם הבן להוריד את הזקן, ואמר שאם 
לא אדבר הוא יכתוב לרבי. בסוף הוא כתב מכתב לרבי: "אני מסכים שהבן יתקרב לחסידות, אבל למה 
צריך זקן?". הוא גם ביקש מהרבי שיכתוב לבחור שאפשר להיות יהודי דתי כשר בלי זקן, כמו אלפי 

יהודים אחרים.

הן  מקומות,  ומראי  ציטוטים  יהיו  ובו  בחזרה מכתב מהרבי  יקבל  הוא  לעצמי שכנראה  חשבתי 
מבחינת הלכה והן מחסידות וקבלה, על מעלת הזקן ועד כמה הוא מועיל בגשמיות וברוחניות. אבל 
נמצא  הרבי  הפוך. הראש של  עונה  הרבי  הרבי,  על  יודעים שכל פעם שחושבים משהו  ודאי  אתם 
בשמיים ואנחנו בארץ... וכך ענה לו הרבי: אם יש בניין של ארבע קומות ומישהו רוצה להרוס את 
הקומה הראשונה - כל הבניין יפול. ואם הוא יוריד את הקומה השנייה בלבד - הקומות העליונות יפלו. 
ואם הוא יהרוס באגרסיביות רק את הקומה העליונה, מה יקרה? הקומות התחתונות אמנם לא יפלו, 
זה נכון, אך הדבר יזעזע את כל הבניין, מכיוון שהבית על כל קומותיו הוא דבר שלם. עכשיו תקשיבו 
טוב: הרבי כותב לו, אני לא יודע איפה נמצא הזקן של הבן שלך – האם הוא בקומה הראשונה, קומת 
היסוד, או בקומה הרביעית. אבל אפילו אם זה רק בקומה הרביעית ואתה רואה בזה הידור מצווה 
בלבד, דע לך שאם אתה תיקח ממנו את הזקן, אתה מחליש לבן שלך את הנחת התפילין שלו ואת 

שמירת השבת שלו. כי כשמורידים את הקומה העליונה, כל הבניין מזדעזע.

של אדמו"ר

היה  שהוא  למרות 
שהבן  לו  הפריע  רב, 
זקן  לגדל  רוצה  שלו 
בן  שהוא  למרות   >>>
הוא  ענייה,  למשפחה 
הבין שאסור לו להרים 
את מטבע הזהב בשבת 
שאנחנו  למרות   >>>
אהבה,  להקרין  רוצים 

צריך לא לחבק
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האבא הזה בא ואמר בדמעות: "הרבי אוהב את הבן שלי יותר ממה שאני אוהב אותו. 
אני רציתי שהוא יוריד את הזקן בשביל האגו שלי, זה לא התאים לי ש'האבא בלי זקן 
והבן עם', זה מראה שכאילו אני לא בסדר". הרבי לא התווכח עם האבא על זקן, הוא 
לא הוכיח אותו או ניסה לשכנע. הוא נתן לו את המקום שלו – "אתה צודק במאה אחוז, 
אפשר להיות יהודי טוב בלי זקן". היה לו מקום פנוי להבין אותו. אבל הרבי גם ענה לו 
לפי הראש של האבא: הרי אתה רוצה שהבן שלך ילמד תורה וישמור שבת. הורדת הזקן 
עלולה להחליש אותם. לכן צריך את שני הכוחות – חסד בלי סוף, תיתנו בלי גבול. אבל 
אל תנסו לשלוט ולאלף את הילדים שלכם או את בן או בת הזוג. אהבה אמיתית יודעת 

גם לפנות מקום ולתת להם להיות מי שהם.

ברגע  לי  לקרות  הולך  מה  לצפות  יודע  "אני  לי:  שאומרים  ילדים  יש 
שאכנס הביתה. 'למה עשית?', 'למה עמדת?' ו'איך התפללת?'". הילד מדמיין את 
ההורה בתור 'גבורה'. מצד שני יש הורים שכל הזמן אומרים לילדים "לא נורא", וכל 
אינן  התגובות  שתי  רוחם.  על  העולה  ככל  לעשות  להם  ונותנים  להם  מוותרים  הזמן 

מאוזנות.

יש הורים שמחבקים את הילד שלהם חזק וזה טוב לו, ויש ילדים שלא כל כך אוהבים 
מגע פיזי. לא פעם ולא פעמיים ההורים מחבקים ומרגישים שהילד רוצה לברוח. הוא 
אומר, "אמא, חם לי" בגלל שהוא לא רוצה לפגוע. תנו לו מקום, כבדו אותו. אסור לתת 
אהבה בשביל האגו שלך, ואסור לכעוס על השני בשביל לשחרר לחץ ועצבים שנובעים 

גם הם מאותו אגו. צריך לעבוד על המידות ולאזן אותן.

בן  ילד  היה  שלו  הכנסת  שבבית  אדמו"ר,  בירושלים  ישב  שנים  לפני 
שמונה שתמיד עזר, ובייחוד בשבתות. הוא היה מכין הכל לסעודה שלישית. שבת אחת 
הלך הילד הזה הלך להתפלל שחרית של שבת בכותל, ובדרך ראה 'נפוליאון' של זהב. 
באותם ימים המטבע הזה היה סכום אדיר שהספיק לפרנס משפחה שלמה במשך חודש! 
הילד שמח שכעת יוכל לגרום לאמא ואבא להיות מאושרים עד הגג! אך הילד גם ידע 
שזה מוקצה, ואסור להרים את המטבע בשבת, מה הוא יכול לעשות? חשב וחשב, ובסוף 
החליט להניח את הרגל על המטבע ולעמוד כך עד מוצאי שבת. נפוליאון של זהב זה 
לא צחוק... עבר שם בחור ערבי אחד וראה את הילד עומד בצורה קצת מוזרה. אחרי 
שעה הוא שוב עבר שם, וראה אותו עומד בדיוק באותה התנוחה, וכך עוד כמה פעמים. 
הוא שאל את הילד "הכל בסדר? אתה מרגיש טוב? קיבלת שיתוק?". "הכל בסדר" ענה 

הילד, "אני רק נח". והערבי אומר לו "אז תנוח בישיבה". "לא, ככה נוח לי".

הוא המשיך לשאול עד שבסוף הילד אמר לו: "אגיד לך את האמת, יש נפוליאון של זהב 
מתחת לרגל שלי, ואני שומר עליו". הערבי לא חשב פעמיים, דחף את הילד כדי לראות 
והילד הזיז את הרגל. הערבי ראה את הנפוליאון ומיד חטף אותו לעצמו וברח. הילד 
הקטן הגיע שבור לגמרי הביתה. ריבונו של עולם, רציתי כל כך לשמח את אבא ואמא, 
למה לקחת לי את זה? בליבו גמלה החלטה: אם ככה אתה מתנהג אלי, אני לא הולך 

היום לא למנחה ולא לסעודה שלישית!

אחרי מנחה כולם הגיעו לסעודה שלישית, אבל השולחן לא היה ערוך 
הוא  לו משהו.  קרה  אולי  הילד,  איפה  שאל  הרבי  מוכן.  היה  דבר  לא  ושום 
שלח את ה'שמש' אליו הביתה, והילד סיפר לו בדמעות את כל הסיפור... השמש חזר 
לדווח לרבי, והרבי שלח אותו חזרה לקרוא לילד, והפעם הבטחה בפיו - במוצאי שבת 
הרבי יתן לו נפוליאון של זהב. כששמע זאת הילד הוא רץ לבית הכנסת, ערך שולחן 
וציפה בכיליון עיניים למוצאי שבת. מיד בסיום ההבדלה קרא לו הרבי לחדרו. הרבי 
ניגש  הילד  "זה שלך!"  ואמר:  הניח על השולחן  זהב,  נפוליאון של  הוציא מהמגירה 
לקחת, אך הרבי עצר בעדו ואמר לו "רגע רגע. מה אתה נותן לי בתמורה?" הילד הסתכל 
עליו במבוכה. מה אני כבר יכול לתת לרבי? הרבי הביט בו ואמר: "אני רוצה שתמורת 
הנפוליאון שאתן לך, אתה תיתן לי את המצווה שעשית  - שלא לקחת את המטבע כי זה 
אסור בשבת. נפוליאון תמורת המצווה שבגללה הפסדת נפוליאון. אם אתה רוצה לקנות, 

אתה צריך לשלם משהו; אי אפשר לקבל הכל".

הילד הקטן בן השמונה הביט ברבי ושאל: "רבי, המצווה הזאת כל כך שווה?" והרבי 
ענה לו "האמת היא שהמצווה שווה יותר מנפוליאון, אבל זה מה שאני יכול להרשות 
לעצמי לשלם". הילד נעמד, נעץ מבט חזק ברבי ואמר: "רבי! המצווה הזאת היא לא 
למכירה! קח את הנפוליאון שלך - אני נשאר עם המצווה שלי". ואז - הרבי נתן לו את 

הנפוליאון.

איזה עומק יש בחינוך הזה! חסד עם גבורה, לתת – ועוד איך לתת! אך לא סתם 
נתינה בלי גבול. הרבי נתן לילד יותר מנפוליאון של זהב; הוא נתן לו הרגשה שיש לו 
משהו שאי אפשר לאבד. כל החיים הוא ילך עם ההרגשה שיש לו משהו שאף אחד לא 
יכול לקחת ממנו. זו המשמעות של חסד עם גבורה. קל לאהוב את כולם. אתם יודעים 
כמה חושך, כמה קללה יש כשבנאדם יוצא לרחוב ורוצה לתקשר עם כולם, והוא סקרן 
להכל ופתוח להכל. אין לו מידות, אין לו גבולות. זהו 'חסד דקליפה' – חסד שזורם לכל 

הכיוונים, מי יודע לאילו קליפות הוא יכול להגיע?

סמינר קיץ בנושא
זוגיות ומשפחה

3-6/8/16 כ"ח תמוז עד ב' מנחם אב
ימים רביעי - מוצ"ש

שבת שירה, שמחה והתוועדות עם
אהרון רזאל וידידיה מאיר.

פאנל מרתק עם זיוה מאיר
ואשת התקשורת סיון רהב מאיר,

מרצים: הרב מרדכי רוטנשטיין, 

הרב יואב אקריש, הרב עמרם מויאל
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הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

מתי קשר בין בנים לבנות 
 הוא ראוי, 

    ומתי הוא כבר לא צנוע?
מאוד  מנשים  להתרחק  ש"צריך  אומרת  ההלכה 
עם  יחד  ההלכה.  בעולם  נדירה  לשון  וזו  מאוד", 
מסמנת  ואינה  מוגדרת,  שאינה  לשון  גם  זו  זאת 
קוים מדויקים אלא קריאת כיוון בעלת משקל רב, 
שקולעת לנפש האדם. ההלכה מחדדת את הידוע 
רב  מתח  יש  ונשים  גברים  שבין  שבקשר  לכל, 

שמצריך זהירות גדולה.

וצרכים  עבודה  לשם  ענייני,  הוא  הקשר  כאשר 
משותפת  עבודה  שירות,  מתן  כגון  יומיומיים 
וכיוצא בזה, יש להקפיד להישאר בתחום הענייני 
ולא לגלוש לתחום האישי. כמובן שחשוב לשמור 
על כל דיני יחוד ולעתים להחמיר אף יותר, כלשון 

ההלכה שפתחנו בה.

רצויים  טבעיים  קשרים  המשפחה,  בתוך 
ומשובחים, ובעיקר הקשר בין איש לאשתו שחז"ל 

הטביעו עליו את השם "קידושין".

 

למה ה' ברא את העולם 
ככה שהרבה יותר קל להרוס 

מאשר לבנות?
לנו  היתה  לא  להרוס,  וקשה  לבנות  קל  היה  אם 
בחירה ולא אתגר. דוקא על ידי כך שדברים נוטים 
להתקלקל וקל להחריב ומאידך, הרבה יותר קשה 
לבנות, ניתנת לנו קרקע עצומה לפעולה, ליוזמה 

ולפיתוח.

מפותח,  הוא  כמה  בנוי,  העולם  כמה  וראה  צא 
כמה יופי וחן מלאה הארץ כולה. ואנו רק באמצע 
יוצא  ומתעלה,  עולה  העולם  יום  בכל  הדרך! 
משממונו ומתפתח בכיוונים מופלאים שרק לפני 
שהם  הדעת  על  העלינו  לא  כלל  בודדות  שנים 
נתן  ה'   – להרוס  למרות שקל  כן,  ואם  אפשריים. 
והשכלול,  הפיתוח  היצירה,  כוח  את  בתוכנו 

המכריע ומכוון את דרכו של העולם האנושי.

הם  כך  הגשמי  בעולם  נכונים  שהדברים  כשם 
ברא  הוא  ברוך  הקדוש  הרוחני.  בעולם  נכונים 
את העולם כדי שיהיה לאדם שדה פעולה להיות 

שותף ליצירה האלוקית.

 

 האם יש 
 דרך אחת אמיתית

בעבודת ה'?
ודאי – דרכו של משה רבנו היא הדרך האמיתית 
והעיקרים  מסיני,  תורה  לנו  נתן  הוא  היחידה. 
ה'  "אנוכי   - הגבורה  מפי  באזננו  ששמענו 
אלוקיך" ו"לא יהיה לך", הם הבסיס והיסוד לכל 
תרי"ג המצוות, שהן הדרך היחידה לעבוד את ה'.

כל נסיון לעבוד את ה' שלא על פי הדרכת התורה 
והידוריהן,  ענפיהן  המצוות,  תרי"ג  פי  על  ולא 

אינו עבודת ה'. 

בין תלמידי משה רבנו אנו מוצאים שבעים פנים 
לתורה בדרכים רבות ומגוונות של רבותינו, ועל 
אלוקים  דברי  ואלו  "אלו  חז"ל:  אמרו  כבר  כך 
חיים", וכולם מרועה אחד ניתנו. ובלבד שיקיים 
שבכל  רבותינו  בדברי  ויאחז  משה  תורת  את 
ונפש  לב  בכל  פה  שבעל  תורה  חכמי  הדורות, 
כוונה  ומתוך  לחכמה,  שקודמת  יראה  מתוך 

יסודית אמיתית לשם שמיים.

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

לפרטים והרשמה: זאב הלוי       | 050-2320100 | 050-3359955

יום חמישי כ“ב תמוז, 28.7

יום שישי כ“ג תמוז, 29.7

14:00-17:00

17:00-21:00

22:30

שבת כ“ד תמוז, 30.7

6:00

7:00

8:00

10:00

12:00

14:00

17:00

17:30

19:00

20:30

22:00

יום ראשון כ“ה תמוז, 31.7

7:00-10:00

11:00-12:00

07:00-10:00

11:00

13:00

17:00

19:15

20:00

22:00

נתראה בשמחות!
     משפחת שבטבע
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חוויה רוחנית בגליל
עם הרב יובל אשרוב

ארבעה ימים במלון חוויה פלאזה |  28/7-31/7/16, כ“ב-כ“ה תמוז

יופיעו גם: שולי רנד,
עדן הראל ועודד מנשה

קבלת פנים גלילית - דוכני אוכל מפנקים

ארוחת ערב - באולם האירועים החדש

הופעת התוועדות - שולי רנד
(סלטים, יין ובירה מהחבית - חופשי)

ארוחת בוקר

”פנים מול פנים“ - שולי רנד

טיול מעיינות (עצמאי)

שיעור עם הרב יובל אשרוב

מנחה/קבלת שבת

”בואי כלה“ - סעודה ראשונה

שיעור עם הרב יובל אשרוב

שיעור עם הרב יובל אשרוב

”הודו לה‘“ מניין ראשון (ספרדי)

”הודו לה‘“ מניין שני (אשכנזי)

”קידושא רבא“ - הרב יובל אשרוב

”להתענג בתענוגים“ - סעודה שניה

מנחה

מנחה

שיעור עם הרב יובל אשרוב

”כאייל תערוג“ - סעודה שלישית

ערבית / הבדלה

”צוחקים בתשובה“ - עדן הראל 
ועודד מנשה + סעודה רביעית

מלווה מלכה - הרב יובל אשרוב

ארוחת בוקר

פינוי חדרים

 • פעילויות לילדים • בריכה נפרדת •

 • הבשר בהכשר הרב מחפוד • 


