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משה שילת

שבת בראשית היא תחנת המעבר מהחגים אל חיי 
בראש  התחיל  הזה  המופלא  החודש  יום.  היום 
מעשיך",  תחילת  היום  "זה  הכרזנו  בו  השנה 
השבת.  נקרא  עליה  האדם  לבריאת  והתכוונו 
הבריאה,  מטרת  את  להגשים  הוא  האדם  תפקיד 
ולכן יום בריאתו מכונה ההתחלה של כל הבריאה. 

ומהי המטרה? יהי אור!

בתוך עולם של תוהו ובוהו מצווה הקדוש ברוך 
תפקידנו,  את  לנו  מסמן  ובכך  אור"  "יהי  הוא 
להאיר את החושך. לשם כך הוא שתל אותנו ממש 
שיכול  עצום  אור  בתוכנו  ושתל  החושך,  בתוך 

להפוך את כל החושך ולתקן אותו.

והצומח  החי  הברואים;  מכל  גרוע  האדם  גוף 
נבראו ישירות מדבר ה' ולכן יש בהם מיזוג טבעי, 
מן  "עפר  עצמו,  מצד  דומם  נוצר  האדם  ואילו 
האדמה", ורק לאחר מכן ה' הפיח בו רוח חיים. 
הגוף שלנו לא נברא "יש מאין" אלא "יש מיש", 
ולכן הוא תחתון ומגושם יותר מכל הבריאה. מצד 
שני, את הנשמה שלנו ה' לא אמר אלא נפח מתוכו, 
ולכן היא גבוהה יותר מכל הבריאה, "חלק אלו־ה 
ממעל ממש". יוצא שאנחנו פרדוקס מהלך, גוף 
חשוך ונשמה מאירה. שני הקצוות רמוזים במילה 
לעליון"  ה  ּמֶ ו"ֶאּדַ מחד,  ועפר  אדמה   – "אדם" 

מאידך. 

מכוון  אלא  כמובן,  טעות,  איננו  הזה  הפרדוקס 
יהי אור! אנחנו   – אותנו לתפקיד הגדול מכולם 

באנו אחרונים, באנו לכבוש

נמוכים מכל כי אנחנו צריכים להאיר את החושך 
עד  גבוהה  כך  כל  שלנו  הנשמה  ביותר.  האפל 
שאם הגוף היה פחות חשוך הוא היה בטל אליה 
תמיד, לא הייתה לנו בחירה חופשית ולא היינו 
יכולים להגשים את ייעודנו כי לא היה לנו חושך. 
לאדם יש את האפשרויות הכי גדולות להביא את 
ה' לכאן בכוח נשמתו האין סופית, "והוא מברר 
מתקן ומעלה גם את הדומם, שהוא תחתון ביותר 

שאין תחתון למטה ממנו". 

מיד הפצות
בחמישה מקומות שונים אומר המדרש "נתאווה 
בתחתונים".  דירה  לו  להיות  הוא  ברוך  הקדוש 
לעולם  היגיון,  ופחות  חשק  יותר  היא  תאווה 
נבין את תאוותו של הקדוש ברוך הוא אבל  לא 
תחתון,  מקום  לייצר  רוצה  שהוא  ברור  לפחות 
תיבנה  בו  ושדווקא  יתברך,  מאורו  ורחוק  גשמי 

לו דירה.

ומי בונה? ואיך בונים?

מביא  אלוקים"  ברא  "בראשית  המילים  על 
רש"י מחז"ל: "בשביל התורה שנקראת ראשית 
ישראל  עם  ראשית".  שנקראים  ישראל  ובשביל 
באמצעות התורה ומצוותיה הם הדרך להאיר את 

העולם ולממש את התאווה של ה'.

דירה  לו  שתהיה  ה'  שתאוות  מוסבר  בחסידות 
של  גיאוגרפי'  'מיקום  רק  איננה  בתחתונים 
הדירה, אלא שגם הבנייה תהיה על ידי התחתונים 
דווקא. ההתגלות של הנשגב מכל תגיע דווקא על 
ידי בני אדם שקשורים בטבורם לעולם הזה, שיש 
להם יצר הרע, והם מתמודדים ועובדים ובונים לו 
יתברך את הדירה כאן. כל הצלחה שלנו מממשת 
את רצונו יותר מכל ארמון שמלאכים היו בונים 

לו פה.  

תיאור המדרש, האדם  לפי  בריאתו,  ומיד לאחר 
מיד  אלא  הנשגבות  במחשבותיו  מתייחד  לא 
לברואים  פונה  הוא  'הפצות',  לעשות  מתחיל 
נברכה  ונכרעה,  נשתחווה  "בואו  להם:  ואומר 
לפני ה' עושנו"! הרי בשביל זה נבראנו! האדם 
לא בורח ומתעלה מן הבריאה אל האלוקות אלא 
מבין שמטרת בריאתו היא להביא את ה' לכאן, 
זהו  ואשר  שסביבו,  והנבראים  היצורים  ולכל 

מימוש חזונו של ה' בכל הבריאה. 

ומלאו  ורבו  "פרו  בתורה  הראשונה  המצווה  גם 
את הארץ וכבשוה" מלמדת אותנו שהקדוש ברוך 
חזקים,  כאן  אותנו  ורוצה  הארץ  את  רוצה  הוא 

אנחנו הולכים לכבוש את כל העולם לכבודו! 

אחד  זהו  בתחתונים"  דירה  יתברך  לו  "לעשות 
מנושאי הליבה בחסידות, ובעזר ה' נמשיך לעסוק 

בו כאן בשבועות הבאים. 

התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים 
בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

 מ‡ו˘ר

בס"ד

הליקובטר פילורי

בזכות נסיון רב שנים בס״ד מצאנו את הדרך הטובה ביותר לאבחן 
ולטפל בחיידק ללא שום תופעות לוואי ובוודאי שללא פגיעה בגוף.

נפיחות לאחר האוכל, בחילות, מתח ולחץ נפשי, צרבת, ריפלוקס, 
מרובה,  לחה  עיני,  תוך  לחץ  בטן,  ברום  כאבים  במשקל,  ירידה 
אלרגיות/אסטמה, ריח רע מהפה, נקודות אדומות על הגוף, נפיחות 

אחרי אוכל, גזים, שלשולים/עצירות, מעי רגיש. 
עד המחלה הנוראה ל"ע בקיבה

במרכז לבריאות טבעית חקרנו ומצאנו שהטיפול בחיידק ע״י אנטיביוטיקה
עלול להועיל למעט זמן (אם בכלל), אך לטווח הארוך לעשות הרבה נזק.

זיהוי  צואה.  או  נשיפה  דם,  בדיקות  צריך  לא  החיידק  לזהות את  כדי 
החיידק נעשה אצלנו ללא מגע כלל.

בס"ד

50%

החיידק המסוכן בעולם!

אם יש לכם שניים או יותר מהסימופטומים
כדאי לכם להיבדק במרכז שלנו

״מחקרים מראים את הקשר בין הליקובקטר פילורי לסימפטומים 
בבדיקות  החיידק  את  לראות  ניתן  תמיד  לא  הבאים. 
הקונבנציונליות כי החידק מאוד מתוחכם ובעל יכולת לעטוף את 
עצמו בריקמה בסיסית, מה שגורם לחומציות הקיבה לא לחסל 
על  גם  ברקמת הקיבה מה שמקשה  הוא מתחפר  ובנוסף  אותו 
הרופאים וגם על מערכת החיסון למצוא אותו ולאנטיביוטיקה לא 

למגר אותו. 

מרכז רפואי-מרכז שטנר 3 קומה 1 (בניין לפני הדואר המרכזי)
גבעת שאול 052-3587007 



עם  לבדוק  מנסה  אני  להתחלה.  הגענו  שוב 
האם  בראשית.  פרשת  עם  מרגיש  אני  מה  עצמי 
זו תחושת ה"עוד פעם", כמו שהרגשתי במעבר 

מכיתה ה' לכיתה ו'... 

לא  היום,  כמו  חטא  האדם  להתחדש?  יכול  מה 
החדשות  וכל  היום.  כמו  עולם  לבורא  הקשיבו 
והרצח  הקנאה  את  ממשיכות  היום  ועד  מאז 
הראשון בשינוי שמות ותפקידים. אני מודה שיש 

בי קול שאומר מה שהיה הוא שיהיה, וזהו. 

בשביל להתרגש ולהתחדש אצטרך להתאמץ. אני 
מוכן. עדיף מלהפסיד או להישאר פראייר רוחני. 
נקודת המפנה מתחילה אצלי בשאלה האם אפשר 
לראות את זה אחרת, האם יש פרשנות אחרת למצב 
שלגביו אני בטוח שיש רק פרשנות אחת. לעניין 
ההתחלה  אחרי  קריטי.  הוא  העניין  בראשית, 
יכולה להימשך השנה כולה. מה שתוכנת אצלך 
בהמשך  שיופיע  להניח  סביר  בתשרי,  בנשמה 
השנה. האנרגיה של התחלה חשובה לפחות כמו 
השנה כולה. כאן אני כבר מתחיל להתאמץ לנסות 
זה  איפה  ובעיקר  שבסיפור.  הטוב  את  ולראות 

אצלי. אני מנסה לחזור להתחלה. 

בנפש,  בחיים,  תהליך  שלכל  מסביר  נחמן  רבי 
ולידה.  הריון  ואז  מחשבה  של  שלב  יש  ברגש, 
ככל שנחזור אחורה נקבל תמונה יותר טובה על 
ככל  אחורה  ללכת  רוצה  אני  עכשיו.  אנחנו  מי 
שאפשר, כדי להבין מה קורה אתי היום. באחת 
המעשיות היותר מסתוריות של רבי נחמן מסופר 
מומים.  בעלי  הם  שכביכול  קבצנים  שבעה  על 
וזקן אבל בעצם הוא  העיוור מספר שהוא עיוור 
יניק מאוד ולגבי הראייה הוא אינו עיוור כלל כי 
"כל זמן העולם הזה אינו עולה אצלי כהרף עין" 
)נקודה למחשבה על התבוננות בעולם(. העיוור 
שבעצם הוא לא עיוור מספר על תחרות שהיתה 
סיפר  אחד  עברו.  את  זוכר  יותר  מי  אנשים  בין 
בלידה  הטבור  חבל  חיתוך  רגע  את  זוכר  שהוא 

בבטן  החיים  את  זוכר  שהוא  סיפר  השני  שלו. 
עם נר על הראש כשהוא לומד את התורה. האחר 
סיפר שהוא בכלל זוכר כיצד היה במחשבה של 
הוריו. הזקן שלנו, שהוא הרי תינוק לגמרי, הפתיע 
את כולם וחתם את התחרות כשאמר: "אני זוכר 

כשעוד לא היה כלום". זהו רגע ההתחלה. 

כן  מה  אז  כלום.  היה  כשלא  התחיל  העולם  גם 
מה?  ואז  בלעדינו.  לבדו  יתברך  ה'  היה  היה? 
לא להיעלב. לילדים קשה לקבל את חיי הוריהם 
שלפני חייהם. במקום להיעלב, ננסה להבין איזה 

רצון היה, איך הכל התחיל. 

הכל התחיל בטוב. ה' רצה עבורנו רק את הטוב. 
כמו הזקן העיוור, או נכון יותר התינוק המתבונן, 
בואו ננסה ללכת אחורה. הרי כולנו היינו תינוקות 
כאלו מתוקים לפני שהתקלקלנו. ההתחלה היתה 
טובה ואמיתית בלי כתם אחד על הנשמה. לחזור 
וללמוד  כיתה  להישאר  כמו  לא  זה  להתחלה 
מתחיל  שהכל  להיזכר  יותר  זה  חומר.  אותו  את 
היינו שם פעם.  כי  רצון עצום לטוב,  עכשיו עם 
זה לא דמיון. הטוב הזה התחיל כשלא היה כלום 
והמשיך כשאנחנו הצטרפנו לסיפור. עכשיו אני 
רק צריך להיזכר. העולם ואני היינו פעם טובים, 

יש לי למה לשאוף. 

יותר, הזקן  בואו נעשה בדיקה. מה מדבר אלינו 
עם  הילד  או  בראשית  לפרשת  בשעמום  שחוזר 
הרצון הטוב שזוכר שהוא טוב? עזבו עכשיו את 
התירוצים על הקושי בעולם, למי אנחנו שייכים? 

באמת? בפנים? 

עם  טוב  תבדקו  זכה.  הילד  הכל,  למרות  אצלי, 
ניצח,  הילד  אצלי  אם  אתם?  איפה  עצמכם, 
זיכרון.  של  עניין  פשוט  זה  אצלכם.  גם  בוודאי 
תחזרו לבראשית שלכם, של העולם, שם המפתח 
ואנחנו  זו האקסיומה שטבועה בנו  להתחדשות. 
נוטים לשכוח אותה, ולכן חוזרים לבראשית כדי 

להיזכר. 

           בואו נעשה בדיקה. 
מה מדבר אלינו יותר, 
הזקן שחוזר בשעמום 

לפרשת בראשית או הילד 
עם הרצון הטוב שזוכר 

שהוא טוב? עזבו עכשיו 
את התירוצים על הקושי 

בעולם, למי אנחנו שייכים? 
באמת? בפנים?

צבי יחזקאליאישית

התחלתי הכי טוב

ימשיך  גם  זה  ולכן  טוב,  הכי  התחלתי  אני...? 
יותר  ומי  שלנו.  הדעת  בעצם  הוא  הזיכרון  כך. 
ברורה.  התשובה  הקלקול?  או  הטוב  פזמ"ניק, 
זה.  ולזכור את  כך לבראשית  אני מבטיח לגשת 
ואתחיל  ממני  יישכח  זה  הפרשיות  במהלך  ואם 
שוב  אחזור  בעולם,  שמופץ  לייאוש  להאמין 
להתחלה. בעצם כל פרשה בתורה היא הבראשית 
את  יש  מצב  או  תקופה  לכל  תקופה.  אותה  של 

הבראשית הטוב שלו. משם אני בוחר להתחיל. 

הקשיב...  פשוט  הוא  כי  לעיוור  מאמין  אני 
לתינוק. 

שנה טובה מראשיתה.
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א' אדר ב' תשע"ו 

פרשת פקודי
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

ישיבה היא העישון החדש, 

כך בגשמיות וכך ברוחניות  

 
הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 

המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 
 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור
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חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!
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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!
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עבודת ה' ברוח חסידית
בס"ד

שאלת
זרוק! קפוץ! איך אצליח לשמוח? 
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השבוע

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

הרב יונתן זקס
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מוותרגם לא  לא נלחם. 

מוזרה...שאלה עלתה לי לאחרונה 

תפילתו הנועזת הכי קרוב. הכי רחוק, 
בספר שמותהעלום ביותר נרמזת בפרק ביותר של משה 
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עבודת ה' ברוח חסידית
שאלתבס"ד

להתחתן?עם מי 
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השבוע

צבי יחזקאלי

הרב יהושע שפירא

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, 

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!
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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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כסף

עמוד 3

 התוועדות עם  הרב 
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הרב יהושע שפירא
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 החושך 
שנדחף 
החוצה, 
מהווה סימן 
לאור שעתיד 

להופיע 
בקרוב

בשביל מה 
ה' צריך 
אותנו

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!
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ללא מס רכישה! 

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

יהודים 
במפגן 
אחדות 
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סקוור 
עמוד 8

פרשת 
 שקלים
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עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

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

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

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!

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
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ועל  העולם  בריאת  על  ולומדים  קוראים  אנו  שבתורה  הראשונה  בפרשה 
בריאת האדם נזר הבריאה כולה, ופרשת גדולתו והדרתו אשר גידלו והדרו 
הבורא ברוך הוא מעל כל הברואים. וכן רואים בפרשה גם את חולשתו הרבה 

של האדם.

גדולתו של האדם היא במה שהקדוש ברוך הוא הניח אותו בגן עדן, ודיבר 
עמו כדבר איש אל רעהו, והשליט אותו על כל מה שברא בעולם, כאמור 
)בראשית א, כח(, "ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ". 

ב,  )שם  והוא היה קובע את שמותם ומהלכם של כל הנבראים, כמו שנאמר 
יט(, "וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו". ועוד כהנה מעלות רבות 

כאשר מבואר בפרשתינו.

ובצד זה מיד מגלה התורה גם את חסרונותיו וחולשתו של האדם. בעוברו על 
הצו האלקי אשר צוהו ה' כאמור בפרשה )שם ב, יז(, "מעץ הדעת טוב ורע לא 
תאכל ממנו", והוא צו יחיד שנאמר אליו, והוא עבר ואכל מעץ הדעת, מתוך 

תאוה שפלה.

טעם גדול יש בהזכרת ענינים אלו, שידע האדם וִיָוַדע ממעלותיו והשגותיו 
העצומות, שכמעט אינו מוגבל בתפישתו וביכולת השגתו, וכמו כן ידע ויתן 
אל לבו את חולשותיו וחסרונותיו, כדי שידע לָנֶוט את עצמו, בתוך המאבק 

הגדול והתמידי בו הוא נתון, כל ימיו עלי אדמות.

כי יסוד החטא והכשלון הוא, בחולשת האדם נגד יצרו ותאוותיו, ובעצלותו 
ומקורן  במהותו,  והמושרשות  המוטבעות  הרעות  המדות  ושאר  ורשלנותו, 
בעצם היסודות שמהם מורכב האדם, אש, רוח, מים, עפר, כידוע. אבל טבע 
לו לאדם שאינו מודה בחולשתו, ועל כן גם אם חטא ונשקע בעוונו עד צואר, 
הרי הוא מנסה בכל כחו להצדיק את עצמו ולתלות את האשם באחרים או 

בסיבות הזמן וקורותיו.

.2
ואם האדם נכנע כל כך ליצרו עד שנהיה לו לעבד נרצע, והפקיר את עצמו ביד 
יצרו כחומר ביד היוצר, באופן שלא יספיקו לו עוד התירוצים הרגילים, אז 
הוא מתחכם ביותר, ומנסה להלביש את כל מעשיו תוך צורה של אידאולוגיה 
הלום.  עד  והיא שהביאתו  אותו  היא שמנחה  האידיאה  כביכול  מתוחכמת. 
ואז הוא ממשיך במרד ובמעל. ואף שלבו מלא חרטות, בכל זאת קשה לו 
מאד לשנות את מה שנהג והתרגל בו, ועוד יותר קשה לו להודות באשמו 

ובכשלונו.

היו תקופות בהן השתמשו במטבע לשון ריקה מכל תוכן, האומרת: "העיקר 
שיש לי לב טוב, ואני מטיב לבריות". וכבר עמד על זה הרב "כתב סופר" ז"ל 
בפירושו לתורה בפרשת נצבים, על הפסוקים )דברים כט, יז־יח( "פן יש בכם איש 
או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלהינו ללכת 
לעבוד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והיה בשמעו 
את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות לבי 
אלך למען ספות הרוה את הצמאה". כלומר, שהאיש הזה טוען שיעשה כל 
מה שיחפוץ וילך בשרירות לבו, ועם כל זאת שלום יהיה לו ולא יאונה לו כל 
רע, ואימתי אמר זאת, אחר ששמע את כל דברי האלה הכתובה שם בפרשת 
בחוקותי )צ"ח קללות(. אם כן על מה סומך השוטה הזה בשאננותו? אין זאת 

אלא שהוא סומך על לבו הטוב, והתברך "בלבבו" לאמר שלום יהיה לי.

.3
ובמטבע  ריקה ושדופה מקודמתה אומרת "אני לא מאמין".  סיסמא אחרת 
פסול זה שכבר עבר עליו הכלח, מנסים לכסות על כל דבר פשע ועבירה, ועל 

רדיפת התאוות השפלות והפחותות ביותר.

אבל המתבונן והמחפש אחר האמת יודע את השקר והסילוף שבכל זה. כי אין 
יהודי בעולם שאינו מאמין, ואפילו הרחוק ביותר עדיין נשמת אלוה בקרבו, 
וכאשר יש בו הניצוץ הזה שהוא חלק אלוה ממעל איך לא יאמין. ועת צרה 

באמונתו  ותקותו  לבוראו,  תפילה  יהודי  ישא  מיד  כאלה,  שבעתות  תוכיח, 
נטועה עמוק עמוק, ומי יזיזנה ואפילו כמלא נימא. אלא שהכלל הוא כמאמר 
חז"ל ברוח קדשם )סנהדרין סג, ב(, בענין בעל פעור, יודעין היו ישראל בעבודה 
זרה שאין בה ממש, ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא. 

והרי כל יסוד ושורש הענין מונח כאן.

ואף  אמונה,  וחוסר  הכפירה  שיא  שהיא  זרה,  עבודה  ועבדו  הלכו  הם  הנה 
על פי כן גילו לנו חז"ל ברוח קדשם שאין זה נכון שהם לא מאמינים בה' 
יתברך. אלא ודאי שהם מאמינים בה' וכופרים בעבודה זרה, ויודעים שכל 
ענין העבודה זרה הוא הבל ורעות רוח. ולמרות שהם היו רצים לעבוד עבודה 
זרה והקריבו לה קרבנות )וגם את בניהם רח"ל(, בכל זאת מגלים לנו חז"ל 
שכל זה הוא רק לבוש, שניסו להלביש לענין צורה פילוסופית, ולומר שאינם 
מאמינים, ויכולים לטעון טענות ארוכות וגדולות, ולהרצות על זה וגם לכתוב 
ספרים, אבל כל זה הוא פשוט שקר. והאמת היא "חולשה", חולשה שלהם 

נגד יצרם ותאותם, כי רצו להתיר לעצמם את העריות.

לא נעים ולא יפה לאיש המכבד עצמו, להאשים את עצמו בחולשה גדולה 
על  ולכסות  בהם  להתלות  סריקי  בוקי  הוא  מחפש  כן  ועל  כזאת,  ושפלה 

בושתו וחרפתו. ומצהיר הצהרת שוא, לאמר, שאינו מאמין.

הרי  כי  ומניעיו.  החטא  את  וישרה  פשוטה  בצורה  התורה  מגלה  בפרשתנו 
מדובר באדם הראשון וחוה אשתו, יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, ומקום 
ובודאי  ביניהם,  ומלאכים מהלכים  דיבר בם  ה'  ורוח  בגן עדן  מושבם היה 
שלא היה להם שום ספק באמונה. והנה מצוה קלה ציוה להם הבורא. והיא 
מפי  עליה  שנצטוו  אחר  כמוה,  מאין  חמורה  אבל  בשמירתה,  קלה  מצוה 
הגבורה, ובמיתה תלה להם את הדבר, ועברו עליה אחר פיתוי קל של הנחש.

כשה' יתברך פנה אל האדם, האדם התחיל בתירוציו, ואמר, רבונו של עולם, 
העץ  מן  לי  נתנה  עמדי  נתת  אשר  "האשה  אלא  שחטאתי  זה  הוא  אני  לא 
זאת עשית?  ואמר לה, מה  ה' אל האשה  אינני אשם. אז פנה  ואני  ואוכל" 
הנחש  אלא  אשמה,  אינני  אני  גם  ואוכל".  השיאני  "הנחש  האשה  ותאמר 
אשם בכל. וכמובן ששלשתם באו על עונשם כמבואר בתורה ותירוציהם לא 

הועילו להם.

.4
ואמרתי משל למה הדבר דומה, למעשה באיש שהיה הולך ליד שדה בצלים, 
וישא עיניו וירא והנה לפניו שדה רחבת ידים, וגדלים בה בצלים רבים מאד, 
והם ירוקים ויפים, והעלים שלהם מתנועעים ברוח ומרהיבים כל עין. ועלה 
בדעתו ליכנס ולקחת מעט מהם. אך מיד דחה את הרעיון, וגער בעצמו איך 
חשב לגנוב. ואחר זמן התחיל לפלפל בענין, ואמר בלבו, יש לו לבעל השדה 
הזו כל כך הרבה בצלים, כמה יצליח לאכול וכמה יצליח למכור, והרי סוף 
סוף הרבה מהם ייזרקו. ואמר לעצמו אני אקח רק מהפחותים שבהם, ומיד 
הורה היתר לעצמו ונכנס לשדה והתחיל לקטוף בצלים. וכיון שנכנס שכח 
את תנאו, והתחיל לבחור את הטובים והמעולים שבבצלים, והיה קוטף את 
צוארו שהוא חלק  לו מאחרי  בכיס התלוי  ושם  מן העפר  ומנערם  הבצלים 

מהג'אלאביה שלו. 

סוסו  על  דהר  הגנב  את  בראותו  ומיד  הבית,  בעל  שם  עבר  זמן  איזה  אחר 
לקראתו, וזה לא הרגיש עד שהגיע ממש קרוב אליו באופן שלא היה יכול 
לברוח, ומיד נשתטח מלא קומתו על הבצלים והתחיל להתגלגל. ובעל הבית 
נגדו,  ניצב עליו וצועק בקול מר, "חצוף וגנב!" מיד עמד זה למולו וצעק 
ואמר: "אינך מתבייש לקרוא לי גנב? ואפילו לא שאלת מה היה לי!". וזה 
השיבו: "הרי עצם כניסתך לשדה שאינו שלך היא עברה חמורה". אמר לו: 
"אדוני אני לא נכנסתי, אלא הייתי הולך בצד השדה ופתאום באה רוח סערה 
בעל  לו  הייתי מתגלגל". אמר  איך  ראית  בעיניך  והלא  והפילתני,  ודחפתני 
הבית: "תירצת את כניסתך, ומה תאמר על קטיפת הבצלים?", אמר לו: "אני 
לא קטפתי את הבצלים, רק הייתי אוחז בהם שלא להתגלגל, אלא שהרוח 
היתה חזקה יותר והמשיכה לגלגלני ואז נעקרו". ואז שאלו בעל הבית: "אם 
כן, איך נכנסו הבצלים לתוך הכיס הזה?. השיבו הגנב: "על זה בדיוק אני 
חושב כעת, ועדיין לא מצאתי תירוץ...". זהו הדפוס של העבירות ושורשם.

די עם התירוצים

הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר שליט"א



רבי נתן אומר
הרב ארז משה דורון 

ארגון 'אור פנימי ברסלב'

התשובה הכי טובה שאני מכיר היא: תלמד "ליקוטי הלכות".

רבי נתן, תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב, השאיר לדור 
הלכות"  ב"ליקוטי  כרכים.  בת שמונה  מופת  יצירת  האחרון 
הוא מגלה לנו מה ה' חושב עלינו. דף אחרי דף הוא מראה 
בעליל שה' אוהב אותנו אהבת עולם, מאמין בנו ובכוח שלנו 
אלינו, מאמין  אותנו, מתגעגע  רוצה  הניסיונות,  בכל  לעמוד 
בנו, שמח בנו, מחכה לנו. כל זה, גם אם וכאשר הסתבכנו במה שהסתבכנו, 

נפלנו והתרחקנו מאד.

בהלכות  ידיים,  נטילת  ובהלכות  תפילין  בהלכות  זה?  את  רואים  איפה 
שחיטה ובהלכות משא ומתן, בכל סיפורי התורה ופירושיהם, בדברי הזוהר 
הכי  להרפתקאות  ועד  ישראל  עם  של  להיסטוריה  עד  והאריז"ל,  הקדוש 

אישיות שעוברות על כל אחד מאתנו, בפרט בדור הזה.

ה' יתברך נמצא בכל מקום ובכל זמן, ואהבתו ממלאת את כל המציאות. 
הכל קשור לה' והכל קשור אליך והכל נועד לעודד ולחזק אותך בכל מה 

שעובר עליך. רבי נתן לא רק מספר על זה, הוא מוכיח את זה!

את  שבהלכה,  והנגלה  הנסתר  את  בפנינו  שוזר  הוא  הלכות"  ב"ליקוטי 
המופלא והפשוט. הוא נושא אותנו מעלה מעלה לעבר הנקודה הנשגבה, 

שבה הגשמי והרוחני נפגשים.

לגלות  מופתעים  ולמצוא,  ולבקש  לחפור  הזה  הזהב  למכרה  כשבאים 
וידוע. מרגישים שייכים,  למוכר  בעינינו  בעיניים חדשות את מה שנחשב 

אהובים, רצויים ויחידי סגולה. זה מה שה' חושב עלינו.

רוח הבריות אומרת
הרב יצחק אבי רונס

רב בית הכנסת המרכזי האשכנזי רמת בית שמש

ההערכה אליה זוכה האדם מאת סביבותיו, משקפת נאמנה 
את הערכת שמים כלפיו. קביעה זו מונחת בדברי רבי חנינא 
בן דוסא במסכת אבות לפיו: "כל שרוח הבריות נוחה הימנו 
רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו 
אין רוח המקום נוחה הימנו" )אבות ג, י(. לדברי ה'תוספות יום 
טוב' זהו "סימן מובהק" בין לחיוב ובין לשלילה. לדבריו, 
וישנו  היות  המקום  רוח  את  במדויק  משקפת  הבריות  רוח 
זיהוי של ממש בין השניים: "דכתיב 'ואת רוחי אתן בקרבכם' – רוח הבריות 

הוא רוח המקום!".

אך מי הן אותן הבריות? בשאלה זו נחלקו הדעות, ונציג כאן את דעתו של 
אביי בגמרא במסכת ברכות )יז(. אנו מוצאים כי אביי הציב השקפה זו כיסוד 
עיקרי במשנתו החינוכית: "מרגלא בפומיה דאביי: לעולם יהא אדם ערום 
ביראה... ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם, ואפילו עם נכרי 

בשוק, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה, ויהא מקובל על הבריות".

אביי היה רגיל לעורר על כך שאחריות מוטלת על האדם להתנהל באופן 
באופן  ומתנהג  השלום  אחר  הרודף  אדם  סביבתו.  על  מקובל  שיהיה 
שיהא  לו  מובטח  הבריות,  על  מקובל  ויהיה  הזה  בעולם  כאן  שיאהבוהו 

"אהוב למעלה"!

הלב אומר
הרב אור טאוב

רב קהילת 'נהורא', רמת גן

פעמים רבות אנחנו מסתכלים על עצמנו דרך המשקפיים של 
הקדוש ברוך הוא בצורה שלילית, ברור לנו שהוא לא מרוצה 
מאתנו. וכאן מגיעה ההפתעה, ה' אומר לנו "כי לא מחשבותי 
אחר  באופן  עלינו  חושב  יתברך  ה'  כלומר,   – מחשבותיכם" 

ממה שנדמה לנו.

נחמן  רבי  עוסק  קלח(,  תורה  מוהר"ן  )ליקוטי  זה  בנושא  ב'תורה' 
בפסוק "לך אמר לבי בקשו פני", הוא מסביר שדבר ה' והציפיות שלו ממני 
"ל  ּנַ ִליחּוְתך' ּכַ ׁשְ ׁשּו ָפָני', 'ְלָך - ּבִ ּקְ י ּבַ נמצאים בתוך תוכי: "ְוֶזהּו 'ְלָך ָאַמר ִלּבִ

"ל, ְוָהֵבן". ּנַ ׁש ּכַ ְבֵרי ה' ַמּמָ ב אֹוֵמר, ֵהם ּדִ ַהּלֵ ֶ י ַמה ּשׁ ּכִ

ה'תורה' הזו מסתיימת במילה "והבן", כי הדברים אכן צריכים התבוננות. 
כיצד אוכל לברר מהן הנטיות הטובות האמיתיות שלי, מתי ה' אכן מדבר 

אלי מתוך לבי ומתי מדובר בחיצוניות הלב שרק מטעה את מחשבתי?

ניתן להשלים את הדברים באמצעות דבריו של אדמו"ר הזקן בתניא )פרק לג(: 
"וזהו שכתוב 'ישמח ישראל בעושיו', פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל 
יש לו לשמוח בשמחת ה', אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים שהם בחינת 

עשיה גשמיית ממש".

כלומר, כאשר אני עוסק בהשלמת גילויו של ה' בעולם, ואין לך יהודי שאינו 
עוסק בכך באופן כזה או אחר, ודאי שה' עצמו שמח ממעשי וחושב עלי 
הגדולה  מהזכות  שמח  נעשה  עצמי  אני  המצב,  כשזהו  טובות.  מחשבות 
לעשות נחת רוח לרצון ה' ולממש את רצונו. כשהלב מנחה אותי לעסוק 

בגילוי רצון ה', זוהי בעצם מחשבה טובה שה' חושב עלי.

שאלה:

איך אוכל לדעת מה ה' חושב עלי?



 
 
 








































 

 



כ 
שחבר ותיק התקשר לשאול אותי 
אם שמעתי פעם על ארגון 'קרוב 
כי  מנומס  בגיחוך  השבתי  אלי', 
בו באופן  כותב   זה העלון שאני 
התחלף  הגיחוך  למדי.  קבוע 
קלה  בתחושה  מהולה  בסקרנות 
כי  הסביר  כשהוא  אשמה  של 
הארגון  אליך',  'קרוב  של  לאור  הוצאתו  בעקבות 

נאלץ להחליף את שמו על מנת למנוע בלבול. 

"זה ארגון שידוכים, לא מהסוג הרגיל אלא שידוכים 
גורם  את  לקו  מעבר  הידיד  ניצל  חברותות",  של 

ההפתעה, שאפשרה לו לדבר בלי הפרעות מצדי. 

'קרוב  ארגון  של  במוקד  כשהטלפונים  גם  האמת, 
אלי' מצלצלים, המוקדנים לא יודעים איזו הפתעה 
תחכה להם מעבר לקו. זה יכול להיות בעל תשובה 
שמחפש את צעדיו הראשונים בין דפי הגמרא, איש 
יהודיה  חסידות,  ללמוד  שמבקש  חילוני  עסקים 
בכמה  להתחזק  שרוצה  הברית  מארצות  מסורתית 
שרוצה  ישיבה  בחור  ואפילו  יומיות  הלכה  דקות 

חברותא במסילת ישרים. 

התורה  לימוד  המוקדנים:  הפנימו  כבר  אחד  דבר 
והחרדי,  הדתי  הציבור  נחלת  רק  אינו  כבר  בימינו 

והצמא בקרב עם ישראל כולו הולך וגדל.

סיפורו של הארגון החל לפני כשמונה שנים, כאשר 

ישיבת מצפה רמון, שלח  הרב צבי קוסטינר, ראש 
כמה מתלמידיו להעביר שיעור דף יומי בבסיס חיל 
של  קבוצה  התקבצו  הענק  בבסיס  רמון.  האוויר 
מאזור  קבע  אנשי  מסורת,  שומרי  יהודים  שלושה 
הדרום שביקשו ללמוד גמרא. אט אט צמח השיעור 
מגיעים  היו  אברכים  ושני  משתתפים,  לעשרה 

בתורנות מהישיבה להעברת השיעור.

כשאחד ממשתתפי השיעור עזב את עבודתו בבסיס 
יצחק  אברהם  ביקש מהרב  הוא  לבאר שבע,  ועבר 
צעיר,  כאברך  השיעור  את  אז  שהעביר  נוביק, 

להמשיך את הלימוד במקום מגוריו החדש.

יקבע  נוספים,  לומדים  כמה  שיארגן  לו  "אמרתי   
ארגן  "הוא  נוביק.  נזכר  נגיע",  השם  ובעזרת  שעה 
מסורתיים,  חבר'ה  הם  גם  חברים,  שלושה  עוד 
וביקש שנגיע ללמוד אתם דף יומי בחמש בבוקר". 
במשך כמה ימים השכים נוביק בשעה ארבע לפנות 
בוקר כדי לגמוא את הדרך החשוכה לבירת הנגב, 
בעיר  מוריה'  'בית  גרעין  מרבני  אחד  שנמצא  עד 

שלקח על עצמו להעביר את השיעור.

כעבור זמן מה אחד מלומדי השיעור החדש ביקש 
לארגן דף יומי בשעה אחרת, וכך חיפש נוביק מגיד 
לעיסוקו  המגמה  הפכה  מהרה  עד  נוסף.  שיעור 
ברחבי  שיעורים  זה  אחר  בזה  נפתחו  וכך  המרכזי 
העיר, כאשר חלק ניכר מהלומדים בהם הנם חובשי 

כיפת שמיים. חלק מהשיעורים ממשיכים עד היום 
וקבוצות הלומדים אף סיימו את הש"ס.

לפנסיה,  יצאה  כבר  רמון  מבסיס  הלומדים  חבורת 
אולם השיעור היומי עדיין נמשך באמצעות שיחת 
אברך  אז  שהיה  אייזנבך,  נתנאל  ד"ר  עם  טלפון 

במצפה רמון וכיום משמש כרופא באזור חדרה.

החל  שם  לירושלים,  נוביק  עבר  כשנתיים  כעבור 
מאות  כבר  לנו  "היו  חברותות.  בסידורי  להתמקד 
שלימוד  הבנתי  אבל  שארגנו  בשיעורים  לומדים 
לאדם",  יותר  ומשמעותי  מעמיק  הוא  בחברותא 
בוגר  משה,  שגב  את  לעזרתו  שרתם  נוביק  מספר 
נלקח  המקורי  הרעיון  מחשבים.  ואיש  מאיר  מכון 
כמה צעדים קדימה באמצעות פתיחת אתר אינטרנט 
מוקדנים  שלושה  בעזרת  שכיום  טלפוני,  ומוקד 
פועל עשרים וארבע שעות ביממה, עם רזומה מוכח 
של כשלוש מאות שידוכי חברותות בארץ ובעולם. 
חלקן הפכו על פי דרישה לשיעורים וחבורות לימוד 

עם עשרות משתתפים.

התורה  חלקי  לכל  גדול  צמא  שיש  רואים  "אנחנו 
הלכה  גמרא,  ועד  מחסידות  שתפרסם.  זווית  ובכל 
שלומד  אברך  ועד  באוזן  עגיל  עם  מיהודי  ומוסר, 
תורה כל היום ורוצה להתחזק עוד", מסביר נוביק. 
"זיהינו שהרבה אנשים מחפשים את הצד הפרקטי 
– אני צריך חברותא ליד הבית, בזמן שנוח ומסתדר 

והתחתנה א התאקלמה בארץ  הי בעזרת משפחתה של החברותא  ו  , לארץ ת  לעלו ד  הגברת רצתה מאו  . הן י נ בי ב  טו צר קשר  ו נ י  נ ד הטלפו מו הלי כדי  ך  תו
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הפונה  מי  משנה  לא  ללבי.  שקרוב  ובנושא  לי 
ומה הוא רוצה ללמוד – אנחנו נדאג לו עד כמה 

שנוכל". 

ערים  רבני  הפעלת  גם  כולל  שנוכל"  "כמה 
למציאת  עד  ישיבות  ובוגרי  אברכים  וישובים, 
השידוך המתאים, ומעקב שנועד לוודא שהשידוך 

עלה על דרך המלך והחברותות מרוצות. 

כדי לתת מענה מהיר ומיידי, יצרו ב'קרוב אלי' 
לקבל  המוכנים  ישיבות  בוגרי  מאות  של  מאגר 

הפנייה של חברותא מהמוקד. 

שטייגען בארבע לפנות בוקר
"יש לנו רשימות של בוגרי ישיבות ואנחנו פונים 
אליהם, שואלים האם הם יהיו מוכנים להשקיע 
זמן בלימוד עם חברותא שנפנה אליהם בעתיד, 
מגורים,  מקום  כמו  רלוונטיים  פרטים  לוקחים 
הם  בהם  לימוד  ונושאי  ללימוד  נוחות  שעות 
מתעניינים. כך ההתאמה נוחה וקלה וכל הצדדים 
בדרך כלל מרוצים", מסביר יהונתן, האחראי על 

מוקד הארגון.

ואם יהיו כאלו שישאלו את עצמם מדוע כל כך 
תשובות  יש  למוקדנים  חברותא,  למצוא  קשה 
שלא  אנשים  "יש  הרב.  ניסיונם  על  המבוססות 
נמצאים בקהילות או ישיבות", עונה יהונתן. "זה 
יכול להיות בעל תשובה שמחפש פעם ראשונה 
ללמוד גמרא על הסדר, עורך דין מארצות הברית 
יהודי  או  ללימוד,  עברית  דובר  אברך  שמחפש 
לצאת  יכול  ולא  החולה  באשתו  לטפל  שצריך 

לשיעורי תורה".

אולם מתברר כי גם בחורי ישיבות פונים למוקד 
לאתר חברותא בנושא ובשעה המתאימים להם, 
מוסד  לראש  לאחרונה  סייעו  אף  והמוקדנים 
שגם  כזו  כלבבו,  חברותא  למצוא  דתי  חינוכי 
לפנות  וחצי  ארבע  בשעה  ללמוד  מוכנה  תהיה 
בוקר באזור מסוים בארץ. "עבדנו על זה לא מעט 
מעוניין  שהיה  חרדי  מכולל  אברך  שמצאנו  עד 
ה' שניהם  ברוך  כזו לא שגרתית.  ללמוד בשעה 

מרוצים", מספר יהונתן בסיפוק.

ניכרת  אלי'  'קרוב  של  המוקדנים  עם  מהשיחה 
התגובות  שבעבודה.  והחיות  השליחות  תחושת 
את  הן  אף  מחזקות  מהלומדים  שמגיעות 
הפעילים. נוביק מסביר כי רבות מהחברותות לא 
דמויות  בין  בחיבור  אלא  בלימוד  רק  מסתכמות 
עם  אחת  קשר  יוצרות  היו  לא  טבעי  שבאופן 
מעבר  הרבה  שמשפיעים  ובחיבורים  השניה, 

ל"קביעת העתים לתורה".

לסדר  אלינו  ופנתה  בקנדה  שחיה  גברת  "ישנה 
לה חברותא. שידכנו אותה עם רבנית מירושלים, 
ותוך כדי הלימוד הטלפוני נוצר קשר טוב ביניהן. 
הגברת רצתה מאוד להתחתן ולעלות לארץ ואכן 
התאקלמה  היא  הרבנית  של  משפחתה  בעזרת 
בארץ וברוך ה' התחתנה כאשר המשפחה מלווה 
מכתב  ממנה  קיבלנו  הדרך.  כל  לאורך  אותה 
תודה מרגש ביותר בו היא קושרת את החברותא, 
העלייה והחתונה בקשר הדוק ששינה את חייה".

לאנשי  שארגנו  חברותות  על  גם  מספר  נוביק 
עסקים ובכירים שונים במשק ובמערכות השלטון 
מספר  כבר  פעילות  מהחברותות  חלק  בישראל. 
שנים, ועל רובן הוא מסרב לחשוף פרטים מפאת 

צנעת הפרט ומעמד האנשים. 

לתורה  שמחובר  שאדם  בפועל  רואים  "אנחנו 
הוא  הציבורית",  לעשייה  כח  ומקבל  מתמלא 
הציבורית  "העשייה  הרציונאל.  את  מסביר 

לאדם  מסייע  לתורה  והחיבור  מאוד  שוחקת 
לבצע את השליחות שלו בשדה הציבורי בצורה 

הטובה ביותר".

להעצים את בוגרי הישיבות
נוביק מתאר כי כשהקימו את המוקד ייעדו אותו 
רבות  פניות  מתקבלות  בפועל  אולם  לדתיים, 
ובייחוד  ומצוות  תורה  שומרים  שאינם  מאנשים 
מנשים. בהזדמנות זו הוא מבקש לנצל את הבמה 
ללמוד  שירצו  דתיות  בבנות  הצורך  על  ולעורר 
חברותא עם נשים שפונות למוקד. "במהלך שנות 
הפעילות למדנו שאי אפשר לשפוט אדם על פי 
מראהו החיצוני, ושאף פעם לא נדע מהיכן תגיע 

החברותא הבאה".

חדשה  חברותא  על  נוביק  מספר  המחשה  לשם 
שקיבל לאחרונה לגמרי במקרה. "אני לומד עם 
אחי, רתך במקצועו, מדי יום כמה דקות בטלפון, 
איש  אצל  בעבודה  היה  אחי  הפעמים  ובאחת 
עסקים. אותו יהודי תהה לפשר השיחה המוזרה 
חברותא.  בטלפון  לומדים  שאנחנו  סיפר  ואחי 
להפתעתו, אותו יהודי שאינו חובש כיפה, התלהב 
וביקש להיפגש אתי כדי לקבוע חברותא בגמרא. 
גם  טלפונית  לומדים  אנחנו  חודשים  כמה  כבר 
והחברותא  בחו"ל,  עסקים  בנסיעות  הוא  כאשר 
מעניינות  הלכתיות  שאלות  כמה  הניבה  כבר 
במהלך נסיעותיו. זה אדם שמראהו החיצוני לא 

מעיד על כל קשר לתורה ומצוות".

נוסף  בפרויקט  וחבריו  נוביק  פתחו  לאחרונה 
ישיבות.  לבוגרי  ומופנה  לתורה"  "עתים  שנקרא 
"זיהינו שיש חוסר במסגרות לימוד תורה מעמיק 
המדרש  בית  ספסלי  את  שעזבו  ישיבות  לבוגרי 
לטובת לימודים ועבודה, וההיענות הרבה למרכזים 
בוגרי  של  רצון  על  מלמדת  באלול  שנפתחו 

הישיבות להמשיך ולהתעצם בלימוד התורה".

וכוללים  מוקדים  בארבעה  נפתחו  המרכזים 
עם  מעמיק  שיעור  ולאחריו  בחברותא  לימוד 
רימון  צבי  יוסף  הרב  המרכז.  את  המלווה  רב 
שניה  חבורה  לב,  במכון  הלימוד  את  מעביר 
פנחס  הרב  עם  בקטמון  בשטיבלא'ך  לומדת 
מונדשיין, ר"מ במרכז הרב, חבורה שלישית עם 
הרב עמיאל נאומבורג באריאל, ובגבעת שמואל 
פועלת חבורה עם הרב צבי לבנברג בבית המדרש 

הקהילתי.

בזה  זה  קשורים  הפרויקטים  שני  "מבחינתנו 
ישיבה  "בוגר  נוביק.  מסביר  הדוקה",  בצורה 
בהמשך  ללמוד  ישמח  לתורה',  ב'עתים  שלומד 
שיופנה  אדם  כל  או  תשובה  בעל  עם  חברותא 
אליו דרך מוקד החברותות. לימוד התורה משפיע 
ועל  הבית  על  החברה,  על  החיים,  צורת  כל  על 

חינוך הילדים". 

בדמייך חיי
נשמת  לעילוי  מוקדשת  אלי'  ב'קרוב  הפעילות 
שנרצח  הי"ד,  הירשפלד  יונדב  נוביק,  של  גיסו 
אדר  חודש  בראש  הרב  מרכז  בישיבת  בפיגוע 
רתומים  המורחבת  משפחתו  ובני  תשס"ח, 

לפעילות איש איש במקומו. 

הרב  נוסף.  קרוב  המשפחה  בני  שכלו  לאחרונה 
מיכי מרק הי"ד, דודו של יונדב ומי שליווה את 
'קרוב אלי' מבחינה טכנית בשנים הראשונות של 
ואיש  תורה  איש של  היה  מיכי  "הרב  הפעילות. 
של עשייה והיה רתום בכל מאודו לפעילות של 
'קרוב אלי'", מספר נוביק. "הרב מיכי קבע עתים 
לתורה בצורה מאוד משמעותית. כל השנים היה 
קם מאוד מוקדם בבוקר ללמוד תורה, גם כשניהל 
לבד  כשעבדתי  בהתחלה  העשייה.  במרכז  והיה 
הרב מיכי היה עוזר בגיוס הכסף, ובעצות לניהול 
שהעניק מהניסיון הגדול שלו בפרויקטים הרבים 
שהרים. הוא גם הגיע להיפגש עם הרב קוסטינר 

במצפה רמון כדי לקדם את הנושא הזה". 

בלימוד  התמדה  בעל  היה  הי"ד  יונדב  "גם 
גומר  והיה  ביום  משנה  פרקי  ח"י  ולמד  התורה 
ש"ס משניות כל חודש", מספר נוביק. "כשהוא 
הסימניה  הרב,  מרכז  של  הספרייה  בפתח  נרצח 
דם.  כתמי  עם  הש"ס  של  האחרון  בעמוד  היתה 
ואנחנו  הזה  לפרויקט  נרתמה  ממש  המשפחה 
מרגישים שזו ההנצחה שלו, שעוד יהודי יתחזק 
את  נקרב  וכך  עוד משנה  ילמד  התורה,  בלימוד 
הגאולה. אני בטוח שיונדב והרב מיכי כבר קבעו 

חברותא למעלה".

בואו ללמוד! 
 מוקד החברותות - 058-5503344

karovelay.co.il
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מחשבות 
 לקראת
זוגיות

בקרוב
אצלך

הם קבעו בגן הוורדים. בקיץ היא אוהבת להיפגש שם. גם קרוב לתחנה 
המרכזית ולא צריך להשקיע יותר מדי, וגם מקום יפה עם הרבה מקומות 
שאפשר לשבת בלי שכל העולם )ואשתו( רואים אותך. עדיף על קפה קפה 

בסנטר וואן.

על  מתיישבת  אביגיל  האלה?  הראשונים  הדייטים  עם  יהיה  מה  אייי... 
הדשא באנחה. מחכה לו.

מוכרת  לחץ  תחושת  ואותה  מבוכה  אותה  בנאליות,  שאלות  אותן  תמיד 
שהיא מרגישה בבטן לפני הדייט. מתי זה יעבור לי כבר? היא תוהה.

לפעמים, אביגיל משתעשעת במחשבה שהיה אפשר לשים שלט קטן על 
המצח, שיהיה כתוב עליו "דייט ראשון". שגם אם היא תפגוש מישהו מוכר, 
היא לא תתפדח עד אימה ותתפלל שהאדמה תבלע אותה. הכי מעצבן זה 
לפגוש חברה מפעם )בעיקר נשואה( שרואה אותה בדייט ראשון, קורצת לה 

קריצה רבת משמעות או אומרת לה בקול ממתיק סוד "בהצלחה נשמה".

היו לה כבר כמה דייטים כל כך מוזרים. בבירורים כולם חברותיים, טובי 
לב, יפי־תואר, רגישים ועמוקים. כנראה שיש הרבה דרכים לפרש את המילה 
לה בבירורים  כך מסתבר מכל הבחורים שנשמעו  "רגיש",  או  "חברותי" 

שהנה, בטוח זה זה, ובסוף...

מעניין את מי אפגוש עכשיו... היא מרגישה בבירור את 
הלחץ בבטן, וגם את הצביטה הקטנה של הציפייה.

בנעימות  זרמה  השיחה  בסדר.  היה  מפתיע,  באופן 
סקרנית  אפילו  ושהיא  לה,  שמעניין  הרגישה  ואביגיל 

להכיר אותו.

בשלב  הקטן.  האגם  שמול  הספסל  על  התיישבו  הם 
להיזכר  ניסתה  אביגיל  לדבר.  מה  על  להם  נגמר  הזה, 
למה  שתק.  והבחור  שאלה,  לא  עוד  היא  שאלה  איזה 
הוא שותק? היא חשבה. נהיה לה שחור בראש ופשוט 

לא היה לה מה להגיד.

להגיד,  משהו  על  בקדחתנות  לחשוב  ניסיון  כדי  תוך 
השביל  על  הולכים  ובחור  בחורה  מרחוק  ראתה  היא 
אותי,  שמכיר  מישהו  לא  שזה  הלוואי  לכיוונם. 
התפללה אביגיל. אבל התפילה הייתה לשווא. 
ועוד איך היא הכירה אותה. זאת רונית. החברה 
עברו  שנים  עשר  מהאולפנא.  שלה  טובה  הכי 
ובין  בינה  הקשר  האולפנא.  את  שסיימה  מאז 

רונית כבר אבד מזמן. והנה היא מולה, עם מטפחת מפוארת לראשה ובעל 
חמוד לצידה.

המחשבה האחרונה שהיא הצליחה לחשוב לפני שהקול העליז של רונית 
קטע את מחשבותיה הייתה, 'וואו, אני ממש אוהבת איך שהיא קושרת את 

המטפחת. הלוואי שגם אני אקשור ככה'.

היא  דיברנו!"  לא  זמן  כמה  שלומך???  "מה  רונית.  קראה  "אביגיל!" 
כמו  היה  החיבוק  מבחוץ,  התחבקו.  והן  בהתרגשות  לאביגיל  התקרבה 
שהיו מתחבקות באולפנא. אבל הן כבר לא החברות הכי טובות מהאולפנא. 
הן זרות עכשיו. חיים שלמים עברו על כל אחת מהן. "טוב, אני לא רוצה 
מבטיחה  נדבר!  "אז...  משמעות.  רב  בקול  רונית  אמרה  לכם"  להפריע 
להתקשר בקרוב להתעדכן!". והיא ובעלה המשיכו בדרכם, משאירים את 
אביגיל עם הבחור השותק. כן בטח, נשמור על קשר, חשבה אביגיל, מקווה 

בליבה שרונית תשכח אותה מהר, כמו ששכחה אותה עד עכשיו.

זה  הזה.  מהגוש  כבר  לה  נמאס  בגרון.  הזה  המעצבן  הגוש  שוב  אחח.... 
מדהים אותה כל פעם מחדש שהיא עדיין לא התרגלה. כל פעם שהיא רואה 
על  המהממת  המטפחת  את  רואה  התחתנה,  שהיא  ומגלה  מהעבר  חברה 
הראש שלה או את הבעל החמוד... מתיישב לה הגוש הזה בגרון. כואב. 
מציק. מגרד. היא יודעת שקוראים לזה קנאה. והקנאה הזאת, שורפת אותה 
מבפנים. זה לא שהיא לא ניסתה לעבוד על זה. היא דיברה על זה עם חברות 
ואפילו התייעצה עם רב מהמדרשה שלמדה בה פעם. אבל לא משנה כמה 
היא תשנן לעצמה את המשפטים "זה עדיין לא הזמן שלי", או "הניסיון 
שלך הוא לטובה", בכל זאת, בכל פעם שהיא תראה עוד חברה נשואה, או 

תשמע על חברה מהעבר שילדה את הבן השני שלה עכשיו, או תקבל סמס 
הגוש  לה  מתיישב   – יתברך"  לה'  והודיה  "בשבח  הפתיחה המרגשת  עם 

המחניק הזה בגרון. כואב, שורף.

מפעם  חברה  רואה  כשהיא  בעצמה.  מתביישת  ממש  אביגיל  לפעמים, 
בגיל שלה שעוד לא נשואה, היא טיפונת שמחה. ברור שהיא רוצה שכולן 
יתחתנו, ושלכולן יהיה טוב והן ימצאו את החצי השני שלהן ויבנו את הבית 
שלהן... אבל בכל זאת, זה מרגיע אותה קצת לראות שהיא לא לבד בסרט 

הזה.

אין ספק, שהרגעים הכי קשים הם בליל שבת, בבית הכנסת. היא הולכת 
לקבלת שבת, כמו שהייתה הולכת מאז שהייתה נערה צעירה. תמיד היא 
אהבה מאוד את קבלת שבת. את התחושה החגיגית והמרוממת שמשרה 
השבת שרק עכשיו נכנסה. את הבגדים היפים. את השירים. היא מרגישה 
שזה זמן אצילי, מיוחד. אבל בשנים האחרונות, זה הפך לסיוט. היא מרגישה 
כל מטפחת חדשה שמגיעה  אופנה של מטפחות.  בתצוגת  נמצאת  שהיא 
לבית הכנסת, יפה, מהודרת, קשורה בקפידה... עושה לה עוד צביטה בלב.

היא  הקשירות  כל  את  הראש.  על  מטפחת  לקשור  כבר  רוצה  היא  כמה 
מכירה, יודעת בדיוק איך עושים כל דבר. יודעת כבר בדיוק  איזה סגנון היא 

אוהבת ואיזה צבעים מחמיאים לה.

אבל בשבילה זה כבר מזמן לא סתם מטפחת. זה כתר. 
ניצחון על כל השנים הארוכות האלה  ניצחון.  כתר של 
על  לרגע.  מרפה  שלא  הבדידות  על  הציפייה.  של 
התחושה הזאת שאין שום דבר יציב בחיים. על הגעגוע 
הצובט לאהבה, לקשר, לחיים, לילדים, לבית. כמה היא 

כבר רוצה להגיע לרגע הזה.

והנה, היא שוב בדייט ראשון... ומי יודע לאן זה יוביל, 
ואם זה ימשיך לדייט שני, ואיזה הצעות יהיו לה אחר כך 

אם בכלל...

ומבטה ננעץ שוב בבעלת המטפחת המפוארת שמתרחקת 
ממנה לאט, עד שקולו של הבחור שיושב לידה קטע את 

מחשבותיֹה

 יקרה, את יודעת משהו? הקינאה הזאת נכונה. כן, נכונה.

את לא מקנאת בנפח או בסנדלר נכון?

למה? כי זה לא שייך אלייך.

תנסי לחשוב על דברים שמעוררים בך קינאה.

אלייך,  ואמיתי מאוד, למשהו ששייך  עמוק  רצון  בפנים  יהיה שם  תמיד, 
שנכון לך.

הקינאה הזאת, היא הדרך של הנשמה שלך לקרוא לך: "אני רוצה את זה 
גם. זה שייך אליי".

אם נשארים ברובד הפשוט של הקינאה, היא יכולה לייאש, להפיל, לגרום 
לי להרגיש שאני לא טובה, ואיך יכול להיות שאני חושבת בכלל דברים 
שם  שנמצא  העמוק  לרצון  הקינאה,  של  לשורש  מגיעים  אם  אבל  כאלה. 
בפנים וקורא לי להגיע אל מה ששייך לי באמת... אז הקינאה יכולה להיות 
אש, כוח חזק מאוד שיכול לדחוף ולהניע קדימה – לזוז, לפעול, לעשות 

השתדלות.

לפנות  הצעה,  לעוד  להסכים  דווקא  לאו  זה  "השתדלות"  פעמים,  הרבה 
לחברה או ללכת לשדכנית. לפעמים, השתדלות זה לעשות שינוי מבפנים. 
זה לפתוח משהו שחסום. זה לראות בעצמי את הטוב. זה לעבוד על משהו 

מהעבר.

וכשעושים צעדים משמעותיים כדי לממש את הרצון של הנשמה שלי, אז 
גם הקינאה נרגעת קצת. ושמחה של עמל והתקדמות תופסת את מקומה.

לבירור  מסע  פנימה.  מסע  למסע.  יחד  נצא  הקרובים  בטורים  ה',  בעזרת 
של שאלות, של רצונות ושל מקומות עמוקים בתוכנו  שמתגלים תוך כדי 

החיפוש אחרי החצי השני שלי.

נחמה ביטקובר ראש מכון ''עומק הקשר'' שע''י מכללה ירושלים, מאמנת רגשית ומנחת סדנאות 058-4170276

מטפחות

אחח.... שוב 
הגוש המעצבן 

הזה בגרון. 
נמאס לה כבר 
מהגוש הזה. זה 
מדהים אותה 

כל פעם מחדש 
שהיא עדיין לא 

התרגלה.

נחמה ביטקובר
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הרב יונתן זקס

במה מאמין אלוקים
אותה  מעלים  נדירות  לעתים  שרק  גדולה,  שאלה  נמצאת  ישראל  אמונת  בלב 
במפורש. הפרק הראשון בתורה מספר על אלוקים הבורא את העולם יום אחר 
יום. בכל שלב ושלב אלוקים רואה מה יצר ומכריז שהוא טוב. אם הכול טוב – 
מאין הרע? מה השתבש? איך נכנס לעולם ה"כי טוב" הזה הרוע? איך ומדוע 
החלה הדרמה של המאבק בין טוב לרע, שהתורה כולה עוסקת בו, ואפשר אף 

לומר שההיסטוריה האנושית כולה היא גילומו? 

החיים,  צורות  מכל  יחידים  לנו,  רק  לנו,  אנחנו.  האדם.  היא  הקצרה  התשובה 
יש רצון חופשי, בחירה ואחריות מוסרית. חתולים אינם מתווכחים ביניהם על 
פרות  צמחונים.  להיות  מחליטים  אינם  אריות  עכברים.  הריגת  של  מוסריותה 
אינן מודאגות מן ההתחממות העולמית. יכולת מורכבת זו שלנו לדבר, לחשוב 
ולבחור בין מהלכי פעולה חלופיים, היא בעת ובעונה אחת תהילתנו, חרפתנו 
והעול שעל צווארנו. כשאנחנו עושים את הטוב, אנחנו מתקרבים למעלתם של 

מלאכים. כשאנחנו עושים את הרע, אנו גרועים מחיות טרף. 

כל  להרוס את  חיים שכזו, המסוגלת  צורת  וברא  כן הסתכן אלוקים  מדוע אם 
הגמרא  אותנו?  ברא  אלוקים  מדוע  טוב?  כי  עליו  ושאמר  ברא,  שהוא  הֵסדר 

במסכת סנהדרין שואלת את השאלה הזו:

של  אחת  כת  ברא  האדם,  את  לבראות  הוא  ברוך  הקדוש  קש  שּבִ בשעה 
מלאכי השרת. 

אמר להם: רצונכם נעשה אדם בצלמנו? 

אמרו לפניו: ריבונו של עולם, מה מעשיו?

אמר להן: כך וכך מעשיו.

י ִתְפְקֶדּנּו?"  ֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ אמרו לפניו: ריבונו של עולם, "ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ
]כלומר, אל תברא את האדם[. 

הושיט אצבעו קטנה ביניהן וׂשרפם. וכן כת שניה. כת שלישית אמרו לפניו: 
ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך מה הועילו? כל העולם כולו שלך 

הוא, כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך עֵשה. 

דור הפלגה, שמעשיהן מקולקלין,  ואנשי  דור המבול  כיָון שהגיע לאנשי 
אמרו לפניו: ריבונו של עולם, לא יפה אמרו ראשונים לפניך?

יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל". אמר להן: "ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ׂשֵ

מבחינה טכנית, מדרש אגדה זה מבקש להתמודד עם קושי בלשון התורה. בכל 
מעשי הבריאה שבפרק א בבראשית, דברי ההקדמה של אלוקים עוסקים בדבר 
הנברא, בהיוּוי שלו, ורק בבואו לברוא את האדם נאמרים דברי ההקדמה בגוף 
ְדמּוֵתנּו". מיהם  ַצְלֵמנּו ִכּ ה ָאָדם ְבּ ראשון, ולא זו אף זו, בגוף ראשון רבים: "ַנֲעֶשׂ

"אנחנו"? ולשם מה השינוי הסגנוני?

חז"ל, בדרכם התמימה והילדותית למראית עין, והמעודנת ומעמיקה לאמתו של 
דבר, עונים על שאלות אלו בקביעה שברגע בריאת האדם, אלוקים התייעץ עם 

המלאכים. הם ה"אנחנו". 

אך עומק העניין רק מתחיל כאן. בבוראו את בני האדם יצר אלוקים את הישות 

היחידה בעולם, לבד ממנו עצמו, שיש לה חופש ובחירה. זו משמעות הביטוי 
ְדמּוֵתנּו". שהרי לאלוקים אין דמות הגוף ואין הוא גוף, ועשיית צלם  ַצְלֵמנּו ִכּ "ְבּ

מסכה של אלוקים היא התגלמות העבודה־הזרה. 

אלוקים.  את  לראות  אפשר  שאי  הוא  זו  עובדה  של  פירושה  השטחית,  ברמה 
אולם לרעיון שלאלוקים אין דמות וצלם יש גם מובן עמוק יותר: שאיננו יכולים 
מהות  איננו  אלוקים  מעשיו.  את  ולחזות  אותו  להבין  אלוקים,  את  להמשיג 
למשה  ה'  שנתן  ההגדרה־העצמית  של  מובנה  זה  חיה.  שכינה  הוא  מופשטת; 
ר ֶאְהֶיה", כלומר אהיה מה שאבחר להיות. אני אלוֵקי החופש,  בסנה – "ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

שחנן את האדם בחופש, ואני עומד להוציא את בני ישראל מעבדות לחירות. 

החופש  הוא  באשר  צלם,  לו  שאין  האלוקים   – אלוקים  בצלם  האדם  בריאת 
המוחלט – פירושה אפוא בריאתם של יצורים בעלי חופש בחירה, שלעולם אין 
לדעת בוודאות מה יעשו. גם הם, בני האדם, הם מה שהם בוחרים להיות: "יהיו 
בעלות  וכישויות  כבני־תמותה  שלהם,  הסֹופיּות  בגבולות  )כמובן,  יהיו"  אשר 
גוף(. אלא שחופש הוא, מעצם הגדרתו, חופש לעשות את הטוב וגם לעשות את 
הרע. אם בראת יצור בעל חופש, בראת גם את אפשרות עשיית־הרע. מן הדילמה 

הזו גם אלוקים אינו יכול לברוח. 

ואכן, כבר בהתחלה, אדם וחוה חטאו. האדם הראשון שנולד מרחם אמו, קין, 
רצח את הבא אחריו, הבל. כעבור דורות מעטים ָמלאה הארץ חמס. הפסוקים 
הפרשה  פרשתנו,  בסוף  כבר  מופיעים  כולו,  במקרא  המכאיבים  מן  שלהלן, 
ל  ֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָכּ ָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחְשׁ ה ָרַעת ָהָאָדם ָבּ י ַרָבּ ְרא ה' ִכּ הראשונה: "ַוַיּ

ב ֶאל ִלּבֹו". ְתַעֵצּ ָאֶרץ ַוִיּ ה ֶאת ָהָאָדם ָבּ י ָעָשׂ ֶחם ה' ִכּ ָנּ ַהּיֹום. ַוִיּ

האמונה  של  אפוא שאלת־השאלות  היא  חז"ל  במדרש  המלאכים  של  שאלתם 
היכול  יצור  והסכנות,  הסיכונים  כל  ידיעת  מתוך  ברא,  אלוקים  מדוע  הדתית. 
את  ולרצוח  ולשעבד  אחרים  מינים  להכחיד  בריאתו,  את  להשחית  בו,  למרוד 

בני מינו? 

יָבה  התשובה שאלוקים נותן למלאכים יוצאת דופן: "ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ׂשֵ
עד  דורות  נדרשים עשרה  אם  לחכות.  מוכן  אלוקים,  אני,  כלומר,  ֶאְסּבֹל".  ֲאִני 
שיופיע אדם כנוח, ועוד עשרה דורות עד שיגיע אברהם, אמתין בסבלנות. יאכזבו 
אותי בני האדם כאשר יאכזבו, אני לא אשתנה. יעשו את הרע ככל שיעשו, לא 
אתייאש. אכן, פעם אחת התייאש אלוקים והוריד על הארץ מבול – אך לאחר 
מכן, מתוך הכרה במגבלותיו האנושיות של האדם ויצר לבו, נשבע שלא יביא 

עוד מבול על הארץ. 

מאמינים  משאנחנו  יותר  באדם.  מאמין  שהוא  מפני  האדם  את  ברא  אלוקים 
ונופלים, אבל בכל פעם שזה קורה  נו. אנחנו כושלים  ּבָ באלוקים, מאמין הוא 
יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל". לעולם לא אוותר על  לנו הוא אומר, "ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ׂשֵ

האנושות. לעולם לא אאבד את אמוני בה. 

זה מאות בשנים בוחנים הפילוסופים והתיאולוגים את תופעת הדת מן הכיוון 
התופעה  הראש.  על  עומד  כשהוא  בעולם  המתבונן  אדם  כאותו  נכון,  הלא 
האמתית המצויה בלב לבה של הדת, המסתורין שבה והנס שבה, איננה האמונה 
אלוקים  אמונתו של  היא  והמסתורין,  החידה  והנס,  הלב  באלוקים.  האדם  של 

באדם. 

פרשת בראשית
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לכל אחד יש אות מיוחדת בתורה, שאותה הוא שוזר בכל המילים שלו. היא 
ראשית הדיבור ונביעת נפשו, כל הלכה והנהגה תגיע אליו ממנה. כל אחד 
מתחיל את התורה מן הבראשית האישית שלו, ודרכה נפתחים לו השמים. 
בכל שנה, בזמן בראשית, אנחנו צריכים ללמוד מחדש את האות שלנו, את 

מה שיוחד רק לנו, ולהבחין בינו לבין מה שיוחד לאחרים.

לפתח מיומנות
להיראות  עלולה  הפעולה  שנה,  אחרי  שנה  מחדש,  להתחיל  כשצריכים 
ושוב  הכלים,  את  לשטוף  לאכול,  לבשל,  מצרכים,  לקנות  כמו  סיזיפית. 
לקנות ולבשל ולאכול ולשטוף, ושוב ושוב. אלא שלחשוב שזו סיזיפיות, 
זאת בעצם כפירה. הרי גם הלב שלנו שואב, מתכווץ, מחלק כדוריות וחמצן 
כדורית הדם  עוצר את  ושוב. הלב לא מתייאש, לא  ובחזרה שוב  ואוסף, 
ואומר לה: היית כאן לפני רגע, מה את עושה כאן שוב? גם אנחנו היינו 

בבראשית לפני רגע, והנה אנחנו שוב.

בצורה  ולא  במעגל,  נעים  שדברים  בכך  מוסברת  בלתי  חיים  פעימת  יש 
ושוב  שוב  החוזרת  המעגלית,  בתנועה  גדול  סוד  יש  שלוח.  כחץ  ישרה, 
אל אותו מקום. אנחנו על אותו רצף אבל כבר שונים לגמרי. מן הפעולות 
הסיזיפיות נוצרת לנו מיומנות. כמו פועלות במפעל, שהידיים שלהן כבר 
כל כך מיומנות וזריזות כך שהמחשבה מתפנה להמריא קדימה תוך כדי. 
ושם בדרך כלל באים הרעיונות הכי מבריקים והתעוררות הנפש הכי גדולה.

שזאת  להרגיש  ולא  מבראשית  בלהתחיל  מיומנים  להיות  צריכים  אנחנו 
אנחנו  האם  בשאלה  ההבדל  את  שעושה  היא  המיומנות  כי  סיזיפיות, 
נפתחים  זווית  ומאיזו  לא,  או  שלנו  האות  את  מדברים  לא,  או  במקומנו 
השמים מעלינו וניתנת התורה המיוחדת לנו. במקום להתנגד או להתייאש 
מההתחלה החדשה, אנחנו כבר בקיאים ורגילים. המיומנות מניעה אותנו, 
להתרענן  לנוע,  לזוז,  וממילא  המעגל  בכיוון  לרקוד  מתחיל  בנו  משהו 

ולהתחיל לחיות את השנה החדשה, בכל השמחה והכוח.

לעשות תכנית עבודה
עניין נוסף שכדאי להתייחס אליו כשאנחנו עומדים בבראשית הוא לעשות 

תכנית עבודה נפשית לשנה הקרובה, ואפילו לשנים הבאות. 

הרבי מלובביץ' אומר שלדברים הגדולים יותר נצרכת הכנה מרובה יותר. 
מגיבים  ואנחנו  התרחשות  מגיעה  כלל.  בדרך  תגובתיים,  אנשים  אנחנו 
שלנו,  הנפשיים  הכוחות  ואת  ההתנסויות  את  רוכשים  אנחנו  ככה  אליה. 
צומחים ממה שקורה לנו. אלא שלפעמים השאיפות שלנו גדולות, כמעט 
גרנדיוזיות, ולזה כדאי להתכונן מראש. לנסות לעבוד הפוך, לכתוב מעין 
יקרה  מה  לצפות  יכולים  לא  ממש  כשאנחנו  גם  נפשית.  עבודה"  "תכנית 
לנו, אנחנו עדיין יכולים לחשוב איך אנחנו רוצים להגיב, איך ליצור מינון 
אנחנו  שבהם  לזמנים  שיא  אנרגיות  של  זמנים  בין  ורוגע,  סערה  בין  נכון 
אנחנו  מה  עולם,  של  ריבונו  עם  רוצים  אנחנו  קשר  איזה  מנוחה,  צריכים 

רוצים ללמוד.

אנחנו בדרך ארוכה, מרתונית, אבל קשה לנו לתפוס את אורכה ואת עומקה, 
נפילה־צמיחה.  התרחשות־תגובה,  קצרים:  במקטעים  עובדים  אנחנו  אז 
אנחנו לא מרגישים צורך להתכונן לימים שבהם יהיה לנו קצת פחות זמן 
לחשוב, אבל בהם נצטרך לפעמים להיות שקולים יותר ממה שאנחנו כיום. 
לנו  תועיל  הנפשית  המוקדמת  ההכנה  גם  כך  למרתון,  שמתכוננים  וכמו 

מאוד.

חיינו,  של  למרתון  להתכונן  עבודה,  תכנית  לעשות  כדאי  בראשית  בזמן 
ולהאמין שמה שה' יזמן לנו – זה הכי נכון ומדויק לנו. הוא תמיד יתן לנו 
ומשגיח,  מכוון  תמיד  הוא  שלנו,  במציאות  התרחשות  לכל  הכוחות  את 
לפני  נפשית  לגדול  לנסות  היא  שלנו  שהאחריות  לי  נדמה  לפעמים  אבל 
שהדברים מתרחשים. אני מאמינה שזה עושה לו קצת נחת רוח, שאנחנו 
"ונשמרתם  של  בגדר  כמעט  שיבוא,  מה  לכל  ומתכוננים  זהירות  נוקטים 

לנפשותיכם".

להתחיל מבראשית

אלומה לב

עותקים מודפסים

רק ב   מספר פרסומות מצומצם עם מיקוד חזק יותר לפרסום שלך. פרסום בעמודים מרכזיים, במיקומים אסטרטגיים ובמגוון 
דרכים.  רק ב-  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) | הרב יונתן זקס  |  הרב יהושע שפירא

|  אביתר בנאי | שולי רנד |  אהרן רזאל | צבי יחזקאלי  |  רק ב  חיבור אמיתי  ולא מאולץ של כל הזרמים והמינים עם מגוון 
מיוחד של מדורים.   אינו מכיל חדשות ורכילויות ולכן נכנס לכולם הביתה. ו... רק    עוסק בעבודת ה' ברוח חסידית!

הנפוץ ביותר מבין עלוני השבת
כ-200,000 קוראים מידי שבוע

היחיד שמופץ גם בישיבות ומוסדות חינוך, 
וכן ב- 25,000 תיבות דואר אלקטרוני מדי שבוע 
ובנוסף מעל 200 מפיצים פרטיים בכמות של כ-20,000  עלונים!

להצעת מחיר במיוחד בשבילכם:
info@qarov.org :לאהרן: 052-4061065 או שלחו מייל SMS שלחו 

'קרוב אליך' עכשיו קרוב ליותר קוראים!

הפרסום שלך בתפוצה של רק ב 
עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

קרוב א  יך 

 פיג'מה ברחוב, 6
ורוטשילד הבין

התוועדות

למה גמרא, למה?8
הרב יהושע שפירא

גיליון 7 | כז' כסלו תשע"ד | פרשת מקץ | שבת חנוכה

מוזיקה נבואית4
ראיון עם דניאל שליט

 מחנכים! מדריכים!
מעוניינים לקבל עותקים של 
 

לחלק לתלמידים או לחבר'ה?  קרוב אליך לשימוש בפעולה או שיעור , 
 

ההפצה תחל ללא כל עלות בשבועות הקרוביםונביא אותו קרוב אליכם מדי שבוע!  סמסו ל-054-4530951 

שאלה:
?באנו לגרשחושךאיזה

וכיצד נעשה זאת?
ברוך מי שבאהבה ואכפתיות יקרא להם להצטרף אליו ללמוד  ורב  עצום  הוא  ישראל  שלומי  מחנה  תורה.  נביט מעט  והרגלינו,  תפיסותינו  את  נשנה  רק  אם  והנה,  התפתחותו הפסוק "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". דרכו על האחר ונעשה עימו חסד – כי אז ממש נזכה לקיים את ה',  על  הזמן  כל  לחשוב  היא  ה'  עובד  האדם  טובים, תיקון של  ומעשים  בקדושה  ובמצוות,  בתורה  עוסק הרוחנית  ה'  במחנה שלומי  אחד  כל  אמנם  ה'.  ועבודת  סביב מידות  סובבים  אנו  לרוב  אולם  יכולתו,  כפי  ומצוות  ירגיש שמוטל בתורה  מישראל  אחד  כל  אם  והנה,  אז זה יהיה היסוד להשלמת מצוות ותיקון הדור שלנו, בדרך המשוטטים ומבקשים את דבר ה' ואין להם מי שיאמצם – כי עליו חוב, וירגיש שצריך לאמץ אל ביתו ואל לבבו את אותם עבודתנו שלנו. 

לגאולה השלמה.

זו גלות על הפסוק 'והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום',   – 'בהו'  זו גלות מצרים,   – מדוע החושך כנגד יון? מכיוון שרצו להחשיך את עיניהם בבל, 'חושך' – זו גלות יון, 'על פני תהום' – זו גלות אדום. דרשו חכמינו ש'תהו' 
מהמקור, מתחבר דרך התורה ודרך הנתיבים שהתורה מסמנת להיות מחובר לחי החיים, לקבל את החיות והשפע ישירות התורה נקראת: 'עץ חיים' למחזיקים בה.  כלומר, מי שרוצה של ישראל מן התורה.

סגידה מכן בכוח, דרך גזירות שנבעו מאותה תפיסת עולם.לנו את האור. איך? בהתחלה דרך הפילוסופיה שלהם ולאחר לנו לחתוך את הענף שעליו אנחנו יושבים. הם זממו להחשיך היוונים רצו לקטוע את החיבור שלנו לשפע האלוקי, ולגרום לו. לטבע,  סגידה  על  מיוסדת  שלהם  יכולים הפילוסופיה  כאלה שאינם  ישנם  היום.  אז וגם  קיימת  שהיתה 

מסמלים  המקדש  בבית  במנורה  שדלקו  הנרות  זכו   אחריו  וזרעו  הגדול  הכהן  אהרן  ישראל.  מדליקים את נשמות  היום  ועד  המקדש,  בבית  המנורה  את  היה מותניו, ומחזר על כל פתחי ישראל. וכל מי שלא היה יודע )תנחומא( מסביר: משום ש"היה קושר חבל של ברזל על הם את נשמות ישראל. מפני מה זכה לכך אהרן? המדרש להדליק  להתפלל,  יודע  שאינו  מי  וכן  שמע  קריאת  מתגוללים מלמדו".  אהרן ראה את נשמת הקודש החבויה בכל יהודי, מלמדו... וכן מי שאינו יודע לכנוס בגופה של תורה היה לקרות  יתברך  ה'  של  היקרים  היהלומים  את  להם. ישראל הם שותפיו של הקב"ה בתיקון העולם, והם באשפתות ומאבדים את ההוד וההדר של המלכות שראויה וראה 
עם ישראל כולו צמא מאוד לה' יתברך. ארס הכפירה אינם מתעוררים לכך. י ומתגעגעת למים חיים של תורה ותפילה. דורנו הוא הדור גאולה, שזועקת בקרב הלבבות של כולם, צמאה לאלוקות זה הוא בעל נשמה גבוהה מאוד, נשמה אצילית של דור זה אינו יודע את סוד נשמתו, את קדושת ה' שבו, ויחד עם אברהם יצחק ויעקב, את הרמב"ם ואת שולחן ערוך. דור ועבר מן העולם. ישנו דור שלם שלא ידע את יוסף, או את והתסיסה החריפה שהחלו לפני כמאה חמישים שנה, פג   ַלְחִתּ ְוִהְשׁ מַֹע שעליו נאמר: " הִֵנּה יָמִים ָבּאִים נְאֻם אֲדֹ ָני  ה'  י ִאם ִלְשׁ ִים ִכּ ֶחם ְוֹלא ָצָמא ַלַמּ ָאֶרץ, ֹלא ָרָעב ַלֶלּ ְבֵרי ה'" )עמוס ח'(.ָרָעב ָבּ ה' אך ֵאת ִדּ ומבקש את דבר  ומשוטט  הזה מחפש  הדור  לשמוע אינו מוצא. מדוע? מפני שאין מי שיאמץ אותם, אין מי   להם  ויציע  השנה  בראש  ביתם  בדלת  תקיעת שופר, אין מי שמזמין אותם להדליק חנוכיה, אין שידפוק 

הרב חיים כהן )"החלבן"(מצוות הדור 

מרכז "בסוד הדברים"הרב יובל הכהן אשרובלראות את ה' יום יום 

alluma@gmail.com



ומשפחות,  נוער  בני  פעילים,  כמאתיים  התאחדו  שעבר  בשבוע 
ויצאו לרחבי עיר האורות תל אביב, לזכות את עם ישראל במצוות 

נטילת לולב, ביוזמת "קרוב ללב" זו השנה השנייה.

האירוע נפתח בישיבת "מעלה אליהו", לשם הגיעו אוטובוסים 
ואש  בידיים  בלולבים  מצוידים  הארץ  רחבי  מכל  בחורים  עם 

בעיניים לקראת המבצע.

ראש ישיבת ההסדר רמת השרון, הרב ראובן ששון, הלהיב את 
ובפרט במצוות  לזיכוי הרבים  הפעילים כשדיבר על איך לגשת 
נטילת לולב שכל מהותה היא אחדות העם וקבלת כולם באהבה. 
הוא דיבר על החובה המוטלת עלינו להגיע לכל יהודי ולזכותו 
במצוות, לא כתוספת למצוות הפרטיות שלנו אלא כחובה גמורה 

לדאוג לכל עם ישראל.

באווירה  המשיך  כץ,  שניאור  הרב  העמק,  מגדל  ישיבת  ראש 
מרוממת זו וגילה שהמקווה הכי גדול הוא איפה שיש הכי הרבה 
יהודים. צריך להפסיק לחשוב על שמחת בית השואבה בקרלין, 
ולצאת בשמחה למקווה הגדול ביותר – איפה שרוב עם ישראל 

מסתובב – ברחובות העיר!

עם מילות חיזוק אלו יצאו הפעילים לרחבי העיר. לאחר המבצע 
התכנסו כל הפעילים לשמחת בית השואבה וארוחת ערב בסוכת 
הישיבה. כל אחד הגיע עם החוויה הייחודית שלו וכל האורות 

התקבצו יחד לאבוקה מאירה ושמחה!

דן כץ, שפיקד על מבצע לולב ביד רמה, מספר שהוא שמח לראות 
הנערים  רוב  המיוחד.  המבצע  לקראת  הנוער  של  ההיענות  את 
התנדבו להביא את ארבעת המינים הפרטיים שלהם מהבית והיה 
מזכיר  הוא  לנוער.  שיש  השליחות  תחושת  את  לראות  מרגש 
לטובה את הישיבות התיכוניות שמהן הגיעו רוב הפעילים: בני 

צבי, מגדל העמק, מקור חיים ומצפה יריחו. 

לירון דמרי מספר: 
יצאתי מקניון שרונה וראיתי שתי זוגות עומדים ומדברים, הצעתי 
לבעל ליטול לולב והוא הסכים בחיוך, לאחר מכן הצעתי לבעל 
מאוד  שנשותיהם  ראיתי  זמן  באותו  בשמחה.  נטל  והוא  השני 
התרגשו אז הצעתי גם להן ליטול, ובהתרגשות גדולה הן ברכו 
ונטלו. אחרי שאמרו תודה והצטלמנו, אחת הנשים באה אלי לצד 
שישים,  בן  כבר  "בעלי  בעיניים:  דמעות  עם  בשקט  לי  ואמרה 
ובזכותך הוא נטל לולב וקיים את המצווה לראשונה בחייו". אותי 

זה ריגש מאוד.

יוסף כהן מספר:
להתחיל  עכשיו  מה  אביב,  לתל  גדול  מאוד  חשש  עם  הגעתי 
לשאול אנשים באמצע החיים אם הם רוצים ליטול לולב?! זה 

אש? יש לך
סיפורים מהשטח

לולביב!

המדור בחסות:



שסירבו  אנשים  היו  מושלם,  שהיה  אגיד  "לא 
והיו שהתעלמו ממני, אבל האור בעיניים של 
אלה שהסכימו האפיל על כל החלישות, היה 

פשוט מדהים!"

אשב  שפשוט  בטוח  הייתי  כבר  הזוי... 
הדיבורים  ואז  יגמר.  שהכל  ואחכה  בצד 
כץ  שניאור  והרב  ששון  ראובן  הרב  של 
במבט  הכל  על  להסתכל  אותי  העירו 
זה  על  והחלטתי בלבי שאני הולך  אחר, 
ולא אכפת לי מה יקרה בדרך... ההחלטה 

הזאת שינתה הכל.

אנשים  היו  מושלם,  שהיה  אגיד  לא 
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חזון שנמסר ע"י רש"י, הגר"א והמקובלים, על פיו לעת שיבת ציון 
יתגלו רזי התורה המוצפנים בה בקודים והם מובהקים ומדוייקים, 

המעידים באופן חד משמעי על יוצרם.
מזה 40 שנים עמל הרב שמואל יניב שליט"א על כינוס ובירור הפלאים 
בהוצאת סדרת צפונות בתורה ב 10 כרכים מופלאים, המכניסים את 
המעיין בהם לחצר האחורית והסודית של תורת ישראל,  המספרים  

את סיפורי התורה הידועים לנו כפי שלא סופרו מעולם.

לספרים:  מאזוז  מאיר  הרה״ג  הסכמת 
)ראש ישיבות "כסא רחמים"(:

בתשובה  חזרו  בדורנו  מדענים  הרבה 
באמונת  והאמינו  אלה  גילויים  מכח 
אומן בנצחיות תורתנו הקדושה, כידוע 

ומפורסם.

חלק 1 – 72 ₪ | 3 חלקים – 200 ₪ | כל הסדרה 597 ₪ | כולל דמי משלוח

03-5321448מבצע חד פעמי לרגל ההשקה טלפון לרכישה 

קוד הקריאה בדילוגים חלק א' 
חותם הקודש 1820 חלק ב' 

סוד אבני החושן  חלק ג' 
ספר היצירה חלק ד' 

החשבון העברי. ייחוד המספרים חלק ה' 
ברכת הכהנים חלק ו' 

משמעות האותיות חלק ז' 
השמות וסוד הזיווגים חלק ח' 
חותם הקודש חלק ב' חלק ט' 

המספר 19. פנימיות שם הווי-ה  חלק י' 
המספר האצילי 7 חלק י"א 

יש "צפונות בתורה״
...תאמין

 מתנה לרוכש
את כל הסדרה

5 השערים 
של הספר 
״התגלות״
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מדברי הגר"א המצטט את ספר הזוהר: "כל גי ינשא - 
 הגמטריאות המזולזלות כיום בעיני בני אדם

לעתיד לבוא תתנשא ותתגלה פלאיותן" המוכחת!!!

חלק ג'-ד' 14 פרקים
וביניהם שער הבריאה והחושן

סוד ברכת כהנים

350 עמ'המספר 7 האצילי

מ'
 ע

40
0

225 עמ'

500 עמ'

260 עמ'

250 עמ'

350 עמ'

340 עמ'

490 עמ'

500 עמ'

צפונות 
בתורה

הרב שמואל יניב שליט"א

הסכמת הרה"ג מאיר מאזוז 
לספרים )ראש ישיבות "כסא רחמים"(:

הרבה מדענים בדורנו חזרו 
בתשובה מכח גילויים אלה 

והאמינו באמונת אומן 
בנצחיות תורתנו הקדושה, 

כידוע ומפורסם.

סדרת צפונות בתורה אינם רק פרפראות יפהפיות, ואף מדהימות, שמעניקות 
תענוג רוחני אמיתי. הם בעיקר פלאים מוכחים, באופן הכי משכנע שכלית, 

ששום ביקורת וספקנות, לא יוכלו להכחישם שהם גילוי האלוקות בתורה. על 
כך יש אישור מ7 מתמטיקאים, המתמחים בתחום הסטטיסטיקה. על גילוי 

הצפונות מעין אלו, התבשרנו ע"י חז"ל, רש"י, הגר"א ועוד.
אפילו אם תחשף למס' קטן מהאוצר הנפלא שבספרי צפונות: "קריאת 

הקודים", "חותם הקודש" או "סוד האותיות" תוכל להיות "נר המאיר לרבים".



הרב חיים שלום דייטש

איך
אורזים

את החגים?
בגינה  ספסל  על  ישיבה  של  שעות  אחרי 
וגילה לתדהמתו  עיניו  פקח החסיד את 
שכבר לילה < בין שתי מטבעות זהים, רק 
רבי עם רגישות בלתי נתפסת היה יכול 
להבחין < ומה ענה מונטיפיורי כששאלו 

אותו אם לא קשה להיות יהודי?



הספר 'דרך חיים' של האדמו"ר האמצעי מלובביץ' עוסק הרבה 
הקדמה  לו  יש  באלול.  אותו  לומדים  היו  וחסידים  בתשובה, 
ארוכה של אחד־עשר פרקים, בהם מדובר בין היתר איך צריכה 
להיראות 'קבלת עול', איך משיגים אותה ואפילו איזה רווחים 
נוגעת  שמאוד  הגדרה  שם  יש  ממנה.  לקבל  יכולים 
אלינו: קבלת עול היא להרגיש מה אתה עושה. 
אם אין לך קבלת עול, אתה לא מרגיש מה אתה 
עושה. כל כך פשוט. הוא מביא כמה פסוקים שמדגימים 
ֲאֵפָלה, לֹא ָיְדעּו  ִעים ָכּ ֶרְך ְרָשׁ את זה, אחד מהם מספר משלי: "ֶדּ
נכשלים.  הם  במה  בכלל  יודעים  לא  הרשעים  לו".  ֵשׁ ִיָכּ ה  ֶמּ ַבּ
לפעמים אתה מתעסק במשהו, אבל שם לב מה קורה סביבך, 
ולפעמים אתה כל כך עסוק עד שאתה לא רואה מה קורה לידך. 
אתה יכול לקבל מכה בגב ואפילו לא לדעת מאיפה היא הגיעה, 
או גרוע מכך – בכלל לא להרגיש אותה, ורק מאוחר יותר לשים 
יודעים במה  כזה, הם לא  לב שכואב לך... רשעים הם במצב 

הם נכשלים.

יש לא עלינו את המחלה הארורה שלא רוצים להזכיר את השם 
ושלום  חס  אדם  אותה.  מרגישים  לא  בכלל  שבהתחלה  שלה, 
השלב  זה  למעשה,  יודע.  לא  בכלל  והוא  חולה  להיות  יכול 
הקריטי שבו עוד אפשר לרפא, כי כשמתחילים להרגיש זה כבר 
לב  שם  פתאום  אדם  ברוחניות,  גם  ככה  מאוחר.  להיות  עלול 
על  מקפיד  לא  כבר  הוא  שם  מצווה,  באיזו  מזלזל  הוא  שכאן 
איזה עניין. פעם הוא היה מזדעזע מכך, ופתאום הוא לא עושה 

וגרוע מכך – גם לא מרגיש כלום. 

מיני  כל  לזה  יש  עובדות.  לא  הן  ולפעמים  "אנטנות",  לנו  יש 
סיבות. יש שהאנטנה מכוסה לכלוך, יש שהיא מקולקלת. אבל 
התוצאה אחת, שהאנטנה לא קולטת, אנחנו מאבדים רגישות. 

וכשמפסיקים להרגיש – זה סימן שיש פריקת עול. 

נצר  היה  אביב  מתל  מהוסיאטין  האדמו"ר 
לחסידות רוז'ין. מישהו שהיה מאוד מקורב אליו 
נותן מטבע  יש דבר כזה שהרבי  סיפר שברוז'ין 
לשמירה. פעם אחת הוא קיבל מידי הרבי מהוסיאטין מטבע 
כזה, ובמשך שנים הוא שמר עליו מכל משמר. עם הזמן המטבע 
המטבע  מה  להבחין  ידע  לא  והוא  זהה,  מטבע  עם  התערבב 
שקיבל ומה שלו. אז הוא שמר את שניהם, ובכל זאת הוא רצה 
לדעת מה המטבע שהוא קיבל מהרבי. הוא הלך לאדמו"ר אחר 
מחסידות רוז'ין וסיפר לו על כך. האדמו"ר ביקש שיתן לו את 
שני המטבעות, הצביע על אחד ואמר: "את זה קיבלת מהרבי". 
זוהי רגישות גבוהה, ומי שאומר שהיום אין "הרגשה", מתכוון 
להרגשה מהסוג הזה. אבל הרגישות שאנחנו מדברים עליה היא 
דבר שכל יהודי יכול וצריך להרגיש. יהודי שמפספס מנחה או 

זמן קריאת שמע, צריך להרגיש את זה ולהתעורר מזה. 

שהיה  צדק'  ה'צמח  האדמו"ר  בזמן  חסיד  היה 
על  ולהתבונן  לחשוב  יכול  היה  הוא  בחסידות.  גדול  מעמיק 
נושא אחד במשך שעות ארוכות. בבוקרו של יום קיץ אחד הוא 
הקדוש  על  חשב?  הוא  מה  על  וחשב.  וחשב  בגינה  התיישב 
כאלה.  נשגבים  דברים  סובב.  אור  ממלא,  אור  על  הוא,  ברוך 
אחרי שעות של התבוננות הוא הקיץ ממחשבותיו, הביט סביבו 
וראה שכבר לילה. ואם כבר לילה, פירוש הדבר שהוא הפסיד 
יכול היה להירגע. הוא  מנחה. הוא הצטער על זה כל כך, לא 
כוח  לי  שיש  בגלל  זה  הרי  לי?  קרה  זה  למה  לחשוב,  התחיל 
הזה  ההעמקה  כוח  כל  את  צריך  מי  אז  העמקה. 
התאמץ  הוא  מנחה?  להפסיד  לי  גורם  הוא  אם 
והתאמץ, ומרוב הרצון החזק שהיה לו לתקן את מעשיו, 
הוא גרם לעצמו להפסיד את הכוח הנפלא שהיה לו, העיקר לא 
להפסיד מנחה. הוא בא לרבי לבקש תיקון, ובכה על זה הרבה. 
עברו שנים, החסיד הזה האריך ימים עד אחרי הסתלקות ה'צמח 
צדק'. מי שהמשיך אותו בתפקיד היה הרבי מהר"ש. פעם אחת 
החסיד הזה הלך אליו, שנים רבות לאחר מכן, וביקש להיכנס 

ליחידות. הדלת היתה קצת פתוחה ויכלו לשמוע שהוא בוכה 
לרבי, על מה? על המנחה ההיא שהוא הפסיד שנים קודם... זה 
לבכות,  חייבים  לא  לך ממשהו.  פועל, שאכפת  נקרא שהרגש 

אבל זו המחשה טובה.

עד  שלמים  ימים  ב'עבודה'  מתפלל  שהיה  אחד  חסיד  היה 
שנחלש מאוד. פעם אחת בשמחת תורה הוא נפל באמצע, איבד 
את ההכרה. כשהוא התעורר לאחר יומיים הוא אמר: "שלושים 
שנה של 'עבודה' לא שווים יום אחד שלא הנחתי תפילין". הרבי 
אמר שזה נכון, אבל כדי להרגיש את זה צריך שלושים שנה של 

'עבודה'... זה המבחן – קבלת עול זה כשיהודי מרגיש. 

ראש  את  לנו  היה   – מיוחד  חודש  עכשיו  עלינו  עבר 
השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. 
עם מה אנחנו נשארים ביד, מה עלינו לקחת מכל החגים האלה? 

קבלת עול! יש לנו בעל הבית.

יש קבלת עול של ראש השנה. המלכנו את הקדוש ברוך הוא 
שעשינו  שמה  לחשוב  אסור  הכל.  לא  זה  אבל  למלך,  עלינו 
בראש השנה היה רק קבלת עול. לפני הרבה שנים שאל 
לא  "תגיד,  מונטיפיורי:  הגביר משה  מישהו את 
קשה להיות יהודי?" והוא ענה לו, "כן, זה קשה – אבל 
קשה יותר לא להיות יהודי". אולי לפעמים קצת קשה לשמור 
תורה ומצוות, אבל יותר קשה להיות בלי יעד בחיים. כי ליהודי 
יש תכלית וכיוון, יש לשם מה לחיות. אבל אם חיים ללא יעד, 
אז עוברת עוד שנה ועוד שנה והכל זה רק בינתיים... לאן רוצים 
להגיע? במצב הזה בנפש נוצר קושי עצום, ולכן מחפשים כל 
הזמן תאוות. קשה לחיות, אין בשביל מה, אז מנסים להפיג את 

הריקנות עם כל מיני דברים.

עם  להישאר  אפשר  מונטיפיורי  של  מהתשובה 
בגלל שאין  רק  יהודי  עלול לחשוב שאני  מישהו  מר.  טעם 
לי ברירה טובה יותר... אבל לא כתוב בשום מקום שכך צריכה 
יש  השנה  שבראש  אמת  שלנו.  ליהדות  לחיים,  הגישה  להיות 
מרירות מסוימת בעבודת ה', יש דמעות. אבל זו מרירות מכך 
שעד עכשיו לא היתה לי קבלת עול, לא הרגשתי! אדם צריך 
לבכות במר נפשו על שאיבד את הרגישות, על שהאנטנה שלו 
יותר  שנה  לנו  שתהיה  כדי  ולא  בוכים  לכן  לקלוט,  הפסיקה 
טובה. המרירות היא על הטעם הטוב שאיבדנו ואנחנו מבקשים 

להחזיר לחיינו, אנחנו רוצים לחזור לחיים יהודיים מלאים.

הפסוק אומר "חדוות ה' היא מעוזכם" – אם אתה 
שמח מכך שאתה ליד מלך, אין לך בעיות. "אם 
אתה חושב עלי, אני חושב עליך". אחר כך היה לנו 
את יום כיפור, ושם ברור למה היתה לנו קבלת עול. קרה משהו 
ביום  להרגיש  קל  יותר  בתשובה,  עליו  ולחזור  לתקן  שצריך 

כיפור. 

אפילו בשמחת תורה יש קבלת עול, אלא שהפעם היא נובעת 
משמחה על שאני עומד להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. זו 
אין  אז   – בורא  שיש  האמת  את  מכיר  אתה  אם  באמת.  הכרה 
לך שום ספק. אפילו שכל גשמי רואה שיש מישהו שעשה את 
הכל,  של  "בוס"  איזה  שיש  רואים  שסביבנו.  הזה  העולם  כל 
והאושר הכי גדול זה להיות קשור אליו. בתורה הוא גילה את 
וזו  אליו,  קשורים  להיות  ואיך  אותו  לעבוד  איך  שלנו,  היעד 
השמחה בתורה. בראש השנה וביום הכיפורים אנחנו מתרכזים 
במה שהיה חסר עד עכשיו, ובשמחת תורה אנחנו שמחים על 
של  לחיים  אותנו  שיביא  הישיר  בנתיב  מתייצבים  שאנחנו  כך 
יכולים להיות שמחים למרות שאנחנו רק  דביקות בה'. אנחנו 
שהרגישות  בטוחים  להיות  מתחילים  אנחנו  הדרך,  בתחילת 

חזרה לפעול.



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

 מה היה לפני
   שה' ברא את העולם?

רבותינו אומרים "במופלא ממך אל תדרוש". הסיבה 
אינה מפני שיש איזה סוד שאם נדע אותו נקבל אוצר 
שלא מגיע לנו, אלא מפני שמערכת המושגים שלנו 

אינה מסוגלת להכיל את המופלא מאיתנו. 

האמירה "מה היה לפני שנברא העולם" מניחה זמן 
והוויה לפני שנברא העולם, ויש כאן טעות בהבנת 
המושגים. בריאת העולם היא ראשית ההויה והזמן 
המוכרים לנו. ואת מה שאינו תחת זמן ומקום, אין 

לנו כלים להבין.

לנו כלים אמוניים שדבוקים במי  יש  זאת,  יחד עם 
שלפני  חז"ל  אומרים  שעליו  גדר,  מכל  שלמעלה 
הכוונה  בלבד".  ושמו  "הוא  היה  העולם  שנברא 
פנה  ידה  שעל  וחסדו,  טובו  למידת  היא  ב"שמו" 
להיטיב  בשביל  עולם  לברוא  הוא  ברוך  הקדוש 

לבריותיו.

יש לי חבר שהתחיל לצאת עם 
חברה. איך אני גורם לו לעזוב 

אותה?
עניין  זה  עליהם  ולהשפיע  אחרים  אנשים  לחנך 
שהם  בשעה  וביחוד  מאוד  עדין  מאוד,  מורכב 
תפוסים בכל לבם ונפשם בעניין שהם עסוקים בו. 

חזק  הוא  ובחורה  בחור  בין  הקשר  כלל  בדרך 
נעצמות  העיניים  הזמן  ובאותו  מאוד,  ומרגש 
אם  טוב  תחשוב  מלשמוע.  נאטמות  והאוזנים 
יכולה  היתה  דרך  איזו  במקומו,  אתה  היית 

להשפיע עליך והאם בכלל היתה דרך כזו. 

דבר  לומר  שלא  מצווה  שלעתים  אמרו  חז"ל 
שאינו נשמע. אם זהו המצב אז עדיף רק ללמוד 
ובטהרה,  בקדושה  אתו  ולהתחזק  תורה  אתו 
ובעזרת ה' "המאור שבה מחזירו למוטב", ומעט 

מן האור יפקח את עיניו ללכת בדרכים ישרות.

 איך קונים
      אהבת תורה?

תורה  אוהבי  חכמים  תלמידי  הרבה  בדורנו  יש 
שהכרת פניהם בשעת הלימוד מבטאת את היותם 
מדושני עונג ממתיקות התורה. וכשנדבקים בהם, 

נדבקים גם באהבתם את התורה. 

על  ועמוקים  רבים  ספרים  נכתבו  לכך,  בנוסף 
מעלת התורה וטוב טעמה, וכשרוצים לפתח בנו 
אהבה הכלל ש"אין אדם לומד אלא ממקום שלבו 
מישהו  לחפש  כדאי  מתמיד.  יותר  נכון  חפץ" 
ומעוררים  לבנו  את  פותחים  שדבריו  מרבותינו 
אותו, להעמיק בדבריו ולשנן אותם הלוך וחזור. 

ודבר אחרון – כשאדם עוסק בנושאים בהם לבו 
חפץ והוא לומד ומעמיק בתורה לפי ערכו, אחרי 
המעשים נמשכים הלבבות והוא מגיע לאהבתה.
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