
במשרה  לפרנסתו  העובד 
מלאה יכול לזכות ולעבוד גם 
את ה' במשרה מלאה. עבודת 
לתחומים  מתפרסת  שלו  ה' 
מי  להם  זוכה  שאין  נוספים, 
בקודש  ונמצא  תורה  שלומד 
את  שמחלק  מי  או  היום  כל 
ועובד  היום  חצי  ולומד  יומו 

במשרה חלקית.
היום  כל  תורה  הלומדים  אלו  של  ה'  עבודת 
בקדושה,  בתורה  לגדול  בדרך  מתמקדת 
ואילו  החולין.  מחיי  מכוון  ובניתוק  בטהרה 
הוא עומד ומכניס את עבודת ה' לחיי המעשה 
בתחילת  שואלים  עליה  להתמודדות  ונכנס 
שפירושו  באמונה"?  ונתת  "נשאת  הדין: 
ותרמית  גזל  שום  בעסקו  יימצא  שלא 
הרבות  בהלכות  חלילה  יכשל  שלא  וכן 

במצוות שבין אדם לחברו.
גם לימוד התורה שלו הוא מיוחד במינו. 
מלאכתו  תהיה  שלא  להתאמץ  צריך  הוא 
ומשמעות  קבע.  ותורתו  עראי  אלא  עיקר 
ראוי  זמן  למצוא  ראשית,  כפולה:  הדבר 
ללימוד תורה רציני אל מול הרצון לנוח מעמל 
והנפשי  הגופני  מהלחץ  ולהשתחרר  יומו 

שהוא נמצא בו בעבודה.
ידיעה  מתוך  זאת  לעשות  עליו  לכך,  בנוסף 
ותחושה פנימית עמוקה שזה העיקר בחייו של 
יהודי. וגם אם זמנו המוקדש ללימוד תורה 
את  נושא  הוא  הזמן  אותו  אל  מועט,  הוא 
נפשו כל היום. הוא מצפה לכך כפי שכל 
החשובים  לדברים  ומחכה  מצפה  אדם 
זה  כך,  עשה  אם  באמת.  לו  והיקרים 
מאוד,  הרבה  ושכרו  בידו  יעלה  וזה 
הממעיט  ואחד  המרבה  אחד  שכן 

ובלבד שיכוון לבו לשמים.
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עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

להגיע  תנסה  אל  תברח!  אל 
בלי  אידאלי  כביכול  למצב 

האלה,  הדברים  הפרעות. 
להם  קוראים  שאנחנו 
איתותים  הם  הפרעות, 
מה' יתברך שאם נפרש 
יכולים  נכון,  אותם 

לקרב אותנו אליו.

זכרונם  חכמינו  לנו  גילו  "כבר 
גשמיים,  דברים  שבכל  לברכה, 
ובכל לשונות העכו"ם, יכול למצוא 
ל"ג(.  מוהר"ן  )ליקוטי  אלוקות״  בהם 
רבי נחמן אומר שאפילו מי שעוסק 
ירודים,  במסחר עם האנשים הכי 
לא  כאחד,  ולא־יהודים  יהודים 
יכול לומר שאי אפשר לעבוד את 
ה' יתברך מחמת הגשמיות שהוא 

שרוי בה.

את  למצוא  היא  שלנו  העבודה 
במקומות  דווקא  האלוקות 
שבהם נראה שה' יתברך מסתתר. 
ההייטק  שבעולם  ספק  אין 
נסתר.  הוא  והממותג,  הממוזג 
כאן מגיעה עבודת ה' שלנו. איך 
אמשוך ואגלה את הקדושה בתוך 
באותה  ממשיך  הוא  החול?  ימי 
אתה  ומשם  ״...  ואומר:  התורה 
יתברך,  בו  עצמך  את  לדבק  יכול 

זאת  שלמה".  בתשובה  אליו  ולשוב 
ולבקש  להתפלל   - ה״משם״  עבודת 

הרחוק  דווקא מהמקום  יתברך  ה'  את 
במקומות  מלכותו  את  לגלות  וכך 

הנידחים ביותר. 

 - לרגע  לעצור  עליי  בעבודה?  לי  קשה 
ריבונו של עולם תעזור לי. אני לא יכול לבד. 

תזכיר לי שאתה קיים, שאתה פה, שאני רוצה 
את  מאירה  כשקדושה  ואז,  אליך.  קשור  להיות 

החול, עבודת ה' מתגלה כמשרה המלאה באמת.     

נקודת  כי  עולה,  מנימת השאלה 
במשרה  "תעסוקה  המוצא 
מלאה" היא גורם מפריע בעבודת 
את  לפתור  נותר  רק  וכעת  ה', 

הקונפליקט בין השניים.

עבודה  יש  שליהודי  העובדה 
ברכת  זו  הרי  כשרה,  ופרנסה 
עבודה  יש  וכשליהודי  שמים. 
במשרה מלאה, זו ברכת שמים כפולה ומכופלת 
שיש להודות לה' על כך באופן של "פינו מלא 
נצא  אם  עבודה?(.  אין  אנשים  )לכמה  שירה" 
בקלות שהעבודה  להבין  ניתן  זו,  מנקודת מבט 
מן  אדרבה,  ה'.  בעבודת  להפריע  יכולה  אינה 
משמים,  שניתן  הזה  המקום  את  לנצל  הראוי 
ולהפוך גם אותו ככלי להשלמת כוונת הבריאה 

"לעשות לה' דירה בתחתונים".

שהתקרבו  אלו  את  עודד  מליובאוויטש  הרבי 
עיסוקם  את  להזניח  שלא  ומצוות,  תורה  לחיי 
והזמר  לצייר  ימשיך  הצייר  אדרבה.  הישן, 
יהיה  שהכל  אלא  אנשים,  לב  לשמח  ימשיך 
מכוון לקדושה. השלמות נמצאת כשרותמים את 

עבודת היום־יום לעבודת ה' וממזגים אותן.

עשה כאן קדושה. אם הנך עובד במשרה מלאה, 
קח  בהם.  ולמד  קודש  ספרי  לעבודה  אתך  קח 
בקשר  עמך  הבאים  את  וזכה  תפילין  זוג  עמך 
הדסק,  על  צדקה  קופת  הנח  תפילין.  בהנחת 
תורני,  ברעיון  צוות  ישיבת  כל  לפתוח  הקפד 

וכהנה רבות.

דווקא  היא  ממך  הנדרשת  ה'  אמר שעבודת  מי 
במקום  דווקא  היא  אולי  המדרש,  בבית 

עבודתך?!

צדק"  ה"צמח  אדמו"ר  כי  לזכור  כדאי  ולסיום, 
אפילו  בפרנסה,  ליהודי  "כשעוזרים  אמר: 
קטנה  )מטבע  קופיקות  שבעים  בלהרוויח 
היכלות  שערי  כל  אזי  עגלים,  במסחר  ברוסיה( 

העליונים פתוחים לפניו".

תזכיר לי שאתה פה
רן ובר 

העבודה מסייעת לעבודהמחבר "סוד הנקודה הטובה"
ר' מנחם זיגלבוים 

סופר ומאמן אישי

ובלבד שיכוון ליבו
הרב שלמה שפר

רב אוניברסיטת בר אילן

אסון קוראים לזה. החלטת הרמטכ"ל 
< הרב צבי ישראל   טאו

< רב גדוד  8717  

< בלעדייך הייתי טובע
< לא עזבתי עם תום נעוריי  

שירים מקסימים ב'קרוב אליכם' 11 39

גם כשעובדים במשרה מלאה?איך מצליחים לעבוד את ה׳ שאלה:

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

ובמחירים שלא יחזרו
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430 דונם 
שטחים ירוקים 

מגוון 
פתרונות דיור

קהילה דתית 
איכותית 

מודל 
'הסכם גג' 

ליווי משפטי 
ומקצועי 

נהנים מכוח 
של קבוצה

* פתוח לכלל הציבור

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

אטרקטיביים.

שבוע אחרון למחירי המבצע!

*המחירים הנקובים הינם לדירות סטנדרט בלבד ומוגבלים למעבירי הון עצמי עד 21 לינואר למנינם.

 מגבעות אשורנו
קרוב אליך יוצא לטיול גבעות



| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

הלכתי ברחוב וקבצן ביקש ממני עשרה 
שקלים. איך אדע למי לתת 

צדקה באמת ומי סתם 
מתחזה?

במצווה  להרבות  ראוי  לדעת.  יכולים  לא  נחנו  א
"עניים  להגדרה  שעונים  עניים  ולחפש  זו  דולה  ג
ידו  לקפוץ  לאדם  אל  זאת  עם  יחד  אך  גונים",  ה
וייתן סכום פעוט למי שאינו בטוח לגביו. אין צורך 
להרגיש  צורך  ואין  כך,  לשם  גדול  כסף  פרוט  ל

מחויבות מפני שיצא מפיו סכום מסוים.

ביוזמתו,  צדקה  לתת  לשאוף  צריך  אדם  כלל,  ב
"עניי  הכלל  ועל־פי  נותן  הוא  למי  יודע  שהוא  כ
לאנשים  צדקה  לתת  מעלה  יש  קודמים".  ירך  ע

ישרים, כאשר תלמידי חכמים קודמים לאחרים. 

צדקה,  במצוות  לעסוק  הרבה  הזקן  אדמו"ר  ה
בתלמוד  המוזכרת  "מצווה"  שסתם  הוסיף  ו
שזוכה  מי  אשרי  לצדקה.  מתייחסת  ירושלמי,  ה
לקיימה בשמחה וזוכה לתת במאור פנים ולהעלות 

חיוך על פניו של האביון.

 מה כדאי לעשות
      בימי השובבי"ם?

השבוע  פרשות  של  תיבות  ראשי  הם  ובבי"ם  ש
משמות ועד משפטים. יש שייחדו את השבועות 
האלו לתשובה בכלל ולתשובה על קדושת הברית 
יש  שובבים".  בנים  "שובו  לדבר,  ורמז  פרט.  ב
לא  רבות  ובקהילות  בכך,  נהגו  שלא  רבותינו  מ
נהגו בכך. רוב הפוסקים אינם מזכירים את העניין, 
ובנוסף, קיים החשש שייחוד זמן לנושא הזה יביא 
תתאה,  יראה  מתוך  שנובעת  ולתשובה  מתח  ל
ה'  בעבודת  לשמחה  נזק  מכך  לצאת  שעלול  ד  ע

ולתשובה מאהבה.  

זאת,  עושים  הנושא  את  מלהדגיש  נמנעים  ה
ולא  החושך  את  ימעט  האור  ריבוי  שדווקא  די  כ
העיסוק המרובה בתחומים שמצריכים התמודדות 
אלו  רבים,  בעניינים  כמו  טומאה.  עם  מושכת  מ
כדאי  אופן  בכל  אך  חיים,  אלוקים  דברי  אלו  ו
דרכי  מכל  נעלית  שמחה  מתוך  שתשובה  זכור  ל

התשובה האחרות. 

אני מאמין בה' במישור 
השכלי אבל לא ברגש. 

מה אפשר לעשות?
של  החוש  היא  רגש.  ואינה  שכל  אינה  מונה  א
למקור  חותם  בה  והנשמה, שיש  החיים  שורשי 
האלוקי שממנו הגענו. ואמנם, האמונה מתפשטת 

גם לכלי השכל וגם לכלי הרגש. 

מלבד מצוות האמונה, יש מצווה לאהוב את ה' 
ולירא ממנו, ועל־ידי האהבה והיראה האדם דבק 
בה'. חז"ל ממשילים מצווה שנעשית ללא אהבה 
ויראה לעוף ללא כנפיים. הכנפיים שמעלות את 

המצווה מעלה מעלה הן האהבה והיראה. 

אהבה  לקניית  דרכים  מצויות  רבותינו  דברי  ב
ויראה, וגם דביקות בעובדי ה' שאהבתם ויראתם 
בוערת בקרבם, יכולה להדליק את לבבנו. באופן 
אישי, ההדרכה שמעוררת אותי לאהבת ה' יותר 

מכל היא פרק מ"ה בספר התניא. מוזמן לקרוא.

"אשרי יושבי ביתך" הוא המזמור העיקרי בפסוקי 
דזמרה. ההלכה אומרת שגם במצב בו אדם 'אנוס' 
לדלג על חלק מהמזמורים, עליו לומר את 'אשרי', 
ושאם לא כיוון בפסוק "פותח את ידך" עליו לשוב 
ולאמרו בכוונה. השבוע נעסוק בחלקו השני של 
המזמור על פי אחד הביאורים של האדמו"ר הזקן:

אין נו"ן, יש סמ"ך
פסוק  לה  שאין  היחידה  האות  היא  נו"ן  ות  א
רצה  לא  המלך  שדוד  אומרים  חז"ל  "אשרי".  ב
לא  "נפלה  נפילה,  על  מרמזת  היא  כי  הזכירה  ל
תוסיף קום בתולת ישראל". בפסוק הפותח בסמ"ך 

מדבר דוד המלך על סמיכת הנופלים והקמתם.

מילים  שחסרות  כאילו  מובן,  באמת  לא  ה  ז
מילים  או  האותיות  בשאר  הפותחות  ליליות  ש
חיוביות הפותחות בנו"ן; מה עם "הנוי והנצח לחי 
עולמים", ומה קרה במזמורים אחרים הבנויים על 

האל"ף בי"ת, בהם מקומה של הנו"ן לא נפקד?

החסידות מסבירה שזה בדיוק העניין, הנפילה היא 
לכלול במזמור, אבל  רצה  נושא שדוד המלך  כן 
דוד לא רצה להזכירה  אותנו,  בשביל לא להפיל 
הפסוקים  לאחר  בלבד.  ברמז  אלא  פורשות  מ
המרוממים מתחילת המזמור, מתייחס דוד המלך 
לנפילה. עם ישראל וכנסת ישראל בגלות, והקדוש 

ברוך הוא בחסדו סומך נופלים.

"סומך ה' לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים"
הנופלים  את  גם  הנופל,  את  ומרים  סומך   ' ה
בגשמיות וגם את הנופלים ברוחניות. גם את עם 
ישראל ככלל וגם כל יהודי בפרט. נפילה היא דבר 
הדבר  כולו.  הגוף  ואיתן  נופלות  הרגליים  שה,  ק

הראשון הוא להרים את הנופלים.

עדיין  שהרגליים  אלו  הכפופים,  את  יש  נוסף,  ב
ליפול.  מטים  וגופם  ראשם  אבל  אותם  וחבות  ס
והוא  ממש"  ממעל  אלו־ה  "חלק  הינו  הודי  י
ולכן ה' לא מסתפק בכך  לא אמור להיות כפוף, 

שנעמוד על הרגליים והוא זוקף את הכפופים.

את  להם  נותן  ואתה  ישברו,  אליך  כל  עיני  "
אכלם בעתו"

ה'  אל  ומׂשברים  מייחלים  והכפופים  נופלים  ה
שיאיר ויתגלה, שתהיה "החזרת פנים בפנים" ולא 
רק  יהיה  רצונם  כי  לנפילה,  אפשרות  כלל  היה  ת

אליו יתברך!

ומהי העת )"בעתו"( בה ממלא ה' את הבקשה? 

שבכל  התפילה  שעת  וגם  טובים,  וימים  בתות  ש
יום, אז ביכולת כל אדם להתרומם מהעולם הזה 

ו"להפנות רצונו אל ההיפוך ממש". אז:

"פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון"
הקדוש ברוך הוא פותח את כל הסתימות ומשחרר 
משביע  וברוחניות,  בגשמיות  האוצרות,  כל  ת  א
אותנו בלחם ובפרנסה ומשביע אותנו ברצון אליו 

יתברך.

זהו הפסוק העיקרי שבמזמור הנכבד,  ופירושים 
נסתפק  הסוד.  על־פי  עליו  נכתבו  ועמוקים  רבים 
ברמז קל: בכל יד חמש אצבעות, ופתיחת הידיים 
היא השפעה של הקדוש ברוך הוא אלינו בכל עשר 

הספירות.

"צדיק ה' בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו"
להתקשר  הרצון  היסוד.  לספירת  רומז  צדיק"  "
בינו  דרכים  לפתוח הרבה  לו,  ולהשפיע  לתחתון 
מצדיקותו,  יותר  עוד  וחסידותו,  העולמות.  בין  ל
להגיע ל"כל מעשיו" ממש, גם למקומות הנמוכים 
ביותר של עולם העשיה שלא הולכים ב"דרכיו", 

ולהאיר גם אותם.

יקראוהו  אשר  לכל  קוראיו,  לכל  ה'  קרוב  "
באמת"

לצעקתנו,  כתגובה  אלינו  מתגלה  שה'  חרי  א
לו  לקרוא  להמשיך  היא  מאיתנו  שלו  דרישה  ה
אלא  רגעיות  בהתפרצויות  להסתפק  לא  אמת!  ב
אמת  "אין  וקבועה,  מתמשכת  בקריאה  העמיק  ל
תורתו  לימוד  של  הארוכה  בדרך  תורה",  לא  א
ה' שעל־ידי  אל  הקריאה  וגם  במצוותיו.  ודקדוק 
באמת,  להיות  צריכה  עצמה  היא  התורה,  ימוד  ל

מתוך שפלות וביטול.

 זעקת האדם
ותשובת ה'
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בצבא  גם  ולדחוק  הראשית  הרבנות  את  לדחוק  ניסיון  היום  יש   
)שם  האורתודוכסים  הרבנים  את  לכופף  הראשית,  הרבנות  ת  א
הפוליטית  למערכת  באגרות(  הרב  שכותב  כמו  מוצלח,  א  ל
הרבה  אתם.  ולתיאום  שלהם  ולהסכמה  לווטו  הצבאית,  ו
כסף מושקע בזה, ולדאבוננו ראשי הצבא עוסקים בזה, גם 

הרמטכ"ל וגם ראש אכ"א באופן קשה ביותר.

יש פה מלחמה נוראה ופחד נורא מההשפעה של הקודש 
הרפורמיים  הכוחות  איחוד  על־ידי  "להציל"  צריך  ו
ובלבד  הנוצרים,  ואפילו  הקונסרבטיביים  הזרמים  ו
"להציל", שלא תהיה פה מדינת הלכה ועם ישראל לא 

יחזור לצורתו.

רוצים להכניס במקום הרבנים הצבאיים אנשים רפורמים 
וקונסרבטיבים. יש לזה מימון גדול וזה יותר זול, וממילא 
לצבא יהיה יותר כסף שיהיה פנוי לרכש. זה קורה בהשפעת 

הקרן החדשה שרוצים בעוכרינו ולהחריבנו.

אנחנו נמצאים במאבק. הגאולה מתקדמת כל הזמן, אבל גם דרך 
משברים, מלחמות וירידות. יש פה מלחמת תרבות, אני חושב שצריך 
וזה בכלל  זה, מכיוון שזה הופך להיות צרה גדולה  להגיד ולפרסם את 
לגייר  צריכים  לא  הם  הצבא:  לראשי  נתן  והעם  שהציבור  המנדט  א  ל
גיורים, לא להחליט אם ילמדו תורה בדרך הקונסרבטיבים או הרפורמים. 
לשמור  הוא  הצבא  תפקיד  שלהם,  התחום  לא  וזה  תורה  למדו  לא  ם  ה
רבנים  ולהכניס  בהדרכה,  עוסקים  וכשהם  אויבנו.  מול  הביטחון  ל  ע

רפורמים בתוכנו, על זה צריך למסור את הנפש. זה ממש 

חנוכה. זו מלחמה נגד השפעות זרות של חושך. הם 
ושותים  מאוד  מתקבלים  שלנו  שהדברים  רגישים  מ
אנחנו  זה. מצד העם,  רב מפני  להם פחד  ויש  אותם בצמא, 
קרובים מאוד לנהירה גדולה אל הקודש, ואילו מצד ההנהגה, השמאל 
תופס עמדות מפתח ראשיות ומתחיל להיות יותר ויותר אגרסיבי; כופה 
בצורה  הזה, ממש  לדבר  יסכימו  לא  ומאיים לפטר את הרבנים אם הם 
"להבדיל את הקודש מהחול". מה שכותב   - דברים  זה שני  אז  וראה.  נ
הרב באגרות, זה ממש הנחייה לדורנו! יש עוד הרבה להבדיל את הקודש 

מהחול, כי יש טשטוש עצום בציבור היקר הזה, הדתי 

בידיים  נופל  הוא  סרוגות'.  'כיפות  הלאומי, שנקרא 
ונמחק ומאבד את צורתו בגלל שהוא  של השמאל, 
חושב שבזה ימזג את הקודש והחול. להיפך. הקודש 
של  בתהליך  שאנחנו  לדעת  הזה,  המצב  את  להכיר  צריך  תחלל.  מ
בירור, המצב הרוחני של האומה הולך ומתברר והכל צומח, אבל גם דרך 

המשברים ודרך הסיבוכים. ועכשיו אנחנו במשבר סבוך.  

אני יועבר לראש אכ"א.הותר לפרסום כי תחום תודעה יהודית שלום לכל הרבנים הצבאיים! כזו,  בעת  לכתוב  מה  יודע  ינני  לציבור מרגיש צער מאוד גדול על כך שנכשלנו.א להסביר  הצלחנו  לא  כי  כשלנו  הזה. נ המאבק  חשיבות  את  דתי־לאומי  לא ה בכנסת  הציבור  נבחרי  גם  כך  מתוך  מסרו את נפשם כדי להצליח. עיתון הארץ ו
הרבנות ניצח. מחיל  היהודית  הזהות  הסברת  עקרה  הוא אדם הצבאית. מעתה הוא הפך לחיל לוגיסטיקה דתי.נ והמרצים  על התכנים התורניים  מי שיפקח  הסליחות להגיע לשטחי הכינוס ויודרו מההשבעות בכותל )כפי שהיה בהוראות חילוני, יהיו פחות שיעורי תורה והרצאות לחיילי צה"ל, רבנים לא יורשו מעתה  סיורי  של  דינם  יהיה  מה  יודע  אינני  אכ"א(.  מקציני  שטח  קונסרבטיבים באלול ומבצע 'בעקבות מכבים' בחנוכה.ב רפורמיים,  רבנים  כתף,  אל  כתף  ישרתו  עתה  יהיה מ הסדר  בליל  גם  אכ"א.  בשם  משותף  חיל  תחת  אורתודוקסים  הישראלי, דברי התורה של עלון 'דקת קריאה'. ויעל הס וקצח"ר ימשיכו לשלוח אפשר לבחור רב כפי השקפתך. אג'נדות של שמאל ונצרות יכנסו בתוך ו השנה  ממעגל  כחלק  אדחא'  אל  ו'עיד  גוד'  'נובי  על  גרות  ישראל א ממורשת  לחלק  יהפכו  ישמעאל  ועקידת  הפנימיסטית  שתי  היהודית־עליה יחונכו כל חייל וחיילת בצה"ל. אולי יחליטו שלא רק רב־סרן צריך ו הזהות  את  שיגבש  כדי  טירון  כל  גם  אלא  לכנסייה  היכנס  במשך להכין את עצמנו טוב יותר.אני לא בא לייאש חלילה, סוף הקודש לנצח. אך במאבק הבא נצטרך ותכנס שם לצערי גם טומאה.לא הצלחנו להפריד את הקודש מהחול ומעתה הם ישמשו בערבוביה ישראלית שלו לפי הנרטיב התרבותי. ל בנושא  שעסק  שיש,  אבי  הרב  המאבק  לראש  גדול  כח  ישר  בברכה, איתי אסמן, רב גדוד 8717, )במיל'(והזהות היהודית והתורה יגדלו בעם, בצה"ל ובמדינה.פעלו את פעולתם לטובה ושום דבר לא נאבד, בע"ה במאבק הבא ננצח חודש רצוף, וניהל מערכה שלמה נגד עיתון הארץ כמעט לבדו. הדברים י
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בקצב הזה יישאר מקום רק בפארק!

אזלו רוב הדירות

טירוף המכירות בפרויקט 'חריש על הפארק' נמשך!נפתח לשיווק!

  הפרויקט הדתי היחיד לשיווק בחריש

הרבה מושכים בחוטים השקיעו אנרגיות וכסף 
עד  ופוליטיקאים,  תקשורת  אנשי  הפעילו  ו
שהשבוע החליט הרמטכ"ל להעביר את מדור 
לידי  יהודית' מתוך הרבנות הצבאית  'תודעה 
אכ"א. הם לא עשו את זה סתם. מאות שיעורי 
יהדות שבועיים ייסגרו מידית. רפורמים יחליפו 
רבנים, ורוח הנכאים של הקרן החדשה תחליף 
את הרעננות והקדושה שהצליח מדור 'תודעה 

יהודית' להפיץ בעשר שנות פעילותו

 יש פה

 מלחמת
 תרבות! 
לי הרב צבי ישראל טאו שליט"א
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זה קרה לא מזמן. נסעתי עם בעלי ברכב, ובהשגחה פרטית 
דתי  זמר  והתראיין  ישראל'  'גלי  לרשת  מכוון  היה  רדיו  ה
שהוציא דיסק חדש בשם "יהלום". השדרן מראיין את הזמר 
ואז מכריז שעכשיו יושמע שיר הנושא של הדיסק "יהלום". 
השיר מתחיל להתנגן. שיר מקסים, שמדבר על כך שכל יום 
הוא כמו יהלום, בדיוק על אותו רעיון של השיר שלי "יהלום" 
היום,  הוא  היום  הוא  "היום  שנים:  עשר  לפני  כתבתי  ש
הבנתי לפתע פתאום, היום לו ציפיתי שנות אור. אני אפסיק 
לפחד ולבלום ואעז לעשות ולנשום, אלטש את היום שיאיר 
כיהלום...". שיר מספר שתיים בדיסק שזכיתי להוציא לפני 

פחות משנתיים.

לא הצלחתי. הצלחתי
אני מקשיבה לשיר ועולה בי תחושה לא טובה. מנמיכה קצת 
מבואס:  בקול  לו  ואומרת  בעלי  על  מסתכלת  הווליום,  ת  א
"איזה קטע שאת השיר החדש הזה, שרק יצא, שומעים ברדיו 
המון אנשים, ואילו השיר שלי חיכה שנים. ניסיתי למכור אותו 
לזמרים אחרים ולא הצלחתי ולבסוף הקלטתי אותו ועכשיו 
לאישה".  מאישה  להופעה,  מהופעה  לאט,  לאט  נחשף  וא  ה

הרגשתי לרגע קטן החמצה גדולה.

את  למכור  שניסיתי  השנים  שבמשך  לי  מיד הזכיר  עלי  ב
בעצמי,  לשיר  אפילו  חלמתי  לא  אחרים  לזמרים  שירים  ה
והקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול, לא אפשר לזה לקרות. כמה 
שהקליטו  זמרים  כמה  גם  והיו  ומתן,  במשא  הייתי  עמים  פ
הפועל  אל  יצא  לא  דבר  שום  איכשהו  אבל  שלי,  ירים  ש
והשירים נשארו במגירה. מה שנראה לי אז כמו קללה, הפך 
לברכה גדולה. זה מה שאילץ אותי לבסוף למצוא את האומץ 
ואת הזמרת שבי ולשיר את שיַרי בעצמי. גם הדיסק יצא רק 
כפתרון לנשים בקהל שרצו לשמוע את שירי ולא יכלו למצוא 
אותם ביוטיוב וברדיו, בלית ברירה הוצאתי דיסק. כמה ברכה, 
אושר ושמחה נגרמו לי ולנשים רבות בזכות גבולות ההלכה, 
בזכות הקשיים וחוסר ההצלחה. "לכל אחד יש את השליחות 
שלו, ציפי", הוסיף בעלי ואמר "אחד צריך להגיע למספר גדול 
של אנשים והאחר, לגעת עמוק בלבבות ספורים". השיר כבר 

כמעט הסתיים ואני הגבהתי את הווליום בחזרה. 

לא מונחת בקופסה
הזאת  החזקה  האמונה  את  שכחתי  איך  התביישתי,  רגע  ל
שמלווה אותי יום יום, מאיפה בכלל באה תחושת ההחמצה? 
מה אני יודעת על אותו זמר ועל הדרך שעשה עד שהגיע לאן 
שהגיע, ואיפה התודה לה' על המקום שבו אני נמצאת? כל־
כך הרבה אנשים חולמים ומתפללים שהעולם ייהנה מהיצירה 

שלהם ותפילתם טרם נענתה...

ואז נזכרתי בציטוט נפלא מראיון שקראתי פעם עם המשוררת 
זלדה ז"ל: "יש מי שחושב כי אם האדם הוא דתי, הרי אמונתו 
מונחת בקופסה. ואין מבינים כי יום יום צריך המאמין לחדש 

את אמונתו"..

לחדש את האמונה
 ציפי קולטניוק

איפה אריאל מכללת?

זאבי ששון קם בעונג שבת ואמר: "יש לי סיפור מדהים. אני בטוח 
לחלוטין  אמתי  הוא  אבל  אמתי,  שהוא  להאמין  קשה  לכם  יהיה  ש

ובאמת זכיתי לשמירה משמיים".

"הגעתי לתאילנד לפני כחודש, נחתתי בבנגקוק ומיד המשכתי בטיסה 
לצ'אנגמיי, שם התעכבתי כמה שעות והייתי אמור להמשיך באוטובוס 
לפאיי שבצפון. לפני שעליתי לאוטובוס הלכתי לצ'יינג' ופרטתי שטר 
של מאה דולר, הבנקאית נתנה לי מעטפה די עבה אך לא ייחסתי לכך 
חשיבות. רק כשהתיישבתי באוטובוס הוצאתי את המעטפה והתחלתי 
באט  אלף  וחמישים  מאה  לי  נתנה  שהיא  גיליתי  לתדהמתי  ספור.  ל

)שווה ערך לחמשת אלפים דולר!(. 

"הייתי המום ולא ידעתי 
לעשות.  עלי  מה  דיוק  ב
מטיילים  אלתי  ש
איתי  שהיו  שראלים  י
חלקם  אוטובוס,  ב
"הרווחת!  לי  מרו  א
וחלקם  ותהנה",  טייל  ת
כדאי  שלא  לי  מרו  א
את  ושאחזיר  הסתבך,  ל
הכסף בהקדם. החלטתי 
לפאיי  שאגיע  ברגע  ש
את  להחזיר  דרך  מצא  א
הכסף. עברו כמה דקות 
ופתאום עוצר האוטובוס 

בצד. שוטרים עולים לאוטובוס ומבקשים מכולם לרדת ולהראות להם 
תעודות מזהות. אני יורד בחשש גדול, מראה לשוטר את הדרכון והוא 
מורה לי לעבור. שאלתי את השוטר מה מחפשים, והשוטר אמר לי 
שתייר שדד סכום גדול של כסף מאחד הצ'יינג'ים בצ'אנגמיי. נבהלתי 

מאוד ולא ידעתי מה לעשות. 

מיד כשהגעתי לפאיי חיפשתי את מספר הטלפון של הבנק, צלצלתי 
ואמרתי שנתנו לי בטעות סכום כסף גדול מדי. הם ביקשו שאשאר 
במלון שבו אני נמצא ותוך כמה שעות תגיע אלי הבנקאית לקחת את 
הכסף. חמש דקות אחר כך הגיע שוטר ונעמד לשמור עלי, הבנקאית 
רווחה. היא  וספרה את הכסף באנחת  אכן הגיעה אחרי כמה שעות 
הסבירה לי שאם לא היתה מוצאת אותי היא הייתה צריכה לשלם את 
הכסף מכיסה, והסכום שווה למשכורת של שנתיים! היא גם אמרה 
לי שמשום מה הקלידה במחשב שנתתי לה חמשת אלפים דולר, והיה 

כתוב לה כמה באטים לתת לי.

"עדיין לא הצלחתי להבין איך זה שעצרו אותנו בדרך ובדקו לי את 
הדרכון ומשום מה לא עצרו אותי. סביר להניח שאם היו עוצרים אותי, 
היו מאשימים אותי בגניבה וכל הסבריי לא היו מועילים. אבל כשהיא 
הראתה לי את הטופס שמלאה בדלפק, הבנתי את גודל הנס שקרה לי 
ועד כמה ה' שמר עלי. הצגתי לה תעודת סטודנט של מכללת אריאל, 
והיא כתבה שם פרטי "אריאל", שם משפחה "מכללת"... לכן, השוטר 
שעצר את האוטובוס חיפש את השם 'אריאל מכללת' ובזכות זה לא 

נעצרתי".

אני  לו שעכשיו  לספר  תורי  הגיע  ואז  לספר בהתרגשות,  סיים  זאבי 
וסיפר  בצ'אנגמיי  השליח  אלי  צלצל  שבועות  כמה  לפני  בין.  מ
שהמשטרה הגיעה לבית חב"ד וחיפשה בחור בשם "אריאל מכללת". 
הוא לא הבין מה זה השם הזה, ואמרתי לו שכנראה השוטר לא הגה 

את השם בצורה נכונה...

שאלתי את השוטר מה 
מחפשים, והשוטר אמר 

לי שתייר שדד סכום 
גדול של כסף מאחד 
הצ'יינג'ים בצ'אנגמיי, 

נבהלתי מאוד ולא ידעתי 
מה לעשות

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |

tsipora1@gmail.com



| הרב יונתן זקס |

בא
  הילד הרוחני

המחבר האמריקני ברוס פיילר פרסם לאחרונה 
המשפחות  של  'הסודות  ושמו  עיוני  ב־מכר  ר
המשתמש  מרתק  ספר  זהו  מאושרות'.  ה
במחקרים מתחומי הניהול, כגון טיפוח צוותים, 
פתרון בעיות ויישוב סכסוכים, ומציע ליישם את 
תובנותיהם גם בין כותלי הבית – באופן שיסייע 
הנותנת  מלוכדת  ליחידה  להיעשות  משפחה  ל

מקום לצמיחה אישית של הפרט.

משמיע  הוא  הספר  בסוף  הכול,  ככלות  ולם  א
שיש  ביותר  החשוב  "הדבר  מפתיעה:  ענה  ט
הדבר  הוא  משפחתכם  למען  לעשות  ידכם  ב
חזק".  משפחתי  סיפור  לפתח  מכולם:  פשוט  ה
הוא מצטט מחקר שנעשה באוניברסיטת אמורי, 
סיפור  את  יותר  מכירים  שילדים  ככל  על־פיו  ו
משפחתם "כך מתחזקת תחושת השליטה שלהם 
והערכתם  גֵדלה,  העצמית  הערכתם  חייהם,  ב

כלפי תפקודם המשפחתי משתפרת".

ר ילדים לדָבר שהינו גדול  סיפור משפחתי מַחּבֵ
מהם. הוא עוזר להם להבין איך הם משתלבים 
הוא  נולדו.  שהם  לפני  עוד  שהתקיים  עולם  ב
נותן להם נקודת־זינוק של זהות. כל אלה נעשים 
הילדים.  של  העצמי  לביטחונם  בסיס  תוָרם  ב
בזכותם יכול הילד לומר: הנה אני; זהו הסיפור 
שאני חלק ממנו; אלה הם השורשים שמהם אני 

צומח מעלה־מעלה. 

העם  את  מכין  ה',  מצוות  על־פי  רבנו,  שה  מ
על  באוזניהם  נואם  איננו  הוא  חירותו.  ל
החירות, על המסע המפרך או על היעד, הארץ 
הילדים:  על  מדבר  הוא  לאבותינו.  הובטחה  ש
"והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבדה הזאת 

ההוא  ביום  לבנך  "והגדת  כם? ואמרתם...";  ל
ישאלך בנך מחר לאמר מה  כי  "והיה  לאמר"; 

זאת?".

משה מדבר לא על מחר, אלא על העתיד הרחוק. 
הוא איננו חוגג את רגע השחרור, אלא מבקש 
להבטיח ששחרור זה ייחרת בזיכרונו של העם 
את  ינחיל  דור  שכל  רוצה  הוא  הימים.  קץ  ד  ע
שההורים  רוצה  הוא  שאחריו.  לדור  סיפור  ה
הישראלים יהיו מחנכים, ושילדי ישראל ישמרו 
על העבר למען העתיד. אך לא רק לכך התכוון 
משה. הוא רצה שנַלמד את ילדינו דבר מסוים: 
סיפור. הוא רצה שנעזור לילדינו להבין מי הם, 
ומה  לאומה  אבותיהם  נעשו  איך  באו,  אין  מ
היו הרגעים המכוננים שעיצבו את חייהם ואת 
חלומותיהם. הוא רצה שניתן לילדינו זהות על־
ואת  לזיכרון,  ההיסטוריה  את  שנהפוך  כך  די  י
נבחרו  לא  הזיכרון לתחושת אחריות. היהודים 
נבחרו  הם  אינטלקטואלים;  של  אומה  היות  ל
להיות שחקנים בדרמה של גאולה, ַעם שאלוקים 
באמצעות  ָלעולם  ברכה  להביא  אותו  זמין  מ

אוַרח חיים ובאמצעות קידוש החיים.

זה זמן רב שאנו נוטים להזניח את היסוד הרוחני 
אחרים  כרבים  כמונו   – בחינוך  הזה  עמוק  ה
של  החדש  ספרה  עוסק  בכך  המערבי.  עולם  ב
פרופסור ליסה מילר 'הילד הרוחני'; ספר שהוא 
תזכורת חשובה לאמת נשכחת. ספרה אינו עוסק 
ביהדות, ולאו דווקא בדת בכלל, אלא בחשיבותו 

של עידוד הרוחניות אצל הילד במשפחה. 

ילדים הם רוחניים בטבעם. הם משתאים לנוכח 
גודלו של העולם ותוהים על מקומנו בו. ילדים 

המבנה  ואת  וטקסים,  שירים  סיפורים,  והבים  א
הבין־ ליחסים  ַלזמן,  מקנים  שהללו  הצורה  ו
ספקנים  כן,  אמנם  המוסריים.  ולחיים  ישיים  א
ולהציגה  הדת  על  ללגלג  נוהגים  אתאיסטים  ו
מחזק  רק  הדבר  אך  ילדותית;  כתפיסת־מציאות 
את מסקנתנו שהסתכלותו של הילד על המציאות 
ואינטואיטיבי.  אינסטינקטיבי  באופן  דתית  יא  ה
ה"ילדותית"  המציאות  תפיסת  את  מהילד  חו  ק
הזו – הגחיכו בעיניו את האמונה, גרשו מחייו את 
לימודיים  להישגים  רק  אותו  ַהמריצו  טקסים,  ה
ולהצלחה חיצונית – ושללתם ממנו כמה מאבות־

המזון של רווחתו הרגשית והנפשית. 

ילדים  משכנעות.  מחקריות  ראיות  מציגה  ילר  מ
הגדלים בבתים שהרוחניות היא חלק מן האווירה 
בסמים,  לשימוש  לדיכאון,  פחות  נוטים  הם  ב
כגון  סיכונים  עתירת  ולהתנהגות  תוקפנות  ל
של  בחוסנו  חלק  יש  לרוחניות  פיזית.  סתכנות  ה
ובריפויו.  והנפשית  הגופנית  בבריאותו  ילד,  ה
בגיל ההתבגרות, גיל של חיפוש פעיל אחר זהות 
יש  וכאשר  מרכזי.  ממד  היא  הרוחניות  תכלית,  ו
גדול,  לדבר־מה  זיקה  של  בין־דורית  ותפות  ש
נחטא  לא  אדיר.  פנימי  חוסן  הילד  אצל  מתחשל 
למציאות אם נאמר שהיחסים בין ההורים לילדים 
משקפים, בייחוד ביהדות, את היחסים בין אלוקים 

לבינינו.

המסע הארוך אל החירות, רומזת פרשתנו, אינו 
רק עניין של היסטוריה ופוליטיקה, ודאי לא רק 
סדרה של ניסים. הוא כרוך ביחסים שבין הורים 
בהנחלת  בסיפור־סיפורים,  עובר  הוא  ילדים.  ו
הסיפור הלאומי מדור לדור. הוא מסע אל הרגשת 
מאתנו  דורש  הוא  בחיינו.  אלוקים  של  וכחותו  נ
גב, לפליאה, להכרת תודה,  לפנות בחיינו מקום לׂשֶ
לענווה, לאמפתיה, לאהבה, לסליחה ולחמלה – 
והטקס, השיר והתפילה עוזרים לנו לעשות זאת. 
על־ידי כך אנו מקנים לילדינו ביטחון עצמי, אמון 
של  ותחושה  השתייכות  זהות,  גם  כמו  תקווה,  ו

התהלכות טבעית בעולם. 

נולדת  התקווה  במשפחה.  מתחילה  אמונה  ה
בבית.

 המדור בחסות  פתרונות סינון התוכן המובילים בעולם
להורדת האפליקציה חפשו נטספרק בגוגל  מוסדות חינוך צרו קשר עם אריאל – 050-6555913

זהו עצם העניין!
אני לומד בישיבת הסדר. בשיעור שלי הקימו קבוצת ווטסאפ שבה מעבירים את המקורות לשיעורים 
וגם תכנים תורניים שונים. בזמן האחרון יש גם כמה חבר'ה שמוסיפים הערות אישיות לגבי תלמידים 
צריך  אני  אחד  מצד  הקבוצה.  מחברי  חלק  על־ידי  שנאמרים  דברים  על  אישיות  ותגובות  חרים  א
את החומרים שנמצאים שם ומצד שני חלק מההערות פוגעות בחלק מהתלמידים. האם אני יכול 

להמשיך להשתמש בקבוצה הזו?

תשובה - ככלל ההשתתפות בקבוצות ווטסאפ צריכה עיון גדול ובדיקה אם ואיך משמשים בהן. לא 
לגמרי הבנתי מדוע אי־אפשר פשוט לתלות את דפי המקורות כמקובל – על לוח בבית המדרש. בכל 
מקרה, חשוב להדגיש שכשדברים המופיעים בקבוצה נוגעים גם בלשון הרע – בוודאי שאין הצדקה 
להיות בקבוצה הזו גם אם כותרתה היא למידת תכנים תורניים - שהרי זה בבחינת "טובל ושרץ 
בידו". הייתי מציע לך להעלות את הנושא לדיון בקבוצה ולבקש למקד את הקבוצה לנושא שלשמה 
נוצרה. אם המשתתפים ימשיכו בהתנהלות שאתה מתאר – הייתי מציע לך לשלוח הודעה בקבוצה, 
שאתה נאלץ לעזוב את הקבוצה עקב השימוש הלא ראוי בה ופשוט לעזוב. אני בטוח שהדבר יגרום 

לשינוי בהתנהלות ואם לא... לפחות שכרך לא ייצא בהפסדך.

לשאלות, הערות והארות yoelpickholtz@gmail.comהרב יואל פיקהולץ 
 להורדת האפליקציה

 חפשו נטספרק מובייל 
 בגוגל פליי 
 או היכנסו ל:

www.netsparkmobile.com
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אביאל הלוי

מעצבת את האיורים ומנפישה אותם. 

לשלל  מדובבים  השונים  סרטונים  ה
סיפורי  כגון  בנושאים  ועוסקים  פות  ש
ופרשת  מדרשים  ישראל,  חגי  דיקים,  צ
השבוע – וגולת הכותרת: סדרת סרטונים 
ומשעשע,  חמים  בהומור  תובלים  מ
מרכזיים  מושגים  של  שיטתי  ביאור  ל
דורון  עם  הריאיון  לקראת  התניא.  ספר  ב
ולצפות  בית,  שיעורי  לעשות  חלטתי  ה
ילדיי.  עם  יחד  סרטונים  שניים־שלושה  ב
עד  ונהנו  למסך  מרותקים  היו  כמובן  ם  ה
הגג, אך לקח לי דקות ארוכות להבין כי מי 
שצוחק בקול ואומר שוב ושוב "נו, רק עוד 

סרטון אחד ודי", הוא בעצם אני. 

"זה דבר מדהים לעבוד עם האשה. 
על  ביחד,  היום,  כל  עובדים  נחנו  א
שולחן אחד קטן ושני כסאות", מספר 

במרכז  ליהדות  כמרצה  עובד  שגם  ורון  ד
'אסנט' בצפת. "הסלון שלנו הוא בעצם האולפן 
מקולות  חלק  הם  והילדים  יחד  גם  הסטודיו  ו
וזה  הרקע והדיבוב. זה ממש פרויקט משפחתי 

פשוט כייפי". 

הבלתי־מתוכננת  הצלילה  בעצם  רואה  ורון  ד
מופלאה.  פרטית  השגחה  המיוחד,  פרויקט  ל
"תמיד הייתי קשור לתחום של משחק – הייתה 
כסטנדאפיסט,  הופעתי  שבה  קצרה  תקופה  י  ל
ההופעות האלה היו כנראה גרועות למדי", הוא 
מחייך, "אבל הן נתנו לי הרבה רקע של כתיבה, 
מאוד  הרבה  וגם  קהל  מול  עמידה  יכולת  ל  ש
ופוטושופ  בגרפיקה  קורס  לקחה  אשתי  חוק.  צ
ומאז שנינו מתקדמים בעניין – וממשיכים ללמוד 

ולהתמקצע". 

שולחן הסלון בביתם 
של דורון ויעל הגי הפך 
בשנה האחרונה לסטודיו 
פורה. יצאו ממנו עשרות 
סרטוני אנימציה מתוקים 
המדובבים בשלל שפות, 
על פרקי התניא, סיפורי 
צדיקים ומועדי ישראל

במשפחה  נולד  עצמו  וא  ה
חילונית בנווה מונוסון ועבר את 

מה  עם  הרגיל,  הישראלי  מסלול  ה
ומצוות. אחרי  כ'אנטי חזק' לתורה  שהוא מגדיר 
שירות צבאי רצוף ניסים בדרום לבנון משהו אצלו 
עלי.  שמר  שמישהו  בפשטות  "הבנתי  שתנה.  ה
לתרץ  או  להתווכח  להתעלם,  אפשרי  בלתי  יה  ה
את זה. לקח לי עוד כמה שנים וטיול ארוך בדרום 
אמריקה שכלל עבודה באוניה של שיט־תענוגות. 
שם גם נחשפתי לגילויי אנטישמיות מצד אנשים 
שאיתם עבדתי – כדי שאתקדם לשלב הבא: להבין 
ולהתחיל בחיי תורה  ייעוד מיוחד  שיש ליהודים 

ומצוות". 

ראיתי "כל  פעם  שאי  בר  ד
עכשיו  חוזר   – עשיתי  ו
שלו.  האמיתי  אופן  ב
צופה  הייתי  שבהן  ארוכות  שעות  אותן  ל  כ
חוזר עכשיו  – הכל  כדורגל  ובמשחקי  בסרטים 
אל הקדושה וזה כיף לא נורמלי", מחייך דורון 
הסרטונים  פרויקט  מאחורי  העומד   )38( גי  ה
החסידי "פני מלך". דורון ואשתו יעל, זוג חסידי 
בצפת,  כיום  המתגוררים  תשובה  בעלי  ב"ד  ח
מתפרנסים מעסק של הפקת סרטוני תדמית. לצד 
האחרונה  בשנה  הפיקו  הם  המשפחתי  ביזנס  ה
ברוח  )אנימציה(  הנפשה  סרטוני  עשרות  ם  ג
החסידות, המופצים באינטרנט ובווטסאפ. דורון 
שהתברך בקול חזק וצחוק משוחרר אחראי על 
ויעל  והחיקויים,  הקולות  ושלל  תסריטאות  ה
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עם חזרתו ארצה החל דורון בלימודי תואר ביחסים 
את  לסובב  החליט  יותר  ומאוחר  ינלאומיים  ב
ההגה ולעבור ללימודי אמנות. במסגרת הלימודים 
נחשף לסיפור עקידת יצחק כפי שהשתקף באמנות 
לשחוט  אבא שבא  הזה של  "הסיפור  הקלאסית. 
דורון.  נזכר  אותי",  הרגיז  מאוד  שלו,  הבן  ת  א
וכך   – לעומק  הזה  העניין  את  ללמוד  החלטתי  "

התחלתי ללמוד תורה באופן רציני".

יעל, ילידת בלגיה, הגיעה ארצה כדי לשרת בצה"ל 
וכשחזרה לבלגיה התגלגלה לבית חב"ד בבריסל 
שם הכירה זוג ישראלי שהגיע לשליחות במקום. 
אחרי תהליך התחזקות היא החליטה לחזור ארצה, 

פה הכירה את דורון והם החליטו להתחתן. 

אל תעוף מהרכבת
ומדובב  מתורגם  מהסרטונים  אחד  כל  מעט  כ
צרפתית,  רוסית,  לאנגלית,  גם  מידי  אופן  ב
ספרדית ופורטוגזית. את הדיבוב תורמים ידידים 
חב"ד  שליחי  כולל   – העולם  רחבי  מ
חלק  ונוטלים  הסרטונים  על  נדלקו  ש
הם  שבה  לקהילה  המיועדת  הפקה  ב
מיוחד  סרטון  על  מספר  דורון  ועלים.  פ
שהפיק על שבע מצוות בני נח, שזכה באופן 
מיוחד גם לדיבוב בערבית. "קיבלנו תגובות 
מהרבה אנשים, החל מברזיל ועד למצרים", הוא 
יודע  אולי  אתה   – המדיה  של  הכח  "זה  וחק.  צ
ייגמר.  זה  איך  יודע  לא  אבל  מתחיל,  זה  יפה  א
יש סיפור על האר"י הקדוש שישן בצהרי השבת 
חולם  שהוא  ראו  ותלמידיו  בלק,  פרשת  ל  ש
משהו מיוחד. כשהוא התעורר ביקשו התלמידים 
השיב:  והאר"י  בחלום,  ראה  מה  להם  יספר  ש
שנה  שמונים  במשך  לכם  אספר  אם  אפילו  '
שלמות לא אצליח להסביר מה שראיתי'. כלומר, 
מה שמועבר בכל־כך הרבה מילים, יכול להיקלט 

בתמונה אחת ובסרטון אחד". 

פשוט  הוויזואלי  בעולם  שיש  והזמינות  "הקצב 
כובשים את האנשים. כולם שמים לב לכך שבדור 
שלנו אנשים קוראים פחות ופחות וצופים יותר 
ויותר. זה לא רק קלקול", הוא משוכנע. "העניין 
והדור שלנו,   – ראיית אלוקות  של המשיח הוא 
רוצה לשמוע  לא  גאולה, באמת  דור של  שהוא 

אלא יותר לראות ולחוות". 

להסביר  אפשר  בעצם  איך  אותו  שואל  שאני  כ
פרק בתניא באמצעות סרטון, דורון חושב מעט. 
בצורה  הדברים  את  לחיות  זה  הראשון  התנאי  "
ניגש לעשות סרט אני לומד  אישית. לפני שאני 
את הנושא או המושג לעומק ומנסה כמה שיותר 
פרטית מופלאה  ואז בהשגחה   – אליו  להתחבר 
ה' מוריד לי משל מתאים שמאפשר 'להוריד' את 
הדברים. אתן לך דוגמה מסרטון שאנחנו עובדים 
י"ב  בפרק  "כתוב  אומר.  הוא  עכשיו",  ליו  ע
ולא  חטא  שלא  כזה  אחד  הוא  ש'בינוני'  תניא  ב
מסבירים  איך  הראש  את  שברתי  לעולם.  חטא  י
דבר כזה, ופתאום 'נפל' לי שזה כמו רכבת הרים. 
יש מישהו שעולה לרכבת הרים, חוגר את עצמו 
בחגורת הבטיחות ולעולם הוא לא יסיר אותה – 
אבל הוא עדיין עולה ויורד. הרשע שהוא בעצם 
משוגע – מוריד מעליו את החגורה, וכך הוא יכול 

לעוף מהרכבת". 

הגיע זמן הראייה 
אחד הסרטונים שהכי מצאו חן בעיניי, הוא כזה 
הממחיש את הסברו של בעל התניא על ההבדל 
הרעיון  מאהבה.  לתשובה  מיראה  תשובה  ין  ב
מוצג כשידור טלוויזיוני על תחרות ספורטיבית 
לקפיצה לגובה בלב איצטדיון הומה אדם, הזוכה 
לפרשנות הדוקה, מרגשת ומצחיקה של מומחה 

בשם 'פרופסור תשובה'. 

באמצעות  וחסידות  יהדות  הפצת  של  הרעיון  "
סרטונים, שואף לקחת את כל היופי והחן שיש 
דורון.  מסביר  החוצה",  אותו  ולהוציא  תורה  ב
"סנגורם של ישראל, רבי לוי־יצחק מברדיטשוב, 

של  'ריבונו  ישראל:  עם  על  זכות  פעם  ימד  ל
עולם', הוא אמר, 'אם היית שם את כל התאוות 
אבל  בסדר.  אז   – בחוץ  שם  התורה  ואת  ספר  ב
את כל התאוות שמת בחוץ – ואת התורה שמת 
מתוך  בטענות...'.  אלינו  תבוא  אל  אז  ספר,  ב
אותה הבנה יצאנו לשליחות הזאת. כולם זועקים 
על האינטרנט שמקלקל את הנוער. יש לנו נוער 
את  יותר  צריך  פשוט  הוא  אבל  וקדוש,  דהים  מ
אין  ואם  הדור,  של  עניינו  זה  כי  הראייה,  ניין  ע
את זה מספיק בצד הקדושה – הוא הולך ומחפש 
להפיק  הוא  שלנו  החלום  ההופכי.  בצד  ברים  ד
והלכה,  חומש  בתורה:  חלק  כל  על  רטונים  ס
רמב"ם וחסידות", הוא מתלהב. "התורה מציעה 
כל מה  והתחדשות.  יצירתיות  כל־כך הרבה  לנו 

שחסר זה כסף. כיסופים יש לנו בשפע". 

"כולם זועקים על 
האינטרנט שמקלקל 

את הנוער. יש לנו נוער 
מדהים וקדוש, אבל הוא 

פשוט צריך יותר את עניין 
הראייה, כי זה עניינו של 

הדור"



פרשת בא

פרשה זו מלאה תהפוכות. ה' מחזק את 
לב פרעה שלא ישמע לדברי משה, "למען 

רבות מופתיי בארץ מצרים". ובעוד ה' 
פוסח על בתי בני ישראל, "והייתה צעקה 

גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמהו לא 
נהיתה".

פרעה קורא למשה ולאהרן: "קומו! צאו 
מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו 
עבדו את ה' כדברכם". ובהמשך: "ותחזק 

מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, 
כי אמרו כולנו מתים". ומסיים: "ויהי 

בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות ה' מארץ 
מצרים".

| ברוך נחשון |

אמנות חסידית
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את  היטב  לך  להגדיר  מאוד  חשוב  הזקן  אדמו"ר  ל
רף  לעצמך  תציב  אל  באשליות.  תחיה  אל  משימה:  ה
שגדול עליך. תדע שמדרגת הבינוני היא מידת כל אדם, 
תקדיש  אל  מעתה,  לחתור.  ראוי  הפסגה שאליה  היא  ו
את האנרגיה שלך לרדיפה אחרי חלומות רחוקים שלא 
בידיך להגשימם, אלא תפנה את כל העוצמות שעומדות 
לרשותך – בגוף ובנפש – ליעדים שבאפשרותך להשיגם.

מרע  "סור  אחד:  במשפט  מתומצתים  הללו  יעדים  ה
ועשה טוב בפועל ממש" – במעשה, בדיבור ובמחשבה. 
אינני  וחדה:  פשוטה  היא  שמאחוריהם  מוטיבציה  ה
צדיק, אך אני מוכן לעשות הכול כדי שלא אהיה רשע! 
משמעותה  הנזכרים,  היעדים  מן  סטייה  כל  עוון,  ל  כ
פירוד מאלוהים. לא. והכוח, מניין? לא מסגולה מיוחדת 
או ממדרגה עליונה, אלא ממה שיש לכל ישראל – אהבה 

מסותרת, טבעית.

במבט ראשון נראה לנו שאם זה הכול, זה לא הרבה. מהי 
לעומת האהבה  נולד אתה,  אהבה מסותרת שכל אחד 
הבוערת של הצדיקים? אבל זו טעות. אהבה מסותרת 
היא הכור הגרעיני שיש בכל נפש אלוהית. היא הכוח 
שגורם ליהודים חסרי כל רקע של לימוד או קיום מצוות 
למסור את הנפש על קידוש ה'. בהמשך הספר )בעיקר 
לרתום  איך  לנו  יראה  עוד  הזקן  אדמו"ר  כ"ה(  פרק  ב
בניסיונות  עמידה  לטובת  הזו  הנוראה  העוצמה  ת  א

יומיומיים. בפרק הזה הוא רומז לכך בקצרה בלבד.

נוותר על שום  מאידך, חשוב לאדמו"ר הזקן גם שלא 
חלום. הנפש האלוהית נכספת להגיע רחוק ככל שתוכל, 
אנחנו באמת רוצים להיות צדיקים. לכן, מצד אחד הוא 
רוב  עבור  לחיקוי  מודל  אינו  גמור  לנו שצדיק  מבהיר 
ככל בני האדם, ושנוכחותו בעולם היא יותר מתנה וזכות 
מאשר אתגר מעשי; ומצד שני הוא תובע מאתנו לייחד 
זמן קבוע שבו נעסוק בחלום בלבד. זמן שבו נחיה את 
זמן שבו  מוגבלים בכבלי המצוי.  להיות  הרצוי, מבלי 
נשתדל להפוך את הרע למציאות מאוסה בעינינו, ואת 

גדולת ה' ואהבתו למציאות קרובה ומענגת עבורנו.

שתי שבועות הושבעה נשמתנו בטרם ירדה לעולם־הזה: 
"תהי צדיק ואל תהי רשע". רוב הזמן אנחנו מתאמצים 
ידינו  את  נמשוך  לא  אך  השנייה,  השבועה  את  קיים  ל
גם מהראשונה. נכון, אין בנו הכוח לדאוג לקיומה, אך 
יש בנו היכולת והרצון לעשות ככל יכולתנו; ומה שלא 

נוכל – ה' גדול.

פרק יד

לא שוכחים את החלום

כלס
כלס,
,

ניאניא

אהבה מסותרת היא הכור הגרעיני 
שיש בכל נפש אלוהית. היא הכוח 
שגורם ליהודים חסרי כל רקע של 
לימוד או קיום מצוות למסור את 

הנפש על קידוש ה'



שעת אפלת הבריות
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אשוב אז לצלול בדמותך.

בעומקייך שאינם

פני טיפת פני התכלת

בין תקוות חסדייך הכמוסים

בשעת אפלת הבריות

אפגוש רחמייך

תפילות.

 ההשפעה האמיתית
של העולה המפורסם להר

מור עטר
אם יערך סקר שבו ישאל מיהו העולה המפורסם ביותר להר הבית 

ללא הבית מעליו, התשובה תהיה ככל הנראה אריאל שרון. אבל 
התשובה הנכונה, אברהם אבינו, נשמעת רחוקה מדי. 

בעולמו של אברהם היתה "עבודת א־ל" מעוותת של הקרבת קרבנות 
אדם. כיום "הקרבת" קרבנות אדם הפכה נפוצה יותר בעולמנו, 

"הקרבת" הרוצחים המתאבדים וקרבנותיהם. אבל אברהם נדרש 
לעיקר, והוא לקשור את העם היהודי של אז, יצחק, לא־ל כקרבן - 

ולהוריד אותו חי משם. ההר ללא הבית הוא בעצם מקום הקשירה של 
עם ישראל לה'.

פרשת הקשירה העצומה הזו מראה שעליה להר ראשיתה בהתמסרות 
לאלוקים ואחר כך ב"מיסוד" הקשר איתו בצורה של בית על ההר. 

אבל איפה אנחנו  מונחים בתהליך הזה?

זכינו לחזור להר, אך שוב ללא הבית מעליו. מעשה האבות מול 
ה', איפה אתה כסימן  ממשי לבנים? הראה את עצמך בשיח על 

אופיה היהודי של המדינה. כולנו רוצים לעלות חזרה למקום היראה  
והאהבה. ובקרוב.

ַנְפִשׁי חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך 
יקותיאל טאוב

שקוע בעיסוקי השבוע,
אני מתנחם בזיכרונך,

וצובר כוחות כדי להמשיך הלאה,
עד שאפגוש אותך.

בלעדייך הייתי טובע בשגרתיות של הימים,
ונוכחותך ממלאת אותי בכוחות, ברוח, ובמשמעות

ששאר דברים לא ישוו בה.
אורך וניחוחותייך מנחמות ומחדשות אותי,

בעונג ואושר שייחודית לך.
כל כולך הוא רק קדושה ורוממות סוחפת,

שעוטפת כל אחד שרק זוכה להכירך.
בזכותך יש לי הזדמנות להיות עם אבא,

לדבר איתו, לשיר איתו, ופשוט להיות בקרבתו.
וכל פעם שמגיע זמנך ללכת,

שאני רואה את השמש שוקעת ואיתו גם פרידתך,
אני מרגיש הרגשה של מתוק ומר,

על השעות היקרות שחלפו כה מהר,

ועל השבוע שמתיחלה,

שבו רק אחכה לשובך.
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25/01/16 | ט"ו בשבט | שני
זאפה - ירושלים | 21:30
אורח מיוחד: יונתן רזאל

בחיבור מרגש של האחים על במה אחת

כשאהרן
ידידיהפגש את

מידת סדום 
בת -אל סולומון

 סדום מצטיירת בדמיוני כעיר מלאה בגזל, רוע ואנשים מזיקים. לכן מפתיע לקרוא במשנה: "כל האומר שלי שלי ושלך שלך 
זו מידה בינונית, ויש האומרים מידת סדום" )אבות ה', י'(. רגע - מה?

הייתי מצפה שמידת סדום תהיה "האומר שלי שלי, וגם שלך שלי"- אדם כזה שמצפה לקחת מהאחר, ולא לתת כלום משלו. 
מידת "שלי שלי, ושלך שלך", נראית בעולם המערבי היום, די הגיונית.

אך זו בדיוק הבעיה!

מידת סדום בעצם אומרת: אני אתעסק בשלי - עם יתרונותיי וחסרונותיי, ואתה - תתעסק בשלך. אל תבקש ממני כלום, ואני 
לא אבקש ממך. אין צורך להיפגש ולדבר. כל אדם חי בבועה שלו, במסך שלו, במשרד שלו. לבד. אך עולם כזה - לא יכול 
להתפתח ולהתקדם! לכולנו ישנם חסרונות, והמקור להשלמתם הוא דווקא בחברה. דרך המפגש עם האחר - אני מוצאת בו מה 
שחסר לי, הוא מוצא בי - מה שחסר לו, ואנו משלימים זה את זה. "בורא נפשות רבות וחסרונם" - לכל נפש חסרון, אך - "על 
כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי"- לצד החיסרון, הקב"ה ברא גם בריה אחרת שאמורה למלא את החיסרון הזה. צריך 

רק להרים את העיניים מהמסך, ולהיפגש באמת - לתת ולקבל.
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את העולם! 

|  הרב שבתי סלבטיצקי  |
שליח חב"ד באנטוורפן

 הרצון
יכבוש

הרבי  הכריז  חוק!"  פורע  "אני 
לחלוטין  נמס  והסנאטור  בבכי, 
אבא  את  הילדים  כשגילו   >>>
שוכב בקבר עם בקבוק יין בפה, 
הם התייאשו ממנו <<< תסכולים 
מרובים נובעים מחוסר הצלחה 
לא  וחלש.  רפה  מרצון  שנובעת 
צריך לסמן מטרות חדשות אלא 
האדיר  המנוע  את  להניע  רק 
שמסוגל להוביל אותנו לכל יעד 

שנרצה

הרבה אנשים אומרים – "אני רוצה להיות טוב", ובכל זאת, לא תמיד 
זה הולך. אנחנו באמת רוצים להשתפר, אז למה כל־כך מסובך להגיע 

לזה?

אבא של משפחה אחת היה מכור לאלכוהול. למרות מחאותיהם 
על  גדולים  סכומים  בקביעות  מוציא  היה  הוא  הבית,  בני  של 
שתייה חריפה. פעם נגמר לו הכסף, אך זה לא עצר אותו. הוא הוציא 
את כל החסכונות שלו מהבנק והשתמש בהם לממן את הקניות שלו. 
ראו שאבא  נגמרו, הוא מכר את הרהיטים. הילדים  כשגם החסכונות 
הם  העניין.  על  פיקוד  לקחת  והחליטו  אותם...  גם  ימכור  מעט  עוד 
חשבו על מעשה קצת קיצוני, אבל קיוו שהוא יושיע את אביהם ואת 

כל המשפחה ולכן החליטו ללכת על זה. 

הם הזמינו את האבא לסעודה משפחתית משובחת ביותר, ערכו שולחן 
חגיגי עם הרבה יין איכותי, ודאגו שהוא ישתה מהכל. כשהאב השיכור 
נרדם מרוב יין הם לקחו אותו לבית הקברות, חפרו בור באדמה והכניסו 
קבור  עצמו  את  וימצא  יתעורר  הוא  שכאשר  חשבו  הם  לשם.  אותו 

באדמה, הוא יזדעזע מספיק בשביל שייעצר ויחשב מסלול מחדש... 

ממש באותם ימים הגיע לעיר סוחר יין מצליח. הוא ניסה והצליח 
להתחמק מתשלום המכס, אך חשש שהמשטרה בעקבותיו. בכל מקום 
היו פזורים מחסומי דרכים ושוטרים, ולכן החליט למצוא מקום מסתור 
הגיע  ולבסוף  וחשב,  יוכל להחביא את הסחורה המוברחת. חשב  בו 
בית  לחפש?  יעז  לא  איש  בו  ביותר,  הבטוח  המקום  מהו   – למסקנה 
הקברות! באמצע הלילה הגיע הסוחר לבדו אל בית הקברות החשוך. 
הלילה היה כה אפל, עד שאי אפשר היה לראות שום דבר. לפתע הוא 
הבחין בפתח באדמה, והחליט להניח בתוכו את כל הבקבוקים שהביא 
עימו. בבור הזה, כפי שניחשתם, שכב לא אחר מאשר אותו אב שיכור. 

עם זריחת החמה התעורר האב, אולם במקום להתעורר לתשובה, כפי 
ואז  בקבוק משקה משובח.   – וראה  לצדדים  הביט  הוא  בניו,  שציפו 
עוד אחד, עוד אחד ועוד אחד... "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". 
בשבח והודיה לבורא עולם הוא התחיל לשתות בקבוק אחרי בקבוק, 
ושכב כך בבור חצי מעולף. כשהילדים הגיעו בהמשך היום לראות מה 



קרה, הם לא האמינו למראה עיניהם. במקום למרר בבכי על מצבו, אבא שלהם 
שוכב מוקף בקבוקים ריקים מכל עבר ועוד אחד בפיו, מאושר מהחיים. הילדים 
ראו את המחזה והגיעו למסקנה שאין ברירה ואין עצה. נצטרך להשלים עם כך 

שאבא שלנו הוא שתיין.

זה לא סיפור כל־כך חינוכי, אבל ככה הוא מסתיים. כל אחד מבין שזה 
סיפור עם סוף לא טוב. איזו מין הדרכה זו לחיים – האם הוא בא ללמד 

אותנו איך להתייאש?
הסיפור הזה מוכיח ש"בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו". אם אתה 
רוצה להשתכר, ה' יתן לך. אם אתה רוצה לרדת מהדרך, תראה שגם בזה עוזרים 
לך מהשמיים. "הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים". זהו הכוח העצום של 
הרצון. והסיפור אומר: מה נקרא רצון? לא לשבת על הכסא ולרצות, לא לשכב 
במיטה ולדמיין. רצון זה להקריב, לשלם מחיר, להשקיע. השיכור הזה באמת 
השקיע במה שהוא רצה מכל הלב, לשתות - הוא מאוד רצה! וכשהרצון כל־כך 

חזק, יש כוח אפילו לצדדים השליליים. 

ברוך ה', יש לנו כלל: מרובה מידה טובה ממידת פורענות. אם לרצון שלילי 
שלנו יש כח כל־כך גדול, על אחת כמה וכמה שיש למידת הקדושה. אפשר 
להיות טוב, תלוי רק כמה נרצה את זה באמת. לרצון שלנו יש המון כוח, אך 
לא תמיד אנחנו יודעים להעריך אותו ולהשתמש בו. אם נמשיך לרצות, ולרצות 

באמת, נצליח.

שיכרות היא דבר מסוכן, כי היא משכיחה ממך את הרצון האמיתי שלך. לכן 
הנזיר שרוצה להתקדש מצווה לא לשתות מן היין, וגם הכהנים בבית המקדש 
צריכים להתרחק ממנו בזמן עבודתם. כשרוצים להתקדם, צריך לשים לב 
היקר  הדבר  הוא  הרצון  מטופשת.  בחוויה  אמיתי  רצון  מחליפים  שלא 
ביותר שיש לנו! הוא המנוע שגורם לנו לזוז, ככל שהוא עצמתי יותר – אנחנו 
מתקדמים יותר, וגם ה' יתברך מתנהג עימנו באותה מידה ודוחף אותנו לאותו 

כיוון אליו אנו משתוקקים.

הרבי מבובוב, רבי שלמה הלברשטם, ניצל בנס מהשואה, ולאחריה הוא 
נסע לאמריקה. כשהוא הגיע לשם הוא שמע שלהמון היהודים שנותרו 
במזרח אירופה אין כלום - לא אוכל, לא ביגוד ולא מחסה. מרוב מחסור, הם 
נכנסו לדיכאון, וחלק ממש רצו לאבד את חייהם. המון יהודים ביקשו להגר 
לאמריקה – ארץ השפע, אך לרוע המזל, האמריקאים לא הסכימו לקבל פליטים 
חסרי־כל שיפלו עליהם כמעמסה כלכלית. הדבר מאוד הפריע לרבי מבובוב, 
והוא חשב מה עליו לעשות. באותה תקופה, יושב ראש הועדה האחראית על 
ההגירה לאמריקה היה סנאטור יהודי בשם בלום, שהיה ידוע בתור שומר חוק 
גדול. כל מה שדיברו איתו לא עזר. "זה החוק, אסור להביא פליטים", אמר לכל 

הפונים אליו. 

בוושינגטון.  פגישה  איתו  לקבוע  מבובוב  הרבי  הצליח  מאמץ,  הרבה  אחרי 
הוא הגיע יום לפני הפגישה לעיר, אך לא היה לו איפה לישון. הוא נכנס לבית 
הכנסת וישן שם. תארו לעצמכם איך הוא הגיע מוקדם בבוקר לפגישה, וחיכה 
מחוץ למשרד של סנאטור בלום, בבגדים בלויים ושחוקים. הקצו לו רק חמש 
דקות לפגישה, ולאחר המתנה ארוכה הוא נכנס. הסנאטור אפילו לא הסתכל 

עליו. רק אחרי כמה דקות הוא הרים את הראש ושאל, "מי אתה"?
הרבי מבובוב, צדיק שלא נשארו לו חסידים, חשב לעצמו: אם אומר לו את 
האמת, הוא יזרוק אותי מכל המדרגות. מה אני אומר לו? אך הרצון העז שלו 
לעזור ליהודים עזר לו, נתן לו כוחות, ופיו התחיל לדבר מעצמו: "אני רוצה 
לומר לך שאני אדם פורע חוק". הסנאטור בלום מיד הרים את הראש בסקרנות. 
"אני בא ממקום שהחוק שלו קבע שאת כל היהודים צריך להכניס לאושוויץ. 
החוק אמר ששם צריך להעביד אותם עבודת פרך, וכשהם כבר לא יכולים יותר 
גם אומר שאסור לברוח משם, אסור  זורקים אותם למשרפות. החוק  לעבוד, 
להתחבא, אסור לקחת אוכל ואסור לעזור לאף אחד. באתי אליך כדי לשאול 
ארצות  יודע שהחוק של  אני  חוקים.  ולהפר  אלי  להצטרף  מוכן  אתה  גם  אם 
הברית אוסר להכניס פליטים. אבל אם החוק הזה גורם לאנשים למות, גורם 
שלאנשים לא יהיה עתיד ולילדים קטנים לגווע – זה חוק אכזרי שצריך להפר 
ופרץ בבכי. לאחר שנרגע, הרים הרבי מבובוב את העיניים  אותו". כך אמר, 
וראה שסנאטור בלום מביט בו. בלום קם מהכסא, לחץ לו את היד ואמר: "אני 
מצטרף אליך". ואכן אותו סנאטור ארגן ליהודים דרכונים, אסף כסף והפעיל 

לחץ כדי להכניס המוני יהודים לאמריקה. 

מה קרה פה? הרבי מבובוב כל־כך רצה לעזור ליהודים המסכנים, עד 
הצליח  שלו  הרצון  מכך,  פחות  ולא  הלב.  את  לו  פתח  הזה  שהרצון 
של  הרצון  את  ולכבוש  החשיבה  הרגלי  על  לגבור  בלום,  את  לסחוף 
הסנאטור להיות נאמן לחוקים ולכללים. זה נקרא רצון חזק! ואין דבר 

העומד בפני הרצון! לחיים לחיים!

 גבעת פורת יוסף 
אהבת ארץ הקודש

עשרות  פורחים  ושומרון  ביהודה  המבוססים  היישובים   לצד 
ותוססות  שמחות  קהילות  מתפתחות  בהם   – צעירים  יישובים 
חום  מלאת  ה'  עבודת  לצד  הארץ  לגאולת  עמוק  חיבור  המשלבות 
ושמחה. בשבועות הקרובים נערוך היכרות עם מקומות אלו, והשבוע 

עם גבעת 'פורת יוסף' שליד אלון מורה־שכם. 

של  במרחק  סקאלי,  יצחק  על־ידי  התשנ"ח  בשנת  הוקמה  החווה 
כארבע וחצי ק"מ מיישוב האם, ובשיפולי הר כביר הנשקף על פני 
בקעת הירדן. כיום מתגוררות במקום תשע משפחות ומספר רווקים. 
דיינות,  כולל  פועל  המקום  מאבני  שהוקם  המיוחד  הכנסת  בבית 
ובעמק שתחתיו מוריקים השדות, הסמוכים לדיר כבשים ענק. המגוון 
האנושי רחב ומיוחד: קבלני בניין לצד רועי צאן, אברכים ואקדמאים. 
ובעזרת הנשים ניתן למצוא עובדת סוציאלית, נשות חינוך ואחיות, 

עקרות בית ואמניות. 

 חוזרים לאוצרות
הרב דוד בנימין, רב הגבעה

ֵרא֙  ִיּקָ ֙י ָלְ֙ך  ּכִ ָמָמ֙ה  ׁשְ ָלְ֙ך עֹ֙וד ֲעזּוָב֙ה ּוְלַאְרֵצְך֙ לֹא־ֵיָאֵמ֙ר עֹוד֙  א־ֵיָאֵמר֙  לֹֽ
י־ִיְבַע֙ל  ֽ ּכִ ל:  ֵעֽ ּבָ ּתִ ְוַאְרֵצְ֙ך  ְ֙ך  ּבָ ה'  י־ָחֵפ֙ץ  ֽ ּכִ עּוָל֙ה  ּבְ ּוְלַאְרֵצְ֙ך  ֶחְפִצי־ָבּ֙ה 
ִיְך:  ֙יׂש ָעַלִ֙יְך ֱאלָֹהֽ ֙ה ָיׂשִ ּלָ ָנִ֙יְך ּוְמׂשֹ֙וׂש ָחָתן֙ ַעל־ּכַ תּוָל֙ה ִיְבָעלּ֙וְך ּבָ חּור֙ ּבְ ּבָ
ֲאָכל֙ ְלֹאְ֙יַבִ֙יְך  ָגֵנְ֙ך עֹ֙וד ַמֽ ן֙ ֶאת־ּדְ יִמינֹ֙ו ּוִבְזרֹ֙וַע ֻעּזֹ֙ו ִאם־ֶאּתֵ ֽ ֙ע ה' ּבִ ּבַ ... ִנׁשְ
ְללּ֙ו  ֙י ְמַאְסָפיו֙ יֹאְכֻל֙הּו ְוִהֽ ֹו: ּכִ ֙ר ָיַגַ֙עּתְ ּבֽ ְ֙ך ֲאׁשֶ ירֹוׁשֵ ֽ ּתּ֙ו ְבֵנֽי־ֵנָכר֙ ּתִ ְוִאם־ִיׁשְ

י.  ֽ ַחְצרֹ֙ות ָקְדׁשִ ֙הּו ּבְ ּתֻ ָצ֙יו ִיׁשְ ְמַקּבְ ֶאת־ה' ּוֽ

איננו  וכלה,  כחתן  ארצו  עם  ישראל  של  הנצחי,  הקמאי,  החיבור 
משתנה לעולם. החיבור הזה הוא המקור שלנו להתחדשות רוחנית 
וגשמית, כי בארץ ישראל אין דבר גשמי ריקן מקדושה. בעל 'טוב 
ישראל  ארץ  פירות  באכילת  כי  מסביר  האריז"ל,  הארץ', מתלמידי 

אין כל אחיזה לחיצונים.  

לגלות  בשביל  לוינה,  המפורסמת,  האגדה  לפי  שנסע,  יהודי  אותו 
את האוצר שנטמן מתחת לביתו, לא היה מגלה אותו אם לא היה 
נוסע לוינה. ההשתהות בגלות 'וינה' אלפיים שנה, נועדה כדי שנשוב 
לארצנו הקדושה ונגלה את אוצרותיה. עתה אנחנו מגלים ממש פה 

מתחת לאדמה, את האוצרות שלנו, אוצרותינו הפרטיים והכלליים.

החריש  על־ידי  מתוככי האדמה  יתברך  לה'  האמיתי שלנו  החיבור 
והקציר, בהורשה וירושה, ובחיבור עמוק של לימוד פנימיות התורה; 
של  בחיבור  דיינות;  לכולל  המשיק  ורעייתם  כבשים  גידול  על־ידי 
קהילה קדושה סביב עבודת ה', הוא החיבור השלם לדירה בתחתונים 
שאיווה לו למשכן. מתוך כך נזכה לקיים את מצוות ה' בהידור ללא 

ה'בדיעבד של וינה'. עבודת ה' באמת. שפת אמת תיכון לעד.

 מגבעות
אשורנו


