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אנו  בקדושה.  שורש  להם  כי  ונראה  בעולם,  נפוץ  טרנד  הם  נשים  מעגלי 
מתחדשות כלבנה, דינאמיות כמותה, ואף נושאות כמוה אופי מעגלי. נראה, כי 
אחד המקומות הראשונים בו ניתן לראות את הצוותא הוא במחול )במעגל...( 
הימים  הכיפורים.  וביום  באב  עשר  בחמישה  בכרמים,  ירושלים  בנות  של 
ה',  עבודת  של  ממד  במחול  שהיה  לומר  אותנו  מחייבים  האלו  הקדושים 
בגרסה נשית כמובן, וניתן ללמוד ממנו מספר תובנות לאופיין של חבורות 

נשים בעבודת ה'.

ראשית, יש כאן קריאת כיוון לעבודה שנעשית לא רק בלימוד שכלי אלא גם 
עם הגוף. אמנם, לטעמי, אם לא מתחילים 'חבורה' בלימוד תורה מן המקורות, 
עלולים להיתקע במקום בו כל אחת כבר נמצאת, מבלי לזוז הרבה... לעומת 
זאת, 'חבורה' שפותחת בלימוד, ולאחר מכן מנסה לחבר ולהשיב את הדברים 
אל הלב באמצעים מגוונים, כדיבור, כתיבה, יצירה, או תנועה, יכולה להוביל 

למקום פנימי אמיתי.

שנית, במחול הכרמים נהגו בנות ישראל להשאיל זו לזו את בגדיהן הלבנים. 
לגדילה  עצומים  כלים  הם  והפנימי,  הכן  והדיבור  השיתוף   – וב'השאלה' 
של  דברים  "מספורי  כי  אותנו  מלמד  מברסלב  נחמן  רבי  בצוותא.  רוחנית 
)לקוטי מוהר"ן רג(.  יכולים לידע מעמד השכינה איך היא אוחזת כעת"  הנשים 
אשרינו, שזוכות אנו בדורנו שדיבורים על ה' ועבודתו נשמעים בהתקבצויות 

נשיות בכל מקום.

נקודה שלישית וקריטית, המחול הנשי היה לצורך נישואין! חבורות עבודה 
חזקות  הנשים  את  יחזירו  שהן  ובלבד  נפלאות,  הן  רוחנית־נשית  והעצמה 
העבודה  שלימות  כיצד  לראות  ניתן  בדורנו  דווקא  הביתה.  יותר  ושמחות 

נעשית דווקא בצוותא של האיש והאשה יחדיו.

"עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים" – יש בידנו 
את כוח השיחה, אותו כוח העוזר לנו ליצור קשרים בקלות, בחן. 
אותו כוח המניע אותנו לשתף, לספר, לדבר. וגם אותו כוח המפעיל 
אותנו בשיחה לפני ה' יתברך. בדורנו מנצלות נשים רבות את הכוח 

הזה גם לשיחה בעבודת ה'.

זה קורה לי כל הזמן, בשיחת ייעוץ עם חברה, בשיתוף אחות בקושי 
מסוים שלי, תוך כדי בישול, סידור הבית או הליכה. פתאום, איכשהו 
הופך הדיבור לשיחת חיזוק קטנה. אני כועסת והיא מזכירה לי שזה 
לטובה. אני נבוכה, והיא מזכירה לי להתפלל על כך. אני מתוסכלת, 
והיא משקפת לי את הקושי, מחלצת אותי מבלבולו של יצר. שיחות 
על שיחות שיכלו להיות בטלות וריקות, מאוסות ולעוסות, נצבעות 

פתאום בצבע חי ומאיר.

שלנו,  הזו  היכולת  את  לשדרג  ואני  חברותיי  החלטנו  לאחרונה 
אספנו סביבנו קבוצה של בנות אשר חשקה נפשן בקדושה והקמנו 
להן מעין מדרשה. זה מדהים לראות איך התורה פותחת את הלב של 
כולנו, פורץ בינינו שיח נשי, אנחנו מספרות את עצמנו, מחמיאות 
זו  ומעניקות  קושי  פותחות  חוזק,  נקודות  מעודדות  התגברות,  על 
לזו כלים כנים, פשוטים, יעילים. וכמו נשים, אנו מוצאות את עצמנו 
מזכירות באותה נשימה את הצורך בחשבון נפש ואת הצורך לקנות 
נעל חדשה, מבקשות מתכון לפנקייק'ס, ודומעות מאמירה אמתית 

שיצאה מן הלב ונכנסה אליו. ויש שמחה גדולה בשמיים.

שאלה:
 כיצד מקימות נשים 

חזקות ושמחות יותרחבורות לעבודת ה'?
 אורה רבקה וינגורט

  ויש שמחה
גדולה בשמיים
 חנה שפיגל )טוניק(

 סוף סוף רוחניות חזותית
תערוכת "ניצוצות" בישורת אחרונה

 איך מודדים זוגיות טובה?
הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

1-700-500-555
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 חברים, 
תנו פידבק!

לקראת חגיגת עלון מס' 101, אתם מוזמנים לשלוח 

מכתבי ברכה וסיפורים גדולים או קטנים 
 

על אנשים ש'קרוב אליך' נגע בהם.

info@qarov.org
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הקורבנות,  לפני  עוד  התפילה,  של  תחילתה  עם 
זו  בפרשה  יש  העקידה.  פרשת  את  אומרים  אנו 
את הסיפור הקיצוני ביותר בהיסטוריה על ביטול 
כל  נגד  הוא  ברוך  הקדוש  כלפי  הרצון  ומסירת 
אנחנו  עול מלכות שמים  כזאת קבלת  ועם  הגיון, 
מימד  גם  בעקידה  יש  כמובן,  להתפלל.  ניגשים 
וכדברי  התפילה  לפני  אבות  זכות  התעוררות  של 
האברבנאל המדהימים שה"הפרשה הזאת היא כל 
ולכן  שבשמים  אביהם  לפני  וזכותם  ישראל  קרן 

היא שגורה בפינו בתפילתנו כל היום".

אין ממש בראשונים?
ביותר  כקשה  העקידה  ניסיון  על  לחשוב  מקובל 
לעולה  להעלות  לאב  הלא־אנושי  הציווי  בגלל 
את בנו יחידו. זהו אכן הדבר הקשה והנורא מכל 
ניסיון  של  לעוצמתו  מספיק  הסבר  בכך  אין  אבל 

זה לאברהם אבינו, כשה' בעצמו מצווהו על כך.

עוד דבר שדורש הבנה בנסיון זה הם דברי הגמרא 
ניסיונות  בכמה  ניסיתיך   – נא'  "'קח  פט.(:  )סנהדרין 

שלא  זה,  בניסיון  לי  עמוד  עכשיו  בכולן,  ועמדת 
הקדוש  למה  בראשונים".  ממש  אין  יאמרו 
יעמוד  לא  אם  ומדוע  להתחנן,  צריך  הוא  ברוך 
אברהם בניסיון הזה יאמרו שאין ממש בניסיונות 

הראשונים שהיו קשים והצריכו מסירות נפש?

נגד כל היגיון רוחני
ניסיון  של  שייחודו  מסביר  מליובאוויטש  הרבי 
לא  גם  היגיון,  שום  בו  שאין  בכך  הוא  העקידה 

היגיון "רוחני". אברהם עמד בניסיונות ואף מוסר 
את נפשו למען פרסום שם ה', אבל בעקידת יצחק 
מבקש ה' מאברהם להעלות לעולה את בנו יחידו 

ללא שום מטרה וגם שלא בנוכחות אף אדם.

יתר על כן: יצחק הוא זה שאמור לרשת את אברהם 
ולהמשיך את המסורת של פרסום שם ה' בעולם! 
הציווי עמד בסתירה מפורשת לדבר ה' לאברהם, 
שיצחק יהיה זה שימשיך את המסורת אחרי מותו, 
והרי ידוע ש"נבואה לטובה אינה חוזרת". אז מה 
קורה כאן? למען השם! אברהם היה צריך להתחנן 

בה'  יהרוס חלילה את האמונה  זה  זה לא!  שלא, 
בכל העולם. זה לא רק שאין כאן היגיון אלא שזה 
עומד בניגוד מוחלט לבניין הרוחני עליו הושתתו 

כל חיי אברהם.

ש"יש  והראה  אברהם,  עמד  זה  מבלבל  בניסיון 
ממש בראשונים". גם עמידתו בראשונים לא באה 
מוחלט  ביטול  מתוך  אלא  הגיוני־רוחני  משיקול 

לה' ללא חשבונות.

עול כנגד הכל
מסירות  רק  אינו  העקידה  מניסיון  הלימוד  עיקר 
נפש במובן של להסכים למות, אותה לימד אותנו 
אברהם כבר בניסיון של אור כשדים, אלא בעיקר 
לבורא  הפנימי  האני  מסירת  של  נפש  מסירות 
העולם. לעשות ללא הבנה, ולא לתלות את הקשר 
בינינו לבין ה' בהבנתנו אותו. את הדבר הזה אנחנו 
משננים לעצמנו מיד בתחילת התפילה כי בלי זה 

אי אפשר לזוז.

באמירת פסוקי העקידה בכל בוקר, אנחנו מקבלים 
ומקבלים  הסוף,  עד  ה'  עם  הקשר  את  עצמנו  על 
כל  נגד  בגאון  להתייצב  אבינו  מאברהם  כוח 
היצר,  פיתויי  ונגד  ה'  בעבודת  שלנו  הקשיים 
נתפס  הבלתי  לקושי  מתקרב  לא  מהם  אחד  שאף 
את  לצאצאיו  הוריש  אבינו  אברהם  העקידה.  של 
היכולת להתמודד עם ה־כ־ל, לקבל עול אחד גדול 

מול כל  הניסיונות.

ערב עיון ופאנל מרתק 
לרגל השקת הספר החדש

 בעל התניא ושיטתו הטיפולית: תורת הנפש, התמודדות 
עם קשיים ומתחים, נטרול כעסים ורעשים פנימיים ועוד.

ד"ר יחיאל הררי
לנצח כל רגע מחדש
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הרב עופר גיסין נקודה טובה, ברסלב תל-אביב  
ד"ר ברוך כהנא מרכז רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית 
הרב יצחק ערד מכון "דעת ותבונה" להכשרת מאמנים ומטפלים 
גילי שושן שחקן, יוצר ומאמן אישי

פרופ' חביבה פדיה סופרת, משוררת וחוקרת. מחברת "קבלה ופסיכואנליזה" 
 רחל ויילר מאמנת ומנחת סדנאות בשיטת התניא  

 הרב מיכי יוספי לימודי התפתחות הכרתית  
ד"ר יקיר קאופמן נוירולוג התנהגותי, סגן מנהל המרכז הרפואי הרצוג

אירועי ההשקה יתקיימו בבנייני האומה, ירושלים
ההשתתפות כרוכה בהרשמה מוקדמת )הכניסה חינם( | מספר המקומות מוגבל

אירועי 
י"ט כסלו

אמנים
אלירן ג'אן
דנה לוי

שרה לוויאשווילי 
אמיר יציב
זיו כהן
טל יזרעאל
יעל בן שלום
אורלי עזרן
יואב כהן, מיה ברינר ורועי קרמר
יניב קוריס
יפית ראובני ודאפי ספונר
לאה סילבר
נטע שירה כהן
פסי קומר
יהודית ברמץ

אוצרת
עדיה פורת-קליגלר

 אירוע ההשקה לגברים 
י"ז בכסלו )29.11.15( | 17:30

 אירוע ההשקה לנשים
י"ט בכסלו )1.12.15( | 17:30

 וידיאו // מיצב // סאונד // אינטראקטיב // אולם פינקוס, בנייני האומה

חלל 4  |  שרה לוויאשווילי
האדם חי בעולם הממשי, בעולם העשייה, והמראות של העשייה שלו, 

ההשתקפות של המעשים שלו נמצאים ומהדהדים בכל העולמות. 

י"ח כסלו גברים  // י"ט כסלו נשים 

תערוכת אמנות עכשווית.
חוויה ייחודית של יופי ומשמעות, 

חיבור השפה החזותית אל רעיונות ומקורות 
מתוך עולם התוכן היהודי - חסידי.

י"ח - י"ט כסלו
 30.11- 1.12
בין השעות  10:00-23:00
/////////////////////////////////////////////////////

// קריאה יהודית-רוחנית //
לעבודות אמנות עכשווית
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תולדות
 אהבת אב

| הרב יונתן זקס |

הרב יונתן זקס, רבה הראשי לשעבר של 
בריטניה, הוא פרופסור בקינגס קולג' 
 בלונדון, באוניברסיטת ניו יורק
 ובישיבה יוניברסיטי.

מדוע אהב יצחק את עשו? כלום לא הבין שבנו 
זה הוא איש ציד, איש שדה, ולא איש הגות או 
הדעת  על  להעלות  אפשר  כלום  אלוקים?  איש 
בגלל טעמו הטוב של  רק  שהוא אהב את עשו 
בשר הציד? האם לא ידע שעשו מכר את הבכורה 
עשו  בז  כיצד  שמע  ולא  עדשים,  בנזיד  ליעקב 
יכול  כזה  שאדם  סבר  האם  עצמה?  לבכורה 

להיות יורשו הרוחני של אברהם?

אט  שהכין.  המטעמים  עם  נכנס  עשו  כאשר 
רימה  שיעקב  עשו,  גם  ואז  יצחק,  מבין  אט 
יצחק  לעשו.  שייעד  הברכות  את  וקיבל  אותו 
דָֹלה ַעד ְמֹאד". עשו צעק "ְצָעָקה  חרד "ֲחָרָדה ְגּ
דָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמֹאד". תיאורי רגשות כגון אלה,  ְגּ
ולשון הפלגה כגון זו, נדירים בסיפורי התורה. 
סיפור עקידת יצחק, למשל, המתאר סיטואציה 
לקוראים  מנֵדב  אינו  כמוה,  מאין  טעונת־רגש 
אברהם  של  לרגשותיהם  באשר  קט  רמז  ולו 
הספרות  חוקר  כדברי  הוא,  הטקסט  ויצחק. 
הבלתי־ כלומר  רקע",  ּבְ "טעון  אוארבך,  אריך 

בסיפור  הרגשי  הטון  האמּור.  מן  בו  רב  אמּור 
תגובתם של יצחק ועשו לגניבת הברכות הוא 
עשו  בגידה.  לתחושת  שותפים  ובן  אב  חריג. 
נחלץ  ויצחק  זאת,  בכל  ברכה  לקבל  משתוקק 
שאלתנו  עז.  ביניהם  האהבה  קשר  לו.  לתת 
עומדת אפוא במלוא תוקפה: למה אהב יצחק 
את עשו למרות הכול – למרות פראותו, למרות 

מורת  מעוררי  נישואיו  למרות  הפכפכותו, 
הרוח?

הביטוי  את  פירשו  הם  לכך.  הסבר  היה  לחז"ל 
בדברים  לצוד  ידע  שעשו  כאומר  ציד"  "יודע 
פני  העמיד  עשו  אותו.  רימה  ובעצם  יצחק,  את 
צדיק. אך אפשר להציע הסבר אחר, קרוב יותר 
יצחק  מאוד.  ומרגש  הכתובים,  של  לפשוטם 
אוהבים  ואבות  בנו,  היה  עשו  כי  עשו  את  אהב 
תנאי.  בלי  ילדיהם  את  אוהבים  הם  בניהם.  את 
אין פירוש הדבר שיצחק חשב שעשו הוא האיש 
לעשו  ייעד  יצחק  הברית;  את  להמשיך  הנכון 
ברכות גשמיות, ואילו את ברכות הברית – הארץ 
והזרע – נתן במתכוון ליעקב, מתוך ידיעה שהוא 
יעקב, כמסופר בסוף פרשתנו. אהבת יצחק לעשו 
גם אין פירושה שיצחק לא הֵצר על נישואי עשו 
במפורש  אומרת  התורה  הרי  חתיות;  לנשים 
שהייתה לו מורת רוח מכך. ובכל זאת, עשו ידע 
שאב צריך לאהוב את בנו מפני שהוא בנו. הוא 
יכול להיות ביקורתי כלפיו. אבל הוא לא ינשל 
לימד  יצחק  בציפיות.  עומד  אינו  אם  גם  אותו, 

אותנו שיעור בסיסי בהורּות.

בספר  לענייננו.  נוגעת  מרתקת  ַתנאים  מחלוקת 
ם  ִנים ַאֶתּ דברים )יד, א( נאמר על עם ישראל "ָבּ
ַלה' ֱא־לֵֹהיֶכם". לדעת רבי יהודה, הדבר נכון רק 
כאשר ישראל עושים את רצון הקדוש ברוך הוא. 
התניה:  שום  כאן  שאין  אומר  מאיר  רבי  ואילו 

ייחשבו  תמיד  יתנהגו,  כאשר  היהודים  יתנהגו 
בלתי־ באהבה  שהאמין  מאיר,  רבי  לה'.  בנים 

כאשר  לכך.  בהתאם  בעצמו  נהג  גם  מותנית, 
איבד מורו אלישע בן אבויה את אמונתו ונעשה 
כופר, הוסיף רבי מאיר ללמוד איתו ולכבד אותו. 
הוא גם אמר שרגע לפני מותו שב אלישע אל ה' 

וחזר בתשובה.

תפיסת הקדוש ברוך הוא כ"אבינו מלכנו" היא 
הוא  שמלכנו  הוא  פירושו  ביהדות.  מרכזי  ערך 
ברצינות  בכך  להאמין  אבינו.  ובראשונה  בראש 
פירושו להטעין את יחסינו עם הקדוש ברוך הוא 
ברגשות עמוקים. בין הורים לילדיהם מתקיימים 
גם מאבקים. כך גם בין עם ישראל לאביו־מלכו. 
היחסים הם לפעמים מתוחים, עימותיים, אפילו 
נותנת  שלהם  העומק  ממד  את  אך   – מכאיבים 
אשר  יקרה  שבירים.  בלתי  הם  כי  הידיעה  להם 
יקרה, ההורה הוא עדיין הורה וילדו הוא עדיין 
ילדו. הקשר עלול להינזק מאוד, אך לעולם לא 

יישבר לאין מרפא.

לכל  לאותת  יצחק  שביקש  האיתות  זהו  אולי 
עשו,  את  תמיד  לאהוב  התעקש  כאשר  הדורות 
בנו השונה ממנו כל כך באופיו ובייעודו שבכל 

זאת לא דחה אותו.

אך  ביקורת,  נטולת  אינה  מותנית  בלתי  אהבה 
היא בלתי שבירה. כך עלינו לאהוב את ילדינו – 

כי כך ה' אוהב אותנו.

5 ימים מדהימים של לידה מחדש 
בשיטה חוויתית 

המשלבת נשימה מעגלית
עם תפילות וניגונים, סיפורי צדיקים
והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!

ד׳ עד ח׳ בטבת 
16-20.12

מס׳ המקומות מוגבל  | להצטרפות התקשרו עכשיו: 
אריאל 052-5665599 

מסע הנשימה
 לגברים      לאּומן

ולנשים

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

המרכז ללימודי הנפש
היהודית לאישה

בס"ד

לפרטים והרשמה:

במיוחד בשבילך...
בואי... נפגש, בנושא הכי יקר לך מכל - החיים!

מפגשים מרתקים הבונים לך:

השקפת עולם בתורת הנפש היהודית

כלים להתמודדות עם עצמי ועם הסובב אותי

כלים יישומיים סביב תופעות נפש בדורנו

חשוב חשוב חשוב לכל אישה ובחורה הבוחרות לחיות אחרת.

בימי ראשון      בירושלים
9:30-11:30

עם הרבנית סגולה מלט

0 5 5 - 6 6 7 0 8 9 8

בימי שלישי     ברמת גן
16:30-20:15 

עם הרבנית סגולה מלט

והר‘ הראל חצרוני  - במחיר מסובסד -



הוא היה מהיר יותר וחזק יותר והצליח בעצם לדרוך על אחיו בדרך 
יודעים,  שכולנו  כמו  בסוף,  אבל  ערך.  הוא  עבורו  הניצחון  החוצה. 
הניצחון הזה נשמט מידיו. התם, זה שישב באוהל ולמד, הצליח לנצח 
את גנרל המלחמות. בסוף הוכרעה המלחמה על ידי אלמנט רוחני שלא 

מיוצג בטילים ובכוח צבאי, אותה תורה שלמד יעקב בבית המדרש.

עניין של סדרי עדיפויות
לרצוח  שמסוגל  הצייד,  ועשו  התם  יעקב  בין  הזה  שהקרב  כנראה 
נחמן  רבי  להיות ראשון, מתחיל בתוכי. בסיפורי המעשיות של  כדי 
מברסלב הוא מספר על שני חברי ילדות, האחד תם והשני חכם. התם 
היה סנדלר לא מוצלח ועני. החכם היה מוצלח, בעל מקצוע, אומן, 
כלל.  בדרך  שמח  היה  התם  מוכשר.  יהלומים  ומשבץ  צייר  רופא, 
והחכם היה עסוק כל הזמן בתחרות ובהישגיות, מה שלא נתן לו מנוח 
התם,  מהפך.  יש  הזה  בסיפור  גם  מיצירתו.  ליהנות  זמן  לו  נתן  ולא 
ואילו החכם טובע  להיות הקיסר  זוכה  יוצלח,  לא  נראה  שבהתחלה 

בכפירה עם כל חכמתו.

שני אלו, אומר לנו רבי נחמן נמצאים בתוכנו, והסוד הוא לשנות את 
קודם  להיות תם,  כל  קודם  סדר העדיפויות. לתת לתם את הבכורה, 
המצאות  שיכלול,  חכמה,  ואז  ואמונה,  תמימות  כל  קודם  תורה,  כל 
מערביות מתוחכמות שאינן ערך בפני עצמן אלא משרתות ערך בסיסי 

ומהותי יותר, אמונה ותורה.

זה הקרב שלנו
כשאנחנו הישראלים שומעים את המלה תמימות אנחנו ישר חושבים 
על טיפוס וותרן, פראייר, כזה שלא נלחם. האמת היא שתם זה שלם, 
והוא לגמרי לא פראייר. הוא נראה חלש, אבל הוא מחזיק את הנשק 
שאיתו אפשר לנצח באמת. המערב, עם כל הנשק שלו, נתפס בעיני 
רבים כפראייר. יעקב יוצא לקרב קטן מחוץ לבית המדרש ומתקן את 
הניצחון ההוא של עשו מהרחם, ולוקח את הבכורה. הוא עושה את 
תפקידו, מתקן את סדר העדיפויות. זה הקרב שלנו. קולות הקרב הזה 

נשמעים מאז, מהרחם של רבקה ועד לכל אחד בתוכנו בכל יום.

המערב, שאותו מייצג עשו, מחזיק בחוכמות ובשיטות שגם אני יכול 
להשתמש בהן. יעקב שם על ידיו את כלי המלחמה של עשו כדי לקבל 
את הברכה מיצחק. גם האייפון והווטסאפ יכולים לשרת את הקדושה. 
מי  לכול  ולשלוח  האייפון  את  לקחת  החוכמה  את  יש  התם  ליהודי 
שצריך דבר תורה; לקחת את המחשב לייצר ממנו מזל"ט ולא לשכוח 
כשהוא מטיס אותו מעל עזה, מה הסיפור שבגללו יש מלחמה. לרגע 
לערך. המערב, המייצג  או את המזל"ט  יהפוך את האייפון  לא  הוא 
את הקדמה ואת הטכנולוגיה, הוא לא אויב. הוא יכול להיות כזה אם 
אשים אותו בראש סדר העדיפויות. התם והחכם אינם אויבים אך הם 

משוועים לסדר הנכון. תם ואחר כך חכם. אמונה ואחר כך מחשב.

מה  את  לתקן  שמצליח  המושלם  הלוחם  הוא  לי,  נראה  כך  התם, 
שהתחיל בבטן וממשיך בקרב מדי יום. אלו תולדותינו. 

אלו תולדותינו 

אישית

| צבי יחזקאלי |

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏≠±  

מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

)ויש פה הכל...(

פרויקט האיכות 
מדורגי ֵעִלי

היישוב

הבית

שלב ב’ הגילאים,  לכל  חינוך  מוסדות 
מוסדות “בני דוד”, מתנ”ס פעיל 
המציע פעילות תרבות עשירה 
חוגים       מערך  הגילאים,  לכל 
ועוד  ספריה  שחיה,   בריכת 

מגוון שרותים קהילתיים. 
עלי”:  “לב  קניות  מרכז  חדש! 
דואר,  סניף  גדול,  סופרמרקט 
חולים  קופות  לאומי,  ביטוח 
עסקים  ומגוון  קפה  בית   ,

מקומיים.
דירות גן ודופלקסים,

החל מ-110 מ”ר.

המקום

הקהילה

קרוב להכל 35 דקות 
מירושלים ופ”ת, 10 דקות 

מאריאל

ומגוונת, איכותית   קהילה 
850 משפחות.

klita@eli.muni.il 052-4201411  לפרטים: יצחק

מקום גדול לגדול
עלי

מכירת

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

במדורגי ֵעִלי
בעיצומה

12.14

דירת 4 חדרים ענקית בעלי 

כניסה מידית

₪ 805,000
₪ 812,000

מ
חל 

ה
 

 המע"מ
ת

רד
הו

של 
מעניקים לכם את ההנחה 

 המערב, 
המייצג את הקדמה ואת 

 הטכנולוגיה,
      הוא לא אויב. 

 הוא יכול להיות כזה
  אם אשים אותו 

    בראש סדר העדיפויות
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שיעור החסידות הראשון בו השתתפתי ב 
כנער צעיר, ניסה הרב להסביר ליושבים 
מתוכן  בחסידות.  דקה  סברה  מולו 
השיעור עצמו כמעט ולא נשאר דבר בזיכרוני, אך 
עד היום אני זוכר את ההשתאות ממטבע הלשון 
ההתבוננות  את  להעמיק  כדי  השתמש  שבה 
וההעמקה. "אצייר לכם ציור", הוא אמר, ומבלי 
להחזיק עפרון או מכחול פרש בפנינו את הדברים 

ב'ציור' שכל כולו מילים ודיבור.

הציור, המוחשי או זה המטאפורי, בא לענות על 
מופשטים  רוחניים  מושגים  בין  לתווך  הצורך 
שניתן  דברים  לתרגם  האנושית  התביעה  לבין 
הן   - ביטוי  לידי  בא  הזה  ולחוש. הצורך  לראות 
ובפרט  פה,  שבעל  בתורה  והן  שבכתב  בתורה 
דימויים  של  ארוכה  בשורה   - התורה  בפנימיות 
בין  המתוח  דק  חוט  על  הקורא  את  שמרקידים 
ופי  ה'  עיני  את  התורה  מזכירה  כך  העולמות. 
תמונה',  כל  ראיתם  לא  'כי  מזהירה  ומאידך  ה', 
מיוצגים  ושכינתיה  קודשא־בריך־הוא  וכשיחסי 
עומד  הנמשל  כי  ברור  ואישה,  איש  כאהבת 

במימד אחר לגמרי.

בשנים  קדימה  שפרצה  היהודית  האמנות 
הפכה  והמשחק,  המוזיקה  בתחום  האחרונות 
שומרי  אמנים  ונוכחות  למיינסטרים,  מזמן  כבר 
מצוות בפריים־טיים, היא מחזה מוכר שלא גורר 
הרמת גבה. גם תחום האמנות החזותית ידע עדנה 
בשנים האחרונות, עם מגוון בתי ספר ומדרשות 
'בצלאל'  של  חרדית  שלוחה  ואפילו  לאמנות 

שנפתחה לא מכבר בירושלים.

השימוש  הוא  מאחור  מעט  שנשאר  תחום 
באמנות  ודיגיטליים  טכנולוגיים  באמצעים 
וידאו,  של  מדיומים  על  המבוססת  כזו  חזותית, 
הנוצרות  עבודות  שהם  ומיצבים,  או  סאונד 
למרחב  ומתייחסות  שונים,  מדיומים  בשילוב 

הנתון.

בשם  עכשווית  לאמנות  חדשה  תערוכה 
"ניצוצות" שתושק בבנייני האומה באירועי י"ט 
כסלו, מבקשת לפצות על האיחור הדתי־אופנתי 
בתחום זה. התערוכה תכלול שש עשרה עבודות 
אמנות במדיומים שונים של וידאו, סאונד ומיצב. 
אינם  שרובם  השונים,  האמנים  של  העבודות 
דתיים, מותאמות ומתכתבות עם מושגים מעולם 

החסידות והיהדות.

ורוקד,  שומע  הגוף  שבה  מהמוזיקה  "בשונה 
או בהצגה שבה אתה מקבל את הסיפור המלא, 
כמשהו  נתפסת  העכשווית  החזותית  האמנות 
מגיעה  היא  ולכן  נגיש,  פחות  אליטיסטי,  יותר 
קצת באיחור ומתקדמת אל תודעת הציבור הדתי 
בקצב איטי יותר אך עושה את דרכה בנחישות", 

אומרת עדיה פורת־קליגלר, אוצרת התערוכה.

ונתונה  פתוחה  מאוד  היא  העכשווית  "האמנות 
לקחת  שרשאי  האמן  של  הן   – רחבה  לפרשנות 
ולעשות  דימויים שונים מכל מיני עולמות תוכן 
הצופה  של  והן  מגוונות,  בטכניקות  שימוש 
שרשאי לפרש את הדברים בהתאם לעולם שלו. 
איננה  הפרשנות של הצופה באמנות העכשווית 
יותר  דורש  הדבר  ולכן  וחד־כיוונית,  הדוקה 

שצריך  הצופה,  של  מצידו  והעמקה  התבוננות 
או  הפיזית  למשמעות  מעבר  לעניין  להתחבר 
נובעת  האמנות  הדימוי.  של  האילוסטרטיבית 
שפת  מתוך  היוצר,  של  הפנימי  העולם  מתוך 
וממילא  הדימויים שקיימת במאגר האישי שלו, 
היא יכולה להתחבר למשמעויות ולתכנים שונים 

בשפה הפנימית של העולם היהודי".

היא  שאמנות  הרי  קשה,  שפה  היא  עברית  אם 
שפה קשה עוד יותר. תפקידו של האוצר המעורה 
בעולם האמנות המעודכן, הוא לתווך את העולם 
ולבנות  ניראות,  לכדי  האמנים  של  הפנימי 
נושא  את  מבנות  אשר  אמנות  עבודות  מערך 
בתערוכה  המוצגות  מהעבודות  חלק  התערוכה. 
שמחו  מהאמנים  וחלק  חדשה,  פרשנות  קיבלו 
שלהם  שהעבודה  החדש  מהביטוי  הופתעו  ואף 

קיבלה.

להצטרף  גם   – צדדית  דו  שליחות  זו  "מבחינתי 
חסידות  יהדות,  של  תכנים  שמעלה  לפרויקט 
ופנימיות באמצעות שפה חזותית, ומצד שני גם 
והשפה  העכשווית  האמנות  עולם  את  להנגיש 
אומרת.  היא  הדתי",  לעולם  האסתטית־חומרית 
"יש בתערוכה היבט מאוד משמעותי של חיבור 
וגשר בין העולמות, וזה דבר שאני רואה בו ערך 
מיוחד הן בחיי האישיים והן בעשייה האמנותית".

שפה בינארית עם האחד
בתערוכה  שיוצגו  המסקרנות  מהעבודות  אחת 
היא של זיו כהן, בוגר מכללת 'מנשר' בתל אביב. 

      חזותית רוחניות   סוף סוף
אביאל הלוי

יהדות ואמנות הולכים כבר מזמן ביחד, אבל האמנות העכשווית שעושה שימוש באמצעים טכנולוגיים 
ודיגיטליים נותרה קצת מאחור • עכשיו הגיע תורה: אמנים דתיים וחילונים יציגו בתערוכה חדשה 

מגוון יצירות אמנות המתכתבות עם מושגים בחסידות וביהדות •  עבדו את ה' בווידאו 



בהיבטים  לרוב  מתמקדות  כהן  של  עבודותיו 
והן  עצמם  בחומרים  בעיסוק  הן   – טכנולוגיים 
הייצוג  באופני  המתבטאת  הפילוסופית  ברמה 
וביחסי  הטכנולוגיים  האמצעים  של  השונים 
האנושית  החברה  כלפי  מייצרים  שהם  השליטה 

ובתוכה.

'אחד' הוא מיצב המשלב בין מטול שקפים למסך 
'אפס'  הספרות  שורות  באלפי  רצות  בו  מחשב 
השפה  של  היסוד  כאבן  המשמשות   – ו'אחד' 
לבין   – המחשב  ובמדעי  במתמטיקה  הבינארית 
מטול שקפים מיושן. למרות שלא אמורים להסביר 
אמנות, אלא לחוות אותה באופן אישי, אני מבקש 
מכהן שיסביר קצת את העבודה במישור הטכני 
וגם קצת מעבר לכך. "זהו שילוב בין חדש לישן, 
לשם  אקטיבי  האדם  בה  ישנה  טכנולוגיה  בין 
תיאורטי  שבאופן  המחשב  מסך  ובין  הפעלתה, 
יכול לעבוד לנצח. החיבור ביניהם בא ממקום של 
אחורה,  הגלגל  את  להחזיר  קצת  אמירה שרוצה 

ובאיזשהו מקום להחזיר את השליטה לאדם".

כהן  מעמיק  במציאות",  דבר  בכל  רוחניות  "יש 
לנושא  עולמו האמנותי  בין  ומסביר את החיבור 
גם  אפשר   – המטול  מול  "המחשב  התערוכה. 
תאוצה של  מאוד שצובר  חזק  מנגנון  בו  לראות 
מדמה  זה  שגם  להגיד  אפשר  האדם,  מול  כח 
באופן מסוים את מקומו של האדם מול הא־ל. כל 
מבטאים  המסך,  על  שמסתחררים  הדאטה  נתוני 
עולם  של  ומנטרות  שפות  של  פנימי,  עולם  גם 
כל  ולא  לשטח,  מתחת  נחבא  שלפעמים  רוחני 

אחד מבין אותו".

להעצים את הגיחוך
האמנית נטע שירה כהן מציגה בשיתוף עם אמן 
כותרת  לעמודי  המתייחס  מעניין  מיצב  בלונים, 
המהווים פרט קישוט שימושי בעיצוב של חללים 
ברומא,  שמקורה  דקורטיבית  שיטה  חדרים.  או 

ונוכחת עד היום.

בנויה  כהן,  של  הענקית  הרומאית'  'הכותרת 
מסבירה  והיא  לבנים,  מבלוני־פיסול  כולה  כל 
תמיד  הזו  "הקישוטיות  האמנותי.  חלק מהרעיון 
לדבר המרכזי,  דבר שטפל   – תוספת  בתור  באה 
וכאן הפכתי את זה לעצם העניין, משהו שהופך 
מפריעה.  ואפילו  טעם  לחסרת  הקישוטיות  את 
במהלך התערוכה צפויים הבלונים לאבד מנפחם, 
הפיכת  של  הגיחוך  אפקט  את  להעצים  ובכך 

הטפל לעיקר".

הספר  מבית  באמנות  שני  תואר  בעלת  כהן, 
לימודי  במהלך  בתשובה  חזרה  'בצלאל', 
לחילופי  בתכנית  ששהתה  בעת  הראשון  התואר 
חב"ד  לבית  התגלגלה  שם  בוונציה,  סטודנטים 

המקומי.

בין  קשה  קונפליקט  חוויתי  התשובה  "בתחילת 
שאלו  חשבתי  כי  הדתי,  לעולם  האמנות  עולם 
ערכים סותרים. ברגע שהתקרבתי לחסידות הבנתי 
שכל העניין של העולם הזה הוא נשיאת הפכים. 
מנקודת  להתחיל  לי  אפשר  זה  הבסיסי  ברובד 
מוצא של נשיאת הפכים בין שני העולמות הללו, 
אבל באופן יותר עמוק, אפשר להגיד שזה בעצם 

העניין באמנות – מציאות מאוד שמימית שבאה 
לידי ביטוי בחומר".

או  שרעיון  וכמו  שפה,  של  סוג  היא  "אמנות 
היא  אמנות  בדיבור,  ביטוי  לידי  באים  מחשבה 
שפה שרגישה מאוד לניואנסים וקודים שמעוררים 
היא  בחומריות",  ביטוי  לידי  שבאים  תחושות, 
מוסיפה. "כמו שברזל משדר נוקשות ובד משדר 
רוך, כל חומר המתלבש בצורה הוא כלי להבעת 

מסר רוחני".

שאנחנו  רבדים  לחשוף  הוא  האמנות  של  "הכח 
שנחווה  החומר  באמצעות  ודווקא  רואים,  לא 
מבליטה  האמנות  חיצוני.  כמשהו  כלל  בדרך 
להתבונן  הצופה  את  ומכוונת  מסוימות,  נקודות 
בעומק הפנימי של החומר ולזכך אותו. החסידות 
מכוונת לפנימיות, וממנה לצאת החוצה ולהפיץ 
אותו.  ולבטא  הפנים  את  לקחת   – המעיינות  את 
שאת  ביתר  היום  יכולים  אנחנו  האמנות  דרך 

לעשות זאת".

"האמנות החזותית 
העכשווית נתפסת כמשהו 

יותר אליטיסטי, ולכן 
היא מגיעה קצת באיחור 

ומתקדמת אל תודעת הציבור 
הדתי בקצב איטי יותר אך 
עושה את דרכה בנחישות"

היכנסו לאתר
www.shilat.biz
054-3133589

לפרטים:
5 חדרים3 חדרים 80 מ“ר

5 חדרים4 חדרים 97 מ“ר
131 מ“ר



רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים וחומרים שמתאימים 
info@qarov.org |  לתכני העלון. עד 150 מילים לטור

פרשת תולדות
"ויתן לך את ברכת אברהם" 
)בראשית כח, ג(
יעקב בורח מאחיו הרוצח אל דודו 
הנוכל, וזו הברכה שמעניק יצחק אבינו 
ליעקב בנו, טרם צאתו אל הבלתי נודע. 
בברכה כלולה ההבטחה שיהיו לו בנים, 
שבבא העת יירשו את הארץ אשר נשבע 
הבורא להעניקה לאברהם אבינו.
בציור יש ביטוי להתגשמות הברכה.

אמנות חסידית

| ברוך נחשון |
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אלמוג מנשה, תל אביב
בלילה בזמן שבו החושך שולט, אור הנשמה 

נדלק, הגעגועים שלה נדלקים נכספים אל 
העבר, אל הטעם המתוק שנעלם.

געגוע בלתי מסובר אך חזק, כמו משיכתו 
של הפרפר לאש הנשמה צמאה למים, צמאה 

לדבש, שנעלם מחייה ככה בהפתעה.

כל צליל ותו שקשור לכך מוערר את אותו 
געגוע מוכר הצימאון שככל שעוברות השנים 

רק גובר והולך...

אתה במדבר בלי מים, בלי כל דרך להשקות 
ולהרוות את הצימאון של נשמתך.

יומם ולילה היא מתייסרת בתוכך מחכה 

לטיפת מים.

וכשמגיעה הטיפה בדימוי מנגינה שחודרת 
ומנפצת את הנשמה הלב בוכה מגעגוע לוקח 
אותך למחוזות רחוקים שאינך בהם הגעגוע 
רק גובר גועש באותו זמן מחכה שרק תכבה 

אותו תממש אותו כבר,שכל הכיסופים יהפכו 
למציאות.

אך לשווא. הכל  רגעי טעימה קטנה ושוב 
למציאות העגומה...

שיש געגוע, כיסופים, עמוקים בלב, משם 
יוצאת מנגינת הנשמה "צמאה לך נפשי כמה 

לך בשרי ארץ ציה ועייף בלי מים"

עידו קנדה, תל אביב
אומר רבי נחמן : "כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי והכלי הוא 
יפה, אזי הוא מתענג בה והשמחה כולה של הקב"ה היא מלובשת 

בהמצוות כי הם אחדותו". 

כל שיוף, כל תיקון, כל ליטוש והברקה, כל אבן ויהלום ששיבצתי 
היום בתכשיט, משולה למצווה שנעשתה בכוונה, הקפדה והכי 

חשוב: באהבה!  שכן כל אבן חייבת להיות מותאמת בגובה, 
בדיוק ובשיבוץ מושלם. תפוסה היטב שלא תיפול ותישבר, עם 

הכנת תשתית טובה ומוקפדת. שכן בסוף היום אחרי עשר שעות 
עבודה מרוכזת נפלו להן שבעה יהלומים זעירים... עכשיו לך 

תחפש שבעה יהלומים בגודל 1 מ"מ... כל אבן חייבת את תשומת 
הלב הראויה לה ובהתייחסות כאילו זו אבן אחת ויחידה, עם 

חיבור לשאר רק בשילוב כלל התכשיט. כדי שתהיה יפה והתכשיט 
יראה יפה, צריכה הבנה עמוקה, יסודית , נכונה ומדויקת ובעיקר 

בעיקר: באהבה! כלום לא הולך בלי אהבה. 

בעזרת השם יתברך אזכה למעלת בעל מלאכה בבניית בית 
מקדשנו במהרה בימינו אמן.



ומה איתך?

פעם בשנה אנחנו עורכים בארץ שבת מפגש, המיועדת 
למטיילים שהתקרבו או היו בקשר חזק איתנו במשך 

הטיול.

לפני שנתיים, בשבת המפגש קמה בחורה ואמרה לי: 
"כבוד הרב, אני לא יודעת אם אתה זוכר אותי. הייתי 
בסעודת  השתתפתי  חודשים,  תשעה  לפני  בתאילנד 
ומאוד  חבר'ה  מאות  ארבע  עוד  עם  הגדולה  שבת 
שעוד  הסעודה  בסוף  כשהכרזת  ונהניתי.  התרגשתי 
מעט יתקיים עונג שבת, לא חשבתי להשתתף, הייתי 

עייפה מהנסיעות של כל השבוע ורציתי לישון.

ירדתי במדרגות, והילדה שלך בת התשע עצרה אותי 
ואמרה לי: 'את לא נשארת לעונג שבת?', אמרתי לה 
שאני עייפה ואולי פעם אחרת, אבל אז היא אמרה לי 
'את לא רוצה לטעום את העוגה הטעימה שאמא שלי 
יכולתי  שלא  הצעה  הייתה  כבר  זו  לשבת?',  הכינה 

לסרב לה. עוגה עם טעם של בית באמצע הטיול...

נכנסתי. לא ידעתי שייקח לי ארבע שעות עד שאראה 
מעניינים  וסיפורים  טוב  אוכל  היה  אבל  העוגה,  את 
ושכחתי מהעייפות. כשהגיע התור שלי לדבר, נלחצתי. 
בחיים לא הייתי בבית של רב ובטח שלא דיברתי עם 
ואז,  להגיד.  דתי שאוכל  הכי  הדבר  מה  וחשבתי  רב, 
שבת',  ששומר  אח  לי  'יש  לך  אמרתי  אליי,  כשפנית 
לא  שאני  ועניתי  איתך?',  'ומה  אותי  שאלת  ואתה 

שומרת, בחרתי שיר והערב נמשך.

שם,  שהיתה  מהאווירה  מוקסמת  לחדר,  כשחזרתי 
בעונג שבת המיוחד הזה, חשבתי לעצמי: הרב שאל 
אותי מה איתי, מה באמת איתי? למה שלא אשמור גם 
שבת? ואני שמחה לספר לך שכבר תשעה חודשים אני 

שומרת שבת!".

זכות  איזו  מהסיפור,  מאוד  התרגשתי  היבטים  מכמה 
חשבתי  אבל  שבת,  לשמור  מתחיל  שיהודי  זו  גדולה 
גם על גודל האחריות שיש בידינו ועד כמה לפעמים 

שאלה אמיתית של שתי מילים יכולה לשנות חיים...

"כשפנית אליי, אמרתי לך 'יש לי 
אח ששומר שבת', ואתה שאלת 

אותי 'ומה איתך?' ועניתי שאני לא 
שומרת, בחרתי שיר והערב נמשך"
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| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |

מגששת אחר בהירות. איך עוברים את העולם הזה בלי אמונה 
אני לא יודעת. יש כל כך הרבה תחנות של שאלות. אם לא הייתי 

זוכרת שה' קורא לי מאחוריהן, לא חושבת שהיה לי כוח.

מקום  עבודה,  מקומות  דייטים,  לקבל.  צריך  החלטות  כמה 
מגורים ושינויים משינויים שונים. כמה סימני שאלה.

הכל תירוצים
אני נעצרת כדי להיזכר שההעלם שאני חשה כל־כך חזק עכשיו 
לי לגלות, לטוות חוטים אל מי שמתחבא מעבר לסיפור  קורא 

ולשאלה. אל מי שהמציא את כל השאלות.

הוא  בוכה.  קטן  ילד  פעם  ראה  ממעזריטש  שהמגיד  מספרים 
שאל אותו מפני מה הוא בוכה, והילד ענה כי שיחק עם הילדים 
במשחק מחבואים, והילדים הפסיקו לחפש אותו. ענה לו המגיד 
הוא  דומה,  תלונה  יש  הוא  ברוך  שלקדוש  כיוון  יבכה,  שלא 

מתחבא מאיתנו ואנחנו הפסקנו לחפש אותו.

אז הכל זה רק סיפור כיסוי. תירוצים לקשר. זה כמו שהילדים 
מבקשים לשתות כשאני בטוחה שהם כמעט ישנים. סיימנו לספר 
נזכרים   - ואז  כולם  נרדמו  וכמעט  ישראל'  'שמע  ולומר  סיפור 

בעוד משהו חשוב אחרון ועוד כוס מים...

וזה די ברור שהם פשוט רוצים עוד קצת ביחד, עוד קצת אמא, 
לפני שנרדמים.

הכל לא יציב
ה'  - היא בריקוד עם  יקרה שיתפה אותי בדימוי מקסים  חברה 
משתדלת  היא  מפתיעה,  תנועה  או  סיבוב  איזה  כשיש  יתברך. 

להיזכר שזה חלק מהריקוד.

ואז שוב הספק והחושך נשטפים באור אחר, זו תאורה מעומעמת, 
אבל כזו שמספיקה כדי להבין משהו מהמקום שבו אני נמצאת.

רומנטי. הוא משאיר מקום  ויש באור הזה משהו חינני. אפילו 
כשאין  והקשבה.  עדין  קצב  מזמן  מפתיעות.  להתרחשויות 
בהירות יש צורך ביותר הקשבה. יש מקום לתשומת לב לנימים 

הדקים, כאלה שנבלעים בתוך המולת השטף הבהיר.

מסתבר  התשובה.  הבהירות,  הידיעה,  את  להעריך  התרגלנו 
שהשאלה והמקום הפתוח מולידים חידושים. להרגיש כל כך לא 
יציבה ובלי אופק בהיר זה לא קל. האמת היא שתמיד זה כך, רק 

שברגעים כאלה ההבנה הזו חשופה ומוחשית מאד.

זו הזדמנות לחזור כל כמה רגעים לזכרון שיש אחד שמנהל את 
הכל ואיתו אני בקשר ובו לבד אני תלויה.

את  בתוכי  לפתח  הזמן  וזה  שיש  טובות  הכי  הידיים  הוא  והן, 
ביותר,  והקיומי  הראשוני  הקשר  ואת  ביותר,  הבריאה  התלות 

ועולות בי המילים המופלאות:

ִקי ְוַאֲהָבִתי.  ָך ֶחׁשְ ׁשּוָקִתי. ּבְ ְלָך ֵאִלי ּתְ

ָמִתי.  י ְוִכְליוַתי. ְלָך רּוִחי ְוִנׁשְ ְלָך ִלּבִ

ְך ִהיא ְתכּוָנִתי.  ְלָך ָיַדי ְלָך ַרְגַלי. ּוִמּמָ

ִתי.  ִוּיָ ְלָך ַעְצִמי ְלָך ָדִמי. ְועוִרי ִעם ּגְ

ְלָך ֵעיַני ְוַרְעיוַני. ְוצּוָרִתי ְוַתְבִניִתי. 

ְלָך רּוִחי ְלָך ּכִחי. ּוִמְבָטִחי ְוִתְקָוִתי...

ָלאוִתי. ל ּתְ ְלָך ֶחֶסד ְלָך ֶחְמָלה. ֲחמול ַעל ּכָ

חמול על כל תלאותיי 
תהילה טאוב



יעקב".  ואלוקי  יצחק  אלוקי  אברהם,  "אלוקי  בתפילה:  מזכירים  אנחנו  יום  בכל 
כשמסתכלים על חיי האבות, קל לזהות את הגדּולה של אברהם ויעקב. אברהם 
התחיל את העם היהודי, הוא היה ההתחלה שלנו, הראש שלנו, התמצית של הדבר. 
כריזמה  הרבה  עם  גדול  איש  הסוגים:  מכל  הרפתקאות  מלאי  אברהם  של  החיים 
את  פוגש  מצרים,  מלך  פרעה  את  פוגש  שונות,  בארצות  מסתובב  יכולת,  והרבה 
אבימלך, בנאדם שכל הזמן מתעסק בעסקים גדולים. יעקב הוא זה שבנה את העם 
עם שנים־עשר השבטים, ליעקב גם היו חיים מלאים בהרפתקאות, היו לו חזיונות, 
סולם יעקב, הוא נפגש עם כל מיני מלאכים, יעקב זה סיפור גדול. אבל מה עשה 

יצחק? איזה סיפור יש ליצחק?
להבדיל, בנו של משה מנדלסון, אביו של הקומפוזיטור פליקס מנדלסון, היה אומר: 
"קודם הייתי בן של אבא שלי, ועכשיו אני האבא של הבן שלי". כמעט כך נראה 
יצחק: קודם הוא היה הבן של אבא שלו ואחר כך הפך לאבא של הבן שלו. אבל 
מהו יצחק בעצמו? מעבר לבארות ולהצלחה החקלאית, מי זה יצחק, מה הוא עשה?

הנקודה היא שאברהם בלי יצחק היה רק אפיזודה, יצחק הוא זה שממשיך – 
בלי צלצולים, בלי מהומות, בלי עניינים. יצחק לא רואה חזיונות, לא יכול לעשות 
מלחמות, לא יכול ללכת לכל העולם, הוא לא דומה לאבא שלו, אבל מה שהוא יכול 
לעשות זה להמשיך. נקודת הקיום שלנו כעם היא לא ביום חג אלא ביום שאחרי 

החג, ביום רגיל.

כשאנשים מתחתנים: לפני חתונה עושים רעש, בחתונה עצמה עושים רעש, ובשבע 
ברכות עושים רעש, ואחר כך חוזרים החתן והכלה להיות בני אדם פשוטים שצריכים 
של  לשלב  שכשמגיעים  אנשים  יש  הקובעת.  הנקודה  בעצם  וזו  צלחות,  לשטוף 
לשטוף צלחות ולאכול ארוחה בשעה קבועה הם נשברים, ואחרי החתונה הכל הולך 
ככה למטה. מה נקרא זוג טוב? לא השאלה האם היה חיזור רומנטי - לא זה הענין; 
זוג טוב הוא זוג שיכול לעשות שהשגרה שלו תהיה בסדר, ואם הוא לא יכול 
לעשות את זה - הוא יתפרק. בבחינה זו, מה שעושה יצחק הוא להיות הממשיך, 
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קל יותר להסתדר עם 
ימים של התרגשות 

ולחגוג בימים של חג. 
בסופו של דבר, 

בעייתנו כבני אדם בכלל
היא איך נאבקים בשגרה, 

מה עושים בימים רגילים? 
אין חג, אין חגיגה, 

חוזרים שוב לעבודה.
השאלה מה עושים בשגרה

איננה דבר של מה בכך,
זה בעצם מבחן של החיים

סתם יום 
של חול 

|  הרב עדין אבן ישראל  |
 )שטיינזלץ(



| דובי ליברמן |

את הנפש הבהמית פגשנו כבר בפרק הראשון, אך בפרק הזה אנו 
קוראים לראשונה לילד בשמו – ופוגשים את הִסְטָרא־ָאְחָרא. אּוּוּו, 
זהו,  אז  מאתנו.  אחד  בכל  שיש  משהו  כמו  לא  מפחיד.  נשמע  זה 
לו  שיש  מאוד  מפחיד  משהו  גם  אחת  בבת  זה  שהסטרא־אחרא 
השלכות איומות למדי, וגם משהו שגרתי מאוד שנמצא עמוק בחיים 

של כל אחד ואחת מאתנו.

אולי נתחיל מהמילון: סטרא־אחרא = צד אחר. זה הכול. לא מדובר 
בשם של שד או בקללה עתיקה. אלו מילים בארמית, שמשמעותן 
היא שאם יש בעולם קדושה, הרי שיש לעומתה גם צד אחר. רוצים 
לדעת מהו הצד אחר? הדבר היחיד שמשנה זה מה הוא לא - קדושה. 
הוא מייצג את המציאות החומרית בלי היסוד האלוקי, בלי הבחירה 
והרצון להיות בטלים וקשורים ושייכים לאור אין־סוף, שהוא שורש 
החיים. סטרא־אחרא זה לאכול מאכל טרף, אבל זה גם לאכול סתם 
כך – ללא הקשר האלוהי. סטרא־אחרא זה לעבוד עבודה־זרה, אבל 
זה גם למלא את החיים בעיסוקים סתמיים במקום בחתירה להפוך 
אותם לכלי לגילוי אור אלוקי. בנפש שלנו, הסטרא־אחרא היא הנפש 

הבהמית – על הרע והטוב שבה.

הצד האחר בנוי כהעתק של צד הקדושה: אם בנפש האלוקית יש 
טמאים.  כוחות  עשרה  יש  הבהמית  בנפש  קדושות,  ספירות  עשר 
תורה  ומעשה של  דיבור  הנפש האלוקית מתלבשת במחשבה,  אם 
ומצוות, אז הנפש הבהמית מתלבשת במחשבות ודיבורים ומעשים 

ש"לא לה' המה" – תכל'ס מה שרוב העולם חושב, מדבר ועושה.

מה שנאמר כאן הוא קיצוני. מאוד. כל פעולה נמדדת לפי קנה מידה 
פשוט מאוד: אם היא נעשית מתוך ביטול לה' – מתוך תודעת חיים 
של אדם שיודע שיש לו בורא בראשיתו, שהבורא הזה מחיה אותו 
ומשגיח עליו בכל רגע מרגעי ההווה ושהוא עתיד לתת לפניו דין 
וחשבון באחריתו – הרי שהיא שייכת לצד הקדושה ואור ה' שורה 

עליה. אם לא – הרי שהיא שייכת לסטרא־אחרא.

מנין נובע הכוח המחיה את הסטרא־אחרא? אם ה' אינו מחיה אותה, 
כיצד היא מוסיפה להתקיים? גם חיי הסטרא־אחרא מגיעים ממקור 
החיים היחיד שבנמצא, רצון ה', משום שבעקיפין גם לה יש חלק 
בתכנית הגדולה. לולא הייתה קיימת לא הייתה אפשרות של בחירה 
חופשית, וממילא לא הייתה מעלה גדולה כל כך בבחירה לעשות את 
רצון ה'. שייכות כזו, מסביר אדמו"ר הזקן, אינה לפנימיות הרצון 
אלא ל"אחוריו". הדבר דומה להבדל שבין אדם שנותן משהו למי 
שעומד מולו ברצון ובחיוך, לבין אדם הנותן בלית ברירה דבר־מה 

לשונאו – ומשליך אותו אליו מאחורי כתפו.

קליפות  ארבע  גם  המכונים  סטרא־אחרא,  של  סוגים  ישנם ארבעה 
)ראה פרק א'(. פרק זה נחתם בהבחנה היסודית שבין קליפת נוגה 
ובין שלוש הקליפות הטמאות: הקליפות הטמאות רעות לגמרי, ואין 
כל אפשרות להעלות אותן אל הקדושה. על קליפת נוגה נלמד בפרק 

הבא.

פרק ו
כמה נמוך אפשר לרדת: הקליפות הטמאות

כלס
כלס,
,

ניאניא

וזה נורא קשה. איזה דבר חדש עשית? שום דבר. יצחק מחזיק, והקיום של 
עם ישראל עומד יותר על יצחק מאשר על אברהם. אנחנו מזכירים את אברהם 
ואומרים עליו דברים גדולים, את יצחק מזכירים מעט מאוד, אבל יצחק עשה 

שיוכל להיות יעקב, שיוכל להיות המשך, וזה קובע הרבה.

דוגמה לדבר: "הנפש אשר עשו בחרן", חז"ל דורשים על כך שאברהם ושרה 
עשו תעמולה, אברהם אצל הגברים, שרה אצל הנשים. מה קרה לכל אלפי 
האנשים האלו? כשישראל יורדים למצרים הם רק שבעים נפש, מה קרה לכל 
האנשים האלו שהיו החסידים של אברהם אבינו? כשאברהם אבינו נפטר בזה 
נגמר הסיפור – גם החסידים שלו מתו, הם היו קשורים לאברהם אבינו אבל 

לא היו מסוגלים להמשיך אחרי אברהם.

החיים לא בנויים על שיאים, אלא על התמדה בדברים שאין בהם שום 
אקשן, שום דבר מיוחד. יש שיאים בחיים ומה שקורה בהם הוא מרתק ויפה, 
אבל נקודת המבחן בכל תחום - של צבא, של המצאה חדשה ושל החיים – 
היא האם יש המשך. ההמשך צריך להילחם עם השגרה, אין חג, אין חגיגה, 
לא רוקדים, לא שותים, פשוט צריך לעשות עבודה לא מרתקת, אם זה קיים 

– זה אומר שהיה איזה ממש בדבר, אם זה לא קיים – זו הייתה הצגה.

בכל מיני מקומות היו בעיות כאלו, בקיבוצים, במפלגות, הדור הראשון היה 
מעניין מאוד, לפעמים הדור השני החזיק מעמד, אך לפעמים הוא התפרק ולא 
נשאר ממנו שום דבר. דור ראשון שמתיישב ובונה, יש בזה המון התלהבות, 
צריך  הוא  זה,  את  לעשות  צריך  לא  השני  הדור  נשמה;  המון  לב,  המון 
להחזיק את מה שנמצא, להמשיך אותו שיהיה קיים. זה נקודת המבחן של דור 

וזו גם כן נקודת המבחן של בנאדם.

האם האיש שרקד בשמחת תורה עד שנפל מהרגליים, ֵישב למחרת עם ספר 
ביום ויתחיל ללמוד? זו תהיה בעצם השאלה. אפשר לרקוד בשמחת תורה 
כמה שרוצים, אחר כך מכניסים את הספר לארון, החיים נכנסים לארון 

ואפשר לשכוח הכל.
שיריים.  מלשון  "שירי"  זמרה",  בשירי  "הבוחר  אומר:  היה  מקוצק  הרבי 
לקדוש ברוך הוא לא אכפת מהתפילה שלך, השאלה היא מה נשאר מהתפילה 
שלך - מהשיירי זמרה. קורה שמישהו התפעל, התלהב, מחא כפיים והיכה 

את הראש בקיר, אחר־כך הוא סיים את התפילה ולא נשאר ממנה שום דבר.

רוב הדברים החדשים שאנשים המציאו התמסמסו. מה עושים אלו שהם לא 
ממציאים ולא גאונים ולא חכמים? זו שאלה אמיתית ומתמדת. קראתי לזה 
- כשהייתי צעיר ויותר חריף - שאלת יום רביעי אחרי צהריים; לא קוראים 
בתורה, לא עושים שום דבר, מה קורה ביום הזה? יש בני אדם שיום רביעי 
אחרי הצהריים מכניס אותם למרה שחורה ודיכאון. כשאין שום דבר מרתק, 

שם נמצא המבחן של החיים, מה קורה ביום קטנות.

אחת ההגדרות למיהו יהודי - הגדרה שלא מופיעה בספרים - יהודי הוא 
זה שיש לו נכד יהודי. זה מבחן גדול מאוד אם יש המשך הלאה. במדינתנו, 
אנשים מתנהגים יותר יפה כשיש צרות, כשאנחנו נמצאים במתח. פעם 
נכנסתי לאוטובוס, היה צפוף ואנשים בסוף האוטובוס אמרו לי: "תיכנס 
ככה,  מתנהגים  אנשים  שאם  לעצמי,  אמרתי  מקום",  פה  יש  תיכנס 
כנראה המצב רע מאוד. השאלה היא מה קורה ביום שאחרי, כשמפסיק מצב 

החירום? שום דבר, ממשיכים להתקוטט.

היו כל מיני אנשים בעולם, חלקם הצליחו לעשות דברים, היתה להם מתנה 
משמים, היה להם ראש מצוין. והיו אנשים שלא היה להם כזה ראש מבריק, 
אבל הם הצליחו לעשות בזה שהם עבדו ועבדו ועבדו, הם הצליחו לעשות 
מה שאחרים לא עשו, האיש המבריק היה מבריק, והברק הלך ושום דבר לא 

נשאר.

אותו בשביל  צריך  זמן שטוח,  חגים,  בו  הזמן שאין  אני מדבר בשבחו של 
לעשות משהו. אני מבין את היצר הרע שיש למישהו לא לשבת ולעבוד, אבל 
בסופו של דבר אם אתה לא מתיישב, שום דבר לא יצא. הבנאדם הוא כחלום 
יעוף, מה שכתוב: "האדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף", אדם נולד לעמל 
והוא עושה את הדברים שהוא עושה בעמל, ניצוצות - זה לבני רשף, רואים 

אותם במדורה, הם עולים למעלה ונורא מרשימים, אך מייד כבים.

אני מדבר בין לאלה שמה שיש להם בראש זה דבר שיכול להיות לסוס רגיל, 
ובין לאלה שיש להם באמת כשרון, השאלה היא כמה אדם יכול לרתום את 
עצמו לעבודה מסיבית. לפחות עכשיו תתחילו לעשות את זה, תכניסו את 

עצמכם לתוך הריתמה ותתחילו לחרוש!

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע






