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קרוב א יך 
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

טרור ברחובות, מה 
אני עושה עם זה? 

צבי יחזקאלי

 אני לא שברתי
את לוחות הברית

התוועדות עם הרב שבתי סלבטיצקי

ידעתם שבקבר רחל ישנה 
ישיבה, עם תלמידים, 

אברכים ואפילו אנשי צוות 
שמתגוררים בבית לחם?
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חבורת פחדנים
הרב ארי וקסמן
ישיבת שעלבים

לפרוש או לא לפרוש? זאת השאלה. האם אצילי, 
ההתעסקות  מכל  להתנתק  יותר  ורצוי  קדוש 
הגשמית בעולם החומרי, השפל והמסובך הזה? או 
אולי הצלחותינו הרוחניות נמצאת דווקא בירידה 
מעלים  כשאנו  הללו,  האפלים  האזורים  לתוך 

מתוכם ניצוצות של קדושה.
להשיג  אז  ודווקא  להתלכלך,  לרדת,  כדאי  האם 
בחירה,  בעל  אלוקי,  כייצור  שלנו  היעד  את 
שיכול להשפיע על העולם, לעשות דירה לבורא 
לרדת  או,  יתברך;  אותו  ולהמליך  בתחתונים 
מהמשימה  לגמרי  לשכוח  ואז   - ולהתלכלך 

האלוקית עבורה נשלחנו לכאן.
אם נברח מן העולם התחתון הזה אז אנחנו בורחים 
מעצמנו, מיכולתנו, מייחודנו - ממשימתנו בחיים 

הללו - לחבר בין עליונים לתחתונים!
שלא  ויודע  עצמו  את  מכיר  מי  העוקץ.  כאן  אך 
ישיג  טרם  ושקר  תאוות  דמיונות,  בים של  ישקע 
מושפע  שלא  זה  הוא  מי  הנשגב?  ייעודו  את 
מטירוף החברה, פיתויים של טכנולוגיה ושכלולים 
של היצר? ולכן עדיף לברוח, להתנתק ולנוס על 
נפשו מכל פגע רע, מכל השפעה של העולם הזה 

שיוריד אותו לשאול תחתיות! 
כולנו  את  הופך  מצפונינו  כך   - כך  ובין  כך  בין 
לחבר פחדנים. ברק החלטה אמיצה פג בצל חשש 
מתמוססים  וקדושה  מעוף  של  ומבצעים  חיוור, 

באיבם בלי לצאת לפועל!

דרך הכוונות
הרב דן טיומקין 

 ארגון "מענה"

תורתנו - תורת חיים, והיא דורשת מאיתנו עבודה 
מורכבת. גם להיות בעלי חזון גבוה, וגם להצליח 
לא  זה  הגשמי.  לעולמנו  אותו  ולתרגם  להוריד 
קל, זו אמנות מופלאה, שדורשת יצירתיות בלתי 

אפשרית, אבל זה רצון ה׳ מאיתנו.
צריך  למטרה  לכוון  כדי  כוונות.  שתי  רובה  בכל 
לדאוג ששתי הכוונות תהיינה מסונכרנות על אותו 
יעד, וכיון שבין שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד, 
והחיים  במטרה. התורה  לפגוע  היחידה  הדרך  זו 
אלוקית,  היא  התורה  הכוונות.  לשתי  משולים 
בפני  כזו  כוונת  מועילה.  לא  היא  לבדה  אבל 
עצמה, יכולה גם להפוך לסם המוות. החיים - גם 
מטבעו,  והטבע,  תורה,  בהם  כשאין  מסוכנים  הם 
מטביע וסוחף אותנו לשגות בהבלי העולם. הדרך 
להצליח חייבת להיות שילוב מוצלח. למצוא את 
שני  ומצד  מדומיין  להיות  לא  הזה,  הדק  האיזון 
לא לוותר על שאיפות. להיות סולם מונח ארצה 
מנהג  בתורה  להנהיג  לשמים.  עד  מגיע  שראשו 
דרך ארץ שמותאם לי, שירומם אותי, באמת, בלי 

חיצוניות ופוזה.
זה דורש הרבה התבוננות, הרבה התבודדות, הרבה 
מודעות והרבה ענווה. כל הדרכים בחזקת סכנה, 
ואת  האלה,  הגזרה  גבולות  את  כשמכירים  אבל 
תופעות הלוואי של היסחפות לקצוות, יש סיכוי, 
בסייעתא דשמיא, למצוא את הדרך שמשלבת בין 

השניים.

 משלבים פשרנים או       מי אנחנו?
מעלי ניצוצות אמיצים?

שאלה:



ַהֻּטְמאֹות  ִמְּפֵני ֶׁשָּכל   – ְטֵמאֹות  ְּבָיַדִים  ֲאִפילּו  ָיַדִים,  ִלְנִטיַלת  קֶֹדם  זֹאת  ְואֹוְמִרים  ֲאִני"  ְּב"מֹוֶדה  ַמְתִחיל  ַהּיֹום  ֵסֶדר 
ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאין ְּבכָֹחם ְלַטֵּמא ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ֶׁשל ְיהּוִדי. ֶאְפָׁשר ֶׁשָחֵסר ְּבֶזה אֹו ָּבֶזה ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ִנְׁשָאר ִּבְׁשֵלמּותֹו.
 רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, היום יום י"א שבט
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"מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי 
נשמתי בחמלה רבה אמונתך". מילים אלו, איתן 
פותח יהודי את היום, הינן יסוד הקשר עם ה' והן 
בעצם המשפט הראשון בברכות השחר ובתפילת 

שחרית.
עבר  הלילה  תודה!  לומר  פשוט  כל,  קודם 
חיינו  נשמת  את  לנו  החזיר  הוא  ברוך  והקדוש 
רעננה ומחודשת לעבודת היום הבא עלינו לטובה. 
"הפועל הזה עושה מלאכה כל היום ונפשו יגעה 
בריה  לגופו  חוזרת  היא  ושחרית  ושחוקה,  עליו 
אמונתך'"  רבה  'חדשים לבקרים  שנאמר  חדשה, 

)מדרש תהילים לא,ו(.

התבטלות עמוקה
התודות  רוב  עמוק:  דבר  מסתתר  הזו  בתודה 
שאנחנו אומרים - שומעים הן סתמיות ונימוסיות, 
תיאמר  זו  הלב,  מעומק  שבאה  תודה  יש  אך 
במנגינה שונה לחלוטין. ההבדל בין שתי התודות 
הוא אמיתי, אלו תודות על דברים לגמרי אחרים. 
יש תודה על עזרה טכנית שקיבלנו. לרוב אלו 
חיינו,  ולעצם  למהות  קשורים  שאינם  דברים 
להגיע  מסוגלים  אנו   – קשורים  הם  אם  ואפילו 
אומרים  בכוחות עצמנו, אלא שזה שאנו  אליהם 

לו תודה סייע לנו.
אבל יש תודה שנאמרת למי שנתן לנו דבר שלא 
לנו קשה מאוד להגיע  היינו מסוגלים, או שהיה 

אליו בכוחות עצמנו. וכאשר התודה עוסקת בעצם 
בתוך  כלולה  לחלוטין.  שונה  תודה  זוהי  חיינו, 
האמת  על  הודאה  בנזקקות,  הודאה  גם  ההודאה 
לך  מודה  רק  לא  אני  התבטלות.  מתוך  הנאמרת 
אלא מודה בך, מודה ביכולת שלך לתת לי את מה 
שאני לא מסוגל. כמו בברכת "מודים" בשמונה־

עשרה, הנאמרת יחד עם כריעה והשתחוויה.
התודה מהסוג הזה שייכת בעיקרה לקדוש ברוך 
לא  ובלעדיו  בטלים  אליו  מודים,  אנו  הוא, שבו 

יכולים. זהו ה"מודה אני לפניך" שאיתו פותחים 
יתברך,  ה'  היום:  לכל  כיוון  קריאת  זו  היום,  את 
אנחנו בטלים אליך, תלויים בך ורוצים לעשות את 

רצונך היום!

לא נתפס בשם
לפני  הקיצתנו  עם  מיד  נאמר  אני"  "מודה 
היא  בהלכה  מופיעה  לכך  הסיבה  ידיים.  נטילת 
אין בעיה לאומרו  ה',  בו שם  מוזכר  ולא  שהיות 
לפני הנטילה כשידינו עדיין טמאות, ולכן כדאי 

להקדימו מיד תיכף להשכמה.
בחסידות מוסבר העניין עם "פנימיות": אמירת 
היא  וקיים",  חי  מלך  לפניך  אני  "מודה  היהודי 
של  בעצמותו  )"אני"(  היהודי  עצם  של  נגיעה 
אין  שבו  במקום  )"לפניך"(,  הוא  ברוך  הקדוש 
טומאה. שום טומאה לא יכולה לגעת בקשר הזה, 
ב"מודה  טמאות.  הידיים  בעוד  נאמר  הוא  ולכן 
הקדוש  של  משמותיו  אחד  אף  מוזכר  לא  אני" 
של  לעצמותו  היא  שהפנייה  מפני  הוא,  ברוך 
ובעצם  בשם",  אתפס  "דלא  הוא  ברוך  הקדוש 
אי אזכור שם ה' אנו פונים למקום הגבוה ביותר, 

לעצם הקשר.
אני"  ה"מודה  ואת  היום,  את  מתחילים  כך 
להמשך  איתנו  לוקחים  אנחנו  הזה  העסיסי 

התפילה והיום כולו.

מתחילים את היום
| משה שילת |

ֶהגיֹון ִלּבי
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| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

בשאלתינפשי
 למה יש כל־כך הרבה 
    מחלוקות 
בין חכמים?

שתי מעלות יש לתורה – האחדות והריבוי, ואי 
אפשר לזו בלא זו. כשבא אותו גוי לפני הלל הזקן 
לו  ענה  הוא   – לכם  יש  תורות  כמה  אותו  ושאל 
שתיים, אחת אלוקית ואחת אנושית. "אחת דיבר 
הכוונה  ובשתיים  שמעתי",  זו  שתיים  אלוקים 

למקור הריבוי שהולך ומתפשט עד בלי די.
אחד  מרועה  "כולם  הוא,  אחד  התורה  מקור 
ניתנו". אבל כשם שאנו נמצאים בעולם שצדדיו 
מרובים, כך התורה מופיעה בו בכל גוון מגווניו. 
ולכן גם גילוייה מרובים עד אין חקר, וגם חכמיה 
מפני  שונים  שפרצופיהם  וכשם  מזה.  זה  שונים 
שונות,  דעותיהם  גם  כך  הריבוי,  בעולם  שהם 
אור,  קרן  כעין  בהם  מופיעה  האלוקית  והאורה 

שמשתברת לצבעים שונים דרך כלים שונים.

איך מתמודדים עם השחיקה הרוחנית 
 היומיומית 

 בסביבה חילונית 
במקום העבודה?

על  דומות  שאלות  אותי  ששאלו  לתלמידים 
קשיים בצבא, הצעתי לגדל פאות אם לא היו להם 
כאלה קודם. לא מפני שפאות הן אצלי עיקר, אלא 
– אני שייך לעולם  שהפאות משדרות שדר ברור 

הקדושה.
שדר  אותו  את  לשדר  ניתן  שונים  באופנים 
ולהביא לאותה תכלית, כמו למשל לברך בקול רם; 
לשיעורי  הדואג  שהוא  יודעים  שכולם  זה  להיות 
תורה במקום ולתפילות במניין; לדאוג שהכשרות 
ככל  בדקדוק.  והמצוות תישמרנה  תהיה מהודרת 
פונה מתוך עמדה של  ולסביבתו,  שאדם, לעצמו 
מעליו  סרים  ממילא  כך  לקדושה",  שייך  "אני 

הניסיונות.
 – מצווה"  "שומר  טוב:  שם  הבעל  דורש  כך 
)וכמו  למצווה  ומצפה  ממתין  מלשון  "שומר" 
רע".  דבר  יידע  "לא   – הדבר"(  את  שמר  "ואביו 
מצווה,  לידו  תבוא  מתי  ומצפה  ממתין  כשאדם 

ממילא לא ידע דבר רע.

 למה אין היום
 סנהדרין?

מעל  ונתרחקנו  מארצנו  גלינו  חטאינו  "מפני 
בישיבתנו  רק  פגע  לא  הזה  הריחוק  אדמתנו". 
של  הפנימיות  הסגולות  בכל  גם  אלא  בארץ, 
היא  שבהן  העיקריות  שאחת  בארץ,  הישיבה 
האחדות, וכמו שכתוב בזוהר – "אתה אחד ושמך 
אחד ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ" – שבארץ 

דווקא הם נקראים אחד.
מכיוון שהתפזרנו בגלויות גם דעותינו נשתבשו, 
התפוררו ונתרחקו ממקורן, ואנו מייחלים ומצפים 
שעם קיבוץ הגליות ועם התאחדות הקרעים, תוך 
שונות  כשעדות  פשוטים  שאינם  ולבטים  כאב 
חוזרות לחיות יחד, נזכה להתקרב למבט שרואה 
כמשלימים,  והגוונים  העדות  הדעות,  כל  את 
וישיב ה' שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, 
ומלשכת הגזית תצא תורה אחת לכל ישראל על־

ידי סנהדרין הגדולה שתשב שם.
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החליפו אותי

אישית

| צבי יחזקאלי |

 הוא חי בחוץ, 
      מסתדר במקום העבודה 

  ולא אומר מה הוא 
       מרגיש בלב 

 אל מול העולם החיצוני שמעריך
 כסף, הצלחה ודורסנות

בין כל פיגועי הדקירה האלה והפחד שקיים ברחובות, אני מנסה לחשוב 
מחשבות טובות. עם כיפה או בלי כיפה, כל מי שמתהלך ברחוב הופך ליותר 
"יהודים  כך.  אותו  שמגדיר  המחבל  מבחינת  ובטח  עצמו,  מבחינת  יהודי 
אותנו,  מלכדות  הצרות  האחרונים.  הימים  של  האווירה  זו  צרה"  לשעת 
בזהות שלנו, בגורל שלנו ובמיוחד במסקנה החזקה שכל מה שעברנו במשך 
נוסף  חיבור  עוד  קטן,  עוד מאמץ  אז...  גרוע  יותר  הרבה  היה  אלפי שנים 
פנימה לזהות שלנו יעזור לנו לשרוד עוד גל סכינאות בסגנון דאעש. ואיך זה 
קשור לפרשה? ניסיתי לקחת את צמד המילים הקצרות שחוזרות על עצמן 

ואומרות כל־כך הרבה, ולראות איך הן קשורות לימים האלה.

חי בחוץ
לך לך, אל עצמך, אל הפנימיות שלך. רגע, לאן ללכת? לך. לא להנאתך 
אלא אל תוך העצמי האמיתי שלך, זה שקרוב יותר לנשמה, לתום ולטוב 
שלך. בעולם שחי ברובו את החיצוניות, נפרדנו מהדמות האמיתית שלנו 
אהבה.  לקבל  כדי  להתנהג  איך  למדנו  הגן  בסביבות  בערך  מוקדם.  בגיל 
להיות ראשונים בתחרות, למצוא חן, להגיד את המילים הנכונות ובעיקר לא 
לבכות כדי לא להקריז את ההורים. אז החל להוביל את חיינו אותו טיפוס 
לא אמיתי. הוא חי בחוץ, מסתדר במקום העבודה ולא אומר מה הוא מרגיש 
בלב אל מול העולם החיצוני שמעריך כסף, הצלחה ודורסנות. האני הלא 
אמיתי דומה לבן השפחה שהוחלף בלידתו עם בן המלך, כמו שמספר רבי 
נחמן, שני הבנים גדלו במקומות הפוכים מעצמיותם. הסיפור הוא לא רק 
מעשיה רחוקה, אלא תיאור למצב שמתרחש בתוכנו, בנפש. יש לנו כוח טוב 
של בן מלך אמיתי וטהור, וצד של בן שפחה שכל ענינו הוא להרחיק אותנו 
מהמטרה שלנו, בכלל לא להשתלט על העניינים אלא רק להיות קצת זמן על 
ההגה. כשאני מרגיש שאני לא במקום הנכון, אני שואל את עצמי: מי אוחז 
בהגה של חייך צבי? האמיתי שלך, בן המלך או ההוא מהרחוב שלקח אותך 

לעוד משימה בחוץ והשכיח ממך את התכלית?

באמצע החיים הדיגיטליים
איך אנחנו בתשע"ו הולכים פנימה? איך עוזבים את הארציות שמעסיקה 
אותי? איך עוזבים את ההרגלים האלה מהילדות שהרחיקו אותי מהדמות 

האמיתית שלי? 

אין לי תשובה מדעית אבל אספר לכם מה אני משתדל לעשות: בהתחלה 
היה לי קשה לקבל את בן השפחה שבתוכי, זה שלעיתים נהנה ממחיאות 
הכפיים בטלוויזיה. אחרי שהבנתי שהוא דחק את האמיתי שלי אז התחיל 
אצלי סוג של לך לך. ניסיתי פשוט להיזכר איך היה פעם, לפני שאימצתי 
את שפת הרחוב ואת הניסיון להשיג אהבה מבחוץ. איך היה כשה' ברא אותי 
עם תכונות טובות ומיוחדות, במינון ששלחו במדויק אליי ולא לאף אחד 
הטוב  הניסיון לשחזר את  כאב,  המון  הזה מציף  הזיכרון  רק  בעולם.  אחר 

ההוא שנעלם. 
הדרך אליו דומה לדרכו של אברהם אבינו. הרבה כאב, דמעות וביזיונות 
מהסביבה שמוליכים אותך עוד צעד אל הפנימיות המתוקה שלך. כאב על 
לי לצעוד  והקלה עד כמה טוב שיש דרך שמאפשרת  עד כמה אני רחוק, 
ולהתקרב אל האדם שה' התכוון שאהיה. כל הבנה של מה קרה בהתרחקות 
היא עוד סימן של התקרבות. בן המלך שלנו הוא עדין מיוחד וטהור. כן כן, 
אל תצחקו, קחו תמונה שלכם מגיל שנה־שנתיים ותראו שזה מתאים לתיאור 
של בן המלך. באמצע החיים הדיגיטליים של היום אנחנו מסוגלים להיזכר 
מה היינו לפני שבן השפחה השתלט. הטוב שנמצא בנו היום הוא תזכורת 
לעוד טוב עצום שנמצא בדרך אלינו, אם רק נחליט ללכת ונסכים להיפרד 

ממי שאנחנו עכשיו. אם רק נסכים לקבל את העצה של ה': ללכת.

אם רק נבחר
ואיך כל זה קשור לטרור הסכינים? כשאדם מגיע לפנימיות שלו הוא זוכה 
להיות קרוב לאברהם אבינו. ממש מבניו – גומל חסדים, ביישן ורחמן. מאז 

שאני הורה שמשתדל להיות יהודי, כואב לי ממש בגוף מכל דקירה. 
בניו של אותו אב קדום, אברהם אבינו, אך לא מאותה אם אלא מהשפחה, 
אומרים לנו ֵלך ֵלך, שנלך מכאן. בשונה מהטקסטים שבהם הם מאמינים, 
אין אצלם רחמנות, וגמילות חסדים קשה לראות במעשי לינץ' של ישראלים 
שנקלעים להמון פלסטיני זועם. ככה זה כשמתרחקים החוצה במקום לצעוד 

פנימה, בן המלך מוצג כבעיית העולם.
אנו הולכים והם הולכים. ההליכה שלנו פנימה היא דרך ארוכה, אבל אין 

ייאוש – הדרך תוביל אותנו אם נבחר בה. אנחנו בדרך הנכונה.

קרוב אליך בפייסבוק!
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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

ונת, ומגו איכותית   קהילה 
850 משפחות.

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

עלימקום גדול לגדול
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הישנות ה  מהגלויות  המוכר  תצלום 
ליד  אמנו  רחל  קבר  ציון  נראה  בו 
מכבר  זה  התחלף  והגמלים,  הזית  עץ 
ממוגן  צבאי  מתחם   – לחלוטין  שונה  במראה 
ומבוצר היטב, המנתק את הבאים בשעריו מהעיר 
הערבית הסובבת אותם. אלא שהחומות הגבוהות 
מסתירות מאחוריהן גם סוד מרגש וכמעט בלתי 
ידוע – בבניין סמוך למתחם הקבר, פועלת בשנים 
עליות  שלאחר  רחל",  "בני  ישיבת  האחרונות 
את  לחדש  הצליחה  ואתגרים,  קשיים  וירידות, 
ההתיישבות היהודית בעיר. חוץ מעשרות בחורי 
הישיבה והאברכים שהוגים בתורה, חיות במקום 
של  צחוקם  וקול  הישיבה,  צוות  משפחות  גם 

תינוקות יהודיים שוב נשמע בעיר האם. 
קצת היסטוריה: לפני 175 שנים הגיע האציל 
היהודי־בריטי משה מונטיפיורי, יחד עם אשתו, 
לביקור בארץ הקודש. בין השאר ביקרו השניים 
גם בקבר רחל, שהיה אז מקום מבודד, "על אם 
מונטיפיורי  התנכ"י.  בתיאור  כמו  ממש  הדרך", 
את  שיפץ  הקודש,  ארץ  ליהודי  וסייע  שתמך 
חיזוק  למען  ופעל  למחצה  חרב  שהיה  המתחם 
האחיזה היהודית במקום. על־פי עדויות מאותם 

ימים, ניסו מונטיפיורי וגורמים נוספים בעקבותיו, 
בדומה  במקום,  ממש  של  יהודי  יישוב  להקים 
ליישוב היהודי בחברון שהיה אז בשיא פריחתו, 

אלא שהדבר לא עלה יפה. 
אוסלו,  הסכמי  במסגרת  שנה,  עשרים  לפני 
במרחק  הנמצאת  לחם  בבית  השליטה  נמסרה 
הרשות  לידי  ירושלים,  דרום  משכונות  הליכה 
בעקבות  רחל.  קבר  מתחם  למעט  הפלשתינית, 
התקפות חבלניות חוזרות ונשנות על המקום הוא 
למובלעת  הפך  והמתחם  גבוהות  בחומות  הוקף 
החליטו  הביטחון  כוחות  העיר.  בשולי  יהודית 
לתקופות  במקום  היהודית  הנוכחות  הגבלת  על 
שונות, אך בשנים האחרונות ישנה גישה למקום 
וחגים  למעט שבתות  היממה,  אורך  לכל  כמעט 

בהם נמנעת כניסת מתפללים יהודים למקום. 

מצעקות סוחרים לקול תורה
אש  לה  בוערת  האחרונות  שבשנים  אלא 
מטרים  חמישים  במרחק  במקום.  קבועה  תמיד 
בלבד מהכניסה לקבר רחל, ניצב בניין בן שלוש 
קומות המשתרע על כאלף מטרים מרובעים. עד 
בבעלותם  הבניין  היה  שנים  שתים־עשרה  לפני 

העיר,  תושבי  ערבים־נוצרים  אחים  שלושה  של 
ושימש כמרכז מסחרי. 

יבדל"א,  אלון  בני  והרב  ז"ל  פורת  חנן  הרב 
בעיר  יהודיים  בתים  גאולת  למען  שפעלו רבות 
שמעון  קבר  ובמתחם  הזיתים  בהר  העתיקה, 
ודווקא  עיניהם  את  הבניין  על  שמו  הצדיק, 
הצליחו  השנייה,  האינתיפאדה  של  בעיצומה 
לרכוש את הבניין בהליך משפטי שהתנהל בחוץ 
שגאולת  על־מנת  שלישי,  צד  באמצעות  לארץ 

המקום תישאר מתחת לרדאר. 
בהמשך, עקב המצב הביטחוני בעיר, השתלט 
העמותה  ובהסכמת  "המגויר"  המבנה  על  צה"ל 
שנים,  כשבע  לפני  חיילים.  למגורי  אותו  הפך 
וירדה, קיבלו הרוכשים אור  כשהמתיחות הלכה 

ירוק לקיים לימוד במקום במשך שעות היום. 
יתד התורה ננעצה על־ידי הרב אליהו אלקסלסי 
)50( יליד קריית גת ובוגר ישיבת "עטרת כהנים". 
הוא עצמו מתגורר עם משפחתו קרוב לשלושה 
עשורים ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים, 
היהודי  "הרובע  היהודיים  תושביו  בפי  המכונה 
בהקמת  חלק  נטל  השנים  לאורך  המתחדש". 
בגאולת  הזיתים,  שבהר  אורות"  "בית  ישיבת 

בניה שבו לגבולם
לאחר אלפי שנים בה נתעטפה אמנו בדמעותיה, חידשה ישיבת "בני רחל" 

 את הנוכחות היהודית בבית לחם יהודה • עשרות תלמידים, אברכים ואפילו משפחות 
צוות הישיבה לומדים ומתגוררים במבנה סמוך שנגאל לפני מספר שנים

לכבוד יום האם והבנים / אביאל הלוי



ישיבת  ובהקמת  הצדיק  שמעון  שכונת  מתחם 
ובשנים  המתחדש,  היהודי  ברובע  דוד"  "נאות 
האחרונות הוא עומד בראשות ישיבת "בני רחל". 
הוא משחזר את הימים הראשונים, ואת האחיזה 
עליות  תוך  השנים,  לאורך  והתהדקה  שהלכה 
וירידות: "בהתחלה קיבלנו אישור להיות במקום 
עד  ששימש  כשהמבנה  יום.  בכל  בלבד  שעתיים 
לידינו  הגיע  שלמה  פלוגה  עבור  כמגורים  אז 
אחרי כל־כך הרבה שנות ציפייה, הוא היה נראה 
מיידית  "גייסנו  נזכר.  הוא  מלחמה",  אחרי  כמו 
הר המור, מרכז  כחמישה עשר אברכים מישיבת 
והתחלנו להגיע למקום מדי  ועטרת כהנים,  הרב 
עד  השהות  את  להאריך  לנו  אושר  בהמשך  יום. 
לשעות  גם  יותר  ומאוחר  הצהרים,  אחר  שעות 

הערב, אבל תמיד נאלצנו לצאת מהמקום". 
המהפך התרחש דווקא בעקבות החלטת הפיקוד 
במבנה  התלמידים  שהיית  את  לאסור  הצבאי 
בבניין,  מסוים  חלק  לשפץ  "התחלנו  הישיבה. 
שהיה מוזנח ושבור. באו אלינו בטענות שעשינו 
לנו  והודיעו  משפטית,  מבחינה  שאסור  דבר 
כמה שבועות  במשך  המקום.  את  לעזוב  שעלינו 
נאסרה עלינו הגישה לבניין, אבל מעז יצא מתוק", 
אלוף  עם  פגישה  "קבענו  אלקסלסי.  הרב  מחייך 
פיקוד המרכז הקודם, אבי מזרחי, והוא הפך את 
הקערה על פיה. הוא הבין את המהות, החשיבות 
שלו  המשפטיים  היועצים  המקום.  של  והצרכים 
שאין  האזרחי  ולמנהל  הזוטר  לפיקוד  הבהירו 
שום בעיה משפטית. ברגע שהתקבל האישור שזה 
בעצם מבנה יהודי בבעלות יהודית, הודענו שאנו 
רוצים להשתמש בו באופן מלא. זה לקח עוד קצת 
משטרת  כשמפקד  התקבל  הסופי  והאישור  זמן, 
תשע"א,  באב  בתשעה  בישיבה  ביקר  ירושלים 
הבנים.  חזרת  לציון  ממנו  סמלי  שאין  תאריך 
כשהותרה הלינה במקום, הבאנו בחורים מישיבות 
בירושלים כמו עטרת כהנים, מכון לב ובית אורות, 

שהפכו את זה לעובדה מוגמרת". 

קהילת קודש בית לחם 
עוד  לישיבה  הצטרפו  האחרונות  בשנתיים 
עברו  המבנה  שיפוץ  השלמת  ולאחר  תלמידים 
למקום גם חמש משפחות של אנשי הצוות. כל אלו 
בפועל שומרים על גחלת האחיזה היהודית בבית 
יהודה, למרות הקשיים. המחבלים הערבים  לחם 
בנוכחות  ולחבל  לפגוע  בניסיונותיהם  ממשיכים 

היהודית, ולמצוא חרכים בחומות הגבוהות.
"עוברת פה תקופה מאוד קשה על המשפחות, 
דשמיא  סייעתא  הזמן  כל  רואים  אנחנו  אבל 
גדולה", מספר הרב אלקסלסי. "בתחילת השבוע, 
התעוררו כל המשפחות אחרי חצות הלילה מקול 
נפץ עז של מטען חבלה שהושלך לעבר הבניין. 
גג  על  חבלה  מטען  נחת  לכן  קודם  ימים  כמה 
ירי לעבר הבניין. אנחנו ביחס  הבניין, וגם בוצע 
מצוין עם כוחות הביטחון, ומאמינים שהם עושים 
על  שאחראי  הגדוד  מפקד  נאמנה.  עבודתם  את 

הגנת קבר רחל איננו חובש כיפה, אך הוא פשוט 
רגילה,  בלתי  בצורה  למקום  מחובר  הוא  צדיק. 
והוא פועל באופן מקצועי ומסייע ככל שנדרש". 

ישראל  עם  טובים,  ובימים  בשבתות  "לצערנו 
עדיין מנוע מלהגיע לקבר רחל, זו החלטה מדינית 
הישיבה  אבל  אותה,  לשנות  כדי  לעבוד  שצריך 
 – ביממה  שעות  וארבע  עשרים  במקום  נמצאת 
השבתות  עצומה.  זכות  וזו  בשבוע,  ימים  שבעה 
מיוחדת  באווירה  מתנהלות  בישיבה  והחגים 

ומרוממת. אנחנו מחזיקים את הציון בימים האלה, 
וזו תחושה של אחריות לאומית, מתוך קשר עמוק 
מאוד עם רחל אמנו. הרב קוק כותב שהייחודיות 
האומה,  חלקי  לכל  בחיבור  היא  אמנו  רחל  של 
החיים  לגאולה.  הציפייה  את  מסמלת  ושהיא 
והתיישבות  ישיבה  הזו.  בתודעה  הם  בישיבה 
כוח  ביחד.  הולכים  וגם  שורש  מאותו  מגיעים 
מחוברים  ישראל  ארץ  אל  השיבה  וכוח  התורה 

אחד לשני". 

בניה שבו לגבולם
לאחר אלפי שנים בה נתעטפה אמנו בדמעותיה, חידשה ישיבת "בני רחל" 

 את הנוכחות היהודית בבית לחם יהודה • עשרות תלמידים, אברכים ואפילו משפחות 
צוות הישיבה לומדים ומתגוררים במבנה סמוך שנגאל לפני מספר שנים

לכבוד יום האם והבנים / אביאל הלוי

 -  איגרת הגאולה של מורנו הבעש"ט
והשפעתה על גאולת הכלל והפרט

- נשמת האדם נפש רוח ונשמה
- תיקון הרצון

- סדר הכנעה הבדלה והמתקה
- עבודת הנפש דרך ניגוני הבעש"ט

 -  דרכו החינוכית של הבעש"ט 
ונתינת כלים מעשיים להתפתחות בריאה



פרשת לך לך
אברהם יצא בשליחות הקדוש ברוך הוא. מארצו, 
מולדתו, ובית אביו, כדי להתחיל להכניס אלוקות 
לעולם הזה, המקום שנבחר ע״י ה׳ להתחלת 
המשימה הוא ארץ ישראל. 
״לך לך״ צא מעצמך לגמרי, היא המשימה שעל 
ידה מגיעים לתכלית הכוונה: 
״הארץ אשר אראך״ להכניס את הקדוש ברוך 
 הוא. לכל ענייני הארציות, עד לקבלת 
"ומלכותו בכל משלה".

אמנות חסידית

| ברוך נחשון |

 מדרשת 
'לב לדעת' 
מזמינה אותך

לנשים ובנות
על אור, חושך ומה שביניהם

 יום הלימוד יתקיים אי"ה 
ביום שני כ' חשון 2/11

בין השעות 16:45 - 20:00
בבנייני האומה בירושלים

ב"ה

אין עוד מלבדו

יתרון האור מן החושך
 לימוד מונחה עם

 מעיין הנדלר

 מסלול
תניא: 

להאיר את חשכת העולם
הרב משה שילת 

 מסלול
 מועדים

לחסידות: 
אורות וכלים

הרבנית רננה שפירא

 שיחה עם 
הרב יהושע שפירא

 להרשמה:
בטלפון: 072-2215388
בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00
maynotaich.co.il :או באתר

 מחיר: 10 ש"ח
התשלום בכניסה ליום הלימוד

כיבוד קל במקום

5 ימים מדהימים של לידה מחדש 
בשיטה חוויתית 

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

כ״ב עד כ״ו 
בחשוון 4-8.11

ד׳ עד ח׳ בטבת 
16-20.12

מס׳ המקומות מוגבל  | להצטרפות התקשרו עכשיו: 
אריאל 052-5665599 )גם במוצ״ש החל מ-19:00( 

מסע הנשימה
 לגברים      לאּומן

ולנשים

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

מקומות אחרונים!
החלה ההרשמה למסע הבא!



ימים אחרונים לרישום 
למבחני לב לדעת

המבחנים יתקיימו במסגרת אירועי י"ט כסלו בבנייני האומה, ירושלים 

המועד האחרון לרישום: 
יום שני כ' בחשוון

לתלמידי ישיבות ואברכים
ההרשמה באמצעות הנציגים בישיבות

מועד המבחן:
מוצ " ש ,  ראשון ושני ט"ז-י"ח כסלו 

מוקד התכנית: 
072-2219050

 מענה טלפוני בימים א-ה 
בין השעות 13:00-15:00 

לסטודנטיות ובנות מדרשה
maynotaich.co.il :ההרשמה דרך האתר

מועד המבחן: 
שלישי י"ט כסליו

מוקד התכנית: 
maynotaich.co.il |  072-2215388
מענה טלפוני בימים א'-ה' 
בין השעות 9:00-13:00

כ

התמציתיות:  במרב  זאת  אמר  טווין  רק  מ
נבער  היה  אבי  ארבע־עשרה,  בן  נער  כשהייתי  "
כל־כך שבקושי יכולתי לסבול אותו בקרבתי. אבל 
לגלות כמה  נדהמתי  ואחת  בן עשרים  כשנעשיתי 

הזֵקן למד בשבע שנים".
בשנותינו  הורינו  של  וצפויה  יציבה  וכחות  נ
האמון  תחושת  את  בנו  הנוטעת  היא  ראשונות  ה
שכאשר  אלא  בחיינו.  אותנו  שתלווה  בסיסית  ה
ללמוד  עלינו  הבגרות,  אל  לחתור  מתחילים  נו  א
שנים  הן  אלו  בעולם.  האישית  דרכנו  את  פלס  ל
של חיפוש, ולעתים גם של מרד. על כן ההתבגרות 
טעונה כל־כך. במילה "נעורים" מצלצלות המילים 
אנו מתחילים להגדיר את  ו"ניעור".  "התעוררות" 
עצמנו מתוך התייחסות לחברינו, בני גילנו, במקום 
על־פי משפחתנו. תכופות נוצר כך מתח בין־דורי.

שני  כתב  בלום  הרולד  הספרות  יאורטיקן  ת
של  ו"מפות  ההשפעה"  "חרדת  מרתקים,  פרים  ס
כי  פרוידיאני  בסגנון  טען  שבהן  ריאת־שוָלל",  ק
באמצעות  מקום  לעצמם  ְמַפנים  חזקים  שוררים  מ
אי־הבנה מכוונת, או פרשנות שגויה במתכוון, של 
המשוררים הגדולים בני הדור שקדם להם. כי אם 
רוממות  יראת  ירחש  הצעיר  המשורר  אם  כן,  א  ל
כלפי המשוררים שקדמו לו, תשתק אותו המחשבה 
שכל מה שאפשר לומר כבר נאמר – ולא זו אף זו, 
לומר.  עשוי  עצמו  שהוא  מכפי  יותר  יפה  אמר  נ
ולכל  זה של פינוי־מקום, הדרוש למשורר  מעשה 
פעם  לא  כרוך  הוא־עצמו,  להיות  כדי  אחר  דם  א
ביחסי יריבות עם אלה שקדמו לו, ובכלל זה הוריו.

ברבות  מגלה  שאדם  הגדולות  התגליות  חת  א
שנותיו היא כי כל ניסיונותיו להיבדל מהוריו לא 

הועילו: הוא נעשה דומה להם מאוד. וככל שאדם 
מרחיק לכת במנוסתו מהוריו, דמיונו להם רק גדל. 
בסיפורו של אברהם רומזת לכך התורה בעדינות 
מרשימה. פרשת לך לך, ואיתה ההיסטוריה היהודית 
לך  אברם:  אל  ה'  "ויאמר  במילים  פותחות  כולה, 
לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר 
אראך" )בראשית יב, א(. אברהם כמו מגיע אלינו 
משום־מקום. התורה איננה מספרת לנו על ילדותו 
ועל יחסיו עם בני משפחתו. איננו מתוודעים אפילו 
דווקא  לבחור  לאלוקים  שגרמו  האופי  סגולות  ל
בו לייסד את מה שעתיד היה להתגלות כמהפכה 

הגדולה ביותר בהיסטוריה הדתית של האנושות. 
אל  הוליכה  אשר  היא  התורה  של  זו  תיקה  ש
המסורת המדרשית שרובנו למדנו בילדותנו, על כך 
שאברהם שבר את הפסילים בבית אביו. זהו אברהם 
המהפכן, איש ההתחלות החדשות ששלל את כל 

מה שאביו ייצג.
את  לקרוא  מסוגלים  אנחנו  בבגרותנו  רק  ולי  א
הפסוק  של  חשיבותו  את  ולהבין  שוב,  סיפור  ה
שבסוף הפרשה הקודמת, פרשת נח: "ויקח תרח את 
אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו 
ללכת  כשדים  מאור  אתם  ויצאו  בנו  אברם  שת  א
ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם" )יא, לא(. הנה 
כי כן, אברהם הלך מבית אביו זמן רב אחרי שהלך 
מארצו וממולדתו. מולדתו היא אור כשדים, בדרום 
עיראק של ימינו, אך מאביו הוא נפרד בחרן, סמוך 
אברהם,  אבי  תרח,  דהיום.  סוריה־טורקיה  גבול  ל
הוא  הראשונה של מסעו.  בנו במחצית  את  ליווה 

הלך עם בנו לפחות חלק מהדרך.
מה באמת קרה? יש שתי אפשרויות. הראשונה 

היא שאברהם קיבל את הקריאה "לך לך" כשהיה 
איתו,  ללכת  הסכים  תרח  אביו  כשדים.  אור  ב
לא  אך  יראהו,  שה'  הארץ  עד  ללוותו  התכוון  ו
האפשרות  גילו.  מפאת  אולי  המסע,  את  שלים  ה
בחרן,  כשהיה  אברהם  אל  קרא  שה'  היא  שנייה  ה
ואם כך הרי אביו החל במסע ביוזמתו שלו כשעזב 
את אור כשדים. כך או כך, השסע בין אברהם לאביו 
היה דרמטי הרבה פחות מכפי שנראה במבט ראשון.
במקום אחר טענתי שהסיפורים במקרא מורכבים 
כתובים  הם  לחשוב.  שמקובל  מכפי  יותר  רבה  ה
שונים  בשלבים  המצויים  שאנשים  כך  מתכוון  ב
של צמיחתם המוסרית יבינו אותם ברבדים שונים. 
יש סיפור אחד על פני השטח, אך לא־פעם יש גם 
להבחין  שאפשר  סמוי,  סיפור־נגד  עומק,  יפור  ס
יא־יב  פרקים  בשלות.  מתוך  רק  אותו  ולהבין  ו  ב

בבראשית הם דוגמה קלאסית לכך.
הקסום  הסיפור  את  שומעים  אנו  קטנותנו  ב
– על אברהם המנתץ את אלילי  ואכן, המעצים   –
הילד  לפעמים  שלפיו  המסר  את  וקולטים  ביו,  א
ברוחניות  כשמדובר  בייחוד  טועה,  וההורה  ודק  צ
את  שומעים  אנו  רבות  שנים  אחרי  רק  באמונה.  ו
ברשת־ הנסתרת  יותר,  הרבה  העמוקה  אמת  ה
הסוואה של רשימת יוחסין בסוף הפרשה הקודמת: 

שלמעשה אברהם השלים מסע שאביו התחיל.
מהורינו,  בורחים  שאנו  חושבים  כשאנו  פילו  א
אנחנו בעצם הולכים בנתיבם וממשיכים אותו עוד 
קדימה. הרבה ממה שאנו הננו שאוב ממה שהם היו. 
 הרב יונתן זקס, רבה הראשי לשעבר של בריטניה, 
הוא פרופסור בקינגס קולג' בלונדון, באוניברסיטת 

ניו יורק ובישיבה יוניברסיטי.

מה 
אהבתי

 לך לך
מסע הדורות

| הרב יונתן זקס |
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| הרב שבתי סלבטיצקי |
שליח חב"ד באנטוורפן

לא תמיד זה מבורר והולך למקומות נכונים, אבל יהודים 
משוגעים על לתרום ולהעניֿק//מידת החסד של אברהם אבינו, 

היהודי הראשון, היא זו שמוליכה אותנו אל משיח צדקנו. 
רואים את זה בשטח// ומדוע הודה האדמו"ר הזקן לגביר 

הקמצן שתרם אגורה שחוקה אחת?

היה פעם יהודי שתרם בנדיבות לבית ספר אחד. כשהוא הגיע לביקור בבית הספר, הכניסו אותו 
לאחת הכיתות ונתנו לו לשוחח עם התלמידים. הוא שאל את אחד הילדים: "מי שבר את לוחות הברית?", 
והילד ענה לו: "זה לא הייתי אני!". הגביר אמר לו: "אני מבין שאתה בטח קצת מתרגש. אל תדאג, תרגיש בנוח, ותנסה 

שוב – מי שבר את לוחות הברית?", והילד בשלו: "באמת, זה לא הייתי אני". 
המורה שמע את ההתרחשות, והרגיש ממש לא בנוח, הוא ניגש אל הגביר ולחש לו באוזן: "סליחה, באמת סליחה, 
אבל אני מכיר את התלמיד הזה, הוא תמיד אומר אמת. אם הוא אומר שזה לא הוא – אז זה לא הוא!". הגביר התרגז. 
לאיזה בית ספר הגעתי? למי אני תורם את כל הכסף הזה? הוא הלך למנהל, וסיפר לו הכל. המנהל הנהן בהבנה, נתן 
לו לסיים ואז אמר: "אני מבין שאתה כועס, ובצדק. אז בוא נסכם שתגיד לי כמה עלו הלוחות, ואנחנו 

נשלם על זה...".
בפרקי אבות )ה, יג( כתוב: "ארבע מדות בנותני צדקה: הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים, עינו רעה בשל אחרים. יתנו 
אחרים והוא לא יתן, עינו רעה בשלו. יתן ויתנו אחרים, חסיד. לא יתן ולא יתנו אחרים, רשע". המשנה מדברת על 
ארבעה סוגים של נותני צדקה, אך מדוע מי שלא נותן נכנס להגדרה של "נותני צדקה"? למה הוא מופיע 

כאן?
אברהם אבינו, היהודי הראשון, קיבל ברכות מפורשות מה': "ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". 
זהו שאומרים אלוקי אברהם,   – 'ואעשך לגוי גדול'  חז"ל אומרים על הפסוקים הללו: "אמר רבי שמעון בן לקיש, 
'ואברכך' – זהו שאומרים אלוקי יצחק, 'ואגדלה שמך' – זהו שאומרים אלוקי יעקב. יכול יהו חותמין בכולם? תלמוד 
לומר 'והיה ברכה' – בך חותמין ואין חותמין בכולם" )פסחים קיז(. הברכה הראשונה בשמונה־עשרה מתחילה בשבח 
של אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אבל חותמת רק ב"מגן אברהם". למה באמת לא לחתום במעלה של 

כולם?
אחד ההסברים מובא בספר "בני יששכר": שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מייצגים שלושה קווים של עבודת 
ה', שלושה קווים שעליהם עומד העולם – תורה, עבודה וגמילות חסדים. יעקב, שהוא ישראל, מייצג את התורה, 
שניתנה לעם ישראל. יצחק מייצג את התפילה, כי עבודתו בעולם הייתה לחפור בארות, וגם התפילה היא מעין 
"חפירה" בנפש, חיפוש ועמידה לפני ה' יתברך. אברהם מייצג את גמילות החסדים. בכל הדורות יהודים למדו תורה, 
קיימו מצוות ושמרו על המסורת. אך, אומר ה"בני יששכר", הקדוש ברוך הוא רומז לעם ישראל שיהיה זמן לפני ביאת 

המשיח, שבו רק קו אחד יוותר בתוקף אצל כל היהודים. 



הרב ישראל מאיר לאו סיפר פעם, שימים ספורים לפני שאריאל 
שרון לקה בשבץ שממנו לא קם, שרון התקשר אליו וסיפר לו שלאחרונה 
הוא מסר הרצאה לפני תלמידי תיכון. במהלך ההרצאה הוא דיבר על כל מיני 
נושאים, ובין היתר שאל אותם מה זה "מעריב"? התלמידים הכירו רק את עיתון 
מעריב, הם לא ידעו בכלל מה זו תפילת מעריב. שרון היה מזועזע. הוא אמר לרב 
לאו שמוכרחים לעשות משהו: "גם אם הם לא שומרים את כל המצוות, לפחות 

שיכירו את המסורת שלהם!". 
מצד אחד יש לנו שפע של תורה: ישיבות, בתי מדרש, דף יומי, רמב"ם יומי, 
שיעורי חסידות וספרים דיגיטליים. אך מצד שני, יש אנשים שלא יודעים כלום, 
לא יודעים מה זה בית כנסת ואפילו מה זה "שמע ישראל". הקדוש ברוך הוא 
אומר לנו שבאותו זמן שלפני ביאת משיח יהיו אנשים שלא תהיה 
להם תורה, לא תפילה, לא מצוות, אבל גמילות חסדים וצדקה – יהיו 
גם יהיו. זה הפירוש של הגמרא על אברהם אבינו, שמייצג את גמילות החסדים, 
– החתימה תהיה שלך. גם האדמו"ר הזקן אומר, שהעבודה של  "בך חותמין" 
דור עקבתא דמשיחא תהיה בקו הצדקה, והיום באמת רואים אנשים שאף שהם 
רחוקים מאוד מתורה ומצוות, בכל זאת מידת הצדקה מתבטאת אצלם באופן 
לזהות  יכול  היה  שהוא  שכתב,  יהודי  לא  היסטוריון  של  ספר  קראתי  מובהק. 

באוניברסיטה אם התלמיד יהודי או לא לפי מידת הצדקה שהיתה בו.
חז"ל אומרים בתלמוד הירושלמי: "אין אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה 
זו: נתבעים לעגל – ונותנים, נתבעים למשכן – ונותנים". הכוונה הפשוטה היא 
וזהב  מעניין, מצד אחד מתבקשים לתת תכשיטים  עם מאוד  זה  ישראל  שעם 
לעשות עגל ומביאים, מצד שני הם מתבקשים למשכן ומביאים. מידת הצדקה 
מוטבעת בהם כל־כך, חודרת לתוך ה"עצם" שלהם, עד שיש בה סתירות. אין 
חזקות  כל־כך  והצדקה  הנדבנות  אבל  הזהב,  לעגל  לתרום  בסדר  שזה  הכוונה 
אצלם, עד שלפעמים השכל ושיקול הדעת לא עובדים אצלם נכון כשמדובר על 
לתת. גם בזמננו ניתן לראות את זה: מצד אחד יש אנשים מסוימים 
שמתרעמים ושואלים למה אנחנו מתאכזרים לערבים, למה החיילים 
מתנהגים בתוקף, דורשים לתת זכות דיבור למי שמדבר נגד יהודים, 
תומכים במשפחות של מחבלים וכיוצא באלו. זה לא שהם לא יהודים, 
אלא בגלל הכלל של "בך חותמין" – מידת הצדקה, הרחמנות וגמילות החסדים 
דעת.  בלי  כך  מתנהגים  הם  שלפעמים  עד  בהם,  טבועות  כל־כך  אברהם  ל  ש

למרות שמעשים אלה לא מבוררים, הם נובעים דווקא מתוך מידת החסד.
המשנה אומרת "הרוצה ליתן". מדובר באדם שלא נותן עדיין, רק רוצה לתת. 
גם אם הוא לא נותן ולא רוצה שיתנו אחרים, ואין פה בכלל צדקה, בכל זאת, 
כמו שהסברנו - "בך חותמין", אתה צריך לדעת שכל יהודי במהותו הוא נותן 
צדקה. רק בגלל חינוך שגוי, אינטרסים או סיבה אחרת הוא נעצר מלבטא את 

מי שהוא בעצם.
מידה שניה בנותני צדקה היא זה ש"לא יתן ושלא יתנו אחרים". אפילו אדם 
כזה נמנה בארבע המידות בנותני צדקה. הוא חלק מכלל ישראל. מסופר על 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי אהרן מקרלין שהיו צריכים לאסוף 
כסף בשביל להציל יהודי שגויס לפתע לצבא הרוסי – ביום חתונתו. 
האדמו"ר הזקן, שהיה אז עדיין צעיר, ביקש להצטרף אליהם, וכך יצאו השלושה 
לאסוף את הסכום הדרוש לשחרור החתן. הם הכינו רשימה של כל עשירי העיר, 
אולם האדמו"ר הזקן דרש שבראש הרשימה הם יוסיפו את אחד העשירים, שגר 
פרוטה  אליו  מי שבא  לכל  להעניק  נהג  הזה  העשיר  לעיר.  מחוץ  גדול  בית  ב
שחוקה אחת ויחידה. מרוב כעס על קמצנותו היו משליכים את זה עליו חזרה, 
והשמועה על מידתו הרעה יצאה למרחקים, אך אדמו"ר הזקן התעקש שיגיעו 

אליו ראשון, ושני הצדיקים שתמהו על כך הסכימו בלית ברירה.

השלושה הגיעו אליו, וסיפרו לו את הסיפור. הקמצן העשיר כל־כך 
התרגש והשתתף בצער החתן. הוא ניגש לארון והוציא ממנו... פרוטה 
שחוקה אחת, ומסר להם. רבי לוי יצחק מברדיטשוב והרבי מקרלין רצו לזרוק 
עליו את הפרוטה בחזרה ולגעור בו על קמצנותו הנוראה, אך האדמו"ר הזקן - 
הצעיר קיבל אותה בברכה, חייך והודה לו מעומק הלב. הם פנו ללכת, אך העשיר 
קרא להם לשוב: "באמת, מצוה כזו גדולה, אולי אתן לכם עוד משהו". והוא נתן 
עוד סכום פעוט. האדמו"ר הזקן הודה שוב מקרב הלב, וכשהם הגיעו לשער שוב 
קרא להם העשיר. "אולי אוכל להוסיף עוד משהו, חכו רגע". כך קרה שוב ושוב, 
עד שאותו עשיר שילם את כל הסכום! כשהגיעו חזרה לעיר, שאלו שני הצדיקים 
את אדמו"ר הזקן "איך ידעת?". תשובתו הייתה, שלאדם הזה הייתה קליפה על 
מידת הצדקה. בגלל סירובם המתמיד של העניים, מעולם לא ניתנה לו הזדמנות 
להרגיש נותן. ברגע שקיבלנו ממנו את הפרוטה, זה יצר אצלו הנאה וטהרת הלב. 

הסדק הזה בליבו גדל, והוא נתן עוד ועוד. 

המשנה אומרת שגם מי שלא נותן – רוצה לתת, אבל הרצון נמצא בבית 
הסוהר. יש בנו הרבה רצונות כבויים, אך איננו מגלים אותם. לפעמים, 

ברגע אחד זה מתגלה ופתאום האדם הופך לאדם אחר לגמרי.
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שבתאילנד
עונג

השבוע היה לנו עונג שבת מאוד מיוחד עם סיפורים אישיים מרגשים, שהתחברו 
להשגחה פרטית מדהימה.

בין הנוכחים הייתה הגברת שרול מנדל שבנה דניאל נהרג בשכם במבצע ללכידת 
מחבלים. היא סיפרה: "הבן שלי עשה בצבא מסע של תשעים ק"מ ותוך כדי אמר 
לו המפקד לקחת את המאג למרות שזה לא היה תפקידו. הוא סחב אותו עד סוף 
המסע ואז התמוטט. כששאלתי אותו למה הוא לא התלונן, אמר לי: 'כשהמפקד נותן 
לך תיק, אתה סוחב אותו בלי לשאול שאלות'. מבחינתי זו הייתה צוואה של דניאל: 
המפקד העליון – הקדוש ברוך הוא – נתן לי תיק לא קל, אבל אני סוחבת אותו בלי 

להתלונן". 
כשסיימה, ביקשה שנשיר "ליהודים הייתה אורה ושמחה". אמרתי לה שזה מדהים 
שלמרות כל מה שעברה יש לה כזו שמחה וזה השיר שהיא בוחרת, אז היא אמרה: 
"אספר לכם עוד סיפור קצר: יש לי חברה שהיא גם אם שכולה. היא הייתה מאוד 
שבורה ועצובה, עד שיום אחד ראיתי אותה מחייכת. שאלתי אותה מה קרה, והיא 
אמרה לי: 'חלמתי הלילה שאני נכנסת לחדר מאוד מואר עם הרבה אוכל טוב וכולם 
שמחים, ופתאום אני רואה את הבן שלי יושב בצד. ניגשתי אליו ואמרתי לו: 'למה 
אתה לא שמח עם כולם?', והוא אמר לי: 'איך אני יכול לשמוח כשאמא שלי כל־כך 

עצובה'. הבנתי שאני חייבת להיות שמחה, ולו בשביל שהבן שלי יוכל לשמוח'".
וסיפר  יוסי  ישב  לידו  כדי הסיפור שלה.  ישב שלומי שניגב דמעות תוך  מולה 
שאבא שלו היה אדם מאוד קשה והיה מסוכסך איתו, עם אחותו הגדולה ועם עוד 
המון אנשים בבית הכנסת, בעבודה ובכל מקום. לפני כשנה וחצי גילו שהאבא סובל 
החליט  הוא  אביו,  האחרונה של  שזו מחלתו  שיוסי שמע  ברגע  הקשה.  מהמחלה 
שהוא חייב להשלים עם אבא וגם לדאוג שכל מי שמסוכסך עם אבא ישלים איתו. 
הוא התחיל לעבור מאחד לשני ולבקש שיבואו לבית הרפואה וישלימו עם אבא. תוך 
כמה שבועות, עשרות אנשים שהיו מסוכסכים עם האבא ישבו בבית הרפואה, בכו 

והתפללו לשלומו. 
יום אחד נזכר האבא שיש עוד בן דוד אחד שגר בצפון וגם איתו הוא רב. מיד 
האבא,  המריבות.  כל  את  ולסיים  לעשות שלום  הצליח  הוא  וכך  אותו  גם  הביאו 
שהיה מרוגש מכל העניין, קרא לבן שלו כמה שעות לפני פטירתו ואמר לו: "אני 
רוצה לברך אותך, תגיד לי מה תרצה". ואז יוסי אמר לו שיברך את אחותו הגדולה, 
שהייתה נשואה שנים רבות אך לא היו לה ילדים. האבא בירך אותה, ויוסי סיים 
ואמר: "אבא נפטר לפני כשנה, ואחותי בת הארבעים ושש ילדה לפני חודש בן בריא, 

ברוך ה'".
שלומי שישב לידו דומע, קם פתאום ואמר: "אני חייב לספר לכם משהו. ביום 
לדלפק  הגעתי  לסרילנקה,  טיסה  על  לעלות  התכוונתי  בסינגפור.  הייתי  ביעי  ר
והדיילת אומרת לי שאני לא יכול לטוס כי אין לי כרטיס חזור, אמרתי לה שאני 
מוכן לקנות והיא הפנתה אותי למקום אחד ומשם הפנו אותי לעוד מקום עד שכבר 
היה מאוחר ופספסתי את הטיסה. במקומה נתנו לי כרטיס חילופי לתאילנד, הגעתי 
לכאן ביום חמישי ואני שואל את עצמי בשביל מה הגעתי לכאן. עכשיו אני יושב 
כאן ושומע את הסיפורים ואני יודע שהגעתי רק כדי להיות כאן הערב. אספר לכם: 
אני מסוכסך עם אבא שלי כבר הרבה זמן, וכששמעתי את שרול מספרת על אותו בן 
שלא יכול לשמוח כשאמא שלו עצובה, חשבתי כמה אבא שלי עצוב שאני לא מדבר 
איתו, איך אני יכול לשמוח? וכששמעתי את יוסי מספר על השלום שהוא עשה עם 
אבא שלו ואיך בזכותו כל־כך הרבה אנשים השלימו עם אבא שלו, אני יודע בדיוק 

מה עלי לעשות... עכשיו אחזור לארץ ובעזרת ה' אפתח דף חדש עם אבא".

דף חדש עם אבא
סיפורי מטיילים בעונג השבת

| הרב נחמיה וילהלם, בנקוק |

אני זוכרת כמה פעמים שפספסתי את ההתחלה. בתכנית 
לימודים או במפגש מיוחד. גם אם פספסתי ממש מעט – 
זה לא נתן לי מנוח. הרגשתי שהחמצתי משהו קריטי. יש 
המון משקל להתחלה. איך את בוחרת להתחיל את ימי 

השגרה הבאים עלינו?
וכשנגמרת תקופת  חגיגות,  אם את מאלו שאוהבות  בין 
החגים עננת דיכאון קלה שטה מעלייך, ובין אם את מאלו 
שמברכות על השגרה ומייחלות לבואה – המעבר מתקופת 
כולם  נפשית.  התארגנות  מצריך  היומיום  לתוך  חגים  ה
זקוקים לגשר כדי להיפרד מתקופת החגים. יש בה כל־
כך הרבה אור, איך נוחתים ממנה לתוך סתם יום של חול 

שלפעמים נראה חיוור לעומת חודש תשרי?

טבע לא מואץ
של  ימים  כמעט  שאין  נדמה  שלנו  שבדור  היא,  אמת  ה
שגרה אפורה. גם הימים הכי רגילים מתקשטים בחגיגת 
עונה,  סוף  או לסבתא, שבוע הספר,  ום־הולדת לחברה  י
מפגש  ספר,  ובתי  בגנים  חינוך  שבוע  מיחזור,  סטיבל  פ

משפחתי והרשימה עוד ארוכה.
בחגיגות?  אותה  לפרוץ  לנו  שקורא  בשגרה  מפחיד  ה  מ
שיש  להרגיש  כדי  חזקות  לחוויות  התרגלנו  קצת  ולי  א
התרחשות. שמשהו קורה. שאנחנו חיים. אם קצב הדופק 

רגיל זה כבר לא חי מספיק.
האמת היא שיש בריאות גדולה בהתרחשות טבעית. בקצב 
כמו  מי־מנוחות.  על  כזו  בהתנהלות  ובריא.  חיים פשוט 
שמסמן לנו הטבע. משך שנות ילדותי עברו עלי ביישוב 
עם גישה לשמיים ולאדמה והרבה מרחב של הרים ואויר. 
חילוף  את  מקרוב  ממש  להרגיש  היה  אפשר  חי.  בע  ט
העונות. את זריחת היום ושקיעתו. משהו טבעי ופשוט. 
חיבור לקצב הבריאה, שמסמן את קצב החיים שזורם וחי 

כל הזמן, בלי דרמות, בהדרגה. מתחדש. מתחלף.

יום יום חג
כבר הרבה שנים שאני חיה בעיר. הקצב שלה הוא משהו 
אחר לגמרי. החיבור לטבע קצת מטושטש. פיסות שמיים 
מציצות בין כמה בניינים. את שקיעת השמש אני לא רואה 

מהחלון.
הניתוק הזה מלאכותי עבורי. וגם לא פשוט. אבל לימד 
להישען  הטבעית  הסביבה  את  לי  כשאין  שיעור:  ותי  א
עליה בקצב החיים, אני נדרשת לייצר קצב חיים מבפנים. 
להקשיב פנימה ולחיות אותו. ליצור אותו. עולמי הפנימי 

יכתיב לי את הזריחה, השקיעה, המנוחה והיקיצה.
בכניסתנו לימי השגרה חשוב לזכור שגם בלי הפקות ענק 
ודופק מואץ – כל יום הוא מתנה. כל יום הוא הזדמנות 
לחגיגה. פשוטה ושמחה. העניין הוא למלא אותו בכל מה 
שהוא. על אברהם אבינו נאמר שהיה "בא בימים". כל יום 

ויום שלו היה מלא.
הזדמנויות  בו המון  יש  להיות מלא.  יכול  יום שלנו  כל 
לפריחה. לאור. לשמחה. וכל יום הוא קטע. חלק מדרך, 
הימים  עם  לעשות  מה  יכולה לבחור  אני  ארוך.  משביל 
בהם  לראות  או  כאפורים־משמימים,  אותם  לחיות  שלי. 
הזדמנות ליצירה ברוכה ונמשכת, ובכל רגע ליצוק את מה 

שיכול למלא אותו. לצקת באותו הרגע את כל מלאותו.
ימינו  את  ימלאו  הכוונה.  מעשינו.  את  שילווה  חיוך  ה

ויהפכו אותם להיות יום־יום חג.

תהילה טאובחיים שגרה 

 תוך כמה שבועות עשרות 
אנשים שהיו מסוכסכים עם האבא, 

בכו והתפללו לשלומו



 פרק ג'
מוחין ומידות: שכל ולב

מבנה הנפש – גם האלוהית וגם הבהמית – הוא אחיד: עשרה כוחות 
נפשיים שמתחלקים לשני תחומים עיקריים. תחום ראשון נקרא מוחין, 
ובשלב הזה נסתפק בהסבר הלא מדויק שהכוונה היא לכוחות שכליים 
מידות, כשהכוונה היא  נקרא  י"ח(. תחום שני  נרחיב בהמשך בפרק  (
האדם  את  מביאה  מהן  אחת  שכל  שונים,  מסוגים  רגשיות  תגובות  ל

לפעול בצורה שונה.
הספירות,  עשר  מבנה  על  מבוסס  שמכיר,  למי  עשרה,  של  בנה  מ
שמפרט את האופנים שבהם אלוהים מתגלה בעולם. העובדה שהמבנה 

הזה מעוגן בדנ"א שלנו אומרת שאנו ברואים בצלם אלוהים.
מוחין הם חכמה, בינה ודעת.

ומלכות. שמות  יסוד  הוד,  נצח,  תפארת,  גבורה,  חסד,  הן  מידות 
"נפשיים" יותר למידות החסד והגבורה הם אהבה ויראה.

בין המוחין והמידות יש קשר של הולדה: המוחין הם האבא והאמא 

ישנה  ראשון  בשלב  בהיריון.  כמו  ממש  עובד?  זה  איך  המידות.  של 
הזרעה, קליטה ראשונית של תובנה מופשטת, וזה תפקידה של החכמה, 
הראשונית  כשהתובנה  הפריה,  ישנה  בהמשך  אבא.  גם  נקראת  ש
עיקר  היא  הבינה  אמא.  גם  שנקראת  הבינה,  של  לעיבוד  עוברת  הזו 
עד  ומעיין,  ומרחיב  ומתבונן  שמברר  הכוח  השכלית,  התרחשות  ה
שבסופו של דבר הוא בונה רעיון שלם, מובן ומעובד עד לפרטי פרטים. 
כעת מגיעה הלידה, כאשר הרעיון לא נשאר רק בתיאוריה אלא מופנם 
התקשרות  שמייצג  הדעת,  כוח  בעזרת   – בלב  הדים  ומעורר  נקלט  ו
אכפתית. אלו הדים? תלוי בסוג הרעיון. ייתכן שמדובר ברעיון שמעורר 
מידת  את  שמעורר  ברעיון  שמדובר  וייתכן  אהבה,  החסד,  מידת  את 

הגבורה, יראה.
מסקנה חשובה מהמבנה הזה: אין רגשות אמיתיים מבלי שקדם להם 
תהליך של הבנה והפנמה. רגשות שמתעוררים "ככה סתם", יהיו תמיד 

שטחיים וחסרי משמעות אמיתית.

כלס
כלס,
,

ניאניא
| דובי ליברמן |

לך לך
דוד וייס, רעננה

מה לך ברוא יציר חומר אצל בוראך
עד שתכיר את מלוא אפסותך
תמשיך למלא אוצרות סבלך

והיה כי יחוס עליך אביך
וייתן לך בהירות  לראות עצמך

 לרגע אחד באמת כפי שהנך –
חלק מבריאה נצחית מושאלת גוף 

במודעותך,
תבין בהתבטלות הסופית של כל 

תשוקה ותדמית מקומך
 ותחליט שרק אחת התכלית -

להישען על האין ולמצוא עור וגידים 
נרקמים בכל זאת סביבך

 בטל ונישא עדי עד על חסדו גם 
אשר יהולל חסדך

אז תדע את האחד שבכל שינוי
ותכיר לנצח מקום שבת מנוחה

בשובך אל האור המצווה אותך שוב:
לך לך – אל עצמך.

רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', 
"וורטים" מיוחדים עם פרשנות אישית שלכם וחומרים שמתאימים 
לתכני העלון, ואולי גם אתם תופיעו במדור החדש "קרוב אליכם".
שימו לב, מספר המילים מוגבל - עד 150 מילים לטור | את הקטעים נא לשלוח 

 info@qarov.org :לכתובת המייל שלנו

 דרושים:
כותבים!

כשהלב דיבר
אוריה לבבי,רמת הגולן

עונת הסתיו, נוסע בין ברושים, הראש בין הרגליים... 
כבר כמה שבועות מרגיש בעולם הזה, לבד, לבד... 

אור־תשרי כבר נשכח כמעט, ואני לבד בעולם, בעבודה, 
במכונית, ברחוב... מרגיש לבד, לבד... אבל בלב פנימה 

אני אתך השם, ומודה לך כל־כך על שתי הפרשות 
האחרונות, לימדת אותי על נח והתיבה, מזל שיש מקום 
אחד בטוח להיות בו, בתיבות התורה והתפילה, העולם 

כה מבלבל, מזל שיש לי מאין לקחת כח, מכן תיבות 
יקרות, בזכותכן יש בי כוחות וחיוכים להאיר את עצמי, 

את העולם.

תודה לך ה' על אברהם, כל־כך יפה ואמיץ, מזריק 
בי כח ללכת וללכת, לא לפחד, להוסיף אור, להלחם 

על האמת, לא להפסיק, להתקדם, זו האמת, בחיוך 
ובשמחה להאיר את הסביבה, לגלות לכולם, ה' הוא 

טוב ומטיב. אנא ה', בבקשה תגלה לכולם, אל תסתתר 
מאיתנו, די לכאב! די לשפוך דם יהודי קדוש! אנא 

גלה לנו את פנימיותך הטובה! רוצים רק אותך, לא את 
העולם הזה, ולא את העולם הבא, רק אותך.

 

צער ותקוות יום המחר
בנימין אודסר, ישיבת רמות ירושלים

מאורעות כואבים קמים ונוקשים על דלתינו,
אינם מניחים לשמחה לעלות על פנינו ומקשים עלינו מלמתוח בחיוך את 

שפתינו...
ובכל זאת אבינו, בכל זאת שמך לא שכחנו.

 סיפורים לא טובים נקראים לפני השינה על־ידינו,
נעצמות הן עינינו אך שנתנו לא טובה תהיה שהרי נרצחו ונעלמו כמה 

וכמה מבני עמנו...
ובכל זאת מלכנו, בכל זאת בתמידיות נכריז כי אתה הוא אלוקינו.

 והדמעות זולגות על לחיינו,
חמות מרטיבות ואינן נפסקות באשר הוסרו הסכרים ואבדה השליטה על 

ארובות עינינו...
וכמה שושנות עוד ייעקרו ממקומן וכמה עוד יחולל שמך אוהבנו אהובנו.

 והדמעות עוד יורדות ושרות בעצב על הפצע אשר נפער בבשרנו,
הנה חיוך הרב, הנה צחוק הילד, והם כלא היו ואינם עוד עמנו...

תני קולך רחל ובכי עמנו, השמיעי קינותייך יחדיו עם שלנו, אך אל 
תיעצבי אמנו שהרי לך נאמרה התקווה ואכן נשוב ונשיר כולנו לפני מי 

שעשנו ונזמר למי שלו אנחנו.
במהרה בימינו.




