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 ַּגל ֵעיַני מתורתו של הרב יצחק גינזבורג
pnimi.org.il :כתובתנו

לפרסום, לתגובות ולקבלת העלון בדוא"ל - ישראל:
alongaleinai@gmail.com  052-3003085

לב טהור איך אפשר לדעת שהרצונות שלי 
הם באמת שלי?  נקודה טובה

תורה של חיים
הרב שילה אופן מספר על 
עצמו ועל תלמוד תורה 

 'תורת חיים' 
 עם סגולה 146

המחלקה 
היהודית

לצד הזעזוע והזעקה הציבורית מול העינויים 
של בחורי ישראל במרתפי השב"כ יש 

להעמיק בטעות השורשית בקיום המחלקה 
היהודית בשב"כ ולדעת שתיקון אמתי לא 

יבוא כל עוד נמשיך להתכחש ליעודנו היהודי

בשבועיים האחרונים נחשפנו לדיווחים אודות עינויים חסרי 
בנוגע  מבחורים  הודאות  מחיר  בכל  להוציא  כדי  תקדים 
והמחאה  מזדעזע  היהודי  הלב  דומא.  בכפר  הבית  לשרפת 
הציבורית חוצה מגזרים וצוברת תאוצה. לצד הכאב והזעקה 
צריכים להרחיב את התמונה ולהעמיק בחיפוש תיקון שרשי. 
רוח ההתעוררות שבלב צריכה לקבל גם כיוון נכון מהמח. רק 

כך היא תהפוך, בעזרת ה', לכח שמניע שינוי ממשי במציאות.

עד מתי?!
הכעס  לצד  קשה,  כה  למציאות  בנפש  הראשונה  התגובה 
המתעורר, היא רחמים רבים על עם ישראל וצער על המצב 

– צער המתרחב ככל שמסתכלים על התמונה המלאה: 
צער על הבחורים המעונים, צער על רשעות המענים, צער 
כחות  של  היד  אזלת  ועל  כנגדנו  ישראל  אויבי  מלחמת  על 
הבטחון שדוחפת יחידים אכפתיים לפעולות בלתי-מבוקרות, 
צער על כחות הבטחון ומוסדות השלטון והשיפוט שרוקדים 
קול  שמשמיעה  התקשורת  על  צער  התקשורת,  חליל  לפי 
ישראל  אהבת  ערכי  במקום  ומנוכרים  זרים  ערכים  של 
ונאמנות לה' ולתורתו, צער על יהודים רבים-רבים ששבויים 
כל  ובסופו של דבר צער על  הזו  מנטאלית בתוך המציאות 
האנושות, הסובלת מכך שעדיין אין שלום אמת ועם ישראל 

לא מבשר את בשורתו לעולם כולו. 
בסגנון של פנימיות התורה, כל הצער הזה הוא השתתפות 
בארץ  ולשכון  מעפרה  לקום  זכתה  שטרם  השכינה,  בצער 

לב העניין
אירועי השעה באור פנימיות התורה

 איתיאל גלעדי

ואמונתך בלילות על האמונה ככלי 
מפתח בפסיכולוגיה יהודית  שובי נפשי

מתורתו של הרב יצחק גינזבורג
בס"ד  גיליון  40 פרשת ויחי תשע"ו



עריכה: אביב מויאל  מערכת: יוסף פלאי, ניר מנוסי, עודד מזרחי  ִמתווה עיצוב: 
itiel@pnimi.org.il  :לקבלת עדכונים וסיכומי שיעורים בדוא"ל  גרפיקה: ענבל ציק + דעה )גלעדי( אביחיל

נושא הזהות היהודית לתחום שראוי לעסוק בו רק במקרים 
מניעת  ליהודים,  בטוח'  'מקלט  )הקמת  עצמית'  'הגנה  של 
בטענות  היהודי  ביחוד  נלחם  ואף  וכיו"ב(  בחו"ל  התבוללות 

של פגיעה בשויון, גזענות וכו'.
ואף  שליחות  יעוד,  תחושת  עם  חי  יהודי  דאמת,  אליבא 
אחריות לסביבתו הקרובה והרחוקה – עד כדי מסירות נפש. 
מימוש היעוד תלוי בתורת ישראל, המתווה דרך חיים שתביא 
טוב וברכה לעם ישראל ולעולם כולו, הן בחיי הפרט והן בחיי 
הכלל. ככל שנתאמץ ונתמסר להסברת וקידום החזון הטוב 
היהודי,  והיעוד  היחוד  את  מתוקנת  בצורה  נבין  התורה  של 
נחזיר לתפקוד נכון את המערכת החיסונית שלנו ובסופו של 

דבר גם נחסוך מאבקים ומלחמות עם הסובבים אותנו.
מודיעין-פנים  גוף  ברצינות,  חצי  לצייר,  אפשר  כך  ]לשם 
כתב  התניא,  בעל  הזקן,  אדמו"ר  לגמרי:  אחר  מסוג  יהודי 
שבדעתו לשלוח "מרגלים בסתר לידע ולהודיע" מי מחסידיו 
אינו מתפלל באריכות אף שהוא מסוגל לעשות זאת )באיום 
שירחיקנו משמיעת דברי חסידות מפיו(. מנהיג צדיק, לו אנו 
מייחלים, מאמין בטוב הגנוז בעמו והמודיעין שלו נועד לוודא 
שכל אחד מתמסר בכל לבו למלא את יעודו. הוא מבקר כל 
נושא תפקיד שלא יסתפק ביציאה ידי חובה טכנית ובזהירות 
משחיתות אלא יתאמץ להטמיע את היעוד והיחוד היהודיים 

 ].בהתנהלות הציבורית של עם ישראל. שנזכה

ישראל במלוא הדרה. הצער והרחמים פועלים בנפש הכנעה, 
להגיע  כדי  נדרש  עוד  וכמה  חסר  מצבנו  כמה  עד  הכרה 
"עד מתי?!"  נובעת צעקה-תפלה  כך  ומתוך  לתיקון אמתי, 

ועמה דחף חזק לחולל שינוי ממשי במציאות.

להבדיל בין אויב לאוהב
כפי שכבר נכתב, טירוף המערכות נובע מחוסר הבדלה בין 
בין  המופרכת  להשוואה  גורם  הדעת  שיבוש  לאויב:  אוהב 
מחבלים שונאי ישראל הצמאים לדמנו לבחורים שלבם כואב 
ובוכה על כל פגיעה ביהודים ובוער באהבת עם ישראל ארץ 
בפועל  שמעשיהם  סוברים  אם  )גם  ישראל  ותורת  ישראל 
מּוטעים(, ולטשטוש בין הטרור הערבי, השואף לסלק אותנו 
מכך  תסכול  )שמקורם  זה  לטרור  תגובה  למעשי  מכאן, 
שמי שאמור להילחם מלחמת חורמה באויבי ישראל נמנע 
מאומות  פחד  משפטיות,  מגבלות  מתוך  זאת  מלעשות 

העולם ודמיונות של 'פתרון מדיני'(.
שמורים  להיות  שצריכים  בכלים  יהודים  כלפי  השימוש 
שיבוש  של  הקצה  מקרה  הוא  בלבד  ישראל  לאויבי  ביחס 
היהודים'  'מדינת  את   להפוך  מהנסיון  הנובע  הזה,  הדעות 
בעצם  מתבטא  הוא  קודם,  עוד  אך  אזרחיה'.  כל  ל'מדינת 
שנועד  בטחוני  גוף  בשב"כ.  היהודית  המחלקה  של  קיומה 
אמור  אינו  טרור  ולהגנה מפני  ישראל  עם  באויבי  למלחמה 
לעסוק בפשיעת-פנים. לשם שמירת החוק והסדר האזרחי 
להציב  צריכה  היא  שגם  המשטרה,  קיימת  המדינה  בתוך 
המאורגנת,  בפשיעה  המאבק  את  העדיפויות  סדר  בראש 
 – ברחוב  ובאלימות  הציבורית  בשחיתות  הדרכים,  בתאונות 
הרווחים יותר והמסוכנים יותר. כשארגון האמון על מלחמה 
זו מעין מחלה אוטו-אימונית בה  בני עמו  כנגד  פונה  באויב 
נוצרת  גם  )אז  המערכת החיסונית תוקפת את הגוף עצמו 
צריכה  היהודית  המחלקה   – והתרנגולת  הביצה  תסמונת 
להצדיק את קיומה, לשם כך הבעת דעות או עבירות רכוש 
הופכות ל'טרור יהודי' ו'איום קיומי' ואחרי ניפוח האיום חייבים 

להביא תוצאות בכל מחיר וחוזר חלילה(.

לחזור ליעוד היהודי
שיבוש הדעות וטשטוש המושגים נובעים מהתעלמות )ואף 
העם  אוהבי  בין  ההבדל  ישראל.  עם  של  מיעודו  בריחה( 
לאויביו, שברור גם לבני אומות העולם, נתפס בעיני יהודים 
מסוימים כ'סתם גזענות'. אמנם בלב ובבטן חש כל יהודי את 
הערבות ההדדית ושותפות הגורל, דבר המתבטא גם בדאגה 
ליהדות העולם, אך קשה לו להסביר באופן מושכל את הרגש 
מבטאים  רגשות  להסביר  מצליחים  כשלא  הזה.  הבסיסי 
גם  הרע  במקרה  הטוב.  במקרה  נכונה,  לא  בצורה  אותם 
הטבעי.  ברגש  להלחם  ואף  להכחיש  להדחיק,  משתדלים 
לכן מי שלא מצליח לבטא את היעוד היהודי שלו הופך את 

   השימוש כלפי יהודים בכלים שצריכים 
להיות שמורים ביחס לאויבי ישראל בלבד 

  הוא מקרה הקצה של שיבוש הדעות הזה

דך
דךדורשי יחו
דורשי יחו

 

ישיבה חסידית ארץ ישראלית ביישוב יצהר

בנשיאות
הרב יצחק גינזבורג

ובראשות הרב יצחק שפירא
 בשבתות הקרובות יתקיימו שבתות היכרות
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תלמידי כיתה ח' מוזמנים ליצור קשר:
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חזון שנמסר ע"י רש"י, הגר"א והמקובלים, על פיו לעת שיבת ציון 
יתגלו רזי התורה המוצפנים בה בקודים והם מובהקים ומדוייקים, 

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

את סיפורי התורה הידועים לנו כפי שלא סופרו מעולם.

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

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

ומפורסם.

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

03-5321448מבצע חד פעמי לרגל ההשקה טלפון לרכישה 

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

סוד אבני החושן  חלק ג' 
ספר היצירה חלק ד' 

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

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

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

יש "צפונות בתורה״
...תאמין

 מתנה לרוכש
את כל הסדרה

5 השערים 
של הספר 
״התגלות״

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

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

את סיפורי התורה הידועים לנו כפי שלא סופרו מעולם.

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

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

ומפורסם.

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

03-5321448מבצע חד פעמי לרגל ההשקה טלפון לרכישה 

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

סוד אבני החושן  חלק ג' 
ספר היצירה חלק ד' 

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

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

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

יש "צפונות בתורה״
...תאמין

 מתנה לרוכש
את כל הסדרה

5 השערים 
של הספר 
״התגלות״

שהרבה מתורתו מופיעה בספריםהרה"ג יצחק גינזבורג שליט"אסדרת הספרים קיבלה את ברכת

מתנה לרוכש
את כל הסדרה:

"ספר ההתגלות" או 
"תוכו צפון אהבה" - 

 סודות ויסודות
שיר השירים
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״התגלות״

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

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

את סיפורי התורה הידועים לנו כפי שלא סופרו מעולם.

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

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

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

סוד אבני החושן  חלק ג' 
ספר היצירה חלק ד' 

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

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

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

יש "צפונות בתורה״
...תאמין

 מתנה לרוכש
את כל הסדרה

5 השערים 
של הספר 
״התגלות״

מדברי הגר"א המצטט את ספר הזוהר: "כל גי ינשא - 
 הגמטריאות המזולזלות כיום בעיני בני אדם

לעתיד לבוא תתנשא ותתגלה פלאיותן" המוכחת!!!

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

סוד ברכת כהנים

350 עמ'המספר 7 האצילי

מ'
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40
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490 עמ'

500 עמ'

צפונות 
בתורה

הרב שמואל יניב שליט"א

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

הרבה מדענים בדורנו חזרו 
בתשובה מכח גילויים אלה 

והאמינו באמונת אומן 
בנצחיות תורתנו הקדושה, 

כידוע ומפורסם.

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

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

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

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



החיים הטובים
דווקא היציאה לחוץ לארץ מפיחה חיים 
ביעקב אבינו, שלצד געגועיו התמידיים 

לארץ ישראל, מקים ממלכה חיה ותוססת 
בארץ גשן ומברר את כל ה’ניצוצות’ השבויים 

במצרים

קם  עצמו  הוא  חי”  יוסף  ש”עוד  אבינו  ליעקב  נודע  כאשר 
לתחייה, “ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם”. לאחר המפגש עם יוסף, 
הוא כבר מוכן למות, "ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶניָך ִּכי 
עֹוְדָך ָחי”, אך באמת דווקא עכשיו מתחילים החיים הטובים. 
“ַוְיִחי  עכשיו  אבל  ַחַּיי”,  ְׁשֵני  ְיֵמי  ָהיּו  ְוָרִעים  “ְמַעט  עתה  עד 
שנים   )17=( טוב   – ָׁשָנה"  ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעֹקב 
האהוב  ובנו  שלמה”  “מטתו  התאחדו,  בניו  ובשלוה,  בנחת 
לצדו. המספר 17 חוזר גם במניין המלים בפסוק, ומזכיר גם 
את פתיחת פרשת וישב, “יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה”, מעין 
גזירה-שוה בין טוב השנים הטובות של יוסף עד שנמכר וטוב 
השנים הטובות של יעקב בסוף ימיו )ובסך הכל, טוב טוב = 

ויחי, כדברי בעל-הטורים כאן(.

שמח במקום שלך
אך האמנם הכל כל כך טוב? האם ניתן לשבת בנחת ובשלוה 

מחוץ לארץ ישראל, “ארץ החיים”? הרי יעקב חשש תחילה 
התגשמות  שזו  ביודעו  הארץ”,  “ערות  למצרים,  מהירידה 
ֹאָתם  ְוִעּנּו  ַוֲעָבדּום  ָלֶהם  ֹלא  ְּבֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  "ֵגר  הגזרה 
ֵמְרָדה  ִּתיָרא  “ַאל  הבטיחו  שה’  עד  ָׁשָנה”,  ֵמאֹות  ַאְרַּבע 
ִמְצַרְיָמה... ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה”. גם 
לאחר ההבטחה, "לא ירד להשתקע אלא לגור שם" )הגדה 
של פסח( – יעקב טורח להדגיש שאין זה מקומנו האמיתי, 
ֲאֹבֵתיֶכם”, ואינו  ֶאֶרץ  ֶאְתֶכם ֶאל  ְוֵהִׁשיב  ִעָּמֶכם  “ְוָהָיה ֱאֹלִהים 

מוכן שגופו יישאר לאחר מותו רגע אחד מיותר במצרים. 
לאחר  טוב!  חי  אכן  יעקב  במצרים  בהיותו  זאת,  ובכל 
ברצון  היא  שם  שהימצאותו  יודע  והוא  שהגיע,  לאן  שהגיע 
ה' ובהשגחתו )כמה סיבובים נעשו כדי להביאו שמה!( – אין 
צורך להיות עצוב. לצער של הגלות והשעבוד ידאג הקב"ה, 
שאכן  )כפי  שונות  בדרכים  הקושי  את  ויפחית  ימיר  ואולי 
מקום  בכל  נכר,  בארץ  כעת  הנמצא  היהודי  אבל   – עשה( 
שורה  "אין השכינה  הרי  להעצב.  לו  ואל  זו שליחותו  שהוא, 
בכל  מיעקב  רוח-הקודש  הסתלקה  ולכן  עצבות",  מתוך 
שנות הניתוק מיוסף, ואם כעת זיכה אותו הקב"ה להגיע אל 

המנוחה )ולא אל הנחלה...( עליו להודות ולשמוח בכך.

זרעו בחיים
יעקב “מחזיק ראש” בשני הקצוות: מצד אחד הוא ֵגר בארץ 
לא לו, ואינו שוכח את ארצו האחת והיחידה. אך מצד שני הוא 
'נכנס' לגמרי לתוך מקומו הנוכחי ומקים שם מעין ממלכה 
יהודית, "ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה ַוִּיְפרּו 
ַוִּיְרּבּו ְמֹאד” – חיים וקיימים בארץ גושן )בפסוק זה 11 מלים, 
חי(. ההתרבות  יוסף  עוד  11 פעמים  בגימטריא  עולה  וכולו 
ומגיעה  כאן  המתחילה  במצרים,  יעקב  בית  של  המופלגת 
כל  הרי   – מאוד  משמחת  אכן  היא  שמות,  בפרשת  לשיאה 
עניינו של יעקב הוא לייסד את העם )לאחר אברהם ויצחק 
מתפתח  ה’,  בגזרת  הזה,  העם  והנה  יחידים(,  עדיין  שהיו 

דווקא בתוך המיצר של מצרים.
הפסוק “ַוְיִחי ַיֲעֹקב" כתוב מיד לאחר הפסוק "וישב ישראל.. 
יעקב האמתיים מתבטאים בזרעו,  כי חיי  וירבו מאד",  ויפרו 
עד שחז"ל אומרים "יעקב אבינו לא מת... מה זרעו בחיים 
אף הוא בחיים” – חיי זרעו הם-הם חייו, כשם ששמו ישראל 
יתירה מזו, כפי שכותב  )“וישב ישראל”(.  הוא גם שם העם 
רש”י, פרשת ויחי היא היחידה בתורה שאין לפניה כל הפסק 
של  שחיותו  להדגיש  התורה(,  בספר  פסוקים  רצף  )אלא 
יעקב נעוצה בזרעו. לפי זה אפשר אף להחשיב את פרשות 
ויגש-ויחי כפרשה אחת, ובכך להסביר את דברי הזוהר שיש 

בתורה גן פרשות, בעוד שבמניין המקובל יש דן פרשות.

ניצוצות מוסיפים חיים
במצרים?  דווקא  תהיה  העם  שצמיחת  נגזר  באמת  מדוע 
“ניצוצות  פזורים  היו  מצרים  שבארץ  מסביר  הקדוש  האר”י 
קדושים” שנפלו ממקורם ונשבו בידי “הקליפות”. את מלאכת 
החל  הקדושה,  לתחום  והחזרתם  בירורם  הניצוצות,  קיבוץ 
יוסף הצדיק. בגשמיות הוא אוסף את כל התבואה, ובהמשך 

את כל הכסף, וברוחניות הוא מלקט את כל הניצוצות. 
יעקב  אמנם  אבינו.  יעקב  על-ידי  ממשיכה  הזו  המלאכה 
עצם  אבל  גושן,  בארץ  המושב”  ב”תחום  בניו  עם  נמצא 
הימצאותו שם מהווה מוקד רוחני, מגנט רב עוצמה שאליו 
נשאבים כל הניצוצות. ליתר דיוק, בני יעקב באים במגע עם 
המציאות – איש-איש בכשרונו המיוחד לו, ככתוב בברכותיהם 
הם  הרבים”  “רשות  עם  שלהם  המפגש  תוצאות  ואת   –
מגיעים  כשהניצוצות  אביהם.  של  היחיד  לרשות  מביאים 
אל יעקב, עמוד התורה, תורת אמת )“תתן אמת ליעקב”( – 
נשלם הבירור, וכך יעקב עצמו זוכה לתוספת חיות שלא היה 

מקבל במקום אחר, “ויחי יעקב”!
אליו  מקום  בכל  מאתנו.  ואחת  אחד  לכל  נכונים  הדברים 
הגעת )או התגלגלת(, ממתין לך איזה מפגש, משהו מצפה 
שתתקן אותו )אפילו שלא במודע( והוא יעשיר אותך בעוד 

 .חיים טובים

לפי ‘שעשועים יום יום’ לפרשה

הֵממד הפנימי
פרשת ויחי

 הרב יוסי פלאי

  היהודי הנמצא כעת בארץ נכר, בכל 
  מקום שהוא, זו שליחותו ואל לו להעצב
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ההצגה מיועדת למבוגרים ולנוער בוגר
 בהצגות לנוער מומלץ לקיים דיון עם השחקן
לאחר ההצגה



נקודה טובה
נקודות משיעורי השבוע החולף

מתורת מי השילוח
רבי מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצא מלמד אותנו 

איך לבחון את ההרגש הפנימי שלנו ולהגיע 
להזדהות רצוננו הפנימי עם רצון ה'

ליינר  יוסף  מרדכי  רבי  של  ההילולא  יום  היה  טבת  בז' 
תלמידי  מגדולי  היה  הוא  השילוח".  "מי  בעל  מאיז'ביצא, 
עצמו  כפף  בונים  רבי  פטירת  לאחר  מפשיסחא,  בונים  רבי 
עד  מקוצק,  מענדל  מנחם  רבי  חברו,  להנהגת  שנים  כמה 
שהבין ברוח-קדשו שעליו לפרוש ולהנהיג עדה בעצמו. בנו 
וממשיכו היה רבי יעקב, בעל "בית יעקב", שהרחיב מאוד את 
הרעיונות של אביו, ונכדו היה רבי גרשון חנוך "בעל התכלת" 
איגר  לייבלי  רבי  היו  גדולי תלמידיו  )דמות מיוחדת במינה(. 

)התורת אמת( ורבי צדוק הכהן מלובלין.

מחול לצדיקים
בעל מי השילוח מסביר שכאשר אומרים "שמע ישראל" צריך 
לכוון את דברי חז"ל "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול 
לצדיקים לעתיד לבוא והוא יושב ביניהם" – המחול הוא עיגול, 
בלי ראש וסוף, ובו יושבים כולם בשווה ובאותו מרחק מהקב"ה. 

יתברך.  ה'  לעצמות  ביחס  שווים  שכולנו  הגילוי  מכוח  זאת 
הציור הזה מתקשר לדברי הרבי מליובאוויטש שלעתיד לבוא 
דהיינו שהריקוד  רוקדים עם הקב"ה בקדש הקדשים,  כולנו 

)"מחול לצדיקים"( מגלה את השוויון של כולם.

מבחן הרוגז
אחת התורות החשובות של מי השילוח היא על מאמר חז"ל: 
נצחו מוטב,  יצר הרע... אם  יצר טוב על  ירגיז אדם  "לעולם 
יקרא  לאו  ואם  מוטב,  נצחו  אם  בתורה...  יעסוק  לאו  ואם 
קריאת שמע... אם נצחו מוטב, ואם לאו יזכור לו יום המיתה" 
)ברכות ה, א(. ונציין שהחוש של חודש טבת, שאנו נמצאים בו, 

הוא "חוש הרוגז". 
וכך מסביר בעל מי השילוח: בכל פעם שבאה לאדם איזו 
לבחון  עליו  או שמחה, בדבר מסוים,  ורצון, חמדה  מחשבה 
אותה בארבע דרגות של מבחן פנימי-נפשי, לדעת אם היא 
מאה אחוז מצד הקדושה או שיש לו בה איזה אינטרס, נגיעה 
או פניה, וצריך לפרוש ממנה. כלומר, האם השמחה שלי או 
הרצון שלי בחיים הם באמת מה שה' רוצה ממני, או שזה רק 

הרצון האישי שלי ואז "בטל רצונך מפני רצונו". 
המבחן הראשון: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע" 

זמנית  היא  ותאוה בעולם הזה  בכך שכל חמדה  – להתבונן 
וחולפת. אפילו בשמחה של קדושה יש משהו חולף בעולמנו, 
בעקבות  בקבר...  ומחר  פה  אנו  שהיום  דשקרא"  "עלמא 
טובה  הכי  לא  שהמחשבה  לזהות  אפשר  הזו,  ההתבוננות 
ופוסלים אותה. אם עדיין מרגישים משיכה, המבחן הראשון 

עבר בהצלחה, אבל צריך לעבור למבחן הבא:
"תבלין"  היא  התורה  בתורה".  "יעסוק  הוא  השני  המבחן 
ליצר הרע, התורה מגלה שכל מה שאפשר להשיג באיסור 
רחמנא  לן  דאסר  "כל  ובקדושה,  בהיתר  גם  להשיג  אפשר 
שרא לן כוותיה" )חולין קט, ב(, וכאן על האדם לחשוב: אם אני 
רוצה משהו טוב, הרי וודאי אמצא אותו בתוך העסק בתורה. 
בדבר,  חפץ  עדיין  האדם  ואם  מוטב.  בטלה,  החמדה  אם 

יעבור למבחן הבא.
המבחן השלישי: "יקרא קריאת שמע". גם בלימוד תורה 
יש עדיין חשש משמץ גאוה, "אני יודע תורה, אני קצת תלמיד 
"מחול  ממש,  דבר  אותו  כולנו  שמע  בקריאת  אבל  חכם". 

לצדיקים", וזה מבטל לגמרי את הגאוה. 
המבחן הרביעי: "יזכור לו יום המיתה". גם השלב הראשון 
על  מדובר  כעת  אבל  למות",  אדם  ש"סוף  בתודעה  הוא 
נפילת  כוונת  )והיא  זה  ברגע  מת  ממש  אני  כאילו  תחושה 
אפים לפי הקבלה(. אם אחרי כל זה, אני עדיין רוצה באותו 
דבר, סימן שזהו רצון מבורר לגמרי מצד הקדושה. ואז אפשר 
ללכת על זה, לשמוח בלי מעצור, ב"תקיפות והתפשטות" 

)מושגי יסוד בתורת מי השילוח(.

המבחן של יעקב אבינו
בדרך הזו מסביר מי השילוח את הנהגת יעקב אבינו לאחר 
שנות  ושתים  עשרים  אחרי  חי",  יוסף  "עוד  כי  שהתבשר 
ָחי",  ְּבִני  יֹוֵסף  "ַרב עֹוד  יעקב מרגיש שמחה עצומה,  ניתוק. 
הטבע  מצד  רק  היא  הזו  השמחה  האם  לברר  רוצה  והוא 
יעקב תמיד חושש  הפשוט או לגמרי מצד הקדושה, שהרי 
"שמא יגרום החטא". ואז אומר יעקב "ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם 
המבחן  ועובר,  מת  הכל  שבסוף  לעצמו  מזכיר   – ָאמּות" 
ִיְצָחק"  ָאִביו  ֵלאֹלֵהי  ְזָבִחים  "ַוִּיְזַּבח  נאמר  בהמשך  הראשון. 
– והכוונה לעיסוק בתורה, המבחן השני, שכן התורה ניתנה 

"מפי הגבורה" )מידת יצחק אבינו(. 
אחר כך מגיע המפגש עצמו ואז יוסף נופל על צואר אביו 
ובוכה, ומפרש רש"י: "אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא 
המבחן  זהו  שמע",  את  קורא  שהיה  רבותינו  ואמרו  נשקו 
ַהָּפַעם  "ָאמּוָתה  ליוסף  יעקב  כך אומר  ומיד אחר  השלישי. 
הרביעי.  המבחן  זהו   – ָחי"  עֹוְדָך  ִּכי  ָּפֶניָך  ֶאת  ְראֹוִתי  ַאֲחֵרי 
כעת יעקב חוזר לנקודת ההתחלה: "אמותה הפעם" מקביל 
חי"  בני  יוסף  ל"עוד  מקביל  חי"  עודך  "כי  אמות",  ל"בטרם 
– לאחר שעבר בהצלחה את כל המבחנים הוא חוזר לרגש 
השמחה הראשון, וביתר שאת. מה שנוסף כעת הוא המלים 
"ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶניָך" – אני רואה את פניך-פנימיותך, רואה 
 .'שנשארת בצדקתך, וחש שהכל מתאים לפנימיות רצון ה

מתוך שיעור ח' טבת

  האם השמחה שלי או הרצון שלי בחיים הם 
באמת מה שה' רוצה ממני, או שזה רק הרצון 
  "האישי שלי ואז "בטל רצונך מפני רצונו
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מנחת חינוך
חינוך בראי החסידות

 מנחם בן שחר

 חסד - 
חינוך למידת האהבה

אחרי ההתבוננות בצדדים השכליים של 
חינוך הילדים, נעבור להתבונן ולפתח את 

הפן הרגשי בחינוך. ראשית המידות, וממילא 
ראשית החינוך, היא מידת החסד – אהבה. על 

 חום אהבה והשפעה על הזולת 
 מאמר רביעי בסדרה

כאשר אנו מתבוננים בנושא חינוך הילדים, עלינו להקיף אותו 
מצדדים ובחינות שונות, ולקבל תמונה שלמה, ‘פרצוף שלם’ 
של ההיבטים השונים, והדגשים המגוונים בהם עלינו לנהוג 
במצבים השונים. מבין מידות הלב – המידה הראשונה היא 

מידת האהבה שהיא פנימיות ספירת החסד. לכן נעסוק כעת 
בחינוך מתוך אהבה ובחינוך הילדים למידת האהבה. 

רגש  שהיא  מאהבה  נובע  חסד  מעשה  כל  אהבה?  מהי 
קירוב וחיבור שחש האדם למה שסביבו. שורשה העמוק של 
הרגשה זו היא האהבה של ה' לכל יצוריו, והאהבה הטבעית 
האהבה  יתברך.  ה'   – מחצבתה  לצור  האלוקית  הנפש  של 
שלי  ובקשר  בו  ואמון  קרבה  תחושת  אצלי  ‘מייצרת’  לזולת 

איתו עד כדי אכפתיות ועשייה טוב כלפיו.

גידול באהבה
רגש האהבה הוא חיוני וראשוני וחשיבותו כלפי הילדים היא 
רבה: כדי שילד יגדל ויתפתח באופן בריא עליו לחוש היטב 
שאוהבים אותו. האהבה הזו עוטפת אותו ומזינה את כוחותיו 
את  בעתיד  בו  ולמצוא  בעולם  בבטחון  לחיות  יכולתו  ואת 
מקומו בע”ה. הילד צריך לקבל רגש חם זה מהוריו ומחנכיו 
ומכל הסובב אותו, צורך זה הוא ידוע ב”ה בעולם ובקרב רוב 
ולחוש  לזכור  עלינו  בו.  להעמיק  יש  אך  והמחנכים,  ההורים 
יתברך  ה'  של  והאהבה  החסד  אור  הוא  האהבה  מקור  כי 
‘’אוהב  השופע תמיד על כל הברואים, וביחוד על בנו בכורו 
עמו ישראל’’. אהבת ה' אלינו היא ממש כאהבת חנם של אב 
והיא פועלת על  ובכל מצב שאנו נמצאים,  לבנו בכל מקום 

כוחות הנפש שלנו, ומגדלת אותנו. 
את  קובע  אלא  פרטי,  כח  אינו  החסד  המתוקן  במצב 
האופי והמגמה גם לכל שאר הספירות. כך בנפש האדם וגם 
והאמון  האהבה  לעולמו.  ה'  של  וביחסו  העליונים  בעולמות 
מערכת  לכל  הטובה  הפתיחה  הן  והחיבור  הקירוב  ביכולת 

יחסים בריאה. כוחות הנתינה, ההשפעה וההתגלות הבאים 
חינוכית.  פעולה  כל  של  המניעים  בעצם  הם  האהבה  מכח 
 – חינוכית  ופעולה  מידה  לכל  המתלוות  והחסד  האהבה 

מרככות וממתיקות אותן.

כמים הפנים לפנים 
ביטוי  לידי  באה  והמחנכים  ההורים  בלב  הנטועה  האהבה 
אצל  רבות  ופועלת  שלהם,  הדעת  ושיקול  באקלים  יומיומי 
אצל  ומצמיחה  משתקפת  עצמה  זו  אהבה  כאמור.  הילד 
הילד את מידת האהבה. אחת מהמטרות הנעלות של החינוך 
היא לעורר אהבת ה' בלב הילד, ומכוחה יתייחס הילד לכל 
הסובב אותו, ויפעל את מעשיו ויצירתו. וכך מסביר אדמו”ר 
הזקן שכח האהבה הוא השורש והמקור המניע לכל עשיית 

מצוות עשה שבתורה.
נזכרת  ואצלו  אבינו  הוא אברהם  והאוהב הראשון  המחנך 
הן   – ביתו’’  ילידי  ‘’חניכיו   – חנך  השורש  בתורה  לראשונה 
אלו הנפשות אותם עשה-חינך. אברהם אבינו היה 
‘רצוף אהבה’ ומכח אהבה זו שפע לאנשי דורו והיה 
אברהם  של  כדרכו  סביבו.  לנעשה  אכפתי  כך  כל 
אבינו כך עלינו לשים לב ולהתמלא היטב בתחושת 
האהבה לבנים והתלמידים - ומתוך אהבה זו לפעול 

ולהתמסר לחינוכם הטוב. 
גוים, ואפילו את   – אברהם היה עסוק בחינוך עוברי אורח 
רשעי סדום ואנשים מזרע כנען ה’ארור’ הצליח אברהם בכח 
מזרע  שהיה  אברהם  עבד  )אליעזר  ל’ברוך’  להפוך  אהבתו 
כנען, או אפילו כנען עצמו, לפי המדרש(. בדרך רמז אפשר 
של  במובן  לך’’   – ‘’לך  לאברהם  הראשון  הציווי  את  לדרוש 
‘’לכלך’’ כלומר: בכח אמונתך ואהבתך הגדולה לבריות, צא 
ולכלוכי המציאות החיצונית, היפגש  ידיך בפרטי  ולכלך את 
לאהבה  אותם  וחנך  מתוקנים  שאינם  רחוקים  אנשים  עם 
כשאנו  וגם  היומיומית  החינוכית  בעשייתנו  כך  ה'.  ולאהבת 
מתמודדים עם התנהגויות לא נעימות, ומידות לא מתוקנות, 
טוב  רצון  מולידה  אמתית  אהבה  כי  נלמד  אבינו  מאברהם 

לתקן ולעזור ללא כל רוגז או יצר נקמנות.

חסד וגבורה
- נעשה  - שהיא ממידת הגבורה  גם החינוך ליראת שמיים 
שכן  בנפש.  החסד  יסוד  ועל  אהבה  מתוך  החסידות  פי  על 
לשמירת  ודאגה  גדולה  אהבה  מתוך  נובעת  עצמה  היראה 
הקשר לה' יתברך שלא ינתק חס ושלום, ולא ייפגם כלל. וכן 
להפך היראה מולידה אהבה. כיצד?  פעולת צמצום וגבורה 
של המחנך בתוככי נפשו, ביטוש, מוסר והכרת שפלותו בעיני 
עצמו - פועלת אצלו רצון ויכולת לצאת מתוך עצמו ולהתמסר 
באהבה כנה לחינוך הזולת. בנוסף, רק מתוך מודעות עצמית 
של המחנך לפגמיו הוא מסוגל להגיע להזדהות אמיתית עם 
בנו או תלמידו במצבו הנוכחי. וכך התבטא על עצמו אברהם 
אבינו בשפלות עצומה ‘’ואנכי עפר ואפר’’ וניסה להציל את 

 .אנשי סדום מעונשם הקשה

ערוך ומלוקט מתוך ספרי הרב יצחק גינזבורג

  כדרכו של אברהם אבינו כך עלינו לשים לב 
ולהתמלא היטב בתחושת האהבה לבנים והתלמידים 
  ומתוך אהבה זו לפעול ולהתמסר לחינוכם הטוב -
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אהבה
של  סודם  על  לעמוד  כלים  מספקת  התורה  פנימיות 
שלבי צמיחת האהבה. באמצעות "עץ החיים", מערכת 
האהבה  שלבי  את  זה  ספר  בוחן  הקבליות,  הספירות 
השונים, מסביר את מאפייניו של כל שלב, ומלמד מהי 
העבודה הפנימית הנדרשת בו – אצל כל אחד מבני הזוג 

לחוד ואצל שניהם ביחד.

ספרים נוספים בנושא משפחה וזוגיות

להזמנות: pnimi.org.il/store או 1700-700-966 

50 ש"ח 78

רב מכר
בס"ד



שובי נפשי
בית הספר לתורת הנפש

 הרב נעם שפירא מנהל בית הספר

"בכורי אתה"
כולנו רוצים, או לפחות 'רוצים לרצות', אבל 

מה לעשות שתמיד יש הפרעות? בתורת 
הנפש היהודית אנו מוצאים את המפתח 
להשקטת ה'רעשים' האלו בדמותה של 

האמונה. "צדיק באמונתו יחיה"

אני רוצה לחיות נכון, לפעול נכון, לבחור את הבחירות הנכונות, 
לא לתת לגורמים שוליים להסיט אותי מהמטרות האמתיות 

שלי, להצליח למלא את שליחותי האמיתית בעולם!
סותרים,  רצונות  חששות,  פחדים,  ישנם  קשה.  זה  אבל 
חוסר בהירות ועוד ועוד גורמים שיוצרים אצלי 'רעשים' אשר 
לא מאפשרים לי לפעול בבטחון ולהתקדם לעבר המטרות 

הרצויות. 
הכח  הללו?  ה'רעשים'  את  ומסירים  משקיטים  איך 
העיקרי שמסוגל לפנות את התודעה מהמחשבות השגויות 
והמיותרות, ולאפשר לבטחון אמתי לצמוח, הוא כח האמונה. 

כיצד פועלת האמונה בהשקטת הרעשים?

"וצדיק באמונתו יחיה" – ב' אמונות
ד(, הסבירו  ב,  )חבקוק  ִיְחֶיה"  ֶּבֱאמּוָנתֹו  "ְוַצִּדיק  את הפסוק 
'ב'  אותיות  בצירוף   – "באמונתו"  אופנים,  בשני  בחסידות 

אמונות'. 
בכח  חי  עצמו  הצדיק  כי  הוא,  והפשוט  הראשון  הפירוש 

אמונתו הגדולה בה' יתברך. 
האמונה העזה הזו בה', בכחה לסלק מהתודעה מחשבות 
כאשר  בעיקר  זאת  לבוא.  העתיד  מפני  וחשש  פחד  של 
האמונה מתעצמת וחודרת לתוך הפינות הקטנות של החיים 
כל  כי  אמונתו  את  ועוד  עוד  זוכר  האדם  כאשר  היומיומיים. 
מה שקורה לו וסביבו קורה אך ורק בהשגחה פרטית של ה' 
ההשתוות".  "מידת  לעבר  ויותר  יותר  מתקדם  הוא  יתברך, 
בעיניו,  שווה  והכל  נכחו  מסתכל  האדם  שבה  המידה  זאת 
מכיון שממילא הכל מאת ה'. וכיון שה' הוא תמיד טוב, הרי 

שכל מה שלא יקרה יהיה טוב, ואם כן אין מה לדאוג. 
הידוע,  בניגונו  מברידטשוב  יצחק  לוי  רבי  זאת  ביטא  כך 
"הדודל'ה" )בתרגום לעברית, מהמקור האידי(: "כשטוב – זה 

אתה, חלילה לא – גם אתה, ואם זה אתה – זה כבר טוב!".
לנגדי  ה'  "שויתי  הפסוק  את  הבעל-שם-טוב  דרש  כך 
תמיד": כאשר ה' נגדי – )=מולי( ואני זוכר שהכל באשר לכל 
ודאי  יהיה,  – הכל שווה בעיני, כי אם בעיניו ישר שכך  ממנו 

גם בעיני.

]כאמור, אין תודעה זו שוללת את הצורך, בהמשך, לבחור 

ובצדקת  בה'  בטחון  מתוך  הכח  בכל  למענו  ולפעול  בטוב 

השליחות שלנו בעולם. אלא שאין אפשרות להגיע אל אותו 

האמונה  בכח  ה"רעשים"  פינוי  ללא  אמתית  ובחירה  בטחון 

הזו[.

"ועמך כולם צדיקים"
בפירוש השני לפסוק הנ"ל משנים מעט את הניקוד: "ְוַצִּדיק 

ֶּבֱאמּוָנתֹו ְיַחֶּיה" – אמונת הצדיק מחיה את המקושרים אליו. 

הקשר  של  החשיבות  כלפי  בפשטות  זאת  לפרש  ניתן 

אשר  בקדוש-ברוך-הוא  עזה  אמונה  בו  חיה  אשר  לצדיק 

מדבקת ומחיה את כל הנמצאים בקרבתו, והקשורים אליו. 

יותר ניתן לפרש זאת גם כאמונה של כל  אבל, באופן אישי 

יהודי ויהודי בנקודת הצדיק שבתוכו. 

'רעשים'  לפנות  רב  כחה  הזו,  המיוחדת  האמונה  גם 

משמעותיים מהתודעה שלנו. 

כשם שהאמונה הכללית ב"ועמך כולם צדיקים" – בייחודו 

ומעלותו של כלל ישראל – מולידה את התובנה כי "ָעם ְלָבָדד 

ִיְׁשֹּכן, ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב" )במדבר כג, ט(, שאין לנו מה לקנא 

אל  להתחבר  עלינו  אלא  הזרות,  מהתרבויות  להעתיק  ומה 

הקדוש- אל  אותנו  המקשרים  שלנו,  הפנימיים  המעיינות 

אל  גם  זאת  לתרגם  יותר  עדין  באופן  ניתן  כך  ברוך-הוא, 

המציאות האישית. 

כיצד?

הרבה מה'רעשים' הממלאים את תודעתנו ומבלבלים אותנו, 

הסובבים  לאנשים  ומזיקות  מיותרות  מהשוואות  נובעים 

אותנו. לעיתים קרובות אנו עוברים בלי משים על איסור "לא 

תחמוד", הן ברוחניות והן בגשמיות. 

נדמה לנו, כי אם יש לשני משהו מסוים צריך שגם לי יהיה 

אותו, ואני נורא מסכן כל עוד אין לי. הרבה מהתסכולים שלנו 

מישהו  של  הישגים  או  התנהגות,  רואים  שאנו  מכך  נובעים 

דברים  ללמוד  טוב  שונה.  זה  ומוטרדים מכך שאצלנו  אחר, 

טובים מהאחר, אבל אסור להעתיק. 

כאשר אני מאמין בנקודת הצדיק שבי, אני מבין שאני "בן 

שלי  הייחודיות  את  להשוות  מה  אין  וכי  הקב"ה,  של  יחיד" 

לזו של חברי. אני מבין אז שהמדד למה צריך להיות לי ואתי 

הוא ייחודי ואישי, והוא עניין מאד פרטי ביני ובין הקדוש ברוך 

הוא. אני יכול אז, לוותר על הטרדות מכך שלא השגתי את 

מה שיש לחבר, ולהיות פנוי לקשב אמתי מהו הדבר האמתי 
 .'שחסר וצריך להיות דוקא לי, בן יחיד של ה

עפ"י פרק ג' במאמר "אמונה ובטחון" בספר לב לדעת

  “כשטוב – זה אתה, חלילה לא – גם אתה, 
  ”!ואם זה אתה – זה כבר טוב

http://torathanefesh.org :גירסה מורחבת של המאמר באתר תורת הנפש
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איך אתם 
מרגישים היום? 

על הסקאלה שבין אהבה עזה לניכור, 
נמצאים מצבי זוגיות שונים ומגוונים המוכרים 

לנו מחיי היום-יום. החכמה היא לזהות את 
רמת הקשר הנוכחית ולמצות ממנה את 

המיטב

אחת  לא  נענים  כאב,  על  ומתלוננים  לרופא  כשהולכים 
בשאלה: 'מה רמת הכאב מאחד ועד עשר?'. גם בתחומים 
ליניארי,  ציר  על  הרגשתנו  את  לדרג  נוטות  אנו  אחרים 
רגועות  פחות,  או  יותר  מאושרות  אנו  כמות.  הוא  כשהמדד 
לכימות  מועטה.  או  רבה  בחרדה  ולא,  כמעט  או  מאוד 

הרגשות בעיות נלוות רבות, אך דומה שבשדה הקשר בין בני 
הזוג נושא זה הוא קריטי.

אהבה אחוה שלום ורעות
 / משיכה   / אהבה  רגשות  לעוצמת  כמבחן  הקשר  מדד 
שהם  מרגישים  זוג  בני  בהם  רבים  למצבים  מביא  שמחה, 
הדבר  מוביל  קיצוניים  במקרים  לזה.  זה  קשורים'  'אינם 
לבחינת שאלת עצם הקשר והמשכו, אך גם במקרים קלים 
היום- בחיי  הרי  קשות.  לתחושות  להוביל  הדבר  יכול  יותר, 
או  כעס  אי-הבנה,  כל  והפיכת  רבות,  התמודדויות  ישנן  יום 
למושא  אותו  הופכת  בקשר,  בעייתיות  של  למדד  תסכול 
על  זורם  הקשר  כאשר  אפילו  אך  בר-השגה.  איננו  שממש 
הרגשות.  ובעוצמת  הרוח  במצבי  תנודות  ישנן  מנוחות,  מי 
יכולים  וגילאים,  תקופות  מעברי  הורמונאליים,  שינויים 
אין  ואם  האהבה,  של  העוצמה  בתחושת  לשינויים  להוביל 
ניכור  של  תחושה  מאוד  מהר  להיווצר  יכולה  מודעות,  לכך 

וחוסר קשר.
אז מה כן?

עלינו להחליף את המודל. במקום לשאול את עצמנו עד 
כמה אנו קשורים זה לזה, עלינו לברר מהו סוג הקשר בו אנו 
נתונים כרגע. אהבה איננה תדר קבוע שניתן רק להנמיך או 
הווליום שלה, אהבה היא אחת ממגוון  להגביה את עוצמת 
ורעות.  זוג: אהבה, אחוה, שלום  תחושות של קרבה בין בני 
בין  ההבדל  מהו  הזה?  העצום  למגוון  מודעות  לנו  יש  האם 

אהבה לאחווה? ובמה שונה השלום מן הרעות?

לחיות את הרגע
ייתכן, שיש כרגע בעיה של 'שלום בית' בביתכם, אך אולי בכל 
זאת אתם ממשיכים לתפקד ברעות חברית? כמובן, אם אתם 
ואינכם חווים מעת לעת גם אהבה  חיים ביחד רק כידידים, 
בוערת, יש ממד חשוב שאיננו בא לידי ביטוי. ניתן להחיל את 
אותו הרעיון גם על הימים השונים שבמעגל הטהרה. במקום 
לדבר על ימי 'ריחוק' ו'קרבה' ניתן לדבר על ימים של קרבה 
נפשית וימים של קרבה נפשית ופיסית כאחד. ייתכן שתוכלו 
לראות את עצמכם בימי הנידות כאח ואחות, ובימי הטהרה 

לגלות את חווית הדוד והרעיה.
רעייתי,  כ"אחותי,  הרעיה  את  הדוד  מכנה  השירים  בשיר 
יונתי, תמתי". מטריית הכינויים הללו משקפת סוגים שונים 
חיבורים  שכליים.  וקשרים  רגשיים  קשרים  יש  קשר.  של 
האחדותית.  הנשמה  עצם  של  וזיקה  משותפת,  עשיה  של 
לחוש  מאפשרת  בקשר  אפשרויות  למגוון  היפתחות 
רגשית,  בעוצמה  תלות  בלא  'אחדותיות',  של  בסוג  תמיד 
נוכחות משותפת. טעימה ממגוון  או אפילו  גופנית,  משיכה 
האפשרויות לקשר עוזרת בתקופות קשות לגלות מה בכל 
לגילוי רבדים  ומאידך בתקופות טובות דוחפת  זאת מאחד, 

ומרחבים חדשים בקשר.
ביניכם  נסו כעת לבחון אם אכן אתם מודדים את הקשר 
איכות  את  כלשהו  באופן  לתאר  נסו  כן,  אם  כמותי.  באופן 
ליצור  תרצו  אולי  כתרגיל,  כרגע.  ביניכם  הקיים  הקשר 
אתה  'איך  השאלה  עם  הפרצופונים  של  זה  כמו  תרשים, 
מרגיש היום?'. במקום פרצופים בודדים, תוכלו ליצור סמלים 
של  רחב  מגוון  ביטוי  לידי  המביאים  משותפים,  )סמיילים( 

איכויות חיבור.
במקורות מצויים דימויים רבים מאוד לקשר בין איש ואשה: 
תמר  ולביאה,  לביא  תאומים,  זוג  ורעיה,  דוד  ואחות,  אח 
ותמרה ועוד. בוודאי תוכלו להוסיף על אלו עוד דימויים רבים, 

 .ולגלות בכל יום דימוי לקשר החדש בו אתם נתונים

יעלת חן
הפינה הנשית

 אורה רבקה וינגורט 

הכותבת הינה מנהלת ביה"ס החסידי לבנות "יעלת חן". יצאה לאור החוברת "הבוקר אור" - התבוננות פנימית בברכות השחר.
ניתן להשיג את ספרי המחברת "אור הלבנה" ו"כאור שבעת הימים" בדוא"ל sachnashim@gmail.com או בטל' 02-5630769

  במקום לשאול את עצמנו עד כמה אנו 
קשורים זה לזה, עלינו לברר מהו סוג הקשר 

  בו אנו נתונים כרגע

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם
רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד
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צדק אנושי 
וצדק אלוקי

בתקופה בה האקטיביזם השיפוטי במדינת 
ישראל חוגג ומציב את מערכת המשפט, 
הבלתי נבחרת, מעל שאר המערכות, יש 
להתבונן בתפקידו של פיקוח משפטי על 

 השלטון בהווה ובחזון. 
מאמר שביעי בסדרה

המהפך המעשי העיקרי והמשמעותי ביותר שנדרש לחולל 
ותחומיה  חלקיה  על  המשפט,  במערכת  הוא  במציאות 
של  אחריותה  אודות  במילים  להכביר  צורך  אין  השונים. 

מערכת המשפט על מגוון רחב של בעיות חמורות במציאות 
הנוכחית – מביטחון ועד ענייני קדושה, עם כל מה שביניהם. 
הבעיה הבולטת והחמורה ביותר של מערכת המשפט כיום 
ואגרסיבית  בוטה  התערבות   – השיפוטי  האקטיביזם  היא 
השלטון  ומערכות  הכנסת  בהכרעות  המשפט  מערכת  של 
של  ול’פסיקה’  העולם  לתפיסת  והכפפתן  האחרות, 
המשפטנים. ההיגיון העומד מאחורי הדברים הוא שמערכת 
ומתוקף  המוחלטים,  והמוסר  הצדק  על  מופקדת  המשפט 
נוגד  ומה  הצדק  עקרונות  את  תואם  מה  לקבוע  תפקידה 
אותם, אך המצב שנוצר הוא שמערכת המשפט – שאיש לא 
בחר בה ובערכים אותם היא כופה – משליטה את עצמה על 
כל מערכות השלטון האחרות, ומונעת מהן להתנהל לפי רצון 

העם שהתבטא בבחירות דמוקרטיות.
מערכת  להתנהל  צריכה  איך  כך?  על  התורה  דעת  מה 

המשפט במדינה יהודית אמיתית?

צדק אלקי
למוסר  הוא  גם  כפוף  השלטון  התורה  לפי  שגם  ברור  ובכן, 
הביטוי  רוחו.  על  העולה  ככל  לעשות  רשאי  ולא  ולצדק, 
העיקרי לכך הוא הדין הפשוט בהלכה, לפיו מלך )וקל וחומר 
אסור  לתורה  בניגוד  פקודה  שנתן  מתחלף(  נבחר-ציבור 
לשמוע לו, ויש לסרב פקודה. מעבר לכך, חידוש עיקרי של 
דוד המלך ושושלתו הוא שגם המלך באופן אישי עומד לדין 

ו’שפיט’ - “דן ודנים אותו” - ולא מעל החוק.

מלכות ישראל
 הרב יהודה הרשקוביץ

והמוסר  הצדק  את  התורה,  לפי  ופשוט:  ניכר  ההבדל  אך 
החכמים  תלמידי  פסיקת  פי  ועל  בתורתו  יתברך  ה’  קובע 
האמיתיים שבכל דור. המלך ונבחרי הציבור כפופים לתורה 
כך  לחלוטין.  וצודקת  אמתית  גם  ולכן  אלוקית,  שהיא  כיון 
אומרת הגמרא שמלך “אין מעליו אלא ה’ אלקיו”, ומתוקף 

ביטולו ומחויבותו לה’ הוא כפוף לתורתו.
כולם  על  כופה  זאת,  לעומת  דהיום,  המשפט  מערכת 
ומעמידה  וחסרים,  חלקיים  אנושיים,  ומוסר  צדק  עקרונות 
את עצמה כנעלית, מוסרית וצודקת יותר משאר בני האנוש 
ובראשה בג”ץ, הפכה  ומערכות השלטון. מערכת המשפט, 
את הדמוקרטיה מצורת שלטון והתנהלות לעקרון מקודש, 
והמוחלטים.  ה’נעלים’  ערכיו  לפי  ולנהוג  לכבדו  שיש 
לערכים  אנושיות  ותפיסות  נורמות  הפיכת  בפנימיות, 
 – זרה  עבודה  של  מסוימת  רמה  היא  ומחייבים,  מוחלטים 
ל”ה’  ביטול  במקום  השגתו  ופרי  אנוש  מעשה  בפני  סגידה 
אלקים אמת” ולתורתו. כך מתפרשת בעומק דרשת חז”ל על 
הפסוק “ואויבינו פלילים” – “כשאויבינו פלילים 
כאשר  יראתם”.  לעילוי  עדות  זהו  )-שופטים( 
פונים למערכת משפט המבוססת על עקרונות 
בה’  האמונה  את  מחליפים  אנושיים,  וערכים 
והביטול אליו בכפיפות לאלילים בדמות ‘ערכים’ 

ו’מוסר’ אנושיים מעוותים.

שפלות, פתיחות והקשבה
הביטול לצדק האלקי משפיע על כל ההתנהלות של מערכת 
ולתורה  לה’  כפופה  המשפט  מערכת  כאשר  המשפט: 
השקפת  את  להניח  מהשופטים  דורשת  היא  שמעליה, 
האפשר  ככל  ולהשתדל  בצד,  האישית  ותפיסתם  עולמם 
אין  לזה,  כהמשך  לאמתו.  אמת  דין  ולהוציא  ה’  לרצון  לכוון 
על  ולהשליט  מסוימת  אג’נדה  לדחוף  הדיין  של  מתפקידו 
המציאות את תפיסתו. כאשר מבינים שהצדק האמיתי הוא 
של “ה’ הצדיק”, ובני אדם עלולים לטעות ולעוות, נולדת אצל 
עיוות הדין(,  יראה מפני  )לצד  וענווה  הדיין תחושת שפלות 
המונעות ממנו להשליט את עצמו על המציאות. השפלות 
למציאות,  והקשבה  פתיחות  הדיין  אצל  יוצרות  והענווה 
לדבר ה’ המתגלה דרכה ולצדק הפנימי שבה, והכרעת הדין 
אחד  שבכל  הפנימית  הצדק  בנקודת  מתחשבת  הסופית 

מהצדדים.
בסיכומו של דבר: גם מדינה יהודית כפופה לצדק ולמוסר, 
אבל צדק ומוסר אלקיים תורניים. לצורך זה יש להקים בית 
תורני המורכב מתלמידי חכמים אנשי אמת, שינחו את  דין 
תורה  של  לאמתה  האלקי  הצדק  לאור  השלטון  מערכות 
)בחזון השלם והסופי זה מתפקידיה העיקריים של הסנהדרין 

בלשכת הגזית, כמובן(.
בעזרת ה’ במאמר הבא נמשיך לעסוק בתיקון שאר חלקי 

 .מערכת המשפט

ע”פ פרק י’ בספר תיקון המדינה derech-chaim.org 'הכותב הינו חבר בתנועת 'דרך חיים

  מערכת המשפט, ובראשה בג”ץ, הפכה את 
הדמוקרטיה מצורת שלטון והתנהלות לעקרון מקודש, 
  שיש לכבדו ולנהוג לפי ערכיו ה’נעלים’ והמוחלטים
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מבט עמוק בפני 
הצדיק

רבי משה בידרמן – בעל ההילולא של י"ג 
כסלו – עולה בערוב ימיו לארץ ישראל ומותיר 

לחסידיו מזכרת, הבטה בפניו הקדושות. 
"מלך ביפיו תחזינה עיניך"

לעלוב,  בית  של  הראשון  הרבי  מלעלוב,  בידרמן  דוד  רבי 
היה מסור מאוד למצוות פדיון שבויים וכן קרב יהודים רבים 
הקדוש  היהודי  של  חתנו  שהיה  משה,  רבי  בנו,  לתשובה. 
השתוקקו  שמאוד  הגדולים  מהצדיקים  היה  מפרשיסחא, 

להיות בארץ ישראל, ולבסוף גמר בדעתו לעשות כן.
לפני נסיעתו לארץ ישראל, נסע רבי משה לצדיקים רבים 
את  מהם  ולקבל  מהם  להיפרד  ואוקראינה  פולין  במדינת 
ברכת הדרך, כאשר הגדול מכולם שהחשיבו כרבי שלו, היה 
בפולין  שהחסידים  לחסידיו  אמר  הלה  מרוז'ין.  ישראל  רבי 
שוטים, בגלל שהם מניחים לרבי משה לנסוע ארצה ולעזוב 
אותם, למרות שיש לו מטרה קדושה מאוד בנסיעתו לארץ 

ישראל. 
בני  כל  עם  לארץ  נסע  מלעלוב  משה  שרבי  לפני  ממש 

משפחתו, קרא לכל חסידיו שרצו ללוותו ואמר להם: 
וזה  בפני,  עמוק  מבט  שתתנו  רוצה  אני  שאסע,  "לפני 
תזכרו  ותמיד  חזק  בי  תביטו  החיים.  לכל  טובה  לכם  יעשה 
טוב  לכם  שיהיה  חייכם,  לכל  סגולה  תהיה  וזו  תמונתי,  את 

בגשמיות וברוחניות". 
הצליח  מלעלוב  משה  רבי  בדרך  הקשיים  כל  למרות 

והתיישב  תרי"א  בתשרי(  )ל'  חשון  דר"ח  בא'  ארצה  להגיע 
בירושלים. הוא נפטר לאחר חודשיים וחצי בי"ג בטבת ונקבר 
סמוך לקבר זכריה הנביא. כל צאצאיו היו צדיקים שחיו ופעלו 

בארץ ישראל.   

יופיו המאיר של הצדיק
טוב,  שם  הבעל  של  תלמידיו  מתלמידי  מלעלוב,  משה  רבי 
לפיכך  דוד.  בן  משיח  בגימטריא  שעולה  טבת  ב-י"ג  נפטר 

זהו יום מסוגל לעניין המשיח.
משה,  רבי  של  נינו  מלעלוב,  האחרון  הרבי  על  סיפור  יש 
שהיה מאוד קשור לרבי מליובאוויטש ומאוד אהבו. הוא אמר 
שיוכל  הרבי,  "חשוב שלכל אחד תהיה תמונה של  כי  פעם 

  "תביטו בי חזק ותמיד תזכרו את תמונתי, 
וזו תהיה סגולה לכל חייכם, שיהיה לכם טוב 

  "בגשמיות וברוחניות

זה  כי כאשר מסתכלים על התמונה  להסתכל עליה תמיד, 

של  תמונה  על  להסתכל  נוהג  שלא  ומי  שמים,  יראת  נותן 

צדיק, חסרה לו יראת שמים". 

בחדרו,  אמיתי  צדיק  של  תמונה  תהיה  ילד  שלכל  חשוב 

שיוכל להסתכל עליה, וכך יזכה ליראת שמים ולכל האהבות 

ישראל  אהבת  התורה,  אהבת  השם,  אהבת   - הקדושות 

ואהבת ארץ ישראל.

פרשת  בתחילת  מביא  שרש"י  מה  לנו  מזכיר  הסיפור 

"ויצא", שכל זמן שצדיק נמצא בעיר מסוימת הוא הודה, זיוה 

זיוה,  "פנה הודה, פנה  ואם הוא עוזב את העיר אזי  והדרה, 

פנה הדרה", כל היופי עוזב את המקום. הצדיק הוא היופי של 

המקום, ולכן רבי משה מלעלוב אמר לחסידיו שיסתכלו עליו 

ויזכרו את תמונתו. חשוב מאוד לדעת שבפניו של הצדיק יש 

יופי, אור גדול, הוד וזיו והדר, ודווקא היופי הזה, יופי קדושתו 

של הצדיק – "מלך ביפיו תחזינה עיניך" – נותן בלבנו יראת 

שמים.

חלום הגאולה
רבי משה מלעלוב הספיק להיות בארץ ישראל 74 ימים בלבד 

ואז הסתלק לבית עולמו. הוא הגיע כאמור בערב ראש חודש 

חשוון, והספיק להיות עד ימים - "עד ה' בכם". לפני שנפטר 

אמר שירכשו עבורו מקום למנוחת עולמים ליד הנביא זכריה 

בן ברכיה בן עדו. 

יש שלושה נביאים אחרונים חשובים, שהותירו ספר גדול - 

'ישעיהו', 'ירמיהו' ו'יחזקאל'. אחר כך יש 'תרי עשר' - ספרי 

נביאים קטנים יותר. זה מזכיר לנו את שלושה האבות ו-י"ב 

השבטים, ואפשר להקביל ביניהם. שלושת הנביאים הגדולים 

כנגד שלושת האבות, ותרי עשר נביאים כנגד י"ב השבטים 

כסדר לידתם. 

השבט ה-י"א הוא יוסף הצדיק, וכנגדו זכריה בן ברכיה בן 

עדו הנביא. רש"י אומר שנבואת זכריה, המכילה דברים לא 

ברורים, חזיונות וחלומות, היא הסתומה ביותר בתנ"ך, והוא 

אינו יודע איך לפתור את כל חלומותיו הכתובים. 

החלומות".  "בעל  שהוא  הצדיק,  ליוסף  ביותר  מתאים  זה 

אם רבי משה מלעלוב אמר שהוא רוצה להיקבר ליד זכריה 

ליוסף  וגם  הזה  לנביא  קשר  לו  שיש  סימן  היה,  וכך  הנביא, 

הצדיק. מעניין שיום הזיכרון של זכריה הנביא היה בעשרה 

בטבת - שלושה ימים לפני פטירתו של רבי משה מלעלוב. 

התגלות  הוא  להתממש  שצריך  העיקרי  החלום  אופן,  בכל 

ומיד  תיכף  שיתקיים  רצון  יהי  ויגאלנו.  שיבוא  דוד  בן  משיח 

 .ממש

על פי כינוס ילדים בי"ב טבת תשס"ז

סיפור ולקחו
 עודד מזרחי
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בין טלפון מהורה מודאג לשיחה עם מלמד 
שנעדר מסיבות אישיות ותך כדי דפיקות 
הכיתות  תלמידי  של  ונשנות  חוזרות 
השונות ש”ממש חייבים לדבר עכשיו עם 
עם  שיחה  לנהל  מנסים  אנחנו  המנהל”, 
הרב שילה אופן )41( מנהל תלמוד תורה 
שבשנה  הת”ת,  בירושלים.  חיים’  ‘תורת 
נמצא  השביעית  לשנתו  יכנס  הבאה 
בשכונת גבעת שאול, אבל תלמידים מכל 
כמה  ואפילו  אליו  מגיעים  ירושלים  רחבי 

מחוץ לעיר.

בין ירושלים לשכם
המגבעת החב”דית של הרב אופן עשויה 
לבלבל את מי שלא מכיר, אבל את שנות 
לימודיו העביר הרב אופן במוסדות חינוך 
“קשה  הדתית.  הציונות  של  ליבה  שבלב 
לאומי  דתי  היה  עצמו  שהבית  לומר 
קרוב  הכי  הדבר  היה  זה  אבל  קלאסי, 
אופן  הרב  אומר  בבית”,  שחינכו  למה 
ממשפחה  ואמא  יקה  אבא  עם  בחיוך. 
שעברה  פא”י  בניחוח  חסידי  רקע  בעלת 
מן העולם, גדל הרב אופן, חמישי במספר 
יום  כל  אותנו  שלחו  “ההורים  אחיו.  מבין 
משכונת בית וגן לקרית משה שם למדנו 
ולגדול  ‘נעם’”. הרצון ללמוד  בבית הספר 
בתורה והעובדה שאחי הגדול הלך ללמוד 
לישיבה  דבר  של  בסופו  אותו  משכו  שם, 
לצעירים המפורסמת שבצילה של ישיבת 

‘מרכז הרב’. 
מעולמה של החסידות טעם שילה כבר 
הטעם  אותו  את  לעכל  אבל  ט’,  בכיתה 
לקח לו כמה שנים. “אח נוסף שלי, נריה, 
ומדי  בשכם  יוסף  קבר  לישיבת  הגיע 
לי  ולהכיר  אותי  למשוך  ניסה  הוא  פעם 
את הישיבה והעומד בראשה, הרב יצחק 
להתוועדות  הגעתי  י’  “בכיתה  גינזבורג. 
של הרב שהתקיימה ביום העליה לשטח 
עין’,  ‘בת  לימים  עדר’,  ‘מגדל  היישוב  של 
ולראשונה שמעתי את הרב. הרב דיבר על 
כך ש’עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל 
זוכר הרבה מעבר  הארצות’, אבל אני לא 
לכך. הכרתי דמות, שמעתי סיפורים, אבל 
המשכתי בדרכי שלי”. נריה, האח הגדול, 
שילה  את  גרר  לפעם  ומפעם  ויתר  לא 
 – אריאל  ישראל  של  לשיעוריו  הצעיר 
תלמידו של הרב גינזבורג, ולטיולים בשכם 
נמשכתי  מאוד  נער,  כל  “כמו  והסביבה. 
שגרתיים,  לא  שבטיולים  ולריגוש  לאקשן 
ישראל  ארץ  בשטחי  מסוכנים,  די  ואפילו 

שלא הכרתי”, אומר הרב אופן.

לשבוע  ללכת  החלטתי  י”ב  “בכיתה 
ישיבה בשכם ולתהות קצת על קנקנה של 
והחברותא  שילה  של  פניו  את  הישיבה”. 
מוותיקי  שפירא,  יהושע  הרב  קידם  שלו 
לומר שהרב  “אפשר  בישיבה.  התלמידים 
יהושע ממש ‘ישב’ עלינו והסביר לנו למה 

עם  של  לעתידו  עכשיו  חשוב  הכי  הדבר 
‘עוד  בישיבת  ללמוד  לבוא  הוא  ישראל 
איתנו  ללמוד  ישב  שפירא  הרב  חי’.  יוסף 
כל  ופתאום  גינזבורג  הרב  של  מאמרים 
ההתלבטות  חדש”.  באור  לי  האיר  העניין 
עם  יחד  בשכם  שבלימוד  ה’שליחות’  בין 
לבין  התורה,  של  פנימי  לעולמה  הכניסה 
ליווה  הקלאסי,  הישיבתי  הלימוד  המשך 
נפלה  אז  י”ב,  כיתה  סוף  עד  שילה  את 
ההרפתקנות  יצר  את  לדחות  ההחלטה 

ולשקוע בעולמה של תורה. 

התורה הפורצת
“בשיעור א’ הלכתי ללמוד בישיבת ‘עטרת 
כהנים’ בעיר העתיקה, אבל הלב שלי לא 
היה שם. הייתי מגיע באופן קבוע לשיעוריו 
החצי-מחתרתיים של הרב יהושע שפירא 
הרוחנית  החיות  היתה  ומשם  בישל”צ, 
שעות   3 של  שיעורים  היו  אלה  שלי. 
יותר  יותר, ובאמת שלא קלטתי  פחות או 
כל  השיעור  עם  מתהלך  הייתי  אבל  מדי, 
השבוע, כך שהייתי מונח בזה כולי”. אחרי 
שנה בעטרת כהנים שבה ועלתה הישיבה 
שאם  לעצמי  “חשבתי  הפרק.  על  בשכם 
כדאי  אולי  משם,  היא  שלי  החיות  כל 
לשקול שנית את העניין, ולבסוף החלטתי 

לנסות”.
עם  לשיחה  ישבתי  ב’  שיעור  “בתחילת 
הוא  בישיבה,  שלימד  שפירא  יצחק  הרב 
מאוד עודד אותי מחד, ודאג שלא להבטיח 
יכול  לא  ‘אני  מאידך,  ונצורות  גדולות  לי 
להבטיח שתצא מכאן תלמיד חכם, אבל 
אמר  הוא  שתבוא’,  מאוד  נשמח  אנחנו 
לי”. אבל השנה שנפתחה בסערת לימוד, 

שבועיים  “אחרי  מהר.  די  כיוון  שינתה 
והארץ  אוסלו  הסכם  לציבור  פורסם 
לא  זו  אופן  בכל  עבורי  לרעוד,  התחילה 
אופן,  הרב  משחזר  לשון”,  מטבע  היתה 
נשאבו  כולם  ‘התנדפה’,  הישיבה  “כל 
לפעילות נגד ההסכם שבישר חורבן והרג, 
ואני, בחור צעיר בשיעור ב’ ניסיתי להחזיק 
ללמוד”.  ולהמשיך  הכח  בכל  עצמי  את 
אפשר לומר שדווקא ביטולה היה קיומה 
חלחלה  אט  “אט  הצעיר,  הבחור  עבור 
לתוכי תחושה שמדובר פה ממש בתורת 
עליהם  לי  שספרו  האידאלים  כל  חיים, 
כל השנים, מתממשים פה בפועל ממש. 
לימדו אותנו שהכל תלוי בממד  כל הזמן 
הפנימי של התורה, בחיבור של כל חלקי 
התורה יחד, בחיבור של התורה עם המדע, 
בחתירה להקמת מלכות ישראל ופתאום 
אני רואה את זה מולי ממש. הרגשתי אז 

שזה מימוש החזון של הרב קוק”.
שיורדת  תורה  של  החזקה  התחושה 
בדיבור  מסתפקת  ולא  ובפועל  למציאות 
הצעיר  שילה  את  משכה  המציאות,  על 
הרב  ולתורתו של  לעולמה של החסידות 
למעלה  כבר  יש  ב”ה  “היום  גינזבורג. 
שונות,  בשפות  הרב  של  ספרים  מ-100 
שהיו  בודדים  ספרים  כמה  היו  אז  אבל 
חתומים עבורי, חוברות של מלכות ישראל 
צימאון  אבל  באנגלית,  ספרים  כמה  ועוד 
של  בשיעורים  יושב  הייתי  מספיק.  היה 
וחסידות  תורה  3-4 שעות כשהרב מדבר 
עם נגיעות ישירות בענייני השעה. פתאום 
הרגשתי שאני שומע תורה ולא רק מישהו 
שמספר לי מה כתבו הרבנים בדור הקודם. 
שפתאום  היה  עבורי  בפטיש’  ה’מכה 
תפסתי את עצמי ושמתי לב לשינוי הגדול 
שהחסידות חוללה בי. מטבעי אני די ביישן 
רואה  אני  ופתאום  גדול,  דברן  לא  ובטח 
שכל בחור שמגיע לישיבה, אני זה שניגש 
החסידות  איתו.  לומד  איתו,  מדבר  אליו, 

נסכה בי משהו חדש”.

ללמוד וללמד
הגיעה  בישיבה,  כתלמיד  שנים   7 אחרי 
העת של הרב שילה להחליף צד במערכת 
תקופה  באותה  “בדיוק  הלימודית. 
לי  הוצע  ואז  ביצהר  גרנו  התחתנתי, 
קטנה  ישיבה  של  בהקמה  שותף  להיות 
‘דורשי  ישיבת  חסידית-ארצישראלית, 
יחודך’. הייתי הר”מ של שיעור א’ ובהמשך 
אחרי  הישיבה.  בצוות  שונים  בתפקידים 
הפוגה  ושנה של  יחודך’  ב’דורשי  שנים   3

 חשבתי לעצמי שאם 
כל החיות שלי היא 

משם, אולי כדאי לשקול 
שנית את העניין, ולבסוף 

 החלטתי לנסות

עד כי יבוא שילה
הרב  של  בניהולו  חיים’,  ‘תורת  הירושלמי  תורה  ובתלמוד  החלה  הספר  לבתי  ההרשמה  עונת 
שילה אופן, מתכוננים לעוד קבוצת ילדי כיתה א’ שיתחילו את המסע של א”ב, חינוך חסידי חם 

וחולין על טהרת הקדש  אביב מויאל

14



בצפת, שבנו ליצהר ונכנסתי ללמד גמרא 
וחסידות בישיבה הגבוהה שבינתיים גלתה 
ליצהר אחרי שקבר יוסף הופקר לערבים”. 
הפרק החדש ביצהר לא התארך יתר על 
לעלות  החליטה  אופן  ומשפחת  המידה 

ירושלימה.
“העיסוק בחינוך וקירוב הביא את חבריי 
מקום  להקים  שצריך  לתודעה  ואותי 
שמתקרבים  ליהודים  כתובת  שיהווה 
ומבקשים את הרובד הפנימי של התורה. 
ברחבי  מתאים  למקום  חיפושים  אחרי 
העיר, מצאנו דירה ברחוב האוזנר בשכונת 
הולילנד. פתחנו בית מדרש קטן במקום, 
בהמשך גם נוסד שם ‘בית הספר לתורת 
עבר  גינזבורג  מענדל’ה  וכשהרב  הנפש’ 
לגור בסמוך, אז היו גם שבתות”. במקביל 
החל  בהאוזנר,  עיני’  ‘גל  בבית  לעבודה 
קלטות  שיכתוב  על  לעבוד  אופן  הרב 
הרב  של  בחסידות  ישנים  שיעורים  של 
את  כה  עד  שהולידה  עבודה  גינזבורג, 
סדרת הספרים ‘שיעורים בסוד ה’ ליראיו’.

תלמוד תורה ‘תורת חיים’
לעולם  האידאלית  התורה  מירידת  חלק 
הרעיונות  ביישום  כרוך  היה  המעשה, 
להקמת  הרעיון  לו  נולד  וכך  החינוכיים, 
תש”ע  בשנת  חיים’.  ‘תורת  תורה  תלמוד 
הקים הרב משה גנוט את הת”ת בהדרכתו 
החינוכית של הרב גינזבורג בשכונת קרית 
משה בירושלים, היה זה אחרי כמה שנים 
בהן עסק הרב גנוט בפיתוח שיטת הלימוד 
הלימודי  במכון  הקדש’  טהרת  על  ‘חולין 
פעל,  שהת”ת  אחרי  שנה  “חצי  ‘רקיע’. 
שאכנס  ממני  ובקש  לי  קרא  גנוט  הרב 
לחשוב  צריך  שאני  עניתי  הת”ת.  לצוות 
ולהתייעץ. כששאלתי את הרב, הוא דחף 

ירא שמים ולמדן’. מהרב למדנו שזה צריך 
להיות דווקא בסדר הזה. יש גישה חסידית 
העיקר  הלמדנות,  את  שעזוב  שגורסת 
תעשיית  הוא  השני  הקצה  טובות,  מידות 
מעט  לא  רואים  שלצערנו  הציונים 
במערכת החינוך הקיימת, כאמור, הסדר 
הנכון הוא קודם כל ‘חסיד’ – מידות טובות, 
כנגד ספירת החסד.   – וישראל  ה’  אהבת 
אדם  בן   – שמים’  ‘ירא  להיות  צריך  אח”כ 
עם גדרים וגבולות – מצד הגבורה. בסופו 

של דבר צריך גם להיות ‘למדן’”.
על  שמסביר  מאמר  יש  גינזבורג  “לרב 
רבי-משפיע-מחנך- חינוך,  של  רמות   4

בקצרה  להסביר  אפשר  לענייננו  מורה. 
ומשפיע  רבי  הראשונים,  החלקים  ששני 
אבל  שכיחים,  הפחות  החלקים  הם 
המחנך  בו  הפן  הוא  הרבי  מהותיים.  יותר 
‘מדליק’ את התלמיד על נקודת השליחות 
זה  הוא  המשפיע  בעולם,  תפקידו  ועל 
שמתחזק כל העת את החזון ומזכיר זאת 
הצדדים  הם  והמורה,  המחנך  לתלמיד. 
שהמלמד  מה  בשטח,  דומיננטיים  היותר 
הוא  המחנך  הזמן.  רוב  איתו  מתעסק 
המורכבת  למציאות  לרדת  שצריך  זה 
הנפש  את  להשכיך  מונח,  התלמיד  בה 
המורה  האלקית.  את  ולהעצים  הבהמית 
כמובן הוא זה שמעביר את הידע הלימודי 

בצורה נכונה וקולעת”.
מגיעים  ורקעים  משפחות  מאיזה 

התלמידים בת”ת?
של  הקהילה  ילדי  של  הגרעין  את  “יש 
שאול,  משה-גבעת  בקרית  גינזבורג  הרב 
אבל חוץ מהם המגוון גדול. יש חב”דניקים, 
של  ילדים  הרבה  ויש  לאומיים  דתיים  יש 
המורכב  התשובה  עולם  תשובה.  בעלי 
את  העביר  לחרדיות  חילוניות  בין  שנע 
ההורים מסכת חיפושים לא קטנה והרבה 
 .”מהם מצאו בסוף את המענה אצלנו

מעוניינים לשמוע עוד פרטים על התלמוד תורה? לבוא 
mosdottorat@gmail.com 052-3444191 ?ולהתרשם

אותי מאוד לכיוון, וכך הגעתי לת”ת”.
בכדי  גם  היתה  הת”ת  של  ההקמה 

לתת מענה לקהילה?
להפך,  קצת  היה  שזה  לומר  “אפשר 
הקהילה.  את  יצר  מקום  באיזשהו  הת”ת 
ששמעו  ואנשים  הרב  של  תלמידים 
והתפעלו מדרכו החינוכית-לימודית שמעו 
ילדים,  )גני  הרב  של  החינוך  מוסדות  על 
ואט  א”מ(  והת”ת.  חן’  ‘יעלת  בנות  בי”ס 
אט התקבצו לשכונה”. עם הזמן הצטרפו 
בהם  נוספים,  צוות  אנשי  הת”ת  לצוות 
אנשי חינוך ותיקים, שהביאו נסיון רב ורוח 

חמה.
הייחודיות  את  לנו  להגדיר  יכול  אתה 

של התלמוד תורה, מה עוד לא ראינו?
הייחודיות  את  להבין  שבשביל  “כמובן 
אבל  מקרוב,  ולהתרשם  להגיע  כדאי 
בקצרה אפשר לומר שהחידוש בת”ת בנוי 
בשני רבדים, הצד הלימודי והצד החינוכי. 
חינוך לערכיה הפנימיים  יש  בצד החינוכי 
אהבת  ה’,  אהבת  החסידות,  תורת  של 
מתוקנת.  חוויה  טובות,  מידות  ישראל, 
בכיתות הנמוכות האווירה החסידית באה 
ועם  וניגונים  בסיפורים  בעיקר  ביטוי  לידי 
יותר  תופס  הלימודי-חסידי  התוכן  הגיל 
דמות  מחפש  מטבעו  ילד  מקום.  ויותר 
אליה,  לשאוף  איתה,  להזדהות  גיבור  של 
השקיעה בעולם הצדיקים והחסידים נותן 

לו את זה בצורה מתוקנת”.
כולו  רווי  הלימוד  הלימודי,  “מהפן 
כמובן  וכולל  התורה  פנימיות  של  בתוכן 
ולימודי  ובעמקות,  בשמחה  תורה  לימוד 
הקדש’.  טהרת  על  ‘חולין  של  באופן  חול 
להיות  יכול  מתמטיקה  לימוד  למשל, 
על  ב’חולין  אבל  וטכני,  עצמאי  מקצוע 
עומקו  בכל  יילמד  הוא  הקדש’  טהרת 
‘רק תורה’  זה לא  כחלק מלימוד התורה. 
תורה שהיא  זו  ארץ’,  דרך  עם  ‘תורה  ולא 
עצמה דרך ארץ. המוטו החינוכי של הרבי 
מליובאוויטש הוא שעל הילד להיות ‘חסיד 

 המחנך הוא זה 
שצריך לרדת למציאות 
המורכבת בה התלמיד 

מונח, להשכיך את 
הנפש הבהמית ולהעצים 

 את האלקית

פרל
ה 

הוד
י

פרל
ה 
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י
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