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תופעת 
השיימינג 

עוזרת להבין 
את תופעת 

הצרעת
הרב יונתן זקס 

איך מנקים לפסח

תשובה הלכתית, תשובה חסידית 
ותשובה נשית מחכות לכם בעמוד 3

בלי 
להתעצבן?

 מתכוננים
לחג

לסרוגים יש
בית חדש!

פרויקטים של באמונה: ירושלים, הר חומה וארמון הנציב, 
אפרת, חריש, קריית מלאכי, קריית גת, עכו, ויפו

קהילת כרמי גת מאחלת לכם

חג פסח כשר ושמח!

"כשהגעתי לתחנה הספקתי 
לראות את הקרון האחרון 

של הרכבת שפספסתי. 
נשברתי, התיישבתי בצד 

והתחלתי לבכות"
איך להפוך את 'חול המועד' ליותר שבתאילנד עמוד 7

'מועד' ופחות 'חול'?
 הרב יהושע שפירא עמוד 16 
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אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים )רמב”ם(הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים

להשתתפות בהגרלה על ס”ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

1800-620-640
• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר 

• התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו”ח

• הודעה תימסר מיידית לזוכה • שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס’ 077-3136224

ראובן נח, בנם של משפחת נח - הזוכים בהגרלה בשנה שעברה, 
בהכנסת ספר התורה לבית הכנסת “בני קדושים” באשדוד

מי יזכה
השנה
בספר 

התורה?
שימו לב:

• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה” של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה מיוחדת זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים

   אלא בספר תורה שלם! 
• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט

   לאיזה בית כנסת יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
•  הזכייה בספר התורה מזכה אותך גם במימון התהלוכה

   ובמודעות רחוב המבשרות על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך
 •  ההגרלה תתקיים בעז"ה ביום חמישי, י"ג ניסן תשע"ו )21.4.16(

הזוכה יבחר את
סוג ספר התורה

בס”ד

הזדרזו! 
ההגרלה

בערב פסח 
21.4.16

www.yadlachim.co.il :אפשר להצטרף להגרלה גם באתר



איך מנקים לפסח 
בלי להתעצבן?

שאלה:

מה שצריך 
הרב יוסף צבי רימון 

ראש בית המדרש במרכז האקדמי לב 
אנשים רבים נכנסים ללחץ לפני פסח, אך פעמים 
רבות בגלל שסבורים שישנם דברים שיש הכרח 

לעשותם לפסח כשהדבר איננו הכרחי. 

ישנן שלוש רמות בניקוי הבית לפסח:

יש  כלים שמתכוונים להשתמש בהם בפסח:  א. 
לנקות בצורה יסודית ולהכשיר כראוי. 

ב. כלים שאין משתמשים בהם בפסח: אם מדובר 
לעשות  צריך  לא  נקיים,  כלל  שבדרך  כלים  על 
דבר, אלא רק לשים אותם בארון מסומן למניעת 
טעויות. אם מדובר על כלים שיש בהם חמץ בעין 
כמו תנור או טוסטר, צריך לפגום את החמץ או 
ובניגוב  פוגם  חומר  של  בריסוס  די  אך  לנקותו, 

)ואם נראה נקי לא צריך גם ריסוס(. 

ג. שאר הבית, שבו לא אוכלים כלל, איננו דורש 
ניקיון מעיקר הדין, אלא רק בדיקה שאין בו חמץ 
)ומעיקר הדין פירורים אינם מטרידים אותנו אלא 
רק חתיכות חמץ הגדולות מכזית. אולם, ישראל 
קטנות  בחתיכות  גם  להחמיר  ונהגו  קדושים 
פסח,  הלכות  מצד  עניין,  כל  אין  ולכן  יותר(. 
או ארונות בגדים שאין מכניסים  לנקות חלונות 
אמנם,  בבדיקה.  די   – חוששים  ואם  חמץ.  בהם 
שאר  את  בסיסית  בצורה  לנקות  להשתדל  טוב 
לנקות  וכן  לבודקם,  ניתן  שיהיה  כדי  החדרים, 
משחקי ילדים או מקומות שיש להניח שיש בהם 

חמץ. 

הבית  כל  את  יסודית  בצורה  לנקות  רוצים  אם 
הדבר אפשרי, אבל בתנאי שהדבר נעשה בשמחה 

ולא כ"עבדות" לקראת הפסח. 

מה  כל  לעשות  אמורים  הבית  בני  אחרון:  וכלל 
שבעלת הבית אומרת להם, גם אם לדעתם ניתן 
בעבודה  ה',  בעזרת  הבית!  בניקיון  יותר  להקל 
פעם  מדי  בעצירה  הבית,  בני  כל  של  משותפת 
לחג  להגיע  נוכל  מגבשת,  משפחתית  להפסקה 

הפסח מתוך שמחה, אהבה וגיבוש משפחתי. 

כל המסביב
הרב אורי גמסון

מרצה לחסידות

מחפש  העיר,  ברחובות  מתרוצץ  שאני  בשעה 
חניה, מזיע ורץ לחנות לקנות מתנה ליקרים לי, 

זה לא מעצבן, זו הנאה צרופה. 

העטיפה  בחירת  שיתפנה,  למוכר  ההמתנה 
ואפילו הסרט שיעטוף את המתנה, עם הסלסול 
התשלום  אפילו  מעצבנים.  לא  אלו  גם  שבסוף, 
נעשה כשעל פני חיוך דקיק. כל זאת מכיוון שאני 
מסוגל כבר לראות את החיוך מתפשט על פניהם 
שאתן  בשעה  השמחה  וקריאות  לי  היקרים  של 

להם את המתנה, והכל פתאום נהיה כל־כך קל.

המצווה כצוותא – כחיבור לאלוקים, היא המתנה 
יכול להעניק לו. אבל זה לא  היפה ביותר שאני 
רק עצם המתנה, זה גם כל המסביב, זה המקום 

האישי שלי בקיום המצווה הזו. 

יש  גרידא,  כניקיון  יישארו  לפסח  ההכנות  אם 
זה מעייף, מתיש  כל הסיבות להתעצבן;  לי את 
וסוחט. אבל אם כל אלו הולכים לעטוף את מתנת 
ולהיות  עולם,  של  לריבונו   – אליו  שלי  הפסח 
משוגרים למעלה, פתאום הכל נהיה הרבה יותר 

קל.

הקדוש  של  הנפלא  החיוך  על  נחשוב  רק  בואו 
הפסח  מתנת  את  לו  שנגיש  בשעה  הוא  ברוך 
שלנו עם העטיפה היפהפייה עמה עטפנו אותה, 
על  קל  חיוך  ילווה  לפסח  ההכנות  את  ופתאום 

פנינו.

להיכנס לזה
 אפרת רזאל

יוצרת ותרפיסטית

בכל לילה מפורים עד לפסח יוצאים אחד 
חלקי שלושים ממצרים. איך לא להחמיץ 

את התקופה הזו? איך לא ליפול לתוך האבק 
המאיים, החפצים המיותרים שאין בהם חפץ, 
איך לצאת לחירות, להרגיש את הקלילות הזו 
שמאירה עכשיו מהשמיים ומכל פרח, זמזום 

דבורה וציוץ ציפור? הטבע כולו מתעורר ומה 
שבלבו גם בלבי, אבל אז אני נכנסת אל ביתי 

והערמות מאיימות להציף את נשמתי ולבלוע 
אותי אל הייאוש.

"את חייבת לעבור בעבדות כדי לצאת לחירות", 
אין  ייאוש  אין  "אם  ימימה,  הרבנית  אמרה 
הלכלוך,  ים  בתוך  עברת  לא  אם  גאולה". 
ללבנים,  השני  את  מלבן  אחד  הילדים,  זעקות 
השלישית החליטה שעם כל המים המלוכלכים 
תעשה ספונג'ה, הקטנה לקחה לחמנייה טרייה 
חמץ...  לבדיקת  פירורים  להחביא  והתחילה 
ותעל שוועתי אל האלוקים... אם לא אתה איך 

אצא מהמיצרים?

זמן  זהו  להתייאש,  ובמקום  לכעוס  במקום 
מהמיותר.  ולפרידה  פנימי  לניקוי  לתפילות 
וככל  לחירות  יוצאת  עכשיו  שאני  להתכוון 
יותר  יהיו  השערים  בסוף  כך  מר  יותר  שיהיה 
באמת  זו  לזה  שכשנכנסים  והאמת  פתוחים, 
חגיגה. זוהי שמחה נשית. למה בתשעת הימים 
אסור לכבס? כי ניקיון הוא משמח, הוא מביא 
התחדשות רעננה, ו"עד ליל הסדר יהיה בסדר".

 מתכוננים
לחג

איכות 

חיים

מצטרפים לקהילה הדתית החדשה בחריש!

ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

תמיד חלמתם על דירה באיכות גבוהה. 
תמיד חלמתם להיות חלק מקהילה איכותית. 

חברת 'גיי' הנדסה' בשיתוף חברת 'באמונה' - משתפות 
פעולה כדי לגרום לחלומות שלכם להפוך למציאות. 
בפרויקט 'חריש על הפארק' תיהנו מסטנדרט בנייה 
גבוה וממחיר סופי, וגם תזכו לקהילה מגובשת ותוססת. 

זה איכות חיים.

. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

שיווק: יזם:

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l

4 חדרים   דירת 
980,000 ש"ח בלבד! החל מ-



מיכל וולשטיין

אם יש משהו שאפשר לומר על חווית הימים שלפני פסח זה שנכנסים 
ולחורים.  לסדקים  ולסלסלות,  למגירות  נכנסים  לקטנות.  בהם 

מחפשים פירורים. מחפשים עקבות חמץ.

איך מתוך העיסוק בכל כך הרבה פינות ופרטים, שנדמה שלא ייגמרו 
לעולם, נרים ראש אל גודלו של היום הקרב ובא?

לתת את הדעת
ועמלה  מתכוננת  אחת  וכל  להתכונן.  לנו  חשוב  גדולים  לדברים 
נכנסים לפרטים  על הדברים החשובים לה. לקראת חתונה למשל, 
ארגונים  תזמונים,  ובגדים,  אוכל  קניות,  מרובות.  טכניות  בהכנות 
ואישורים. כמה חשוב לזכור שכל הטכני הוא כלי לקבלת שפע האור. 
הסיכון הוא להיבלע בתוך כל הטכני, בלי שיישאר כוח לעיקר. אי 

אפשר לבנות על זה ש"יישאר" כוח מעצמו. צריך להתכונן. 

אפשר לומר שהכנה היא תשתית בריאה שנכונה לכל עניין כמעט. 
הידיים  בטיהור  לתפילה  מתכוננים  הכנות.  אחרי  מגיעים  לשבת 
איזו   - התפילה  לפני  שעה  שוהים  היו  ראשונים  חסידים  בנטילה. 
והתכווננות.  הוא הכנה  "הריני מזמן את פי..."  הנוסח  גם  מעלה! 
פעם שמעתי עצה לתפילה בכוונה - לראות בעיני רוחי את המילה 
שאני עומדת לומר, כך שבזמן האמירה המילה כבר שם ואני נכנסת 

לתוכה. זו הכנה נפלאה לומר את המילה בכוונה.

דילוג.  קפיצה. של  חג של  הוא  פסח  אמנם 
ממצרים.  ה'  הוציאנו  הכנות  הרבה  בלי 

גם  זאת  ובכל  המדרגה  בתחתית  היינו 
שם היתה הכנה. עוד טרם היציאה, היו 
מכות למצרים וישועה לישראל, וניכר 
להתרחש.  עומד  שמשהו  לכולם  היה 
שבו  לילה  אחרי  אבל  בחיפזון,  יצאנו 

ומקלכם  ברגליכם  "נעליכם  הכן  עמדנו 
לתהליך  נכנסנו  שיצאנו  ולאחר  בידכם", 

של הכנה לקראת מתן תורה.

)זו  משהו  לקראת  עצמנו  את   מכינות  כשאנחנו 
יכולה להיות פגישה, שיעור שאת מלמדת, שהייה עם הילדים, זמן 
במיצוי  לזכות  יכולות  אנחנו  המתקרב(  החג  או  מישהו  עם  איכות 

גדול יותר של אותו הדבר. 

בידינו הדבר 
"אין זמן" זה תירוץ משכנע ואפילו אמיתי, אבל אפשר לייצר את הזמן 

הנכון להתמלא. 

בכל מקרה אין לנו מאה אחוז בטריה לאורך עשרים וארבע שעות... 
אז ברגע ההוא שבו אני עוצרת לכמה דקות, אני יכולה גם לפתוח 

ספר או לשמוע שיעור מוקלט.

הכנה כוללת התבוננות ובחירה - מה חשוב לי שיתקיים שם, באיזו 
הויה אני בוחרת להיות, איזה גוון חשוב לי להביא איתי? אני לוקחת 
בחשבון את הנוכחים שיהיו לצידי ואת ניסיון העבר, ובוחרת להגיע 

מוכנה. 

ראוי שהכנה לליל הסדר תכלול לימוד שיחבר אותי לעומק המעמד 
של הלילה הגדול הזה. 

אם אני זוכרת שבתוך ההכנות האלה אני מתכוננת ללילה של גילוי 
שכינה, אני מתכוננת אחרת. אם אני זוכרת שהלילה המתקרב הוא 
לילה מאיר שהופך חשיכה לאורה, אני מתלהבת ומצפה ומחכה ו...
אפילו מתכננת את הזמן שלי מראש, כדי שאוכל להגיע נכונה ועם 

כוחות לזמן הגדול הזה.

הכנות טובות שיהיו לנו ולכל ישראל.

על גדול וקוטן

תהילה טאוב

 מתכוננים
לחג

בתחפושת של אדם
יובל הוא בחור בן עשרים ושש שמטייל במזרח. בליל הסדר, לפני כמה 
שנים, הוא סיפר לנו סיפור מדהים: "טיילתי בלאוס ופתאום חליתי מאוד. 
ימים.  כמה  במשך  מהמיטה  לקום  יכולתי  לא  וממש  גבוה  חום  קיבלתי 
למזלי בעלי האכסניה שמו לב שאני בחדר כל הזמן, והם באו לראות מה 
קצת  והרגשתי  התעוררתי  ימים  כמה  אחרי  מים.  לי  והביאו  איתי  קורה 
יותר טוב, בדיוק נכנסה מישהי לנקות את החדר ושאלתי אותה איזה יום 
היום, היא אמרה לי את התאריך ופתאום קלטתי שנשארו לי בדיוק יומיים 

לליל הסדר! אם אני רוצה להגיע לבנגקוק לעשות 
סדר, עלי לצאת ברכבת הבאה שיוצאת ממש 

בקרוב".

מכל  חלש  ממש  הייתי  מהר,  "התארגנתי 
זאת  ובכל  אכלתי,  ולא  ששכבתי  הימים 
ארזתי את התיק בשארית כוחותיי והלכתי 
באיטיות לתחנת הרכבת בתקווה שאספיק, 
את  לראות  הספקתי  לתחנה  כשהגעתי  אך 

שפספסתי.  הרכבת  של  האחרון  הקרון 
וזה  זמן  באותו  מחר  רק  תצא  הבאה  הרכבת 

אומר שאגיע לבנגקוק אחרי ליל הסדר, נשברתי, 
התיישבתי בצד על אחת האבנים והתחלתי לבכות".

"פתאום בא אלי מישהו מקומי, תופס לי את התיק ואומר לי 'בוא איתי!'. 
ללכת  החל  כבר  הוא  אבל  אותי,  לוקח  הוא  לאן  אותו  לשאול  ניסיתי 

במהירות ואני אחריו, כדי שלא יגנוב לי את התיק. הלכנו ככה כמה דקות 
עד שהגענו לחניה, הוא פתח רכב, דחף לתוכו את התיק ומיד אחריו דחף 
אותי פנימה והתחיל לנסוע במהירות. אני מנסה לעצור אותו ולהבין לאן 
הוא לוקח אותי, התחלתי כבר לחשוב על הכותרות שיספרו על ישראלי 
שנחטף בלאוס... הבחור עולה לכביש המהיר ונוסע כך יותר משעה בלי 
ונכנס  מהכביש  יורד  הוא  נסיעה  של  שעתיים  כמעט  אחרי  איתי.  לדבר 
לחנייה, מוציא לי את התיק ואני שומע אותו אומר: 'תעמוד כאן. עוד עשר 

דקות בדיוק, הרכבת לבנגקוק תגיע לכאן'".

ברח  פשוט  הבחור  אבל  לי,  עזר  למה  אותו  ולשאול  לו  להודות  "רציתי 
ונעלם. אחרי עשר דקות הגיעה הרכבת, והספקתי להגיע לבנגקוק לפני ליל 
הסדר. איך שנכנסתי לבית חב"ד שכחתי שהייתי חולה והתחלתי להרגיש 
להגיע  יכול  הנביא  שאליהו  לכם  ולומר  לסיים  רוצה  ואני  חדש,  בנאדם 

לפעמים גם בתחפושת של אדם מלאוס".

"כשהגעתי לתחנה הספקתי לראות את הקרון 
האחרון של הרכבת שפספסתי. נשברתי, התיישבתי 

בצד על אחת האבנים והתחלתי לבכות"

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

 מתכוננים
לחג
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אחרי פסגת העלייה בתפילת שמונה עשרה, מגיע 
שלב הירידה וה"המשכה" לתוך העולמות, מתחנון 
ועד "עלינו לשבח". אנחנו לא רוצים להתרסק אל 
המציאות ולשכוח את האלוקות, אלא להאיר את 

העולם הזה בפרוז'קטור שמצאנו בתפילה.

עלינו:  בהם  עולמות  אותם  דרך  יורדים  אנחנו 
"ברוך  שעד  התפילה  חלק  שהוא  העשיה  מעולם 
עולם  דזמרה,  פסוקי  של  היצירה  עולם  שאמר", 
הבריאה של קריאת שמע וברכותיה ועד לאצילות 
לרדת  עלינו  עכשיו  עשרה.  שמונה  בתפילת 
בעולמות האלו אבל בסדר הפוך, מלמעלה למטה.

דרך המדרגות או דרך החלון
הם  אפיים  ונפילת  מידות  עשרה  שלוש  התחנון, 
בעולם  עדיין  ונחשבים  עשרה  לשמונה  המשך 
האצילות. חוגרים חגורות לקראת נחיתה, הרגשה 

היא של רגעי פרידה, אבל אנחנו עדיין למעלה. 

חמורות,  עבירות  לנו  אין  התחנון  אמירת  בשעת 
עליהם כבר שבנו בתשובה לפני ובמהלך התפילה. 
אם כך הרי שהתחנון כאן הוא ביטוי של התמסרות 
אני  יוצא מהתפילה,  אני  הפרידה,  לקראת  ה'  אל 
יודע שאני לא בסדר בכל מיני דקויות ורוצה לצאת 
היום.  כל  בלבד  ולהיות שלך  הבעיות ממש  מכל 
נפילת אפיים, הנפילה היא דביקות מוחלטת בה', 
וקבלות  ויש בה תחנונים  נפשי אשא",  ה'  "אליך 
עשרה  שמונה  של  הדבקות  את  להמשיך  טובות 
לכל היום במסירות נפש, שיהיה "אתדבקות רוחא 

ברוחא כל היום". 

ישנם מקורות בתורת הסוד בהם נאמר שבנפילת 
אפים מתרחשת מעין קפיצת באנג'י: "אנו מפילים 
אחת  בבת  עשיה",  סוף  עד  אצילות  מן  עצמנו 
משמונה עשרה לנפילת אפיים, ואז עולים בחזרה 
לאצילות דרך תחנונים ב"אבינו מלכנו", "אל ארך 
לאחר  רק  צרה".  ביום  ה'  "יענך  ומזמור  אפים" 
מכן אנחנו שוב יורדים, הפעם דרך המדרגות. אין 
מלווה  וההדרגתית  הרכה  הנחיתה  לעשות,  מה 
להיות  שואפים  אנחנו  אם  גם  אונס'.  ב'נחיתת 
לפעמים  נאלצים  אנחנו  ומדורגים,  מסודרים 

לתפקד בזינוקים, דילוגים ומעברים חדים.

אותו מסלול, רק בכיוון ההפוך
נאמר  ש"אשרי"  לציון",  "ובא  הקדושה  בסדר 
כהכנה אליו, אנחנו יורדים לעולם הבריאה. המטוס 
בברכות  כמו  זה.  את  ומרגישים  גולש מטה,  כבר 
קריאת שמע שקדמו לשמונה עשרה אנחנו חוזרים 
ביטול  את  מתארים  ונשמות,  מלאכים  על  לדבר 
קדוש"  קדוש  "קדוש  אמירתם  ואת  המלאכים 
דבקות  את  ומתארים  אור"(  "יוצר  בברכת  )כמו 
תורת  לנו  ונתן  לכבודו  שבראנו  בה'  נשמותינו 
ויראתו  אהבתו  בליבנו  שישים  ומתחננים  אמת, 

)כמו בברכות "אהבת עולם" ו"אמת ויציב"(.

היצירה.  עולם  דרך  ירידה  הוא  יום"  של  "שיר 
כמו  המסלול.  לקראת  גלגלים  פותח  המטוס 
בפסוקי דזמרה שקדמו לברכות קריאת שמע, אנו 
מתארים את גדלות ה' שמופיעה בעולם, מתפעלים 

ממנו ומזמרים לו בכל מיני שירה וזמרה. 

שוב על הקרקע
ו"עלינו  כאלוקינו"  "אין   - ממש  התפילה  בסיום 
כל  את  וממשיכים  יורדים  אנחנו   - לשבח" 
המטוס  גלגלי  שלנו.  העשייה  לעולם  האורות 
הדיבור שלנו  הנחיתה.  על מסלול  כבר מחליקים 
"אין  הזה:  העולם  של  דיבור  בסגנון  הוא  ה'  על 
כאלוקינו, מי כאלוקינו". מדברים עליו בהערצה, 
אך מעט מרחוק; עם תארי שלילה, אומרים ש"אין 
והביטול  ההודאה  מוטיב  גם  כמותו.  ומי  עליו" 
לה'" השייך  ו"הודו  אני"  "מודה  הראשוניים של 

לעולם העשייה חוזר ונשנה - "נודה לאלוקינו".

אנחנו חוזרים ומשננים ארבעה תוארים לה'. הוא 
ו"מושיעינו",  "מלכינו"  "אדונינו",  "אלוקינו", 
החיים  לתוך  ומצטמצם  מאוד  אלינו  קשור  הוא 
שלנו. האלוקים שלנו הוא שהטבע שסביבנו מונהג 
לטובתינו,  בו  ומתערב  הטבע  אדון  הוא  ממנו, 
שקשור  המלך  הוא  בטבע,  המלובש  בנס  כמו 
וגם  לעולם אבל בעצם מתנשא ומרומם מהעולם 
בלא  מלך  "אין  כי  אלינו  קשורה  הזו  התנשאותו 
מושיעינו, ברצונו הוא מתערב בטבע  והוא  עם". 

בצורה ניסית מעל לטבע ומושיע אותנו ממנו. 

אוטוטו בקרקע

"ְוַאֲחֵרי ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה משה שילת
הּוא ַהְמָׁשַכת ָהאֹור 

ֵמֲאִצילּות ַלֲעִׂשָּיה, ְּבֶדֶרְך 
ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה"

)הרבי הריי"צ אגרות קודש ח"ג ע' קמא.
 על פי מקורות בקבלה(

ערב ראש חודש ניסן. פסח כבר באוירא דירושלים.
אספר לכם מעשה. על מה כותב אני שורות אלו?

על מחברת דפים חדשה. מונחת היתה ברחוב.
בתיהם.  את  המנקים  ירושלים  אנשי  אצל  מנהג 
כולה  השנה  כל  צורך,  בו  שאין  חפץ  מוצאים 
פסח  בערב  אך  במקומו,  החפץ  אותו  משאירים 

יצא לחפשי.
עברתי וראיתי בסמטה ערימה של חפצים. ביניהם 
מחברת דפים גדולה. נסתפקתי אם הפקר היא, או 

שמא שייכת לאיש הגר בדלת הסמוכה.
שלך  האם  שאלתי:  האיש.  פתח  בדלת.  דפקתי 
אלה החפצים? "איזה חפצים" שאל. עד שהבנתי 

שאינם שלו. 
כבר נתן בהם מבט בעיניים חומדות. ואני לא רציתי 

אלא אותה המחברת כדי לכתוב עליה דבר מה.
מחברת  באותה  הביט  בחפצים.  מהפך  התחיל 
כמבקש לזכות בה... ונטלה. נזכרתי הלכה בחושן 
אלא  הפקר...  בחפצי  ראיה"  "קנין  שאין  משפט 
כיוון שמשך  במשיכה. על אף שראיתיה ראשון, 

את המחברת ונטלה, זכה בה.
הביט בי כמבקש רשות. ביקשתי לומר: כבר נתתי 

עיני בה, אלא שטבע ותרן יש בי. 
נענעתי לו ראשי, והראיתי לו פנים כאדם שאין לו 

שום עניין באותה מחברת.

"מעשה  הגמרא,  כלשון  אתם  שואלים  בוודאי 
לסתור"?

הרי אמרתי שאני כותב על מחברת שמצאתי!
אלא שלא הוא החזיר לי אותה. החזיר לי הקדוש 
ברוך הוא מידה כנגד מידה. כיוון שראה שוותרן 
אני, נעשה לי כעין נס.  נתגלו שם בערימה שתי 
מחברות קטנות, יפות יותר מהראשונה נתן אותן 

בידי כאומר... שלך הן!
עד כאן מעשה המחברת, כשריח חירות ברחובות 
ירושלים ודיירי הבתים עוזבים חפציהם ומניחים 

אותם בצד הרחוב, כל הרוצה יבוא וייטול.
עתה אספר מעשה נפלא אותו אוהב אחי ר' יהודה 

לספר.
רבי  לפני  באו  בטן.  לפרי  זכו  שלא  בזוג  מעשה 
"כשם  להם:  אמר  להתגרש.  ובקשו  שמעון 
בשמחה".   והתגרשו  לכו  בשמחה,  שנישאתם 
עשו מסיבה. השתכר הבעל וכטוב לבו ביין אמר 
שתרצי  חפץ  איזה  טלי  ניפרד,  "בטרם  לאשתו: 

מביתי, והוא יהיה שלך". 
את   - אותו  נטלה  שיירדם.  חכתה  עשתה?  מה 

בעלה. התעורר בבוקר ומצא עצמו אצל אשתו...

       תשובה מאהבה 
מרחפת באוויר. הקדוש ברוך 

הוא אומר לנו 
     טלו חפץ אחד, 

             והוא שלכם.
ואנו חפצים בו, בבורא עולם. בקרבת ה'.

אהרן רזאלאישית

כיצד זכיתי במחברת זו

אותו  חזרו  בוחרת.  שאני  החפץ  אתה  לו:  אמרה 
הזוג זה לזו ונפקדו.

בימים אלה, ריח החירות באוויר. תשובה מאהבה 
מרחפת באוויר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו טלו 
בבורא  בו,  חפצים  ואנו  שלכם.  והוא  אחד,  חפץ 
קלות  ביתר  כך,  משום  ואולי  ה'.  בקרבת  עולם. 

מניחים אנו את שאר חפצינו בקרן הרחוב.

חג חירות שמח.



הרב יונתן זקס

מצורע
כוחה של בושה

ב-20 בדצמבר 2013 חיכתה צעירה ושמה ג'סטין 
לקריאה  בלונדון  הית'רו  התעופה  בנמל  סאקו 
את  להעביר  כדי  לאפריקה.  לטיסה  לעלות  
הזמן, העלתה לטוויטר ציוץ חסר טעם על סכנת 
תחילה,  הופיעו  לא  תגובות  באיידס.  ההידבקות 
והיא עלתה למטוס בלי לדעת איזו סערה עומדת 
גילתה  כשנחתה,  שעות,   11 כעבור  להתעורר. 
והתגובות  הציוץ  בינלאומית.  סלבריטאית  שהיא 
הבאים  הימים   11 במהלך  ויראליים.  נעשו  לו 
היא  פעם.  ממיליון  יותר  בגוגל  שמה  את  חיפשו 
בן  עבודתה.  מקום  את  ואיבדה  כגזענית  תויגה 

לילה היא היתה לאדם מנודה.

תופעת השיימינג עוזרת להבין את תופעת הצרעת, 
המצב הלא־לגמרי־ברור המתואר בפרשת השבוע 
שבתורה  הצרעת  שלנו.  השבוע  ובפרשת  שעבר 
זוהתה כצרעת של ימינו )מחלת הנסן(, או כמחלת 
של  זיהוי  כל  אך   – קשקשים  כזיהום  או  עור, 
הצרעת המקראית עם מחלה מוכרת מעורר בעיות 
עצומות. תסמיני הצרעת המתוארים בתורה אינם 
מכך,  יתרה  הנסן.  מחלת  של  אלה  את  תואמים 
הצרעת שבתורה נוגפת לא רק את גוף האדם אלא 
גם בתים, רהיטים ובגדים. תכונה זו אינה מוכרת 

משום תופעה רפואית ידועה. 

התורה עניָינּה קדושה והתנהגות נכונה; היא אינה 
ספר רפואה. הצרעת שבתורה היא מצב המחולל 
טומאה,  אינו  חולי  טומאה.  אם  כי  חולי  לא 
מערכות־מושגים  הן  אלו  טהרה.  אינה  ובריאות 

נפרדות ושונות.

עונש  היא  מקורות שהצרעת  למדו ממספר  חז"ל 
על לשון הרע: הוצאת לעז על הזולת. כך הסבירו 
כיצד יכולים תסמיני הצרעת – עיפוש וכתמי צבע 
ועל  כלים  על  רהיטים,  על  קירות,  על  להופיע   –
עור האדם. תסמינים אלה הם שרשרת של אותות 
העבריין,  את  מזהיר  ה'  תחילה  וענישה.  אזהרה 
בֲהטילֹו סימני ריקבון בקירות ביתו. אם העבריין 
חוזר בתשובה, התהליך עוצר כאן. אך אם לא, גם 

הריהוט נפגע, ואחריו הבגדים, ולבסוף העור.

מדוע נחשב לשון הרע לעבירה כה חמורה שכדי 
להצביע עליה נדרשת תופעת טבע משונה? ומדוע 

דווקא צרעת, ולא תופעה אחרת?

לציבור  הנחילה  בנדיקט  רות  האנתרופולוגית 
תרבויות  של  סוגים  שני  בין  האבחנה  את  הרחב 
יוון  בושה.  ותרבויות  אשמה  תרבויות  אנושיות: 
העתיקה, כמו גם יפן, הן תרבויות בושה. היהדות 
אשמה.  תרבויות  הן  ממנה  שהושפעו  והדתות 

ההבדל ביניהן מהותי. 

חשוב  מוכווֵני־אֵחר.  האנשים  בושה,  בתרבויות 
להם  חשובה  אחרים;  בעיני  נראים  הם  איך  להם 
הם  האנשים  אשמה  בתרבויות  ואילו  התדמית. 
חושבים  שהם  מה  להם  חשוב  נים.  מוכווני־ּפְ
היא  גמורה. הבושה  כנות  ברגעים של  על עצמם 

השפלה פומבית; האשמה היא עינוי פנימי.

האשמה  תרבויות  כראשונת  הופיעה  היהדות 
בשל האופן שהבינה בו את היחסים בין אלוקים 
שחקנים  שאנחנו  סבורה  איננה  היהדות  ואדם. 
בו.  והשופטים  הקהל  היא  שהחברה  במחזה 
אנחנו יכולים לשטות בחברה; אך באלוקים איננו 
קולקטיביות  הן  בושה  תרבויות  לשטות.  יכולים 
וקונפורמיסטיות. מנגד, היהדות, תרבות האשמה 
עם  יחסיו  ואת  היחיד  את  מדגישה  המובהקת, 
את  מתאימים  אנחנו  אם  לא  לה  חשוב  אלוקים. 
טובים,  אנחנו  אם  אלא  זמננו,  לתרבות  עצמנו 

צודקים וישרים.

זהו  הצרעת.  חריגותה של  בולטת  הזה  הרקע  על 
אחד המקרים היחידים בתורה של הענשה על ידי 
בושה ולא על ידי אשמה. הופעת הצרעת על קירות 
הבית היתה סימן פומבי לחטא פרטי. היא היתה 
דרך לומר לכל עובר ושב: "בבית הזה קרו דברים 
הנאשם.  אל  האותות  התקרבו  אט  אט  רעים". 
לבגדיו,  מהם  מיטתו,  אל  פשטו  הבית  מקירות 

ומשם טיפסו על עורו ועשוהו טמא: 

ְפֻרִמים  ִיְהיּו  ָגָדיו  ְבּ ַגע,  ַהֶנּ ּבֹו  ר  ֲאֶשׁ רּוַע  ְוַהָצּ
ְו"ָטֵמא,  ַיְעֶטה  ָפם  ָשׂ ְוַעל  ָפרּוַע  ִיְהֶיה  ְורֹאׁשֹו 
ַגע ּבֹו ִיְטָמא. ָטֵמא  ר ַהֶנּ ל ְיֵמי ֲאֶשׁ ָטֵמא" ִיְקָרא. ָכּ

בֹו. ֲחֶנה מֹוָשׁ ב: ִמחּוץ ַלַמּ ָדד ֵיֵשׁ הּוא, ָבּ

אלה הם ביטוייה המובהקים של הבושה. תחילה 
התיוג: סימון ציבורי של חרפה. אלה הם פרימת 

הבגדים, פריעת הראש, כיסוי הראש עד קו השפם, 
הקריאה "טמא, טמא". אחריו בא הנידוי: הדרה 
והנידוי  התיוג  החברה.  של   השגרה  מחיי  זמנית 
עניינם לא חולי אלא הוקעה חברתית. מכאן הקושי 
הראשוני להבין את דין הצרעת: היא מקרה נדיר 
בושה,  תרבות  שאינה  בתרבות  ציבורי  ביוש  של 
לא  מתקיים  זה  מקרה  אך  אשמה.  תרבות  אלא 
משום שהחברה בוחרת להוקיע אדם, אלא מפני 

שה' אותת לה, בנגע הצרעת, שכך עליה לעשות.

ומדוע זה קורה דווקא בגלל לשון הרע, ולא בשל 
את  המלכד  הוא  שהדיבור  מפני  אחרים?  חטאים 
כך  משום  אמון.  מחייב  פעולה  שיתוף  החברה. 
לשון הרע הוא כה הרסני. הוא מערער את האמון. 
הוא גורם לאנשים לחשוד זה בזה. הוא פורם את 
אין  אם  יחדיו.  הקבוצה  את  המחברים  החוטים 
מטפלים בלשון הרע, הוא הורס כל קבוצה שהוא 

תוקף: משפחה, צוות, קהילה, אפילו ַעם. 

מן  זמנית  הוצאה  הוא  הרע  לשון  על  העונש  לכן 
ביוש  תיוג,  ציבורית,  חשיפה  באמצעות  החברה 
את  להעניש  בלתי־אפשרי,  אולי  קשה,  ונידוי. 
– החוק,  ר־הָסרה באמצעים הקונוונציונליים  מַדּבֵ
האשמה.  תרבות  את  המקיים  והממסד  הדין  בית 
אנשים  עם  להתמודד  ביותר  הטובה  הדרך 
הכרזה  היא  ממש  לשקר  בלי  יחסים  המרעילים 

בשמם, הוקעתם וביּושם. 

של  הפלאית  פעולתה  היתה  חז"ל,  פי  על  כזו, 
הצרעת בימי קדם. צורה זו של צרעת אינה קיימת 
יש  החברתיות  ולרשתות  לאינטרנט  אבל  עוד. 
עוצמתה  את  ממחיש  והוא   – דומה  ביוש  כוח 
עוברת  סכנותיה של תרבות הבושה. התורה  ואת 
המציאות,  נדירי  במקרים  רק  לבושה  מאשמה 
וביושו של המצורע הוא מעשה ידי ה', לא מעשה 
נותר. רכילות  ידי החברה. ועדיין, הלקח המוסרי 
את  שוחק  יחסים,  המערער  מעשה  היא  זדונית 
לחשוף  ראוי  האמון.  את  והורס  החברה  חבלי 

אותה ולהוקיעה.

לעולם אל תדברו רעה על אחרים – ושמרו תמיד 
מרחק מאלה העושים זאת.

האחרונים  הפרקים  שלושת  את  כשקוראים  קורה  מה 
השפלות  מכל  כתוצאה  בנו  מתרחש  מה  ברצינות? 
יחסי הכוחות   – והמרירות? פשוט  העצמית, הביטוש 
למטה,  קצת  יורדים  הבהמית  והנפש  הגוף  משתנים. 
הנפש הא־לוהית עולה קצת למעלה. מה שהיה עיקר 
עד  ומה שהיה  התמונה,  ממרכז  יוצא  הצדה,  מעט  זז 
עכשיו קצת בשוליים חוזר פנימה. כל ביטוש, כל מכה 
מפוררת  מבחוץ,  שלנו  הגשמי  בכלא  מכים  שאנחנו 
את  מתוכו  ומיילדת  שלנו,  הבהמי  ה"אני"  חומת  את 

ה"אני" הא־לוהי.

החיים  סביבת  של  ומגמתי  יסודי  שינוי  על  מדובר 
דפוסי  בהדרגה,  שמזדככים  רצונות  שלנו:  הפנימית 
ומצטללות,  שמתנקות  מחשבות  שמתעדנים,  תגובה 

רגשות שמקבלים עומק חדש וחיוניות שונה.

כולנו אחים 
שעשויים  ביותר  והחשובים  הבולטים  הסימנים  אחד 

להתחולל בנו הוא הפתיחות לאהבה. בפרק זה מוסברת 
אחת המצוות הידועות ביותר בתורה – "ואהבת לרעך 
אדמו"ר  החסידיים.  והעומק  הלהט  במלוא   – כמוך" 
מאחורי  שעומד  המושכל  הנימוק  מה  מסביר  הזקן 
הדרישה המוחלטת הזו: כל ישראל אחים ממש – כמו 
נפש אחת שנמצאת בכמה גופים. קביעה מעין זו היא 
חסרת משמעות עבור אדם שהגוף תופס אצלו מקום 
אדם  עבור  ומהפכת־תודעה  היא מטלטלת  אך  עיקרי, 

שאצלו הגוף הוא רק בעדיפות שנייה.

חלק אחר בפרק מוקדש לטיפול בסוגיה שתמיד הייתה 
רלוונטית, אבל היום עוד יותר: היחס ליהודים עוברי 
עבירה. הנושא הזה איננו רק עניין של השקפת עולם, 
אלא גם סוגיה הלכתית, ואדמו"ר הזקן מטפל בו ככזה. 
בסופו של דבר, הוא קובע ברורות: אהבת ישראל אינה 
תלויה בדבר, גם לא בתורה ומצוות. אין שום מציאות 
שבה האהבה הזו מסתלקת, גם אם במקרים מסוימים 

היא דורשת ביטוי מורכב יותר. 

מדובר על שינוי יסודי של סביבת 
רצונות  שלנו:  הפנימית  החיים 
שמזדככים בהדרגה, דפוסי תגובה 
שמתנקות  מחשבות  שמתעדנים, 
שמקבלים  רגשות  ומצטללות, 

עומק חדש וחיוניות שונה

פרק לב

אש על כוחותינו

דובי ליברמן
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פרשת מצורע

הרע  בלשון  שחטא  המצורע  של  תיקונו 
בא על ידי עץ ארז ושני תולעת ואזוב. עץ 
ארץ על גסות הרוח, ושני תולעת ואזוב, כי 
הדרך לתיקון היא שישפיל עצמו מגאוותו, 

כמו התולעת והאזוב.

הרי שגם אם ירד אדם אל שאול תחתיות, 
עדיין יש לו אפשרות של טהרה ותיקון.

ברוך נחשון

אמנות חסידית

1
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א' אדר ב' תשע"ו 

פרשת פקודי
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

ישיבה היא העישון החדש, 

כך בגשמיות וכך ברוחניות  

 
הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 

המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 
 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555
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חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

"למען ה', שתהיה 

עבודתו רק בשמחה 

בלא שום עצבות 

ודאגה כלל וכלל"

 
מתוך אגרת הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ 

 הרב בן ציון קוק והרב אבנר טוניק

שמחים עם הקדוש ברוך הוא
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"מרבים" 

זה ממש 

יותר מדי

יכול להיות 
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לא הספיקו 
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המגילה - 
 

 המן 
הרשע 

מן
יס

ע ו
ש

הו
ם: י

רי
ציו

גם אתם יכולים להאיר את העולם באורה של עבודת ה' ותורת החסידות.
הירשמו עכשיו וקבלו כל שבוע חבילה של עלוני "קרוב אליך" עד הבית!

לחלוקה בישיבה, באולפנה, בסניף, בקמפוס או בישוב...
*ההפצה כרוכה בהשתתפות בדמי המשלוח בלבד )אפשר מכספי מעשרות(

פנו אלינו עוד היום במסרון:      052-4061065 )אהרן(
 info@qarov.org       או במייל

רוצים להצטרף למשפחה?
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שאלת
זרוק! קפוץ! איך אצליח לשמוח? 
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השבוע

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

הרב יונתן זקס

5

16

4

מוותרגם לא  לא נלחם. 

מוזרה...שאלה עלתה לי לאחרונה 

תפילתו הנועזת הכי קרוב. הכי רחוק, 
בספר שמותהעלום ביותר נרמזת בפרק ביותר של משה 
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האדמו"ר זצ"ל בביקור בחברון8מערלוימהאדמו"ר נפרדים

עמ'

פרשת כי תשאי"ז אדר א' תשע"ו גיליון 114

עבודת ה' ברוח חסידית
בס"ד

שאלת
זרוק! קפוץ! איך אצליח לשמוח? 

עמוד 3

??
השבוע

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

הרב יונתן זקס

5

16

4

מוותרגם לא  לא נלחם. 

מוזרה...שאלה עלתה לי לאחרונה 

תפילתו הנועזת הכי קרוב. הכי רחוק, 
בספר שמותהעלום ביותר נרמזת בפרק ביותר של משה 

30

8%

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l
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האדמו"ר זצ"ל בביקור בחברון8מערלוימהאדמו"ר נפרדים

עמ'

2

פרשת תצווהי' אדר א' תשע"ו גיליון 113

עבודת ה' ברוח חסידית
שאלתבס"ד

להתחתן?עם מי 
עמוד 3

?
השבוע

צבי יחזקאלי

הרב יהושע שפירא

עמ'

כתבה

5

16

6

 צבי 
שמחהעל חוזה הילד שבו חותם עם יחזקאלי 

הדורותבשרשרת אלוקות המשכת אשה היא 

מכין כלים

לפורים  
   גדול 

מפורים
 
 קטן

מתחילים להכין כלים לאור של 

והשבוע:פורים שלושים יום קודם החג
מסירים את המסכה 

 
של אחשוורוש

אומן הזהב 
חיים אודם 
מכין את 
כבר השנהלהשתמש בהם ומתפלל שיוכלו כלי המקדש 

דירה להשקעה ללא מס רכישה! כן, קראת נכון! רק ל-30 משקיעים ורק עד סוף פברואר:
היום, כשכבר כולם מבינים שתשואה משמעותית בטוחה טמונה בשוק הנדל"ן, 

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

w w w . b e m u n a . c o . i l

חייגו עכשיו:

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!ללא מס רכישה!  30 דירות בכרמי גת 

גיליון 115

כ"ד אדר א' תשע"ו 

פרשת ויקהל

עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

כמה משפטים של 

זהב על שקלים של 

כסף

עמוד 3

 התוועדות עם  הרב 

חיים שלום דייטש 

אביתר בנאי

הרב יהושע שפירא

14

5

16

למה לא 
כדאי להיות 

שקועים 
בעצמנו

 החושך 
שנדחף 
החוצה, 
מהווה סימן 
לאור שעתיד 

להופיע 
בקרוב

בשביל מה 
ה' צריך 
אותנו

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

w w w . b e m u n a . c o . i l

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 
 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

 אלפי 
בני נוער 

יהודים 
במפגן 
אחדות 
בטיימס 

סקוור 
עמוד 8

פרשת 
 שקלים

פרשת ויקראח' אדר ב' תשע"ו גיליון 117

עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

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

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

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!



תכנית הלימוד של 'לב לדעת' בונה בנפש קומה נוספת בעבודת ה' 
באמצעות לימוד עיוני בתורת החסידות

התכנית בלימוד עצמי ומיועדת לתלמידי ישיבה, אברכים וסטודנטיות

maynotaich.co.il :פרטים באתר
ובטלפון: 072-2215388
בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00

סטודנטיות: תלמידי ישיבה ואברכים:

הרשמה עד י"ב בניסן בלבד! 
לא תתאפשר הרשמה נוספת לאחר מועד זה לשנתיים הקרובות 

̇ ‰לימו„ בחסי„ו˙ ˙כני

חלון 
הזדמנויות

אחרון

מוקד טלפוני 072-2219050 
מענה אנושי בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00 

lladaat@gmail.com :דוא"ל

סטודנטית תלמיד 
ישיבה 

שלא תגידו   שלא ידעתם!
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ל אף הפז"ם הותיק שיש למאפיית המצות בכפר חב"ד, ע 
מליון  ועשרה)!(  ייצור  שנות  מחמישים  למעלה  של 
מבקרים בקירוב שעברו בה בשנים האלו, מרכז מבקרים 

מפונפן וסטרילי, לא תמצאו כאן. 

השקופים  החלונות  ושיווק,  הסברה  של  מינימליסטיים  כלים  עם 
והגדולים החושפים את כל תהליך האפיה לעיניי הצופים, עושים את 

העבודה. 

צוות העובדים במאפיה המונה כמעט מאה עובדים שָלשים, מעבדים, 
מרדדים, אופים, אורזים ומנקים וכן שלושה משגיחי כשרות, מרגישים 
 - בימים של טרום הפסח כמוצג בחלון ראווה. קרוב לאלף מבקרים 
גימלאים ומשפחות, מכל קצות הקשת  גנים, בתי ספר, חיילים,  ילדי 
הישראלית, מגיעים הנה בכל יום כדי להרגיש, לראות ובעיקר- להריח, 

את חג הפסח. 

קבוצת ילדי הגן שנכנסת במקביל אלי למאפיה, לא צריכה שום סרטון 
שעפים  הבצק  עיגולי  מסתובבים.  כסאות  או  מימד  בתלת  תדמית 
באוויר, הלישה האינטנסיבית והמהירות האדירה בה פועלים העובדים 

בפנים, מעבירה גם בלי סאונד את החוויה במיטבה. 

מדובר במאפיית המצות הגדולה בעולם המייצאת בכל שנה אלפי טון 
מצות. למעלה ממחצית מהתוצרת מיוצאת לכל העולם. את פס הייצור 
פותחים יום למחרת שמחת תורה ונועלים חצי שעה לפני התקדש חג, 
בערב ליל הסדר. החל מחודש חשוון מתחיל השינוע למדינות מעבר 
המזרח  לאחריה,  אמריקה  דרום  מדינות  ראשונה,  כשאוסטרליה  לים 

הרחוק, ארה"ב, אירופה ומחודש אדר התוצרת נשארת כבר בארץ.

 

ארבע דקות למצה  •  אלפי מצות בשעה  •  עשרות טונות בחצי שנה

מבצע 
מצה



מצה לחסיד ומצה לתלמיד
הכל התחיל לקראת חג הפסח של שנת תש"י, יחד עם יסודו של כפר חב"ד, 
הוקמה בהוראת ובעידוד הרבי מלובביץ' מאפיית מצות בצריף קטן ורעוע בכפר. 
החל מיומה הראשון ולכל אורך השנים, דירבן וחיזק הרבי את פעילות המאפיה 
ואת כל הקשור בה הן בגשמיות והן ברוחניות. מנהג קבוע היה לרבי מידי חורף, 
להעניק בקבוק משקה לבעלי המאפיה לברכה מיוחדת לקראת התחלת העבודה. 
הרבי לא הסתפק בהתעניינות שטחית וייעץ כיצד להדר בכשרות המאפיה וכן 
דחף כל העת להפיץ את הענין ההלכתי החשוב שיש במצה שמורה ובמצות 

עבודת יד דווקא, על ידי הבאת מבקרים שיצפו בתהליך האפיה.

את  להטמיע  מלובביץ'  הרבי  החל  המאפיה,  של  יכולותיה  השתכללות  עם 
חשיבותה של ההקפדה בכל הקשור למצות ופעל בשני מישורים - מצה לחסיד 

ומצה לתלמיד.

בשנת תשכ"א החל לראשונה המבצע הנרחב של הבאת כל ילדי ישראל לצפייה 
באפיית המצות בכפר חב"ד. הרב יקותיאל גרין, מי שליווה את המבצע מימיו 
הראשונים במשך למעלה מעשרים שנה זוכר איך כשהחלו עם הפרוייקט, לא 
למנהלי  בהיסוס  הלכנו  דלים.  היו  בזמנו  הפרסום  "אמצעי  לצפות.  למה  ידעו 
ושל  בתי ספר באיזור המרכז עם פלאייר שחור־לבן, עם תמונה של המאפיה 
אחד האופים והצענו להם לבוא לראות איך אופים מצות בכפר. חשוב להבין 
שהקיטוב בין הדתיים לחילונים היה אז גדול מאוד. אלו היו שני עולמות שונים 
לטוב"  וקיווינו  ברדיו  גם  פרסמנו  אז  אמר.  הרבי  אבל  מוצדק.  היה  והחשש 
בדיעבד, ההצלחה היתה יפה. "לאחר כשבוע התחילו טלפונים ובפסח הראשון 

הגיעו הנה 300 ילדים. בשנה שלאחר מכן הגיעו כ-500"

או רשתות חברתיות, החוויה האותנטית של עבדקנים עם פאות  וואצאפ  בלי 
שאופים במרץ מצות עשתה לה כנפיים "בשנה השלישית למבצע, הגיעו הנה 
קרוב ל-6,000 ילדים ביום! הביקוש היה אדיר ולא היה לי כח אדם לכל הכמות 

ראש הממשלה נתניהו. צילום לע"מ

מבצע מצה. באדיבות שמואל בן צבי

כתבתנו יצאה לבדוק כמה 
שוקל המערוך איתו לשים 
את בצק העוני • למה זה 
מועיל לגזרה לאפות מצות  • 
מאיפה הגיעו לסיורי המצות 
6,000 ילדים ביום ומה קורה 
כשהמזגן של הקומביין  
מטפטף על שדה חיטה
 כתבה בניחוח שרוף, 
מריחים את פסח באוויר



הזאת אז פשוט הלכתי לכל מנהלי הישיבות ולבית הספר למלאכה ורוקנתי 
ההסברה  למערך  הצטרפו  כולם  ומעלה.   15 בני  מתלמידים  הכיתות  את 
הדים  שומע  אני  היום  עד  הנה.  שהגיעו  לילדים  חינוכיים  סיורים  והעבירו 
מונית  על  עליתי  מזמן  לא  ההם.  מאורגנים  והלא  הראשונים  מהביקורים 
כפר  החוויה במאפיית  את  מימיי  "לא אשכח  לי  אמר  אולי,   60 בן  והנהג, 

חב"ד כשהייתי ילד בגן"

כיתות  אלפי  של  מסודר  למערך  היום  הפך  פרטיזנית,  בצורה  שהחל  מה 
בצה"ל,  אלופים  יום.  מידי  במאפיה  שמתייצבות  הסוגים  מכל  וקבוצות 
להגיע  ואפילו ראש הממשלה שמקפיד  כנסת  כוחות הבטחון, חברי  אנשי 
הנה בזמנים מיוחדים דוגמת ערב הבחירות, יודעים שאת הסמל הזה, אסור 

לפספס. 

אולם, חשוב לציין שמערך הביקורים הזה הוא חינמי לחלוטין ולמאפיה אין 
שום רווח גשמי מהענין "הרווח הנקי שלנו הוא שעוד יהודי הרגיש את חג 
הפסח, וראה בעיניו את הכנת לחם האמונה הזה- המצה" אומר לי הרב מאיר 

סטמבלר, מי שמנהל כיום את המאפיה.

לשם מצת מצוה
נחום עובד במאפיה למעלה מעשור. אני תופסת אותו בהפסקת סיגריה חפוזה 

שהוא פירגן לעצמו והוא מזהיר אותי שיש לי בדיוק 90 שניות להפריע לו. 

נחום עלה במעלות המאפיה והתמקצע עם השנים. מ'פניימער' )לש( פשוט, 
הוא הפך למרדד והיום הוא מחזיק בתואר הנכסף של 'גויימר' - מי שעליו 
מוטלת מלאכת גמירת המצה. מדובר ב'בסט' של צוות העובדים. מי שנמצא 
בסוף שולחן המרדדים הוא האדם בעל המיומנות הגבוהה ביותר שתפקידו 
לתת למצה את צורתה הסופית, הנקיה והאחידה של עיגול ללא בליטות או 
קימורים. נחום חושף בפניי זוג ידיים עמלות, קשות, מחוספסות ופצועות. 
נהנה מהעבודה  על עצמו שהוא  נחום מעיד  על אף הסיזיפיות שבעבודה, 
בעבר,  למצה,  הפיניש  את  נותן  אני  השתדרגתי,  "היום  סיפוק.  ומרגיש 
כשהתחלתי בתור לש, עם מערוך ששוקל 16 קילו ואתה לא יכול לפעול איתו 

בלי קפיצות והרבה כח, השלתי מעליי קרוב לעשרים קילו בעונה"

בכפר  המאפיה  רוחנית-  באווירה  כושר  חדר  לומר שמי שמחפש  הזמן  זה 
חב"ד קולטת לשים ומרדדים חסונים כל העת...

ותיווצר  טוב,  תרודד  שלא  מצה  כבדה.  היא  נחום  על  המוטלת  האחריות 
ותיזרק. כמעט עשרה אחוז  בה בועה של אויר, היא מצה שתתנפח בתנור 
מקום  אין  כאן,  במאפיה.  מספרים  הייצור  תהליך  בכל  נזרקת  מהתוצרת 

לבלבולים. ההלכה קפדנית מאוד בענין הזה ואם יש ספק- אז אין ספק. 

ולא רק אחריות לצורתה, אלא גם לכוונות שיש בה. 

"עם תחילת תהליך האפיה כולנו אומרים "לשם מצת מצוה" ובמהלך כל 
העבודה אנחנו מכוונים שזה יהיה לשם מצוה. יש לכך נפקא מינה הלכתית 

גדולה ביותר. מצה שלא נאפתה מתוך כוונה, אינה כשרה לליל הסדר". 

מנהג מהודר הוא, לאפות מצות לאחר חצות היום של ערב פסח, שיש בהן 
סגוליות מיוחדת. על כן נחום נמצא במאפיה עד חצי שעה לפני כניסת החג.

"בליל הסדר אני יושב ואומר בכוונה עילאית את המילים 'עבדים היינו, עתה 
בני חורין'" הוא צוחק.

ואם דאגתם למשלח ידו של נחום, הרי שיום לאחר הפסח יורד נחום לפרדסי 
האתרוגים שלו ומתחיל להתכונן לסוכות. "אני חי חצי שנה בבחינת פסח 

וחצי שנה בבחינת סוכות. חצי שנה עובד אדמה וחצי שנה עובד כפיים".

כשהקומביין טפטף
כשמתעסקים עם כמות כה גדולה של מצות, חייבים להיות סיפורי מופתים. 
לסיום אני מבקשת מהרב סטמבלר שיתן לי איזו אנקדוטה על לחם האמונה. 
הוא מדפדף בזכרונו על עשרות סיפורים של מכולות שלא הגיעו, מטוסים 
שנשלחו במיוחד, שנה של מיעוט קמח ועוד ובסוף בוחר את הסיפור הבא -

"הענין עם קצירת החיטה הוא תמיד מורכב. על מנת לוודא שמדובר בקמח 
את  בודקים  לענין,  המומחים  מיוחדים  משגיחים  שמורה,  למצה  שמתאים 
מצבה. על החיטה להיות מצד אחד בשלה מספיק בשביל לייצר קמח אך לא 
בשלה מידי, ואסור שתהיה לחות באוויר על כן הקציר הוא סביב החודשים 
של  טונות  אלפי  של  לכמות  שזקוקה  שכמאפיה  לציין  למותר  תמוז.  סיון- 
קמח, כל שדה הוא מציאה וכל גרגיר קמח חשוב. ברגע בו מוצאים שדה כזה 
בתנאים האופטימליים, צריך לארגן מהיום למחר קומביין וצוות של משגיחי 

כשרות שיתלוו לתהליך. 

לפני מספר שנים באחד מהימים האלו, ניגשנו לקצור שדה חיטה ענק שהיה 
בדיוק בתנאים האופטימליים שלו. היה יום חם מאוד, התנאים בקומביין לא 
הצוות  ערוך.  לאין  היא שלב חשוב  כמובן שקצירת הקמח  אבל  מדהימים 
שלנו לצד החקלאי קצר במשך יום שלם את כל השדה, היינו כולנו מותשים 
המשגיחים  אחד  לב  שם  פתאום  ולהתרענן,  לנוח  מהקומביין  וכשירדנו 
מים  של  טיפות  עינינו.  חשכו  מאחורה...  מטפטף  הקומביין  של  שהמזגן 
שהרטיבו את כל השדה הרי פגמו בכל החיטה וכל הקמח הזה פסול לאפיית 
בתנאים  נמצא שדה חדש  אם  ידענו  לא  כי  אסון  היה  זה  מצות. מבחינתנו 
האלו. בצער אך עם אמונה נפרדנו מהקמח הזה. ובהשגחה פרטית מדוייקת 
מצאנו יום למחרת שדה חדש ולמרות החשש, באותה שנה לא חסר לנו קמח 

ברוך השם" 

באדיבות שמואל בן צבי הרצב"ר הרב גד נבון ז"ל עם רבו של כפר חב"ד ז"ל . באדיבות שמואל בן צבי



לקיים מצוות
עם טעם וחיות

טעמי המצוות על פי החסידות
מאת האדמו״ר הצמח צדק, נכדו של בעל התניא

הספר נחשב לאחד מאבני היסוד בתורת חב"ד,
ומתבארת בו המשמעות הפנימית של מצוות שונות

תוך כדי הסברה בהירה בנושאים מרכזיים בפנימיות התורה

ממעלות
המהדורה החדשה:

הדפסה חדשה
באותיות מאירות עינים

חלוקה לקטעים
עם פיסוק מלא

ציונים ומראי מקומות

חדש!

ביאור נרחב
בתוספת סיכומים וקיצורים

פענוח ראשי־תיבות

רשת חנויות

הפצה: ״יפה נוף"
ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות
רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

ירושלים - סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית 
הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | חדש! ברכפלד 
רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש - חדש! שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון 
איש 17 | בני ברק - רבי עקיבא 130 | חדש! אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | 
ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד - יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק 
2 פינת  חדש! ההסתדרות   | - גני הדר   4 | פתח תקוה - קהילות יעקב  הספרים 

רוטשילד | אלעד - יהודה הנשיא 90 | רכסים - סביון 39 (בנה ביתך).   



עם הרב חיים שלום דייטש

את אחד הלקוחותוהספיק להכניס ללחץהרב התיישב על הקופההמוכר הלך לשתי דקות,

והפרופסורהרבי
לחיים לחיים! 

ההיפך  את  המצה  ואילו  וההתנשאות,  הגאווה  את  מסמל  החמץ  בחסידות 
יש גם  – שפלות הלב והביטול. ה'צמח צדק' מעיר שדווקא למי שיש גאווה 
נפילות אדירות בבת אחת, שלא בהדרגה. פרעה, למשל, איבד ביום אחד את 
מלכותו על האימפריה הגדולה של העולם העתיק. עולמו התהפך ברגע אחד, 
והסיבה לכך היא שהתנשאות היא קפיצת מדרגה. מה פתאום אתה קופץ 
יותר  מדלג  כשאדם  לך?  מגיע  שהכל  וחושב  ראשון  להיות 
ממה שהוא באמת, זה מוביל אותו להתרסקות ולנפילה חסרת 

פרופורציות. 

ב"יהי רצון" שאומרים לפני שריפת חמץ, אומרים כך: "יהי רצון מלפניך ה' 
אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם שאני מבער חמץ מביתי ומרשותי כך תבער את 
כל החיצונים". אני חושב שזו הפעם היחידה בכל הסידור שהקליפות מופיעות 
נראה  אתה  איך  זה  הקליפות  של  המהות  כי  "חיצונים",  בשם 
 – – עשית, לא פרסמת  מבחוץ. איך אומרים היום, "פרסמת 

לא עשית". 
 – קיצוני  אלא  'רגוע'  איננו  הביטול  בהדרגה,  לא  היא  גם  הענווה  שני,  מצד 
"ואנוכי עפר ואפר", "נבזה בעיניו נמאס". כשאדם מכיר במדרגתו האמיתית 
בבת־ אלא  איטי  איננו  הביטול  אחד,  רגע  עוד  אפילו  להתנשא  יכול  לא  הוא 
אחת, ולכן גם ההתעלות של יהודי שמתבטל תהיה מטאורית – כמו משה רבנו, 

שדווקא בגלל שברח מן הכבוד זכה להיות רועה ישראל. 

מה ההבדל בין בריא לחולה? הבריא לא חושב על כך שהוא בריא, הוא פשוט 
הלב  לו  כואב  הרגליים,  לו  שכואבות  פתאום  מרגיש  החולה  ומתפקד.  הולך 

ח"ו... מה זה נקרא חיים בריאים? שהאדם לא מרגיש את עצמו.

הגאווה יכולה לרסק אותנו ברגע,

והענווה יכולה להרים אותנו

לגבהים בלתי אפשריים.

וכן, היא קיצונית
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גם בגאווה וגם בענווה אין הדרגה, שתיהן באות בבת 
אחת! אז מה בכל זאת ההבדל בין חמץ למצה? בשניהם 

יש קמח, בשניהם יש מים, אבל במצה, מה שהכנסת זה מה 
שיש, ואילו הגאווה כוללת תוספות. ביטול אמיתי הוא להיות 

כמו שאתה. המהר"ל שואל, למה המצה נקראת מצד אחד לחם 
עוני, ומצד שני היא סמל החירות - איזה חירות יש בלהיות עני? 
אלא שבעוד העשיר משועבד לכסף, לעני אין כלום 
לחם  משועבדים...  להיות  אפשר  אי  וללא־כלום   –
את  לסמל  אלא  מצרים,  של  העוני  את  להזכיר  נועד  לא  העוני 

החירות עצמה!

לחיים, לחיים!

יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם  הגמרא אומרת כי "אין התינוק 
דגן". הדגן נותן כוח לתינוק לקרוא לאבא. האם כשתינוק אומר אבא, הוא 
מבין את כל המשמעויות של המילה הזאת, הוא יודע מה זה אבא? 
בא!  אבא   – קורא  שכשהוא  יודע  כן  הוא  אבל  בטוח,  לא 
הערך של אבא, המשמעות וכל מה שהילד יבין בעתיד, הכל מגולם במילה 

"אבא". 

ידיעה  המצה,  דווקא  כי  מחמץ?  הוזהרנו  למה  טוב,  כך  כל  הדגן  אם  אז 
שמופיעה בצורה של ענווה, משפיעה עלינו לקרוא לאבא שבשמיים. ידיעה 
עם גאווה וישות, לא מועילה. מי שגאוותן אומר: "למה שאאמין? תוכיח 
לי!". הסתירה הכי גדולה לאמונה היא הישות, הרגשת החשיבות העצמית 

שלנו. אמונה אמיתית מתבטאת דווקא כשאנחנו לא מבינים.

המצה היא מאכל האמונה. בלי שהוכיחו לי, בלי שהבנתי, בלי לדעת הכל, 
אני קורא לאבא והוא בא. זוהי משמעות האמונה. כמו אדם שיודע הלכה 
מעשית מבלי לדעת את המקור וההשתלשלות שלה, ההבנה תגיע אחר כך, 
אבל כבר עכשיו יש פה את הכל. אנחנו קוראים לאבינו שבשמיים, אנחנו 

מאמינים בו, וגם בלי לדעת, כל העומק טמון באמונה הפשוטה שלנו.

הם  אחד.  פרופסור  מליובאוויטש  הרבי  אצל  ביקר  פעם 
דיברו על אמונה, והרבי הסביר לו שאמונה היא דבר מאוד 
פשוט. כל מי שיש לו שכל רואה שיש סדר בבריאה, וממילא הדבר מחייב 
שיש גם מי שיצר את הסדר הזה. כשהפרופסור הזה חזר לארץ הוא כתב 
שאומרים  אנשים  יש  למה  פשוט,  כך  כל  דבר  היא  אמונה  אם  כך:  לרבי 
רוצה  לו: טבע האדם שהוא  כתב  הרבי  וכדומה?  תאוריות של אבולוציה 
לחדש. כיון שהאמונה כה ברורה, אז זה שיש בורא לעולם – זה לא חידוש. 

אבל אם אומרים שהאדם נברא מהקוף, זה כבר חידוש! 

חשבתי לא מזמן, מוזר שכף הרגל שלנו היא שטוחה, למה היא לא אנכית 
כהמשך לרגל עצמה? והתשובה היא שאם היא היתה כך, לא היינו יכולים 
לעמוד עליה והיינו נופלים. סימן שמישהו חשב שאתה צריך ללכת וסידר לך 
רגל שתהיה נוחה להליכה. אתה חשבת על זה לפני שנולדת? ההורים שלנו 

חשבו על זה? ברוך ה', היה מישהו שחשב.

אחד הרבנים בשכונת בית וגן בירושלים, נכנס פעם לאחת 
המכולות. בעל המכולת היה צריך לשירותים ושאל את הרב 

אם הוא מוכן לשמור רגע על החנות. בדיוק באותה דקה 
נכנס מישהו בלי כיפה, ראה את הרב ושאל אותו איפה בעל 
המכולת. הרב ענה לו שאין בעל מכולת. הוא לא הבין, "הרי 
אני בתוך המכולת, אז מאיפה היא באה?". הרב אמר לו: "לא 
שמעת? כתבו בעיתון שאנייה ליד חופי חיפה התפוצצה, מהפיצוץ 
התפזרו גזים לחוף והנה, הם הגיעו לכאן והפכו למכולת, עם מאות 
בתדהמה:  הרב  על  הסתכל  הבחור  מדפים".  על  מסודרים  מוצרים 
"השתגעת? על מה אתה מדבר, איזה גזים יכולים להפוך למכולת?". 
הרב ענה לו: "למה זה נראה לך מוזר, הרי יש אנשים שמאמינים שהיה 
מפץ, היו גזים ומזה נהיה עולם, בני אדם וגם מכולת... אז מי המשוגע, 

אני או אתם?".

אמונה על פי השכל זה דבר טוב מאוד, אבל זו לא אמונה מושלמת. גם היא 
עדיין על פי ישות, "אני מבין". החכמה היא להאמין גם כשאתה לא מבין. 
השגה  אפילו   – השגה  על  מרמזת  למעלה,  ועולה  שתופחת  החמץ,  עיסת 
אלוקית – וזו עדיין ישות. אך כל העניין של פסח, התחלת היהדות עוד לפני 
מתן תורה, הוא קבלת נקודת האמונה. צריך שהאמונה לא תהיה על פי שכל, 

אלא מזוקקת לגמרי, מעבר לישות שלי.

הרמב"ם,  בין  ההבדל  מה  הרבי,  מפי  כמדומני  פעם,  שמעתי 
ולהבדיל, פילוסופים אחרים? גם הרמב"ם דיבר על השגה שכלית 
וחיבר כתבים פילוסופיים! והביא משל: מישהו ראה כפרי שבחצר שלו היו 
לוחות קליעה, וכל החיצים היו נעוצים בדיוק באמצע, בדיוק מושלם. שאל 
והכפרי אמר שזה מאוד  טוב,  כך  כל  לצלוף  למד  איפה  הכפרי  את  האיש 
יורה את החיצים ואחר כך מסמן את המטרות. כך גם  פשוט – הוא קודם 
הרמב"ם: הוא קודם כל התחיל עם החיצים, עם נקודת האמונה, ואחר כך 
בנה מסביב את כל הפילוסופיה וההשגה שלו. ואילו האחרים קודם ציירו 
ולא תמיד זכרו שיש חץ... אם מתחילים עם הביטול אפשר לצייר אחר כך 
עיגול שלם ולהוסיף שכל, אבל הפוך אי אפשר. בהגדה של פסח אנו אומרים 
"אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה – מצווה עלינו 
לספר ביציאת מצרים". לספר כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנספר, מתוך 
נשתנה", האבא  "מה  יפה שאחרי שהבן שואל  מנהג  יש  נקודת האמונה! 
חוזר על השאלות, בשביל להראות שבליל הסדר אין גדולים וקטנים - אל 
מול האינסוף כולנו נמצאים במדרגת "קטנות", כדי שנזכה לקבל את אור 

האמונה הזה.

יפים.  "וורטים"  להגיד  צריך  לא  הסדר  חושב שבליל  אני 
שלנו  הרוחנית  כשהעבודה  מצרים,  ביציאת  לספר  צריך 
היא להתקשר מתוך ביטול גמור לקדוש ברוך הוא. אולי 
ולפעמים  לפני פסח,  כל־כך  ומתכוננים  עובדים  זה  בגלל 
החמץ  לניקיון  קשורות  דווקא  שלאו  משימות  הרבה  יש 
עצמו, וזה כדי להביא אותנו למדרגת הביטול האמיתית. 
ידוע מכתבי האר"י שהכלי לקבל את האורות של פסח זה 

קודם כל לעבוד קשה לפני החג. 
לחיים! שנזכה לכל האורות ולביאת המשיח, אמן ואמן.

הגאווה יכולה לרסק אותנו ברגע,

והענווה יכולה להרים אותנו

לגבהים בלתי אפשריים.

וכן, היא קיצונית

ואפשר להאמין דווקא בגלל שלא מביניםאפשר להאמין בגלל שמבינים, 
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איך מתמסרים ללימוד 
תורה כך שזה מה שארצה 

לעשות בזמני הפנוי?
כלל גדול נתנו לנו רבותינו בעניין לימוד התורה 
– "אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ". יש 
באמירה זו ייחודיות, שכן אמירה זו לא מבטאת 
אותנו  מלמדים  לא  שלילי:  אלא  חיובי  מסר 
לומד".  אדם  ש"אין  אלא  מומלץ,  לא  שהדבר 

חז"ל כביכול אסרו לימוד כזה!

אהבת התורה מולידה תורה, אך תורה עצמה לא 
תמיד מולידה אהבת תורה. לכן אדם צריך לוודא 
שהלב נמשך אחר התורה, מפני שאחרת הלימוד 
עצמו עלול להוליד בו קוצר רוח וקושי. כשאדם 
לומד בחשק, התעניינות ואהבה, ממילא יימשך 
בסדר  שאינן  בשעות  גם  בתורה  לעסוק  ליבו 
ובעז"ה  וליבו,  נפשו  את  תמלא  והתורה  הרגיל, 
יבוא לרדוף אחריה כמי שמבקש את עצם החיים.

חז"ל אמרו ש"כל השרוי בלא 
 אישה שרוי בלא ברכה".

 והאישה?
רוב דברי חז"ל נאמרו בלשון זכר, מפני שעיקר 
מצוות לימוד התורה מוטלת על הגברים, בפרט 
נשים  מצאנו  לא  כמעט  בהם  שלהם  בדורות 
כוונת  כלל  בדרך  זאת,  עם  יחד  תורה.  שלמדו 
שנכון  כשם  המטבע:  צדי  לשני  היא  הדברים 
לומר בפשטות שכל השרוי בלא אישה שרוי בלא 
היא  שאף  האישה,  לגבי  לומר  נכון  כך  ברכה, 

שרויה בלי ברכה. 

- "חכמת נשים בנתה ביתה", דווקא  יתר על כן 
האישה בעלת רגישות ושייכות להשראת השכינה 
בבית, ולכן אין צורך להכביר במילים כדי ללמד 
וברכה, שעומק  הוא מקום שכינה  אותן שהבית 
צריך  כן  אך  הפועל,  אל  בו  יוצא  האישיות 
השתנה  לא  בוודאי  אחד  דבר  לאיש.  זאת  לומר 
מתקופת חז"ל ועד ימינו: גברים, בממוצע, פחות 

מתעניינים ופחות משקיעים בזוגיות.
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 איך להפוך את חול המועד 
ליותר מועד ופחות 

חול?
ופניות  הדעת  הרחבת  של  זמן  הוא  המועד  חול 
ה'.  ובעבודת  בתורה  לעיסוק  שמיועדת  נפשית, 
לטיולים  בעיקר  הימים  את  להקדיש  הרגילות 
לא  ודאי  היא  הדעת  ישוב  בלי  מהבית  וליציאה 
הכוונה המרכזית של הימים הללו. דווקא יציאות 
זאת  לעומת  החולין.  לתחושת  גורמות  כאלו 
שתיקן  כפי  ומתיקות,  נחת  מתוך  התורה  לימוד 
מהותו  ואת  בפסח  פסח  הלכות  של  רבנו,  משה 
ברגשות  הלב  את  ממלאים  החג,  של  ועומקיו 

קודש ובאווירה מרוממת. 

בא  הדבר  עסקינן,  שבמועד  שכיוון  כמובן 
מתוך שפע גשמי של אכילה ושתייה. אלו ימים 
ויין". בבשר  אלא  שמחה  "אין  נאמר  שעליהם 

של  ונעים   עמוק  יותר  קשר  גם  מזמן  המועד 
מצות  בו  שיש  הפסח  ובעיקר  ומשפחה,  חברּות 
והגדת לבינך.  ובתוך כל זה, הנשמה של הכל זה 
לימוד התורה והעמקה במעשה ה' הגדול והנורא 

של יציאת מצרים ויצירת עם ישראל.

לקניה ישירה

מסתבר שקומיקס

זה סיפור 
רציני!
הדרך הארוכה קצרה

רעיונות מרתקים ומסרים בעבודת ה' המבוססים 
על ספר התניא, בקומיקס הומוריסטי שנכנס ללב. 
ארגז כלים עשיר להתמודדויות היומיומיות של כל 

אחד מאיתנו.
מאת נתנאל ובת-אל אפשטיין

חדש
 על

המדף!

ניתן להשיג בחנות דברי שיר, תחנה מרכזית ירושלים, קומה 3. 
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