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פרשת ואתחנן

יושב על הגדר, מצפה לישועה...? קנה בכרמי גת דירה!

* הפרוייקט פתוח לכלל הציבור * ט.ל.ח

1-700-500-555

כרמי גת במבצע 
תנאי מימון מטורפים!
חותמים עכשיו על דירה 3/4/5 חד‘ או דירת גן 4 חד‘,

משלמים רק 155,000 ₪
במעמד החתימה, 

ויתרת השלמת ההון - 
רק בקבלת היתרים! 

ויש לכם דירה בקהילה שהיא משפחה

שלמו עכשיו
רק 155,000

 ללכת עם השכל
 או לתת מקום

 לאינטואיציה? 
 בן מנחם ונחמה ביטקובר

מתווכחים
עמוד 6

 חברה התארסה
 ונותרת מאחור? 

הדסה סאסי
עמוד 2

הגיע זמן 
החתונה

או
מוסר כליות 
ישי שריג התעקש והצליח לתרום 
כליה ולהציל חיים. והספר בדרך
עמוד 8

הפמניסטיות 
לאכןהדתיות
עמוד 4



Moransasi@gmail.comהדסה סאסי

יום שכולו טֹוב
לאחרונה חברה טובה שלי התארסה. כשהיא טלפנה להודיע לי פשוט נעמדתי 
באמצע המשרד וקפצתי מרוב אושר, לא בדילוגים חביבים אלא בקפיצות 
של ממש, מהסוג שלא היה מבייש משלחות אולימפיות. במשך שעה ארוכה 
הרעפתי עליה מחמאות: איך מגיע לה, וכמה הוא זכה בה, ואיך הם מתאימים 
כמו כפפה ליד. באופן די מפתיע, התגובה מהצד השני של הקו הייתה שתיקה 
ארוכה ולא מוסברת, עד שבאנחת תסכול עמוק, היא אמרה: ״הלוואי ויכולתי 
לומר לך מה בדיוק עשיתי שגרם לזה להגיע, מה היה הצעד או הרגע המדויק 
שבזכותו זה קרה, אבל אני באמת לא יודעת והלוואי־הלוואי שידעתי, כי אז 

הייתי יכולה לספר לך והיית עושה את זה גם״.

יש משהו ברּכּות הזו, באמירה ״השמחה שלי לא שלמה כי יש עוד אנשים 
שנמצאים עמוק בחיפוש״, בחשש שהשמחה שלך עלולה לצער מישהו. אני 
נוסף מעבר לעצמי.  זוכרת שבגיל שמונה עשרה הרגשתי ערבות לדבר  לא 
פתאום את מגלה שבמקביל לדם, זורמת לך בוורידים אהבה, מאגרי חיבה 
והיה  שצברת במשך כל שנות הציפיה, פשוט נשפכים לך בין העורקיקים. 
בזה משהו כל כך יפה בעיניי, כי את יכולה לעבוד ולעבוד כל החיים בשביל 
השורה התחתונה, החתן, ורק בדיעבד את קולטת כמה בונוסים קיבלת בשנים 
הצטיינות  סמל  גבורה,  עיטור  היא  בעצמך  ששינית  תכונה  כל  איך  האלה. 

שמצמידים לך למדים בכל נקודת ציון שאת עוברת בה בדרך.

בנחת 
חותכת  הוכחה  לה  שיש  כך  יום,  כל  קופצת  לא  החברה שאני  את  הרגעתי 
נשמע שהיא  עצמיים.  רחמים  שום  בו  מעורבים  ולא  אמיתי  שלי  שהאושר 
נרגעה קצת, ועדיין, לפני שהספקתי להשחיל מילה, היא הוסיפה: ״אהובה, 
אם יש רגע שבו את מצטערת שאת עדיין לא שם, בבקשה תרגישי בנוח לא 
לשמוח בשבילי, טוב?״. נמסתי מהתגובה שלה. העניין הוא שהיא באמת לא 
חשבה שהיא אי פעם תתחתן, ופתאום נחתה עליה התובנה שהיא בזוגיות, 
אבל  הדפנה,  זרי  על  בו  נחים  ולא  עבודה  זוגי שכזה מצריך  ונכון שקשר 
יום בהיר אחד פשוט היה לה ברור שהאיש הזה הוא החצי 
חשבה  שהיא  האלה  השנים  כל  אחרי  וככה,  שלה.  השני 
באיזה שמות היא תקרא לחתולים שלה, יום בהיר אחד, 
שלא  חשבה  שהיא  מה  וקרה  כן,  אמרה  והיא  הציע  הוא 

יקרה לה לעולם. 
מתרחבת  שהיא  עד  קמעה  קמעה  מתחילה  ישראל  של  שגאולתם  אומרים 
שלך  האישי  המסע  שגם  לעצמי  חשבתי  ההיא  השיחה  ואחרי  והולכת, 
מרגיש אותו דבר, כמו ללכת במסדרון צר־צר שבכל רגע אתה נחבט בקירות 
האפופים בחשכה שלו, והעולם מרגיש כאילו הוא תכף סוגר עליך. ואז, ממש 
ברגע אחד, הדלת נפתחת ובלי הכנה מוקדמת, אור שוטף אותך ואתה מגלה 
לימדו  יתרון לאור על החושך, אם לא  שהגעת לקצה. אבל איך תדע שיש 
אותך קודם מה זו חשכה? אם לא היית עובר את כל ההיצרות הזו, איך היית 

יודע שהנה, הגעת אל האור?

היא גיטרה ואני כינור
לריטה יש שיר מקסים ומלא בפאתוס על הרגע שזה יבוא, וסופסוף תמצאי 
את החצי השני שלך, ואיך ברגע הזה הידיים הקפוצות יתארכו והלב שוב 
פתאום  הזה שבו  ברגע  בעיניי,  אבל  רגיל.  כמו שהטבע  רגיל,  בקצב  יפעם 
תקלוט שזה־זה, והנה זה סופסוף הגיע, הלב הקטן דווקא לא יחזור לקצב 
רגיל וזה ממש, אבל ממש, לא יהיה כמו שום דבר ׳רגיל׳, כי הרחבה גדולה 
אחרי היצרות כזו, היא ״זה היום קיווינו לו״, היא קריעת הים, היא משהו 
שחשבת שלא יקרה לך יותר, והוא קרה. ותמיד בהקשר הזה קופצת לי לראש 
התהייה אם על ההזמנה לחתונה שלי, במקום כל מיני משפטים נדושים כמו 
״הלכנו סחור־סחור עד שהבנו שהיא גיטרה ואני כינור״, אולי פשוט נדפיס 
והגיענו לזמן הזה״. כי זה ממש  וקיימנו  באותיות קידוש לבנה: ״שהחיינו 
כך, ייחולים של שנים ארוכות־ארוכות שמגיעים סופסוף לביצוע, ושנון ככל 
והארוך שבא אל  שיהיה, אין אף משפט שיצליח לסכם את המסע המפרך 

סיומו.

השני  החצי  אחר  לחפש  המקסימום,  את  לעשות  נדרשים  אנחנו  השנה  כל 
ביום  - להתפלל, לברר, לחפש, להיפגש. אבל  כאדם שמחזר אחרי אבדתו 
ט״ו באב  רומזים לנו להשיל את הדאגות, הסגולות והעבודה הקשה ופשוט 
חופתה,  ביום  כלה  כמו  ושמחים  בוטחים  העצים  בין  ולרקוד  ידיים  לפרוס 
כמו ילדים קטנים. ונדמה לי שיש רגעים שאדם מתחנן ומבקש בהם לדעת 
שלמסע יהיה סוף טוב, אבל יש רגעים, כמו היום הזה, שבהם הוא מחייך 
ושורק לעצמו שירים במעין קלילות סטואית כזו, בידיעה של ממש שבאמת 
ָאֹנִכי  ככה יהיה. וזו הרי כל המהות של ט״ו באב, לא להיות יום של ״ִעּמֹו 
הקדוש  שבו  תקווה,  מפיח  מעודד,  יום  בהרבה.  מזה  גבוה  אלא  ְבָצָרה״ 
מאמאל׳ה,  ה'.  ָאֹנִכי  י  ִכּ ּוְדעּו  ״ַהְרּפּו  ומבקש:  יורד עד אלינו  הוא  ברוך 
קצת  לעצמך  תרשי  שלי,  את  לעשות  מקום  לי  תשאירי 
כי  בכרמים,  לחולל  יוצאות  ישראל  בנות  ולכן  להרפות״. 
ביום הזה עמוק בלב את פשוט יודעת בלי שום תירוצים, 

שצחוק גדול יעשה לך אלוקים. 
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כולל 
משלוח 

עד פתח 
הבית!

יצא לאור!ספר מספר 8חדש!מבצע!

מוזמנות לקחת חלק 
במהפכת התשובה התל אביבית!
מחפשת גרעין?
לאומי לשירות  בואי 

שירות ממלא ומאתגר בקירוב לבבות
והפצת יהדות עם צעירים המחפשים חיבור.

השירות כולל מגורים בתל אביב,
פעילות בערבים, שבתות וחגים.

 לפרטים: הדסה 058-6220278 

 בגרעין המשימתי של ראש יהודי. 



�מרטפו� רק ע� ואצאפ !

!! �שקט נפשי להורי� שמחה לילדי
עפ”י הנחיית גדולי הדור
חפשו בגוגל : בלוק פו�

מרכז הזמנות ארצי 
052-2-129-129

�חנות ומעבדה מ�פר 1 בירושלי
zolphone.co.il  |  �רח’ פינ� 9 ירושלי

» ח�ו� ומוג� מפני אינטרנט פוגעני
» חנות אפליקציות נקיה ומוגנת 

�» מאות אפליקציות חינמיות מכל תחומי החיי
 �» שקט נפשי להורי� - הילדי� מוגני

מפגעי האינטרנט
» הילדי� מאושרי� שיוכלו להשתמש בואצאפ 

באופ� חופשי

מוכרי� את כל �וגי 

 �המכשירי� הכשרי

החל מ- 150 ₪

מבצע חזק !
מכשיר חדש 

החל מ- 400 ₪

מוכרי� את כל �וגי 

הנוקיה 

החל מ- 180 ₪
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שאלה: 
 תופעת הפמיניסטיות הדתיות - 

גל חולף או אמת שיש להתחשב בה? ?

בדרכן הייחודית
חיה ולס

'לב לדעת' - 'מעיינותייך'

מומלץ לוותר על רגשות הנחיתות ועל הצורך לדמות 
למשהו שלא נועדנו אליו. במקום זאת אפשר לבחור ולקחת מתנועת 
הפמיניזם את ההשראה לכך שנשים יכולות וצריכות להשקיע את 

מאמציהן בקיום הייעוד שלהן ולהביא למיצויו עד תום.

לנשים של היום יש את הרצון והיכולת להיות גם וגם. גם בבית וגם 
בחוץ. גם לגדל את הילדים וגם לפתח קריירה. ופמיניזם דתי בעיניי 
הוא כזה שמעודד נשים להיות חלק משמעותי בעם ישראל. כשם 
גם  מאמצים  להשקיע  מעדיפות  הנשים  שרוב  לכל,  היום  שברור 
בקריירה ובמימוש הפוטנציאל האישי מעבר להשקעה בבית, כך 
יש לעודד נשים ללמוד ובעיקר ללמד ולהפיץ. להשפיע ולהרבות 

עוד אור בעולם.

 

יש היום יותר ויותר נשים שלומדות הלכה, תורה ואפילו 
משפיעות  נשים  מעט  לא  ישנן   - ובעיקר  התורה,  פנימיות  את 
כותבות  שיוצרות,  נשים  אחרות;  ומלמדות  שיעורים  שמוסרות 
בצורה  שמשפיעה  הייחודית  בדרכן  בעולם,  תורני  שפע  ומרבות 

מיטבית על חלקים רבים מהעם. 

וכך ענה הרבי מלובביץ' לאישה ששאלה על מקומה של האישה 
ביהדות:

שאלו  הודגש  קרובות  לעיתים  לנשים,  היהדות  גישת  "לגבי 
של  מזה  נחות  במקום  האישה  את  מציבה  שהיהדות  החושבים 
לראש  נמשלו  ואישה  גבר  יסוד.  כל  לכך  אין  שכן  טועים,  האיש 
וללב: שניהם משמעותיים במידה שווה, למרות שכל אחד מהם 
מתפקד בצורה שונה לחלוטין, ורק תפקוד נורמלי של שניהם יוודא 
את בריאותו של הגוף. כך גם בקשר למעמד הגבר והאישה בחיים 

היהודיים ובחברה האנושית כולה.

כיוון  מהשני,  אחד  נחותה  ברמה  לחוש  למוח  או  ללב  להם  "אל 
היהודיים  בחיים  גם  כך  בזה.  זה  תלויים  שבמובנים מסוימים הם 
ואחרים  לנשים  ייחד  העולם  שבורא  ותפקידים  חובות  ישנם 

המיוחדים לגברים".

מובא בכתבי האריז"ל שדורנו הוא גלגולו של דור יוצאי מצרים. 
נזכה  אנו  גם  כך  צדקניות  נשים  בזכות  ישראל  נגאלו  שאז  כשם 

לגאולה דווקא בזכות נשים צדקניות בדורנו.

  

השאלה העתיקה חוזרת
הרבנית נעמי שפירא

 

שהוקם  הראשון  הפמיניסטי  הגוף  הייתה  חב"ד  נשות  אגודת 
בימי  כבר  מלובביץ'  הרבי  ידי  על  הוקמה  האגודה  בארה"ב. 

ראשית הנהגתו.

תורה,  בהפצת  התורנית־רוחנית  בעשייה  הנשים  השתלבות 
בארגוני חסד, בחיזוק המשפחה וערכיה, היא מבורכת ביותר. 
אפשרויות,  וממרחב  יותר  פנוי  מזמן  שנהנה  שלנו,  הדור 
משתבח במעורבות גדלה והולכת של נשים בעשייה הרוחנית. 
לפי תשובת הרבי מלובביץ' לגבי לימוד תורה לנשים, זהו חלק 
מהתגשמות חזון הנבואה של "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים 

לים מכסים".

לפתחנו,  שעומדת  ביותר  החריפה  השאלה 
קודם  מי  היא  הדתי,  הפמיניזם  בנושא  בעיניי, 
- הפמיניזם או הדתי? אנו עדים בתקופה האחרונה לגל 
המסורתית,  ההלכתית  העמדה  את  שמערערים  וויכוחים  של 
המיוצגת על ידי רוב ככל גדולי ההלכה, בנוגע להיבטים שונים 

של המימוש העצמי של נשים.

יציאה לשירות צבאי וקרבי של נשים, שמירת שבעה נקיים, מניין 
הנישואין  בשנות  להריון  כניסה  של  גורפת  דחייה  "שוויוני", 
הראשונות, כל אלו הן סוגיות "חמות" שמטלטלות אותנו. קיים 
בלבול רב, גם בקרב אנשים שמגדירים את עצמם כשומרי תורה 

ומצוות, ביחס לעמדתם הדתית בנושאים אלו.

נראה כאילו השיח הפמיניסטי השתלט על יראת השמיים, על 
בנושאים  להלכה  המחויבות  על  הפסיקה,  למסורת  הנאמנות 

מסוימים.

אני מוצאת את עצמי מתווכחת על ההבנה ההלכתית שנישואים 
וקיום מצוות פרו ורבו אחוזים זה בזה. "מה פתאום שמישהו 
יחליט על הגוף שלי"? נזעקת בחורה צעירה, במהלך דיון על 
הנושא. העובדה שמישהו מחליט על המזון שלה, על המעשים 
נראה  דומה.  לזעקה  לה  גורמת  לא  שלה,  הדיבורים  על  שלה, 
גופי"  על  אדון  יהיה  לא  אחד  ש"אף  הפמיניסטית  שהגישה 

חלחלה לשאלת קיום הלכות פריה ורביה.

במאה האחרונה אנחנו עדים להיחלשות קללת 
בסיסי,  קיום  להשיג  מנת  על  מזיעים  לא  רובנו  וחוה.  אדם 
ודמות  האיש  דמות  בלידתן.  מתות  ולא  חיים  מאריכות  נשים 
בחירה  ואפשרויות  פנאי,  שחרור,  מרחב,  מקבלות  האישה 

חדשות. השאלה הניצבת בפנינו היא, לאן כל זה ייקח אותנו?

החטא הראשון התבטא בקושי להישמע לצו האלוקי, שסתר את 
והשאלה  נקודת מפנה היסטורית,  הצורך האנושי. אנחנו בעת 

העתיקה חוזרת על עצמה.

מסורים  אנחנו  למה  אנחנו?  מי  שלנו?  הנשמה  "איכה?" איה 
בלב ונפש ולמעלה מטעם ודעת אנושיים? מהן נקודות הכשל 

שלנו, וכיצד אנחנו מתמודדים אתן?

התורה,  של  ועמוק  רחב  ללימוד  אלוקים,  לקרבת  הכמיהה 
להתמסרות לידיעת התורה - כל אלו הם בעלי ערך רב ומרוממים. 
ובתוכם, תמיד, צריכה לעמוד השאלה, מה רצון ה'? ורצונו, כפי 
היהודית  ומסורת הפסיקה  דרך התורה, ההלכה,  לנו  שמתגלה 
הסבוכה  הדרך  את  לנתב  שצריך  הוא  שנים,  אלפי  הקיימת 

והמתפתלת שהדור שלנו מצוי בתוכה כעת.
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בלי להתלהם
הרב רונן בן דוד 

ראש אולפנת 'נווה חנה' אלון שבות ומרצה במכללות

כי  אותנו באריכות,  לימד  קוק  הרב 
יש  קצר,  לזמן  ולו  בעולם,  שתופס  רעיון  בכל 
הסיבה  זו  להתגלות.  שמחפש  ונכון  טוב  יסוד 
שמחיה  "הנשמה  נעלמים.  לא  שרעיונות  לכך 
ניתן  זה  פי  על  כבר  עליהם.  שומרת  אותם" 
והפמיניזם  בכלל  שהפמיניזם  בפשטות  לומר 
היסוד  מהו  להיעלם.  עומדים  לא  בפרט  הדתי 
בקבלה  להתגלות?  שמבקש  שבפמיניזם  הטוב 
היהודית לדורותיה יש מאות רבות של אמירות 
שבאלוקות,  הנשי  היסוד  לשכינה,  ביחס 
שתתגלה במלואה בעידן הגאולה. גם אצל הרב 
קוק, במקורות המצוטטים פחות, אפשר למצוא 
של  במקומן  העלייה  משמע,  כאלה.  אמירות 
נשים, בשיח הנשי, באמירה הנשית בעולם, כל 
נחוצות  ואפילו  נכונות  טובות,  ביסודן  הן  אלה 

בדרך לגאולה.

אותנו,  לימד  גם  קוק  שהרב  אלא 
שכאשר רעיון עולה בעולם אין זה אומר שהוא 
הרעיון  בין  כנה  דיאלוג  ליצור  יש  לבדו.  נכון 
בסופו  האלוקות,  לו.  אחרים שקדמו  לבין  הזה 
ואין  שונות,  בצורות  בעולם  מתגלה  דבר,  של 
אחת מהן מבטלת את חברתה. בהעדר דיאלוג, 
את  מממש  ולא  )ושבור(  למוקצן  רעיון  הופך 
הפוטנציאל שלו. בהקשר זה, על כולנו ללמוד 
לנהל דיאלוג מול הפמיניזם בהופעותיו השונות.

אוהב את  פחות  אני  אישי,  באופן 
המערבי.  השיח  של  החדות  ההגדרות 
של  הגדרות  הן  'פמיניזם',  גם  כמו  'שוביניזם', 
שחור ולבן. הגדרות כאלה לא מאפשרות שיח. 
מחד  והפוכים.  רבים  קולות  שומע  אני  בפועל, 
גיסא, אלה המסבירים שעולם בית המדרש הוא 
אף  )חלקם  מקום  שם  אין  ולאישה  גברים,  של 
מלגלגים על לימוד התורה על ידי נשים, בדרך 
גיסא,  מאידך  מבפנים(.  אותו  להכיר  בלי  כלל 
המדרש  בית  עולם  את  לפסול  המבקשות  אלה 
הגברי, ולהציב במקומו קריאה נשית המקעקעת 
זו  לה,  שקדמו  האפשרויות  את  מוחקת  ואף 

דיכוטומיה שמובילה להקצנה ולהתרסקות.

שתי  סיום  בין  הפער  כי  מסביר  התניא  בעל 
שבאחת  לחופה,  מתחת  האחרונות  הברכות 
נאמר "משמח חתן וכלה" ובשנייה "משמח חתן 
עם הכלה", מלמד על תהליך היסטורי: בשלב 
מקבלת  באלוקות(  הנשי  )היסוד  הכלה  ראשון 
הכלה  לגאולה  וסמוך  הגברי(,  )היסוד  מהחתן 
מעניק  אחד  כל  בשווה,  שווה  מולו,  עומדת 
וכל אחד גם מקבל. זיהוי העומק הלא מתלהם 
ובחיים  המדרש  בבית  הנשי  השיח  בשילוב 
בכלל, בצד השיח הגברי, הוא היעד של כולנו, 
גברים ונשים כאחד. בשיח דיאלוגי מכיל שכזה, 
נוכל לבנות שילוב ראוי שאינו 'שוביניסטי' או 
ומוביל  קודש  מהררי  חצוב  אלא  'פמיניסטי', 

לגאולה השלימה.

עוברים  אנחנו  באב  תשעה  אחרי 
הרס  מחורבן,  גדולה  כך  כל  במהירות 
וכאב, ליום הזה שנקרא ט"ו באב שלא 
על  כמותו.  לישראל  יפים  ימים  היו 
קורה  הכל  להלין,  מה  לי  אין  המהירות 

מהר. במיוחד בזמננו.

באב,  בט"ו  עקב,  בפרשת  נולדתי 
של  החגיגית  בהתבודדות  שנה  ובכל 
מה  על  התבוננות  לצד  היומולדת, 
האהבה.  עניין  עולה  בחיי,  כה  עד  קרה 
עניינים  לפתוח  טוב  זמן  זה  יומולדת 
נמצאים  השנה  שכל  פנימיים,  רגישים 

שם אך לא מדוברים.

הוא  נולד,  אדם  בו  שהרגע  אומר  נחמן  רבי 
חסר  שהעולם  החליט  יתברך  שה'  הרגע 
בלעדיו. זו מחשבה מאוד מעוררת אהבה, אני 

חסר לעולם, העולם אינו שלם בלעדיי.

ומה קורה עם האהבה בהמשך החיים? כשאני 
את השבת  להכניס  להספיק  בין המצוות,  רץ 
מה  משום  בבוקר,  לתפילה  בדרך  או  בזמן 
האהבה לא מתנוצצת לי כראוי. איזה פספוס. 

למה זה כך?

איך מגבירים את האהבה  יותר,  איך אוהבים 
אשתי,  כלפי  השמיים,  כלפי  המערכות  בכל 
זה  מאיפה  שלי?  העם  וכלפי  הילדים  כלפי 
מתחיל או שאולי זה מעגל שבו אני מסתחרר 
ומחכה לקבל משלוח של אהבה שיניע את כל 

המערכות?

◆ ◆ ◆

 רבי נחמן מדבר על האהבה בין הקדוש ברוך הוא לישראל, כמו אב לבנו. וגם על כך 
שהאדם צריך "לאהוב את עצמו עם ה' יתברך". לאהוב את הנקודה האלוקית שבו.

כאן טמון הרמז. לאהוב את עצמו... להיות אהוב. מי שרוצה להיות מאוהב חייב להיות קודם 
כל אהוב בעיני עצמו. לאהוב את עצמו על היותו יצור שה' ברא לתכלית מסוימת.

האם אני מרגיש אהוב? האם אני מרגיש שה' אוהב אותי? ממש?

להגיע  יכול  אני  אז  יום,  היום  למאורעות  נותן  שאני  הפרשנות  לפי  זה  את  אבחן  אני  אם 
למסקנה לא מעודדת שלא ממש אוהבים אותנו. בני ישראל אמרו שבשנאת ה' אותנו הוא 
הוציאנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא נותן לי מתנה כזו נפלאה ואני חושב שזה מתוך 
שנאה ולא מתוך אהבה? כן, זה גבול דק. כשאני לא מרגיש אהוב אני לא רואה את המציאות 
בערכים האמיתיים שלה, משהו במנגנון הפיענוח שלי משובש ואז כל תמונה יכולה להיראות 

שלילית.

אם נקודת הראות שלי זה שאני אהוב, וה' אוהב אותי והביא אותי לכאן קודם כל בגלל אהבה, 
ונתן לנו את התורה כדי להגביר את האהבה בינינו, ושבעצם כל תנועה כאן היא כדי להגביר 
את האהבה - זה המקור לשמחה. זה המצת של המנוע. מכאן הכל מתחיל. לאהוב את עצמו 

עם ה' יתברך.

זו מתנת היום הולדת שלי. ברגע שאני קם בבוקר ומרגיש לא אהוב וכך אני רואה את המציאות 
- הסיכוי שהתדר של האהבה יזרום בצינורות לילדים ולאישה הוא ממש נמוך.

◆ ◆ ◆

לא קל לקלוט את זה. אני שבוי מאוד בתפישה של הלא־אהוב. כך החיים כביכול לימדו 
אותי.  ה' אוהב אותך ואתה מרגיש שנוא? אתה לא עם המשקפיים הנכונות. איך תתחיל פה 
אהבה אם אתה לא רואה בעצמך אהוב? תתחיל לעבוד על זה. שב מול השמיים ונסה לראות 
איך בכל הפעמים בעבר שחשבת שאתה שנוא, אבא שלך הוכיח לך שאתה אהוב. אבא שלך 

בשמיים. או אבא שלך במציאות, או אתה בתור אבא.

יום הולדת התחיל כולו מאהבה עצומה של ה' אותי עוד לפני שנולדתי. אהבה כה מוצקה 
היא לא עניין לפרשנות. אהבה שהיא מעל לכל - היא עובדה. היא קיימת ואני מוזמן להבין 
אותה ולהתחבר אליה. הקדוש ברוך הוא יושב שם בשמיים ומחכה מתי הילד הזה שם למטה 
בדיוק  זו המתנה שלך לשנה הבאה.  צבי  בו מבט מאוהב.  ייתן  הוא  אז  העיניים,  ירים את 
כשתיתקל בשאלה למה אין אהבה כמו שסיפרו לי בתורה ובשיר השירים, תיזכר בכך שה' 

מחכה שתתחיל לאהוב את עצמך. רק אחרי זה תוכל לקבל את רישיון הטייס ולעוף. 

ההבדל הוא דק
 צבי יחזקאליאישית

בדיוק כשתיתקל 
בשאלה למה אין 

אהבה כמו שסיפרו לי 
בתורה ובשיר השירים, 
תיזכר בכך שה' מחכה 
שתתחיל לאהוב את 

עצמך. רק אחרי זה תוכל 
לקבל את רישיון הטייס 

ולעוף



לא תוכל להתעלם
תגובה לתגובה

נחמה ביטקובר
שלום וברכה!

בניית  למען  וההשקעה שלך  את המחויבות  אני מעריכה מאוד  כל,  קודם 
בתים בעם ישראל. 

מעריכה מאוד את המעורבות, האחריות והאכפתיות. יהי רצון שנזכה לברר 
את הדברים באופן מדויק.

לגופו של עניין, עם חלק מהדברים שכתבת אני מסכימה מאוד, ועל חלק 

לא מהדברים  שאנחנו  וכמובן  חלוקים.  אנחנו 
מדברים על כל הבנות. נתתי פה דוגמה למקרה מסוים, והכתבה מתייחסת 

לבנות שנמצאות במצב דומה.

חולמת  אני  עליו  הזוג  בן  דווקא  שלאו  הגישה,  עם  מאוד  מסכימה  אני 
ומדמיינת - הוא בהכרח מי שיהיה נכון ומתאים בשבילי. יש חלומות כאלה 
שהיו  בחורים  של  גדול  יותר  מרחב  יש  באמת  כאשר  לתקוע,  שעלולים 

יכולים להתאים ונפסלו על הסף.

)למרות שלא מעט פעמים, האומץ של בת להקשיב לעצמה ולחלום שלה, 
דווקא  ולאו  לה,  מתאימים  באמת  שהיו  ולקשר  לבחּור  להגיע  לה  עזר 

מתאימים למה שאמרו לה לרצות. אבל זה לפעם אחרת, זהו נושא רחב.(

אני מסכימה גם עם המחשבה שהציפייה לאהבה מושלמת לפני החתונה, 

לא להתחתן מתוך רגש
מאת  עצמי"  את  "לאהוב  לטור  תגובה 

נחמה ביטקובר, גליון 183 

מאת בן מנחם
למערכת קרוב אליך שלום רב,

נחרדתי לקרוא את הטור "יוצאים לדרך 
בגיליון  זוגיות"  לקראת  מחשבות   –
האחרון של קרוב אליך. הטור עצמו היה 
כתוב היטב, מרתק ומעורר עניין. כמעט 
ואי אפשר היה לשים לב שבעצם טמון 
 - הבית  חורבן  של  הפורענות  זרע  בו 
חורבן הבית היהודי, פשוטו כמשמעו. 

בין  הקשר  את  בהרחבה  מתאר  הטור 
מה.  זמן  כבר  שנמשך  לרננה,  רועי 
ב'אימון הרגשי' שהיא עוברת מספרת 
רננה: "הקשר הזה נתן לי משהו שאף 
לי  נתן  הוא  לי.  נתן  לא  אחר  קשר 
ביטחון. הרגשתי שרועי מעריך אותי. 
בנוח  הרגשתי  אותי.  אוהב  ואפילו 
לידו, הרגשתי מרחב לטעות ולהיות 
מי שאני ועדיין הוא יהיה שם". ובכל 
זאת, רננה לא מרוצה ממשהו. ממה 
יכולה בחורה צעירה, שכנראה יצאה 
לא  להיות  מעטים,  לא  לדייטים 
כזה,  פנטסטי  תיאור  לאור  מרוצה 
באושר  נשואים  זוגות  כמה  שספק 
החתונה?  לפני  כמוהו  הרגישו 
לאהוב  צריכה  שאני  "הרגשתי 

אותו כמו שהוא אוהב אותי, ולא הרגשתי מה שהוא מרגיש". אבל הפאנץ' 
האמיתי מגיע אחרי כמה שורות: "הוא לא מי שחלמתי להתחתן איתו". 

בשלב זה היה מצופה מיועץ רגשי מוצלח, שמכיר את עולם הרווקות ואת 
בו הנזק הרגשי שנגרם למי שנמצא 
זמן רב מדי, וכל שכן אדם בעל 
השקפה תורנית שרואה בהקמת 
רק  לא  בישראל  נאמן  בית 
משאת נפש חלומית אלא מצווה 
שיסביר  בתורה,  ממש  של 
לה  שישקף  המצב.  את  לרננה 
שחלומות על זוגיות מושלמת 
בעולם  כי  מסוכן,  דבר  הם 
שמתאימים  אנשים  אין  הזה 
חווה  שהיא  ושמה  בדיוק, 
נפלא.  דבר  הוא  רועי  עם 

סיבה  שום  שאין  עד  כך  כל  נפלא 
בשתי  לקפוץ   – ולהיפך  עליו,  לוותר 
אך  ולהתחתן.  ההזדמנות  על  ידיים 
כך.  סבורה  אינה  הרגשית  היועצת 
היא חושבת, מתוקף תפקידה המוסמך 
קודם  לבדוק  שצריך  רגשי,  לבירור 
להתחתן  צריכה  וש"את  הרגשות,  את 
ממקום שאת קודם כל אוהבת, מקבלת 
שמישהו  בלי  עצמך...  את  ומעריכה 

יאשר מבחוץ שאת שווה". 

עניין  אינה  טובה  זוגיות  האומנם?! 
של  הבעיה  בדיוק  זו  ואולי  רגשי. 
קשר  ליצור  שמנסים   – שלנו  הדור 
למיטב  הנישואין.  לפני  עוד  חזק  רגשי 
שנים,  עשר  מזה  באושר  כנשוי  ידיעתי, 
תקופות  ומורדות,  עליות  יש  בנישואים 
מסגרת  הם  שגרה.  של  ותקופות  זוהרות 
אך  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  האדם  שבה 
לחשוב  מעצמו,  ולצאת  לתת  נדרש  גם 
לא  אנשים  וילדיו.  הזוג  בן   – הזולת  על 
אמורים להתחתן מתוך רגשות. זוהי טעות 
של העולם החילוני, שמשלם עליה מחיר 
יקר באחוזי גירושין אסטרונומיים. בני זוג 
אמורים להתחתן מתוך התאמה של ערכים, 
הרגשות  הלב.  משיכת  של  וגם  רצונות 

נוצרים רק אחר כך. 

לפני כמה שנים פגשתי חבר, חתן טרי, בפנים 
נפולות. מה קרה? הבחור עדיין לא מרגיש 
מאוהב. חייכתי. ומי אמר שאתה אמור להרגיש ככה אחרי שבועיים? אחרי 
חודש? אהבה אמיתית לא נולדת בן לילה. היא מופיעה רק במרחב מלא 
אמון, שמעצם מהותו לא יכול להיווצר עד שבני הזוג החליטו להתחייב זה 
לזה ולהתחתן. כשאת מתרכזת רק ברגשות שלך, בשלמות שלך, בלהרגיש 
שווה – כל הדברים שקשר נישואין יכול לתת לך 
– את רק מתרחקת עוד ועוד מהזוגיות 

שאת כל כך רוצה לבנות. 

אני מאחל לך, רננה היקרה, שתשמעי 
ותגידי  לרועי  עצות טובות. שתתקשרי 
שתקימי  להיפגש.  צריכים  אנחנו  לו: 
הדדי  כבוד  על  שמבוסס  בית  איתו 
שלום  על  ונתינה,  אמון  על  ויושר, 
תופיע  שם,  יהיה  זה  וכשכל  וקבלה. 
ותצמח גם האהבה. במהרה ייבנה הבית, 

אמן כן יהיה רצון.

מחשבות 
 לקראת

זוגיות

יוצאים
לדרך!!!

"רננה, למה לא ענית לי כל היום?" שואל אותי 

רועי בטלפון בקול מבואס.

"אני... אני מצטערת רועי. היה לי יום עמוס ולא 

הספקתי" אני מגמגמת. הייתי צריכה קצת לבד. 

אבל את זה אני לא מסוגלת להגיד לו.

טוב  הודעה?...  להחזיר  הספקת  לא  "אפילו 

עזבי, לא נורא. קורה. היית חסרה לי פשוט. כבר 

התרגלתי לשיחות שלנו". הוא אומר בקול הנעים 
שלו.

מה  זה.  את  לי  עושה  הוא  שוב  בלב.  צביטה 

יהיה אלוקים?? אני שואלת את עצמי. אני כבר 

חודשיים וחצי כמו נדנדה, עולה ויורדת, יורדת 

מרגישה  בעננים.  מרגישה  אחד  רגע  ועולה. 

אהובה, רצויה, משמעותית. ורגע אחד מרגישה 

חנוקה. קול מבפנים מדגדג לי שמשהו כאן לא 
בסדר.

אני  לדבר"  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני  "רועי, 

אוזרת אומץ. "פנים אל פנים".

"מה קרה רננה? הכל בסדר?"

"כן הכל בסדר רועי. אני צריכה לדבר אתך על 
משהו".

אומר  הוא  ניפגש"  בערב.  היום  אלייך  בא  "אני 
ומנתק.

שיהיה. יש לי כמה דברים להכין למחר, אבל זה 

יוכל להידחות.

עברו רק שעתיים עד שהוא הגיע. אבל זה הרגיש 

כמו שנתיים. כאבה לי הבטן בטירוף. המוח שלי 

קדח – מה אני אומרת לו??

באיזשהו שלב רונית הגיעה לדירה. "הכל טוב?" 

היא שאלה אותי כשראתה אותי יושבת מכווצת 

על הספה בסלון, בוהה באוויר במקום במחשב 

שהיה לי על הברכיים.

"כן בטח" אני משקרת. "סתם אין לי כוח לעשות 

את המטלות האלה. התואר הזה לא נגמר".

"את מספרת לי" היא אומרת בהבנה, וממשיכה 

לחדר שלה. היא יוצאת עם מישהו כבר שלושה 

הולכת  בטח  היא  להם.  שטוב  נראה  חודשים. 

להתארגן לפגישה.

על  אחת  יודעות  אנחנו  הרבה  כמה  מצחיק 

מה  באמת  מגלות  אנחנו  מעט  וכמה  השנייה, 

קורה לנו בפנים.

הטלפון מצייץ. "אני למטה" כתוב על המסך.

על  יושב  אותו  ורואה  הדלת  את  פותחת  אני 

כך  כל  כבר  המוכרות  הפנים  ממול.  הספסל 

מיישרות אלי מבט, ועיניים פוגשות עיניים. כמה 

אני  הגדולות.  שלו,  האלה  העיניים  עם  עברתי 

יודעת שאני קשורה אליו. ואין לי מושג איך אני 

מתחילה  כבר  שתכננתי.  מה  את  להגיד  הולכת 

להתחרט.

הזה,  בקול  אותי  שואל  הוא  נשמע"  מה  "רננה, 

שעושה לי בפנים כואב.

"בוא ניסע לאנשהו" אני מציעה.

זורם אתי ואנחנו מחליטים לנסוע לים. כל  הוא 

הדרך אנחנו מדברים כרגיל, צוחקים, מחליפים 

חוויות מהיום.

הים בלילה עושה אווירה מיוחדת. יש בו משהו 

של  ברעש  שחור,  שנהיה  הזה  באינסוף  מאיים, 

הגלים, באורות הרחוקים. אנחנו מתיישבים על 

החול, ונהיה שקט.

אני יודעת שעכשיו התור שלי.

מאוד  אותך  מעריכה  שאני  יודע  אתה  "רועי. 

הכנות  את  והרגישות.  שלך,  העומק  את  נכון? 

והאמת הפנימית".

אני  לאן  להבין  מנסה  לשתוק.  ממשיך  הוא 
חותרת.

אני  לי.  נכון  לא  שמשהו  מרגישה  אני  "אבל... 

מצליחה  אני  הפסקה".  צריכה  שאני  מרגישה 

להגיד בלחש.

שלו  הקול  הפסקה?"  הכוונה  מה  "הפסקה? 

כואב. באתי לו בהפתעה.

"אני מתכוונת שניפרד כרגע. אבל שיכול להיות 

נהיה  עדיין  שנינו  במקרה  אם  זמן,  כמה  שעוד 

לי.  שתחכה  רוצה  לא  אני  אולי...  אז  פנויים, 

תמשיך הלאה". אמרתי לו.

יודעת מאיפה  תכננתי להיפרד ממנו לגמרי. לא 

יצאה לי ההפסקה הזאת. עוד לא מסוגלת להפוך 

את זה למוחלט. ממשיכה לרקוד עם הספק.

בעצמי לא מבינה לגמרי עד הסוף.

בימים שאחרי זה, כמו שחששתי, היה קשה.

הזמן,  כל  המסך  את  ליטפו  שלי  האצבעות 

לחשוב  הפסקתי  לא  להתקשר.  אם  מתלבטות 

עליו. עלינו.

צריכה  שאני  הרגשתי  אותי.  שיגעו  המחשבות 

עזרה. מישהי שתכוון אותי, תעזור לי להבין את 
עצמי. 

החלטתי  זה,  את  עשיתי  לא  שבחיים  ולמרות 

כבר  לי  נתנה  שלי  שחברה  למספר  להתקשר 

מזמן. מאמנת רגשית. קיוויתי שתוכל לעזור לי. 

אמאל'ה. 

תה או קפה? היא שאלה בפנים מאירות.

התיישבנו שתינו על כוס תה חם, והתחלנו לדבר. 

על  לה  סיפרתי  ואז  עצמי.  על  קצת  לה  סיפרתי 

הקשר שהיה לי עם רועי. סיפרתי לה על הביטחון 

המדהים שהקשר הזה נתן לי, ביטחון שלא היה 

ההתלבטות  על  לה  סיפרתי  גם  אבל  מעולם.  לי 

הקשה. על התחושה התמידית שמשהו לא בסדר.

היא הקשיבה לי בסבלנות עד שסיימתי. השתררה 

דממה לכמה דקות, ואז היא שאלה:

לך  קשה  למה  יותר,  קצת  לי  להסביר  "תוכלי 

להיפרד ממנו? למה אין לך ביטחון שזה הצעד 
הנכון?"

חשבתי קצת, ואז עניתי לה: "כי הקשר הזה נתן 

לי משהו שאף קשר אחר לא נתן לי. הוא נתן לי 

ואפילו  אותי.  מעריך  שרועי  הרגשתי  ביטחון. 

אוהב אותי. הרגשתי בנוח לידו, הרגשתי שיש לי 

מרחב לטעות ולהיות מי שאני ועדיין הוא יהיה 
שם".

יותר למה את  לי שוב קצת  תוכלי להסביר  "אז 

נפרדת ממנו?" היא שאלה.

"כי... זה היה לי עמוס מדי, הקשר הזה. הרגשתי 

שאני צריכה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותי. 

ולא הרגשתי מה שהוא הרגיש".

"וזהו?" היא ביררה בעדינות.

התשובה התבהרה לי פתאום. ידעתי שזה לא זהו. 

"הוא לא מי שחלמתי להתחתן אתו" אמרתי לה.

"העומק שלו גורם לו להיות מורכב קצת, אפילו 

מישהו  על  חלמתי  לטעמי.  מדי  מסובך  אולי 

האיתן  הסלע  שיהיה  יציב.  שיהיה  גבר,  שיהיה 

לי  ותאמיני  גם את הסערות שלי.  שיכול לשאת 

לי לשאת את ההתלבטויות  כבד  לי הרבֹה  שיש 

הופתעתי  שלו".  הפנימיים  הייסורים  את  שלו, 

מהתשובה של עצמי. אבל ידעתי שהיא נכונה.

"אז בעצם" היא אמרה בכובד ראש "את מציגה 

פה תמונה מאוד מורכבת".

"מצד אחד" היא המשיכה "את מרגישה שהוא 

בו  שיש  מרגישה  את  בשבילך.  מספיק  חזק  לא 

משהו שהפך להיות תלוי בך, ושאת לא מסוגלת 

לשאת גם את ההתמודדויות שלו וגם את שלך. 

סלע  כמו  יציב,  גבר,  שיהיה  מישהו  על  חלמת 

איתן בשבילך".

ביטחון.  חום,  אהבה,  לך  נותן  הוא  שני,  "מצד 

לפחד  בלי  שאת  מי  להיות  מרחב  לך  נותן  הוא 

לטעות. הוא מכיל ומקבל אותך. את מרגישה את 

לידו. ואוליֹ הוא גם מרפא משהו בתוכך?" היא 

שאלה.

"מה זה המשהו הזה בתוכי?" שאלתי.

"תגידי את" היא ביקשה.

חשבתי לרגע, והתשובה התבהרה לי פתאום. 

בקבלה.  באהבה.  שלי  הצורך  את  מרפא  "הוא 

הוא גורם לי להרגיש שווה ובעלת ערך בלי תנאי, 

בלי שאני צריכה להיות משהו מיוחד בשבילו" 

שוב הפתעתי את עצמי.

"נו אז תגידי לי מה עושים, איך מכריעים? איזה 

קול אמיתי יותר?" שאלתי אותה.

"אני אגיד לך בכנות מה אני חושבת" היא אמרה. 

נכון, אמיתי  לא  או  נכון  פה  "אני חושבת שאין 

יש  הקולות  שבשני  חושבת  אני  פחות.  או  יותר 

אמת". היא אמרה והמשיכה - 

"אז איך תדעי מה אמיתי? אני חושבת, שאסור 

לך  אסור  והזקוק.  הצמא  מהמקום  להתחתן  לך 

להתחתן בגלל הפחד שלוחש לך שאולי לעולם 

לא תמצאי משהו אחר.

זה לא אומר שלא תתחתני עם רועי בסוף. יכול 

את  אבל  לך.  שמתאים  האיש  כן  שהוא  להיות 

לקולות  כלשהו  מרפא  בתוכך  למצוא  חייבת 

להתחתן  צריכה  את  מבפנים.  אותך  שמחלישים 

ממקום שאת קודם כל אוהבת, מקבלת ומעריכה 

בלי  תנאי,  בלי  עצמך  את  אוהבת  עצמך.  את 

כך  רק  שווה.  אכן  שאת  יאשר  מבחוץ  שמישהו 

תוכלי לבחון את הדברים בצורה אמיתית וכנה, 

ולהחליט האם רועי מתאים לך או לא..

הכותבת היא ראש מכון ''עומק הקשר'' שע''י ''מכללה ירושלים''. מכון עומק הקשר הוא המרכז להדרכה ואימון לקראת זוגיות.  מס' הטלפון במכון: 058-4170276

לאהוב את עצמי
נחמה ביטקובר



עלולה להרוס קשר שהיה יכול להפוך לבית מדהים ומלא אהבה - מתוך 
בנייה איטית ונכונה, מתוך נתינה הדדית ומרחב של אמון שנוצר אחרי 

החתונה.

אבל...

טוב,  שהולך  שנראה  )קשר  רננה,  של  המהלכים  את  קוראים  כשאנחנו 
שלה  החלטה  טובה,  לא  פנימית  תחושה  פנימיים,  וייסורים  התלבטות 

לחתוך( אפשר להתייחס לכך בשני אופנים.

דרך אחת, היא לבוא ולהגיד לרננה - 

רננה יקרה, מדוע את מסתבכת כל כך? יש פה בחור טוב, יש לך מרחב 
של ביטחון והקשר הולך ומתקדם, הוא אוהב אותך, את מרגישה כלפיו 
רגשות )כפי שניכר במהלך הסיפור( - קדימה! לכי על זה! הדברים נבנים 

אחרי החתונה ולא לפניה.

בעצם הדרך הזו אומרת - שימי את התחושות הלא טובות שלך בצד. יש 
פה בסיס טוב לבניית בית, וגם אם יש משהו שמפריע לך - תזרקי אותו 

ותתחתני. יהיה בסדר.

החיסרון של ההצעה הזאת הוא שבפועל, זה פשוט לא עובד. 

ובעיניי גם לא נכון ולא אחראי.

מתוך הניסיון שלנו במכון, כאשר אומרים לבת להתעלם מהרגשות שלה 
מזה  יוצאים  כלל  בדרך  להתחתן,  אותה  ודוחפים  שלה  ומההתלבטויות 

דברים לא טובים. 

קטן  הזה  לבחור  לחזור  תוכל  הסיכוי שהיא  ואז  מיד,  נחסמת  או שהיא 
מאוד.

נכון, מה שעלול לסבך  ולא  פנימי לא בריא  או שהיא מתחתנת ממקום 
אותו ואותה אחרי החתונה.

הרגישה  הבחורה  אבל   - בסדר  היה  הכל  פניו  שעל  מקרים,  גם  והיו 
באינטואיציה פנימית שמשהו לא נכון והתחתנה בכל זאת, ואחרי החתונה 

התגלו דברים מאוד לא פשוטים. 

אבל אני יוצאת מתוך נקודת הנחה, שרגשות ואינטואיציה הם חלק מאוד 

לפעול  נכון  ולא  זוגיות.  של  במסגרת  ובוודאי  שלנו,  בחיים  משמעותי 
בכוח נגד רגשות.

אתה צודק שלא צריך אהבה עצומה כדי להתחתן. יש רמות שונות של 
אהבה, וכולנו צריכים לדעת שלא האהבה שרואים בחוץ - אצל חברות, 
אחיות או בספרים - היא בהכרח האהבה שנכונה ומתאימה לנו. יש מקרים 
שמישהי מדמיינת איך האהבה "אמורה" להרגיש, ולא מודעת בכלל לזה 

שהיא כן אוהבת - בדרך הייחודית שלה.  

וכמובן כמו שאמרת - האהבה מתעצמת וגדלה אחרי החתונה )ואוי ואבוי 
אם לא!(.

לה  היה  לא  מסוגלת.  לא  שהיא  הרגישה  פשוט  היא  בסיפור,  כאן  אבל 
טוב. חשוב מאוד לשקף לה את הדברים הטובים שבקשר. לספר לה על 
נורמטיביות של קשר זוגי - עם מורדות ועליות. שלא תמיד החלום - הוא 

מה שיהיה לה טוב. 

אבל, וזה אבל גדול - 

לדחוף מישהי להתחתן מתוך הנחה ש"אחרי החתונה יהיה בסדר" -

למרות שהיא מרגישה שזה לא טוב לה והיא רוצה לחתוך - בעיניי זהו 
חוסר אחריות.

ומלא אהבה.  ולבנות בית מדהים  יכולים להתחתן  כן  יכול להיות שהם 
חוששת  היא  בנישואין.  מתלות  הפחד  של  בנושא  מדובר  הזה,  במקרה 
שהיא נהיית תלויה בו כדי להרגיש "שווה" ובעלת ערך בעולם. יש מגוון 
גדול מאוד של חסימות פנימיות שיכולות להיות לבחורות )ולבחורים(, 
בנקודות  ונוגעים  לעומק  הדברים  את  - כאשר מבררים  ומהניסיון שלנו 
השורש, כמעט תמיד זה מוביל לבהירות בקשר והרבה פעמים גם לחתונה.

חשוב לי לאזן - ממש לא כל התלבטות לפני ואחרי האירוסין היא "חסימה 
פנימית". לכולן יש התלבטויות וספקות שאולי יש כאן טעות, וזה נורמאלי 

וצריך ללמוד להתגבר על זה. 

מה שלדעתי עוזר זה לגעת בשורשים של הרגשות, להבין לעומק ממה 
נובעת החסימה שיש לי בקשרים - ומשם הדברים יכולים להתנהל בצורה 

נכונה וטבעית יותר.

אל תסתפקו בוֹורטים 
לשולחן שבת...

ספרה החדש של מעיין הנדלר
מחברת רב המכר
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אסף משניות

שריג י  ישי  מטות־מסעי,  פרשת  שבועיים,  לפני  שישי  ום 
מגיע עם אשתו וחמשת ילדיו לביתו של ישראל בן השתים־
לשבת.  ישראל  של  בביתו  להתארח  הארץ,  שבצפון  עשרה 
מי שהזמין את שריג ומשפחתו היה ישראל בעצמו, שחיכה 
הרבה זמן לרגע הזה. אחרי הכל, שריג הוא זה שהציל את חייו 

של ישראל הצעיר, כאשר תרם לו את אחת מכליותיו.

המסע הזה, לפחות מכיוונו של שריג, נמשך למעלה משנה, והיה רצוף 
אכזבות, עיכובים ועקשנות יוצאת דופן, וכל זה בשביל להציל את חייו 
וכבד  כליות  השתלות  מרכז  מנהל  מור,  "פרופ'  לחלוטין.  זר  אדם  של 
במרכז הרפואי בילינסון, טוען שאדם נולד עם שתי כליות כדי שבאחת 
מהן הוא יציל את חייו של מי שזקוק לכך" אומר לי שריג בתחילת הראיון, 

ומסביר מה עומד מאחורי ההחלטה האמיצה שביצע.

על  כתבה  קראה  כשאשתי  וחצי,  שנה  לפני  פסח  באזור  התחיל  "הכל 
תרומת כליה. הכתבה הזאת הפכה להיות השיחה המרכזית אצלנו בבית 
באותה שבת" נזכר שריג. "בשלב מסוים היא שאלה אותי למה אני לא 
תרמתי עדיין. היא ידעה שאני כנראה ארצה לתרום. תמיד לקחתי חלק 

בהתנדבויות שונות, וזה היה נראה לה טבעי שאתרום כליה".

אני מניח שהעידוד שלה הקל את קבלת ההחלטה.

"בהחלט. לקח לי עוד שבועיים להתבשל עם ההחלטה, אבל זה היה לי 
די ברור".

זאת החלטה לא פשוטה. בכל זאת יש לא מעט סיכונים במהלך כזה.

"למען האמת לא כל כך, זו בעיקר סטיגמה הקיימת על תרומות אברים. 
הבעיה המרכזית היא שאנשים שומעים את המילה 'ניתוח' וזה מעורר בהם 
ואת הפחד  פחד. הרמח"ל אומר ש'המחשבה בדבר קשה מן המעשה', 
הזה צריך להפחית. כשהחלטתי לצאת לתהליך הזה התחלתי לבדוק אותו 
בשני מישורים, הראשון הלכתי והשני רפואי. ככל שנכנסתי יותר למישור 
הרפואי הבנתי שאין יותר מדי ממה לחשוש. מבחינת המחקרים הרפואיים 
וההתקדמות הרפואית של השנים האחרונות, אין יותר מדי סכנות בתהליך 

של תרומת כליה".

מתוך מה שאתה יודע, אדם שיש לו כליה אחת חי כמו אדם שיש לו שתי 
כליות?

"תראה, יש שתי תיאוריות בנושא. באופן כללי, בטווח המידי אני חי חיים 

רגילים לחלוטין. אני תרמתי כליה לפני חודש וחצי אז יש לי כמה מגבלות 
קטנות, כמו למשל שאני לא יכול לעשות פעילות ספורטיבית בשלושת 
החודשים הראשונים אחרי הניתוח. המחלוקת בין הרופאים היא מה קורה 
לך כשתגיע לגיל תשעים. יש מחקר שאומר שבגיל מבוגר, לתורמי כליות, 
יש סיכון גבוה יותר להגיע למצב של אי ספיקת כליות, אבל גם זה לא 
באחוז משמעותי יותר משאר האוכלוסייה. לעומת זאת יש גם מחקרים 

אחרים שאומרים שתורמי כליות חיים יותר זמן מאחרים".

יש היגיון מאחורי הטענה?

"יש כמה סיבות, והן תלויות בשאלה האם אתה אדם מאמין או לא. האדם 
המאמין מסביר את המחקר הזה בכך שזה סוג של שכר שה' נותן לנו על 
זה שהצלנו חיים. האדם שלא מגיע ממקום אמוני מסביר שהסיבה שהוא 
יותר משאר האוכלוסייה,  יכול היה לתרום היא בגלל שהוא אדם בריא 

ולכן הוא חי יותר".

אגב המגבלות שיש על התורמים, בתשעה באב השבוע השתתף שריג רק 
בקינות ובקריאת המגילה, אבל הוא לא יכול היה לצום. בכלל, הרופאים 
ולא  אחת  כליה  עם  עובד  שהוא  לעובדה  יתרגל  שהגוף  שעד  אומרים 
- אין לצום. הרופאים עצמם חלוקים בדעותיהם כמה זמן לוקח  שתיים 

לגוף להתרגל לכך.

מה עושים ביום כיפור?

כולם מסכימים שבשנה  לאחרונה.  אותי  "זאת שאלה שבאמת מעסיקה 
הראשונה לא לצום. שבוע שעבר ראיתי בפורום רבנים שעוסקים בנושאים 
כאלה דיון האם צריך לשתות לשיעורים או שיש לשתות בצורה רגילה 
מים מרים, בלי שיעורים. יש רבנים שסוברים שזה לא רק בשנה הראשונה 
אלא גם בשנים שלאחר מכן. הרב הבר )הרב ישעיהו הבר, מייסד עמותת 
'מתנת חיים'( סיפר שלאחרונה הוא ישב עם הרב זילברשטיין ועם גדולי 
צריך  התורם  הראשונה  שבשנה  ופסקו  הזה  בנושא  דנו  והם  הרופאים 

לשתות לשיעורים".

חוץ מהחשש הרפואי, יש עוד סטיגמות שמרתיעות אנשים?

"יש איזושהי תפיסה בציבור שאומרת שאתה לא יכול לקבוע למי תלך 
כי  רוצה  לגוי בלי שאתה  יכול לתרום  התרומה שלך, כך שלמשל אתה 
דרך  למי שתורם  בייחוד  נכון,  לא  זה  בפועל  אותך.  לא שואל  אף אחד 
ארגון מסודר. אתה יכול לבחור שהכליה שלך תלך רק לאנשים בלונדינים 

למשל. אף אחד לא כופה עליך למי לתרום".

עקשנות והתמדה של ישי שריג צלחו קשיים 
רבים והביאו לתרומת כליה שהצילה חיים של 

ילד < בדרך הוא פרך סטיגמות שגויות, לא נכנע 
גם כשניסו לייאש אותו ואפילו התחיל לכתוב 

ספר בנושא < ראיון על המסע, האכזבות שבדרך 
וההצלחה שהייתה שווה הכל

 מוסר     
כליות
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בריא במאה אחוז
את התרומה שלו ביצע שריג דרך 
שקישרה  חיים',  'מתנת  עמותת 
השתים־עשרה  בן  לישראל  אותו 
חדשה.  לכליה  זקוק  שהיה 
תורם  בין  ב'שידוך'  "היתרון 
שאדם  שכמו  העובדה  זה  לנתרם 
הוא  כך  כסף,  לתרום  למי  בוחר 
בוחר למי הוא תורם אבר" אומר 

שריג.

אך הקישור לישראל היה רק שלב 
המיוחד.  סיפורו  בתוך  מקדים 
לכן,  קודם  עוד  מתחיל  "התהליך 
כמו  פשוטות  שגרתיות  בבדיקות 
צריך  בנוסף  ועוד,  דם  בדיקת 
הם  אולטרסאונד.  גם  לעשות 
לראות  בשביל  זה  את  עושים 
שהאדם יכול בכלל לתרום" אומר 

שריג.

כפי ששריג אומר, לא כל אחד יכול 
לתרום כליה. רק אדם שהוא בריא 
לחלוטין יכול לעבור את התהליך 

הארוך. בשביל לוודא שהאדם אכן יכול לתרום 
שהראשונות  בדיקות,  של  סדרה  עובר  הוא 
שבהן הן בדיקות דם, שתן ואולטרסאונד, אך 
בסופו של התהליך יעבור התורם את הבדיקות 

הכי מקיפות שידועות לעולם הרפואה.

הזה"  לתהליך  בלצאת  מאוד  גדול  יתרון  "יש 
אומר שריג בחיוך. "אם אתה מגיע לשלב של 
תרומת כליה - סימן שהגוף שלך בריא במאה 
אחוז" הוא מוסיף. למעשה, לפעמים הבדיקות 
שעוברים התורמים מצילות את חייהם עצמם. 
המקרה הידוע ביותר בתקופה האחרונה, הוא 
ישיבת  וראש  לשעבר  הרבצ"ר  של  סיפורו 

איתמר, הרב אביחי רונצקי. 

כמה ימים לאחר ט"ו בשבט תשע"ו, הגיע הרב 
הבדיקות  סדרת  לצורך  החולים  לבית  רונצקי 
הבדיקות,  במהלך  כליה.  תרומת  לקראת 
התגלה לרב גידול ממאיר במעי. מאז ועד היום 
עבר הרב סדרת ניתוחים, וביניהם ניתוח מסובך 
כחודש  לפני  בסכנה  חייו  את  שהעמיד  ביותר 
מלאה  החלמה  לו  מאחלים  )וכולנו  וחצי 

בקרוב(.

אחרי שעבר את הבדיקות הראשונות, קושר שריג לעמותת 'מתנת חיים', 
והם אלה שליוו אותו בתהליך למציאת חולה כליות שישי יוכל לתרום 
לו כליה. "גם אחרי שהרופאים החליטו שאתה יכול לתרום, זה לא אומר 
שאתה יכול לתרום לכל אחד" מסביר שריג. "צריך לוודא שיש התאמה 

מלאה בין התורם לנתרם".

"נסעתי ליום 'היכרות'" מספר שריג בחצי חיוך, מכיוון שמדובר בהיכרות 
מיוחדת במינה. "לא פגשתי את ישראל בהיכרות הזו. רק נסעתי לבילינסון 
ושם התחילו להריץ בדיקות על דגימות הדם שהבאתי. זה לא מספיק שיש 
התאמה בסוג הדם; בשביל שההשתלה תצליח צריך לוודא שבגוף של 
הנתרם אין נוגדנים שידחו את האבר, לכן בודקים האם הדם של האחד 

מייצר נוגדנים בחשיפה לשני".

כמה זמן נמשך התהליך?

"בערך חודשיים אחרי אישור ההתאמה הגיע תורן של בדיקות א.ק.ג. וסי.
טי. כל התהליך הרפואי לקח שלושה חודשים פלוס מינוס".

הראתה  לא  אמנם  הסי.טי  בדיקת  להסתבך.  הדברים  החלו  שכאן  אלא 
על בעיה אמיתית, אך גם לא הייתה תקינה במאת האחוזים, והרופאים 
אב,  בג'  הוא  הולדתי  "יום  מלתרום.  שריג  את  פוסלת  שהיא  החליטו 
ובדיוק ביום הזה הרופאים הכניסו אותי להקפאה של חצי שנה בתרומה" 

הוא נזכר בכאב.

החלטה כזו של הרופאים לרוב משכנעת אנשים לוותר על הרצון לתרום, 
יותר. הוא לא היה מוכן לשמוע על האופציה  אך שריג, מסתבר, נחוש 

לוותר על התרומה, גם אם זה אומר להתחיל את כל התהליך מחדש.

הרפואי  למרכז  שריג  חזר  יותר  מאוחר  שנה  חצי 
מחדש,  התהליך  את  להתחיל  בשביל  בילינסון 
להמשיך  לו  לסייע  שש  לא  הצוות  להפתעתו,  אך 
ובגלל  יקרה,  מאוד  בדיקה  היא  "סי.טי.  בתהליך. 
שנפסלתי פעם אחת בבדיקה הזאת הם לא הסכימו 
לבצע אותה" מספר שריג. שלושה שבועות מאוחר 
עצמאי)!(,  באופן  הסי.טי.  את  שביצע  אחרי  יותר, 
התקבלה תשובה מהמרכז הרפואי המאשרת שכעת 

שריג יכול לתרום כליה.  

"אחרי שהוצמדתי לו מחדש המשכתי לשלב הבא, 
שזה בדיקה פסיכולוגית וועדה של המרכז הישראלי 

להשתלות".

בשביל מה אתה צריך פסיכולוג? 

"הם רוצים לוודא שאין לי אינטרסים זרים. בסופו 
של דבר אני תורם לאדם שאני לא מכיר אותו, וזה 
לא דבר טבעי במבט ראשון. הם רוצים לוודא שלא 
מכריחים  שלא  כסף,  תמורת  הכליה  את  מכרתי 
אותי לתרום ושאני מבין בדיוק מה אני עושה ומה 

ההשלכות של צעד כזה".

אך אם חשבתם שפה נגמר המסע, כדאי לכם לחשוב 
של  לחופשה  יצאה  הוועדה  לפסח  סמוך  ממש  היה  שזה  "בגלל  שוב: 
חודש וחצי בערך, אבל לי זה יצר בעיה. ברוך ה' אשתי הייתה בהריון, 
החגים,  לקראת  יהיה  הניתוח  פסח,  אחרי  תתכנס  הוועדה  שאם  וידעתי 

סמוך ללידה".

ההזדמנות  את  לפספס  עשוי  הוא  הבדיקה  תתעכב  שאם  שהבין  ברגע 
את  שניתן  כמה  לזרז  כדי  גדולים  מאמצים  השקיע  שריג  כליה,  לתרום 
התהליך. "ביקשתי שיקבעו לי תור לניתוח בסמוך לישיבת הוועדה, על 
הם  בסוף  אבל  פשוט,  כך  כל  היה  לא  זה  אותי.  תאשר  שהוועדה  תנאי 

הסכימו. הוועדה הייתה ביום שלישי והניתוח נקבע לראשון".

מחיאות כפיים מיותרות
התחיל  ישראל  שבשבת  "הסתבר  חדשה.  בעיה  לה  התעוררה  שוב  אך 
להרגיש לא טוב, הוא התחיל להשתעל וזה מנע את הניתוח" מספר שריג. 
זה היה גם הרגע הראשון שבו פגש שריג את ישראל. "רציתי לפגוש אותו 
לפני שאני נכנס לניתוח. רציתי להביא לו מתנה של סידור עם הקדשה 

מיוחדת. בגלל שהניתוח נדחה, נוצרה פגישה מעט מביכה".

מה אומרים בפגישה כזאת?

נדחה.  הניתוח  כביכול  שבגללם  התנצלה  שהמשפחה  בכך  התחיל  "זה 
החליט  הוא  ברוך  הקדוש  'אשמתם'.  לא  ממש  שזה  להם  אמרנו  אנחנו 
שהניתוח לא יתקיים באותו יום. נוצרה סיטואציה מביכה. אחרי התרומה 
כשמגיע המושתל ומודה לך שתרמת לו כליה זה משהו אחד, אבל לקבל 

את כל התודות האלה לפני שתרמת זה מאוד מביך".

"פרופ' מור, מנהל 
מרכז השתלות 

כליות וכבד במרכז 
הרפואי בילינסון, 
טוען שאדם נולד 

עם שתי כליות כדי 
שבאחת מהן הוא 
יציל את חייו של 

מי שזקוק לכך"

ישי בימי ההחלמה עם הרב ישעיהו הבר יו"ר 'מתנת חיים'
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תאריך חדש לניתוח נקבע לשבועיים מאוחר 
יותר, והפעם הניתוח אכן יצא לפועל. "בערב 
מיוחד  מכתב  לי  נתן  ישראל  הניתוח  שלפני 
מרגש.  ממש  מכתב  היה  זה  לי.  כתב  שהוא 

נכנסתי עם דמעות לניתוח" אומר שריג.

שריג  הפך  התהליך,  תקופת  כל  במשך 
בוער  הנושא  כליה.  תרומות  של  ל"דובר" 
בלבו והוא שם לעצמו מטרה לגרום לאנשים 
ולתרום. בין היתר, הוא  לא לפחד מהתהליך 
מדגיש את האושר הגדול והתחושה הגדולה 

של קבלה בחזרה.

חדשה.  משפחה  קיבלתי  כאילו  מרגיש  "אני 
באותו יום שישי לפני שבועיים, כשהתארחנו 
ביקש ממני  הוא  ישראל,  אצל המשפחה של 
ההשפעה  בכלל,  שלו.  הספר  לבית  לבוא 
שהתרומה עשתה, לא רק על ישראל, אלא על 

כל הסביבה שלו היא עצומה"

למה אתה מתכוון? 

"לישראל יש עוד אחים, שבגלל מצבו לא זכו 
- כי היה צריך להשקיע  למספיק תשומת לב 
שמחה  נורא  שלו  הכיתה  גם  בישראל.  יותר 
ילד  להיות  לחזור  יכול  ישראל  סוף  שסוף 
כמו כולם. שבועיים אחרי הניתוח הם שלחו 
לי מכתב תודה ומתנה הביתה. בכלל התברר 
חוזרת  היא  ישראל  של  שהמשפחה  אז  לי 
בתשובה. סבתא שלו התקשרה לאשתי ואמרה 
שלה  לנכד  שנתנו  כמונו,  אנשים  שבגלל  לה 

חיים חדשים, היא שוקלת לחזור בתשובה".

אלה דברים מדהימים.

"בהחלט. ההרגשה הזו היא מדהימה. אני זוכר 
הניתוח,  אחרי  כפיים  מחאו  האחיות  שצוות 
כפיים.  לי  למחוא  צריך  שלא  להם  ואמרתי 
פשוט הרגשתי כל כך מאושר אחרי התרומה 
זה  במקום  מיותרות.  היו  הכפיים  שמחיאות 
אמרתי להם שימחאו כפיים לכל אלה שעוד 

לא תרמו, כדי לעודד אותם לתרום".

הנושא.  על  בדיבור  רק  מסתפק  לא  שריג 
לפני שנה הוא זכה במקום הראשון בתחרות 
כחלק  תורניים.  למאמרים  הפיס  מפעל  של 
לאור  להוציא  התחייב  הפיס  מפעל  מהפרס, 
ספר תורני של שריג. את הספר, החליט שריג 
להקדיש לנושא התרומות מהזווית ההלכתית 
שלו, ולא רק. "ספר כזה לא יכול להישאר רק 
לחקור  בשביל  התיאורטית־הלכתית.  ברמה 
וליצור חיבור מקיף צריך  את הנושא לעומק 
לצאת מעבר לכותלי בית המדרש ולדבר עם 
דוקטורים ופרופסורים בתחום ההשתלות, וגם 

אותם הכנסתי לספר".

למה כל כך חשוב היה להביא רופאים לספר?

בהתפתחויות  שתלוי  כזה,  שנושא  "מכיוון 
במה  להישאר  יכול  לא  בעולם,  הרפואיות 
חמישים־שישים  לפני  פוסקים  עליו  שכתבו 
שלפני  אליעזר',  שה'ציץ  מאמין  אני  שנה. 
היה  היום  אברים,  לתרום  אסר  שנה  שישים 

פוסק כמו הרב עובדיה שמתיר".

מה גורם לך להיות בטוח כל כך בזה?

כאשר  אסר  אליעזר'  ה'ציץ  "המציאות. 
אחת  שנה  החלו  אברים  להשתלת  הניתוחים 
כוללים  היו  הניתוחים  ואז  לכן,  קודם  בלבד 
המושתל  פעמים  מעט  ולא  לתורם,  רב  סבל 
היה מת. עשרים שנה מאוחר יותר, כשהתחום 
הרב  מסוכן,  פחות  להרבה  והפך  התפתח 

עובדיה התיר".

בעוד  הספר  את  יסיים  שהוא  מקווה  שריג 
כחצי שנה. עד אז, הוא מקווה, רבים נוספים 
ממש  "אנחנו  כליה.  ויתרמו  אליו  יצטרפו 
נראה  לא  עכשיו  אם  באב,  לתשעה  סמוך 

חמלה ואהבת חינם -  מתי כן?"

חיה ותן לחיות
דרישת א.  מבטא  לחיות'  ותן  'חיה  המשפט 

מהמקורות  פסוק  אפילו  לפרט.  חופש 
'מגויס' לטובת מגמת החופש הזו: 'איש באמונתו 
'וצדיק  המקורי  הביטוי  של  סילוף  שהוא  יחיה', 
באמונתו יחיה'. ובנוסח ישראלי – אני לא אתערב 

בחיים שלך, ואל תתערב בחיים שלי. 

מעוניין  לא  איש  צודקת.  דרישה  זו  לכאורה, 
על  שומר  אדם  וכל  בחייו,  יתערבו  שאחרים 

עצמאותו.

ללא  אנושית  חברה  לקיים  אפשר  שאי  אלא 
התערבות בחיי הפרט. 

השאלה איננה האם להתערב בחיי הפרט, אלא מה 
הם הנושאים הראויים להתערבות.

אי אפשר לקיים חברה אם כל אדם יעשה כרצונו, 
לכן דרושה מערכת חוקי־תעבורה, מיסים, וכל חוק 
המסדיר את התנהלות החברה. יש מחוקקים, בתי־
משפט, שוטרים, בתי־סוהר ואמצעי־ענישה שונים, 
שכופים את הפרטים להתנהג לפי החוק. בקיצור: 
"אלמלא מוראה של מלכות – איש את רעהו חיים 

בלעו".

כך יוצא, שהמשפט 'חיה ותן לחיות' במובן הקיצוני 
שלו איננו ישים, ואיש אינו מתכוון לכך ברצינות.

נושאים  כלפי  מכוון  זה  במשפט  השימוש  ואכן, 
דתיים, מה שנקרא 'כפייה דתית'.

הוא נובע מן ההנחה שהדת היא עניינו של הפרט 
בלבד, ולא של הכלל. 

הארגון ב.  מיסודה.  שגויה  זו  שהנחה  אלא 
הוא  ביותר  והמקיף  המשמעותי  החברתי 
החינוך  מערכת  בעזרת  להנחיל  הדואג  הלאום, 
מן  מכונן  )=סיפור  המיתוס  ההיסטוריה,  את 
והם  וערכי־יסוד(,  לאומי  )=אופי  והאתוס  העבר( 
שמבטיחים את ההמשכיות שלו. העם מקיים צבא 
להגנת־קיומו, ובניו נדרשים למסור את נפשם עבור 

הכלל המאוגד באותה מערכת ערכים. 

את  סותרת  שהתנהגותו  מי  הרוחני,  במישור  גם 
קיום  את  ומסכן  בהם  פוגע   - הלאומיים  הערכים 
האומה. לכן כל עם מגן על חייו, ודואג שמערכת 
החינוך - שהיא הגורם הראשי שמעצב את חיינו - 

תנחיל לילדים את הערכים הנכונים. 

הסולידריות  מושגי  כי  חזק.  יותר  עוד  זה  אצלנו 
היהודית טבועים בדמנו. כשיש עלילת דם בדמשק, 
ומשפט  הצרפתי,  רוטשילד  הברון  את  מעניין  זה 
מצוקת  האוסטרי.  הרצל  של  ללבו  נוגע  דרייפוס 
שזעקו  העולם  כל  ליהודי  מכאיבה  רוסיה  יהודי 

'שלח את עמי', עד שהם שוחררו. 

אבל הלכידות היהודית עמוקה עוד יותר, ושותפות־
הגורל הנה רק תוצאה שלה. תחילת התרבות שלנו 
בהיסטוריה היא במושגים של עם. לאברהם, אבי־
שקרה  מה  וכל  עם,  ממנו  שיצא  מובטח  האומה, 
ולשבטים,  לאימהות  לאבות,  והלאה  רגע  מאותו 
ערכיהם  את  היום  עד  הבאים  לדורות  מקרין 
וההשפעות הרוחניות שלהם. 'מעשי אבות - סימן 

לבנים'. 

יתרה מזו - יציאת מצרים ומתן תורה, יצרו אומה 
גדולה  מטרה  לשם  יחד  ומתפקדת  שחיה  גדולה 
התורה  בלשון  לה  נקרא  אם  בין  משותפת.  אחת 
לה  נקרא  אם  ובין  קדוש',  וגוי  כהנים  'ממלכת 

גאון  סעדיה  רב  לגויים'.  'אור  הנביאים  בלשון 
הגדיר בקיצור "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה". 
את  שמדריכה  התורה,  היא  שלנו  הלאומי  הייחוד 
וסעודה,  תפילה  הלכות  וחיי־הכלל.  חיי־הפרט 
נזיקין  הלכות  ומשפחה,  אישות  ומלכים,  סנהדרין 
ועוד ועוד. שמירה על ערכי־היסוד הללו, ויישומם 
ועזיבתם  קיומנו,  המשך  את  מבטיחים  בחיים, 
לדבר  מרבים  והנביאים  התורה  אותנו.  מסכנת 
כך  ושוב.  שוב  זאת  מוכיחה  וההיסטוריה  כך,  על 
בתמצית "ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם 
את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל 
הארץ", ומאידך "אם לא תשמעו לי ולא תעשו את 
לפני  ונגפתם  בכם  פני  ונתתי  האלה...  המצות  כל 

אויביכם ורדו בכם שונאיכם".

חיי־תורה וקיום מצוותיה אינם רק בחירתו ג. 
וגם  הכלל,  של  בעיקר  אלא  הפרט,  של 
הפרט בבחירתו משפיע על הכלל. כל מצווה שאדם 
עושה תורמת לכלל וכל עברה מקלקלת. הרמב"ם 

ניסח בבהירות את עוצמת בחירתו של היחיד: 

לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, 
כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם, חציו 
הכריע  הרי   - אחד  חטא  חטא  חייב:  וחציו  זכאי 
עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף חובה, וגרם 
את  הכריע  הרי   - אחת  מצוה  עשה  השחתה.  להם 
עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם 
להן תשועה והצלה. זה הוא שנאמר "וצדיק, יסוד 
כל  את  הכריע  עצמו  שצידק  זה  י(,  )משלי  עולם" 
העולם כולו והצילו" )הלכות תשובה פרק ג, על פי קידושין 

מ(.

תפיסת הכלל כולו כיחידה אחת, מתבטאת במשל 
חור  קודח  מנוסעיה  שאחד  ספינה  על  המפורסם 
הוא  הנוסעים  שאר  ולתמיהת  שלו,  המושב  תחת 
עונה "בשלי אני קודח". הם כמובן נזעקים כנגדו 
בטענה שהמים שייכנסו יטביעו את כולם ולא רק 
אותו )ויקרא רבה, ד(. המסקנה מהמשל הזה להגדרת 
בזה.  זה  ערבים  ישראל  כל  היא:  הלאומי  הקיום 
זה הבסיס למצוות תוכחה, שמטרתה להעמיד את 
החוטא על טעותו ולעודד אותו לשנות את דרכו. 

כלומר, להתערבות בחייו של הזולת.

המשמעות ההלכתית היא גם בכיוון החיובי – מי 
שכבר יצא ידי חובת מצווה יכול להוציא את חברו, 
)בסגנון  לו  גם  חסרה  חברו  של  שהמצווה  כיון 
ר' אריה לוין "הרגל שלנו  המשפט המפורסם של 
כואבת"(. זה הבסיס לחקיקה דתית, בחיי הפרהסיא 

של מדינת ישראל ובתחום האישות. 

יחד עם זאת, בימינו )שלא כפי שהיה בימי קדם( 
אין מתערבים בחיי הפרט, באכילתו, במעשיו בתוך 
וגם במעשיו ברשות הרבים, למעט שבתות  ביתו, 

ומועדי ישראל. 

בזה מתקיימת הדרישה "חיה ותן לחיות".

על  מהביקורת  משמעותי  חלק  כי  להניח  סביר 
אודות  בהסברה  מחוסר  נובע  הדתית  החקיקה 
מזדהים  כשלא  חוק,  כל  כמו  הקיומית.  חשיבותה 

ומבינים אותו, קשה מאוד לקבל וליישם אותו. 

לכן יש להרבות בפעילות הסברה לשמירת הערכים 
הלאומיים והרוחניים שלנו, וליצור הזדהות ורצון 
לקיום אותם הערכים שחיינו האישיים והלאומיים 

תלויים בהם. 

לא התורה 
צריכה

הרב אברהם וסרמן
ר"מ בישיבת רמת גן ורב קהילת 'גבורת מרדכי' בגבעתיים
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הרב יונתן זקס

פילוסופיה או נבואה?

בין הרמב"ם  יש שתי מחלוקות מרתקות  כך  על  הדיברות?  הדיבר הראשון בעשרת  מהו 
לשניים מקודמיו. המחלוקת הראשונה היא בינו לבין בעל "הלכות גדולות" – אחד מגאוני 
בבל, כנראה רבי שמעון קיירא, בן המאה השמינית לספירה, שהיה הראשון למנות באופן 
שיטתי את תרי"ג המצוות. השנייה – בינו לבין רבי יהודה הלוי. אלה הם שני ויכוחים שונים, 

וכפי שנראה מיד הם נוגעים ביסודות האמונה.
המחלוקת הראשונה פשוטה. הרמב"ם מונה את הפסוק הפותח של עשרת הדיברות, "ָאֹנִכי 
ית ֲעָבִדים" )שמות כ, ב; דברים ה, ו( כמצוות עשה  ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ה' ֱא־לֶֹהיָך ֲאׁשֶ
– להאמין בה'. ב"ספר המצוות" שלו, זו מצוות עשה הראשונה. ואילו בעל הלכות גדולות 

אינו מונה משפט זה כמצווה כלל. 
מדוע לא? הרמב"ן, בהשגותיו לספר המצוות, ניסה לשער את טעם עמדתו של בעל הלכות 
את  מנה  לתורה  ובפירושו  הרמב"ם,  לשל  דומה  בדעה  החזיק  אגב,  עצמו,  הוא  גדולות; 
תרי"ג  בין  מנה  גדולות  הלכות  בעל  להערכתו,  הדיברות.  בעשרת  כראשון  הזה  המשפט 
מצוות רק הוראות המדריכות אותנו לעשות, או לא לעשות, דבר זה או אחר. המצוות הן 

כללי התנהגות, לא פריטי אמונה.
ר הֹוֵצאִתיָך  להערכתו של הרמב"ן, בעל הלכות גדולות סבר כי הפסוק "ָאֹנִכי ה' ֱא־לֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ֲעָבִדים" אינו מצווה, אלא קביעה המנמקת מדוע בני ישראל צריכים  ית  ִמּבֵ ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
לקיים את רצון ה'. הוא הציל אותם, הוא שחרר אותם, הוא הביאם אל מקום מבטחים. לכן 

עליהם לקבל את עול מלכותו. פסוק זה, אם כן, אינו אחד מעשרת הדיברות.

המקראית  הברית  כי  כיום  יודעים  אנו  המודרנית  הארכיאולוגיה  בזכות 
כתובה במבנה ספרותי דומה לזה של בריתות בינלאומיות במזרח הקדום. הללו עשויות 
בדרך כלל במתכונת בת שישה חלקים. שלושת הראשונים בהם הם )1( מבוא, המציג את 
ו-)3(  הצדדים;  בין  היחסים  תולדות  את  המתמצתת  היסטורית,  סקירה   )2( הברית;  יוזם 

סעיפי הברית, כלומר תנאיה והמחויבויות שהיא מטילה על הצדדים.
ואם כך הוא, הנה פסוק ב, פסוק הפתיחה של עשרת הדיברות, מתגלה כנוסח דחוס מאוד 
ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ  של חלקים )1( ו-)2( בכתב הברית: "ָאֹנִכי ה' ֱא־לֶֹהיָך" הוא המבוא; "ֲאׁשֶ
ית ֲעָבִדים" הוא הסקירה ההיסטורית. הפסוקים שלאחר מכן, פסוק ג ואילך, הם  ִמְצַרִים ִמּבֵ
סעיפי הברית – כלומר מצוות. אם כך הוא, ָצדק בעל הלכות גדולות )כפי שהבינֹו הרמב"ן( 

בראותו את הפסוק כמבוא למצוות ולא כמצווה בזכות עצמה.
עד כאן באשר למחלוקת הראשונה. השנייה נתגלעה, כאמור, בין הרמב"ם לרבי יהודה הלוי 
ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ  )ריה"ל(. לדעת הרמב"ם, אף על פי שהפסוק אומר "ָאֹנִכי ה' ֱא־לֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ית ֲעָבִדים", עיקר מצוות האמונה באלוקים הוא להאמין בו כבורא עולם וכעילת  ִמְצַרִים ִמּבֵ
כל הנבראים. רבי יהודה הלוי חולק על כך. הוא רואה בפסוק הראשון בעשרת הדיברות 
את אחת הרָאיות למרכזיותה של יציאת מצרים, ושל ההיסטוריה של עם ישראל, באמונה 
מהאופן  שוני  תכלית  שונה  באופן  הכוזרי,  בספר  מצטיירת  היהודית  האמונה  אכן,  בה'. 
שהיא מצטיירת בו אצל הרמב"ם. לדידו של ריה"ל היהדות אינה פילוסופית אלא נוגדת 
הנביאים  חוויות ממשיות.  על  אלא  מופשטים  מושגים  על  לא  מושתתת  היא  פילוסופיה. 
לא היו פילוסופים. הפילוסופים מצאו את אלוקים בפיזיקה ובמטפיזיקה, ואילו הנביאים 

מצאוהו בהיסטוריה.
בהתגלות ה' במעמד הר סיני המילים הראשונות לא היו "אני בורא העולם ובוראכם", אלא 
"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". הברית שה' כרת עם בני ישראל בהר סיני 
לא עוגנה בבריאה שאירעה בעבר הרחוק אלא ביציאת מצרים שאירעה שבועות ספורים 

קודם לכן.

הֵא־ל  של  מהותו  של  כפולת־פנים  תפיסה  נמצאת  היהדות  בלב 
ויחסיו עם העולם, המתגלמת בשני כינוייו העיקריים במקרא – אלוקים וה' – שהם שני 
היבטים שלו. מצד אחד, אלוקים: בורא העולם ובורא האדם בצלמו. הוא אוניברסלי: נגיש 
לכל אדם, יהודי ושאינו יהודי. אריסטו הגיע אל האלוקים באמצעות הלוגיקה והמטפיזיקה. 
לדידו, אלוקים הוא "עילת העילות", מחוללה הראשון של שרשרת האירועים שיצרה את 
העולם המוכר לנו. בימינו, רבים מגיעים לאותה מסקנה על סמך ידע מדעי: צירוף הנסיבות 
המתקיימות בכדור הארץ ומאפשרות היווצרות חיים הוא כה בלתי מסתבר, שקשה להאמין 
שהוא נוצר במקרה. וישנם גם המגיעים לאמונה בקיום אלוקים לא דרך הלוגיקה ולא דרך 
המדע אל מתוך תחושה פשוטה של יראה והשתאות )"לא טיבם של הדברים בעולם הוא 

המיסטי, אלא עצם קיומו", אמר הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין(.
על  מביט  המפורש(  השם  )כלומר,  ה'  במקרא.  יותר  השכיח  והוא  נוסף,  היבט  ישנו  אך 
קורותיה של משפחה אחת, אומה אחת – ישראל. ה' מתערב בהיסטוריה של עם זה. הוא 
כרת אתו ברית בלעדית בסיני, שאינה דומה כלל לברית הכללית שהוא כרת עם נוח ועם 
האנושות כולה אחרי המבול. ברית נוח פשוטה ובסיסית: יש בה רק שבע מצוות. ואילו 

ברית סיני מפורטת מאוד ונוגעת כמעט לכל צדדי החיים.
קיומו  ואת  היהדות  של  והמטפיזי  האוניברסלי  ההיבט  את  הדגיש  הפילוסוף,  הרמב"ם, 
לממד  יותר  רגיש  המשורר,  הלוי,  יהודה  רבי  ואילו  אלוקים.  של  והבלתי־משתנה  הנצחי 
הפרטיקולרי והנבואי של היהדות: לתפקידו של הקדוש ברוך הוא בדרמה ההיסטורית של 

עם ישראל.
להימלט  קשה  אך  הביניים,  בימי  ביותר  הגדול  והפילוסוף  ההלכה  איש  היה  הרמב"ם 
מהמסקנה שכאן, לפחות, בעל הלכות גדולות ורבי יהודה הלוי היו קרובים יותר לפשוטו 
של מקרא. אכן, בזאת גדול כוחה של היהדות: היא הייתה ועודנה שיחתם של קולות רבים, 

שלכל אחד מהם תובנה ופירוש משלו לחכמה האינסופית הגלומה בדברי התורה.

פרשת ואתחנן



סיפורי חסידים  מאת זלמן רודרמן

לה היו ימים לא־קלים לקהילה היהודית במרוקו.א

השלטון המקומי אמנם לא רדף את היהודים במוצהר בשל יהדותם, 
כפי שנרדפו יהודים בכמה מארצות אשכנז, עם זאת, הלכה היא 
ש"עשו שונא ליעקב" ובכל מקום שיכלו הגויים לדחוק את רגלי 
היהודים, הם עשו זאת. מסיבה זו ומסיבות נוספות נאלצו צעירים יהודים 
זו גם  ולסייע לפרנסת ביתם.  יחסית לשוק העבודה  להצטרף בגיל מוקדם 
הסיבה כי 'עולם התורה' במרוקו, באותן שנים, לא היה מהמפותחים ביותר.

ללמוד  הוריי  אותי  שלחו  מכן  לאחר  בישיבה.  למדתי  שש־עשרה  גיל  עד 
בעיר  ביתי  יצאתי את  יום בהיר אחד  מקצוע. 
כדי לרכוש  ֶפאס,  ופניתי לעיר הגדולה,  ְצֶפרֹו 
ממושכים  וחיפוש  שיטוט  לאחר  מקצוע.  לי 
והתקבלתי  לׂשרטטים  לבית־ספר  הגעתי 

ללימודים.

מלחמת־ פרצה  ובינתיים  שנים  כמה  חלפו 
היה  קשה  תקופה  באותה  השנייה.  העולם 
היה  יותר  עוד  קשה  עבודה.  להשיג  מאוד 
למצוא עבודה במקצוע מוגדר, ובמיוחד אצל 
עצמם  את  לקיים  זקוקים  היו  אנשים  יהודים. 
ואת משפחותיהם בדרך כלשהי ונעתרו כמעט 

לכל הצעת עבודה, בלי בררנות יתרה.

בתוך כך הגעתי למפעל גדול של נגרות – 'אדור 
סובו' שמו – שעבד תחת הממשלה ובעבורה. 
המפעל היה בבעלות צרפתית ועבדו בו ערבים 

וגם יהודים. המקום פעל שבעה ימים בשבוע, ללא הפוגה. זה היה אילוץ 
שהכתיב מצב המלחמה.

ויהי־מה.  השבת  את  לחלל  לא  בליבי  נדרתי  המפעל  פתח  את  כשחציתי 
ראיון  לאחר  לעבודה.  עצמי  את  והצעתי  העבודה  מנהל  לפני  התייצבתי 
קצר נתקבלתי למפעל. בעניין השבת והחלטתי הנחושה שלא לחללּה – לא 

הזכרתי דבר וחצי־דבר.

•

כל השבוע עבדתי בחריצות שזיכתה אותי בשבחים רבים. אבל המחשבה 
על השבת הקרבה ובאה לא הרפתה ממני לרגע. הלחץ בתוכי גבר והלך עם 
כל יום שעבר. הוגעתי את מוחי בניסיון למצוא רעיון מבריק שישחרר אותי 

מעבודה בשבת בלי להסתכן בפיטורים, אך לשווא.

כשהגיעה השבת, הובילו אותי רגליי הכושלות אל המפעל. זאת אף כי ברור 
היה לי לגמרי  שלא אעבוד – גם אם בשל כך אפוטר. תפסתי את עמדתי 
ֵטל. הודיתי לקב"ה על כל דקה שחלפה ומנהל־ במפעל, אך נותרתי לעמוד ּבָ
העבודה אינו עובר לידי. לבסוף קרה הבלתי נמנע ומנהל העבודה הגיע גם 
אליי. עשיתי עצמי כמתעסק במשהו צדדי, כדי להסיח את דעתו. אבל הוא 

נתן בי מבט חד וכפי הנראה הבחין בבטלתי המכוונת.

"מדוע אינך עובד!", קרא לעברי והוסיף, "אינני משלם לך משכורת בגלל 
עיניך היפות".

נשמתי  שלו.  הקבוע  הביקורת  במסלול  הלאה  המשיך  והוא  לו  עניתי  לא 
לרווחה. השבת הראשונה חלפה בשלום.

השתמטותי  בגין  לגביי  מחשבות  אי־אילו  היו  העבודה  למנהל  אם  גם 
מעבודתי בשבת, נראה כי החריצות שהפגנתי בימים הבאים השכיחה אותן 
ממנו, לפי שעה. השבוע השני דמה לקודמו. ידיי עבדו בחריצות אבל מוחי 

קדח כל העת ממחשבות על השבת הבאה.
בהגיע  לכן.  קודם  שבוע  כמו  בדיוק  מצב  באותו  עצמי  את  מצאתי  ושוב 
השבת התייצבתי במפעל אך ידיי לא נגעו במכונות ובעצים. הפעם הקדים 
מנהל־העבודה לעבור לידי. אינני יודע אם היה זה במקרה או שמא בכוונה־

תחילה, כדי לעקוב אחריי.
חשתי בהולם ליבי כשהתקרב אליי.

"מדוע אינך עובד", פנה אליי ללא גינונים ובנימה צוננת.
שתקתי והוא חזר על שאלתו פעם נוספת. הוספתי לשמור על שתיקה ונדמה 

היה כי סבלנותו פוקעת.
"אם לא תתחיל מיד לעבוד, תאלץ לעזוב את המקום ולחפש לך עבודה אצל 

היהודים", סינן והפנה אליי את גבו. סודי נחשף.
לא  במוחי  שהתרוצצו  הטורדות  והמחשבות  העבודה  מנהל  דברי  גם  אך 
ידיי מבטלתן. המשכתי לעמוד על מקומי בלי לעשות מאומה.  עוררו את 
חלפה שעה קלה והנה מנהל העבודה פוסע שוב לכיווני. אלא שהפעם לא 
היה לבדו. נלווה אליו מנהל המפעל בכבודו ובעצמו. רטט חלף בגבי. סיבת 

בואם הייתה ברורה לי.
עד מהרה הגיעו השניים אליי. משום־מה נדמה היה לי כי פניו של מנהל 
כלשהו.  ממקום  לי  מוכרות  המפעל 
שגם  וכמובן  בכך  בטוח  הייתי  לא 
מכירן.  אני  מהיכן  להיזכר  יכולתי  לא 
המנהל בחן אותי מכף רגל ועד ראש. 
והתלחש  לצד  ראשו  את  הפנה  הוא 
העבודה.  מנהל  עם  שניות  לכמה 

שמעתי אותם מדברים על ׂשרטוט.
פוטר  שבועות  כמה  מזה  כי  ידעתי 
אין  ומאז  מעבודתו  המפעל  ׂשרטט 
מנהל  מלאה.  בִמשרה  ׂשרטט  למפעל 
העבודה, שידע אף הוא את המלאכה, 
נאלץ לנהל את ענייני העבודה במפעל 
וגם לשמש ׂשרטט – עובדה שהקשתה 
את  שהכרתי  על־אף  מאוד.  עליו 
המלאכה על־בוריה, לא העזתי להציע את עצמי לעבודה זו שנחשבה לאחת 

הבכירות במפעל.
פתאום פנה אליי מנהל המפעל ואמר: "אם אינני טועה, אני בעצמי חתמתי 
לׂשרטטות".  בבית־הספר  לימודיך  את  כשסיימת  המקצועית  תעודתך  על 
חידת פניו המוכרות לי – נפתרה. "אכן כן", עניתי. "אם כך, התייצב במשרדי 

ביום ראשון", אמר ופנה לענייניו.

•

ביום ראשון התחלתי את עבודתי כׂשרטט של מפעל הנגרות. על־אף ההצלה 
הזמנית ותחושת הסיפוק שהסב לי הקידום הלא־צפוי, שבה בעיית השבת 

להציק לי. חששתי כי ימי אושרי יבואו לקיצם כבר בשבת הקרובה.

השבת באה. הפעם החלטתי ליטול את היוזמה לידיי. ניגשתי ללשכת מנהל 
כמו  לרגע  בשבת".  עובד  "איני   – וצלול  ברור  בקול  לו  והודעתי  המפעל 
נעתקו המילים מפיו וחיוורון קל הציף את פניו. ניכר היה עליו שהוא חושב 
במהירות ובורר את מילותיו. לבסוף לא אמר מילה, רק הניד בראשו לאות 
השלמה. הוספתי לשמש ׂשרטט המפעל עוד זמן רב, כאשר מאותה שבת 

והלאה רגליי כלל לא דרכו בשטח המפעל.

בהזדמנות כלשהי פנה אליי מנהל המפעל ובנימה של גילוי־לב אמר: "דע 
לך כי מעולם לא ניצחני אדם בוויכוח או במאבק כלשהו. אתה היית הראשון 
שהצליח להכניעני". הוא נאנח קלות בהבליעו חיוך קטן ואמר: "יהודי אחד 

קטן וצעיר, ניצח אותי". ואני ידעתי כי לא אני ניצחתיו – אלא השבת.

סופר על־ידי ר' רפאל בן־זכרי

הפעם החלטתי ליטול את היוזמה 
לידיי. ניגשתי ללשכת מנהל 

המפעל והודעתי לו בקול ברור 
וצלול – "איני עובד בשבת". לרגע 
כמו נעתקו המילים מפיו וחיוורון 

קל הציף את פניו

שמור את יום השבת )ה, יב(
על־דרך  והמתן,  ַצפה  מלשון  "ָשמור"   – לקדשו"  השבת  יום  את  "ָשמור 
"ואביו שמר את הדבר" שפירושו, "היה ממתין ומצפה מתי יבוא". ולימדתנו 
לבואה,  ויַצפה  השבת  לקדושת  האדם  יתגעגע  השבוע  ימי  שכל  התורה 
הימים  את  סופר  שהוא  עד  וחשוב  יקר  לאורח  ומצפה  הממתין  כאדם 

והשעות לבואו. )רבי יעקב־משה חרל"פ(

זלמן רודרמן
להתרגש, להחכים, ליהנות.

ספרי איכות לכל המשפחה
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
0 3 - 9 6 0 0 7 7 0  : ת י ש א ר ה  צ פ ה



הרב יעקב אריאל שליט”א הרב הראשי לרמת גן 
הרב זלמן מלמד שליט”א ראש ישיבת בית אל 

הרב מרדכי גרינברג שליט”א ראש ישיבת כרם ביבנה 
הרב יעקב שפירא שליט”א ראש ישיבת מרכז הרב 

הרב חיים סבתו שליט”א מראשי ישיבת מעלה אדומים 
הרב יגאל לרר שליט״א- אב״ד פתח תקווה

הרב רא"ם כהן שליט״א - ראש ישיבת עתניאל

החיבורים שיעלו לשלב הגמר ייבדקו
ע״י חברי ועדת השיפוט הרבנים הגאונים שליט"א:

*5 7 5 3 2 ) ה ב י ת כ *( : ם י ט ר פ ל

31.10.17 מועד אחרון לשליחת החיבורים: י״א חשוון תשע״ח 
9134001 34063 ירושלים מיקוד  כתובת למשלוח ת.ד. 

על החיבור לעסוק בסוגיות הנוגעות לירושלים,כמו קדושת העיר,
מצוות המיוחדות לירושלים, מנהגי ירושלים, הלכות המיוחדות לה וכד׳

מפעל הפיס שמח להכריז על

לרגל 50 שנה לאיחוד העיר

בנושא ירושליםתחרות חיבורים תורניים    
פרס שני - ₪20,000

פרס שלישי - ₪15,000

פרס רביעי - ₪10,000

פרס חמישי - ₪5,000

₪
 25,000
ע״ש השר אורי אורבך ז״ל

פרס ראשון 
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בשיתוף

7 זוכים נוספים יזכו בכרטיספר בשווי ₪1,000



הרב חיים שלום דייטש

חשבון  עושים  איך 
כלל  בדרך  נכון?   נפש 
נפש  חשבון  שבשעת  חושבים 
העבירות,  כל  את  למנות  צריך 
החטאים והמעשים הלא־טובים 
עליהם  ולחזור  היום,  שעשינו 
לספר  רוצה  אני  אבל  בתשובה. 
לכם על חסיד אחד שהיה עושה 

משהו אחר לגמרי.

אצל החסידים, הזמן של קריאת 
של  זמן  הוא  המיטה  על  שמע 
הזה  נפש. האיש  חשבון 
המיטה  על  התיישב 
את  בשקט  ואמר 
של  הראשונות  המילים 
מיוחד:  בניגון  בתניא  ב'  פרק 
היא  בישראל  השנית  "הנפש 
חלק אלו־ה ממעל ממש". והיה 
האלה.  במילים  מתבונן  חושב, 
זה  במה  שלהן,  השורש  מה 
כמה  אחרי  בחיים?  מתבטא 
"הנפש  שוב:  אומר  היה  דקות 
השנית בישראל היא חלק אלו־ה 
חושב.  ושוב  ממש".  ממעל 
השנית  "הנפש  פעם,  עוד  ואז 
ועוד  פעם  עוד  בישראל..." 
זה  על  חושב  פעם  וכל  פעם, 
עמוק יותר ועמוק יותר. בסופו 
"אז  צעק:  הוא  דבר  של 
בבכי  פרץ  זה?!",  איפה 

ונרדם.
זה שונה לגמרי מכל חשבון נפש 
במקום  נכון?  מכירים,  שאנחנו 
ובחטאים,  בחסרונות  להעמיק 
של  במשמעות  התבונן  הוא 
בו,  שיש  ממעל  אלו־ה  חלק 
היא הנשמה. אולי היו לו הרבה 
בכלל,  יודע.  לא  אני  חטאים, 
לא  אנחנו  חטאים  המילה  את 
התורה, חטא  לפי  נכון.  מבינים 
חוטא,  וכשאדם  חיסרון.  הוא 
היה  יכול  שהוא  הדבר  פירוש 

זה הוא מחטיא, מחסיר, מחמיץ את המקום שבו  להגיע למשהו ובמקום 
הוא אמור להיות.

אחד  אדם  אין  יחטא".  ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  אדם  "כי 
בארץ שהגיע לשלמות שלו. אבל לא לעשות מה שצריך כדי למצות את 
מאשר  גרוע  יותר  הרבה  הוא  החוסר  מחטא.  גרוע  יותר  זה  שלך,  הדרגה 
לאדם  אם  אבל  ומתרפאים.  תרופה  לוקחים   - מחלה  יש  אם  מחלה.  איזו 
אותו  בזה.  לטפל  קשה  שלו.  החיים  בבסיס  בעיה  לו  יש   - תיאבון  חסר 
דבר גם ברוחניות – לאדם שעושה מעשים שליליים יש תקנה, כי דברים 
לו  חסרה  אם  אבל  עליה.  להתגבר  שאפשר  פרטית  בעיה  הם  שליליים 
יותר חמור, לזה אין תרופה פשוטה.  התעוררות, שמחה – זה כבר הרבה 

שהיא  מה  את  עושה  לא  שהיא  מרגישה  הנשמה  אם 
אמורה לעשות, אלה ייסורים גדולים מאוד. המצב הזה לא 
קורה בגלל שהיא לא יכולה לעשות אלא בגלל שמגבילים אותה, כמו אדם 
'בעל  לא  ללכת. אתה  ומתי  לאכול  מתי  לקום,  מתי  לו  במאסר שאומרים 
הבית' על עצמך אלא נמצא בידיים של מישהו אחר. זה העונש הכי גדול, 
אדם  לכלוא  עונש מאסר. אפשר  בכלל  מוזכר  לא  בתורה  זה  בגלל  ואולי 
עד שיחליטו מה העונש שמגיע לו, אבל מאסר אין. הרבי אומר שזה בגלל 

"אשר  הזה  העולם  על  שכתוב 
הקדוש  לעשות",   – אלוקים  ברא 
כדי  האדם  את  ברא  הוא  ברוך 
אתה  פתאום  מה  לעשות, אז 
ממנו  ולוקח  בכלא  אותו  שם 
היפך  זה  לעשות?  היכולת  את 
זה  את  הבריאה. רואים  טבע 
תינוקות  אצל  ואפילו  ילדים  אצל 
צורך  מרגישים  תמיד  הם   –
לזחול,  לטפס,  משהו.  לעשות 
לרוץ. פעם הבחנתי שהזמן 
בו אנשים הכי מתעצבנים 
זה כשמחכים לאוטובוס. 
קשה לסבול המתנה ללא 
כבר  לדאבוננו  עשייה. היום 
בתחנה  תעבור  דבר.  כזה  אין 
ותראה שכולם עסוקים. לכל אחד 
אותו,  שמעסיק  אחר  מכשיר  יש 
שמחכים  הזה  היקר  הזמן  ואת 
מתעצבנים,  שלא  או  ומתעצבנים 

כבר אין.

פירושו  "לעשות"  אומרים  חז"ל 
לתקן. באדם יש שני שלבים: יש 
בלעשות,  מסתפק  שהוא  שלב 
אם  לתקן.  רוצה  שהוא  שלב  ויש 
בונה  הוא  לגו,  קטן  לילד  נותנים 
ומחריב  מכה  נותן  ובסוף  ובונה 
הכל. אחרי זה הוא מתחיל מחדש. 
אחרי  בונה,  גדול  כשילד  אבל 
שהשקיע כל כך הרבה הוא רוצה 
לשמור את זה. אם יחריבו לו הוא 
כי הוא במדרגה של  ויצעק  יבכה 
תיקון, לא רק של "לעשות". אדם 
רק  מסתפק  לא  דעת  בר  שהוא 

בלעשות, הוא רוצה לתקן.

היה  הריי"צ  כשהרבי 
במאסר הוא כתב רשימה 
על  הרבה  חשב  שהוא  זה  מהם  ואחד  שם,  לו  שקרה  מה  כל  של 
לו את המצב של  זה הזכיר  מאסר הנשמה בגוף. כשהוא היה כלוא בתא 
כמו  אבל  יותר.  עוד  זאת  להרגיש  הצליח  הוא  שם  הזה,  בעולם  הנשמה 
בסיפור על החסיד שנרדם על המיטה, בלי התבוננות לא נדע לחשוב על 
המדרגה האמיתית של הנשמה. כשאדם מתבונן באמת בנשמה שלו היא 
נהיית קרובה אליו. הוא מתחיל להרגיש אותה, ואז באמת כואב לו שהוא 
להרגיש  זה  מהמאסר  היציאה  תחילת  כי  חשוב  שלב  זה  אבל  במאסר. 

שאנחנו במאסר.

להתפלל  החסידים  של  למנהג  הסבר  שמעתי  פעם 
אם  ראשונים  מחלוקת  יש  התפילה.  קודם  חסידות  ללמוד  מאוחר כדי 
התפילה היא מדאורייתא או מדרבנן, אבל גם הרמב"ן שאומר שהיא רק 
מדאורייתא.  היא  שלו  התפילה  בצרה,  נמצא  אדם  שאם  מודה  מדרבנן 
כשלומדים לפני התפילה על גדולת הבורא, על מהות הנשמה ועל ריחוקה 
מהקדוש ברוך הוא, מתעוררת באדם הרגשה של צרה ואיזה צורך להתקרב 

אליו.

שלו.  הנשמה  מעלות  על  לשמוע  רוצה  לא  אדם  שלפעמים  היא  הבעיה 
לדעת  יכול  אתה  כישרון "שמע,  בעל  ישיבה  לבחור  כשאומרים 
ש"ס טוב, להיות גאון בתורה! למה אתה לא מנצל את 

יש לך מרץ!
נברא  אדם  כי  מאסר  עונש  בתורה  אין 
לכבות  ואסור  טבעית  פעלתנות  עם 
עצמנו  את  להלקות  במקום   >>> אותה 
את  לעצמנו  לעורר  עדיף  כישלון,  על 
התיאבון  <<<  למה אנשים לא אוהבים 
לשמוע שהם כישרון ענק ומבוזבז?  <<<  
כל  מול  שדיבר  שהרבי  לכך  לב  שם  ומי 

העולם הוא בכלל טיפוס מופנם?



ואתה  רוצה להתאמץ,  זה?", זה מאוד מעצבן אותו. הבחור לא 
עכשיו בא אליו עם עוד משימות? נכון שכל אחד נהנה כשמשבחים אותו, 

אבל לא אם המסקנה היא שהוא בעצם לא כל כך אי־איי־איי...

מצד טבע הגוף האדם הוא יסוד העפר, "מעפר באת". זה החלק הכי פעיל 
העצלות  על  אחראי  הוא  בעיות.  הרבה  הכי  גורם  שגם  הבהמית  בנפש 
והכבדות. ואם אומרים לאדם שיש לו כוחות, כדי להוציא אותם הוא יצטרך 
להילחם עם יסוד העפר שרוצה לא לעשות כלום, וזו מלחמה בעצם המהות 
אתך?",  יהיה  מה  "נו,  אותו  הבהמית. שאל  והנפש  הגוף  של 
נוח  "ומי אמר שצריך להיות אתי משהו?".  והוא עונה 
אומר  היה  האמצעי  אדמו"ר  העפר.  מיסוד  היא  העצבות  ככה. גם  לו 
שכשאדם עושה חשבון הנפש, אסור לו להתעצבן מדי כי זה מכניס אותו 

לעצבות. ומאיפה באה העצבות? מיסוד העפר.

הכבדות היא הבעיה הכי גדולה היום. בשביל להיות שמח צריך פעילות, 
יש בעיה עם  - לא צריך לעשות כלום. לאנשים  אך בשביל להיות עצוב 
זה שהם מובטלים, הרבה הולכים לטיפול כדי להיות בשמחה. הכל בא 
מהעפר, מהשותפות של הגוף והנפש הבהמית גם יחד. לכן לא נוח לאדם 
פסיבי  להיות  יוכל  לא  כבר  שהוא  אומר  זה  כי  כוחות  לו  שיש  להרגיש 

ולישון כל היום.

אצל הרבי המאמץ היה עניין 
בחורמה  נלחם  הוא  גדול, 
נגד חוסר מעש. אם אדם היה 
ולא רוקד או לא  עומד בצד 
כולם, מיד היה  משתתף עם 
מקבל ממנו מנה אחת אפיים. 
ממישהו  תובע  היה  כשהוא 
היה  אחד  ואותו  מעשים 
תירוצים,  וכותב  משתמט 
מכתבים  שולח  היה  הרבי 
לא  "למה  חריפים,  מאוד 
ובכלל,  יותר?!".  עושים 
פנה לחסידים מסוימים  הוא 
מצאנו  שלא  מיוחד  בתואר 
לפניו. אני  אחד  אף  אצל 
מהדורות  מכיר 
הקודמים תארים כמו 
'ירא  החסיד',  'הרב 
הרבי  אבל  אלוקים', 
החסיד  'הרב  הוסיף: 
ובעל מרץ'. הכינוי 'בעל 
גדולה,  מחמאה  זו  מרץ' 
על  הטיל  הוא  כלל  ובדרך 
ועוד  עוד  כאלה  אנשים 
שאמרו  הרבה  היו  משימות. 
עליהם  מטיל  היה  שאילולא 
רק  היו  הם  שליחויות, 
יושבים ולומדים כל היום כי 

זה היה הטבע שלהם.

הטבע  שמצד  אמר  הרבי 
מעדיף  היה  הוא  גם  שלו 
וללמוד כל היום. כך  לשבת 
היה בצעירותו. אבל כשהוא 
השתנה.  הכל  רבי,  נהיה 
היה  עשה  שהוא  מה  כל 
הטיל  שהריי"צ  בגלל  רק 
היה  פבזנר  הרב  פעם  עליו! 
כלשהו,  בכינוס  לדבר  צריך 
וביחידות עם הרבי הוא אמר 
כי  לזה  מתאים  לא  שהוא 
אמר  מופנם. הרבי  הוא 
מופנם!  אני  "גם  לו: 
פעם  כל  היום  עד 
לדבר  צריך  שאני 
ברבים,  בהתוועדות 
על  לעבוד  צריך  אני 
היום  עד  מחדש.  זה 
לזה".  התרגלתי  לא 
הרבה  שהרבי  העובדה 
במאמרים,  בהתוועדויות, 
בדרך  היה  הכל   - בפגישות 

הוא  שאם  הוא  הפלא  טבעי.  באופן  לו  בא  זה  כי  לא  במאמץ,  עבודה, 
לא היה מספר זאת על עצמו, לא היינו יכולים לדעת. רק כשמשווים את 
ההתנהגות שלו בתור רבי לאופי שלו לפני כן, בשנים הראשונות, רואים 

עד כמה הוא היה מופנם.

אחד המשפטים החזקים שלו היה "כל יהודי הוא בטבע 
זריז". אם אתה רואה עצלות, סימן שזה היצר הרע. הוא העצלן, לא הנפש 
האלוקית שלך. והוא מפתה אותך שגם אתה עצלן... יש יצר הרע שמפתה 
אותך לעשות דברים שליליים, יש יצר הרע שרוצה שלא תעשה דברים כדי 

שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה.

ההיפך מהכבדות והעצלות הוא הרוחניות. רוח היא גם היפך יסוד העפר. 
הרוח היא כל הזמן בתזוזה, וזה גם החיסרון שלה, שהיא לא יציבה. כיוון 
שהעניין של יהודי זה הרוחניות, החלק היהודי שבו הוא זריז. המלחמה 
היא להגביר את הטבע האמיתי שלנו אל מול הנפש הבהמית. ומי שמרגיש 
שהוא לא ממצה את הנפש האלוקית שלו, עליו הכאב הכי גדול – כי יהודי 

בטבעו הוא זריז.

לחיים לחיים!

חמישירביעישלישישניראשון

ארוחת צהרים
שיחות אישיות עם צוות המדרשה

15:00-15:15 'משהו ממני' פתיחת לומדות

16:15 - 15:15
בניין אמונה

הרב יונתן נמדר

15:15-16:15
מהפסוק עד 

לפסק
הליכות חיים

הרב דובי שטרן

15:15-16:15
'דיבור כחיבור'
תורת הדיאלוג

שרה ויסמן

15:45-19:00
התנדבות 

ב"נווה מיכאל"

15:15-16:15
'תורה של הזמן'

עבודת ה' 
לימי אלול

אלירז פוגל

16:30-17:30
'ציר הזמן'

תורה מדור לדור 
הדסה בן ארי

16:30-17:30
סוגיות בגמרא 
הרב נדב מיטב

16:30-17:30
'עולם המדרש'

לימוד תורה דרך 
סיפור חיים של 

התנאים
צילה בלוך

16:30-17:30
'סדר נשים'

הגות והלכה 
בעולמן של 

נשים
הדסה בן ארי 
ולימור שלמון

16:30-17:00
פרשת שבוע 
לימוד מונחה 

ושיעור
לימור שלמון

17:45-19:00
"עצמיות"
סוגיות 

בעבודת ה' 
לימור שלמון

17:45-19:00
מסכת אבות
תהילה פולק

17:45-19:00
סדנת תפילה

17:45-19:00
סדנת גוף ונפש

שרית 
קלכהחיים

17:45-19:00
קורס אנגלית

ארוחת ערב
שיחות אישיות עם צוות המדרשה

20:15-21:15
סוגיות אמוניות 

קיומיות
הרב אבישי 

מזרחי

20:15-21:15
שיעור מוסיקה

20:15-21:15
מסע ברוח מסע 

יהודית
ד"ר נעמה שלם

20:15-21:15
יוגה נשית
נעמי שפיר

*מגורים ללומדות 3-5 ימי לימוד בשבוע * חוגי ערב בעלות 25 ₪ למפגש 
* ייתכנו שינויים **מותנה במספר נרשמות



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

לפעמים קשה לי להיות 
נציגה של ה' בסביבה 

חילונית... אני צריכה לייצג את 
התורה כל הזמן שלא יהיה חילול ה' וזה 

מעייף. איך להתנהג רגיל?
ההתנהגות  בין  פער  שיש  נשמע  דברייך  פי  על 
הרגילה שלך לבין הייצוגיות. אני מציע לבדוק עד 
כמה הייצוגיות נכונה ומקדשת את ה', כי לעיתים 
דווקא התנהגות מלאכותית עלולה להיות עקומה 
ומוזרה. מאידך, כמובן שיש דברים שההרגל שלנו 
שלנו  הטבעית  ההתנהגות  בהם.  להשתנות  צריך 
צריכה עידון ותיקון, ויכול להיות שדווקא הלחץ 

החיצוני יכול לעזור לנו לתקן את הנצרך. 

ואחרי הכל, אנו צריכים ללמוד להפריד בין האור, 
תורתנו  דרך  שמופיעים  האלוקיים  והטוב  האמת 
הקדושה לבין הדמות שלנו, על כל מורכבותה - 
חולשותיה וחסרונותיה, וגם מעלותיה ויתרונותיה. 

כי לעולם לא נגיע לשלמות האלוקית.

איך יודעים אם משהו שקורה לי זו 
מניעה משמיים או דבר שצריך 

להתגבר עליו בכוח?
פנים.  הסתרת  בו  יש  'העלם',  מלשון  עולם  ראשית, 
הציפייה שתמיד נדע את רצון ה' מאתנו ידיעה ודאית, 
ולעיוותים  לתסכול  שגורמת  נכונה,  לא  ציפייה  היא 
פנים  בהסתר  נמצאים  אנחנו  ובהתנהגות.  בחשיבה 
מאוד  מבקשים  כשאנחנו  גם  ההסתר  מן  וכחלק 
לעשות רצונו יתברך, פעמים רבות איננו יודעים את 

הדרך, בבחינת "מי עיוור כי אם עבדי". 

אף על פי כן עלינו לעשות כל שבידינו כדי לעשות 
את הטוב ביותר. הדרכה ששמעתי על שאלה זו היא 
משקלה,  בכל  המניעה  את  בראשנו  לצייר  שצריך 
של  התוצאה  ואת  עליה  להתגבר  כדי  המאבק  את 
נראה  התוצאה  על  כשמתבוננים  אם  ההתגברות. 
שכל זה היה כדאי כדי להגיע אליה, סימן שיש טעם 
ולהילחם. אבל אם אחרי  ונכון להיאבק בה  למאמץ 
כל המאמץ נראה לנו שהתוצאה לא שווה את הדרך, 

כנראה שלא בזה חפץ ה'.

אני רוצה להתחבר בחופש לארץ ישראל דרך 
הרגליים, אבל מצד שני רוב המקומות 

לא תמיד כל כך צנועים. מה לעשות?
אכן זוהי בעיה קשה מאוד. אחת הדרכים האפשריות היא 
לקום מוקדם בבוקר ולהגיע לאותם מקומות לפני שאר 
שמוכרים  במקומות  לטייל  היום  ובמהלך  המטיילים, 
הביתה  לשוב  או  צניעות  בעיות  בהם  שאין  ככאלה 
הנאה  של  אחרות  ובדרכים  בקריאה  בלימוד,  ולעסוק 

במקום בו אנו נופשים.

המחיר שאדם משלם כדי לשמור את המצוות, לשמור על 
טהרתו, להיות דבוק בה' ולא לתור אחרי פיתויי העולם 
הזה הוא בעצמו מעצים ומגדיל את ערך המצווה, כמו 
שאמרו רבותינו, "לפום צערא אגרא". ועוד אמרו: "אחד 
שאין  רק  לא  ולכן  בצער".  שלא  ממאה  ]עדיף[  בצער 
אלא  מחיר,  מאתנו  גובה  שהצניעות  כך  על  להצטער 
שיש לשמוח בזה שמחה עצומה, מפני שדווקא על ידי 
המחיר שאנו משלמים, אנו מגלים את עומק הרצון שלנו 
ולעשות  בה'  דבוקים  להיות  התשוקה  ועומק  במצוות 

רצונו יתברך.

מדרשת שילוב 
למשלבות שרות לאומי או עבודה

  לימוד רב פנים
מפגש עם חלקי התורה:

תנ"ך, משנה, גמרא, מחשבה ופנמיות
לצד סדנאות מודעות ונפש

  התפתחות אישית
בניין אמוני יסודי לצד התפתחות בתחומי דעת:

אנגלית, כתיבה יוצרת, מוסיקה ועוד.

  נפש בריאה
תנאי פנמיה מלאים בסביבה כפרית הכוללים תפריט 

בריא, חודר כושר וחוג יוגה

התוכנית כוללת:
5 ימי לימוד

5 שבתות
קשר אישי עם צוות המדרשה

פעילות חברתית עניפה
תנאי מגורים מלאים
הכוללים א. צהרים

עלות התוכנית:
6000 ₪ לשנה

תורה
 שתשאר
איתך.

לפרטים והרשמה שחר: 052-6288540 חפשו אותנו בפייסבוק "מדרשת בארי"

 

 
 

       
      

       

 
          

      

 
 

 





 

הרשם לאחד ממסלולי ההכשרה

www.halacha-to-m.co.il 
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 מדרשה חדשה
נפתחת בפרדס חנה!


