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דמעות חמות 
בצילום הטבע 
הקדוש של ארץ 
ישראל

מה חטאו העצים? 
ללא צו בית משפט מערכת הבטחון מבקשת 

לעקור את עמלם של חקלאי עמונה. 
שבוע וקצת אחרי הגירוש המחפיר, 

ישבנו לשיחה כאובה עם החקלאים הגולים.

עשרים סנטימטר ושתי שניות / שבתאילנד 

"כשאני רואה 
תות, אני רואה פרי 
מתוק, אדום, יפהפה... 
כשאתה רואה תות, אתה 
רואה חמישה לאווים".
 חנן בן ארי בטור
לט"ו בשבט 

במקום לשרוד - 
אפשר לעוף קדימה! 
הרצאת זוגיות 
שתשנה לכם את 
 החיים )חלק ראשון(
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משה שילת

בשיא הלחץ, כשהים מקדימה והמצרים מאחור, 
אחת  כת  כתות.  לארבע  ישראל  עם  נחלקו 
המונית...(,  )התאבדות  לים"  "ניפול  אומרת: 
)חוזרים  למצרים"  "נשוב  אומרת:  אחת  כת 
להיות עבדים!(, כת אחת אומרת: "נעשה איתם 
כנגדן"  "נצווח  אומרת:  אחת  וכת  מלחמה" 

)נתפלל לה' שיושיע אותנו(. 

ואומר למשה  הקב"ה לא מקבל אף דעה מאלו 
בני  אל  "דבר  כולם:  כנגד  אחת  אמירה  רבנו 
הספקולציות,  עם  מספיק  ויסעו!"  ישראל 

ממשיכים לכיוון הר סיני, קדימה לתוך הים! 

שלפני,  הפסוקים  את  המכילתא  מפרשת  וכך 
בהם דיבר משה כנגד ארבע הכתות: "התייצבו 
כי אשר  לים[...  ליפול  ]לא  ה'  ישועת  את  וראו 
ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד 
עד עולם ]לא לחזור למצרים[. ה' ילחם לכם ]לא 

להילחם[ ואתם תחרישון ]לא להתפלל[". 

הכתות  ארבע  בטעויות  מעמיק  מלובביץ'  הרבי 
ובמסקנה עבורנו ממאורע זה.

לא ליפול לים
מצרים הם בעצם המיצרים והמפריעים לעבודת 
במצרים  הקשה  בגלות  הזדכך  ישראל  עם  ה'. 
ויוצא סוף־סוף ממנה, על־מנת לקבל את התורה 
אז  דווקא  ולקדשו.  העולם  את  להפוך  וללכת 

מצרים שוב מאיימת.

משמעות  אבל  מהר,  התייאשה  הראשונה  הכת 

התאבדות  בשטחיות  שנראה  כפי  אינה  הייאוש 
היא  לים"  ב"ניפול  הפנימית  כוונתם  אלא  ח"ו, 
לים של קדושה! הם טענו שאת העולם כבר אין 
מהם,  שיצאנו  אחרי  גם  המצרים,  לתקן;  סיכוי 
ממשיכים לרדוף אחרינו ועדיף לברוח מהם אל 
לנו חיים של  נחיה  ולהסתגר בתוכו...  תוך הים 

קדושה, היא תכסה אותנו מכל עבר, ודי בכך. 

אבל לא לשם כך יצאנו ממצרים! 

לא לחזור למצרים
לכיוון  וטועה  היא  גם  מיואשת  השנייה  הכת 
- אין סיכוי לתקן את העולם, אז  השני וההפוך 
ה'  את  לעבוד  נמשיך  למצרים!  נחזור  קדימה: 
בשקט תחת עול מצרים, זה מה יש. מצרים היא 
לא בעיה שלנו, זו בריאה של ה'... עולם כמנהגו 
ינהג, ואנחנו תחת עולו של העולם הזה נקבל גם 

את עול מלכות שמים...

שתי הכתות הראשונות הפוכות אחת מהשנייה, 
מיואשות  - שתיהן  דומות מאוד  הן  בעצם  אבל 

מהסיכוי לתקן את העולם.

לא להילחם 
טוב:  יותר  הרבה  כבר  נשמעת  השלישית  הכת 

נילחם נגדם! הקדושה תנצח את הטומאה!

וגם אותה דוחה ה' - לא עכשיו! 

ללא  קדושה'  של  ל'מלחמות  נגררים  לפעמים 

צורך ואז מאבדים אנרגיה וזמן, ובנוסף - תמיד 
גם הצד המנצח  כי במלחמה,  מפסידים משהו; 
אבל  ברירה,  כשאין  עושים  מלחמה  מפסיד.   -
לא מבקש מלחמות אלא להתעלם  כאן הקב"ה 
כאשר  התורה.  לקבלת  ולהתקדם  מהבעיה 
את  להאיר  לקראת  התקדמות  היא  העבודה 
עם  לא  אפילו   - למלחמות  זמן  אין  אז  העולם, 

מצרים. לכל עת וזמן.

לא להתפלל 
הכת הרביעית נשמעת לכאורה מאוד הגיונית. יש 
מצוקה ולא ברור מה לעשות, ובשביל לא לטעות 
יש לעצור ולהתפלל אל ה' שינחה אותנו! מה רע 
בזה? למה המדרש מדגיש שגם זה לא מצא חן 

בעיני ה' )"אתם תחרישון!"(? 

אין  מצרים  יציאת  שבאמצע  היא,  התשובה 
מקום לעצור ולהתפלל תפילות המוניות. עכשיו 
תתקדם, שא תפילה חרישית אבל תעבוד בכוחות 
ממצרים  אותנו  מוציא  הקב"ה  ותנוע.  עצמך 
ללכת ולקבל את התורה, עלינו 'לא לראות שום 

דבר ממטר' ולא להתבלבל מכלום. 

לים  )ניפול  הראשונות  הכתות  ששתי  כשם 
דומות  גם  אבל  הפוכות  הן  למצרים(  נשוב  או 
בייאוש שלהן, כך שתי הכתות האחרונות )נילחם 
שהן  בכך  דומות  אבל  הפוכות  הן  נתפלל(  או 

מתחכמות ומצטדקות לא בזמן הנכון! 

כשה' מבקש לעשות - אל תתפלל, תעשה!

 לקרוע את הים

התמחות בשיטה ייחודית
בבעיות מעיים 

בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

-שנים של מקצועיות ונסיון-

 מרפאה ראשית גבעת שאול 02-9919109

במרכז הירושלמי לבריאות טבעית
נאבחן אבחון מקיף ושורשי הכולל בדיקות דם, אבחון מרפואה סינית, אבחון גלגל 
העין, בדיקת רגישות למזון ועוד...
על מנת לאבחן את שורש הבעיה ולטפל בה בצורה המהירה והאיכותית ביותר.

 למה אני לא יורד במשקל
כשאני בקושי אוכל?

הצטברות של רעלים בגוף גורמות למחלות רבות והשמנה
ע"י כך שהם מאיטים את רמת חילוף החומרים בגוף.

הם מעיקים על מערכת העצבים ומקשים על הגוף
לתפקד באופן תקין וחיוני, שלא נדבר על העבודה הקשה

שהם גורמים במערכת החיסון.
אנחנו לא שיטת דיאטה!

אנחנו מאבחנים מהיכן נובעת ההשמנה והיכן בדיוק נמצאים הרעלים
לאחר בדיקה מדוייקת ומציאת חומרי ניקוי מותאמים לגוף שלכם.

עשרות רבות של אנשים מצאו פתרון לבעיות ההשמנה
כולם מתועדים ומספרים את סיפורם האישי!

מחלות כלי דם ולב נשימה כבדה תאווה למתוקים עייפותכולסטרולכבדות

מרפאה ראשית: מסילת ישרים 7 )ע"י רחוב בצלאל( ירושלים 02-9919109



חינוך צומח
הרב בניום רוזנצוויג

רמת  ההסדר  בישיבת  ר"מ 
השרון

הקבלת האדם לעץ השדה 
לקחים  בחובה  טומנת 
החינוך.  בשדה  רבים 
החינוך קרוי בלשון התנ"ך "אמנה", כמצוין 
וכך  הדסה",  את  אומן  מרדכי "ויהי  לגבי 
מכונה גם סדר זרעים העוסק בדיני הצומח. 
החינוך  מלאכת  שבין  לקשר  רמז  בכך  יש 

למלאכת גידול של צמחים: 
כמו שמגדל צמחים אינו עסוק באדריכלות 
ובניין של הצומח, אלא בהנבטה של המצוי 
שלו,  ובגידול  הצמח  של  הראשוני  בגרעין 
כך על המחנך לזכור שתפקידו הנו לחשוף 
של  הפנימי  בגרעין  קיים  שכבר  מה  את 
לדבר  אין  שלו.  וניווט  ובפיתוח  החניך 
האישיות,  בניין  של  בסגנון  החינוך  אודות 
כייצור  החינוך  תפקיד  את  בכך  ולדמות 
תפקיד  וכללים.  ערכים  של  יציבה  מסגרת 
לחשוף בנפשו  החינוך האמיתי הנו בעיקר 

של החניך את כל האור והטוב הצפון בה.

הזו,  להסתכלות  שישנה  אחרת  השלכה 
כמו  צמחים  השלבים. בגידול  תורת  הנה 
ועם  מזיקים  עם  התמודדות  ישנה  בחינוך, 
המגדל  עבודת  את  להתאים  יש  קליפות. 
לנקש  יש  הצמח. מזיקים  נמצא  בו  לשלב 
לא  אך  מראשיתו,  כבר  מהגידול  ולהפריד 
הקליפות  בסילוק  לעסוק  הדעת  על  יעלה 
תוך כדי הגידול. הקליפות משמשות אז מגן 
הצמיחה  את  מאפשרות  הן  ודווקא  לפרי, 

המיטבית. 

הראשוני  בחלק  שלבים.  ישנם  בחינוך  גם 
של הגידול יש להרחיק מזיקים אך אין מקום 
לשלול 'קליפות'. יש תכונות נפש שגדלות 
מכוונות  אינן  כאשר  דווקא  בבריאות 
חלקים  גם  אלא  בלבד,  העיקר  להצמחת 
שוליים ומשניים. לדוגמה, אין מקום לעקר 
למשחק  ילדים  של  משיכתם  את 
ושובבות. היא נדרשת לגדילתם 
התמודדות  הבריאה. 
הללו  'הקליפות'  עם 
לשלבים  מתאימה 
תנו  יותר.  מאוחרים 
אל  לגדול,  לפירות 
תקלפו אותם מוקדם 

מדי.

עוד נפרח
הרב משה בצלאל וינברג 
ראש ישיבת "אבני נזר - סוכטשוב"

"שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא 
באילנות,  השרף  ועלה  רביעה,  זמן 

ונמצאו הפירות חונטין מעתה" )רש"י, ראש השנה דף יד(.

"כימי העץ ימי עמי" אומר הנביא )ישעיהו סה(. ראו נא את 
העץ בימי החורף, עליו התעופפו לכל עבר בשלל צבעים, 
לחלוטין,  ערומים  ענפיו  ומתבלים.  כמושים  יבשים 
נראים כיבשים, צבעם כפני מת. הגזע חרב, מראהו ללא 
תקווה, ללא לחות וחיות. המביט בעיני בשר חושב שאין 
כל תקווה לאילן, אין סיכוי לעץ, הגזע החשוף, הערום, 
היבש והחרב לא ישוב לפרוח ולא יוציא פירות. לרואה 

נדמה, כי במגע יד קל ייעקר העץ על גזעו ושרשיו.

אך המנהג עולמו בחסד, בשיא תוקפו של הקור, באמצע 
חודש שבט, מחדש את השרף שבאילן. השרף המוביל 
עלים,  לבלוב  של  מחודשת  לפריחה  לחנטה,  העץ  את 
אינו  השרף  של  כוחו  פירות.  ולתנובת  פרחים  להנצת 
ניכר למראה העין, אך תוסס וסוער  נראה מבחוץ, אינו 
מבפנים, מעורר את העץ מתרדמת החורף, ומפעיל את 

מערכת הצמיחה.

"ימי עמי" – עם ישראל בגלותו הארוכה כאלפיים שנה, 
שהעלים  תקופות  יש  הגלות  ובימי  גולה.  אחר  גולה 
יבשים  עבר,  לכל  ומתעופפים  מהענפים  נתלשים 
וכמושים ובעיקר תלושים. יש זמנים שהענפים עומדים 
ערומים, יבשים וחיורים כסיד הכבשן. ויש שנים שהגזע 
ולחלוחית.  חיות  ללא  תקנה,  ללא  נראה  חרב,  עצמו 
המביט בעיני בשר עלול לחשוב כי אין תקווה לגזע העם 
הנבחר, אין סיכוי לעץ, עם זה לא ישוב ויפרח, לא יניץ 
פרחים, לא יוציא פירות. זרים אומרים אין תוחלת ותקוה.

עמי". באמצע  ימי  העץ  "כימי  הנביא:  אומר  כך  ועל 
בגשם  הקור,  החושך, במירב  בשיא  החורפית,  הגלות 
בשלג ובבוץ, בעת על עמך יערימו ראש, ובמגע יד ינסו 
גם ראו את האילן  נא  - ראו  לעקור את האילן ושרשיו 
בחודש שבט, את השרף הפנימי החבוי בגזע המתגלה 
בחודש זה, השרף המחיה את העץ. כך הוא גם השרף 
שבעם ישראל, שרף זה הוא 'הפינטאלע איד', הנקודה 
שלעתים  נקודה  ויהודי,  יהודי  בכל  הבוערת  הפנימית 
זה  ושלג. שרף  כפור  טונות של  בהררי  ומכוסה  חבויה 

הוא ההבטחה ש"בנים אתם לה' אלוקיכם", ש"בין 
כך ובין כך קרויים בנים". שרף זה הוא המחיה את 

עם ישראל, הוא הנותן לו כוח וחיות להתעורר 
בבוא היום.

ועוד יבוא היום הגדול, זה היום קיוינו לו, 
את  העלים,  לבלוב  את  בשר  בעיני  ונראה 

עם  של  הפירות  תנובת  ואת  הפרחים  הנצת 
ישראל לתפארת. אמן כן יהי רצון.

עץ הפוך ראיתי
הרב ניר מנוסי

בית הספר לתורת הנפש
ממלכת החי קרובה אלינו הרבה 
ולפי  הצומח,  מממלכת  יותר 
ישנה  אך  ממנה.  חלק  אנו  המדע 
שבה  אחת  משמעותית  בחינה 
הצמח יותר דומה לאדם מאשר החיה: בעוד בעלי 
 – שוחים  או  זוחלים  ארבע,  על  הולכים  החיים 
במילים אחרות, חיים במאוזן – הצמחים זקופים 

ואנכיים, הולכים וגובהים מעלה, בדיוק כמונו.

לא בכדי אנו יצורים החיים לפי "סולמות ערכים" 
תרבות  בין  המבחינים  הצלחה",  ו"סולמות 
החוששים "להידרדר"  ל"גבוהה",  "נמוכה" 
ושואפים "להתעלות". איכויות אלו אינן קיימות 
בצמח כמוןב, אך היותו זקוף מהווה מעין שיקוף 
ובנחישות  השדה, שבסבלנות  עץ  שלהן.  ארצי 
מיתמר אל־על ופורש ענפיו לצדדים, ממחיש את 

ממד הצמיחה שבאדם.

לכאורה, העצים ואנחנו צומחים מלמטה למעלה 
ניזונים מהארץ ומתרוממים אל עבר השמיים.   –
אך מדרש נודע אומר כי "אין לך כל עשב ועשב 
שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו 'גדל'" 
)בראשית רבה י, ו(: יש גם צד לפיו ראשית הצמיחה 

לנו  הקורא  שלנו  הרוחני  למעלה, בייעוד  היא 
ומושך אותנו אליו.

הדרך הנכונה לחשוב על הנשמה היא דווקא כעל 
וענפיו משתלשלים  עץ הפוך, ששורשיו בשמים 
נשמתנו,  שורש  נמצא  מהכל  למעלה  הארץ:  אל 
הבריאה  'אדמת'  מהקב"ה,  חיותו  את  היונק 
נ.ז.ל.(  )משורש  המזל  כמו  הוא  השורש  כולה. 
וקורא  מלמעלה  השראה  טיפות  לתוכנו  המזרים 
האישיות  גזע  לנו לגדול. מתוך השורשים צומח 
שלנו, שמשנה לשנה רוכש מעגלי תבונה הולכים 
ענפים –  ומתרחבים. מהגזע אנו שולחים לעולם 
יוצאים מעצמנו, לומדים, יוצרים מגע עם אנשים 
נוחתת  לבסוף  יכולותינו.  את  מפתחים  אחרים, 
ומצמיחה  המציאות  קרקע  על  לגמרי  נשמתנו 
ומעשים  חסד  חכמה,  של  תרומות   – פירות  לה 
טובים שאנו מעניקים לעולם, ושיטעו בו את זרעי 

נשמתנו. 

 האדם
עץ 

השדה

בכלי אימון לזוגיות
השתלמות

סרקו את הקוד

חייגו
050-5990080 רוצים אהבה בוערת 

מאמנים, מטפלים, רבנים, מחנכים 
וכל מי שרוצה ללמוד לאהוב

office@meamniml.co.il 

100% אחריות
לא בשבילכם? כספכם יוחזר!

ישיבה נפרדת

שלושה מפגשים עמוסים בכלים ומתודות

בין השעות 18.00-22.00

בגבעת שמואל 
ישיבה תיכונית 

19.2 כג שבט
26.2 ל' שבט

5.3 ז' אדר

בבני נצרים 

8.5 י"ב אייר  
15.5 י"ט אייר 
22.5 כ"ו אייר 

בירושלים 
בבית הארחה בית וגן

14.2 י"ח שבט
21.2 כ"ה שבט

28.2 ב' אדר

אל תפספסו!
מתחילים השבוע! משדרגים את ארגז הכלים

רשימת  תרגיל  הסכמות   אי  איזון   הזוגית   בעבודה  יסוד  עקרונות 

ההפתעות  חידוש הרומנטיקה  החוזה הזוגי  החזון הזוגי  מיומנויות 

זוגי  תרגיל מעַבר הגשר, תרגיל הדימוי הרומנטי   התקשורת לדו-שיח 

מתלונה  בקשות   לבקשת  כלים  להתקרבות   ככלי  סליחה  בקשת   

ועוד זוגית    לעבודה  קלפים  זוגי   באימון  יצירתיים  כלים  לבקשה  



בימים אלו אנחנו נמצאים בסדנה מיוחדת בטבע, עם קבוצה של עשרים 
וחמישה חבר'ה צעירים שיצאו לטייל אחרי הצבא ועושים עצירה של 

ארבעה ימים להתבוננות פנימית ולימוד מודעות.

בסדנה נזכרתי בסיפורו של אמיר. בערב הראשון של סדנה שהתקיימה 
לפני כמה שנים, כשישבנו ליד המדורה, הוא ביקש לספר מה הביא 

אותו להשתתף בה:

לעזה ממש  דתי. בשירותי הצבאי הגעתי  לא  מגיע מבית מאוד  "אני 
ויום אחד הודיעו לנו  אחרי הטירונות. זה היה עוד לפני ההתנתקות, 
בקשר שהייתה חדירה של שלושה מחבלים לאחד היישובים. הביטחון 
של היישוב עשו עבודה טובה והצליחו להדוף אותם, שניים מהם ברחו 
לעזה והשלישי ירד לכיוון החוף אל תוך השטח שלנו ואמרו לנו לרדת 
לכיוונו ולחסל אותו. ירדנו בנגמ"ש ולפנינו היה טנק, בשלב מסויים 
הטנק נכנס לשוחה בדרך, וכשהוא יצא הצריח פגע בכבל חשמל ויצאו 
ניצוצות. המפקד הודיע להם בקשר שהטנק כנראה התחשמל ושיעצרו, 
הטנק חסם את הדרך והמפקד אמר לנו לרדת מהנגמ"ש ולחתור למגע.

"חושך מוחלט שרר בחוף ולפתע צרור יריות פילח את השקט. המחבל 
קלט שאנחנו מתקדמים וירה שש עשרה כדורים קטלניים, ואז נהיה לו 
מעצור בנשק. החייל שהיה אתי קיבל כדור בבטן ונפצע ואני קיבלתי 
כדורים בברך שמאל ובשתי הידיים. שנינו נוטרלנו ורק המפקד נשאר 
עם  נותר  הוא  המהומה  שבכל  קלט  הוא  לירות  כשבא  אך  מתפקד, 
מחסנית ריקה. הוא הוריד את הקסדה, רץ לכיוון המחבל והכה אותו 
הוציא  המחבל  ואז  בידיים  להיאבק  התחילו  הם  הקסדה,  עם  בראש 
רימון וזרק על המפקד. המפקד זינק הצידה והרימון התגלגל עשרים 
השניות  שתי  שאלו  ומבין  פצוע  שוכב  אני  שלי,  מהראש  סנטימטר 
האחרונות שלי, ופתאום פרצה מגרוני צעקה 'שמע ישראל ה׳ אלוקינו 

ה׳ אחד!'.

אני  המחבל.  את  וחיסל  הנשק  את  לטעון  הצליח  בינתיים  "המפקד 
עברתי תהליך שיקום ארוך, אני אמנם נכה צה"ל תשעים אחוז, אבל 
השתקמתי ברוך ה' פיזית, ובתוכי כל הזמן בוערת השאלה מאיפה פרץ 
ה'שמע ישראל' העוצמתי הזה, כאשר אני לא אדם דתי ולא חונכתי על 
זה. כשראיתי בבנגקוק את הפרסום על הסדנה החלטתי שאולי אתם 

תוכלו לתת לי תשובות על זה, לכן אני כאן".

כיום אמיר נשוי ואב לכמה ילדים, ואומר "שמע ישראל" פעמיים בכל 
יום.

הרב נחמיה וילהלם, בית חב"ד בנגקוק

לכן אני כאן

"המפקד זינק הצידה והרימון התגלגל עשרים 
סנטימטר מהראש שלי, אני שוכב פצוע ומבין 
שאלו שתי השניות האחרונות שלי, ופתאום 

פרצה מגרוני צעקה"

לטעום מהאינסוף
"תורת ה' תמימה משיבת נפש" )תהלים 
זצלה"ה  טוב  שם  הבעל  בשם  ח(.  יט, 
תמימה  תמיד  היא  ה'  שתורת  שמעתי 
שום  עדיין  בה  התחילו  שלא  ושלימה, 
אדם בעולם, כי היא משיבת נפש העוסק 
שלומד  ומי  חדש.  בחיות  פעם  בכל  בה 
התחיל  לא  כאילו  בתמימות,  ה'  תורת 

עדיין – אזי היא משיבת נפש.
ויחל משה תהילים יט, ח

לגשת  יש  שבו  התדר  אל  הבעש"ט  אותנו  מנחה  הקדושים,  בדבריו 
לתורה. בדומה לשידורי רדיו, אשר רק השימוש במכשיר תקין וכיוונו 
אל התדר המדויק יאפשרו את קליטתם – כך גם בקשר שלנו לתורה 
יש צורך בכוונה מדויקת שתאפשר את החיבור מתוך שמחה וחדווה 

פנימית, ותשיב את נפשנו.

הבעש"ט מלמד שהעמידה שלנו לפני התורה היא עמידה לפני דבר 
אליה  לגשת  צריך  תורה  הרבה  למד  אדם שכבר  אפילו  תמים, שלם. 
כל פעם "כאילו לא התחיל עדיין". גישה זו נובעת מהכרה בכך שיש 
מחדש.  פעם  כל  בפנינו  להיפתח  שעתידים  שלמים  עולמות  בתורה 
עולמות שהדרך לבקוע אליהם היא העיסוק בתורה מתוך תחושה זו. 
כך מסופר על היהודי הקדוש מפשיסחה, שנקרא 'יהודי קדוש' משום 

שכל יום התחיל לעבוד את ה' כאילו שרק מהיום הוא יהודי.

לימוד מתוך השקטת ה'ישות' של האדם, והקשבה עמוקה לתורה מתוך 
הכרה בגדלותה האין סופית מביא למציאות של "מעין המתגבר", ביטוי 
שנאמר על העוסק בתורה לשמה )אבות ו, א(. התורה "ארוכה מארץ 
מידה ורחבה מני ים" )איוב יא, ט(, ולכל יהודי יש כר נרחב להעמקה 

ולגילוי בכל מרחביה – מהלומד המתחיל ועד לגדול הלמדנים.

התורה היא אמת ואין בלתה, ואמת מוחלטת זו של התורה הנה פועל 
יוצא מאמיתתו של נותן התורה. וכיוון שכך, אמת זו הנה אינסופית, 
ובכל פעם ניתן לגלות בה עומק חדש שנבנה על גבי הקומות הקודמות. 
החתירה אליה היא אינסופית, ואינה ניתנת למיצוי בחייו של בן אנוש.

את  נלמד  אם  התורה.  של  לתמימות  מתחברת  האדם  של  התמימות 
התורה מתוך ענווה כזאת יתאפשר לנו להתחיות ממנה כל פעם מחדש, 

וכך היא תהיה לנו "משיבת נפש".

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...
הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים

קרוב אליך
עד הבית

qarov.org הירשם עוד היום באתר
או שלח מסרון אל 052-4061065 

ותקבל הביתה בכל שבוע
10 גליונות של קרוב אליך

בעלות של 10 ש"ח לחודש בלבד
ללא התחייבות! חודש ראשון חינם 



אני כאן
 בזכות סבא חנניה

עליו השלום, שארז בגיל שלושים את 
כל מה שלא היה לו באפגניסטן ועלה עם 

סבתא אסתר אל ארץ לא זרועה. לא שואה 
ולא גזרות שמד, הוא עלה על ספינה בגלל 

געגוע, בגלל "ותחזינה עינינו", בגלל פירות 
יבשים.

 אלפיים שנה
של פירות יבשים. מכונות חמצן. זיכרון 

מטושטש. אלפיים שנה של גלות. יהדות 
בקופסאות שימורים. מנות קרב. ארבע אמות 

של הלכה. פוחלץ עצוב של אריה שואג 
בכאילו. לפני חודשיים יצאנו גם אנחנו 

הקטנים מגלות השכירות לגאולת המשכנתא 
בביתנו החדש בפרדס חנה. חודש לקח לנו 

לתלות תמונות ופרפרים על הקירות, לשתול 
נענע והדסים בגינה. קודם כל הארגזים 

והמיטות. וזה בסדר, גם לעם שלם לוקח 
זמן להתאושש, לנשום אוויר פסגות בלי 

פחד, להרגיש בבית.

 אני מסתובב
 ברחוב החדש שלי, 
שדרה של עצי הדר צעירים, בעיקר 

אשכוליות, ומתרגש. נזכר בבקרים שזכיתי 
להעביר עם סבא חנניה בסוף ימיו, אני מקלף 

קלמנטינות ופולח והוא שקוע בתהילים. תמיד 
היה אומר לי: "אנחנו זכינו! הם לא זכו, ואנחנו 

זכינו!". דורות שלמים שמסרו את נפשם על 
גחלת קטנה שלא תכבה, רק כדי שאנחנו נזכה 
להדליק אש גדולה שתראה מסוף העולם ועד 

סופו. תמיד חינך אותנו לחשוב גדול. כשהייתי 
בן שש עשרה שאל אותי כמה אני לוקח עבור 

נגינה בבר מצווה; "זה חינם" גער בי, "אתה 
שווה יותר".

 וזה זמן
 שעץ החיים חוזר 

להצמיח פירות יפים, ועץ הדעת הולך 
וקמל. אחרי אלפיים שנה של חיקוי וחיכוי  
לתורת אלוקים חיים אנחנו סוף סוף יכולים 

לפגוש אותו. לא רק במילים צפופות 
וספרים מתוקים, עכשיו יש לנו אוויר 

מחכים, מנגינות, תפוזים, אדמה... וכמו בכל 
תקופת ביניים וכמו בכל חילוף משמרות, לא 

הכל הולך חלק. ויש בזה משהו מפחיד, בחושך 
הזה של בין־ערביים, רגע לפני שמנורות הרחוב 

נדלקות.

אנשים דרשו דרושים וגימטריות 
על "החיים שלנו 

תותים" אבל אף אחד לא עוד נגע 
בעומק העניין. על פי תורת הסוד, מדובר 

במחלוקת שורשית על תמצית תפיסת החיים 
בעולם הזה. "כשאני רואה תות, אני רואה פרי 

מתוק, אדום, יפהפה..." אמרתי פעם לחבר 
שמרן בעוד אחד מהוויכוחים הקשים בינינו, 

"כשאתה רואה תות, אתה רואה חמישה 
לאווים".

 וזה נשמע לרגע כמו
טיעון נאור ומנצח, אילולא היה 

דמגוגי ושקרי. כי האמת שבלעדי אותו חבר 
כבר מזמן הייתי אוכל פירות רקובים, וטועם 

בלי אבחנה מכל הבא ליד. ואשרי אדם מפחד 
תמיד. וחכמים הזהרו בדבריכם. והלוואי 

והיינו קדושים ונקיים כאר"י ז"ל שתיקן את 
סדר ט"ו בשבט על מאה שישים מיני פירות 
כמניין 'עץ', בלי פירות יבשים ובלי תולעים 

ואמאיית. והלוואי וכל מעשינו יהיו לשם 
שמים, והלוואי שעם המתח הזה שאנחנו 

מתהלכים בו, ילדינו כבר ירגישו הרבה יותר 
בנוח. הלוואי כבר נהיה מאה אחוז טבעיים, ללא 

חומרים משמרים. ונאמר אמן.  

ללא חומרים משמרים
חנן בן אריאישית

סידור 
לתפילת ילדים 

גננות, גבאים והורים

סידור מרענן ומיוחד באיוריו השונים מאירי העיניים. 
20 עמודי תוכן מנוילנים בכריכה רכה. מתאים לתפילות 

ילדים בבית, בגני ילדים ובשבתות בבתי הכנסת.

עלות סידור – 12 שקלים בלבד. 

לרכישה, פרטים נוספים או תרומות
)מוכר לסעיף תרומה 46(

אנא שילחו את פרטיכם למייל:  
hanzachaeliav@gmail.com

סידור 
לתפילת ילדים 

לזכרו של רס"ן אליאב גלמן הי"ד

לפרטים נוספים וצפייה בסידור סרקו את הקוד

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

לוקחים אחריות
עוברים להרצליה

נשמח לתאם ביקור בהרצליה, אביטל: 054-3111688
בקרו באתר ובפייסבוק 'גרעין תורני הרצליה'

עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

כמו כן דרושים:
אברכים לבית המדרש

מורות ומחנכים לחמ"ד (יסודי ותיכון)
רכזת מרכז חוגים  רכזת קהילה 

משפחות דוברות צרפתית

bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד

מלגה גבוהה למתאימים!



ה
שהוקם  והשמח  התוסס  יישוב 
הטרשים,  הר  על  נפש  במסירות 
לנטול  ספורים  ימים  בתוך  הפך 
רוח חיים. הדי הקולות והמראות 
באוויר,  אינם  כבר  העקירה  מימי 
אך שרידי המאבק ניכרים בבתים 
לכה  האכזרי  הגירוש  את  שהופך  מה  ובחצרות. 
מקאברי ומבעית, הוא מראה המקום יומיים אחרי 
ותלמוד  הכנסת  בית  המשפחות,  בתי  הסערה. 
חיה  נפש  אין  במקומם.  עומדים  עודם  התורה 
בבתים, חוץ מפלוגות השוטרים שנותרו במקום, 
למשימה  לחזור  להם  שהותר  תושבים  וקומץ 

הכואבת – אריזת פיסות חייהם בארגזי קרטון. 

מתוך ארבעים משפחות עמונה שגורשו מביתן, 
ישנן עוד ארבע משפחות שעלולות לחוות עקירה 
נוספת, עקירה במלוא מובן המילה, של המשקים 
החקלאיים שטיפחו באהבה לאורך השנים. ראש 
הממשלה הצהיר כי הוא נאלץ לקיים בצער את 
פסק הדין שדרש להרוס את בתי היישוב, אולם 
את החלקות  כלל  לא  למרות שההליך המשפטי 
שר  הצהיר  עמונה,  אנשי  שטיפחו  החקלאיות 
מבקש  הוא  כי  הקודם  חמישי  ביום  הביטחון 
לעקור את הכל. מאוחר יותר הוכחשה כוונה זו, 
אך עד רדת שורות אלו לדפוס, לא ברור בדיוק 

עדיין מה יהיה עתיד החלקות. 

נחום,  ידידיה,  שאבו  מניין  להבין  בכלל  קשה 
את  מעמונה,  החקלאים  ארבעת  ומוטי,  יעקב 
הספוג  הזה,  לריאיון  שנדרשו  הנפש  תעצומות 
בלא מעט תקווה, שגם אם תתבדה לא תכהה את 
שמסביר  זה  הפנימי,  והכיוונון  האמונה  עוצמת 
בעצם מה זה בכלל אומר להיות חקלאי, ומה זה 

אומר להיות חקלאי בעמונה. 

סטירת לחי מהגפן 
הם  ילדיהם,  וששת  שפיץ  והדסה   )40( ידידיה 
לעמונה.  שהגיעו  הראשונות  מהמשפחות  אחת 
של  ובעליו  עפר  עבודות  בחברת  עובד  ידידיה 
בזמן  בהר  את  נטע  אותו  גפנים,  מאות  ובו  כרם 

שגרו במקום שבע משפחות בלבד. 

"גרנו בנקודה הדרומית ביותר ביישוב, והחלטתי 
כמעט  של  במרחק   - שלו  הצפוני  לחלק  ללכת 
קילומטר, ודווקא שם לטעת כרם של ענבי מאכל, 
מתוך תחושה ברורה שכדי להיות באמת נטועים 
במקום, צריך להתחבר גם לאדמה. זה היה ערב 
כזכור אהוד ברק רצה  דיווייד, שבו  הסכם קמפ 
להפקיר את כל יהודה ושומרון", הוא משחזר את 
הימים הראשונים. "אחת השכנות שאלה אותנו: 
כרם?  עכשיו  נוטעים  אתם  מה  'השתגעתם?! 
שזה  החלטנו  מפה'.  כולנו  את  יגרשו  רגע  עוד 
הדבר שצריך לעשותו, וברור לנו שכך היה נכון 

לפעול". 

צמחו  והגפנים  מיידית,  לנו  נענתה  "האדמה 
החלטתי  שנים  כמה  אחרי  נפלאה.  בצורה 
ורציתי  יין,  בענבי  המאכל  ענבי  את  להחליף 
באנקדוטה  נזכר  הוא  הישן",  הכרם  את  לעקור 
לרצועה  הראשונה  הגפן  את  "קשרתי  מיוחדת. 
הרצועה  לנסוע.  והתחלתי  לטרקטור,  שרתמתי 
נמתחה ונמתחה, והגפן לא זזה ממקומה. הגברתי 
קצת את הנסיעה, ופתאום הרצועה נקרעה ועפה 
לי ישר לפנים. זו היתה סטירת הלחי הכי חזקה 
כמו  "הגפן  ידידיה.  מחייך  בחיים",  שחטפתי 
אמרה לי: מה נראה לך שאתה עושה, נטעת אותי, 
רוצה  אתה  ועכשיו  אותי  וטיפחת  אותי  השקית 
הרבה  המוחשיות  לא".  בחיים  אותי?!  לעקור 
של אותה סטירה כואבת, גרמה לידידיה לדומם 

 החקלאים
על ההר 

לאילנות  השנה  ראש 
הדין  יום  הוא  תשע"ז 
המילה  מובן  במלוא 
מעמונה,  החקלאים  עבור 
עוד  לחטוף  שעלולים 
בנוסף  כואבת  מכה 
מהבית.  עקירתם  על 
שותת  עוד  כשהפצע 
הראשונים  בימים  דם 
שוחחנו  הגירוש   לאחר 
ורוויית  כנה  איתם שיחה 
להעביר  שמצליחה  כאב, 
ואפילו  מיוחדת  עוצמה 
גם לא מעט אופטימיות • 
בתפילה שלא ינתשו עוד 

מעל אדמתם
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שיאפשר  חקלאי  פתרון  ולמצוא  הטרקטור  את 
הימנעות מעקירת העצים. אחרי בדיקה ומחקר, 
הוא הרכיב זן של ענבי יין על הגפנים המקוריות. 
כך אותה גפן וכמובן כל חברותיה, נותרו באדמת 

ההר". 

משפת הנחל לראש ההר
בניגוד ליתר חבריו, חקלאות היא עיסוקו היחיד 
ממקימי   )43( שוורץ  נחום  של  פרנסתו  ומקור 
ארוכות  שעות  רק  עפרה.  ביישוב  שגדל  עמונה 
אישור  לקבל  נחום  הצליח  השבת,  צאת  לאחר 

 "השוטרים שהושארו כאן 
יושבים לנו בתוך הבתים 
ומשתמשים בציוד. מצאתי 
בחצר חפצים שהיו בבית, 
השוטרים הדליקו מדורות 
להתחמם מרהיטים שהם 
לקחו מבתים של תושבים, 
ואפילו עצים מנגריה של 
אחד התושבים".

להיכנס לעמונה עם רכבו, כדי להביא ציוד נדרש 
וגילה  לביתו,  הצמוד  בדיר  ולכבשים  לעיזים 

מספר טלאים שמתו במהלך הימים האחרונים. 

"יש כאן תופעות מרתיחות של ביזה", הוא מספר 
את  הוצאנו  לא  "עדיין  וכואב.  כועס  בקצרה, 
החפצים האישיים מהבתים, והשוטרים שהושארו 
כאן יושבים לנו בתוך הבתים ומשתמשים בציוד. 
השוטרים  בבית,  שהיו  חפצים  בחצר  מצאתי 
הדליקו מדורות להתחמם, מרהיטים שהם לקחו 
של  מנגריה  עצים  ואפילו  תושבים,  של  מבתים 

אחד התושבים". 

חוץ מעדר הצאן שלו, שכבר ידע אף הוא גניבה 
לאורך  שוד  של  נוספים  ניסיונות  ומספר  גדולה 
ייחודי של  חקלאי  ענף  גם  נחום  מחזיק  השנים, 
גידול שיחי פטל, הצמח האקזוטי שמוכר לרובנו 
הטופוגרפיים  לתנאים  הנחלים, המתאים  מגדות 

הגבוהים של עמונה. 

הרעיון לגדל את הפרי המיוחד, החל כחלקת ניסוי 
שמסייע  ופיתוח  מחקר  מרכז   – ההר  מו"פ  של 
לחקלאי יהודה ושומרון, בין השאר באיתור מה 
שמוגדר כ'מוצרי נישה' - גידולים חדשים בעלי 

ערך שיווקי גבוה לפלחי שוק מיוחדים. 

הוא  הפטל",  ענף  על  לדבר  עכשיו  לי  "קשה 
מאנשים  עזרה  הרבה  מקבל  "אני  בכנות.  אומר 
נרתם  צדיק,  ישראל  עם  ישראל.  בעם  טובים 
יודע  לא  רק שהוא  בצורה מדהימה. חבל  ועוזר 
שכל  למרות  טובים.  יותר  פוליטיקאים  לבחור 
השטחים החקלאיים לא נכללים בפסק הדין של 
בג"ץ, ליברמן הצהיר שהוא יעקור את הכל. את 
הכבשים אני יכול להעביר למקום אחר, אבל אי 
עבור  המשמעות  וזיתים.  גפנים  להעתיק  אפשר 
והרס  מוות  דין  גזר  זה  החקלאיים  השטחים 

שאסור  מהתורה,  מפורש  איסור  זה  מוחלט, 
לעשות אותו אפילו לאויבים". 

עסק צדדי ששווה הרבה יותר מכסף
הדובדבנים  מטע  שוכן  מהכרם,  הרחק  לא 
שש  מזה  עמונה  תושב  למוטי,  השייך  הפורח, 
צדדי  כעסק  המטע  את  שמחזיק  שנים,  עשרה 
זה  פרנסה  "מבחינת  העיקרי.  לעיסוקו  ונוסף 
משהו צדדי, בתחושה זה לא באמת צדדי. למרות 
שלכאורה מהעיסוק העיקרי  שבו אני משקיע את 
העבודה  מן  מאשר  פרנסה  יותר  יש   - הזמן  רוב 
החקלאית, דווקא החקלאות והנטיעה אלו דברים 
שמעניקים משהו שהוא יותר מאשר כסף. להיות 
חקלאי זה להתחבר לאדמה, ובעצם גם להתחבר 
למעשי הקדוש ברוך הוא, כפי שכתוב שהקדוש 
ברוך הוא עסק בנטיעה תחילה "ויטע ה' אלוקים 

גן בעדן", הוא אומר.  

עונת  בין  מתחלקת  הדובדבנים  במטע  העבודה 
מאוד  אינטנסיביים  בחודשיים  שכרוכה  הקטיף, 
אליהם מתגייסים כל בני המשפחה. ביתר השנה 
העצים,  עיצוב  גיזום,  אחזקה,  פעולות של  ישנן 
המתבצעות  וכדומה,  טפטפות   בדיקת  עישוב, 
בעיקר במהלך ימי שישי, הפירות במטע זה אינם 
מרוססים בכימיקלים וזה מצריך עבודה והשקעה 

נוספות.

קטן,  בהיקף  אבל  כלל,  בדרך  ריווחי  "המטע 
תודות לעובדה שמי שעובד במטע אלו הילדים 
מאוד  גדול  חינוכי  ורווח  ערך  בכך  ויש  שלי, 
ערכה  מהי  לומד  ילד  הזה  באופן  לכשעצמו. 
של עבודה ושכסף לא בא מכספומט אלא מגיע 
בעונת  מכך,  יותר  קשה.  עבודה  של  כתוצאה 
הקטיף הילדים קמים בשעה שש בבוקר, עובדים 
וכשמסתיימים  הספר,  לבית  והולכים  שעתיים 

נחום שוורץ והילדים בחלקת הפטל יעקב רודיק במטע הזיתים

הדובדבנים של  מוטי



הלימודים, הם חוזרים ישר להמשך עבודה במטע, וכולנו חוזרים הביתה 
לארוז,  למיין,  עוד  צריך  כך  ואחר  פרי,  עמוסי  ארגזים  עם  מאוד  עייפים 

ולמכור. יש בזה משהו שמייצר בריאות נפשית אמיתית, בפרט כשהילדים 
של היום מחוברים המון זמן לסמרטפון למסך למקלדת ולעכבר ומאבדים 

את הקשר לטבע ולחיים האמיתיים". 

לחבר בין ארץ ושמים 
משפחת רודיק על ארבעת ילדיה גרה בעמונה כשבע שנים. יעקב )34( 
למד בישיבת 'תורת החיים' מספר שנים – שלוש מהן עוד בגוש קטיף. 
לקראת שנת השמיטה הקודמת, החליט יעקב, איש חינוך המלמד בבית 
הספר היסודי ביישוב שילה, להגשים חלום ישן שלו ולטעת כרם זיתים 
ובו קרוב למאה עצים, כרם שיגיע השנה לשנתו הרביעית – נטע רבעי. 

אני  יותר לאדמה.  להיות מחובר  להיות חקלאי,  לי חלום  היה  "תמיד 
לא ממש חקלאי, אבל מה שנותן לי חיות זה החיבור לעצים ולאדמה, 
וחי. ארץ  והגדרה, של משהו ממשי  נותן תחושה  דבר שבהחלט  וזה 
ישראל היא ארץ חיה, שבה כל דבר שאנחנו עושים, הוא לא רק העשייה 
הארצית", הוא מסביר ברגש. "הבית הוא לא רק ארבע קירות, והמטע 
הוא לא רק עוד מקור פרנסה או תעסוקה, אלא עניין שנותן חיות עצומה. 
פתאום אתה מחכה לגשם, מכוון יותר ב"ונתתי מטר ארצכם בעיתו". 
לך  כשיש  לבוראה.  האדמה  בין  לשמים,  ארץ  בין  מחבר  הזה  העניין 

שורשים באדמה הזו, אתה מחובר אליה יותר". 

החינוכי.  השדה  אל  מהשדה  תובנות  הרבה  לוקח  הוא  חינוך,  כאיש 
"עבודת האדמה מיישבת את הדעת. כשאני עובד עם העצים, כשנוגעים 
 – עבודה  כשכל  פשוטה,  חיות  של  תובנות  מיני  כל  עולים  באדמה, 
הוא  העולם  אחרות.  בנקודות  נוגעת   - וכדומה  עישוב  גידור,  ריסוס, 
משתנה  לא  שהוא  בטבע  דווקא  מטורף.  בקצב  הזמן  כל  ורץ  משוגע 
יש את הנחת שלו. אני נהנה מהנחת מהסבלנות ומהרוגע שזה משדר. 
היו  אם  חיצוני.  ולכלוך  אבק  יורד  הידיים,  את  כשמלכלכלים  דווקא 
מכניסים למערכת החינוך את החיבור הזה לקרקע, אין לי ספק שזה היה 
מחולל פלאות על הילדים. מבחינות רבות, אדם לומד לבד על עצמו 

בצורה הזו, הרבה יותר ממה שהוא לומד בספר".  

זן הזיתים שבחר יעקב לגדל הוא זן ארבינקיו, המתאים במיוחד להפקת 
שמן, ולא סתם. "החלום  שאני כוסף אליו, זה להביא שמן לבית המקדש 
ממטע הזיתים הזה. "מבחינה מסוימת, אני מחובר יותר לעצים מאשר 
לבית", הוא מספר, יממה בלבד אחרי שנעקר מביתו. "אחרי שהוציאו 
אליהם  דיברתי  העצים,  את  ליטפתי  למטע.  ישר  הלכתי  מהבית  אותי 
ולבסוף לקחתי איתי קצת מהאדמה. אני לא  והכאב,  מתוך חום הלב 
יודע עדיין מה יעלה בגורלם. לקחתי איתי אדמה במין אינטואיציה, כי 
אדמת המקום מקשרת ומחברת את עצמי מיידית למהות הגדולה הזו, 
ומאפשרת להיות שייך ולחלום להישאר מחובר. בסוף גם אם יעקרו את 

המטע, המהות הזו והחיבור הזה יישארו".    

"דווקא כשמלכלכים 
את הידיים, יורד אבק 
ולכלוך חיצוני. אם היו 
מכניסים למערכת החינוך 
את החיבור הזה לקרקע, 
אין לי ספק שזה היה 
מחולל פלאות על הילדים. 
מבחינות רבות, אדם לומד 
על עצמו בצורה הזו הרבה 
יותר ממה שהוא לומד 
בספר".


























 



אלומה לב

לתת פירות בעיתם 
הפסקתי לעודד אנשים.

באמת.
מצב  "אין  מדהימה",  "את  ייאוש",  "אל  בסדר",  "יהיה  להגיד  הפסקתי 
בעולם שהישועה שלך לא תגיע", "תפסיקי, את נראית מצוין, מה יש לך", 
"זה יבוא כהרף עין". הפסקתי עם כל אלה, כי גיליתי שבכל פעם שאדם 
בא אליי ברוח שפופה, מיואש ועצוב, ואומר "אני מפחד שכבר לא אתחתן 
עשיתי  "כמה  הלידות",  שהביאו  בגוף  השינויים  עם  לי  "קשה  לעולם", 
ועדיין לא הגעתי, כמה עוד אחכה?", הסיכוי שהאדם הזה רוצה לשמוע 
ממני "יהיה בסדר" הוא אפסי. האדם הזה רוצה להגיד לי: כואב לי. כואב 
לי בהמתנה, כואב לי בייאוש, כואב לי בחיבורי הגוף והנפש, כואב לי הזמן 

שעובר. כואב וכל מה שאני צריך זה רק הבנה ללבי, וחיבוק.

כשאני ממהרת לעודד, יש בזה מן ההשתקה. לכאב צריך קודם כל להקשיב, 
בלי לפחד, בלי למהר לתת תשובות, כי הכאב הוא מורה גדול. הוא מגלה 
ועל  להיות,  רוצים  לנו דברים עמוקים על עצמנו עכשיו, על מי שאנחנו 

הפער שלעתים קיים בין שני המצבים.

לגשר על הפער
האדם הוא יצור תבוני, המנוע של עבודתנו הפנימית הוא להבין. העבודה 
הפנימית היא לפתוח את הלב והמחשבה לכל מה שקורה לנו, ולהפיק מזה 

תובנות שאמורות לבוא לידי יישום במציאות.

– אפשר להבין  עולם מהיר מאוד. בשכל  עולם התובנות הוא 
ברגע. משיחה עם חברה, מספר שקראנו, מהתבוננות עצמית. 

להבין זה קל. מה שקשה לנו הוא העובדה שלרגש לוקח הרבה 
פער  נוצר  וליישום  להרגשה  בשכל  ההבנה  בין  ליישם.  זמן  יותר 

שקשה לנו להתמודד איתו.

בשכל, למשל, אני יכולה להבין כמה אני טובה ושצריך להיות לי הרבה 
ביטחון עצמי. אבל ללב לפעמים לוקח שנים להגיע לביטחון העצמי 

הלב  אבל  לכעוס,  לא  שנכון  יודעים  כולנו  בשכל  הזה.  השקט 

לפעמים לא מצליח להתאפק, יש לו עוד כברת דרך עד שיסכים להירגע.

וההמתנה הזאת, בפער שבין ההבנה ליישום, לפעמים מעבירה אותנו על 
דעתנו. שם אנחנו נופלים, כי אנחנו מאבדים אמון בהבנות שכבר רכשנו 
שני  או  רגע בשקט,  לעמוד  במקום  יותר,  מהירות  ואז מחפשים חדשות, 
רגעים ואפילו יותר, ולתת כבוד לרגש ולזמן שלוקח לו להתיישר לפי מה 

שהבנו בשכל כבר מזמן.

הנבטות ירוקות עדינות
אורך הזמן בין ההבנה לבין היישום שלה נקרא בהשראת ימימה – הנבטה. 
מנביטים  רק  אנחנו  למהר.  צריך  לא  אומרת,  היא  כך  הרוחנית,  בעבודה 
הבנות בתוך המודעות שלנו. כל הבנה היא כמו זרע קטן שנזרע באדמתנו. 
הוא עדיין לא עץ מניב, הוא אפילו לא גבעול דק. הוא זרע בלתי נראה. זאת 
ההבנה שלנו. מכאן והלאה עלינו להשקות, לטפח את הקרקע, להתפלל 
לגשמי נדבה. לא ללחוץ, לא לחפור את האדמה סביבו בניסיון לראות מה 
קורה שם או לדחוק בו שיגדל. בעבודה הפנימית צריכים סבלנות והתמדה 

מרגע ההנבטה ועד היום שבו בעזרת ה' נראה פרי.

כשאדם מבקש עידוד, הוא בדרך כלל מבקש שנחזיק לו את היד בזמן 
שהוא חוצה את הפער בין ההבנה בשכל לבין היישום ברגש. הוא 
עץ  הוא  האדם  קורים.  שהדברים  עד  מייאוש  ליפול  לא  מבקש 
השדה, כשם שכל עץ וכל צמח זקוק למינון שונה של מים 
ומזון, לזווית אחרת של קרני השמש, לאקלים שונה, כך 
גם אנחנו. יש צמחים שנוחים לגדול בחורף, יש צמחים 
למה  שואלים  לא  אנחנו  טוב.  להם  עושה  החם  שהקיץ 
כל צמח נותן את פירותיו בזמן אחר. העיקר הוא להמשיך 
פריו  את  יתן  אחד  שכל  באמת  ולהאמין  ולהצמיח,  להנביט 

בדיוק בעיתו.

alluma@gmail.com

שלוחת רמת השרון

את כל 
העולמות...

   לחבר
מדרשת רמת השרון

מדרשת רמת השרון מציעה לך 
תכנית ייחודית המשלבת שירות לאומי איכותי עם לימוד תורה רציני ומעמיק 

שלוש פעמים בשבוע. הצוות החינוכי המנוסה של מדרשת בינת 
יעמוד לרשותך לשיחות אישיות, התייעצות והכוונה.  

הקשר החם ילווה אותך בהמשך דרכך, עוד שנים רבות. 
במהלך השנה יתקיימו פעילויות חברתיות מגוונות, טיולים, שבתות ומעורבות בקהילה.

מגוון תקנים עשיר:
בתי ספר ממלכתיים וממ“ד 
בית חם לנערות
 מרכז זהות
צהרוני רווחה  
בית יהודי 
פרויקט סטודנטים
 והדרת - סיוע לקשישים
תקנים רבים ומגוונים בכל אזור המרכז
רעננה • כפר סבא • תל אביב • הרצליה • ועוד...

מחפשת שירות במרכז?

יום 
חשיפה 
ראשון 

כ"ה שבט 21.2 
ברמת השרון!!  
נשמח לראותך!

תאריכים נוספים 
יפורסמו בהמשך                      

לפרטים נוספים ולתיאום סיור היכרות וראיון, את מוזמנת לפנות אלינו:
מדרשת בינת 02-9947366 ספיר: 052-6055454  אחווה: 052-7712971



 - חמורה  לאנורקסיה  דומה  היום  הזוגיות  מצב 
מגפה מערכתית של אנורקסיה לזוגיות. אני מדבר 
הן על תקופת טרום החתונה, והן על שלום הבית 
אצל זוגות נשואים. הבעיה מופיעה בכל הציבורים, 

ברמה גבוהה או גבוהה יותר.

לאנורקסיה?  הזו  הצרה  את  לדמות  בחרתי  מדוע 
 ,)!( קטלנית  לעתים  קשה,  מחלה  היא  אנורקסיה 
חפצים  לא  התיאבון,  את  מאבדים  החולים  שבה 

לאכול והולכים ומרזים.

טענה  ישנה  לאנורקטיים  לאנשים?  קורה  זה  איך 
הוא  האוכל  לדבריהם  'האוכלים'.  כלפינו  צודקת 
בו  מתעסקים  שאנחנו  וגועלי  מאוס  הכי  הדבר 
כזאת,  בצורה  אוכל  על  כשחושבים  היום.  במשך 
אין צורך לדמיין איך הוא נראה לאחר הלעיסה... 
מוזר.  הוא  במזון  שלנו  העיסוק  קודם,  אפילו 
באיזה שהוא מקום יש לנו דחייה מסוימת כלפיו. 
מלאכול  יימנעו  הנשים...(  )ובוודאי  האנשים  רוב 
אוכל שהיה בצלחת של אדם אחר, אף אם לא נגע 
מאוס  משהו  יש  צודקים.  האנורקטיים  מדוע?  בו. 

באכילה ואוכל.

למה לאכול?
טובה  זאת שאלה  אנורקטיים?  איננו  כן  אם  מדוע 
בכולנו  ברא  הוא  ברוך  שהקדוש  היא  והתשובה 
על  שמתגבר  ומנצח  תקיף  חזק,  טבעי,  מנגנון 
הבחילה הטבעית שיש לנו מהעיסוק המאוס בעניין 
ובגלל  רעבים!  פשוט  אנחנו  הרעב.  וזה   – המזון 
השורה  את  מקלקלת  האהבה  רעבים,  שאנחנו 
ומי  עובד.  זה  ככה  את הדחייה הטבעית.  ומוחקת 

שאין לו תאבון, בקלות חש דחייה מאוכל.

גורם  מה  התיאבון?  את  מאבדים  אנשים  למה 
 – מיני הקשרים  בכל  להגיע  יכול  זה  לאנורקסיה? 
דיכאון, חוסר ערך עצמי, בעיה בתדמית האישית, 
במראה, בתפיסת המקום בעולם, ועוד כהנה וכהנה 
דברים שמהווים רקע, ומה שקורה בפועל זה דבר 
הדחייה  ואילו  מאוד,  נחלש  הרעב  מנגנון  מרתק: 
מהאוכל מתגברת. במצב שנוצר - האדם פשוט לא 

מסוגל לאכול!

רעבים לאהבה
ובחזרה לזוגיות - כולנו יכולים להבחין שהזוגיות 
מערכות  מכל  יותר  שהוא  משהו  מהאדם  תובעת 
והקשות  המורכבות  מן  גם  בעולם,  שיש  היחסים 
שבהן. ההתגייסות הנדרשת כדי להסתדר טוב עם 
עלבונות  לצלוח  עלינו  עצומה,  היא  הזוג  בן/בת 
כבדים מהמוכר לנו ביחסים אחרים, הדברים נוגעים 
לנו במעמקי המעמקים שלנו, היכולת לבוא ולבקש 
מהעמדה  להרפות  לדעת  לקראת,  ללכת  סליחה, 
שלי, ההצלחה לראות את הדברים מזווית אחרת – 

כל אדם נשוי מבין בדיוק על מה אני מדבר.

אז הרווקות כמו האנורקסיה באה ואומרת לנו – הי 

חבר'ה לאן אתם הולכים? זה אמבוש! אתם יודעים 
איזה מאמצים זה דורש?! והם צודקים לגמרי, זאת 
הולכים  אנחנו  באמת  למה  אז  לאמיתתה.  האמת 
תיאבון  לנו  יש  כי   – כאן  גם  היא,  והתשובה  לזה? 
בריא וטבעי, יש לנו צורך בזוגיות, ברוך ה'. הצורך 
הזה גובר על כל משאבת הכוחות שהזוגיות דורשת 

מאתנו.

הקשבה עצמית מרובה
שאנחנו  בכך  נעוץ  דעתי,  לפי  הזו,  המגפה  שורש 
נמצאים בדור שהפרטיות, האגו והאינדיבידואליות 
בתרבות  בתקשורת,  חריף  מאוד  מקום  תופסים 
ובאידיאולוגיה. התרבות הזאת משפיעה המון על כל 
מי שמתבגר בתוכה, חלקם במודע וחלקם ללא. היום 
כל אדם מאוד מאוד קשוב לעצמו, ולכן הוא עלול 
בו,  ויותר לעסוק בזולתו, להשקיע  יותר  להתקשות 
להציב אותו כמקום גבוה מאוד שעליו נדרש ממני 
לשלם מחירים. קשה לי ללכת לקראת הזולת, אפשר 

לקרוא לזה 'שנאת האחר' אם תרצו...

מייצרת  היא  דברים:  כמה  גורמת  הזו  האנורקסיה 
קושי גדול לפני הנישואין. המון בנים ובנות נפגשים 
לכל  קשובים  מאוד  מאוד  שהם  מפני  אך  ה',  ברוך 
מאוד  המאוד  והצביון  האישיות,  אפיון  של  דק  קו 
בהיר ומאוד מאוד מפוקס 'מי אני' – רבים מגיעים 
השני  הצד  כמה  עד  משכנעים  להסברים  במהירות 
והם  דברים.  הרבה  כך  בכל  מהותית  ממני  שונה 
צודקים! תמיד זה כך. אפשר לבוא לכל זוג שנשוי 
לא  שהם  ומופתים  באותות  להם  ולהסביר  באושר 
ומלואו!  עולם  הרי  הוא  אחד  כל  בכלל,  מתאימים 
כל מגשר יודע על כמה הרי חושך צריך לעבור כדי 
להפגיש שני אנשים, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר 

להכניס אותם לשותפות כל כך עמוקה לכל החיים.

לזוגות  קשה  מכה  גם  יוצר  הזה  הנפשי  המבנה 
נשואים, עד כדי גירושין או נישואין אומללים.

בשורה טובה!
עבורנו.  מאוד  טובה  בשורה  יש  הזו  לאנורקסיה 
הזוגיות הישנה, שהתבססה בעיקר על פלא, הולכת 
ומתפוררת ומאפשרת לזוגיות חדשה לצמוח. עדיין 
יש מקומות וקהילות שהקשר בין איש לאשתו נוצר 
פחות מבחירה ויותר כ"מצוות אנשים מלומדה", כפי 
שהיה קיים במשך דורות רבים, ולמרבה הפליאה זה 
בני  בין  הקשר  את  אהבה שמבססת  בעצם  זו  עבד. 
הזוג על קשר טבעי הדומה לקשר עם ההורים ועם 
היום  יש  כך  שנוהגים  במקומות  והאחים.  הילדים 
הרבה פחות בעיות כי האנורקסיה לא יכולה לפרוח 
במקום שהכל עובד טבעי ללא בחירה. התרבות של 
הפרט היא המדמנה שעליה כל האנורקסיה פורחת 

ומתגברת.

אנחנו  והפרטיות  המודעות  של  שבמעמקיה  אלא, 
רוצים  אנחנו  כי   – נפלאה  הבטחה  מקבלים  בעצם 

זוגיות בוחרת, ערה, חופשית ואוהבת לאורך כל הדרך 
שאיננה חיה וממשיכה בגלל הכרח. הקשר עם ההורים 
יכול לדעת עליות ומורדות, מריבות והשלמות, אך הוא 
איננו נתון לשינויים. לעולם. מערכת יחסים זו נמצאת 
בתוך הכרח גמור, ללא גירושין או היפרדות מהותית. 
לשבת  מחויב   – הוריו  עם  מסוכסך  שחלילה  בן  גם 
מחויבים  לא  גרושים  זוג  בני  ואילו  שבעה,  עליהם 
כלל באבלות זה על זה, על פי התורה הקשר בין איש 
סיפור  פעם  היה  הכרח.  מתוך  רק  מגיע  אינו  לאשה 
בנות   – זוגן  בני  בבחירת  הכרח  שהיה  בנות  כמה  על 
צלפחד. הן היו חייבות לבחור מישהו מתוך השבט, אך 
ראשית התורה מדגישה שלמרות ההגבלה הזאת "לטוב 
בעיניהן תהיינה לנשים'' – זה חיוב מהתורה! הנישואין 
את  לפרק  ניתן   – לאו  ואם  לי,  טובים  להיות  צריכים 
החבילה. למה? כי הנישואין יימשכו רק אם טוב בהם 

לשני הצדדים.

אפשר  אי  פשוטה,  חברתית  חובה  היו  נישואין  פעם 
ומוקצה  זר  משהו  נחשב  היה  זה  להתחתן,  לא  היה 
היו  שלא  לא  ושבר.  שוד  היה  כן  גם  להתגרש  כמעט. 
דברים כאלה, אבל אלו היו יחידים, כמו שמצורעים היו 
יחידים. היום בחברות רבות, מי שלא מתגרש פעמיים 
שלוש שואל את עצמו 'מה קורה איתי, משהו לא בסדר'. 
ספריות שלמות מלאות מבעיות אלו, ורבים מתפרנסים 
הזאת  שהמציאות  היא  הטובה  הבשורה  אבל  מהם... 
בוחרת,  ערה,  זוגיות  קלה,  לא  בדרך  אותנו,  מלמדת 

חופשית ואותנטית.

מצווה מספר 1
כבר אמר הלל, ואחריו רבי עקיבא כי מצוות "ואהבת 
לרעך כמוך" היא עיקר כל התורה כולה. האר"י הקדוש 
זה  לפי  איש לאשתו.  בין  היא  מוסיף, שעיקר המצווה 
מבולבלת.  תפיסה  היא  אויבים'  עם  עושים  'שלום 
ולהפך - ככל שהמעגל קרוב יותר הוא יותר חשוב ועניי 
ובת הזוג קודמת לכל  עירך קודמים לעניי עיר אחרת, 
"ודבק  כולם.  לפני  האחים,  לפני  ההורים,  לפני  אחד. 
באשתו והיו לבשר אחד". אין קרבה יותר עמוקה מזו, 
ולכן העיסוק בתחום זה הוא עיקר מה שהתורה דורשת 
מאיתנו. קיום מצוות בלי כוונה הוא אמנם גם טוב, אך 
הכוונה מאוד מועילה, כל מי שעוסק בלחתן רווקים או 
כעסים  יחוד'.  'לשם  להגיד  צריך   – הזוגיות  בהשבחת 
או העלבות בתוך הבית הם מכאיבים ואסורים מהתורה, 

ואילו האהבה היא חובה, אנו מצווים בה!

לשון הטוב
פסק  פי  על  כמוך",  לרעך  "ואהבת  ממצוות  חלק 
הרמב"ם, הוא "שיספר בשבחו". אנחנו מדברים הרבה 
על לשון הרע, אבל יש גם לשון הטוב. הזוהר הקדוש 
אומר דבר נפלא: אם לאדם היה לשון הטוב להגיד על 
מישהו והוא לא אמר, זה יותר גרוע ממי שאמר לשון 
'לפרגן'. לא מצאנו  היום  זה מה שקרוי בעברית  הרע. 
שבחים  עודף  על  להתלונן  בא  שמישהו  שמענו  ולא 
ופרגון מבן או בת זוגו, אי אפשר להגזים, פרגנו חופשי 

      בידך
 להעיף את הזוגיות
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כל   – עקיבא  ורבי  הזקן  הלל  את  ותזכרו  עוד.  עוד 
פרגון זה מצוות עשה מדאורייתא.

בעיית המובן מאליו
ישרים  מסילת  בראשית  המפורסמים  הרמח"ל  דברי 
לפסיכולוגים:  מאוד  מוכרת  שהיום  בעייה  מתארים 
לי  ברור  יודע אותו, הוא  אני  יש משהו שאני מכיר, 

לגמרי, ומשום מה אני מתעלם ממנו.

פעולות  סוגים:  לשני  נחלקות  האדם  פעולות  כל 
רצוניות בחיריות ופעולות אוטומטיות. כשאדם יושב 
ומקרב  מרק  כף  ולוקח  ערב,  לארוחת  מרק  לאכול 
היה  הוא  רצוניות,  פעולות  אלו  כל  הפה,  אל  אותה 
וכו'.  אותה  לקרב  לא  הכף,  את  לקחת  שלא  יכול 
את  עבר  שזה  מרגע  אבל  בחירי,  הכל  הבליעה  עד 
שהן  רבות  פעולות  עוד  עושה  האדם  הבליעה  בית 
כי  פשוט,  כאן  עד  אוטומטיות.  אלא  בחיריות  אינן 
כשמדובר על אכילת מרק, כל ילד מבין מה אוטומטי 
ומה בחירי. אבל בעניינים הנפשיים אנחנו מייחסים 
בטעות להרבה פעולות בחיריות תכונות אוטומטיות 
ואז אנחנו טוענים כלפי עצמנו, בלא מודע, שהמצב 

כלל לא תלוי בבחירה שלנו.

לא דולק לי
מישהו  מאוד  מעריכים  רבים  לדוגמה: 
הם  יתברך,  ה'  את  אוהב  מאוד  שמאוד 
מביטים כיצד הוא בוער באש של אהבת ה', 
ואולי מקנאים בו, אבל סבורים שאין להם 
מה לעשות בקשר לזה, באמת אשריו שהוא 

זכה, ואבוי לי שאני לא.

יכול  שאני  צעדים  יש  האם  היא  השאלה 
לעשות כדי שאני אהיה לפיד בוער באהבת 
פשוטה:  והתשובה  גדולה.  שאלה  ה'? 
כשהתורה מצווה "ואהבת את ה' אלוקיך", 
לעשות.  מה  שיש  בפירוש  סוברת  היא 
מדוע  אוטומטי!  תהליך  איננה  ה'  אהבת 
טועים בזה? כי כאשר אנחנו חשים אהבה 
חזקה  כך  כל  היא  החוויה   - פתאום  עזה 
ישירות  באה  לא  היא  מאיתנו,  וגדולה 
מהחלטתנו, ולכן ניסיון החיים שלנו טועה 
והדבקות.  היראה  האהבה,  מצוות  בהבנת 
כולם יודעים שאלו מצוות הכי חשובות, אך 
האוטומט.  של  בתחום  אותן  לסווג  שוגים 

אם אצלי לא דולקת אש האהבה, אז חבל.

או  לבן  באהבה  ה'.  אהבת  לגבי  כאן  עד 
למה?  ערוך.  לאין  חריף  המצב   - הזוג  בת 
כי במקום שרגילים לבסס קשר על פגישות 
שיגיע  מחכים  בקשר,  ביטחון  ותחושת 
מגיע  לא  והוא  'קליק'  ומגיע  'קליק', 
בפתאומיות.  נעלם  וגם  מדויקת,  בהזמנה 
אהבה,  על  שחושבים  למה  מתאים  זה 
לנו  ואין  והולכת  באה  אוטומטית,  שהיא 
מה לעשות. אם ניקח זוג שעומד להתחתן 
האצבעות,  קצות  עד  מאוהבים  הם  מחר, 
ונציע להם עסקה פשוטה: אנחנו מבקשים 
חמש דקות שתשנאו אחד את השני. אתם 
מקבלים אחר כך מליון דולר. יצליחו? אין 
הנפוצה  לטעות  דוגמה  זאת  סיכוי!  שום 
אוטומטית.  כמערכת  לאהבה  שמתייחסת 
הרגשות  על  שליטה  אין  הזה  לזוג  הנה 
והתחושות שלו. אז אם אני נשוי שנה, או 
חודש, או יומיים, ופתאום זה עבר לי... אין 
יפה,  להתנהג  אולי  יכול  אני  לעשות.  מה 
לא  אני  אבל  טובות,  מידות  בעל  להיות 
נדמה  ככה  יעבוד.  לא  זה  להתאהב,  יכול 

לאנשים.

חייבים להדליק
ה'  את  "ואהבת  התורה  שאמרה  כשם  אך 
לרעך  "ואהבת  אמרה  גם  היא  אלוקיך" 
כמוך", בשתי אהבות אלו יש צעדים שאתה 

יכול לעשות, ועל כן אנו מצווים ומחויבים לעשותם. 
משפט אחד של הבעל שם טוב מסכם את זה בבהירות 
בעניינים  מחשבתו  לתקוע  המצווה  "עיקר  מופלאה 
המעוררים את האהבה". בידך לבחור על מה לחשוב! 
עמוק,  שם  נטוע  תהיה  המחשבה,  את  תתקע  אם 
גועשת  היא  גלים,  יש  האהבה  בים  תיוולד.  האהבה 
ובלתי צפויה, אך אם תתקע את מחשבתך מובטח לך 

שהים יתחיל להכות את גליו לכיוון הנכון.

זה עובד?
יש טכניקה חביבה של טיפול זוגי שבה מושיבים את 
שני בני הזוג והמטפל אומר להם: אני זבוב על הקיר, 
השני,  עם  אחד  דברו  בחדר.  כאן  אינני  בשבילכם 
תסתכלו אחד על השני בעיניים וכל אחד יספר לשני 
שאתה  רוצה  שאני  החלטתי  'מתי  הבא:  הפרט  את 
תהיה בן הזוג שלי, באיזו סיטואציה זה היה'. הפלא 
הוא שרוב האנשים לא יודעים מתי בני הזוג שלהם 
החליט. בהמשך מבקשים לספר 'איזה מחשבות עברו 
היו הרגשות  'מה  ובנוסף,  לך בראש באותה שעה'? 
הזוג. פעמים רבות  זה תספר לבן  כל  אז'? את  שלך 

בפגישה כזאת יש פתאום חשמל בחדר, כאן ועכשיו 
הם כאילו החליטו להתחתן, זאת התחושה. למה? כי 
הוא התחיל לתקוע את מחשבתו בדברים שבהחלט 
באותן  רגעים,  באותם  נזכר  הוא  אהבה.  מעוררים 

מחשבות, ובעיקר באותם רגשות של אהבה.

עשיתי את התרגיל הזה לזוג שהיו אצלי פעם לאחר 
שהחליטו להתגרש, ואכן בסוף התגרשו, אבל באותם 
רגעים הם הוצפו ברגשות אהבה ושניהם זלגו דמעות. 
של  קיצון  במקרה  אפילו  כי  התעוררה,  האהבה 
גירושין, אנחנו כן שולטים על האהבה ויכולים לעורר 

אותה. כל שכן בזוגיות בריאה.

דרך,  התחלת  רק  היא  התעוררות  שכזאת  כמובן 
שגויה  כמה  עד  מוכיח  זה  אך  לבעיות,  פיתרון  ולא 
ובעיקר  פעם,  כל  לנו  שאומרת  הקשה  התחושה 
במצבים  לעשות'.  מה  לך  'אין   - נעלבים  כשאנחנו 
יודע  )וכל מי שעבר עלבון בתוך הבית  קשים כאלו 
היא  המצווה  עיקר  צורב...(  אז  הכאב  כמה  עד 
לתקוע מחשבתו בדברים שמעוררים את האהבה. זה 
העיקרון, ובהמשך ניתן בעזרת ה' כלים איך מעוררים 

את האהבה.

 התעוררת
משנת החורף? 

 עוד לא מאוחר. 
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 מאחורי העדשה
שהביאה לנו את התמונות עומד אביתר שי 

פדהאל )27(, אברך בישיבת תורת החיים.
גדלתי בבית דתי להורים חמים וטובים, אני מקווה שיש לי את הזכות לומר 

שאני בעל תשובה או לפחות שהתחזקתי מגיל שבע עשרה ואילך.

ההליכה בשביל הזה, למצוא את החיבור בין הרוחניות לטבע, היא שבערה 
בלבי, והיא שהוציאה לאור את 'ברכי נפשי', שזהו שמו של מפעל הצילום 

הפרטי שלי.

עוד בהיותי ילד נשאבתי אל הטבע בלא משים והתבוננתי בו כמרווה לנפש 
ההולך  כבחור  ובפרט  הזה,  המקום  את  הדחקתי  שהתבגרתי  ככל  צמאה. 
להשקיע את זמנו בלימוד התורה ועבודת המידות. מדי פעם כשעלה הרצון 

לצאת לטבע השתדלתי להתעלם ממנו, עד כי גבר עליי.

פניתי למורי ורבי, הרב שמואל טל שליט"א, ושחתי לו את אשר על לבי. 
ניסיתי להיות הכי אמיתי שיש, ובכל זאת - תשובתו הפתיעה אותי.

בדיוק לעשות, אבל תדע  לך מה  אגיד  לא  אני  לך!  קוראת  "הנשמה שלך 
לך שבגשם שיורד, בשדות ובעצים, בהרים ובנחלים, ה' מתגלה בהתגלות 

פשוטה, והשעשוע שלו יתברך הוא שנגלה אותו שם".

לאחר שהתוודעתי לכך שיש אמת פנימית ברצון שלי, רציתי מאוד לתת לו 
מימוש במציאות, לפעול משהו עם הכיסופים הטובים האלו. אז כמו יהודי 
אפנה,  ולאן  מה אעשה  לי  שיאיר  מה'  לבקש  לשדה  הלכתי  בטוב,  שחפץ 
חייב  אני  שקיבלתי.  התשובה  הייתה  "צילום"  כזו...  הארה  מין  והרגשתי 

לומר שהיה קשה לי להירדם באותו הלילה.

מיד היה לי ברור שאיני מתמהמה עוד רגע בנושא, ואפילו תוך כדי לימוד 
אשר  את  ולהביע  למרחב  לצאת  הזמן  את  למצוא  צריך  אני  והתמקצעות 
בלבי דרך העדשה. הייתה לי סייעתא דשמיא גדולה בעניין זה, והתמונות 

הראשונות שלי היו מיוחדות ויפות ברוך ה'.

מיום ליום הרגשתי שמשהו טוב נפתח בי. השביל המיוחד שלי בטבע עורר 
בי את רשמיו, הרגשתי געגועים גדולים לבורא כל, יסוד כל הטוב. יופיו של 
הטבע זה לא רק יופי וזהו, יש בו התגלות פשוטה של ה'. הרגשתי חזק מאוד 
ואיך הבריאה קוראת בקול דממה  איך ה' מסתתר מאחורי כל היופי הזה, 

"וירא אלוקים כי טוב".

הצילום בשבילי הוא קרבת ה'! וכל זאת עם דמעות חמות בעיניים. שאיפתי 
בצילום היא להביע את קרבת ה' הזו כמה שיותר.

לא פעם אמרו לי "סע לחו"ל, שם תוכל לצלם תמונות שלא חלמת", וחשבתי 
בלבי "לא ולא!" זה פשוט לא זה, אולי יש שם מה לצלם, אבל לצאת בשביל 
נופים לארץ אחרת? הרי זה כאישה זרה שלא שייכת לך, ורק כאן בארץ הנחשקת 

השילוב בין גשמיות לרוחניות יכול להיות מקודש. ואמת מארץ תצמח.

ה' כמאה  בעזרת  לי  צילום, התאספו  יותר מארבע שנים של  כעבור  היום, 
שהגיעה  תמונה  כל  מהארץ.  וטבע  נופים  של  ייחודיים  צילומים  ועשרים 
לשלב האחרון עברה קודם את המבחן של אשתי. יש לה עין אמנותית ביותר. 
בחלק מהתמונות גם שילבתי פסוקים שהדהדו בל בי כשהתבוננתי בתמונות. 

ואת התמונות העליתי, לאט לאט, לאתר שלי, שקראתי לו "ברכי נפשי".

יש שער גדול בעבודת ה' שאפשר למצוא במפגש עם הטבע, לגלות סיפור 
הלב,  את  ולפתוח  הזה  לקול השקט  להקשיב  רק  צריך  בו.  שלם המסתתר 

והוא יהלל וישבח מאליו.
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את  פקדה  אחד  יום  תרנגולים.  לול  היה  אחד  לאיש 
לו  הציעו  אנשים  רבים מתו.  ותרנגולים  הלול מגפה, 
'בעל  בתור  בכפר  ידוע  שהיה  מסוים  לאדם  שייגש 
"תקבע  לו:  אמר  עצה, והיהודי  וביקש  אליו  הלך  הוא  מופתים'. 
מזוזה בכניסה ללול, והכל יעבור". מיד חזר האיש ללול וקבע מזוזה 
מהודרת, אך התרנגולים המשיכו למות. כשחזר אליו וסיפר לו על כך, 
תיתן  בוקר  בלול, ובכל  קופת צדקה  לו בעל המופתים: "תשים  אמר 
מטבע". הוא קיים גם את העצה הזו, אך גם הפעם הדבר לא הועיל. 
שוב חזר וביקש עצה. היהודי אמר: "אני רואה שמדובר במגפה חזקה 
במיוחד. עצתי היא שתניח חומש בתוך הלול, זו סגולה בדוקה ומנוסה, 
הכל יעבור". הוא עשה כדבריו אבל ללא הועיל, התרנגולים המשיכו 
למות. שום דבר לא עזר. שוב חזר ליהודי ושאל מה לעשות. אמר לו 
בעל המופתים: "שמע, עצות טובות יש לי כמה שתרצה. השאלה היא, 

האם יש לך מספיק תרנגולים...".

המשנה אומרת "עשה לך רב" – כל יהודי צריך שיהיה לו רב שיענה לו 
על שאלות בהלכה, שידריך אותו מה מותר ומה אסור, מה כשר ומה 
טרף. אך לעתים יש לאדם בעיה בעבודה או עם המשפחה, והוא זקוק 
לברכה או עצה טובה - לעשות את העסק הזה או לא? לשלוח את הילד 
אמונה  לצדיק, מתוך  נוסע  הוא  כזה  אחר? במקרה  או  זה  ספר  לבית 

שהצדיק הוא איש חכם וקדוש והוא כבר יידע מה לעשות.

החסידות אומרת שאכן, חשוב מאוד שלכל אדם יהיה צדיק שאליו הוא 
פונה לקבל ברכה ועצה, אך זה לא הרבי שעליו החסידות מדברת. רבי 
הוא ראשי תיבות של המילים ראש בני ישראל. כמו שבגוף יש איברים 
שונים: צוואר, בטן, ידיים, רגליים, וכולם חשובים מאוד, אך יש איבר 
ההוראות  את  מיישמים  האיברים  העיקר - הראש, ושאר  שהוא  אחד 
ברכות  לתת  כדי  רק  היא  רבי  של  המציאות  כל  ממנו. אם  שמגיעות 

מה לא טוב במכונה?

< החסיד רצה לקחת חופש מהרבי לתקופה מוגבלת, אך לא לקח 
בחשבון שמעבר ללימוד ולאהבה, קיים קשר של נשמה < באמצע 
התקף לב, לא הסכים הרבי להתפנות לבית החולים. הוא לא רצה 

לעזוב את חדר הדמעות < לפניכם הזדמנות להציץ אל תפיסת עולם 
אחרת ולראות איך חסידים מסתכלים על הרבי שלהם

הרב שבתי סלבטיצקי שליח חב"ד באנטוורפן



ועצות, משמע שהעיקר הוא אותם אנשים שמקבלים ברכות, והרבי הוא 
רק אמצעי, כלי שרת שעוזר לאנשים.

את  כבר  חילק  אבינו  שיצחק  שמע  הרשע  כשעשו 
הברכות ליעקב , הוא זעק "זעקה גדולה ומרה". הייתה 
יצחק, אחרת הוא לא  לו אמונה עצומה בצדקות של 
היה צועק כל כך, אבל מה שעניין אותו היו הברכות, הרווח האישי 
שלו ולא הקשר עם הרבי – יצחק אבינו. אם לכל האנשים ייגמרו פתאום 
הבעיות ולא יהיו עוד קשיים וספקות, בעיות פרנסה וחינוך הילדים-  
לכאורה כל המושג של רבי בטל מאליו, כי איש לא יזדקק עוד לעזרתו.

יותר: רבי הוא  אך האדמו"ר הזקן הסביר שרבי זה דבר עמוק הרבה 
נשמה כללית, המדרגה של משה רבינו שבדור, כפי שהגמרא מציינת 
כלפי חכמי הגמרא "משה שפיר קאמרת". 'רבינו' – הרבי שלנו. פעם 
סיפר לי הרב גרונר על בחור שבא ממשפחה חסידית שהחליט ללמוד 
בישיבה של חב"ד והחזיק את עצמו כחסיד של הרבי מלובביץ'. יום 
אבל  באוניברסיטה,  ללמוד  מחשבה  לו  נכנסה  אחד 
אותו  בישיבה.  שיישאר  רוצה  היה  שהרבי  ידע  הוא 
כתב  מתביישים, והוא  שלא  החסידים  מסוג  היה  בחור 
לרבי מכתב: "אני חסיד שלך, ושמעתי שהרבי רוצה שחסידים ילמדו 
נמשכים  באוניברסיטה  שהלימודים  שמכיוון  החלטתי  בישיבה. לכן 
ארבע שנים, למשך ארבע השנים הקרובות אני אהיה 'אויס חסיד', לא 
אותך, אז למשך  לצער  ולא  ושלום  נגדך חס  ללכת  רוצה  חסיד. איני 

ארבע שנים תשכח ממני, ולאחר מכן אחזור להיות חסיד".

האם בן יכול לומר לאמו שלמשך ארבע שנים הוא יפסיק להיות בנה? 
אי אפשר, אפילו לא ליום אחד! הרבי ענה לו שהקשר בין רבי לחסיד 
איננו חד־סטרי, אלא דו־סטרי. אני תמיד איתך, ולא אפסיק להיות איתך 
ולו לרגע אחד. אתה לא יכול להפסיק אותו באופן חד צדדי. ומכיוון 
אותי  גם  סוחב  לאוניברסיטה, אתה  הולך  איתך, כשאתה  שאני תמיד 

לשם...

של  קשר  הוא  וחסיד  רבי  בין  הקשר  הסיפור? אם  של  העומק  מה 
אינטרסים, שמתקיים רק כשלחסיד חסר משהו והרבי מעניק לו ברכה, 
זה קשר חד סטרי: החסיד צריך רבי אך הרבי לא קשור לחסיד. בא הרבי 
נותן את  "כמו שאתה  דו־סטרי!  הוא  לרבי  בין חסיד  ואומר שהקשר 

עצמך ככה גם אני נותן את עצמי, ואי אפשר לנתק בינינו".

על 'השהיית  יחד  יחליטו  שלא  לשאול, למה  אפשר  עדיין  אולם 
העיסקה' – החסיד יחליט שהוא ב'הקפאת חסידות', והרבי יאשר לו 
להיפרד לתקופה מסוימת? פה נכנס הכלל שרבי זה נשמה כללית. למען 
האמת, אין חסיד ורבי, יש אחד - נשמה אחת. אם נחדור עמוק פנימה 
לתוך ליבו של החסיד, מתחת לכל הקליפות, נמצא שם את הרבי. ואם 

נחדור עמוק לתוך ליבו של הרבי, מה נמצא שם? חסידים!

עצרת,  שמיני  של  ההקפות  באמצע  תשל"ח,  בשנת 
ראיתי  שם.  הייתי  לב.  התקף  קיבל  מלובביץ'  הרבי 
איך שברגע אחד הפנים שלו הפכו לבנות כמו סיד. זו 
היתה הפעם הראשונה שהרבי התיישב במהלך ההקפות. 
אך הרבי לא הסכים לעצור את הריקודים. קראו לפרופסורים גדולים 
שרצו לבדוק אותו אך הוא המשיך את כל ההקפות מכסאו, ורק לאחר 

מכן עלה לחדר.

לבית  הרבי  את  מיד  לפנות  שצריך  ואמרו  הרופאים  נכנסו  חדרו  אל 
הרפואה לבדיקות וטיפולים. הרופאים ניגשו לרבי, אבל הוא לא הסכים 
להתפנות. הם ניגשו לרבנית וביקשו ממנה להשפיע עליו, ואמרו שאם 
יתפנה עכשיו הם לא לוקחים עליו אחריות. הרבנית אמרה  הרבי לא 
שכאשר יש לחסידים בעיה הם שואלים את הרבי, ומה שהרבי אומר – 
הם עושים. עכשיו אתם לא רוצים לשמוע בקול הרבי?... לבסוף נכנס 
אחד הרופאים ואמר בדמעות: "רבי, בבקשה, אני מוכרח לקחת אותך 
לבית הרפואה!". הרבי הצביע על כל הספרים בחדר, ואמר לו: "אתה 
רואה את כל הספרים האלה? הם ראו הרבה שיחות, הרבה שמחות, 
הרבה חסידים דומעים, הרבה מכתבים. אני רוצה להישאר פה בחדר 
הזה שראה את המכתבים, את הבכיות, הדמעות והשמחות, כי כל מה 
שהחסידים עברו נמצא בחדר הזה, ואני לא יכול לעזוב אותם אפילו 

לרגע אחד". זה קשר של רבי לחסידים.

לכל אמא, בין אם יש לה שני ילדים ובין אם עשרה, יש תמיד מקום 
בלב לכל ילד. גם לרבי יש מקום בלב לכל יהודי כי הוא איתו ביחד, הם 
לא שני אנשים נפרדים. בין רב לתלמיד יש קשר שכלי, בין חברים ישנו 

קשר של אהבה, אבל בין הרבי לחסיד יש קשר עמוק יותר.

על  רואה  "אני  לו:  אמר  הרבי  לרבי.  יהודי  נכנס  פעם 
הפנים שלך שיש לך בעיה, הכל בסדר?”, והוא ענה, "כן, 
הכל בסדר". לפעמים כשמישהו אומר "הכל בסדר", מרגישים עליו 
שזה לא בסדר... הרבי אמר לו: "אני מרגיש שזה לא כל כך בסדר". 
החסיד אמר לו: "רבי, אתה שומע כל כך הרבה צרות של אנשים, ואינני 
רוצה להוסיף עוד משלי". אמר הרבי: "אל תדאג, בחדר הזה יש מקום 

לכל הצרות של עם ישראל".

יש חסיד בשם ר' חיים ברוך הלברשטם, שהיה מסייע לרבנית, אשתו 
שלהם. פעם  הפרטי  בבית  עניינים  מיני  מלובביץ', בכל  הרבי  של 
שאל אותו חסיד אחד: "הרי לרבי נכנסות בכל יום ערמות־
ערמות של מכתבים מכל העולם, מי פותח אותם? בכל 
מקום יש מזכירה שממיינת אותם ומחליטה מה להעביר ומה ילך לפח, 

אך מי ממלא את התפקיד הזה אצל הרבי?".

הלברשטם העיד שכל המכתבים נכנסים לרבי, אין מיון, ויותר מזה: הם 
נכנסים סגורים, איש לא פותח אותם לפני כן. הרבי לבד פותח אותם. 
הרבי אמר שאם אנשים שולחים מכתבים אלי, הם מאמינים בי ואיני 
נותן זאת לאף אחד. אותו חסיד חשב לעצמו "לא חבל על הזמן היקר 
של הרבי? הלך וקנה מכונה מיוחדת שפותחת מכתבים וביקש שיכניסו 
אותה לרבי. אבל אחרי כמה דקות הרבי הוציא את המכונה מהחדר. 
כששאלו למה, ענה המזכיר: "אינני יודע, אולי בגלל שהיא מרעישה". 
יותר,  מכונה שקטה  החרושת  מבית  במיוחד  והזמין  הלך  חסיד  אותו 
ביקש  והרבי  דקות  כמה  חלפו  וחיכה. ושוב, לא  לרבי  אותה  הכניס 

שיוציאו אותה. החסיד התפלא, מה לא טוב במכונה?

כשהמזכיר שאל את הרבי, אמר לו הרבי: "כל מכתב שכותבים 
לי נכתב אחרת, וכל מכתב גם נסגר אחרת. יש אנשים 
שמדביקים אותו עם לשון מחייכת, יש שמשתמשים 
בדבק של המעטפה, יש שסוגרים אותו בדמעות. איך 

אפשר לפתוח את כולם בשווה?". מדהים!

'רבי' זה גם מלשון ריבוי. רבי נותן לך מושגים חדשים, 
קיומם.  על  ידעת  שלא  בך  למקומות  להגיע  לך  עוזר 
יש אנשים שחושבים שללכת לרבי זה חוסר עצמאות, 
תגיד  שלנו  היד  אחד  שיום  ייתכן  האם  חולשה, אך  של  סימן 
"בשביל מה אני צריכה להקשיב בקולו של הראש? אני רוצה להיות 
עצמאית, להיות לבד, להחליט לבד". לא רק שהיא לא יכולה להחליט 
כך, אלא מה שנותן לה לפעול - כוח לצייר, לנגן בכינור, לכתוב - הוא 
הראש! היא תלויה בו לחלוטין גם אם היא לא מקבלת את זה. הרבי 
לא שולט על אף אחד, אין לו משטרה ואתה לא מוכרח לעשות את מה 
שיגיד לך – אבל אתה רוצה, בגלל שכשאתה קשור אליו אתה מרגיש 
שהוא פתח בתוכך משהו, הוא שם אותך במדרגה אחרת, ואיתו אתה 

רואה את עצמך אחרת.

אני מכיר כמה בחורים שהיו בינונים בזמן שלמדו בישיבה, עד שהרבי 
מלובביץ' שלח אותם לכל מיני מקומות בעולם, ופתאום רואים כמה 
ספר, סמינרים;  ישיבות, בתי  הקימו  חב"ד,  בתי  פורחים: בנו  הם 
מלמדים שיעורים, עורכים סעודות שבת ויום טוב למאות אנשים. הרבי 
ראה בהם מה שהם לא ראו בעצמם, הוא עזר להם לגלות מי הם באמת. 
אם השליח היה חושב רק על הכוחות שהוא מכיר בעצמו, הוא היה 
נכנס לדיכאון: "אני מגיע למקום חדש, איך אפתח בית ספר, איך אגייס 
כסף?". אבל ברגע שהוא קולט שהרבי שלח אותו, הוא שליח שלו ושל 

הקדוש ברוך הוא, ואז – אפילו השמיים אינם הגבול.



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

זה ניסיון לחבר שני דברים שלא בהכרח קשורים. אני מרגיש שכל הדיבורים על אקולוגיה ויהדות 
מה היחס האמיתי של היהדות 

לאקולוגיה?
מדרש מפורסם אומר שכשהניח הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון 
בגן עדן, אמר לו: "כל מה שבראתי - בשבילך בראתי, תן דעתך שלא 
תקלקל ותחריב את עולמי". מכאן אתה לומד עד כמה חשוב לפקוח 
עיניים ולראות את מעשי ה' הנאים, להיות שותף בהפרחת המציאות 
וחלילה לא לקלקלה. ופסק הרמב"ם שהרוצה לאהוב את ה' יתבונן 

בפלאי הבריאה, ויראה את כל חפצו וטובו של ה'.

הדברים אמורים גם בשמירת התורה והמצוות, שהעובר עליהן מקלקל 
את היסוד האלוקי הפנימי של העולם, אך הם נכונים גם כפשוטם. לכן 
האכפתיות והדאגה לעולם נאה ומתוקן הם בוודאי יסוד באמונתנו בבורא 

העולם, שברא בריאות נאות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם.

מהי עבודת ה' של ט"ו בשבט?
עיקרו של ראש השנה לאילנות הוא השבח של תנובת ארץ ישראל 
כמו  הארץ,  ברכת  דרך  ומופיעה  שנתגלתה  הגאולה  אל  והקישור 
מזה  מגולה  קץ  לך  אין  אבא:  רבי  "אמר  סנהדרין  במסכת  שנאמר 
שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל 
כי קרבו לבוא'". ומפרש רש"י: "'מגולה מזה' ־כשתתן ארץ ישראל 

פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר".

אף שמנהג אכילת הפירות הוא מנהג שנהגו בחוצה לארץ כדי לזכור 
את הארץ הטובה, עבודה גדולה היא להיות דבוק בפירותיה של ארץ 
ישראל במיוחד כשהארץ מחדשת פניה אל בניה, והשמחה הגדולה 

בחזרתנו לארץ כשמחת חתן וכלה.

המינים  משבעת  ליהנות  ויותר  יותר  זוכים  אנו  האחרונות  בשנים 
להכרה  שזוכים  יינות  משובח,  זית  שמן  הארץ:  בהם  שנשתבחה 
שולחנותינו,  את  שמעטרים  רימונים  מתוקים,  תמרים  בינלאומית, 
ובעזרת ה' מתוך ההתענגות על פירות הארץ נזכה לגאולתה השלמה 

בקרוב בימינו.

מה עושים כדי למנוע את הפינוי הבא?
יש כמה דברים שבידינו לעשות: הראשון הוא להתפלל לה' שיגאל אותנו מכל צרותינו 
מתוך אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ועל ידי תפילותינו אנו מתקנים 
הרבה אף על פי שלא נמסר הדבר לידינו לדעת באופן פרטי מה יתוקן ומתי, אבל ודאי 

שאין תפילה חוזרת ריקם.

דבר שני, שתפקידנו להעמיק את הקשר, את המסירות ואת השייכות שלנו לארץ ישראל, 
הן בלימוד, הן בקישור פנימי והן במעשים של ממש.

כדי להעצים את דעת הקהל  הוא שיש לפעול בכל הדרכים הציבוריות  הדבר השלישי 
הקשר  הפגנת  ידי  על  וזאת  במדינתנו,  הרוב  דעת  ה'  ברוך  והיא  ישראל,  בארץ  שרוצה 
שלנו לארץ, הסברה, נציגות ציבורית בכנסת ובכל המקומות שיש בהם השפעה על החיים 

הציבוריים.

ההתיישבות  של  ההיסטוריה  על  מסתכלים  אם  אך  נמוכים,  שהסיכויים  נראה  לעתים 
הציבוריות  ופעולותינו  הפנימי  קישורינו  שתפילותינו,  לראות  יכולים  ושומרון  ביהודה 
חוללו מהפך של ממש ויישבו מאות אלפים, עד שגם בתוכנו פנימה ובעולם כולו יותר 
ויותר מכירים בכך שהמצב בלתי הפיך – קישורינו לארץ לא יקרע ולא ינתק, ואדרבא רק 

ילך וירחיב עד שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, והיתה לה' המלוכה.

הייתי בעמונה, ואני לא מסוגל לחזור לחיים כאילו 
כלום לא קרה. מה ה' רוצה להגיד לנו?

ראשית, באמת נכון לא לחזור לחיים – חזרה במובן כאילו דבר לא התרחש היא עצימת 
עיניים מסוכנת. אנו כואבים ושותפים לצער הגדול של המשפחות, לצער של האומה כולה 
ואיננו  ויהודים מביתם, וחס ושלום איננו אדישים  ישובים  ושל ארץ ישראל על עקירת 

חוזרים הביתה כאילו דבר לא קרה.

בחוקי  תקנות  גדולה,  לעשות מהפכה  זכו  עמונה  שגיבורי  רואים  גם  אנו  זאת,  עם  יחד 
אכן משתנה  הוא  ה'  וברוך  צריך להשתנות,  וחוננו בתודעה מבורכת שהמצב  המדינה, 
והולך עם תוספת התיישבות ואחיזה בארץ ישראל.  אנו חוזרים הביתה לא רק עם החשבון 
הפרטי אלא עם חשבון של האומה בכללותה, וברוך ה' אנו מתקדמים והולכים – לא יעזרו 
לאויבנו כל העוולות, הדקירות והסכנות, כי אנו נמשיך ליישב את ארצנו ולבנותה, ונמצא 

גם בעזרת ה' את השינויים המשפטיים שימנעו מצבים דומים בעתיד.

ה' רוצה מאיתנו שנתחזק בקישורנו לארץ, במאמצינו לבנותה ובגעגועינו לקישור מלא 
של העם לארץ בכל מרחביה.
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