
גיליון 119
כ"ב אדר ב' תשע"ו 

פרשת שמיני

עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

       דירות בכרמי גת 
 אחרונות בהחלט 
לפני עליית המחירים!

 שבוע מכירות מטורף בירושלים

ואתם מרוויחים!
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 כ-15% פחות 
ממחיר השוק ללא 

מס רכישה!

 רק בשבוע הקרוב, בימי שלישי-רביעי-חמישי, 
 ימי מכירות מיוחדים בירושלים. 
ההגעה בתיאום מראש בלבד:

054-7919326
למחיר סופיהתחייבות 

 נוספת הטבה מיוחדת 
לבאי הכנס בלבד

1-700-500-555
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עמוד 3

האוהב שאוהב, 
קדוש. הנגר 

שבונה, המלצר 
שמגיש, הציפור 
שבעץ, קדושים  

אביתר בנאי 
מגלה מה 

מסתתר בתוך 
הכלומיות

"...השווומר 
 שבבת הבבן 
עם הבבת...

 איך הופכים
  שולחן שבת
 בינוני, למושלם?
עמוד 5

 לחשוב שיש סיבה זה להקטין אותו. 
 הרבה יותר מתוק ללא טעם

התוועדות ללא סוכר עם הרב שבתי סלבטצקי

מתלהב 
מהקדוש 
ברוך הוא 
יותר מאשר 
מהמצוות 
עמוסות 
הפרטים?

הרב זקס טוען 
שהדתל"פים לא 
נולדו היום
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האם לציית 
לרמטכ”ל 

חילוני?

אומר על זה?מה הרמב”ם 
הצטרף אל עשרות אלפי לומדי הרמב”ם 
משנתו  את  יום  יום  הפוגשים  היומי 
הרמב”ם  של  והאקטואלית  הייחודית 
072-2602040הנלמדת בצורה פסקנית בהירה וייחודית.

דיסק חודשי 
עם שיעורי 
הרב סבתו

גם 
באפליקציה

 15 דקות 
ביום

תשובה:
רמב”ם, מלכים ד’ א-ז, גזלה ואבדה ה’ יז-יח

הצטרף עכשיו ללומדי הרמב”ם היומי!



אוכלים  אנשים  על  מסתכל  הייתי  ילד,  כשהייתי 
במסעדה או הולכים עם חלוקים לבנים בבתי מלון, 
אנשים  כאילו  וריקנות.  עצב  מתמלא  היה  וליבי 

מנסים לדחוף לתוכם בכוח מנוחה וחיים.

הרגשה דומה הרגשתי כשנסעתי בריקשה ברחובות 
דלהי, כשמיליונים של הודים נדחקים ברחובותיה.

או בדרכי לאומן של רבי נחמן מברסלב, כשהיינו 
עוברים דרך קייב האפורה והריקה, הייתי מסתכל 
מגורים  בניין  איזה  של  שמינית  קומה  איזו  על 
מתקלף, מדמיין לעצמי בתימהון איזה איגור שגר 

שם.

כאלה.  חיים  יצר  הוא  ברוך  הקדוש  מה  בשביל 
בשביל מה הקיום הכלומי הזה??

המחשבות האלה הכאיבו לי.

יהושע  הרב  עם  ללמוד  זוכה  אני  האחרון  בזמן   
חדשה.  בהסתכלות  עיניי  את  מאיר  והוא  שפירא, 

מרפאת. מחיה. משמחת. צבעונית.

אותו  שאלתי  האלה,  המחשבות  על  לו  סיפרתי 
מהקומה  איגור  את  הוא  ברוך  הקדוש  ברא  למה 

השמינית בקייב?

למה מיליונים של הודים?

למה אנשים משתעממים במסעדות ובתי מלון?

 כך הוא ענה, בערך:

ושל האדם  בוורידים של העולם  הזורמים  החיים 
לעולם,  וחמלה  באהבה  מלאים  קדושים.  הם 
לבריאה ולאדם, מעומק אהבת הבורא את ברואיו, 

מעומק חסדו וטובו.

הנשימה של איגור, מאור עיניו, אהבתו, שמחתו, 
בהם  יש  בעולם,  פעולותיו  מחשבותיו,  משבריו, 

חיים, יש בהם אלוקות ואהבת ה' את ברואיו.

המעשה של האדם בעולם הוא רצוי וחייו הם חסד 
ופלא, עוד קודם שהאדם מכיר בבוראו. עוד קודם 
שהוא מעמיק ומכיר בתכליתו. החיים מצד עצמם 
קדושים. הרופא שמרפא, קדוש. האוהב שאוהב, 
ובנה  האם  שמגיש,  המלצר  שבונה,  הנגר  קדוש. 

קדושים, הציפור שבעץ, קדושה.

חסרה  המחיה,  בבורא  ההכרה  שחסרה  נכון, 
ההכרה בתכלית, חסר הגילוי של הנשמה הפנימית 

שמחיה את הכל.

את  עצמנו,  את  להכיר  שלנו.  התפקיד  נכנס  כאן 
את  אתנו,  שמחייה  הרחומה  האלוקית  הנשמה 
עומק הפנימיות שלנו, להיות יותר ויותר חופשיים, 
שיש  השמחה  את  לנשום  בטוחים.  מאמינים, 
אהבתו  את  לנשום  במצוות.  בתורה,  ה',  בקרבת 
הגדולה, את טובו. לדבר עליו. לספר עליו. להודות 

          בשביל מה 
הקדוש ברוך הוא יצר 
חיים כאלה. בשביל מה 

הקיום הכלומי הזה??

אביתר בנאיאישית

אהבה בוורידים

לו. לשמוח בו. לפתות אותו להתגלות.

 "אם תרצה בן אדם, הסתכל באור השכינה בכל 
איך הם  היקום, הסתכל בעדן החיים השמימיים, 
)הראי"ה  שבחיים..."  וזווית  פינה  בכל  מתפלשים 

קוק זצ"ל(.

אני רוצה!!

אם לאורך התפילה אנחנו מעפילים ב"סולם מוצב 
ארצה" הרי שבתפילת שמונה עשרה ראשנו מגיע 
השמימה. הגענו לעולם האצילות, הגבוה ביותר, 
בנפש  ביותר  העמוקים  הרבדים  גם  מתגלים  ובו 

שלנו, בחינות ה"חיה" וה"יחידה".

ובלתי  ישיר  מפגש  מתקיים  העמידה  בתפילת 
הוא  ברוך  הקדוש  לנברא,  הבורא  בין  נתפס 
מעמיד אותנו אצלו )"אצילות"( ואנחנו בדביקות 
מוחלטת ושקטה. לאחר הרעש והאש, ההתלהבות 
שמע  קריאת  דזמרה,  פסוקי  של  וההתלהטות 
היא  אז  דקה",  דממה  "קול  מגיע  וברכותיה, 
קאתי  "תמן  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ההתגלות 

מלכא" )שם מגיע המלך(, בשקט מוחלט.

תפילת לחש
עומדים  אנחנו  הארמון,  תוך  אל  הריצה  לאחר 
בידית  אוחזים  המלך,  של  האישי  חדרו  בפתח 
ורועדים מהתרגשות. עם כניסתנו לתפילת שמונה 
עשרה אנחנו מבקשים "ה' שפתי תפתח"! בקושי 
אנחנו מסוגלים לפתוח את הפה. מתחילת התפילה 
דיברנו בלי סוף, ופתאום "וה' בהיכל קודשו, הס 

מפניו כל הארץ". 

נאמרת  עשרה  שמונה  התפילה,  משאר  בשונה 
ישמע".  לא  וקולה  נעות  שפתיה  "רק  בלחש, 
ולהתלהב  להרעיש  מקום  אין  ה'  מול  בעמידה 
הגלים  הלב,  בתוך  בפנים,  ואפילו  בחיצוניות. 

שקטים. 

תפילת עמידה 
זו  העמידה.  תפילת  היא  עשרה  שמונה  תפילת 
ברגליים  בה  לעמוד  שצריך  היחידה  התפילה 
צמודות אחת לשנייה, "רגל ישרה", כי זו עמידה 
של  מהותה  היא  העמידה  ביטול.  על  המראה 
מוחלטת  עצירה  של  במשמעות  עמידה  התפילה, 

של כל העולם אל מול ה'.

להסתכל  בה  שנדרש  היחידה  התפילה  גם  זו 
לחילופין  או  סוף  ועד  מתחילה  פנימה  בסידור 
וגם  המלך,  מול  ישירות  אנחנו  עיניים.  לעצום 
כורעים ומשתחווים, הגוף שלנו מראה בפועל את 

ביטולו אל ה'.  

יראה עילאה
אלא  ביכולתנו  ולא  בכוחנו  לא  הזה  המפגש 
מתנת א־ל למי שטרח בתפילתו עד כאן, בבחינת 
עיקר  את  בשבת".  יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי 
העבודה והעמל השקענו בפסוקי דזמרה ובקריאת 
קשה,  עבדו  והלב  השכל  בהם  וברכותיה,  שמע 

כעת אנחנו מקבלים דביקות, מתנה אלוקית.  

א.  נפש:  מצבי  שלושה  ישנם  בתפילה  למעשה 
שמים  מלכות  עול  הקבלת  היא  תתאה,  יראה 
גווניה,  שלל  על  אהבה  ב.  התפילה.  שבתחילת 
הדרישה  מבחינת  גם  התפילה  עבודת  עיקר  היא 
מהמתפלל וגם מבחינת הזמן ואורך קטעי התפילה 
שמע  וקריאת  דזמרה  פסוקי   – בה  העוסקים 

וברכותיה. ג. יראה עילאה, היא הביטול המוחלט 
כאן  עשרה.  שמונה  בתפילת  שמתגלה  ה'  כלפי 
אינם  האדם  ורגשות  הקודשים  בקודש  אנחנו 
אין  מלבדו,  עוד  אין  ה',  רק  אלא  מקום  תופסות 
רגשות ואין שכל, ה' מעל הכל ואנחנו בטלים אליו 

ודבוקים בו בעצם הוויתנו ונקודת חיינו.

אפילו המלך ואפילו נחש 
במשנה נאמר על תפילת שמונה עשרה ש"אפילו 
נחש  ואפילו  ישיבנו  לא  בשלומו  שואל  המלך 
בנוגע  דין  רק  זה  אין  יפסיק".  כרוך על עקבו לא 
להתנהגות בשמונה עשרה, אלא ביטוי של תנועת 
נפש של המתפלל. הוא נמצא בדביקות כזו שלא 
להפסיקו.  יכולים  נחש  לא  ואף  ודם  בשר  מלך 
להבחין  אמור  לא  האדם המתפלל שמונה עשרה 
ובטח שלא  בדברים כאלו באמצע שמונה עשרה 

בדברים קטנים פחותים מאלו.

עמידה מוחלטת
משה שילת

 "ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִהיא 
ְבַלַחׁש ַּוַבֲחַׁשאי ְוֵאיָנּה עֹוָלה 
ְבֵׁשם ַאֲהָבה ְּכָלל ַרק ְּבִחיַנת 

ִּבּטּול ִּבְמִציאּות ַמָּמש ְלַגְמֵרי, 
ִהְׁשַּתּפכּות ֶאל ֵחיק ָאִביָה 
ַמָּמש ִלְהיֹות ְּכַאִין ְוֶאֶפס 
ַמָּמׁש ֶׁשַעל ֶזה ְמַרֵּמז ִעְנַין 

ַהִהְׁשַּתֲחָוָאה ְּכמֹו ֶׁשִּמְׁשַּתֲחֶוה 
ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּמַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו"

 האדמו"ר הזקן, 
תורה אור פרשת ויחי
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מיכל וולשטיין

שתי  שיש  אומר  יּום  דיוויד  הסקוטי  הפילוסוף 
האמונה  בהן:  להשתבש  יכולה  שדת  דרכים 
התפלה, וה-enthusiasm )למען הנוחות נשתמש 
היום,  אותה  המציינת  העברית  במילה  להלן 

"התלהבות"(. אלו הן שתי תופעות נבדלות.

האמונה התפלה נוצרת מתוך בורות ופחד. לעתים 
אי־רציונליות,  ובהלות  חרדות  אותנו  פוקדות 
מרפא  אמצעי  בעזרת  איתן  מתמודדים  ואנחנו 
ההפך  היא  ההתלהבות  אי־רציונליים.  הם  שגם 
המתלהב,  מופרזת.  מוודאות  נגרמת  היא  מכך. 
הנתון לאקסטזה דתית, מתחיל להאמין שאלוקים 
הוא  כן  ועל  השראה,  בו  נוסך  ובעצמו  בכבודו 

אינו זקוק לתבונה ולאיפוק.

ההתלהבות "רואה את עצמה בֵשלה לִקְרַבה אל 
להשפעתה  הנתון  אנושי".  תיווך  בלי  האלוקות 
הוא  דתית,  דבקות  הוא  שבעיניו  ממה  מתפקע 
הפולחן  כללי  על  לדלג  יכול  שהוא  מרגיש 
המתלהב,  חושב  ותקנות,  חוקים  המקובלים. 
נועדו לאנשים רגילים, לא לי. אני, שרוח אלוקים 
יום,  אומר  הזה,  והדבר  יותר.  יודע  עליי,  צלחה 

יכול להיות מסוכן מאוד.

ואביהוא,  שנדב  לחטא  מדויק  תיאור  לנו  הנה 
התורה  בעטיו.  מתו  אהרן,  של  הגדולים  בניו 
מזכירה  היא  כי  למותם,  רבה  חשיבות  מייחסת 
אותו בארבע הזדמנויות שונות )ויקרא י, א־ב; ויקרא 
טז, א; במדבר ג, ד; במדבר כו, סא(. זה היה אסון מזעזע, 

שנועד  המשכן,  חנוכת  ביום  דווקא  שהתרחש 
להיות מן הימים המרוממים בהיסטוריה היהודית 

כולה.

התורה אינה נוקבת בחטא נדב ואביהוא. הכתוב 
אשר  זרה  "אש  ה'  לפני  הקריבו  שהם  אומר  רק 

הרב יונתן זקס

שמיני
ההתלהבות וסכנותיה

לא צוה אתם. ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם, 
וימתו לפני ה'" )ויקרא י, א־ב(. חז"ל חשו שמוכרח 
פגם  או  נוסף  חטא  איזה  נוסף,  דבר  כאן  להיות 

אישיותי חמור שיצדיק עונש קשה ונורא כל כך.

היו  רבות.  סברות  אמרו  חכמים  בדיוק?  מה 
שפירשו כי חטאם של נדב ואביהוא היה שנכנסו 
עשו  שהשניים  אמרו  אחרים  הקודשים.  לקודש 
דין לעצמם ולא התייעצו עם משה ואהרן; שהיו 
היטהרו  שלא  כנדרש;  התלבשו  שלא  שיכורים; 
כי  התחתנו  ולא  גאוותנים  שהיו  מעשה;  לפני 
חשבו שאין אישה המגיעה למעלתם; או שקיוו 
שמשה ואהרן ימותו כדי שהם עצמם יהיו מנהיגי 

העם וכוהנים גדולים.

יש שסברו שעונשם בא להם ביום חנוכת המשכן 
התורה  סיני.  בהר  לכן:  קודם  שנעשה  עוון  על 
מספרת שנדב ואביהוא ושבעים הזקנים עלו להר 
היו  הם  י(.  כד,  )שמות  ישראל"  אלקי  את  "ויראו 
ראויים לעונש, כנראה, כי לא הסיטו את עיניהם, 
מיהרו  הנשגב  המפגש  לאחר  שמיד  מפני  או 
לאכול ולשתות. רש"י מסביר שם כי הקדוש ברוך 
רצה  לא  כי  השניים  של  עונשם  את  השהה  הוא 
"לערבב שמחת התורה". שבעים הזקנים, מוסיף 

רש"י, נענשו אף הם, בהזדמנות אחרת.

כל אלה הם פירושים מדרשיים: נכונים, תקפים 
מקרא.  של  מפשוטו  מתרחקים  אך  וחשובים, 
הוא,  זרה"  "אש  הביטוי  ברורה.  התורה  לשון 
ארבעת  מבין  בשלושה  המופיע  זה  בלתו,  ואין 
האזכורים של מות נדב ואביהוא בתורה. חטאם 
היה שהם עשו דבר שלא צווו. הם ודאי עשו כך 
ממניעים נעלים. משה אישר זאת באוזני אהרן מיד 
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"מתלהבים",  היו  הם  ג(.  י,  )ויקרא  אקדש"  בקרבי 
אנשים שמרוב להט דתי האמינו שהבורא מורה 
הבאת  ולמוסכמות.  לחוקים  בניגוד  לנהוג  להם 
אך  קטנה,  עבירה  נראית  אולי  למזבח  זרה  אש 
בתחום הקודש גם מעשה לא־מורשה יוצר סדק 
שבר.  לכדי  להתרחב  שעלול  הכללים  במעטפת 
נוהלי  נדרשים  גרעיניים  שבּכורים  כמו  ממש 

בטיחות מחמירים.

במוחנו.  פועלות  נפרדות  מערכות  שתי 
מכנה  כהנמן  דניאל  נובל  פרס  חתן  הפסיכולוג 
המוח  אטית".  וחשיבה  מהירה  "חשיבה  אותן 
רגשות,  משחרר  הלימבית,  המערכת  המהיר, 
בעיקר בתגובה לפחד. המוח האטי, קליפת המוח 
ומסוגל  מחושב,  רציונלי,  הוא  הקדם־מצחית, 
פעולה  ומהלכי  ארוך  לטווח  השלכות  לשקול 
ואינה  מיותרת  אינה  הזו  הכפילות  חלופיים. 
מקרית. בלי תגובות אינסטינקטיביות לסכנה לא 
והמחושב  האטי  המוח  בלי  אבל  שורדים.  היינו 
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כלפי הסובבים אותנו וכלפינו עצמנו. אושרו של 
באיזון  תלויים  התרבות  של  ושרידותה  היחיד 

העדין שבין שתי המערכות.

מעוררים  שהם  משום  דווקא  הדתיים,  החיים 
כמיהה ולהט, זקוקים במיוחד לגבולות ולכללים 
האמונה  אש  פרטני.  עבודה  לתדריך  ולטקסים, 
יכולה להבעיר – ויכולה להאיר. להבעיר ולשרוף 
להשתולל  לה  כשמניחים  אש־תופת  ולהיות 
ה'  כבוד  ואת  חיינו  את  להאיר  או   – חופשית 
כששמים אותה במסגרת ברורה. מן הסיבה הזו 
כל  מרובים  ופרטים  דינים  ישראל  תורת  כוללת 
זקוקים  אנו  כך  לה',  מתקרבים  שאנו  וככל  כך. 

להם יותר.
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הילדים במרכז
הרב אמחיה אבן־ישראל,

מורה לחסידות

תובנות  כמה  לחלוק  יכול  אני  צעירים,  ילדים  לכמה  כאב 
וטיפים שעובדים:

הילדים הם מרכז שולחן השבת, והוא מתנהל סביבם. כשזה 
המבט שלנו, ֵיקל עלינו להתאים אותו לצורכיהם ולהפוך אותו לחוויה בעבורם.

מנוחה קצרה של הילדים בערב שבת של שעון קיץ מחוללת פלאים בסעודת ליל 
שבת. נסו ותיהנו.

אין שולחן שבת מושלם אחד. יש את השולחן המושלם בשבילכם, היום. מרכיבי 
תורה  דבר  אוכל,  קידוש,  זהים.  יותר  או  כל שולחן שבת הם פחות  היסוד של 
ופרשת שבוע, שירים, סיפורים ושיחות על הא ודא. אל תוותרו על אף אחד מהם. 
הסוד הוא באיזון. אתם מכירים את הילדים שלכם, ותדעו לאזן בצורה הנכונה בין 
המרכיבים: אם הם אוהבים לשיר, שימו דגש על השירה, והסתפקו 
מה  כל  את  לספר  בלי  יכולים  לא  הם  אם  הפרשה.  מן  במעט 

שלמדו בגן, אז צמצמו את השאר.

הילדים ואל  אל  אז דברו  לעול,  שיהיו  אסור  תורה  דברי 
עולמם, ולא מעליהם.

לכל  תנו  על אף אחד,  תוותרו  אל  להם להתבטא.  תנו 
סתם  או  לשיר  להציג,  לספר,  שלו  המקום  את  ילד 

לקשקש על מי שיחק עם יאיר בגן.

היו   – ועדיין  לילדים,  מצוינות  קבועות הן  תבניות 
את  והתאימו  הזה  המסוים  בערב  למצבם  קשובים 

השולחן אליו. 

"איך  העת:  כל  עצמכם  לשאול את  חשוב. המשיכו  והכי 
על  תשקטו  ואל  למושלם?",  בינוני  שבת  שולחן  הופכים 

השמרים. עדכנו, גוונו ומצאו רעיונות חדשים!

מוציאים אותו מהפינה 
הרב איל ורד

מכון מאיר

 מושלם יש רק באגדות...  אך בעבודת ה' - יש תיקון.
בהרבה מסיפורי רבי נחמן, הדמות של הגיבור היא זו 
של אחד שעסוק כל הזמן בתיקון. התם ב"מעשה מחכם ותם" - מתקן 
כלים  בתיקון  עוסק  הגיבור  בו   – מביטחון"  ב"מעשה  וכך  מנעלים, 
שבורים. אולי צריך לשאול: איך מתקנים את שולחן השבת והופכים 

אותו למשמעותי יותר?

הזמרה,  "פינת"  תורה,  הדבר  "פינת"  מהפינה:  אותו  מוציאים  ובכן, 
"פינת" האוכל.

במקום פינה - חיבור. צריך להשקיע קצת מחשבה ולנסות למצוא משהו 
שקרה במשך השבוע, שייצור ענין וסקרנות אצל הילדים, יעורר דיון. 

יותר טוב, אך לא בהכרח. התורה  אם זה קשור לפרשה – עוד 
חיה בשולחן ולא נדחקת לקרן זווית של "פינת" הדבר תורה. 

במשפחתנו, מצאנו את עצמנו מדברים בשבתות המשכן 
על בניית בית הכנסת שלנו, או של סבא. פרשת משפטים 
היתה כר נרחב לסיפורים של דיני ממונות שמתרחשים 
כל הזמן לכולנו )מישהו נכנס בנו מאחור וגרם לנו נזק 
להפעיל  נכון  האם  מתקנים,  היינו  לא  שמעצמנו  קטן 

עליו את הביטוח?(.

השבוע שלנו מלא במעשים. צריך לצרור אותם, לזכור 
תמיד  כמעט  השבת.  לשולחן  אותם  ולהביא  אותם 

דיון  סביבם  לעורר  או  הנהגה,  הלכה,  מהם  ללמוד  ניתן 
משמעותי.

אלא  האוכל,  ב"פינת"  לא  מקומו   – השבת  שולחן  ובקיצור, 
במרכז ההתרחשות של הבית, ערני וזורם, ומהווה מקור של ענין.

איך הופכים שולחן שבת בינוני, למושלם?
שאלה :

לשמח את כולם
הרב שמואל אליהו

שולחן שבת אצל אבא, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, היה מלאכת מחשבת. לא ארוך מדי ולא קצר מדי, הכל התנהל בטוב טעם. אך אפשר לומר 
שהסוד הגדול היה לשמח את כולם. אבא ידע לכוון לכל אחד שישב לשולחן, ודאג לכך שכולם יהיו שמחים. למשל, למרות שהוא היה הרב 
הראשי לישראל ודיין בכיר, כשאמר דבר תורה - הדברים היו קצרים וקולעים. ואם ישבו אורחים לשולחן, הם התאימו גם לרמה שלהם. 
תמיד היה מלווה איזה סיפור שמעלה חיוך או שאלה קטנה מעוררת מחשבה. ולמרות שאבא היה מקובל גדול, אינני זוכר איך היה אומר 
את כל ה"לשם יחוד..." הארוכים שמופיעים בסידורים. לא מפני שהוא לא אמר, אלא מפני שהוא היה עושה זאת בצנעה. הוא לא ויתר על כוונות ויחודים, 

אך באופן שלא יעיק על האישה והילדים.

ובעיקר, אבא דאג לשמחה של אשתו. למשל, גם אם נערך קידוש בבית הכנסת הוא היה מקפיד שלא לאכול שום דבר אחרי התפילה כדי שלא להגיע 
לסעודה שבע – ובכך לצער את אימא, שטרחה כל כך על האוכל. כששאלו אותו אם מותר להשתמש בכלים חד פעמיים בשולחן, למרות שלכאורה יש בכך 
פגם בכבוד השבת, הוא הכריע שסדר העדיפויות הוא ששלום הבית, ואהבת לרעך כמוך, גובר. וכשהיה בכך צורך, תאמינו או לא, הוא אפילו שטף כלים...

אני חושב שהכלל הגדול שאבא ידע הוא שכשהאישה יותר שמחה והילדים יותר שמחים, אז יש "שבת של שלום"... וגם הקב"ה יותר שמח.
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אדם בעולם שיכיר אותי באמת, ישמח להיות איתי, עם כל המקומות 
אלא  משפחה,  באותה  שנולדנו  בגלל  לא  שלי,  והמרגיזים  הנחמדים 
העולם  את  מבין  מישהו שגדל אחרת,  או חברה,  זוג  בן  בכך.  שבחר 
איתי,  כאן  נשאר  החופשי  מרצונו  זאת  ולמרות  שונה,  וחושב  אחרת 

מתעניין ואפילו נהנה.

של  מקום  הוא  קניין  פחות.  לא  לקנות,  חבר,  לקנות  ממליצים  חז"ל 
שייכות עמוקה, "עם זו קנית", כמו קניין הנישואין, מקום בו השייכות 
ברורה לנו. אז קני לך חברה! קניין כזה הוא קשר חזק, המאפשר לי 

להיות בו מי שאני, להרהר בקול ולומר את אשר על ליבי.

קשר ברמה של אכפתיות, של דאגה כשצריך, ושל שיתוף גם שלו את 
עולמו לפני. הוא באמת כאן, איתי. וואו, זה נותן המון. קשר כזה צריך 

לדעת ליצור.

על מנת לבנות קשר כזה )בין חברות ובין בני זוג( צריך מידה מסוימת 
של גמישות. מקום בנפש המסוגל לזוז לפי הצורך, לדעת לתת מקום 
מה  לעשות  ולהשתדל  לשני,  להקשיב  מסוגלת  להיות  מקום.  ולקחת 
מסוגלת  להיות  מידה,  ובאותה  זאת  ועם  טובתו,  עבור  יכולה  שאני 

לבקש על הטוב שלי, ולדאוג לו. סוג של "ואהבת כמוך".

רבים  לאנשים  ברור  לא  כך  כל  פשוט,  אולי  שנשמע  הזה,  המקום 
שביכולתם  מה  כל  את  יתנו  הקשר  שלמען  אלו  ישנם  פוגשת.  שאני 
עד שיחושו מנוצלים. מישהי שהכרתי היתה מוכנה תמיד ללכת לאן 
לה,  היתה  אם  גם  התנגדות,  הביעה  לא  אפילו  היא  רצתה,  שחברתה 
ורצון שיהיה לשניה טוב. בשלב כלשהו היא  ואכפתיות,  מתוך כבוד 

חשה שכשהיא מבקשת זה לא בדיוק קורה, אבל היא עדיין העדיפה 
לא לומר, לא לגרום ל'בעיות' או להעכיר את האווירה על ידי דיבור 
על הסוגיה המרגיזה, שחוזרת על עצמה פעמים רבות... המקום הנמנע 
הזה יביא בסופו של דבר לריקבון, ויהרוס את כל הטעם הטוב בקשר. 
קשריהם  את  סיימו  שכמעט  וטובים  רבים  נשואים  זוגות  ראיתי  כבר 

מעודף טוב שכזה.

חזקה  בצורה  עבורם  והנכון  הטוב  את  הרואים  אלו  את  יש  לעומתם 
שבוע  לפני  אתמול,  היום,  לי  שקרה  מה  כל  על  לספר  כמו  ביותר, 
האחרונה,  בשנה  בי  שעלו  והתהיות  ההגיגים  ההבנות,  את  ובנוסף 
לומר  ומנסה  אחד  משפט  להשחיל  מנסה  מולי,  היושבת  זו  בעוד 
ייבנה  בריא  קשר  רציני...  ממש  ממישהו  נפרדה  עכשיו  ממש  שהיא 
ידעו לעמוד על הנכון להם, עם רצון כנה לטוב  רק אם שני הצדדים 
של השני באותה מידה. כלומר, גם על השותקת להיות מסוגלת לומר 
באיזשהו שלב, "היי, תקשיבי, ממש לא פשוט לי להיות כל הזמן בצד 
המקשיב... אני מרגישה שאת לא ממש רואה אותי... גם לי קרו כמה 
דברים היום...". גם על הרואה את עצמה, להתחיל לראות את זולתה 
באמת, ולומר לה שממש חשוב לה שהיא תגיד מה מפריע לה על מנת 
שתדע ותוכל לשנות. הקשר יוכל להתקיים רק באם שני הצדדים יהיו 
מספיק מוכנים להשתנות ולהתאזן האחד עבור השני. כל שינוי כזה, 
הוא בדרך כלל איזון בתכונות שבכל מקרה היה עלינו לאזן מתישהו 

בתיקוננו האישי.

 – לך  יש  ואם  לקניות.  צאי   – עדיין  לך  אין  אם  אז  חברה,  קונים  כך 
המשיכי לקנות את אותה החברּות שוב ושוב.

על קניות וחברות

מיכל וולשטיין

mihalvos1@gmail.com
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א' אדר ב' תשע"ו 

פרשת פקודי
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

ישיבה היא העישון החדש, 

כך בגשמיות וכך ברוחניות  

 
הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 

המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 
 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

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

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

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

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

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

"למען ה', שתהיה 

עבודתו רק בשמחה 

בלא שום עצבות 

ודאגה כלל וכלל"

 
מתוך אגרת הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ 

 הרב בן ציון קוק והרב אבנר טוניק

שמחים עם הקדוש ברוך הוא

עמוד 3

עמוד 5

עמוד 2 4
13

לפי 

האדמו"ר 

מרזאל 

"מרבים" 

זה ממש 

יותר מדי

יכול להיות 

 ש-49 אמות 

לא הספיקו 

לו?
השבוע 

בפרויקט 

על דמויות 

המגילה - 
 

 המן 
הרשע 

מן
יס

ע ו
ש

הו
ם: י

רי
ציו

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

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

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

רוצים להצטרף למשפחה?
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 צבי 
שמחהעל חוזה הילד שבו חותם עם יחזקאלי 

הדורותבשרשרת אלוקות המשכת אשה היא 

מכין כלים

לפורים  
   גדול 

מפורים
 
 קטן

מתחילים להכין כלים לאור של 

והשבוע:פורים שלושים יום קודם החג
מסירים את המסכה 

 
של אחשוורוש

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

דירה להשקעה ללא מס רכישה! כן, קראת נכון! רק ל-30 משקיעים ורק עד סוף פברואר:
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 אלפי 
בני נוער 

יהודים 
במפגן 
אחדות 
בטיימס 

סקוור 
עמוד 8

פרשת 
 שקלים
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עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

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

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

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!



להבין קצת מה קורה
בבנגקוק.  חב"ד  בבית  הספרייה  ליד  מסתובב  בחור  רואה  אני  אחד  יום 
ניגשתי ושאלתי אותו אם אפשר לעזור לו, הבחור אומר לי "אני מחפש 
ספר על היהדות". אמרתי לו "זו פחות או יותר ההגדרה של כל הספרים 

כאן, אולי תגדיר לי קצת יותר מה אתה מחפש?".

הארץ,  מצפון  קיבוצניקים  זוגו  ובת  הוא  עדן,  ששמו  לי  מספר  הבחור 
שלו  אמא  צלצלה  שבועות  כמה  לפני  בהודו.  שנה  חצי  כבר  מטיילים 
הייתה  שנים שלא  אחת־עשרה  אחרי  מקנדה  מגיעה  לו שאחותו  ואמרה 
בארץ, והיא מבקשת "תעשו פסק זמן מהטיול, אנחנו נקנה לכם כרטיסים. 

בואו לארץ לשבועיים, נטייל ביחד כל המשפחה ואחר כך תחזרו 
לטיול". "הסכמנו ונסענו", סיפר עדן, "היו לנו שבועיים 

מדהימים ואז אחותי חזרה לקנדה ואנחנו חזרנו 
שלי  אמא  להודו  שהגענו  אחרי  יום  להודו. 
לב  דום  קיבל  שאבא  ואומרת  אלי  מצלצלת 

ונפטר. הייתי בהלם, אמרתי לבת זוגי שיש איזו 
יד מכוונת שסידרה כך שאחותי תגיע לארץ אחרי 
כל כך הרבה שנים ושאנחנו נעשה הפסקה בטיול, 

כדי להיות עם אבא בשבועיים האחרונים שלו. היא 
אמרה לי מיד 'אל תתחיל עכשיו פתאום לדבר לי על 

אלוקים, אני מבינה שאתה כואב את מותו של אביך 
אבל לא צריכים להיסחף למחשבות דתיות דווקא'".

"התגובה שלה הכאיבה לי, אבל שתקתי. אבל כאשר 

מדיטציה  של  קורס  לעשות  לי  הציעה  היא  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
הולך  הכל  איתה;  מסכים  לא  שאני  לה  ואמרתי  התפרצתי  בודהיסטית, 
אצלה, כולל בודהיזם, ורק לא יהדות. היא החליטה ללכת לקורס ואמרתי 
נוסע לבנגקוק ואשב בבית חב"ד, להבין קצת מה קורה איתי.  לה שאני 

והנה, עכשיו אני כאן ומחפש קצת ללמוד על יהדות".

התחלתי ללמוד איתו והוא מאוד התעניין, אך כשהצעתי לו להניח תפילין 
קצת  להבין  רק  בתשובה;  לחזור  מחפש  לא  "אני  לי  ואמר  התנגד  הוא 
בזמני התפילות  יום,  כל  ולמדנו  הכנסת  בבית  ישבנו  לחצתי,  לא  יותר". 
הוא היה יוצא וחוזר אחרי התפילה. אחרי כמה ימים, בוקר אחד עדן מגיע 
ואומר לי "אני רוצה להניח תפילין". לא שאלתי שאלות והתחלתי להניח 
איתו, ואז הוא אומר לי: "לא מעניין אותך לדעת למה?" אמרתי לו "מאוד 

מעניין, אבל רציתי דבר ראשון להניח איתך לפני שתתחרט...".

בבית  יושב  שאני  לה  וסיפרתי  אמא  עם  אתמול  "דיברתי  לי:  סיפר  הוא 
לך  אספר  בחב"ד  יושב  אתה  'אם  אותי:  הפתיעה  שלה  התגובה  חב"ד, 
משהו שלא ידעת. אבא שלך עלה לארץ בשנות החמישים בעזרת חב"ד, 
ומאז היה מניח תפילין בכל בוקר עד יום מותו. הוא עשה זאת בהיחבא 
כדי שלא לבלבל אתכם בדרך שלכם, אבל היה מקפיד על זה'. כך אמרה 
לי אמא, אז אני עדיין לא יודע למה מניחים תפילין, אבל אם אבא שלי היה 

עושה את זה אז גם אני יכול".

בראש השנה הזמנתי אותו לבוא לסעודת החג והוא לא הסכים, בינתיים 
רק  היא  חב"ד.  לבית  להיכנס  הסכימה  ולא  מהודו  הגיעה  שלו  הזוג  בת 

היתה שולחת דרכו שאלות.

בערב יום כיפור נכנסתי לבית הכנסת והוא היה הראשון שישב שם. מכוסה 
כולו בטלית, ובוכה. במשך כל היום הוא ישב בבית כנסת והתפלל, ומיד 
בצאת הצום קרא לי ולאשתי והכיר לנו את בת זוגו שגם היא היתה איתנו 

ללא שנדע.

בחור  שם  פגשתי  בצפת.  שבת  ועשינו  בארץ  בקיץ  ביקרנו  שנה  באותה 
מוכר שנראה כמו חב"דניק. עדן סיפר לי שהם עומדים להתחתן בקרוב, 

כדת וכדין.

בראש השנה הזמנתי אותו לבוא 
לסעודת החג והוא לא הסכים, בינתיים 

בת הזוג שלו הגיעה מהודו ולא הסכימה להיכנס 
לבית חב"ד

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

ללמוד,
ללמד,

לעשות.
הגרעין התורני בקרית אונו - ׳תנועת מעיינות׳

מרחיב את שורותיו וקולט

אברכים צעירים,
לכולל בוקר וצהריים בשילוב עם עשייה מגוונת של קירוב לבבות 

במעטפת קהילה חמה ופעילה.
מלגה על סך $1,000 למתאימים!

עם ישראל מחכה לך!

ת ו מ ל ו ע ם  י ר ב ח מ

לשליחת קורות חיים:
,colelkono@gmail.com

מספר המקומות מוגבל.

הרב נחמיה היקר, 
אני קוראת את המדור שלך בעיקביות ובדביקות, מזדהה עם כל מילה.

אני הייתי שם.
אין ספור פעמים עברתי ליד בית חב"ד בבנגקוק ומעולם לא נכנסתי. 

אני זוכרת את מגע המצח שלי ברצפת הפרקט, שלוש פעמים כאלה שבהן 
עמדתי על ברכיי, מול אותו נזיר בודהיסטי, אב המנזר והשתחוויתי. 

השמנמנה,  הדמות  בודהא,  של  פסלים  מאות  אולי  בעשרות,  מוקף  היה  הוא 
הדשנה הזו, לפעמים מחייכת, לפעמים מנמנמת, ואני השתחוויתי. 

מנזר בודהיסטי, מזרח תאילנד, קילומטרים בודדים מהעיר בנגקוק. העיירה 
מלחמת  על  מפורסם  סרט  של  שם  קוואי,  על נהר  הגשר  ליד  צ'אצ'אנגסאו, 

העולם השניה.
השתחוויתי לנזיר בודהיסטי, לבודהא. מדי חודש, ראש חודש שלהם, מילמלתי 

בסנסקרית את התפילות שלהם, הרגשה מוזרה, כבר אז.
הייתי יושבת לבד בחדר, עושה מדיטציה בודהיסטית ומפנה ראשי מעלה, יודעת 
על קיומו של ה' ומחפשת מענה לנפש המבקשת שלווה, שלוות נפש. 
"למה מדיטציה בודהיסטית ??" הייתי נשאלת חזור ושאול על ידי 
חבר'ה ישראלים אשר נקראו בדרכי, "למה לא מדיטציה יהודית 

?" – ואני שתקתי. 
הנוגע  מצח  עם  אישי,  מסע  של  מסע,  של  שלמה כמעט,  שנה 
ברצפת הפרקט, תפילות בסנסקרית, טאי צ'י וצ'י קונג, 
ללמוד  הבאים  )זרים(  ה"פראנג"  את  שאוהבת  תאילנד 

ולחפש שם משהו.
אין ספור פעמים עברתי ליד בית חב"ד בבנגקוק ומעולם 

לא נכנסתי. עד שה' יתברך נכנס לליבי.
רונית

ונהפוך הוא

יש מרכיב אחד בחיינו שאיתו אי אפשר להתווכח, והוא האינטואיציה. אי 

אפשר לנצח אותה, היא שם וזהו זה, ובעולם מודע כמו שלנו, העיקר הוא 

להקשיב לה, לא לטעון כנגדה טיעונים או להתכחש לה. אבל באדר אפשר 

לנסות. האינטואיציה נוצרת מחוכמת־הלב הפנימית אמנם, אבל גם מּונעת 

בהחלט  שאותן  פנימיות  ומחסימות  קשיים  לבטים,  קודמות,  שווה לנסות לפתוח.מהתנסויות 

לעצמנו  לחכות  בלי  אבל  האינטואיציה,  כנגד  ללכת  ביום  אחת  פעם  רק 

בסיבוב עם "אמרתי לך שזה לא יצליח", אלא להיפתח לפעולה שונה מזו 

של  גוון  שלנו  העשייה  אל  מוסיף  השינוי  כה.  עד  לעשות  רגילים  שהיינו 

פתיחות וחידוש, וממילא בכל חידוש ישנה שמחה. ואם נטעה? והרי אנחנו 

מה שאלתך וינתן לךטועים לפעמים גם כשאנחנו הולכים עם האינטואיציה יד ביד...

לכל אדם יש שאלה פנימית, די נוקבת, שמפעילה אותו ומכוונת את מעשיו, 

רצונותיו, דמיונותיו, מפגשיו, הישגיו. ותתפלאו כמה שהשאלה הזאת יכולה 

יש  שאני?  כפי  אותי  יקבלו  למשל:  שייכת?  אני  למשל:  פשוטה,  להיות 

תוחלת לכל המעשים שלי? יש לי תקווה? אני אהובה?

שהופכות  מפניה  נמלטים  אנחנו  שבהן  הדרכים  רק  אלו  פשוטה,  השאלה 

אותה למסובכת. אנחנו נעבוד מבוקר עד לילה כדי להצטיין ולקבל הערכה, 

במקום לשאול את עצמנו מדוע אנחנו חשים כל כך לא מוצלחים. אנחנו נלך 

אל מי שמקבל אותנו ממילא, גם אם בתוך תוכנו אנחנו יודעים שהמפגש 

איתו לא מניב פירות נכונים לנו, רק כדי שלא נצטרך לעמוד ולשאול: יאהבו 

אותי? ולגייס את כל הכוחות הפנימיים כדי לענות לעצמנו בכנות. 

ולמרות זאת, כדאי לשים לב בכל פעם שאנחנו מתאמצים יתר על המידה 

ומרגישים שהמעשים שלנו נוטים על צידם, שבעצם ברחנו עכשיו מהשאלה 

שלנו. ובעדינות לדייק את עצמנו בחזרה. 

זה לא תמיד פשוט. דרוש אומץ כדי לעמוד מול השאלה שלנו ולהתמסר 

שעכשיו  לזהות  כשלומדים  זמן,  לאורך  אבל  איתה.  מביאה  שהיא  לכאב 

אני אמורה לעמוד מול "אני אהובה?" זה כבר קצת פחות כואב, כי בזיהוי 

למצוא  גם  "ותתחילו  אומרת  ימימה  הזיהוי?  אחרי  ומה  אמת.  מתנת  יש 

כי אם החרש תחרישיתשובות". שאלתך תנתן לך, ויהיו לך מספיק תעצומות נפש כדי לענות.

יש שני סוגי מחלות הפוכים זה לזה: מחלה כרונית ומחלה אקוטית. במצב 

הכרוני, המחלה עושה את פעולתה בפנים, בשקט, הגוף נכנס למצב מתמשך 

בעיניו  נדמים  שככה  עד  לאט  לאט  ודועך  אליו  מתרגל  נוחות,  חוסר  של 

החיים. מחלה אקוטית היא מחלה חריפה, מהירה, משתוללת. לעתים היא 

מנצחת, לא עלינו, אבל לעתים מיד אחרי המהומה יבוא ריפוי שלם. 

וכמו הגוף, כך הנפש. יש תקופות שבהן היא נכנסת למצב של גרירת רגליים, 

ריבוי  אכזבות,  מריבוי  לנבוע  יכול  זה  ציפיות.  ומנמיכה  בעולם  מתהלכת 

כאבי לב, ריבוי המתנה שהרי "תוחלת ממושכה מחלה לב" )משלי יג, יב(. וזה 

נראה כמו שקט, אבל זה רק מפני שבפנים הכול כבוי.

המצב האקוטי הוא כשהנפש בהתעוררות והכול כואב לה, הכול! היא רוצה 

כאן ועכשיו תשועות גדולות וקטנות, היא לא מסתדרת עם מה שניתן. זה 

מצב מבהיל ולא נוח, אבל האמת היא שזה מצב מצוין ובריא לנפש ולנשמה, 

כי היא יודעת שיש טוב והיא מאמינה בכל מאודה שהוא אמור להגיע אליה, 

אחרת היא לא הייתה משתוללת. 

זה  ולטפח,  לאהוב  לייקר,  שצריך  פנימית  צעקה  כמו  הוא  האקוטי  המצב 

לא זמן להחריש ולגרור רגליים. הוציאה ממסגר – נפשי, על ידי התעוררות 

עולם חדש.הנפש נצא מן ההסגר, מן האדישות, מן הגלות הפנימית הכרונית. נגיע אל 

הוציאה ממסגר נפשי

 
שלוש תנועות־נפש לאדר 

שליח במנזר
בוקר אחד נכנס לבית חב"ד בחור צעיר לבוש בבגדים אפורים, 

ניגש אלי בחיוך ומציג את עצמו. "שמי תומר ואני נזיר במנזר 

של זן־בודהיזם בקוריאה". לחצתי את ידו והתחלנו לשוחח. 

כנזיר,  במנזר  חודשים  כמה  כבר  יושב  שהוא  לי  סיפר  הוא 

ומתכונן להישאר שם בשנים הקרובות. התחברנו, למדתי אתו 

קצת והבחור ממש מבין עניין.

התחלתי לנסות לדבר על לבו, שאולי במקום לשבת שם יעבור 

לשבת במקום יהודי. הוא אמנם סירב בהחלטיות, אבל בכל 

אמר:  תומר  מסוים.  'הישג'  בלי  השיחה  את  סיימנו  לא  זאת 

"כמו שאתה יודע יש הרבה ישראלים שמחפשים את עצמם, 

והרבה מהם מגיעים למנזר שלנו. אני מבטיח לך שכל ישראלי 

שיבוא אלינו וירצה להיות נזיר, אגיד לו שלפני שהוא מחליט 
היו סופית – ילך לדבר אתך". לפעם  מפעם  ואכן 
ישראלים  אלי  מגיעים 

את  שמחפש  מהסוג 
עצמו, והיו אומרים לי: 

תומר שלח אותי לדבר 
אלי אתך... ניגשת  אחד  יום 

עדי,  בשם  אשה 
"האמת  לי:  ואומרת 

היא שלא הייתי נכנסת 
זה  יהדות  כי  לכאן, 

אבל  שלי,  בקטע  לא 
את  מכבדת  מאוד  אני 

שהוא  ומכיוון  תומר, 
 – אתך  לדבר  לי  אמר 

קישרתי אותה לאשתי, לך להגיד לי".באתי לשמוע מה שיש 
לה  הצענו  וביחד 

נזירה,  להיות  לחזור  מחליטה  שהיא  לפני  זמן  פסק  לקחת 

וקצת להתעמק ביהדות. וברוך ה', לאחר שיחות ארוכות היא 

הסכימה להישאר. שבוע רדף שבוע ולאט לאט היא מצאה את 
עצמה מתחילה לקיים מצוות.

אחרי כמה חודשים הודיעה לנו עדי שהחליטה לשמור שבת. 

השבת הראשונה ששמרה הייתה מרגשת מאוד. כל האורחים 

הרבים שלנו הרגישו שזו הייתה שבת חגיגית במיוחד.

עדי,  של  חברה  חב"ד  לבית  נכנסה  הצהריים  אחר  בשבת 

ליד  התיישבה  היא  שלה.  המסע  בתחילת  אתה  שטיילה 

שומרת  עדי  שחברתה  תפסה  דקות  כמה  ולאחר  השולחן, 

שבת... היא פנתה אליה נסערת: "את קולטת שמעכשיו יהיה 

אסור לך לעשן בשבת! יהיה אסור לך לנסוע ברכב בשבת!"

יום  לי  מותר  יהיה  "מעכשיו  בשלווה:  לה  ענתה  עדי  אבל 

יום אחד בשבוע לא  לי  ויהיה מותר  לנסוע..."אחד בשבוע לא לעשן, 

על  יפה  להסתכלות  אני  גם  זכיתי  ובזכותה  מיוחד,  היה  שמירת השבת.זה 

אי־אפשר לסיים בלי לספר שלפני מספר שנים תומר שב ארצה, 

השליחות  את  לילדים.  ואב  יהודייה  לאשה  נשוי  הוא  והיום 

שלו במנזר הוא כנראה השלים על הצד הטוב ביותר.

נסערת: "את קולטת היא פנתה אליה 
שמעכשיו יהיה אסור 

לך לעשן בשבת! יהיה 
אסור לך לנסוע ברכב 

בשבת!" אבל עדי ענתה 
לה בשלווה: "מעכשיו 

יהיה מותר לי יום אחד 
בשבוע לא לעשן, ויהיה 

בשבוע לא לנסוע..."מותר לי יום אחד 

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |

alluma@gmail.com

אלומה לב

מדרשת לב-לדעת מזמינה אוָתך 

לערב של שמחה ודבקות
בר"ח אדר ב'

יום רביעי כ"ט אדר א', 9.3, בנייני האומה, 18:00-22:00

הרב אהרוני ברנשטיין, הרבנית טובה בזק, 

תמי וולף ולהקת אחותי

25 ש"ח כניסה

חפשו אותנו ב-
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השבת נקרא בתורה אודות כשרות המאכלים
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זה הזמן להשפיע על בני משפחה וחברים
להתחזק בשמירת דיני כשרות 

ב"ה

יש לנו כלים לעזור לכם!
מכירים אדם שזקוק להדרכה בענייני כשרות?

ידוע לכם על משפחה שמעוניינת להכשיר את המטבח?
התקשרו אלינו עוד היום וצוות מיוחד 

יכשיר עבורם את המטבח במקצועיות ובמהירות!

KOSHER-KITCHEN.CO.IL  | 03-5774555

קוראהשבוע זה

פעילי חב"ד



מפקד גדול סיכם פעם תכנית קרב מפורטת בערך במילים הבאות: 
"כאשר יתחולל הקרב, שום דבר בשטח לא יתרחש כמו שרשום 
הנפשות  שתי  במלחמת  וגם  מלחמה,  בכל  כך  הזו".  בתכנית 

שמתחוללת בלבו של הבינוני 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

לפני פרוץ הקרב אנחנו מדמיינים מהלך חד, ברור, דרמטי. נתקוף 
משם, נחפה משם, נחתור למגע ונכריע את המלחמה. במציאות, 
אנחנו מוצאים את עצמנו בערפל קרב. לא ברור מי מולנו, מה סדר 
הגודל, היכן הוא ערוך ומהיכן יתקוף. לפעמים אנחנו אפילו לא 
מצליחים לברר לעצמנו מה קורה במחנה שלנו, ואם הכוח שיורה 

2 ק"מ מאתנו הוא ידידותי או עוין.

אנחנו לא רציניים?
הצד  את  שתוקפת  ביותר  הגדולה  החולשה  לנמשל:  מהמשל 
הטוב שבנו, היא התחושה שהוא הולך ונכשל מרגע לרגע. לא די 
בכך שהוא מותקף מבוקר עד ערב על־ידי הרהורי עבירה ותאוות 
הגוף, אלא שגם כשהוא לומד תורה או מתפלל הנפש מעורבבת 

ומבולבלת.

אחרי תפילה כזו, כשתופסים 
לכוון,  כשהתאמצנו  שגם 
התרוצצו  מחשבותינו 
ומשונים,  שונים  במקומות 
את  שואלים  בהכרח  אנחנו 
האם  אומר?  זה  מה  עצמנו: 
רציניים?  לא  פשוט  אנחנו 
מראש  נידונו  מאמצינו  האם 
לכישלון? הרי אפילו התפילה 
כך  כל  חלשה,  כך  כל  שלנו 

חסרה...

והתשובה: החולשה שבתפילה היא לא מפני שאנחנו לא נלחמים 
ברצינות, אלא מפני שהנפש הבהמית נלחמת גם היא ברצינות. זה 
שקשה לנו, ואפילו זה שאנחנו נכשלים, לא אומר שאנחנו עושים 
משהו לא בסדר. זה רק אומר שגם האויב יודע את העבודה שלו, 

ואנחנו נמצאים בדיוק בעיצומה של המערכה.

לא להיכנס לעימות?
מעכשיו, בכל פעם שנתפלל ונחוש קושי למקד את המחשבה, לא 
נבוא בטענות לעצמנו אלא נראה בעיניים את הצד השני – כמו 
איזה ליצן שעומד מולנו ועושה פרצופים, תנועות מגוחכות, או 
הוא שמפריע  זה  דיבורים.  של  בקילומטרים  אותנו  מטריד  סתם 
לנו. כשנבין את זה, יהיה לנו קל הרבה יותר לגייס את כל הכוחות 
במאמץ ממוקד להתעלם ממנו ולהמשיך לעשות את העבודה כמו 

שצריך.

הנחיה חשובה: כשמצליחים להבחין בקיומו של האויב, במאמציו 
להפריע ולחבל בכל מהלכינו, בשום פנים ואופן אין להיכנס עמו 
לעימות. הדבר רק יגביר את כוחו ויגרום לנו לשחק בתנאים שלו. 
ההתחזקות,  ההתעלמות,  היא  הנכונה  הדרך  הזה  היריב  כנגד 
החתירה אל היעד מבלי לשים לב לכל מה שמסביב. ואם מנסים 
עד קצה גבול היכולת ועדיין המצב קשה, תמיד אפשר ומומלץ 
לנצל את זכות הצעקה – לזעוק לה' שייתן סיוע ויכריע בשבילנו 

כשאנחנו עושים הכול ועדיין לא מצליחים.

 כמו איזה ליצן שעומד 
מולנו ועושה פרצופים, 
תנועות מגוחכות, או 
סתם מטריד אותנו 
בקילומטרים של 
דיבורים. זה הוא 
שמפריע לנו.

פרשת שמיני

לרופא  רבי תנחומא מביא משל  במדרש 
מהם  לאחד  מטופלים,  שני  לפניו  שבאו 
נתן הגבלות, מכיוון שהבחין שאם ישמור 
על ההוראות יש לו סיכוי להבריא, ואילו 
לשני אשר אבחן בו מחלה סופנית, אמר 

שהכל מותר. 

ככה הוא באשר למאכלות  אסורות. "זאת החיה", מפרש רש"י "לשון חיים". 
וראויים  במקום  דבוקים  שישראל  לפי  אך  כלום,  אמר  לא  העולם  לאומות 

להיות חיים, לפיכך אסר להם את השקצים. 

רבי ישמעאל אומר, אלמלא, לא עלו ישראל ממצרים, אלא בשביל שאינם 
בהם,  תטמאו  "ולא  וכמאמר:  דיים.  אומות,  כשאר  בשקצים  מטמטמים 
ונטמתם בם".  בטומאה יש סגולה, לטמטם את המוח, שלא יהיה צלול, ובכך 
יאבד האדם את שכלו הזך, ויגרום שייחסם לו הקשר הישיר אל יוצר בראשית. 
כי  קדושים  והייתם  "והתקדשתם,  אלוקיכם".  ה'  אני  "כי  התורה:  ומוסיפה 

קדוש אני". 

פרק כח 

ערפל קרב 

דובי ליברמן
ברוך נחשוןברוך נחשון

אמנות חסידית
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אביאל הלוי
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ה 
שמתאימה  ילדים  הצגת  אם 
ספר  בתי  של  התרבות  לסל 
את  לקבל  יכולה  חילוניים 
הקודש'  'משמרת  אישור 
קשה  הליטאי?  הציבור  של 
אתה  כן  אם  אלא  להאמין, 
חסיד וכנראה גם קצת משוגע 
 ,)41( רטהאוז  תומר  המילה.  של  הטוב  במובן 
הפקות'  דעת   – מעיין  ב'תיאטרון  החיה  הרוח 
גם  ויודע לספר  בין שתי ההגדרות,  משלב היטב 
על הצגות שבהן ישבו זה לצד זה חרדים ונטולי 
כיפה כאחד. בשנים האחרונות הזרם התת קרקעי 
התשובה  בעולם  ותמורות  שינויים  שמחולל 
ניכר את  כולה, שינה באופן  ובחברה הישראלית 
בעלי  ככל  רוב  בכיפה.  אז  עד  ששלטו  המגמות 
עם  מגע  לנתק  בחרו  הקודם,  הדור  של  התשובה 
עולמם  את  לאבדון  ולהשליך  הגיעו  החיים מהם 
התרבותי. מנגד, פריחת עולם האמנות של בעלי 
הבמה,  אל  האחרונות  בשנים  שחזרו  התשובה 
שנים  לאחר  רק  החלה  והמכחול,  הצילום  סט 
של הסתגרות מרצון באוהלה של תורה. רטהאוז 

בה  התשובה  לדרך  במקביל  כי  בפשטות  מספר 
החל לצעוד לפני כשלוש־עשרה שנים, הוא שמר 

בהתמדה על רצף של עשיה אמנותית.

בורגני  "יישוב  יהודה,  אבן  ביישוב  גדל  הוא 
לאחר  דתית.  לא  למשפחה  כהגדרתו,  ומעלה", 
לגרעין  הגיע  התיכון  הספר  ובית  הילדות  מסלול 
השומר  בקיבוצי  השירות  שנת  את  שעשה  נח"ל 
הצעיר בגליל, "וזה אומר בקצה השמאלי של צד 

שמאל", הוא מחייך. 

תיאטרון  ללימודי  ללכת  תומר  בחר  הצבא  אחרי 
בבית הספר למשחק 'ניסן נתיב', שנחשב לבולט 
מסלול  עוברים  בו  והתלמידים  בתחומו,  ביותר 
לימודים תובעני במיוחד. עם סיום הלימודים הוא 
החל בקריירת משחק, והשתלב בתפקידי תיאטרון 
וקולנוע. "מה שמשך אותי זה בדיוק הקונפליקט 
עסוקים  להיות  האם   – החסידות  פי  על  העיקרי 
אתה  כי  הבמה  על  עולה  אתה  ב'אין'.  או  ב'אני' 
הוא  מישהו",  להיות  רוצה  משהו,  להיות  רוצה 
מסביר. "תחילת הדרך היתה נראית מבטיחה, עד 
לי  מתפתח  כי  התגלה  בו  רפואי  אבחון  שעברתי 
גידול בעצם הלסת. זו היתה חתיכת מכה שגרמה 

 מנפץ
את 

תקרת 
הזכוכית

השחקן 
תומר 
רטהאוז חזר 
בתשובה בזכות 
הדלקת נרות 
חנוכה בהודו 
וחווה ריפוי פלאי 
מגידול בגופו. 
בעשור האחרון 
הוא מדלג עם 
התיאטרון 
היהודי שלו 
מתלמודי התורה 
של בני ברק ועד 
לבתי הספר 
בקיבוצים



לפני  להודו  ולטוס  זמן  פסק  לקחת  להחליט  לי 
אחרי  ככה  גם  כי  לי,  שנקבע  המסובך  הניתוח 

הצבא לא עשיתי את הטיול המסורתי". 

במהלך הטיול הגיע תומר להדלקת נרות חנוכה 
הוא  איך  בדיוק  לדעת  בלי  ושם,  חב"ד,  בבית 
נדלק החל בתהליך התקרבות. מנהל בית חב"ד 
שכנע אותו, לעיין באסופות המכתבים של הרבי, 
אגרוף  של  סוג  עבורו  שהיווה  מכתב  מצא  שם 
מדויק בלסת. "חוץ מהברכה המוכרת של 'אזכיר 
על הציון', היו שורות במכתב שהיו ממש הוראת 
את  פה  בעל  כמעט  מצטט  הוא  בשבילי",  דרך 
שבמקצוע  "מפני  בליבו.  מאז  שנקבעו  המילים 
ועושה  נרחבים  קהלים  מול  עומד  אתה  שלך 
וכדומה,  רדיו  טלוויזיה  של  במדיה  שימוש 
נדרש ממך להשתמש בזה בייחוד לצורך 'יפוצו 
שחזרתי  אחרי  שבועיים  חוצה'".  מעיינותיך 
הניתוח,  לקראת  נוספת  בדיקה  עברתי  ארצה 
בדיקה שהעלתה כי הגידול פשוט נעלם. אומרים 
שמהודו אפשר לחזור או חב"דניק או דולפין, אז 

בלי כוונה חזרתי חב"דניק", הוא צוחק בקול. 

נגד 'הצגות לדתיים' 
על  מוותר  לא  הוא  כי  ברורה  ידיעה  מתוך 
קריירת המשחק הוא המשיך ללכת לאודישנים. 
ומנסה  הציציות  את  מחביא  הייתי  "בהתחלה 
מסוים  עם שבת. בשלב  מתנגש  לא  לוודא שזה 
 – החתונות  שתי  על  לרקוד  אפשר  שאי  הבנתי 
או שזה בתערובת, או שהתכנים לא צנועים, או 
צריך  שאני  הבנתי  בשבת.  מתקיימות  שהחזרות 

להתעסק עם תיאטרון רק בכלים ובאופי שלי". 

המעיין',  'תיאטרון  את  תומר  פתח  כעשור  לפני 
ששמו, איך לא, רומז על הפצת המעיינות. "אנחנו 
וההשקפה  היהודי  העולם  את  לקחת  משתדלים 
שימוש  באמצעות  אותם  ולהעביר  החסידית, 
טוב  הכי  באופן  הזה  והעוצמתי  המיוחד  בכלי 
איכותית,  וכתיבה  מקצועיים  שחקנים  עם  שיש, 
בלבד.  יהודיים  בתכנים  מודעת  בחירה  תוך 
למרות שקיבלתי כל מיני הצעות לכתוב מחזות, 
אני לא פותח את המחשב כדי לכתוב מחזה, אם 
זה לא מבוסס על מדרשי חז"ל, מעשיה חסידית 
ברוך  לקדוש  להתקרב  שעוזר  השכל  מוסר  או 
הוא. אם זה לא אידישקייט או חסידישקייט – זה 

פשוט לא מדבר אלי". 

"הייחודיות של בעלי התשובה בכל מה שקשור 
עליה",  לצורך  ירידה  של  העניין  זה  לאמנות, 
יכולתם  בדבר  לשאלה  באלגנטיות  עונה  הוא 
של שומרי מצוות להשתלב בבתי ספר חילוניים 
שחזר  מי  "דווקא  השונות.  הבמה  לאמנויות 
ביטוי  שהם  בדברים  לכן  קודם  ועסק  בתשובה 
ה'אני' כמו תיאטרון ומוזיקה, יכול עכשיו להפוך 
אבל  טובה.  בצורה  ה'אין'  של  לביטוי  זה  את 
במקום שבעלי תשובה עומדים, נראה לי שעדיף 

שצדיקים גמורים יימנעו מלעמוד". 

לא לצייר פלקטים
אותו,  שמנחים  הדוסיים  העקרונות  כל  אף  על 
איך  השאלה  למשמע  מתקומם  כמעט  רטהאוז 
עושים תיאטרון חסידי ולאיזה קהל יעד הוא יכול 
לדבר. "הצגת תיאטרון טובה, שכתובה, מבוימת 
לכל  להתאים  יכולה  מקצועי,  באופן  ומשוחקת 
אחד - לקהל דתי לגווניו, לציבור שאיננו שומר 
"את  בחיוך.  יורה  הוא  לצ'רקסים",  וגם  מצוות 
באופן  מתאים  השחקן  והדגשים  ההתאמות 
לגילאים  שבהצגה  כמו  שלו,  לקהל  אוטומטי 
צעירים מדברים יותר לאט ובקול רך וגבוה יותר, 

כך גם עושים בתכני ההצגה". 

שומרי  לאמנים  זכוכית  תקרת  שום  אין  "בעיניי 
מצוות", קובע תומר, "הכל תלוי ביכולת להגיש 
את מה שהוא מביא איתו באופן איכותי ועמוק. 
אם אתה בא לציבור עם השקפת עולם ביקורתית, 
שה'  לספר  יכול  לא  אתה  החילוני,  הציבור  קרי 
זה רק טוב, אלא מביא גם את הקשיים, החיפוש 

זה  וסוכר,  גפן  צמר  יהיה  הכל  אם  וה'אייכה'. 
פשוט לא ילך. מישהו מאחת החסידויות שבירר 
על אחת ההצגות אמר לי שאם יש דמות של רבי 
זה חייב לבוא עם מפה לבנה, פמוטים  בהצגה, 
וזוג חלות על השולחן – אחרת זה לא מתאים... 
אנחנו לא חיים בתוך בית מרקחת ולא נכון להציג 
דינמיים  ככה. על הבמה צריכים להיראות חיים 
ההצגה  את  יראו  שאנשים  ועגולים.  ועמוקים 

ויראו את עצמם בתוכה, אחרת זה פלקט". 

מסתבר שרטהאוז לא רק נאה דורש, וההצגות שלו 

מקבלות גם את אישור 'משמרת הקודש והחינוך' 
בלי  ומאידך,   – ברק  בבני  הליטאי  הציבור  של 
לספר זה לזה – גם את אישור סל התרבות הארצי 
ומשרד התרבות. "זה כמעט נמנע הנמנעות, מידה 

שאיננה מן המידה", הוא מסכם בחיוך. 

בתכנית  פועל  הוא  בתיאטרון  לעשייה  במקביל 
חווית הדרמה  דרך  התורה  סיפורי  את  שמביאה 
לבתי ספר ממלכתיים בכל רחבי הארץ. סיפורים 
בתוכה,  פועל  שהוא  העולם  מתפיסת  וחוויות 
יש למכביר. "אחרי אחת הפעמים שהעלינו את 
ההצגה על 'שלמה המלך והדבורה' שמספרת את 
סיפור הקמת בית המקדש הראשון, ניגשה אלינו 
בהצגה  לצפות  שבאה  ארצי  תיאטרון  מנהלת 
אחד  ההצגה  כדי  שתוך  סיפרה  היא  ילדיה.  עם 
ואני  מקדש',  בית  זה  'מה  אותה  שאל  הילדים 
זה  מה  יבין  יהודי  שילד  שכדי  לעצמי  חשבתי 
בית המקדש באופן שמדבר אליו, יגרום לו הנאה 
וימשיך ללוות אותו – זה שווה את כל המאמץ".

"בהתחלה הייתי מחביא 
את הציציות ומנסה 

לוודא שזה לא מתנגש 
עם שבת. בשלב מסוים 

הבנתי שאי אפשר לרקוד 
על שתי החתונות" 

איכות 

חיים

מצטרפים לקהילה הדתית החדשה בחריש!

ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

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

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

זה איכות חיים.

. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

שיווק: יזם:

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

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



זכרון חושי לפני התהום
שיל"ת

 ישנן שעות או דקות או שניות
 חשוכות

 בהן אני נמשכת לרע
 כמטיל עופרת
 ואין לי מושג

 כיצד קמה אני
 מאותן שעות
 אם לא בשל

 השורש הדק האחד
 שעוד נותר

 שתול באדמת ירושלים של מטה
 שהתחברה למעלה

 חיבור פשוט
 ועמוק
 וטהור.

סודו של חסיד
מ. אילן

 נכנס יין יצא סוד,
 המשקה כבר התחיל לפעול,

 החסיד יחדיו ירקוד,
 שמחתו רבה כחול.
 מתיישב ומתנשף,

 ביד שמאל בקבוק גדול,
 יד ימין על הכתף,

 ולחברו קורא בקול,
 עורה אחי הצטרף,
 הבה ונצא במחול.

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

 ושוב רגליו מתנשאות אל על,
 כוסית נוספת בגרונו,

 היא לא תוליך אותו שולל,
 הוא שומר על דיוקנו,

 לא יאבד שיווי משקל,
 לאבד העשתונות –

 זה לא יכול לקרות בכלל.
 והנה שוב זה קורה,

 הניגון מתנגן,
 זה אמנם קצת חורה,

 הבקבוק נאכאמאל מתרוקן,
 השעון חצות מורה,

העשתונות – פארפאלן!

 המחסומים נופלים חיש,
 הלשון מתגלגלת,

 הוא כמעט אינו מרגיש,
 איך היא משתוללת,

 מגלה צפונות חלמיש,
פלאים היא מחוללת.

 מי פילל ומי דימה,
 אהבתו מתגלה,

 כה רבה היא עצומה,
 נפשו בכמיהה חולה,

 למאום אינה דומה,
יחידה היא במינה.

 דמעות זולגות, דמעות של חדווה,
 לפתע ביניהן חיוך מבליח,

 "אתן הכל בשביל האהבה!",
 החסיד מצהיר, באמונה מבטיח...

בקי ברצוא, בקי בשוב
יצחק ליברוביץ׳

 אצים רצים, חוזרים שבים
העולם כולו כזבים?

 בקי ברצוא רץ רץ ומתעופף
 בקי בשוב מחזיק חזק שלא ליפול יותר

 ברצוא ובשוב כיסופים לבורא יתברך
וצריך ללמוד אף פעם ליצר לא לוותר

 אצים רצים, חוזרים שבים
ופתאום השמיים נקשרים עבים

 רץ אל האור נעצר מול ערפל
 בהלה אוחזת, להכנס או בחוץ להשאר?

 בלבול ופחד, צעד נחפז לאחור
ואז בכח רק כדי שהוא יתברך יתפאר

 אצים רצים, חוזרים שבים
ואנו אל ים חכמה נעזבים

 בכוחות עצמנו רוצה שנפעל ונעבוד
 נחלשנו והתחלנו לעזוב הדרך הישרה

 הרהור תשובה ועבירה באותו הרגע עולים
ואנו אליו חוזרים להתקרב לטהרה

 אצים רצים, חוזרים שבים
בידינו חרב עם שני להבים

 אוחזים חזק, מנסים שלא ליפול
 העיקר לא להתפחד שהגענו אליו

 עם החרב מפלסים דרך, כורתים עשבים
את עצמנו לגמרי משליכים עליו

עונה על שאלותיך
ומספק מידע רפואי מקצועי ועדכני
על מחלות, תרופות וטיפולים חינם

המידע באינטרנט נגיש אך לא תמיד מדוייק - לשם כך אנחנו כאן
צוות מקצועי עם גישה למידע מקצועי

המספר החדש שלנו:

03-9543349
daatri@yadsarah.org.il

רקע כללי של המחלה
טיפולים מתאימים למחלה

מידע על תרופות ותופעות לוואי
טיפולים אלטרנטיביים

טיפולים חדשניים
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55

חדש על המדף! 
הדרך הארוכה 

קצרה
רעיונות מרתקים ומסרים 
בעבודת ה' המבוססים על 

ספר התניא, בקומיקס 
הומוריסטי שנכנס 

ללב. ארגז כלים עשיר 
להתמודדויות היומיומיות 

של כל אחד מאיתנו.

55

מאת: נתנאל ובת־אל אפשטייןטוב שיש על מה להתגבר

 מסתבר 
שקומיקס

זה סיפור 
רציני!

אגדתא אלעד ספריית עם ישראל אריאל תפארת 
גוש  מינצר  ברק  בני  בית שאן אלתר ספרים  רם 
עציון עוז מסווארי רמת הגולן מקור הברכה חיפה 
יד בנימין אבנט  טפחות אליאב עובד  גנץ  אופיר 
בנימין  שער  רפי  כיפות  ירוחם  קדושה  תשמישי 
קורדובא  ירושלים  איפרגן  מרדכי  מאיר  מכון 
ירושלים, גור אריה ספרים כוכב השחר יפת כפר 
לחול  קודש  בין  העמק  מגדל  ציוני  זהבה  סבא 
הוא  השם  יריחו  מצפה  כהן  נריה  שמואל  גבעת 
המלך מעלות נחלת הספר- צביקה ניסנבוים נוף 
קדומים  קדומים  ספרי  עלי  נבון  קוראים  איילון 
קריית  לציון  אור  טבריה  קדושה  תשמישי  אייל 
גת המרכז לספר קרית ארבע ניסים ברבי ישיבת 

קרנ"ש קרני שומרון הגות רעננה גיל ביתן 

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

www.dshir.co.il :או באתר האינטרנט

82

83

יש אנשים שקל להם יותר לעבוד את ה’, כי הנפש הבהמית שלהם 
פחות חזקה ותאוות העולם פחות מושכים אותם.

אבל העיקר בעבודת ה’ הוא להתגבר על הנפש הבהמית והיצר 
הרע, ולכן עבודת ה’ אמיתית היא דווקא כשזה קשה לנו, דווקא 

כשהנפש הבהמית מנסה להפריע לנו ואנחנו בכל זאת מצליחים 
לנצח אותה.

ם 
מילי

ב
ת

רו
ח

א



הרב שבתי סלבטיצקי
שליח חב"ד באנווערפן

מי שמקיים מצוות 

כי הן נכונות, טובות 

או הגיוניות, מפספס 

ובגדול. גם גאונים לא 

מבינים כלום

מה ביקש להוכיח הילד 

ששרף חמשת אלפים 

פרנק אל מול עיניו 

הנדהמות של אביו?
הסטירה שחטף 

החסיד שהחליט 
ברוך הואלהסביר את הקדוש 
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אין  ולכן  משכל,  למעלה  הוא  הוא  ברוך  שהקדוש  אומר  התניא 

שניקח  לעצמכם  תארו  אותו.  להבין  האדם  ביכולת 

את כל השכל שקיים בעולם, כל האינשטיינים, 
הכלכלנים,  הממציאים,  כל  הפילוסופים,  כל 
נוסיף  אם  אפילו  ושיהיו,  שהיו  והחוקרים  היוצרים 
לזה, להבדיל, את כל גדולי ישראל, כל האדמו"רים וכל הגאונים, 
ראשונים ואחרונים, את כל המוחות הגאוניים האלה נחדיר לתוך 
ראש אחד ואפילו את חכמת שלמה המלך ניתן לו – וואוווו! הוא 
יהיה גאון מטורף! את הגאון החד פעמי הזה נעלה על במה יחד 
עם אדם לא חכם בכלל ונשאל מי משניהם מבין יותר את הקדוש 
מבינים  לא  שניהם  אחד.  אף  היא:  הנכונה  התשובה  הוא?  ברוך 

כלום. הגאון לא מסוגל, בדיוק כמו הטיפש.

מפני  רק  ה'  את  להבין  יכול  איני  נכון,  זה  אנשים שאומרים:  יש 
יותר, הרבה  שהשכל שלי מוגבל. אבל אם השכל שלי היה רחב 
יותר, הייתי מבין אותו. זה לא נכון. אתה לא יכול להבין את ה'. 
אפילו היה לך שכל בלי גבול, שיכול להבין הכל, כל חכמה שהיתה 
מוגבל.  כבר  הוא  שכל,  נקרא  שזה  ברגע  בעתיד.  ושתהיה  בעבר 
שכל יכול אולי להבין מתמטיקה מורכבת, אך הוא לא יכול להבין 
שאחד ועוד אחד הם שלוש. הרי זה בניגוד לשכל! וה' הוא סוג 
מציאות אחר שאין לה גבול ואין לה 'בלתי אפשרי', לכן שכל לא 
יכול להבין אותו. כתוב "לית מחשבה תפיסה ביה כלל" ומוסבר 
בחסידות שאין הכונה שאין אנו מבינים את ה' ודרכיו בגלל קוצר 
שכלנו אלא כיון שה' יתברך הוא ענין אחר ולמעלה לגמרי מבחינת 

השכל.

נמצא  למעלה  שאיפשהו  שחושבים  כאלה  יש 
לתורה  הסיבה  טעם! ה"טעם"  אין  טעות,  זו  הטעם. 
ה'  ה'.  של  נברא  הוא  שיהיה,  היגיון  כל  ה',  רצון  הוא   - ומצות 
יצר את ההיגיון ולכן מגוחך לחשוב שרצונותיו נובעים מאיזשהו 
הן  למה  תפילין?   להניח  אותנו  ציווה  ה'  מדוע  נסתר.  היגיון 
שחורות? מרובעות? כי ככה הוא רצה, לעולם לא נוכל להבין למה 
ואין  כיון שאין למה... ה' הוא בלי גבול אין דבר שמגביל אותו 
דבר מעליו שמכריח אותו. באם יש סיבה וטעם למה ה' רצה כך 
או כך הרי ברגע הזה הוא הופך למוגבל. כאילו שיש טעם וסיבה 
אובייקטיביים, מעליו, שהם המחייבים אותו שהתפילין יהיו דווקא 

מרובעות.

אנחנו אומרים בהלל, "למה - יאמרו הגויים". רק 
לא  כשהוא  גם  לעשות  מוכן  לא־יהודי  למה?,   - שואלים  הגויים 
מבין אך בתנאי שהוא יודע שיש אצל מישהו בעולם הסבר. אבל 
אנו היהודים עושים בלי הסבר. בלי "למה", כי ככה ה' "רצה". גם 

במצוות שבהן לכאורה יש סיבה, באמת אין סיבה.

כמו  למצווה  טעם  מוסיפים  המצוות,  בטעמי  העוסקים  הספרים 
תבלין לתבשיל, אך אינם מביאים את הסיבה למצווה. קחו למשל 
 - שבת  שמירת  על  ציווה  ה'  למה  מסביר  הוא  החינוך,  ספר  את 
בשביל המנוחה. אך זו לא הסיבה, הסיבה האמתית היא שכך הוא 
רצה, ורק לאחר מכן הוא הלביש את זה בשכל. השכל נועד לאפשר 

גם לנו להבין ולהזדהות, גם אם לא זו הסיבה הפנימית והמלאה.

עדות  טעם,  ללא  הם  חוקים  ומשפטים.  עדות  חוקים,  בתורה  יש 
גם  אותן  שנימקו  לאחר  אך  מחייב,  היה  לא  שהשכל  מצוות  הן 
השכל השתכנע, ומשפטים הם מצוות עם טעם. שואל על כך בעל 
התניא – למה נאמר ש"זאת חוקת התורה"? כביכול התורה כולה 
כן! דע לך שכל התורה היא חוק. בפנימיות שלה,  היא חוקה... 
הכל עצם. בלי סיבה! ה' לא אמר שאסור לגנוב כי זה לא מוסרי 

ולא יפה. הוא קבע שאסור לגנוב, ואחר כך הכניס ברגשות שלנו 
תחושה שזה לא יפה.

הגישה החסידית והפנימית  למצוות היא לא לעשות אותן כי זה 
טוב, כי זה נכון, כי יוצא מזה משהו. אתה עושה את כל המצוות 
לא בשביל עצמך, לך לא אכפת מה טוב לך או מה רע לך, תעשה 
את זה כי ה' רצה. בכך אתה אומר לקדוש ברוך הוא: אני כולי שלך.

אדם מבקש מהבן שלו לסדר את השולחן יפה, 
מבקש  שעה־שעתיים הוא  אחרי  מסדר.  אכן  והבן 
ואחר  שמאל,  ביד  פעמים  עשר  הקיר  על  בבקשה  תדפוק  ממנו: 
אז  לא מבין אבל אם אבא אומר  ימין. הבן  ביד  כך עשר פעמים 
הוא עושה. מתי מתבטא יותר הקשר של הבן לאביו, כשהוא מסדר 
סידור  את  בקיר.  שבדפיקה  ברור  בקיר?  ודופק  ניגש  כשהוא  או 
השולחן הוא מבין, מגיעים אורחים, המטרה ברורה. גם אם מישהו 
אחר היה מבקש הייתי עושה את זה, אבל למה לדפוק על הקיר? 
ההיגיון.  לא  לאבא,  הקשר  עצם  היא  והברורה  היחידה  הסיבה 
כאשר הוא דופק על הקיר בליבו יש רק הרגשה אחת "קשר פנימי 

לאבא".

יש סיפור שאי אפשר להבין בלי להגיד לחיים, 
אז לחיים!

הידוע  החסיד  ר'  עם  התוועדות  פעם  היתה 
שהיה  אחד  חסיד  שם  השתתף  משה.  זלמן  ר' 
ומשכיל גדול בתורת החסידות. בסוף ההתועדות כאשר  עמקן 
 : הלבבות והמוחות נפתחו שואל ר' זלמן משה  את אותו חסיד 
אתה הרי כ"כ משכיל גדול אולי תוכל להסביר לנו קצת את ה'". 
אותו יהודי חסיד אמר "מה פתאום, אי אפשר, הרי  כתוב 'כי לא 
בכל  "נו,  מרפה,  לא  משה  זלמן  ר'  מחשבותיכם'".  מחשבותיי 
זאת תסביר לנו". והחסיד בשלו: אי אפשר. אחרי שר' זלמן משה 
המשיך ללחוץ, בסוף הוא אמר: "טוב, אני אחשוב רגע". וכעבור 
כמה דקות פתח את הפה ורצה לומר משהו. אך  ברגע שהוא פתח 
את הפה לדבר, עוד לפני המילה הראשונה, ר' זלמן משה נתן לו 
סטירה חברית, ואמר: "בנוגע לקדוש ברוך הוא, לא רק שאי אפשר 
להסביר, אי אפשר אפילו לפתוח את הפה...". כשאתה פותח את 
זאת אפשר  אומר שיש משהו שבכל  כאילו אתה  זה  לדבר,  הפה 

לחשוב ...

הבעיה שלנו היא האגו שלנו. אנחנו רוצים שכל 
כיון  ה'  רוצים להבין את  אנחנו  יתאים למציאות שלנו.  דבר 
שכך זה מתאים למציאות שלי. כשאני רואה אדם מסוים, למשל 
כמו  אלא  שהוא,  כמו  אותו  רואה  לא  לעולם  אני  שלי,  הבן  את 
שהוא נראה לי. כל דבר נקלט לפי המציאות שלי, ולכן החסידות 
אומרת: כשאתה רוצה להתקשר עם "הקדוש ברוך הוא  האמיתי" 
צא מהמציאות שלך. אני לא מניח תפילין כי משהו בהם נראה לי 

מתאים לי, אני מניח תפילין כי הקדוש ברוך הוא אמר!

יהודי אחד שעבר את כל השואה נכנס פעם לרבי ואמר לרבי: אחרי 
השואה הפסקתי לשמור תורה ומצות. איני מסוגל לעבוד את ה' 
אחרי שואה כזאת. אני לא מסוגל לעבוד את ה' שאי אפשר להבין 

אותו! איך אפשר להבין את השואה? למה ה' עשה את זה? 

אותו.  מבין  שאיני  ה'  את  רק  עובד  אני  אדרבא  לו:  ענה  הרבי 
כמוני  נברא  היה  הוא  ה'.  היה  לא  הוא  ה'  את  מבינים  היינו  אם 

אם  אלוקים.  אינו  מובן  שהוא  אלוקים  לא!  ותו  חכם  יותר  רק 

לעולם  תגיע  לא  ה'  בדרכי  הבנה  מחפש  אתה 
לאלוקים האמיתי אלא לדמיונות שווא. 

בשיתוף מכון 'קול מבשר' צפת
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הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

הרב אליקים לבנון

הרב שלמה אבינר

הרב דב ליאור

הרב אלי בן-דהןהרב שמואל אליהו

הרב יהושע שפירא

הרב יהושוע ויצמן

הרב יובל שרלו

הרב חיים דרוקמן

הרב אליעזר שנוולד

הרב יעקב אריאל

הרב דוד סתיו

קופציםעושים מנוי
במוקד הטלפוני או באתר

מקבלים
לבקר את השכנים3 ערכות חג לחלוקה

ומתקרביםמעניקים
יחד ללב היהודיערכת חג

רבנים מכל זרמי הציונות הדתית ועוד אלפי משפחות כבר חתמו על מנוי ל’קרוב ללב’ 
ובפסח הקרוב יבקרו את השכנים ויעניקו ערכת חג מיוחדת לפסח!

עושים מנוי ומשאירים את השכנים קרוב ללב 

כולם כבר עשו מנוי
 מה איתך?

karov-lev.co.il
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איך להתייחס 
 לרפורמים? 

אני רוצה לאהוב כל יהודי אבל 
לדעתי הם גורמים נזק.

מאיר,  רבי  אשת  מברוריה  גדול  לימוד  מצאנו 
שאמרה: "יתמו חטאים מן הארץ" – חטאים ולא 
חוטאים. בזה היא לימדה אותנו הבחנה חדה בין 

החטא, הֶרשע, לבין החוטא.

כך ביחס לכל יהודי, וכך ביחס לאחינו הרפורמים. 
מצד עצם יהדותם ועצם נשמתם, יש בהם נשמה 
שכל  נאמר  עליהם  וגם  לנו  כאחים  הם  טהורה, 

ישראל ערבים זה בזה.

את  וכואבים  זועקים  אנו  הערבות  מתוך  דווקא 
האסון הרע שהם ממיטים על האומה הישראלית, 
נוהג  במהלכי התבוללות חמורים. כמעט חציים 
משמשים  וכומר  ראביי  שבהן  חופות  לערוך 
בערבוביה. הלב דואב, ועלינו להילחם בלא סייג 
כנגד החטאים החמורים הללו. גם נשמתם זועקת 

במעמקיה שנעשה זאת.

אני יודעת שכל דבר מגיע רק על 
ידי תפילה.  אז איך יש אנשים 

שמקבלים דברים שלא על ידי 
תפילה?

ההנחה שלך אינה מדויקת. עינינו רואות ששפע 
לשאינם  וגם  למתפללים  גם  מגיע  משמיים 
מתפללים, גם לצדיקים וגם לרשעים, לבני ברית 
ולשאינם בני ברית. זוהי דרך נפלאה מדעתנו של 
גלויים  אינם  והעונש  השכר  האלוקית,  ההנהגה 

באופן בהיר בעולם הזה.

אין לנו ספקות שהתפילה באמת מקשרת אותנו 
צינורות  פותחת את  היא  כך  ומתוך  יתברך,  לה' 
אמיתיים,  שפע  צינורות  הם  אלו  אולם  השפע. 

שנפתחים רק על ידי תפילה.

השפע החיצוני של העולם הזה יכול לבוא שלא 
על ידי תפילה, אבל הקשר הרוחני המגיע יחד עם 
השפע הגשמי לא יהיה גלוי בו, והוא עלול אפילו 
להרחיק את האדם מבוראו, וכמו שאמר קהלת: 

"ראיתי עושר שמור לבעליו – לרעתו".

 איך להיות שמח 
אחרי פורים?

באדר  ולא  באדר השני  פורים  את  חוגגים  מדוע 
"לסמוך  בשביל  שזה  אומרת  הגמרא  הראשון? 
גאולת  את  לפסח,  פורים  את  לגאולה",  גאולה 
שכל  למד  אתה  מכאן  משה.  לגאולת  מרדכי 
חול המועד  כעין  הם  לפסח  פורים  הימים שבין 

שבין גאולה לגאולה.

הרוממות של הימים הללו כפולה – מפני שהיא 
שלטו  היהודים  שבה  פורים  גאולת  את  מחברת 
באויביהם, לבין גאולת פסח שבה יצאנו לחירות 
עולם. יתר על כן, ההלכה אומרת ששלושים יום 
כך שכבר  דורשים בהלכות הפסח,  קודם הפסח 
דווקא  לפסח.  להכנות  נכנסים  אנחנו  מפורים 
אותנו  מרוממת  הגאולות  סמיכת  של  הסמיכות 

לקומה גבוהה ונשגבה מתמיד.
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