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430 דונם 
שטחים ירוקים 

מגוון 
פתרונות דיור

קהילה דתית 
איכותית 

מודל 
'הסכם גג' 

ליווי משפטי 
ומקצועי 

נהנים מכוח 
של קבוצה

לסרוגים יש בית חדש

פתוח לכלל הציבור

כי היא סרוגה 
עליכם בול!

מצטרפים 
לקהילת 
כרמי גת

הזהות  בפתח.  ושמונה  השישים  העצמאות  יום 
בטוחים  האופטימיים  מתמוססת,  הלאומית 
נשמעים  מנגד  ומתחרדת,  מתייהדת  שהמדינה 
אז  הזאת'.  החילונית  מ'המדינה  ייאוש  של  קולות 
יהושע שפירא, ראש  הרב  הוויכוח?  בדיוק  על מה 
טל,  שמואל  והרב  נלהב,  וציוני  גן  רמת  ישיבת 
בעקבות  כיוון  ששינה  החיים,  תורת  ישיבת  ראש 
וכואבות ישירות  שאלות  על  עונים  הגירוש, 

אתחלתא
או מה?
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הקואצ'ינג 
מגיע לקרוב 

אליך!
 "תאמין, 
בחייך" 

מדור חדש של 
אימון לצמיחה 
בניחוח חסידי 
מאת רן שריד

בגלל חופשת יום העצמאות, 
בשבוע הבא לא יצא גיליון

הילד לא בתחרות. הוא באימון / טיפים יצירתיים לחינוך בהתוועדות עם הרב שבתי סלבטצקי
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מפורסם  מנח‰.  ל˙פיל˙  ל‰  י˘  מיוח„˙  יו˜ר‰ 
ב˙פיל˙  ז‰יר  ‡„ם  י‰‡  "לעולם  חז"ל:  מ‡מר 
ב˙פיל˙  ‡ל‡  נענ‰  ל‡  ‡לי‰ו  ˘‰רי  ‰מנח‰ 
מ‡מר  ˘ל  פ˘וט‰  מ˜רי‡‰  ו).  (ברכו˙  ‰מנח‰" 
˘ל  זמן  ‰י‡  מנח‰  ˘˙פיל˙  מ˘מע  ז‰  חז"ל 

‰יענו˙, חס„ ורחמים. 

מˆ„ ˘ני מופיע בספר ‰זו‰ר (חל˜ ב „ף ˜נו) מ˘פט 
מיום  ב˘ונ‰  מנח‰.  ˘ע˙  ל‚בי  לעיכול   ‰˘˜
˘ל  ‰˘י‡  בזמן  ‰י‡  מנח‰  ˙פיל˙  בו  ‰˘ב˙ 
‰˘ב˙ ‰מכונ‰ "רעוו‡ „רעווין" – רˆון ‰רˆונו˙, 
וב‰ „וו˜‡ ‡ומרים ‡˙ ‰פסו˜ "ו‡ני ˙פיל˙י לך 
‰' ע˙ רˆון", על זמן מנח‰ ˘ביום חול כ˙וב כך: 
"ביום חול ב˘ע˙ מנח‰ ˙לי‡ „ינ‡ בעלמ‡ ול‡ו 
‡י‰ו ע˙ רˆון" – ˙לוי „ין בעולם וזו‰י ‡יננ‰ ע˙ 

רˆון.

יˆח˜  „ברי ‰זו‰ר עולים ב˜נ‰ ‡ח„ עם ‰עוב„‰̆ 
ל יˆח˜ ‰ו‡  פיל˙ מנח‰. עניינו̆  ˙י˜ן̇  ‰ו‡ ז‰̆ 
‚בורו˙, "פח„ יˆח˜", יר‡‰ ול‡ ‡‰ב‰. חייו ‰יו 
ב˜ו ˘ל ˜˘יים – „ינים, ולכן ‚ם ‚זיר˙ "ועב„ום 
ועינו ‡ו˙ם ‡רבע מ‡ו˙ ˘נ‰" ‰˙חיל‰ ל‰יח˘ב 

מיום לי„˙ו.

‡ז ‰‡ם מנח‰ ‰י‡ זמן ס‚ול‰ ˘נענים בו ‡ו זמן 
מ˙וח ˘ל „ינים?

מיתוק הדינים
לפני  עו„  בעולם.  ב˙פיל˙ ˘חרי˙ ˘ולט ‰חס„ 
‰רע˘ ו‰בל‚ן, עטוף ‰‡„ם בחס„י ‰', ‰˙פיל‰ 

נובע˙ ממנו לל‡ ˜˘יים ו‡ף מ˙˜בל˙ במרומים 
ו˙פיל˙  ומזומן,  מוכן  ‰‡ור  ˜טרו‚ים.  לל‡ 
˘חרי˙ מכינ‰ ‡ליו כלים. לכן ‰י‡ ‚ם ‰‡רוכ‰ 

ביו˙ר ו‰מ˘פיע‰ על מ‰לך ‰יום כולו.

˙פיל˙  ב˘ע˙  ערב"  ˆללי  כ˘"נוטים  ‡בל, 
לבי˙  ו‚בורו˙  „ינים  מ˜טר‚ים,  מ‚יעים  ‰מנח‰ 
‚ם  בזו‰ר  מוב‡  ז‰  ב‰˜˘ר  מעל‰.  ˘ל  „ין 
˘בי˙ ‰מ˜„˘ נ˘רף בזמן מנח‰ ועל מ‡ורע ז‰ 
נ‡מר "‡וי לנו כי פנ‰ ‰יום כי ינטו ˆללי ערב". 
וב‡בו„ר‰ם מוסיף ˘‰חט‡ ‰ר‡˘ון בעולם, ˘ל 

‡„ם ‰ר‡˘ון, נע˘‰ ‚ם ‰ו‡ ב˘ע˙ מנח‰.

ו‡ז, ‡ם ב˘ע‰ זו ‰‡„ם מ˙פלל בכוונ‰ ‚„ול‰, 
‰מנ‚„ בעˆמו  ‡זי בכוחו ל‰פוך ‡˙ ‰„ין, ל‚רום̆ 
יענ‰ "‡מן" על ‰˙פילו˙ ו˘כל ‰„ינים י˙בטלו. 
˙פיל˙ ‡לי‰ו ‰י˙‰ בזמן ˘ל „ינים ˜˘ים מ‡ו„ 
בעי˜רי  ‰סעיפים  ˘ני  על  כ˘פסחו  י˘ר‡ל,  על 
כוחו ב˙פיל‰,  כל  ולכן ‰פעיל ‡לי‰ו ‡˙   .˙„‰
‰˜טרו‚  בזמן  „וו˜‡  ‰„ינים   ˙‡ ולבטל  לע˜ור 

ו‰ˆמˆום: "וי‰י בעלו˙ ‰מנח‰ וי‚˘ ‡לי‰ו".

לכן כל ‡„ם ˆריך ל‰יו˙ "ז‰יר" ב˙פיל˙ ‰מנח‰ 
טרו‚ים וˆרו˙  וך כ„י̃  ו‡לי‰ו ל‡ נענ‰ ‡ל‡ ב‰.̇ 

ז‰ ‰זמן ל‰˙פלל בכל ‰כוח ולבטל ‚זירו˙.

לעצור באמצע החיים
‰סיב‰ ‰פ˘וט‰ לכך ˘י˘ "„ינים" בע˙ ˙פיל˙ 
נעוˆ‰ בכך ˘כ˘‰יום מ˙חיל ‰כל בס„ר  מנח‰ 
עם  לחטו‡.  זמן  ‡ין  עו„  ˘חרי˙  ˙פיל˙  ולפני 

וממיל‡  חט‡ים  ל‰יו˙  עלולים  ‰יום  ‰˙˜„מו˙ 
˜טרו‚ים ‰מˆטברים בעלו˙ ‰מנח‰.

סופו  לפני  לפחו˙  ‡ו  ‰יום,  ב‡מˆע  ‡ז  „וו˜‡ 
ופונ‰  וטר„ו˙יו  כל עס˜יו  עוזב ‡„ם ‡˙  ממ˘, 
˘וב ‡ל ‰'. ל‡ כב˘חרי˙ ‰'סטרילי˙' ‡ו כערבי˙ 
˘מ‚יע‰ כ˘וך ‰סער‰ ˘ל טר„ו˙ ‰יום, ˙פיל˙ 
מנח‰ מר‡‰ ˘עבו„˙ ‰' י˜ר‰ בעיניו יו˙ר מחיי 
‰˜טרו‚ים   ˙‡ מבטל  עˆמו  וז‰  וטר„ו˙יו  ‚ופו 
מעליו. ‰ז‰ירו˙ ב˙פיל˙ מנח‰ ‡ם כן ‰י‡ בעˆם 

˘ימ˙ ‰לב ‡ל ‰' ב‡מˆע ‰חיים.

מ˙חל˜ים  ‰‡„ם  חיי  ‚ם  כך  ‰יום  במ˘ך  וכמו 
ל˘לו˘‰. ‰חל˜ ‰ר‡˘ון ב‰יו˙ו ˆעיר וביכול˙ו 
פנוי  כ˘‰זמן  ‰עבו„‰,  ועל  ‰˙ור‰  על  ל˘ב˙ 
‰חל˜  ˘חרי˙.  בבחינ˙  פרנס‰,  ˘ל  מטר„ו˙ 
כבר  כ˘‡„ם  ‰ו‡  ערבי˙,  בבחינ˙  ‰˘לי˘י, 
מ˜פי„  ‰ו‡  בי„יו,  ˘וב  עי˙ו˙יו  ‡ז  מבו‚ר, 
‡בל  ˙פילו˙.  וזמני  לימו„ים  על  יחסי˙  ב˜לו˙ 
‰ז‰ירו˙ ‰מיוח„˙ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡מˆע ‰חיים, 
בע˙ ‰מנח‰, כ˘‡„ם במר„ף ‡חרי חייו, עס˜יו 
וטר„ו˙יו. ‡ז ‰˙פיל‰ נח˘ב˙ יו˙ר, עמו˜‰ יו˙ר 

ומ˘ום כך ‚ם נעני˙ יו˙ר מן ‰˘מיים!

לתפוס מנחה

משה שילת
ַמְעַלְת ְּתִפַלת ִמְנָחה ֶׁשָאז הּוא 
ְּבֶאְמַצע ַעָסָקיו ְּבִעְנָיֵני ָהעֹוָלם 

(ִּדיִנים, ֵּברּוִרים, ֶנֶפׁש ָהֶאלֹוִקית 
ִנְמֵצאת ְּבֵמיָצר) ְוַדְוָקא ָאז ַמְפִסיק 

ּוִמְתַּפֵלל ּוִמְתַיֵחד ִעם קֹונֹו, 
ִאְתַהְּפָכא ִמן ַהָקֶצה ֶאל ַהָקֶצה.

(הרבי מלובביץ', אוצר אגרות קודש עמוד 78)

מיכל וולשטיין

לפני כמ‰ ˘נים, עבר˙י ב˘ב˙ ‡ח˙ ברחוב בי˙ 
‰כרם עם ‡פר˙. 

ספסל  על  יו˘בו˙  ז˜נו˙  ˘˙י  פני  על  חלפנו 
זרוע. פ˙‡ום ‰בחנ˙י במ˘‰ו ו‡מר˙י  ˘לובו˙ 

ל‡פר˙ ˘‡ני חייב לעˆור ר‚ע. 

בעל  מספר  ור‡י˙י  ל‡חור  ˆע„ים  כמ‰  פסע˙י 
‰‡ח˙.  ˘ל  זרוע‰  על  ענ˜יו˙  ספרו˙  חמ˘ 

.26801
‰זרוע  ˘על  ר‡י˙י  ומ˘˙ומם,  ˙ו‰‰  ‡ני  בעו„ 
˘ל ‰ז˜נ‰ ˘לˆי„‰ חרוט ‚ם כן מספר. נעמ„נו 

מולן ו‰˙חלנו מ„ברים.

‡פ˘ר   ֈו‰ס˙˜רנו  ֈר‡ינו ר˜  ˘לום,  "˘ב˙ 
"ֈל˘‡ול ‡ולי

עם  ‰˘לובו˙  זרועו˙י‰ן  על  ‰בחנ˙י.  ו‡ז 
ר˜ע  מוסי˜˙  י˘  (‡ם  ‰‰פוכים  ‰מספרים 

לסיפור, כ‡ן ב‡ ˘˜ט), ‰מספרים ‰יו עו˜בים.
‰ו‡  ‰˘ני‰  ˘ל  זרוע‰  ˘על  ‰מספר  כלומר, 

.26802

ב‡ו˘וויı, ב˙ור, בירי„‰ מ‰רכב˙,  ‡ומר̆  מ‰̆ 
˙י‰ן ‰יו יח„. עמ„ו ‡ח˙ מ‡חורי ‰˘ני‰  ‚ם ‡ז̆ 

(ˆמרמור˙).
˘˙י ˆעירו˙. ‡ז, בכניס‰ למחנ‰ ‰˘מ„‰. ע˘ן. 
עולמים.  ˘לוו˙  ˘ב˙.  בירו˘לים.  ספסל  ‰יום, 

ע„יין יח„.
‡יך ‡פ˘ר בכלל ל‰סביר ‡˙ מ˘מעו˙ ‰מר‡‰ 

‰ז‰.
מ‡ו˙ו  מ˘‰ו  מ˜ˆ˙,  ˘ר‡ינו  נ‡מר  ר˜  ‡ולי 

‰סנ‰ ˘בוער ו‡יננו ‡וכל.
 

פסו˜  ‡ו˙ו  ‰בוער,  מ‰סנ‰  „יברנו  כבר  ו‡ם 
מסמל ‡˙ נˆחיו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל ועם ז‡˙ י˘ 
ע˙י„  מרמז לבער‰ ול‚לו˙ ‰‡רוכ‰̆  בו מ˘‰ו̆ 
‰י‰ עמנו לעבור ע„ יבו‡ ‚ו‡ל. כ˘‰לחנ˙י ‡˙ 
לומר  ˘˙חי‰  סב˙י  ‰יי˙‰  ר‚יל‰  ‰פסו˜  ‡ו˙ו 
לי: "‡˙‰ ˘ר '‡יננו ‡וכל', ו‡ני ˘˘ר„˙י מעט 
מ‰רב‰ ‡ומר˙ לך: ‡וכל, ועו„ ‡יך ‡וכל!". ז‰ 
‰י‰ לפני ˘מונ‰ ע˘ר‰ ˘נ‰, ‡ח„ ע˘ר נכ„ים 

‰יו ‡ז לסב˙י וע„יין ל‡ ‰‚יעו ‰נינים.

   יש לי משהו חשוב, 
      רוצה אני לחזור בי 

   ממה שרגילה הייתי
לומר לך: 

הסנה איננו אוכל!

אהרן רזאלאישית

26801,26802

      רוצה אני לחזור בי 
   

      רוצה אני לחזור בי 
   

ומעל  ˘נים,  ˆ"ו  לסב˙‡  ח‚‚נו  מ‰  זמן  לפני 
לי  "י˘  ו‡מר‰:  לי  ˜ר‡‰  ל‰.  נינים  ‡רבעים 
מ˘‰ו ח˘וב, רוˆ‰ ‡ני לחזור בי ממ‰ ˘ר‚יל‰ 

‰יי˙י לומר לך: ‰סנ‰ ‡יננו ‡וכל!"

�קראתיך� מזמין אותך פנימה, 
אל תוכך, אל מסע של זיכוך 
מעשי של כוחות נפשך בשפה 

קולחת ובהירה

ספירת העומר נמשכת כמה שניות בודדות.
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מ„ינ˙ י˘ר‡ל - ‡˙חל˙‡ „‚‡ול‰? חו˘ך כפול ומכופל? ערב רב?

כך  על  ‰˙נב‡ו  ‰נבי‡ים  כל  „‚‡ול‰.  ‡˙חל˙‡  ‰י‡  ‰זו  ‰מ„ינ‰ 
˘‰‚לו˙ ˙ס˙יים ונ˘וב חזר‰ ל‡רı. בעיניים ˘‰יו לנו ב‚לו˙ ˜י˘רנו 
ו‰˘ר‡˙  מל‡‰  רוחני˙ ˘כולל˙ ˙˘וב‰  ‚‡ול‰  עם   ıל‡ר ‰חזר‰   ˙‡
˘כינ‰ במ˜„˘, כ„בר ‡ח„ ˘‡ין לחל˜ ‡ו˙ו. ‡בל כ˘מ˙בוננים ב„ברי 
‰‡ח˙  ל‚‡ול‰,  ל‰  ˜ומו˙  ˘˘˙י  מוˆ‡ים  חז"ל  ובמ‡מרי  ‰נבי‡ים 
‰נ‚לי˙ ו‰נר‡י˙ לעין, כפי ˘˜ור‡˙ לו ‰‚מר‡ "˜ı מ‚ול‰". ב˘לב ‰ז‰ 
‰עולם ‰‚˘מי ˘ל ‰‡ומ‰ חוזר ל‡י˙נו, חוזר לחיים, למרו˙ ˘‰עולם 
ור˙ ‚‚ ‡ח˙ עם  ח˙̃  וב̇  ב. כ‡˘ר ‰‡ומ‰ מ˙כנס˙̆  ‰רוחני ע„יין ל‡̆ 
‰נ‰‚‰ ‡ח˙, נע˘י˙ ל‚וף ל‡ומי בעל מערכו˙ חיים ‡ור‚ניו˙ ˘מנ‰לו˙ 
‡˙ כל ‰ˆיבור ‰חי ב‡רı י˘ר‡ל בעˆמ‡ו˙ פנימי˙, כ˘לכל ז‰ מ˙לוו‰ 
˘פע ‚˘מי, זו ˜ומ‰ ר‡˘ונ‰.  מ˙וך ‰חזר‰ לחיים ובניי˙ חיי ‰‚וף ˘ל 

‰‡ומ‰, ˙ˆמח, בעזר˙ ‰' ב˜רוב בימינו, ‚ם ‰˜ומ‰ ‰רוחני˙. 

נובעו˙  ‰‚וף  חיי  ˙˜ופ˙  ˘ל  מ˙ופעו˙  נב‰לים  ˘‡נחנו  ‰ב‰ל‰  כל 
מנ˜ו„˙ מבט ˘ל‡ ‰י˙‰ ‡מור‰ ל‰יו˙ בכלל ˙˜ופ‰ ר‡˘וני˙ כזו. ‚ם 
‡„ם ˘‚„ל ל‰יו˙ ˙למי„ חכם, ˆ„י˜, עוב„ ‰' ו„ב˜ בו, ביל„ו˙ו ‰י‰ 
לחיו˙  חוזרים  כ˘‡נחנו  ‚ם  וכך  ‚ופו,  ובחיי  ‰‚˘מיים  בענייניו  עסו˜ 
כ‡ומ‰, ביל„ו˙ ˘ל ‰‡ומ‰ ‰י‡ עסו˜‰ בחיי ‰חומר ˘ל‰. ‡ם כל ‰זמן 
ו˜„ו˘,  ˆ„י˜  ל‰יו˙  ‡מור   ‰˙‡ ˜„ו˘ים,  ˘ל  בנן   ‰˙‡ ליל„  ‡ומרים 
˙פסי˜ ל‡כול ור˜ לבכו˙ כ˘‡˙‰ רעב, ז‰ יפ‚ע בו ˜˘ו˙ וכמובן נ„ון 

‡ו˙ו ב‡ופן ל‡ מוˆ„˜.

˜רו פ‰ ˙‰ליכים ˘ונים, ˜יבוı ‚לויו˙, ‰˜מ˙ ‰מ„ינ‰, מלחמו˙ מלוו˙ 
בניסים, מ‰ ‰מ˘מעו˙ ˘ל ‰˙‰ליך ‰ז‰ ˘עובר על עם י˘ר‡ל?

‰מופל‡ים  ‰ניסים  על  ו‰‡מי˙י˙  ‰פ˘וט‰  ˘‰‰ס˙כלו˙  לי  נ„מ‰ 
˘‰˜ב"‰ ע˘‰ ‡˙נו, מר‡‰ ˘‰ם בבחינו˙ רבו˙ בעלי מ˘˜ל ‰יסטורי 
˜רו לעם י˘ר‡ל במ‰לך ‰„ורו˙. ‚לויו˙ מˆרים  ‚„ול יו˙ר מכל ‰ניסים̆ 
ובבל ‰יו ‚לויו˙ ˜ˆר˙ ב‰רב‰, כל עם י˘ר‡ל ‰י‰ ב‡רı ‡ח˙ ובמ˜ום 
‡ח„, עם ˙ו„ע‰ רˆיפ‰ למˆי‡ו˙ ‡רı י˘ר‡לי˙ ˘ל לפני ‰‚לו˙. לחזור 
ניסים. ‡בל מ‰ ˘˜ר‰ לנו ‰יום,  וניסי  מ‰‚לויו˙ ‰ללו ז‰ ב‡מ˙ פל‡ 
˘‡חרי 2000 ˘נ‰ ˘ב‰ם נפזרו עˆמינו על פי ˘‡ול בכל ‡רבע ˜ˆוו˙ 
ונ‰ ו‰˙כנסנו  ונו˙, מˆבע עור̆  ונו˙, מ˙רבויו˙̆  ‰‡רı; חזרנו מ˘פו˙̆ 
˘וב ל‰יו˙ עם ‡ח„; ‡ין מ‰פך ‰יסטורי ו‡ין ‚ילוי ‡לו˜י כל כך מופל‡ 
כמו ˘‡נחנו רו‡ים לעינינו. ‰ניסים ‰ללו ‰ם ‰מלמ„ים בˆור‰ פ˘וט‰ 

ומובנ˙ על ‚ו„ל מעל˙ ‡‰ב˙ ‰' ל„ור ˘לנו ב‡ופן מיוח„.

מˆ„ ˘ני מ˙לוו˙ לז‰, ˙ופעו˙ כמו ‰˙חלנו˙ וני˙ו˜ מ‡מונ‰ ומ˘מיר˙ 
‡לו  ˘ל  ובמיוח„  י˘ר‡ל,  מעם  ‚„ולים  חל˜ים  ˘ל  ומˆוו˙  ˙ור‰ 

‰„ומיננטיים ב˙‰ליכים ‰נ"ל, ‡יך ז‰ מס˙„ר?

˘פוט  ˙˜ופ˙  ועל  ‰˘ני  ‰בי˙  בימי  ˆיון  ˘יב˙  ימי  על  ˘מביט  מי 
לנטיי‰  מוביל‰   ıל‡ר ˘כניס‰  רו‡‰  י‰ו˘ע,  מו˙  ˘‡חרי  ‰˘ופטים 
‡ל חיי ‰חומר, כ˘במ‰לך ‰זמן ‰ו‡ ‰ולך ומˆמיח מ˙וכו ‡˙ ‰˜ומ‰ 

‰עליונ‰ ‰רוחני˙.

"רמות ההתבוללות וההתחלנות בחו"ל היו גדולות 
לאין�ערוך מאשר בארץ, ולכן להאשים את מדינת 

ישראל בעניין הזה זו טעות היסטורית פשוטה"

ב˙˜ופ˙ ‰˜מ˙ ‰מ„ינ‰ וב˘נים ˘˜„מו ל‰, ו‚ם ע„ ‰יום, ‰יו מ‚מו˙ ˘ל 
חילון ורˆון ל‰רחי˜ ב‡ופן מכוון ‡˙ עם י˘ר‡ל מ˙ור‰ ומˆוו˙.

 ıל‡ר ıבר ר‡˘ון, ˆריך ל‰ו„ו˙ על ‰‡מ˙ ˘‰מ‚מו˙ ‰ללו ‰יו בחו„
בחו"ל  ו‰‰˙חלנו˙  ‰‰˙בוללו˙  רמו˙   .ıב‡ר מ‡˘ר  יו˙ר  ‰רב‰  עו„ 
ולכן ל‰‡˘ים ‡˙ מ„ינ˙ י˘ר‡ל   ,ıולו˙ לעין ערוך מ‡˘ר ב‡ר„‚ ‰יו 
‡חוזי  ‰יום  ˘‚ם  ‰י‡  ‰‡מ˙  פ˘וט‰.  ‰יסטורי˙  טעו˙  זו  ‰ז‰  בעניין 
וכמ‰  כמ‰  פי  ומכופלים  כפולים  בעולם  מ˜ום  בכל  ‰‰˙בוללו˙ 
מ‰‡חוזים ˘ל ‰‰˙פוררו˙ ב‡רı. יח„ עם ז‡˙ כל ‰˙‰ליך כולו מ‚יע 
מפני ˘‰‡ומ‰ ˆריכ‰ ל‰יוול„ מח„˘, ולי„‰ מח„˘ מפורר˙ ‡˙ ‰חיים 
‰˜ו„מים ומˆמיח‰ ‡ו˙ם ˘וב מלמט‰. ‰ˆמיח‰ מלמט‰ ‰י‡ ‰ˆמיח‰ 
ו˙ˆמח בעז"‰ ב˜רוב ‰מˆי‡ו˙ ‰רוחני˙  בסיס ‚˘מי ˘עליו ˙לך  ˘ל 

בכל יופיי‰ ו˙פ‡ר˙‰.

ב˘נים ‰‡חרונו˙ נר‡‰ ˘‚ם בנו˘‡י ל‡ומיו˙ ‰ם כבר "‡יב„ו ‡˙ ז‰", 
יוˆ‡  ל ר‡˘ ‰ממ˘ל‰ מ'‰מחנ‰ ‰ל‡ומי'̆  ‰ן במי˘ור ‰פרטי, כמו בן̆ 

עם בחור‰ ‚וי‰ ו‰ן במי˘ור ‰כללי ב‚רו˘ מ‚ו˘ ˜טיף וכ„ו'.

פ‚˘˙י ל‡חרונ‰ י„י„ ˜רוב מ‡„ ˘לי ממˆביעי מרˆ. ‰ו‡ טען ב‡וזניי 
ב˙˜יפו˙ ˘‰מ„ינ‰ נע˘י˙ ימני˙ ו˙ורני˙ מיום ליום. ‡ז מי ˆו„˜, ‡˙‰ 
לי,  נ„מ‰  ‰ו‡!  ובעי˜ר  ˆו„˜ים  ‰י‡ ˘˘ניכם  ‰ו‡? ‰˙˘וב‰ ˘לי  ‡ו 
˘‰יום ‡נחנו נמˆ‡ים ב˘לב מ˘בר ז‰ו˙ ˘ל ‡ומ‰ ˘כבר ביסס‰ ‡˙ 

יקו להיבהל פ
יעה  ייה מ הקומה הש

הרב יהושע שפירא

המשך בעמ' 6

שאלות: צביקי זקס
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בלבל יקו לה פ
ו ר הדיוק מפיל או חו

הרב שמואל  טל

המשך בעמ' 7

מ‰ זו ‰מ„ינ‰ ‰זו - ‡˙חל˙‡ „‚‡ול‰? חו˘ך כפול ומכופל? ערב רב? ˜רו 
פ‰ ˙‰ליכים ˘ונים, ˜יבוı ‚לויו˙, ‰˜מ˙ ‰מ„ינ‰, מלחמו˙ מלוו˙ בניסים, 
מ‰ ‰מ˘מעו˙ ˘ל ‰˙‰ליך ‰ז‰ ˘עובר על עם י˘ר‡ל? מˆ„ ˘ני מ˙לוו˙ 
מ‡מונ‰  וני˙ו˜  ‰˙חלנו˙  כמו  ˙ופעו˙  במ˜ר‰,  ˘ל‡  ‡ו  במ˜ר‰  לז‰, 
ומ˘מיר˙ ˙ור‰ ומˆוו˙ ˘ל חל˜ים ‚„ולים מעם י˘ר‡ל, ובמיוח„ ˘ל ‡לו 

‰„ומיננטיים ב˙‰ליכים ‰נ"ל, ‡יך ז‰ מס˙„ר?

בפ˙ח „ברי ברˆוני לומר ˘‰„ברים כפי ˘‡ני רו‡‰ ‡ו˙ם, ˘ונים מ‰‡ופן 
ע„  ‰בחיר‰  י˘נ‰  כמובן ˘ל˜ור‡  ל‡ומי.  ‰„˙י  בˆיבור  לר‡ו˙  ˘מ˜ובל 
כמ‰ לפ˙וח ‡˙ עˆמו כ„י לבחון ‡˙ ‰טענו˙ ‰מוב‡ו˙ כ‡ן, ‡ל מול ‰נטי‰ 

‰טבעי˙ ל‰י˘‡ר ב˙פיס‰ ˘‰ו‡ נו˜ט ב‰.

‚‡ול‰ ˘‰˙חיל  ˙‰ליך  ˘ל  בעיˆומו  נמˆ‡ים  ‡נחנו  ‰‚„ולים,   '‰ בחס„י 
‰בעלŒ˘םŒטוב  ˙למי„י  בעליי˙  ˘נ‰  ˘נ‰  ‡רבעים  כמ‡˙יים  לפני  כבר 
בעינינו  לר‡ו˙  יכולים  ו‡נחנו  ‡חרי‰ם.  ‰ב‡ים  וכל  ‰‚ר"‡  ו˙למי„י 
‰˙ור‰  ו‰˘ב˙  ובניינ‰  י˘ר‡ל   ıר‡ ‰פרח˙  ‰‚לויו˙,   ıיבו˜ ˙‰ליך   ˙‡
ו‰˘כינ‰ ל‡רı ˜ו„˘ינו. מ‰ו˙ו ˘ל ˙‰ליך ‰‚‡ול‰ ‰ו‡ ‰חיבור ‰מחו„˘ 
בין ‰רעי‰ ל„ו„‰, „‰יינו, ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ו‚ילוי מלכו˙ ‰' על עם י˘ר‡ל 

ב‡רı י˘ר‡ל. 

ל‰˙חז˜  ‡מורים  ‰ז‰  ‰מופל‡  ב˙‰ליך  ‰˜„ו˘ים,  בספרים  ‰מבו‡ר  כפי 
במ˜ביל כוחו˙ ˘ליליים ˘˙פ˜י„ם י‰י‰ ל‰פריע לכך, ו‰ם ילכו וי˙חז˜ו 
יי„ר˘ו  ‚„ל, ויווˆר בכך מבחן ‡מונ‰ ‚„ול ו‰˙מו„„ו˙ ‚„ול‰̆  ו˘ליט˙ם̇ 
מכוחו˙ ‰˜„ו˘‰, ו‰‰ˆלח‰ ב‰˙מו„„ו˙ ‰ז‡˙ ‰י‡ זו ˘˙עˆים ו˙˜„ם ‡˙ 

˙‰ליך ‰‚‡ול‰ יו˙ר ויו˙ר. 

כל מ‡ורע וכל מˆי‡ו˙ ˘מ˜„מים ‡˙ ‰˙‰ליך ˘ל ‚ילוי מלכו˙ו עלינו ‰ם 
נ„בכים חיוביים ב˙‰ליך ‰‚‡ול‰ ומחז˜ים ‡˙ כוחו˙ ‰˜„ו˘‰. כל מ‡ורע 
‰ם  „ו„‰,  עם  ‰רעי‰  ולחיבור  ‰˘כינ‰  ל‰˘ר‡˙  ˘מפריעים  מˆי‡ו˙  ‡ו 

‚ורמים ˘ליליים ˘ˆריך ל‰˙‚בר עלי‰ם.

‰˜מ˙ ‰מ„ינ‰ ‰י‡ ‡ירוע מ˘מעו˙י ביו˙ר ב˙‰ליך ‰‚‡ול‰. י˘ ב‰ ‰רב‰ 
‡ו˙ו  ול˜„ם  ‰˙‰ליך   ˙‡ ל‰עˆים  ‰יכול˙  ‰ו‡  ˘עי˜רם  חיוביים  ˆ„„ים 
מבלי ל‰יו˙ ˙לוי בחס„י ‰‡ומו˙. ‡בל י˘ ב‰ ‚ם ‰רב‰ ˆ„„ים ˘ליליים. 
ל‡ ‰י‰ בכל ˙ול„ו˙ י˘ר‡ל ‡ף ˆורר ˘‰ˆליח ל‚רום למ‡ו˙ ‡לפי י‰ו„ים 
לעזוב ‡˙ „˙ם כמו ˘‰ˆליחו ר‡˘ ‰ממ˘ל‰ ‰ר‡˘ון וחבר מרעיו. ל‡ ‰יו 
ל ‰‡וניברסיט‡ו˙  ל כפיר‰ וטומ‡‰ בי˘ר‡ל כ„מו˙ן̆  ‡ף פעם ‡ימפריו˙̆ 
וטומ‡‰  כפיר‰  ‰רב‰  כך  כל  ˘מפיˆו˙  בי˘ר‡ל  ‰ממלכ˙י˙  ו‰˙˜˘ור˙ 

בחסו˙ ומכוח ‰מ„ינ‰. ל‡ ‰י‰ מזמן בי˙ ˘ני מˆי‡ו˙ ˘‰נ‰‚˙ עם י˘ר‡ל 
ו˘ליט˙‰ על יר‡י ‰' ונ‡מני ‰˙ור‰ מסור‰ בי„י כופרים ומר˘יעי ברי˙. 

‡ין ˘ני מלכים מ˘˙מ˘ים בכ˙ר ‡ח„ (חולין ס' ע"ב). מ˘מעו˙ ‰„ברים 
‰י‡ ˘בני‚ו„ ל˙חומים ‡חרים ˘ב‰ם יכולים ל‰יו˙ ˘ו˙פים ‚ורמים ˘ונים 
מלך  ‡ם  ו‡פילו  ‡ח„.  ור˜ מלך  כ˙ר ‡ח„  ר˜  י˘  מנו‚„ים, במלכו˙  ו‡ף 
‡ח„ רוˆ‰ ל˜„ם כמ‰ ענינים ˘מ˙‡ימים בחל˜ם לרˆונו ˘ל ‰מלך ‰˘ני, 
‰ו‡ ל‡ יכול ל˘מ˘ כמלך ב˘ו˙פו˙ עם ‰מלך ‰˘ני. ‰מלכו˙ ‰חילוני˙ 
‰נוכחי˙ ˘ונ‰ במ‰ו˙‰ ממלכו˙ ‰' וב˙חומים רבים ‰י‡ ‡ף ‡ויב˙ ל‰, 
ולכן ‰י‡ ‡ינ‰ יכול‰ ל˘מ˘ ב˘ו˙פו˙ עם מלכו˙ ‰'. ‡י ‡פ˘ר לר‡ו˙ ב‰ 
ביטוי ל‰˘ב˙ מלכו˙ ‰' על עמו י˘ר‡ל, ולכן ‡ין לח‚ו‚ על ‰˜מ˙‰. כמו 
˘‡ין לח‚ו‚ על ‰˜מ˙ ‰נˆיבו˙ ‰בריטי˙ במ˜ומ‰ ˘ל ‰מלכו˙ ‰˙ורכי˙, 
‡ף ˘‰י‡ ‰י˙‰ טוב‰ ממנ‰ ו‰ועיל‰ יו˙ר ל˙‰ליך ‰‚‡ול‰; כך ‡ין לח‚ו‚ 
מ‰˘לטון  ומועיל‰  טוב‰  יו˙ר  ˘‰י‡  ‡ף  ‰נוכחי˙,  ‰מ„ינ‰  ‰˜מ˙  על 
‰בריטי. וכ˘ם ˘‰נˆיב ‰בריטי ‰רברט סמו‡ל ‰י‰ י‰ו„י, ובכל ז‡˙ ל‡ 
לח‚ו‚  ‡ין  כך  ייˆ‚ מלכו˙ ‡חר˙;  כיון ˘‰ו‡  עליי˙ו ל˘לטון,  על  ח‚‚נו 
על עליי˙ו ל˘לטון ˘ל ר‡˘ ממ˘ל‰ י‰ו„י ‡חר, כיון ˘‰ו‡ מייˆ‚ מלכו˙ 

‡חר˙ ˘‡ינ‰ מלכו˙ ‰'. 

"העובדה שחלק גדול מהציבור הדתי אינו רואה 
סתירה בין המלכויות היא הסיבה העיקרית למפולת 
הנוראה ולשבר המחריד שקורה לציבור היקר הזה"

חל˜ ‚„ול מ‰ˆיבור ‰„˙י ‡ינו רו‡‰ ס˙יר‰ בין ‰מלכויו˙  לענ"„, ‰עוב„‰̆ 
לˆיבור  ˘˜ור‰  ‰מחרי„  ול˘בר  ‰נור‡‰  למפול˙  ‰עי˜רי˙  ‰סיב‰  ‰י‡ 
(˘ז‰ו  לייט  ו˘ל ‰„˙יים  עוזבי ‰„˙  ‰ז‰. ‰‡חוזים ‰מב‰ילים ˘ל  ‰י˜ר 
˘ם מכובס למ˘ומ„ים ל˙י‡בון) נובע˙ מ‰פסיח‰ על ˘˙י ‰סעיפים ‰ללו. 
‡ם נער מ˙חנך לכך ˘‰מלכו˙ ‰ז‡˙ ‰י‡ עˆמ‰ נ„בך במלכו˙ ‰', ‡זי ‚ם 
ל ‰מלכו˙ ‰ז‡˙, מ‰וים נר לר‚ליו, וכך  ‰חינוך ו‰˙רבו˙ ו‚יבורי ‰˙רבו˙̆ 
‰ו‡ ‚„ל בבלבול ובני‚ו„י ערכים. כל ‰ערכים ובעי˜ר ערכי ‰ˆניעו˙ נע˘ים 
„ו˘‰ וטומ‡‰ ‚ם יח„ (‰חˆ‡י˙ וכיסוי  מעורבבים ‡ף ‰ם וממז‚ים ב˜רבם̃ 

 .(ֈ‰ר‡˘ ˜ˆ˙ מ˙‡ימים למלכו˙ ‰' ו˜ˆ˙ מ˙‡ימים למלכו˙ „˜ליפ‰

‰ולך  ‰ליך ‰‚‡ול‰̆  ˆריך לח‚ו‚ ול‰ו„ו˙ על ‰˙˜„מו˙̇  ני כמובן̆  מˆ„̆ 
ומ˙עˆם לנ‚„ עינינו. ‡ין „בר יו˙ר ח˘וב ונפל‡ בעולם כולו מ‰˙˜„מו˙ 

לא  יהודה  צבי  הרב  וגם  מצווה,  מלחמות  הן  צה"ל  שמלחמות  הסכים  מלובביץ'  הרבי  גם 
חסך ביקורת מהמדינה. יום העצמאות השישים ושמונה בפתח, ואין כל ספק שהמון דברים 
טובים מתרחשים פה, בהשגחה פרטית ובמעורבות שמיימית. אלא שלא מעט בעיות חריפות 
מתרחשות לנגד עינינו, והן עברו מזמן את רמת התקלה המקומית. הזהות הלאומית מתמוססת, 
האופטימיים בטוחים שהמדינה מתייהדת ומתחרדת, ומנגד נשמעים קולות של ייאוש מ'המדינה 

החילונית הזאת'. אז על מה בדיוק הוויכוח?
הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן וציוני נלהב, והרב שמואל טל, ראש ישיבת תורת החיים, 
שהגירוש מגוש קטיף גרם לו לשינוי קיצוני בתפיסת עולמו, עונים על שאלות ישירות וכואבות 

בענייני דיומא. מוגש באהבה לרגל יום העצמאות ובציפייה לגאולה שלמה
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ועי˜ר ‰˘‡ל‰ ˘‰י‡ ˘ו‡ל˙ ‡˙ עˆמ‰ עכ˘יו ‰י‡, מ‰ו  עולמ‰ ‰‚˘מי 
לי. ‰˘‡ל‰ ‰ז‡˙ מסמנ˙,  לי, מ‰ ‰ז‰ו˙ ‰עˆמי˙̆  ‰עולם ‰ערכי ‰פנימי̆ 
עם כל חבלי ‰לי„‰ ‰˜˘ים ו‰מרים ˘ל‰, ‡˙ ‰˜ומ‰ ˘ל ‰ז‰ו˙ ‰עˆמי˙ 
‰י‰ו„י˙ - ˘‰י‡ ‰„ב˜ו˙ ‰‡לו˜י˙, ‰„ב˜ו˙ ב˙ור‰ ובכל ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל. 

‡נחנו כמו נער מ˙ב‚ר ˘˘ו‡ל ‡˙ עˆמו מי ‡ני ב‡מ˙, מ‰ם ערכי ומ‰י 
„מו˙י ‰עˆמי˙. וכמו נער מ˙ב‚ר ˘י˘ לו ˙ופעו˙ ˘פ˙‡ום ‰ו‡ לומ„ כל 
‰ליל‰ ומ˙פלל ב‡˘ ‚„ול‰ ו‡חר כך ‚ם מ˙נס‰ בעניינים ˘‡ינם טובים 
ˆוו˙ - ו‰˘‡לו˙ ‰‡לו עלולו˙ ל‰בי‡ ‡ו˙ו ‡פילו ע„  ויכול ל‰יטלטל בין̃ 
כ„י פ‚יע‰ בעˆמו ב„רכים כ‡לו ו‡חרו˙ - ‡˙ כל ז‰ ‡נחנו חווים עכ˘יו 

במובן ‰ל‡ומי. כ˘‰‡ומ‰ עסו˜‰ בלחפ˘ במעמ˜י‰, ‡˙ ‰ז‰ו˙ ‰‡מי˙י˙ 
˘ל‰, ‰י‡ עובר˙ ב„רך טלטלו˙. ו‰טלטלו˙ ‰ללו מלמ„ו˙ ˘‰י‡ חו„ר˙ 
יו˙ר פנימ‰, יו˙ר למעמ˜ים, ומב˜˘˙ ‡˙ עˆמיו˙‰. מ˙וך כל ז‰ בעז"‰ 
˘ל‰.  ‰רוחני˙  ב˜ומ‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ‚‡ול˙ם  ˘ל  עמו˜  עˆמי  עולם  יˆמח 
לחנך זו  ˘יים. כל מחנך יו„ע̆  ל „בר זו ב˘ור‰ נפל‡‰ וב„רך י˘̃  בסופו̆ 

ב˘ור‰ נפל‡‰, ‡ם כי ב„רך י˘ ˜˘יים. 

‰„˙י˙-ל‡ומי˙  ‰˙פיס‰  זו  בנו˘‡?  ‰רב  ˘ל  ‰˙פיס‰   ˙‡ עיˆב  מ‰ 
‰˜ל‡סי˙?

כמובן, יו˙ר מכל ˙ור˙ מרן ‰רב ˜ו˜ זˆ"ל, ˘בעיני ‰ו‡ ‰י‰ בעל ‰עיניים 
„ורנו.  ˘ל  ‰‡לו˜י  ‰מ‰לך   ˙‡ ל‰בין  ו‰מופל‡ו˙  ‰‡לו˜יו˙  ‰פ˜וחו˙, 
פיס˙ ‰„ור ‰ז‰. זכי˙י ל˘מוע כנער, ‡˙  ‡ני יונ˜ ממנו ‡˙ עי˜רי̇  בוו„‡י̆ 
רבנו ‰רב ˆבי י‰ו„‰ זˆ"ל ו‡חר כך ל˜בל מ˙למי„יו. ל˜רו‡ לז‰ ‰˙פיס‰ 

‰„˙י˙ ל‡ומי˙ ‰˜ל‡סי˙ ‡ני ל‡ בטוח ˘ז‰ מ„ויי˜.

נ˜טו ב„רכים  ם ‰יו ‚„ולי י˘ר‡ל̆  ערים ‡ו בני בר˜? ‚ם̆  ולמ‰ ל‡ מ‡‰̆ 
‡חר˙ ביחס ל˙˜ופ‰.

„בו˜ים  ‰ם  בחל˜ ˘בו  בר˜"  ו"בני  "מ‡‰ ˘ערים"  עם  מסכים  מ‡„  ‡ני 
ו˜˘ורים ל˙ור‰ ולמˆוו˙, "חבר ‡ני לכל ‡˘ר יר‡וך". יח„ עם ז‡˙ ‰‰בנ‰ 
‰עובר   ˙‡ ולר‡ו˙  ‡ח˙  כ„מו˙  ‰‡ומ‰  על  ל‰ס˙כל  ˆריכים  ˘‡נחנו 
עלי‰, ‰‰בנ‰ ‰זו ל‡ ˘ימ˘‰ בנו 2000 ˘נ‰ ולכן ל‡ ‰ור‚לנו בכך. לחזור 
‡ח˙,  „מו˙  טובים,  ו‰פחו˙  ‰טובים  חל˜י‰  על  ˘למ‰,  ב‡ומ‰  ולר‡ו˙ 
כ˘ם ˘‡נחנו רו‡ים כל ‡„ם עם כל רכיביו, זו מומחיו˙ עמו˜‰ ומופל‚‰ 
ב˙ור˙ו  מופל‡  ב‡ופן  למ˜ומ‰  וחזר‰  ‰‚לו˙  במ˘ך  מ‡˙נו  ˘נ˘˙כח‰ 
˘ל מרן ‰רב ˜ו˜ זˆ"ל, מר‡ „‡רע‡ „י˘ר‡ל. ‡˙ כל ‚„ולי י˘ר‡ל ‡נחנו 
˘במ‰לך  ‰ז‡˙,  ‰סו‚י‰  ‡בל  ב˙ור‰,  ‚„לו˙ם  על  מלכים  כבו„  מכב„ים 
‰‚לו˙ ל‡ נלמ„‰ כל כך, ‰˙ח„˘‰ בבי˙ מ„ר˘ו ˘ל מרן ‰רב זˆ"ל ו‡נחנו 

‰ולכים ל‡ורו ‰‚„ול.

‡רועים כמו פינוי ימי˙ ‡ו ‰‚רו˘ מ‚ו˘ ˜טיף ‰˘פיעו על ‰‰ס˙כלו˙?

כ˘נער ‡ו נער‰ נע˘ים ‡נור˜טים ומ‡ב„ים ‡˙ ‰˙‡בון ˘ל‰ם ו‚ם מספר 
˜"‚ מ‚ופם כחל˜ מ‰˙בררו˙ ˘ל ‰‰˙ב‚רו˙ ˘ל‰ם, ‰‡ם ‡נחנו חו˘בים 
נמˆ‡˙  ‰‡ומ‰  ל‡ומי˙.  ‡נור˜סי‰  ˙ופע˙  זו  בעיני  נול„ו?  ל‡  ‰ם  ‡ולי 
בחיבוט פנימי עמו˜ מי ‰י‡ ומ‰ ‰י‡, ובˆ„˜ ‚מור כי ‰י‡ בנ˙‰ ר˜ ‡˙ 
‰עולם ‰‚˘מי ו‰י‡ עכ˘יו ˆריכ‰ לבנו˙ עולם ‡חר ל‚מרי. ‰חיבוט ‰ז‰ 

כו‡ב˙  בˆור‰   ‚"˜ כמ‰  מ˘יל‰  כ˘‰י‡  ‚ם  ולכן  טבעי  מ‡„  מ‡„  ‰ו‡ 
ומייסר˙, ‡ני ל‡ חו˘ב ˘ב‚לל ז‰ נכון לח˘וב ובוו„‡י ל‡ ל‰כריע ˘‰י‡ 
‡י˙‰  מבי‡‰  ו‰‰˙פ˙חו˙  מ˙פ˙ח˙,  ‰י‡  נול„‰,  ‰י‡  בכלל.  נול„‰  ל‡ 
ו‰ו‡ מ‚יע ל‚יל ‰‰˙ב‚רו˙  יל„ בפעם ר‡˘ונ‰  ˜˘יים. ‰ורים ˘מ‚„לים 
לעי˙ים חו˘בים ˘˜ר˙‰ ˜טסטרופ‰, ו‰‡מ˙ ‰י‡ ˘ז‰ו ˜ו˘י וכ‡ב ˘‰ם 

טבעיים ל‚יל ‰ז‰.

"הבהלה שאנחנו נבהלים מתופעות של תקופת חיי 
הגוף, נובעת מההנחה שלא היתה אמורה להיות 

תקופה ראשונית כזו"

מ‡יפ‰ ‰ביטחון בסו‚י‰ כל כך מ‰ו˙י˙?

‰רב עמיטל ‰י‰ ‡ומר בעניין ‰ז‰ „בר נפל‡. כמו ˘‡מר‰ ‡˘˙ מנוח, לו 
חפı ‰' ל‰מי˙נוֈ ל‡ ‰ר‡נו ‡˙ כל ‡ל‰. ‡ם ‰˜ב"‰ ל‡ ‰י‰ רוˆ‰ ל‚‡ול 
‡ו˙נו ‰ו‡ ל‡ ‰י‰ עו˘‰ לנו ניסים מופל‡ים כל כך ˘ל לי„˙ עם ˘‰˙פורר 
בכל ‡רבע ˜ˆוו˙ ˙בל ומחזיר ‡ו˙נו ל‡רı י˘ר‡ל, בונ‰ לנו ‡˙ ‰עם ו‡˙ 

‰‡רı, ‡˙ ‰מ„ינ‰ ‰נפל‡‰ ‰ז‡˙.

י˘ מ˘‰ו ˘‡ילו ‰י‰ ˜ור‰ ‰י‰ ‚ורם לרב ל˘נו˙ ‡˙ ‰‰ס˙כלו˙?

‡מ‡  ל‡  ‰י‡  חו˘ב ˘‡מ‡ ˘לך  ‰יי˙   ‰˙‡ ˜ור‰  ‰י‰  י˘ מ˘‰ו ˘‡ילו 
˘לך? ‡ם ‰יו ˘ו‡לים ‡ו˙ך ‡˙ ‰˘‡ל‰ ‰ז‡˙ ‰יי˙ כועס ול‡ עונ‰. ‡ני 

מ˜וו‰ ל‡ לכעוס ‡בל ‡ני ו„‡י ל‡ ‡ענ‰ לך. 

ז‰  ‡יך  חוˆ‰,  מעיינו˙יו  לכ˘יפוˆו  יבו‡  ˘‰ו‡  לבע˘"ט  ‡מר  ‰מ˘יח 
מ˙חבר ל˙‰ליך?

כ˘‰עˆמיו˙ ‰ל‡ומי˙ ˘לנו ˙˙ברר לנו מ˙וך ˙‰ליך ‰‰˙ב‚רו˙ ˘‡נחנו 
עוברים, ‡ז בוו„‡י כל ‰עו˘ר ‰עˆום ˘ל ‰עולם ‰רוחני ‰‡לו˜י ‰˜„ו˘ 
עם  ‰חוˆ‰  יפוˆו  ‰בע˘"ט  ˘ל  מעיינו˙יו  י˙‚ל‰.  י˘ר‡ל  ˘ל  ו‰מופל‡ 
מעיינו˙י‰ם ˘ל כל ‚„ולי י˘ר‡ל ו‰ם ‡לו ˘יבי‡ו ‡˙ ‰˘למו˙ ˘ל ‰‡ר˙ 

מ˘יח.

‡ז מ‰ זו ‰‚‡ול‰, ‚ילוי ˘כינ‰ ‡ו מ„י ˆב‡?

כ˘יˆ‡נו ממˆרים ‰מחנ‰ ˘לנו נ˜ר‡ ˆב‡ו˙ ‰' וחילו˙ „ו„ ‰מלך ‚ם ‰ם 
בוו„‡י ˆב‡ו˙ ‰'. ל‡ומ‰ כמו ל‡„ם ‰פרטי י˘ מע‚לים. כמו ˘ל‡„ם י˘ 
ר‡˘ מוח ולב, ו‚ם י„יים כ„י לפעול ל‡כול ול‰˙‚ונן מפני ‡ויבים, כך ‚ם 
פ‚ום,  ב‡˙ר  ˘ור‰  ל‡  ˘כינ‰   - פ‚ים  ב‡˙ר  ˘רי‡  ˘כינ˙‡  לי˙  ב‡ומ‰. 
˘כינ‰ ל‡ ˘ור‰ על ר‡˘ לב„ ‡ל‡ ‰י‡ ז˜ו˜‰ לכל ‰מע‚לים. ‚ם למ˘‰ 
יב‰. ‰˙ור‰ מˆיינ˙ כחל˜ ממעל˙  רבנו ו‚ם ל„ו„ ‰מלך ‰יו ר‚ליים ו‰י˙‰̃ 
מ˘‰ רבנו ˘ל‡ כ‰˙‰ עינו ול‡ נס לחו. וכמובן ˘‰„ברים נכונים ב‡ומ‰, 
בי˙   ˙‡ ˘בונ‰  ז‰  ‰ו‡  ו‚ם  ברמב"ם,  כנפס˜   ,'‰ מלחמו˙  עו˘‰  מ˘יח 

‰מ˜„˘.

מ‰ ‰ˆיור ˘ל ‰‚‡ול‰ ‰˘למ‰, ‡יך נר‡‰ ‰מ˘יח?

ל„ר‚‰ ˘ל "מל‡‰  כלי  כולו מ‰וו‰  ‰ו‡ ˘‰עולם  עי˜ר‰  ‚‡ול‰ ˘למ‰, 
"ל‡ י˘‡ ‚וי ‡ל ‚וי  ריך̆  ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים לים מכסים". ב˘ביל ז‰̂ 
חרב ול‡ ילמ„ו עו„ מלחמ‰", ˘"ל‡ ירעו ול‡ י˘חי˙ו בכל ‰ר ˜ו„˘י", 
˘י‚ור ז‡ב עם כב˘ ו‡רי‰ עם ‚„י ירבı. ז‰ו ˙י˜ון ‰מˆי‡ו˙ ‰‚˘מי˙ ועל 
ל "מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙  כינ‰ ב˜ומ˙‰ ‰רוחני˙̆  ˙‚ל‰̆  כלי מ˙ו˜ן כז‰̇ 

‰' כמים לים מכסים".

בחיי ‰יום יום ˘לי, ‡יזו מ˘מעו˙ י˘ ל‰˘˜פ‰ בנו˘‡ ‰ז‰ על עבו„˙ ‰' 
‰יום יומי˙ ˘לי? ומ‰י ‰מ˘ימ‰ ‰כללי˙ בעבו„˙ ‰' ˘ˆריך ל˜ח˙ ב˘ביל 

ל‰˙˜„ם ל˜ר‡˙ ‰‚‡ול‰ ‰˘למ‰?

נ˙פסים,  בל˙י  וכ‡ב  בˆער  ב‚לו˙,  ˘‰י˙‰  מ‡ומ‰  חל˜  ˘‡ני  ‰˙חו˘‰ 
מ˘יר  חל˜  ל‰יו˙  זוכ‰  ו‡ני  ל‡רˆ‰  חוזר˙  ועכ˘יו  ˘נ‰,   2000 במ˘ך 
‰˘ירים ‰מ˙ח„˘ ˘ל ‰„ו„ ו‰רעי‰. וכל מ‰ ˘‡ני יכול לע˘ו˙ כ„י ל˜רב 
ול‰˜ל ול‰‡יר ‡˙ ‰˘יר‰ ‰ז‡˙ ‡ני יע˘‰, ז‡˙ ‰מ˘ימ‰ ‰כללי˙. ‰ענפים 
˘ל‰ ‰ם כל ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, ‰פרטיים ובעי˜ר ‰כלליים, ˘ל בניין ‰‡ומ‰ 
‰ם  ‡ל‰  כל  ועל  וח˜ל‡ו˙.  מסחר  כלכל‰,  ˆב‡,  כוללים  ב‡רˆ‰.  ˘‰ם 
כוללים ‡˙ ‰נ˘מ‰ ˘ל ‰כל ˘‰י‡ ‰˙ור‰, פנימיו˙ ‰˙ור‰ ו‡ור ˘ל ˙ור‰ 
ו˙˘וב‰ ו˘ל ˜רב˙ ‡לו˜ים ˘‰י‡ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ל‡ ר˜ ˘ל כל ‰יחי„ים, 
‡ל‡ בעי˜ר ˘ל ‰‡ומ‰ כ‡ומ‰. ז‰ ‰‡ופי ‰ל‡ומי ˘לנו ולכן כל ˙‡ ו˙‡ 

כל פרט ופרט ˘ייך ל˙ור‰ ומˆוו˙.

המשך הרב יהושע שפיראהמשך הרב יהושע שפירא

הנס הגדול בהיסטוריה. ישיבת רמת גן ביום העצמאות



מ‰˘מח‰  ‚„ול‰  ˘מח‰  ו‡ין  ‰‚‡ול‰,  ˙‰ליך 
 ˙‡ לבט‡  בחרנו  ‡נחנו  עמו.  ˘בו˙   '‰ ב˘וב 
‰˘מח‰ ‰ז‡˙ ול‰ו„ו˙ ול˘בח ‡˙ ‰' על חי„ו˘ 
˘בו  ירו˘לים,  ביום  „ו˜‡  ‡לינו  ‰מ‡ירים  פניו 
ע˘‰ לנו ‰' ‰טוב נסים ‚לויים ועˆומים, וי˘ בו 
לחיים,  ממוו˙  ‰ˆל‰  על  ‰ו„‡‰  ˘ל  ‚מור  חיוב 

ו˘‡ין לו זי˜‰ י˘יר‰ ל‰˜מ˙ ‰מלכו˙ ‰ז‡˙. 

 ˙‡ מ‰חו‚‚ים  ‰י‰  ‰רב  ˜טיף  מ‚ו˘  ל‚ירו˘  ע„ 
יום ‰עˆמ‡ו˙, מ‰ ‰רב סבר לפני כן ומ‰ ‰˘˙נ‰ 
מ‡ז? ‰˙פיס‰ ‰˜ו„מ˙ ‰י˙‰ מוטעי˙? ‰יו מ‚מו˙ 
˘ל חילון ו‰רח˜‰ ˘ל עם י˘ר‡ל מ˙ור‰ ו‡מונ‰ 
‚ם לפני כן, ו‚ם ‰‡חיז‰ ‰ל‡ומי˙ ‰˙רופפ‰ כבר 
˜ו„ם, במ‰ ˘ב‡ לי„י ביטוי בפינוי ימי˙ וב‰סכמי 

‡וסלו, ‡יך ‰רב ר‡‰ ‡˙ ‰˙ופעו˙ ‰‡לו?

כ˘ב‡‰ ˆר‰ ‚„ול‰ לי˘ר‡ל ˆריך לע˘ו˙ ח˘בון 
כל  ו‡˙  ‰מע˘ים  כל   ˙‡ ולבחון  נו˜ב  נפ˘ 
‰˙פיסו˙ מח„˘. ‰˙ור‰ ו‰נבי‡ים וחז"ל ו‚„ולי 
ול‰מ˘יך  ל‰˙עלם  ˘‡סור  מ„‚י˘ים  י˘ר‡ל 
‚„ול‰.  ˆר‰  מבי‡  ‰ו‡  ברוך  כ˘‰˜„ו˘  כר‚יל 
‡˙ ‰‡סון ‰‡יום ב‰חרב˙ ‚ו˘ ˜טיף ל‡ ר‡י˙י 
ר˜ כ˙וכני˙ ז„וני˙ ˘ל ר‡˘ ממ˘ל‰ ז„וני ‡ל‡ 
כל   ˙‡ לבחון  ו‡ף  לעורר  ˘ב‡   '‰ מ‡˙  כמסר 

‰„רך מח„˘. 

ב‚ירו˘ נוכח˙י לר‡ו˙ ‡יך ‰מ„ינ‰ כמ„ינ‰ ‚ייס‰ 
‡˙ כל מערכו˙י‰ - ‰ממ˘ל‰, ‰מ˘טר‰, ‰˘ב"כ, 
‰ˆב‡, מערכ˙ ‰מ˘פט, ‰פר˜ליטו˙, ‰˙˜˘ור˙ - 
ו‰כל כ„י לפעול נ‚„ עב„י ‰', ל‚ר˘ ע˘ר˙ ‡לפים 
י‰ו„ים מב˙י‰ם, ול‰חריב חבל ‡רı פורח, בˆור‰ 
ו˘˜רים,  ˆביעו˙  עם  ומכוער˙,  מרו˘ע˙  כלŒכך 
וחוסר  ‡כזריו˙  ˙וך  ו‡יומים,  ˘חי˙ו˙  עם 
‡נו˘יו˙ בסיסי˙. ז‰ ל‡ ‰י‰ פעלול ו˘חי˙ו˙ ˘ל 
‚ורם כז‰ ‡ו ‡חר ‰עומ„ בפני עˆמו. וז‰ ‡יפ˘ר 
‡ˆלי  ˘‰ב˘יל‰  ל‰בנ‰,  ל‰‚יע   '‰ בחס„י  לי 
כבר ˘נים ˜ו„ם לכן, ˘‰מלכו˙ ‰ז‡˙ בכללו˙‰ 
ומוב‰˜  מובנ‰  ני‚ו„  בו  ˘י˘  בסיס  על  מיוס„˙ 

למלכו˙ ‰'. 

לˆערי, ל‡ ר‡י˙י ˘נלמ„ ל˜ח כל˘‰ו מ‰‚ירו˘ 
‰כי˙  ˘‰י‰.  כפי  נ˘‡ר  ‰כל  ‰כל  ‰ז‰.  ‰‡יום 
ו‡˙  ול‡ חלו. ‡ני מו„‰ ל‰' ˘זיכ‰ ‡ו˙י  ‡ו˙ם 
˘לנו  ‰˙פיסו˙   ˙‡ ול„יי˜  ל‰עיז  מוס„ו˙ינו 

למרו˙ ‰מחיר ‰עˆום ˘˘ילמנו על כך. 

‡ז למ‰ ל‡ מ‡‰ ˘ערים?

ניסיו  ר‡˘י˙, ‡נו מו„ים ל‰' ‰ו„‡‰ עˆומ‰ על 
‰‡חרונים.  ב„ורו˙  ‰‚‡ול‰  ב˙‰ליך  ונפל‡ו˙יו 
‡˙חל˙‡   ˙‡ ‰מˆיין  ˘לם  יום  חו‚‚ים  ‡נחנו 
ו˘יר‰,  ב‰לל  לירו˘לים  עולים  ‡נו  בו  „‚‡ול‰, 
‡נחנו  ˘ני˙,  עולם.  ˘ל  לרבונו  ˙ו„‰  ומכירים 
˙‰ליך  ב˜י„ום  ˘ו˙פים  ל‰יו˙  ˘עלינו  סוברים 
"לפעול  ו˘עלינו  „ל˙˙‡,  ב‡י˙ערו˙‡  ‰‚‡ול‰ 
עם ‡ל" בכל ‰נו‚ע ל˙חיי˙ עמנו ו‡רˆנו ו˙‰ליכי 
‚‡ול˙נו. ˘לי˘י˙, ‡נו רו‡ים ערך עליון ב‰˜מ˙ 
וח˜ל‡ו˙  ועבו„‰  ˙ור‰  ˘ל  ˘לימ‰,  ממלכ‰ 
ו˙ע˘י‰ ומ„ע ו˙˜˘ור˙ וכלכל‰ וספרו˙ ו˙רבו˙ 
פי  על  ור˜  ‡ך  ומכוון  מונ‰‚  ‰כל  כ‡˘ר  וכו', 
‰˙ור‰. ל‡ כ„יעב„, ‡ל‡ כבניין ‰˙ור‰ ו˜י„ו˘ 
‰' בחיי עם י˘ר‡ל ב‡רˆו. רביעי˙, י˘נם ‰רב‰ 
„ברים ˘˜˘ורים לחיי ברי‡ו˙, ‡יזון, רוחב „ע˙, 
ו˜יטלו‚, ‡‰ב‰, ‡רı י˘ר‡ל, ‡‰ב˙  ‡יŒע„˙יו˙ 
י˘ ל‰ם  כלל י˘ר‡ל ו„‡‚‰ ו‡חריו˙ כלפיו וכו',̆ 

˙ור‰  לחיי  לחזור  ועלינו  ‰‚לו˙,  מחיי  ספיחים 
„ומ‰  ובמ˜ומו.  ב‡רˆו  י˘ר‡ל  עם  ˘ל  ברי‡ים 
‰˙˘וב‰,  בעלי  ˘ל  ב"‰  ורב  ‰‰ולך  ‰ˆיבור  כי 
מחפ˘ ב„יו˜ ‡˙ ‰נוסח‰ ‰זו, ‡˘ר נ‡מנ˙ ל˙ור‰ 
ול‰' ב‡ופן מוחלט בלי ˘ום פ˘רו˙ וערבוב, ‡ך 

מ˙וך פ˙יחו˙ וברי‡ו˙ וחיים ˘למים וע˘ירים.

ומ‰ עם ‚„ולי י˘ר‡ל ˘סוברים ‡חר˙?

ו‰ור‡‰  סנ‰„רין  ב‰יו˙  מ˙ו˜ן  בזמן  כי  ‡מ˙, 
‰פס˜  בפני  „ע˙ו  לבטל  יחי„  כל  נ„ר˘  ‡חי„‰, 
ל בי˙ ‰„ין ‰‚„ול. ‡ולם לˆערנו ל‡ זכינו  ‰‡חי„̆ 
‰‰לכ‰.  ענייני  בכל  חלו˜ו˙  ו‰„עו˙  לסנ‰„רין 
‚ם ב˘‡ל‰ זו נחל˜ו ‚„ולי י˘ר‡ל מן ‰˜ˆ‰ ‡ל 
‰˜ˆ‰. וכמ„ומני ˘„ו˜‡ רוב ‚„ולי י˘ר‡ל ˆי„„ו 
ב„ע‰ ˘ל‡ לומר ‰לל ביום ‰עˆמ‡ו˙ ול‡ לח‚ו‚ 
‡˙ ‰יום ‰ז‰ מ‰סיבו˙ ˘מנינו לעיל. ‡ם כי ‡ין 

˙ו˜ף ‰לכ˙י לרוב מסו‚ כז‰. 

‰˙ייעˆ˙י  וברˆוני ל‰ו„יע בז‡˙ ב˘ער ב˙ רבים̆ 
Œורבנו ‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ ‰ר‡˘ון מורנו  כן עם  לפני 
 ıיע˘ ז‰  ו‰ו‡  זˆ"ל.  ‡לי‰ו  מר„כי  ‰רב  לˆיון 
 ׂ̆ לי ל‡ לומר ‰לל ול‡ ל‰וסיף לח‚ו‚. ו‰ו‡ פר
בי  ו˙מך  ˙˜ופ‰  ב‡ו˙‰  עלינו  ‰˜„ו˘‰  חסו˙ו 
‰‚ירו˘  לפני  ‰ן  ‚„ול‰  במסירו˙  ובי˘יב˙נו 
ללמו„  ל‰‚יע  ˙למי„ים  עו„„  ו‡ף  ל‡חריו,  ו‰ן 

בי˘יב˙נו. 

‡ז מ‰ זו ‚‡ול‰? ‚ילוי ˘כינ‰ ‡ו מ„י ˆב‡?

עי˜ר‰ ˘ל ‰‚‡ול‰ ‰ו‡ ‚ילוי ˘כינ˙ ‰' על עמו 
‰מ˜„˘,  בי˙  בבנין  בעי˜ר  מ˙בט‡  וז‰  י˘ר‡ל. 
וב‰˘ב˙  ‰סנ‰„רין  בחי„ו˘  ‰נבו‡‰,  בחי„ו˘ 
עמו  על   '‰ מלכו˙  ‚ילוי  ‡בל  „ו„.  בי˙  מלכו˙ 
‰חיים  מערכו˙  ˘כל  בכך  פחו˙  ל‡  מ˙בט‡ 
ומ˙פ˜„ו˙  ב‡רˆו מ˙˜יימו˙  י˘ר‡ל  עם  ˘בונ‰ 
˘ל  ˆב‡  ומ„י  ˘מו.  ולמען   '‰ לרˆון  ב‰˙‡ם 
ˆב‡ו˙ בי˙ „ו„ י‰וו חל˜ מ˜יום ‰מערכו˙ ‰ללו. 
פי  ועל  בˆניעו˙  ‰‰לכ‰,  פי  על  ר˜  יפעלו  ‰ם 
מועיל  ל ‰˙ור‰. ו‚ם ‰יום כל מ‰̆  ערכי ‰מוסר̆ 
ו‰‚נ˙ו  ו˘מיר˙ו  ב‡רˆו  י˘ר‡ל  ‡חיז˙  לחיזו˜ 
‡ו בע˜יפין  פי ערכי ‰˙ור‰ מסייע במי˘רין  על 
‰ליך ‰‚‡ול‰. ‡בל ‡ם ‰ˆב‡ ‡ינו פועל  ל˜י„ום̇ 

כך, ‡ז ‰מ„ים ˘לו מ‡ב„ים ‡˙ ˜„ו˘˙ם.

"בגירוש, המדינה כמדינה גייסה 
את כל מערכותיה כדי לפעול נגד 
עבדי ה'. המלכות הזאת בכללותה 

מיוסדת על בסיס שיש בו ניגוד 
מובנה ומובהק למלכות ה'"

י˘ מ˘‰ו ˘יכול ל‚רום לכך ˘‰רב י˘נ‰ ˘וב ‡˙ 
˘יט˙ו?

‡ם מי˘‰ו י˘כנע ‡ו˙י ˘‡ני טוע‰. 

‰ו‡ יבו‡ לכ˘יפוˆו  ‰מ˘יח ‡מר לבעלŒ˘םŒטוב̆ 
מעיינו˙יו חוˆ‰, ‡יפ‰ ז‰ נכנס ב˙‰ליך ‰ז‰?

ר˜  ל‡  ‰ו‡  ‰‚לו˙  ˜לל˙  ˘ל  ‰עי˜רים  עי˜ר 
‰מ˜ום ‰פיזי, ‡ל‡ בעי˜ר ‰ס˙ר פני ‰' ו‰ריחו˜ 
ממנו. ‡ינו „ומ‰ בן ˘‡ביו ‰וˆי‡ו מבי˙ו ו‰ולך 
לו  ˜ר‡  כבר  ˘‡ביו  לבן  ‡ור,  ˜רן  בלי  בחו˘ך 
 '‰ עבו„˙  ‰‚לו˙  במˆב  ‰בי˙‰.  ‡ו˙ו  ומחזיר 
יר‡‰.  ומל‡ו˙  ˜ו„רו˙  יו˙ר  פנים ‰רב‰  לוב˘˙ 
לנו  ˜ור‡   '‰ מ˙˜רב˙,  ˘‰‚‡ול‰  ככל  ‡ולם 
מ˜בל˙   '‰ עבו„˙  כל  פנים.  לנו  ומסביר  ‡ליו 

פנים ח„˘ו˙ ˘ל ‰‡ר‰, נעם ו‰˙מ˙˜ו˙, ו‰˜˘ר 
זו  ל‡ביו.  כבן  טבעי  ˜˘ר  ל‰יו˙  חוזר  ‡י˙ו 
לכן  ‰חסי„ו˙.  ˘ל  ו‰מ‰פכ‰  ‰ב˘ור‰  ב„יו˜ 
‰חסי„ו˙ ‰י‡ ממ˘ ‰מבו‡ ל˙‰ליך ‰עˆום ˘ל 
ול˙‰ליך  ‰‚„ולים  לניסים  ל‡רˆו,  י˘ר‡ל  ˘יב˙ 
ל  ‰˙˘וב‰ ‰מופל‡. וב‡מ˙, ‚ם מˆ„ ‰ניסיונו˙̆ 
‰„ור ‰‡חרון, נ„מ‰ ˘‡ין ‡פ˘רו˙ לˆלוח ‡ו˙ם 
‰חי,  ‰˜˘ר  מבלי  ב˜„ו˘‰,  ‡י˙נים  ול‰חזי˜ 
‰חסי„ו˙  ˘˙ור˙  י˙ברך,   '‰ ‡ל  ו‰י˘יר  ‰בוער 

מלמ„˙ ‡ו˙נו.

י˘ ל‰˘˜פ‰  ‡יזו מ˘מעו˙  יום ˘לי,  ‰יום  בחיי 
בנו˘‡ ‰ז‰ על עבו„˙ ‰' ‰יום יומי˙ ˘לי?

מ˘מעו˙  ‰ז‰  לבירור  י˘  לעיל,  ˘‡מר˙י  כפי 
עˆומ‰ ‰מ˙בט‡˙ ב˙ופעו˙  ‰"נ˘יר‰" ו‰"לייט" 
מ‰ב˙ים  ו‚ם  מב‰ילים,  ל‡חוזים  מ‚יעים  ‡˘ר 
‰טובים ביו˙ר. כ„י ˘ל‡ נ‚יע לי„י כך י˘ ˆורך 

ב˘˙י ‰נ˜ו„ו˙ ‰עולו˙ מ‰„ברים „לעיל:

לר‡ו˙ ˘‰' ‚ו‡ל ‡ו˙נו, מ˘יב ‡ו˙נו ‡ליו, ‰ולך 
ומנחם ‡ו˙נו. ומ˙וך כך לעבו„ ‡ו˙ו מ˙וך ‡‰ב‰, 

‡מון, ˘ייכו˙, מ˙י˜ו˙ וברי‡ו˙. 

‰מלכו˙  בין  בבירור  מ‡ו„  מ‡ו„  ל‰˙חז˜ 
ובין  ‰טמ‡  בין  „˜ליפ‰,  ‰מלכו˙  ובין  „˜„ו˘‰ 
˜ר,  ‰ט‰ור; ל‰יו˙ מ‡ו„ מ„וי˜ים מ‰ ‡מ˙ ומ‰̆ 
מ‰ מו˙ר ומ‰ ‡סור, מ‰ נכון ומ‰ ל‡ נכון. כ‡˘ר 
ב˜לו˙.  ‡ו˙ו  מפיל  ‰רע  יˆר  בבלבול,  חי  ‡„ם 
ו‰˜„ו˘‰  ‰ˆניעו˙  ערכי  על  לוו˙ר  לנו  ‡סור 
לנו  ‡סור  ‰חילוניו˙.  לנורמו˙  בז‰  ול‰כנע 
ובחז"ל  ב˙ור‰  ‰מזלזלים  ל"חכמים"  ל‰י˘מע 
˙וך כ„י ‡ימוı ‰נורמו˙ ‰כפרניו˙ ˘ל ‰˙רבו˙ 
בעיˆומ‰  נמˆ‡ים  ˘‡נו  ל‰בין  עלינו  ‰חילוני˙. 
˘ל מלחמ˙ ˙רבו˙ ˜˘‰ ביו˙ר ועלינו ל‚ייס ‡˙ 
פ˘רו˙,  בל‡  ב‡מ˙  ל‰חזי˜  כ„י  כוחו˙ינו  כל 
מ˙וך ‚‡ו˙ ‰' ו‡מונ‰ ˘לימ‰ ˘ר˜ ל‡ור ‰˙ור‰ 
ול‚‡ול  ‰פ˙רונו˙  כל   ˙‡ למˆו‡  ני˙ן  ‰˜„ו˘‰ 

‡˙ ‰חיים על כל מערכו˙י‰ם.

 ומ‰י ‰מ˘ימ‰ ‰כללי˙ בעבו„˙ ‰' ˘ˆריך ל˜ח˙ 
ב˘ביל ל‰˙˜„ם ל˜ר‡˙ ‰‚‡ול‰ ‰˘למ‰?

כולנו  ˘על  ‡ח˙  מספר  ‰מ˘ימ‰  ˘כיום  נר‡‰ 
ו‰חזר‰  רחו˜ים  ˜ירוב  ‰י‡  ‡לי‰  ל‰יר˙ם 
ל ‡חינו ‰‡‰ובים כל בי˙ י˘ר‡ל. ז‡˙  ב˙˘וב‰̆ 
˘למים  חיים  ˘ל  ‡לטרנטיבו˙  בניי˙  עם  ביח„ 
כ„רך  ˘ל‡  ‰נע˘ים  ‰„ברים  לכל  ˙ור‰,  מ˙וך 
ל‰וביל  יוכל  ז‰  מ‰לך  ‚ם   '‰ ובעזר˙  ‰˙ור‰, 
ל‰˘ב˙ לב בנים על ‡בו˙ם. ‰מ˘ימו˙ ‰ללו ל‡ 
ו‡ח˙ מ‡י˙נו  ל‰˙˜יים מבלי ˘כל ‡ח„  יכולו˙ 
י˙˜˘ר יו˙ר ויו˙ר ב˜˘ר ‡מיı, חי ו‡ו‰ב ל„ב˜ו˙ 
ב‰', ב˙ור˙ו ובעבו„˙ו. ככל ˘רוח ‰' ˙פעם בנו 
נוכל  כך  יו˙ר,  וב˙ור˙ו  ב‰'  „בו˜ים  ונ‰י‰  יו˙ר 
לכל ‰סובבים  לנו,  ל‰˜רין ‡˙ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 

‡ו˙ו ולכל בי˙ י˘ר‡ל.  

˙ור‰ המשך הרב שמואל טל לחיי  לחזור  ועלינו  ‰‚לו˙,  מחיי  ספיחים 

מ‰˘מח‰  ‚„ול‰  ˘מח‰  ו‡ין  ‰‚‡ול‰,  ˙‰ליך 
 ˙‡ לבט‡  בחרנו  ‡נחנו  עמו.  ˘בו˙   '‰ ב˘וב 

˙ור‰ המשך הרב שמואל טל לחיי  לחזור  ועלינו  ‰‚לו˙,  מחיי  ˙ור‰ ספיחים  לחיי  לחזור  ועלינו  ‰‚לו˙,  מחיי  ˙ור‰ ספיחים  לחיי  לחזור  ועלינו  ‰‚לו˙,  מחיי  ˙ור‰ ספיחים  לחיי  לחזור  ועלינו  ‰‚לו˙,  מחיי  ספיחים 

הוא זה שיעץ לי לא לומר הלל ולא 
להוסיף לחגוג. הרב מרדכי אליהו זצ"ל
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הרב יונתן זקס

קדושים
בחיפוש אחר הזהות היהודית

עם  ˘וחח˙י  ‡לו  ˘ורו˙  כ˙יב˙  לפני  יום 
˜ור‰ ל‡ פעם ב˘יחו˙  ‡ינטל˜טו‡ל י‰ו„י, וכמו̆ 
מ‰  ‰י‰ו„י˙.  ‰ז‰ו˙  מ‰י  ‰˘‡ל‰  על˙‰  כ‡לו 
‡נחנו? מ‰ עו˘‰ ‡ו˙נו לי‰ו„ים? מ‡מˆע ‰מ‡‰ 
ב˘‡ל‰  י‰ו„ים  מ˙ווכחים  ו‡ילך  ‰˙˘עŒע˘ר‰ 
‰זו. ע„ ‡ז ברור ‰י‰ פחו˙ ‡ו יו˙ר מי‰ם ומ‰ם 
‰י‰ו„ים: יור˘י‰ ˘ל ‡ומ‰ ע˙י˜‰, ˘כר˙ו בסיני 
ברי˙ עם ‡לו˜ים, ו˘מ‡ז ו‰ל‡‰ ניסו, במי„‰ זו 
‡ו ‡חר˙ ˘ל ‰ˆלח‰, לחיו˙ ל‡ור‰. ‰ם ‰יו ַעם 

‰‡לו˜ים.

מ‡ו˙  ‰י˙‰  ‰˙וˆ‡‰  ‡חרים.  ‰ר‚יז  ˘ז‰  מובן 
סוף  לי‰ו„ים  ני˙נ‰  כ‡˘ר  וכך,  ר„יפו˙.  ˘נו˙ 
סוף ‰‰ז„מנו˙ ל‰יע˘ו˙ ‡זרחים במ„ינו˙ ‰ל‡ום 
‰חילוניו˙ ‰ח„˘ו˙ ˘ל מערב ‡ירופ‰, ‰ם ˜פˆו 
על ‰מˆי‡‰. במ˜רים רבים ‰ם עזבו ‡˙ ‡מונ˙ם 
ו‡˙ ˘מיר˙ ‰מˆוו˙. ‡ך ‰ם ע„יין נח˘בו י‰ו„ים.

‡פ˘ר  ‰י‰  ל‡  כבר  בעˆם?  מובן,  ב‡יז‰  ‡בל 
‰יו˙  ל‡Œל,  עˆמו   ˙‡ ‰מ˜„י˘  עם  ˘ז‰ו  לומר 
˘רבים ב˙וכו ל‡ ‰‡מינו עו„ ב‡לו˜ים ול‡ נ‰‚ו 
‰חלו  וכך  ‚זע.  ל‰יו˙  לי‰„ו˙  נ˘‡ר  כמ‡מינים. 
יˆר סכנ‰  ‚זעם. ‰„בר  ל˘נו‡ ‡˙ ‰י‰ו„ים ב˘ל 
פיזי˙ ח„˘‰. „˙ ‡פ˘ר ל‰מיר ‡בל ‚זע ‡י ‡פ˘ר 
‰י‰  ל‡נטי˘מים  ˘נ˘‡ר  ‰פעול‰  ‡פי˜  ל‰מיר. 

‡פו‡ ‚ירו˘ ‰י‰ו„ים – ‡ו ‰˘מ„˙ם.

‰במ‰:  על  על‰  ח„˘  מונח  ‰˘ו‡‰,  ‰לם  ‡חרי 
מו‚„ר˙  ‰‡נ‚לי˙  בווי˜יפ„י‰  "‡˙ניו˙". 
ז‰  עם  ז‰  ‰מז„‰ים  כ"‡נ˘ים  ‡˙ני˙  ˜בוˆ‰ 
חבר‰,  מוˆ‡,  ˘ל  מ˘ו˙פו˙  חוויו˙  יסו„  על 

˙רבו˙ ‡ו ל‡ום".

‡נו  ל‡ן  ל‡  ב‡נו,  מ‡ין  מˆיינ˙  ‡ל‡ ˘‰‡˙ניו˙ 
למערכ˙  ולמטבח,  ל˙רבו˙  נו‚ע˙  ‰י‡  ‰ולכים. 
‡ך  ‰ורים  ˘ל  לבם  ‡ל  ˘מ„ברים  זיכרונו˙  ˘ל 
פחו˙ מכך ‡ל לב יל„י‰ם. ובכל מ˜ר‰, ‡ין ‡˙ניו˙ 
פולני,  לבו˘  ברבים.  ‡˙נויו˙,  י˘  ‡ח˙:  י‰ו„י˙ 
פון ‡פרי˜ני, יי„י˘ ול„ינו.  מוזי˜‰ רוסי˙, מטבח̂ 
כלים  ˘ל  מערכ˙  רבים  במ˜רים  ‰י‡  ‰‡˙ניו˙ 
˘‡ולים ‰מˆטיירים כי‰ו„יים כי מוˆ‡ם נ˘˙כח.

˜בוˆ‰  ‡ינם  ו‰י‰ו„ים  ‡˙ניו˙  ‡יננ‰  ‰י‰„ו˙ 
ימים.  ‡˙ני˙. ולב„ מז‡˙, ‡˙ניו˙ ‡ינ‰ מ‡ריכ‰ 
‡ם ‰י‰ו„ים ב‚ול‰ ‰יו ר˜ ˜בוˆ‰ ‡˙ני˙, ‰ם ‰יו 
נעלמים לפני עי„ן ועי„נים, כמו ‰כנענים, ‰פריזים 
ו‰יבוסים, ונ˘‡רים ‡ו˙ מ˙‰ בספרי ‰‰יסטורי‰ 

בלי ל‰ו˙יר כל חו˙ם ב˙רבו˙ ‰מערב.

מן  ‰י‡  ˜„ו˘ים,  פר˘˙  ˘בפ˙ח  ˜רי‡˙Œ‰כיוון 
"˜„˘ים  בי‰„ו˙:  ביו˙ר  ‰ח˘ובים  ‰מ˘פטים 
‰יו  ‰י‰ו„ים  ‡Œל‰יכם".   '‰ ‡ני  ˜„ו˘  כי  ˙‰יו, 

ונו˙רו ‰עם ˘נ˜ר‡ ‡ל ‰˜ו„˘.

ב˙וך  ‡ו˙ו  ˜ור‡  ר˘"י  ‰ז‰?  ‰פסו˜  פירו˘  מ‰ 
ב‡יסורי  עס˜  יח,  פר˜  ‰˜ו„ם,  ‰פר˜  ‰˜˘רו. 
עריו˙. כך ‚ם ‰פר˜ ‰ב‡, פר˜ כ. לכן ‰ו‡ מפר˘ 
ומן  ‰עריו˙  מן  פרו˘ים  ‰וו   – ˙‰יו  "˜„ו˘ים 
יו˙ר.  רחב‰  ‰ס˙כלו˙  מˆיע  ‰רמב"ן  ‰עביר‰". 
‰˙ור‰ ‡וסר˙ במפור˘ מע˘ים מסוימים ומ˙יר‰ 
"˜„ו˘ים  ולומר  ל‰וסיף  עלי‰  למ‰  ‡חרים. 
‰מו˙רים  ב„ברים  ‚ם  ‡יפו˜  ˘ננ‰‚  כ„י  ˙‰יו"? 

לנו. ‡ל ˙‰יו ‚ר‚רנים, ‡פילו בסעו„‰ על ט‰ר˙ 
‰יין  ‡ם  ‚ם  ‡לכו‰וליסטים,  ˙‰יו  ‡ל  ‰כ˘רו˙. 
˘ל  ‰מפורסם  כביטויו  ˙‰יו,  ‡ל  למ‰„רין.  כ˘ר 

רמב"ן, נבלים בר˘ו˙ ‰˙ור‰.

‡לו ‰ן פר˘נויו˙ מ˜ומיו˙. ‰ן ‡ומרו˙ מ‰ כוונ˙ 
‚ם  לו  ˘י˘  נר‡‰  ‡בל  ‰מיי„י.  ב‰˜˘רו  ‰פסו˜ 
מ‰י.  מלמ„נו  עˆמו  יט  ופר˜  יו˙ר,  רחב‰  כוונ‰ 
ַע ול‡‰וב ‡˙  ל‰יו˙ ˜„ו˘ פירו˘ו ל‡‰וב ‡˙ ‰ר≈
לרמו˙  ול‡  ל˘˜ר  ל‡  ל‚נוב,  ל‡  פירו˘ו  ר.  ≈‚‰
לחבו˜  ל‡  ‰„ם,  על  לעמו„  ל‡  פירו˘ו  ‡חרים. 
י„יים כ˘חיי ‡„ם בסכנ‰. פירו˘ו ל‡ ל˜לל חיר˘ 
ול‡ ל˙˙ מכ˘ול לפני עיוור, כלומר ל‡ ל‰עליב 
‡חרים ‡ו ל‰רוויח מחול˘˙ם ‡פילו ‡ם ‰ם כלל 

‡ינם מו„עים לכך, כי ‡לו˜ים ˙מי„ מו„ע.

ל‰יו˙ ˜„ו˘ פירו˘ו ל‡ לזרוע ‡˙ ‰˘„‰ כל‡יים 
ול‡ ללבו˘ ˘עטנז – ‡ו כפי ˘‰יינו מנסחים ז‡˙ 
פירו˘ו  ‰סביב‰.  ˘ל  ˘למו˙‰   ˙‡ לכב„  ‰יום, 
‡לילים  זמן  ולכל   – ‰זמן  ‡לילי  ‡חר  ללכ˙  ל‡ 
מ˘לו. פירו˘ו ל‰יו˙ י˘ר בעס˜ים, לע˘ו˙ ˆ„˜, 
‡חרים  עם  ולחלו˜  כי‡ו˙,  למועס˜ים  ל‰˙ייחס 
‰יבול).  מן  חל˜ים  ‰‰ם:  (בימים  ברכו˙יך   ˙‡
ל‰יו˙ ˜„ו˘ פירו˘ו ל‡ ל˘נו‡ ‡נ˘ים, ל‡ לנ˜ום 
ול‡ לנטור. ‡ם מי˘‰ו ע˘‰ לכם רע, ‡ל ˙˘נ‡ו 
‡ו˙ו. ‰וכיחו ‡ו˙ו על מע˘יו. ˙נו לו ל‰בין מ‰ 
ל‰˙נˆל  ‰ז„מנו˙  לו  ˙נו  בכם,  פ‚ע  ו‡יך  ע˘‰ 

ול˙˜ן, ו‡ז סלחו לו.

על  "˘מרו  פירו˘ו  ˙‰יו"  "˜„ו˘ים  לכול,  ומעל 
בעברי˙  "˜„ו˘"  ‰מיל‰  ˘ונים".  ל‰יו˙   ıומ‡‰
 ׁ̆ ים ˙‰יו, כי ˜„ו ׁ̆ פירו˘‰, ביסו„ו, "נב„ל". "˜„
נו‚„Œ‡ינטו‡יˆי‰.  מ˘פט  ‰ו‡  ‡Œל‰יכם"   '‰ ‡ני 
‰ם  מעטים  ‰עולמי˙  ‰„˙י˙  ‰ספרו˙  בכל 
ל‡ינטו‡יˆי‰  כמו‰ו  ‰מנו‚„ים  ‰מ˘פטים 
‰ו‡  כ‡לו˜ים?  ל‰יו˙  ‡פ˘ר  ‡יך  ‰טבעי˙. 
בני  ‡נחנו  נˆחי,  ‰ו‡  סופיים.  ‡נחנו  מוחלט, 
˙מו˙‰. ‰ו‡ עˆום מן ‰י˜ום, ‡נחנו ר˜ ‚ר‚יר על 
פני כוכב לכ˙ זערורי. ובכל ז‡˙, ‡ומר˙ ‰˙ור‰, 

מבחינ‰ ‡ח˙ ‡נחנו יכולים ל‰יו˙ „ומים לו.

וכך  ‡יננו ˘ל ‰עולם.  ‡בל  נמˆ‡ בעולם  ‡לו˜ים 
ל‰יו˙  ל‡  ‡ך  בעולם  לחיו˙  נ˜ר‡ים  ‡נחנו  ‚ם 
מ˘˙עב„ים  ‡יננו  לטבע.  סו‚„ים  ‡יננו  ˘לו. 
כולם  ל‡ופנ‰. ‡יננו מ˙נ‰‚ים כמו כולם ר˜ מפני̆ 
לני‚ון  רו˜„ים  ‡נחנו  ב˙לם.  ‰ולכים  ‡יננו  ככ‰. 
מ˘לנו. ל‡ במ˜ר‰ נ˜ר‡ים ‰ני˘ו‡ים "˜י„ו˘ין", 
כי ל‰˙ח˙ן פירו˘ו ל‰יו˙ נ‡מן ל‡„ם ‡ח„ ‡חר, 
‚ם  ‡מונים  לנו  ל˘מור  ‰˙חייב  ˘‡לו˜ים  כמו 

בזמנים ˜˘ים ו‡נו ‰˙חייבנו כך כלפיו.

˘ל  ˘כינ˙ו  על  ל‰עי„  מ˘מעו  ˜„ו˘  ל‰יו˙ 
נו. י‰ו„י ‰ו‡ מי ˘מעי„  ‡לו˜ים בחיינו ובחיי עמ≈
ב˜יומו על ‰‡ח„ ˘מעבר לו. ל‰יו˙ י‰ו„י מ˘מעו 
לחיו˙ מ˙וך מו„עו˙ ל˘כינ‰ ‰‡לו˜י˙ ˘ב˜רבנו: 
‡יננו רו‡ים, ‡בל ‡נו יכולים  ל ‰‡Œל̆  לנוכחו˙ו̆ 
ל‰ר‚י˘ ‡˙ כוחו ˘ב˙וכנו – ‰כוח ‰„וחף ‡ו˙נו 
מ‰ו˙ן  זו  יו˙ר.  ונ„יבים  י˘רים  ‡מיˆים,  ל‰יו˙ 
˘ל ‰מˆוו˙ בי‰„ו˙: ל‰זכיר לנו ‡˙ נוכחו˙ו ˘ל 

‰‡לו˜י.

לכל ‡„ם על פני ‰‡„מ‰ י˘ ‡˙ניּו˙. ‡בל ר˜ עם 
בעיניי  וזו  ˜„ו˘.  ל‰יו˙  כעם,  ˙מי„,  ˘‡ף  ‡ח„ 

‰˙˘וב‰ ל˘‡ל‰ מ‰ו ל‰יו˙ י‰ו„י.

הרב יונתן זקס

קדושים
בחיפוש אחר הזהות היהודית

עם  ˘וחח˙י  ‡לו  ˘ורו˙  כ˙יב˙  לפני  יום 
˜ור‰ ל‡ פעם ב˘יחו˙  ‡ינטל˜טו‡ל י‰ו„י, וכמו̆ 
מ‰  ‰י‰ו„י˙.  ‰ז‰ו˙  מ‰י  ‰˘‡ל‰  על˙‰  כ‡לו 
‡נחנו? מ‰ עו˘‰ ‡ו˙נו לי‰ו„ים? מ‡מˆע ‰מ‡‰ 
ב˘‡ל‰  י‰ו„ים  מ˙ווכחים  ו‡ילך  ‰˙˘עŒע˘ר‰ 
‰זו. ע„ ‡ז ברור ‰י‰ פחו˙ ‡ו יו˙ר מי‰ם ומ‰ם 
‰י‰ו„ים: יור˘י‰ ˘ל ‡ומ‰ ע˙י˜‰, ˘כר˙ו בסיני 
ברי˙ עם ‡לו˜ים, ו˘מ‡ז ו‰ל‡‰ ניסו, במי„‰ זו 
‡ו ‡חר˙ ˘ל ‰ˆלח‰, לחיו˙ ל‡ור‰. ‰ם ‰יו ַעם 

‰‡לו˜ים.

מ‡ו˙  ‰י˙‰  ‰˙וˆ‡‰  ‡חרים.  ‰ר‚יז  ˘ז‰  מובן 
סוף  לי‰ו„ים  ני˙נ‰  כ‡˘ר  וכך,  ר„יפו˙.  ˘נו˙ 
סוף ‰‰ז„מנו˙ ל‰יע˘ו˙ ‡זרחים במ„ינו˙ ‰ל‡ום 
‰חילוניו˙ ‰ח„˘ו˙ ˘ל מערב ‡ירופ‰, ‰ם ˜פˆו 
על ‰מˆי‡‰. במ˜רים רבים ‰ם עזבו ‡˙ ‡מונ˙ם 
ו‡˙ ˘מיר˙ ‰מˆוו˙. ‡ך ‰ם ע„יין נח˘בו י‰ו„ים.

‡פ˘ר  ‰י‰  ל‡  כבר  בעˆם?  מובן,  ב‡יז‰  ‡בל 
‰יו˙  ל‡Œל,  עˆמו   ˙‡ ‰מ˜„י˘  עם  ˘ז‰ו  לומר 
˘רבים ב˙וכו ל‡ ‰‡מינו עו„ ב‡לו˜ים ול‡ נ‰‚ו 
‰חלו  וכך  ‚זע.  ל‰יו˙  לי‰„ו˙  נ˘‡ר  כמ‡מינים. 
יˆר סכנ‰  ‚זעם. ‰„בר  ל˘נו‡ ‡˙ ‰י‰ו„ים ב˘ל 
פיזי˙ ח„˘‰. „˙ ‡פ˘ר ל‰מיר ‡בל ‚זע ‡י ‡פ˘ר 
‰י‰  ל‡נטי˘מים  ˘נ˘‡ר  ‰פעול‰  ‡פי˜  ל‰מיר. 

‡פו‡ ‚ירו˘ ‰י‰ו„ים – ‡ו ‰˘מ„˙ם.

‰במ‰:  על  על‰  ח„˘  מונח  ‰˘ו‡‰,  ‰לם  ‡חרי 
˜בוˆ‰  מו‚„ר˙  ‰‡נ‚לי˙  בווי˜יפ„י‰  "‡˙ניו˙". 
יסו„  על  ז‰  עם  ז‰  ‰מז„‰ים  כ"‡נ˘ים  ‡˙ני˙ 
‡ו  ˙רבו˙  חבר‰,  מוˆ‡,  ˘ל  מ˘ו˙פו˙  חוויו˙ 

ל‡ום".

‡נו  ל‡ן  ל‡  ב‡נו,  מ‡ין  מˆיינ˙  ‡ל‡ ˘‰‡˙ניו˙ 
למערכ˙  ולמטבח,  ל˙רבו˙  נו‚ע˙  ‰י‡  ‰ולכים. 
‡ך  ‰ורים  ˘ל  לבם  ‡ל  ˘מ„ברים  זיכרונו˙  ˘ל 
פחו˙ מכך ‡ל לב יל„י‰ם. ובכל מ˜ר‰, ‡ין ‡˙ניו˙ 
פולני,  לבו˘  ברבים.  ‡˙נויו˙,  י˘  ‡ח˙:  י‰ו„י˙ 
פון ‡פרי˜ני, יי„י˘ ול„ינו.  מוזי˜‰ רוסי˙, מטבח̂ 
כלים  ˘ל  מערכ˙  רבים  במ˜רים  ‰י‡  ‰‡˙ניו˙ 
˘‡ולים ‰מˆטיירים כי‰ו„יים כי מוˆ‡ם נ˘˙כח.

˜בוˆ‰  ‡ינם  ו‰י‰ו„ים  ‡˙ניו˙  ‡יננ‰  ‰י‰„ו˙ 
ימים.  ‡˙ני˙. ולב„ מז‡˙, ‡˙ניו˙ ‡ינ‰ מ‡ריכ‰ 
‡ם ‰י‰ו„ים ב‚ול‰ ‰יו ר˜ ˜בוˆ‰ ‡˙ני˙, ‰ם ‰יו 
נעלמים לפני עי„ן ועי„נים, כמו ‰כנענים, ‰פריזים 
ו‰יבוסים, ונ˘‡רים ‡ו˙ מ˙‰ בספרי ‰‰יסטורי‰ 

בלי ל‰ו˙יר כל חו˙ם ב˙רבו˙ ‰מערב.

מן  ‰י‡  ˜„ו˘ים,  פר˘˙  ˘בפ˙ח  ˜רי‡˙Œ‰כיוון 
"˜„˘ים  בי‰„ו˙:  ביו˙ר  ‰ח˘ובים  ‰מ˘פטים 
‰יו  ‰י‰ו„ים  ‡Œל‰יכם".   '‰ ‡ני  ˜„ו˘  כי  ˙‰יו, 

ונו˙רו ‰עם ˘נ˜ר‡ ‡ל ‰˜ו„˘.

ב˙וך  ‡ו˙ו  ˜ור‡  ר˘"י  ‰ז‰?  ‰פסו˜  פירו˘  מ‰ 
ב‡יסורי  עס˜  יח,  פר˜  ‰˜ו„ם,  ‰פר˜  ‰˜˘רו. 
עריו˙. כך ‚ם ‰פר˜ ‰ב‡, פר˜ כ. לכן ‰ו‡ מפר˘ 
ומן  ‰עריו˙  מן  פרו˘ים  ‰וו   – ˙‰יו  "˜„ו˘ים 
יו˙ר.  רחב‰  ‰ס˙כלו˙  מˆיע  ‰רמב"ן  ‰עביר‰". 
‰˙ור‰ ‡וסר˙ במפור˘ מע˘ים מסוימים ומ˙יר‰ 
"˜„ו˘ים  ולומר  ל‰וסיף  עלי‰  למ‰  ‡חרים. 
‰מו˙רים  ב„ברים  ‚ם  ‡יפו˜  ˘ננ‰‚  כ„י  ˙‰יו"? 

לנו. ‡ל ˙‰יו ‚ר‚רנים, ‡פילו בסעו„‰ על ט‰ר˙ 
‰יין  ‡ם  ‚ם  ‡לכו‰וליסטים,  ˙‰יו  ‡ל  ‰כ˘רו˙. 
˘ל  ‰מפורסם  כביטויו  ˙‰יו,  ‡ל  למ‰„רין.  כ˘ר 

רמב"ן, נבלים בר˘ו˙ ‰˙ור‰.

‡לו ‰ן פר˘נויו˙ מ˜ומיו˙. ‰ן ‡ומרו˙ מ‰ כוונ˙ 
‚ם  לו  ˘י˘  נר‡‰  ‡בל  ‰מיי„י.  ב‰˜˘רו  ‰פסו˜ 
מ‰י.  מלמ„נו  עˆמו  יט  ופר˜  יו˙ר,  רחב‰  כוונ‰ 
ַע ול‡‰וב ‡˙  ל‰יו˙ ˜„ו˘ פירו˘ו ל‡‰וב ‡˙ ‰ר≈
לרמו˙  ול‡  ל˘˜ר  ל‡  ל‚נוב,  ל‡  פירו˘ו  ר.  ≈‚‰
לחבו˜  ל‡  ‰„ם,  על  לעמו„  ל‡  פירו˘ו  ‡חרים. 
י„יים כ˘חיי ‡„ם בסכנ‰. פירו˘ו ל‡ ל˜לל חיר˘ 
ול‡ ל˙˙ מכ˘ול לפני עיוור, כלומר ל‡ ל‰עליב 
‡חרים ‡ו ל‰רוויח מחול˘˙ם ‡פילו ‡ם ‰ם כלל 

‡ינם מו„עים לכך, כי ‡לו˜ים ˙מי„ מו„ע.

ל‰יו˙ ˜„ו˘ פירו˘ו ל‡ לזרוע ‡˙ ‰˘„‰ כל‡יים 
ול‡ ללבו˘ ˘עטנז – ‡ו כפי ˘‰יינו מנסחים ז‡˙ 
פירו˘ו  ‰סביב‰.  ˘ל  ˘למו˙‰   ˙‡ לכב„  ‰יום, 
‡לילים  זמן  ולכל   – ‰זמן  ‡לילי  ‡חר  ללכ˙  ל‡ 
מ˘לו. פירו˘ו ל‰יו˙ י˘ר בעס˜ים, לע˘ו˙ ˆ„˜, 
‡חרים  עם  ולחלו˜  כי‡ו˙,  למועס˜ים  ל‰˙ייחס 
‰יבול).  מן  חל˜ים  ‰‰ם:  (בימים  ברכו˙יך   ˙‡
ל‰יו˙ ˜„ו˘ פירו˘ו ל‡ ל˘נו‡ ‡נ˘ים, ל‡ לנ˜ום 
ול‡ לנטור. ‡ם מי˘‰ו ע˘‰ לכם רע, ‡ל ˙˘נ‡ו 
‡ו˙ו. ‰וכיחו ‡ו˙ו על מע˘יו. ˙נו לו ל‰בין מ‰ 
ל‰˙נˆל  ‰ז„מנו˙  לו  ˙נו  בכם,  פ‚ע  ו‡יך  ע˘‰ 

ול˙˜ן, ו‡ז סלחו לו.

על  "˘מרו  פירו˘ו  ˙‰יו"  "˜„ו˘ים  לכול,  ומעל 
בעברי˙  "˜„ו˘"  ‰מיל‰  ˘ונים".  ל‰יו˙   ıומ‡‰
 ׁ̆ ים ˙‰יו, כי ˜„ו ׁ̆ פירו˘‰, ביסו„ו, "נב„ל". "˜„
נו‚„Œ‡ינטו‡יˆי‰.  מ˘פט  ‰ו‡  ‡Œל‰יכם"   '‰ ‡ני 
‰ם  מעטים  ‰עולמי˙  ‰„˙י˙  ‰ספרו˙  בכל 
ל‡ינטו‡יˆי‰  כמו‰ו  ‰מנו‚„ים  ‰מ˘פטים 
‰ו‡  כ‡לו˜ים?  ל‰יו˙  ‡פ˘ר  ‡יך  ‰טבעי˙. 
בני  ‡נחנו  נˆחי,  ‰ו‡  סופיים.  ‡נחנו  מוחלט, 
˙מו˙‰. ‰ו‡ עˆום מן ‰י˜ום, ‡נחנו ר˜ ‚ר‚יר על 
פני כוכב לכ˙ זערורי. ובכל ז‡˙, ‡ומר˙ ‰˙ור‰, 

מבחינ‰ ‡ח˙ ‡נחנו יכולים ל‰יו˙ „ומים לו.

וכך  ‡יננו ˘ל ‰עולם.  ‡בל  נמˆ‡ בעולם  ‡לו˜ים 
ל‰יו˙  ל‡  ‡ך  בעולם  לחיו˙  נ˜ר‡ים  ‡נחנו  ‚ם 
מ˘˙עב„ים  ‡יננו  לטבע.  סו‚„ים  ‡יננו  ˘לו. 
כולם  ל‡ופנ‰. ‡יננו מ˙נ‰‚ים כמו כולם ר˜ מפני̆ 
לני‚ון  רו˜„ים  ‡נחנו  ב˙לם.  ‰ולכים  ‡יננו  ככ‰. 
מ˘לנו. ל‡ במ˜ר‰ נ˜ר‡ים ‰ני˘ו‡ים "˜י„ו˘ין", 
כי ל‰˙ח˙ן פירו˘ו ל‰יו˙ נ‡מן ל‡„ם ‡ח„ ‡חר, 
‚ם  ‡מונים  לנו  ל˘מור  ‰˙חייב  ˘‡לו˜ים  כמו 

בזמנים ˜˘ים ו‡נו ‰˙חייבנו כך כלפיו.

˘ל  ˘כינ˙ו  על  ל‰עי„  מ˘מעו  ˜„ו˘  ל‰יו˙ 
נו. י‰ו„י ‰ו‡ מי ˘מעי„  ‡לו˜ים בחיינו ובחיי עמ≈
ב˜יומו על ‰‡ח„ ˘מעבר לו. ל‰יו˙ י‰ו„י מ˘מעו 
לחיו˙ מ˙וך מו„עו˙ ל˘כינ‰ ‰‡לו˜י˙ ˘ב˜רבנו: 
‡יננו רו‡ים, ‡בל ‡נו יכולים  ל ‰‡Œל̆  לנוכחו˙ו̆ 
ל‰ר‚י˘ ‡˙ כוחו ˘ב˙וכנו – ‰כוח ‰„וחף ‡ו˙נו 
מ‰ו˙ן  זו  יו˙ר.  ונ„יבים  י˘רים  ‡מיˆים,  ל‰יו˙ 
˘ל ‰מˆוו˙ בי‰„ו˙: ל‰זכיר לנו ‡˙ נוכחו˙ו ˘ל 

‰‡לו˜י.

לכל ‡„ם על פני ‰‡„מ‰ י˘ ‡˙ניּו˙. ‡בל ר˜ עם 
בעיניי  וזו  ˜„ו˘.  ל‰יו˙  כעם,  ˙מי„,  ˘‡ף  ‡ח„ 

‰˙˘וב‰ ל˘‡ל‰ מ‰ו ל‰יו˙ י‰ו„י.

ספר ח̆„
ֈ˙מ˙חברים לעוˆמו

כבר מוכנים לימים ‚„ולים:
̇ ויום ירו˘לים. יום ‰עˆמ‡ו

וכבר מ˙כוננים,ל‚‡ול‰ ‰˘לימ‰.

ֈ˙כמ‰ טוב ל‰ו„ו
̇ ל‰'. ̇ ‰לב, ומכל ‰לב ל‰ו„ו ללמו„ ב‰בנ‰, ל‰בין ב˙˘ומ

.̇ ̇ טוב ל‰ו„ו פיל‰ ו‰‚„ ̇ ‡חים, עם ס„ר̇  ב˘ב

ל ‰ר‡˘ון לˆיון ב‰יכלו̆ 
‰רב מר„כי ‡לי‰ו זˆו˜"ל, 

ליט"‡ מו‡ל ‡לי‰ו̆  ובנו ‰‚‡ון ‰רב̆ 

 '‰ ̇יֈ  ספר ז‰ מלמ„נו̆  'ֈ ונ‰ני ̇ ‰ספר 'טוב ל‰ו„̇ו ̇י ‡ "ר‡י
̆. ועל כן  ̇וכנו ממ ‰ו‡ ב נו ו‰ולך ‡˙נו,̆  ‰ו‡ מוליך ‡̇ו ב˜רבנו,̆ 

"ֈם כבו„ו  ̆̇ ‡נו מו„ים ומ˘בחים ומ‰ללים ‡

פ˙ ל̂  ליט"‡. רב‰ ‰ר‡˘י̆  מו‡ל ‡לי‰ו̆  ̇ מו"ר ‰‚‡ון ‰רב̆  ב‰סכמ
̇ מרן ‰ר‡˘ון לˆיון ‰רב מר„כי ‡לי‰ו זיע"‡:  וברכ

̆י‰י‰ בע‚ל‡ ובזמן  ̂ון,  ̇ ‰‚ו‡ל ובבניין ‡רי‡ל במ‰ר‰ בימינוֈ וי‰י ר מח לבנו בבי‡ ̆יר‡ו עינינו ו̆י ̂ון  "וי‰י ר
̂ון". ˜ריב, ‡מן כן י‰י ר

 '‰ ̇יֈ  ספר ז‰ מלמ„נו̆  'ֈ ונ‰ני ̇ ‰ספר 'טוב ל‰ו„̇ו ̇י ‡ "ר‡י

ל‰˘י‚

  veahavta10@gmail.com

050-9113532 



עץ יכול להיות לבד
בליל ˘ב˙ ‰‡חרון (ליל יום טוב ˘ני, ‡חרון ˘ל פסח, בחו"ל) י˘ב‰ 
בעונ‚ ˘ב˙ בחור‰ ב˘ם מיר‰ ˘מטייל˙ כבר חˆי ˘נ‰. כ˘‰‚יע ˙ור‰ 
‡ו˙י  חיברו  מ‡ו„  ˘ביח„  סיפורים,  ˘ני  לי  "י˘  פ˙ח‰:  ‰י‡  ל„בר 

לי‰„ו˙י".

"‰יינו ˜בוˆ‰ ˘ל י˘ר‡לים ˘טיילנו ב‰ו„ו, יח„ ‡˙נו ‰י˙‰ בחור‰ 
˘מ‡ו„  לנו  ‰סביר‰  ו‰י‡  חנוכ‰  לפני  ‰י‰  ז‰  ˙מר,  ב˘ם  „˙י‰ 
ח˘וב ל‰ לע˘ו˙ חנוכ‰ עם כל ‰פרטים, כולנו ‰בטחנו ל‰ ˘נעזור 
ל‰ לע˘ו˙ ‡˙ ‰ח‚ 'כ‰לכ˙ו'. כבר יום לפני ‰ח‚ ‰י‡ ‰וˆי‡ מ˙י˜‰ 
חנוכי‰ ˜טנ‰ ויפ‰, ‰כינ‰ ‡˙ ‰‚זי‰ ‰כ˘ר‰ ˘ל‰, ˜נ˙‰ ˜מח וי˘בנו 
לנפו˙ ‡ו˙ו, ע˘ינו ריב‰ מפירו˙ ור˜ חיכינו לכניס˙ ‰ח‚ כ„י ל‰˙חיל 

ל‰כין ‡˙ ‰סופ‚ניו˙".

"בבו˜ר ˘ל ערב חנוכ‰ ˙מר מו„יע‰ לנו ˘‰י‡ נוסע˙ לעיר ‰˜רוב‰ 
ני„ח˙  בעיר  למˆו‡  ˘˙ˆליחי  חו˘ב˙   ˙‡ למ‰  סביבון.  לחפ˘  כ„י 
ב‰ו„ו סביבונים? ‡בל ‰י‡ יˆ‡‰ ל„רכ‰ ח„ור˙ ‡מונ‰ ˘‰י‡ ˙מˆ‡. 
‰י‡ נסע‰ ו‡נחנו ‰˙חלנו ל‰כין ‡˙ ‰סופ‚ניו˙. ‰‚יע ‰ליל‰. ‰חנוכי‰ 
עומ„˙ במ˜ומ‰ עם נר ‡ח„ ועו„ ˘מ˘, ‰סופ‚ניו˙ מוכנו˙ ל‰כנס‰ 
כ‡ן.  ל‡  ˙מר  ור˜  ומחכים,  מסביב  עומ„ים  כולם  ˘במחב˙.  ל˘מן 
ו˙מר  ‰„ל˙  נפ˙ח‰  סבלנו˙  ל‡ב„  ‰˙חילו  מ‰נוכחים  חל˜  כ˘כבר 
‡בל  סביבון  ל‰˘י‚  ‰ˆלח˙י  "ל‡  פני‰.  על  חיוך  עם  בריˆ‰  נכנס‰ 
‰ˆלח˙י למˆו‡ ˘˙י ביˆי '˜ינ„ר' כ˘רו˙". ‰ס˙כלנו עלי‰ ב˙מי‰‰ 
ו˜ול„ כ˘נמˆ‡ים  ˙י ביˆי̆  רב˙י, "ב˘ביל ז‰ חיכינו? ומ‰ נע˘‰ עם̆ 

כ‡ן ˜רוב לע˘רים ‡י˘?".

לפ˙וח  ‰˙כב„  ‰נוכחים  ‡ח„  ו‡ז  סופ‚ניו˙  ‡כלנו  נרו˙,  "‰„ל˜נו 
‡˙ ביˆי ‰‰פ˙ע‰. ל‰פ˙ע˙נו בפנים ‰י‰ סביבון! ‡ני חייב˙ ל‰‚י„ 
˘‰יי˙י ב˘ו˜. פ˙‡ום ‰ר‚˘˙י ˘כנר‡‰ כ˘ח„ורים במטר‰ י˘ בכל 

ז‡˙ מי˘‰ו מ˘מים ˘מ˜˘יב לנו ועוזר".

ר‰ לי חו„˘ ‡חרי חנוכ‰. טייל˙י בבורמ‰  "‰סיפור ‰˘ני̃ 
עם בחור‰ בו„‰יסטי˙ מספר„, ו‰י‡ כל יום ‰זמינ‰ ‡ו˙י לבו‡ ‡˙‰ 
למ˜„˘ ‡חר. ב˘לב מסוים נזכר˙י ˘‡מרו לי ˘י˘ בבורמ‰ בי˙ כנס˙ 
ו‰חלט˙י ˘‚ם ‡ני ‡זמין ‡ו˙‰ לבו‡ לר‡ו˙ בי˙ כנס˙. בירר˙י ‡יפ‰ 

‰ו‡ נמˆ‡ ו‰ˆע˙י ל‰ לבו‡ ‡י˙י. ‰י‡ ‰‚יע‰ בחוסר ח˘˜ מופ‚ן".

"בי˙ ‰כנס˙ נמˆ‡ ברובע מוסלמי ˘ל י‡נ‚ון, ‰עיר ‰‚„ול‰ בבורמ‰. 
‰ס˙ובבנו ˘ם וכל ‡ח„ מ‰מוסלמים ˘ר‡‰ ‡ו˙נו ‡מר '‡˙ן מחפ˘ו˙ 
בי˙ כנס˙' ו‰ר‡‰ לנו ‡יך ל‰‚יע ‡ליו. ‰י‰ לי ממ˘ מוזר ‡יך ˘כולם 
‰בניין   ˙‡ מˆ‡נו  חיפו˘ים  ‡חרי  ‰כנס˙.  לבי˙  ל‰‚יע  לנו  עוזרים 
‰‚„ול עם מ‚ן „ו„ עליו, ‡ך ‰˘ומר בכניס‰ ‡מר לנו ˘כבר ס‚ור ו‡י 
ו‰ו‡  „˜ו˙  לכמ‰  ל‰יכנס  לנו  ˘יי˙ן  ‡ליו  ‰˙חננ˙י  ל‰יכנס.  ‡פ˘ר 
ל‰בין  ‰ˆלח˙י  ל‡  לבכו˙.  ‰˙חל˙י  ופ˙‡ום  פנימ‰  נכנסנו  ‰˙רˆ‰, 
‡י˙י עם „מעו˙.  ‚ם ‰בחור‰̆  ˆ˙ ר‡י˙י̆  למ‰ ‡ני בוכ‰, כ˘נר‚ע˙י̃ 
‰י‡ ‡מר‰ לי: "ל‡ ‰בנ˙י ב‰˙חל‰ למ‰ ‡˙ בוכ‰, ‡בל ב„יו˜ ר‡י˙י 
כ‡ן ˘לט ו˙ר‡י מ‰ כ˙וב בו: 'עı יכול ל‰יו˙ לב„, ‡בן יכול‰ ל‰יו˙ 
לב„, ‡בל י‰ו„י לעולם ל‡ יי˘‡ר לב„'. כ˘ר‡י˙י ‡˙ ז‰ ‰בזי˜‰ בי 
‰‰בנ‰ ˘‰בכי ˘לך ‰ו‡ בכי ˘ל מי˘‰י ˘‰‚יע‰ ‰בי˙‰ ול‡ בכי ˘ל 

כ‡ב".

ז‰  נכון. ‡יזו עוˆמ‰  ז‰  ז‰, ‰בנ˙י פ˙‡ום כמ‰  "כ˘‰י‡ ‡מר‰ ‡˙ 
ב˘ו˜ול„  ˘נמˆ‡  בסביבון  ביטוי  לי„י  לבו‡  יכול  ז‰  י‰ו„י,  ל‰יו˙ 
בחור ני„ח ב‰ו„ו וז‰ יכול לבו‡ לי„י ביטוי בבי˙ כנס˙ י˘ן ˘כבר ל‡ 
מ˙פללים בו, ‡בל ‡לו ‰„ברים ‰˜טנים ˘מעוררים ‡ו˙נו ל‚לו˙ ‡˙ 

‰נ˜ו„‰ ‰י‰ו„י˙ ˘ב˙וכנו בעוˆמ‰ כ‰ ‚„ול‰".

"בשביל זה חיכינו? ומה נעשה עם שתי ביצי 
שוקולד כשנמצאים כאן קרוב לעשרים איש?"

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

ההרשמה בעיצומה לכל תכניות הלימוד!

בואי לשמוע עוד ולהתרשם מהבנות, 
                       מהשיעורים ומהאוירה

w w w . m b i n a t . c o . i l   02-9947366  052-4000076 אליענה

בואו בשמחה!

יום עיון והכנה לקראת 
יום העצמאות

לע"נ הרב יוסף שוקר זצ"ל מייסד הישוב שבות רחל
יום שלישי ב' אייר

 9:00 - 19:00
הרב רונן טמיר

הרב אלישע וישליצקי

הרב מיכאל ברום

הרב יחיאל יעיש

הרב רענן ביגון 

הרב אייל קהלני

הרבנית יעל יעקובוביץ‘

הרבנית שירה אבולעפיה

בואו בשמחה! 

תורה לשמה 
             תכנית שנתית מלאה

יחדיו  תכנית שילוב
לימודים ומגורים במדרשה לצד לימודים אקדמיים או עבודה

 לבנת  בית המדרש לחינוך
תכנית משותפת לתואר B.ED בחינוך והוראה 

עם מכללת אורות ישראל באלקנה

חדש!

בית המדרש לחינוך

אלול תכנית ייחודית 
למעוניינות להיות חלק מ“משפחת בינת“ בחודשי אלול ותשרי

מדרשת שילוב רמת השרון 
תכנית ייחודית המשלבת שירות לאומי איכותי עם 

לימוד תורה רציני ומעמיק שלוש פעמים בשבוע

מדרשת בינת
       מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך        מזמינה אותך 



ז‰ נר‡‰ מ‡ו„ מוזר ‡ך מ˙ברר ˘‰‡ויב ‰כי ‚„ול ˘לנו 
- ‡נו בעˆמנו. רובנו ל‡ ממ˘ מעריכים ‡˙  בחיים ‰ו‡  
‰‡ימון:  סיפור  מ˙חיל  ופ‰  ‰מעט‰.  בל˘ון  עˆמנו, 

"ובחר˙ בחיים".

˘ל  ‰ר‚יל  ‰יום  לס„ר  מנו‚„  ‡ומרים  ˘‡נו  מ‰  לכ‡ור‰ 
חו˘ב  ‡ח„  כל  ב‡‚ו.  מל‡  בעולם  חיים  ‡נו  ‰‡„ם.  בני 
‰עˆמי  סיפו˜  ‡חרי  בר„יפ‰  ‰חיים  כל  עסו˜  עˆמו,  על 
ו‰מע‚ל ‰˜רוב ‡ליו. ‡ז ‡יפ‰ ‰˘נ‡‰ ‰עˆמי˙? מס˙בר 
‰יום  ‰טיפולי  ‰מח˜ר  ו‰פכו.  „בר  מזין  עˆמו  ˘ז‰ 
סובל  ‰ˆלחו˙יו  כל  עם  ‰עולם ‰מערבי  לומר ˘בן  יו„ע 
מ˙חו˘‰ מ˙מ„˙ ו‚ורפ˙ ˘ל "‡ני ‚רוע. ‡ני ל‡ מספי˜/‰ 
טוב/‰". ‰‡„ם סול„ מעˆמו. מ˘‰ו עמו˜ בפנים ל‡ ‡ו‰ב 
‡˙ עˆמו, ‡ו לפחו˙ מ‡וכזב מ‰˙וˆ‡ו˙ ˘‰ספי˜ ע„ כ‰ 
בחיים. מרבי˙ ‰˙י‡ורים ‰מ˙˜בלים מח„רי ‰טיפול ‰ם 
ו˙פור‰  ‡˘מ‰  בר‚˘ו˙  מרופ„˙  מ˙מ„˙  עˆמי˙  „חיי‰ 
בחוטים ˘ל עˆבו˙. ˆ‡ו ור‡ו: ענף ‰˙רופו˙ נ‚„ „יכ‡ון 
‰ו‡ מ‰מ˘‚˘‚ים בעולם. וי˘ לז‰ ‰˘לכו˙ ˘ליליו˙ ‚ם 

על ‰‰ˆלחו˙ ב˘טח. מין מע‚ל ˘לילי ˘מזין ‡˙ עˆמו.

ייסורי  ˘ל  ב„מו˙  ז‰   ˙‡ מכירים  ‡נו  ‰˜„ו˘‰  בעולם 
חליל‰,  חוט‡ים  ˘‡נו  ‡ימ˙  כל  חט‡ים.  על  ‰מˆפון 
מ˙חפר  בנו  מ˘‰ו  ול‰˙˜„ם  במ‰ר‰  ל‰˙נער  במ˜ום 
‡נו ח˘ים ˘˘וב  לייסרנו מעבר למי„‰ ‰נכונ‰.  ומ˙חיל 
ו‡נו  ב‰˙‚למו˙‰  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ˘‡נו  לעˆמנו  ‰וכחנו 
ר˜ זיוף ‡ח„ ‚„ול ור˜ ˘‡ף ‡ח„ ל‡ יי„ע חליל‰ מי ‡נו 

ֈ˙ב‡מ

לכל  ‰מ˜„ים  ˘‰˙נ‡י  מלמ„ים  ו‰‡מונ‰  ‰‡ימון 
‰˙˜„מו˙ ‰ו‡ - ל˜בל ‡˙ עˆמנו ב‡מ˙. ‡ם ל‡ נ˙מל‡ 
ו‰ייחו„י  ‰טבעי  ‰פ˘וט  ‰טוב  ‡ו„ו˙  ˘לימ‰  ב‰ווי‰ 
˘נול„נו ‡˙ו, ˘ום ‰י˘‚ ל‡ ימל‡ ‡ו˙נו ב‡מ˙. "ו‡‰ב˙ 
לרעך כמוך" – ˘‰ו‡ כלל כל ‰˙ור‰ מ„בר ˜ו„ם כל על 
‰חוˆ‰  לפנו˙  ˙וכל  ‡ז  ור˜  עˆמך   ˙‡ ‰"כמוך": ˙‡‰ב 

ול‡‰וב ול‰˙ייחס נכון לכל ‰עולם.

כל ‰זמן עלינו ל˘נן ‡˙ „ברי ‰ˆ„י˜ רבי ˆ„ו˜ מלובלין 
זˆ"ל: "כ˘ם ˘ˆריך ‡„ם ל‰‡מין ב‰˘ם י˙ברך כך ˆריך 
עמו  עס˜  י˙ברך  ל‰˘ם  ˘י˘  בעˆמו,  ל‰‡מין  כך  ‡חר 
ו˘‡יננו פועל בטל ˘בין ליל‰ ‰י‰ - וכחי˙ו ˘„‰ ˘ל‡חר 
מי˙˙ם - נ‡ב„ו ו‡ינם. ר˜ ˆריך ל‰‡מין כי נפ˘ו ממ˜ור 
ב‰  ומ˘˙ע˘ע  מ˙ענ‚  י˙ברך  ו‰˘ם  ˘מו  י˙ברך  ‰חיים 

כ˘עו˘‰ רˆונו". 

ללמו„  כ„‡י  ‰ב‡  מ‰סיפור  ז‡˙.  ל˙ר‚ל  ו˜ל  ו‡פ˘ר 
לכ‡ן  נ˙חבר  ר˜  ‡ם  עˆמנו,   ˙‡ ל‡‰וב  ל˙ר‚ל  ˜ל  כמ‰ 
ולעכ˘יו. ‡ח„ מ‰˙ורמים ‰‚„ולים לי˘יב‰ ˘ל ‡ב‡ ˘לי 
‡ח„  יום  מופל‚˙.  לז˜נ‰  זכ‰  ‰ו‡  ‰ז˜ן.  פלר  לו  ˜ר‡ו 
בלב.  לבעיו˙  ח˘˘  ע˜ב  ‰חולים  בבי˙  מיו„ענו  ‡ו˘פז 
˘‰ז˜ן  ל‚לו˙  ונחר„  ‰רופ‡ים  ‡ח„  לח„רו  נכנס  בבו˜ר 
לופ˙ בחוז˜‰ ‡˙ ליבו. מי„ ‰זעי˜ ‰„ו˜טור ‡˙ כל ‰ˆוו˙ 
ומל‡  ר‚וע  חיוך  חייך  ‰מופ˙ע  פלר  ‰ח„ר.  ‡ל  ‰˙ורן 
˘לוו‰. "מ‰ ˜ר‰ לך?" ˘‡לו ‰רופ‡ים. "˘ום „בר. ל‡ 
כו‡ב לי כלום" – ‰˘יב ‰ז˜ן. "‡ז מ„וע כיווˆ˙ ‡˙ י„יך 
‡ל ליבך?". "‡‰, ז‰?" – חייך פלר ‰ז˜ן – "‰י‰ ז‰ ס˙ם 

חיבו˜. ‡ני פ˘וט ‡ו‰ב ‡˙ עˆמי". 

 ? כל אז מה עושי 
"˙ר‚יל ‰מר‡‰" במ˘ך 21 יום עמו„ 5 „˜ו˙ מול ‰מר‡‰ 
בח„ר ‰רחˆ‰ (˘‡ף ‡ח„ ל‡ רו‡‰). חייך ולח˘ לעˆמך 
„ברי ‡‰ב‰ לעˆמך. ספר למר‡‰ „ברים טובים ˘י˘ בך 

ו˘ע˘י˙ במ˘ך ‰יום. ‰˙וˆ‡‰ – מעˆימ‰. ב„ו˜ ומנוס‰.

אימון שבועי עם רן שריד

תאמין,
      בחייך!

תפארת – למצוא את האמצע
בזו‰ר  ו˘י˘י˙ מע˘ר ‰ספירו˙.  ‰˙פ‡ר˙ ˘לי˘י˙ מ˘˘ ‰מי„ו˙, 
‰‡מˆעי,  עמו„   - „‡מˆעי˙‡'  'עמו„‡  רבו˙  מכונ‰  ‰י‡  ‰˜„ו˘ 
לימין  מ˙חל˜ו˙  ‰ספירו˙  ‰‡מˆע.  ˜ו  מספירו˙  ‡ח˙  ˘זו  מ˘ום 
˘מ‡ל ו‡מˆע ˘‰ם ‰חס„ ‰„ין ו‰רחמים. י˘נן ספירו˙ ˘מבט‡ו˙ 
‰י‡  ‰˙פ‡ר˙  וˆמˆום.  „ין  ˘מ˘מעו˙ן  וי˘  ו‰‰˘פע‰  ‰חס„   ˙‡

‡ח˙ ממי„ו˙ ‰‡מˆע, „ו‚מ˙ כ˙ר ‡ו „ע˙ יסו„ ומלכו˙.

לי„י  ל‰בי‡  ‡ו  למז‚  ל‰כריע  ‰˙פ‡ר˙  ˙פ˜י„  ‡מˆעי˙  כספיר‰ 
מי„˙  ‰י‡  ‰˙פ‡ר˙  זו  מבחינ‰  ‰מנו‚„ים.  ‰ˆ„„ים  בין  '‰סכמ‰' 
‰מ˘פט. בˆור˙ ‰˘פיט‰ ‰י‰ו„י˙ ‰מבנ‰ ‰בסיסי ˘ל בי˙ מ˘פט 
‰רכב  ל‰יו˙  חייב  ‚„ולים  „ין  בב˙י  ו‚ם  „יינים  מ˘ל˘‰  מורכב 
לו˘‰  לו˘˙ ‰„יינים מייˆ‚ים̆  ˘י‡פ˘ר ‰כרע‰ מבחינ‰ מספרי˙.̆ 
˜ווים, כ˘כל ‡ח„ ב‰כרח נוט‰, לעומ˙ חבריו, לחס„ „ין ‡ו רחמים, 
כך מובטח „יון ‡מי˙י ˘י˘˜ף ‡˙ ˘לו˘˙ ‰‡פ˘רויו˙ ובסופו ˘ל 

„בר יכריע.

מי ˘ייˆ‚ ‡˙ ‰מי„‰ ‰זו ב˘למו˙ ‰ו‡ יע˜ב ‡בינו ˘מי„˙ו ‡מ˙. 
ביני‰ם  יע˜ב ‰כריע  ול„ין,  ‰נוטים לחס„  ויˆח˜  כˆ‡ˆ‡ ל‡בר‰ם 
עליו ˘‰י‰  נ‡מר  לפיכך  ‰‡מˆע.   ˙‡ ‰רוחני˙  בעבו„˙ו   ıכ˘‡ימ
"יו˘ב ‡ו‰לים" - ˘ני ‡ו‰לים, חס„ ו„ין, ˘‰ו‡ ˘ילב ומיז‚ ביני‰ם 

(˘ערי ‡ור‰ ‰', ז').

‰ם  ובכלל   '‰ בעבו„˙  ‰מוע„פ˙  ל„רך  מכוונים  חז"ל  כ‡˘ר 
"רבי   :('‡ מ˘נ‰  ב'  פר˜  (‡בו˙  ‰מ˘נ‰  וכ„ברי  '˙פ‡ר˙',  על  מˆביעים 
‡ומר ‡יזו‰י „רך י˘ר‰ ˘יבור לו ‰‡„ם כל ˘‰י‡ ˙פ‡ר˙ לעו˘י‰ 
ו˙פ‡ר˙ לו מן ‰‡„ם". מ„ברי ‰רמב"ם ורבינו יונ‰ מ˘מע ˘‰כוונ‰ 

ל„רך ‰ממוˆע˙.

ע„יפו˙ו ˘ל ‰‡מˆע ‰י‡ ‚ם ב˘ל ˜רב˙ו ‰י˙ר‰ ל„יו˜ ול˘למו˙. 
בעו„  ˘לימ‰',  ˘'מט˙ו  מ˘ום  וז‡˙  ‰‡בו˙',  'בחיר  נ˜ר‡  יע˜ב 
יע˜ב  מלב„  ויˆח˜  י˘מע‡ל,   ˙‡ יˆח˜  מלב„  ‰ולי„  ו‡בר‰ם 
‰ולי„ ‡˙ ע˘יו ‰רי ˘ליע˜ב נול„ו י"ב ˘בטים ˜„ו˘ים וט‰ורים, 
- מפסול˙ ‰חס„  בלי פסול˙. ˆ„י˜ים מלמ„ים ˘לכל ˆ„ פן פסול 
יˆ‡ו ‰‡‰בו˙ ‰רעו˙, ומפסול˙ ‰„ין נבר‡ו ‰פח„ים ‰˘טו˙יים ‡ו 
‰‡כזריו˙. ˜ו ‰‡מˆע נ˜ר‡ '‡מ˙' מ˘ום ˘‰ו‡ נוטל מכל ˆ„ ר˜ ‡˙ 

‰נכון ו‰מ„וי˜, לפעול‰ זו ˜ור‡ים 'מ˘פט'.

למעל‰  לעלו˙  יכול˙ן  וזו  נוסף  מ‡פיין  י˘  ‰‡מˆע  ˜ו  לספירו˙ 
'נחל‰  ˘נחל˙ו  ‡בינו  ליע˜ב  נוספ˙  מעל‰  וכ‡ן  ‰טבעי,  ממ˜ומן 
"ל‡ כ‡בר‰ם ˘כ˙וב בו ˜ום ‰˙‰לך ב‡רı ל‡רכ‰,  בלי מיˆרים': 
ול‡ כיˆח˜ ˘כ˙וב בו כי לך ולזרעך ‡˙ן ‡˙ כל ‰‡רˆו˙ ‰‡ל. ‡ל‡ 

כיע˜ב ˘כ˙וב בו ופרˆ˙ ימ‰ ו˜„מ‰ וˆפונ‰ ונ‚ב‰" (˘ב˙, ˜י"ח ע"ב).

ובגישה מעשית:
‰בחיר‰ מ‡פ˘ר˙ לנו לברור ˙מי„ בין מי„˙ ‰חס„ ל„ין, ול‰חליט 
י‰ו„י ל‰יו˙  ב‡יזו מ‰ן לנ˜וט בכל ‰ז„מנו˙. ˙פ˜י„ו ‰עי˜רי ˘ל 
˘ופט, ‡ו כ„ברי ‰מ˘נ‰ 'לבור לו „רך'. זו מל‡כ‰ יומיומי˙, ‰בריר‰ 
בלי  נחל˙ו  זו,  „רך  ˘מס‚ל  מי  סוף.  ל‡ין  „יו˜ים  ב‰  וי˘  ˙מי„י˙ 
מיˆרים, מ˘ום ˘‰ו‡ לומ„ לע˘ו˙ ‡˙ ‰טוב בכל מˆב, ‚ם בחס„ 
ו‚ם ב„ין. נ˜ו„˙ ‰‡מ˙ מו˘‚˙ ל‡ בימין ול‡ ב˘מ‡ל, כי ‡ם מ˙וך 

˘˜ל‡ וטרי‡ בין ‰ימין ‰˘מ‡ל, ‰„ין ו‰חס„.

ספירת
העומר

תפארת
 הרב דוד גבירצמן



בליל יום העצמאות
יום רביעי, ג' אייר (12.04)

במדרשה - ביה"כ 'נאוה תהילה'
רח' הרימון 1, גבעת שמואל

לילה של שירה וריקודים לנשים ובנות
שיעור - הרב ברוך סליי עם להקת אחותי  18:15

תפילה חגיגית  19:30
ערב שירה בציבור והרקדת ענק   21:00
אל תוך הלילה עם להקת 'אחותי'

דברי תורה: 
הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
והרב יהושע שפירא שליט"א

עצמאות
באֹוִרָיה! 

החלה ההרשמה
לתכניות המדרשה

לשנת תשע"ז
 B.Ed שילוב המדרשה עם התואר   

היוקרתי של המכללה ירושלים
בית מדרש לבנות שירות לאומי   

יום לימוד נשים   
תכנית אלול   

054-8351845 שרה   oria.org.il • 052-7710938 :מןהסעה מירושלים בהרשמה מראש • דמי השתתפות 10 ₪ • פרטים
לד
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הטוהר שבתואר



 ? וב לקרוב אלי י לכ רו
שלחו לנו קטעים אישיים 

בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים 
עם פרשנות אישית שלכם 

וחומרים שמתאימים לתכני 
העלון, ואולי גם אתם תופיעו 

במדור "קרוב אליכם".
שימו לב, מספר המילים מוגבל - 

עד 150 מילים לטור.
את הקטעים נא לשלוח לכתובת 

info@qarov.org :המייל שלנו

למידי חכמי 
מרבי שלו בעול

משה בן־אריה
ממ˘ מב„ח ‰˜טע ‰ז‰ ˘ל חז"ל, ‡פ˘ר ‡פילו 

לומר '˜ורע' ל‡? 

ל מ‡מרים  ‡˙‰ מ˘˙ומם נוכח ‰כמו˙ ‰עˆומ‰̆ 
‰נפל‡ים,  ‰˘יעורים  ‰˘ב˙,  עלוני  מלומ„ים, 
‰'סטנ„‡פים' ‰מˆחי˜ים, ‡˙רי ‰‡ינטרנט ומ‰ 
ל‡ - כ„י ל˜„ם ‡˙ עולם ‰˙ור‰. ‡ך ב˘ביל מי - 
לי, ‰˜לי˜‰  ב˘ביל עם י˘ר‡ל? ‡ו ב˘ביל ‰רב̆ 

˘לי, ‰ע„‰ ˘לי?

"‡ח„ו˙ ‰י‡  יועı בערך '‡ח„ו˙',  ‡ומר ‰פל‡ 
כלום.  לע˘ו˙  ‡פ˘ר  ‡י  ˘בלע„יו  ‚„ול"  „בר 
„בר  כל  ˘ל  ‰ר‡˘ונ‰  ‰בנין  ‡בן  ‰י‡  ‡ח„ו˙ 
מ˘מעו˙י ˘רוˆים לע˘ו˙. ‡ח„ו˙ ז‰ כח. ו‡ם 
‰י˙‰ ‡ח„ו˙ בין ˙למי„י ‰חכמים ל‡ ‰י‰ יל„ 
‡בינו.  ‡בר‰ם  ז‰  מי  יו„ע  ˘ל‡  ‡ח„  י‰ו„י 
‡בל כע˙ ‰ו‡ מכיר ‡˙ כל ‰‰רכבים ˘ל בי˙ר 
ב‡יזו  ‰ב˜יע,  ‡ח„  כל  ‚ולים  כמ‰  ירו˘לים, 

ֈ?ע‰ ומ‰ מספר ‰נעלים ˘לו˘

˙למי„י  ˘ל  ‰י‡  ‰ז‰  ‰מˆב  על  ו‰‡חריו˙  כן 
‰חכמים, כי ‡ם ‰ם ‰יו מ˙‡ח„ים ‰י‰ כח ל˙ור‰ 
– ל‡ כח ˘ל כפי‰ ‡ל‡ עוˆמ‰ ˘כל עם י˘ר‡ל 

‰יו רˆים ‡חרי‰ם ו„ב˜ים ב˜ב"‰ וב˙ור˙ו. 

למי„י ‰חכמים.  ‰‡חריו˙ על כך ‰י‡ „וו˜‡ על̇ 
כי מי ˘מכיר ‡˙ פר˘˙ 'ע‚ל‰ ערופ‰' מבין מ‰ו 
‰חכמים,  ˙למי„י  ˘ל  ‰עי˜ריים  ‰יסו„ו˙  ‡ח„ 
˘˜ור‰  מ‰  לכל  ‡חריו˙   – ‰‰י‡"  ‰עיר  "ז˜ני 

מסביבנו.

‰סר˜  ויכוחי  ‰מריבו˙,   ˙‡ רו‡ים  כ˘‡נו  ‡בל 
מ‰י‰ו„י  לˆפו˙  יכולים  ‡נו  מ‰  ו‰˙‚רו˙, 
רו‡‰  ‡בל  בוו„‡י  ˙ור‰  ‡ו‰ב  ˘‰ו‡  ‰פ˘וט, 
ז‰  נו‰‚ים  ‰˙ור‰  ˙ופסי  כיˆ„  כלו˙  ועיניו 
בז‰. ועל מ‰? על ‡יז‰ ויכוח ˘טו˙י? ועו„ על 

פוליטי˜‰, ‰' ירחם?

(ו‡מי˙י),  ‚„ול  חכם  ˙למי„  פעם  לי  ‰סביר 
מי  ר˜  כי  חכמים"  "˙למי„י  ‡ומר˙  ˘‰מ˘נ‰ 
‚„ול  ‰ו‡  ‡ם  ‚ם  עˆמו  בעיני  ˙למי„  ˘נ˘‡ר 
‰„ור, ‰ו‡ ז‰ ˘מרב‰ ˘לום בעולם, כי ב˘ביל 
„בר כז‰ ˆריך ענו‰ ו‰˙בטלו˙ ל˙למי„י חכמים 
– ‰רוב, כמו ˘ˆריך ל‰יו˙, ˘‰ם   ‡חרים ˘‰ם 
פוס˜ים ‡˙ ‰‰לכ‰ ו‡˙ ‰„רך ˘ב‰ עם י˘ר‡ל 

ˆריך ללכ˙.

‡ז ‡ולי נפסי˜ ל‰˙עס˜ עם כל „בר חוı מ‰„בר 
‰ח˘וב ביו˙ר? 

ברוך  ‰רב  ורבי  ממורי  ˘˘מע˙י  ‚„ול  „בר 
˘פיר‡ זˆו˜"ל: 

לפˆל  י‰י‰  עמל˜  ˘ל  ענינו  ‰‚‡ול‰  'בזמן 
ול‰פרי„ בין ˙למי„י ‰חכמים כי ‰ו‡ יו„ע ˘‡ם 

יי˙‡ח„ו, ז‰ י‰י‰ סופו'.

וכמו ˘כ˙ב ‰‡„מו"ר מ‡וז'רוב, ‰ר‰"˜ יחי‡ל 
"‰יסו„   ,'˙„  ˘‡' בספרו  זˆו˜"ל  ‡פ˘טיין 
ו‰˘ור˘ ˘ל ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰ו‡ ˘כולנו נחˆבנו 
‰כבו„".  כיס‡  מ˙ח˙  ˘נחˆב‰  נ˘מ‰  מ‡ו˙‰ 

‡מן ו‡מן!

ח מחשבו מפ
אור אור

ֈ‰„רוˆים חירו˙ בעבו„˙ ‰'? י˘ לנו עבו

על  ‰פרטי˙  עבו„˙נו   ˙‡ לזרו˜  כז‰,  ˜טע  י˘ 
ֈ˜˙˙˘רבנים, ובכך ‰מˆפן ‰רוחני כביכול מ

‰ויי˙נו  על  ‡מי˙י˙  ‡חריו˙  ני˜ח  יח„יו  בו‡ו 
כך,  כל  ו‰‡ינ„יבי„ו‡לי˙  ‰פנימי˙  ‰רוחני˙, 

ונ˘מ˙נו ˙נוע בחירו˙ ב‚„רי ‰‰לכ‰.

רב ‰ו‡ כלל ל‡ פסיכולו‚ ו‚ם ל‡ עוב„ ˜‰יל˙י, 
נ˘מ˙נו  סיבוכי  כל  עם  ‡ליו  ל‰יזר˜  לנו  ו‡ל 

ול‰י˙לו˙ בו "כמו˘יע" ‡ו בעל כוחו˙.. 

לנו  "עם ‰˘כל"? בו‡ו נ˜„י˘ ל‰ווי‰ ‰רוחני˙̆ 
יו˙ר מח˘ב‰, פחו˙ זרי˜‰. נייחס מח˘ב‰ כמו 
ו˙רוו‰  לך  ל‰˙נ‰לו˙ינו ‰כלכלי˙, ‰מון ˘כל. 
 ıייעו חברו˙‡,  ˙ור‰,  (˘יעורי  נ˘מ˙ך,   ˙‡
‰לכ˙י) ‡ך ˘מור עלי‰, ‰י‡ י‰לום ‡לו˜י, ˆרף 

‡לי‰ ˘ומר=˘כל.

˜חו ‡חריו˙ לי‰לום ˘בכם. לחייכם ‰רוחניים. 

‰˜˘ב‰ פנימי˙ ו˘כלי˙, ˙וך ‰יˆמ„ו˙ ל‰לכ‰, 
ו˙פיל‰ ו‡מונ‰ בבור‡נו מלכנו, ˘י‡יר לנו ‡˙ 

„רכנו.

ענוו‰ וˆניעו˙.

ה י אל א א מ
הדר אלפסי

ומן ‰מˆרים ˜ר‡˙יו
מן ‰מˆר זע˜‰

˜רב˙י ‡ליך
ב˙חינ‰

˙חינ‰
ומ˘עבו„ ל‚‡ול‰

מ‡מ˙ ל‡מונ‰
מŒ‡ני ‡ל ‡˙‰

ו˘בוי‰
˙וכ‰ ˘בוי‰
ו‡ינ‰ יו„ע˙

‡˙ ˘ˆר ב˜רב‰
ו‡ינ‰ ˘יו„ע˙

ע˙ ˘˙‚‡ל ‡˙ עˆמ‰?

קול דממה דקה
יהל אלכסנברג.

יום   ˙‡ יˆיין  י˘ר‡ל  עם  ‰˜רוב‰  ב˙˜ופ‰ 
‰‡יב‰,  פעולו˙  ונפ‚עי  ˆ‰"ל  לחללי  ‰זיכרון 

ו‡˙ יום ‰˘ו‡‰. ימים ל‡ ˜לים בכלל.

 ˙‡ לˆיין  בוחרים  בעולם  מ˜ומו˙  ב‰רב‰  כמו 
ימים ‡לו בˆפיר‰. בעבר ‰יי˙‰ לי ‰ו‰ ‡מינ‡ 
˘ז‰ חו˜ו˙ ‰‚ויים, וב"‰ ‰י‡ חלפ‰ ו‰˙חלפ‰ 

במח˘בו˙ ב˘בח ‰מנ‰‚ ‰ז‰.

„˜‰ ˘ל ˘˜ט, כל ‰עם ˘לנו פ˘וט ב˘˜ט. י˘ 
‡ח„ו˙ עוˆמ˙י˙ ˘ל‡ יכול‰ ל˜בל ביטוי ב˜ול 
‡ו בט˜סט מסויים, ‡ח„ו˙ ˘„˜‰ ˘ל ˘˜ט כ‰ 
סביב  ˘לנו,  ‰‡ומ‰  סביב  מ˙‡ח„ים  ל‰.  יפ‰ 

נˆח י˘ר‡ל, וסביב ‰‰ליכ‰ ˜וממיו˙ ל‡רˆנו.

‰עולם  ‰יום  במ‰לך  עˆיר‰.  ˘ל   ‰˜„ ‚ם  זו 
חיבור  מ‡פ˘ר˙  ˙מי„  ˘ל‡  ב˙נוע‰  במרוˆ‰, 
ובן  מלך  מבן  (ב"מע˘‰  נחמן  רבי  ו‰˜˘ב‰. 
‰ז‰  ‰ריˆ‰  למˆב  ˜ור‡  ˘נ˙חלפו")  ˘פח‰ 
נ"ב)  (˙ור‰  נחמן  ר'  ‰ב‰מו˙".  ‡חר  "רו„ף 
‰ליל‰  בחˆו˙  ‰‰˙בו„„ו˙   ˙‡ ל˜יים   ıמייע
‰˙נוע‰,   ˙‡ ‡ין  בו  זמן  נ˜י,  ˘‰‡וויר  זמן   -
מרחב   ˙‡ ˘מז‰מים  ‰נ"ל  ו‰ריˆ‰  ‰מר„ף 
‰‡וויר ‰רוחני. פ˙‡ום מ‚יע‰ „˜‰ ˘ל ‰ז„מנו˙ 
˘ל‡ חוזר˙, „˜‰ ב˙וך ˘עו˙ ‰ערנו˙, ‰ר„יפ‰ 
וט‰ור.  נ˜י  ו‰‡וויר  נעˆר  ˘‰כל  ו‰פעילו˙ 
˘‡נחנו  על  ˙ו„‰  לומר  ל‰˙בו„„:  זמן  ‡חל‰ 
כ‡ן, לב˜˘ ‡˙ עליי˙ נ˘מ˙ם ˘ל כל ‰נופלים, 
ל‰כיר טוב‰, ול‰˙פלל ˘נ˜בל כוחו˙ ל˜יים ‡˙ 

ֈוו‡˙ם ו‡מונ˙םˆ

שיר מדומיי
דויד וייס, חשמונאים

עולם בל˙י מו˙נ‰ ˘ל רˆון
עולם מ˙נ‰, עולם ˘ל „מיון:

‡ני מ˙מוטט למיט‰ בעייפו˙,
‡בל ברˆוני מ˙עורר בחˆו˙.

חו˘ב ‡יך ל‚מור ‡˙ ‰חו„˘,
‡בל ברˆוני ‚ומר עו„ ועו„ מסכ˙ו˙.

מ˜˘יב בחוסר סבלנו˙,
‡בל ברˆוני ‡ני כולי ˘לך.  

כמעט מ˙יי‡˘ מעˆמי,
‡בל ברˆוני מ‡מין ˘‰כול יפ˙ח.
ממלמל כמו רובוט מ˙וך ‰סי„ור,

‡בל ברˆוני מוˆ‡ בכל מיל‰ מ˘מעו˙.
מברך כל כך מ‰ר,

‡בל ברˆוני ממל‡ כל מיל‰ מו„עו˙.
חי עו„ יום ב„‡‚ו˙ פרנס‰,

וברˆוני ל‡ ˘וכח לר‚ע ˘‰כול ממך.
‡ני „ופ˜ מבחוı, מחפ˘ „רך כניס‰,

‡בל ברˆוני זוכר ˙מי„ ˘‰„ל˙ פ˙וח‰.
‡ני ‡וכל ב„יו˜ מ‰ ˘‰יˆר רוˆ‰, 

‡בל ברˆוני ‡ני ‡ור‚ני, טבעי וטבעוני במי„‰.
נלחם מלחמ˙ חורמ‰ כ„י ל‰יו˙ מרוˆ‰,

‡בל ברˆוני מ˙מל‡ מכל ר‚ע ˙ו„‰.
מ‰סס מ‰ לומר ו‡ם בכלל ולמי,

בכלל  ו‡ין  ‡ח„,  ר˜  רו‡‰  ‡ני  ברˆוני  ‡בל 
‡חרים.

‡ני יו˘ב מולך ו˘ו˙˜, נר‡‰ כעסו˜ בעˆמי,
‡בל ברˆוני כו˙ב לך עכ˘יו 

כ‡ל‰ ˘ירים.



‰‡ור ‰‚„ול ˘ל ‰פר˜ ‰˜ו„ם ‰פך ‡˙ כל ‰עולם ל˘˜וף ומל‡ 
ב"חלון  מ„ובר   – ‰‡„ם  בני  לרוב  „ומ‰   ‰˙‡ ‡ם  ‡בל  ˘מח‰, 
‰ˆˆ‰" ˘ל‡ נ˘‡ר פ˙וח ל‡ורך זמן. ‡נחנו יו„עים ˘‡בו˙ינו – 
‡בר‰ם, יˆח˜ ויע˜ב – נ˜ר‡ו "מרכב‰" ל˘כינ‰ (פר˜ י"ח). ‡ˆלם 
על  ‚ם  יו„עים  ‡נחנו  ‰חיים.  כל   ˙‡ במו„עו˙ ˘ליוו˙‰  מ„ובר 
‰˘כינ‰ מ„בר˙  עליו ‡מרו חכמים עו„ יו˙ר מז‰ –̆  מ˘‰ רבנו,̆ 
מ˙וך ‚רונו. ‡בל ‡נחנו יו„עים ‚ם ˘כ˘‡Œלו‰ים רˆ‰ ל‚לו˙ ‡˙ 
‰‡ור ‰‚„ול ‰ז‰ לכל בני י˘ר‡ל – פרח‰ נ˘מ˙ן, ו‰מל‡כים ‰יו 

ˆריכים לע˘ו˙ ל‰ם ‰חיי‡‰ מיוח„˙.

מרחב מצומצם 
‡ז י˘ כ‡ן ‡˙‚ר: ‡יך עו˘ים כלים ל‡ור ‰‚„ול ‰ז‰. ‡יך ˙ופסים 
˘ב‰  ‰מˆי‡ו˙  ב˙וך  זמן,  ל‡ורך  ‡˙נו  ‡ו˙ו  ומ˘‡ירים  ‡ו˙ו 

‡נחנו חיים בפועל.

במעמ„ ‰ר סיני פרחו נ˘מו˙ינו כ˘˘מענו ‡˙ ˜ול ‰', ובע˜בו˙ 
י˘ר‡ל  מבני  ‡ח„  כל  ‡ם  מ˘כן.  לבנו˙  ‰ור‡‰  ˜יבלנו  ז‡˙ 
‚„ול כל כך, מו„עו˙ ב‰יר‰ כל כך  יכול ל‰כיל ב˙וכו ‡ור  ל‡ 
ל‰יו˙  ˆריך  ‡ז  רו‡ו˙,  ‰‚˘מיו˙  ˘‰עיניים  מ‰  כנ‚„  ˘‰ולכ˙ 
מ˜ום ‡ח„ ˘יוכל ל‰כיל ‡˙ ‰‡ור ‰ז‰ – ול‰˜רין ‡ו˙ו לכל בני 
˜ו„˘   – במי˜ום  נ„יי˜  ו‡ם  ‰מ˘כן,  ‰ו‡  ‰ז‰  ‰מ˜ום  י˘ר‡ל. 
‰˜ו„˘ים, בחלל ˘בין ˘ני ‰כרובים ˘ניˆבים מעל ‡רון ‰ברי˙. 

˘ם ˘ור‰ ‰˘כינ‰.

˘ל  ˘נים   1945 ˘וו‰  ‰ו‡  ‰יום  ע„  ‰מון.  ˘וו‰  ‰ז‰  ‰„יו˜ 
‰˘ר‡˙ ˘כינ‰. כי ‡ם ‡נחנו מ„ברים על ‰מ˘כן בלב„, ‡ז ‡ין 
לנו כל כך מ‰ לע˘ו˙ כ‡˘ר ‰ו‡ – וב˙י ‰מ˜„˘ ˘נבנו במ˜ומו 
– חרבים. ‡ך ‰י„יע‰ ˘‚ם ‰מ˘כן ‰ו‡ מעטפ˙ חיˆוני˙ לנ˜ו„˙ 
‰‡ור ‰מ„וי˜˙, ו˘‰נ˜ו„‰ ‰זו ‰י‡ ‡רון ‰ברי˙ – מ˜ום ‰˙ור‰, 
חורבן  עם  ‰עולם  מן  ‰ס˙ל˜‰  ל‡  ‰˘כינ‰  ˘‰˘ר‡˙  ‡ומר˙ 

‰מ˘כן וב˙י ‰מ˜„˘. ‰י‡ ר˜ ‰חליפ‰ ˆור‰.

ל‰˜ב"‰  לו  ‡ין  ‰מ˜„˘  בי˙  ˘חרב  "מיום  ‡ומרים:  חכמים 
ל ‰לכ‰ בלב„" (ברכו˙ ח, ‡). ז‰ ‰מ˜ום  בעולמו ‡ל‡ ‡רבע ‡מו˙̆ 
‰מˆומˆם, ‰נ˜ו„˙י, ˘בו ‡פ˘ר למˆו‡ ‡˙ ‰‡מונ‰ מ‡יר‰ ו‡˙ 

‰˜ב"‰ נוכח.

להעלות את כל החיים 
וב˘ור‰ ‰˙ח˙ונ‰: ‡˙ כל ‰רˆון ל‰יו˙ עם ‰', ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם 
ב‡ור ˘ל ‡מונ‰ ו‡מ˙, ˆריך ל˙ר‚ם ללימו„ ˙ור‰ עמו˜ ו˘מח, 
וב‡יכו˙. ˘ם, ב˙וך כל ‰לכ‰ ‡ו ‡‚„‰, בעומ˜  מבורך בכמו˙ 
סו‚יי˙ ‰‚מר‡ וב˘ינון פר˜ ˘ל מ˘נ‰, ‰˜ב"‰ נמˆ‡ ‡˙נו ומ‡יר 

‡ו˙נו.

מ˘פח‰,  עבו„‰,  עם  מ‰  ‰˘‡ר?  כל  עם  ומ‰   – ˙˘‡ל  ו‡ם 
חיים ˘למים ˘‡ינם מ˙נ‰לים ר˜ ב˙וך בי˙ ‰מ„ר˘? כ‡ן חוזר 
‡„מו"ר ‰ז˜ן ומזכיר לנו כי ‰עיסו˜ ב˜ו„˘ מעל‰ יח„ ‡˙ו ‡˙ 
מי‚יע  חל˜  ‰ופכים   ,‰˜„ˆ נו˙נים  כ‡˘ר  כך,  בחול.  ‰עיסו˜ 
‰כפיים ‰'חּולי' למˆוו‰ ˜„ו˘‰. ‰חל˜ ‰ז‰ מעל‰ יח„ ‡˙ו ‡˙ 
לחיו˙  כ„י  ל‡ מרוויחים ‡לף ˘˜לים  ˘‡ר ‰חל˜ים, ˘‰רי ‡ם 
מ‰ם – ‡י ‡פ˘ר ל˙˙ מ‡‰ ‡ו מ‡˙יים ˘˜לים לˆ„˜‰. בנוסף, 
‚ם ‰˘מונ‰ מ‡ו˙ ‰נו˙רים ‰ופכים לחל˜ מעבו„˙ ‰'. ‡ם ˜נינו 
ב‰ם ‡וכל, ל„ו‚מ‰, ‰רי ‰‡וכל חיז˜ ‡˙ ‚ופנו ו‡פ˘ר לנו ללמו„ 
˙ור‰. כ˘‡נו לומ„ים ˙ור‰, ‰חיו˙ ˘˜יבלנו מ‰‡כיל‰ עול‰ יח„ 

עם ‰˙ור‰ ˘למ„נו ונכלל˙ ב‰.

ומה עם כל השאר? מה עם עבודה, משפחה, 
חיים שלמים שאינם מתנהלים רק בתוך בית 

המדרש? כאן חוזר אדמו"ר הזקן ומזכיר 
לנו כי העיסוק בקודש מעלה יחד אתו את 

העיסוק בחול
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 הילד לא בתחרות
הוא באימון

תומס  ועד  לקיש  מריש 
באדם  אמון  אדיסון, 
להצליח  ביכולת  ואמונה 
קריטיים  מצרכיים  הם 
בסל החינוך >>>  מטלות 
קטנות והצלחות גדולות, 
את  מלמדים  ככה 
צ'יפס  שלחלק  מוישל'ה 
כואב   ולא  מתוק  זה 
>>> קשיים הם אתגרים 
שמאמינים  לאנשים 
לך  כדאי  בהם. ולמה 
להתערב עם הילד שלך 

על כסף?

עוס˜ בחינוך ‰ו‡  ˆריך ל„ע˙ כל מי̆  ‰„בר ‰ר‡˘ון̆ 
ל‡ לפח„ מבעיו˙. כל ‡ח„ מ‡י˙נו ‰ו‡ בעˆם מחנך. 
‚ם מי ˘‡יננו מור‰ בבי˙ ספר ‰ו‡ מחנך ˘ל יל„יו, 
ל  ע„יין ‡יננו ‰ור‰, ‰ו‡ לכל ‰פחו˙ מחנך̆  ו‚ם מי̆ 
עˆמו. יל„ים, ו‚ם מבו‚רים, ˘מז‰ים ˘מ˘‰ו ‡ˆלם 
ל‡ עוב„ נכון, נכנסים ללחı. ‰עˆב ו‰„יכ‡ון „ופ˜ים 
לכולם ז‰ ‰ולך ב˜לו˙,  ב„ל˙, כי ‡יך ז‰ יכול ל‰יו˙̆ 
ֈני ‚רוע‡ כולם בס„ר, ור˜ לי י˘ בעי‰? וו‡י, כמ‰̆ 

מ˙חיל  ‰ו‡  ‰ˆליח,  ול‡  ל‰˘˙נו˙  ניס‰  ‰יל„   ‡ם 
לח˘וב ˘‰ו‡ כי˘לון מ‰לך ומפסי˜ ל‰‡מין בעˆמו. 
ריכים ל„ע˙ כלפי יל„ינו  כולנו̂  לכן, ‰„בר ‰ר‡˘ון̆ 
ו‚ם כלפי עˆמנו ‰ו‡ ל‡ לפח„. יל„ ˆריך ל„ע˙ ˘ז‰ 
מופ˙עים  ל‰יו˙  מ‰  ‡ין  בעיו˙.  ˘י˘  ‚מור  בס„ר 
ל‡  ‡נחנו  לחלוטין.  נורמלי  יל„  ‰ו‡  ˜יומן.  מעˆם 

מו˘למים! ככ‰ ז‰ בחיים.

ל‰‡מין  ימ˘יך  ˘‡„ם  כ„י  ח˘וב?  כך  כל  ז‰   למ‰ 
בעל  ממ˘  ‰ו‡  בעˆמו,  מ‡מין  ל‡  כ˘‡„ם  בעˆמו. 
מום. לפני כמה זמן התקשרה אלי אישה 
שנולד לה נכד, ה' ירחם, בלי כף יד. מרוב 
זעזוע, האמא לא היתה מסוגלת להניק 
יו˙ר  אותו. זו ב‡מ˙ בעי‰ נור‡‰, ‡ך בעי‰ ‰רב‰ 
חמור‰ ‰י‡ ˘‡מ‡ מ˘„ר˙ ליל„ ˘ל‰ ‰ר‚˘‰ ˘‰ו‡ 
בחור   770 במרכז  פעם  ר‡י˙י  עיני  במו  מום.  בעל 
בלי י„, ‡ך מל‡ חיו˙, ממ˘ "י„ו בכל". ‰ו‡ מ‡ר‚ן 
‚מ"חים, ˘יעורים, וכ˘‰ו‡ מסביר מ˘‰ו בחסי„ו˙, 
‡˙‰ מר‚י˘ ˘מרוב ‰˙ל‰בו˙ ‰ו‡ מזיז ‡˙ ‰י„יים, 

ֈם ‡˙ ‰י„ ˘חסר‰ לו‚

‰‡מונ‰ ˘‰' נו˙ן לך כוחו˙ ובכל מˆב ‡נחנו יכולים 
‰י‡  ל‡ור  ‰חו˘ך   ˙‡ ול‰פוך  ‰חיים   ˙‡ ל‰מ˘יך 
‰' ‡ומר  לנו. ‰„בר ‰ר‡˘ון̆  ‰יסו„ ‰ר‡˘ון בחיים̆ 
‡לו˜ים  ‡לו˜ים".  "בˆלם  ‡ו˙ך  בר‡˙י  ‰ו‡:  ל‡„ם 
לך  נו˙ן  ‡ני  לי:  ‡ומר  ו‰ו‡  ‰כוחו˙",  "בעל  ‰ו‡ 

כוחו˙ ל˙˜ן ולס„ר ‡˙ ‰עולם ‰פרטי ˘לך.

‰„בר ‰˘ני ˘ˆריך ל„ע˙ ‰ו‡ ˘‰˜˘יים ‰ם ‡˙‚רים 
מ‚יעים  ‰ניסיונו˙  ל‰˙עלו˙.  לנו  ל‚רום  ˘מטר˙ם 
זוכרים  ‡˙ם  בנו!  מ‡מין  ‰ו‡  ברוך  ˘‰˜„ו˘  מכך 
‡מ‡  ב‰˙חל‰  ללכ˙?  ‰˙חילו  ˘לנו  ‰יל„ים  ‡יך 
‰יל„ במרכז   ˙‡ מעמי„ים  ממ˙˜,  מחזי˜ים  ו‡ב‡ 
וכרים, ו‡ומרים לו "בו‡  ‰ח„ר כ˘מסביבו ˘מיכו˙ 
‡כזריים.  נור‡  ו‡מ‡  ˘‡ב‡  חו˘ב  ‰יל„  חמו„י". 
רוˆ‰ ‡˙  ‰יל„  י„? ‡בל  לי  ל˙˙  מ‰ ‰בעי‰ ˘ל‰ם 
ומ‰  בוכים.   - וכ˘נופלים  נופל,  ‰ו‡  ב„רך  ‰ממ˙˜. 
ולסב˙‡  לסב‡  מ˙˜˘רים  עו˘ים?  ו‡ב‡  ‡מ‡ 
לדעת  וˆוע˜ים ב‰˙ר‚˘ו˙, "‰ו‡ ‰ולך!". צריך 
בחיים,  לנו  שיש  ניסיון  כל  שמאחורי 
סוף  סוף  שאנחנו  שמח  שם  מישהו 
ככה,  רק  ממש  ככה,  צעד. ורק  עושים 
אפשר  ככה  רק  ללכת.  להתחיל  אפשר 

לגלות את כוח ההליכה שיש לילד.
˙˘„ר ליל„: י˘ לך בעי‰? ז‰ בס„ר, ז‰ נורמלי, סימן 
כשלמדתי  שנים,  הרבה  חי. לפני   ‰˙‡˘
בישיבה, אחד הבחורים אמר שהוא לא 
˘‡ני  בי˜˘  ‰י˘יב‰  הרגל. ר‡˘  את  מרגיש 
‰רופ‡,  ‰‚יע  ‰רפו‡‰.  לבי˙  ‡ו˙ו  ני˜ח  חבר  ועו„ 
ל˜ח סיכ‰ ו‰˙חיל ל„˜ור לו ‡˙ ‰ר‚ל, ועם כל „˜יר‰ 

עם הרב שבתי סלבטיצקי
שליח חב"ד באוונטוורפן
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˘‡ל: "‡˙‰ מר‚י˘?" - "ל‡". "עכ˘יו מר‚י˘?" - "ל‡". ע„ ˘‰ו‡ ‰‚יע 
‡ל ‰ברך ו‰כניס לו ˘ם כזו „˜יר‰, ו‰בחור ˆרח ו˜פı מ‰מ˜ום. סוף סוף 
נר‚ענו, ז‰ סימן ˘‰כל בס„רֈ לכן כ˘יל„ מספר לך על ‰כ‡בים ˘לו, על 
‰בעיו˙, ˙ן לו מחמ‡ו˙ ועי„ו„. סימן ˘˜ור‰ ˘ם מ˘‰ו טוב, ‡ם י˘ כ‡בים 

ז‰ נפל‡, ‰‡בר ‰ז‰ חי! זה סימן שהוא חי.

וניסיתי, אך שוב ושוב נפלתי". ז‰ ˘ניסי˙, ז‰ י˙ן לך  "ניסיתי 
‰ח˘מלי˙,  ‰נור‰   ˙‡ ‰מˆי‡  ˘‡„יסון  בסוף. לפני  ל‰ˆליח  ‰יכול˙   ˙‡
"‡„יסון  לו:  ‡מר‰  ‰ˆליח. ‡˘˙ו  ול‡  ניסיונו˙  מ‡ו˙  ˘מונ‰  ערך  ‰ו‡ 
‡„יסון, ˙עזוב, ˙ן למי˘‰ו ‡חר לע˘ו˙ ‡˙ ז‰. ‰רס˙ לנו ‡˙ ‰בי˙ עם כל 
‰ניסיונו˙ ˘לך". ו‰ו‡ ענ‰ ל‰: "‰‰יפך ב„יו˜! עכ˘יו ‡ני ‰כי ˜רוב מ‡י 
פעם ל‰ˆלח‰. ‡ם מי˘‰ו ‡חר ינס‰ במ˜ומי ‰ו‡ י˙חיל מ‰‰˙חל‰, ו‡ילו 
מונ‰ מ‡ו˙ „רכים ˘ב‰ן ז‰ ל‡ עוב„ֈ" ‰ו‡ ‰מ˘יך לנסו˙  ‡ני מכיר כבר̆ 
ו‰ˆליח ב‚„ול, ‰ו‡ ˘ינ‰ ‡˙ ‰עולם. ‡ם ‰ו‡ ‰י‰ מ˙יי‡˘ ‡ולי ע„ ‰יום 
‰יינו יו˘בים עם נרו˙ בבי˙. ‡ם יל„ ב‡ ו‡ומר: "ז‰ ל‡ ‰ˆליח", נ‡מר לו: 
"בו‡ נ˘מע מ‰ ע˘י˙, ‡˙‰ חכם, בו‡ נח˘וב יח„ ‡יך ‡פ˘ר לע˘ו˙ טוב 

יו˙ר בפעם ‰ב‡‰. ˙למ„ מ‰ניסיון ˘לך".

עו„ מˆרך ˜ריטי ל‰ˆלח‰ בחינוך ‰ו‡ ‰‡מון ˘לנו ביל„, ‰‡מון ‰‡מי˙י, 
ול‡ ר˜ מן ‰˘פ‰ ולחוı, ˘‰ו‡ יכול ל‰˘˙נו˙. יכול ל˘ב˙ מולי ‡„ם נחמ„ 
ל‰˘˙נו˙,  כוחו˙  בי  ˘י˘  לעˆמי  לומר  ‡ו˙י  ל‰„לי˜  ו‡ינטלי‚נט ולנסו˙ 
‡ך ‡ם ‡ני ל‡ מר‚י˘ ˘‰ו‡ מ‡מין בי ו˘‡כפ˙ לו ממני, ל‡ י‰י‰ לי ˜˘ר 
ל˜י˘ עובר  ˘רי˘  ‡יך  ˘ר‡‰  יוחנן  על רבי  מספר˙  ‰‚מר‡  ‡ליו.  פנימי 
ב˜פיˆ‰ ‡ח˙ ‡˙ ‰יר„ן. ‡מר לו רבי יוחנן "חילך ל‡וריי˙‡". "י˘ לך כוח 
‚„ול ונפל‡, ‰˘˙מ˘ עמו ל˙ור‰ ו˙‰י‰ ‚„ול בי˘ר‡ל". ‡ך רי˘ ל˜י˘ ל‡ 
‰˘˙כנע, ‡ז רבי יוחנן ‡מר לו, "‡ם ˙סכים ל‰˙מסר ל˙ור‰, ‡˘˙„ל ‡ˆל 
ל˜י˘  רי˘  ‡ז  ר˜  ל‰˙ח˙ן".  כ„י  עמך  ˘˙יפ‚˘  ממני,  יפ‰  ˘‰י‡  ‡חו˙י, 
‰‡מין לו. למ‰ ˜ו„ם ל‡ ‰ˆליח רבי יוחנן ל‰˘פיע על רי˘ ל˜י˘? כי ˜ו„ם 
‰ו‡ ל‡ ‰ר‚י˘ ˘רבי יוחנן ‰‡מין בו ב‡מ˙. ר˜ כ˘ר‡‰ ˘רבי יוחנן מ‡מין 
‰ו‡ מוכן  ‰ו‡ מוכן ל‰כיר לו ‡˙ ‡חו˙ו,̆  בו ב‡מ˙, ע„ כ„י כך ‰ו‡ רˆיני̆ 
ל˘לם מחיר, ‡ז ‰ו‡ נ„ל˜ ור˜ ‡ז נפ˙ח לו ‰לב. ומילים ‡לו ‰פכו ‡˙ רי˘ 

ל˜י˘ מ˘ו„„ ל‡ח„ מ‚„ולי י˘ר‡ל.

לאחד הילדים שלי היתה בעיה. בכל פעם שאשתי או אני 
נתנו לו כסף ושלחנו אותו לקניות, בדרך כלל הכסף לא 
ולבסוף ‡˘˙י  חזר, ‚ם כ˘‰י‰ ‡מור ל‰יו˙ עו„ףֈ ח˘בנו מ‰ לע˘ו˙, 
פרנ˜,  ˘ל חמ˘˙ ‡לפים  ‚„ול  ˘טר  לו  לחם. ונ˙נ‰  ל˜נו˙  ‡ו˙ו  ˘לח‰ 
בערך ˘ל ‰יום ז‰ כ-500 ˘˜ל. ‰יל„ מביט על ‰כסף ו‰ו‡ יו„ע ˘י˘ סיכוי 
˘‰ו‡ ˘וב י˘כח ויבי‡ ‡˙ ‰לחם בלי ‰עו„ף, ו‡ומר "מ‰ ז‰, ‡מ‡, נ˙˙ 
"נכון, ‡ך ‡ני  לו,  ו‰י‡ ‡מר‰  לי ‰רב‰ כסף, כמ‰ כבר עול‰ לחמני‰?". 
סומכ˙ עליך ˘˙חזיר ‡˙ כל ‰עו„ף". ומ‰ ‡˙ם חו˘בים? ‰ו‡ חזר עם כל 
‡מ‡ מ‡מינ‰ בו ומוכנ‰ ל˘לם ב˘ביל ז‰, וז‰ עב„.  לי ר‡‰̆  ‰עו„ף. ‰בן̆ 
ˆריכים ל‰יו˙ מוכנים ל‰˜ריב. ‡פ˘ר לומר ליל„: ‡ני מוכן ל‰˙ערב ‡˙ך על 
ע˘ר‰ ˘˜לים ˘˙ˆליח במבחן. אולי תפסיד את הכסף, אך קנית 
בעשרה שקלים קשר עם לילד. בעשרה שקלים נתת לילד 
את ההרגשה הכי נפלאה שבעולם, אבא ואמא מאמינים 
בי. וגם אם נכשל, תמיד נוכל לתת לו סיבות למה זה קרה, 

בגלל זה או זה, אך בעצם הוא יכול להצליח.
‡ך מ‰ ˘ח˘וב מ‡ו„ ‰ו‡ ל‡ ל‰ˆיב ‡˙‚רים ˜˘ים ˘‰יל„ ל‡ יוכל לעמו„ 
לו˙  ע˘ו ‡˙ ‰‰פך ו˙נו לו מ˘ימו˙̃  ב‰ם. ‰יל„ ל‡ ב˙חרו˙ ‡ל‡ ב‡ימון.̇ 

ו‰ˆלחו˙ בטוחו˙.

מוישל'ה הוא ילד קמצן. כל שבוע, כשהוא הולך עם אבא 
לבית הכנסת, הוא מקבל שקית של ממתקים, אך מוישל'ה 
לא מוכן לחלק כלום לילדים אחרים. לפעמים ‡ביו מכריח ‡ו˙ו, 
מסכים,  ל‡  ‡ופן  ב˘ום  ‰ו‡  ל˙˙!". ‡ך  חייב   ‰˙‡  - מ˙נ‰‚ים  ל‡  "ככ‰ 
‡ל ‡ו˙י מ‰ לע˘ו˙ ו‡מר˙י  מחזי˜ ‡˙ ‰˘˜י˙ בכל ‰כוח ול‡ נו˙ן. ‰‡ב‡̆ 
וכ˘יבו‡ו  ˘י˘ בחנו˙,  ‚„ולו˙  ‰כי  חטיפי ˆ'יפס  ˘י˜נ‰ ˘לו˘ ˘˜יו˙  לו 
לבי˙ ‰כנס˙ יב˜˘ מ‰יל„ ˘י˙ן ˆ'יפס ‡ח„ – ר˜ ‡ח„ – לחבר. ‡ז ל‡ ˙‰י‰ 
‰רי י˘ לו כל כך ‰רב‰. ‰פח˙˙ לו ‡˙ ‰˜ו˘י. ובר‚ע  ליל„ בעי‰ ל˙˙, כיון̆ 
˘‰ו‡ י˙ן ˆ'יפס ‡ח„ לחבר, ˙ע˘‰ מז‰ ח‚י‚‰ – ˙˙˜˘ר לסב‡, לסב˙‡, 
ˆ'יפס!"  נ˙ן  ‰ו‡  ‰יום?!  ע˘‰  מוי˘ל'‰  מ‰  יו„ע˙   ˙‡" ל‡˘˙ך:  ˙‚י„ 
ו‡ז מ˘‰ו בר‡˘ ˘לו י˘˙נ‰. בלב ˘לו ‰ו‡ יר‚י˘ ˘‡פ˘ר ל˙˙ וי˘ מז‰ 
ח˘וב  לכן  ל˙˙.  ‡ו‰ב  ב‡מ˙  ˘‰ו‡  י‚ל‰  ‰ו‡  ככ‰  מˆער.  ל‡  ‰נ‡‰ וז‰ 
‰פרס י‰י‰ ‚„ול.  טן ‡ו̆  ‰‡˙‚ר י‰י‰̃  כ˘נו˙נים ליל„ ‡ימון – ‡ו̆  מ‡ו„̆ 

‰ו‡ עו˘‰, ‡בל  לפעמים ‡נחנו מחפ˘ים ‡˙ ‰יל„ על ‰„ברים ‰ל‡ טובים̆ 
ˆריך לחפ˘ ‡ו˙ו „וו˜‡ על ‰„ברים ‰טובים ˘לו. ˙פס˙ ‡ו˙ו כ˘‰ו‡ ע˘‰ 

מע˘‰ חיובי ˜טן? ˙ע˘‰ מז‰ עניין!

 ‰מטר‰ בחינוך ‰י‡ לבנו˙ ‡˙ ‰יל„. ל˘נו˙ ‡ו˙ו מבפנים. ל‡ ל‡לף ‡ל‡ 
לחנך. מחנך טוב ל‡ מס˙כל על ‰יל„ ˘מולו, ‡ל‡ ‡יך ‰ו‡ ייר‡‰ עו„ ע˘ר 
מסוים,  באופן  להתנהג  אותו  שאילפתי  להיות  ˘נים. יכול 
ואז הילד מתנדנד יפה בתפילה, לא מדבר ומקבל ציונים 
גבוהים, אבל לטווח ארוך זה לא יחזיק מעמד. יש הרבה 
‰ם ל‡ ‡ו‰בים ללמו„.  ילדים שלצערנו שונאים גמרא, ול‡ ב‚לל̆ 

פ˘וט ‚רמו ל‰ם ל‰˙ייחס ללימו„ ב˙ור מטל‰ יב˘‰.

מ‰י  לספר  ‰כי˙‰  מיל„י  בי˜˘‰  לי ˘‰י‡  סיפר‰  יע˜ב  בבי˙  ‡ח˙  מור‰ 
‰˘ב˙ ב˘בילם. יל„ ‡ח„ ‡מר ˘‡מ‡ ו‡ב‡ ˘רים יח„, יל„‰ ‡חר˙ ‡מר‰ 
 ֈוכל טעים. ו‡ח˙ ‡מר‰: ˘ב˙ ב˘בילי ז‰ ‡ב‡ ˆוע˜ על ‡מ‡. ‰' ירחם‡
‡יך ‰˜טנ‰ ‰זו ˙˙ייחס ל˘ב˙ כ˘‰י‡ ˙‚„ל? ‡נחנו ˆריכים לח˘וב ‡יך 

לבנו˙ ‡˙ ‰יל„, ל‰מ˘יך ‡˙ ‰‰ˆלח‰ ל‡ורך זמן.

ני ‡נ˘ים, ‡ח„ מכניס ‡˙ חפיר‰ וחופר בור,   מי˘‰ו עבר פעם בכבי˘ ור‡‰̆ 
ו‰˘ני מכס‰ וסו˙ם ‡˙ ‰בור ל‡חר ר‚ע. ז‰ נמ˘ך ונמ˘ך, ו‰ם ‰לכו יח„ 
ור‰ ו˘‡ל ‡ו˙ם,  ל‡ורך כל ‰רחוב, כ˘ז‰ חופר וז‰ מכס‰. ‰ו‡ ל‡ ‰בין מ‰̃ 
"˙‚י„ו, מ‰ ‡˙ם עו˘ים?". ‰ˆמ„ ענ‰ לו: "‡נחנו ב‡מ˙ ˆוו˙ ˘ל ˘לו˘‰ 
חול‰  ‰˘ני  ‰יום  מכס‰.  ו‰˘לי˘י  ˘˙יל,  מכניס  ˘ני  חופר,  ‡ח„  ‡נ˘ים. 
ול‡ ‰‚יע לעבו„‰, ‡ז ב‚לל ז‰ ‡נחנו ל‡ נמ˘יך לעבו„?"ֈ כשאנחנו 
הולכים לחנך, אפשר לנסות ולעשות הרבה דברים טובים 
הילד,  של  בליבו  משהו  לשתול   – חשוב  הכי  אך  בדרך, 
משהו שישריש אצלו בפנים, משהו שיגדל ויעשה פירות.
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הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

אני מבין למה צריך תפילה על הגשם, אבל למה 
צריך תפילה על הטל, הרי הוא יורד לבד?...

‡ין ב˜˘‰ על ‰טל ‡ל‡ ˘בח, כמו ˘"מכלכל חיים בחס„" ז‰ו ˘בח ול‡ 
‰רי לטל  ב˜˘‰. ב‰זכר˙ ‰טל י˘ ‚ם מעין כיסופים וכמי‰‰ לע˙י„ לבו‡,̆ 
‡ז ‰חי‰ טל ‰˙ור‰  מˆ‡נו במעמ„ ‰ר סיני,̆  י˘ כוח ל‰חיו˙ מ˙ים, כמו̆ 

‡˙ נ˘מו˙ י˘ר‡ל ˘פרחו מיר‡˙ ‚ילוי ‰'.

למרו˙ ˘נר‡‰ ˘‰טל ‰ו‡ ˙מי„י, מ‡לי‰ו ‰נבי‡ למ„נו ˘במˆבי ˜יˆון 
‚ם ‰טל נמנע, כמו ˘‡ומר ‰כ˙וב "‡ם י‰י‰ ‰˘נים ‰‡ל‰ טל ומטר כי 

‡ם לפי „ברי".

‰זכר˙ ‰טל מ˜˘ר˙ ‡ו˙נו ל˘פע כמעט ˙מי„י בעולם ‰ז‰, ו„וו˜‡ מ˘ום 
בח ומעל‰ י˙ר‰ לעומ˙ ‰‚˘ם, ועו„ יו˙ר מכך לחיים ‰ע˙י„יים  כך י˘ בו̆ 
˘ל ˙חיי˙ ‰מ˙ים, ˘ב‰ם ל‡ י‰י‰ ˘ום חסרון ו‚רעון, ל‡ רע ול‡ מוו˙, 

‡ל‡ ˘פע נˆחי.

איפה אלוקים 
היה בשואה?

רבי מנחם מנ„ל מ˜וˆ˜ ‡מר ˘‰ו‡ ל‡ מ‡מין ב‡לו˜ים ˘‰ו‡ יכול ל‰בין 
מוטעי˙  ‰י‡  ו‰בנ˙נו  ‰ר‚˘˙נו  לפי  נ˙פס  ˘‡לו˜ים  ‰מח˘ב‰  ‡ו˙ו. 
לנו  ˘‡ין  בעולם  רע  ˘י˘  יו„עים  ‡נו  ל˘ו‡‰,  ˜˘ר  לל‡  ‚ם  מיסו„‰. 
‰סבר ˘מספ˜ ‡ו˙נו בכל פרט מפרטיו, וכבר מ˘‰ רבנו - ב˘ע‰ ‰עליונ‰ 
ו‰נ˘‚ב‰ ב‰ ‰י‰ בנ˜ר˙ ‰ˆור - בי˜˘ ל„ע˙ מ„וע ˆ„י˜ ורע לו, ר˘ע וטוב 

לו, ול‡ ˜יבל ‡˙ מבו˜˘ו.

ו‡יננו  ‰נפ˘,  עומ˜  ע„  ‰כו‡ב˙  נור‡‰  ‰יסטורי˙  טר‡ומ‰  ‰י‡  ‰˘ו‡‰ 
ו„וו˜‡ במ˜ומו˙ ˘למעל‰ מ‰בנ˙נו ‡נו ‡וחזים ב‡מונ‰  מבינים ‡ו˙‰. 
בי  ‰‡לו˜י˙ יו˙ר מ‡˘ר ‰מ˜ומו˙ ‰מובנים לנו. ו‡חרי כל ז‡˙, רבנו ‰רב̂ 
ל סיום ‰‚לו˙, כ‡˘ר  ‰˘ו‡‰ ‰י‡ ני˙וח כו‡ב ומזעזע̆  י‰ו„‰ ‰י‰ ‡ומר̆ 
מי„ ל‡חרי‰ ‰˙נער‰ ‰‡ומ‰ ‰י˘ר‡לי˙ מ‡רבע כנפו˙ ‰‡רı ובנ˙‰ ‡˙ 
‰˘למ‰  ב‚‡ול‰  ניוו˘ע  ‰נור‡י˙  ‰ˆר‰  מ˙וך   '‰ ובעזר˙  חזר‰,  עˆמ‰ 

במ‰ר‰ בימינו.


