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כ"ט טבת תשע"ז 

פרשת וארא

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

במרכז רמת גןטבעיתתשובה 

מתגעגעת 
לסבא במוצאי 
שבתות
הדסה סאסי
עמ' 11

בין חנויות התכשיטים לבאסטות הירקות, תוכלו לראות אותם < הם לא באו לשופינג 
אלא פשוט מתגוררים במרכז העיר, חלקם גרו בשכונה עוד לפני שחזרו בתשובה 

< אנשי קהילת נהורא מרגישים בבית, ברחוב ההומה כמו בבית המדרש המגוון של 
ישיבת אש קודש < חסידים נוסח 2017, יש מקום לכולם / עמ' 8

מישהו יודע איך 
מסנכרנים בין הלב 
המשוגע והמוח 
המחושב??
עמ' 3



משה שילת

המלך המשיח מתואר על ידי הנביא זכריה )ט,ט(: "הנה מלכך יבוא לך, 
צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור".

על  יגיע  שהמשיח  כזה,  שאופן  אומרת  )צח(  סנהדרין  במסכת  הגמרא 
החמור, יהיה רק אם עם ישראל לא יזכה, אבל כש"זכו" אז: "וארו עם 
ענני שמיא", הכל יהיה במהירות, בטיסה על עננים ולא ברכיבה איטית 

על חמור...

בחסידות נאמר, שגם כשנזכה בעזרת ה' ל"ארו עם ענני שמיא", עדיין 
גם מדברי  זה מוכח  דבר  על חמור.  ורוכב  כעני  תישאר מעלת המשיח 
המדרש רבה, על אמירת יעקב אבינו לעשו: "ויהי לי שור וחמור צאן 
ועבד ושפחה", שכוונתו ב"חמור" הייתה לרמוז שמוכן לגאולה, למשיח 
שהוא "עני ורוכב על חמור". כלומר: יעקב ראה את הגעת המשיח על 

החמור כמעלה!

ענווה ופשטות
הוא  עני  המשיח.  של  העצומה  ענוותנותו  היא  חמור  על  ורוכב  עני 
הפסוק(. המשיח,  על  רש"י   - ענוה  )מדת  הפשטות  את  מסמל  והחמור  ענוותן 
והתבטלות  ענווה  בו  תהיה  הרבנים,  ורב  ונישא  גדול  מלך  היותו  לצד 
פנימית. האדמו"ר ה'צמח צדק' אמר, שהמשיח יתענג במיוחד מהיהודים 

הפשוטים בעלי מסירות הנפש ותהיה לו ענווה כלפיהם.

פירוש נוסף במעלת החמור הוא היותו רגוע ושלו לעומת הסוס שהוא 
להורות   - חמור  על  "ורוכב  הרד"ק:  כותב  וכך  והקרב.  המלחמה  סמל 
כי לא יצטרכו ישראל לסוסים ולרכב, לפיכך אמר אחריו: והכרתי רכב 

מאפרים וסוס מירושלים". 

האדמו"ר הזקן מסביר )תניא פרק ל"א( שממצרים היו ישראל צריכים לצאת 
במ"ט  והיו  עדיין,  ישראל  של  זוהמתם  פסקה  לא  כי  דווקא,  בבריחה 
שערי טומאה. אבל בביאת המשיח רוח הטומאה תעבור מן הארץ, ואז 
"במנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה'"; לא תהיה 'מלחמה' עם העולם, 

אלא הכל ילך על מי מנוחות.

אמנם, הפירוש הפנימי יותר אומר, שחמור הוא מלשון חומר - חומריות. 
המשיח יתנשא מעל החומריות וירכב עליה. אבל היא גם תרומם אותו, 
כי העולם יגיע לשלמותו ותכלית בריאתו ככלי ו"מכון לשבתו יתברך". 

המשיח הוא ביטוי לשלמות התגלות האלוקות בתוך עולם החומר. 

החמור של אברהם, משה והמשיח 
בשבוע שעבר קראנו בתורה את הפסוק "ויקח משה את אשתו ואת בניו 
נפלא:  דבר  כך מחז"ל  על  מביא  רש"י  ד,כ(  )שמות  על החמור"  וירכיבם 
"הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח 

להיגלות עליו, שנאמר: עני ורוכב על חמור". 

את  שחבש  רק  נאמר  אבינו  אברהם  אצל  מליובאוויטש:  הרבי  מדייק 
ואילו  ובניו;  אשתו  לרכיבת  החמור  שימש  רבינו  משה  אצל  החמור; 

המשיח ירכב בעצמו על החמור - ו"ייגלה עליו".

אברהם היה הראשון שהפיץ את שם ה' בעולם; אבל אז, לפני מתן תורה, 
עוד לא היה בכוח הגשמיות להתעלות ממש לקדושה, אלא רק 'לאפשר' 
)ומשמע שעל  רק "נחבש" לסייע לקדושה  לקדושה להתגלות. החמור 
החמור שמו את העצים, בדרך לעקידה, ואילו אברהם ויצחק עצמם הלכו 

ברגל(.

משה נתן לישראל את התורה, ובכוחה ניתן לחבר בין הגשמיות לרוחניות 
אחד,  ביום  מתרחש  לא  החיבור  אבל  לקדושה;  העולם  את  ולהעלות 
אלא בתהליך ארוך של קיום תורה ומצוות שנים רבות. בהתחלה, בדרך 
ליציאת מצרים שהיא הדרך למתן תורה, החמור נשא את אשתו ובניו של 
משה. אמנם אשתו כגופו ובנים הם חלק מהאב, אבל משה עצמו עוד לא 

יכול היה להתעלות על ידי החמור.

רק  תתגלה  הרוחניות  עם  הגשמיות  בחיבור  תורה  מתן  של  תכליתו 
בימות המשיח, כשהעולם כולו יהפוך בפועל לדירה לה'. או אז המשיח 
עצמו ירכב על החמור ו"יתגלה עליו", כי החומריות תתאחד לגמרי עם 

הרוחניות. החומר עצמו יגלה שהאמת של כל המציאות היא הקדושה.

לרכב על החמור

צמיחה והתחדשות
במערכות יחסים

הורים • זוגיות • ילדים

ערב לימוד ורכישת כלים מעשיים
לתיקון וריפוי מערכות יחסים

17:00 // רישום, קפה ועוגה

17:30 // סליחה - שחרור, הרפיה וצמיחה
מיכי יוספי - פסיכולוגיה יהודית

19:00 // כלים מעשיים ממשנת ר' נחמן מברסלב
ארז משה דורון - מרצה לתורת הנפש של ר׳ נחמן

20:15 // הפסקה

20:30 // תיקון יחסים בינאישיים כדרך להחלמה וריפוי
זאב קרומבי - מומחה להתמכרויות התנהגותיות

יום ראשון ב' שבט - 29.1
היכל שלמה // קינג ג'ורג' 58 ירושלים

השתתפות: 99 ש"ח

ב״ה

לפרטים נוספים: 053.221.8340

בואו לחקור את העבר
הצטרפו למשלחת הסטודנטים למיפוי ותיעוד בית העלמין היהודי בגליציה בוקובינה

עמותת יהדות גליציה ובוקובינה בשיתוף עם מכללת הרצוג מארגנת מסע מחקרי לעיירה בבוצ'אץ', עיירת 
הולדתו של ש"י עגנון, במחוז טרנופול שבאוקראינה, בחבל ההיסטורי גליציה המזרחית.

מטרת המסע היא תיעוד בית הקברות היהודי הישן אשר הוקם בעיירה, מסוף המאה ה-15 ופעל עד סוף המאה 
ה-19, זמן בו החלו קבורת היהודים בבית הקברות החדש בבוצ'אץ'.

מסע זה הינו המשלחת העשירית לתיעוד בתי קברות יהודיים בגליציה ובוקובינה, אשר ארגנה העמותה.
המשלחת מורכבת מסטודנטים הלומדים במכללה, ומתעניינים בשימור וזיכרון ההיסטוריה

הרוצים להשתתף במסע של מיפוי, תיעוד ושימור הממצאים בית העלמין היהודי בבוצ'אץ', בשיתוף חוקרים 
המנחים את הפעילות. 

המסע כולל :
חמישה מפגשי הכנה למסע	 
מסע לבוצ'אץ' למשך שבועיים במהלך אוגוסט	 
שלושה מפגשים לעיבוד הממצאים לאחר המסע	 

מספר המקומות מוגבל! 
הזדרזו להירשם!

לפרטים נוספים והרשמה

* הצטרפות למשלחת לא כלולה בעלות, אך מותנת בהרשמה מראש וקבלה לתכנית

הקרובראשוןיום 



מקבלים זה מזה
הרב שניאור זלמן גופין

משפיע ישיבת 'תומכי תמימים', כפר חב"ד

יש הדדיות בהשפעת החיים בין 
הוא  ביניהם  והסדר  ללב,  המוח 

כך:

מקור החיּות באדם הוא מהמוח, 
במצב  היא  במוח  שהחיות  אלא 
רוחני מאוד, ואין בכוחה להחיות 
יורדת  לכן  הגשמי.  הגוף  את 
ובלב  דם,  בו  שיש  הלב  אל  מהמוח  הזו  החיות 
הדם.  ובין  הרוחנית  החיות  בין  החיבור  נוצר 
נפש  "כי  בדם  מתלבשת  שהחיות  כתוב  בתניא 
בלב  עברה  שהחיות  כלומר  היא",  בדם  הבשר 
את  להחיות  שתוכל  כדי  הגשמה  של  תהליך 
הגוף. חיבור החיות הרוחנית אל הדם הופך אותה 
לחיות 'בשרית' שמאפשרת לה להחיות את הגוף, 

על ידי זרימת הדם בכל אברי הגוף.

אבל גם המוח הגשמי שאמרנו שבו נמצא מקור 
החיים, זקוק לדם בשביל לחיות והוא מקבל חיות 

'בשרית' מהלב.

נמצא שהמוח הוא המקור שמחיה את הלב וגם 
נותן  הלב הוא מקור חיות בשביל המוח. המוח 
ללב חיות רוחנית, והלב נותן למוח חיות 'גשמית' 
אחרי שהיא התלבשה בדם. נמצא שיש השפעה 

הדדית בין המוח ללב.

כיוון  את  נותן  המוח  הרוחניים:  בחיים  גם  וכך 
עולה  המוח  הזה  ובעניין  החיים,  של  האמת 
החמימות  את  נותן  והלב  הלב,  על  ומשפיע 

והחיבור לחיים ובזה הלב משפיע על המוח.

את  ומכוון  מנהיג  הוא  כי  הלב  על  שליט  המוח 
הלב, והלב מנהיג את המוח ומכניס לו חמימות 

שאין לו מצדו כי המוח הוא 'קר' ואדיש.

מוח ללב - לב למוח
הרב איל ורד

ר"מ במכון מאיר ורב קהילת 'יחדיו', פתח תקוה

שאני  יקר,  לב  יודע,  אתה  מוח: 
 - תניא  למדת  בטח  עליך.  שליט 

מכיר? מוח שליט על הלב?...

השליט,  באמת  אתה  נכון,  לב: 
להסתדר  אפשר  לי:  תגיד  אבל 
בחיים רק מכוח שליטה? המילה 
שליטים  לך  מזכירה  לא  'שליט' 
גם  צריך  יודע.  נופלים, אתה  הם  בסוף  רודנים? 
הזדהות, חיבור, חום, קרבה. צריך לדעת גם קצת 

לאבד שליטה.

מוח: אי אפשר לבנות עליך אחי. אתה לא יציב, 
לא שיטתי מספיק. עולה יורד. עבודת ה' זה דבר 
רציני, שמצריך שיטה, עקביות, בירור שכלי. אם 

אין אתכפיא, אז בסוף הכל יכול לקרוס.

לב: ולא חסר לך מדי פעם ללכת עד הסוף? עד 
כלות? להתאהב? ומה תאמר אחי שמשה רבינו 
פנימיים,  הכי  במקומות  הלב  על  דיבר  דווקא 
"וידעת  לבבך",  בכל   - אלקיך  ה'  את  "ואהבת 

היום והשבות אל לבבך". לב, לב, לב.

מוח: אני רץ למרחקים ארוכים אחי. ואת האהבה 
שאתה מדבר עליה – אני מקבל דווקא מהלימוד, 
"לפי הידיעה תהיה האהבה" אמר הרמב"ם מורי 

ורבי, זוהי אהבה.

לב: אי אפשר אתך, אבל לא אוכל בלעדיך. האם 
שלי?  והמורה  הרב  להיות  היקר  אחי  תסכים 
להזהיר אותו מעצמי במקומות מסוימים? ללמד 

אותי אהבת אמת?

לי.  תעמוד  חכמתי  שרק  בגאוותי  חשבתי  מוח: 
תסכים  אם  רק  אך  שלך,  המורה  אהיה  בשמחה 
לעורר  אותי,  לחמם  שלי.  הצדיק  אתה  להיות 

אותי, לשמור עלי מקרירות ואנליטיות עקרה.

מּוֵלי  ּגְ מּוָעה?  ׁשְ ָיִבין  ִמי  ְוֶאת  ֵדָעה  יֹוֶרה  ִמי  ֶאת 
ָדִים. אל תקרי מחלב אלא מח־ ָ יֵקי ִמּשׁ ֵמָחָלב ַעּתִ

לב.

יבוא השלישי ויכריע
הרב רוני איילון

מרכז 'שמים', תל אביב

שייכים  המוח  וגם  הלב  גם 
שכל,  הנשמה:  לבושי  לשלושת 
לבושים  שלושה  וגוף.  רגש 
לסייע  האמורים  כלים  הנם  אלו 
לנשמה לתפקד בעולם. הבעיות 
אנו  כאשר  מתחילות  הגדולות 
מזדהים  ובטעות  מתבלבלים 
ואז  אלו,  לבושים  עם  מדי  יותר 
הם מתחילים להתלכלך. כמו כל לבוש שכאשר 

לא מוכנים להורידו הוא מתחיל להסריח.

ה'נתיבות שלום' מדמה זאת למעיין, שכל עוד יש 
זרימה ממקור המעיין אל הברכה, אפילו אם היא 
נפסקת  אם  אך  צלולה.  נשארת  הברכה  מועטת, 
כך אצלנו.  הזרימה, הברכה מתחילה להתעפש. 
המחשבה  הנשמה,  לעצם  חיבור  יש  עוד  כל 
והרגש נקיים. אך אם אין לנו חיבור עם המקור, 

הם מתחילים להתעפש.

עצת  את  לנו  נתן  נחמן  שרבי  הסיבה  זאת 
הוא  נ"ב  בתורה  כך.  כל  החשובה  ההתבודדות 
להתכלל  היא  הבריאה  כל  תכלית  כי  לנו  מספר 
בבורא. אך אי אפשר לעשות זאת כי אם על ידי 

ביטול.

מסכים  כמו  הם  מתוקנים  לא  ורגשות  מחשבות 
מאתנו  ומונעים  ה'  אור  את  מאתנו  שמסתירים 
להתבטל אליו. רבי נחמן מציע לנו לדבר עליהם 
ואז  וליבו",  מוחו  "לפנות  שנזכה  עד  אבא  עם 
מבעירת  יותר  העמוק  הביטול,  של  לשקט  נגיע 
הלב וקרירות המוח גם יחד. בשקט הזה נפגוש 
ואת בורא העולם, שעומדים  את עצמנו האמתי 

כבר שלושים שנה ומחכים לנו...

שאלה:
 לפעמים המוח מציל אותי מהלב המשוגע,
ולפעמים הלב מציל אותי מהמוח הקר. 

 איך מסנכרנים
ביניהם?



 יש לי ציורים
איך נראים חיים מאושרים

אני רוצה לקמט אותם
ולזרוק לפח.

לבוא אל החיים
עם לב מרגיש ופתוח

מלא צבעים ומכחולים
עם תחושה דקה באצבעות

ובגדים שאפשר ללכלך.

לא הכרתי את הציורים האלה
עד שהם התחילו להכאיב.

ולא הרפו ממני, בלילות ובתפילות
הם צצו ברחובות

בפנים של אנשים ותינוקות
בחלומות בהקיץ
באמצע שמחות

הם צעקו לי בראש
למה דווקא את

למה נתנו לה, ולך לא

איך זה יכול להיות
עלינו,  מוותרת  לא  את  יפים,  כך  כל  אנחנו 

נכון?

אתמול בלילה דיברנו, אליעז ואני.
הוא סיפר לי שהוא מפחד מכל מיני דברים.

אמרתי לו שאם היינו כל הזמן חושבים
על כל הדברים הרעים שעלולים לקרות 

היינו משותקים מפחד.
מה זה משותקים, אמא?

לא זזים. לא עושים כלום, לא מעזים.
אז מה עושים כדי לא לפחד, הוא שואל.

אמרתי לו. אמרתי לי.
ממלאים את הלב באמונה וביטחון.
כמה פשוט, ככה קשה, ככה פשוט.

אמרתי לו, אתה בוחר
את המילים שאתה אומר בראש, בלב 

ואת הציורים שלך במחשבות.
אם הרגע ה' נותן לך חיים, 

הוא בוחר בך

ומאמין.
אם הוא מאמין בך אז תמלא את הלב

מהאמונה שלו בך.
ככה כל רגע, כל בוקר... נכון אנחנו אומרים 

מודה אני... שהחזרת בי נשמתי בחמלה?
רבה אמונתך! ה' יתברך מאמין בך.
אליעז צוחק, רבה זה הרבה, נכון? 

מאמין בי הרבה.
אני חושבת שהצלחנו להבריח את הפחד.

לפחות ללילה הזה.

אני רוצה ללכת בעולם 
עם ציורים פתוחים 

שהכל יכול לקרות ולהיות
בחסד, באמון מוחלט, בביטחון שלם.

הכל אפשרי - 
יש מאין, חושך לאור, מר למתוק.

איך זה יהיה?
לא יודעת, לא שלי. 

וכבר אמרנו, הכל אפשרי.

צעקו לי בראש

טיילה  היא  ארוך.  לטיול  מהארץ  יצאה  הדס 
למזרח.  עברה  ואז  חודשים  כמה  באוסטרליה 
בחור  לי שהכירה שם  סיפרה  לתאילנד  כשהגיעה 
מחוברים  מאוד  הם  אבל  יהודי,  לא  אמנם  שהוא 
ואני  אשתי  אתה.  לחיות  לארץ  יגיע  כנראה  והוא 
ישבנו אתה להרבה שיחות, והיא התחילה ללמוד 
ולהכיר יותר את היהדות עד שקיבלה החלטה ללכת 
ללמוד במדרשה בארץ. מובן מאליו שהיא הודיעה 
לבחור שהיא מנתקת אתו את הקשר. הפנינו אותה 
עוד  שם  למדו  זמן  באותו  בצפת,  'אלטה'  למכון 
כמה בנות שהתקרבו אצלנו וביקשנו מהן שיעזרו 

לה בהתאקלמות.

והחלטנו  בארץ,  לביקור  הילדים  עם  נסענו  בקיץ 
הגענו  שלנו'.  ה'בנות  את  לבקר  לצפת  לנסוע 
למדרשה והבנות יצאו והתרגשו לראות אותנו, ואז 
שמתי לב שהדס לא ביניהן. שאלתי "איפה הדס?" 
וכולן הרכינו את הראש ולא ענו. ביקשתי שיגידו לי 
מה קורה, ואז אחת אמרה לי עם דמעות בעיניים: 
ימים החבר  ועוד כמה  "הדס עזבה את המדרשה, 
אתה  ולגור  לארץ  להגיע  אמור  מאוסטרליה  שלה 
את  לשמוע  לנו  כאב  שמאוד  כמובן  בצפת".  כאן 
זה. צלצלנו להדס ששמחה מאוד לשמוע שאנחנו 

בצפת, וסיכמנו שאבוא לאסוף אותה.

אתה,  ולדבר  בשקט  לשבת  שנוכל  מקום  חיפשנו 
בין  זיתים',  'עין  שנקרא  מקום  לנו  הציע  ומישהו 
הילדים  לילדים,  משחקיה  יש  שם  למירון,  צפת 
מצפת,  נסענו  ולדבר.  לשבת  אנחנו  ונוכל  ישחקו 
הגענו עד מירון ולא ראיתי שום שלט 'עין זיתים'. 

חזרתי בחזרה, הגעתי שוב לצפת ושוב לא ראיתי 
לנסות שוב בפעם האחרונה,  את השלט. החלטנו 
ותוך כדי חיפוש אני רואה שלט 'לקבר רבי חוצפית 
שאלתי  שטח'.  ברכב  קילומטר   2  – המתורגמן 
את הילדים "אתם רוצים שנלך לקרוא כמה פרקי 
תהילים בקבר של צדיק גדול? אחד מעשרה הרוגי 
מלכות!". הילדים התלהבו, ולמרות שלא היה לי 
באמצע  שנמצא  לקבר  עד  לאט  נסעתי  שטח  רכב 

יער.

פנימה  נכנסנו  אתנו,  והדס  מהרכב  כולנו  ירדנו 
שאני  לילדים  אמרתי  כשיצאנו  ביחד.  והתפללנו 
"אמן".  יגידו  ושכולם  בקול  תפילה  להגיד  רוצה 
נסיון  איזה  יודע  עולם, אתה  "ריבונו של  אמרתי: 
גדול יש להדס כרגע, תעזור לה ותן לה את הכוחות 
את  סיימתי  הנכונות".  ההחלטות  את  להחליט 
התחילה  והדס  "אמן"  ענו  הילדים  כל  התפילה, 
ולא  נהיה מאוחר  לבכות. עלינו ביחד לרכב, כבר 
לביתה,  הדס  את  לקחנו  מדי.  יותר  לדבר  הספקנו 
"אני  לי:  ואמרה  אליי  פנתה  היא  ירדה  וכשהיא 
יבוא  שלא  באוסטרליה  לבחור  מצלצלת  עכשיו 
עם  ה' אתחתן  בעזרת  את הפרטים שלי.  ושימחק 

יהודי".

אותנו  שסובבו  משמיים,  אות  ממש  בזה  ראינו 
אתה  ביחד  להיות  שנוכל  כדי  הזה  למקום  דווקא 
לפני  ה',  ברוך  מיד.  נענתה  והתפילה  ולהתפלל, 
בעלה  עם  בתאילנד  לטייל  הגיעה  הדס  כשנתיים 

והילד שלה, משפחה יהודית למופת.

 הרב נחמיה וילהלם, 
בית חב"ד בנגקוק

איזה נסיון יש להדס

נסענו מצפת, הגענו עד מירון 
ולא ראיתי שום שלט 'עין 

זיתים'. חזרתי בחזרה, הגעתי 
שוב לצפת ושוב לא ראיתי את 

השלט. החלטנו לנסות שוב בפעם 
האחרונה

רוחמה בן יוסףאישית





הרב יונתן זקס

חופש ואמת
מדוע אמר משה לפרעה דבר שאינו אמת, או לפחות אינו כל האמת? הנה 

השיחה בינו לבין פרעה אחרי מכת ערוב:

ַויֹּאֶמר  ָאֶרץ.  ָבּ ֵלא־לֵֹהיֶכם  ִזְבחּו  ְלכּו,  ַויֹּאֶמר,  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ֹמֶשׁ ֶאל  ַפְרֹעה  ְקָרא  ַוִיּ
ח ֶאת  ח ַלה' ֱא־לֵֹהינּו. ֵהן ִנְזַבּ י ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ִנְזַבּ ן. ִכּ ה, לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵכּ ֹמֶשׁ
ר, ְוָזַבְחנּו  ְדָבּ ִמּ ת ָיִמים ֵנֵלְך ַבּ לֶֹשׁ ֶרְך ְשׁ ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם – ְולֹא ִיְסְקֻלנּו? ֶדּ

ר יֹאַמר ֵאֵלינּו. ֲאֶשׁ ַלה' ֱא־לֵֹהינּו ַכּ

לא רק פה, אלא לכל אורך הדרך, משה יוצר את הרושם שכל שהוא מבקש 
 – לאלוקים  ולזבוח  ימים  שלושה  בן  למסע  לצאת  רשות  הוא  עמו  בשביל 
לפני  הראשונה  בהופעתם  ואהרן  משה  הנה  מכן.  לאחר  לחזור  וכמשתמע, 

פרעה:

ָחה  ר ְוִנְזְבּ ְדָבּ ִמּ ת ָיִמים ַבּ לֶֹשׁ ֶרְך ְשׁ א ֶדּ ַויֹּאְמרּו, ֱא־לֵֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו. ֵנֲלָכה ָנּ
ֶבר אֹו ֶבָחֶרב. ֶדּ ֵענּו ַבּ ן ִיְפָגּ ַלה' ֱא־לֵֹהינּו, ֶפּ

הסוף  עד  יוצרים  ואהרן  הרושם שמשה  זה  וזבח.  ימים  אותם שלושה  שוב 
פרעה  בארמון  שוררים  מצרים  את  עוזבים  ישראל  בני  כאשר  אכן,  ממש. 

תדהמה ובלבול:

ְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם, ַויֹּאְמרּו:  ָהֵפְך ְלַבב ַפּ י ָבַרח ָהָעם. ַוֵיּ ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ִכּ ַגּ ַוֻיּ
ָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו? ְחנּו ֶאת ִיְשׂ ַלּ י ִשׁ ינּו ִכּ ַמה ֹזּאת ָעִשׂ

בשום שלב לא אמר משה לפרעה במפורש כי הוא מבקש שהעם ייצא ממצרים 
לצמיתות. הוא מדבר על מסע בן שלושה ימים. הוא מתווכח עם פרעה מי 
ייצא למסע הזה. האם רק הגברים? רק העם עצמו, בלי הבקר והצאן? משה 
מבקש שוב ושוב רשות לעבוד את ה' במקום שאיננו מצרים. אבל הוא אינו 

מדבר לא על חופש ולא על הארץ המובטחת. למה לא? מדוע הוא יוצר רושם 
כוזב ואינו מתקן אותו? מדוע אין הוא יכול לומר בגלוי למה הוא מתכוון? 

למשה  היה  אפשרי  שבלתי  אומר  שד"ל  הסברים.  שלל  מציעים  המפרשים 
לומר אמת לעריץ כפרעה. בעל 'הכתב והקבלה', רבי יעקב ֶמְקֶלְנּבּוְרג, אומר 
שמבחינה טכנית משה לא שיקר. הוא אכן התכוון שהעם יקבל רשות לצאת 
לזבוח לה', ולא אמר במפורש שבני ישראל לא ישובו. אברבנאל מסביר שה' 
פרעה  לבו של  להראות את שרירות  כדי  פעוטה  לבקש בקשה  אמר למשה 
לזבוח  מעמלם,  קלה  הפוגה  אפילו  לעבדיו  לתת  שמסרב  מי  עבדיו:  כלפי 
לאלוקיהם, הוא ודאי רודן אכזר. הרב אלחנן סמט, בן זמננו, מצטט בספרו 
פרשן אלמוני האומר שבמלחמה כמו במלחמה: פרעה היה אויבם של בני 

ישראל, ובמלחמה מותר להונות ולעתים אפילו הכרחי.

אלא שאם נסב מבטנו לאחור, אל חומש בראשית, נגלה שדפוס תקשורת זה 
ְגֹנב  "ַוִיּ כך:  לבן מתוארת  יעקב מעם  ופרעה. לכתו של  נולד אצל משה  לא 
י בֵֹרַח הּוא". לבן שהדביק אותו  יד לֹו ִכּ ִלי ִהִגּ י ַעל ְבּ ַיֲעֹקב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִמּ
ה  ֻביֹות ָחֶרב? ָלָמּ ְשׁ ֹנַתי ִכּ ַנֵהג ֶאת ְבּ ְגֹנב ֶאת ְלָבִבי ַוְתּ יָת ַוִתּ מחה באוזניו: "ֶמה ָעִשׂ

י?".   ְדָתּ ִלּ ְגֹנב ֹאִתי ְולֹא ִהַגּ אָת ִלְברַֹח ַוִתּ ַנְחֵבּ

יעקב נאלץ להסתפק במחצית־האמת גם בהמשך מסעו זה, כאשר עשו הציע 
ָקר ָעלֹות ָעָלי. ּוְדָפקּום  אן ְוַהָבּ ים ְוַהֹצּ י ַהְיָלִדים ַרִכּ לו שייסעו ביחד: "ֲאדִֹני יֵֹדַע ִכּ
י ְלֶרֶגל  אן. ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִטּ ל ַהֹצּ יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו ָכּ
ִעיָרה". אין כאן  ר ָאבֹא ֶאל ֲאדִֹני ֵשׂ ר ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד ֲאֶשׁ ָלאָכה ֲאֶשׁ ַהְמּ

שקר ממש, אבל זהו תירוץ דיפלומטי. 

ועוד: כשבני יעקב ניסו להציל את דינה משכם שאנס וחטף אותה, הם דיברו 
ִמְרָמה". הם ניאותו, כביכול, להזמנת אנשי שכם שיעקב  אל שכם ואביו "ְבּ

ובניו יגורו בקרבם, ורק ביקשו שתושבי שכם יימולו. 

שאברהם  המקרים  שלושת  להם:  שקדמו  שלושה  נוספים  אלו  שלושה  על 
עצמן  את  להציג  מנשותיהם  ביקשו  רעב,  בגלל  הארץ  את  שעזבו  ויצחק, 

כאחיותיהם, כדי שלא תיחטפנה לארמונו של השליט המקומי.

ששת האירועים הללו אינם יכולים להיות מקרים, או צירוף מקרים, בעלילה 
המקראית הגדולה. יש להם מכנה משותף: הם מתרחשים בחוץ לארץ, או 
במגע עם גויים בעלי שררה בארץ. במקומות ההם, בימים ההם, אמירת האמת 
בני  החופש.  או  החיים  לאובדן  לגרום  עלולה  הייתה  היא  מסוכנת.  הייתה 
ישראל היו אנשים נטולי כוח בעידן של כוח. הם היו משפחה קטנה, ולבסוף 
אומה קטנה, בעידן של אימפריות. כדי לשרוד הם נדרשו לטכס תחבולות. 
בדרך כלל הם לא שיקרו ממש, אלא יצרו רושם כוזב. לא כך יש לנהוג במצב 
אידיאלי. אבל זהו אילוץ של משפחה או עם שאינם ריבונים בארצם, שאין 
להם מרחב מוגן משלהם. בנסיבות בלתי־אפשריות צריך לפעמים לכזב כדי 

להתקיים. 

חותמו  היא  האמת  כאלה.  חיים  אדם  על  לכפות  ואסור  בשקר,  לחיות  רע 
של הקדוש ברוך הוא, והיא היסוד לאמון בין בני אדם. אבל בשעה שעמך 
מפגשו  להצלתו.  כשרים  האמצעים  כל  נרצחים,  היילודים  ובניו  משועבד 
ישראל, שנדרשו  בני  הראשון של משה עם פרעה כבר הרע את מצבם של 
מאותו יום לייצר אותה מכסת לבנים בתבן שמעתה יקוששו בעצמם; משה 

ידע שאיננו יכול להסתכן בהרעה נוספת.

שלטונית  מערכת  מוקיעה  היא  להפך:  מרמה.  כאן  מצדיקה  איננה  התורה 
שאמירת האמת בה היא סכנת חיים; תופעה הקיימת גם כיום בחברות רודניות 
וטוטליטריות רבות. היהדות – דת של ויכוח, של בירור ושל "מחלוקת לשם 
שמיים" – מעמידה את היושר האינטלקטואלי והמוסרי בראש סולם ערכיה: 
א  ר לֹא ָנׂשָ ִים ּוַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ ְמקֹום ָקְדׁשֹו? ְנִקי ַכּפַ "ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי ָיקּום ּבִ
ע ְלִמְרָמה". הנביא מלאכי מגדיר מי מדבר בשם ה': מי  ּבַ י ְולֹא ִנׁשְ ְוא ַנְפׁשִ ָ ַלּשׁ
ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך  לֹום  ׁשָ ּבְ ָפָתיו  ִבׂשְ ִנְמָצא  ְוַעְוָלה לֹא  ִפיהּו  ּבְ ש"ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה 
יב ֵמָעֹון". תפילת העמידה שלנו נחתמת בתחינה "אלוקיי, נצור  ים ֵהׁשִ י ְוַרּבִ ִאּתִ

לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה".

בששת הסיפורים הנזכרים בספר בראשית, ובשביעי שבספר שמות, מבקשת 
התורה להעמידנו על הקשר בין חופש לבין אמת. כאשר יש חופש, תיתכן 
אמת. באין חופש, כאשר חיים בצל האימה מפני בעלי הזרוע, האמת נעדרת. 
חברה שבניה נאלצים שלא להיות ישרים לגמרי כדי לשרוד או כדי ששעבודם 

לא יוחמר איננה החברה שה' רוצה שניצור.

פרשת וארא 

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

לוקחים אחריות
עוברים להרצליה

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

עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

כמו כן דרושים:
אברכים לבית המדרש

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

משפחות דוברות צרפתית

bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד

מלגה גבוהה למתאימים!

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | עורך: אהרוני ברנשטיין | קרוב אליך בפייסבוק!
 info@qarov.org | 052-4061065 :לפרסום, תגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה
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תנועת הבוגרים של בני עקיבא
שמחה להזמין אותך לסדרה של מפגשים

בנושא צמיחה, זוגיות
ועבודת ה’ בחיי היום-יום 

הלימוד מיועד לצעירים בני 18 עד 40 
מוצ“ש בשעה 20:30, בית הכנסת גבורת מרדכי,

הרצוג 32, גבעתיים 

דברי פתיחה מפי הרב מתניה ידיד
ניגונים בסיום השיעור

)מוזמנים להביא כלי נגינה(

כיבוד קל ושתיה חמה במקום. עלות השתתפות: 10 שקלים
קווי אוטובוס: 55 | 57 | 104. חניה גדולה חינם ברח‘ כורזין 5. 

לפרטים נוספים:    
02-5693142

המוצ“ש 

בני עקיבא
תנועת הבוגרים

החדש שלך

הרב מתניה ידיד

מוצ“ש יתרו
כ“ב שבט | 18.2

הרב יונה גודמן

מוצ“ש משפטים
כ“ט שבט | 25.2

סיון רהב-מאיר

מוצ“ש תרומה
ו‘ אדר | 4.3

מוצ“ש וארא
א‘ שבט | 28.1.17

מוצ“ש בא
ח‘ שבט | 4.2.17

מוצ“ש בשלח 
ט"ו שבט | 11.2.17

הרב ערן טמיר

השבת

תנועת הבוגרים

גבעתיים
הצעירים פורום 
י מ ו א ל  - י  ת ד ה

להשיג ב:

עם הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

www.dshir.co.il | 077-3220338
להזמנות סיטונאות ישיר: 050-4249300



שני אברכים מישיבת רמת גן רצו להפיץ יהדות, 
ולא דמיינו את עצמם מפריחים את מרכז העיר 

ועומדים בראש קהילה תוססת של חוזרים 
בתשובה, שבמרכזה ישיבה ומדרשה לבעלי 
ובעלות תשובה  << הרב יובל בר נתן, ראש 
ישיבת אש קודש, והרב אור חיים טאוב, רב 

הקהילה, פיתחו במרכז 'נהורא' ובישיבת 'אש 
קודש' נוסחת קסם שמשלבת עולמות מרובים, 

חוויית חיים תוססת עם עבודת ה' עמוקה
אביאל הלוי

 מה ששני בחורים
יכולים לעשות

'אש קודש' בלוח  המודעות של ישיבת 
ברמת גן, אין כמעט רמז לכך כי 
לבעלי  בישיבה  עומדות  רגלינו 
בצעדיהם  רק  שחלקם  תשובה 
הראשונים בדרך התורה. לוח השיעורים אומר בבירור: גמרא עיון בבוקר, 

בקיאות אחר הצהריים, הלכה וחסידות בשעות הערב.

רשימת הרבנים והר"מים של הישיבה תורמת גם היא להבנת ייחודו של 
שמלמד  מפלמחים(  קיבוצניק  )במקור,  ליטאי  חרדי  מרב  החל  המקום, 
גמרא, רב בוגר 'מרכז הרב' מרכז את תכנית העיון ומלמד תורת הרב קוק, 
רב נוסף חסיד ויז'ניץ שמלמד הלכה וגמרא. רב נוסף מלמד קבלה בשיטת 

אשלג, ועוד.

בין   – גן  ביאליק ברמת  רחוב  לבו של  בלב  בלתי מוסבר,  באופן כמעט 
מתחם הבורסה והקניון הגדול - צומחת בשנים האחרונות קהילה ייחודית 
של בעלי תשובה, כאלו שבהעדר גרעין תורני באזור מגוריהם – הקימו 

דגם ייחודי של אחד כזה לעצמם.

חמישים  כמעט  סופרים  'נהורא'  בקהילת  פעילות,  שנות  עשר  אחרי 
באופן  התשובה.  בתהליך  ואחרים  כאלה  ושלבים  בהרכבים  משפחות, 
חסר תקדים, רובם נשארו לגור ולעבוד בדיוק באותו מקום שבו היו לפני 
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כדי  זמן מהמרוץ,  גם החליטו לקחת פסק  תחילת ההתקרבות, אבל 
להעמיק בלימוד תורה.

בשונה מגרעינים תורניים אחרים שפועלים בערי גוש דן, המורכבים 
קירוב  פעילות  ומעבירים  דתיות שהגיעו מבחוץ,  בעיקר ממשפחות 
לימוד  תכניות   - הקירוב  פעולות  כל  שכאן  הרי  שונות,  במסגרות 
 - קהילתית  ועבודה  הפצות  דוכני  חינוכית,  פעילות  לסטודנטים, 
מרכז  המהווה  תשובה,  בעלי  של  פעיל  מדרש  בית  סביב  סובבות 

קהילתי חם ותוסס של תורה לאורך כל השבוע.

ליבת הכור התוסס נעוצה בבית המדרש 'אש קודש', שנקרא על שמו 
וחסידות  בכלל  החסידות  "תורת  הי"ד.  לייבוביץ  אלעזר  שמאי  של 
חב"ד בפרט ותורת הרב קוק היא הזורמת בעורקינו. מעבר לשילוב 
ביניהן, אנחנו משתדלים ליצור מגוון רחב שבעלי תשובה זקוקים לו 
– גיוון שמאפשר להם להתחבר לכל סגנון ולטעום מכל המקורות", 
אומר ראש הישיבה, הרב יובל בר נתן )41(, יליד אנטוורפן שבבלגיה 
שעלה ארצה לפני כשני עשורים. "כשיש בית מדרש שמהווה לב חי 
ופועם לאורך כל השבוע, ממילא אנשים מתקדמים יותר מהר, והגיוון 

מסייע לחמם את כל סוגי המעגלים שסביב בית המדרש".

כבר בהיותו תלמיד בישיבת בית אל, הוא חיפש היכן אפשר לעסוק 
באותם  שהוקמה  הראשונה  הישיבה  והפצות.  קירוב  של  בפעילות 

ימים בגוש דן, ישיבת ההסדר ברמת גן, הייתה היעד הטבעי.

"הרב יהושע תקע יתד של תורה בגוש דן ושם בישיבה דגש על פיתוח 
טאוב  הרב  הדתי  הציבור  בתוך  מהפך  שחולל  דבר  ה',  עבודת  ענין 
ואני, שהגענו כתלמידים לישיבה בשנותיה הראשונות קצת אשמים 
בכך שפיתחנו את ענין הקירוב "הוא מחייך" ובהמשך ברכתו של הרב 

יהושע החלטנו ללכת למרכז העיר שהיה ממש שממה רוחנית"

הרבים  הכנסת  לבתי  הוא מתכוון  רוחנית,  על שממה  כשהוא מדבר 
שגן  העובדה  על  או  מתפללים,  מחוסר  בריח  על  מכבר  זה  שנסגרו 

הילדים הדתי האחרון, חדל לפעול שנים רבות קודם לכן.

קהילה חסידית אותנטית בקצב משלה
מרכז  כגון  נקודתית  במסגרת  רק  לפעול  לא  החליטו  נתן  ובר  טאוב 
לשיעורי ערב או דוכני תפילין, אלא להקים בית מדרש שיהיה פעיל 
לאורך כל השבוע. "היה לנו כבר מעגל של כמה עשרות חבר'ה בעלי 
תשובה שהכירו אותנו מהפעילות בשנים שעברו, ולכן היעד היה די 
'חשוב  בבחינת  היינו  באוויר.  מאוד  היו  וה'מה'  ה'איך'  אבל  ברור, 
מעט ועשה הרבה', בעירייה אמרו לנו שייתנו לנו בית כנסת לפעילות, 
ורק אחרי ששנינו קנינו דירות והתחלנו כבר לעבוד על הקמת המרכז, 

הודיעו לנו שבית הכנסת המדובר ירד מהפרק".

באין בית כנסת, שכרו השניים קומת מסחר מתחת לבית של משפחת בר 
נתן, אבל השכנים שפחות התחברו לתכונה מסביב לשעון והתלוננו, 
ברוך  מהקדוש  פנים  הארת  לנו  "הייתה  החוזה.  הארכת  לאי  גרמו 

באופן  כי  הוא, 
בלתי צפוי קיבלנו 
גדול  כנסת  בית 
מזה  שניים  פי 
עליו  שדובר 
במיקום  קודם, 
מרכזי  יותר  הרבה 
רחוב  על  ממש   –

ביאליק".

ואילך,  מכאן 
הכל התחיל להתקדם בקצב לא מוסבר. "מהר מאוד הבנו שנכנסנו 
קטנה  לא  ישיבה  עם  כבר  היינו  שנה  תוך  כי  גדולה,  נעליים  למידת 
וכמעט עשרים משפחות, ובשנה השנייה היו כבר שלושים משפחות 
ממה  מהר  יותר  הרבה  פתאום,  גן.  ולעוד  ולמעון  לגן  דרישה  עם 
שחשבת, אתה מנהל ישיבה עם כל הסדרים, ומוצא את עצמך עובד 
מול עירייה עם כל הצרכים הקהילתיים. אתה מתקדם בצורה של 'לך 
לך' – ופתאום באמצע הקדוש ברוך הוא אומר לך: "התהלך לפניי", 
תרוץ קדימה ותלמד תוך כדי תנועה. היום אני כבר אומר לאחרים לא 
התכניות,  לפי  לא מסתדרת  כי המציאות  תכנית שנה מראש,  לבנות 

אלא לקבוע יעד ולהתחיל להתקדם".

עם הרחבת המעגלים הפך הרב אור טאוב לרב הקהילה, והוא משמש 
גם כאחראי על מחלקת הנישואין והמקוואות ברבנות רמת גן – עובדה 

שמוסיפה עוד כר נרחב לפעילות של קירוב והפצת יהדות.

יעקב  הרב  העיר,  רב  של  לשכתו  מול  ממש  שממוקמת  הישיבה 
הקמתה.  מאז  סטרית  דו  ואהבה  חם  בקשר  עמו  מחזיקה  אריאל, 
"אנחנו מתייעצים אתו המון לא רק בהלכה, אלא גם בהרבה שאלות 
שעומדות לפתחנו כקהילה, וכקהילה של בעלי תשובה", אומר הרב 
יובל. "זו עובדה לא כל כך ידועה, אבל הרב אריאל עוסק בקירוב כבר 
המון שנים – מאז שעזב את ישיבת מרכז הרב. הוא עדיין לא מפסיק 
להתפעל מכך שפתאום מרכז העיר פורח ועשיר מבחינה יהודית, שיש 

גני ילדים דתיים עמוסים אחרי עשרות שנים ללא אחד כזה".

של  רבה  דודקביץ',  דוד  הרב  ידי  על  הישיבה  מלווה  הקמתה,  מאז 
יצהר ויליד רמת גן בעצמו, שזוכר אף הוא היטב את גוויעתו הרוחנית 
של האזור ואת תחייתו המחודשת. "לדעתי אין בכל הציבור של קו 
התפר בין החרדי לדתי, קהילה של בעלי תשובה שמצד אחד נאמנים 
כל כך למקורות ולשורשים, לא רק הלכתית אלא גם תרבותית – עם 
בקיאות תורנית וחסידות עסיסית - ומצד שני לא מתכחשים בכהוא־זה 
לתהליכים ולמקום האישי של כל אחד מהם", אומר הרב דודקביץ'. 
"וכל זה גם בנחת ובענווה גדולה כלפי הסביבה, ובהארת פנים גדולה. 
חום  המון  עם  אותנטית,  קהילה חסידית  להיות  נהורא בעצם הפכה 

והמון צניעות כאחד".

צילום: שוקי לרר



אביתר בנאי על אופניים
חלק מהדמויות בקהילה הם שמות מוכרים בעולם התקשורת והאמנות 
הישראלית – אם זה ערן ואילנית לנסקי, שחקנים לשעבר ב'הבימה', 
וזוג נוסף שהיו מפיקים בערוצי הטלוויזיה הגדולים. תלמיד ותיק אחר 
מימיה הראשונים של הישיבה, היה אביתר בנאי, אז בעל תשובה טרי 
אופניו  על  הגיע  וממנה  ברק,  בבני  ליטאית  בישיבה  יום  חצי  שלמד 
מגיע בכל  הוא  לירושלים,  גם לאחר שעבר  כיום,  בכל אחר צהריים. 
ישרים  במסילת  שיעור  להעביר  כדי  הפעם   – לישיבה  ראשון  יום 
לקבוצת סטודנטים לא דתיים שמשתלבים בכל שבוע בלימוד ישיבתי 
הכולל גמרא, הלכה, מוסר וחסידות. הסטודנטים, אגב, משלמים כדי 
רוויות  ושבתות  טיולים  גם  בתכנית שכוללת  ולהשתלב  ללמוד  לבוא 

אידישקייט.

הקונספט של תלמיד שהופך למלמד, לא נכון רק לאביתר בנאי, אלא 
מהווה חלק מתפיסת העולם של המקום. "אנחנו מאוד דוחפים לכך 
להשפיע  יתחילו  שגם  אלא  תשובה,  כבעלי  יספגו  רק  לא  שאנשים 
ברגע שהם בשלים לכך. אם יש תלמיד שכבר עבר שנתיים בישיבה, 
הוא יתחיל לעמוד בדוכנים להנחת תפילין או ישתלב כמלמד בתכנית 

הבסיסית לסטודנטים".

רבות  מתמודדות  התשובה,  בעלי  של  הוותיקות  מהקהילות  מעט  לא 
עם אתגרים ייחודיים ואופייניים – אם בשל האופי הסוער של תהליך 
התשובה, בעיות הדור השני, או אף בהקשרים אחרים במיוחד שעלו 

לכותרות בשנים האחרונות.

"האתגרים האלו הם נושא משמעותי לכתבה שלמה", אומר הרב יובל 
כשהוא נשאל באיזה אופן הם מתמודדים עם הקשיים הללו. "אנחנו 
כדי  והן  כדי ללמוד מהן,  הן  מסתכלים המון על הקהילות שסביבנו, 
ללמוד מטעויות שהן עשו. ברוך ה' גדל דור של בעלי תשובה שהם 
מגיעים לעולם התשובה יותר בשלים מפעם אבל הרבה יותר רגועים, 
לא  כלים. הכל מאוד בקדושה, אבל  יותר  עם הרבה  אורות, אבל  יש 

נכנסים ל'נערווים' )עצבים( – הכל בנחת ולא בקיצוניות".

בשיחה עם הרב דודקביץ', הוא מדגיש את מקומם של ראשי הקהילה, 
שכבר זכתה לביקורים מיוחדים מגדולי הרבנים בציונות הדתית, כמוכן 
החסידי.  בציבור  ומשפיעים  רבנים  עם  קבוע  בקשר  נמצאת  הישיבה 
"הבקיאות של הרב יובל והרב אור בכל מה שקורה סביבם ניכרת מאוד. 
בתנועות התשובה.  לכל מה שקורה  דופן  יוצאת  בצורה  הם קשובים 
הגיוון האישי, האישיות המכילה שלהם והעובדה שהם יודעים לקבל 
מגוונים,  ופתרונות  מזור  למצוא  מאפשרת  העולמות  לכל  ולהשתייך 

ולא רק דוגמטיים".

הדוגמה אולי הכי בולטת ליכולת ההקשבה הזו, היא הכינוס המיוחד 
של  ההולדת  יום  תאריך   – האחרון  אלול  בי"ח  נהורא  אנשי  שקיימו 
הישיבה.  של  ההולדת  יום  גם  שהוא  התניא,  ובעל  טוב  שם  הבעל 
בדרך כלל נערכת ביום זה התוועדות אינטימית בבית המדרש לחברי 
הקהילה, אולם השנה, ביוזמת הרב עמיחי איל, שודרג המעמד לכנס 

שאליו הוזמנו כל העוסקים בתשובה בדורנו – מתוך רצון לאחד כוחות. 
"הרעיון היה שבעלי התשובה צריכים להתאחד, אבל גם יכולים מטיבם 
לשמש כגורם מאחד בין הציבורים השונים", מספר הרב יובל לסיום. 
"זה היה מאוד קשה, אבל בסופו של דבר התכנסו יחד הרב שיינברגר, 
הרב מרדכי אויערבך, הרב שמואל אליהו, הרב שבתאי סלבטיצקי, הרב 
דודקביץ ועוד. רק לראות את השמות על מודעה אחת, גרם לאנשים 
לחוש שיש פה אחדות מיוחדת שמעולם לא חווינו. הגיעו מאות אנשים 
מכל הגוונים של עולם התשובה, שיצאו בתחושה מאוד חזקה שהגענו 
ליעד. אני מאמין שזה רק הכנס הראשון, ובפעמים הבאות נצעד עוד 

כמה צעדים קדימה".



אהבה במקום סיגופים
עיקר  מהו  טוב:  שם  לבעל  שאלו 
ואבותינו  יודעים  אנו  שהלא  העבודה? 
אנשי  היו  קדמונים  שבימים  לנו  סיפרו 
ואתם  לשבת,  משבת  מתענים  מעשה 
שכל  הזה, שאמרתם  הדבר  את  בטלתם 
אדם שהוא מתענה עתיד ליתן את הדין 
כן  נפשו, על  שנקרא חוטא, שמענה את 
הגידו נא לנו מהו עיקר העבודה. והשיב 
הזה  לעולם  באתי  אני  הבעש"ט:  להם 
והוא שיראה האדם  דרך אחר,  להראות 
להמשיך על עצמו שלושה דברים הללו, 
ישראל  ואהבת  יתברך  ה'  אהבת  היינו 
לעשות  צריך  ואין  התורה,  ואהבת 

סיגופים.
בוצינא דנהורא יח, ד

חידושו של הבעש"ט צריך הסבר: לכאורה חיזוק אהבה וסיגופים אלו 
במקום  תבוא  ייתכן שהאהבה  כיצד  מזה.  זה  מאוד  שונים  דברים  שני 
הסיגופים ותפעל את אותה הפעולה שהם פועלים, עד שלא יהיה בהם 

צורך?

נמוכים,  רצונות  יש  לגוף  ונשמה.  גוף  הפכים:  משני  מורכב  האדם 
ואילו לנשמה רצונות גבוהים ונעלים. הנשמה היא גילוי נקי וטהור של 
לעשות  הוא  רצונה  וכל  יתברך  לה'  קשורה  היא  האדם,  בתוך  ה'  אור 
רצונו, להידבק בו ולהתבטל אליו. בין הגוף והנשמה מתקיים מאבק על 
השליטה באדם, כאשר המצב הרצוי והטוב הוא שהנשמה תנצח ותנהיג, 
מחשיך  הוא  שולט  כשהגוף  הנהגתה.  את  ויקבל  אליה  יתבטל  והגוף 
את אור הנשמה, ואת זה באים הסיגופים לתקן. הסיגופים מזככים את 
הגוף על ידי השפלתו ושבירתו, ובכך מסירים את המסכים מעל הנשמה 

ומאפשרים לה להוביל ולהאיר ללא הפרעה.

בדומה לסיגופים, גם אהבה לה' ולתורתו ולעמו גורמת לנשמה להאיר 
בלי הפרעה. כיצד? במקום להחליש את הגוף, אפשר לחזק את הנשמה.

כשאדם אוהב את חברו, הוא מקבל הרבה כוח מהמפגש אתו ומהגילוי 
כור  אוהבת.  שהיא  דברים  יש  שלנו  לנשמה  גם  אליו.  האהבה  של 
מחצבתה של הנשמה הוא הקדוש ברוך הוא. אליו היא נמשכת, כוספת 
לכן הנשמה  הם,  וישראל חד  אורייתא  הוא,  בריך  קודשא  ומתגעגעת. 
האהבות  את  מטפח  כשאדם  ולישראל.  לתורה  אף  ומתגעגעת  אוהבת 

הללו – הוא מגדיל את כוח הנשמה וגורם לה להאיר.

בחשכת הגלות היה צורך לעבוד דווקא בדרך המרה של הסיגופים. עם 
 – אחר"  דרך  "להראות  לעולם  הבעש"ט  בא  הגאולה  אור  התנוצצות 
דרך של אהבה. דרך הסיגופים מחזקת את הנשמה רק בעקיפין על ידי 
החלשת הגוף; האהבה עובדת ישירות על הנשמה, בדרך שמחה ונעימה 

שמרבה אור ומתיקות בעולם.

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...
הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים

הדסה סאסי

ַוֲאֵהְבָך
לפני כמה שנים הייתי שליחה בקהילה היהודית בלונדון, העיר עם 
תאי הטלפון הצבועים אדום שהשעון הגדול שניצב גבוה במרכזה 
איים עלי בכל רגע שאני עלולה לאחר. יש משהו מרגש וחדש בלגור 
בעיר סואנת עם גנים מרהיבים, ועם כל זה, כמעט בדרך קבע, ביקש 
עומק העומקים של הנפש את הבית, את ההורים ואת ארץ ישראל, 
ואף רגע המולה או שקט מופתי שבעיר הזו לא הצליחו למחוק את 

רחש הגעגוע הזה.

רגעים,  כמה  למשך  שבוע,  בכל 
הגעגוע  קסם,  במטה  כמו  כמעט 
קודש,  שבת  מוצאי  בכל  השתתק. 
המשפחה  בני  כל  מתאספים  היו 
בביתם,  הטלפון  סביב  שלי 
מניחים ידיים זה על ראשו של זה 
סאסי  החכם  סבי,  מפי  ומתברכים 
ָהֱאלֹקים״  ְלָך  ן  ״ְוִיּתֶ בברכת  זצ״ל, 
השבת.  במוצאי  לברך  נהוג  אותה 
להבין  הצלחתי  לא  פעם  אף 
טלפון  מכשירי  מספיק  היו  איך 
אמת  בזמן  אותה  להעביר  בכדי 
בין  אבל  והנכדים,  הילדים  לכל 
או  בהרצליה,  בחיפה,  הייתי  אם 

בלונדון, הטלפון היה מצלצל כדי שאזכה לשמוע את קולו המתנגן 
מילים  שלל  עלי  ממטיר  ָך",  ְוִהְרּבֶ ּוֵבַרְכָך  "ַוֲאֵהְבָך  קורא  סבא  של 

טובות ואת כל ברכות הבורא הטוב.

בשמונה השנים שעברו מאז פטירת סבי מצאתי את עצמי מתגעגעת 
להרבה מההנהגות שלו, אבל לרגע הזה, שבו סבא בירך ואני חשתי 
את ידו הארוכה של א־לוקים נוכחת כל כך, ניצבת על ראשי מלטפת 

ומנחמת, אני מוצאת את עצמי מתגעגעת יותר מכל.

•

השבוע האחרון שעבר עליי היה לא פשוט בהרבה מובנים, שעות 
ארוכות בעבודה נתנו בי את אותותיהן, מכשירי חשמל ברחבי הבית 
נרצה  שאם  שלי,  הפלאפון  גם  ביניהם  זה,  אחר  בזה  חיים  שבקו 
מסובכים  מעט  בלעדיו  והחיים  שני  עור  מעין  הפך  נרצה,  לא  או 
להתבהר  שסרבו  החורף  ערפילי  נוספו  הזו  כשלבלילה  מהרגיל. 
רוחי, קיבלתי מתכון מושלם  ולשלוח אליי קרני שמש לעודד את 
לרפיון ידיים, לתחושה שמשהו קורה לי מבלי שתהיה לי היכולת 
עברו  הכיוונים, השעות  מכל  עליי  דחק  לחץ  מכבש  אותו.  לעצור 
כשהמנוחה  מדי  מהר  או  מנוחה,  מעט  צריכה  כשהייתי  מדי  לאט 
הזה  המוזר  השלג  כדור  על  והתפללתי  סופסוף.  הגיעה  המיוחלת 
שצצה  לפני  אחת  בתקלה  לטפל  ההזדמנות  לי  שתינתן  שייעצר, 
ומתגלגל, מותיר אותי בתחושה  נוספת, אבל הוא בשלו, מתגלגל 
ומערער  שלרגליי  הבטוחה  הקרקע  את  אחריו  סוחף  לבד,  שאני 

אותה שוב ושוב.

•

וכשלא נותרו בי עוד מילים להתפלל אל מול המציאות הלא מוכרת, 
והגעגוע אל קרבת הבורא היה גדול מתמיד, פניתי אל הספרים שלי, 
אי  בתוך  הלימוד  סדר  את  משחררת  הצדיקים,  עזרת  את  מבקשת 
הסדר שהיה השבוע שלי, פתחתי באקראי בשיחות הר״ן לרבי נחמן 

מברסלב:

בעצמו,  אמונה  לו  שיהיה  צריך  שהאדם  מדבריו  המובא  ״והכלל 
שגם הוא חביב בעיני השם יתברך,

בעיניו  וחשוב  גדול  הוא  גם  יתברך,  ה׳  של  טובתו  גדולת  לפי  כי 
יתברך״.

השבוע הזה כל כך ערער אותי, שלח לי בכל רגע תזכורות לכמה 
אני 'לא' - לא טובה מספיק, לא מאמינה מספיק, בלתי נראית שם 
במרומים. ופתאום אחרי שבוע מרפה ידיים, ממש כמו אותה ברכה 
חיקי המילים האלו,  נחתו אל  מונחת,  הייתי  אותי באשר  שמצאה 
וייאוש, מפיחות רוח חדשה בנפש  מניסות כל תחושה של עיזבון 
יגעה ועייפה, מזכירות במתיקות שהבורא בטובו הגדול נוכח בחיי, 

רואה אותי, וגם אני, על כל חולשותיי, חביבה בעיניו יתברך.

moransasi@gmail.com

חכם סאסי זצ"ל



ההתקשרות  הוא  היסודות,  יסוד  שיאמרו  ויש  בחסידות,  עיקרי  יסוד 
לצדיק, לרבי, שדמותו תופסת מקום מרכזי בכל עבודת ה' של החסיד. 
ספר יצירה מלמד על אות מיוחדת לכל חודש. האות של שבט היא צ 

ולכן מתאים להתבונן ולהתעצם בו עם ההתקשרות לצדיק. 

אותנו  שילוו  זיע"א  הגדולים  הצדיקים  הילולות  למקבץ  לב  שימו 
בשבוע הקרוב: ב־ב' שבט רבי זושא מאניפולי; ב־ד' שבט רבי משה־
לייב מסאסוב )ובדורנו גם רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי(; ב־ה' 
החודש  )ובהמשך  מלעלוב  דוד  רבי  שבט  וב־ז'  אמת;  השפת  שבט 
רבי  מאלכסנדר,  הראשון  הרבי  מלעכוויטש,  מרדכי  רבי  הרש"ש,  גם 
חודש  האחרון,  בדור  בחב"ד,  ועוד(.  מקוצק  הרבי  מקוזמיר,  יחזקאל 
הרבי  הסתלק  בו  שב־י'  משום  לצדיק,  ההתקשרות  חודש  הוא  שבט 
צדיקים  רק  ולא  נשיאותו.  את  התחיל  והרבי  הריי"צ,  הרבי  הקודם, 
בחדש שבט  הסתלקות  מחב"ד  רבניות   )!( ארבע   – צדיקות  גם  אלא 
– הרבנית רבקה )י' שבט(, הרבנית שטערנא־שרה )י"ג שבט(, הרבנית 

חיה־מושקא )כ"ב שבט( והרבנית מנוחה־רחל )כ"ד שבט(.

מה פירושה של התקשרות לצדיק, מדוע היא נחוצה, ואיך עושים אותה 
נכון?

התורה המאירה ופירותיה המתוקים
התנגדות  שעוררו  מהנקודות  היתה  הצדיק  שהדגשת  הוא  סוד  לא 
בלימוד  לאדם  די  כי  טענו  הלא־חסידי  התורה  עולם  אנשי  לחסידות. 
צורך  ואין  עצמו,  בכחות  ולהבין  להתייגע  יכול  אחד  כל  בו  תורה, 
בצדיק. אפילו היום, יש המתקרבים בהתלהבות לתורת החסידות, אך 
עדיין חשים אי נוחות וחשש ממושג ההתקשרות לצדיק: מדוע שאבטל 
את אישיותי היחודית בפני אישיות אחרת? למה לרדת מהאין־סוף של 
של  מטיבה,  מוגבלת  קונקרטית,  אנושית  לדמות  המופשטת  התורה 
צדיק? מה הטעם בהגבלה ובצמצום שיש בהתקשרות לצדיק מסוים? 

ובכלל, איך מזהים צדיק?

אך  מובן,  ה'  בעבודת  מרכזית  לכה  ודם  בשר  דמות  מהפיכת  החשש 
צריך לזכור שהתורה נתנה דווקא לאדם בשר ודם. ההולך בדרך התורה 
זקוק להשראת והדרכת צדיק שגם הוא, בסופו של דבר, בשר ודם. כשם 
שעל הבריאה הראשונה, האור, נאמר "וירא אלקים את האור כי טוב", 
)ורמז מכוון  יאכלו"  כי פרי מעלליהם  כי טוב  נאמר "אמרו צדיק  כך 
כי פעמים  טוב" שוה  כי  "צדיק  ועוד  טוב"  כי  "האור  ביניהם:  לקשר 
לפירות־מעשים  הגעה  אך  אור",  "תורה  הוא  טוב"  כי  "האור  טוב!(. 
לפירות  הפשוט  האור  את  ההופך  טוב"  כי  ב"צדיק  תלויה  מתוקים 
ומעשים  תשובה  חכמה  "תכלית  משני־מציאות,  ומעללים  מתוקים 
טובים". אור התורה לכשעצמו בעיקר מבדיל בין הטוב והרע במציאות 
ומלמד להתנהל בהם לפי שורת הדין, אך הצדיק פועל במגמת המתקה 
– "לפנים משורת הדין" – ומתעקש לגלות את הטוב האלוקי הטמון 
בכל ולהפוך גם את הרע לטוב )כמובן, "לא עם הארץ חסיד" וההמתקה 

באה לאחר הבדלת ותוך גילוי האור הגנוז בתוכה, "כי מתוק האור"(.

במעבר מאור התורה לפירות המתוקים יש צמצום והגשמה וגם חיכוך 
עם מציאות חשוכה, אך זו התכלית והיא זוקקת צדיק שממחיש בעצמו 
אליו.  להצטרף  וכח  חשק  דרך,  לאחרים  ונותן  המציאות  המתקת  את 
ואכן, הפסוק עובר מלשון יחיד, "צדיק כי טוב", ללשון רבים, "כי פרי 

מעלליהם יאכלו". 

הבחירה איך לקבל מהצדיק
מהותי  לצדיק  הקשר  כי  התניא  ספר  בתחלת  מסביר  הזקן  אדמו"ר 
ועצמי, מעבר להדרכה ודוגמה אישית לעבודת ה'. כדי להסביר שהנפש 
האלוקית היא "חלק אלוק ממעל ממש" הוא מדמה את עם ישראל לבן 
שכל־כולו, מראשו ועד קצות ציפורניו, נמשך ממוח אביו מולידו. גם 
אחר הלידה קשורים האברים למוח שבראשו של הבן, וכך כל נשמות 
ישראל קשורות לאותם "ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחינת 

ראש ומוח לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ".

עולה שהקשר לצדיק מוטבע ומובנה – כשם שהמוח חש את חיות אברי 
הגוף ומנהיגם כך הצדיק חושף את המקור האלוקי של כל נשמה ומנהיג 
אותה. לכן, אומר אדמו"ר הזקן, "יניקת וחיות נפש רוח ונשמה של עמי 
הארץ הוא מנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל 
שבדורם" ומובן מדוע על ידי הדבקות בתלמידי החכמים, צדיקי האמת, 
נדבקים בה'. הדבר כה מוטבע עד שגם "הפושעים ומורדים בתלמידי 
חכמים", שאינם חפצים בקשר לצדיק ומתנגדים אליו, "יניקת נפש רוח 
ונשמה שלהם מבחינת אחוריים של נפש רוח ונשמת תלמידי חכמים". 

כלומר, כל אחד קשור לצדיקים שהם ראשי בני ישראל )ראשי תיבות 
בדרך  או  פנים  בדרך  חיות  מהם  לקבל  האם  רק  היא  והבחירה  רבי(, 
ובמאור  ברצון  היא  פנים  בדרך  שנתינה  הוא  הפשוט  הפירוש  אחור. 
פנים ואילו נתינה בדרך אחור היא באי־רצון ומתוך הכרח, "כמאן דשדי 

בתר כתפוי לשונאו". 

צדיק עם פנים
ואילו בפנים  נוסף: מצד האחור כולם שוים והכל שוה ואטום  הבדל 
מובחנים פרטי הפרטים המרכיבים את תווי הקלסתר היחודי לכל אדם. 
התקשרות רצונית לצדיק מבחינה באופיו המיוחד, המצטייר מתורותיו, 
הצדיק־הנשיא  אודותיו.  והסיפורים  המיוחדות  פעולותיו  ניגוניו, 
הטובות,  במדותיו  בתורה,  בגאונותו  נפשו,  במסירות  להתאפיין  יכול 
בצדקותו, ברוח קודשו, בהיותו מלומד בנסים ועוד ועוד. דווקא על רקע 
הקשר האישי העמוק לרבי אחד ויחיד ניתן להיות גם "אוהב צדיקים" 
ולשאוב השראה מהפן המיוחד המודגש ומובלט אצל צדיקים אחרים.

גם ההתקשרות עצמה היא רבת־אנפין: מהרבי מקבלים "דעת תורה", 
את החידושים והדגשים בתורה לדור זה; אליו פונים כעמוד התפלה 
בעת צורך בישועה; הוא מכוון את האדם לשליחותו המיוחדת בחיים 
את  לחסידיו  וממחיש  במקומו(  חיל  כל  המעמיד  המערכה  )כמצביא 
דמויות  שוללים  לא  אלה  )וכל  שבדור  המשיח  ישראל,  מנהיג  דמות 
נוספות בחיי החסיד – משפיע המדריך אותו בעבודת האישית־הפנימית 
בתיקון מידותיו ובמימוש השליחות; יהודים־טובים המשמשים עבורו 
מגדל־אור ומטעימים לו חיים יהודיים אמתיים; וגיבורים המשמשים 

דוגמה מעוררת השראה להתמודדויות שמזמנים החיים(.

דבק־ההתקשרות הוא אהבה. ככל שמתמסרים ברצון ובחשק מבחינים 
בפרטים ובגוונים באישיות הצדיק־האהוב ומקבלים מהם חיות והדרכה 
מפורטות המתאימות לכל תחומי ומצבי החיים – "ראה פניו  מאירים".

האומץ של אמונת צדיקים
היחס הנכון לצדיק הוא בבחינת פנים אל פנים – כשם שמקבלים מהפנים 
המאירות ורבות הגוונים של הצדיק כך ההתקשרות חושפת ומאירה את 
הפנים היחודיות של החסיד. במובן הזה, ההתקשרות לצדיק אינה בטול 
זו הדרך למציאת השליחות   – האישיות הפרטית אלא ההיפך הגמור 
האישית וקבלת הכוחות לממש את מלוא הפוטנציאל האישי־היחודי, 
ממש כשם שהמח מחזק את התכונות והתפקוד היחודיים לכל איבר 

בגוף )ואינו הופך את כל אברי הגוף לאחידים(.

הכוונה  בפשט,  צדיקים.  אמונת  על  מבוססת  לצדיק  ההתקשרות 
דרך  גם  דרך התורה אלא  רק  לא  ה' מתגלה בעולם  לאמונה שבאמת 
נשמות הצדיקים. בעומק יותר, אמונת צדיקים, לשון רבים, כוללת את 
בתוכו  הצדיק הטמונה  ובנקודת  אליו האדם מתקשר  בצדיק  האמונה 
והחסידות(.  הקבלה  בלשון  תחתון"  ו"צדיק  עליון"  )"צדיק  פנימה 
הצדיק מגלה ומהדהד את נקודת הצדיק שבאדם עצמו – אם יש צדיק 
בעולם אפשר להאמין גם בטוב שבנשמתי, "חלק אלוק ממעל ממש" 
ו'ללכת עליו'. אמונת צדיקים נותנת ֹאמץ אמיתי לממש את כל הטוב 
יהמו  ועלינו  ועל החסידים...  כי "על הצדיקים  הגנוז באדם, להרגיש 
נא רחמיך... ושים חלקנו עמהם" עד לגילוי של "ועמך ֻכלם צדיקים 

לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר".

איך אתה עם הצדיק?
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המידע באינטרנט נגיש אך לא תמיד מדוייק - לשם כך אנחנו כאן
צוות מקצועי עם גישה למידע מקצועי
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רקע כללי של המחלה
טיפולים מתאימים למחלה

מידע על תרופות ותופעות לוואי
טיפולים אלטרנטיביים

טיפולים חדשניים



הרב חיים שלום דייטש 

כללי  את  לשבור  והחליט  קודש'  שבת  ה'לכבוד  סיסמאות  את  אהב  לא  קוצק  חסיד 
המשחק < ה'חידושי הרי"מ' שילם מחיר נורא עבור נסיעותיו לרבי בונם מפשיסחא, אבל 
אמר שבשביל האמת צריך לשלם < בתרבות של היום, כמו ברוסיה של פעם, טענה של 

אמת אבסולוטית 'לא באה בטוב' לאנשים < < לא הכל יחסי

היה  אסור  הסובייטים,  שלטון  תחת  המועצות,  בברית 
הם  לקומוניסטים:  הפריעו  שלא  דברים  היו  זאת,  ועם  דת.  חיי  לקיים 
הרשו ליהודים להוציא לאור עיתון ביידיש ולשיר שירים ביידיש. הבן שלי 
תחת  גדלו  עובד  הוא  שאתם  המקום  מיהודי  ורבים  ברוסיה,  שליח  הוא 
להם  לגרום  הציבור,  את  לעורר  רוצים  שאם  סיפר  הוא  קומוניסטי.  שלטון 
להשתפך מרוב 'יידישקייט', מביאים להם הופעה ביידיש. אין עין שנשארת 
יבשה, כולם מתעוררים. מדוע? כי זה לא נשכח מהם אפילו תחת הסובייטים. 
פולקלור יהודי לא הפריע לאף אחד, "אתה מתמוגג משירי הווי יהודי? אין 
בעיה". אבל לגבי תורה ומצוות, היחס שלהם היה איום ונורא. הם ידעו שהווי 

לא יכול לנצח, אבל התורה יכולה לנצח אותם.

בנוגע  דבר  שום  ממש  ידע  שלא  מבוגר,  אדם  לי  אמר  ברוסיה,  כשהייתי 
ליהדות: "איך אתה רוצה שאדע משהו? אנחנו פחדנו להשאיר סידור בבית, 
כי אם היו תופסים אותנו מיד היינו נשלחים לחקירות, עינויים ומאסר". סיפרו 
לי שם על אישה בת שישים שהייתה עסקנית שלמה – הקימה גן יהודי, לימדה 
מה  לה  להסביר  צריכים  היו  הנרות,  להדלקת  פעם  כשהגיעה  אבל  עברית, 

עושים ואיך מברכים. היא אמרה שהייתה לה סבתא שאמנם הייתה שומרת 
מצוות, אבל היא פחדה לדבר אתה.

הדבר שהקומוניסטים הכי התנגדו לו היה התפילה במובן הדתי של המילה, 
היהודים  שאם  ידעו  הם  הכנסת.  בבית  ובמיוחד  מחייבת,  שההלכה  תפילה 
יוכלו להם. לכן להגיע לבית הכנסת היה מפחיד –  יחזיקו בזה, הגויים לא 
הם היו מכניסים מרגלים לבית הכנסת. לפעמים אפילו הגבאי והשמש היו 

מלשינים, ומי שהגיע להתפלל יכול היה בקלות להגיע לסיביר.

עד היום ברוסיה הורים מפחדים לשלוח את הילדים לבית 
ספר דתי, ואם מנהל רוצה שההורים ישלחו את הילדים לבית הספר, אסור 
לו לקרוא לזה "בית ספר דתי" אלא רק "בית ספר יהודי". הבן שלי הקים שם 
בית ספר, ולמרות שזה בית ספר דתי מאוד, מלמדים שם הכל, תורה ומצוות 
יהודית.  תרבות  לאום,  בתור  רק  דת,  לזה  קוראים  לא  אבל  הקודש,  ולשון 
שם  הייתה  ופעם  הספר,  בבית  מעורבים  מאוד  ההורים 
הזמן  כל  "למה  למנהל:  פנה  ההורים  הורים. אחד  אסיפת 
הזמן  וכל  אוכלים  ביום  פעמיים  הספר?  בבית  מתפללים 

טעות 
טעות, 

אבל 
אמת!



מברכים, לפני האוכל, אחרי האוכל, מה זה צריך להיות?".  
המנהל ענה לו: "זו לא תפילה אלא הודיה. האם אתה לא מסכים שה' נותן 
לחם לכל בשר, ומשביע לכל חי רצון? אתה לא חושב שצריך להגיד לקדוש 
זה לא  ואמר: "אה,  לנו?". אותו הורה שמע  ברוך הוא תודה על מה שנתן 

תפילה? אין בעיה, תמשיכו...".

למה הוא רואה בכך הבדל? משום שהודיה היא דבר מובן מאליו, רגש פנימי 
שכל אדם בר דעת מרגיש – לא דת. אדם צריך לתת תודה לקדוש ברוך הוא 
תודה  להגיד  אדם,  בני  של  בהרגשה  המזון.  ברכת  נוסח של  לו  אין  אם  גם 
זה לא נקרא דת. לעומת זאת, תפילה היא דבר שאדם לא מרגיש רגש פנימי 
אליו אלא אם הוא במצוקה. בזמנים רגילים אנשים מתפללים רק בגלל שזה 
כתוב בתורה, ומשום כך הרוסים כל כך התנגדו לתפילה ולכל דבר שהוא דתי 

ומחייב.

התורה נקראת 'אמת', כמו שאומרים בברכה "אשר נתן לנו תורת אמת". 
אותיות המילה אמת הן אל"ף – האות הראשונה באל"ף־בי"ת, מ"ם – האות 
עוברת  שהאמת  כך  על  מלמד  הדבר  האחרונה.  האות   – תי"ו  האמצעית, 
בכל המציאות, מאל"ף ועד תי"ו. היא נמצאת בכל מקום, "הבריח התיכון" 
בהתאם  אמת  יש  מדרגה  לכל  אמנם,  נמוך.  הכי  עם  גבוה  הכי  את  שמחבר 
את  יש  אחד  ש"לכל  היום,  לומר  שאוהבים  למה  בניגוד  אך  שלה,  למיקום 

האמת שלו", התורה היא האמת האבסולוטית.

מה פירוש "כל אחד והאמת שלו"? זו לא האמת של העניין, אלא האמת שלו, 
זו שהכי משתלמת לאותו אדם. זו לא אמת, אלא "אמת של שקר". אם אתה 
שם את ה'אני' במרכז, "מה ייצא לי מזה", אולי תציל את נפשך, אך לא תגיע 

לאמת.

סובלים  כמה  לי  סיפר  במשטרה  חוקר  שהיה  דין  עורך 
אנשים בגלל שכל אחד במערכת מחפש שלא יאשימו אותו. 

אותו  לוקחים  ראשון  דבר  מישהו,  על  מתלוננים  אם 
מגיע  הוא  כך  אחר  למעצר.  אותו  ומכניסים  לחקירות 
– אבל גם אם אין עדים וראיות נגדו, השופט  למשפט 
חודשים  כמה  עד שאחרי  המשפט ממשיך  אותו;  לשחרר  חושש 
מתברר שלא דובים ולא יער. הכי טוב לך - שלא תנקוט דעה, אבל מה 
עם האדם האומלל שממררים את חייו על לא כלום? צריך להיות שופט 
אמיץ בשביל לקחת אחריות על עצמך, רק כדי שמישהו אחר לא יסבול.

קליפה,  זו  שלי?'  לאני  מה משתלם  שלי,  האמת  'מה  היא  אם השאלה 
משום שכל ה'אני' זה שקר, כי הקדוש ברוך הוא הוא המרכז, לא אני. 
ובחסידות  הפרי,  על  שומרת  היא  כי  הקליפה  את  ברא  יתברך  ה'  נכון, 
אומרים 'קליפה קודמת לפרי'. גם בקליפה, ב'אני' שלך, יש צורך. מתי 
היא הופכת לדבר כל כך גרוע? כשהקליפה חושבת שהיא קודמת לפרי! 
על  הפרי,  על  חושב  משאתה  יותר  בה  להתחשב  ממך  דורשת  כשהיא 

התכלית.

מספרים על אחד החסידים של הרבי מקוצק שהתחתן 
והיה אצל חמיו. בשבת חמיו היה אומר לפני כל נגיסה "לכבוד שבת 
קודש, לכבוד שבת קודש". החסיד הזה חשב שאמנם הוא אומר "לכבוד 
שבת קודש" אבל הוא אוכל עם כל הלב... אז לפני כל ביס שאכל החתן 
חמיו  תענוג".  לשם  אוכל  "הריני  תאווה",  לשם  אוכל  אמר"הריני  הוא 
שמע את זה ואמר לו: "טעות!", הוא רצה לומר לו שהוא התבלבל. אך 

החסיד אמר, "טעות טעות, אבל אמת...".

אל תשכח מה העיקר. הקדוש ברוך הוא ברא 'אני' כדי שהעולם יתנהל 
בסדר מסוים, אבל זה רק אמצעי כדי להגיע לאמת. אם אדם חושב על 
האמת שלו במקום על האמת של הקדוש ברוך הוא, יוצא שהוא חושב על 
הקליפה יותר משהוא חושב על הפרי. היא הופכת להיות התכלית במקום 

האמצעי. אז תפסת את הקליפה ושכחת את הפרי...

כאלה  יש  יחסי".  "הכל  לומר  נוהגים  בעולם  היום 
שאומרים שאפילו ההיסטוריה היא לא אמת לאמיתה 
אלא רק מנקודת מבט יחסית: "לך יש האמת שלך ולי 
יש  אבל  אמת,  יש  דבר  שבכל  אומר  התניא  גם  שלי".  האמת  יש 
אמת פרטית ויש אמת כללית. אם אדם חושב רק על עצמו, משתלם לו 
לנהוג באופן מסוים, אך זה לא אומר שזו האמת לאמיתה של כל היקום. 
חלק  רק  בחרת  בעקבות מה שבחרת?  לאחרים  יקרה  מה  רגע,  תחשוב 
אחד של האמת ולא הגעת לאמת הכללית. אבל מה שהתורה אומרת הוא 
לא מה האמת שטובה לאדם אחד אלא מה האמת הכללית, שטובה לכל 

המציאות.

אם  לחשוב:  עלול  השופט  חשוב,  אדם  הוא  הנתבע  אם 
ואני  אשם  באמת  הוא  אם  אבל  טוב;  מה   – אשם  לא  הוא 
אחייב אותו, יהיו לו ביזיונות והוא יתבייש. ובכלל הוא עלול 
לכן מוטב לומר שהעשיר הזה  להפסיק לתרום למוסדות שלנו... 
צודק, ואחר כך, מחוץ לאולם בית הדין, אומר לו שישלם כדי שלא יהיה גנב 
מול הקדוש ברוך הוא. הגישה הזאת אומרת שיש רק רגשות של בני אדם, 
אך "האמת תהא נעדרת". לעשיר זה כואב יותר ולעני פחות, אז תוותר לו. 
והנה התורה באה ואומרת שאף על פי שזה נכון, זו לא האמת לאמיתה, וצריך 
להעמיד את הדין על תילו. זה בדיוק ההבדל בין הגישה של 'האדם במרכז' 
לגישה של 'ה' במרכז'! אמת – ראש, תוך, סוף, בריח שמבריח מן הקצה אל 

הקצה. בכל דבר יש נקודת אמת, והתורה היא האמת הכללית.

רבי יצחק מאיר אלתר,  יש סיפור נורא על הרבי הראשון מגור, 
ה'חידושי הרי"ם'. היו לו ארבעה עשר ילדים – שלושה עשר בנים ובת אחת, 
והייתה לו טרגדיה ממש, משום שכל בניו מתו במהלך חייו ומי שהמשיך אותו 
היה הנכד. איך זה קרה? ה'חידושי הרי"מ' היה קשור לר' משה מקוז'ניץ, בנו 
של המגיד מקוז'ניץ, וכשהתחיל 'לפזול' לחסידות פשיסחא, ר' משה הקפיד 
עליו. שלוש עשרה נסיעות עשה לשם, ועל כל נסיעה מת לו בן. אחרי זה הוא 
אמר משפט שאי אפשר להבין: "בשביל אמת צריך לשלם". מה הייתה הסיבה 
שהוא הלך מהרב'ה הקודם שלו? משום שהוא היה מפנק אותו. אי אפשר 
זה וכמובן היה מכבד  ידע את  לתאר איזה אדם גדול הוא היה, והרבי שלו 
אותו. אבל רבי יצחק מאיר אמר: רבי צריך להוכיח את התלמיד, לא לפנק 
אותו. לכן הוא עזב אותו והלך לרבי בונם מפשיסחא, ושם הוא "זכה" לקבל 
תוכחות טובות. אז נעים לי וטוב לי, אבל זו בסך הכל האמת שלי, לא האמת 

של הקדוש ברוך הוא.

בשביל להגיע לאמת לאמיתה, לאמת של הקדוש ברוך הוא, אני צריך לחרוג 
מעצמי ולשכוח ממני, עליי לחפש את האמת באמת.

בתי ספר בפריסה ארצית ללימודי:

לפרטים והרשמה ליום העיון: 
מרטין סעדה 050-6233601 ורחל אבולעפיה 050-9605069 

yomyoun@gmail.com :במייל

דמי כניסה ליחיד: 100 ש“ח לזוג: 150 ש“ח לתלמידי בה"ס לב אל לב: 50% הנחה

על שם ”לב אל לב“ בהנהלת ד"ר מיכאל אבולעפיה

בית הספר לפסיכולוגיה אינטגרטיבית יהודית 
שמחה להזמינך ליום עיון בנושא:

 אינטימיות בזוגיות – 
קודש הקודשים של היהדות

ביום רביעי, י"ב בשבט תשע"ו 8.2.17
 בבית הכנסת ישורון, רחוב המלך ג'ורג 44, ירושלים

ד“ר מיכאל אבולעפיה, דברי פתיחה
הרב אלישיב קנוהל רב היישוב כפר עציון טהרת הקשר הזוגי

אליהו אקרמן פסיכולוג קליני מנהל מרכז "בקדושה" פגם בקדושת הברית

מיכל פרינס מנהלת מרכז יהל האתגרים לאינטימיות בריאה אצל זוגות 

דתיים בעידן המודרני

הפסקה

נעמי וולפסון מטפלת זוגית יצר ויצירה – תשוקה ועונג

הרב ראובן פיירמן מכון מאיר אינטימיות רוחנית 

ברוכים הבאים!

16:00

16:15 – 17:00

17:00 – 17:45

17:45 – 18:30

18:30 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00– 20:45



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

למה זה לא טוב שיהיה לי חבר אם 
אנחנו שומרים נגיעה?

ההלכה אומרת ש"צריך להתרחק מנשים מאוד 
שאת  לכך  גם  מכוונת  שהיא  וכמובן  מאוד", 
תתרחקי מהעולם הגברי. הביטוי "מאוד מאוד" 
אינו מצוי כלל בשולחן ערוך, ומכאן אנו למדים 
על החשיבות המיוחדת של העניין. איסור נגיעה 
נפשית,  קרבה  על  ואיסור  עצמי,  איסור  הוא 
בפני  העומד  דין  הוא  אחר  סוג  ומכל  רגשית 

עצמו. 

הקשר בין איש לאישה הוא עמוק, עוטף וחזק 
לאדם  גורם  שהוא  רבות  פעמים  ולכן  ביותר, 
שמקשיב  מי  כל  טובות.  שאינן  בדרכים  ללכת 
עד  יודע  ובציבוריות  בתרבות  שקורה  למה 
להבין  קל  לפיכך  ומסוכן.  בעייתי  הנושא  כמה 
להרחיק  התורה  ציווי  את  האנושי  בשכל  גם 
הזה  המקום  את  ולשמור  וגברים,  נשים  בין 
לברית קודש בין איש לאשתו שבונים בית נאמן 
בישראל, שמפני הטהרה והקדושה שבו שורה 

בו שכינה. 

אני כל הזמן שוכח לברך אחרי שאני אוכל. 
מה יהיה אתי?

התשובה  תשובה.  לעשות  עלינו  פוגמים  כשאנחנו 
וגם את הרצון לטכס עצות  כוללת חרטה על העבר, 
נכונות וטובות איך לא להיכשל בעתיד. עצה ראשונה 
היא ללמוד את אותן הלכות שבהן נכשלנו, ובמקרה 
שלך - הלכות ברכות, ברמה הגבוהה ביותר האפשרית 

עבורך.

טעם  לימוד  של  רוחנית  קומה  להוסיף  עליך  שנית, 
דברים  רבותינו  אמרו  זה  בעניין  ומעלתן.  הברכות 
עליונים ונשגבים, ולפי הסגנון שמאיר לך חפש טעמים 
עמוקים ועשירים לסיבת הברכות. שני העמודים הללו, 
והתגייסות  התמסרות  בנו  נוטעים  וטעמים,  הלכות 
לעסוק בסוגיה, שייכות למצווה, ומעל הכל – המאור 

שבתורה שמחזירו למוטב. 

העצה האחרונה היא שבכל פעם שמתחילים לאכול, 
ה'  אל  לפנות  תזכה  וכך  לתזכורת,  סימן  לשים  כדאי 
יתברך ותודה לו. וחשוב לזכור שיותר משאנו מודים 
לה' בגלל שאנו אוכלים, ה' ברא אותנו כדי שנאכל, 

נודה ונברך אותו על טובו הגדול עמנו. 

אני מרגישה שהאהבה שלי לה' היא 
אהבה התלויה בדבר. איך אפשר לשנות 

את זה?
יעסוק  שלעולם  רבותינו,  שאמרו  ממה  חלק  זהו 
אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא 
לשמה. רבי חיים מוולוז'ין דקדק לומר שכשאדם 
לו  שגורם  זר  מניע  יש  ה'  את  לעבוד  מתחיל 
מהזרות  להימלט  אפשר  ואי  בעבודתו,  להתחיל 

בתחילת הדרך. 

זרות,  כשם שזוג שנפגש מתחיל את דרכו מתוך 
לאהבת  להביא  יכולה  ההיכרות  כך  אחר  ורק 
כאהבה  לה'  האהבה  מתחילה  גם  כך  אמת, 
התלויה בדבר. ככל שאנו מרבים בה היא מאירה 
הגבולות  את  פורצת  החומות,  את  וממוססת  לנו 
בדבר,  תלויה  לאהבה שאינה  להגיע  לנו  וגורמת 
שאנו  בתנאי  זאת  מאליה.  העולה  כשלהבת 
האמיתית,  האהבה  ולשם  שמיים  לשם  מכוונים 

שאין בה שביב של אינטרס זר.

סמרטפון ר˜ עם ו‡ˆ‡פ!

052-2-128-128

מבצע חזק!
מכשיר חדש
החל מ-550 ש“ח

zolphone.co.il | רח‘ פינס 9 ירושלים

בכלי אימון לזוגיות
סרקו את הקודהשתלמות

חייגו
050-5990080

רוצים אהבה בוערת 
מאמנים, מטפלים, רבנים, מחנכים 

וכל מי שרוצה ללמוד לאהוב

משדרגים את 
 office@meamniml.co.il  ארגז הכלים

בגבעת שמואל 
ישיבה תיכונית ז'בוטינסקי 59

19.2 כג שבט
26.2 ל' שבט

5.3 ז' אדר

בירושלים
בבית הארחה בית וגן

14.2 י"ח שבט
21.2 כ"ה שבט

ישיבה נפרדת28.2 ב' אדר

שלושה מפגשים עמוסים בכלים ומתודות
בין השעות 18.00-22.00


