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ר' שלמה קרליבך, לרגל היארצייט 
שלו - ט"ז מרחשוון



משה שילת

למטיילים  חם  בית  בפסטיבלים,  יהודי  אוהל 
באזורים נידחים, מרק חם וחריימה בשילוב דבר 
מקובל  ברכה'...  ו'תעשה  אהבה  הרבה  תורה, 
היום לחשוב שזהו טרנד שרץ בשנים האחרונות 
ושאבותינו הקדושים הסתגרו בעבודתם הרוחנית 
– אך אברהם אבינו חשב אחרת, עשה אחרת, והוא 
הגאון שהמציא את הבתים היהודיים והאוהלים 

המגניבים למיניהם. הוא ממציא השיטה.

לאחר "שני אלפים תוהו" מתחילת הבריאה ועד 
הבהירות  השנים  את  אברהם  מתחיל  אברהם, 
והמתוקנות והוא מכוון מטרה. הוא עושה נפשות 
וחמש  בגיל שבעים  מגיע.  הוא  אליו  בכל מקום 
אשר  היהודי  מהבית  החבר'ה  כל  עם  נודד  הוא 
דוכן,  פותח  עוצר,  הוא  מקום  בכל  בחרן.  עשו 

מחבר הגברה, תולה שלטים ומכריז בשם ה'. 

נקרא  היה  עדיין  הוא  אביו  מבית  לקחו  כשה' 
"אלוקי השמים" ולא אלוקי הארץ, כי לא היו באי 
השמים  אלוקי  הוא  ו"עכשיו  בו.  מכירים  עולם 
)רש"י  הבריות"  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלוקי 

בראשית כד,ז(.    

העולם הזה הוא העיקר
ראש  הכאב  לטובת  הישיבה  את  עזב  אברהם 
הזה. שרה הייתה גדולה ממנו בנבואה כי אברהם 
'הנמיך טוס' לטובת החבר'ה שאפילו לא יודעים 

ה'חתם  )דרשות  מעלתו  שגבה  ולכן  ברכה,  לומר 
משני  החבל  את  לאחוז  מעדיפים  אנחנו  סופר'(. 

קצותיו ולעשות גם וגם, אבל זה יפה בתיאוריה 
ללמוד  תצליח  לא  במציאות.  ישים  ממש  ולא 
סדר בוקר רגוע אם תצא לשליחות, לפרוייקטים 
אישיים.  רוחניים  מחירים  בהחלט  יש  הללו 
משום  ודווקא  זה,  על  והלך  זה  את  ידע  אברהם 
כך הוא אבי האומה והאדם שעליו הקדוש ברוך 
בפרקי  התיאור  בתחתונים.  דירתו  את  בונה  הוא 
ומנח  נח,  עד  הראשון  מאדם  הדורות  של  אבות 
עד אברהם, אומר שאברהם, בוויתורו האישי על 
'דירה בעליונים' והשגות נבואיות מרוממות, הוא 
זה שמצדיק את קיום העולם ומממש את רצון ה' 

בדירה בתחתונים.

אברהם מסמן לכולנו את התכלית. אם ה' רוצה 
טובים,  כאן  כולם  את  רוצה  הוא  אז  העולם  את 
ושכל  לתיבה  להיכנס  לעצמו  יתן  לא  אברהם 
העולם יימחה. לעולם לא. הוא נלחם על כל נפש 

ואפילו על אנשי סדום הרשעים. 

הגשמית  האישית,  התועלת  על  לוותר  ההצלחה 
והרוחנית, בשביל לקרב את הזולת יכולה להיות 
להתגלות  רוצה  שה'  עמוקה  הבנה  תוך  ורק  אך 
כאן בעולם הזה. אם העולם הזה הוא רק תחנת 
ולהיכנס  לשלימותו  להגיע  צריך  והאדם  ביניים 
להתמסר  אמיתית  אפשרות  אין  הבא,  לעולם 
לזולת. אין באמת זמן לזה וזו גם איננה המטרה. 

זכויות  עוד  לצבור  בשביל  להפצות  שילך  מי 
האנשים.  בלב  לגעת  יצליח  לא  עדן  לגן  לעצמו 

התכלית היא כאן.

העולם עצמו צועק
עשרים ושש שנה ניהל אברהם בית יהודי בבאר 
טוב  שעשו  ומשקאות  סעודות  בו  היו  שבע. 
ופתחו אותם לשמוע על בורא העולם:  לאנשים 
אל  ה'  ויקרא שם בשם  בבאר שבע  "ויטע אשל 
להקשיב,  יותר  פנוי  הוא  נינוח  כשהגוף  עולם". 
ועושה  לקירוב  לגמרי  עצמו  את  מוסר  ואברהם 
האוכל  הכנת  כולל  זה,  בשביל  שצריך  מה  כל 
ומלצרות. ו"לאחר שאוכלים ושותים אומר להם: 
ברכו למי שאכלתם משלו, סבורים אתם שמשלי 
אכלתם? משל מי שאמר והיה העולם אכלתם". 
ברכה  עם  ושתיה  אכילה  בזה:  עמוק  עניין  ועוד 
היא ביטוי של "דירה בתחתונים" יותר מהרצאה 

ולימוד תורה נטו. 

על "ויקרא שם בשם ה' א־ל עולם" אומרים חז"ל 
"אל תקרי ויקרא אלא ויקריא", "שהקריא אברהם 
אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר 
גרם  אלא  בנאומיו  הסתפק  לא  אברהם  ושב". 
מספיק  לא  בעצמם.  ולקרוא  להזדהות  לאנשים 
לכבוש את העולם, עלינו להביא אותו לכך שיזעק 

מעצמו ש"אין עוד מלבדו"!

סטארטפיסט ההפצות

מרפאה ראשית גבעת שאול

התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים  052-3587007

     

בהנהלת יאיר הניג, מומחה לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
  המרכז לבריאות טבעיתלבריאות טבעית

 מ‡ו˘ר
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הליקובקטר-פילורי, מעי רגיז, קנדידה (ווגינאלית/במעיים) רגישויות למזון, 
אלרגיות, צרבת/"רפלקוס", תאבון יתר למתוקים, נפיחויות אחרי אוכל, גזים, 

קושי לרדת במשקל, לחץ דם ועוד...
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והתמחות בבעיות במערכת העיכול

הביאו מזור למאות אנשים שסבלו מ: 



מרפאה ראשית גבעת שאול

התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים  052-3587007

     

בהנהלת יאיר הניג, מומחה לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
  המרכז לבריאות טבעיתלבריאות טבעית

 מ‡ו˘ר

‰בי‡ו מזור למ‡ו˙ ‡נ˘ים ˘סבלו 

הליקובקטר-פילורי, מעי רגיז, קנדידה (ווגינאלית/במעיים) רגישויות למזון, 
אלרגיות, צרבת/"רפלקוס", תאבון יתר למתוקים, נפיחויות אחרי אוכל, גזים, 

קושי לרדת במשקל, לחץ דם ועוד...

בס"ד

שנים של נסיון קליני
והתמחות בבעיות במערכת העיכול

הביאו מזור למאות אנשים שסבלו מ: 

 חדש חדש!!!
 מחלקת כשרות מהודרת של 

 הרה"ג בועז יורקוביץ שליט"א רב קהילת חב"ד בלוד
 הכשרות כוללת משגיח צמוד, כלים נפרדים 

ותעודת כשרות יומית. מבצעים לאירועי החורף דצמבר, ינואר, פברואר



שאלה:

 ללא אינטרסים
 הרב רחמים כדורי 

מחבר ספרי או"ר הנצח

ברצון  משופע  דורנו 
אך  ולחוות,  להרגיש 
ששורש  עקא  דא 
הקדמון  בחטא  נעוץ  החוויה 
אדם  כאשר  אצל חוה והחויא )הנחש(. 
כשהוא  אפילו  להרגיש,  בצורך  עסוק 
עסוק  בעצם  הוא  ה'  את  להרגיש  רוצה 

בעצמו. 

היכולת להרגיש אלוקות היא מתנת חינם 
לשים  האדם  על  הבורא.  מאת  גמורה 
ולחפש  יתברך  ה'  את  הווייתו  במרכז 
והן  ובתפילה  בתורה  הן  עת  בכל  אותו 
רוחני  אינטרס  כל  בלא  החולין  בענייני 
או גשמי, ואף ללא שום הרגש. כשאדם 
עוסק בכך ומתחנן "תאיר ארץ מכבודך", 
שכל  אורך,  את  תאיר  הארציות  שגם 
לכבודך,  יהיו  ומעשה  דיבור  מחשבה, 
לו  יעניק  הוא  ברוך  הקדוש  ממילא 
במתנת חינם רגעים של הרגשת אלוקות.

ובעיקר  נפוצה  טעות  לתקן  המקום  וזה 
בין  הבדל  ישנו  לתורת החסידות.  ביחס 
החסידות  תורת  להתרגשות.  הרגשה 
והביטול  ההכנעה  נקודת  את  מדגישה 
כלפי הבורא ללא רצון לחפש 'מדרגות'. 
אולם, חלק מרכזי בעבודתנו את הבורא 
כל  את  לגייס  בהתרגשות,  עבודה  הוא 
החמימות והבערה שבנו לבערה לדבקות 
בה' ברגש חם. כאשר לבו של אדם יבער 
לחוש  גם  יזכה  הוא  שבשמים  לאביו 
לבבו,  בתוך  שוכן  שבשמים  אביו  כיצד 

בסוד "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

איך אפשר להרגיש את ה'? 
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אונליין וחבילת 
 שידרוגים

 הרב אריק מלכיאלי
מרצה בארגון "מחנה משותף"

איך לחבר את הנייד שלי לחברת 
רק  מחובר.  כבר  הוא  הסלולר? 
לא  ושאתה  דלוק  שאתה  בטריה,  לך  שיש  תוודא 

נמצא באזור עם בעיות קליטה... 

"עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם". 
מחוברת  והיא  ממעל  אלו־ה  חלק  היא  הנשמה 
רוחניים  ווירוסים  באגים  מסיר  כשאדם  אונליין. 
הבאים בצורת תאוות, כעסים וישות הרי שהנשמה 
ברוממות  ביטוי  לידי  בא  הדבר  ה'.  את  מרגישה 
הרוח, בשמחה אמיתית ובתחושת משמעות עמוקה 
בכל מעשינו. כשאדם חש ריקנות, כעס ויצרים אות 
הוא שתודעתו הרוחנית נמצאת ב'מצב טיסה' ללא 

החיבורים הרצויים.

מעבר לכך יש חבילת שידרוגים:

א. לימוד תורה, ובפרט פנימיות התורה.

ב. "והלכת בדרכיו" – עשיית חסד הן במעשה והן 
בהארת פנים לאנשים ולהחיות רוח שפלים.

דיבור  במעשה,  בשמחה  להיות  להשתדל  ג. 
מתוך  אלא  שורה  השכינה  "אין  שהרי  ומחשבה, 

שמחה".

ההשגחה  ראיית  עמנו".  יום  שבכל  נסיך  "על  ד. 
דברים  ואיך  מעשינו,  את  שמלווה  הפרטית 

שחששנו מהם בעבר הפכו לטובה.

ה. תפילה מתוך ידיעה ברורה לפני מי אתה עומד. 
כל  לקלוט  יכול  שלווין  מבין  ילד  כל  בו  בדור 
זה  לחיות את  יותר  קל  כדור הארץ,  מילה ברחבי 
כזו הופכת  ומאזין לכל מילה. תפילה  שה' שומע 
ומעצימה,  מכוננת  לחוויה  טורדנית  ממעמסה 

מלאה בקרבת ה'.

 לך למקומות הברורים
 הרב אלעזר אהרונסון 

ראש ישיבת ההסדר חולון 

חשוב לדייק את השאלה. 

שאיפה  הוא  ה'  את  להרגיש  הרצון 
נובע  והוא  לקודש,  פנימית 
מהתקדמות עמוקה של הדור לחיבור הנפש בעבודת ה'. 
מאידך, כאשר אדם מחפש מהי הדרך שבה הוא ירגיש 
את ה', הוא שם את עצמו במרכז – בשאלה כזו המטרה 
לחוויה  איך אני אגיע  שלי,  והריגוש  ההתרגשות  היא 
מעצימה יותר, במקום לחשוב ולהעמיק "מה ה' אלקיך 

שואל מעמך". 

שהוא  הרגש,  באמצעות  הכל  למדוד  נכון  לא  בנוסף, 
אנחנו עלולים  בנפש.  יציב  ולא  היותר מתעתע  החלק 
להגיע למצב שבו נחשוב שאנו מרגישים את ה' ובפועל 

זהו רגש חיצוני וריקן.

על כן החיפוש הנפשי המדויק הוא מהי הדרך הראויה 
להיפגש עם ה'.

ברוך  הקדוש  עם  היא שאת המפגש  ממילא התשובה 
הוא עלינו לחפש במקומות שבהם הקדוש ברוך הוא 
מתגלה גילוי ישיר ומובהק, וכפי שלימדונו חז"ל בזוהר 
הקדוש "אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל, חד הוא" 
ה'  האופנים שבהם מתגלה  הם  ישראל  ועם  התורה   –
נדע  האלו,  במקומות  ה'  אור  את  כשנרגיש  בעולם. 

שהרגש הוא אמיתי ועמוק.

הוא  בעמקות,  תורה  רזי  לומד  אדם  כאשר  בתורה – 
נפגש עם דברי אלוקים חיים ומרגיש את הקדוש ברוך 

הוא 'מדבר עמו' בכל הלכה ובכל מצווה.

ישראל  עם  אל  הפשוט  החיבור  עצם  ישראל –  בעם 
יהודי  שבכל  ואמונה  הבנה  מתוך  ובענווה,  באהבה 
גילוי  הוא  כאומה  ישראל  ושעם  אלוקית  נשמה  גנוזה 
התורה שבעל פה בעולם. ברובד נוסף – חיבור של עוד 
האור  וחשיפת  גילוי  הוא  והאמונה,  התורה  אל  יהודי 

האלוקי שבכל יהודי.



חסידים  אילו  ניגונים...  אילו  שלמה.  ר'  הוי 
בעולם.  השארת  מתוקות  תורות  אילו  מתוקים. 
והכל הלך ובא מאהבה, לפעמים עד כאב... לעם 

ישראל. לתורה ולחסידות. לכל יהודי פשוט.

למלאכים:  אומר  אבינו  אברהם  שלנו  בפרשה 
רק  למה  ר' שלמה שואל:  מים".  נא מעט  "ֻיקח 
מעט מים, מה קרה? הרי אברהם שחט שלושה 
פרים, שרה אמנו לשה עוגות ומצות. רצו לעדר, 

לאוהל...

ובכן, מים זו התורה. געוואלד געוואלד, אם אתה 
אברהם  את  תזכור  מתורה,  רחוק  יהודי  רואה 
אבינו. אפילו מעט מים, קצת תורה, איזה דיבור, 
את  לו  להחיות  אותו.  להחזיר  יכול  ניגון,  איזה 
אגוז  סיכוי.  לי  אין  "אתו  תחשוב  אל  הנשמה. 
אם  אומר:  שלמה  ר'  שנים...",  לי  יקח  קשה. 
אתה לא מאמין שקצת מים יכולים להחזיר יהודי 

הביתה, אתה לא תלמיד של אברהם אבינו!

את דברי התורה הראשונים קראתי אצל משפחת 
וויט בנחלאות. היתה חוברת כחולה קטנה ועוד 
כל מיני דפים של שיעורים שהודפסו מהקלטות. 
שם מצאתי את ר' שלמה שואל למה הבל נהרג, 
מה היה חטאו? נכון, כולם יודעים שקין חטא וזה 

ברור, אבל למה הבל היה צריך למות?

עונה ר' שלמה שגם הבל לא היה בסדר, הוא לא 
לימד את קין איך לעבוד את ה'. געוואלד, הבל 
ידע איך לעבוד את ה' והוא שמר את זה לעצמו. 

אחי, אל תהיה קמצן בעבודת ה' שלך.

שאני  לפני  הרבה  עליה  חושב  שאני  תורה  יש 
מתחיל ללמוד – לקשר עצמך לכלל ישראל.

מדרש  לבית  שנכנס  חסיד  על  מספר  שלמה  ר'   
על  מגבת  עם  בנחת  ככה  בבוקר,  בתשע־עשר 
ורוטן:  יהודי  שם  יושב  המקווה.  אחרי  הכתף 
ארבע  כבר  פה  לומד  אני  מגיעים?!  "עכשיו 
כמה  יודע  אתה  הגעתי!  הנץ  לפני  עוד  שעות, 
דפים כבר למדתי?". עונה לו החסיד: "הרי יהודי 
צריך ללמוד ממש בשביל כל עם ישראל. אז ממה 
נפשך, אם למדת כך, נמצא שלמדת גם בשבילי! 
אז גם אני למדתי. ואם למדת רק  בשביל עצמך... 

איזה מן לימוד הוא זה, איזו מין תורה?".

שלך  מהחבר'ה  מישהו  פוגש  כשאני  שלמה,  ר' 
אני מיד מבקש שיספר לי משהו שהוא זוכר. ואם 
הוא מתחיל לספר את "יוסל'ה קמצן קדוש" אני 

אומר לו, "לא. ספר משהו אישי!". 

בדרום  להופעה  אותי  לי אדם שאירח  סיפר  וכך 
למחרת  בהופעה.  אצלנו  היה  "שלמה  אפריקה: 
ליד  ועברנו  לרחוב  שלמה  עם  יצאתי  בבוקר 
לנגן'.  נכנס  'אני  שלמה,  לי  אמר  זקנים.  מועדון 
יהודים  שם  שיש  מאמין  לא  'אני  לו:  אמרתי 
בכלל, וגם לא הזמינו אותך'. אף על פי כן שלמה 
נכנס וניגן לפניהם. כשיצא, יצאה אתו זקנה אחת 
בוכיה. היא סיפרה לו שהיא יהודייה. לפני השואה 
הפקידו אותה הוריה אצל משפחה והם מעולם לא 
שבו... כך היא המשיכה לגדול, להתבגר ואפילו 
להזדקן בקרב אותה משפחה נוצרית. מעולם היא 

לא סיפרה את האמת, עד היום".

ר' שלמה, היה לך גלאי פנימי לנשמות אבודות. 
לנשמה יהודית זועקת.

שניגון  כותב  נחמן  רבי  שלמה...  ר'  והניגונים, 

         למחרת בבוקר יצאתי 
עם שלמה לרחוב ועברנו ליד 
מועדון זקנים. אמר לי שלמה, 

'אני נכנס לנגן'. אמרתי לו: 
'אני לא מאמין שיש שם 

יהודים בכלל, וגם לא הזמינו 
אותך'. אף על פי כן שלמה 

נכנס וניגן לפניהם.

אישית
הוי, ר' שלוימל'ה    

ממנו.  יונקים  שהנביאים  מהמקום  בא  כשר 
הניגונים שלך, ר' שלמה, תמיד היו בשבילי כמו 

נבואה.

יושבים בשבת כמה חבר'ה, שרים ביחד את אותו 
אחרת.  נראה  העולם  ופתאום  ושוב.  שוב  ניגון 
לא  אתה  אחרת.  נראים  אנשים  אחרות,  בעיניים 
חומות  הטוב.  את  רואה  אתה  אחד.  אף  שופט 
נופלות. אתה מרגיש שאנחנו, כולנו, כמעט כבר 

שם...

והלב משתוקק.

געוואלד געוואלד.

אהרן רזאל

דרושים מפיצים ברחבי הארץ.

להזמנות בסיטונאות בלבד: טל': 050-6534024

הנרות היחידים שבהדלקתם
מקיימים בוודאות ''הדלקה עושה מצוה''

הנרות היחידים שבהדלקתם
מקיימים בוודאות ''הדלקה עושה מצוה''

שמן זית ישראלי
משק-אחיה

ראוי למאכל

שמן זית ישראלי
משק-אחיה

ראוי למאכל

הרב מרדכי אליהו זצ"ל:  "טוב שידליק בשמן זית הראוי לאכילה 
ולא "בשמן זית למאור", שאפשר שיש בזה מן הזלזול להדליק בשמן פגום"



של ה בניין-הענק  שבמרתף  מקווה 
חסידות בעלזא בירושלים, מתפרש 
מטרים  מאות  של  ענק  אולם  על 
רבועים. הוא מכיל טורים ארוכים 
ממוספרים,  מלתחה  ספסלי  של 
ענקיים  בורות  ומספר  מקלחות  עשרות 
לטבילה, שכל אחד מהם בגודל של בריכה לא 
קטנה. הוא תוכנן במיוחד על מנת להכיל את 
העומס בימי החגים, ולאפשר את השימוש בו 
של  הזעיר  המקווה  זמנית.  בו  אנשים  למאות 
מטרים  כארבעה  שגודלו  ברכה,  מהר  מיכאל 
בלבד, כולל מלתחה שמורכבת משני מסמרים 
ושרפרף, עמדת טוש המרוצפת בשלל שאריות 

טבילה  ובור  קרמיקה 
מינימאלי. גם במבט שני 
כל  שאין  לכאורה  נראה 
המקומות,  שני  בין  קשר 
אולם למעשה חוט דקיק 
חוט  שניהם,  בין  מחבר 
בין  ששוזר  טהרה  של 
שנועדו  המקומות  כל 
להרבות טהרה בישראל. 

יצחק  יוסף  הרב 
מבואנוס  פייגלשטוק 
כיום  הנחשב  איירס, 
בעולם  המומחים  לאחד 
חתום  מקוואות,  לענייני 
כהלכה".  "מקווה  על 
בספר בעל השם הסתמי, 
המדריך  כנראה  מסתתר 
בהיסטוריה  הראשון 
זאת  היהודית של "עשה 
הלכות  על  בעצמך" 

מקווה. 

והזויות  מרתקות  סיטואציות  מעלה  הספר 
הרב  ייעץ  שבהן  שנים  עשרות  מתוך  שלוקטו 
כיצד  זעירות,  יהודיות  לקהילות  פייגלשטוק 
לאתר פתרון יצירתי ומהודר למצווה החשובה. 
אחת הדוגמאות המרתקות היא תרשים להקמת 
מים  של  נלווה  מיכל  הכולל  מתקפל'  'מקווה 
נהר  או  ים  בתוך  בתוכו  לטבול  שניתן  חמים, 
אך  דמיונית,  כמעט  לנו  שנראית  סיטואציה   –
מהווה מציאות חיים עבור חלק משליחי חב"ד 

במקומות נידחים וביזאריים במיוחד.

"יש מקומות שבניתי מקווה באלף דולר בלבד, 
ויש  דולרים,  אלפי  במאות  שבניתי  מקווה  יש 
הרבה מקומות באמצע – כל מקום לפי המצב 
ומציע  הספר,  בהקדמת  הרב  כותב  והיכולת", 
מדריך מעשי לבניית מקווה תוך שבוע, ואפילו 
שמשתלם  אופנים  "יש  בלבד.  אחד  יום  בתוך 
לבנות מקווה אפילו בבית שהוא שכור לשנה 
בה  בעיר שאין  ידור  ובלבד שלא  שנתיים,  או 

אפשרות טהרה". 

המציאות שהובילה את הרב פייגלשטוק לחבר 
רלוונטית  ואיננה  כמעט  ה'  ברוך  הספר,  את 
על  כאן,  גם  כי  מסתבר  אבל  ישראל,  בארץ 

אף שקשה לאמוד את היקף התופעה, פועלים 
תלוי   – פיראטיים  או  פרטיים,  מקוואות  אלפי 

את מי שואלים. 

לטבול בגיגית פלסטיק
כבר  פרטי  מקווה  יש  זאב  מפסגת  ליצחק 
את  לציין  שלא  מעדיף  הוא  מעשור.  למעלה 
פרטיו המלאים, לאור העובדה התמוהה למדי 

הממוקם  פרטי  מקווה  גם  מגדירה  שהעירייה 
בדירת מגורים כבריכת שחיה – לא פחות – עם 

שורה ארוכה של דרישות מכבידות. 

זמין  למקווה  זקוק  הוא  סת"ם  וכסופר  כחסיד 
הולך  הייתי  "פעם  ביום.  פעם  לפחות  ונוח 
לטבול בשכונת הגבעה הצרפתית, כי לא היה 
מקווה  פה  בנו  כך  אחר  בשכונה.  מקווה  אז 
פעם   – חדש  סיפור  היה  פעם  כל  אבל  מצוין, 
מים רותחים מדי ופעם מלוכלכים מדי. בקיצור, 
מקווה  בונה  ואני  בשבילי,  לא  שזה  החלטתי 

לעצמי". 

העבודה  בחדר  היה  למקווה  שנבחר  המיקום 
עם  התייעצות  תוך  הכתיבה,  של 
רב  הלפרין,  מיכאל  אברהם  הרב 
שהוא  הצרפתית,  הגבעה  שכונת 
גם מומחה ידוע למקוואות. אחרי 
שימוש  שכללה  בסלע,  חפירה 
בפטישי אוויר, נחפר בור בעומק 
באופן  מטרים,  משני  יותר  של 
שאפשר לבנות את המקווה על פי 
החומרה של 'בור על גבי בור' – 
בו אוצר מי הגשמים נמצא מתחת 
שהתברר  דבר   – הטבילה  לבור 
עבור  משמעותי  כיתרון  בהמשך 
קטן  המקווה  אישי.  מקווה 
וקומפקטי, מאחר והוא אינו כולל 

מקלחת צמודה. 

ויוצא  שוקע  והלכלוך  "מאחר 
ניתן  האוצר,  אל  הטבילה  מבור 
נמוכה  בתדירות  מים  להחליף 
קר  שהמקווה  והעובדה  יחסית, 
שהמים  לכך  עוזרת  גם  לגמרי 
נשארים נקיים. אף אחד לא 'מתיישב' במים", 
הוא מחייך. "התרגלתי לטבול במים קרים, אם 
אבותינו ברוסיה יכלו לעשות זאת – אין סיבה 

שגם אני לא אוכל". 

עוד ארבעה חברים בעלי חוש ספורטיבי דומה 
ויתר  הקטן,  במקווה  מטבילה  הם  גם  נהנים 
השכנים נעזרים בו כמקווה כלים צמוד לבית, 
ואף לטבילת נשים בלילות שבת במקרי הצורך. 
כדי למלא את האוצר במי גשמים, מצא יצחק, 
המתגורר בקומה העליונה של הבניין העירוני, 

עם כמה אלפי שקלים ביד, לא מעט יצירתיות וקורט של שיגעון לדבר, 
צצו ברחבי הארץ אלפי מקוואות פרטיים – מחצרות במושבים ועד 

בניינים בלב העיר • יצאנו לברר את האפשרויות, היתרונות והחסרונות
אביאל הלוי



חסידי  מופת  גם  שכולל  במיוחד  יצירתי  פתרון 
עכשווי. 

שלו,  המרפסת  קיר  על  שעובר  הבניין  למרזב 
לקומת  שמגיע  עד  הקיר  לאורך  יורד  ומשם 
את  להטות  שמאפשר  פיצול  הותקן  הקרקע, 
בדירתו של  היישר למרפסת  מי הגשמים מהגג 
יצחק, באופן המותר על פי ההלכה. לאחר גשם 
משמעותי והצטברות כמות מספיקה, הוא פותח 
את הצינור והמים זורמים בבת אחת מהמרפסת 

המוצפת היישר אל אוצר המקווה. 

המקווה  את  לבנות  כשסיימנו  הראשונה  "בשנה 
נזכר  בצורת",  שנת  אז  היתה  אבל  לגשם,  חיכינו 
יצחק. "זה היה ממש עוגמת נפש, ויום אחד אשתי 
גשם'.  שירד  להתפלל  תתחיל  'אולי  לי,  אומרת 
דחופים  יותר  צרכים  כמה  בעולם  לה שיש  עניתי 
נראה  לא  מזה,  וחוץ  שלי,  המקווה  לגשם מאשר 
שאני  איך  משפיעות.  כך  כל  שלי  שהתפילות  לי 
אומר את זה התחיל לרדת גשם חזק. רצתי למקווה 
עשרים  אחרי  לאוצר,  המרזב  צינור  את  והכנסתי 
דקות בלבד הגשם הפסיק – אבל האוצר היה מלא 

עד שפתו, עד הטיפה האחרונה". 

על השאלה המתבקשת כמה כסף עלה לו התענוג 
החסידי, יצחק מחשב מעט ואומר כי הוציא עליו 

הידע  ועם  שקלים,  כ-11,000 
הוא  הבנייה,  במהלך  שצבר 
לתוצאה  להגיע  ניתן  כי  סבור 

זהה ב-6,000 שקלים בלבד. 

והמסעדות  החנויות  בין 
רוטשילד  רחוב  את  שגודשות 
הראשי  רחובה  לציון,  בראשון 
מקווה  לו  מתחבא  העיר,  של 
במבנה  הממוקם  ומעניין,  קטן 
קטנטן בחצר האחורית של בית 
חב"ד המקומי. "אין לנו באזור 
מקווה לגברים, וברוך ה' הרבה 
ורצו  מתחזקים  פה  חבר'ה 
קשת,  אורי  ר'  מספר  מקווה", 
'המערב  שכונת  חב"ד  שליח 
הוותיק' – אזור בעל אופי כלל 
הראשונות  "בשנים  דתי.  לא 
הוא  פיראטי",  כמעט  היה  זה 
מורכב  היה  "הוא  מחייך. 

למיכל  השקה  צינור  עם  שחובר  בסיסי  מאוצר 
באדמה  שנחפר  בבור  שהוצב  גדול,  פלסטיק 
לפני  לי  נפל  האסימון  הטבילה.  כבור  ושימש 
כמה שנים כשראיתי שראש השנה יחול בימים 
ללכת  שאצטרך  קלטתי  חמישי-שישי-שבת. 
שלוש פעמים למרחקים גדולים וזה לא התאים 
לי. החלטנו למצוא אלטרנטיבה. אחד תרם את 
ואחר  העצים  את  תרם  אחד  הפלסטיק,  גיגית 
שנים,  כמה  נשאר  הזה  ה'עיצוב'  הברזלים.  את 
קשה,  עבדנו  הביקוש,  הגברת  עם  ולאחרונה, 
במקום  ערכנו  טובים  אנשים  הרבה  ובעזרת 
גרושים,  עלתה  ההתחלה  משמעותי.  שיפוץ 
לא  לדעת שזה  צריך  מקווה  לבנות  ומי שרוצה 
בשמיים. תכתוב", הוא אומר לי, "שכולם ידעו: 

הכתובת היא רוטשילד 88". 

"התחלתי עם 3000 שקלים"
בחצר  ידיו  במו  מקווה  בנה  ברכה  מהר  מיכאל 
ביתו. הכניסה אליו נעשית מהדלת האחורית של 
העסק  את  שהופך  מה   – בבית  האמבטיה  חדר 
לנוח מאוד. הצורך התעורר מאחר וביישוב לא 
היה מקווה לגברים. בתחילה השתמשו הגברים 
המים,  הוחלפו  שבהם  בימים  הנשים  במקווה 
החדישות,  הסינון  מערכות  הכנסת  עם  אולם 
ודורשי  ופחתה,  הלכה  המים  החלפת  תדירות 
המקווה נאלצו למצוא פתרונות אחרים. בימות 

החול הסתפק מיכאל בדרך כלל בטבילה במעיין 
הידוע שנמצא בעלייה להר ברכה, אולם הצורך 
בין  המרחק  לאור  בשבתות,  בעיקר  התעורר 
היישוב למעיין. "בשלב מסוים התחלתי ללמוד 
פנימיות התורה בישיבה שבה מקפידים לטבול 
והיתה לי בעיה. התייעצתי עם  לפני שלומדים, 
קטן  מקווה  לבנות  לי  הציע  והוא  שלי,  הרב 
בחצר. היו לי בסך הכל שלושת אלפים שקלים, 
שייעדתי אותם ליציקת בטון. אספתי שאריות של 
ברזלים, דיקטים, קרשים ושאריות של קרמיקות 
מקבלנים שעבדו ביישוב. רוב החומר הראשוני 
החל   – העבודה  רוב  את  כסף".  לי  עלה  לא 
וכלה  ליציקה  הטפסנות  והכנת  הבור  מחפירת 
 - החימום  מערכת  והתקנת  הקרמיקה  בהדבקת 
הגדולים.  ילדיו  בעזרת  ידיו,  במו  מיכאל  עשה 

המניעות שהגיעו רק הגבירו את החשק. 

בניסיון  אדר,  חודש  בראש  לעבוד  "התחלנו 
לתפוס את הגשם האחרון – המלקוש – שימלא 
את האוצר. עבדתי מאוד בלחץ, וזמן קצר אחרי 
שסיימנו את היציקה של האוצרות, התמוטטתי 
בתוך הבור ואושפזתי לשלושה ימים. הבדיקות 
העלו שאין לי שום דבר – זו כנראה היתה חולשה 
שירד  האחרון  הגשם  את  אבל  סחרחורת,  או 
באותה שנה ראיתי דרך חלונות בית החולים", 

בגושי  האוצר  את  מילאנו  "בסוף  צוחק.  הוא 
קרח גדולים – כפי שהיו עושים במקוואות של 
ירושלים. הקפאנו מים במכלים ושקיות גדולות 

– וכך הכשרנו את המקווה לראשונה". 

ביישוב,  פשטה  החדש  המקווה  על  השמועה 
מיכאל בעל לב הזהב נענה לבקשות ופתח את 
הצטברה  אט  ואט  הציבור,  לשימוש  המקווה 
בעזרת  קבועים.  טובלים  של  קבוצה  סביבו 
לשפצר  הזמן  כל  המשיך  הוא  שלו  הזהב  ידי 
ולהוסיף, עד שכיום המקווה כולל מערכת סינון, 
החום   – בסיסית  חימום  מערכת  וגם  מקלחת, 
שלבור  לעובדה  הודות  ארוכות  שעות  נשמר 

הטבילה יש מכסה מקלקר. 

חוץ  ברכה,  להר  הסמוך  יצהר  ביישוב 
משישה  פחות  לא  יש  ה'רשמיים',  מהמקוואות 
רוחני  כפינוק  הוקמו  חלקם  נוספים,  מקוואות 
בבתים פרטיים של לומדי קבלה וסופרי סת"ם. 
אחרים נולדו כצורך ממשי עבור תושבי הגבעות 
ואחת  מהיישוב,  קילומטרים  מספר  המרוחקות 
נשים  מקווה  תרמה  אף  בגבעות  המשפחות 
מהודר לזכר קרובת משפחתם שנפטרה ערירית. 
מקווה נוסף הוקם סמוך לישיבה הקטנה 'דורשי 
ידי התלמידים הצעירים שעשו את  ייחודך' על 
תלמידים  מחזור  וכל  ידיהם,  במו  העבודה  כל 

חדש מוסיף עוד משהו משלו למבנה. 

הגברים  מקווה  היה  פחות  לא  מיוחד  מקווה 
היישוב  אל.  בית  גבעת אסף שליד  היישוב  של 
הוקם בשנת התשס"א במקום הירצחו של אסף 
הרשקוביץ הי"ד מהיישוב עפרה. קומץ בחורים 
הראשוני  הגרעין  את  היוו  הרב  מרכז  מישיבת 
במהלך  תנאים.  לא  בתנאים  בקרקע  שנאחז 
הסיורים להכרת השטח שקיימו החבר'ה בימים 
ואחד  עתיקה,  גת  במקום  התגלתה  הראשונים, 
הגת  את  להפוך  הרעיון  את  העלה  הבחורים 
מיץ  לקליטת  בעבר  ששימש  הבור  למקווה. 
הענבים, נוקה היטב מהשאריות-בנות-האלפיים 
השילוב  בטיח.  וצופה  והאבנים,  העפר  של 
הטבילה  את  עשה  וחדש,  ישן  של  המעניין 
שנים,  מספר  שנמשכה  מרגשת  לחוויה  במקום 
המקווה  את  להרוס  החליטו  שהרשויות  עד 
ביישוב  פועל  מאז  חוקי.  איננו  הוא  כי  בטענה 
מקווה אחר, משוכלל ומודרני, אך ללא אותו חן 

מיוחד. 

מקווה בלול התרנגולות
וכורח  מבורך  דבר  הם  הקטנים  "המקוואות 
מרכזי",  מקווה  אין  שבו  במקום  רק  המציאות 
ארגון  ראש  מוצפי,  יחזקאל  הרב  מנגד  מחדד 
על  שאחראי  הבית'  'טהרת 
כמאה  של  ושיפוץ  הקמה 
לאורך  הארץ  ברחבי  מקוואות 
העשור האחרון. "אם יש מקווה 
עדיף  רחוק,  לא  במקום  ציבורי 
פרטי  מקווה  מהקמת  להימנע 
בגלל  מרכזיות:  סיבות  משלוש 
ודוחפים  בצפיפות  שבונים 
סכנות  יש  קטן,  למרחב  הרבה 
של בטיחות שמצויות במקומות 
בעיקר  לפגוע  ועלולות  כאלה 
 – בריאותית  מבחינה  בילדים; 
צריך לאפשר אוורור תמידי של 
מבעיות  להימנע  כדי  המקום 
ופטריות  עובש  כגון  בריאות 
הרבה  דורשת  והתחזוקה   –
הסיבה  הפרטי;  מהאדם  מאמץ 
השלישית היא מבחינה הלכתית 
והלכות  פרטים  הרבה  יש   -
שלא כולם בקיאים בהם, וצריך 
מאוד להיזהר בהם כשבונים מקווה, בעיקר אם 
הוא נועד לשמש לטבילות דאורייתא, וצריך גם 

פיקוח ברור מסיבות של צניעות". 

מקוואות  לקחת  בארגון  סייעו  השנים  לאורך 
עבור  היחידה  לכתובת  בפועל  שהפכו  פרטיים 
למקווה  אותם  ולהפוך   – רחבה  אוכלוסייה 
גדול ומשוכלל. כך למשל קרה במושב בית זית 
שבפרוזדור ירושלים – המקווה המקומי ששופץ 
שחלקו  מבנה  בתוך  למעשה  ממוקם  לאחרונה 

משמש כלול תרנגולות פעיל. 

במקומות  מקוואות  להקמת  גם  אחראי  הארגון 
מיוחדים במינם, כמו מקווה שהוקם בכלא נווה 
תרצה, או מקווה "אופק במדבר" שהוקם לפני 
מספר שנים בבסיס חיל האוויר בעובדה, שנותן 
טייסים  של  משפחות  וארבעים  למאה  מענה 
מקיבוצי  לתושבים  גם  כמו  האוויר,  וצוותי 
שעה  לנסוע  אז  עד  שנאלצו  הערבה  ויישובי 

שלמה למקווה הקרוב בעיר אילת.

"טהרת הבית היא אחת המצוות החשובות של 
קלה",  לא  מצווה  היא  שני  ומצד  ישראל,  עם 
את  דווקא  לקחת  "אפשר  לסיום.  אומר  הוא 
אותם מקוואות קטנים שהחלו כיוזמה מבורכת 
של אדם פרטי, ובמחיר לא גבוה להפוך אותם 
רבות,  משפחות  עבור  טהרה  של  לכתובת 

להרבות טהרה בישראל". 



הרב יונתן זקס

פלא הילד

בלב הקיום היהודי, במילים הראשונות של תולדותינו המתועדות, נמצאת 
תעלומה.

ָך  המילים הראשונות שאלוקים אמר לאברהם היו "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתּ
דֹול" )בראשית יב, א־ב(. בפרק הבא באה הבטחה  ָך ְלגֹוי ָגּ ית ָאִביָך... ְוֶאֶעְשׂ ּוִמֵבּ
ר ִאם יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת ֲעַפר  ֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ י ֶאת ַזְרֲעָך ַכּ ְמִתּ נוספת: "ְוַשׂ
ֶנה" )יג, טז(. כעבור שני פרקים באה הבטחה שלישית מה'  ם ַזְרֲעָך ִיָמּ ָהָאֶרץ ַגּ
ַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם  ׁ ט ָנא ַהָשּ לאברהם: "ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַויֹּאֶמר: ַהֶבּ
ה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך" )טו, ה(. ולבסוף מגיעה הבטחת־ ר ֹאָתם; ַויֹּאֶמר לֹו: ֹכּ ּתּוַכל ִלְסֹפּ

י ַאב  ְמָך ַאְבָרָהם ִכּ ְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ִשׁ ֵרא עֹוד ֶאת ִשׁ זרע רביעית בסדרה: "לֹא ִיָקּ
יָך" )יז, ה(. ארבע הבטחות גדלות והולכות. אברהם יהיה אביה  ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִתּ
של אומה גדולה, זרעו יהיה רב כעפר הארץ ואף ככוכבי השמיים, ולבסוף, 

לא רק לאומה אחת הוא יהיה אב כי אם לאומות רבות, "המון גויים". 

ומה היה במציאות? כבר בשלב מוקדם בסיפור אנו למדים שאברהם היה 
ֶסף ּוַבָזָּהב" )יג, ב(. היה לו הכול חוץ מדבר אחד: ילד.  ֶכּ ְקֶנה ַבּ ִמּ ֵבד ְמֹאד ַבּ "ָכּ
ה ְמֹאד" )טו, א(. עד כה,  ָכְרָך ַהְרֵבּ ואז התגלה אלוקים לאברהם ואמר לו, "ְשׂ
ַמה  ה',  "ֲאדֹ־ָני  והוא שאל:  בו משהו,  נשבר  אברהם החריש. אבל עכשיו 
לה'  אברהם  של  הראשונות  המילים  ב(.  )טו,  ֲעִריִרי?"  הֹוֵלְך  ְוָאֹנִכי  ִלי  ן  ֶתּ ִתּ
המתועדות בתורה הן תחינה ללידת דור חדש. העברי הראשון פחד שיהיה 

גם העברי האחרון. 

ואז נולד ילד. שרה נתנה לאברהם את אָמתה הגר, שתלד לו ילד. הגר ילדה 
בן ושמו ישמעאל. אנו מקווים שזה סימן לכך שתפילתו של אברהם תישמע. 
שעם הולדת ישמעאל, קם לאברהם הדור השני המיוחל. אך לא. בפרק הבא 
ויפרח.  ויפרה  יתברך  ישמעאל  אלוקים,  אומר  נכון,  מתנפצת.  זו  תקווה 
)יז, כ(. אבל לא הוא יירש את  דֹול"  ָגּ יו ְלגֹוי  ּוְנַתִתּ יִאם יֹוִליד  ְנִשׂ ר  ֵנים ָעָשׂ "ְשׁ
ייעודו של אברהם, ויום אחד אברהם יצטרך להיפרד ממנו. הדבר מכאיב 
לאברהם מאוד, אף שה' מבטיח לו שייוולד בן לו ולשרה. הוא מתחנן: "לּו 
ְלָפֶניָך" )יז, יח(. לימים, כשיצחק גדל ושרה הודיעה שתגרש  ִיְחֶיה  ָמֵעאל  ִיְשׁ
ֵעיֵני ַאְבָרָהם  ָבר ְמֹאד ְבּ ַרע ַהָדּ את ישמעאל, יחרה גם הדבר הזה לאברהם. "ַוֵיּ

נֹו" )כא, יא(.  ַעל אֹודֹת ְבּ

ושרה  יצחק,  של  העתידה  הולדתו  על  שוב  מתבשר  אברהם  כאשר  מנגד, 
שומעת, היא צוחקת. הייתכן? היא תוהה, הרי חדל להיות לה אוַרח כנשים, 
ואיך תהרה. אך באורח פלא היא הרה ונולד בן – ושמו יצחק. שרה, שצחקה 
ֵמַע ִיְצַחק ִלי.  ׁ ל ַהֹשּ ה ִלי ֱא־לִֹהים, ָכּ בעת הבשורה, אומרת עכשיו: "ְצֹחק ָעָשׂ
י ֵבן ִלְזֻקָניו" )כא, ו־ז(.  י ָיַלְדִתּ ָרה? ִכּ ל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ָשׂ אֶמר, ִמי ִמֵלּ ַוֹתּ
חֹוק, וַלסיפור לכאורה סוף מתוק – אך אז באות המילים  שמחה וששון ּוׂשְ

המוסיפות לזעזע אותנו אלפי שנים לאחר שנכתבו: 

ֵאָליו:  ַויֹּאֶמר  ַאְבָרָהם.  ֶאת  ה  ִנָסּ ְוָהֱא־לִֹהים  ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ ַאַחר  ַוְיִהי 

ר  ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶשׁ ִבּ ַויֹּאֶמר: "ַקח ָנא ֶאת  ִני".  ַויֹּאֶמר: "ִהֵנּ "ַאְבָרָהם!" 
ם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד  ה, ְוַהֲעֵלהּו ָשׁ ִרָיּ , ֶאת ִיְצָחק, ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהֹמּ ָאַהְבָתּ

ר ֹאַמר ֵאֶליָך". )כב, א־ב( ֶהָהִרים ֲאֶשׁ

אברהם עושה כאשר צווה. הוא לוקח את בנו יחידו אשר אהב, נוסע איתו 
נוטל את  בנו,  ימים, מעפיל אל ההר, עורך את העצים, עוקד את  שלושה 
ַער"  ַלח ָיְדָך ֶאל ַהַנּ ְשׁ המאכלת ומניף את ידו. ואז נשמע קול משמיים: "ַאל ִתּ

)כב, יב(. הניסיון נגמר. יצחק חי. 

תקוות,  ושוב  שוב  לעורר  למה  האכזבות?  וכל  ההבטחות  כל  מה  לשם 
מה  ועל  ישמעאל?  מה  לשם  ההמתנה?  מדוע  באוויר?  תלויות  ולהותירן 
של  הייסורים  במסלול  ושרה  אברהם  את  להוליך  למה  העקדה?  ולמה 

המחשבה שהבן שחיכו לו שנים על גבי שנים עומד למות?

הסברים רבים ניתנו לכך במקורותינו, אך אחד מהם עולה על כולם. אנחנו 
החיים מלאים בפלאים.  לנו.  לֹאַבד  ושעלול  לו,  מוקירים את מה שחיכינו 
הולדת ילד היא נס. אך היות שהנסים והנפלאות הללו הם דרך הטבע אנו 
רואים אותם כמובנים מאליהם, ושוכחים שלטבע יש אדריכל וַלהיסטוריה 

– תסריטאי. 

עם  מאליהם.  מובנים  כבלתי  החיים  בראיית  מתמדת  הכשרה  היא  היהדות 
ישראל נולד מתוך עבדות, כדי שיעריך את החירות. הוא נותר תמיד עם קטן, 
כדי שיידע שהעוצמה טמונה לא במספרים אלא באמונה המולידה אומץ. 
אבותינו הלכו בגיא צלמוות כדי שאנו לא נשכח אף פעם את קדושת החיים.

מערכת  כל  ילדיהם.  את  להוקיר  היהודים  נקראו  ההיסטוריה  אורך  לכל 
הערכים שלנו מושתתת על כך. מבצרינו הם בתי הספר שלנו, תשוקתנו היא 
לחנך, וגיבורינו הגדולים הם המורים. ליל הסדר בפסח מתחיל בשאלות מפי 
ילד. ביום הראשון בשנה אנו קוראים בתורה לא על בריאת העולם אלא על 
הולדתם של ילדים – יצחק לשרה, שמואל לחנה. היהדות היא דת ממוקדת־

ילדים מאין כמוה.

משום כך, בשחר תולדותינו, העמיד אלוקים את אברהם ושרה בניסיונות לכל 
אורך הדרך אל העמדת הדור הבא – ההמתנה הארוכה, התקוות המתנפצות, 
העקדה. על ידי כך, לא הם ולא צאצאיהם יראו את ילדיהם כמובן מאליו. 
כל ילד הוא נס. ההורות מקרבת אותנו לאלוקים יותר מכל דבר אחר בחיינו: 

כאלוקים גם אנו מביאים לעולם חיים דרך מעשה של אהבה. 

ילדים רבים מדי חיים כיום בעוני ובבערות ואף מתים בשל חוסר בהשגחה 
ואת  פני הלחם  על  את המלחמה  ארצותיהם מעדיפים  כי שליטי  רפואית, 
הטרור הבינלאומי על פני התרומה לאנושות. ההבנה כי החיים והילדים הם 
אוצרות יקרים עדיין אינה נפוצה דיה. היא חיונית לקיומה של האנושות, כי 

הטרגדיה עצומה והשעה מאוחרת. 

פרשת וירא 

יריד ספרי החסידות
של י"ט כסלו

הכנסו לאתר:
19kislev.mbook.co.il

או סמסו את המילה 'קטלוג' וכתובת
המייל שלכם למספר: 055-7000904

ב"ה
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כ“ד-כ”ה חשון תשע“ז | 25 - 26 בנוב' 2016

בתוכנית 
תפילות ברב עם החזן דב הלר וחזנים נוספים,קבלת שבת בנוסח קרליבך, 
עונג שבת ומפגשים עם רבנים, שרים, חכי"ם, ואישי ציבור,סיורים באתרי 

חברון, "טיש" והרצאות מרתקות ועוד

בשבת חיי שרה מערת המכפלה פתוחה כולה ליהודים, כולל אולם יצחק! 

שימו לב להסדרי האירוח:

אורחים מגיל 19 ומעלה מוזמנים לאירוח הציבורי 
)בתשלום, ההרשמה חובה(: לינה בבתי הספר, 

ארוחות מלאות בחדרי האוכל.

ניתן להקים אוהלים ולמקם קרונועים בגנים 
ובחניונים בחברון )אין צורך להירשם(.

בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי מורים 
או אחראים  | מוזמנים לפנות למטה האירוח.

הסעות בתשלום מירושלים, בניני האומה, בשעה 
13:30, הרשמה חובה 

קו 160 אגד מתוגבר )ללא הרשמה( יוצא ביום 
שישי מבניני האומה בשעות 9:30 - 14:00

לאור נסיון העבר, כדי למנוע חילול שבת, אנו 
ממליצים ומבקשים מהציבור להקדים 

להגיע לחברון כבר בשעות הבוקר. 
ברוכים הבאים!

הציבור מתבקש לשמור ולהקפיד
על קדושת השבת והצניעות במלואן!

לפני יובל שנים זכינו לרגע היסטורי: 
שחרור ירושלים, שחרור חברון עיר האבות, 

ושחרור לב ארץ ישראל.
כעת הזמן לסיים את הויכוח, ולהכריז ברורות: 

עם ישראל ריבון בארצו!

במהלך השבת יתקיימו שיעורים, הרצאות ודיונים
התכנית בשיתוף תנועת נשים בירוק

חר
ש

ש 
י

ש
רד

ק
ף 

ס
א

 חדש!! בית חב"ד חברון מזמין את הציבור:  

סעודות השבת כיד המלך ללא תשלום

שבת חיי שרה
שבת חברון 

w w w . 2 h e b r o n . c o . i l  ) ה ב ו ח ( ת  ו ל ק ב ה  מ ש ר ה  ל
מטה אירוח 9965333 - 02 שלוחה 3

ת י מ ל ו ש ן  ב י  ב צ ם  י י ח ת  ו כ ז ל

להירשם הזדרזו מוגבל המקומות מספר

שבת היובל שבת ריבונות על ארץ ישראל!

היישוב היהודי בחברון | חב"ד חברון | מנהלת מערת המכפלה | 

הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים - חברון 

 

www.womeningreen.org
Find us on Facebook. Look for Women in Green 

 ת.ד. 7352, ירושלים 91072

POB 7352, Jerusalem 91072 ,Israel

הכנסת
אורחים 

חברון
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י ָכְבָדה ְמֹאד )יח,כ( אָתם ּכִ ה ְוַחּטָ י ָרּבָ ַוּיֹאֶמר ה' ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעֹמָרה ּכִ

העולם שתק
ללמוד  אנו  יכולים  ועמורה,  סדום  אנשי  של  הרעים  ממעשיהם  מקצת 
רואים  וביתר שאת  מהתנהגותם עם לוט בעת שאירח את המלאכים בביתו. 
אנו בגמרא סנהדרין )קט( מעשה מזעזע בנערה בסדום שנכמרו רחמיה על עני 
ונתנה לו פת, ועשתה זאת בהחבא, שהטמינה את הפת בתוך כד מים, ובעת 
שיצאה לשאוב נתנה לו את הפת בלא שישגיחו בה. ואנשי סדום היו תמהים 
הנערה,  מעשה  את  ראו  ואז  אחריו  והשגיחו  ברעב,  מת  הזה שלא  העני  על 
לקחוה וסכו אותה בדבש ושמו אותה על חומת העיר ובאו דבורים ועקצוה 
ואכלוה עד שמתה. וזוהי "זעקת סדום", זעקת הנערה מסדום במיתה האכזרית 

שגזרו עליה.

וממעשה זה ומשאר דברי חכמים שם, משתקפת בפנינו תמונה קודרת מאד 
על מעשיהם של אנשי סדום ועמורה ועל רוע לבם. ומלבד שקלקלו והשחיתו 
מעשיהם עד שעברו כל גבול של צדק והיגיון אנושי, הנה פשעם עוד יותר 
היה  הפשע  אלא  כנופיות  או  יחידים  של  תופעה  היתה  לא  שזו  כיון  חמור 
ממוסד. אנשי סדום לקחו את המעשים הנבזים והשפלים ביותר וקבעום לחוק 

ומשפט, ועל פיהם ניהלו את כל חייהם.

איך ייתכן שלא קם אפילו אחד מהתושבים וזעק כנגד השוד והשבר המתהלכים 
בריש גלי בראש כל חוצות? הלא גם בגויים שאין בהם תורה, מכל מקום תמיד 
יימצאו בהם אנשים שיצעקו על כגון דא, ולו רק מפני הסדר הטוב, שהחיים 

יתנהלו כשורה.

חסד בלי גבול
ובטרם ניישב תמיהה זו, צריך עוד להתבונן בהמשך הפרשה, עד היכן מגיעים 
רחמיו של אברהם אבינו ע"ה, ועד היכן מתפשטת מדת חסדיו, חסד אמיתי, 
רק  מצטמצם  שאינו  חסד  ופניה.  חשבון  מכל  נקי  חסד  ושלם,  פשוט  חסד 
למכריו ולאנשי שלומו בלבד, ואפילו לא חסד לצדיק וחסיד, אלא חסד גם עם 

אנשים רשעים וחטאים לה' ולאדם. 

שכן מלבד הרשע שהרבו אנשי סדום כלפי שמיא וארעא, עוד יש במעשיהם 
הרעים הכרזת מלחמה על דרכו ושיטת חייו של אברהם אבינו ע"ה, אשר כולו 
היה חסד וצדקה עם כל באי עולם, בממונו בגופו ובנפשו, ורשעים אלו נלחמו 

בכל עוז נגד הטוב והחסד.

והנה טבע הוא באנוש שכאשר שני אישים או שתי קבוצות מתנגדות זו לזו 
ומתנצחות זו עם זו, והאחד מהם מפסיד, הרי שחברו העומד כנגדו שש ושמח. 

וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, כשהוויכוח הוא אידיאולוגי. 

והנה בוודאי בעת שהקדוש ברוך הוא גילה את דברו לאברהם, היה לו לשמוח 
ולצהול על הבשורה הגדולה של מפלת סדום ועמורה, כי בזה יוודע דבר ה' 
ודתו בכל העולם כולו, ויכירו וידעו הכל שאברהם אבינו עבד נאמן לבורא 
ויתרחבו  ונגבה,  צפונה  וקדמה  ימה  ותתפשט  תנצח  ודרכו  ומנהיגו,  העולם 
אבי  של  ראשו  על  תהא  עולם  שמחת  ומעתה  הקדושה,  גבולות  היכר  ללא 

השיטה האמיתית של עשיית צדקה וחסד, והעולם בחסד יתכונן.

נגש להתפלל  ולא שמח אל הבשורה הזו, אלא מיד  אבל הוא ע"ה לא שש 
עליהם בכל כוחו, וכאן התגלתה מידת החסד של אברהם אבינו בכל עומקה 
והדרה, כי גם עתה לא שש לבו ולא שמח במפלת אויביו בנפש, אלא עמד 
חסד  עמהם  לגמול  כדי  נפשו  את  ומסר  ונפשו,  כוחו  בכל  עליהם  והתפלל 
אבי  בענקים,  הגדול  האדם  של  דרכיו  קצות  הן  אלו  שחת.  מרדת  ולהצילם 

האומה. ויהי רצון שנלך בדרכו, ונדבק במדת החסד לטוב לנו כל הימים.

להפוך חטא לאידיאולוגיה
אך מדוע לא ניגש אברהם לסדום עצמה, לנסות להחזירם בתשובה, כמו שהיה 
ואדרבה, עתה שכבר הסכים הקדוש ברוך  בו היה הולך?  עושה בכל מקום 

הוא לבטל הגזירה אם ימצאון עשרה צדיקים בעיר, אם כן אברהם אבינו ע"ה 
היה צריך ללכת מיד לסדום לעשות נפשות ולהחזירם בתשובה, כדי להשיב 
מעליהם את חרון אף ה' וחמתו. וכן יש לשאול, למה הקדוש ברוך הוא לא 
בן  יונה  את  כמו ששלח  סדום  אנשי  את  להשיב בתשובה  אברהם  את  שלח 

אמתי לנינוה?

ואולם מכל מה שנתבאר צריכים אנו לומר, שאנשי סדום היו מאלה שדרכם 
ישרה בעיניהם, ומנסים לעטוף את מעשיהם הרעים בעטיפת צדק ויושר. כך 
הטיפו לבני עמם, וכך חינכו את בניהם ובנותיהם, שזה הוא הצדק והיושר, וכל 

מי שנוהג הפך מעשיהם קראוהו חוטא ומורד באמת. 

ידוע  וכמו ששמעתי בשם איזה מפרשים שכתבו, שאנשי סדום אמרו, הלא 
כי מה שהביא את המבול לעולם היה עוון גזל, "כי מלאה הארץ חמס", ואם 
וכל  יתברך.  רצונו  זה  כן  אם  עשירים,  וברא  עניים  ברא  הוא  ברוך  הקדוש 
ונותן לעני אוכל ומשקה או כסף הריהו כגוזל מהקדוש ברוך הוא,  המשנה 
והוא עלול להביא מבול לעולם, ואם כן הרי הוא בגדר "הבא להורגך השכם 
להורגו", על כן הוא חייב מיתה. ובאמת שטענת הבל זו כצלמה ודמותה ממש, 
תורה  ובמקום שאין  י(.  בתרא  בבא  )ראה  עקיבא  לרבי  טורנוסרופוס הרשע  טען 
ויראת שמיים, גם זה יכול להיחשב היגיון בריא ונכון, בבחינת "רק אין יראת 
אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי" )בראשית כ(. וממילא לא יפלא כיצד 
הצליחו רשעי עולם אלה לחנך את כל אנשי סדום ועמורה בהשקפה מעוותת 

כזאת, עד שלא נמצאו אפילו עשרה אנשים צדיקים בכל הכרכים ההם. 

ומן הסתם באו בטענה של "קידמה ועבודה" באומרם, שמצב הגון הוא שכל 
יהיו הרבה  חינם  לאנשים לחם  יתנו  ואם  כפיו,  אחד משיג את לחמו בעמל 
בטלנים שיסמכו על זה, ויתרבה הפשע והרשע כי הבטלה היא אם כל חטאת... 
תורתנו הקדושה  ודעת  היפך האמת  וכהנה, שהן  כהנה  נוספות  ועוד טענות 

שהיא תורת אלוקים חיים. 

סדום בימינו
כדי  ומשונות  באו בשיטות שונות  עולם,  הגדולים, רשעי  איך הרשעים  ראינו 
לגזול את חייהם וממונם של אנשים אחרים. אחד מהם ימ"ש כתב ספר שלם 
הנקרא "מיין קמפף" להסביר מהו המאבק שלו נגד היהודים ומהן דעותיו, ואחד 
הדברים הבולטים ביותר בספרו הוא מלחמתו במידת הרחמים והחסד. בספרו זה 
הוא טוען, כי לדוגמה, משפחה שיש בה אדם מוגבל, הריהו מונע מבני משפחתו 
לעסוק בעיסוקיהם, כי צריכים לטפל בו ולהשגיח עליו, ולשיטתו יש להמית 
את המוגבלים והחולים. זו טענה אכזרית ומרושעת שאין דוגמתה. לטענתו, עם 
ישראל הם אלו שנותנים צדקה לעני ולחולה ומחזיקים בידו ומשאירים אותו 
קיים בחברתנו. ויותר מזה, הוא טוען בספרו כי מידת הרחמים והחסד עוברת 

אצל היהודים בתורשה ואינם יכולים להימנע ממידתם זו. 

על מכשיר האינקובטור, שהוא אחד מפלאי הדורות, אומר אותו רשע ימ"ש, 
שרק יהודי שרגש הרחמים והחמלה על הדל פועמת בלבו יכול להמציא כזה 
מכשיר. ובאמת ממציא האינקובטור היה יהודי, ואכן מיום שעלה אותו רשע 
להחזיק  הנאצית  בגרמניה  החולים  בתי  על  נאסר  נפילתו,  עת  עד  לשלטון 
מכשיר אינקובטור זה, וכל עובר שנולד בטרם זמנו מת. אכן דומים רשעים 
אלו לרשעי סדום וגרועים מהם. והרואה יראה כי תורותיהם המעוותות של 

הרשעים האלו קנו שביתה ומשכו את לבות ההמונים אחריהן. 

ובזה יובן למה ה' יתברך לא ציוה לאברהם להוכיחם, וגם אברהם לא ניסה 
היתה  סדום  אנשי  של  דרכם  כי  מקום.  בכל  לעשות  שנהג  כמו  כן,  לעשות 
ולפי שיבוש דעתם, אדרבה, אברהם הוא הטועה  וישרה בעיניהם,  מוצדקת 
מקבלים  לא  כאלו  אנשים  שופטיהם.  את  שופטים  והיו  נכונות,  אינן  ודרכיו 
וכשם  )משלי ט( "אל תוכח לץ".  ונאמר  ופוחזים,  והם בבחינת לצים  תוכחה, 
שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים 
)יבמות סה(. ושום תוכחה לא תועיל להם, כי הם אוטמים עצמם נגד כל היגיון 

אמיתי וכל דעה ישרה. ולא נותר לאברהם אבינו ע"ה, אלא להתפלל בעדם 
אל ה' ברוך הוא, אשר לו נתכנו עלילות ושליט בדעות בני אדם, והוא יודע 
לשובב לבות בני אדם. וכך עשה, עמד והתפלל עליהם, וה' שופט כל הארץ 

יעשה הישר בעיניו.

למה אברהם לא החזיר 
בתשובה את אנשי סדום?

 אורח

לשבת
הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר
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מחכים לכם בנריה...הראל 052-5665993

 ביישוב מגוון שירותים לכל הגילאים:
בתי כנסת לכל העדות | מעון | 9 גני ילדים | משחקיה | תלמוד תורה 

אולפנה | מקוואות | מגרשי ספורט ועוד

נריה
הבית שתמיד רציתם

בלב הארץ, 38 דקות מירושלים ומת”א ו-15 דקות ממודיעין 
וקרית ספר, שוכן היישוב שתמיד רציתם לגור בו.

ביישוב התורני-לאומי נריה גרות 303 משפחות והוא נמצא בתנופת בניה. 

בתי
אמנה

דו משפחתי, 117 מ”ר  |  4 חדרים דו משפחתי, 111 מ”ר  |  4 חדרים  |  + 85 מ”ר מעטפת

דגם “זהר”
דגם “זיו”

רק 1,063,000 ₪רק 1,200,200 ₪

בית דו משפחתי צמוד קרקע,
4 חדרים 111 מ”ר + 85 מעטפת

בית דו משפחתי צמוד קרקע,
4 חדרים 117 מ”ר

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה



מכתב לקהילה שלי,
אבל בעצם מיועד לכולנו:

קהילה יקרה,
שבוע טוב ונפלא! 

החוויה שלי, פרויקט השבת..
 the shabbos project 2016

שלום עליכם מלאכי השרת...
שרים כולם יחד. כולם יחד.

צעירים עם זקנים, משפחות עם בודדים, רחוקים 
עם  קבועים  ו'חילונים',  דתיים  קרובים,  עם 
פוטנציאל,  בעלי  עם  נוסטלגיה  בעלי  מזדמנים, 

כולם יחד! כל צבעי הקשת... 
זהו  יחד  נראים  הקשת  צבעי  שכשכל  אומרים, 

הסימן שלא יבוא יותר מבול לעולם...

את  מברך  ידיו  מושיט  וייסקופף  צביקה  הרב 
ברכת  בניו,  את  מברך  הבנות..  ברכת  בנותיו, 
מברכים  יקרים  יהודים   130 הקהל  וכל  הבנים.. 

את ילדיהם יחד עם הרב... כולם יחד!
ואז נוטלים ידיים ובוצעים את החלה, אורך 1.6 
מטר רוחב חצי מטר, וכולם ביחד אוכלים מאותה 

חלה. כולם יחד.
לא אלאה בתיאורי מאכלים, רק זאת אוכל לומר 
שהקהילה הנפלאה שבישלה והכינה את הסעודה 

עשתה עבודה נפלאה!

אוכל יהודי מסורתי מושקע וטעים ביותר.. 
כל האורחים דיברו על אירוח 5 כוכבים.

שניצלים   עופות  משובחים,  מדגים  החל 
סלטים תוספות וקינוחים. 

לי:  ואומר  אחד  אלי  ניגש  בעיניים,  האור 
לשבת  אחורה,  שנים   10 אותי  החזרתם 

שהייתי בחב"ד תאילנד...
ישראל,  ארץ  שירי  שבת,  שירי  טובה,  אווירה   

חידון שבת, קוסם, ודברי תורה וברכה...
ללכת  רצו  לא  שעות   3 ישבו  נהנו,  האורחים 
'בית  על  סיפורים  וסיפרו  לחיים,  שתו  הביתה.. 
אבא' שלהם. אורחת אחת מדרום אפריקה, ארץ 
מספרת  העולמי,  השבת  פרויקט  של  המולדת 
לאשתי שהסעודה הזו היתה 'הכי הכי' עוד יותר 
בדרום  היתה  שהיא  האחרונות  השנים   3 מאשר 

אפריקה. 
על  להתעלות  הצלחנו  נפלאה,  אחדות 
שמאל,  ימין  מעל  המבדיל,  מעל  הפוליטיקה, 

שחור לבן, חם קר, מתוק חמוץ... 

כולם יחד!
הסיסמה שלנו היא:

"אוהבים את השבת ביחד"! היינו חלק ממיליון 
יהודים! ב961 ערים ב87 מדינות שהתחברו יחד 

בשבת הזו.
כולם יחד!

אני רוצה לומר תודה רבה מיוחדת לחברי קהילת 
ושילמו  והלבישו  וערכו  וקנו  שבישלו  ההלכה 
הזה  שהפרויקט  כדי  הכל  ועשו  והובילו  ותמכו 

יצא לפועל, וזה מה שהופך אותנו לקהילה!

לערכים  משותף  מכנה  מוצאים  שאנחנו  מה 
משותפים, זה מה שמאחד אותנו להיות יחד.

כולם יחד!

עם קהילה מאוחדת חדורת מוטיבציה להפוך את 
העולם למקום טוב יותר, אוהב יותר, רוחני יותר, 

אפשר להגיע רחוק! 
תודה רבה לנו! עשינו עבודה נפלאה!

בשנה הבאה יהיו הפתעות... ועד אז, שבוע טוב 

ושזכות השבת תשפיע לכולנו כל טוב בגשמיות 
ורוחניות.

 הרב יואל אשכנזי, 
רב קהילת 'ההלכה' רמת גן

אש? יש לך
סיפורים מהשטח

אחד מאירועי 'השבת 
העולמית' בשבת האחרונה



ולא  באיכות הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמת ישראל""הרצון להיות טוב לכל, בלי שום הגבלה. לא בכמות המוטבים
                                                                                        הרב קוק

יום ראשון | י"ט בחשוון 
יום הרב קוק בחמ"ד

יום הרב קוק יתקיים לראשונה בכל מוסדות החינוך 
בחמ"ד ויכלול פעילות עניפה ומרתקת בגני הילדים, 

בתי הספר היסודיים ובתי הספר העל יסודיים.

שראל י ת  ב ה א מן  סי
ב

יום הרב קוק



אני רוצה לדבר על התרגשות. 

בשמחת  היה  כלשהי  מישיבה  אחד  בחור  שהיה,  מעשה 
חסרה  והיתה  לו  הלכה  והתפילה לא  מסויים,  במקום  תורה 
לו ההתרגשות, אז הוא לקח מונית בשמחת תורה לישיבה שלו, שבה הוא 
הרגיש שיוכל להתפלל כמו שצריך... כשמגיעים לכל מיני חוויות הנפש והן 

עומדות כדבר בפני עצמו, זו בעיה.

מהזיוף,  גדולה  חוויה  אפילו  לו  ויש  מזה,  ונהנה  בנגינה  מזייף  מישהו  אם 
המנגינה בכל מקרה גרועה והחוויה לא מועילה. אני יכול לעשות פשטידה 
עם כוונות וזה לא יעזור אם היא לא טעימה. השאלה היא מה המקום של 
ההתפעמות? אני לא בא לקבול על זה שאפשר להתרגש, השאלה היא האם 

יש לזה מקבילה באיזה עולם של קדושה. 

חלק מסוים מקו החיתוך שבין יהודים לנוצרים, הוא בשאלה האם העיקר 
הראשונים  הנוצרים  עצמו.  הדבר  או  בעניין  שיש  הרוחנית  התמצית  הוא 
הסבירו שלמול בשר ערלתו זה בעיקר ערלת הלב ולא צריך למול בפועל. הם 
הדגישו את ההתפעמות ולא את המעשה, וטענו שאפשר גם לעשות איסורים 
אם לא מתלכלכים ברוע שבהם. נקודה זו היא נקודת חיתוך בולטת. היהדות 
עומדת על כך שיש דברים אובייקטיבים שהם העיקר, והעולם של היהודי 
לא בנוי על דברים רוחניים ועל רגשות. לא ההתפעמות עיקר אלא המעשה. 

להתרגש זה דבר יפה אך הוא יכול להיות ממש שום דבר; 
להיות שאדם  יכול  ולעתים  כלום,  קרה  יכיר בעצמו שלא  אדם  ייתכן שבן 

חושב שהוא עבד את ה', אך באמת הוא סתם התרגש.

 

מה עם תפילה?

עם  מתפלל  של תפילה שאדם  עניינה  מה  רציני.  לעניין  ששייכת  שאלה  זו 
זה משהו  נקרא שיש לאדם תפילה מעולה? האם  זה  כוונת הלב. מה  יותר 
שמתרחש בבטן ואדם מרגיש הרגשה טובה? השאלה היא האם זה רציני; 
יכול להיות שהרגשתי חוויה אך התפילה לא פעלה לא למעלה ולא למטה. 

אז אולי עדיף לא להרגיש ולהתפלל כמו בן אדם רגיל?

העיקר בתפילה הוא שיהיה "רחמנא ליבא בעי" )= הקדוש ברוך הוא רוצה 
את הלב של האדם(, ותפילה היא "רחמי" )=רחמים(; ואחרי התפילה נשאלת 
השאלה, כמה מבין הרגשות היו ממשיים ואמיתיים וכמה היו דמיוניים. האם 

הם דברים שאני חושב שאני עושה או שבאמת עשיתי.

סמים  לקחת  גם  ואפשר  מרגשות,  סיפוק  של  לחוויה  להגיע  באמת  אפשר 
בשביל זה. יש מקום אחד שבו אפשר להרגיש טוב באמת מכל מיני בדיות, 
טוב.  ולהרגיש  על עצמך הכל  ולחשוב  להגיד הכל  בבית משוגעים אפשר 
אתה יכול להיות נפוליאון או משיח ולהרגיש טוב, אבל בתפילה אנחנו לא 
אמורים להרגיש טוב – אלא אמורים להתפלל. לא משנים דקדוקי המילים 
וההגיות של קריאת שמע אבל לגבי התפילה כפשוטה יש שאלה מה עשיתי? 
זה שהרגשתי הרגשה טובה הוא דבר טוב ואם מטרת החיים הייתה להרגיש 

טוב אפשר היה גם לקום ולשחק דמקה.

שאמר:  'רוחניים',  של  עיתון  שערך  רוחני  אחד  אדם  היה 
"אנחנו באים ביום כיפור ואומרים 'על חטא' הרבה פעמים, וזה לא מרומם 

את רוחי. עדיף לי לטפל בגינה ואז ארגיש התרוממות רוח".

 

עם כל האמור, ישנן תפילות שאדם מתפלל ויש בהן חוויית אמת פנימית. 
הרבה פעמים אנשים, בתוך החיים הפרטיים שלהם, מגלים שיש אופי מסויים 
לדברים שהם באמת אוהבים ובאמת רוצים. מי שלהוט אחרי אוכל מסויים, 
יודע חוויה שיש בה אמת, ואם הוא משווה אותה לחוויה של התפילה, הוא 
מגלה שהחוויה של התפילה היא מין חוויה מדומה, לא בגלל שהוא לא הגיע 

לפירוש של כל הפרטים, אלא שזה לא הגיע לכלל חוויה.

יראי שמים,  ולא  צדיקים  לא  ואפילו מאנשים שהם  דוגמאות,  מיני  כל  יש 
שצועקים דבר של תחינה והוא אמת. לפעמים אדם יכול לקום בבוקר, ולומר 
לקדוש ברוך הוא תודה מעומקא דליבא. הוא יכול להגיד: "אני מודה לך 
לעבור את המבחן הפסיכו- הוא שהצלחתי  ברוך  הקדוש 
טכני", לפעמים אדם אומר את זה בלב רועם. אז רואים איך 

אדם מרגיש רגש של תודה.

יש סיפור על אדם, שניסה לברר מהי יראת שמים. אמר לו הרבי: "האם פגשת 

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

ראית       פעם 
זאב?

בין יהודים לנוצרים מבדילה השאלה האם ההתפעמות היא 
העיקר או המעשה < קשה לבחון עד כמה רגש הוא אמיתי, 

ולפעמים דווקא התפילות הפשוטות נוגעות בנו באמת < יכול 
להיות שצריך להתאמץ בדרך, אבל אפשרי בהחלט להגיע לעבודת 

ה' אמיתית



בקרוב, ביריד הספרים 
התוועדויות הרב עדין שטיינזלץ של י"ט כסלו: 

חדש! 

פעם זאב ביער?" ענה לו האיש שכן, שאל אותו הרבי: "פחדת?" 
הוא אמר: "כן, פחדתי". ואז שאל אותו הרבי: "האם באותו הרגע 

חשבת על כך שיש לך יראת זאב?...", זה כלי מדידה טוב מאוד.

כאשר לאדם יש חוויה, ובאותה שעה בעצמה הוא 
חוויה, מה  לי  יש  ואומר: עכשיו  בוחן את החוויה 
זה אומר על החוויה שלו? כשאני אומר למישהו באמצע 
הלילה, 'בוווו'! והוא נבהל, זו חוויה אמיתית. כשאדם רואה איזה 

דבר ורץ אליו, זו חוויה אמיתית.

יכול  זה  להם.  מועילה  בתפילה והצעקה  שצועקים  אנשים  יש 
להיות לפחות במידה מסויימת, אולי קצת, שיש לאדם איזה דבר 

שהוא 'מעין דמעין'. 

יש  "רחמי",  באמת  בתוך תפילה, תפילה היא  דווקא  מדבר  אני 
אנשים שמתפללים, קורה לפעמים מישהו שאומר משהו מנהמת 
"אוי"  צועק  שאדם  כזה  משהו  יש  זו תפילה אמיתית.  ואז  ליבו, 
אמיתי. ויש דבר כזה שאני עושה "אוי" - הצגה כזאת, ה"אוי" לא 
היה "אוי", והעניין לא היה עניין אלא סוג של טשטוש מרופד כל 

שהוא.

לבין  חתולים  של  חסרונות  בין  הבדל  יש  בעולם, 
חסרונות של כלבים. ישנם דברים שלחתולים יש 
חסרונות בהם ושאין לכלבים, ולהפך. גם לדתיים 
יש חסרונות כאלה – שאין לחילוניים – והם צריכים 
אחד מהם הוא שדתיים מתפללים כבר מגיל  לעבוד עליהם. 
קטן, וכשהם גדלים מתחילים לדבר על חוויות, אז בחור דתי אין 
לו תפילה ואין לו חוויות. בחור לא דתי, שמתפלל פעם בשנה או 
לה', לפעמים  צועק  לו שהוא  לקרות  יכול  אז  פעם בחמש שנים 

בהודאה, ואפילו בטענות. 

אדם שלא מתפלל, ומגיע לסיטואציה שהוא מרגיש שהוא צריך 
יודע את המילים, אבל מה שיוצא ממנו  להתפלל, לפעמים אינו 

הוא דבר אמת. ולפעמים הדבר הזה הופך אותו מקצה אל קצה.

חוויה אמיתית בתפילה היא דבר חשוב, וכדי לבדוק האם היתה 
כל  שעל  משום  ממנה.  יצא  מה  השאלה"  עולה  אמיתית  חוויה 
פנים לדברים הללו צריכה להיות איזושהי השפעה על המציאות 
שלי, ואם אין השפעה על המציאות – זו שאלה האם זה בכלל היה 

אמיתי. 

אני באמת מצווה על אהבת ה' ועל יראת ה' – ולכן אני צריך לבדוק 
את זה. 

אחד,  סיפור  לכם  אספר  רק  כזאת,  מציאות  יש 
ואולי תזכרו אותו. היה פעם איש אחד שחי באמריקה לפני 
שנים רבות, שקראו לו נורברט וינר, הוא היה האיש שבעצם בנה 
את היסודות התיאורטיים הגדולים של ה'קיברנטיקה', מה שעומד 
מאחורי כל המחשבים. הוא ישב בין אלה שעסקו בפיתוח פצצת 

האטום.

סודות  על  לשמור  צריכים  לא  שלדעתו  כך  על  ספר  כתב  הוא 
מדעיים. עובר זמן קצר בין דבר לדבר ולכן לא שווה לשמור את 
זה שהעבירו את  על  זמן שהוציאו אנשים להורג  היה  זה  הסוד; 
הסוד של האטום מאמריקה לרוסיה. הוא טען, שהסוד הכי גדול 
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המכבים גילו את פח השמן,
בואו לגלות את מלון "ליטוב ירושלים"

מלון בוטיק בהשגחת בד"צ רובין.
הצגות (עמיחי עזר), הרצאות, ערבי שירה (ראובן ברנסברג)

כי לי טוב  ירושלים

של פצצת האטום יצא לעולם ב-1945, משום שאז פוצצו את פצצת האטום 
הראשונה, ואז ידעו שהדבר הזה הוא אפשרי. אחר כך, להגיע לפצצה בפועל 
– זה יכול לקחת לרוסים עוד מיליון וחצי דולר וחמש שנים - אבל הם יגיעו 

לזה. 

להגיע  יכול  לא  אני  לא אפשרי,  הוא  חושב שדבר  כשאני 
אליו. אבל כאשר אני יודע שזה אפשרי, זו רק שאלה כמה 
אני צריך להשקיע לזה, ולפעמים אני צריך להשקיע הרבה. 
של תפילה ושל  שהעניין  למסקנה  להגיע  צריך  אדם  בן 
עבודת ה' הוא אפשרי. יכול להיות שזה יקח זמן ומאמץ, 

ויכול להיות שזה קשה מאוד, אבל אפשר לעשות את זה. 

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

 איך מגיעים לברך את 
ברכת המזון בכוונה?

האישיות  את  מפעילה  כשהקיבה  נאמרת  המזון  ברכת 
שלנו. לא קל לעבור לברכה בדבקות רגע אחרי השניצל... 
הדרך הטובה ביותר היא שהאכילה בעצמה תהיה בדבקות 
ומתוך כך הפנייה  אלוקית, כאוכל על שולחנו של מלך, 

להודות לו תהיה טבעית ופשוטה. 

עצה פרקטית היא לברך את הברכה בקול רם ובמתינות, 
מתוך הכתב. להגיע לברכת המזון כשהלב בוער בהודאה 
נמשכים  המעשים  "אחרי  אך  נפלאה,  מדרגה  זו  לה' 
הלבבות", ומי שלא זכה לה ימשוך את לבו אחרי המעשים. 
אותנו  מגייסת  הכתב  מתוך  רם  בקול  במתינות,  האמירה 

להיות נוכחים וממוקדים בברכה. 

הוא  ברוך  הקדוש  לולא  מצבי  היה  מה  התבוננות  גם 
הנטייה  את  מחדדת  לאכול,  זיכני  המרובים  ברחמיו 
כאיש המדבר  הברכה  אמירת  וכן  לה'.  להודות  הטבעית 
רוטינית של הרגל מסייעת מאוד  ולא במנגינה  אל רעהו 

לכוונה. 

 גם חז"ל עידכנו
 את התורה לרוח הזמן, 

אז מה הבעיה עם 
הרפורמים? 

תלויה  שבתורה  ה'  לרצון  לכוון  החכמה 
ובהשראת  אלוקית  בדבקות  שמיים,  ביראת 
גדולי  על  משרה  הוא  ברוך  שהקדוש  השכינה 
גם  המסורת,  המשך  שהם  בעניינים  הדורות. 
כלל,  בדרך  מספיקים  רגילים  חכמים  תלמידי 
בכל  הרצון  להתאמת  שנוגעים  בעניינים  אך 
דור ודור, אין בידם לעסוק בכך אלא רק גדולי 
מגרונם,  מדברת  שהשכינה  החכמים  תלמידי 
וחכמי הדור מסכימים על ידם ורואים בהם את 

מדריכי הדור. 

נפלאה  בצורה  נתקיימו  הללו  התנאים  כל 
בדור  שגם  ה'  וברוך  הדורות,  שבכל  ברבותינו 
שיראתם  צדיקים  הוא  ברוך  הקדוש  שתל  הזה 
קודמת לחכמתם הגדולה, ולאורם אנו הולכים. 
לא  אפילו  ואחיזה  יד  אין  כמובן  לרפורמים, 

בתנאי אחד מכל התנאים הללו. 

בעלי נופל לעתים בשמירת 
העיניים. זה מאוד מפריע לי, מה 

אני יכולה לעשות?
בלשון  נופלת  כשאת  לעשות  אמור  בעלך  ומה 
כוונה  העדר  או  הרע  חיסרון באהבת  רכילות,  הרע, 
בתפילה? התערבות של צד אחד בעבודת ה' של בן 
או בת הזוג שלו עלולה להזיק יותר מאשר להועיל. 
ה',  בעבודת  שיפור  מביאה  לא  היא  שלרוב,  מפני 
אבל כן מביאה נזק בשלום בית. לכן, אם את מוצאת 
כוונה  חוסר  או  ברכילות  כישלונות  עם  עצמך  את 
המשגיח  להיות  לבעלך  מייעץ  הייתי  לא  בתפילה, 

שלך. 

אמנם, כל עבירה נוגעת לזוגיות אך בנושא זה הדבר 
נכון ביתר שאת. אם את יכולה לעודד אותו להתייעץ 
עם רבנים או בעלי ניסיון שיכולים לסייע בידו, ועל 
פי היכרותך הוא מתחזק ומתקדם מהתערבותך, יש 

מקום לנהוג כך. 

לא מסוננים, מצווה  יש מכשירים  בבית  בנוסף, אם 
לשוחח על כך ביניכם ולהתקין סינון ברמה גבוהה 
בכל המכשירים האלקטרוניים. דבר זה נכון לכולם, 

מכיוון שאין אפוטרופוס בעניינים אלו.
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