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430 דונם 
שטחים ירוקים 

מגוון 
פתרונות דיור

קהילה דתית 
איכותית 

מודל 
'הסכם גג' 

ליווי משפטי 
ומקצועי 

נהנים מכוח 
של קבוצה

לסרוגים יש בית חדש

פתוח לכלל הציבור

מצטרפים 
לקהילת
כרמי גת

מחיר סופי
ל-18 יחידות בלבד!

מבצע ״חי בסיון״!

עבודת ה'
כמשפחה

הרב אליקים לבנון והרב דב זינגר כותבים על

אנשים פוחדים להיכשל. 
 המרגלים פחדו להצליח

הרב יונתן זקס

 מי שנולד היום 
כבר לא יבין את זה 
סיוון רהב מאיר

 איך מממשים
את האהבה לארץ ישראל?
 הרב יהושע שפירא

ארץ ישראל היא המקום 
היחיד בעולם שמצליח לעשות 
שלום בין גשמיות לרוחניות. 

התוועדות עם הרב 
שבתי סלבטיצקי

 שבעת כוכבי הלכת
  של שמש השינוי 

רן שריד

הימים הלא מיוחדים האלה 
הם מיוחדים בשבילי

אהרן רזאל

"אם יגיע יום ללא חידוש 
 בעבודת התפילה, 

טוב מותי מחיי"
משה שילת

"ריבונו של עולם, אני בוכה 
על אישה כשרה"

ראיון עתידי על היום
אלומה לב

 הוא ירד מהמטוס 
 היישר לזרועות 

השוטרים התאילנדים
שבתאילנד

זרם תת קרקעי של 
'מחפשים' דתיים לאומיים 

 ברסלבער'ס
סרוגה עם פונפון
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 ברוכים
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הייתה  מהומיל,  אייזיק  רבי  שלחסיד  מסופר 
ה'  עובדי  אברכים  עלייה,  בני  תלמידים  קבוצת 
מופלגים, והוא רצה לדעת מה דרגתם בעבודת 
על  לדבר  הסכימו  לא  מעולם  הם  אך  התפילה 
עצמם. פעם אחת נתן ר' אייזיק לאחד האברכים 
שאלו  בגילופין  היה  וכשהאברך  יי"ש,  לשתות 
סירב  אז  גם  התפילה.  בעבודת  מצבו  מה 
"ביום שבו לא  לענות, אך לבסוף אמר  האברך 
בהשוואה  דבר  שום  בתפילה  אצלי  מתחדש 
ליום האתמול, אני חש כי טוב מותי מחיי"! ור' 

אייזיק אמר: "זה בדיוק מה שרציתי לדעת".

להרחיב אופקים
עת  רוחניות.  לחוויות  המקום  היא  התפילה 
הדודים של החיבור לה' היא אישית ואינטימית, 
ולא רק שכל אחד חווה אותה בצורה שונה, אלא 
שכל יום הוא עולם בפני עצמו. אף אחד לא יכול 
"וכשאתה  אותו.  לצפות  או  רגשי  מצב  לשחזר 
יג(,  ב,  )אבות  קבע"  תפילתך  תעשה  אל  מתפלל 
הלב של אתמול איננו הלב של היום, והחוויות 
מחר.  של  החוויות  להיות  יכולות  לא  היום  של 
חוויות  על  לשמוע  לעיתים  כדאי  זאת,  ובכל 
של אחרים, גם של אלו שאין לנו סיכוי להגיע 
לדרגתם, בשביל לכוון את החוויות שלנו לעלות 

רמה.

חוויות  בתיאור  רב  עסק  יש  החסידים  אצל 
התפילה של חסידים בעלי צורה ויש בהן מיקוד 
כי  האדמו"רים.  של  תפילה  מבסיפורי  יותר 
אבל  ישווה,  ומי  ידמה  מי  האדמו"ר  לתפילת 
אחד  שכל  וסמל  דוגמה  הם  ה'  עובדי  חסידים 

יוכל להתקרב לדרגתם ולשאוף אליהם.

כלות הנפש והחייאת הגוף
יצחק  יוסף  הרבי  מתאר  לדוגמה,  כך, 
קפט  עמ'  ג  חלק  הריי"ץ  קודש  )אגרות  מליובאוויטש 
מרדכי,  ר'  של  המופלאה  תפילתו  את  ואילך( 

אחד מתלמידי הבעל שם טוב שהיה גאון עצום 
ובנסתר, אך רק לאחר התקרבותו לבעל  בנגלה 
בתפילה  והשקיע  להתפלל  כיצד  למד  טוב  שם 

מדי יום כשש שעות:

"כשר' מרדכי מתפלל - כל כולו שקוע בתיבות 
הנעשה  את  שומע  ואינו  רואה  אינו  התפילה. 
סביבו. הוא נוהג להתפלל תפילה חרישית ללא 
וקטעי  פסוקים  אומר  לעיתים  אך  קול,  הרמת 

תפילה בקול רם, בניגון ובשמחה.    

מרדכי,  ר'  של  תפילתו  על  הצד  מן  "למסתכל 
הוא  נדמה  אותו,  המלווה  והניגון  תנועותיו 
נראה  גופו  תענוג,  לדבר  כלתה  שנפשו  כאחד 
המר  במאבק  ומרגישים  מהתרגשות,  כמתמוגג 

המתחולל בו, רצוא ושוב, מצד אחד כלות הנפש 
כליון  רגעים של  רואים  הגוף.  ומאידך החייאת 
בהם הפנים לבנות כסיד, העיניים שקועות ללא 
וכעבור  מתפורר,  כאילו  הגוף  וכל  חיים  תנועת 
רגע תנועה הפכית, תנועה המביעה חיות, הפנים 
העיניים  צבע,  מקבלות  החיים  נטולות  הלבנות 
חי,  הגוף  וכל  עליהן  שפוך  עונג  מתאדמות, 
מתנועע, אך לאט ובנחת, בהתאם לכללי הניגון.

כל יהודי יכול
"ידועה תורת הבעל שם טוב על הפסוק שנאמר 
בנח 'בוא אל התיבה', שכשנשמה יורדת למטה 
דאגות  ומבול  החיים  בצרכי  עסוק  והאדם 
אותו,  להטביע  מאיים  אותו  הסובבות  הפרנסה 
להידבק   – התיבה'  אל  'בוא  היא  לכך  העצה 
שהוא  והתורה  מתפלל  שהוא  התפילה  במילות 
ובניך  ש'אתה  תגן  באותיות  הדביקות  לומד. 
ואשתך ונשי בניך' תוושעו מהקדוש ברוך הוא 

בכל צרכיכם.

המפתח  היא  טוב,  שם  הבעל  אומר  "דביקות, 
להידבק   – זה  ודבר  המנעולים,  כל  לפתיחת 
כל  של  בידו  הוא  והתפילה,  התורה  באותיות 
אדם. כל יהודי, אף הפשוט ביותר, יכול להגיע 
היהודי  שווים  בכך  ביותר,  הגבוהה  לדביקות 
החכמים  לתלמידי  ביותר  הפשוטים  והיהודייה 

הגדולים ביותר.

געגועים פנימיים
אל  ה'בוא  את  רואים  מרדכי  ר'  של  "בתפילתו 
באותיות  וליבו  ראשו  כולו,  נתון  הוא  התיבה'. 
נתח  אצלו  הם  פסקה  וכל  פסוק  כל  התפילה. 
נגינה  מלווה  מפיו  היוצאת  תיבה  לכל  חיים. 
שמחה,  ניגון  זה  אין  הנפש.  כלות  של  חרישית 
נוסף על כך  ניגון של געגועים פנימיים.  כי אם 
שר' מרדכי הוא למדן גדול היודע את כל דרשות 
הרי  בתפילה,  הנאמרים  הפסוקים  על  חז"ל 
שכל מילה מכל פסוק מאירה בפני עצמה באור 
יקרות. ונוסף על כך שר' מרדכי הוא מקובל גדול 
העליונים  בעולמות  פסוק  כל  של  מקומו  ויודע 
כליון  מרדכי  בר'  רואים   – העליונות  ובספירות 
הנפש, קולו מלא תחנונים וגעגועים ושובה את 

הלב".     

לייצר געגוע ולתת לו להתפרץ

משה שילת
ַלִּמְסַּתֵּכל ִמן ַהַּצד ַעל ְּתִפָּלתֹו 

ֶׁשל ר' ָמְרְּדַכי, ִנְדֶמה הּוא ְּכֶאָחד 
ֶׁשַּנְפׁשֹו ָּכְלָתה ִלְדַבר ַּתֲענּוג, 

ּוַמְרִּגיִׁשים ַּבַּמֲאָבק ַהַּמר 
ַהִּמְתחֹוֵלל ּבֹו
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 ט"ו באב - כ' באב
16.8.16 עד 21.8.16

 נסיעת ח"י אלול
21.9 עד 25.9

 ל' סיון - ד' תמוז
6.7.16 עד 10.7.16
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מסע ג'

מסע א'

איור זלמן קליינמן



זמן  עבורי  הם  האלה  מיוחדים  הלא  הימים 
מיוחד. 

מחד, עוד לא הגענו לימי אלול־תשובה־הזדמנות 
אחרונה לתקן, מאידך... מרגישים שזה מתקרב. 
בתקופה הזאת תמיד מתגנבת בי מחשבה: למה 
להצטער באלול על שלא הייתי בשמחה, בהודיה 
ובתפילה? אדרבה, כדאי להגיע מוכן. עכשיו זה 
הזמן לעסוק בנחת באור הפשוט. באור שנאסף 
בנו מהחגים ומעמל השנה. אלו ימי קציר חיטים. 
בשדה,  נשארת  היא  אך  התבואה  את  קוצרים 

מתייבשת בשמש עד ימי האסיף. 

סיפרו לי פעם על איש אחד, נקרא לו מררי. כל 
חייו סבל ומרורים. בכל מקום ביזו אותו, צחקו 
מצבו.  עם  השלים  והוא,  אותו.  והשפילו  עליו 
ולא עוד אלא שהיה נועל נעליים הקטנות בכמה 
רגליו  כפות  היו  יושבות  רגלו.  ממידת  מידות 
הפתיעו  אחד  יום  וכואבות.  בנעליו,  מכווצות 
במידה  נעליים  לו  ורכשו  משפחתו  בני  אותו 

המתאימה לו. והוא? סרב לנעול אותן.

אמר להם: "יודעים אתם שכל חיי סבל הם. רגע 
אחד של נחת יש לי בחיי. אותו הרגע בו אני חוזר 
הביתה וחולץ את נעליי הקטנטנות... האם גם את 

מעט הנחת הזו אתם רוצים לגזול ממני?"

קצת  לפעמים  אנחנו  גם  עצמנו, האם  את  נשאל 
שאנחנו  המועקות  בהסרת  שמחים  מררי?  כמו 

יוצרים במו ידינו. נעבאך. 

הרבה אנשים סובלים ממה שהם עושים, השגרה 
סקי  יעשו  עוד  הם  אחד  "יום  אבל  אפורה.  היא 
באיים  לשייט  ויצאו  מספיק  "יחסכו  בשווייץ", 
מרירים  אנשים  להיות  במקום  הקריביים". 
בסוף  באור.  לחיות  יכולים  אנחנו  וסובלים, 
יפות כל כך.  ישנן מילים  תפילת שמונה עשרה, 
"ברכנו אבינו באור פניך", באור פניך נתת תורה 
כוונה  כמה  ושלום.  ברכה  וחסד,  אהבה  וחיים, 
אפשר להכניס במילים אלו! להרגיש את האור 

הפנימי של ה' ולשמוח בטוב שנתן לנו ה'!

אותו  ששאלו  אחד,  צדיק  על  פעם  לי  סיפרו 
תלמידיו: "אם היה לך רק עוד רגע אחד לחיות, 

מה היית עושה?"

אמר להם: "תגידו אתם".

ענו תשובות יפות. חסד, תורה, תפילה. 

"טעות בידכם", אמר להם רבם. "הייתי ממשיך 
לעשות בדיוק את מה שאני עושה באותו הרגע". 
זה עמוק. "הייתי עושה את מה שאני  געוואלד, 

עושה עכשיו".

אדם צדיק, שמחובר למעלה. תמיד בשליחות של 
אותו הרגע. הוא נמצא במקום שהוא צריך ורוצה 

להיות.

בכנפיה  מרפאת  חיטים. השמש  קציר  ימי  אלה 
את התבואה, לפני בוא המלך בשדה.

"יודעים אתם שכל חיי 
 סבל הם. 

     רגע אחד של נחת   
     יש לי בחיי. 

אותו הרגע בו אני חוזר 
הביתה וחולץ את נעליי 

הקטנטנות"

אהרן רזאלאישית

עושה הרגע

נפתחת קבוצה למתחילות
של חשיבה הכרתית 

(לימודי ימימה)

בהנחיית עידית שלו 
ימי ג' בבוקר מושב גמזו.

טל:054-2526141



הרב יונתן זקס

שני סוגים של פחד
אחת הדרשות המרשימות ביותר ששמעתי בימי חיי הייתה דרשתו של הרבי 
מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון, על סיפור המרגלים שבפרשת שלח 

לך. היא שינתה את חיי; לא פחות.

הוא שאל את השאלות המתבקשות. איך קרה שעשרה מבין המרגלים חזרו 
מארץ ישראל עם דו"ח כה מדכדך ותבוסתני? איך קרה שאמרו שבני ישראל 
לא יוכלו לנצח את יושבי הארץ, שהעם היושב בה חזק מהם ועריהם בצורות, 
שהם ענקים ואנחנו כחגבים? הרי במו עיניהם ראו כיצד הוריד ה' על ברכיה, 
במכות אנושות, את החזקה והעתיקה באימפריות של העולם העתיק. מה עוד 
מאז.  עברו  קצת  ועוד  רק שנה  טרי,  היה  עדיין  על מצרים  הניצחון  שזיכרון 
בעיני  היו  ישראל  בני  הנכון:  הוא  מדבריהם  שההפך  היטב  ידעו  המרגלים 
יושבי כנען כענקים, לא כחגבים. הרי הם עצמם שוררו כך עם כל בני ישראל 
ת". מדוע אם  ָלֶשׁ ֵבי ְפּ זּון, ִחיל ָאַחז יְֹשׁ ים ִיְרָגּ ְמעּו ַעִמּ אחרי קריעת ים סוף: "ָשׁ
 – מליובאוויטש  הרבי  המשיך   – תשכחו  ואל  מפניהם?  חרדו  המרגלים  כן 
שהמרגלים לא היו אנשים שנבחרו באקראי. התורה מציינת שכולם היו נשיאי 
ה". ראשי העם אינם קנים הנידפים ברעדה  ֵהָמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבֵני  י  השבטים, "ָראֵשׁ

מכל רוח מצויה.

השאלות היו מתבקשות, אבל התשובה שהרבי מליובאוויטש נתן להן הייתה 
בלתי־צפויה כלל. המרגלים לא פחדו מכישלון, הוא אמר. הם פחדו מהצלחה.

כי במדבר, למען האמת, מצבם של המרגלים ושל שאר בני ישראל לא היה 
רע בכלל. הם אכלו ָמן מהשמיים. הם שתו מים מבאר פלאית. הם היו מוקפים 
השכינה.  עם  מתמשך  במגע  היו  הם  המשכן.  סביב  חנו  הם  הכבוד.  בענני 

מעולם לא חי עם בִקרבת אלוהים כמו זו שזכו לה.

ומה יהיה מצבם אם ייכנסו לארץ? הם יצטרכו להילחם, לקיים צבא, ליצור 

כלכלה, לעבד את האדמה, לדאוג שמא לא ירד גשם שיצמיח את היבולים, 
ולהיטרד בעוד אלף טרדות של חיים בעולם הזה. ומה יקרה לקרבת האלוקים?

טעות  הייתה  טעותם  מהצלחה.  פחדו  הם  מכישלון.  פחדו  לא  המרגלים 
הא־ל,  של  בצלו  חייהם  כל  ספונים  להיות  רצו  הם  קודש.  לאנשי  אופיינית 
רוצה  הוא  אחר.  דבר  רוצה  שה'  הבינו  לא  הם  האפשרית.  המרבית  בקרבה 
לשכון בתוכנו, על פני האדמה. אחד ההבדלים הגדולים בין היהדות לדתות 
אחרות הוא שבעוד האחרות מבקשות להרים את האדם אל השמיים, היהדות 

שואפת להוריד את השמיים אל הארץ.

דתיים:  כלל  בדרך  נחשבים  בעניינים שאינם  עוסקים  גדולים בתורה  חלקים 
יחסי עבודה, חקלאות, רווחה, הלוואות וחובות, בעלות על קרקע וכן הלאה. 
עניינים של חיי המעשה בעולם הנושב. ה' רצה שבני ישראל יבנו חברת מופת, 
חברה שבניה אינם משועבדים, חברה ששליטיה אינם אלים־למחצה המנהיגים 
פולחן עצמי. חברה שכולם שווים בה בפני החוק, העני כעשיר, ואשר איננה 
החיים  מתחומי  תחום  שום  מותירה  ואיננה  ולבדידות  לאנחות  איש  נוטשת 
כמובלעת חופשית ממוסר. כדי לכונן חברת מופת צריך לכונן חברה. וחברה 
צריכה ארץ. היא צריכה כלכלה וצבא, שדות ומקנה, עמל ויוזמה. את כל אלה 
של  המשותפים  המרחבים  אל  השכינה  להורדת  למסלולים  היהדות  הופכת 

חיינו הציבוריים.

המרגלים פחדו מפני הצלחה, לא מפני כישלון. מה העבודה הזאת לנו, עבודת 
השכינה  כנפי  תחת  לחסות  אפשר  אם  העשייה,  עולם  אל  השכינה  הורדת 
במדבר נטול הממשיות? כך הם חשבו. זוהי טעות של אנשים דתיים עד עומקי 

נשמתם. ועדיין, זו טעות.

כאן טמון האתגר הרוחני של המאורע הגדול ביותר זה אלפיים שנות היסטוריה 
הייתה  שלא  דומה  ישראל.  ולמדינת  ישראל  לארץ  היהודים  שיבת  יהודית, 
פוליטית  תנועה  עוד  לאחריה,  ולא  הציונית  התנועה  תקומת  לפני  לא  עוד, 
חזונות  של  הגשמה  בציונות  שראו  היו  כך.  כל  רבים  חלומות  בה  שנקשרו 
ואחרים שתפסו אותה כהישג חילוני של אנשים שהחליטו לקחת  הנביאים, 
ההתחברות  אל  טולסטויאנית  שיבה  בה  היו שראו  בידיהם.  ההיסטוריה  את 
לאדמה, והיו שראו בה הצהרה ניטשיאנית של רצון ועוצמה. בעיני רבים היא 
הייתה מפלט מהאנטישמיות האירופית, ובעיני רבים אחרים ראשית צמיחת 
גאולתנו המשיחית. לכל הוגה ציוני הייתה גרסה משלו לאוטופיה, ולמרבה 

הפלא כולן התגשמו במידה רבה.

אבל ישראל, כארץ וכמדינה, הייתה תמיד דבר פשוט ובסיסי יותר. עם ישראל 
ידע בארבעת אלפי שנות תולדותיו כמעט כל גורל שאפשר להעלות על הדעת. 
לבין  ושבין טרגדיה  לבין שגשוג  גוני הקשת שבין שואה  כל  חווה את  הוא 
אימפריה. יהודים חיו כמעט בכל ארץ על פני הפלנטה שלנו. אך בכל שנות 
נדודיו ונפתוליו של העם הזה היה רק מקום אחד שבו יכול לעשות את אשר 
נקרא לעשות עוד בשחר היוולדו: לכונן חברה על פי האידיאלים הנעלים שלו, 
חברה שתהיה שונה משכנותיה ותוכיח בגופה כי חברה, כלכלה, מערכת חינוך 
ה' מהשמיים  כבוד  את  המורידים  נשאי־שכינה  להיות  יכולים  וִמנהל־רווחה 

אל הארץ.

הרוחניות היהודית חיה בתוך החיים עצמם, חיי החברה ומוסדותיה. כדי ליצור 
אותה עלינו להילחם בשני סוגים של פחד: הפחד מפני כישלון, והפחד מפני 
הצלחה. שניהם באים מן החשש להסתכן. אמונה היא האומץ להסתכן. אמונה 
איננה ודאות – אלא היכולת לחיות עם אי־ודאות. היא היכולת לשמוע את ה' 

ְך ְלָפַני!". אל תחכה לי, הובל אותי! אומר לנו מה שאמר לאברהם: "ִהְתַהּלֵ

הרבי מליובאוויטש נאה דרש ונאה קיים. הוא שלח שליחים כמעט לכל מקום 
בעולם שיש בו יהודים. בכך עשה מהפכה בחיים היהודיים. הוא ידע שהוא 
הוא  אבל  בחינה,  מכל  מאתגרים  למקומות  ללכת  להסתכן,  מחסידיו  מבקש 
הרבים,  ברשות  הוא  שמקומה  היהודית  ובשליחות  ובאלוקים,  בהם,  האמין 
בדרכים  אותה  ומבטאים  אחרים  עם  אמונתנו  את  חולקים  אנו  שם  מקום 

מעשיות מאוד.

ַמּסֹותיו  מאתגר לעזוב את המדבר ולהיכנס לעולם המיושב, האמתי, על כל 
וַמּדּוחיו. אבל שם אלוקים רוצה שנהיה. לשם הוא שולח אותנו לרפא כמה מן 
הפצעים שבעולם ולהביא למקומות השרויים בחשכה מעט מן האור האלוקי.

פרשת שלח

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

עוברים להרצליהלוקחים אחריות

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

 עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

דרושים:
אברכים לבית המדרש

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

מלגה גבוהה למתאימים!
bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד



בבית�ולא�בבית�המדרש�
הרב אליקים לבנון 

ראש ישיבת אלון מורה ורב השומרון

בני  עניים  ויהיו  לרווחה,  פתוח  ביתך  "יהי  או  לחכמים"  ועד  בית  ביתך  "יהי 
יש לפתחו  או שמא  בו,  יכנסו  ורק חכמים  לסגור את הבית,  יש  ביתך"? האם 

עניים  שהם  עניים,  וגם  לרווחה, 
בדעת, יהיו בני בית?

בתקופה  תקופות:  שתי  על  מדובר 
את  בונה  אדם  כאשר  הראשונה, 
גם  כך  ואחר  ואשתו,  איש  ביתו, 
ילדיהם, חייבים לבסס את הבית על 
הוא  הבית  זו,  בתקופה  תורה.  ערכי 
מחכמים,  לספוג  "מקבל",  בחינת 

לשתות בצמא את דבריהם.

כאשר חולפות כמה שנים, כל אחד 
את  לפתוח  כבר  אפשר  עניינו,  לפי 
ולא  "נותן"  גם  שיהיה  כדי  הבית, 
הבית  אל  נכנסים  אז  "מקבל".  רק 
אנשים שהם עניים בדעת אך מבקשי 
ה', ואנו פותחים בפניהם את דלתות 
של  טעמו  אותם  ומטעימים  ביתנו 

בית יהודי.

בדעת  בעניים  אם  תאמר:  שמא 
לבית?  להכניסם  מדוע  עסקינן, 
לכאורה עדיף לקיים "משכהו לבית 
שם  כי  דעת,  ללמדם  כדי  המדרש" 
לא  בצידך:  תשובתך  התורה.  מקום 

ראי בית המדרש כראי הבית!

בבית המדרש לומדים ומתגדלים בתורה. הבית הוא מקום של עשייה: בישול, 
אפייה, כביסה וניקיון, טיפול בילדים וחינוך למצוות. כל אלה, חייבים להיעשות 
באווירה של שמחה ואהבה, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, ומתוך כך, בין 

הילדים לבין עצמם, וגם כלפי ההורים.

באווירת הבית ישנם יסודות חיים אשר אותם אי אפשר לקנות בבית המדרש. 
ילמדו העניים את מערכת היחסים הנוחה והנעימה, של אהבה ושמחה בין כל בני 

הבית. אלה הן התשתיות, עליהן תיבנה תורת חיים אמיתית!

כיצד נזכה למשפחה עובדת ה'?

שאלה :

חוויית�תלת־ממ�ד
 הרב דב זינגר 

ראש ישיבת מקור חיים

איש ואשה זכו - שכינה ביניהם. שלושה שותפים באדם – הקדוש 
ברוך הוא, אביו ואמו. ראיית דברי חז"ל אלו כמציאות ממשית, 
מתארת למעשה את הקדוש ברוך הוא כדייר 'שווה בין שווים' בכל 

בית. 

בבית  כיוון.  קריאת  בה  יש 
יתקיימו  בוודאי  בו,  נוכח  שה' 
ברכות,  תורה,  שיעורי  בו 
עניים המבקשים צדקה  תפילות, 
שהרי  עזרה,  המבקשים  ואנשים 
נרדף"  את  יבקש  "והאלוקים 

והנרדף את אלוקים.

אלוקיך  ה'  "ומל  אומר  הפסוק 
ה'  זרעך".  לבב  ואת  לבבך  את 
הילדים  בחינוך  מסייע  השותף 
הפסוק  אליו.  פונים  אם  במיוחד 
לעשות  שלו  שהדרך  מלמדנו 
זאת זה היא למול את לב ההורים 
לבבות  יימולו  כך  ובעקבות 
בו,  נוכח  שה'  בבית  הילדים. 
פונים ההורים אל השותף כשהם 
ומבקשים  בילדיהם  פגם  רואים 
ממנו למול את ליבם בנקודה זו, 

כדי שזה ישפיע גם על ילדיהם.

לנוכחות  מקום  בו  שיש  בבית 
האלוקית, יש נקודת מבט גבוהה 
יותר על המתרחש בקרבו. ברור 
שלושה  תמיד  יש  כי  זוגיות  בעיות  חלילה  או  זוגיות  יותר  שאין 
בסיפור. אם הבעל והאשה חולקים ביניהם על עניינים העומדים 
ברומו של עולם, הם יאמרו: הבה ונחשוב מה דעתו של השותף 
הסמוי שלנו. לא תמיד נשמע את התשובה באופן מפורש, אך עצם 
שאלת השאלה כבר יש בה כדי לתת פרספקטיבה גבוהה יותר על 

הדיון, ולפעמים גם דעתו ברורה לשני הצדדים.

ה־ בקשת  שבהם  בזמנים  בולטת  כך  כל  מנוכחות  שיירתעו  יהיו 
SPACE כל כך קריטית, אך ניתן להבטיח להם שכיבוד הנוכחות 
השותף  אל  קלות  ביתר  לפנות  משבר  בעתות  יאפשר  יום  ביום 

שיגיע ויסייע. 

את  והופכים  היומיום  את  מרוממים  הסמוי  השותף  עם  החיים 
החיים מחיים שטחיים לחוויית תלת־ממד.  

אך  הזו,  המיוחדת  לשותפות  ייחודית  צורה  יבנה  ובית  בית  כל 
לכולם תהיה את האיכות של האחד בקרבם.

מי�אתה,�ומי�את?
 איילת הדרי

אשת חינוך

נדמיין לעצמנו צייר אומן, שמשקיע את נפשו בציוריו אך לא מעוניין למכור אותם. 
הוא מתפרנס כמנהל בנק, אך בכל רגע פנוי שב לצייר. לפעמים הוא מצייר במשך 
לא תהיה  הוא? התשובה  אותו מה  עייפות. אם תשאלו  ולא מרגיש  לילה שלם, 

בנקאי.

כך יהודי – תורתו אומנותו. לא משנה במה הוא עובד וכמה שעות הוא משקיע 
בכך, חייו הפנימיים הם התורה. בדומה לכך, גם אם אישה עובדת ופועלת מחוץ 
לבית, את זיהוי חייה הפנימיים עליה לראות בראש ובראשונה במשפחה. זו הדרך 

לזכות למשפחה עובדת ה', מתוך חמימות ושמחה.

יחד עם השראת התורה של האב, חשוב שתוחדר במשפחה חמימות, קרבה ולבביות, שכל בני המשפחה יימשכו למשפחה כ'משפוחה'. כמה וכמה נפשות יקרות 
של בני נוער הלכו לאיבוד מכיוון שבמשפחה שלהם זה היה חסר.

אמא מוכשרת יותר מאבא להחזיק את המשפחה בתור משפחה, ושהילדים לא יחפשו חמימות אי שם...  אם היא תבין שבזה תלוי עתיד משפחתה, ובמעגל רחב 
יותר – עתידו של עם ישראל, ותפעל מתוך חירות אמיתית, חירות מלחקות את אופנת המצליחנות המערבית החיצונית, היא תזכה לבית חם, יהודי, תורני ולבבי.

ועצה מעשית: כינוסים של כל המשפחה יחד מאחדים ומגבשים. קל ונוח להתחיל בלילי שבת, ובהמשך להוסיף עוד פעמים מספר במהלך השבוע.
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שיגדל  ציפיתי  שלא  כתיבה  בפרויקט  עסוקה  אני  האחרון  בחודש 
על  בתדהמה  הוכיתי  הצהריים,  אחר  מהימים,  באחד  שגדל.  כפי 
כך שאני עומדת בין ארבעה קירות ריקים, בשקט מצמית אוזניים, 
במקום להכין שיעורי בית עם הילדים שלי, לראות אותם משחקים, 
במקומות  בדיוק  מהנעליים  חול  שופכים  משתוללים,  מקשקשים, 
הלא נכונים. התחושה הזו הוציאה ממני רגשות לא פשוטים, שבאו 
לידי ביטוי בכתיבת פרקים רבים שמתארים את כל חוויות הרווקות 
אחרי  שאעניק  ראיון  מעין  עתידית.  מבט  מנקודת   – והבדידות 
שאתחתן בע"ה, כשהדברים יהיו בגדר זיכרון בלבד. בדיעבד הבנתי 
ונוקב, על דברים  יכולה לדבר על כל מה שכואב  שבדרך הזו אני 
שהתרחשו אפילו הבוקר ועוד מסעירים אותי – אבל בצורה מרפאת, 

כי הרי ממרחק בטוח הדברים כואבים פחות.

להוציא את  העוקץ
"והייתה שנה שהיה לי את המקום הקבוע שלי מול הציון של הרב 
מרדכי אליהו זצ"ל. הגעתי לשם פעם בשבוע, עוד לפני שבנו מבנה 
שיש גדול. היה רק הקבר שלו מאחורי החיד"א, מחיצת בד מתנפנפת 
האבנים,  על  מסתכלת  שרפרף,  על  מתיישבת  הייתי  אוויר.  והרבה 
לפעמים אומרת קצת תהילים אבל בעיקר שותקת ומקשיבה. והרבה 
החלטות טובות הגיעו אליי בשנה ההיא. הייתה שם בהירות גדולה. 
ואחר כך לפעמים כבר לא הייתי מסוגלת, הייתי כורעת שעונה על 
הקיר, עם הראש למטה, כולי מיטלטלת מבכי ואומרת רק דבר אחד: 

ריבונו של עולם, אני בוכה על אישה כשרה" )חלק מה'ראיון'(.

אחד ההרגלים בחיי הוא לנסות להוציא את העוקץ מסיטואציות לא 
בדרך  לפעמים  האי־נעימות,  על  בקול  מדברת  שאני  בכך  נעימות, 
משתחררים  ואנחנו  ניטל,  העוקץ  כך  פחות.  ולפעמים  משעשעת 
מתחושת המועקה שהוא מביא איתו. לא כולם רגילים לדיבור הישיר 
לו. הכתיבה הזאת,  הזה, הוא לפעמים מפתיע, מגיע מבלי שציפו 
העוקץ.  את  להוציא  היא  הללו,  השנים  מן  העמוסות  החוויות  של 
הישירות שבה הפתיעה רבים, והפתיעה גם אותי. הדברים הדהדו 
ולפעמים  מעשיים,  אמוניים,  נפשיים,  בהקשרים  רבים,  לאנשים 

מתוך הדמעות בקע גם חיוך משותף.

אבל  הרגשות  אותם  את  להרגיש  ולהמתין,  לסבול  יודעים  כולנו 
בארץ־ חיים  כולנו  מאחרים.  נעים  לא  כי  לעצמנו  אותם  לשמור 

לי  ונראה  מגיעים.  לא  שאנחנו  מכך  מתוסכלים  תמידית,  מרדפים 
שנכון להוציא את העוקץ ולשים הכול על השולחן. הרי זה שאנחנו 
בהמתנה לא אומר שעשינו משהו רע שצריך להסתיר. ויותר מזה, 
חייבים להתייחס לכאב, בקול. לא להשאיר אדם שכואב לבד. כל 
גבורה ואומץ, צמיחה, גדילה וקפיצה אל השלב הבא יכולים לבוא 
רק אחרי שהבכי מנקה את התאים. אם לכולנו כואב בזמני ההמתנה, 

בואו נכאב יחד. זה יחזק אותנו הרבה יותר.

גילוי הלב
באחד מהפרקים כתבתי: "כשאת כל כך רוצה, אין מילים לתאר כמה 
רוצה, אז הלב כמו מונח על השולחן, בלי שום מגן. חשוף, רועד, 
יופיו.  כיסוי שיסתיר את  בלי שום  גם  עומד שם  הוא  מייחל. אבל 

כשאת כל כך רוצה, שם מתגלה הלב".

של  )בינתיים(  האינטרנטית  הגרסה  את  לקרוא  אתכם  מזמינה  אני 
גילוי הלב שלי, מתוך ידיעה בהירה שלא נחשפתי כאן באופן פרטי 
אחד  לכל  שנוגע  החשוף,  בעצב  נגיעה  של  ארכיטיפ  ייצגתי  אלא 
ואחת בשלבי הגאולה בעולמנו. הרבה פעמים אנחנו משחקים עם 
המילה "המתנה" והופכים אותה למתנה. אבל המתנה עלולה להיות 
גם מלשון מיתון, תקופת צנע, מחשבה שיום אחד ירווח לנו, אבל 
בינתיים אנחנו חיים עם פנקס ניקובים דל. ולתפיסתי, זה לא צריך 
להיות ככה. גם אם אחר הצהריים שלי ריק מנשוא, אני צריכה לגדול, 
להתפתח, להמשיך להוציא את העוקצים מכל מה שכואב, לכתוב 
שמצידם  אחרים,  אצל  מוצאות  שהן  מההד  ולהתענג  החוויות  את 
מחזירים את החיבוק הזה ישר אליי. ואם הדברים יועילו ולו לאדם 
אחד, ינחמו, ימתיקו, יעודדו, גם יורידו סוף סוף את הדמעה הסוררת 
שננעלה לה אי שם, אני אשמח בזה. כי אחרי הכול, הדבר המרכזי 

שלמדתי כאן הוא שבכי זה דבר קדוש.

allumalev.wordpress.com :'לקריאת ה'ראיון

alluma@gmail.com

מי הקדימני ואשלם לו

אלומה לב

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

מה הטעם?

שייבא  אדם  כוח  של  גדולה  חברה  בעל  היה  אבי 
עובדים זרים לארץ. בשלב מסוים הוא חתם עסקה 
עם כמה חברות תאילנדיות והתחייב לארגן ויזות 
סכום  קיבל  הוא  עובדים.  מאות  לכמה  לישראל 

ישראל  תקופה  באותה  בדיוק  אך  גדול,  כסף 
עובדים  לייבא  והפסיקה  השמיים  את  סגרה 
לא  בכסף,  השתמש  שכבר  אבי,  מתאילנד. 

בעלי  הסחורה,  את  לספק  אופן  בשום  הצליח 
החברות בתאילנד הזמינו אותו לשבת איתם ולראות איך גומרים את 
הסיפור ואבי טס לתאילנד לפגישה. בצאתו מהמטוס עצרו אותו שני 

שוטרים והובילו אותו לכלא.

שאבי,  הסתבר  אותו.  לבקר  ורצתי  מהמשפחה  בהול  טלפון  קיבלתי 
בעקבות  כרונית.  צהבת  עם  צה"ל  נכה  הוא  בצבא,  אלוף  סגן  שהיה 
התנאים הקשים וההיגיינה הירודה בכלא הפכה הצהבת שלו, תוך כמה 
שאם  הבנתי  חולים.  אנשים  של  לאגף  אותו  והעבירו  לפעילה  ימים, 
הוא יישאר בכלא אין לו סיכוי לשרוד, זימנתי מיד את בעלי החברות 

לדבר  וניסיתי  לפגישה 
על לבם שייתנו לו לחזור 
לנסות  יוכל  וכך  הביתה 
הכסף.  את  להם  לארגן 
לשמוע,  הסכימו  לא  הם 
לפחות  לקבל  ודרשו 
מהכסף  אחוז  חמישים 
לשחרר  שיסכימו  לפני 

אותו.

התחלנו  ברירה  בלית 
כמה  שלקח  ומתן  משא 

בסופו  מאוד.  הידרדר  אבי  של  מצבו  הזה  הזמן  כשבמשך  שבועות, 
סכום  שהיה  מהחוב,  אחוז  כשלושים  של  החזר  על  סיכמנו  דבר  של 
ממש גדול, ויצאנו למסע לגיוס הסכום הנדרש. לאחר עבודה של כמה 
שבועות נוספים ופנייה ליהודים בכל העולם הצלחנו לגייס את הכסף.

הגענו לבית המשפט והצגנו בפני השופט את ההסכם בינינו, שנשלם 
סכום של שלושים אחוזים ואבי ייסע לארץ לטיפול, וכשיחלים יעבוד 
מוכן  לא  שהוא  הודיע  השופט  להפתעתנו,  הכסף.  יתרת  את  ויחזיר 
לשחרר אותו אלא אם כן נפקיד עוד סכום של כמאה אלף דולר כערבות 
בבית משפט. כמובן שלא היה לנו מאיפה להביא את זה ובסופו של 

דבר השופט הסכים שנמשכן דירה שברשותנו.

לעבור השתלת  נאלץ  והוא  קרס  כבר  שלו  הכבד  אך  לארץ  נסע  אבי 
אך כבד,  כבד  לו  השתילו  לקולומביה,  זה  לצורך  הוטס  הוא 

בעלי  כך.  אחר  ימים  כמה  נפטר  הוא  לצערנו 
המשפט  מבית  ביקשו  התאילנדים  החברות 
שלא ישחררו את הדירה שלנו, אך בסופו של 
דבר, כשהבאנו הוכחות שהוא נפטר, השופט 

שחרר את הדירה.

אנשים שאלו אותנו: "אתם לא מצטערים 
כך  כל  וגייסתם  קשה  כך  כל  שעבדתם 
הוא  דבר  של  בסופו  הרי  כסף?  הרבה 
נפטר". אמרנו להם שאנחנו מאמינים שכל יום של יהודי שווה חיים 
שלמים, ואנחנו שמחים על כל יום שהיה לו מחוץ לכלא הנורא של 
תאילנד, ועל כך שברוך השם הוא החזיר את נשמתו כשהוא משוחרר 

ולא כאסיר.

המקרה הזה גרם לאנשים רבים שהיו מעורבים בסיפור להבין מה זו 
אחווה יהודית. כשהסתיים כל התהליך ישבתי עם עורך הדין שליווה 
אותנו בכל התהליך והשקיע מאות שעות עבודה שלו ושל העובדים 
שלו. הוא הגיש לי חשבון מאוד גדול אך מיד אמר לי: "אני יודע שאין 
לכם כסף לשלם אחרי כל מה שגייסתם במסירות כזו ואני מוותר על 

הכסף, זו תהיה תרומה שלי והבעת ההערכה שלי לפועלכם".

"הגענו לבית המשפט והצגנו 
בפני השופט את ההסכם בינינו. 

להפתעתנו, השופט הודיע 
שהוא לא מוכן לשחרר אותו 
אלא אם כן נפקיד עוד סכום 

של כמאה אלף דולר"
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בונה תקשורת
סיון רהב מאיר

למה לשמור שבת רק בשבת?

.1
מהתגובות לטור הקודם הבנתי שזו כנראה באמת אחת הסוגיות הבוערות – 
החיים היהודיים בעידן המהפכה הטכנולוגית. רבים כתבו או אמרו לי שגם 
חיצוניות  בין  מורכב  שילוב  הוא חדש:  דורנו  מרגישים שהאתגר של  הם 
וגירויים בלתי פוסקים לבין עמל ומסירות לתורה  לפנימיות, בין הפרעות 
בברכת  או  בתפילה  להתרכז  ניסיון  לבין  ופייסבוק  ווטסאפ  בין  ולמצוות, 
המזון. לכן לדעתי כל מי שקורא את המילים האלה הוא חלק מדור ייחודי 
ויוצא דופן. חד פעמי. דור של מעבר בין שני סוגי עולמות. דור שזכה לראות 

את העולם בתקופה מסוימת, ולראות אותו הופך לעולם אחר.

חז"ל כותבים שנוח הוא אחת הדמויות הבודדות שראו עולם בנוי, עולם 
חרב ועולם בנוי. כמוהו גם דניאל ואיוב. תחשבו רגע על נוח: הוא חי בעולם 
שלפני המבול, אבל אחריו, בעולם החדש שהחל לקום, הוא ובני משפחתו 

הקודם.  העולם  על  ראשון  בגוף  לספר  שידעו  היחידים  היו 
עבור כל שאר האנושות, זו הייתה רק היסטוריה. נוח 

היה היחיד עם הפרספקטיבה המיוחדת הזו, של 
מי שראה את העולם הישן, את החורבן, וגם 

את העולם החדש.

ישיבת  ראש  עמיטל,  יהודה  הרב 
על  שכתב  לחוברת  קרא  עציון,  הר 
בנוי  "עולם  השואה:  עם  התמודדותו 
הדימוי  את  נטל  הוא  ובנוי".  וחרב 

בחוברת:  וסיפר  חז"ל,  של  הזה 
במשך  וראיתי  הלבין,  טרם  "זקני 
עולם  בנוי,  עולם  חז"ל  כדברי  חיי 
 – עמיטל  הרב  בנוי".  ועולם  חרב 
שבחרו  השואה  ניצולי  כל  וכמוהו 
הם  גם   – בעשייה  ודבקו  בחיים 

הם  מאוד.  מיוחדת  אוכלוסייה  קבוצת 
היחידים שחוו את העולם היהודי המפואר 
שהתקיים לפני השואה, וגם חוו על בשרם 
חוו   – ובנוסף  וההרג,  החורבן  אימת  את 

גם את ימי התקומה והבנייה והאמונה. כך 
אחרת  היסטורית  פרספקטיבה  יש  להם  שגם 

שישראלים  פעם  בכל  סתם,  לא  יותר.  מפוכחת  והסתכלות 
רוצים לרדת מהארץ בגלל מחירי המילקי, ובכל פעם שנרעשים 

אצלנו מעוד "סערה" חולפת, אני נזכרת בסבתי ניצולת השואה. 
מי שעברה את ברגן בלזן – לא סגרה את הבאסטה ולא כיבתה את 

האור בנתב"ג בגלל כל חבר כנסת שאמר איזו שטות, או סרטון בוטה שרץ 
בווטסאפ. היא לא הכריזה כל כך מהר על ייאוש.

.2
אז למה גם אנחנו חיים בדור חד פעמי שכזה? מה לנו ולהגדרות הגדולות 
זיכרונות  שני  רק  הנה  ובכן,  השואה?  ועד  מהמבול  האלה,  וההיסטוריות 
פרטיים שלי מהעולם הישן. אני בת שלושים וארבע, כך שלא מדובר על 
פרה־היסטוריה. גדלתי בהרצליה בשנות השמונים. אני זוכרת את אבא שלי 
יוצא מדי בוקר לעבודתו כאיש מחשבים. זה היה רגע מאוד ברור, שחצץ 
בין הבית לבין המשרד: הוא לקח תיק, נכנס לרכב, ויצא לעבודה. אם רצינו 
לדבר אתו צלצלנו למזכירה והיא העבירה לו את השיחה כשהתפנה. היה 
'קיר ברזל' בין שני התחומים, וכשהוא חזר הביתה – ידענו שעכשיו הוא 
בבית. רק בבית. פעם בכמה שבועות הייתה לו שיחת טלפון חשובה לחו"ל, 

שם, כך הסבירו לי, השעות הן אחרות. הוא דיבר באנגלית, מהסלון, כשאני 
דברים  דופן,  יוצא  באופן  עכשיו,  עושה  כי אבא  על שקט,  ואחי שומרים 

שקשורים לעבודה שלו למרות שהוא בבית. 

איפה הגבול הזה היום? מתי אני באמת בבית, ומתי באמת בעבודה, והאם 
אלה  שורות  נאות:  )גילוי  ביחד?  בשניהם  נמצאים  לא  כולנו  הזמן  רוב 
נכתבות כשהילדים בחדר הסמוך, והם כבר קראו לי שלוש פעמים במהלך 
כי  רק הכניסה של העבודה אל דל"ת האמות הפרטיות,  לא  זו  הכתיבה(. 
המנגנון עובד גם הפוך. גם כשאנחנו בחוץ, אנחנו מעודכנים און־ליין על 

ידי הילדים, הגננת, הבייביסיטר וכן הלאה. 

והנה זיכרון שני: כשאימא שלי הייתה יוצאת לקניות וחברה שלה חיפשה 
במטבח,  הנייח  הטלפון  ליד  שהונחה  הפתקים  לערימת  ניגשתי  אותה, 
'מישהו  היא שאלה  עם המצרכים,  חזרה  כשהיא  הודעה.  עבורה  ורשמתי 
חיפש אותי?', ואז החזירה טלפונים. היום, אם אותה חברה לא תמצא אותה 
תוך שלושים שניות, היא תדאג. אם תעבור חצי שעה – היא כבר תשקול 
לפנות למשטרה... מרווח אי הזמינות הסביר הוא של כמה שניות בלבד. 
רק תירוצים בנוסח "הייתי במעלית" או "הייתי בחניון" מתקבלים. אחרת – 

חייבים להיות מחוברים. 

יהיו  אלה  כזו.  מציאות  יזכור  לא  כבר  היום,  שנולד  מי 
זיכרונות מעולם ישן, עולם שחרב.

.3
התחלתי  הזה?  האתגר  מול  עושים  מה 
גדולים,  אנשים  של  תשובות  לחפש 
ומצאתי התייחסות מעניינת של רבי נחמן 
יום  היא  שהשבת  יודעים  כולנו  מברסלב. 
אבל  הזה,  הטירוף  מכל  האולטימטיבי  המנוחה 
למה שישה ימים בשבוע אנחנו רצים באותו מרוץ 

כמו כולם? למה רק בשבת אנחנו שונים? 

סוג  על  נחמן  רבי  כתב  שנה  כמאתיים  לפני 
להתמקד  הקושי  על  וריכוז,  קשב  הפרעת  של 
ונסבכים  כרוכים  "המחשבות  אחת:  במשימה 
הולכים  זה  ידי  ועל  מאוד,  בזה  זה  )מסתבכים( 
והעצה  למחשבה...  וממחשבה  לרעיון  מרעיון 
וזה  במחשבתו.  וישבות  וינוח  האדם  יעמוד  שפתאום  הוא  לזה  הכללית 
בחינת שבת, שבתוך כל הטרדות והבלבולים והרעיונים הרבים והמחשבות 

– יבטל את עצמו לגמרי וינוח וישבות, בבחינת שבת". 

כלומר, הרבה לפני ההתראות וה"פושים" והחפירות בקבוצות, רבי נחמן 
מספר  הוא  ומבולבלים.  קטועים  ורעיונות  במחשבות  אדם שמוצף  מתאר 
על הקושי שלנו לשבת בשקט ולחשוב מחשבה רציפה ואמיתית, משלנו, 

שמובילה לעוד מחשבה אמיתית משלנו. 

הפתרון הוא כמובן יממה שבה מנטרלים את כל הסחות הדעת האלה, אבל 
רבי נחמן לא מסתפק רק בשבת פעם בשבוע, וכותב גם על יצירת איים של 
שבת בשיא ימות החול. הוא קורא לאדם להתאמץ ולמצוא זמנים של שקט 
גם בששת ימי הפעילות והעבודה: "צריך האדם לזכור תמיד להמשיך על 
עצמו קדושת שבת גם בימי החול, היינו שבתוך כל הבלבולים יעמוד וינוח 

בבחינת שבת, ועל ידי זה ינצל מכל המחשבות הרעות". 

נדמה לי שהיום רק יחידי סגולה יוצאים להתבודדות, התבוננות, מחשבה, 
עיון ותפילה שקטה. אולי זה צריך להפוך לסטנדרט. ליצור מציאות שבה 
זה לגיטימי לא להיות זמין תמיד. שבה אפשר להשאיר את הסלולרי בבית 
או ברכב לקצת זמן באמצע היום. לא להיבהל אם לא רואים מיד שני סימני 
'וי' כחולים. לנסות להאריך את פרק הזמן שבו אפשר להסתדר בלי להציץ 

בסלולרי. כי בעצם, רבי נחמן שואל אותנו: למה לא כל יום, קצת, שבת?



 שבעת כוכבי הלכת
 של שמש השינוי

כולנו רוצים שינוי. אולם רעיון השינוי קל בתיאוריה וקשה 
ללמוד  עצמנו,  של  חוקרים  להיות  תפקידנו  לכן  בקרב. 
מניסיוננו האישי מה גרם לנו בעבר להצליח להשתנות, ומכך 
להסיק אל העתיד. ישנם שבעה נושאים כלליים, שעיסוק בהם 
יגרה את הנפש להחליט להשתנות. אני רואה אותם כשבעה 
שמש  הפצעת  את  תעצים  אודותם  שבהירות  לכת  כוכבי 

השינוי בחיי האדם.

להאמין  האדם  את  להביא  בחיים:  האדם  אמונת   :1 כוכב 
טוב.  הוא  בעיקרו  שבו,  והרע  הטוב  כל  על  הזה,  שהעולם 
את  לראות  חיובי.  תמיד  לחשוב  לאמן  ייבנה".  חסד  "עולם 
מחצית הכוס המלאה כהשקפה לא רק מועילה אלא גם נכונה 

יותר. 

כוכב 2: אמונת האדם בעצמו: לחזק את האדם ולמלא אותו 
 – המחשבה  ברמת  כל  קודם  בכוחותיו.  ובריא  מלא  באמון 
להבין שיש לו כוחות לשנות. שיאמין בטוב שבו ושהוא ראוי 
לטוב. להבין שכל דבר בחיים תלוי בו ובבחירותיו. זה כמובן 
ממשיך לתחום הרגשי. ככל שנשדר לו אהבה ואמון בכוחותיו 

כך הוא יאמין בעצמו וירוץ קדימה.

כוכב 3: העצמה אנרגטית של האדם: לאמן את האדם להיות 
במצב תדירי של חיוניות, מרץ, אומץ וגבורה. "נפש בריאה 
סביבה  וגם  וכושר  בריאות  הרגלי  כולל  זה  בריא".  בגוף 
רוח  הממלאת  החיובית,  חשיבה  מצטרפת  לכך  מעודדת. 

אופטימית ושמחה.

כוכב 4: ידע ולמידת האדם את עצמו: האדם יכיר את הכוחות 
עומדים לרשותו באופן טבעי, כי הכלים שאיתם יתבצע כל 
שינוי הם בעיקר כוחות האדם ודפוסי פעילותו. כמו כן הוא 
צריך להכיר את צרכיו, רצונותיו ואמונותיו כדי לדעת מה הוא 

רוצה ואיזה שינוי מתאים עבורו וימלא את שאיפותיו.

ירצה  שאותה  המטרה  מהי  דמיון(  )בשילוב  ידע   :5 כוכב 
הסופי.  ביעד  התמקדות  דרושה  לשנות  לרצות  כדי  לכבוש: 
אדם צריך להתמקד ולראות בעיני רוחו מהי המטרה הגדולה 
שלמענה הוא מוכן לזוז ולכבוש את ההר. כשהמטרה תהיה 
מנוסחת, בהירה, מפורטת ומלהיבה דיה – היא תהיה הדלק 

הטוב ביותר להנעת כל תהליך של שינוי. 

כוכב 6: ידע אודות המציאות החיצונית: כדי להצליח לממש 
את רצונותיו של האדם במישור המעשי נעזר האימון במאגרי 
ידע מתחום הניהול והטכניקה: כיצד לאתר משאבים נכונים 
לכל תהליך, כיצד לנצל אותם בצורה נכונה וחסכונית, כיצד 
לנהל  כיצד  תוצאות,  שיביאו  והמעשים  הפעולות  את  לאתר 
עד  תהליך  כל  ולבקר  דבר  כל  למדוד  וכיצד  נכון  הזמן  את 

למימושו המוצלח. 

גורמים  מראש  לאתר  והמעכבים:  המאיצים  הכרת   :7 כוכב 
לפעמים  בהתאם.  ולהיערך  השינוי  בתהליך  לחבל  העלולים 
יהיו אלו מקורביו של האדם שיניעו אותו מלעשות שינוי. רוב 
המחבלים שוכנים בתוך נפש האדם עצמו, כדוגמת – פחדים, 
יש  מנגד  מעוותות.  או  מגבילות  עולם  תפיסות  או  חסמים 
לאתר כמובן אילו תמריצים, הפתעות טובות, טריקים ועזרים 
לחולל  מנת  על  בהם  להיעזר  וניתן  האדם  בסביבת  קיימים 

שינוי בקלות.

אלו שבעת הכללים המניעים כל תהליך שינוי ואימון – כעת  
האמינו  גמור".  זיל  "ואידך,  הלל:  כמאמר  לפעול.  נותר 

ותתאמנו ובשרו בשורות ותמורות טובות.  

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 5: בחייך!

                                                   <<<

לפרטים
www.msgula.co.ilוהרשמה:  הפייסבוק הסגול055-6670898

בקורס זה, תרכשי ידע וכלים שיטתיים, הדרכה וליווי שיובילו 
אותך לחולל שינוי בחייך ויסייעו בידייך בכל תחום מקצועי בו 
לחץ,  במצבי  לאנשים  בייעוץ  תתמחי  בקורס  עוסקת.  הנך 

חרדות, התמכרויות וכדומה.

הקורס יועבר ע"י הרבנית סגולה מלט - ראש "מרכז סגולה"
והרב הראל חצרוני - ראש "משיבת נפש"

בדיוק מהמקום

שבו את מונחת...

הקורס בירושליםהקורס ברמת גן
בימי שלישי בערב
עם הרבנית סגולה
עם הרבנית סגולהוהרב הראל חצרוני

בימי שני בערב
ורביעי בבוקר

הכשרת יועצות בתורת הנפש היהודית
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שישי בואכה ערב חג ליל 
הרחוב  השבועות. 
והמנומנם  הצר 
חיים  מתמלא  בירושלים  שאול  גבעת  בשכונת 
'נועם' מתמלאת אט  הוותיק  בית הספר  כשחצר 
חסידי  בלבוש  'צ'אלמער'  חסיד  באנשים.  אט 
מלא מתחבק עם עורך דין מגוש עציון בתרועות 
הכנסת  בית  אל  המטפסות  במדרגות  שמחה. 
קיגעל  ניחוח של  עולה  בית הספר  הפועל בתוך 
צידיו  משני  הנישא  מהביל  סיר  מתוך  ירושלמי 
פונפון  וכיפת  לבנה  בחולצה  עטור  אברך  בידי 
של  מחזור  וחולצת  אצבע  כפכפי  עם  ובחור 
מכינה מוכרת. על אף שלא הצצתי בעזרת הנשים, 
ההסתברות מניחה כי השילובים המעניינים באו 

לידי ביטוי דומה גם מעבר למחיצה.

מיד לאחר הלימוד בליקוטי מוהר"ן בהשתתפות 
תוססת של הקהל, נשלפת הגיטרה ותוף הג'מבה 
צידי  משני  הנפרדים  לפיזוזים  הקצב  את  נותן 
המחיצה הגבוהה. ר' מיכי יוספי ממשיך בשיעור 
נראה  ועל אף שהשעה מתקרבת לחצות  מיוחד, 
שאף אחד לא מתלונן. המחזה הזה חוזר על עצמו 

מדי שבוע, בכל חמישי בערב. 

בית  בירושלים  והולך  נבנה  וחצי  לשנה  קרוב 
לתת  כמטרה  לעצמו  ששם  דעה'  'נהר  המדרש 
אם  או  ברסלב,  לחסידי  ציונית־דתית  גג  קורת 
הדתי  לציבור  מובהק  ברסלברי  מענה   – תרצו 

לאומי. 

ליד  קטנטן  בשטיבל  לפעול  החל  המדרש,  בית 
מוסד הרב קוק, והשמועה על קיומו עברה מפה 
שבו  הקטן  "לכוך  חתרני.  כמעט  באופן  לאוזן 
התחלנו היה את החן המיוחד שלו", צוחק נפתלי 

"אבל  המדרש,  בית  ממקימי  מיצהר,  פומברג 
ברוך השם נאלצנו לחפש מקום גדול יותר". 

ברובע  נולד  ילדים,  לשישה  אב   )29( פומברג 
ציונית דתית קלאסית, משמש  היהודי למשפחה 
דתי  הממלכתי  הספר  בבית  ד'  כיתה  כמחנך 
בשבי שומרון והספיק להיות שליח בבית יהודי 
בהודו. עם השנים הוא הפך לברסלבר בכל רמ"ח 
ושס"ה. בניגוד לחברים אחרים שהחליטו להגר 
לאזור חיוג מאה שערים, על כל המשתמע מכך, 
פומברג לא רצה לוותר על הציבור ממנו בא. יחד 
עם גבריאל רובין, חבר ברסלבר נוסף מיצהר, גנן 
במקצועו שעבר אף הוא את המסלול הקלאסי של 
מוסדות הציונות הדתית במבשרת ציון, הוא החל 
עבר  המסע  כלבבו.  קהילה  אחרי  חיפוש  במסע 
דרך קהילות מגוונות: חרדיות, דתיות לאומיות, 
ב"חריש  מלווה  תשובה,  בעלי  של  וקהילות 
נסוב  והכל  רבים,  ברסלב  משפיעי  בין  עמוק" 

סביב השאלה - "היכן אני בעולם?...".

האוצר מתחת לגשר 
"החיפוש לא הרפה. מצד אחד אנו רוצים לראות 
ביטוי ממשי לאור של רבי נחמן, שאותו הרגשנו 
לפעמים חזק יותר במקומות החרדים יותר, ומצד 
הדתי  עצמנו חלק מהציבור  את  רואים  אנו  שני, 
וכאן אנו מרגישים  זו המנטליות שלנו,   - לאומי 
ישראל  ולארץ  ישראל  לעם  החי  את הקשר  חזק 
חיפוש,  של  שנים  לאחר  טבעית.  כך  כל  בצורה 
הגענו למסקנה שהאוצר איננו מתחת לגשר, אלא 
החברים  ובין  שלנו  בישוב  עצמם,  החיים  בתוך 
מחייך  המסע...",  של  זה  בשלב  לפחות  שלנו, 

נפתלי. 

דרכי ההשגחה הפגישו את שני היצהרניקים עם 
בשנות  שניהם  לוינזון,  דן  ור'  גבירצמן  דוד  ר' 

חרדיות  בקהילות  שגרים  לחייהם,  השלושים 
למשפחה  נולד  דוד  הרב  ובביתר.  שמש  בבית 
חרדית, ודן נולד למשפחה דתית לאומית ויחד עם 
אשתו שוביה )הבת של הרב פרומן ז"ל( הם היגרו 
קשרים  על  שומרים  תוך שהם  החרדית,  לחברה 

מיוחדים עם הציבור ממנו באו. 

הארבעה אזרו אומץ לבדוק מה הדרישה בשטח 
להקמת בית מדרש שיהווה בית ברסלבאי בטעם 
הם  התוצאות,  את  מראש  לשער  בלי  חדש־ישן. 
פרסמו מודעה קטנה שהזמינה את כל מי שחפץ 
להעמיק בתורת רבי נחמן - להגיע ל"מקום חדש" 
בו לומדים, מנגנים ומדברים על עבודת ה', נוסח 
ברסלב. כבר במפגשים הראשונים הגיעו עשרות 
אנשים מכל גווני המגזר - מתקוע ועד יצהר דרך 
בחורים מישיבות הקו וישיבות ירושלמיות, אנשי 
בהם  וסביבתה,  מירושלים  הגילאים  בכל  עמל 
והחזות  האישית  שהקריירה  כאלה  מעט  לא  גם 
כיפת־ על  לא מרמזות מאומה  החיצונית שלהם 

הפונפון־השקופה שהם עוטים. 

המקום הפך במהרה למרכז לימוד פתוח למגוון 
מהלב  מדברים  שלומדים,  אנשים  של  רחב 
ו'הולכים עם תורה' של רבי נחמן למשך תקופה. 
"כל מה שהיה חסר להם זה מי שיזמין אותם עם 
חיוך וגיטרה, ורבנים שמסבירים בגובה העיניים 
מובנים  תמיד  שלא  המופשטים  המושגים  את 
מהורהר.  כשהוא  נפתלי  אומר  ברסלב",  בספרי 
"רבי נחמן הוא אלוף ביכולת שלו לחבר קצוות 
של תורות עמוקות עם עצות פשוטות. למי שגדל 
העצה  לפעמים  חסרה  גבוהות  תורות  על  רק 
מתחזק  אני  איך  מתפללים?  איך   - הפשוטה 
הרוחנית  העייפות  עם  במקום שלי? מה לעשות 
עם  האידיאלים  את  מחברים  איך  והשגרה? 

ההתנהגות המעשית היומיומית". 

לכולם,  מציקות  הללו  שהשאלות  רושם  "עושה 
ומרגישים מרחוק שמשהו בתורות של רבי נחמן 
"רבים  מוסיף.  הוא  לזה",  בדיוק  מענה  נותן 
עצמם  את  מגדירים  אינם  המדרש  בית  מבאי 
היא  לכולם  המשותף  המכנה  אך  "ברסלבים", 
שמגיע  המשותף  בלימוד  משהו  שיש  התחושה 
עד למקומות האפלים, שעדיין לא הצליחו לגעת 

בהם כראוי".

בנוסף לימי חמישי הקבועים, בית המדרש עולה 
יחד  נוסעים  לומדיו  וכל  גלגלים,  על  לעיתים 
את  לעשות  ירושלים,  באזור  היישובים  לאחד 
אנשים  עוד  להטעים   - שם  והניגונים  הלימוד 

מהיין ההונגרי.

המדרש  בבית  מתקיים  לשבועיים  אחת  בנוסף, 
רבות  ובחורות  שנשים  בלבד,  לנשים  ערב 

  סרוגה
    עם

פונפון
בית המדרש הירושלמי 'נהר דעה' הפך 

בשנה האחרונה לביתם של הברסלבער'ס 
הסרוגים, עם תמהיל מפתיע של חסידי 
ברסלב חרדים לצד מתנחלים עם ג'ינס 

ונשק • ויש גם קוגל חם 
אביאל הלוי



ומגוונות מוצאות בו מרפא לנפשן, החל מסגנון דתי קטמוני, מתנחלות 
'דוסיות' מיצהר, ועד לנשים מרכזניקיות מהשכונה, שהעזו לבדוק מקרוב 
מה מסתתר באמת מאחורי סיסמאות הסטיקרים הצבעוניים הממלאים 

את חדרי ילדיהן.

"מרגיש כמו בית לציבור שמתגבש"
"אני מגיע לכאן, קודם כל כדי להרגיש 'נער דעה'", מחייך חיים )59(, 
מנהל חשבונות ירושלמי ואחד מוותיקי המשתתפים. "פשוט כיף להיות 
במקום שיש בו לימוד תורה באווירה נעימה ואוהבת. התחלתי להכיר 
אנשים חרדים, שלא הייתי חולם שייווצר בינינו משהו, ופתאום מתברר 
שהם אנשים מוכשרים ובעלי חוש הומור בריא, בעלי ידע עצום על מה 
שקורה בעולם הזה. הסיסמאות הידועות 'אין ייאוש בעולם כלל' ו'להיות 
אני מניח שלכל אחד שמגיע  כיסוי.  בשמחה תמיד' החלו לקבל אצלי 
שוב  ובאים  חוזרים  שרובם  עובדה  אבל  משלו,  עניין  נקודת  יש  לכאן 

ושוב". 

"לגברים יש שיעורים, חבורה וניגונים, וזה כיף גדול בשבילם. החלטנו 
לשני  אם  שמש,  מבית   )27( פדר  עדינה  אומרת  רוצות",  אנחנו  שגם 
ילדים. "יש בנות שמגיעות מכל מיני מקומות רחוקים, וזה שווה כל רגע, 
כי יש דיבוק חברות מאוד מיוחד. השיעור של שוביה מתבסס על ליקוטי 
לחיים  בנקודות שקשורות  נוגע  ליקוטי הלכות, אבל תמיד  או  מוהר"ן 
שלנו, וכמו שקורה אצל נשים זה מתפתח לדיונים וכל אחת מוסיפה את 

מה שהיא מרגישה וחושבת". 

עם  וריקודים  לניגונים  מתפתח  וזה  נגינה  כלי  עם  שמגיעות  בנות  "יש 
ה'  לעבודת  חבורה  של  ונעימה  משפחתית  תחושה  מין  שמחה,  המון 
שנותנת הרבה כוח, בתוך העומס והמשימות של החיים. זה ממש מחייה 
אותי, נותן לי אוויר לנשימה. גם אם לא מכירים ממש את כל אחת, נוצרה 
פה פינה בתוך החיים שמאירה את הנשמה. הקבוצה הנשית כבר יצאה 
לבנות  שידוכים  מיני  כל  להניע  התחילה  וגם  לאומן  משותפת  לנסיעה 
שמגיעות", היא מחייכת. "יש פה בית לציבור שמגיע גיאוגרפית מכל 

מקום ולאט לאט מתגבש". 

בית המדרש שמארח מגוון של רבני ברסלב – הקלאסית והמתחדשת – 
דיומא. מצוקות שונות שעלו  גם לכתובת לבירור אמיתי בענייני  נהפך 
בקלקלתם.  רבנים שנתפסו  בסוגיית  מקיף  בירור  כמו  בשנה האחרונה, 
נושאים  הלומדים  בין  נידונו  הדקירות  פיגועי  של  הסוערת  בתקופה 
כמו התמודדות עם מידת הפחד, אמונה וביטחון בניסיון להוציא עצות 

אמיתיות לחיים.

"המקום שלנו לא בא להגדיר הגדרות חדשות", אומרים מקימי המקום. 

זרם תת  לו כבר מזמן  עובר, צמח  "בתוך שלל הבירורים שהציבור הדתי 
קרקעי של "מחפשים". אתה תראה אותם בי"ט כסלו בבנייני האומה ובל"ג 
בעומר במירון. ל"ברסלברים" שבהם לא היה בית מדרש משלהם בו הם 
לקבל  וגם  לבין עצמם,  בינם  נחמן,  רבי  תורות  את  לעומק  ללמוד  יכולים 
ממי שקיבלו במסורת את תורת ברסלב מהדור הקודם - ועם כל זה להרגיש 
בבית. בדורנו, החיפוש נהיה פנימי יותר. אנשים מבינים שלהתחזק זה לא 
מצריך דווקא מעבר דירה וכו', אלא במקום שבו אתה נמצא - שם נמצא 
ה' יתברך. אבל צריך לשאוב את הכוחות, השמחה והלימוד מאיזה מקום - 

והיום, ברוך השם, ישנה התחלה לכך". 

החלום של הארבעה הוא שהמהלך יתגלגל להתגבשות של קהילות וחבורות 
שיוסיפו נופך של דרך בעבודת ה' חסידית בתוך החיים עצמם.

כל מה שהיה 
חסר להם, 

זה מי שיזמין 
אותם עם חיוך 
וגיטרה, ורבנים 

שמדברים 
בשפה שלהם, 

שיכולים לגשר 
בין התורות 

הגבוהות 
ללבבות 
הצמאים.
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לרוכשים בחנות )תחנה מרכזית בירושלים, קומה 1+3(  

www.dshir.co. i l-ב
מבצעים מיוחדים נוספים 

מתנה
קנייה!  כל  על 

אלפי מוצרים 
בהנחות 
מיוחדות 

+ מבצע יומי משתנה במחירים שלא לפרסום! 
הירשמו באתר לקבלת עדכונים במייל! 

|  להזמנה טלפונית חייגו: 073-7051372רוצים תרבות יהודית גם בפייסבוק? חפשו את 'דברי שיר' 



פרשת שלח

ֵני  ּבְ ִפיִלים  ֶאת-ַהּנְ ָרִאינּו,  ם  ְוׁשָ
ֲחָגִבים,  ּכַ ְבֵעיֵנינּו  ִהי  ַוּנְ ֲעָנק... 

ֵעיֵניֶהם. ְוֵכן ָהִיינּו ּבְ

ברוך נחשון

אמנות חסידית

כעת זה הזמן!

האם כבר דאגת לילדך
לאות בספר התורה

של ילדי ישראל?
אותיות בספר התורה השישי*

04 60 0
אל תחמיצו את ההזדמנות

כעת נותרו עוד

* הנתונים נכונים לט"ז סיון תשע"ו

הרבי מליובאוויטש ביקש לאחד את כל ילדי ישראל 
באמצעות כתיבת ספר תורה מיוחד עבורם כאשר כל ילד 

קונה אות אחת. קניית אות בספר התורה היא סגולה 
לישועה וברכה לילד עצמו ולמשפחתו.

ניתן לקנות אות אחד בלבד לכל ילד/ה | מיועד אך ורק 
לילדים/ות עד גיל בר/בת מצווה | תעודה מהודרת תישלח 

אליכם בה יצויין שם הפרשה בה נמצאת האות שרכשתם.

WWW.KIDSTORAH.ORG    03-739-4444  :לקניית אות בספר התורה
WWW.KIDSTORAH.ORG  •  INFO@KIDSTORAH.ORG  •  03-9607358 :הועד לכתיבת ספר התורה של ילדי ישראל שע"י ועד רבני חב"ד באה"ק ת"ו  •  ת.ד. 8 כפר חב"ד  •  טל

ב"ה
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קריטי  כיוונון  נתן  הזקן  אדמו"ר  הקודם  בפרק 
שתי  בלי  להתרומם  אפשר  אי  שלנו:  לתעופה 

כנפיים, מימין ומשמאל – האהבה והיראה.

בפרק הנוכחי אדמו"ר הזקן ממשיך לעסוק בעניין 
היראה, מתחקה אחר מקורותיה ומוסיף כמה עצות 
המאמץ  את  לעשות  שמוכן  למי  יקרות  מעשיות 
ולהפוך לאדם שיראת השמים היא תמונת המציאות 

שלו.

שאנו  מה  של  ידיעה  דעת,  מתוך  נובעת  יראה 
עומדים מולו. הכוונה איננה לידיעה במובן של ידע, 
כזה שניתן למצוא בספרים או ללמוד מפי אחרים, 
אלא למושג הדעת הקבלי – כוח הדעת שבנפש – 

שמבוסס על המשמעות של המילה בתורה: חיבור, התקשרות, "והאדם ידע 
את חוה אשתו" )בראשית ד א(. הדעת )יחד עם החכמה והבינה( היא חלק 
ממערך המוחין, כוחות השכל שבנפש, והיא תורמת לו תרומה קריטית בכך 
שהיא עושה את הצעד המשמעותי כלפי חוץ – מתוך המוח, עולם השכל, 

אל הלב, עולם הרגש. 

המאמץ של ההפנמה
אם חכמה מתקשרת להברקה וגאונות ובינה מתקשרת למתינות וכושר ניתוח 
כמעט  איכות  בה  יש  למאמץ של ההפנמה.  הרי שדעת מתקשרת  אנליטי, 
גשמית של ריכוז, וכשאדמו"ר הזקן מדבר עליה הוא משתמש במונחים כמו 

"לתקוע מחשבתו", "בחוזק ואומץ הלב והמוח", וכדומה. 

הרושם שנוצר ברור: זה לא קל. למה זה ככה, בעצם? כי כשאנחנו חותרים 
התפיסה  כנגד  פועלים  בעצם  אנחנו  שמים,  יראת  של  עולם  להשקפת 

האוטומטית של החושים הגשמיים שלנו. 

חסיד אחד ניסה פעם לברר את העניין עם רבו, וזה 
הלך בערך כך: חסיד: רבי, מה זה לירוא מפני ה'? 
הרבי: היית פעם ביער? חסיד: כן. הרבי: קרה פעם 
פחדת? חסיד:  שראית שם זאב? חסיד: כן. הרבי: 

בוודאי. הרבי: אז ככה בדיוק! 

רואות,  העיניים   – זאב  רואים  אנחנו  שכאשר  רק 
הרגליים  סומרות,  השערות  שומעות,  האוזניים 
רועדות; וכשאנחנו חושבים על יראת שמים – על 
ריבונו של עולם, על גדולתו, על כוחו, על השגחתו 
עלינו, על המשמעות העצומה של העובדה שהוא 

נוכח בחיינו – לא.

שנהיה מחוברים
בנו  שהצטבר  השכלי  התוכן  את  להעביר  נכנסת.  הדעת  שבו  המקום  כאן 
מתוך כלל מקורות הידע – מה שאנחנו לומדים, האמת שבה אנחנו מאמינים, 
ההבנות שהשגנו מתוך ניסיון חיינו והמסורת שקיבלנו מאבותינו – אל הלב. 
שיהיה לנו אכפת, שנהיה מחוברים לזה, קשורים בזה עם כל החושים, שזה 

יעמוד מולנו ממש כמו הזאב מהסיפור. 

החדשות הטובות הן שכל מה שצריך בשביל יראה פנימית ואמיתית כבר 
נמצא בתוכנו. אבל כדי לחשוף אותו נידרש לעבוד, ולעבוד קשה. גם בגוף 
– כדי לרכך את התפיסה הגשמית, את כוחות הגוף, את  בגוף  וגם בנפש. 
הבלעדיות של החושים הגשמיים )ביטוש, ראה פרק כ"ט(. ובנפש – כדי להפעיל 
את המאמץ הנפשי הנדרש לצורך השגת דעת, שכולל ריכוז מחשבה בנושא 

אחד למשך פרק זמן משמעותי, באופן עקבי. 

יש מי שיגיע אל היעד מהר יותר, ויש מי שיגיע אליו לאט יותר. מה שבטוח 
הוא שכל אחד יכול, "יגעתי ומצאתי – תאמין!" 

דובי ליברמן

כאשר אנחנו רואים זאב – 
העיניים רואות, האוזניים 

שומעות, השערות סומרות, 
הרגליים רועדות; וכשאנחנו 

 חושבים על יראת שמים?!
 ובכן - לא.

פרק מב 

המהפך: דעת! 

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

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

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

רוצים�להצטרף�למשפחה?



עם אשראי של חצי מליון דולר 
אבל בלי מכנסיים, הסכים הבן 
להתבייש כמו גבר  <<< אמת 
היא  רוחני  בעולם  שמימית 
בעולם  רק  גדולה.  חכמה  לא 
לאמת  הופכת  האמת  הזה 
אמיתית  <<< בתוך עולם של 
ישראל  ארץ  גישפט',  'לופט 
בעולם  היחיד  המקום  היא 
בין  שלום  לעשות  שמצליח 

גשמיות לרוחניו<<ת  <

הרב שבתי סלבטיצקי

יודעים  וארץ. אתם  היא החיבור שבין שמיים  ישראל  ארץ 
מה ההבדל בין עם ישראל לכל העמים? כל העמים התחילו 
מקבוצת אנשים שלא היה ביניהם שום קשר, פרט לכך שהם 
התגוררו בארץ אחת. מכיוון שכך, היה להם אינטרס לשמור 
עליה מפני אויבים מבחוץ, והם היו צריכים שפה, דגל, צבא. 
ומהאינטרס  ממנה  וחוץ  ביניהם  שקישרה  זו  היא  האדמה 
המשותף לשמור עליה ועל תושביה, לא היה שום קשר בין 
אחד לשני. הקשר ביניהם הוא קשר חיצוני; כשצרפתי נוסע 
לאמריקה, הוא יכול להחליט להפסיק להיות צרפתי – פשוט 

מוותר על הדרכון, וזהו זה. 

אבל בעם ישראל זה ממש אחרת. נולדנו במדבר, בלי ארץ, 
עם של  ימים  כמה  לפני  עד  עם שהיה  דגל.  בלי  צבא,  בלי 
הזה  "היום  לנו  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  ופתאום  עבדים, 
נהיית לעם". בלי שפה, בלי אינטרס משותף. הקדוש ברוך 
הוא נותן לנו את התורה ואומר לנו "אתם לא קשורים לעולם 
שלא  יהודי  לתורה".  רק  אלא  גשמית,  לארץ  ולא  הפיזי 
ביקר מעולם בארץ ישראל הוא יהודי בדיוק כמו 
כל יהודי אחר, בגלל שהמציאות שלנו לא קשורה 

לעולם פיזי אלא לעולם רוחני. 
כן קשורים קשר עמוק לארץ.  רואים שהיהודים  מצד שני, 
אלפיים  כבר  ביום  פעמים  שלוש  עליה  מתפללים  אנחנו 
שנה, כותבים לה שירים, חולמים עליה. בזוהר נאמר שארץ 
לדרגה   – ישראל  עם  של  ולמהות  לשורש  קשורה  ישראל 
הגבוהה ביותר שבנפש, דרגת היחידה. ארץ ישראל נמשכה 

מאותו מקום שממנו נמשך עם ישראל עצמו.

שלנו,  ההיסטוריה  שבכל  בכך  גם  מתבטא  שלנו  הקשר 
סופר  והחת"ם  הרמב"ם  בארץ.  יהודים  נשארו  תמיד 
כתבו שלא יכול להיות מצב שארץ ישראל ריקה 
אנחנו  מה  בשביל  השאלה  עולה  וכאן  מיהודים. 
רוחניים,  כאלה  אנחנו  אם  ישראל?  ארץ  את  צריכים 
הזה,  הגשמי  לעולם  להתקשר  צריכים  אנחנו  מה  לשם 
מעל  אנחנו  אחד  שמצד  להיות  יכול  זה  איך  לאדמה?! 

הגשמיות, ומצד שני קשורים כל כך במהות לארץ ישראל?

בכדור  היחיד  המקום  היא  ישראל  שארץ  היא,  התשובה 
הארץ, שבו אפשר בצורה שלמה לחיות את זה שהגשמיות 
פנימיות  בה",  אלוקיך  ה'  עיני  אשר  "ארץ  רוחניות,  היא 
עושה  וכך  הגוף  חיצוניות  עם  עובדת  הנשמה 
'דירה בתחתונים' ומגלה אותו  לקדוש ברוך הוא 

בתוך העולם הזה ממש.

אין מלאכים 
בפארק
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את  ברא  הוא  ברוך  שהקדוש  שלפני  מספר  ידוע  מדרש 
האדם הראשון, נחלקו מלאכי השרת לקבוצות קבוצות. 
חלק אמרו "ברא אותו", וחלק אמרו "אל תברא". מידת 
החסד אמרה: "ייברא, כי הוא גומל חסדים" – נותן צדקה 
ייברא, שכולו  "אל  מידת השלום אמרה  ומסייע. 
קטטה", מחלוקות, סכסוכים ופוליטיקות. מידת 
מה  כולו שקרים".  כי  ייברא,  "אל  האמת אמרה 
עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת, השליך אותה 

ארצה לעולם הזה, וברא את האדם. 

האמת  מדת  אמרה  למה  המדרש.  על  שאלות  הרבה  יש 
 - גומל חסדים  שכולו שקרים, ולמה מידת החסד שהוא 
האם אין אנשים שאומרים אמת? האם אין אנשים שלא 
האמת  את  זרק  שה'  הענין  מה  ובכלל,  חסד?  גומלים 
ארצה? הרי גם אחרי כן היא תישאר קיימת... לכן צריכים 
הזקן  האדמו"ר  שלנו.  העולם  מהות  על  רגע  לחשוב 
שואל: אם הקדוש ברוך הוא מחייה את העולם הזה בכל 
רגע, מדוע לכנות אותו בשם עולם השקר? התשובה היא 
שהשקר הוא שאיננו רואים איך הקדוש ברוך הוא מחייה 
פה את הכל בכל רגע. השולחן הזה הוא באמת אין ואפס, 
ומה יוצר אותו? דבר ה' שמחייה את העולם כל רגע ורגע. 
אפילו לפי המדע, כשאומרים שהשולחן עשוי מעץ אורן 
או מסנדוויץ' זה לא מדויק. הוא עשוי בעיקר מאטומים, 
נעים  שהם  בגלל  רק  מאויר.  בעיקר  מורכבים  שבעצמם 
במהירות עצומה, היד לא יכולה להרגיש שיש פה משהו 
מאוד אוורירי. אך זה לא אמיתי, הכל "לופט גישפט" כמו 

שאומרים. העולם הוא בלוף אחד גדול!

זה מה שמידת האמת אומרת לקדוש ברוך הוא: העולם 
הזה, כל המהות שלו היא שקר. ברגע שיתגלה שהקדוש 
ברוך הוא מחייה את העולם כל רגע ורגע, יתברר שהעולם 
זולתו. הוא מושך בחוטים  ואין מציאות  ואפס,  אין  הוא 
והאדם כולו שקר, מכיוון שהוא חושב שהוא עושה משהו 

בעצמו!

האמת  מידת  את  לקח  הוא?  ברוך  הקדוש  עשה  מה 
אומר  כאילו  ארצה".  אמת  "ותשלך  לארץ.  אותה  וזרק 
אתם  גם  אבל  מאוד,  ורוחניים  חכמים  אתם   – למלאכים 
שיורדת  שאמת  חושבים  אתם  מוגבלים.  ברואים 
לעולם השקר כבר איננה אמת? דעו לכם שאני 
עומד לברוא אדם, ולהוריד אותו לעולם השקר 
הזה, כדי שיגלה בו את האמת. אמת שאינה יכולה 
במחיצת  לשרוד  מסוגלת  שלא  השקר,  לעולם  לרדת 
שקר, היא אמת מוגבלת. מתי האמת היא אמת לאמיתה? 
כשהיא יורדת לכאן, לעולם של העלם, הסתר ושחיתות, 
בלי  נשארת אמת,  היא  ובו   – ומחלוקות  אינטרסים  אגו, 
הקדוש  אמת!  היא  אז  רק  מאומה מהשקר.  בה  שיידבק 
ברוך הוא השליך את האמת לארץ בשביל לגלות שהיא 
אמת אמיתית באמת. להיות אמיתי כשאין לידך שקר זו 
לא חכמה גדולה. ה' נתן לנו את העולם הזה, את הארץ, 
יכולות  שהן  למרות  הזה,  בעולם  שנשמות  שנוכיח  כדי 

להידבק בשקר, בסופו של דבר מנצחות אותו.

• • •

צעיר  באמריקה סטודנט  היה  שנים  כמה  לפני 
ממשפחה חילונית לגמרי, שהתחיל ברוך השם 
להתקרב ליהדות, להניח תפילין, לשמור שבת. אבא 
כך מרוצה... כשהוא מצא את הציצית  כל  היה  שלו לא 
הזה  הבחור  אז  לחתיכות.  אותה  קרע  פשוט  הוא  שלו, 

את  לו  החביא  שלו  אבא  אבל  מהבית,  לברוח  החליט 
כסף  מאנשים  ביקש  חדש,  דרכון  הוציא  הוא  הדרכון. 
עשיר  שלו  אבא  בישיבה.  ללמוד  הקודש  לארץ  וברח 
ולבסוף הם מצאו  מופלג, שכר בלשים שיחפשו אחריו, 
אותו. האבא הבטיח לו בטלפון שאם הוא יחזור הביתה, 
הוא יוכל לשמור מצוות והכל יהיה בסדר. הבן היה קשור 
להוריו, והחליט לחזור. הכל היה בסדר חודש־חודשיים. 
אחרי שלושה חודשים האבא החליט שהגיע הזמן לפעול. 
שבת אחת הבחור חזר מהתפילה מאוחר, האבא חיכה לו 
מכך  מתבייש  לא  אתה  "איך  לו:  ואמר  הדלת  ליד 
הבחור  שלי?!".  ההולדת  יום  שהיום  ששכחת 
ענה, "אוי אבא, אני מצטער. אולי נרים כוסית 
על  רק  "זה בגלל שאתה חושב  לחיים?". האבא אמר: 
נכון",  לא  "זה  רק את הכסף שלי!".  רוצה  עצמך, אתה 
אמר הבחור, "אני רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא". – 
"אם כן, אז תביא לי את כרטיס האשראי שלך!". תבינו, 
זה בחור צעיר עם כרטיס אשראי של חצי מיליון דולר. 
יכול לגעת בו. אם  הבן אומר לו: "אבא, בשבת אני לא 
צועק:  האבא  בעצמך".  לקחת  יכול  אתה  רוצה  אתה 
"תביא לי את הטלפון שלך!" – "אבא, אני לא הולך עם 
זה בשבת, אם אתה רוצה תיקח בעצמך". האבא החליט 
ללחוץ את הילד עד הסוף: "אתה יודע שכל מה שיש 
לך שייך לי, אפילו המכנסיים. אז עכשיו תוריד 

את המכנסיים ותצא מהבית שלי!". 
המון  בו  עוברים  גדול,  פארק  ליד  נמצא  המשפחה  בית 
אנשים ולצאת בלי מכנסיים היה גורם לו לבושה גדולה. 
ניגש לדלת בלי מכנסיים ומתכוון לצאת. עד  אבל הילד 
שהאמא, שעמדה שם כל הזמן, אמרה לו: "אתה לא יוצא 
ככה מהבית!" – "אמא, אבא אמר לי לצאת, ואני עושה 
מה שאבא אומר, אפילו אם כל האנשים ברחוב יראו אותי 
לי  – "אמא, אבא אמר  בוכה, "אל תצא".  ככה". האמא 
לצאת ואני יוצא". הוא כבר פתח את הדלת ואז אבא שלו 

נשבר ואמר לו להיכנס. 

שלב,  באותו  לעשות  מה  איתי  התייעץ  הבחור 
ואמרתי לו שאם הוא כבר הלך עד הסוף, אז עד 
הסוף, שלא יוותר על כלום מההתחזקות שלו. בסופו של 
דבר ניגש האבא לבן ואמר לו "בוא נדבר כמו שני גברים: 
כמה כסף אתה רוצה בשביל להפסיק עם השטות הזו?" 
והבן ענה לו: "אבא אני לא רוצה שום דבר, רק לעבוד את 

השם, ומהיום אני גם מתחיל לגדל זקן".

עכשיו תגידו אתם, איפה האמת מתגלה – האם לא בבית 
של אותו בחור שמוכן לעזוב עושר, כבוד ולצאת לרחוב 
בלי מכנסיים, רק כי הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לכבד 

את מה שאבא אומר?

• • •

הקדוש ברוך הוא השליך את האמת מהשמיים 
ואמר למלאכים: אתם לא מבינים מה זו אמת, 
לא כשאין לך ברירה אלא דווקא כשיש לך ברירה לברוח 
ממנה ולהידבק בשקר – ובכל זאת אתה מגלה את האמת 
ודבק בה, זוהי אמת. דווקא כשאתה חי בעולם הזה, בתוך 
השקר, ולא הופך להיות חלק ממנו. כשהקדוש ברוך הוא 
אלא  מתבלבל  ולא  מתרגש  לא  ואתה  ומתחבא,  נעלם 
מגלה יותר ויותר את האמת שלך, לא רק שזוהי האמת, 
את  היותר  לכל  לדעת  יכול  מלאך  לאמיתו'.  'אמת  אלא 
האמת, אבל רק יהודי שיודע למצוא את האמת גם במקום 

של שקר, יכול לדעת את האמת לאמיתה!



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

איך מממשים את האהבה 
לארץ ישראל?

ברוך  הקדוש  שכשברא  מלמדים  חז"ל 
נתעסק אלא במטע  הוא את העולם, לא 
בעדן".  גן  אלוקים  ה'  "ויטע   – תחלה 
עצים,  לטעת  מצווה  שיש  למדו  משם 
להפריח את הארץ ולבנות בכל המובנים 
– בתים, יישובים וערים, עם כל הצרכים 
הנלווים להם. אשרי אדם שזוכה לדבוק 
ולהיות  הוא  ברוך  במידותיו של הקדוש 

מבוני הארץ.

כמובן שגם במצווה זו יש מעלות שונות. 
הוא  מיושבים  במקומות  הארץ  בניין 
למקומות  לצאת  אך  חשובה,  מצווה 
שוממים זוהי מעלה גדולה יותר. והמעלה 
הגדולה מכל היא לצאת למקומות שיש 
אותם,  וליישב  אויבינו  מול  מאבק  בהם 
בארץ  אחיזתנו  את  לחזק  כך  ידי  ועל 
ולמנוע מאויבינו לקחת מאתנו את נחלת 

אבותינו. 

איך נדע כשיבוא המשיח?
הסר כל דאגה מליבך. כשתבוא הגאולה 
בסימנים.  צורך  יהיה  לא  השלמה 
על  גלוי  באופן  יופיע  האלוקי  הטּוב 
לעולם  יתפשט  וממנו  ישראל,  עם 
הגיע.  שהוא  כלל  ספק  יהיה  ולא  כולו 
הם  להם  זקוקים  שאנו  הסימנים  כל 
רבי  שאמר  כמו  הביניים,  בשלבי  רק 
נותנת  ישראל  שכשארץ  בגמרא,  אבא 
פירותיה בעין יפה - אין לך קץ מגולה 
מזה. אמנם, עדיין לא התפשטה התורה 
מאומות  לחוצים  וישראל  העם  בכל 
העולם הסובבים אותנו, ובכל זאת עצם 
נתינת הפירות בעין יפה, שכלול ופיתוח 
כבר  היא  האומה  של  הגשמית  הקומה 

סימן קץ מגולה. 

אך כפי שביאר הרמב"ם, ביאת המשיח 
את  אויבינו,  על  הניצחון  את  כוללת 
בו,  השכינה  והשראת  המקדש  בניין 

ואת הטוב שיתפשט ללא מעצור. 

ראיתי התעללות נוראית בבעלי חיים ומאז אין 
לנשמתי מנוח. איך אפשר לפגוע ככה בחיות 

תמימות ומסכנות. למה צער בעלי חיים לא 
זוכה להתייחסות נרחבת אצל דתיים?

ישנה בהלכה התייחסות נרחבת לסוגיית צער בעלי חיים. התעללות 
בבעלי חיים היא מידה אכזרית שמלמדת על בעליה דברים שפלים 

מאוד. 

יחד עם זאת, יש היום נטייה לבלבל בין צער בעלי החיים לבין מעלת 
שחיטה  התורה  התירה  שלולא  לימד  זצ"ל  קוק  הרב  מרן  האדם. 
ואכילה מן החי, האכזריות שהוטבעה באדם מאז חטא אדם הראשון 
הייתה מתפרצת ביתר שאת בין אדם לאדם. התורה ירדה לסוף דעתו 
של אדם והכירה את הרוע שטבוע בו, ולכן התירה לו אכילת בעלי 
מעלת  שבין  התהומי  ההבדל  את  התורה  אותנו  לימדה  בכך  חיים. 

האדם לדרגת בעלי החיים. 

לצערנו, התרבות היום מפרקת את כל מבני החשיבה, ומנסה לטשטש 
גם בין אכזריות לבעלי חיים ובין אכזריות כלפי בני אדם, ולא היא. 
על אכזריות כלפי בני האדם אנו זועקים בכל פה, ומצווים עם זאת 

גם למנוע צער בעלי חיים, אך מתוך קידוש הפער העצום ביניהם.
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