
עמ'

גיליון 157
ט"ו טבת תשע"ז 

פרשת ויחי

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

 מתנה בתאילנד, 
 הפתעה באוקראינה, 

 תקועים בבלטה
הפתעות בשבתאילנד

עמ' 4

תפיסת זמן מעגלית

תפיסת זמן טרגית

תפיסת זמן ליניארית

ותפיסת זמן עתידנית
הרב יונתן זקס

עמוד 6

איך אתה יכול להתייחס 
אליו כמו חפץ במחסן? 
רואים שאתה לא מבין 
ביצר הרע ולכן היצר 
שלך לא בריא ולא אוכל 
טוב ולא ישן טוב ולא 
 מתקלח ולא מתייפייף. 
דוגיסטר ליצר
עמוד 12

רווק
בחור ישיבה חרדי, מדריך בישיבה 

ועיתונאי  מתוסכל  רווק  תיכונית, 

לקולנוע  סטודנט  ליד  התיישבו 

והחליטו להיות בנאדם שדוחס את 

כל הזהויות הללו לאישיות אחת.

כתבה, עמוד 8

לצפייה



זהו יום הבוחר! בואו לבחור את הדירה הבאה שלכם בקהילת כרמי-גת!

משחק הנדל“ן שיעיף אותך!

עשרת הראשונים שמוצאים
את ההבדלים בהדמיה

בין פרסום זה
לבין הפרסום ב“נופים“

זוכים ברחפן ללא הגרלה!

חפשו את המודעה ב“נופים“

השוו תמונה זו אל מול התמונה בעיתון “נופים“, ומצאו את 10 ההבדלים בין התמונות. 
הקיפו אותם בעיגול, צלמו, והעלו לפייסבוק האישי שלכם עד ה19.1.17 יחד עם התיוגים הבאים:  

@באמונה, @תכלת נדל“ן, וההאשטאג #יוםהבוחר_כרמיגת

www.bemuna.co.il
1-700-500-555

* ההדמיה שונתה לטובת המשחק ואינה מהווה התחייבות החברה לאספקת דירות על פי פרסום זה
* תמונת הרחפן להמחשה בלבד * עשרת הראשונים שיעמדו בהנחיות הנ“ל במדוייק יזכו * ט.ל.ח

רוצים לזכות ברחפן ללא הגרלה? הצטרפו למשחק יום הבוחר!

בואו עוד היום ושריינו לכם  דירות 2,3 חדרים, קוטג‘ים ופנטהאוזים.
מחירים ללא תחרות ותנאים אטרקטיביים!  



לשון הטוב מדבר אלי!
פרץ איינהורן

ר"מ במכינה הקדם צבאית 'עוצם', נווה

"ויהי האדם 
 לנפש חיה"

 אונקלוס: "לרוח ממללא"
 מהות האדם:

 כוח הדיבור
 מהותם של ישראל
 אשר כוחם בפיהם:

 דברי תורה
 תיבות התפילה

 העם אשר קללתו קללה
 וברכתו ברכה

וחותמו אמת ושלום.

 ישראל קדושים
 זכינו ב'חפץ חיים'

 שמעודד אותנו:
 דברו דיבורים טהורים!

 עם ישורון

 יונקים מזכריה הנביא:

 "איש את רעת רעהו
אל תחשבו בלבבכם".

 בית מקדש פנימי
 מחשבות טהורות

 מולידות
 דיבורים טהורים

 נקיים
 קצרים

 מפרגנים
 משמחים

ומעודדים.

 "ותרגילנו בתורתך"
 עושים תרגילים

 ומחליפים ת'מילים
 בית חולים
 בית רפואה

 העוף לא טעים?
 תגיד:

 הקציצות מצויינות!
 נילחם ונתאמץ
 להוציא מפינו

 אך ורק

טהור, טוב וחיובי.

 הזוהר הקדוש כותב:
 עתיד אדם

 ליתן את הדין
 על המילים הטובות

 שיכול היה לומר
 ולא אמר.

 אחי אהובי
 דבר הרבה טוב

 תעסוק בטוב
 תחזק ותעצים אותו
 "ואני קרבת אלוקים

לי טוב"!

  מעט מהאור
 מגרש ת'חושך

 לכתוב מכל הלב:
 מכתב ברכה לחבר

 הודעות מחזקות.

 להגיד לחבר:
 "אתמול דיברתי עליך

לשון הטוב".

 "כי עין בעין יראו"
 מבט אלוקי

 עמוק
 ומלא באמונה
 בטוב ה' לכל

 בטובים ישראל
 בטוב לי תורת פיך

 בטובה הארץ
 מאוד מאוד

  
 העין רואה
 והלב חומד

 משתוקק לקדושה
 כוסף להוסיף
 באהבת חינם

 מתגעגע
 ל"ויעשו כולם

 אגודה אחת
 לעשות רצונך

בלבב שלם".

  והפה נפתח
 וכולו נופת צופים
 מבשם את האויר

 בפסוקים, משניות
 בדיבורים מקרבים
 מפייסים ומרגיעים
 אוהבים את השלום

 ורודפים אותו
 אשרינו!

 שם שמים
שגור בפינו!

 לשון הטוב
 זה ממש מדביק

 מדביק חברים
 מדביק לתורה

 מדביק לה' יתברך
אתה מרכבה לשכינה.

 לשון הטוב
 מדבר אלי!!

שאלה:
 איך ניתן להתחזק 

 לא לדבר ולשמוע לשון הרע
    ולא להרגיש חנוק

הנפגע הראשי הוא אתה
הנזק 'בסוד הפרשה', בית חב"ד באר שבעהרב חיים הבר את  להדגיש  מקובל  הרע,  לשון  על  פנימיות כשמדברים  אולם  האיסור.  חומרת  ואת  לזולת  מפיהם", את ייעודו ומחטיא את מטרת כוח הדיבור.ממלא הוא בכך את ייעודו; אך אם מדבר לשון הרע, הוא מפספס מייעודו מתבטא בכוח הדיבור. אם האדם משתמש בדיבור לטובה, ראשית, פגם בדיבור. האדם מכונה 'מדבר', ומכאן שחלק מהותי שנגרם לדובר עצמו, ומביאה שלוש סיבות להימנע מלשון הרע:התורה, הרואה כל דבר באופן פנימי, מדגישה גם את הפגם הפנימי שנגרם  נכרתה  האמונה,  "אבדה  נאמר  במחשבה.  פגם  היא שנית,  ממילא  מהפה,  נכרתה  שהאמונה  שמכיוון  כך  על  חוץ, ומוסבר  כלפי  תקשורת  ערוץ  רק  אינו  הדיבור  בפנימיות.  גם  הרע אלא משפיע גם על הדובר פנימה. אדם שמדבר לשון הרע, מדבר נפגעה  את  מכניס  הוא  בכך  אך  הזולת,  של  הרע  על  רק  הקודש כביכול  באגרת  אליו.  ולהתחבר  הרע  על  לחשוב  ומתחיל  חמורה בתניא )כב( מצטט האדמו"ר הזקן את הפסוק "ואיש את רעת רעהו לתוכו,  הזולת  על  רעה  ומסביר שמחשבה  אל תחשבו בלבבכם", 

כי ההתעסקות פלוני, הרי שמצבו לא טוב; ואם אין אמת בדברים, הרי שהמספר צער רב. כי אחד מהם בוודאי לא טוב: אם אמת הדבר שמספרים על לא טוב על אחד מישראל, גם אם לא מכירים אותו, צריך להצטער שלישית, רגש הצער. מקובל בשם הבעל שם טוב: כששומעים דבר יותר מדיבור רע. יב כסלו(. מובן אפוא  יום,  שיש ברע של הזולת אמורה להסב לנו צער, וזו עוד סיבה להימנע מכך.נמצא במצב לא טוב )היום  ובצער  הדיבור  בפגם  המחשבה,  בפגם  נתבונן  להצטער עלינו כאשר אנו מדברים לשון הרע, יקל עלינו להתגייס אם 
למשימה הקדושה הזו.

מיהו החנוק

הרב אברהם הלוי ליפשיץ
רב אב"ד כפר גדעון

מכיוון שכאשר האדם מרגיש  בעיניי,  השאלה תמוהה 

לחץ לדבר, לא רק לשון הרע אלא כל סוג של דיבור, 

וכבר אמרו חז"ל "שתיקה  איננו סימן לבריאות, אלא להפך.  זהו 

מאוד  הרי שמשהו  לדבר,  חייב  הזמן  כלומר שאדם שכל  בתרי", 

יסודי ומהותי חסר לו. אדם חנוק חייב לדבר. אדם משוחרר יכול 

לשתוק.

ה'אמרי אש' ממודז'יץ חידש על הנאמר ב"פתח אליהו", "מלכות 

פה, תורה שבעל פה קרינן לה", ואמר: "למי יאה ולמי נאה לתת את 

התורה? למי שהוא מלך ובעל הבית על הפה שלו".

עצם העובדה שקיבלנו פה וקיבלנו את הכוח לבנות ולהחריב עם 

פיפיות,  חרב  נותנים  לא  מכיוון שלילד  גדול,  סימן  זהו  פה  אותו 

כיצד  שיודע  מי  רק  בה.  להשתמש  כיצד  יודע  אינו  הוא  שהרי 

להשתמש בחרב בצורה מושכלת, הוא זה שיכול להחזיק בה.

אנשים מייחסים חשיבות גדולה מאוד למעשה, אבל מסתבר שגם 

בחמלתו  הוא  ברוך  והקדוש  גדולה,  חשיבות  בעל  הוא  הדיבור 

עלינו הסתיר מאתנו עד כמה הדיבור משמעותי, כדי שהאדם לא 

יבין עד כמה הוא מסוגל להרוס עם פיו.

האדמו"ר  שמסבירו  כפי  והפה,  המלכות  בין  הקשר  בעצם  זהו 

ממודז'יץ – המלכות על העולם עוברת דרך הפה.

?



 ממש לפני שיצא שוב לתאילנד, קנה בני תפילין 
חדשות.

בתאילנד,  לבקר  שמרבה  עסקים  איש  הוא  בני 
ומשלב בין עיסוקיו העסקיים גם טיולים מהנים. 
בצפון  ג'יפים  למסלול  בני  יצא  הזאת  בפעם 
תאילנד, ויחד אתו התפילין החדשות. בכל בוקר, 
לפני היציאה למסלול, בני קם מוקדם והניח את 
ישראלים,  עוד  בקבוצה  היו  אתו  יחד  התפילין. 
והוא הציע גם להם להניח וחלקם נענו בשמחה.

בבוקר אחד פנה אליו הראל ואמר לו: "אני ממש 
נהנה מהנחת התפילין, זה עושה לי טוב. אם היו 
לי תפילין הייתי מניח אותן בכל יום". בני לא חשב 
בני  במתנה!  שלו  התפילין  את  לו  ונתן  פעמיים 
אמר שבינתיים יניח תפילין בבתי חב"ד וכשיגיע 
לארץ יקנה תפילין חדשות. כמובן שהראל מצדו 

התרגש ושמח על המתנה הפתאומית.
כשעלה  לאוקראינה.  נסע  ובני  שנים  כמה  עברו 
למטוס אמרו לו שתיק היד שלו גדול מדי והוא 
חייב לשלוח אותו עם המזוודות, הוא לא חשב 
הרבה ונתן להם את התיק. כשנחת באוקראינה, 
 - מתנצלים  שהם  התעופה  מחברת  לו  הודיעו 
וישלחו  לטיסה  לעלות  הספיק  לא  שלו  התיק 
שלו  התפילין  נבהל,  בני  למלון.  מחר  אותו  לו 
תפילין  להניח  איך  לו  ואין  הזה  בתיק  נמצאות 
התעופה  בשדה  להסתובב  החל  הוא  עכשיו. 
ולחפש יהודי שיוכל להשאיל לו תפילין, לפתע 
הוא  "בניייי!!"  צעקה:  מאחוריו  שמע  הוא 
הסתובב וראה יהודי חרדי עם זקן ארוך שהתנפל 
עליו בחיבוק. בני לא זיהה את האיש. "אתה לא 
זוכר אותי? הנה התפילין שנתת לי בתאילנד...". 

שקיבל  מאז  ארוכה  דרך  עשה  שהראל  הסתבר 
הזדמנות  שוב  הייתה  ולבני  התפילין,  את  מבני 

להניח את התפילין המהודרות שלו.

השבת,  בעונג  המדהים  סיפורו  את  סיים  כשבני 
עוד  על  לכם  לספר  רוצה  "אני  ואמר:  אלי  קם 
מבצע  במהלך  שחוויתי  פרטית  השגחה  של  פן 
שטנק  הודעה  קיבלנו  אחד  יום  מגן'.  'חומת 
אחד נתקע בתעלה מול מחנה בלטה. יצאנו מיד 
אחרי  אך  החוצה,  אותו  שימשוך  נוסף  טנק  עם 
כשעתיים של ניסיונות גם הטנק שלנו נתקע. לא 
אותנו.  לחלץ  שיבוא   D9 והזמינו  ברירה  היתה 
הגיע D9 והתחיל לדחוף אותנו, אך מהר מאוד 
כולנו  את  לחלץ  היחידה  הדרך  נתקע.  הוא  גם 
הייתה להביא טנק חילוץ, וכאלו יש רק בודדים. 
אמרו לנו שנצטרך להמתין שלושים ושש שעות 
עד שהוא יגיע. תוך כדי השהייה הארוכה בשטח, 
ראינו כמה ג'יפים צה"ליים נכנסים למחנה בלטה 
ידענו מה בדיוק קרה  ויוצאים אחרי כשעה. לא 
טנק  הגיע  בערב  אירוע.  שם  שהיה  הבנו  אבל 

החילוץ והצליח לחלץ את כולנו.

שהשב"כ  החברים  אחד  לי  סיפר  "כשחזרתי, 
הצליח לעלות על שיחה של מחבל שתכנן לצאת 
הם  יצא.  ולא  התעכב  מה  ומשום  גדול  לפיגוע 
ועצרו אותו. בחקירתו הוא  נכנסו למחנה בלטה 
סיפר שהיה בדרך לצאת לפיגוע עם מטען גדול 
המחנה,  מול  טנקים  כמה  נעמדו  מה  משום  אך 
לפגע.  יצא  לא  ולכן  לו  והוא הבין שהם מחכים 
הוא  ברוך  הקדוש  אבל  שנתקענו  חשבנו  אנחנו 

תכנן הגנה לעם ישראל!".

 מרפאה ראשית גבעת שאול 02-9919109

במרכז הירושלמי לבריאות טבעית
נאבחן אבחון מקיף ושורשי הכולל בדיקות דם, אבחון מרפואה סינית, אבחון 
גלגל העין, בדיקת רגישות למזון ועוד...
על מנת לאבחן את שורש הבעיה ולטפל בה בצורה המהירה והאיכותית ביותר.

מרגישים כבדים?

עייפים?
מרגישים נפוחים

אחרי אוכל?

הגיע הזמן לבדוק את המנוע
של הגוף - מערכת העיכול!
2 קילו ממשקל גופנו מכיל חיידקים

חלקם טובים, חלקם לא והנזק במערכת העיכול
יכול להיות בלתי הפיך.

התמחות בשיטה ייחודית
בבעיות מעיים 

בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

-שנים של מקצועיות ונסיון-

ובכלל מה הקשר בין סוכר,
בעיות קשב וריכוז ובעיות מעיים?

 הרב נחמיה וילהלם, 
בית חב"ד בנגקוק

 מה משותף לתאילנד, 
אוקראינה ומחנה בלטה?

יצאנו מיד עם טנק נוסף שימשוך 
אותו החוצה, אך אחרי כשעתיים 

של ניסיונות גם הטנק שלנו 
נתקע. לא היתה ברירה והזמינו 

 D9 שיבוא לחלץ אותנו. הגיע D9
והתחיל לדחוף אותנו, אך מהר 

מאוד גם הוא נתקע.



ימים של חורף, אין חגים באופק והשבתות כל כך 
קצרות. אני מוצא את עצמי בשבת מנסה להספיק 
זמן  לימוד,  תפילות,  השמש.  שתשקע  עד  הכל 
עם הילדים וכמובן הסעודות. מחפש מנוחה כדי 
לעצור ולהתבונן. מה קורה כאן סביב. מה עשיתי 
עד כה. האם זה טוב? האם זה מספיק? אי אפשר 

לדעת.

העולם  שתמונת  כך  על  להתעקש  תמשיך 
הפנימית שלך היא הנכונה, ולא זו שמשקפת את 
המציאות כביכול בתקשורת, ברשתות החברתיות 
להעביר  שנועד  כלי  מכל  העולה  ההמולה  ובכל 

מעט מידע.

אני מחפש שקט כדי להתרכז ולמצוא את המעיין 
שממנו אקבל את הכוח לעוד שבוע. הבחוץ לא 
מעניין - אני משנן לעצמי, רק הפנים, הבית, ה'... 
איך עושים הכל יחד, גם מגדלים ילדים, גם רצים 
להביא פרנסה, מתחברים אל האישה ואל עבודת 
ה', וכמובן הכל בשמחה, איך עושים את זה? איך 
מנווטים את הספינה הזו? איפה אני בין כל אלו 

שהולכים לבית הכנסת? הרי העולם 
נברא בשבילי.

תוך כדי מבט אל השמיים, 
איך  לחשוב  מנסה  אני 
מה  ה'?  בעיני  נראה  אני 
הוא חושב על צבי שכעת 

ומביט  לשעה  התפנה 
מרוצה  הוא  האם  אליו. 

ממני? האם הוא חושב שאני 
בכיוון? האם הוא מצפה ממני 

ואני לא מספק את הסחורה?

תפיסת הרע 
כברירת מחדל

יכול להיות שהקדוש  לא 
אותי  יראה  הוא  ברוך 

זה  ג.  בכיתה  שלי  המורה  כמו 
למשפט  יותר  דומה  יותר.  עמוק 
היו  כשהם  לאחיו  יוסף  שאמר 
לאחר  בהם  שיתנקם  בטוחים 

יוסף מסביר  יעקב אביהם.  פטירת 
הוא  שלו.  הכיוון  לא  שזה  לאחים 

לא  היא  והנקמה  מהשמיים  שהכל  מאמין 
עמוק  מאוד  משפט  להם  אומר  הוא  רלוונטית. 
לנפש האדם: "ואתם חשבתם עלי רעה, אלוקים 
חשבה לטובה". האחים הולכים בתחושה שיוסף 
וגם  בשמיים  ואילו  חשבון,  אתם  לסגור  עומד 
יוסף בעצמו רואים את כל המצב הזה כמצב טוב. 
אז איפה הבעיה? בהסתכלות של האחים; או נכון 

יותר - בהסתכלות שלנו על המציאות.

אני חושב שהקדוש ברוך הוא יושב שם בשמיים, 
והוא מעט לא מרוצה מהביצועים של צבי הקטן 
שמתרוצץ שם למטה בין כל המשימות. אני בעצם 
משליך עליו סוג של ראיה שהיא כלל לא קשורה 

לאהבה ולשמיים, אלא קשורה יותר לצבע האפור 
זה  מציאות.  לתפיסת  הפך  שפשוט  החורף  של 
בטח רע, בטח שונאים אותי, ובוודאי שגם יבואו 
שכל  אלא  לקרות.  עומד  זה  הנה  חשבון.  אתי 
שלי  מהמוח  במעבר  בעיקר  קורה  הזה  העניין 
לגמרי.  אחרת  זה  את  רואים  בשמיים  לעיניים. 
שעובר  דבר  היא  מחדל  כברירת  הרע  תפיסת 
בתוכנו מאז ועד היום. עיקר המלחמה היא למי 
אני  לי  קורה  כשזה  לאחים.  או  ליוסף  להאמין, 
לעשות  יכול  הוא  הצדיק.  את  יוסף,  את  מחפש 
לי סדר בראש. זו החוויה שלך ולכן אתה חושב 
שלילי. באמת אתה אהוב ומיוחד ולמרות שכרגע 
עדיין  בעולם,  אדם  בני  מיליארד  שישה  עוד  יש 
אף אחד לא דומה לך. וואוו איזה דיבור. אלוקים 

חשבה לטובה...

מעט מעודד מזה אני ממשיך הלאה. בעצם אם אני 
רוצה לחשוב כמו ה' יתברך אני צריך אולי לתת 
שם לתפקיד הזה. נכון אני יהודי, עובד ה', מאמין, 
שומר תורה ומצוות, אבל איפה ההגדרה שתיקח 
אותי למבט השמימי? המעשייה הראשונה של 
של  הסיפור  שהיא  מברסלב,  נחמן  רבי 
שהלכה  מלך  בת  על  מספרת  כולנו, 
תחזור  שהיא  רוצה  המלך  לאיבוד. 
אותה  להחזיר  בפועל  שהולך  ומי 
הביתה זה לא איזה משרת זוטר אלא 
המשנה למלך. שליח בכיר של המלך. 
כן, זו ההגדרה שמביאה אותי לחשוב 
הוא  למלך,  המשנה  אני  המלך.  כמו 
שלח אותי לכאן לחפש את בת 
המלך, את הנשמה שלי, את 
יום השבת שלי, את היהלום 
משתדל  ואני  שבפנים. 
בזה  נאמן  שליח  להיות 
שלא אכניס את כל הסרטים 
יש  לעניין.  שלי  והפסימיות 
כאן דרך וכל צעד שאני עושה 
בדרך אל בת המלך הוא נפלא. 
רק לא להפסיק ללכת, רק לא 
ולעצור. מעט מעט  להתייאש 
זה טוב בעיני השמיים גם אם 

לא נחשב במציאות של היום.

וכל  הרפתקאות,  הרבה  יש  ה'  עובד  של  במסע 
העניין שיחזיק אותו זה הידיעה שלא סתם מינו 
אותו למשנה למלך. הרי המלך שלח אותי לכאן. 
הוא בוודאי יודע יותר טוב ממני, גם על יכולותיי 

וגם על הוודאות שהסיפור הזה ייגמר טוב.

בתוך האפור של החורף
הנציג  אני  בכירה,  דרגה  נשמע  למלך  משנה 
שלו כאן. רק לי יש את היכולת והכישרון לבצע 
משימה מיוחדת, בגלל זה בחרו בי. זה משהו כמו 

מספר 2 בארגון. כנראה הכרחי למשימה.

נחמן  לרבי  צמוד  תלמיד  היה  מנמירוב  נתן  רבי 

איפה אני בין כל אלו 
 שהולכים לבית הכנסת? 

    הרי העולם
     נברא בשבילי. 

תוך כדי מבט אל השמיים, 
 אני מנסה לחשוב

    איך אני נראה
    בעיני ה'?

האם הוא חושב שאני 
בכיוון? האם הוא מצפה 
ממני ואני לא מספק את 

הסחורה?

צבי יחזקאליאישית

משנה למלך, משנה לנחמן
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ובנאמנות אין קץ רשם כל מילה מפיו. למרות כל 
הביזיונות שספג מכל עבר על תפקידו ודעותיו, 
והפיץ.  סידר  וערך,  כתב  במשימה,  דבק  הוא 
בתחילת השבוע היה זה יום פטירתו. עוד סיבה 
מתחלקת  איך  פועל.  לנחמן  משנה  איך  להיזכר 
העבודה בין הבוס למשנהו. ללא רבי נתן לא היינו 
הוא  למלך  המשנה  ולכן  נחמן,  רבי  על  יודעים 
הכרחי לשלמות המשימה. כך היה רבי נתן פועל 
במהירות, בחריצות, בדבקות שלא נרתעת ממה 
שאומרים בחוץ ובחתירה כל הזמן אל המטרה. 
המשנה למלך שזה כל אחד מאתנו, הוא רבי נתן 
בפני עצמו. רץ ומשתדל ובעיקר צריך לזכור מול 

מי הוא עובד. שליח של מי הוא.

הוא  האם  עצמו  את  לשאול  מוזמן  אחד  כל 
באמת מרגיש משנה למלך. האם אנחנו מרגישים 
שלם  אינו  והעולם  למשימה  שנבחרנו  מיוחדים 
בלעדינו? האם אנחנו זוכרים כל יום מה המטרה?

מגדיר  למלך  המשנה  החורף,  של  האפור  בתוך 
אלא  נברא  לא  העולם  כל  משימות.  מחדש  או 
בשבילי, ולכן כל אחד מאתנו הוא כישרון עצום 
ומיוחד. צריך רק לצעוד לפי הוראות המלך עד 

שנמצא. ובוודאי נמצא.



הרב יונתן זקס

הזמן היהודי

של  הגדולים  הרומאנים  מחברי  שונים.  סיפורים  מספרות  שונות  תרבויות 
המאה ה-19 כתבו סיפורת שהיא אתית במהותה. לעומת זאת, עלילות כגון 
היקום  דואליסטיות מאוד.  הן  ו'שר הטבעות'  'מלחמת הכוכבים'  אלו של 
הוא לדידן שדה קרב בין כוחות הטוב והרע. בעלילות עתיקות ומודרניות 
המאבק אינו פנימי כי אם חיצוני. הוא מתחולל ברחבי היקום ולא בתוך נפש 

האדם. סיפורים אלה קרובים למיתוס יותר משהם קרובים למונותיאיזם.

וישנו גם סוג סיפורים נוסף, נדיר, שהתנ"ך הוא הדוגמה העילאית לו. זהו 
הסיפור נטול הסוף, הצופה קדימה אל עתיד פתוח ואינו מבקש סיגור. הוא 
מפר מוסכמה ספרותית. בדרך כלל אנו מצפים מסיפור ליצור מתח שייפתר 
בעמוד האחרון. כך מוקנית ליצירת אמנות תחושה של שלמות. הרי איננו 
מרומן  כך,  סתם  להיגמר  משיר  בחלקו,  רק  מפוסל  להיות  סל  מּפֶ מצפים 
לחדול באמצע הדרך. הסימפוניה הבלתי־גמורה של שוברט היא יוצא מן 

הכלל המעיד על הכלל.

הסיפור  תורה.  חומשי  בחמשת  הביטו  ושוב.  שוב  קורה  כך  במקרא  והנה 
של עם ישראל מתחיל בהבטחה לאברהם שיירש את ארץ כנען. אולם בסוף 
נגמרת בתמונה  הירדן. התורה  לא חצו את  עדיין  ישראל  בני  דברים,  ספר 
המעציבה של משה העומד על הר נבו ורואה מנגד את הארץ אליה הוליך 

את בני ישראל במשך ארבעים שנה – ואליה לא יבוא.

ישראל  קורות  סיפור  לצד  נבואה  ספרי  הכוללת  בתנ"ך,  הנביאים  חטיבת 
מכיבוש הארץ עד לאחר חורבן בית ראשון, נגמרת לא בסוף הסיפור, לא 
בעבר ולא בהווה, אלא בפסוקיו של הנביא מלאכי הצופים אל העתיד הרחוק, 
שעל פי המסורת הוא ימות המשיח. חטיבת הכתובים נגמרת בהצהרת כורש 
המתיר ליהודים גולי בבל לחזור לארצם ולבנות את מקדשם: בפוטנציאל 

ולא במימושו.

כולן  קונבנציונלי.  באורח  אפוא  נגמרת  התנ"ך  מחטיבות  אחת  לא  אף 
מותירות אותנו בחיתומן עם טעם של הבטחה לא ממומשת, משימה שטרם 
נתמלאה, עתיד רחוק שטרם הגענו אליו. הדבר אופייני גם ליחידות קטנות 

ספר  של  סיומו  הוא  להם  ראשון  המקרא.  ולספרי  המקרא  לסיפורי  יותר: 
בראשית, בסוף פרשת ויחי.

אל  מארצו  ללכת  לאברם  אלוקים  בקריאת  מתחיל  הברית  עם  של  סיפורו 
הארץ אשר ה' יראהו. אך בטרם הספיק אברם להכות בה שורש נאלץ לעזבה 
למצרים מפני הרעב. כך קורה גם ליעקב ובניו. ספר בראשית נגמר לא בחיים 

בארץ ישראל אלא במוות בארץ מצרים.

מעבר  שעודנו  יעד  נשלם,  לא  שעוד  מסע  התגשמה,  שטרם  תקווה  שוב: 
לאופק. ושמא יש קשר בין צורת הסיפור הזו לבין הנושא האחרון בסיפור: 
'המצב האנושי' מציעה חנה ארנדט תובנה מעמיקה על  הסליחה. בספרה 
הקשר בין סליחה לבין זמן. המעשה האנושי, היא טוענת, הוא בעל פוטנציאל 
יכולים לחזות את תוצאות מעשינו, אך משעשינו אותם איננו  טרגי. איננו 
יכולים לבטלם. אנו יודעים "שמי שפועל לעולם אינו יודע באמת מה הוא 
וגם  להן  'אשם' בתוצאות שמעולם לא התכוון  נעשה  עושה, שהוא תמיד 
לא חזה אותן, שלא משנה כמה הרסניות ובלי צפויות תוצאות מעשיו, הוא 
לעולם לא יוכל לבטלן ... לא צריך יותר מזה כדי להירתע בייאוש מן התחום 

של ענייני אנוש ולבוז לכושר האנושי לחירות".

להעלותם  המסוגל  בחיינו  אחד  דבר  יש  ואומרת,  ממשיכה  היא  אבל, 
ממסלול הטרגדיה אל הדרך לתקווה. דבר זה הוא הסליחה: "בלי שניָסלח, 
מוגבלת  כביכול  תהיה  לפעול  יכולתנו  מעשינו,  מתוצאות  שנשתחרר  בלי 
אחרות,  במילים  לעולם ...  להיחלץ  נוכל  לא  בודד, שממנו  אחד  למעשה 
ובאופן  פועלת מחדש  מגיבה אלא  רק  היחידה שלא  היא התגובה  סליחה 
ובכך  אותה,  שהציתה  הפעולה  ידי  על  מותנה  שאינו  באופן  צפוי,  בלתי 

משחררת מהשלכותיה את הסולח וגם את הנסלח".

הכפרה והסליחה הן ביטוייו הנעלים של החופש האנושי – החופש לפעול 
והחופש שלא להיות לכודים במעגלי  בעתיד אחרת מכפי שפעלנו בעבר, 
תרבות  רק  חופשיים.  להיות  יכולים  לסלוח  היודעים  רק  ותגמול.  נקמה 
על  אינסופית  חזרה  שאיננו  עתיד  לה  לבנות  יכולה  הסליחה  על  המיוסדת 
הוא  שלה  הזהב  שתור  היחידה  התרבות  היא  היהדות  כך  ומשום  העבר. 

העתיד.

תפיסה מהפכנית זו של הזמן, שביסודה החופש, היא תרומתה של היהדות 
לעולם. תרבויות עתיקות רבות החזיקו בתפיסת זמן מעגלית, שהכל בה חוזר 
שוב ושוב אל ראשיתו. היוונים פיתחו תפיסת זמן טרגית, שבה כל ספינת 
חלומות דינה להתרסק אל סלעי המציאות. אירופה של הנאורות הציגה את 
תפיסת הזמן הליניארי, הלא היא תפיסת הִקדמה. להבדיל מכל אלה, ליהדות 
תפיסת זמן של ברית, שביסודה החופש והמחויבות. חוקר הספרות אהרן 

הראל פיש הציג את החלופה הזו:

הברית במהותה היא דרמה, זיכרון פגישה שבה קיבלו עליהם הצדדים 
אחריות והחליפו ביניהם הבטחות, ואלה נשארות עמנו כל ימי חיינו 
ואף לאחר מכן. אפשר שנבקש לברוח מן האחריות, וההבטחות אפשר 
שהן סמויות מן העין ... ואף על פי כן הן קיימות, וביום מן הימים הן 
עתידות להתממש. מכשולים שלא שיערנום ייקרו על דרכנו, אבל גם 
הזדמנויות לא צפויות. לעולם אין הדרך שלפנינו מותווה בבהירות, כי 
אף על פי שאנו מוגבלים בשל תנאי הברית – אנוסים על פי הדיבור – 
בני חורין אנו. אנו רשאים לבחור, וחופש הבחירה הזה משרה תחושה 
של סכנה ואי־ודאות בכל רגע ורגע. ... הברית, ולא הסוף הצפוי דווקא, 
היא התנאי לקיומנו בזמן... אנו מקבלים את מטרותיה בלי דעת אל נכון 

לאן היא נושאת אותנו, כי "היות נכון – זהו העיקר!".

אחר  שבי  הליכה  פיש,  של  המלבב  כביטויו  היא,  היהודית  הזמן  חוויית 
הזיכרון, "הזיכרון שאינו מרפה, זיכרון העתיד שתובע את הגשמתו".

מובילה  המעגלית  הזמן  תפיסת  פסימיות.  מחוללת  הטרגית  הזמן  תפיסת 
להשלמה עם הקיים. תפיסת הזמן הקווית מזמינה אופטימיות. ואילו תפיסת 
אלו  שונים.  רגשות  רק  אינם  אלה  התקווה.  את  מולידה  הברית  של  הזמן 
הן מתבטאות בסוגים  ולעולם.  לזמן  הן דרכים שונות מיסודן להתייחסות 
השונים של סיפורים שאנשים מספרים. הזמן היהודי צופה תמיד אל עתיד 
פתוח. הפרק האחרון עוד לא נכתב. המשיח עוד לא בא. ובינתיים הסיפור 

נמשך. ואנחנו כותבים אותו יחד עם אלוקים.

פרשת ויחי 
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אפליקציותשליטה קלהניהול זמןבחירת דפדפן

לכל מכשירהגנה דינמיתמניעת הסרה

אל תישארו מאחור!
הצטרפו עכשיו.

אולפנת למרחב פתח תקווהישיבה לצעירים צביה פתח תקווה
ישיבת בנ"ע אור עציון

כפר הנוער אמי"ת פתח תקווה
ישיבת אמי"ת כפר גנים

אולפנת קרית ארבע
ישיבת נווה שמואל אפרת

ישיבת מקור חיים כפר עציון
ישיבת בנ"ע הדרום רחובות
אולפנת עופרה
אולפנת בנ"ע אבן שמואל

ישיבת אמי"ת אלירז פ"ת

אולפנת בנ"ע נריה
אולפנית בנ"ע תל אביב
ישיבת אמי"ת בלבב שלם ירוחם

ישיבת בנ"ע אדר"ת בת ים

ממ"ד אורות התורה בת ים

ישיבה תיכונית בנ"ע אוהל שלמה
ישיבת אורות הזורעים
ישיבה תיכונית שעלבים

ישיבת אמי"ת נתיבות דרור - אור עקיבא
ישיבת ישועת מרדכי - נחליאל

הישיבה התיכונית קול מבשר - מבשרת ציון

אולפנת צביה -מעלה אדומים

יב"ע הליכות עולם - קרני שומרון

ישיבת תמ"ר - ישיבה מדעית טכנולוגית בגולן

יב"ע לפיד "תורת-נחום" מודיעין

אולפנת גילה שעלי תורה - בית שמש

ישיבה צבי
אולפנת בנ"ע מירוןמעלה אדומים

אולפנת לבונה
ישיבהתיכון בית שולמית

תיכונית נועם ירושלים

הישיבה התיכונית תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב
יב"ע נתיב מאיר

בית מדרש ברקאי - חיספין
אולפנת רגבים בגולן

יב"ע כפר הרוא"ה

מדרשיית "נעם" - אורט כפר סבא

ישיבה תיכונית צביה קטיף יד בנימין

הישיבת התיכונית אמי"ת שדרות 

מערכת הסינון
של מנב״ס משרד החינוך
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מבצע תורה
לפרטים והרשמה: 058-4762-770

קבלת שבת מוזיקלית
עם חנן בן ארי
לפני כניסת השבת

מתקני המלון: בריכת שחיה חצי אולימפית מקורה ומחוממת, 
ובריכה לפעוטות  •  משחקייה גדולה  •  חדר כושר מצויד 

ומאובזר  •  מתחם סאונה יבשה ו'פדיקור דגים'

ב"ה

סדר ט"ו בשבט עם הרב עמרם מויאל
מנחה סדנאות חוויה על פי הקבלה ותורת הבעל שם טוב

 האדם 
עץ השדה 

 רפואה טבעית 
בשיטת 'עשי זאת בעצמך'

יפעת זינגר
 מומחית לרפואה סינית, 

יועצת לבריאות טבעית וניקוי רעלים

שירה ושמחה 
באור החסידות 

 הרצאות עם 
הרב מנחם דוברוסקין
 הרב יואב אקריש 

 הרב יוסף יצחק נוימן 
והרב זיו קצבי

גולן 
אזולאי

במופע 
מיוחד



אביאל הלוי

ב
איננו  בהם  עצמם,  לחיים  ניגוד 
סוף  נראה  בדיוק  איך  יודעים 
ניתן  קולנוע  סרט   – שלנו  הסיפור 
להריץ עד הסוף, ואז להתחיל שוב 
כדאי להתחיל  לפעמים  מהתחלה. 
הרכה  הסיום  סצנת  כי  מהסוף, 
טליה,  הקטנה,  בתו  את  ברכות  עוטף  נדב  שבה 
בבלוג  הבודדים  ההתחלה  לרגעי  היטב  תפורה 
המצולם בדירת הרווק הקטנה והאפורה במושב 

נחלים. 

הכנסת  לבית  הגעתי  חודשים  שלושה  "לפני 

תקווה  בפתח  יהודה'  'מחנה  בשכונת  התימני 
שגם  תימנים  של  ותיקה  שכונה  גדלתי,  שבה 
ארוכות  שנים  במשך  בה.  גדלו  שלי  וסבא  אבא 
לחמוק  ניסיון  מתוך  במקום,  דרכה  לא  רגלי  כף 
מזה ולחפש משהו אחר – תפילה ישיבתית, נוסח 
ספרדי, אשכנזי או מניין קרליבך. בשמחת תורה 
האחרון הגעתי לשם, וברגע שהתיישבתי במקומי 
הישן, הרגשתי אחרי כל כך הרבה שנים שרק פה 
אני מרגיש משהו שאי אפשר לתאר אותו. תחושת 
השייכות והשלווה שכל כך חיפשתי. הבנתי שאני 

בבית, פשוט בבית". 

ורווי  הארוך  הסיבוב  בתום  הנינוחה  החניה 
נדב  של  חייו  את  היטב  מאפיינת  המהמורות, 

כעת  שמשיק  ותסריטאי,  כותב  )גלעד(,  גדליה 
את סרטו "רווק עם א־לוהים", סרט דוקומנטרי 
הורים  ויחסי  זהות  חיפוש  רווקות,  על  אישי 
במועדון  תתקיים  הבאה  שבת  במוצאי  וילדים. 
הגולה בפתח תקווה הקרנת הבכורה של הסרט 
שצולם לאורך שלוש שנים במצלמה קטנה. עם 
מעט מאוד פילטרים ועריכה, הוא מציף בהרבה 
הומור המתובל גם ברגעים של כאב, את תופעת 
נקודות  מתוך   – הדתי־לאומי  בציבור  הרווקות 
ההתמודדות של רווק שמחפש להקים בית, אבל 

לא ממש מצליח. 

לא  ממש  זה  אבל  דתי־לאומי,  ציבור  אמרנו 
מדויק, כי לצד היותו מדריך נוער בישיבת נחלים, 

המסמך הדוקומנטרי בו תיעד נדב גדליה 
בית  להקמת  שלו  המפרך  המסע  את 
בהומור  מציף  ההורים,  עם  ולהתפייסות 
ורגעי  הזהות  חיפוש  ההתמודדות,  את 
הקושי של מי שחובש בו זמנית גם כיפה 

סרוגה וגם מגבעת חרדית בין הכיפות
לטייל

8



ועבודה כעיתונאי במספר כלי תקשורת מגזריים, 
מאז בר המצווה שלו חבש נדב )30( את ספסליהן 
של ישיבות חרדיות בהן גם הספיק לערוך סיום 
מהתדמית  הרחק   - וירושלמי  בבלי  ש"ס  על 
שם   – העיתונאי  גלעד  נדב  של  פלוס  הקלילה 
שנים  במשך  לעבוד  בחר  שתחתיו  החלקי  העט 

ארוכות. 

מוגדר  ממש  היה  לא  שמעולם  בבית  "גדלתי 
מבחינה מגזרית, שזו תופעה נפוצה מאוד בציבור 
אותי  לשלוח  חשוב  היה  שלי  להורים  הספרדי. 
בבית הספר  ללמוד  וכך התחלתי  תורני,  לחינוך 
'דרכי נועם'. הכל התחיל בעצם בעקבות שביתה 
"ההורים החליטו  נזכר.  הוא  החינוך",  במערכת 
לשלוח אותי לבית ספר של תנועת ש"ס – ואני לא 
הייתי ילד שעומד על שלו. כך מצאתי את עצמי 

נכנס למסלול של ישיבות חרדיות". 

"הייתי סוג של אאוטסיידר קצת הזוי שלא ממש 
הערכים  עולם  אבל  החרדית,  במנטליות  חושב 
החרדי נדבק בי חזק, ונוצר איזשהו יצור כלאיים 
להיות  יכול  שאני  זה  את  אהבתי  מורכב.  קצת 
בנחלים,  הנוער  בני  עם  בבוקר  שם.  וגם  פה  גם 
ארוך  שטייגען  ומרביץ  בגדים  מחליף  בצהריים 
ויוצא לעבודה  בישיבה, ואז שוב מחליף בגדים 
ב-Ynet או בכלי תקשורת מגזרי - לראיין אנשים, 
לצלם או ליצור מוזיקה. הרגשתי איזשהו סוג של 
ריגול בעבודת ה'", הוא מחייך. "כשהייתי מדריך 
נוער בישיבה התיכונית נחלים, החבר'ה שם מאוד 
התחברו לזה שהייתי נראה כמוהם, הכי מעודכן 
בעולם הזה, אבל בשיחות הנפש והלימוד האישי 
הבאתי איתי את המטען מהישיבות החרדיות, עם 
הרבה דיבור וויכוח על אמונה, תורה ועבודת ה'. 
כל הזמן הייתי צריך להזכיר לעצמי שכל מעשיך 
תמיד  שלא  התמודדויות  אלו  שמים,  לשם  יהיו 

היה לי עם מי לחלוק".

מלחמה בין עולמות
הפך  העולמות,  בין  השילוב  של  הגדול  היתרון 
שהוא  ברגע  נדב,  של  הגדול  לקושי  אחת  בבת 
התחיל לחשוב על הקמת בית. "כל מי שהציעו 
אני  לאיפה  מנטלית  הגדרה  לקבל  רצתה  לי, 
אני  מי  כיפה שחורה.  או  כיפה סרוגה  משתייך: 
בעצם. ברגע שזה הפך להיות מחסום, השאלות 
אומר.  הוא  אותי",  גם  להטריד  התחילו  האלו 
לדתיים,  היכרויות  לאתרי  להירשם  "התחלתי 
לא  שם.  גם  אותי  פגשו  האלו  השאלות  אבל 
קטגוריה  לציין  כשנדרשתי  כי  לברוח  לאן  היה 
השתייכותית – אני פשוט לא מסוגל לבחור באף 
אחת מהן. בכל הזמן הזה", הוא אומר בגילוי לב, 
"יש התמודדות, אתה רווק בעיר הגדולה שמנסה 
ודורש  אותך  רוצה  שה'  כמו  עצמך  על  לשמור 
וזה לא פשוט. כל הקושי הזה גם גרם לי  ממך, 

לכעס על ההורים. במידה רבה גם האשמתי אותם 
באחריות למשבר הזהות הזה". 

גילוי הלב מאפיין מאוד את סרט הדוקו האישי, 
שעף בין התחנות האינטימיות מנקודת מבטה של 
המצלמה – ברגעי הלבד שבדירת הרווקים אחרי 
לימוד  כמה,  יודע  המי  בפעם  כושל  דייט  עוד 
ברקי,  הבני  המדרש  בבית  צהריים  בסדר  סוער 
הדרך  מול  או  ההקלטות,  באולפן  האוזניות  עם 
לביתם  בדרך  הקטנוע,  מושב  גבי  על  המקפצת 
של ההורים - בניסיון להיפתח אחרי שנות ריחוק, 

ולליבון סוגיות של זהות וקשר. 

בין העבודה עם הנוער הסרוג והלימוד בישיבה 
החרדית, כתב נדב במספר רב של עיתונים )כולל 
וגם  שבידיכם(,  בעלון  קצרצרה  תקופה  אפילו 
גן  רמת  בישיבת  האופציות  את  לבדוק  הספיק 
מדי"(,  מבוגר  כבר  הייתי  עבד.  בדיוק  לא  )"זה 
ללימודי  התגלגל  הוא  שנים  כחמש  לפני  ואז, 
ישיבת  של  יהודי  לקולנוע  הספר  בבית  קולנוע 
להתחיל  ההחלטה  נפלה  שם  החיים',  'תורת 

לתעד את המסע האישי. 

הוא  סרט",  לעשות  ישן  חלום  לי  היה  "תמיד 
אומר. "יצירה קולנועית טובה היא כזו שמספרת 
לי  סופר. פתאום הבנתי שיש  סיפור שעדיין לא 
ביד סיפור טוב, שאני יכול להעביר אותו באופן 
רציתי  תיווך. ממש  בלי שום  הצופים,  אל  אישי 
אמרתי  ופתאום  המון,  בזה  השקעתי  להתחתן, 
לעצמי, איך אני, סליחה על הקלישאה, הופך את 
דברים  שיותר  כמה  ועושה  ללימונדה,  הלימון 

במסגרת הרווקות הזו". 

בעל  בימאי  גרודר,  אורי  לקולנוע,  שלו  המורה 
תשובה, עודד אותו ללכת על הפרויקט השאפתני, 
ומייעץ לאורך כל הדרך. "לא  גורם מנחה  והיה 
באתי לספר את הסיפור של הטיפוס השבור של 
מי שיצא עם מאות בנות, אלא את הסיפור האמוני, 
הנפשי, של אדם שרוצה להתחתן ובינתיים נאבק 
לשמור על עצמו, רוצה לשמור את העיניים ואת 
המחשבה – שאלו דברים שרק אתה יודע איפה 
הם נמצאים, ודורשים ממך להילחם בעצמך כל 
את  בשמחה  להמשיך  איך  זה,  עם  ויחד  הזמן, 
החיים שאתה מאמין בהם – תורה ותפילה, עבודה 
ויצירה; איך לא ליפול למקום הזה של הסטרס – 
איך עושים את הדרך בכיף, בשפיות ובטבעיות. 
סיפור המסגרת הוא על רווקות אמנם, אבל אני 
חושב שכולו מטאפורה לחיים עצמם – לדברים 
שאתה רוצה ולא מצליח להשיג – שידוך, ילדים, 

עבודה או הצלחה בלימודים". 

האני הוא האחר
בלי יותר מדי ספוילרים מהסרט עצמו, מתקדמת 
העלילה בין בית הוריו של נדב – שלא מצליחים 
ובין  בנם,  של  הנפש  לחיבוטי  להתחבר  ממש 

שיחות כנות של נדב עם שני חבריו, סרוג וחרדי, 
המורכבת,  האישיות  על  לוותר  לו  המייעצים 
כדי   - הסוף  עד  אתו  וללכת  אחד  מגזר  לאמץ 
למצוא סוף סוף את בת זוגו לחיים. נדב מתעקש 

להמשיך לצעוד בדרכו, על אף הקושי. 

בלתי  בדרך  מכיר  הוא   – ארוך  מסע  של  בסופו 
צפויה את אשתו לעתיד, הילה, בת כפר גדעון – 
יישוב חרדי כפרי ליד עפולה. "היא בדיוק הפוכה 
ממני", מחייך נדב. "לא מתעניינת בתקשורת, לא 
שומעת חדשות, טיפוס מאוד לא מוחצן. הפוכה 

ממני ומשלימה אותי".  

הדוקומנטרי,  הסרט  סגנון  את  שמאפיין  מה 
רגעים אמיתיים  הוא התיעוד הבלתי־מתווך של 
לחלוטין, עד כדי כך שבצפייה הראשונה הרגשתי 
רגעים   - המסך  מול  מסוימת  נוחות  אי  אפילו 
קשה,  שיחה  הים,  מול  דומעת  התבודדות  של 
רוויית פערים מנטליים, מול ההורים )שהסכימו 
לזרום עם השיגעון התורן של הבן יקיר(, ואפילו 
לחדור ללבו של דייט עם בחורה שאמנם סירבה 
כן  אבל  הבחור,  של  הקולנועי  לג'וק  להיענות 

החליטה להתחתן איתו. 

בשיחה עם נדב אני מודה כי ההתמקדות ב"אני" 
מעט קשה עבורי לעיכול, והוא ממהר להסביר. 
ביום  עם  רווקים,  על  סרט  לעשות  קל  "הכי 
את  להגיד  צריך  היה  מישהו  אבל  ושחקנים, 
להסתפק  לא  באמת,  מבפנים,  במבט  הדברים 
עצמי,  על  הסרט  את  לעשות  בחרתי  בכותרות. 
ושזה  לכך,  הכלים  את  לי  שיש  הרגשה  מתוך 
על  עצמם,  החיים  את  להעביר  שלי,  התפקיד 
הכאב שלהם ועל ההומור שלהם, בצורה שאפילו 
יוצאת קצת ביזארית לפעמים. צריך הרבה אומץ 
חלקים שחתכתי,  לא מעט  היו  ובאמת  להיפתח 
שהרגשתי שזה יותר מדי עבורי וגם עלול להכביד 
לדעת  ביצירה,  גבולות  צריך לשים  על הצופים. 
ולהתחבר  להתרגש  יוכל  שהקהל  סיפור  לספר 
בצורה  האישיים  המקומות  את  להביא  אליו, 
מדי  למקומות  להגיע  לא  אבל  ואמינה,  אמתית 

ביזאריים שיביכו אותו". 

נכון לעכשיו, הסרט מופץ רק בהקרנות פרטיות 
נדב  במאי.  מפגש  הכוללות  ויישובים  למוסדות 
רואה חשיבות ביכולת לשתף ולנתח באופן ישיר 
"יש  דו־כיווני.  שיח  עמם  ולייצר  הצופים,  עם 
כאלו  תכניות  מיני  לכל  שהלכו  דתיים  מעט  לא 
לא  אותם  ועורכת  מתווכת  והתקשורת  ואחרות, 
את  מוציאים  בכתבות  פעמים  הרבה  נכון.  ממש 
האנשים בדיוק הפוך ממה שהם באמת, פתאום 
אתה לא מכיר את עצמך. כאן יש אפשרות לספר 
מתוך  המדרש,  בית  מתוך  שלנו  הסיפור  את 
התורה. זה אולי יישמע קלישאה, אבל אני חושב 

שזו שליחות". 
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"לא באתי לספר את הסיפור של 
הטיפוס השבור של מי שיצא עם 
מאות בנות, אלא את הסיפור 
האמוני, הנפשי, של אדם שרוצה 
להתחתן ובינתיים נאבק לשמור 
על עצמו"



מהי מידת החסידות עליה דיברו וחינכו חז"ל כל כך 
הרבה?

רבות  ממוניות  בסוגיות  מוזכרת  זו  מידה  לב,  שים 
קמא )ל,  בבא  במסכת  מציעא.  ובבא  קמא  בבבא 
א(: "אמר רב יהודה: האי מאן דבעי למהוי חסידא, 

לקיים מילי דנזיקין; רבא אמר: מילי דאבות; ואמרי 
בשאלה  נתקלתי  היום  רק  דברכות".  מילי  לה: 
שלא  שמע  הוא  שאלה:  לי  שלח  מישהו   - מעשית 
כיוון  חילונים,  המכונים  לאלו  אבדה  להחזיר  צריך 
כביכול  מקפידים  אינם  עצמם  החילונים  שלדבריו 
זאת,  לקבל  לי  שקשה  לו  השבתי  אבדות.  להחזיר 
אבדות,  מחזירים  שאינם  אנשים  שיש  נכון  אולי 
וגם אם בפלפול  כל הדתיים מחזירים?...  אך האם 
הלכתי כזה או אחר ניתן להוכיח שישנו פטור השבת 
אבדה במקרה כזה או אחר, עדיין אי אפשר להתעלם 
דנה  הגמרא  בהן  המרכזיות  הסוגיות  שאחת  מכך 
בצורך לנהוג לפנים משורת הדין מצויה בסוף דיני 

השבת אבדה )בבא מציעא ל, א(.

ב,  מציעא  בירושלמי )בבא  המופלא  הסיפור  גם  וישנו 
ה( על רבי שמעון בן שטח שהשיב אבדה לנכרי!

בדיוק, ומה הוא אמר לתלמידיו שתמהו? "מה אתון 
הוה  בעי  הוה?!  ברברין  שטח  בן  שמעון  סברין, 
שמעון בן שטח משמע בריך אלההון דיהודאי מאגר 
ששמעון  חושבים,  אתם  )=מה  עלמא"  הדין  כל 
"ברוך  לשמוע  רוצה שמעון  ברברי?  הוא  בן שטח 

אלוקי היהודים" יותר משכר כל העולם הזה(.

אלא, שבתשובת הנכרי הוא אומר: "וקרא עליו אותו 
שטח'" )דברים  בן  שמעון  ה' אלוקי  'ברוך  ישמעאל 

רבה ג, ג(.

הרב חרל"פ זצ"ל הסביר זאת יפה )והרב ישראלי זצ"ל 
מביא את זה בספרו 'פרקים במחשבת ישראל'(. מדוע הוא אמר 

ישראל"  "אלוקי  לומר  צריך  היה  "אלוקי שמעון"? 
ולא "אלוקי שמעון"!

אלא, שאם יש תלמידי חכמים בישראל שמטפחים 
נוהגים בדרך  כזו, שהם  את המידות שלהם בצורה 
רואים מה  כזו, מעבר לחובתם הפורמלית,  אצילית 
אלוקים,  בצלם  האדם  את  הקב"ה שברא  כוחו של 
דרך  הטובות,  המידות  את  באדם  נטע  הוא  איך 
החסיד רואים מה מקור הערכים שלו, ברוך ה' אלוקי 

שמעון.

ערך  הרי  טוב:  ווארט  מסלונים  מהרב'ה  שמעתי 
עני מרוד,  היה  והוא  היה סכום אדיר,  היהלום הזה 
היה מוכר פשתן, אז מה פתאום הוא עשה את זה? 
בנחת  ללמוד  לשבת  היכולת  על  וויתר  הוא  כיצד 
"ואהבת  הציווי  את  דורשים  חז"ל  אלא,  כלכלית? 
את ה' אלוקיך" - אהבהו על הבריות, שיהיה משאו 
נאים  כמה  "ראו  הבריות  אומרות  מה  בנחת,  ומתנו 
עשה  שמעון  שר'  שמה  יוצא  ממילא  וכו'.  דרכיו" 
היה חלק ממצוות אהבת ה', "ואהבת את ה' אלוקיך 
נוטל  אפילו  ובכל מאודך",  נפשך  ובכל  לבבך  בכל 
ידי  יכול להרוויח אהבת ה' על  את ממונך, אם אני 

איבוד ממון אז אני...

ה',  מאהבת  הנובעת  החסידות  מידת  זוהי   נפלא. 
שרוצה  מה  זה  הבסיסית.  לחובה  שמעבר  עשייה 
בעיניו  חשוב  וזה  יתברך,  ה'  את  שישבחו  החסיד, 

יותר מכל הון שבעולם!

 בוא ונראה עוד דוגמה למציאות של מידת חסידות 
להקפיד  עצמן  על  שקיבלו  ישראל  נשות  מנהג   –
לשמוע קול שופר בראש השנה, למרות שהן פטורות 
מן המצווה. )כמובן, בהערת סוגריים, צריך להיזהר 

עצמו  את  הרואה  פמיניסטי  לעניין  זאת  מלהפוך 
כמנותק מיראת שמים אמיתית(.

פעם נתתי הרצאה לנשים לפני ראש השנה. דיברתי 
מעיקר  משופר  פטורות  שלמרות שנשים  כך  על 
הדין, אבל אין אישה שמוותרת, ולכן מותר לתקוע 
לה בשופר. היא יכולה גם לתקוע לעצמה או שאישה 
אחרת תתקע לה. הסברתי שאישה עושה זאת משום 
שהיא מרגישה צורך נפשי טבעי, גם היא רוצה להיות 

שותפה לאותה הרגשה מרוממת של הכתרת ה'.

"אחר  לי:  ואמרה  אישה  אלי  ניגשה  השיעור  בסוף 
בקשת הסליחה, אני חולקת עליך, אני נשארת בבית 
אני שומעת את הבכייה שלו  הילד הקטן שלי,  עם 
וזה השופר שלי. הבכייה של הילד שלי! לכן ויתרתי 
על  ויתרתי  השנה,  בראש  הכנסת  לבית  הליכה  על 
זה, כדי לשמור עליו. הוא יגדל בתורה, יהיה תלמיד 
חכם, הוא עצמו יהיה שופר, זה השופר שלי, אני לא 

צריכה את השופר של האיל".

 מעניין, הסיפור של הרב מזכיר לי חוויה דומה אך 
לשמש  זכיתי  בה  הראשונה  בשנה  במקצת.  שונה 
כמה  ילדה  שאשתו  אברך  לידי  עמד  תקיעה,  בעל 
ימים לפני ראש השנה. הוא היה עם הילדה שלהם, 
הבימה.  ליד  ממש  שלו  הידיים  על  שנתיים,  כבת 
והילדה  אני מברך, בחיל וברעדה, ומתחיל תקיעה, 
נבהלה מהתקיעה ופרצה בבכי. והוא, במקום לכעוס, 
להשתיק אותה או להתעצבן, פשוט הסתובב בעדינות 
אני  אמר:  בלבו  להפריע.  לא  כדי  החוצה,  ויצא 
אשמע אחר כך תקיעות, ויצא החוצה. אני הרגשתי 
שהבכי של הילדה הזאת היה תקיעת השופר המעולה 
מכולן! ועבודת ה' של אותו אברך היתה גבוהה משל 

כל הקהל הקדוש כולו.

אכן.

את  תפסה  לכן,  קודם  עליה  שסיפרתי  אישה  אותה 
הזעקה  את  הבכייה,  את  השופר,  של  הרעיון  עומק 
הפנימית, את צעקת הבכי. אני אוהב את הסיפור של 
האישה הזו, היא תפסה את זה הרבה יותר טוב ממני, 
עומק  של  הפנימית  הזעקה  את  שמעה בשופר  היא 
הנשמה. זו תפיסה חסידית. גבר חייב כמובן לשמוע 
זאת דרך מצוות השופר. אך אישה שפטורה יכולה 
לשמוע זאת גם ללא שופר. בחסידות מדברים הרבה 
תקיעת  אין  בה  בשבת  כזה  פנימי  קול  שמיעת  על 

שופר חיצונית.

 

נו, זה כוחה של אישה, כמו אם סיסרא!

היא  אמיתית  צעקה  של  ברגע  כזו,  אישה  אפילו 
צועקת מכל הלב!

פעם אחת, בתקיעות בבית הכנסת בשילה, בתרועה 
בשלשה האחרונה, לא הצלחתי לעשות כמו שצריך 
את החיתוך, ויצא לי משהו כמו תרועה תימנית, לא כי 
התכוונתי, ככה יצא. אותו ערב אכלנו אצל משפחה 
בישוב, ובעלת הבית, אמא לעשרה ילדים, שגידלה 
משפחה מדהימה, אמרה לי: "תדע לך, כשעשית את 
התרועה הזו פרצתי בבכי". אמרתי לעצמי, זה היה 
יבבה, ממש יבבה, זה חוש של אמא להבין דבר כזה.

 ועוד דוגמה - לצורך הבנת ה'ריח' של ההלכה. אי 
גם  צורך  יש  היבשה.  בהלכה  רק  להסתפק  אפשר 
להריח אותה, "והריחו ביראת ה'" – היחס לחשמל 
בשבת. אם נדקדק דקדוקי עניות, יכול להיות שיהיו 
ולמצוא  השרץ  את  לטהר  בפלפולם  שיוכלו  כאלה 
דרכים להקל ולהתיר את השימוש בחשמל בשבת, 
אך כל מי שמבין מהי שבת, מי שמריח את נשמת 

בשימוש  ראש  נקל  אם  לנו  שאוי  מבין  השבת, 
בחשמל בשבת.

החשמל  בשאלת  המדברים  ראשון  כידוע, 
בשבת בזמנו היה הגאון ר' יצחק שמלקיש זצ"ל.

יש לי קצת קשר משפחתי עם הסיפור: דודי זקני, אח 
של סבי )לא זכיתי להכיר אותו, גם את סבי בקושי 
הצליח  אבי  עשר.  בן  כשהייתי  נפטר  הוא  הכרתי, 
זכה  לא  הדוד,  הוא,  אבל  ארצה,  סבי  את  להביא 
להגיע ארצה(, היה סוחר, כמו רוב משפחתי שהיו 
הפנאי  שעות  בכל  אז,  של  סוחרים  אבל  סוחרים, 
שלהם למדו, בלילה למדו, לפנות בוקר למדו. למדו 

בכל פעם שהיה להם זמן.

והוא  בשבת,  בטלפון  השימוש  על  בספרו  דן  הוא 
יצחק  אל ר'  זו  בסוגיה  שכתב  התשובה  את  שלח 

שמלקיש וקיבל ממנו הסכמה.

מה היה שמו?

 ר' אלטער שטיגליץ מזודורוב. הוא קיבל הסכמות 
מכמה מגדולי הדור, ביניהם הרידב"ז, ר' יוסף ענגיל 
אריק ועוד.  ר' מאיר  משפחתנו(,  מקרובי  הוא  )גם 
כולם התפעלו מזה שיש סוחר כזה... חתנו של הרב 
יצחק שמלקיש, ר' נתן לעווין, כותב "שכבודו תלמיד 
חכם שעוסק במסחר, ויהיה גם עול התורה הקדושה 
ההסכמות  בכל  יקרים".  חידושים  וחידש  עליו 
הוא  סוחר  שהוא  שלמרות  העובדה,  את  מדגישים 
שקוע עמוק בתורה, בלימוד ובפסיקה, וכפי שכותב 
שם הרבי ממונקאטש ש"חביב בעיני עד לאחת מי 
שהוא  מי  ובפרט  והלכה  תורה  בשעשועי  שעוסק 

סוחר, כי בזה הגדיל כבוד התורה בכפליים...".

הוא היה יהודי חסידי?

השתייך  חסידות  לאיזו  יודע  אינני  חסיד,  היה  הוא 
)נכדו הרב דוד שטיגליץ היה בעלזר(.

משום  בשבת  החשמל  את  אסר  שמלקיש  יצחק  ר' 
מוליד, כמי שמכניס ריח לתוך בגדים בשבת ונחשב 
כמוליד ריח. הוא אסר את השימוש בטלפון משום 

'מוליד ריחא'.

יש לי הרגשה שחז"ל אסרו את הולדת הריח בבגדים 
משום שהריחו את הצורך לאסור אחרי מאות שנים 
לדיון  לומר שמעבר  התכוונו  הם  הטלפון.  את 
ההלכתי, יש צורך גם להריח אם יש כאן 'ריח' של 

איסור...

הרמב"ן  אבל  רק מדרבנן,  להגיד שזה  נכון, אפשר 
הרי הדגיש את העובדה שאפשר לעשות כל היום רק 

מלאכות דרבנן, וזה יהיה בסוף איסור דאורייתא.

כגון פתיחת החנויות בשבת.

אכן, המסחר בשבת כולו רק איסורי דרבנן, אבל אין 
לך חילול שבת יותר מזה!

הזה  הרמב"ן  את  מביא  הארץ'  ב'שבת  זצ"ל  הרב 
המלאכות  כל  את  שעושה  מי  לשמיטה.  בהקשר 
דרבנן, למרות שלא עובר על אף מלאכה מן התורה, 
רוח  את  עוקר  הוא  דאורייתא,  איסור  על  עובר 

השמיטה משורשה.

חוש  להם  היה  הדבר,  את  תפסו  ישראל  גדולי  כך 
לאיש  אפשר  אי  הזו:  לנקודה  חוזר  אני  לכן  ריח. 
ההלכה לראות רק את מה שכתוב, צריך גם 'להריח' 
את רוח ההלכה. בשביל זה צריכים גם חשיבה יותר 
פנימית, שרואה את המגמה, את  מעמיקה, חשיבה 

התכלית של האיסור והמצווה.

לפנים משורת הדין

 אורח

לשבת
 הרב ארלה הראל, ראש הישיבה התיכונית 'לב חדש', שילה,

משוחח עם הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן



מיכל וולשטיין

גדולות מהחיים 

נשים. עסק רציני, מסובך וקדוש. רמת הקרבה של האישה 
לעולם הרוח היא עצומה. נשים אינן זקוקות למצוות שהזמן 
גרמן, שכן הזמן, שהוא הממד הרוחני המשפיע ביותר על 
היומיום שלנו, נמצא בתוכן. הוא זה שסופר כל חודש, הוא 
בניית  חודשי  תשעת  להם  הסתיימו  מתי  לומר  שיודע  זה 

הוולד.

הרוחניות קיימת גם בממד הדיבור, ה'רוח ממללא' שממנה 
לקחה האשה תשעה קבין, מה שממש מהנה ומחבר מפגשים 

נשיים, וממש מתיש את הגברים.

נשמות בבנייה
האישה היא זו שאותה מכסים בחופה כמו את הכהנים, בשל 
המברכת  זו  היא  ממנה.  היוצא  מהם,  היוצא  הגדול  האור 
שבכוחו  ביתה',  יחידים  מושיב  'אלוקים  הכלה,  בברכת 
בבית  ולהושיבן  לזו  זו  הן,  יחידות  אם  גם  נשמות,  לחבר 

אחד.

שמעתי פעם כי ההקבלה של שלושת הכתרים: כתר תורה, 
כתר מלוכה וכתר כהונה היא כזאת - הגבר מקביל לתורה, 
האישה לכהונה והמלכות לשניהם יחדיו. כששאלתי מה בין 

אישה לכהונה, קיבלתי תשובה שהשיבה את נפשי:

הכהונה עוברת בתורשה, פיזית, דרך הגוף ממש. לא כמו 
המלכות, שלעתים מאב לבן ולעתים לראוי אחר, ולא כתורה 
להיות  חייב  הכהן  של  גופו  וייטול.  יבוא  בה  הרוצה  שכל 
קדוש, ופגיעה גופנית בגופו מוגדרת כמשהו שעלול לפגוע 
הוא,  קדוש  גופה   - האישה  גם  בקודש.  לשרת  ביכולתו 
ביכולתו לחבר עליונים ותחתונים, ולהכניס בתוך תאי גוף, 

נשמות בבנייה עדינה ועקבית.

 רצוא ושוב
האישה - כאותם רגעי חיות בהם קדושתה גדלה, זמנים בעלי 
יכולת הבאת חיים, מגיעה למצבים בהם אותה חיות יוצאת 
ממנה, ושם הוא זמנה להיטהר, ולחזור ל'קול ה' על המים', 
לידה,  לאחר  שגם  מוזר,  מה  אך  אלוקיה.  עם  אחת  להיות 
כאשר לא נוכל לומר כי הנמצא מולנו הוא איבוד פוטנציאל 
החיים הזוקק טהרה - כאשר מולנו יש חיים של ממש, מה 

לזמן הזה ולריחוק? מדוע נאסרו נשים אז?

קרובה  האישה  הלידה  ברגעי  פלא.  דבר  שמעתי  כך  על 
כמעט  חיים,  נותנת  יוצרת,  להיותה  שבה,  לאלוקי  מתמיד 
ובוראת. בשל הקרבה הזו, הקרבה היתרה, הגדולה מהחיים 
ריחוק, על מנת לשוב אל  בגדריהם הטבעיים, היא צריכה 
היו  בה  יתרה  קרבה  אותה  כמו  הרגיל.  הגדר  אל  הקיים, 
ממנה,  חזרו  לא  אשר  יתרה  קרבה  ואביהוא,  נדב  נתונים 
האישה נגעה באלוקי ממש, ועליה לרדת חזרה, אל הקרבה 
הנכונה בין לבין. כמו אותו כהן אשר בא לטהר את טמאי 
המת ונטמא הוא עד הערב, על מנת שלא יחוש כאלוקים, 
הצד  אל  הארצי,  אל  נדרשת  האישה  כך  מעל,  כמתנשא 

שיחזיר אותה לסדר, לגדר של זה העולם.

mihalvos1@gmail.com

בעלות של 10 ש"ח לחודש בלבד
מקבלים הביתה בכל שבוע
10 גליונות של קרוב אליך

לאנשים ש קרובים אליך
להעניק בקלות

חודש ראשון חינם!
ללא התחייבות

הצטרף למאות
שכבר נרשמו

ניתן להירשם באתר
qarov.org/menuim

או שלח מסרון אל 052-4061065
והתחל להפיץ לשכניך, חבריך ומכריך

בעבודה או בלימודים



אז  לאילת,  לשבוע  עכשיו  נוסע  "אני   -
תעשה טובה ותהיה חבר ותעשה לי דוגי 

סיטר על היצר הרע שלי".

כרגיל,  תלתלים  בדלת,  עמד  אלישיב 
סיגריה מגולגלת על האוזן כרגיל, חולצה 
זקן  כרגיל,  מכופתרת  חצי  משובצת 
קצרצר ועגיל של דתל"ש ופרצוף מיתמם 
של 'מה הביג דיל?' והיצר הרע מתכרבל־

מתערסל אצלו ביד.

וזה היה מגעיל.

היה נראה שהם בגדול ממש אוהבים אחד 
לא  אלישיב  של  הרע  ושהיצר  השני  את 
ממש יודע ממה שמתוכנן ואלישיב הולך 

להסתלק לו לכל כך הרבה זמן.

- שכח מזה. אלישיב אתה הוזה.

- . . . זה הזוי לבקש ממך?

- אתה מתחזה.

- אני מחזר על הפתחים כמו איזה קבצן, 
ואתה דוחה שזה מבזה!

היצר  על  אשמור  שאני  לך  נראה  למה   -
רזה.  הוא  לי,  דומה  לא  הוא  שלך?  הרע 
מזהה מהרגע  וכל אחד  לגמרי  הוא שלך 
שזה  למרות  אפרט  לא  ואני  הראשון 

מדגדג בקצה הלשון.

- אין דבר כזה, יצר הרע שדומה לי. הוא 
דומה לעצמו. כולנו אינדיבידואליים וכל 
אחד דומה לעצמו. אתה משליך את עצמך 
עליו ועלי. יש לך יצר הרע כזה להאשים 
במקום לעזור. קיצר תתגבר על היצר הרע 
טובה  ותעשה  רגע  אותו  תקשור  שלך, 

לסחבק.

אני  אחותך,  בחייאת  אלישיב,  צ'מע   -
צריך ללכת, תיכף שוקעת השמש ונגמר. 
אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל אצלנו 
של  הזה  העניין  מקובל  לא  זה  במשפחה 

לשמור על יצר הרע של אף אחד ובמיוחד 
של אנשים אחרים. לא רוצים להסתבך. לא 
מדברים ולא נוגעים ביצר הרע גם בקצה 
הזנב כדי לא להתלכלך. בשביל זה אתה 

ילד גדול ויש לך שכל ויש לך אחריות.

- אין לי אחריות.

- מה?

ונגמר. אין לי מה לעשות אם  - אין. היה 
יכול  לא  אני  מבין  אתה  יתקלקל,  משהו 
לקחת את זה אתי במטוס ובמלון באילת 

וכל זה.

- מה הבעיה? קח אותו אתך!

שעברה  בפעם  קרה  מה  יודע  לא  אתה   -
שלקחתי אותו אתי. בטרמינל הוא התחיל 
לרוץ בין הבני אדם, יד אחת שלו פתוחה 
יודע  לא  אחד  ואף  סגורה,  השנייה  אבל 
ושואל  אנשים  מרמה  והוא  בתוכה.  מה 
לכל אחד: מה אני אוחז ביד? ולכל דפוק 
מה  את  אוחז  הוא  כאילו  נדמה  פוחז  או 
שהוא מתאווה. קיצר, אני מקווה שתעזור 
כי אני לא יכול לקחת אחריות על זה. זה 
זה  את  לדחוף  מצליח  לא  ואני  עלי  גדול 

לאף מזוודה.

- אלישיב רד ממני, סנג'ר לך מישהו אחר.

אחת  ביד  הסיגריה  את  הדליק  אלישיב 
והתחיל לעשן אותה. היצר הרע התכרבל 

לצד השני. יש לו זמן.

חברים  שנזמין  מסכימה  לא  שלי  אמא   -
הביתה כדי שהם לא יבואו עם היצר הרע 
ואז  השגחה  בלי  אותו  וישאירו  שלהם 

יהרסו את הספות.

- ואם אני אמות ואתרסק בטיסה? מי ידאג 
לו? מה יטפל בו במקומי.

אפוטרופוס  אין  אחי.  שלי  בעיה  לא  זו   -
לעריות.

- אז מה עושים? 

 - זה באחריות המדינה.

- למדינה יש אחריות?

- ברור, למדינה יש מחסני חירום וטונות 
של יצר הרע מהסוג הכי חדיש ומעודכן. 
לך  אומר  אני  כזה.  וגזעי  משובח  גזע  זה 
באחריות, אבא של גיסתי עבד בתעשייה 
זה להאכיל  וכל מה שהם עשו  האווירית 
את היצר הרע שרכשו מאמריקה. ישראל 
ארצות  לכל  הרע  יצר  של  יצואנית  היא 

אפריקה ולכל המזרח התיכון.

- מה שנכון... 

- אז שהמדינה תיקח אחריות.

- איך אתה יכול להתייחס אליו כמו חפץ 
במחסן של הצבא? רואים שאתה לא מבין 
בזה ואין לך לב ולכן היצר שלך לא בריא 
ולא אוכל טוב ולא ישן טוב ולא מתקלח 
ולא מתייפייף. זה שאתה מדחיק ומתעלם 
זה  יצר הרע  ממנו ומתנהג כאילו אין לך 

לא מעלים את היצר הרע שלך.

- אלישיב, זה בעצמו היצר הרע שלי.

הבעה  אותה  עם  ומחכה  שותק  אלישיב 
מזויפת ומיתממת של ה'מה הביג דיל?'. 
מה  לגלות  משתוקק  אני  כמה  יודע  הוא 
ואיך היצר הרע שלו מתנהג כשהוא עוזב.

- טוב מתי אמרת שאתה חוזר?

לא  הוא  בסדר  זה  בדיוק.  שבוע  עוד   -
עושה בעיות סתם ככה.

- ומה אני אאכיל אותו?

- מה שאתה מאכיל את עצמך.

- לא יודע, אני לא אוכל, אני חי על קפה 
שחור. מה אני מאכיל אותו בינתיים?

- אנא ערף, ספר לו סיפורים.

 דוגיסיטר  
ליצר

אבי טאוב
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הרב שבתי סלבטיצקי שליח חב"ד באנטוורפן

את  להבין  מצפים  אנו  מדוע  מבינים,  בקושי  אנחנו  השני  את  אחד  אם 
<<  מסע הכומתה שנמשך שלושה שבועות, הגיע  הקדוש ברוך הוא?  
לשיאו דווקא אחרי שהיה אמור להסתיים  <<  היהודי שהשתחרר מסיביר 
אמר שבעד שום הון לא היה שב לשם, אך גם לא היה מוותר על הכוחות 

שקיבל דווקא שם

כל  לביקור בארץ. הוא שמע  הגיע  חווה אמריקאי מקנזס  בעל 
כך הרבה על הקיבוצים עד שחפץ לראות מה מתרחש שם במו 
שהיו  השדות,  את  לו  הראו  הקיבוצים  לאחד  כשהגיע  עיניו. 
קטנים לעומת המרחבים העצומים שיש לו באמריקה. שאל אותו 
הקיבוצניק: "נו, מה דעתך?". הוא ניסה לחשוב איך לומר זאת 
אחרת".  זה  באמריקה  "אצלנו  ואמר:  להעליב,  מבלי  בעדינות 
"אם  ענה,  האמריקאי  אחרת?".  זה  "איך  הסתקרן,  הקיבוצניק 
אני עולה בחמש בבוקר על הטרקטור ומתחיל לנסוע, כששוקעת 
השמש אני עדיין לא מגיע לסוף השדה". הקיבוצניק חייך ואמר, 

"אני מבין אותך טוב מאוד. גם לי היה טרקטור כזה לפני עשרים 
שנה, אבל מכרתי אותו...".

קשה לנו להבין בני אדם אחרים, מכיוון שכל אחד חושב, רואה 
ושומע דרך המשקפיים שלו. אם תאמר למרצה מחוץ לארץ שבא 
לארץ "ההרצאה שלך הייתה חבל על הזמן", הוא עלול להיפגע. 
אומרים שלאסקימואים יש מאה מילים שמתארות שלג: יש שלג 
רך וקשה, שלג שאפשר לבנות אתו איגלו, שלג ששוקעים בו, 
ועוד ועוד. אבל לנו, שחיים במושגים אחרים, יש רק מילה אחת 
לשלג. אם בין שני אנשים קשה לנו להבין למה אדם מתכוון, על 

 השאלה
היאהתשובה

לרגל עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי

 ב
ק

חל



אחת כמה וכמה שלא נוכל להבין את הקדוש ברוך הוא. התפיסה 
האמתית מתחילה כשאדם קולט שכלפי הבורא, האינסוף, לא שייך 

לרצות להבין. אז מתחילים באמת להאמין.

שהשואה  להבנה  מגיעים  זה,  בכל  כשמתבוננים 
מדוע?  תשובה.  לה  למצוא  שאפשר  שאלה  לא  היא 
כי כשאדם שואל שאלה, הוא מצפה ומניח שאותו אחד שהשאלה 
מופנית אליו נמצא באותה רמת לוגיקה כמו שלו. אך אמונה בקדוש 
מכל  למעלה  שלנו,  והתפיסה  מהמושגים  למעלה  היא  הוא  ברוך 
אין  שעליו  מבין  אתה  לדמיין.  שאפשר  מופשטת  הכי  המציאות 
כמו  אינסוף.  על  לשאול  שייך  שלא  הפשוטה  מהסיבה  שאלות, 
שאומר הפסוק בתהלים, "למה – יאמרו הגויים". הגוי שואל שאלות 
על האל שלו כי הוא מתייחס אליו כמישהו שנמצא באותו ערך שלו, 
ה' במדרגה עצמית, למעלה מהבנה  אך כשאדם בא להתקשר עם 
ושכל, כל השאלות נופלות. כשאתה מתקשר באינסוף של הקדוש 

ברוך הוא, אין יותר שאלות.

שכשבהרצאות  לרבי  כתב  מאמריקה,  שואה  ניצול  מנגל,  הרב 
זה  כי  להבין  יכולים  עונה שאיננו  הוא  על השואה,  אותו  שואלים 
עניין של גלגול נשמות. הרבי ענה לו שזה לא נכון - היו 
התגלגלו  לא  שעוד  חדשות,  נשמות  כמה  בשואה 
אף פעם. הוא רצה לומר לרב מנגל שהקדוש ברוך הוא לא זקוק 

לסניגור, ממילא אין לנו הבנה מדוע הוא עשה כך.

השאלה הגדולה של השואה היא גם התשובה – שנבוא להבנה שאין 
פרופסור  לי  סיפר  פעם  ביותר.  הגדולה  האמונה  וזו  שאלה,  כלל 
ברנובר, שכשהוא התחיל לחזור בתשובה הוא למד עם הרב ברקן 
את חומש בראשית, והיו לו שאלות רבות. בשלב מסוים הרב אמר 
דף,  על  השאלות  כל  את  שירשום  והציע  מתקדמים,  לא  שהם  לו 
ובעוד זמן מה יעברו עליהן יחד. ברנובר כתב את השאלות, ואחרי 
אותו.  מעניינת  לא  כבר  מהן  אחת  שאף  וראה  הדף  את  פתח  זמן 
כשאתה קשור לעצם של הקדוש ברוך הוא כבר לא 
מעניין אותך אם אתה מבין או לא מבין. אומרים בפסוק 
– "נפשנו כציפור נמלטה". למה דווקא כמו ציפור? כי בניגוד לצבי 
או נמר שבורחים בריצה, הציפורים בורחות כלפי מעלה. כשיש לך 
בעיות וקשיים, תעלה אל מעל המציאות, והדברים הקטנטנים כבר 

לא יתפסו אצלך מקום.

אמונה  רואים  השואה,  אחרי  שנה  משבעים  יותר  בתקופתנו, 
דברים  שעבר  שואה  ניצול  היה  לרר  הרב  נפלאה. 
נוראיים, איבד את כל משפחתו, אשתו וילדיו. אחרי 
הקים  מחדש,  התחתן  לאנטוורפן,  הגיע  המלחמה 
משפחה, חיתן נכדים ונינים. התחיל את החיים מהתחלה. כשהייתי 
רואה את היהודי הזה לא יכולתי להאמין באיזו התלהבות ושמחה 
הוא מלא, כמה אור יש לו בפנים. הוא עצמו אמר לי פעם שקשה 
לו להאמין שהוא עבר את כל זה. "רק שם גיליתי את הכוח הפנימי 
שיש בי, את האמונה הנפלאה שהתגלתה דווקא – קשה לומר את זה 
– על ידי מה שעברתי בשואה". אנחנו יכולים רק להתבונן וללמוד 
מאותם אנשים, להתפלל שנזכה לאותה אמונה בלי לעבור את מה 
שהם עברו. כי ברגע שאדם מגיע לאמונה כזו, אי אפשר להזיז אותו. 
הוא קשור עם ה' בקשר נצחי וכל מה שקורה לא מזיז לו, הוא כבר 

מרגיש בין שתי הזרועות של ה'.

הרב אליעזר ננס 'בילה' שנים רבות במחנה עבודה בסיביר. אחרי 
שהשתחרר אמר: "אם מישהו יתן לי מיליון דולר כדי לחזור לסיביר 
לי  יתן  מישהו  אם  אבל  אופן.  בשום  אסכים  לא   – עבודה  למחנה 
מיליון דולר כדי שאמסור לו את מה שקיבלתי שם בעבודת ה' – לא 
אסכים בשום אופן". כשאתה מתגבר על הקשיים, אתה רואה את 

התמונה אחרת.

חייל  היה  שבזמנו  יקר,  יהודי  גר  באנטוורפן 
ההכשרה  תקופת  בסיום  בצה"ל.  מובחרת  ביחידה 
כומתה  במסע  השתתף  הוא  שלו,  האינטנסיבית 

משקל  כשעליו  יום,  ואחד  עשרים  של  הליכה   -
כדי  לעבור  שחייבים  סף  היה  זה  ק"ג.  עשרות  של 

להשלים את ההכשרה להיקלט ביחידה.
וכך הוא סיפר לי על המסע: "היה קשה. ממש מתיש ומפרך. מרוב 
רדומים.  ללכת,  וממשיכים  הדרך  באמצע  נרדמים  היינו  עייפות 
הרגליים היו כל כך נפוחות מההליכה, שלא היה ניתן להוריד את 
הנעל מהרגל. וכך, הולכים והולכים, יום ולילה. התוכנית המקורית 

הייתה לצעוד עד עתלית.

אבל  הזה,  המבחן  את  בהצלחה  לעבור  התקשו  מהחבר'ה  "רבים 
ותומכים  עוזרים  כולם  בשטח,  חבר  פעם  אף  מפקירים  לא  בצבא 
בכולם, גם בחלשים. אם מישהו מגיע לאפיסת כוחות ולא מסוגל 
גם אותו וממשיכים במסע. אם הוא ממש לא  - סוחבים  להתקדם 

מסוגל ללכת, מעמיסים אותו על אלונקה וממשיכים.

"לקראת סיום המסע, היו כמה חבר'ה שמטו ליפול. ואז, כשהכוחות 
כבר אזלו כמעט לגמרי, אחד הבחורים צעק: 'הנה עתלית! רואים 
המסע,  כל  במשך  חיכינו  הזה  לרגע  עתלית!'.  של  האורות  את 
שהמפקד יעמוד מלכת. שנשכב שרועים על הרצפה, נפתח בקבוק 
רוח  הפיחה  ליעד  הקרבה  על  הבשורה  עצמות...  נחלץ  שמפניה, 

חיים והעניקה לנו כוחות מחודשים. זהו, חשים את הסוף.

לא  המפקד  אבל  לעתלית,  הגענו  משתבש.  משהו  פתאום  "אבל 
והמפקד  עוברות,  ארוכות  דקות  הלאה.  ללכת  ממשיך  הוא  עוצר. 
בשלו. הוא אפילו לא מוציא מילה, לא אומר כלום. פשוט ממשיך 
ללכת, גבו מופנה אלינו. אנחנו כבר רואים את האורות של עתלית 
מאחורינו, הולכים ומתרחקים. אנחנו מבולבלים, אף אחד לא מבין 

מה קורה.

נשברו,  הם  יותר.  לשאת  יכלו  לא  כבר  "החבר'ה 
היו  הם  זבובים.  כמו  נפלו  בחורים  התפרקו. 
בוכים  לגמרי,  מיואשים  ומתוסכלים,  מאוכזבים 
המפקד  כאן?  קורה  מה  כוחות.  באפיסת  וחלושים. 
מתרחש.  מה  מבינים  לא  אנחנו  התוכנית.  לפי  לא  ללכת,  ממשיך 
והוא אפילו לא טורח להסתובב אלינו, לומר מילה, להסביר. כלום...

"רק בודדים המשיכו לצעוד אחרי המפקד, הולכים הלאה. אני הייתי 
ביניהם. עמדתי להתמוטט. הרגשתי שכל המצברים שלי מתרוקנים. 
אין לי כוח להיות גיבור. שקעתי בביצה סמיכה של ייאוש מוחלט. 
לא ראיתי דרך להיחלץ מהחולשה והתסכול שתפסו בי. לא האמנתי 

שאוכל להמשיך במסע.

"הבטתי קדימה. ראיתי את הגב של המפקד. שום חיוך, שום טפיחה 
על השכם, שום תנועה. הוא פשוט המשיך ללכת, כאילו כלום לא 
קרה. פתאום תפסתי: כל השבועות הארוכים והמפרכים של המסע, 
לא עשו אותי חייל אמתי. הקטע הזה של המסע - זה מה שעשה אותי 
חייל! במשך כל המסע לא באמת הלכתי אחרי המפקד באש ובמים. 
הייתי חייל של עצמי. הכל היה מסודר ומובן לי ולכן הייתי מוכן 
להמשיך ללכת. אבל רק בסוף המסע כאן הלכתי בלי תכנית ובלי 
יעד ברור ומוגדר. סמכתי רק על המפקד. לא ידענו אפילו מתי והאם 
הוא יסתיים, לא הייתה למסע הזה שום מטרה, ראינו רק את גבו של 

המפקד, ובכל זאת המשכנו לצעוד אחריו. זה חייל!

עשה  אחורה,  הסתובב  המפקד  וחצי  קילומטר  של  הליכה  "אחרי 
סיבוב פרסה. חוזרים לעתלית. כבר לא היה לי חשוב לאן הולכים. 
שוב  כשהגענו  דקות,  עשרים  אחרי  הגעתי.  הסתיים.  המסע  אצלי 
לעתלית, עצר המפקד. המסע תם... הגענו סחוטים, אך מאושרים".

איננו   – הוא  ברוך  בקדוש  האמתית  האמונה  זו 
מודדים אם הוא קיים או לא קיים, אם הוא אתי או 
לא אתי לפי ההבנה שלי. מה שאתה אומר לא משנה 
הקדוש  של  הבנים  אנחנו  נהיה,  באשר  האמת:  את 

ברוך הוא.
שנזכה, לחיים!



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

  אני פשוט לא יודעת
     באיזה מקצוע לבחור...

הדרך הנכונה בשאלות מסוג זה היא להתייעץ עם 
בשאלות  לסייע  הוא  שמקצועם  מנוסים  אנשים 
כאלה. אפשר ורצוי לפנות אליהם, וכן להתייעץ 
עם קרובים שמכירים אותך והם בעלי עצה טובה.

נאמר, שדרכו של האדם צריכה לכלול  בכללות 
תועלת  אביא  במה  אחת,  יסוד:  שאלות  כמה 
לעולם, לתיקונו ושכלולו ולגילוי אור ה' בקרבו? 
ויכולות  מתנות  ואילו  מוכשר,  אני  במה  שנית, 
ושאלה  הוא?  ברוך  הקדוש  בי  נטע  מיוחדות 
שלישית, שתמיד הייתה חשובה ובייחוד כשאנו 
בארץ ישראל, היא מה ישמח אותי ויגרום לי עונג 

בעבודתי?

במאמר  קוק  הרב  מרן  כתב  היקר'  'אדר  בספרו 
וישמח  האדם  כשיתענג  "רק  והשמחה':  'העונג 
לעשותם  חרוץ  יהיה  אז  והיושר,  הטוב  במעשה 
יום  מדי  עליהם  ולהוסיף  שלמותם  בתכלית 

ביומו".

 האם בימות המשיח
יהיו קורבנות?

מפליא לקבל שאלה כזו, שהרי בכל תפילותינו 
אנו מרבים להתפלל שהקדוש ברוך הוא ישיב 
יקבל  ישראל  ואישי  ביתו  לדביר  העבודה  את 
באהבה וברצון. יהודי אינו יכול לאכול עוגייה 
מבלי שיתפלל לא רק על "היכלך" אלא גם על 
שתמיד  ישראל,  בית  כל  ובוודאי  "מזבחך". 
המקדש,  לבית  העבודה  להשבת  השתוקק 
האמין באמונה שלמה שנשוב ונקריב קורבנות 
באהבה  לה'  ניחוח  לריח  ויהיו  מקדם,  כימים 

שתתחדש בין הדוד והרעיה.

רבותינו,  בדברי  נדיר  ביטוי  ישנו  אמנם 
ש"קורבנות בטלים לעתיד לבוא". העתיד יהיה 
תשתנה  בהם  ותקופות  זמנים  מדרגות,  מלא 
ונגיע  לנו  המוכר  מכל  עמוק  באופן  המציאות 
עתיד  זהו  אך  ונשגבות.  עליונות  למדרגות 
מופלג מאתנו, ובעולם הזה אנו מתפללים שוב 
ושוב "ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו, 
כן  אמן  כהלכתם",  ומוספים  כסדרם  תמידים 

יהי רצון.

כנסבונים 
זוגיות

סרקו את הקוד
חייגו

050-5990080

עוצרים באמצע החיים
כי רוצים אהבה בוערת 
בהשתתפות הרב יהושע שפירא ומיטב המרצים

יום שלישי י"ט טבת 17.01.17 
בין השעות 15:30-22:00
בית הארחה בית וגן, ירושלים
כניסה: יחיד ₪195, זוג ₪360
הנחה לבוגרי בי"ס מאמנים לחיים

כלים מעשיים

office@meamniml.co.il 

לפנות מקום לאהבה  סוד קדושת הזוגיות  אינטימיות בריאה
4 המרכיבים לזוגיות מאושרת  ועוד...
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הזמנה
סדנאות נפרדות לגברים ולנשים

 השבוע! 
אסור לפספס! 

מקומות 
אחרונים

אשתי לא אוהבת שאני מבלה הרבה 
עם המשפחה שלי, ואומרת שעלי 

להעדיף אותה. מי צודק?
פסוק מפורש הוא: "על כן יעזוב איש את אביו ואת 
הבית  בניין  אחד".  לבשר  והיו  באישתו  ודבק  אימו, 
שהם  והבנות  והבנים  לאשתו,  איש  שבין  והקשר 
של  ויכולותיו  כוחותיו  עיקר  את  דורש  מחנכים, 
האדם, ולכן יש תמיד יסוד של עזיבה. לכן יש צדק 
בדברי אשתך, אלא שהרצוי הוא שהעזיבה לא תהיה 
לעולם  ברכה  תוספת  ועם  שמח  מעבר  אלא  נטישה 

חדש.

בן  בין  הקשר  שגם  לדעת  צריכה  אשתך  זאת,  עם 
בעשרת  מופיע  שהוא  עד  מאוד,  יקר  הוא  להוריו 
הדיברות "כבד את אביך ואת אימך". טוב שתתמסר 
לסכנת  מודעת  תהיה  ואשתך  ביתך,  לשלום  מאוד 
לא  אותך  ותעודד  הורים  כיבוד  במצוות  הפגיעה 

לשכוח אותם, ולא להיפך...

סמרטפון ר˜ עם ו‡ˆ‡פ!

052-2-128-128

מבצע חזק!
מכשיר חדש
החל מ-550 ש“ח
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