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משה שילת

קודם התגלותו של הבעל שם טוב, הוא היה נוהג 
לנדוד מעיר לעיר ומכפר לכפר. אחת מהנהגותיו 
הייתה לשאול כל יהודי אותו פגש, אנשים נשים 
וכדומה.  ופרנסתם  בריאותם  מצב  מה  וטף, 
את  בשמעו  ביותר  מרוצה  היה  טוב  שם  הבעל 
תשובותיהם הנלבבות בדברי שבח ותהילה לה': 

ברוך ה', תהילה לא־ל, וכדומה.

וזקן  גדול  גר תלמיד חכם  בו  לישוב  הגיע  פעם 
במשך  העולם.  ענייני  מכל  פרוש  מופלג, שהיה 
יומם  בתורה  ועסק  ישב  שנים  מיובל  למעלה 
יושב  היה  ימיו  כל  ובקדושה.  בפרישות  ולילה 
ה'פרוש' בתענית עטוף בטלית ומעוטר בתפילין 
לאחר  ורק  השקיעה,  קודם  מנחה  לתפילת  עד 
ואוכל  תעניתו  את  מפסיק  היה  ערבית  תפילת 

פרוסת לחם ומים.

של  מדרשו  לבית  טוב  שם  הבעל  הגיע  כאשר 
הגאון הפרוש, נכנס לחדר שבנו עבורו בקצה בית 
המדרש ושאל את הגאון מה מצב בריאותו והאם 
היה  טוב  שם  הבעל  צרכיו.  כל  את  הוא  מקבל 

לבוש ככפרי פשוט והגאון אף לא הביט עליו.

חזר הבעל שם טוב על שאלותיו שוב ושוב, עד 
שהגאון כעס מאוד והצביע בידו על הדלת, כרמז 
לכך שעליו לעזוב את המקום. שאל אותו הבעל 
שם טוב: "רבי, מדוע אינכם נותנים לקדוש ברוך 
הגאון  נרעש  זאת  בשמעו  פרנסתו?!"  את  הוא 
והתבלבל לגמרי - יהודי כפרי מדבר על הקדוש 
ברוך הוא, וטוען שצריכים לתת לו את פרנסתו...

הכיר הבעל שם טוב במחשבותיו של הגאון, ואמר 

לו: "בני ישראל מתקיימים מן הפרנסה שהקדוש 
ברוך הוא משפיע להם, אך מהי הפרנסה עליה 
משמיענו  הוא?  ברוך  הקדוש  ומתקיים  'יושב' 
דוד המלך בתהילים: 'ואתה קדוש', אתה ריבונו 
של עולם שהנך קדוש, מהי הפרנסה שעליה אתה 
התשבחות  על  ישראל',  תהילות  'יושב   – יושב 
שבני ישראל משבחים את הקדוש ברוך הוא על 
ובזכות  להם.  והפרנסה שהוא משפיע  הבריאות 
ומזוני  חיי  בני  להם  משפיע  הוא  אלו  תהילות 

רוויחא".

על מה יושב הקדוש ברוך הוא?
הסיפור הזה מעורר תמיהה גדולה:

עבודת בני ישראל ממשיכה שפע גם באמצעות 
לימוד התורה, ומדוע אמר הבעל שם טוב לאותו 
שנים,  מיובל  יותר  התורה  בלימוד  ששקד  גאון 

שהוא מונע מהקדוש ברוך הוא את פרנסתו?

מיוחדת  מעלה  שישנה  נאמר  אם  ואפילו 
ב'תהילות ישראל', הרי היה הבעל שם טוב יכול 
שלומד  כך  על  לה'  להודות  הגאון  את  לעורר 
צריך  היה  ומדוע  ובקדושה,  בפרישות  תורה 
לשאול אותו על ענייניו הגשמיים שאינם מהווים 

את עיקר עולמו?

נעשית  הזה  בעולם  ה'  שדירת  הוא,  הביאור 
הקדושה  אור  את  מגלה  האדם  כאשר  בעיקר 
על  לה'  מודה  הוא  כאשר  כגון  העולם,  בענייני 
השייכים  דברים  הגשמית,  ופרנסתו  בריאותו 

לנפש הטבעית.

פרוש  הגאון  כיצד  טוב  שם  הבעל  ראה  כאשר 
גופו  עם  התעסקות  כל  ללא  העולם,  מענייני 
וחלקו בעולם הזה, אמר לו שהוא מונע מהקדוש 
את  ממלא  שאינו  היינו  פרנסתו,  את  הוא  ברוך 
עיקר הכוונה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים 

)על-פי שיחת הרבי מלובביץ'(.

הגוף איננו אילוץ
טוב  שם  הבעל  של  הידועות  מתורותיו  אחת 
בעניין יוקר הגוף של היהודי, היא על הפסוק "כי 

תראה חמור שונאך... עזוב תעזוב עמו":

תתבונן  כאשר   – שונאך"  חמור  תראה  "כי 
לנשמה  שונא  שהוא  ותגלה  שלך  החומרי  בגוף 
"רובץ  שהוא  תראה  וגם  לרוחניות,  המתגעגעת 
על  לזככו  לגוף  ה'  שנתן  - המשא  תחת משאו" 
יעלה  אולי  בקיומן,  מתעצל  והגוף  מצוות  ידי 
לסייע  במקום   – לו"  מעזוב  ש"וחדלת  לבך  על 
לגוף תתחיל לשבור אותו ולסגפו. על זה אומרת 
התורה שדרך זו אינה נכונה ועל ידה לא מגלים 
את אור ה', אלא "עזוב תעזוב עמו" – צריך לברר 

את הגוף, לזכך אותו ולא לשבור אותו.

אותו  לשבור  או  מהגוף  להתעלם  שמנסה  מי 
מה  מבין  אינו  יוצר,  שהוא  מהבעיות  ולברוח 
באמת הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם הזה. הבעל 
שם טוב אומר שעבודת ה' איננה 'למרות' הגוף, 
והמצוות  התורה  הגוף.  ולמען  עם  דווקא  אלא 

באות לגלות בו את אור ה', "עזוב תעזוב עמו".
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ללמוד מ'אסון טבע'
הרב ניר יעקב מס

ראש ישיבת ההסדר־גבוהה לב, 
תל אביב

וארץ  שמיים  בין  עצמו  את  מצא  הוא 
עמוק  טבועות  רגליו  חול,  צוק  באמצע 
במסגרת  חייב  הוא  כאשר  הרך  בחול 
הוא  אך  למעלה,  להגיע  לסיירת  הגיבוש 
מעלה  לכיוון  אחת  רגל  ירים  שאם  יודע 
עם כל הציוד הכבד שעל גבו – התוצאה 
תהיה התפרקות הקשרים הזמניים שנוצרו 
בחול, החול יזלוג תחת רגליו והוא ימצא 
את עצמו מידרדר כמטר. שריריו כבר היו 
תפוסים מאין ספור מאמצים קודמים. הוא 
למעלה  אחד  צעד  רק  יעשה  שאם  ידע, 
למטה.  צעדים  כשני  עצמו  את  ימצא   –
לעצמו  ספר  עמוקה,  נשימה  לקח  הוא 
בתוך נפשו "אחת, שתיים, ו... עכשיו!" 
צעדים  חמישה  של  בסדרה  פרץ  ומיד 
חדלו  התפוסים  ששריריו  עד  קדימה 
שנעצר,  לאחר  ובאמת,  לסייעו. 
צעדים,  כשני  שוב  הידרדר 
הוא   – המשמחת  התוצאה  אך 
הצליח להתקדם בצוק כשלושה 
צעדים. הוא לקראת סיום הצוק שקיבל 

את השם 'אסון טבע' בידי המתגבשים.

אוקיי, אז הבנתי שלא להתייאש מהנפילות 
ולהרביץ סדרה של חמישה צעדים קדימה, 

אך למה ה' עושה את הנפילות האלו?

במידות  במדרגה  נמצא  אדם  לפעמים, 
פנימית.  לו  שייכת  לא  שעדיין  ומצוות 
ומכוח  הרגלים  מכוח  בה  נמצא  הוא 
שהוא  וברגע  חברתית,  מחויבות  של 
פנימי  במקום  ונמצא  קדימה  צעד  עושה 
זמניים  קשרים  מיני  כל  עצמו,  אצל  יותר 
עצמו  את  מוצא  והוא  נפרמים  חיצוניים 
זו  נפילה  או באיבוד מדרגה. אך  בנפילה 
היא הזדמנות מאת ה' כדי להגיע למדרגה 

זו ממניע עצמי ואמיתי.

ללא  לעלות  קדימה,  שנמשיך  רצון  יהי 
שמחה  מתוך  מנפילות,  יאוש  שום 

והזדהות פנימית.

ירידה לצורך עלייה
הרב מנחם דב דוברוסקין

משפיע בישיבת 'תומכי תמימים', 
מגדל העמק

למה זה קורה לי? כי העולם הזה אינו גן עדן.

בגן עדן מאיר אור אלוקי ברור ולאורו רואים 
בעולם  אבל  מקומו.  על  עומד  דבר  כל  איך 
מדברי  התניא  בספר  שלמדנו  כפי  הזה, 
אין  ולכן  בו.  גוברות  הקליפות  ז"ל,  האר"י 
פלא  יש   - אדרבה  אחורה,  נסוג  שאני  פלא 

שאני מצליח לעשות צעד קדימה...

בנביא נאמר "ונתתי לך מהלכים בין העומדים 
אבל  'עומדים',  נקראים  המלאכים  האלה". 
אנחנו 'מהלכים'. לפעמים קדימה, ולפעמים 
מהצעדים  לזכור  שחייבים  מה  אחורה. 
יותר.  גדולה  לעלייה  הקדמה  שהם  אחורה, 

כל ירידה לצורך עלייה.

נלחם  ז"ל  שאקי  חי  אבנר  לשעבר  הח"כ 
יהודי',  'מיהו  החוק  שאלת  על  בתוקף 
יהודי  יחשב  השבות'  'חוק  שלעניין  כדי 
שנתגייר  או  יהודייה  לאם  שנולד  מי  רק 
כהלכה. שאקי הצביע נגד הממשלה בעניין. 
שר,  כסגן  משרתו  את  איבד  מכך,  כתוצאה 
מהמפד"ל.  לפרוש  נאלץ  אף  ובהמשך 
לאחר מכן נפגש עם הרבי מלובביץ' שאמר 
לקחת  רוצה  שכשספורטאי  לו, 
תנופה ולזנק קדימה, עליו לקחת 
יהיה  גם  "כך  אחורה.  צעדים   2
ואכן,  הרבי.  לו  אמר  אצלך..." 
שאקי  מונה  שנים  כמה  לאחר 

ליו"ר המפד"ל ולשר בממשלה.

אותם  את  לקחת  צריך  שלנו  בחיים  גם 
אותה  ואת  אחורה,  הולכים  שבהם  רגעים 
תחושת מיצר לתרגם לצימאון ולהפוך אותה 
למקום  אותנו  שתוביל  רוחנית,  למקפצה 

גבוה יותר.

שאלה:

       על כל צעד שאני עושה, 
 אני נסוג שניים אחורה.

      למה זה ככה?
             איך אתקדם?

להשתחרר מחשיבה 
תהליכית

הרב עמית קדם
מנהל ת"ת וישיבת 'שדה צופים', מעלות

מאוד  מורגלים  שאנו  מכך  נובעת  השאלה 
לנו  גורמת  כזאת  חשיבה  תהליכית.  בחשיבה 
לבחון כל אירוע לאור רצף של אירועים אחרים 
שקדמו לו או שיבואו בעקבותיו. חשיבה זאת 
גורמת לנו לא פעם להחמיץ את הדבר העיקרי 

- הרגע הזה עצמו. 

בניגוד  גדולה  מעלה  בשכחה  ראה  נחמן  רבי 
לעולם שרואה בה חיסרון. הוא עצמו היה נוהג 
להסיר מדעתו "כל מה שעבר והלך" )שיחות הר"ן 
כו(, כלומר לשכוח כל אירוע מיד לאחר שעבר. 

הנהגה כזו עוקרת מהשורש את כל ההסתכלות 
התהליכית - אין כאן יותר התקדמות או נסיגה 
אלא כל צעד הופך להוויה בפני עצמה. הרגע 
שהוא,  כפי  האלוקי  הגילוי  תמצית  הוא  הזה 
שיבוא  לזה  או  לו  שקדם  לרגע  קשר  כל  ללא 

אחריו. 

מופלאה  מתנה  להיות  הופכת  השכחה 
המשא  את  מעלינו  להסיר  לנו  המאפשרת 
המלווים  השונים  הזיכרונות  כל  של  הכבד 
הרגע  את  למצות  לנו  מאפשרים  ואינם  אותנו 
הזה. אין בכך הכחשה של היכולת לבחון את 
מהם  וללמוד  חיינו  את  המרכיבים  התהליכים 
כיצד להתנהל נכון יותר, אך כאשר נפנה לצעד 
הצעדים  מכל  פנויים  להיות  עלינו  יהיה  הבא 

הקודמים. 

מאמשינוב  לרבי  פנה  שלי  חבר 
בפגם  שנכשל  לאחר  שליט"א, 
של  ארוכה  תקופה  לאחר  כלשהו 
אמר  שהרבי  סיפר  הוא  התגברות. 
מכך  נובע  שלו  המשבר  שכל  לו, 
כאילו  הנפילה  על  מסתכל  שהוא 
כל התהליך שקדם  על  היא מעידה 
בפועל  ככישלון.  אותו  ומציגה  לה 
יסתכל על כל התגברות בפני עצמה,  אם הוא 
בגבורה  בניסיונות  לעמוד  שהצליח  יגלה 
מאות פעמים בתקופה זו ונכשל רק פעם אחת. 
היא  כלל,  תהליכית  שאינה  כזו,  הסתכלות 

המאפשרת לנו להתקדם באמת.



המצווה העיקרית שעליה בנויות כל המצוות כולן היא האמונה, כמו 
)כד(: "בא חבקוק והעמידן על אחת: וצדיק  שאומרת הגמרא במכות 
באמונה יחיה". ממילא, מאחר שאנו מחויבים לחנך את ילדינו למצוות, 
כל שכן וכל שכן שאנו מחויבים לחנך את ילדינו למצוות האמונה כבר 
מגיל צעיר ביותר, כי על האמונה עומד כל בניין המצוות. כמו כן רואים 
מהפסוק בחבקוק שהאמונה היא לא רק מצווה או דבר טוב אלא היא 
עצם החיים: "וצדיק באמונתו יחיה" – האמונה נותנת חיים, בלי אמונה 
ילדינו לחיים, צריכים  כן, כאשר אנו רוצים להכין את  אין חיים. אם 

קודם כל לדאוג להעניק להם את עצם החיים שהוא האמונה.

לכל מצווה יש גיל חינוך לפי המצווה ולפי הילד. ישנן מצוות שילד 
רק סמוך לבר  וישנן מצוות שילד מקיים  רק מגיל שבע,  לקיים  יכול 
מצוות  אבל  מצווה.  הבר  אחרי  רק  שמקיימים  כאלה  ויש  מצווה, 
החינוך  את  לדחות  אפשר  אי  אפס.  מגיל  ממש  מתחילה  האמונה 
למצוות האמונה, מכיוון שהאמונה נתפסת בשלימות דווקא בלבבות 
הרכים. אם מפסידים את החינוך לאמונה בראשית גדילת הילדים – זהו 

חיסרון שלא יוכל להימנות, אֵבדה שאינה חוזרת.

לגדול ללא חרדות
מחשכי  כל  את  לו  ומאירה  כולו  היום  כל  האדם  את  מלווה  האמונה 
לגמרי  שונה  החיים  קשיי  מול  המאמין  של  ההתמודדות  החיים. 
החיים  ושמחת  הנפש  בריאות  אמונה.  שחסר  זה  של  מהתמודדותו 
תלויות ישירות במידת האמונה. נמצא שהדבר שהכי הרבה עוזר לאדם 
זקוקים להרבה מאוד  ויום הוא האמונה. גם הילדים הרכים  יום  בכל 
קשיי  ועם  בפניהם  שמציבים  הדרישות  עם  להתמודד  בשביל  אמונה 
הילדים  החברתיות.  במסגרות  והן  הלימודיות  במסגרות  הן  החיים 

זקוקים לכך אף יותר מאתנו.

זו טעות לחשוב שילד אמור להתמודד עם הבעיות שלו לבדו או בכלים 
האמונה  אצלנו  מאמינים,  בני  מאמינים  יהודים  אנו  בלבד.  טיפוליים 
קודם  לראות  עלינו  דבר  כל  דבר.  כל  של  וההתחלה  הראשית  היא 
ילדינו להסתכל על העולם  ואנו חייבים ללמד את  כל בעין האמונה, 

במשקפיים של אמונה.

פשט המילה 'אמונה' הוא 'לגדל' כמו שכתוב: "האמונים עלי תולע". 
הפסוק מדבר על בני ירושלים שהיו גדלים בפינוק על מצעי משי כבני 
גדל  אכן  הוא  אז  צמיחתו  מראשית  אמונה  לילד  יש  וכאשר  מלכים. 
וצומח כראוי. לכן חכמינו הקדושים קוראים ל'סדר זרעים' – 'אמונת', 
בעולם,  דבר  כל  של  והצמיחה  הגדילה  כוח  היא  שהאמונה  מכיוון 
וזו  עצמם,  בעד  המדברים  מאלפים  דברים  מוהר"ן  בליקוטי  וכמובא 

לשונו:

"כמו למשל, כשמניחין חיטה בארץ טובה, אזי הוא גדל וצומח יפה, 
ואינו מזיק לו שום רוח ולא זיקים ורעמים, וזה מחמת שיש כוח הצומח 
החיטה  כשנותנין  אבל  דבר.  שום  לו  מזיק  אינו  כן  על  הגודל,  וכוח 
בארץ שאינה טובה לזריעה, אזי הוא נרקב בארץ, מחמת שאין לו כוח 
הצומח וכוח הגודל. ואמונה היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח, כמו 

שכתוב: 'ויהי אומן את הדסה', לשון גידול, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל 
)שבת לא(: 'אמונת זה סדר זרעים'. ועל כן כשיש לו אמונה, שהיא בחינת 

כוח הגודל וכוח הצומח, אזי אין מזיק לו שום דבר, ואינו ירא משום 
אדם ושום דבר, ומתפלל בחיות כראוי, ונוסע להצדיק, כי אינו מתיירא 
ומתפחד משום עניין שבעולם. אבל כשיש חסרון באמונה, אזי אין לו 
כוח הגודל וכוח הצומח, ואזי הוא נרקב ממש, כמו החיטה הנ"ל, ועל 

כן יש לו עצבות ועצלות וכבדות, והוא נרקב ממש".

בעצבות  שרוי  והוא  ממש  נרקב  האדם  אמונה  שבלי  אומר  נחמן  ר' 
ובכבדות ומלא בפחדים ובחרדות. לעומת זאת המאמין מלא בחיּות, 
יש לו כוח לנסות דברים חדשים, אין לו מעצורים ועכבות מיותרים, 
הוא מאמין בה' ומאמין בעצמו וממילא הוא גדל וצומח וממש פורח. 
בוודאי  הם  ודשנה,  פורייה  קרקע  שצריכים  הרכים  הילדים  שכן  וכל 
את  בהם  להחדיר  וחייבים  באמונה,  ספוגה  בסביבה  לגדול  חייבים 

האמונה בכלים המתאימים להם.

כל הזמן לדבר
והמגזרים מתמודדים  הדבר מודגש בפרט בדורנו שבו כל הציבורים 
עם תופעת הנשירה המפילה חללים, וכל המחנכים וכל שכן ההורים 
פי  על  לנער  "חנוך  אמר:  המלך  שלמה  אבל  עצות.  אובדי  כולם   –
דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" – אם הילד מקבל את המזון החינוכי 
המתאים בימי נעוריו, משננער ממעי אמו – אין סיכוי שיעזוב את דרכו 
גם כשיזקין. ברור לי שילד שחש חיבור אמתי עם הקדוש ברוך הוא 
ועם היהדות לא יעזוב זאת לעולם. זה תמיד יפעם בתוכו ולא יתן לו 
מנוח. וגם אם הוא יתרחק ח"ו בהשפעת סביבה רעה ועוד – הוא תמיד 
ואישיותו הוא מחובר, הוא מאמין. כמו  תוכו  כי בתוך  יחזור למקור 
 =( קאי"  אעיקריה  לאווירא  חוטרא  "זרוק  וירא(:  )פרשת  רש"י  שאומר 
זרוק מקל לאוויר, על עיקרו הוא יעמוד(. אבל ילד שגדל בלי אמונה 
– הוא למעשה גדל מנותק מהקדוש ברוך הוא, חסר לו מרכיב יסודי 
בהתמודדות  להחזיק  שיצליח  ביטחון  שום  לו  אין  ובאמת  באישיות, 

הקשה שנכונה לו בחיים.

האמונה,  במצוות  עוסק  בם"  ודיברת  לבניך  "ושיננתם  החיוב  עיקר 
שהרי פסוק זה נכתב בקריאת שמע שהיא הכרזת האמונה של היהודי 
ולא בשיחות חד  לילדינו,  זאת  נצטווינו להעביר  ובה  ובערב,  בבוקר 

פעמיות פה ושם, אלא בשינון ודיבור בלתי פוסקים.

חובה עלינו להחדיר בילדים אמונה מגיל צעיר ביותר; לדבר אתם על 
האמונה; להוות דוגמה אישית של אמונה; לטפח את הקשר האישי 
שלהם עם הבורא; ללמד אותם לדבר עם הבורא על כל דבר ולראות 
את הבורא בכל מה שעובר עליהם; לספר להם סיפורי צדיקים הרוויים 
באמונה, ובפרט סיפורים על אבות העולם ועל יוסף הצדיק ודוד המלך 

תוך הדגשת מסרי האמונה הנפלאים הנובעים מסיפורי התורה.

עמוקה  אמונה  אנשי  של  דור  לגדל  יצלח  בידינו  ה'  שחפץ  רצון  יהי 
ויציבה, שתולים, גדלים ופורחים בחצרות בית ה'.

לטפח את האמונה

 אורח

לשבת
הרב שלום ארוש
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הייתי פעם חזן בקטמון בימים הנוראים.

בדרך מביתי בנחלאות לבית הכנסת, נוצר לי זמן שקט ורגוע ברחובות ירושלים, בקסם ובשקט 
של בין השנה שחלפה ובין האור החדש שמתחיל לרדת. 

כך התגבשו לי "ארבע המתנות". ארבעה דברים שאני מייחד עליהם את מחשבותיי לפעמים. 

המתנה הראשונה: להודות על עצם המצב הקיומי שלי. לא יותר. על עצם זה שאני חי. נושם. 
שאני אני.

הצ'יפס  בלי  התוספות,  לפני  החיים.  על  מיליארדים...  לשלם  צריך  זה  על  רק  חי.  אורגניזם 
קורות  את  הדפסנו  שבו  במחשב  והקובץ  והשאיפות  וההישגים  התארים  לפני  עוד  והסלט, 

החיים.

אני חי בעולם. יש לי החופש לאהוב ולחפש...

ב"מיקרו":  היא  ב"ַמ אקרו" השניה  הייתה  בכיוון ההפוך, אם הראשונה  היא  המתנה השניה 
להתרגש מכל דבר קטן. כל רגע נתון מורכב ממיליוני פרטים. כל אחד מהם הוא עצום. כביר. 

אם רק היינו מספיק רגישים, היינו מתעלפים.

דוגמה: אני יהודי. בבית כנסת. בריא. לא כואב לי כלום כרגע. בני יושב לידי. עוד אחד משחק 
בחצר. יש לי הורים. יש חלב במקרר. חסה. קצת גבינה. אני יודע לדבר. לבטא. לקרוא. ללחוש. 
לצעוק. להרגיש. להתפלל. להשתעמם. לרצות ללכת, להישאר, לעוף, לתכנן חופשה. לפרגן 

למישהו. מגיע חבר טוב. וואו!

לחשוב שאמי הכינה לי סנדוויצ'ים בכל יום, עוד מימי הגן ובמשך שנים. שתי פרוסות וביניהן 
חומוס או שוקולד. ומה עם... עם ישראל ששב לאדמתו אחרי אלפיים שנה..! השקיעה בכינרת 

עם גיטרה. אני תקוע עם התחלה של שיר כבר שבוע... וואו!

וזו רק דוגמית, שמשתנה מרגע לרגע ומאדם לאדם. מוזמנים לנסות )ולהוסיף וואווו!(.

המתנה השלישית: "שיוויתי". הבעל שם טוב אומר ש"שיוויתי" זה מלשון שווה. כל המציאות 
תהיה שווה בעיניך. בין אם מבזים אותך ובין אם משבחים אותך. הולך לך או שהולך לך פחות. 
אחי, דומם מנוע. הכנס לניוטרל. הכל לטובה. הכל הבל. הכל נכון. הכל במקום. והכל בזמן. 
תפסיק לתת ציונים למאורעות שאתה חווה. מי אתה שתחליט שהיה לא מוצלח? אתה לא יודע 

כלום. שיוויתי.

והמתנה הרביעית: יש רק הקדוש ברוך הוא.

יש רק ה'. כל המציאות. מאחוריי. מצדדיי. אין עוד מלבדו.

   תפסיק לתת 
ציונים למאורעות 

 שאתה חווה. 
      מי אתה 

שתחליט שהיה לא 
מוצלח? אתה לא 

יודע כלום. שיוויתי.

אהרן רזאלאישית

ארבע המתנות
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יום שני י"ח בטבת 

בשעה 10:30

יום שלישי כ"ו בטבת 

בשעה 10:30
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מוסד החינוכי הזה אין צלצול ב 
יום  תחילת  את  המבשר 
מבחנים  לא  וגם  הלימודים 
שמודדים הצלחה. אין אווירה 
נוקשה, לוחות זמנים קפדניים 
סמכות,  יש  אבל  עונשים,  או 

הובלה וצמיחה.

רבי  'מעיינות  מה שתפס אותי במוסדות החינוך של 
חייא', הייתה תחושת הזמן שאובדת כשצללתי לשעה 

קלה לאחת הכיתות.

והוא  טבעי',  חינוכי  כ'תהליך  מוגדרת  הלמידה 
פרסים  מיצ"ב,  ציוני  הספקים,  מדדים,  לחץ,  נטול 
לברר  מבקשים  המחנכים  למעשה,  תחרותיות.  או 
"הצלחה"  "חינוך",  "ידע",  המושגים  את  מהשורש 
לבנים  תורה  תלמוד  רב־גילאיים,  ילדים  גני  ועוד. 
ובית חינוך לבנות עד כיתה ו' - אלו המסגרות שניתן 
רבי  'מעיינות  של  החינוך  ברשת  בינתיים  למצוא 

חייא', ובכולן סדר היום מבוסס על אותם עקרונות.

ובהכנת  בהתכנסות  הילדים  מתחילים  היום  את 
המוסדות  כל  היום.  ללמוד  עתידים  הם  בו  המרחב 
נמצאים, או שואפים להימצא, בקרבת הטבע כחלק 
לאדמה  והחיבור  הטבעית  החוויה  לפיה  מתפיסה 
ולסביבה הם חלק הכרחי מהחיים, והם המאפשרים 
לילד לפגוש ולחוות את עצמו כחלק ממציאות שלמה 

שמתחדשת על ידי הבורא.

או  המוָרה  בהובלת  בוקר  למסלול  יוצאים  הילדים 
המלמד, ובעצם ההליכה אחריו הם רוכשים תחושת 
מתכוננת  המסלול  אחרי  החינוכית.  לסמכות  כבוד 
אותם  ומצרף  מדגים  המחנך  לתפילה.  הכיתה 
קצר  בוקר  בסיפור  נפתחת  התפילה  שלו.  לתפילתו 
באמצעות  המורה.  שחווה  מה  מתוך  התבוננות,  של 
את  הילדים  קולטים  הסיפור  מן  העולים  הרשמים 
החשיבות שבכל פרט ופרט, וכך לומדים לגלות את 
גם התפילה עצמה היא חוויה  הבורא דרך הבריאה. 

המשתפת תנועה וצליל.

מוסדות  על  הממונה  כהן,  פונה לקרן  כשאני 
שהעיקרון  לי  מסבירה  היא  בירושלים,  החינוך 

הוא להיות בבחינת "כל עצמותיי תאמרנה".

למה זה חשוב?

את  חווים  הם  נוכח.  מאוד  הוא  הגוף  ילדים,  "אצל 
העולם דרך כל החושים שלהם בטבעיות. הם קודם 
כל ב'נעשה' ורק אחר כך ב'נשמע', כפי שנאמר 'אחרי 
המעשים נמשכים הלבבות'. הרעיון הוא לאפשר להם 

את החוויה במיטבה".

אחרי התפילה נערכים לשיעורי התורה. אצל הבנים 
אך  )זילברמן(,  השינון  שיטת  על  מבוסס  הלימוד 
מבנה השיעור מותאם לתפיסת העולם החינוכית של 

ילד מגלה 
עולם

בעידן בו לילדים רבים 
יש טלפון חכם בכיס 

וכיתה מתוקשבת, יש 
גם ילדים שבכיתה 

שלהם מטפחים 
גינת ירק, מכינים את 

ארוחת הצהריים 
וטווים בנול כדי 

ללמוד את 
מלאכות 
המשכן. 

חינוך ישן־
חדש. 

תתפלאו, זה 
עובד
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ה'מעיינות'. הבנים לומדים חומש בשינון, בהתחלה בעיקר פשט עם טעמי 
המקרא ועם תנועות הטעמים, ובכל שנה לומדים ספר אחר כשבכיתה ד' הם 
מוסיפים משנה. כשהם מסיימים את התורה הם מתחילים ללמוד נביאים. 
יום  רק את פרשת השבוע לאורך השנה. בכל  לומדות  זאת הבנות  לעומת 
ראשון הן מתחילות ללמוד את הפרשה הנקראת בשבת במשך חמישה ימים, 
כשהמיקוד הוא בפשט והבנת הפרשה וכן בהלכות העולות מהפרשה הזו. 
בכל שנה הן לומדות את אותן הפרשות אך מתמקדות בזווית אחרת, בהתאם 
וליכולת ההבנה. "גם בעניין הזה יש עיקרון חינוכי חשוב" מסבירה  לגיל 
קרן. "נשים חיות עם הזמן ויש להן עבודה שונה משל הגברים. ב'מעיינות' 
נעשה לימוד ובירור מהי 'תורת אמך', כדי ששיעורי התורה של הבנות יהפכו 
שנקרא  שיעור  אצלנו  יש  הקודש  משיעורי  כחלק  ממש.  של  חיים  לתורת 
"הלכות חיים", בו לומדים הלכות משורשן ממקום המעניק לילד תחושת 

העצמה וזכות להיות יהודי ולקיים מצוות, ולא ממקום של דין". 

אמנם צלצול אין, אבל מה לגבי הפסקה?

במהלך  הלימודים.  מיום  נפרד  בלתי  חלק  והיא  ארוכה  אצלנו  "ההפסקה 
ההפסקה מטפחים הילדים גינה קטנה בבחינת 'לעבדה ולשמרה'. לשמור על 
הקיים ולטפח את החצר. בחצר, המלמדים נמצאים ומלווים את הילדים כל 
הזמן. יש דגש רב על 'ואהבת לרעך כמוך' ועל תקשורת מכבדת ומתחשבת. 
הלימוד ה'לא רשמי' הזה חשוב לא פחות מהלימוד בתוך הכיתות. המחנכים 
עמלים ומתאמנים על השיח החינוכי. מה אומרים לילד ואיך אומרים לו את 
זה, על מנת לחזק בו תחושת שייכות ואמון בעצמו ובסביבתו. מובן ששפה 

בונה את המציאות והאקלים".

החלק השני של היום מוקדש לנושא תקופתי הנלמד לאורך ולרוחב. 

מהורים שילדיהם סיימו את הלימודים ועלו למוסדות על־תיכוניים, שמענו 
שהילדים שלהם מעל הממוצע גם בלי שנבחנו או הגישו עבודות. איך את 

מסבירה את זה?

"קיימת בילד סקרנות טבעית ורצון טבעי ללמוד על העולם שסביבו, ואנו 
הילדים  אלו.  כוחות  ומעודדת  התומכת  חינוכית  סביבה  ליצור  משתדלים 
אוהבים לקרוא ספרים, הם יודעים המון ויש בהם אהבת תורה גדולה. אין 
'פרסים' בתלמוד תורה שלנו, דבר נדיר כיום, ומבחן התוצאה הוכיח שזה 
רק מעצים את רצון הלמידה. יותר מכך, הילדים כאן לומדים בשמחה ומתוך 

שקיקה. הם אוהבים את מוסד הלימודים שלהם!"

כדי לאמת את הדברים אני פונה גם לליאת שמואלי, אמו של דוד הלומד 
בכיתה ב' בת"ת 'בראשית' במירון, ושל שרה־עדן המתחנכת בגן חובה של 

'מעיינות' במושב שפר.

יהודי שורשי  חינוך  "עברנו לצפון מהרצליה לאחר חיפוש מתמשך אחרי 
אנחנו  כשחזרנו  בנו  שנגעו  נקודות  לילדינו  להעניק  רצינו  לנו.  שיתאים 
ושורשי.  חייא' מענה למשהו טבעי  רבי  ב'מעיינות  אנו מוצאים  בתשובה. 
ובכך  לו  ילד מוצא את הכלי שמתאים  כל  ועבודות המחברת,  הניגון  דרך 
מצליחים  ב'מעיינות'  שלו.  הטבעיים  והסקרנות  הלמידה  לכוחות  מתחבר 
לגרום להם לאהוב את הלימוד עצמו ולהסתקרן מהסביבה שלהם, לחקור 
אמתי  רצון  לילדיי  יש  חפץ'.  שלבו  במקום  אלא  לומד  אדם  'אין  ולגלות. 

ללכת לבית החינוך ולא להפסיד אף יום, וזו מעלה גדולה".

איך הם ביחס לילדים אחרים בסביבתם?

חשבון  לומדים  שהם  רואה  אני  אבל  כמובן,  אותם  בחנתי  לא  פעם  "אף 
מהשורש שלו. הם קונים חשיבה מתמטית מגיל מאוד צעיר. אם בדרך כלל 
מספרים זה דבר אמורפי לילדים, הרי שדרך משחקי חשבון פשוטים שהם 
ילדים  רואה  אני  וחיסור.  חיבור  זה  מה  מבינים  הם  בטבע,  בהם  מתנסים 
נוכחנו  בנוסף לכך,  ולא מבינים באמת את המתמטיקה.  אחרים שמשננים 
לדעת שהילדים שלנו גדלים עם 'קומה' נוספת של חוסן נפשי ועמידה. הם 
ילדים שיודעים להרפות ולוותר כשצריך, ובזמנים אחרים יוזמים ומשפיעים. 

החינוך לדרך ארץ, לכבוד ולאהבת האחר, מסייע להם בכל המישורים".

לא סיפרו לי בקיבוץ
המורה הרוחני שדרכו המיוחדת נותנת השראה לבתי החינוך, הוא רבי חייא 
הגדול שהעיד על עצמו שבזכותו לא נשתכחה התורה מהילדים. רבי חייא 

לימד את התורה מתוך חיבור בין רוח לחומר, בין תהליך לתוצאה:

"הריני זורע פשתן, ממנו קולע רשתות ובעזרתן צד צבאים, את עורותיהם 
חמישה  כותב  המגילות  על  ליתומים.  מחלק  בשרם  ואת  למגילות  מעבד 
אני  מהם  חמישה   - תינוקות  מלמדי  בה  שאין  לעיר  והולך  תורה,  חומשי 
מלמד את החומשים, ושישה אחרים - את סדרי המשנה, ומורה להם שילמדו 
אלו את אלו - והתורה ממילא אינה משתכחת מישראל לעולם!" )על פי בבא 

מציעא פה(.

את הגישה מתווה ומובילה גב' אריאלה בן אמיתי, שגדלה בחינוך הקיבוצי 
בשנות החמישים.

"כילדים הבכורים של הקיבוץ הייתה לנו הזדמנות לחוות חוויה של התהוות 
ובנייה, לראות איך דברים נוצרים. השתתפנו בכל העבודות השוטפות בבית 
הילדים, בגן הירק, בפינת החי ויותר מאוחר אף בעזרה פעילה בענפי המשק. 

בתי הספר היום עסוקים רוב הזמן במה 
שמכונה 'תקשוב' ולהשקפתנו מפסידים 
בכך קשב... הילד מאבד קשר עם עצמו ועם 
הסביבה, עם האדמה ועם הטבע, ובעיקר - 
עם טביעות אצבעותיו העדינות של הבורא 
בבריאה. ולצערנו זה לא קורה רק במקצועות 
החול, אלא גם בתוך הקודש פנימה.



בנוסף לכל זה שיטת הלימוד בהתיישבות העובדת בשנות החמישים נקראה 
ז'. כל זה השפיע והניח בי יסודות  'החינוך העמלני' לצד שיטת 'הנושא המָרּכֵ

עמוקים".

היא מסבירה את שורשי השקפתה החינוכית: "מגיל צעיר מאוד כבר הוטלה 
האזורי,  החינוכי  מהמוסד  חוזרות  היינו  כנערות  גדולה.  אחריות  עלינו 

וממלאות את מקומן של המטפלות שיצאו לנוח".

החלה  ובמקביל  הקיבוצים,  בסמינר  ומחול  תנועה  הוראת  למדה  אריאלה 
בחיפוש רוחני. "במהלך החיפוש נפגשתי דרך חברים עם כתבי הרב אשלג, 
והתבהר לי שיש דרך רוחנית יהודית שלא סיפרו לי עליה בקיבוץ". אחרי 
לירושלים  הגיעה  ומצוות  תורה  חיי  ולחיות  לשורשים  לחזור  שהחליטה 
והקימה בביתה משפחתון. בשלב זה ניסתה לצקת את פירות הלימוד וניסיון 

החיים שהצטבר ולבררו מחדש מתוך מסגרת החינוך היהודי.

איך היה החיבור בין הגישות שלמדת לבין התורה?

"הבנתי ש'בכל תנועה ותנועה, שם נמצא אלופו של עולם'  ושמקור כל הידע 
והרוח  הרוחנית  היניקה  כל  כי  החלטתי  ישראל.  בתורת  נמצא  והרוחניות 
מודעים  שאם  ראיתי  ומוסריה.  ישראל  מתורת  ורק  אך  יישאבו  החינוכית 
לשלבי ההתפתחות ולצרכיו האמתיים של הילד, ניתן להפגישו כמעט עם 

כל רעיון רוחני באופן שיערב ויזין את נפשו.

לגלות  מנת  על  חכמים  תלמידי  עם  ולהתייעץ  תשובות  לחפש  "התחלתי 
החינוך  בשיטת  ההתפתחותית־היהודית.  החינוך  בדרך  ולהתחזק 
האנתרופוסופית "וולדורף" יש רעיונות שובי לב וכלים חינוכיים נפלאים, 
רוחנית  מבחינה  מאוד  בעייתי  בבסיס השיטה  העומד  הלימוד  מאידך,  אך 
ותורנית. לכן היה לי חשוב שכל אמירה וכל לימוד יהיו מבוססים על דרך 

התורה".

בהמשך הדרך, הצטרף אל אריאלה הרב אופיר אחימאיר, שלצד אנשי חינוך 
נוספים מפתחים יחד את הדרך החינוכית ומבקשים להעניק לילדים "חינוך 
יהודי מהשורש" כפי שהם מכנים זאת, אשר מציב את החינוך היהודי לפני 

הידע ואת ההוויה לפני התודעה.

מעצמו לאלוקיו
למה צריך שיטה חדשה?

"ההפך הוא הנכון. יש כאן עניין להחזיר את הפשטות לקדמת הבמה. המרוץ 
לקראת המודרנה והטכנולוגיה מפספס את העיקר. הפשטות מסייעת להגיע 
להקשבה ולקשר. בתי הספר היום עסוקים רוב הזמן במה שמכונה 'תקשוב' 
ולהשקפתנו מפסידים בכך קשב... הילד מאבד קשר עם עצמו ועם הסביבה, 

עם האדמה ועם הטבע, ובעיקר - עם טביעות אצבעותיו העדינות של הבורא 
בבריאה. ולצערנו זה לא קורה רק במקצועות החול, אלא גם בתוך הקודש 

פנימה.

שקדנות  אינטלקטואלית,  יכולת  למצוא  ניתן  היום  רבים  תורה  "בתלמודי 
והתמדה אבל יש גם לא מעט העדר. החיבור לחיים נפקד לדאבוננו מבתי 
מדרש רבים. הלכות שבת, שבתוכן יש למשל את י"א מלאכות הפת, הופכות 
לדבר מרוחק ומנוכר, כאילו שייכות רק לספר. כמה ילדים מכירים באמת את 

המלאכות האלו? החומר אינפורמטיבי ונשאר ברמת הידע בלבד".

חוץ מכיף שזה ודאי מסב, למה כל כך חשוב להתנסות במלאכות?

"כשילד זורע חיטה, במו ידיו, הוא גם מצפה לגשם כדי שהוא יזכה לראות 
את החיטה גדלה, והתפילה הכמהה הזו היא חינוך עמוק בכל המישורים. 
קהילת ילדים שמתבוננת יחד עם המלמד בהתפתחויות שהטבע מזמן, יש 
בכך עושר אדיר. אנחנו מנסים לחשוף את הילד לחוויה שתסייע לו להגיע 
לעצמו, ומעצמו לאלוקיו. המפגש נעשה דרך אירועים חברתיים ולימודיים 

המעניקים לו ביטחון עצמי ואמון רב".

ומה רע בתחרותיות, בשקדנות? אלו מידות שיש גם בהן חשיבות ושמעניקות 
יכולות למידה לחיים.

לילד  להראות  מנסים  אנחנו  אחר.  למישהו  בהשוואה  לא  הוא  "הלימוד 
שהעבודה שלו היא ביחס לעצמו ולא ביחס למה שמישהו אחר למד. קנה 

המידה הוא עד כמה אני נהנה בלימוד ועד כמה אני מתקדם. 

ישראל,  ממקורות  ניזונים  כאמור  שאנחנו  להדגיש  חשוב  זה  "בהקשר 
ובמובן זה יש לנו דרך המראה לנו מהו העיקר ומהו הטפל. נתבונן למשל 
על המשנה המפורסמת ממסכת אבות פרק חמישי - "בן חמש למקרא, בן 
במבט  לנו  מעניקה  הזו  המשנה  לגמרא":  עשרה  חמש  בן  למשנה,  עשר 
ראשון הדרכה במישור התוכן בלבד – בגיל חמש יש ללמוד מקרא, בגיל 
עשר משנה וכן הלאה. לא שמים לב לאמירה המשמעותית שיש כאן ביחס 
לאופן הלימוד שיהיה תואם גיל. "בן חמש למקרא" - יש כאן הבנה מה הן 
וקישורו למקרא  לילד בן חמש. אהבתו  הפעולות הדידקטיות שמתאימות 
מלמדים גם איך ללמדו את יתר המקצועות – בסיפור, בבהירות, בעוצמה, 
כבר  שיכול  עשר  בן  לילד  מתאימה  זאת,  לעומת  המשנה  וברגש.  בדמיון 
להכיל ולהחזיק ראש במחלוקות ודיונים, לא רק בקודש – גם בחול. כשם 
שיש במשנה אנליזה והשוואה, הבחנה בין טמא וטהור, בין כשר ופסול – כך 
יש צורך באנליזה והשוואה גם ביתר המקצועות; הלימוד נעשה מורכב יותר 
בן חמש  וכשהוא  הזה.  כזו שמתכתבת עם העולם  והאוריינטציה מעשית, 
עשרה הוא כבר בנוי לפלפול, לדיון מעמיק כפי שיש בגמרא. ואם מקדימים 
את המאוחר, וכבר בגיל חמש נותנים לו את הפלפול, רומסים ביד קשה את 
טבעו הבריא - את החיבור שלו לסיפור ולחוויה, את ההיכרות עם הבורא 
והבריאה. אנחנו רוצים לאפשר לילד להיות ילד כשהוא בגיל הנכון. כשהוא 
סיים את השלבים ההתפתחותיים הבסיסיים שלו, רק אז הוא בנוי לעלות 

קומה ולהיכנס לחוויה דידקטית עמוקה יותר".

אתם פונים למגזר מסוים?

"את הגישה מברכים רבנים רבים מכל גווני הקשת הדתית והחרדית, ומלווה 
אותה בפועל בעצה ותושייה הרב שמואל אליהו שליט"א.

בתוכם  מגזרים,  ומשלל  רבים  ציבורים  מגיעים  שלנו  החינוך  "למוסדות 
תורה,  במושגים של  לעבוד  מעוניינים  אנחנו  בעלי תשובה.  משפחות של 
עבודת ה', אהבת ישראל ואהבת הארץ. אנו רואים ערך עליון בהקמת קהילה 

החפה משיח פוליטי או אידיאולוגי.

"ברוך ה' בשנה הבאה יורחבו המוסדות של 'מעיינות רבי חייא' בירושלים, 
מרום הגליל, פרדס חנה, רחובות, חריש, בר יוחאי, שפר, צפת, שדות נגב 
הורים הנמצאת במגעים  גן התקבצה קבוצת  וגם ברמת  ודרום הר חברון, 

מול הרשויות".

"כשילד זורע חיטה, במו ידיו, הוא גם מצפה 
לגשם כדי שהוא יזכה לראות את החיטה 

גדלה, והתפילה הכמהה הזו היא חינוך עמוק 
בכל המישורים. קהילת ילדים שמתבוננת 

יחד עם המלמד בהתפתחויות שהטבע מזמן, 
יש בכך עושר אדיר. אנחנו מנסים לחשוף 

את הילד לחוויה שתסייע לו להגיע לעצמו, 
ומעצמו לאלוקיו.



אלומה לב 

תמיד יחכו לך 
חברה נתנה לי מתנה גדולה מתוך לימוד ימימה, וזו היכולת לומר 

על כל רגש ועל כל התרחשות: אני מסכימה. 

מישהי פגעה בי? אני מסכימה. הפרויקט שלי בעבודה נתקע קצת? 
אני  להיום?  לעצמי  שקבעתי  במטרות  עמדתי  לא  מסכימה.  אני 
מסכימה. כעסתי למרות שציפיתי מעצמי להתגבר באצילות? אני 
אני  שייראו?  רוצה  שהייתי  כפי  נראים  לא  שלי  החיים  מסכימה. 
מסכימה. פשוט ללכת בעולם ולומר: אני מסכימה. בכל התרחשות, 

נעימה ופחות נעימה, אני מסכימה למה שקורה כרגע.

שני נסים קטנים
במקום  דריכה  תבוסתנות,  להיראות  עלולה  זו  הצד  מן  למביט 
והישארות בתוך מחשכי הנפש. אני רוצה להציע אופן הסתכלות 
בציפיות  עומדת  לא  כשאני  נעים,  לא  משהו  לי  כשקורה  שונה: 
של עצמי, רוב האנרגיה הולכת על הסערה הפנימית שמתחוללת 
בתוכי בעקבות הכישלון. למה לא הצלחתי, איך יכול להיות שאני 
העונש  מה  בכך שלא הצלחתי,  מי אשם  לא הצלחתי,  המהוללת 
צריך להיות, ועוד ועוד. סערה פנימית של אשמה וירידה עצמית. 
קטנים.  נסים  שני  בתוכי  למה שקרה, מתרחשים  מסכימה  כשאני 
זה קרה, אין טעם להיכנס  נרגעת.  הנס הראשון הוא שאני פשוט 
עכשיו לסערה. אני מסכימה ועוברת הלאה, חיים שלמים מחכים 
לי. הנס השני הוא שהאנרגיה שלי נשמרת. הריב הפנימי משתתק 
ואני מצליחה לראות מה היה קשה לי באותה סיטואציה ולחשוב 

איך לנהוג בפעם הבאה. האנרגיה כולה מופנית לתיקון. 

לאיזון הנפשי יש דרגות רבות, ואחת מהן היא גם דרגה של איזון 
לא  שאני  להרגשה  שקורה,  למה  מסכימה  כשאני  איזון.  שאינו 
במקום הנינוח שבו הייתי רוצה להיות, מתוך האי־איזון צומח לי 
איזון עדין ושקט. גם אם אני מרגישה תלויה על חוט השערה, בכל 
זאת יש בי יציבות כשאני נותנת אמון בכך שזה מה שצריך להיות 

כרגע.

רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן )תורה ו( קורא לזה: "אנא זמין למהווי". 
בחוסר־איזון,  גם  נוכחת  להיות  מסכימה  אני  להיות.  זמינה  אני 
לשבור  אפשר  אי  שלי.  החיים  את  מרכיב  הוא  גם  בחוסר־שקט. 
את הכלים בכל פעם שהתרחשות לא נעימה מגיעה. ההתרחשות 
הזאת צריכה להיכנס למעגל החיים, לקבל פרופורציות. בסך הכל, 
כולנו אנשים עם נפש טובה שמתפתחת כל הזמן. הנפילות הן חלק 
נשארים  לא  אנחנו  ליפול,  וגם כשאנחנו מסכימים  מההתפתחות. 
למטה. כוחות החיים שלנו ימשכו אותנו לעלות. אנחנו נגיע לאותו 
מקום שרצינו להגיע, רק בדרך אחרת. רגועה יותר, דרך שבה ניתן 

יד לעצמנו כדי להרים אותנו מנפילה.

נסו את התרגיל הזה, "אני מסכימ/ה". הוא עשוי להפתיע מאוד. 
ומקסימום – תסכימו.

אז מה?
ובכלל, צריך לבחון איך אנחנו מתייחסים אל עצמנו כשמתרחש 
נהנים  אנחנו  רוב,  פי  על  טעות.  כמו  שנראה  דבר  שלנו  בחיים 
להתפלש בטעות, לספוג כמה שיותר אשמה עצמית, כי נדמה לנו 
שרק בזכות אשמה נצליח לתקן. וזאת לא אמת. אפשר להתייחס 

לטעויות בדרך אחרת לגמרי.

כמעט כל אחד מאתנו עלה פעם על אוטובוס בדרך ליעד לא מוכר, 
וירד בטעות בתחנה הלא־נכונה. מכאן, יש שתי אפשרויות. אפשר 
לנצח,  ההיא  בתחנה  ולהיתקע  הטעות  על  עצמנו  את  להאשים 
כעונש על כך שהעזנו לטעות. האפשרות השנייה היא לנסות להגיע 
אל מחוז חפצנו בכל זאת. לשאול אנשים, להמתין לאוטובוס הבא, 
לקחת מונית, ללכת ברגל, להודיע שיהיה עיכוב קל. כל הדרכים 
את  נאזור  אלא  תחנת־טעות,  באותה  ניתקע  שלא  ובלבד  כשרות 
נתגלה  ואם  זמן,  יותר  יקח  זה  ואם  קדימה.  ונמשיך  כוחותינו  כל 
יקרו כל  נגיע אל התחנה שלנו, ושם  – אז מה? בסוף  בפגיעותנו 
רק  לנו  יברחו  לא  הם  אנחנו שואפים.  הטובים שאליהם  הדברים 
מפני שעשינו כמה טעויות בדרך. הם שם, תמיד היו, תמיד יהיו. 

תמיד יחכו לך.  

נחלאות  ב'שמיא'  בערב  שני  בימי  לנשים  ימימה  לימוד  קבוצות 
alluma@gmail.com :ובקרית משה. לפרטים נוספים
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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



מחשבות 
 לקראת
זוגיות

יוצאים
לדרך!!!

1
מסיבת חנוכה בגן. שלוש מילים קצרות, פשוטות... שמקפלות בתוכן כל 

כך הרבה רגשות.
כל גננת מתחילה יודעת, שמסיבת חנוכה בגן היא נקודת השיא של השנה 
מכל  להם  היקרים  האוצרות  את  שהפקידו  ההורים  שבו  הרגע  זה  כולה. 
לשפוט  לשפוט.  ו...  לראות  לשמוע,  להתרשם,  באים  הגננת,  של  בידיה 

אותה לשבט או לחסד. להערכה או לביקורת.
כל כך הרבה דברים נבדקים בזכוכית מגדלת במסיבת חנוכה – מה הילדים 
למדו עד עכשיו? איך הגן נראה? האם הילדים אוהבים את הגננת שלהם? 

כמה היא באמת משקיעה בהם?
זאת אמנם כבר השנה החמישית של רונית כגננת, אבל הלחץ שלה רק גדל 

משנה לשנה.
הכל מוטל על כתפיה. לטוב ולרע.

להתחיל  שצריך  הסייעת  לדינה  אמרה  רונית  כסלו,  חודש  ראש  כשהגיע 
להתכונן. דינה הנהנה בהסכמה. מתחילים.

2
רונית מסתכלת פעם אחרונה במראה. בודקת שאף שערה לא זזה ממקומה, 
שאף לכלוך לא מכתים את החולצה היפה שלבשה, שאף קמט לא מפלח 

את חצאיתה.
"נזוז?" הוא שאל אותה. דייט רביעי. נפגשים ליד התחנה המרכזית, הוא 

לוקח אותה לאנשהו.
"אחריך" היא עונה.

הוא הביא פק"ל קפה וחבילת עוגיות.
מהאדמה  להתלכלך  לא  מקפידה  בזהירות,  האדמה  על  מתיישבת  רונית 

ומהעלים.
היה נחמד. הם דיברו, הוא סיפר לה על הישיבה, על ההתלבטות שלו לאן 

ממשיכה דרכו.
"אין ספק שהוא לא ממש סגור על עצמו" הרהרה לעצמה רונית.

היא  עצמה.  לבין  בינה  קצת  עוד  התלבטה  רונית  הפגישה,  אחרי 
לא  עדיין,  אבל  זה.  לא  פשוט  שזה  חזקה  מאוד  בצורה  הרגישה 
לחתוך  ההחלטה   – זה  את  עשתה  כבר  היא  פעמים  כמה  משנה 

ולהמשיך הלאה דורשת ממנה אומץ. לחזור שוב ללבד. ללחכות.
היא כל כך קיוותה שאולי הפעם היא תצליח לעבור את מחסום הדייט 

הרביעי.
השני  הדייט  אחרי  צ'אנס.  עוד  נותנת  תמיד  היא  הראשון  הדייט  אחרי 
והשלישי היא עוד לא תמיד סגורה על עצמה. אחרי הדייט הרביעי היא כבר 

לרוב יודעת שזה לא האיש שאתו היא תחלוק את שארית חייה.
וגם הפעם, דייט רביעי. בתוכה היא יודעת שהיא נותנת הזדמנות אמיתית 

לכל אחד.
שחבל למשוך סתם ולגרום עוגמת נפש מיותרת לשני הצדדים.

אבל בכל זאת, למה היא לא מצליחה לשבור כבר את המחסום הזה?

3
שלושה שבועות של הכנות מטורפות. כל יום אחרי הגן רונית ישבה במשך 
שעות – הגתה רעיונות, כתבה תוכניות, זרקה לפח והתחילה מחדש. גזרה, 
הדביקה, ציירה, חתכה. כל יום עבדה עם הילדים על הריקוד, על ההצגה, 
לשפר,  אפשר  איפה  לראות  בגן  נשארה  האביזרים.  על  התלבושות,  על 

לצבוע, להדביק.
ביום שני כ"ד כסלו, יום לפני המסיבה הגדולה, רונית קמה עם כאב ראש 
נורא. היא ניסתה לקום מהמיטה, והרגישה שהחדר מסתחרר סביבה. היא 
נשכבה בחזרה, מנסה להסדיר את הנשימה. מרגישה את הדפיקות המהירות 

של הלב שלה.
היא לא יכולה לא להגיע היום לגן. פשוט לא יכולה. כולם צריכים להיות 

במיטבם מחר. הגן, הילדים, הסייעות. ובעיקר – היא.
היא קמה במאמץ, מרגישה את הסחרחורת שוב. אבל היא מגיעה לגן.

וזה היה היום הכי גרוע בחיים שלה.

בחזרות לריקוד, ילד אחד דרך על ילדה. הילדה התחילה לצרוח. הילדים 
טיפשיים.  פרצופים  לעשות  להסתובב,  התחילו  לגמרי.  הקשב  את  איבדו 
ארבעה ילדים סירבו להשתתף בכלל. הלכו לשחק בקוביות. היא התרוצצה 

ממקום למקום, מנסה לשכנע, לשדל, להבטיח פרסים למי שיתנהג יפה.

התפוצצה  פשוט  והיא  לקצה.  אותה  הביא  הילדים  אחד  שלב,  באיזשהו 
עליו. הוא לא הפסיק לעשות שטויות, להשתולל, להרביץ לילדים אחרים. 

והיא לא הצליחה לעצור את הצעקה שיצאה לה מהפה.

כמה ילדים התחילו לבכות. רונית הרגישה שהכל נהרס לה מול העיניים. כל 
ההכנות, החזרות, הלילות הארוכים...

בסוף היום היא חזרה הביתה מותשת. מובסת.

הודעה  הייתה  זאת  הבהב.  שלה  הטלפון  ואז  למיטה.  ישר  נכנסה  היא 
מהשדכנית של המדרשה שלה.

הסקרנות גרמה לה לפתוח את ההודעה, למרות הראש הכואב כל כך.

"פנויה? יש לי בשבילך הצעה מעולה. תחזרי אלי".

כמו מתוך אינסטינקט, רונית כבר הניחה את היד על החיוג. ואז נעצרה.

בשביל מה לה להיפגש עם עוד אחד עכשיו?

בשביל לחתוך שוב אחרי ארבעה דייטים? או שהוא יחתוך לה?

פתאום היא הבינה, שהיא לא רוצה להכיר עכשיו אף אחד.

אין לה כוח לזה יותר.

4
וואו. כל כך קשה להיות תמיד מושלמת. לעשות הכל הכי נכון, לענות על 
הציפיות, להראות טוב. לדאוג לא לפשל במילים, במחוות, בניואנסים. זה 

לא רק קשה, זה גם מלחיץ.

ולחץ... הוא דבר סוגר ואוטם. מאוד.

מרוב שחשוב לי כל כך להיות "בסדר", אני עלולה פשוט להיסגר בתוך 
בועה.

בועה של פחד, לחץ וחרדה. בועה של מה יקרה אם יגלו "מי אני באמת", 
מתחת למסכה.

בדייטים הראשונים הכל "חמוד" כזה. כולם מנומסים, נחמדים, מרשימים. 
באמת.  אני  מי  שיגלו  פחד  עולה  לפעמים  מתקדמים...  כשהדברים  אבל 
שיגלו אותי עם החלקים החלשים שלי, עם חוסר הביטחון שלי לגבי דברים 

בתוכי שאני לא שלמה אתם, שאני אפילו מתביישת בהם.

ואז אולי אף אחד לא ירצה אותי….

והחשש הזה הוא כל כך מובן, הגיוני ואנושי.

הבעיה היא - שהלחץ הזה, הביקורתיות התמידית על עצמי להיות בסדר, 
להיות בפוקוס - בונה מסביבי חומה. חומה שלא מאפשרת לי להיות אני. 

כולאת אותי בתוכה. אסור לי לטעות. אסור לי להיות מי שאני באמת.

ואותה חומה מפרידה אותי. מפרידה אותי מבחורים ומהאנשים הקרובים 
אלי. חומה עבה, שפשוט משאירה אותי לבד. מושלמת ומצליחנית, ולבד.

כדי להיות בקשר אמיתי, כדי להתחבר ולהיפתח ולאהוב – חשוב לעשות 
גם "חלונות" בחומה. כמה פתחים, אופציות לחיבור אמיתי.

זה בסדר גמור שיש לנו טעויות וחלקים לא שלמים. לגיטימי לגמרי שאנחנו 
לפעמים מתוחות ולחוצות. ומותר לנו להיות אנחנו, איך שאנחנו.

ביחד על פאשלות,  כך משחרר להרשות לעצמנו לטעות, לצחוק  כל  וזה 
לנסות ולא להצליח לפעמים.

חוץ מזה שזה בונה קשר וחיבור - זאת פשוט איכות חיים.

כשאני מסוגלת להכיל אותי בנינוחות, באהבה, עם היתרונות והחסרונות 
שלי - אוכל גם להכיל אותו, עם היתרונות והחסרונות שלו.

אחד הכלים לעשות את זה הוא פשוט - לשתף.

"אני קצת לחוצה", "ממש הייתי רוצה אבל לא פשוט לי".

ככה אנחנו מעבירים אנשים לצד שלנו. ואז במקום להיות בצד השופט - הם 
אתנו. אנושיים, פשוטים, ביחד.

נחמה ביטקובר היא ראש מכון ''עומק הקשר'' שע''י מכללה ירושלים, מאמנת רגשית ומנחת סדנאות 058-4170276

לשבור את החומה

נחמה ביטקובר
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ניגוני חב"ד לתהלים
אלבום שלישי בסדרת אלבומי 

הניגונים המרגשים 
בהשתתפות: אביתר בנאי, עמיר בניון,
חנן בן ארי, אודי דוידי, אריאל זילבר,
ארז לב ארי, אברהם פריד, ישי ריבו, 

אהרן רזאל, יונתן רזאל, שולי רנד ועקיבא 
תורג'מן.

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



הרב יונתן זקס

הצדיק ובעל התשובה

בתורה.  ביותר  הארוך  הסיפורי  הרצף  הן  וישב־מקץ־ויגש־ויחי  פרשות 
גיבורן המובהק הוא יוסף. הסיפור מתחיל בו ונגמר בו. אנחנו רואים אותו 
כילד שאביו אוהב ואף מפנק; כנער חולמני המרגיז את אחיו; כעבד, ואז 
הגדולה  באימפריה  בעוצמתה  השנייה  כדמות   – ולפתע  במצרים;  כאסיר, 
ביותר בעולם העתיק. בכל שלב ושלב הסיפור חג סביבו וסביב השפעתו על 
אחרים. יוסף מושל בשליש השלישי של חומש בראשית ומטיל את צלו על 

כל היתר. כבר בתחילת הסיפור ניכר כי הוא נועד לגדולות. 

אלא שההיסטוריה פנתה לכיוון אחר. כחלוף הדורות התחוור כי אח אחר 
טבע חותם בעם היהודי. האח שהעם היהודי נושא את שמו. משפחת הברית 
כי הוא קשור ל"חּבירו"  ישנו "עברים", שם שייתכן  נודעה בכמה שמות. 
הנזכרים בתעודות קדומות, ואשר שורש מובנו מציין זרות ונדודים. בשם 
בעקבות  ישראל",  "בני  הוא  בתור  הבא  השם  וילדיו.  אברהם  נתכנו  הזה 
השם שניתן ליעקב על כי ׂשרה עם אלוקים ואנשים ויכול להם. אחרי חלוקת 
הממלכה, ובפרט אחרי חורבן ממלכת ישראל בידי האשורים, נותרה ממלכת 
יהודה. העם היושב בה, רובו משבט יהודה, החל להיקרא "יהודים". יהודה, 
אם כן, הוא שבטווח הארוך נתן לעם את זהותו; הוא שהעמיד את בית דוד, 

בית המלוכה שממנו עתיד גם לבוא המשיח. למה יהודה ולא יוסף? 

כשיהודה  האחים,  שני  בין  בעימות  פרשתנו:  בתחילת  טמונה  התשובה 
מפציר ביוסף לשחרר את בנימין. אך כדי להבינה עלינו לחזור תחילה אל 
שהציע  הוא  יהודה  דותן.  בעמק  הבור  שפת  אל  הסיפור:  לתחילת  סמוך 
ֶאת  ַנֲהר…ג  י  ִכּ ַצע  ֶבּ 'ַמה  ֶאָחיו,  ֶאל  ְיהּוָדה  "ַוי…ּאֶמר  יוסף לעבדות:  למכור את 
י ָאִחינּו  , ִכּ ִהי בו… ְמֵעאִלים, ְוָיֵדנּו ַאל ְתּ ְשׁ ֶרּנּו ַלִיּ ? ְלכּו ְוִנְמְכּ מו… ינּו ֶאת ָדּ ָאִחינּו ְוִכִסּ

ְמעּו ֶאָחיו" )בראשית לז, כו־כז(.  ְשׁ ֵרנּו הּוא'. ַוִיּ ְבָשׂ

על  אחת  מילה  ולו  בהם  אין  הללו.  במשפטים  מהדהדת  איומה  אטימות 

ַצע?"(. בנשימה אחת יהודה  הרוע שברצח, אלא רק חישוב תועלתני )"ַמה ּבֶ
ֵרנּו" ומציע למכור אותו לעבדות. אין ליהודה  מציין שיוסף הוא "ָאִחינּו ְבָשׂ
שמץ מהאצילות הטרגית של ראובן, אשר יחיד מכל אחיו הבין שהם עושים 
מעשה רע וניסה – לשווא – להציל את יוסף. בשלב זה בסיפור, יהודה הוא 

האדם האחרון שאפשר לצפות ממנו לגדּולה. 

שאנו  האיש  משתנה.   – בתורה  אחרת  דמות  מכל  יותר   – שיהודה  אלא 
פוגשים בפרשתנו איננו האיש שהכרנו. אז הוא היה מוכן לראות את אחיו 
ובלבד שאחיו  נמכר לעבדות. עכשיו הוא מוכן למסור לעבדות את עצמו 
תי  הקטן לא יוחזק כעבד. לפנינו מהפך אישיותי מדויק כתמונת ראי. הַאּפָ
נעשה אכפתי. האדישות לגורל אח קטן אחד הייתה לנחישות להצלת אח 
קטן ממנו. יהודה מתנדב לסבול את הסבל שגרם פעם ליוסף כדי שסבל זה 
לא ייפול בחלקו של בנימין. בשלב הזה מתוודע יוסף אל אחיו. ברור לנו 
למה: יהודה עבר את המבחן שיוסף הכין לו בקפידה. יוסף רצה לדעת אם 
יהודה השתנה. והוא גילה שהתשובה חיובית. עכשיו הוא יכול לעצור את 

המבחן.

הראשון  בעל־התשובה  הוא  יהודה  האדם.  רוח  בתולדות  מכריע  רגע  זהו 
הפעם,  גם  יימצא,  הפתרון  באישיותו?  הזו  התמורה  באה  מאיפה  בתורה. 
בדפדוף לאחור. הפעם לא עד תחילת הסיפור בפרק ל"ז אלא אל פרק ל"ח, 

אל סיפור תמר. 

את  חותמו,  את  לאתנן  כעירבון  מיהודה  לקחה  התחפשה  שכאשר  תמר, 
ה ּלו… ָאנ…ִכי ָהָרה", אמרה  ר ֵאֶלּ פתילו ואת מטהו, שלחה לו אותם. "ְלִאיׁש ֲאֶשׁ
גזר על תמר  כי  כולו. הוא הבין  יהודה את הסיפור  לו. באותו הרגע הבין 
אלמנּות מתמדת. הוא הבין שהוא עצמו אבי העוּבר. והוא גם הבין שתמר 
נהגה בו בהגינות יוצאת דופן כאשר הקפידה שקלונו לא ייוודע ברבים אף כי 
איפוק זה סיכן אותה )ממעשה זה שלה למדו חכמים כי "נוח לו לאדם שיפיל 

עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים"(.

פעל  שלא  הודה  יהודה  רוחנית.  בשורה  הוליד  תמר  של  הגבורה  מעשה 
מודה  שאדם  בתורה  הראשונה  הפעם  זו  אמר.  י",  ִנּ ִמֶמּ "ָצְדָקה  כשורה. 
באשמה. זו גם נקודה המפנה בחייו של יהודה. כאן נולדה יכולתו של האדם 
להכיר בחטאי עצמו, להתחרט ולהשתנות: אותה תופעה מורכבת הידועה 
בשם "תשובה". שינוי זה סלל את הדרך לסצנה הכבירה בפרשת ויגש, שבה 
ולעשות  קודקודה  על  הישנה  התנהגותו  את  להפוך  נכונות  יהודה  הפגין 

ההפך ממה שעשה פעם. יהודה הוא איש התשובה.

תודה.  לומר  "להודות":  המילה  של  מהמשמעות  לו  בא  יהודה  של  שמו 
ֶדה ֶאת ה'", אמרה לאה בהולדתו ונתנה לו את שמו. אך "להודות"  ַעם או… "ַהּפַ
בצורה  זה  לעניין  כלל  בדרך  משתמשת  התורה  באשמה.  להודות  גם  הוא 
"התוודה", שממנה נגזרה גם המילה "וידוי" שהיא, על פי הרמב"ם, אחד 
מעתה  נוסף  כמו  יהודה  של  לשמו  התשובה.  בתהליך  החיוניים  החלקים 

ִמְשֵנה־משמעות: יהודה הוא האיש שהודה בחטאו. 

"מקום  רבי אבהו  הידועה של  להבין מחדש את המימרה  נוכל  זאת  לאור 
שבעלי תשובה עומדין – צדיקים גמורים אינם עומדין" )ברכות לד ע"ב(, כלומר 
בעלי תשובה נמצאים במדרגה גבוהה אפילו מזו של צדיקים גמורים. פסוק 
ב, ָאַמר ה'"  רו… ק ְוַלּקָ ם ָלָרחו… לו… ם ׁשָ לו… הסמך של ר' אבהו במדרש הזה הוא "ׁשָ
)ישעיה נז, יט(. הנביא ישעיהו מקדים בפסוק זה את הרחוק לקרוב, כלומר זה 

שהיה רחוק מה' קודם לזה שהיה קרוב אליו. 

נראה שההוכחה האמתית למימרת רבי אבהו היא יהודה. יהודה הוא בעל 
תשובה, הראשון בתורה. יוסף, לעומת זאת, ידוע בכינוי "יוסף הצדיק". יוסף 
הצדיק היה משנה למלך מצרים, אך יהודה בעל התשובה נעשה אביהם של 
מלכי ישראל. במקום שיהודה בעל התשובה עומד היום, אפילו יוסף הצדיק 
הגמור אינו עומד. אכן, יהיה אדם גדול ככל שיהיה במידותיו ובסגולותיו, 
עדיין גדול ממנו יהיה האדם המסוגל לצמיחה ולשינוי. זה כוחה של תשובה. 

וראשיתה של התשובה – ביהודה.

פרשת ויגש 

 רוצים שבנכם
יגיע לישיבה קטנה?

אצלנו ישיבה קטנה 
מתחילה בכיתה ז'

 רוצים שבנכם
יגיע לישיבה קטנה?

אצלנו ישיבה קטנה 
מתחילה בכיתה ז'

 אנו שמחים להודיע כי החלה ההרשמה
לישיבה קטנה חדשה בירושלים, שש-שנתית.

הישיבה הקטנה תמשיך את דרכו של תתמ"ד מאור התורה, שנפתח על 
ידי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל ובהכוונתו של הרב דוד חי הכהן.

הישיבה תיפתח בשנה"ל הקרובה, תשע"ח, כמוסד צומח, שש-שנתי: החל 
משתי כיתות ז' בשנה הקרובה, ויצמח בשתי כיתות נוספות בכל שנה.

כיתות ז' – ח' מכינה לישיבה קטנה, החל מכיתה ט' ישיבה קטנה 
אקסטרנית )ללא פנימיה(, עם מבחני בגרות כחלק מתוכנית הלימודים.

 מפגש היכרות יתקיים
 ביום ראשון י"ז טבת תשע"ז )15.1.17 למניינם( בשעה 20:45

 בתתמ"ד מאור התורה ע"ש הרב מימון רחוב בן ציון 7, קרית משה, ירושלים
במעמד הרה"ג דוד חי הכהן, רבנים ואישי ציבור

לפרטים נוספים: מלאכי בעדני 052-6617713

ישיבה קטנה - שש שנתית "מאור התורה"
מיסודו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל



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

10 גליונות של קרוב אליך

לאנשים שקרובים אליך
להעניק בקלות

חודש ראשון חינם!
ללא התחייבות

הצטרפו למאות שכבר נרשמו!
qarov.org/menuim באתר

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



הרב שבתי סלבטיצקי שליח חב"ד באנטוורפן

 ניצול שואה שהגיע לבית הוריי אמר לי משפט שלא הבנתי בזמנו, אך 
עם כל יום שעובר אני מבין יותר <<< הקדוש ברוך הוא רצה להסביר, 

אבל משה רבנו סירב להקשיב לסודות הגדולים ביותר <<< אם אני יודע 
שאני לא יכול לדעת, אני מתחיל לדעת באמת

לכל אחד בעולם הזה יש אתגרים. כולם מתמודדים עם קצת בעיות פרנסה, 
ילדים. בדרך כלל, אלה בעיות קטנות שהאמונה שיש בנו  וחינוך  בריאות 
מספיק חזקה כדי  להתמודד אתן. אנחנו אמנם לא מבינים למה זה קורה לנו 
אבל ממשיכים הלאה. עומדים בניסיון למרות האתגר. כלומר המצב מאתגר 

אבל בזכות האמונה לא נופלים ונשברים.

יותר מזה, אנחנו מאמינים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם 
לטובה!  למשל, אישה לקראת לידה יודעת שהיא עומדת לעבור כאב וצער, 
אבל היא גם יודעת שעומד לצאת מזה טוב, כשבסוף התהליך היא תפגוש 
את התינוק שלה! אדם הולך לניתוח, ואף שהוא קצת חושש ואינו יודע מה 
יהיה, הוא מאמין שהניתוח יעבור בשלום ובסופו של דבר מצבו יהיה טוב 
יותר מאשר לפניו. לכן אפילו אם יש לנו צרות גדולות ולא תמיד מבינים 

למה, האמונה שלי מספיק חזקה להמשיך הלאה. 

אבל כשאדם נפגש עם מאורעות לא נורמליים, קטסטרופות מחרידות שאי 
אפשר לדמיין חס ושלום, כמו פיגוע מחריד או כמו השואה, כבר אי אפשר 
להמשיך הלאה בסדר היום. אין גם הסבר המניח את הדעת איזו ברכה תצא 
מכזה דבר. מקבלים מכה כל כך גדולה שקשה להבין איך זה מגיע מהקב"ה. 

יכול לעצום את העיניים ולהמשיך הלאה מול  אדם אינו 
הקדוש ברוך הוא. הוא חייב לעצור. וכאן נשאלת השאלה 
למה ה' לא עשה שנבין את הצרות האלה, שנבין מה הטוב 
שיוצר מזה, הרי כשנבין נוכל להתמודד עם זה ואז אנשים לא יפלו, זה 

היה חוסך המון בעיות והיה נותן התחזקות גדולה? 

יום אחד ראה משה  יתרו,  ניתן ללמוד ממשה רבנו. כשהוא רעה את צאן 
סנה בוער באש, "והסנה איננו אּוּכל". משה התקרב וביקש להבין "מדוע לא 
יבער הסנה". "וירא ה' כי סר לראות" – המדרש אומר שמשה היה סר וזעף, 
כלומר ממורמר. בעומק הדברים, הוא ראה את כל הגזירות הנוראות שהיו 
ושיהיו על עם ישראל, כמה צרות, כמה כאב. משה קיבל חלישות הדעת, 

הוא היה בצער גדול וכאב לו מאוד. למה יבואו כל הצרות האלה?  

ענה לו הקדוש ברוך הוא: "אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום 
אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא". כשאתה רואה אש, כלומר צרות 
גדולות, דע לך – לכאן צריך להתקרב בחרדת קודש, לחלוץ את הנעליים. 
אלה דברים שמעל השכל וההבנה שלך, "אדמת קודש", דבר נבדל ובלתי 
מושג. משה בתגובה מסתיר את פניו "כי ירא מהביט אל האלוקים". הגמרא 
מביאה דעה אחת של רבי שמואל בר נחמני: בשכר "ויסתר משה פניו" הוא 
זכה להארת קלסטר הפנים,  ובשכר "מהביט"  זכה ל"ותמונת ה' יביט" מה 
המעלה בכך שמשה הסתיר את פניו? ואם לא צריכים להביט אז למה בסוף 

"ותמונת ה' יביט"? 

ובכלל, מה העניין שמשה הסתיר את פניו, מה ה' רצה להראות לו ואת זה 
משה לא רצה לראות? 

המדרש אומר, שאלמלא הסתיר משה את פניו, ה' היה מגלה למשה באותו 
רגע מה שלמעלה ומה שלמטה, מה שהיה ומה שעתיד להיות! 

אז מה ראה משה ומה לא רצה לראות עד שוויתר על גילוי הסודות הגדולים 
ביותר "מה שלמעלה ומה שלמטה"? 

ה' רצה להרים את משה מעל השמים ומעל הארץ ולאפשר למשה לראות 

 השאלה
היאהתשובה

לרגל עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי

 א
ק

חל



את הטוב וחסד, לראות את כל הצרות של עם ישראל בצורה אחרת. בצורה 
שהקב"ה רואה אותן.

ה' ראה שמידת הדין, הצרות וצער הגלות, כואבים למשה, 
משה  אבל  רואה.  לא  שהוא  מה  את  לו  לגלות  רצה  ולכן 
הסתיר את פניו,  הוא לא רצה לראות את הגילוי הגדול 

הזה שלמעלה מהעולם. 
משה היה מאמין וידע שאי אפשר להבין את האלוקים. מצד אחד הוא לא 
שאל שאלות  על הקב"ה כי הבין שאין שאלות על הקב"ה, כי הרי כתוב 
"כי לא מחשבותי מחשבותיכם" ו"לית מחשבה תפיסא כלל" והכוונה היא 
למעלה  הוא  כי  בה'  לתפוס  מסוגל  לא  השכל,  עולם  מחשבה,  שהמושג 
מהשכל. הכלל הראשון הוא שאפשר להבין בשכל רק דבר שכלי, ואפילו 
אותו, אם השכל שמנסים להבין חריף יותר מהשכל שלי, אי אפשר להבין. 
בלי  הוא  וה'  השכל.  מן  שלמעלה  דבר  להבין  שאין  וכמה  כמה  אחת  על 
זה כמו שאדם לא מסוגל להבין למה  ובלי סוף, למעלה מן השכל.  גבול 
ויטמין A טוב לעיניים וויטמין C טוב למערכת החיסון. אין למה, ככה זה. 
נברא לא מבין בורא. כשילד לא מבין התנהגות של אבא שלו הוא לא צועק 
אתה לא אבא שלי,  הוא ממשיך להיות הבן של האבא למרות שלא מבין 
זה לא אומר שאין אלוקים. אלברט  אותו כשאדם לא מבין את אלוקים 
איינשטיין אמר פעם: "ככל שאני לומד יותר על הבריאה, 

אני מבין כמה אני לא מבין".  
אבל למשה כאבו הצרות שעם ישראל עוברים, הוא שואל את הקב"ה "למה 
הרעות לעם הזה" הוא סר וזעף וכואב לו הוא אמנם מבין שאין שאלה אבל 
זה כואב לו "מדוע לא יבער הסנה", בא הקדוש ברוך הוא ואומר: אני רואה 
שזה כואב לך אז בוא ואגלה לך הכל – את מה שלמעלה ומה שלמטה, מה 
להרים את משה מעל השמיים  מוכן  היה  הוא  להיות.  ומה שעתיד  שהיה 

והארץ, להביא אותו לדרגת הבנה של מה שאי אפשר להבין.

אך משה לא רוצה, הוא מסתיר פניו. "ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל 
האלקים" תארו לכם שה' בא ומציע לנו הסבר לשאלות הכי קשות - למה 

שואה, למה אינקוויזיציה. לא היינו רוצים לשמוע? 

רוצה  לא  משה  למה  נפלא.  באופן  זאת  מבאר  מלובביץ'  הרבי 
להבין? מפני שמשה הוא מנהיגם של ישראל. הוא אוהב 
אותם, קשור אליהם, מצטער בצערם. ה' הציע לו לשמוע 
אך הוא לא מעוניין. כי אם הוא יבין מדוע יש צער, הוא 
יוכל  יוכל להרגיש את צערם וכאבם של ישראל; לא  לא 
עוד להתפלל עליהם, לבכות אתם, להניח יד על כתפו של 
לו.  טוב  יבין שזה  כעת  כי  ולהשתתף בצערו,  יהודי אחר 
משה אומר: אני רוצה להישאר מאוחד עם ישראל, בלי המחיצה שמראה 
לי את הדברים מלמעלה. לכן הוא הסתיר פניו מן האלוקים – ממידת הדין. 
 – יביט"  ה'  ל"ותמונת  זכה  הדין,  מידת  את  להבין  רצה  שלא  זה,  ובשכר 
את  לראות  ממצרים,  אותנו  להוציא  הרחמים.  מידת  ה',  שם  את  לראות 
הגאולה, את קריעת ים סוף, את המשכן. בזכות זה שלא ניתק עצמו מעם 

ישראל, זכה לראות בגאולתם. 

"אתה יודע רזי עולם" – סתרי תורה גם אנחנו מבינים, אבל את רזי העולם, 
כלומר כיצד העולם מתנהל, רק ה' יודע.

כשהייתי נער, הגיע יום אחד לבקר אותנו קרוב משפחה 
מה  כל  את  לספר  התחיל  הוא  ואז  ושתינו,  אכלנו  שלנו. 
שעבר עליו בחיים. הוא היה ניצול שואה. היה במחנות השמדה, 
שקל בסוף שלושים ושישה קילוגרם, איבד את כל המשפחה... אני הייתי 
אז בחור צעיר, ישבתי בצד, וזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי את אמא 
ואבא שלי בוכים. שמעתי על השואה, אבל גם לי זו הייתה פעם ראשונה 
ששמעתי עדות מכלי ראשון. שאלתי אותו אם אוכל לשאול אותו שאלה 
אישית, ואחרי שהוא הסכים שאלתי: "בזמן השואה, האם האמנת 
שנשאר  משפט  לי  אמר  הוא  לא?"  או  הוא  ברוך  בקדוש 
אתי הרבה זמן. הוא ענה: "רק יהודי שעבר את השואה יכול להבין מה 
זו אמונה". לא הבנתי, ולא העזתי לשאול עוד. אך מאז, כל יום שעובר אני 

מבין יותר את העומק של מה שהוא אמר.

באכזריות  שנרצחו  יהודים  מיליון  על  מציאות של שישה  שומע  כשאדם 
בלתי רגילה, על מיליון וחצי ילדים שנעלמו פתאום מעם ישראל – הוא לא 

יכול להמשיך הלאה. 

כשיש לך צרות קטנות, האמונה שלך מספיק חזקה כדי להתגבר עליהם ואתה 
גם מאמין שהכל לטובה. גם השכל שלך יכול להבין שאת הבורא אי אפשר 

להבין אבל כנראה יש פה משהו לטובה. השכל לא התבטל מהישות שלו. 
איחרתי למטוס, אבל השכל יכול לדמיין שיש פה משהו חיובי – אולי אראה 
דבר שחשוב לי לראות, אולי אפגוש מישהו חשוב או אמנע מלפגוש עם 
מישהו שעדיף שלא אפגוש. השכל לא מתבטל לגמרי, הוא עוד 
אתך. אתה לא מבין אבל אתה מבין שאפשר להבין. אבל יש 
מקרים קשים או קטסטרופה שקשה לאמונה לעמוד בפניהם והשכל אומר: 
כאן לא שייך שיהיה הסבר, לא שייך שיצא מזה טוב. פה מתחילה האמונה 
האמיתית, מכיוון שכל זמן שאני מקבל את הקדוש ברוך הוא 
לא  גם כשאני  בחושים, בשכל,  בראש,  לי  כשזה מסתדר 
מבין לגמרי, אז בעצם אני לא מאמין בה' אלא בשכל שלי 
איך שהוא מבין את ה'. אני לוקח את הקדוש ברוך הוא ומכניס אותו 
לקופסה שלי, למציאות שלי, להגבלות ולחושים שלי. אני רוצה להגביל את 
הקב"ה לפי הראש שלי אז אני לא קולט את הקב"ה כמו שהוא, אלא לפי 
הצמצום שלי ולא קיים הקב"ה כזה. כי ברגע שאני אומר "הקב"ה" זה כבר 
מציאות שמעל להבנה ולמציאות שלי כי הוא בורא ואני נברא וכדי להאמין 
בו.  ולהאמין  עצמי  של  מההגבלות  להשתחרר  צריך  אני  שהוא,  כמות  בו 
אמונה בה' זה מצב בו השכל יוצא מכלל שימוש כי אין אפשרות שאבין 

את זה.

וזה מה קרוב המשפחה שלי ניסה לומר כך: לפני השואה האמנתי בקדוש 
לגמרי אחר מהיחס שלי  יחס  היה  זה  אבל  למדתי.  הוא, התפללתי,  ברוך 
אליו עכשיו. כשעמדתי בשואה מול המחסום הזה, הבנתי שהקדוש ברוך 
הוא הוא לא דבר שאני יכול לדמיין בשכל שלי ולהסביר לעצמי מה הוא. 
פתאום הבנתי שהוא משהו לגמרי אחר. הוא לא מתאים את עצמו למושגים 
שלי, למחשבות שלי, לרגשות שלי. ואז, רק אז, התחלתי להאמין בקדוש 
ברוך הוא. זה מה שאותו יהודי הסביר לי – רק יהודי שעבר את השואה יכול 
להאמין, כי רק אז אתה מגיע למצב בו אתה מתרומם ומפסיק להסתכל עליו 
דרך העיניים והתפיסה שלך. הקדוש ברוך הוא הוא קודם כל קדוש - נבדל, 

מרומם, מתנשא. אתה לא יכול ולא מסוגל לתרץ אותו... 

  

מסופר על אדם שטיפס על הר והחליק על אבן, הוא נפל וברגע האחרון 
נתפס בעץ. הוא נותר תלוי בין שמיים וארץ והרגיש שכוחותיו עוזבים אותו. 
הוא אמר לקדוש ברוך הוא "ריבונו של עולם, תעזור לי!", ואז הוא שמע 
בת קול מן השמיים שאמרה לו: "אני ה' ואני בא לעזור לך: עזוב את הענף". 
לרגע השתרר שקט ואז הוא חושב לעצמו  – מה זאת אומרת לעזוב, אני 
אפול! ואז הוא צעק חזרה לשמיים – "אולי יש שם עוד הקדוש ברוך הוא 

אחר"?

יש אנשים שמדברים על השואה בכעס. פעם מישהו נכנס אל 
הרבי מלובביץ' ואמר לרבי איך יתכן שיקרה דבר נורא כזה כמו השואה ואז 
סיים בכעס: אם דבר כזה קרה, אני לא מאמין יותר בה'! ענה לו הרבי: אם 
האמת היית מאמין שהעולם הוא מקרי, ג'ונגל ללא צדק, לא היית כועס כך, 
העובדה שאתה כועס וזה מטריד אותך מוכיחה שאתה מאמין שיש בעולם 
צדק ומשפט ולכן אתה כועס כשלא מסתדר לך. בתוך הכעס וההתנגדות 
שלך יש אמונה. ההפך מאמונה זו אדישות, אם לאדם יש כעס, סימן שמשהו 

בוער בתוכו. 

כפירה מצביעה על כך שאני מקבל את זה שאני קשור לקדוש ברוך הוא, אבל 
מוכן לקבל את זה רק עד גבול מסוים. כשזה לא מסתדר לפי תפיסתי, לפי 
האגו שלי, זה מעורר בי כפירה. בתנאים אלו ואלו אני כבר לא רוצה להיות 
וננתח את הכפירה בסכין מנתחים,  בקשר עם ה'. אבל אם נתבונן מקרוב 
עצמה. בתוך  את  לבטא  יכלה  שלא  אמונה  הוא  הכפירה  ששורש  נראה 
תוכי אני רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא גם כשזה 
לא מסתדר לי, גם כשזה חורג מגבולות ההבנה שלי, אבל 
קשה לי לממש את זה. כל מה שחסר פה הוא בורג קטן שיראה לי 
הגדולים  הכופרים  לכן  תתהפך.  התמונה  כל  ואז  ככה,  לחיות  אפשר  איך 
הם אלה שהפכו למאמינים הגדולים. מכיון שמקור הכעס של הכפירה הוא 
שבתוך תוכך אתה מאמין! על אברהם אבינו כתוב שהוא עבד לעבודה זרה 
לפני שהכיר את בוראו. מה הפך אותו למאמין כזה גדול? דווקא זה שהוא 
עבד קודם עבודה זרה! דווקא זה שאברהם חיפש את אלוקים והבין שיש 
משמעות לעולם, מציאות של אין סוף שמסדר ומדריך את העולם, גילתה 
את זה. אלה שלא הגיעו לאמונה הם אלה שלא שאלו את 

השאלות הקשות.



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת גן

פגשתי בחורה ממש נחמדה, טובה 
ואיכותית, אבל היא לא נאה בעיניי. ללכת על 

זה בכל זאת?
זו: האחד, שאמרו רבותינו  שני צדדים מנוגדים לשאלה 
ש"אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, שמא יראה 
בה דבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר 'ואהבת לרעך 

כמוך'". מכאן שצריך שתהיה האישה נאה בעיני בעלה.

בנוגע  עשתונות  ואיבוד  שיעבוד  היום  יש  זאת,  עם  יחד 
בין  נערך מחקר  היופי בדמות האדם. פעם  למשקלו של 
כל  של  היופי  רמת  את  להעריך  שהתבקשו  סטודנטים, 
ראשונה  היכרות  גם  שהיווה  הראשון,  בשיעור  חבריהם 
ביניהם. הדברים נשמרו בכספת, והם חזרו על כך לאחר 
נמצא  השאלונים  בין  בהשוואה  השנה.  ובסוף  שנה  חצי 
פער משמעותי ביניהם, ללמדך שתפיסת היופי היא זמנית 

ותלוית הקשר הרבה יותר ממה שאנו נוטים לחשוב.

אדם צריך להרגיל את עצמו להסתכל על היופי הפנימי, 
ומתוך כך לראות אותו משתקף גם ביופי החיצוני. ואחרי 
הכל, אמרו רבותינו שאם יש דחיה בגלל המראה, מצוות 
"ואהבת לרעך כמוך" מכוונת אותנו שלא להינשא במצב 

כזה.

איך יודעים איזו דעה נחשבת 
בתוך שבעים הפנים של התורה ואיזו 

לא? איפה עובר הגבול?
מעטות  לא  ופעמים  מאוד,  עמוקה  שאלה  זו 
שהן  בתורה  פנים  על  לומר  במחלוקת.  נתונה 
אינן תורה – יש בכך חילול הקודש, ובדרך כלל 
על  לומר  שני,  מצד  חכמים.  תלמידי  ביזוי  גם 
דעות שאינן חלק מהתורה שהן כשרות, הרי זה 

לערבב מינות ואפיקורסות בתוך אמונתנו.

כך  יותר,  גדולה  ששאלה  ככל  כלל,  בדרך 
צריכים לעסוק בפתרונה.  יותר  גדולים  אנשים 
בחוץ',  ו'מי  בפנים'  'מי  הקובעת  זו,  שאלה 
את  שמבינים  הדורות  לגדולי  דווקא  נתונה 
עמקי התורה ויכולים לסמן אלו פירושים יוצאי 
את  חצו  ואלו  מהתורה  חלק  עדיין  הם  דופן 

הגבול ונמצאים מחוצה לה.

במקום להתייסר בניסיון לקבוע כללים בעניין, 
על כל אחד לפנות לרבו, ובעיקר לאחד מגדולי 
הדור שהוא הולך על פי הדרכתו, כדי להכריע 

בשאלה קשה ומורכבת מעין זו.

 כיצד אדע 
שה' אוהב אותי?

לדבר  מצפים  אנו  כאילו  עתיד,  בלשון  הוא  'אדע' 
ישראל  אבל  נדע.  ידו  ועל  חיינו  בהמשך  שיתרחש 
אותם,  אוהב  הוא  ברוך  שהקדוש  ומעולם  מאז  יודעים 
אמר  אתכם  "אהבתי  בפירוש:  הפסוק  שאומר  כמו 
בתורה  ספור  אין  רבות  פעמים  חוזרים  והדברים  ה'". 

ובנביאים, במאמרי חז"ל, בראשונים ובאחרונים.

חז"ל ממשילים את ישראל לבת מלך שאביה אינו יכול 
רק  לא  נכון  הדבר  אותה.  אהבתו  מרוב  ממנה  להיפרד 
צדקות  של  בהתנהגות  המעלה  לשלמות  זוכה  כשהיא 
הקדוש  חוטאים  כשישראל  אפילו  אלא  דבקות,  ושל 
ברוך הוא אוהב אותם, כמו שאומר הנביא "שובו בנים 
שובבים", שגם בהיותם שובבים הם עדיין בנים אהובים. 

שהקדוש  מאמינים  בני  מאמינים  שאנו  מפני  דווקא 
ברוך הוא אוהב אותנו בלא תנאי – דווקא מפני כך אנו 
מפני  מהעבירות,  ולהתרחק  בתשובה  לחזור  משתדלים 
אוהב  מצדו  הוא  יתברך.  ממנו  אותנו  מרחיקות  שהן 
אותנו, אבל מצדנו "עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין 
מפני   – משובתם"  "ארפא  סוף  כל  וסוף  אלוקיכם".  ה' 

שאתם בנים אהובים.

 מרפאה ראשית גבעת שאול 02-9919109

בס"ד

התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים 
בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

בס"ד

דכאון אחרי לידה
וזיהום בדרכי העיכול

אחת הבעיות הנפוצות בקרב הנשים, הוא דכאון אחרי לידה למרות שישנן 
בעיות נוספות עם מערכת העיכול ומערכות נוספות.

איך זה נגרם?
חוסר איזון הורמנאלי במוח ובגוף, בעיקר מהסיבה שהעובר דורש סביבה 

סטרילית לחלוטין, והוא לוקח לעצמו הרבה מאוד חומרים חיוניים ולמעשה 
"מרוקן" את אימו מהם, כגון: אומגה 3, ויטמינים ומינרלים, חומרים אנרגטיים 

שקשורים לכליות, שומנים, חלבונים ועוד...
במרכז לבריאות טבעית, אנחנו יודעים לתת מענה של אבחון וטיפול 

רגשי ותזונתי, ברמה הגבוהה ביותר.

מטופלת שלנו ברכה.כ (27)
חודש שלישי סיפרה:

סבלתי מכאבי בטן, והרופא אמר שאי 
אפשר לעשות כלום בזמן ההריון. 

הגעתי ליאיר דרך המודעה בעיתון. 
הוא נתן לי 2 תוספי מזון טבעים 

וממש פלא, תוך יומיים כל הכאבים 
נעלמו. ממש לא האמנתי אבל 

התוצאות העידו בעד עצמן.

מטופלת נוספת מיכל (30):
הרגשתי רע עם עצמי אחרי הלידה, 

יאיר נתן לי אומגה 3 ייחודית 
שנשמרת בקירור מזמן הייצור

 (מה שלא היה ניתן להשיג בחנויות)
ו-2 תוספים נוספים, וממש תוך כמה 
שעות הרגשתי שיפור במצב הרוח, 

לאחר שבועיים חזרתי לתפקוד כאילו 
לא ילדתי כלל - מה שלא היה לי 

בלידות הקודמות.
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