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זעקה גדולה
הרב יעקב נתן אנשין

משפיע בחסידות ברסלב

אפשר לחגוג בפורים את הניצחון 
הבירה,  משושן  הפרסי  המן  על 
הניצחון  את  גם  לחגוג  אך אפשר 
על המן המודרני משנת 2017, זה 
לחלוחית  מכל  הלב  את  שמייבש 
לנו  וגורם  ושמחה,  כיסופים  של 
ירא  ולא  ויגע  "עייף  להרגיש 

אלקים".

שעשו  מה  בדיוק  לעשות  עלינו  יקרה,  שזה  וכדי 
זעקה  לזעוק  הזה:  בזמן  ההם  בימים  אבותינו 

גדולה ומרה!

של  צעקותיו  בזכות  רק  התרחש  פורים  של  הנס 
מרדכי הצדיק, אשר יצא ברחוב העיר, ונתן לכולם 
ועדכונים  בפוליטיקה  להתעסק  שבמקום  להבין 
לנתב  עליהם  לפסיכולוגים,  לפנות  או  מהשטח, 
את כל המרירות שבלבם לכיוון התפילה, ולזעוק 

זעקה גדולה ומרה.

וכאז כן עתה: הצדיק מעורר אותנו להפוך את כל 
המרירות הגשמית והרוחנית, למילים של תפילה 
לא  אם  שגם  אותנו  משכנע  כשהוא  והתבודדות, 
נקראנו לבוא אל המלך זה שלושים יום, לא נימנע 

מלהקיש על דלתי רחמים.

צדיק,  לאותו  נענים  ישראל,  נשמות  ואנחנו, 
ואומרים: "ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת! 
כי אני יודע בעצמי שעל פי דת של תורה בוודאי 
כפי  לפניו,  להתפלל  המלך  לפני  לבוא  ראוי  איני 
מה שאני יודע חטאותיי ועוונותיי, אך אף על פי 
כן אבוא לפניו שלא כדת. וכאשר 'אבדתי' על ידי 
מעשי הרעים, 'אבדתי', ויעשה ה' יתברך עמי מה 
שירצה; אני תמיד אייחל ואצעק לה' יתברך, אולי 

ירחם" )ליקוטי הלכות(.

ואת הזעקה הגדולה והמרה הזו – גם אם אין לנו 
את האפשרות לשאוג אותה בקולי קולות ברחוב 
העיר או ביערות, אנו יכולים לזעוק אותה בלחש 

תחת השמיכה.

יחס  יש  זו,  אישית  וזעקה  לתפילה  נשכח:  ובל 
בברסלב:  מפרשים  שהיו  וכפי  למעלה.  מועדף 
"ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים" – מלכו של 
ההתבודדות  הנסתרת,  התפילה  את  אוהב  עולם 

האישית, יותר מכל התפילות.

אורה זו תורה
הרב יעקב קטן

משפיע ישיבת 'תומכי תמימים' אלעד

לעומת שאר החגים, בפורים יש לנו 
בעיה.

בפסח או בסוכות, אם לא הספקת 
להרגיש  הראשון  בלילה  כבר 
להשלים  תוכל  החג,  את  ולחיות 
זאת,  לעומת  הבאים.  בימים  זאת 
סדר היום של פורים כל כך עמוס 
ושוב  בלילה,  המגילה  קריאת   - היום  במצוות 
המנות,  משלוחי  חלוקת  בבוקר,  המגילה  קריאת 
על  לדבר  ושלא  פורים,  וסעודת  לאביונים  מתנות 
היום...  במצוות  ישראל  עם  את  לזכות  שיוצא  מי 
קצרות  כך  כל  הן  האלה  השעות  וארבע  עשרים 
שאתה מוצא את עצמך מהר מאוד במוצאי פורים.

אז איך לא מפספסים?

הפתרון הוא להתחיל ללמוד על פנימיות ומשמעות 
מאמר  לפחות  לקחת  מראש.  שבועות  כמה  החג 
חסידות מרכזי אחד על פורים, וללמוד אותו כמה 
כמובן  החג.  את  'לחיות'  שתתחיל  עד  פעמים 
בסעודת  שלמדת.  מה  את  לעצמך  תשמור  שלא 
פורים תוכל לשתף את המשפחה והחברים בעומק 
הדברים שהבנת בלימוד הרגוע בימים שלפני החג, 
וכמובן בתוספת הפלפל והרוטב השמורים לסעודת 

פורים... 

הסבר  דורש  המדרשים  כל  עם  המגילה  סיפור 
הוא  ברוך  הקדוש  זה   - "אחשורוש  לדוגמה:  רב, 
עם  מסתדר  זה  איך   - שלו"  וראשית  שאחרית 
מן  "המן  מכירים?!;  שאנחנו  הרשע  אחשוורוש 
התורה מניין? 'המן העץ... אכלת'"; מרדכי היהודי 
הרמוז בקטורת - מירא דכיא; או להבין את העובדה 
ימים לפני שנכנסה  שאסתר המלכה צמה שלושה 
אל המלך, למרות שהדבר אמור להוריד מיופייה. 
השאלות והמדרשים האלה הם החלק הפנימי של 
ומבארת  מאירה  החסידות  שתורת  זכינו  המגילה. 
את הדברים במענה אחיד על כל התהליך של גילוי 

האור האלוקי המיוחד לפורים.

ספרי  ואת  המפרשים  כל  את  לראות  מספיק 
הראשונים והאחרונים על המגילה, כדי להבין שיש 
פה עולם שלם שלא ניתן ללמוד בעצם יום הפורים. 

הלימוד חייב להיות עכשיו!

צומו עלי
הרב עמיחי גורדין

ר"מ בישיבת 'הר עציון'

לצום. פשוט לצום. הרוצה להגיע 
לעבור  חייב  הפורים  לחג  מוכן 
קודם בתענית אסתר. תענית אסתר 
הפורים.  מחג  מהותי  חלק  היא 
בלי אסתר המלכה איך נגיע לימי 

הפורים?

הפורים  משתה  את  מבדיל  מה 
ממשתאות הפאבים? מה מבדיל שיכור של פורים 
בית מרזח? מה מבדיל את המשתה  משיכור של 
הגזרה  נגזרה  שבו  אחשוורוש  של  הראשון 

מהמשתה שבו התהפכה הגזרה?

מסירות נפש. מסירות נפש היא המוציאה ממעמקי 
אחד  בכל  הצפון  הפנימי  הטוב  את  היין  אדי 
לתשועה  הפך  אחשוורוש  של  המשתה  מאיתנו. 
גדולה רק בעזרת מסירות הנפש של אסתר המלכה. 
היין הצליח להוציא את הטוב שבאחשוורוש רק 
של  הנפש  למסירות  נחשף  שאחשוורוש  אחרי 
מרדכי ואסתר. כדי להוציא את הטוב מאיתנו צריך 
הערכים  למען  נפש  מסירות  בנו  ולצרוב  להקדים 
שלנו. בלי מסירות הנפש של תענית אסתר, משתה 

הפורים יהיה משתה סובאי יין סתמי.

"הדר קיבלוה בימי אחשורוש". בשבועות קיבלנו 
התורה  את  קיבלנו  בפורים  בכפייה,  התורה  את 
עם  פנימית  הזדהות  של  שיא  הוא  פורים  מרצון. 
תורתנו הקדושה. שיא השיאים של קבלת התורה. 
אבל פורים לא מספיק, בדרך לקבלת התורה של 
לעצור במתן התורה של שבועות.  חייבים  פורים 
יצא  שבועות  של  והמחויבות  המסירות  מתוך 

מצינורות הנפש הפנימיים הטוב הגנוז.

ועוד מילה אישית על תענית אסתר הפרטית שלי. 
ליכטנשטיין  הרב  מו"ר  נוהג  שהיה  רבות  שנים 
אסתר  תענית  של  המנחה  בשעת  לעמוד  זצ"ל 
החרש  "אם   – מחדש  שנה  כל  אותנו  ולהזהיר 
תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים 
בנו  מתרה  היה  בשנה  שנה  מידי  אחר".  ממקום 
אחד  כל  התורה,  לעולם  אחריות  לנו  יש   – הרב 
את  להגדיל  כדי  כוחו  בכל  לפעול  צריך  מאיתנו 
אור התורה בעולם. האחריות מוטלת על הכתפיים 

שלנו. עלינו למסור על כך את הנפש.

מהמקום הזה בדיוק אני משתדל להיכנס לפורים. 
'והריקותי לכם ברכה עד בלי די'.

איך מתכוננים 
לפורים?

שאלה:

w w w. a m a n a . c o . i l
ז  1-800-260-240   כ ר מ

ע ד י מ
אמנה

35דק’20דק’10דק’50דק’
באר 
שבע

קרית 
ארבע

גוש
עציון

ירושלים

שכונת ‘מצפה הנחל’
◆ ישוב תורני ◆ מיקום נגיש למגוון אפשרויות תעסוקה 

◆ לימוד תורה לילדי הישוב עם בחורי הישיבה ◆ סניף בני עקיבא נפרד 
 ◆ קהילה כיפית ותוססת ◆ אוירה יחודית ומרוממת 

◆ נוף אנושי מהמם ◆ נוף מדברי אלוקי

בית דו משפחתי 113 מ”ר  
רק 805,000 ₪

צמוד למדד תשומות הבניה 11/16 *ההדמיה להמחשה בלבד

לפרטים: מאיר  052-8990278
מצפה
מעלה חברהנחל

ישוב קהילתי תורנייישוב קהילתי דתי

ישוב קהילתי תורני
מעלה חבר מתחברים לרוח

א. מעלה חבר - תפור עליכם | ב. ברוכים הבאים| ג. מוזמנים לנסות בשמחה

א. הראל טל, אהרון רזאל, שולי רנד 
)ורוחמה בן יוסף לאשתי והבנות(
ב. מוסיקה ישראלית ישנה וטובה

ג. שם גלגלצ יש להם אחלה של עורכים שם 

המוסיקה שמתנגנת לך בסלון היא:

תבדוק אם זה מתאים לך
)תשובות במהופך(

בתי
אמנה

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 052-566-5599   

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

 ג׳ ניסן - ז׳ ניסן
מאות כבר חוו את המסע המופלא 

שיחבר אותך אל הכוחות הטמונים בך
*הפעם המסע מתאים גם למורים 

שיוצאים לחופשת פסח

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 052-566-5599

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 052-566-5599   

שבת הגדול בצפת 
סופ"ש של מסע הנשימה בישראל!

[] י׳ ניסן - י״ב ניסן

בעקבות נסיעתו של רבי נחמן לארץ ישראל
בשילוב סדנת נשימה לביעור החמץ שבתוכנו 

והכנה רוחנית לקראת ליל הסדר

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 052-566-5599
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אנחנו בחודש אדר, והחיפוש שלי החודש הוא אחר השמחה. אני מחפש 
במחשב את הדברים שכתבתי בטור הזה בשנה שעברה. מחפש את השמחה 
של הטור ההוא. כתבתי כאן על הסכמי שמחה ביני לבין עצמי, עשר סיבות 

ובמהלך  זה  על  חתמתי  שמח.  להיות  למה 
עדיין  אני  זאת  ובכל  השתדלתי,  מאוד  השנה 
לשמוח  רוצה  אני  שלי.  השמחה  את  מחפש 

מאדר לכל הזמן.

שהיא  ההתבודדות  על  המפורסמת  בהוראה 
רבי  מפרט  הכל,  מן  וגדולה  עליונה  מעלה 
מה'  לבקש  צריך  ואיך  לדבר  צריך  איך  נחמן 
ואת  לשיר,  לבכות,  להתרגש,  התקרבות, 
היום  "ושאר  הזו:  השורה  מסיימת  ההוראה 
יהיה בשמחה". זהו. מלבד שעה של לב נשבר 
אנחנו אמורים להיות בשמחה כל שאר היממה.

להיות שמח  איך אפשר  נכון:  יותר  או  למה? 
השבוע  נגמר?  שלא  מירוץ  בתוך  היום  כל 
הקדשתי חצי יום לחיפוש השמחה שלי. איפה 

המינון? מה הסוד?

שאלה ראשונה: צבי, איפה אתה רוצה להיות 
נקי  במקום  בשקט,  רחוק.  תשובה:  עכשיו? 
מרעשים, מוגן, מבודד. התשובה הישירה של 

הילד הפנימי הבהירה לי שקודם כל אני צריך להיות בשלום עם כל חלקי 
נפשי. התשובה הביאה אותי לנסוע די מהר עם מחצלת ופק"ל קפה, וכבר 

אני מתקפל למדבר יהודה.

שעה מירושלים והתפאורה יותר משמחת. הנה אתה לבד צבי, מה עכשיו? 

שלא  נוף  לארץ,  שמיים  בין  ההעתקים,  ממצוק  המלח,  ים  על  מתבונן 
השתנה אלפי שנים. הכל לא זז כאן. סבלנות אין קץ. שקט. שקט ועוד שקט 
מבהירים שפשוט טוב לי כאן. אני לא רוצה להיות במקום אחר, לא להסתכל 
על הטלפון או לחפש איזה בדווי שיעבור. אני 

שמח במקום שלי.

תגיד, צבי, אתה שמח במקום שלך היום, עובד 
ה', חמישה ילדים, תורה ומצוות?

זה.  את  משנה  הייתי  לא  הכל...  אחרי  בגדול, 
אני במקום שלי. יש לי טענות, אבל זהו מקומי. 
אני לא חוזר בי. בטוח? כן. אין שמחה כהתרת 
הספקות, עכשיו אני מרגיש את זה. אחרי שחרור 
זעקות ושריקות לאוויר לוודא שאני ממש לבד, 
הוא  סטרילי.  המדבר  תזוזה.  ואין  תגובה  אין 
יתברך.  ה'  עם  כשמדברים  הרגש  את  מחדד 
ילדים  אצל  כמו  להתערבב  יכולים  ובכי  צחוק 
קטנים שמחליפים את תנועת הלחיים במהירות. 
ה' כאן, או יותר נכון נוכחותו מורגשת חזק יותר 

מבכל מקום אחר.

ה' יתברך, עזור לי להיות שמח. עזור לי למצוא 
שמחה  את  לראות  דרך  או  משמחים  דברים 
של  עניין  שזה  מרגיש  ממש  אני  החבויה... 

התבוננות ולא עניין של טיול למדבר. זה עוזר אבל זה לא העניין.

תגיד, צבי, איך אתה מרגיש עכשיו כשאתה במדבר בזמן שכולם בפקקים? 
בסדר?  לא  מרגיש  יום?  לחצי  מהמציאות  בריחה  עם  מרגיש  אתה  איך 
זה  כאן,  להיות  רוצה  אני  לאמיתה.  באמת  כזו  תחושה  יש  באינסטינקט 
זה ואפילו... שמח לי. אני  המקום שבו אני בוחר להיות וטוב לי עם 

שמח עם מי שאני.

שאלה נוספת: תגיד, צבי, אם לא היית רוצה להיות בשום מקום אחר 
אז אולי היית רוצה להיות מישהו אחר? אולי איזה קאובוי אוסטרלי 
העולם  של  המציאות  בכל  לא.  טראמפ?...  של  יועץ  סיני?  איכר  או 
המתפורר, אני רוצה להיות מי שאני יהודי, ישראלי. עבד ה'. בטוח? 
עם כל הבלאגן, העולם, התקשורת, ימין ושמאל? כן, זה שלי, אני בוחר 

כאן. אין שמחה כהתרת הספקות.

אני מחפש עוד שאלות בכיוון וזה מגביר לי את השמחה. בין לבין אני 
ויחשוב שאני  כאן  יעבור  סיכוי שמישהו  אין  לבד במדבר.  ורוקד  קם 
משוגע. אין ספק. אני יותר שמח משנכנסתי לכאן. טיפות גשם עטופות 
של  האלו  בימים  ירקרק  המדבר  משמיים.  עליי  נוחתות  אבק  במעט 
החורף והגשם הנדיר נשאר על הקרקע ולא מחלחל. המדבר לא נותן 
לשום טיפה ללכת לאיבוד, הכל זורם לנחלים. גם אני לא רוצה לאבד 
על  מעיד  גם  אך  יפה  מאוד  זה  במדבר  גשם  לשמוח.  הזדמנות  שום 

שיטפון שבדרך. זה הזמן לארוז. לחזור חזרה.

בין האור  ים המלח,  והנה מעל  ומילה אחרונה לשמיים.  מבט אחרון 
לנגד  צבעים  של  מסיבה  בענן.  מרהיבה  קשת  מופיעה  השחור,  לענן 

עיניי.

הקדוש ברוך הוא מראה לי איזו פלסמה אמיתית המקום הזה. לא צריך 
וה' ביחד. גם במדבר אני לא לבד.  זה אני  זה ברית.  יותר מזה. קשת 
זה ממש משמח. הקשת היפה הזו הבהירה לי שני יסודות של שמחה 
שאותם אני אורז איתי: אני בוחר להיות איפה שאני ומקבל את מקומי, 
ה'.  עם  ברית  יהודי שנמצא בקשר  אני שמח שאני  אותי;  וזה משמח 
עשינו ברית אז וכל יום אני מתחזק את הברית הזו לפי ספר ההוראות 
שלו, ואני ממש מתכוון לראות את זה כך... מילה זו מילה. יש לנו קשר, 
זה הכי בסיסי שיש. אלו אמנם שני דברים צנועים אך בסיסיים ויומיים. 

רבנו אומר שכל ההתחלות הן מפורים.

אני חוטף עוד מבט לקשת שמעל ים המלח, המדבר מתחיל להזרים את 
זהו, לא שכחתי כלום.  הטיפות לנחלים ולמפלים. בטח גם הוא שמח. 
אהה, המחצלת. כן זה מה שיהיה מתחתיי מעכשיו - מחצלת השמחה. אין 
שמחה כהתרת הספקות במקומי בחיים, והברית היא כבר סיבה לשמוח.

פשר  מה  שאל  במקרה  שפגשתי  חבר  מוזר.  חיוך  עם  הביתה  חזרתי 
החיוך? עניתי תשובה כללית. רבנו אמר שכל ההתחלות הן מפורים, 
אז אני מתחיל לשמוח, בתקווה מעכשיו עד לפורים הבא. תבדקו את 

המחצלת שלכם ויאללה שמחה.

תבדקו את המחצלת שלכם

צבי יחזקאליאישית

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

לוקחים אחריות
עוברים להרצליה

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

עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

כמו כן דרושים:
אברכים לבית המדרש

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

משפחות דוברות צרפתית

bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד

מלגה גבוהה למתאימים!
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הרב יונתן זקס

הארכיטקטורה של הקדושה
מעתה ועד סוף ספר שמות תתאר התורה בפרטנות דקדקנית ובאריכות מרובה 
את בניית המשכן, בית עבודת־ה' המשותף הראשון של עם ישראל. כל חלק 
במבנה, קרשים ויריעות ואדנים, וכל כלי וכלי המיועד להינתן בתוכו, זוכה 

להנחיות מפורטות לגבי צורתו, ממדיו ואופן עשייתו.

לא  הוא  הרי  המשכן?  של  גודלו  היה  מה  לדעת  צריכים  אנו  בעצם  מדוע 
התקיים לנצח. הוא הוקם כמשכן עראי לשנות הנדודים, עד שייבנה מקדש 
קבע גדול ומפואר הרבה יותר. מדוע אם כן חשוב להנציח בתורה את ממדיו 

של מבנה נייד וצנוע זה?

מידות  יש  ה'  למשכן  כי  הקביעה  עצם  האם  השאלה:  את  עוד  לחדד  אם 
מוגדרות אינה עלולה להטעותנו? הרי הא־ל טרנסצנדנטי ואין מרחב שיכיל 
ב ֱא־לִֹהים ַעל  ֵיֵשׁ י ַהֻאְמָנם  אותו. כמאמר שלמה המלך בחנוכת המקדש: "ִכּ
ִניִתי"  ר ָבּ ִית ַהֶזּה ֲאֶשׁ י ַהַבּ לּוָך, ַאף ִכּ ַמִים לֹא ְיַכְלְכּ ׁ ֵמי ַהָשּ ַמִים ּוְשׁ ׁ ה ַהָשּ ָהָאֶרץ? ִהֵנּ
ְסִאי ְוָהָאֶרץ  ַמִים ּכִ ָ )מלכים א' ח, כז(. וכמאמר הנביא ישעיהו מפי הגבורה: "ַהּשׁ

ְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי?" )סו, א(. ר ּתִ ֲהדֹם ַרְגָלי. ֵאי ֶזה ַבִית ֲאׁשֶ

שום חלל פיזי, גדול ככל שיהיה, איננו מספיק, אם כן; ובאותה מידה, שום 
חלל פיזי אינו קטן מדי. כמאמרם המופלא של חז"ל:

בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה "עשה לי משכן" התחיל מתמיה 
ואומר, "כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים והוא אומר 
עשה לי משכן?" ... אמר הקדוש ברוך הוא, "לא כשם שאתה סבור כך 
אני סבור. אלא עשרים קרש בצפון ועשרים בדרום ושמונה במערב, ולא 

עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה" )שמות רבה לד, א(.

יהיה  בין אם  או אחר? הרי  זה  בגודל  יהיה  כן, שהמשכן  מדוע חשוב, אם 
קטן אמה על אמה ובין אם יהיה עצום כפירמידה, הוא משכן סמלי בלבד 

לשכינה השורה בכל מקום שבני אדם מסוגלים לפתוח את לבם לאלוקים. 
במפתיע, ובעקיפין, נתקלתי בתשובה לפני כמה שנים. נסעתי לאוניברסיטת 
קיימברידג' כדי להשתתף בשיחה פומבית על דת ומדע. בתום המושב ניגש 
אליי אדם מן הקהל, איש שקט וצנוע, ואמר לי, "כתבתי ספר שאולי יעניין 

אותך. אשלח לך אותו". לא ידעתי אז מי האיש.

וכותרת  מספרים",  שישה  "רק  הייתה  כותרתו  הגיע.  הספר  שבוע  כעבור 
המשנה – "כוחות העומק המעצבים את היקום". בתדהמה גיליתי כי בן שיחי 
מלפני שבוע, מחבר הספר, הוא סר )וכיום הברון( מרטין ריס, האסטרונום 
המלכותי, לימים נשיא החברה המלכותית, הגוף המדעי הוותיק והמפורסם 
בפרס  זכה  הוא   2011 בשנת  בקיימברידג'.  טריניטי  קולג'  וראש  בעולם, 

טמפלטון. דיברתי, הסתבר לי באיחור, עם המדען הדגול ביותר בבריטניה.

הספר היה שובה־לב. הוא הסביר כי את היקום כולו מעצבים שישה קבועים 
באחד  ואפילו  שהוא,  מכפי  מעט  שונה  מהם  אחד  היה  שלּו  מתמטיים 
חלקי מיליון, לא היה יקום – או לכל הפחות לא היו חיים. אילו היה ְקבוע 
הגרביטציה, למשל, שונה שמץ שוני מערכו הידוע, היקום היה מתרחב או 
קורס באופן שלא היה מאפשר היווצרות כוכבים וכוכבי לכת. אילו הייתה 
היעילות הגרעינית נמוכה בקורטוב, היקום היה מורכב ממימן בלבד, והחיים 
ההתפתחויות  במעט,  ולו  גבוהה  היא  הייתה  ואילו  בו;  מופיעים  היו  לא 
שחיים  מכדי  מהירות  היו  ודעיכתם  כוכבים  היווצרות  של  האסטרונומיות 
יספיקו להתפתח. ההסתברות לכך שכל הקבועים יקבלו דווקא את הערכים 

הנוחים שקיבלו היא כמעט אפסית.

אל  לבנו  תשומת  את  הפנו  ז"ל,  ליבוביץ'  נחמה  ובייחוד  התורה,  מפרשי 
לבין  המשכן  בניית  בתיאור  התורה  את  המשמשים  המונחים  בין  הדמיון 
אלה שהיא נוקטת בבריאת העולם. המשכן היה, לאור זאת, מיקרו־קוסמוס, 
אין  תזכורת סמלית לעולם שאלוקים ברא. השראת השכינה במשכן, 
פירושה שאלוקים נמצא בו בלבד ולא במקומות אחרים. המשכן היה 
העולם  אל  הלב,  את תשומת  ומושך  אדם המשקף,  ידי  מבנה מעשה 
מעשה ידי אלוקים. המשכן הוא במרחב מה שהשבת היא בזמן: מזכרת 

לבריאה.

לנו  מתברר  והנה,   – מוגדרים  מתמטיים  גדלים  על  מושתת  המשכן 
היום, גם העולם. המדענים רק מתחילים לגלות את הדייקנות הזו, ועוד 
גילויים רבים נכונים לדורנו ולדורות שאחרינו. אנחנו עומדים על סף 
יָך  ַמֲעׂשֶ ַרּבּו  "ָמה  המילים  עומק  בהבנת  גודל שלמים  סדרי  זינוק של 
יָת" )תהלים קד, כד(. המילה "חכמה" כאן – כמו גם  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ ה', ּכֻ
בהופעותיה הרבות בפרשיות המשכן – עניינה מלאכת מחשבת דייקנית 

)ראו ב'מורה נבוכים', ג, נד(.

רוחב  אורך,  מידות מדויקות של  בתורה מפורטות  נוסף  במקום אחד 
וגובה: בעניין תיבת נוח. הטעם דומה לטעם הפירוט הדייקני במשכן. 
האלוקי  הסדר  את  אלוקים,  ידי  מעשה  העולם  את  סימלה  נוח  תיבת 
שבני האדם השחיתו. אלוקים עומד להרוס את העולם הזה, ולהשאיר 
רק את נוח, את התיבה ואת מה שבתוכה – שריד וסמל לסדר שהיה, 

שעל מכונו יבנה אלוקים סדר חדש.

הדיוק חשוב. הסדר חשוב. שיבושן של אותיות בודדות בלבד מתוך 3.1 
מיליארדי האותיות שבגנום האנושי עלול לגרום לכשלים תורשתיים 
מרחיקי לכת. "אפקט הפרפר" המפורסם, שעל פיו רפרוף כנפי פרפר 
בפינה אחת בעולם עשוי לגרום לצונאמי באזור מרוחק אלפי מילין, 
את  כבירות.  תוצאות  להיות  יכולות  קטנים  למעשים  כי  אותנו  מלמד 

המסר הזה נועד המשכן להעביר.

אלוקים יצר סדר בעולם הטבע. עלינו מוטל ליצור סדר בעולם האנושי. 
שאנחנו  ובמה  אומרים  שאנחנו  במה  לדקדק  מאתנו  נדרש  כך  לשם 
שלמשכן  כפי  מדויקת,  כוריאוגרפיה  יש  והרוח  המוסר  לחיי  עושים. 
יש ארכיטקטורה מדויקת. להיות אדם טוב, קל וחומר אדם קדוש, אין 
פירושו לעשות את מה שמשיאה אותנו הרוח. עלינו להכפיף את עצמנו 
לרצון העליון שברא את העולם. חוק, מבנה, דיוק: מן הדברים האלה 
היקום עשוי, ובלעדיהם הוא יחדל מהיות. כדי לאותת לנו שהדבר נכון 
ופירטה את מידותיהם  גם באשר להתנהגות האנושית, טרחה התורה 

המדויקות של המשכן ושל תיבת נוח.

פרשת תרומה 

אהבה 
עצמית
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18:30 // מיכי יוספי - "והנפוך הוא" 
קבלה עצמית כמפתח לשמחה ואהבה

19:45 // ברל'ה )שלום( קרומבי
בית הספר לאהבה עצמית 

21:00 // עידית שליו, שיטת ימימה
שמחה ואהבה בתורתה של ימימה ז"ל 
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היכל שלמה // קינג ג'ורג' 58 ירושלים

השתתפות: 60 ש"ח
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אותו ה כשגירשו   18 בן  היה  טל  ראל 
מהבית בנווה דקלים.

כמי שגדל בחולות הרכים של הגוש, 
בחבל  חייו  מרבית  את  והעביר 
עמו  נושא  הוא  המיוחד,  הארץ 
היום.  עד  הכאבים  את  גם  כמו  הזיכרונות,  את 
התחושות והלבטים באמונה, הם שמרכיבים את 
פס הקול של היצירה המוזיקלית שלו שמושפעת 
מאותו פינוי אך גם מתאונה שכמעט וקיפדה את 

חייו.

ישיבת  ראש   - טל  שמואל  הרב  של  בנו  הראל, 
ביד  וכיום  דאז,  דקלים  בנווה  החיים'  'תורת 
בנימין – מספר על עצמו שחבל הצלה משמעותי 

לאחר  קצר  זמן  שנישא  העובדה  היה  בשבילו 
הגירוש.

מיד  ולהתחתן  הגירוש  לפני  להתארס  "זכיתי 
אותי  שבנו  הדברים  אחד  שזה  לי  ברור  אחריו. 
יציב". מאז, במהלך השנים, ישב  והחזיקו אותי 
טל ולמד בבית המדרש של ישיבת 'תורת החיים' 
תוך שעסק במקביל גם בחינוך. הוא שימש כר"מ 
בישיבה קטנה, לימד בתלמוד תורה ילדים, אלא 

ששיגעון אישי למוזיקה לא הרפה ממנו.

חומרים  עם  מופיעה  שלנו  החתונות  "להקת 
מכל  אך  מלא.  שלנו  היומן  ה'  וברוך  מוכרים 
ולהלחין  לכתוב  היא  הגדולה  אהבתי  הדברים, 
"הזיקה  מספר.  הוא  מקוריים"  חומרים  לבד 

צעיר.  מאוד  בגיל  אצלי  התחילה  למוזיקה 
כשהייתי בן חמש ניגנתי על חלילית ובהמשך על 
אורגן וגיטרה. אני זוכר את עצמי כבר בגיל שבע 
של  ניגון  שפתיי  ועל  הספר  מבית  הביתה  חוזר 
מילים יפות שמצאתי במקורות וניסיתי להלחין. 
החזקים  הדברים  אחד  הייתה  בכלל  המוזיקה 
בבית. ניגון מפגיש את המקום הכי עמוק שלך עם 

ה' יתברך".

מה גרם לך 'לצאת לאור' ולהצהיר שאתה מוזיקאי 
כמקצוע?

מתחבט  עצמי  את  מצאתי  שנים  שלוש  "לפני 
למוזיקה  להתמסר  האם  הזאת.  בשאלה  בדיוק 
רק  להמשיך  או  הסוף',  'עד  הדבר  את  ולעשות 
ארוכה  תקופה  משני.  כעיסוק  מהצד  'לחלטר' 
קשה  לי  היה  באמת.  אני  מה  עצמי  את  שאלתי 

להגדיר את עצמי כמוזיקאי".

למה? חששת מענייני פרנסה?
בדיחה  יש  לצדו.  סיכון  עם  בזה מהלך  יש  "גם. 
מוזיקאי  בין  ההבדל  מה  מוזיקאים:  על  ידועה 

למגש פיצה? שמגש פיצה מאכיל משפחה...

הוא מחייך. "אבל לא רק בגלל פרנסה. להגדיר 
אמירה.  זאת  'מוזיקאי',  שאני  ולסביבה  לעצמי 
מאוד מפחיד להיכשל בזה. כי כשזה הופך להיות 
העיסוק המרכזי שלך, אז אתה חייב להיות בו הכי 
טוב. המחשבה 'אני גם מוזיקאי' אבל יש לי עוגן 

מהצד, הרגיעה אותי לאורך השנים".

אבל בכל זאת הלכת על זה.
החלטתי  אחד  יום  רבות,  התלבטויות  "אחרי 
צ'אנס,  לתת  החלטתי  הקופה'.  כל  על  'ללכת 
היה  זה  הסוף.  עד  שם  להיות  אחת  פעם  לנסות 
מעין אמירה לה': אני הולך אתך. אני לא מפחד. 
אני בודק, מנסה. אם באמת זו השליחות שלי וזה 
העניין שלי בחיים, אני רוצה להיות שליח נאמן 
שלך וללכת עליו בכל הכוח. אם לא תרצה, ולא 
כן.  גם  זה  עם  אני אהיה שלם  זה התפקיד שלי, 
זה בא אחרי הרבה התבשלות ותפילה - תן לי ה' 

ללכת עם הלב עד הסוף. תנהיג אותי באמת".

לפני  'נפשי בשאלתי'  הקודם  אלבומו  צאת  מאז 
חדשים  חומרים  על  עובד  הוא  וחצי,  כשנה 
ובנוסף מעביר טל התוועדויות לנוער, באולפנות 

ובישיבות תיכוניות.

ניצב  באחד השירים שלך אתה שר: "אני העבד 
מנגד" – מאיפה שיר כזה נולד?

"אצלנו בבית יש זמירון של שבת מתוק מדבש, 
עם הרבה שירים ופיוטים. מצאתי את עצמי פותח 
כשאני  לשיר,  שיר  ובין  שבת,  אחרי  שבת  אותו 
של  המיוחדות  המילים  את  רואה  אני  מדפדף, 
השיר הזה. אני רואה לנגד עיניי שיר עם מילים 
ניצב  העבד  "אני  ועוצמתיות:  נוגעות  כך  כל 
ההלך,  אני  עיניי.  מאור  האלוקים  ואתה  מנגד 
אתה המלך, האר לי את הדרך לפניי". שיר מלא 
בחיפוש. שיר של זעקה גדולה למצוא את הדרך. 
שבת  כל  וככה,  אליו.  התחברתי  מאוד  מאוד 
אל  יותר  מתחבר  עצמי  את  מוצא  אני  שעוברת, 
שתתאים  מנגינה  לו  להלחין  ומשתוקק  השיר, 
באמת למילים המיוחדות שלו. ועם הזמן, ברוך 
פידבקים  הזה  השיר  על  מקבל  אני  הגיע.  זה  ה' 
מדהימים. הוא מאוד נוגע ללב. רק למפרע, אחרי 
שהלחנתי אותו, נודע לי שמי שחיבר את המילים 
שלו היה עוזי חיטמן ז"ל, שהיה דמות מדהימה 
החיים,  לעוצמות  מאוד  שמחובר  אדם  בעיניי. 

ומקורב גם לא מעט ליהדות".

נס רפואי
לחמישה,  ואב  ותשע  עשרים  בן  כשהוא  היום, 
ביותר  היצירתיות  שהתקופות  להגיד  יודע  הוא 

שלו, הן תקופות לאחר ניסיונות וקשיים שונים.

"דוד המלך אומר: 'עת צרה היא ליעקב, וממנה - 

אני 
העבד
כבר בכיתה ב' הוא 
זמזם לעצמו לחנים, 
אך שנים ארוכות עברו 
לפני שהסכים לומר 
לעצמו ולסביבה שהוא 
מוזיקאי < הגירוש 
הנורא מגוש קטיף 
וטראומה אישית של 
התחשמלות חמורה רק 
הוסיפו למוזיקה שלו
ענבל וייס
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ייוושע', דווקא מתוך הצרה מגיעה הישועה. גם כשמקבלים צביטה מאבא, 
אם מתבוננים היטב, רואים שהוא עדיין פה, והכל נעשה מתוך אהבה עצומה. 
אני חושב שהתקופות בהן עוברים עליי דברים מטלטלים, הן תקופות בהן 
מצטבר לי חומר רב. גם ניגונים וגם מילים, כיוון ששם אני נחשף ונפגש עם 
העומק שלי, יש לי פניות להרגיש את רגשותיי, להתחבר לעצמי. כך יצאו 

דברים חזקים מאוד".

הגירוש מהבית היה קרקע פוריה ליצירה?
"בהחלט. תקופת הגירוש היתה טראומתית מאוד עבורי, כמו עבור כולנו. 
ברחתי מהמקום הזה, לא רציתי להיפגש עם אנשים שהיו עסוקים בכאב. 
למעשה, באותה תקופה, לא כל כך רציתי להתמודד עם התחושות. העיכול 
מבחינתי קרה אחרי כמה שנים. עד היום, מדי פעם כששואלים אותי איפה 
יד  פתאום,  מה  'אה   - מתקן  ומיד  דקלים'  'נווה  עונה  בטעות  אני  גר,  אני 

בנימין'...".

לאיזה שיר אתה מחובר במיוחד?
קשה לבחור אחד כי כולם מגיעים ממקום פנימי, אבל אחד השירים שאני 
יותר מחובר אליו הוא "רחמיך רבים ה'". הוא נולד בעקבות טראומה גדולה 
תוך  ובאיזשהו שלב,  חבר,  חופה של  הנחיתי  שנים  לפני שלוש  שעברתי. 
כדי החופה, התחשמלתי בעוצמה מחרידה. המיקרופון שהיה בידי, נצמד 
לי ללב, ואני התמוטטתי. עד היום, לא לגמרי ברור מה בדיוק קרה שם. ככל 
הנראה, זה היה כתוצאה מיין שנשפך על כבל חשוף, והוליך את החשמל 

לחופה שהייתה עשויה ממתכת".

את סיפור ההתחשמלות הזה מספר טל מפי השמועה ועל סמך הוידאו של 
החתונה שתיעד את הכל, כיוון שהוא עצמו לא 
זוכר דבר מהקורות אותו בימים שקדמו לחתונה 

ובימים שלאחריה.

"במשך שש דקות הייתי ללא דופק וללא הכרה. 
באיזשהו  חצי שעה.  עליי  עבד  מד"א  צוות של 
שלב, כשראו שאני לא מגיב לפעולות ההחייאה, 
התעורר דיון בין הפאראמדיקים. אחד מהם טען 
שכבר אין ברירה וצריך לוותר; בחסדי שמיים, 
יתר הצוות לא התייאש, ובכך הצילו אותי כיוון 

שלאחר כמה דקות נוספות חזר לי הדופק".

תחזיות  עם  החולים  לבית  מונשם  הגיע  טל 
חמצן  ללא  דקות  שש  קשות.  מאוד  רפואיות 
שלב  באותו  הדעות.  לכל  קשה  מכה  הן  למוח 
להתעורר  יצליח  אם  לחזות  הרופאים  התקשו 

ובאיזה מצב.

"אשתי היתה בדרך אליי לבית החולים עם ידיעה 
כל  בלב.  רבים  ועם פחדים  על מצבי  מעורפלת 
ואחד  תהילים  וקראה  התפללה  היא  הדרך 
הפסוקים שתפס אותה היה "רחמיך רבים ה'..." 
שחיברתי  שלי  ישן  לחן  בתהילים.  קי"ט  מפרק 
ועלה  צף  כן,  לפני  ספורות  שנים  הללו  למילים 
לה, והיא אמרה את הפסוק הזה פעם אחר פעם 

אחר פעם".

סוף הסיפור הוא טוב. לאחר יומיים טל התעורר 

כשמבחינת  ושלם,  בריא  החולים  מבית  יצא  ימים  שישה  תוך  ה'  וברוך 
הרופאים זה היה נס רפואי לא נתפס. "הפסוק הזה הפך לשיר שהוא סוג של 
'המנון' מבחינתי. גם שיר תפילה ובקשה אך גם שיר הודיה - עד כמה רחום 

וחנון הוא ה' יתברך".

נשמע כמו חתיכת טראומה. אתה הולך עם זה עד היום?
"אני נשאל לא מעט כיצד האירוע הזה השפיע על חיי. האמת היא שבניגוד 
להרבה פעמים בהן אדם עובר טראומה והוא חלק ממשי מהעניין, כאן אני 
כלל לא הייתי חלק מהסיפור. נמחק לי לגמרי הזיכרון סביב ההתחשמלות 
עצמה והימים בבית החולים לאחריה. האירוע הזה הוא במובן מסוים לא 
חלק ממני. לקח לי הרבה זמן לקלוט מהסביבה מה קרה לי. דרך סיפורים של 
חברים, ובאמצעות הצפייה בסרט של ההתחשמלות התחזקתי מאוד. קלטתי 
שהקדוש ברוך הוא החזיר לי את החיים במתנה. אני חושב לא מעט על מה 
ברוך  הקדוש  ומה  קריטיות  שעות  באותן  מעלה  של  דין  בבית  שם  שקרה 
הוא החליט באותם ימים. הנקודה המשמעותית שקיבלתי מהאירוע הזה היא 
'לחיות את החיים' וללכת עד הסוף עם השליחות שלי. זה מאוד חזק אצלי".

המשפחה שותפה ליצירה שלך?
"הילדים שלי אמנם יחסית קטנים, אבל ברוך ה' הם מאוד מוזיקליים. הם 
שרים איתי, ומבחינתי הם שותפים מלאים ביצירה. הם מתחילים לנגן בכל 
מיני כלים, תוף, אורגנית, ועוד. הבן שלי גם שר איתי באלבום )יחד עם עוד 
ויש הדים מאוד חיוביים על  'תעיתי כשה אובד',  שני אחיינים( את השיר 
השיר הזה. במיוחד ילדים משוגעים עליו. אני מצפה ומייחל לזכות לגעת 
כולנו  את  יזכה  ה'  ישראל,  בני  עמך  של  המיוחדים  בלבבות  שיותר  כמה 

לפתיחת הלב לעבודתו".

ההרשמה בפייסבוק / באתר המדרשה / במייל
50 ₪ בהרשמה מראש  •  60 ₪ בערב האירוע  •  20 ₪ לשיעור בודד

הנחה לבנות שרות, סטודנטיות, בוגרות, קבוצות וגמלאיות

בקרי לימוד
•

תכנית הוראה 
•

תכנית בנות שירות
•

תכנית ערב
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סיון רהב מאיר  19:00
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הרב מישאל רובין  20:15
"אורה זו תורה"  

הרב ברוך סליי  21:15
"אני והסוד שלי"  

יום ראשון

להגיע מוכנה

בקרי 
לימוד לפורים

יום שני • ח' אדר
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הסעות מירושלים וחזרה בהרשמה מראש

עם מדרשת אוריה

ההגיע מוכנההגיע מוכנה הגיע מוכנלהגיע מוכנל
עם מדרשת אוריה

לפורים
גבעת שמואלעם מדרשת אוריה



אנו מצווים להרבות  בו  בימי חודש אדר,  נמצאים  אנו  ברשות הרב, 
בשמחה. כיצד בכלל ניתן לצוות על האדם לשמוח? ועוד יותר מזה 

קשה בעיניי: איך מלחמה עקובה מדם מצמיחה שמחה?

שהכל  לזכור,  רבים. אבל צריך  שמטרידות  טובות  שאלות   אלה 
הקמים  נגד  הכרחית  מגן  למלחמת  לצאת  שנאלצנו  אחרי  התרחש 
לא  אז,  וגם  אחד.  ביום  ונשים  טף  זקן  ועד  מנער  לכלותינו,  עלינו 
הורשינו לשמוח לאיד או לתת פורקן ליצרי הנקמה, וקל וחומר שלא 
לפגוע במי שאסור לפגוע בו. ה'משך חכמה' מעמיד אותנו על נקודת 
ההבדל בין ישראל לעמים – הם יעשו יום ניצחון ביום המפלה של 
אויביהם, ואילו אנו עושים את יום השמחה ביום "נוח מאויביהם". 
אין לנו עניין בניצחון כשלעצמו, אלא במנוחה מן האויבים, ברצון 
להסיר מעלינו את הצר והמשטין הקם להרגנו. ולכן בפורים לא קבעו 
אלא  בשונאיהם,  ביום שהרגו  או  המן  תליית  ביום  דווקא  היום  את 
בימים שנחו מאויביהם )ומעניין מאוד לראות שני נביאים בני אותה 
תקופה בערך המתנבאים באותה גישה – שכן גם השפת אמת כתב 

רעיון דומה(.

כמדומני ניתן למצוא הרבה רעיונות דומים אצל שני גדולים אלו.

ייתכן, בכל מקרה, כך גם האלשיך מסביר מדוע אסתר לא ביקשה כבר 
ביום הראשון להרוג את המן. הרי זו השאלה הקשה ביותר במגילה 
– מדוע היא משהה את הגילוי מי היא והבקשה לאחשוורוש, ואיננה 
מנצלת את הצהרת המלך "מה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש?", 
למה לחכות ולא להכות על הברזל בעודו חם? אלא, שביום הראשון 
היא חשה שיצר הנקמה גובר עליה ודעתה לא צלולה ונקייה מספיק. 
היא מבקשת להמתין יום נוסף כדי שתוכל לבדוק את עצמה, מתוך 
ממשתה  בחמתו  קם  אחשוורוש  קר.  רציונלי  ושיקול  הדעת  יישוב 

היין, אבל ישראל לא פועלים כך – אלא בשיקול דעת טהור וענייני.

השאלה איך עושים  אבל  ברור,  זה  ולכלות,  למגר  צריך  הרשע  את 
זאת. גם הביקורת של יעקב על ראובן ושמעון היא בעיקר על הדרך: 
"ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה". לא כך מתנהגים, לא בחמת 
זעם, לא בריתחא, לא מתוך אמוציות של "הכזונה יעשה את אחותנו", 

אלא מתוך שליטה עצמית.

ועדיין נשאלת השאלה: אכן צריך למגר את הרשע, אבל למה לשמוח? 
ועוד יותר, הרי צריך לשמוח "עד דלא ידע", לכאורה עד אבדן הדעת, 
והרב כעת מציב אתגר של שמחת מפלת הרשעים דווקא מתוך הדעת!

בביאורו לשולחן  הגר"א  נראה, אבל  כך  נכון, במבט ראשון באמת 
דלא  "עד   – זה  חז"ל  מאמר  את  לגמרי  חדשה  בדרך  מפרש  ערוך 
ידע" היינו עד ולא עד בכלל. זהו קו גבול מקסימלי, לא יותר מזה, 
ידיעה. יש עוד כמה מן  אסור לעבור אותו ולהגיע למצב של חוסר 
את  לאבד  אסור  מסתבר.  די  פירוש  וזהו  כך,  שמפרשים  האחרונים 
הראש לגמרי, להידמות לאחשוורוש וכל היושבים ראשונה במלכות 
כי היא העלתה את  זעם נפטרים מוושתי  שלפניו, שברגע של חמת 
חמתם, ואחר כך, כשוך היין, הם נזכרים מה עשו ומתחרטים על כך. 

זהו אחד המסרים העמוקים של המגילה – ראו להיכן יכולה לקחת את 
האדם שכרות חסרת רסן!

 ומהו פשר הציווי להיות שמח, להרבות בשמחה?

גם זה קשור לאותו מהלך – הציווי הוא לא רק על עצם השמחה, אלא 
על הכיוון של השמחה. לשמוח אנחנו נשמח בכל מקרה, מי לא שמח 
כאשר הוא ניצל בדרך נס ממוות לחיים? עם ישראל שמח מאוד על 
נסי הפורים. אבל השאלה היא איזו שמחה הוא שמח. ההדרכה של 
חז"ל שאדם חייב לשמוח משנכנס אדר, באה לרומם את השמחה אל 
המקום הנכון, להפוך אותה לשמחה שדורשת עבודה של התבוננות 

פנימית.

 ואיפה משתלבת פה שמחת הנקמה?

מי אמר שצריך לנקום בשמחה? חז"ל לימדו אותנו ש"גדולה נקמה 
שניתנה בין שני שמות", הנקמה היא אלוקית, ופעמים היא נמסרה 
בידינו, כמו שנקרא השבת בפרשת זכור, אבל גם אז מי אמר שצריך 
לא  רגשות  התפרצות  אינה  לנקום  החובה  בשמחה?  אותה  לעשות 
רק  פועל  שה'  כמו  וחלילה.  חס  דעת,  חסרת  השתוללות  מבוקרת, 
מתוך שיקול דעת, כך גם אנו רשאים לנקום רק כאשר טובת הצדק 
היתר  אין  דעת  כשאין  עצבינו.  על  שולטת  כשהדעת  עינינו,  לנגד 

לנקום, ולכן השתייה מותרת רק כל עוד דעתו של האדם שולטת בו.

וצדיק  מתוק  ישיבה,  בחור  של  בעצמי,  נכחתי  בו  אירוע,  זוכר   אני 
בדרך כלל, שמתוך שכרותו בפורים שלף אקדח טעון, דרך אותו וברך 
בשם ומלכות "על מחיית עמלק", בעיניים עצומות ובהתרגשות רבה, 
לפני  רגע  רק  היה שם  וחיפש את העמלקי שלדבריו  אותן  ואז פקח 

כן... רק בנס האירוע נגמר בלי חללים.

שכרות צריכה זהירות. זהירות רבה. לא לחינם ישנם בין הראשונים, 
כמו רבינו אפרים המפורסם, הסוברים שהסיפור בו מתוארת שחיטת 
רבי זירא על ידי רבה בא ללמדנו שאין לשתות בפורים, ושהשיטה 
רוב  אם  גם  זה.  סיפור  ידי  על  מההלכה  נדחתה  לשתות  המחייבת 
הפוסקים לא אימצו שיטה זו להלכה, כפי שמשמע מכך שהשולחן 
ערוך הביא את חובת הביסום בפורים, עדיין לא סרה חובת הזהירות 
מאיתנו למנוע חילול השם, פגיעה בזולת ובעצמנו, פגיעה בחובות 

ההלכתיות וכדומה. פורים הוא לא הפקר!

דבר נוסף לגבי אופי הנקמה: כידוע, כשמרדכי הורכב על הסוס על 
ידי המן, הוא לא התעסק עם עצמו, שמח בשמחתו הפרטית, אלא 
אויבי  שימחת  ולא  דליתני  כי  ה'  'ארוממך  לקב"ה,  לקלס  "התחיל 
לי'", ויש גם דעה שאמר אז קריאת שמע. הוא העמיק באמונתו בה' 
אחד בכל לבבו, באהבת ה', כל היצרים שלו היו רתומים לאהבת ה', 
הוא לא נתן ליצר הנקמה האישית שלו מקום אלא רק לרצון בכילוי 

הרשעה לפעום בתוכו.

שמחה מרוסנת - שמחה מרוממת!

 אורח

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

משוחח עם הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן

קרוב אליך
עד הבית

qarov.org הירשם עוד היום באתר
או שלח מסרון אל 052-4061065 

ותקבל הביתה בכל שבוע
10 גליונות של קרוב אליך

בעלות של 10 ש"ח לחודש בלבד
ללא התחייבות! חודש ראשון חינם 



 עישרתן? ערבתן?
פתחו שיעור לפני כניסת השבת!

בכמה זמן אפשר 
להקדים את הדלקת 

נרות השבת?

מיד לאחר ההדלקה
כבה הנר,

אני יכולה להדליק אותו שוב?

הילד שכח צעצוע
 על מגש הנרות, 

מותר לי להזיז אותו?
האם מותר לכבות את 
הגפרור בו הדלקתי 

את הנרות?

 מי ידליק את הנרות 
אם אינני בבית בשבת?

                     
מותר לי להתנות 

שאינני מקבלת את 
השבת בהדלקה זו?

שיעורים
בארץ ובעולם

סיום כל
השולחן ערוך

לימוד מרתק
פעם בשבוע 1-700-500-777www.tzurba.com

מכון ׳צורבא מרבנן׳ בראשות הרב בן ציון אלגאזי, מוביל בעשור 
את וחברותייך  גם  למעשה.  ההלכה  בלימוד  מהפכה  האחרון 
אחת  כל  תוכל  בו  שבועי,  חווייתי  למפגש  להצטרף  מוזמנות 
וחייה. מכן להעשיר את ידיעתה בהלכה ולהקרין על סביבתה 

לימוד הלכה למעשה זה בשבילכן

הצטרפי לאלפי לומדות צורבא 
בכל רחבי הארץ 



מחשבות 
 לקראת
זוגיות

יוצאים
לדרך!!!

פעם, לפני שנים רבות, חיה לה נסיכה. טוב, היא לא ממש הייתה נסיכה, אבל 
ככה אמא שלה קראה לה מאז שהיא נולדה – וככה היא גם הרגישה. הנסיכה 
הקטנה נולדה בתאריך מיוחד – ארבעה עשר באדר. וקראו לה הדס, על שם 

הדסה, היא אסתר.

כל  על  וחסד  חן  מלאת  אמיתית.  נסיכה  הייתה  היא  נולדה,  שהדס  מהיום 
רואיה, נעימה וטובת לב. היא לא הייתה יפה, מוכשרת או חכמה במיוחד... 
אבל מבפנים היא תמיד הרגישה מיוחדת מאוד. היא ידעה שהיא נסיכה, בתו 

של מלך, ושאור כמו שלה – אין לאף אחת בעולם. 

היום המרגש ביותר בשנה בשביל הדס היה כמובן – פורים. 

רבות  בנות  היו  כמוה  אסתר.  מלכת  ל...  הייתה מתחפשת  היא  שנה,  בכל 
שבחרו להתחפש למלכה הנערצת – אבל לא הייתה אחת דומה לה. כשהייתה 
לובשת את השמלה המלכותית, קולעת את שערותיה הארוכות ושמה כתר 
מלכות בראשה – הייתה הדס מאירה באור חדש. כשהייתה הולכת בגו זקוף 
ונושאת על ראשה בגאווה את הכתר של האישה האצילית שעל שמה היא 
נקראת – הייתה הדס מתמלאת בשמחה וחיים, ואור נפלא היה זורח מעיניה. 
 – והוד  אצילות  שמקרינה  בילדה  מתבונן  נעצר,  היה  אותה  שראה  מי  כל 

ומתמלא בעצמו בשמחה.

השנה שבה בגרה הדס והגיעה למצוות – הייתה גם השנה האחרונה שבה 
היא התחפשה למלכת אסתר. "זהו אמא, מעכשיו אני כבר גדולה, התחפושת 
הזו לא מתאימה לי יותר" הכריזה הדס כשפשטה את השמלה, מיד במוצאי 

חג הפורים.

הדס ידעה, שגם בלי השמלה המלכותית של המלכה אסתר – היא תמשיך 
להיות נסיכה.

וכך אכן היה. האצילות, החן והאור שקרן מעיניה של הדס – המשיכו ללוות 
אותה. היא ידעה שהיא מיוחדת, מלאת הוד, בתו של מלך.

מאז שהייתה קטנה, חלמה הדס על היום המיוחד הזה, היום שבו תהיה כלה. 
חלמה על הנסיך שלה, שיהיה כמוה – מיוחד, אצילי, בן של מלך עם עיניים 

מאירות.

והנה, עברו השנים – והדס בגרה והגיעה לגיל המיוחל. הגיל שבו היא סוף 
סוף תוכל לבחור לה את נסיך חלומותיה, ולבנות איתו את חייה.

וממש כמו בסיפור המגילה – עברו על פניה של הדס בחורים 
לא  היא  שלה  הנסיך  את  אבל  ]ומשונים[,  שונים  מבחורים 

מצאה.

שנים חלפו, שנה רודפת שנה... הדס כבר לא הרגישה נסיכה. 
האור המיוחד שהיה זורח מעיניה של הדס נחלש מאוד, כמעט כבה. 

האצילות והרוך נעלמו מפניה ועצב דק עטף אותן כעננה, גבה כאילו כפף, 
שערותיה כבר לא היו מלאות חיים.

הייאוש החל להתגנב לליבה... מביא איתו מחשבות ארסיות, קולות מבחוץ 
שבהתחלה הייתה מנסה להדוף, ועכשיו נכנסו אל תוכה פנימה. את בררנית. 
את לא מעניינת. את סתם. סתם אחת. למה שמישהו ירצה אותך. לעולם לא 

תתחתני. את לא שווה כלום. מה מיוחד בך? כמה קטנה את.

היו  הן  אבל  כוחה,  בכל  להבריח את המחשבות האלה  מנסה  הייתה  הדס 
תופסות אותה ברגעים של חולשה, של כאב, של חושך. והיו הרבה רגעים 

כאלה.

עסוקה,  תמיד   - כרגיל  עסקים  שידרה  היא  מבחוץ  בחייה.  המשיכה  הדס 
עובדת, לומדת. 

אבל מבפנים, המלכה אסתר שלה מתה. כשהיה מגיע חג פורים, הייתה הדס 
הייתה  ותמהה   – מעיניה  קורן  היה  האצילית, שאור  הקטנה,  בהדס  נזכרת 

בתוכה, איפה היא אותה הדס? האכן הייתה זו היא עצמה?

אז הייתה הדס כמו פרח אדום וזקוף עם ריח נפלא – והיום היא פרח קמל 
ואפור. מבפנים ומבחוץ היא מרגישה אפורה. יום רודף יום, ושום דבר לא 

משתנה.

חג הפורים מתקרב, והדס כבר יודעת שגם השנה, כמו בכל השנים האחרונות, 
היא תישאר שוב לבד בדירה. מה כבר יש לה לעשות בליל פורים? ללכת עוד 

פעם להרקדה?

הדס מתלבטת לאן ללכת לקריאת מגילה, ומחליטה בסוף על מניין ספרדי 
קטן בשכונה שלה. בלי רעשנים, קפצונים, ואנשים מוכרים.

הסיפור של המגילה ממשיך להדהד בה דקות ארוכות אחרי סיום הקריאה, 
את  לעקוף  מבקשת  צדדיות,  בדרכים  בוחרת  היא  הביתה.  חזרה  בדרכה 

המשפחות המחופשות והצוהלות.

ונכנסת ישר למיטה. אבל הפסוק "בלילה ההוא נדדה  היא מגיעה לדירה, 
שנת המלך" מתקיים בה במלואו. היא מתהפכת הלוך וחזור במיטה... ולא 

נרדמת.

"אלוקים" מתחננת הדס בליבה, "תן לי לישון. ואם לא לישון, אני מבקשת 
שתיתן לי משהו אחר. אל תיתן לי להתייסר עוד. בבקשה ה'".

באותה שנייה ממש, מופיעה במרכז החדר של הדס דמות גבוהה ודקת גו.

בבהלה  הדס  מגמגמת  "ססססבתא?"  במהירות.  במיטתה  מזדקפת  הדס 
למראה הדמות הגבוהה. סבתא שלה מתה לפני ארבע שנים.

היא  מאירות.  ופניה  שלה  סבתא  אומרת  אותך"  שמעתי  היקרה.  "נכדתי 
הייתה יפה מאוד, למרות הקמטים העמוקים שחרשו את פניה.

"שששמעת מה?" מגמגמת הדס.

"שמעתי שאת זקוקה לעזרה. מה קרה לך נכדתי? מה את מבקשת?"

"אני... אני מבקשת נסיך, סבתא. נסיך לבנות איתו בית. זה הכל". המילים 
נפלטות מפיה של הדס בלי שליטה.

"נסיך אני לא יכולה לתת לך" נאנחת סבתא בעצב.

"אז... את לא יכולה לעזור" הדס מתאכזבת.

"אבל אני יכולה להפוך אותך לנסיכה שוב" אומרת סבתא במאור פנים.

מרגישה  היא  רועד.  גופה  שכל  מרגישה  הדס  הכנה,  שום  בלי  רגע,  ובן 
שמשהו בבגדיה השתנה. השתנה מאוד אפילו. משהו מונח על ראשה. 

שערה  נסיכה.  עמדה  מולה  נעתקת.  ונשימתה  בחדר...  למראה  רצה  היא 
הארוך היה קלוע ברכות, ועל ראשה כתר זהב נדיר ביופיו. לבושה הייתה 
בשמלת משי לבנה ארוכה ועל השמלה עיטורי תחרה עדינים. הדס הייתה 

יפיפיה. היא הייתה כלה.

"מה זה סבתא?" הדס מסתובבת, אבל סבתא כבר לא הייתה בחדר. רק היא, 
לבושה בשמלת הכלה המדהימה וכתר לראשה.

בהחלטה של רגע, הדס יוצאת אל אוויר הלילה הקריר. היא יודעת שהיא 
משוגעת, הולכת בחוץ לבושה כמו כלה. כל אחד יכול לראות אותה ככה, 
לרחם על הרווקה המסכנה והמיואשת שהתחפשה לה לכלה. אבל להדס לא 

אכפת. היא הולכת לרקוד.

היא מגיעה להרקדה המרכזית לנשים, ההרקדה הגדולה ביותר בארץ. כשהיא 
נכנסת, היא מרגישה גל חום אדיר, וקולטת עשרות ראשים פונים לכיוונה. 
האולם כאילו נהיה שקט יותר, למרות המוזיקה שהמשיכה להלום באוזני 
הרוקדות. כשהיא עוברת היא שומעת התלחשויות, אבל לה לא אכפת. פה 

ושם היא קולטת בזווית העין פרצוף מוכר, אבל לא מפנה את המבט.

בלי  כלום,  לראות  בלי  לרקוד.  ומתחילה  בנחישות,  למעגל  נכנסת  והיא 
להסתכל מסביב. והיא רוקדת, ורוקדת, ועוצמת עיניים. צועקת את מילות 
לא  שם  ואין  לכאוב.  מתחילות  שכבר  הרגליים  את  מרגישה  ולא  השירים 
ושיראל  חודשיים  לפני  שהתחתנה  ונעמה  ילדים  שלושה  עם  שכבר  חגית 
רוקדים  הוא  ברוך  והקדוש  ישראל  ובנות  אותה  רק  שם  יש  המאורסת. 

במעגלים שלא נגמרים לעולם.

בצד.  חשוכה  לפינה  פורשת  והדס  כבים  האורות  הלילה,  חצות  וכשמגיע 
והיא מתחילה להתפלל, והמילים נשפכות ממנה כמו מי שיטפון, כמו נהר. 
אומרת מילים שכבר מזמן הפסיקה להאמין בהם. ובכל זאת מתפללת אותן. 
והיא מתפללת להיות מאושרת, ולהיות קרובה לקדוש ברוך הוא, ולחיות 
נסיכה  להיות  מתפללת  היא  בעצמה.  ולהאמין  אמיתיים,  עוצמתיים,  חיים 
והיא מתפללת  יכולה להקרין בעולם.  היא  מיוחד שרק  שוב. מלאה באור 

לבנות את הבית שלה, והדמעות זולגות וזולגות.

וכשהדס מסיימת, היא לא מופתעת לראות שהיא כבר לא לבושה בשמלה 
של הכלה, אלא בבגדיה הרגילים. ואור נפלא זורח מעיניה, ורצון חדש מאיר 

את ליבה.

מכון "עומק הקשר" שע"י מכללה ירושלים 058-4170276
הסיפור מבוסס על הפסקה "שמחת הרצון החופשי" - אורות הקודש ג, חלק ג פסקה עב, והסיפור "מעשה מעשירות" שמיוחס לבעל שם טוב

אור חדש
נגה חדד ונחמה ביטקובר
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המשכן. בשבועות  הקמת  על  ולומדים  תרומה,  בפרשת  נמצאים  אנחנו 
האחרונים קראנו איך במעמד הר סיני "פסקה זוהמתן" והיו כולם נביאים, 
מן  אש  הופיעה  המשכן  בחנוכת  רק  הרע. אך  יצר  ללא  וטהורים  קדושים 
השמיים והתקיים בנו "ושכנתי בתוכם". מדוע? מפני שבמשכן הייתה את 
את  שהקריבו  בעת  במשכן  הופיעה  השמיים  מן  הקורבנות. האש  הקרבת 

הקורבנות.

לוקח  שלך. אתה  הבהמית  הנפש  את  מקריב  כשאתה  רק  שורה  השכינה 
בשבילך. לכל  מתנה  הנה  הוא:  ברוך  לקדוש  ואומר  הרגשה  או  תחושה 
אחד מאיתנו יש מידה או תכונה שעל ידי התיקון שלה הוא 
יכול 'להוריד' את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה ולהשכין 
אותו בתוכו. זו המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו – בכדי 
לגלות את החלק אינסוף שבתוכנו. כשאתה מקריב משהו ממך, אתה מגלה 

שמשהו בך נפתח.

בין  שחיבר  הברית,  מארצות  קפלן  אליהו  אברהם  הרב 
היתר את השיר "שקעה חמה", כותב בספרו סיפור מרגש 
על משפחה שהוא הכיר אישית. הבן שלהם קיבל את המחלה, ה' 
ישמור, והיה במצב קשה מאוד. ההורים, שאמנם לא היו חסידי לובביץ', 
החליטו לנסות כל מה שיוכלו כדי להציל את הבן, והגיעו לרבי ליחידות. 
האמא בכתה מאוד, "רבי, אני רוצה את הבן שלי בריא!". הרבי הביט בה 
במבט נוקב ואמר "תרשי לי לשאול אותך שאלה קשה, אבל לפני שתעני 
בא  היה  הוא  ברוך  הקדוש  אם  אמיתית:  תשובה  לי  ותאמרי  טוב  תחשבי 

ואומר לך: אני מבקש שתתני לי את הבן שלך, היית נותנת או לא?".

אם  "רבי,  אמרה:  וחשבה. ואז  לרגע  עצרה  החווירה,  האמא 
הקדוש ברוך הוא היה מבקש ממני את הבן שלי, הייתי נותנת בלב שלם!". 
הרבי הניד את ראשו ואמר: "עכשיו יש לי עם מה לעבוד". הוא בירך אותם, 
והבן יצא בסוף מכלל סכנה והתרפא לחלוטין. הרב קפלן כותב בספרו שהוא 

מכיר אישית את הבן והוא התחתן והקים משפחה לתפארת.

מה קרה פה?

לכל יהודי יש שתי בחינות: בחינת 'אדם' שהיא בחינת המדבר והשכל שבו, 
ובחינת 'לא־אדם', מדרגה שלמעלה מהשכל. הרבי אומר לנו, אל תחשוב 
שהשיא והגדלות שלך זה השכל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק כשהכל 
מסתדר לך בראש. הגדלות שלך מתחילה דווקא כשאתה משתחרר מהאני 
מהטבע.  למעלה  ולהתעלות  להתקשר  יכול  ואתה  השכל,  מהגבלות  שלך, 
שאמרה  המשפט  את  להבין  יכול  לא  נדעך". שכל  שלא  הידיעה  "תכלית 

אותה אישה "הייתי נותנת את הבן שלי לקדוש ברוך הוא". גם רגש לא. רק 
הנשמה יכולה לומר כאלו מילים. מה שהרבי רצה לעורר אצלה היה הכוח 
שלמעלה מהטבע. ברגע שהתעורר אצלה הכוח הזה, יש עם מה לעבוד, יש 
דרך ללכת מעל הטבע. כי בדרך הטבע נגזרה גזרה, ואם רוצים לעורר כוח 

שלמעלה מן הטבע, צריך לגלות כוח כזה בנפש.

הבן שלי למד בישיבה בברינואה, צרפת, והוא סיפר לי את מה 
ברוסיה  פתח  הזה  מרוסיה. השליח  אליהם  שהגיע  חב"ד  משליח  ששמע 
בית כנסת גדול. אחד המתפללים הקבועים היה עשיר גדול ששילם את כל 
ההוצאות הכספיות של בית הכנסת, אך הוא היה מגיע לבית הכנסת בשבת 
ולכל  רבים,  תאים  עם  גדול  ארון  עמד  הכנסת  לבית  הרכב. בכניסה  עם 
מתפלל היה תא מיוחד כדי להניח בו את החפצים. אותו גביר היה מכניס את 

המפתחות של הרכב לתא שלו ונכנס לבית הכנסת להתפלל.

פעם אחת, בסוף התפילה, הוא ניגש לקחת את המפתחות, 
אבל גורנישט, המגירה ריקה. 'גנבים בבית הכנסת?!' חשב 
בזעם, ורץ אל הרב. "מי פרץ את התא שלי? יש גנב בבית הכנסת שלנו!". 
הגביר ממש כעס, ומתפללים נוספים הצטרפו לחיפושים. תוך כדי החיפושים 
ראה הרב את הבן שלו, צוציק בן שמונה, עומד בצד ומגניב חיוך קטן. אביו 
הרב אמר לו: "ראית מי לקח? תגיד לי מיד", אך הבן לא הסכים. לאט לאט 
התחוורה אצלו ההבנה שהבן שלו לקח את המפתחות. "זה אתה?!", החניק 
על  נשכב  הוא  נכנע,  לא  ישמע. הבן  לא  שהגביר  כדי  זעקה,  הנבוך  הרב 
הרצפה והחזיק ביד את הכיס ולא נתן לאף אחד לגשת אליו. כל המתפללים 
בבית הכנסת ראו שהרב עומד מעל הבן ומדבר איתו ולא הבינו מה קורה. 
גם הגביר ניגש לרב ושאל מה קרה, אך הרב לא רצה לספר. בסופו של דבר 
הגביר הבין שהמפתחות אצל הבן של הרב, והוא שאל אותו "למה לקחת את 
המפתחות?". ענה לו הילד: "אני אוהב אותך, אתה בן אדם כל כך טוב, אז 
למה אתה נוסע בשבת?!". שקט השתרר בבית הכנסת ולבסוף אמר הגביר 

לרב, "אתה יודע מה? עזוב, אני אלך ברגל".

חגיגית:  לו  והודיע  לרב  הגביר  הגיע  הבוקר,  על  ראשון  ביום  למחרת, 
"החלטתי שמהשבוע אני מפסיק לנהוג בשבת!".

מה קרה לו? הגביר הזה לא למד תורה, והיה רחוק מיהדות 
הכנסת,  בבית  שלו  הפעילה  והשותפות  ששמע  ומחסידות. השיעורים 
לא הצליחו להניע אותו לשמור שבת, ומה היה הדבר שעורר בו את הכוח 
שלמעלה מהשכל? אותו ילד קטן, שהיה מוכן ללכת נגד אבא ואפילו לחטוף 
קצת מכות, עורר לו את הנשמה האלוקית. הקורבן של הילד פתח את הלב 

של הגביר.

למה גנב בן הרב את מפתחות מכונית היוקרה בשבת בבוקר? • ומה ענתה אמו של 
הילד החולה כשנשאלה אם תסכים להקריב אותו כמו בעקידה? • הבינוני שהפך 

לעשיר גדול חשב שהוא מבין איך מרוויחים כסף, ושכח שהוא עשה את הקופה רק 
כשהיה בדיכאון ואשתו הייתה זו שרקדה

עד דלא ידע
 קורבן
הרב שבתי סלבטיצקי, שליח חב"ד באנטוורפן



חודש אדר וחג פורים מזכירים לנו שלא תמיד טוב ונכון להישאר בגבולות 
הדעת וההיגיון. אנחנו תמיד חושבים שהשכל יכול לקחת אותנו לכל מקום, 
שאם רק נלמד עוד ועוד זה מספיק. לא! צריך ללמוד הרבה, זה נכון, אבל כדי 
להרגיש את ה'עצם' צריך ללכת מעבר לשכל. היה אצלנו בחור 'פרומר' 
מאוד ומוכשר שבא ממשפחה דתית אבל לא חסידית. הוא התחיל 
להתקרב לחסידות ואהב ללמוד. פעם הוא למד בחברותא מאמר חסידות על 
העניין ש"לית מחשבה תפיסא ביה" - אין מחשבה שיכולה לתפוס את הקדוש 
ברוך הוא. במאמר מוסבר עד כמה השכל הוא מוגבל. הבחור הזה התעמק כל 
כך במאמר ופתאום נפתח לו משהו בעבודת ה'. תמיד הוא חשב שהשכל יכול 
להגיע לכל מקום ולפצח כל חידה, ופתאום הוא גילה שיש אזורים שלמים 
שהכניסה אליהם סגורה בפני השכל. מאז הוא התחיל לעבוד את הקדוש ברוך 
הוא בתמימות, באמונה פשוטה. פעם הוא נכנס ליחידות אצל הרבי, והרבי 
אמר לו: "אל תכעס כל כך על השכל. הוא לא רע, רק צריך לדעת איך וכמה 

להשתמש בו, ואיפה הגבולות שלו".

אז בהחלט צריך לדעת גם לעבוד עם השכל ולא להפסיד את כל מה שאפשר 
להרוויח ממנו, אבל אסור להשתעבד אליו ולהיות מוגבל בגבולות שלו. יש 
הרבי  כך:  על  לכם  אספר  היגיון,  בהם  כשאין  רק  להצליח  שיכולים  דברים 
מעולם לא הסכים לקבל צ'ק פתוח מתורמים, ותמיד התעקש שהתורם עצמו 
ההקפות  קניית  בזמן  בשנה,  פעם  לתת. רק  רוצה  שהוא  הסכום  את  ימלא 
שהרבי  הרבי,' כמה  דעת  צדקה 'על  שיתרמו  הרבי  הסכים  תורה,  בשמחת 
יחליט. מי שזכה בהקפה היה מגיע לרבי לאחר החג, והרבי היה מודיע לו מה 
הסכום שעליו לתרום. שנה אחת הגיע יהודי פשוט לשמחת תורה, הוא אמר 

קצת 'לחיים', וכטוב לבו ביין החליט שהוא קונה הקפה.

אחרי שמחת תורה הוא נכנס אל הרבי ושאל אותו כמה הוא 
צריך לשלם. הרבי הביט בו ונקב בסכום של שלושים אלף 
דולר! אמנם כשמדובר בכסף הכל יחסי, אך עבור אותו אדם 
זה היה סכום עצום. הוא מעולם לא ראה כל כך הרבה כסף. 
הוא חזר הביתה בפנים נפולות. אשתו שאלה מה קרה, והוא אמר לה: "אל 
תשאלי, טרגדיה. הרבי אמר שאנחנו צריכים לשלם שלושים אלף דולר עבור 
ההקפה בשמחת תורה". אשתו התחילה לרקוד. "מה את רוקדת", נזף בה, "לי 
יש בעיה ואת רוקדת?". "אתה לא מבין", ענתה לו בפנים שוחקות, "הרבי 
דולר לתת!". היא לא ראתה בזה בעיה אלא  לנו שלושים אלף  אמר שיהיו 

הזדמנות.

כעבור זמן מה הציעו לאותו אדם לרכוש בית קטן להשקעה, ולמרות הסכום 
הנמוך שהבית עלה הוא עדיין היה צריך לקחת הלוואה, והוא קנה אותו. סמוך 
לבית שכן בית מלון שהחליט להתרחב, ולאחר כמה שבועות התקשרו אליו 
מהמלון ושאלו כמה הוא רוצה בשביל למכור את הבית. הוא פנה לרבי והרבי 
ענה לו: "כיוון שאתה צריך לתת מעשר של שלושים אלף דולר, תבקש פי 

עשרה". ואכן בסופו של דבר, לאחר משא ומתן קצר, סגרו על הסכום הזה.

בשנה  תורה  בשמחת  בהקפות  היה  הוא  לדעתכם  איפה 
הבאה? תנחשו לבד... הוא כבר יודע איפה מרוויחים כסף, 
הרבי'  דעת  'על  לתרום,  כדי  אצבע  הרים  מיד  הוא  הפסוקים  את  וכשמכרו 
כמובן. לאחר החג, בעודו ממתין להיכנס לרבי, הוא חישב בראשו – אם הרבי 
יגיד לי שאני צריך לתת מאה אלף, זה סימן שיהיה לי השנה רווח של מיליון, 

ואם יגיד יותר...

הוא נכנס לרבי ושאל כמה לתת. הרבי ענה בפשטות, "אתה יכול לתת מאה 
או מאה שמונים דולר". היהודי הזה הרגיש שקיבל מקלחת של מים צוננים. 
הראש שלו ציפה לרווח של מיליונים, ופתאום הרבי מדבר על מאה דולר!? 
כלום, הרבי רצה שאתן  לי  היה  "אני לא מבין. כשלא  הוא שאל את הרבי: 
שלושים אלף, ואילו עכשיו, כשיש לי הרבה, אני לא צריך לתת?". הרבי אמר 
לו: "בשנה שעברה, כשאמרת שתיתן על דעת הרבי, התכוונת לכך בתמימות, 
מעל השכל. לא היה לך ובכל זאת 'הלכת על זה'. אבל כשבאת השנה, נכנסת 

אליי עם כל החשבונות, עם טעם ודעת, עם אינטרסים. ככה זה לא הולך".

מתי אדם מגלה את העצם שלו? רק כשהוא למעלה מטעם ודעת. אם הכל 
מסתדר לי, אני נשאר אותו הדבר. רק כשהדברים לא הולכים כמו שאני רוצה 
ואני נותן קורבן, מוותר על משהו שקשה לי, זאת ההזדמנות שלי להגיע לאותו 

מקום שאפילו השכל לא יכול להיכנס אליו, למקום הגבוה ביותר שיש.

לחיים לחיים! 

עבודת ה' בקול דממה 
דקה

התפלה  לומר  האדם  יכול  לפעמים 
באהבה ויראה והתלהבות גדול, בלי שום 
שהוא  אחר  לאדם  נראה  ויהיה  תנועה, 
אומר אותן הדברים בלי שום דביקות. וזהו 
יכול האדם לעבוד אותו בנשמה באהבה 
יותר  היא  העבודה  וזה  גדולה,  רבה 
בדביקות  יותר,  במהירות  והולכת  טובה 
יותר לה' יתברך מהתפלה שנראה בחוץ 
בזו  אחיזה  להקליפה  ואין  האיברים.  על 

התפלה, שכולו הוא בפנימית.
צוואת הריב"ש, קה; כתר שום טוב, רלג

הפסוקים  שני  את  שחרית  בתפילת  אומרים  אנו  פעמים  שלוש 
צבאות  ה'  קדוש  קדוש  "קדוש  האחד,   – המלאכים  שאומרים 
מלא כל הארץ כבודו", והשני, "ברוך כבוד ה' ממקומו". הפסוק 
הראשון נאמר על ידי השרפים "בשפה ברורה ובנעימה קדושה" 
וחיות  האופנים  ידי  על  נאמר  השני  הפסוק  ואילו  שיח",  "בסוד 

הקודש "ברעש גדול".

הבעש"ט הקדוש )עמוד התפילה, קמב( מלמד אותנו שהחיות והאופנים 
יותר עליונים". נמצא  הם המלאכים ה"נמוכים", והשרפים "הם 
ושקט  עדין  קולם  כך  יותר,  גבוהה  המלאכים  שמעלת  שככל 
יותר. שיחתם של המלאכים הנמוכים היא בקול רעש גדול, ואילו 
ובנעימה  ברורה  בשפה  נעשית  העליונים  השרפים  של  שיחתם 
קדושה, ו"בסוד שיח". אנחנו מוצאים עיקרון זה גם בהתגלות ה' 
לאליהו בה עיקר ההתגלות היא לא ברעש ולא באש, אלא דווקא 

ב"קול דממה דקה" )מלכים א יט, יב(.

זה  את  מבטא  הראשון  הפסוק  הפסוקים:  בתוכן  גם  הבדל  יש 
שכבוד ה' נמצא ב"כל הארץ", וכלשון התרגום: "על ארעא עובד 
נמצא  ה'  כבוד  מסוים:  ריחוק  מבטא  השני  הפסוק  גבורתיה". 
ב"מקומו" – המרוחק. יוצא אפוא שבתדר הגבוה הוא נמצא קרוב 
ובכל מקום, ובתדר הנמוך ה' נמצא ב"מקומו". מה פשר הדבר, 
תפילת  של  עניינה  מה  ובכלל,  אלינו?  נוגעים  הדברים  וכיצד 

המלאכים בתוך התפילה שלנו?

בהזכרת שבחי המלאכים בכל יום בתפילה אנו מתחברים אליהם 
ולעבודתם הגדולה )עמוד התפילה, שם(. שני התדרים האלה מצויים 
נדרש במצב של  והוא  ורעש  חיצוניות  בו  תדר שיש  גם אצלנו: 
ריחוק מה', ותדר של פנימיות ודממה כשהאדם נמצא במצב של 
שלו  הפשוטה  הדבקות  את  חווה  יותר  שאדם  ככל  לה'.  קרבה 
בה', ככל שהוא יותר מרגיש שה' קרוב אליו, נמצא עמו ושומע 
ותנועות  רעש  לעשות  מהצורך  משתחרר  הוא  כך  תפילתו,  את 
חיצוניות. המקום הזה מאפשר לו להתחבר יותר לפנימיות שלו, 
תנועה", מתוך שקט  "בלי שום  לעבוד  יכול  והוא  לנשמה שלו, 
לקליפות  שאין  הזה  מהמקום  מבחוץ.  כלל  ניכר  שאינו  פנימי 
אחיזה בו, ניתן להעצים יותר ויותר את קרבת ה' ולהיות דבוק בו 

באופן תמידי ובשמחה גדלה והולכת.

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...
הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

האם אנחנו צריכים להכיל את 
החוטאים או להתנגד להם?

הדבר נתון במחלוקת בין שני בני זוג מופלאים, רבי 
מאיר וברוריה אשתו, בשאלה איך לנקד את הפסוק 
"יתמו   - חודש  ראש  בתפילת  השבוע  שהזכרנו 
שהכוונה  הסביר  מאיר  רבי  הארץ".  מן  חטאים 
שמדובר  הסבירה  וברוריה  עצמם,  לחוטאים 

בחטאים ולא בחוטאים, ולפיה אנו מכריעים.

ורבנו  החוטאים,  את  גם  לקרב  היא  רבה  מצווה 
רמז  על  רבות  פעמים  חוזר  היה  יהודה  צבי  הרב 
שמובא בספרים, שציבור הוא ראשי תיבות צדיקים, 
ש"כל  רבותינו  שאמרו  וכמו  ורשעים,  בינונים 
תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית". ועם 
ולכן  מסוכנת,  גם  היא  לחוטאים  ההתקרבות  זאת, 
מצינו שרבי יוסי בן קסמא לא הסכים לגור במקום 
כסף  כל  לו  ייתנו  אם  אפילו  תורה  מקום  שאינו 
וזהב שבעולם. החברה שאדם גר בה משפיעה על 
לקרבה  כדי  אליה  הוא מתחבר  אם  אך  ענייניו,  כל 
ולהשיבה אל אבינו שבשמיים, אזי זו מצווה גדולה.

מלבד זאת, כמובן שאין למהר לפסוק מיהו החוטא 
בהכרעות  להיכשל  סכנה  יש  כי  הצדיק,  ומיהו 
גם  זאת  ובכל  האמת,  על  מעידות  שאינן  חיצוניות 
את  לעשות  וצריך  משקל  יש  החיצונית  בהתנהגות 

הדברים בתבונה ובישרות.

חייגו והזמינו: 8510*
בר המים ’נועם 1‘, לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל 

השבוע, לכתחילה וללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

חסכוני בחשמלמנגנון בטיחות ילדים חדש! מגוון צבעים עד 40 כוסות מים רותחים בשבת

מיםחמים/קרים

חדש ובלעדי!

מה תשתו השבת?
מצטרפים לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור עם בר המים 'נועם 1'

ונהנים ממים חמים וקרים למהדרין מן המהדרין

בתשובה בגיליון קודם הובא שמותר 
לילד לשנות "מפני דרכי שלום" 

אם הוא חושש לצער את ההורים. 
נאלצתי להרחיק את העלון 

מחשש שבנותיי יבינו את 
הדברים בצורה לא נכונה. 

האם החשש אינו מוצדק?
תרבה  שלא   - הזהירות  "מן  בחיי:  רבנו  אמר 
ובהחלט  מוצדקת  השאלה  אכן,  להיזהר". 
שאלות  על  שעונה  מדור  ובכלל,  חשש.  יש 
מילים  מספר  של  במגבלה  ועמוקות  חשובות 
מצומצם הוא חשש גדול בפני עצמו. גם דיונים 
לא מעטים בספרות השו"ת מהווים סכנה, וגם 

בהם טעו כבר רבים.

ועם זאת, בשאלות רבות שאנו פוגשים הצורך 
סבוכות  סוגיות  גם  לברר  והצורך  גדול,  הוא 
ואפילו במילים קצרות, הוא חלק מדרך הפצת 
התורה. בדרך כלל אנו משתדלים שלא תצאנה 
שמנצל  שילד  ובוודאי  תקלה,  מתשובותינו 
לרעה את אמירת רבותינו שמשנים "מפני דרכי 
שלום" זו תקלה. אולם להימנע מדיונים כאלה 
הוא  העולם  פחות;  לא  גדולה  סכנה  זו  בכלל 

גשר צר מאוד והעיקר - לא לפחד כלל.

 איך בחור צעיר יכול לשמור
על טהרת המחשבה?

לי  יהיו  שלא  לכך  אזכה  שבו  למצב  להגיע  הניסיון 
ספר  היעד.  בהצבת  טעות  הוא  זרות  מחשבות  שום 
התניא נכתב כדי ללמד אותנו שבקרבנו שתי נפשות, 
הרהורים  להעלות  הרף  ללא  מבקשת  מהן  ואחת 
טמאים אל המחשבה. אלא שאדם צריך להיות גיבור 
שאפשר  לחשוב  אבל  ממחשבתו,  אותן  ולדחות 
יהיה בי שום דחף שיבקש את  להגיע למצב בו לא 

הטומאה – זו טעות בכתובת.

לדעת  צריך  טובה,  שאינה  מחשבה  כשמגיעה 
בו  מקומות  בשני  להיות  יכולה  אינה  שמחשבה 
זמנית, ואם אדם חושב על משהו אחר, אין אפשרות 
על  יחשוב  לא  ואפילו  תישאר.  הטומאה  שמחשבת 
דברי קדושה, אלא רק יעשה חשבון כמה הם 34 כפול 

67, גם כן באותה שעה אי אפשר לטומאה להיכנס.

דווקא  המחשבה  את  לשמור  כדי  גדול  תוקף  צריך 
באותו נושא, אך לדחות את המחשבה לחלוטין – אי 
אפשר כלל, ומפורסם שאם אומרים לאדם לא לחשוב 
עליהם.  לחשוב  נאלץ  הוא  מיד  לבנים,  פילים  על 
ובהירות,  טובות  למחשבות  להתפלל  הוא  והעיקר 
ללמוד בתורה במקום שלבו חפץ עד שאור התורה 
ייספג בקרבו, כי דרכו של האור שאפילו מעט ממנו 

דוחה הרבה מן החושך.
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