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פרשת חקת

* הפרויקט פתוח לכלל הציבור

דירה גדולה
למשפחה

גדולה

הצטרפו לקהילה הצומחת
של חריש!

בואו להיות חלק מקהילה דתית, צעירה וחמה.
דירות 5 חדרים גדולות ומרווחות עם נוף מדהים, 

פתוח לחורשה.
רכישה בטוחה מקבלן עם ערבות בנקאית מלאה.

למעלה מ-75 דירות כבר נמכרו!

לפרטים התקשרו:

1-700-500-555
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שיווק: יזם:

מבצע!
מפרט מפנק לרוכשים כעת!

אסלות תלויות! ריצוף 80/80 בסלון

וריצוף דמוי פרקט במרפסת!

* המבצע מוגבל בזמן * לפי תקנון החברה

אכפתיות
אנשים  מאה  עם  לרקוד  לכם  יצא 
עומדים  אתם  בודדים?  ולהרגיש 
לידי בבית הכנסת, וזה לא במקרה         

הרב עדין אבן ישראל

 שירת האדמו"ר
 על פואטיקה רוחנית ומה שהיא מחוללת בנו
 אבי טאוב / עמוד  20

 אנשי עסקים, יהלומנים ועורכי דין
מתי יש לכם זמן לשבת על סוגיה טובה?

עמוד 10

אנחנו גזענים 
ורק לא 
מרגישים בנוח 
לומר את זה? 
 הרב וסרמן

 מפסיק להתנצל. 
 מאמר שני 
בסדרה אמיצה
עמוד 4

לא התורה 
צריכה



חדש ובלעדי!

*8510 חייגו והזמינו: 
בר המים היחיד ללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

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

חמים/קרים
מים

בר המים 'נועם 1'
חופשי ובטוח בשבת ובכל השבוע



�מרטפו� רק ע� ואצאפ !

!! �שקט נפשי להורי� שמחה לילדי
עפ”י הנחיית גדולי הדור
חפשו בגוגל : בלוק פו�

מרכז הזמנות ארצי 
052-2-129-129

�חנות ומעבדה מ�פר 1 בירושלי
zolphone.co.il  |  �רח’ פינ� 9 ירושלי

» ח�ו� ומוג� מפני אינטרנט פוגעני
» חנות אפליקציות נקיה ומוגנת 

�» מאות אפליקציות חינמיות מכל תחומי החיי
 �» שקט נפשי להורי� - הילדי� מוגני

מפגעי האינטרנט
» הילדי� מאושרי� שיוכלו להשתמש בואצאפ 

באופ� חופשי

מוכרי� את כל �וגי 

 �המכשירי� הכשרי

החל מ- 150 ₪

מבצע חזק !
מכשיר חדש 

החל מ- 400 ₪

מוכרי� את כל �וגי 

הנוקיה 

החל מ- 180 ₪

WhatsApp



משה שילת

 מה בדיוק לא מובן 
בפרה אדומה?

אדומה,  פרה  פרשת  את  הפותחות  התורה",  חוקת  "זאת  המילים 
מכריזות כי לפנינו מצווה שאיננה נתפסת בהגיון. וקשה: וכי אין עוד 
חוקים שלמעלה מהיגיון בתורה? רש"י מציין במספר מקומות בפירושו 
על התורה חוקים שונים כגון איסור שעטנז וחזיר, ומדוע דווקא מצוות 

פרה אדומה קיבלה את התואר "חוקה" – "זאת חוקת התורה"?

הרבי מלובביץ' זצ"ל, שאת יום ההילולא שלו ציינו השבוע בג' תמוז, 
עסק רבות ב"חוקי" התורה מזוויות שונות, הוא הדגיש שעיקר התורה 
קצה  את  רק  תופסים  אנחנו  ה"הגיוניות"  במצוות  ושאפילו  חוק  היא 

המצווה, ואילו עיקרה מרומם מיכולת תפיסתנו.

דברים  יש  חוקים.  סוגי  שני  שישנם  הרבי  מסביר  אדומה  פרה  לגבי 
מעלה  בפרטיהם  שעיון  אלא  הדעת  על  מתקבלים  כללי  שבאופן 
וכלל. הפרה האדומה  כלל  הגיוניים  יש חוקים שאינם  תמיהות. אבל 
היא החוקה היחידה בתורה שאין בה מקום לשכל כלשהו. מבחינה זו 
היא היא "חוקת התורה" כולה. ולכן אמר שלמה המלך: "על כל אלה 
עמדתי ופרשה של פרה אדומה.. אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" 

)במדבר רבה פי"ט(.

הפרה כמו העגל
ביטוי בטהרת  לידי  בא  אדומה  בפרה  כלל מפרשים שה"חוק"  בדרך 
מי חטאת כי היא "מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים". אבל 
הרבי מסביר שטהרת מי חטאת היא מסוג החוקים הראשונים שיש להם 
הבנה בשכל, מכיוון שטהרה על ידי מים דומה למקווה )שאינו 'חוק' 
בפשוטו של מקרא(, והעובדה שמי החטאת מועילים לטמאים ומזיקים 
ומסוכנות  לחולים  בריאות  שהינן   – תרופות  להרבה  דומה  לטהורים 
לבריאים. טהרת אפר פרה היא מקבילה חיובית לחטא העגל ובו מצינו 
פרה  כך  בו  העוסקין  כל  מטמא  שהעגל  "כשם  עצמו  הזה  הדבר  את 

מטמאה... וכשם שנטהרו באפר העגל, כך – 'ולקחו לטמא'".

מצאנו  שלא  דבר  לחלוטין,  אדומה  תהיה  שהפרה  המצריך  הדין  גם 
דוגמתו, עדיין לא הופך את הדבר לחוק אמיתי כי אין בזה סתירה לשום 

הגיון.

הדבר התמוה ביותר הוא דווקא תהליך עשיית הפרה. מצד אחד הפרה 
האדומה נקראת: "לה'" ו"קראה הכתוב חטאת לומר שהיא כקודשים". 
ומצד שני לא מקריבים ממנה כלום ועשייתה היא מחוץ לשלוש מחנות. 
ואילו  המקדש,  מתוך  יוצא  הכיפורים  ביום  המשתלח  השעיר  אפילו 

הפרה האדומה כולה בחוץ.

בלי שכל כלל
דברים שאין  לעשות  יהודי  הכוח של  בנפש.  נובעת מחקיקה  החוקה 
בהם היגיון, רק מפני שכך ציווה ה', הוא משום שדבר ה' חקוק בנשמתו, 
הוא חלק ממנו ממש וללא צורך להסבירו לעצמו. ובחקיקה שני סוגים: 
יש חקיקה של אותיות באבן, שהיא אמנם מאחדת בין האותיות לבין 
האבן ללא יכולת להפריד ביניהן )לעומת כתיבה בדיו על נייר, אז הנייר 
והאותיות ממשיכים להיות שני דברים נפרדים( אבל החקיקה נותרת 
רק בשכבה החיצונית ומעמעמת מעט מזוהרה של האבן ולא חודרת 

אל תוך תוכה.

הרמה הזאת של חקיקה בנשמתו של יהודי מתגלה בקיום מצוות שיש 
להן קצת טעם, ולכן לא מתגלה בהן הרצון שלמעלה מהשכל בטהרתו. 
החקיקה איננה טוטאלית מכיוון שהשכל עדיין מעורב בקיום המצווה.

סוג שני של חקיקה היא החקיקה מעבר לעבר, בה החקוק בעצם לא 
רוחבו  לכל  ממש  אחד  דבר  זה  והאבן  הוא  מושלם,  המיזוג  קיים... 

ועומקו. כמו עשרת הדברות החקוקים באבן מצד לצד.

הרכבה של שכל,  בה שום  עשיית הפרה האדומה, שאין  בחוקה של 
מתגלה ה"עצם" וזוהר במלוא עוזו וחקוק על לב עם ישראל מצד לצד 

– "זאת חוקת התורה"!
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על גזענות, מהותנות וסגולת ישראל
המסורתית  התפיסה  נגד  טענות  נשמעות  השואה,  לאחר  ובייחוד  הדורות,  בכל 
"מין  הלוי  יהודה  רבי  וכהגדרת  שונה,  מהות  של  במובן  ישראל  סגולת  אודות 
חמישי". בספר "הכוזרי" טוען המלך כי זו תפיסה מפלה ובלתי ראויה, והתשובה 
אליו הייתה שאכן יש בעולם סוג אחר של אנשים, והוא עם ישראל. המייצג הלאומי 
שלנו הוא משה העולה לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא וצם ארבעים יום, מה 

שבן־תמותה רגיל אינו מסוגל. הדבר מוכיח את "מלאכיותו" של עם ישראל. 

המלך מתקומם וטוען שהיה טוב יותר לו היתה התורה ניתנת לכל העולם. אך לא 
זו בלבד שריה"ל אינו מתגונן, אלא טורח לבסס ולהעמיק את התפיסה שהסגולה 

אופיינית דווקא לזרם אחד של צאצאי אדם הראשון ולא לאחרים. 

ישנה טענה שהכוזרי לא מזכיר, והיא גזענות כתופעה שלילית, כיון שלא הכיר 
אותה. תורת־הגזע הנאצית חדשה יחסית, ובמאה ה-12 בוודאי לא הכירו אותה. 

את הייחודיות היהודית ניסו גורמים שונים למחוק או לטשטש במהלך הדורות, 
ובייחוד בתקופת ההשכלה. התנועה הרפורמית והדומות לה נדרשו לערוך שינויים 
ונבדלים  מתנשאים  גזעניים,  להיחשב  שלא  כדי  התפילה  בסידור  מאוד  רבים 
מהאנושות הכללית. למשל, במקום "כי בנו בחרת ואותנו קידשת" נכתב "כי אלינו 
קראת ואותנו קידשת לעבודתך", ועוד שינויים רבים. מה שאומר שאכן עניין זה 

מושרש מאוד בתפיסה היהודית. 

אלא שכמו במקרים רבים, הבעיה היא בטשטוש שבין תפיסת הייחודיות שלנו 
הנותן  כמו הלב באברים,  כל העולם,  הגורם המחיה את   – ריה"ל  כדברי  שהיא 
לעולם חיים מלאים בתוכן עמוק ומשמעותי; אין כאן דרישת טובתנו, אלא תפקיד 
של טוב חסד ונתינה, זאת, לעומת התפיסה המושחתת המגדירה עליונות של גזע 
מסוים על האחרים המושפלים על ידו, משרתים אותו, עד שלילת עצם קיומם של 

חלק מאותם אחרים, קרי יהודים. 

עד כאן תמצית הדיון שהתקיים עד לא מכבר בסוגיה זו. 

מאז הופעתו של הזרם הפוסט־מודרני נשללת התפיסה המהותנית, כלומר – אין 
מישהו שונה מחברו, אין אמת מוחלטת, אלא הכל אפשרי, אין מהות שונה אלא 
הכל  והתרבויות.  העמים  המינים,  בין  לשוני  הגורמת  חינוכית  חברתית  הְבָנייה 
לגיטימי, אין מושג של נכון ולא נכון. לפי זה, אין לדבר על ייחודיות של אף גורם 
אנושי, וקל־וחומר על סגולה מהותית של בחירה המרוממת קבוצה אחת מהשאר 

"ורוממנו מכל עם".

אלא, שאם נשתמש בכלים הפוסטמודרניים שאין אמת אחת, ואיש הישר בעיניו 
יחשוב יאמר וינסח – מה ימנע מלהחזיק בגישה הטוענת שיש מהות, קיים הבדל 
עדיפה  ובמה  שלי,  האמת  זו  הרי  לרעותה.  אומה  בין  ואף  לעמים,  ישראל  בין 
הטענה השוללת אותה ממנה? רבים כבר הבחינו בסתירה המובנית של הפוסט־

מודרניזם, שבעודו מטיף לחופש והכלה של כל דעה שהיא, שולל עקרונית את 
התפיסה המהותנית והמודרנית...

למעשה, אין 'פילוסופיה' ]אהבת־חכמה[ פוסט מודרנית. שכן בהעדר אמות מידה 
של אמת ושקר, היא אינה נזקקת לחכמה, ואין אפשרות להפריך אותה, כפי שאין 
אפשרות להוכיח אותה. אין זו אלא אוסף טענות שרירותיות, ללא הוכחה )כי לא 

צריך(, וללא תוחלת )כי גם את זה לא צריך(. 

למרות היומרנות של הדוגלים בשיטה הפוסט מודרנית, הרי שזו שיטה המצויה 
בשולי־החברה האנושית, אשר באופן טבעי מבחינה בין אמת לשקר, בין טוב לרע, 
לוחמת עבורם ומשקיעה מאמצים כבירים לקידומם. הפרסום שתפיסה זו מקבלת 
נובע בעיקר מהעובדה שהדוגלים בה מתאמצים מאוד להשליט אותה על אחרים 
)סתירה פנימית לדוגלים בנרטיב אישי, אבל כאמור, סתירות לא מפריעות(. בכל 
מקום שהם יכולים – כופים את דעתם לאחר שהחליטו מה תקין פוליטית ומה לא 
להשתמש'.  'אסור  ובאילו  להשתמש'  'מותר  מילים  באילו  קורקט(,  )פוליטיקלי 

בעצם הומצאה כאן 'דת', שבראשה כוהנים ומנהלים, שופטים ושוטרים.

אין צורך להתווכח, גם אין בכך תועלת. רק להיזהר שלא להיתפס לטענות הללו, 
שהן הרסניות הן מבחינה מוסרית )אין מוסר, אני מחליט מה נקרא מוסרי(, אמונית 
והלכתית. לא פחות מכך, לא לפחד מהביקורת המושחזת שהדוגלים בשיטה זו 
טוב  ושקר,  יש מהות, אמת  "מיושנת", שבה  מי שמחזיק בתפיסה  כלפי  מפנים 
ורע. האופנות הפילוסופיות מתחלפות מדי תקופה, ודאי גם זו תחלוף, ותירשם 

כאפיזודה לא מוצלחת במיוחד.

לא התורה 
צריכה

הרב אברהם וסרמן
ר"מ בישיבת רמת גן ורב בקהילת 'גבורת מרדכי' בגבעתיים

לק
ח

ב
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ללמוד. 

להתקדם.

ללמד.

  www.orot.ac.il

1-800-500-210
ponim@orot.ac.il

מייסודן של מכללת מורשת יעקב רחובות ומכללת אורות ישראל אלקנה
מכללת אורות ישראל

המכללה האקדמית לחינוך

 )M.Ed.( תואר שני
במכללת אורות ישראל
מעניקים לך את כל הכלים למצוינות בהוראה

למשתתפים בתכנית אופק חדש, הלימודים מוכרים כחלק ממילוי חובות הפיתוח המקצועי
• אווירה תורנית • לימודים יום בשבוע • כיתות נפרדות

הצטרפו ללימודי תואר שני במכללת אורות ישראל, המכללה המובילה בציונות 
הדתית, בלי לעצור את מהלך החיים שלך ובלי להתפשר על הערכים שלך.

הוראת מקרא וספרות חכמים 
קמפוס רחובות

ימי א’ לנשים | ימי ד’ לגברים 

ניהול וארגון מערכות חינוך
קמפוס רחובות

ימי ב’ | לנשים ולגברים בכיתות נפרדות

ייעוץ חינוכי 
קמפוס אלקנה

ימי א’ | לנשים ולגברים בכיתות נפרדות

בלעדי במגזר הדתי



שאלה: 
אני לא יכול לדעת שום 

דבר על ה' אז איך אני 
יכול לדעת את ה'?

?
הרגע דיברתי איתו 

הרב דן לוינזון 
בית המדרש נהר דעה

מיד  שחייבים  באמונה,  פגם  זה  ה'  על  שקושיות  לחשוב  הורגלנו 
לקבל עליהן תשובה כי אחרת... אך רבי נחמן הופך זאת, ומלמדנו 
שזה דווקא מעיד על עוצם גדולתו של ה' יתברך, ועוצם דעתו שאינה 
כדעתנו. לכן מוכרח להיות שלא נוכל להבינו, ויתעוררו לנו קושיות 
אף  על  בינינו,  שמחבר  אחר  משהו  שיש  כנראה  זאת  ובכל  עליו. 

הקושיות, ולא צריך להיבהל מהן.

לדעת את ה', פירושו חיבור וקשר חי ונושם עם הקדוש ברוך הוא בכל 
תחומי החיים, וישנן עצות רבות להגברת וחיזוק קשר זה, ובוודאי שחלקן מתאימות 

גם למי שחושב שאינו יכול לדעת שום דבר על ה'. 

יודע את שמות הוריו, את גילם, גובהם, ותעודת הזהות שלהם, ואף על  תינוק אינו 
פי כן הוא מחובר וקשור אליהם, ומאמין בהם יותר מכל דבר אחר בעולם. גם אנחנו 

יכולים להרגיש מחוברים וקשורים ממקום שאינו נתפס בדעת ושכל. 

לפעמים קשר חזק עם מישהו, מתגלה דווקא במקומות שאיני יכול להבינו, במה שהוא 
מעל להשגתי, ושם מתנוצץ משהו אחר שמחבר בינינו... )ליקוטי מוהר"ן כב, ט(.

ואסיים בסיפור חזק על שניים שעמדו בתחנת אוטובוס, והאחד ניסה להוכיח לשני 
הראיות  מאוד,  מלומדים  היו  ששניהם  מכיוון  בעולם.  ה'  שיש  שכליות  בהוכחות 
נוספה הוכחה חדשה. עד שלפתע הגיח  ועל כל פרכה  נפרכו אחת לאחת,  שהובאו 
ברסלב'ר אחד מהשדה הסמוך... וחיכה אף הוא לאוטובוס. בשומעו את הוויכוח העז, 
הוא שאל בעדינות על מה הוא נסוב. "אני מנסה להוכיח לו את מציאות ה' בעולם והוא 
נענה. הברסלב'ר הביט בהם בחיוך ואמר )חצי לעצמו חצי  לא מקבל שום טיעון", 

להם(: "אני לא יודע למה אתם מתווכחים כל כך, אני כרגע דיברתי איתו...".

 levinzon3@gmail.com

נעים להכיר
הרב ד"ר יעקב קורצוייל

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

רבנו  בו!  לדבוק  ואף  להכירו  ניתן  אך  ה',  את  יודעים  איננו  אמנם 
'אמונות  ספרו  את  פתח  הראשון,  העברי  הפילוסוף  גאון,  סעדיה 
הבירור  ללמדנו,  'הייחוד'.  מאמר  ואחריו  'הבריאה'  במאמר  ודעות' 

וההתבוננות במעשה הבריאה סוללים את הדרך לידיעת ה'. 

מלבד הידיעה השכלית אנו משתוקקים להתקדם לעבוד את ה' מתוך 
דבקות. נציע כמה מדברי הקדמונים ביחס לדבקות בה': 

הרמב"ם בספר המצוות מצוות עשה ו' כותב דברים מפליאים: "והיא 
שציוונו להתחבר עם החכמים ולהתייחד עמהם ולהתמיד בישיבתם בכל אופן מאופני 
העבודה והחברה במאכל ובמשתה והעסק כדי שיגיע לנו להדמות במעשיהם ולהאמין 
האמתיות מדבריהם. והוא אמרו יתעלה ובו תדבק". הנה, לפי הרמב"ם מצוות הדבקות 

בקדוש ברוך הוא מתקיימת באמצעות דבקות בתלמידי חכמים. 

בו,  ולדבקה  בספרי,  דרשו  "ועוד  נוספת:  פרשנות  החינוך, מצווה תל"ד מביא  ספר 
למוד דברי אגדה שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה העולם". זאת אומרת שעל 
ידי לימוד אישי והעמקה בעולם הרוחני, הלומד מגיע לידי הכרה בבורא העולם ודרך 

הנהגתו ובכך הוא דבק בו.

בספר מסילת ישרים הדבקות מופיעה בשער הקדושה, הוא השער האחרון אליו מגיע 
רק מי שהתעלה והגיע עד כדי כך שנחשב כמו משכן, מקדש ומזבח. כך כתב הרמח"ל: 
"אך הקדוש, הדבק תמיד לאלוקיו ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמתיות באהבת 
בוראו ויראתו – הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים עודנו פה 

בעולם הזה".

אם כן, חסד עשה הקדוש ברוך הוא כשפתח בפנינו לפחות שלוש דרכים לדבוק בו: 
הידבקות בתלמידי חכמים, לימוד אמונה ומחשבה, ולמיטיבי לכת – להיות בדרגת 

הקדושה העליונה. 

התקשרות חבויה
הרב אליהו קירשנבאום
תכנית הלימוד בחסידות 'לב לדעת'

מוגבל,  נברא  וחי".  האדם  יראני  "לא 
מגושם ונחות אינו יכול להשיג בשום אופן 
מהות בלתי מוגבלת, מחוייבת המציאות, 

שאמיתת קיומה הוא מחמת עצמה.

המוגבלת,  הבריאה  בתוך  זאת,  עם  יחד 
ניכרת נוכחותו המלאה של הבורא. הכתוב 
ידי  על  נדרש  אלו־ה"  אחזה  "מבשרי 
אדמו"ר הצמח צדק באופן כזה: כשם שמתוך הגוף ניכרת 
כך  מושגת,  בלתי  שמהותה  הרוחנית  הנפש  של  פעולתה 
מתוך ההסתכלות ב"גוף גדול", בעולם המופלא שלפנינו, 
שמקיים,  הגדול  ה"אומן"  של  מציאותו  כל  לעין  ניכרת 

מחיה ומנהל אותו. 

לרגע  יחשוב  לא  אדם  שאף  בעולם,  המשוכלל  המחשב 
הרבה  בחכמה  להתחרות  יכול  אינו  מעצמו,  נוצר  שהוא 
הקטנים  החומר  בחלקיקי  אפילו  הבריאה,  בטבע  שישנה 

ביותר שבה.

לא  כזו: את מהות הבורא  היא  בלשון החסידות החלוקה 
ניתן להשיג, אך מציאותו ניכרת ומוכחת מתוך פעולותיו.

חדורים  לחיים  ותרגומה  הפנמתה  הלזו,  המציאות  ידיעת 
רצונו,  למילוי  מוחלטת  והתמסרות  לבורא  הטוב  בהכרת 

יכולים למלא חיים שלמים של אדם.

•

בעומק יותר: המשמעות של ידיעה היא – חיבור בין האדם 
היודע לדבר הידוע. מכאן, שגם ההתעסקות בהבנת הסיבות 
להעדר ההשגה במהות הבלתי מוגבלת, מקרבת את האדם 
שריבוי  פנ"ח(,  )ח"א  נבוכים  במורה  כמבואר  זו.  למהות 

שלילות מקרב את האדם לדבר הנשלל.

מספרים על חסיד שיגע שעות רבות בהתעמקות במאמרי 
החסידות המופשטים העוסקים באחדות ה' וגדולתו. שאלו 
ידידו ה'מתנגד': "מדוע אתה משקיע בזה מאמץ רב כל כך, 
הרי בלאו הכי אינך מבין מהי אלוקות?", ענה לו החסיד: 
"אני מתלמד לא להבין..." הכרה שכלית פנימית במציאות 
המופשטת לגמרי מהגבלות הנבראים, היא עצמה התקרבות 

נפלאה לאותה מהות.

•

בעומק יותר: הידיעה וההתקשרות של היהודי עם מציאות 
ידי  על  הנתפס  חיצוני ממנו  דבר  ידיעת  כמו  אינה  הבורא 
הוכחות והסברים שכליים; זו ידיעה והתקשרות הנובעים 
נפש  בכל  מאיר  אור־אין־סוף  היהודי.  של  מעצמיותו 
והכרה  התקשרות  חבויה  בתוכו  עמוק  ולכן  מישראל, 

עצמית במציאות הבורא. 

את  גם  ולהטות  להתבונן  הוא  מהאדם  שנדרש  מה  כל 
שכלו להכרת הבורא, ללמוד את התורה האלוקית ולקיים 
את מצוות הקדוש ברוך הוא המעוררות את נשמתו, ובכך 

לגלות את ידיעת ה' החבויה עמוק בתוכו.

על ידי כך הוא מקיים את תכלית בריאת העולם, שהיא – 
"בגין דישתמודעון ביה" )זוהר ח"ב מב(, שהנבראים ידעו 

ויכירו את הגדולה האלוקית. 
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ישיבת תורה בציון באפרת
קולטת אברכים

שרוצים לגדול בתורה

לפרטים-
077-5020870

הרב יהונתן ארנברג-
054-6597850 



מים  ויצאו   - מים  לכם  נוציא  הזה  הסלע  המן 
רבים.

ישבתי  לפני שנים,  הניגון הזה  כשהלחנתי את 
הרי  מול  בצפת  מרפסת  על  וחנן  אליעזר  עם 

מירון.

על  ולא  מריבה,  מי  ועל  משה  על  חשבתי  לא 
העונש שקיבל משום שלא דיבר אל הסלע.

הם  והמים  הלב  הוא  שהסלע  לתומי  חשבתי 
החיים, השמחה ואולי התורה שנמשלה למים.

ה' אומר למשה, דבר אל הסלע והוצא את מימיו. 
כלומר את המים שלו. המים שכבר בסלע.

הלב מלא בקדושה שרוצה לצאת.

שהמים  כשם  למים?  התורה  נמשלה  ולמה 
זורמים תמיד למקום הנמוך

נמוכה,  לנפש  פתוח,  ללב  נכנסת  התורה  כך 
לאדם עניו.  

 מה זאת ענווה? שני זיכרונות:

מנגינה  למצוא  ביקשתי  הכותל,  ליד  פעם 
ולא  לבי  גבה  לא  "ה'  המלך  דוד  של  למילים 
רמו עיני ולא הילכתי בגדולות". בהתחלה היה 
קשה לאגו שלי להזדהות. ואז חשבתי על דוד 
הפלישתים!  את  גלית,  את  שניצח  מי  המלך. 
מלך ישראל! גר בארמון המלוכה. משיח ה'! 
ששר תפילה כזאת, מלאה התבטלות וענווה.      

דוד המלך. געוולד, מה אנחנו מבינים...

בהם  רגעים  אותם  את  מבטא  זה  בשבילי, 
הנשמה מפכה. היא מתוודה לפני בורא עולם. 
כל השפע הזה שנתת לי, ואף אם גאווה מצאת 
בי, אתה יודע שבעומק בעומק... לא גבה לבי 

נפשי  ודוממתי  שיוויתי  לא  אם  עיני,  רמו  ולא 
לפניך.

ומישהו  בנחלאות,  שבת  בארוחת  פעם  הייתי 
שאל מה זאת ענווה.  

ענו כל הסועדים מה שענו, ולא נחה דעתנו.

אמר  בשקט,  בפינה  שישב  אחד,  שאיש  עד 
פתאום:

אל תגיד "היה לי יום רע", "לא הלך  לי היום". 
מה אתה יודע?! תהיה עניו. אולי מחשבה טובה 
למישהו  עולמות  פתחה  טובה  מילה  או  שלך 
היה  שלך  הנשבר  הלב  ואולי  בעולם.  אחד 
יקר לפני בורא עולם יותר מכל אלה המרוצים 

מעצמם כל־כך.

שלי.  שחרית  תפילת  חושב:  אדם   לפעמים 
היום...  שלי  הלימוד  כלום.  שווה  לא  הבוקר. 

לא הבנתי כלום.

אך שוב - מה אתה יודע!

את  לפתוח  שלך  הנפש  מסירות  אותה  שמא 
הספר היתה חביבה לפני בורא העולם עד בלי 

די.

לא ביקשו ממך לתת ציונים. גם לא על דברים 
שאתה עשית!

תהיה עניו.

זה מה שהתכוון משה רבנו, העניו מכל האדם, 
במילים: "ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד 

בואנו שמה".

אולי גם את זה אני צריך להלחין.

בדיסק הבא.

שני זיכרונות
אהרן רזאלאישית

לא ביקשו ממך לתת 
ציונים. גם לא על דברים 

שאתה עשית!
תהיה עניו.

זה מה שהתכוון משה 
רבנו, העניו מכל האדם, 
במילים: "ואנחנו לא נדע 

מה נעבוד את ה' עד בואנו 
שמה".
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נגלות  ידי  על  הן  אזי   – והמצוות 
נסתרות התורה,  ידי  והן על  התורה 

יזכה להיות מרכבה לו יתברך שמו.
כתר שם טוב טז ע"ב

שכינה  להשרות  מיועד  התורה  לימוד 
גאווה  מתוך  תורה  לומד  כשאדם  בעולם. 
הוא מפספס את תכלית הלימוד, שהרי הוא 
מקום  אין  וכביכול  במרכז,  עצמו  את  שם 
לשכינה לרדת ולשכון בלימודו. כדי לאפשר 
לה' לשכון בעולם, עלינו להכשיר את עצמנו 

לקבלת אור השכינה.

אותנו שכדי  מלמד  הקדוש  טוב  הבעל שם 
שהעיסוק בהלכה יהווה הליכה אל ה' ויקדם 
אותנו להיות מרכבה לשכינה, עלינו לשבר 
את הארציות והחומריות. לימוד התורה אינו 
נעשה סתם – יש לו כותרת: התבטלות בפני 
רצון ה' שמתגלה בתורה, ומוכנות אמיתית 
שלא  דבר  כל  ולשבר  באהבה"  בו  "לדבוק 
כשיהודי  ה'.  דבר  עם  אחד  בקנה  יעלה 
לומד תורה באופן כזה, הלימוד משפיע על 
מעלה,  מעלה  אותו  ומרומם  מציאותו  כל 
ואפילו אם הוא עוסק בפרטי הלכה מסוימים 
שכביכול אינם קשורים לשבירת החומריות 

והארציות, האישיות שלו מתרוממת והולכת 
אל הבורא יתברך שמו.

כדבר  לנו  להיראות  עלול  השבירה  תהליך 
שרוצה  מישהו  יש  וכי   – ומאיים  שלילי 
של  אינה  השבירה  באמת  אך  להישבר? 
שבירה   – להיפך  אלא  שלנו,  העצמיות 
את  שמסתירה  והחומריות  הארציות  של 
אורה.  את  ומחשיכה  שלנו  העצמיות 
החומריות,  קליפת  את  לשבור  וכשזוכים 
 – והטהור  הפנימי  רצוננו  ומתחזק  נחשף 
לשכינה.  מרכבה  ולהיעשות  ה'  את  לעבוד 
התורה  של  הייעוד  את  מממשים  בכך 
והמצוות ומעוררים בעולם כוח הולך וגדל 
אא"ז  מן  ששמעתי  "כמו   – דבקות  של 
לשון  מצוה  מצוה,  גוררת  מצוה  זללה"ה 
חדא.  בצוותא  לשון  והתחברות,  דביקות 
וזהו פירוש מצוה – דביקות לה' יתברך פעם 
דביקות"  יותר  היינו   – מצוה  גוררת  אחת, 

)דגל מחנה אפרים קרח ד"ה וזהו אינו(.

ככל שנרבה בלימוד תורה מתוך אהבה לה' 
להוליך  ללכת  נוכל  כך  בו,  דבקות  ובקשת 
עד  יתברך,  אליו  כולו  העולם  את  איתנו 

שנזכה וכל הארץ תריע לה'.

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...

הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים

הלכה – הליכה אל ה'
הלכה,  נקרא  וזה  באהבה,  בו  לדבוק  וציונו 
ואמר  שמו.  יתברך  להבורא  הליכה  לומר  רצה 
הבעל שם טוב במה שכתב האר"י ז"ל שהלכה 
)תהלים  הארץ  כל  לה'  הריעו  תיבות  ראשי  הוא 
כל  לשבר  צריך  זו  לומר שלהליכה  א(, שרצה  ק, 

הארציות והחומריות.
ליקוטים יקרים כו ע"ג

אם כוונתו שחושק לדביקות ה' יתברך, להיות 
מרכבה לו, ואין לזה דרך כי אם על ידי התורה 
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ישיבת שבי חברון

לאורה של תורת ארץ ישראל

 לפרטים והרשמה באתר: www.kenes-tanach.org | תמיכה טלפונית להרשמה: 053-7010910  בימים א'-ב' 
בין השעות 9:00-14:00. בימים ג'-ד'-ה' בין השעות 17:00-21:00 )ניתן להשאיר הודעה בכל שעה ונשוב אליכם(

לע"נ סיון דבירי בן בשט ז"ל

שני - רביעי א'-ג' אב )24-26/7( בגבעת שמואל
ישיבת בנ"ע גבעת שמואל

גברים)רח' ז'בוטינסקי 59( נשים 

שני | א' אב 
יום 

9:20-17:20 
שי | ב' אב 

שלי
יום 

9:20-17:20 
יום רביעי | ג' אב 

9:20-17:20 

תיכון אמית
)מול מתחם נשים(

הרב חגי לונדין
שמשון משיח ה'

הרבנית עידית שילה
נפלאותיו לבני אדם

רותי שפירא
עין תחת עין

הרבנית דנה סליי
הפרוכת - והנשים חכמות הלב

הרב אלישב אביחיל
שיבת ציון הראשונה 

והשניה

הרב דוד חי הכהן
חטא אדם הראשון

הרבנית בת שבע אליהו
הולדת משה ומשמעותה

הרב אלישב אביחיל
עתניאל ועכסה - מנהיגות 

משלימה

הרב דוד חי הכהן
מתן תורה על פי התהילים

הרב קלמן בר
לדמותו של שמשון

הרב חגי לונדין
דוד וגולית

הרב יגאל שפרן
אל תבוז כי זקנה אמך

הרבנית ברוריה בן שחר
בת שבע- אם המלכות

הרב יגאל שפרן
תמים תהיה עם ה' אלוקיך

הרב אוהד תירוש
צחוק עשה לי אלוקים

הרב מיכאל טוביאנו
שאול ודוד - זמניות מול נצח

הרב קלמן בר
מרדפי שאול ודוד

הרב יצחק בן שחר
לשון הכתוב ומשמעותה

הרב יעקב אריאל 
מזבח בני גד ובני ראובן

הרב מישאל רובין
אליהו במעמד הכרמל

הרבנית נורית גאלדור
שובו אלי

הרב דודו מתוקי
הרב אוהד תירושדומה דודי לצבי

צחוק עשה לי אלוקים
הרב יהושע ון דייק
פרשת אשת יפת תואר

הרב יהושע ון דייק
פרשת אשת יפת תואר

הרב ארי לנדא
שיבת ציון - הישגים ונסיגות

הרב צבי קוסטינר
מעשה נוב עיר הכהנים

הרבנית בת שבע יוסיפון
סודן של אמהות המלוכה

הרב צבי לבנברג 
בכה תבכה בלילה - על מה?

הרב יעקב אריאל
נטרול מחבל ע"פ משפט שלמה

הרב יהושע צוקרמן
הנבואה בישראל

הרבנית עידית איצקוביץ
המרגלים ששלח יהושע

דינה ראפ
'ואת ערובתם תקח' - 

הערבות בישראל

הרבנית דנה סליי
"להכין כלים" - האישה ואלישע

הרב אריה אברמסון
פרקי גלות במקרא

הרב שמואל אליהו
נבואות חורבן ונבואות נחמה

הרב שמואל אליהו
נבואות חורבן 
ונבואות נחמה

הרב יהושע שפירא
דוד ובת שבע

הרבנית נעמה אתרוג
ספר יונה

הרבנית עידית איצקוביץ
הרב חננאל אתרוגעולת התמיד

נפילת שאול בגלבוע
הרב יהושע צוקרמן

הנבואה בישראל

הרב אלישע וישליצקי
'לעשות הישר והטוב'

הרב חננאל אתרוג
נפילת שאול בגלבוע

נעמה בן פנחס
תהילים ע"ג: 

איוב קטן

הרב יהושע שפירא
דוד ומפיבושת

הרב אריה אוריאל
על ספה של מלחמת אחים

הרב אליעזר קשתיאל
חכם עדיף מנביא?

הרב אליעזר קשתיאל
חכם עדיף מנביא?

הרב עמוס בדש
עקידת יצחק - 
יראה מול אבהות

סיון רהב מאיר
על מה חרבה ירושלים

הרב אלישע וישליצקי
'איה שרה אשתך - הנה באוהל'

הרב יהושע שפירא
דוד ובת שבע

הרב חיים דרוקמן
הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

הרב חיים דרוקמן
הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

הרב קובי דביר
ויפדו העם את יהונתן

הרב ברוך סליי
בתוך הגולה נפתחו השמיים - 

הכיצד?

סיון רהב מאיר
על מה חרבה ירושלים

הרב עמוס בדש
עקידת יצחק - 
יראה מול אבהות

הרב אלישע וישליצקי 
מבחן המידות 
בקבלת הנבואה

חגית אלרן
קין בעל תשובה?!

הרב יוסף אטון 
מה שמועה שמעו הגרים

הרבנית גילה שרים
יוסף ואחיו

ורדית אביחי
אשת עובדיה - אמונה בצל משבר

הרב שמואל ישמח
פסל מיכה כמפתח

הרב ברוך סליי
בתוך הגולה נפתחו השמיים - הכיצד?

הרב יחזקאל כהן
פרשת בלעם

פרופ' דבורה רוזנווסר
משמעות השינויים 

בסדר השבטים

הרב מנחם בורשטיין
סודה של מגילת רות

הרב אליהו ידיד
פרשת השונמית

הרב איתיאל אמיתי
'והמה מתנבאים'

הרב יואל מנוביץ
עכן מעל - ועל כל העדה תקצוף?

הרב אלחנן בן נון
הברזל הצף במים

הרבנית יפה מגנס
מסע אישי בספר משלי

הרב יואל מנוביץ
עכן מעל - ועל כל העדה תקצוף

הרב מקובר
תורת הקרבנות: 
מחשבה ומעשה

הרב גדי הרלינג
סיור באילת עם התנך

הרב יהושע מגנס
ואיוב עבדי יתפלל אליכם

הרב גדי הרלינג
סיור באילת עם התנך

הרב יהושע מגנס
מציאות הרע בעולם

הרב עדו רוזנטל
בין 'תורה' ל'נביאים כתובים'

הרב דני סטיסקין
אשם גזלות - ויקרא פרק ה

הרב יעקב אנטמן
מים בירושלים מאין ולאן? - סיור

הרב אברהם וסרמן
ירמיהו ונביאי השקר

הרב מנחם מן
הפרהסיה הציבורית - 

בין זמרי לפנחס

הרב מתניה ידיד
שימני כחותם

הרב יואב אוריאל
מתן תורה בספר דברים

הרב יעקב אנטמן
מים בירושלים מאין ולאן? - סיור

הרב נתנאל יוסיפון
מקום גן עדן

הרב דני סטיסקין
מיכיהו, אחאב ויהושפט - מיהו המלך?

19:00-20:00
הרב ערן טמיר

זוגיות במקרא

19:00-20:00
הרב צבי קוסטינר
מעשה נוב עיר הכהנים

20:15-21:15
הרב ערן טמיר

זוגיות במקרא

21:30-22:30
הרב מיכה הלוי

מה בין אחיך לעמיתך

21:30-22:30
הרב מישאל רובין

כתבוני לדורות

20:15-21:15
הרב מיכה הלוי 
מה בין אחיך לעמיתך

תוכנית ערב

הנבואה 
והנביאים

תכנית
לנערות

סיור 
וירטואלי

מחיר מיוחד של 200 ש"ח ל-3 ימי לימוד!!יומיים אחרונים להרשמה במחיר מוזל!!
עד יום שני הקרוב, ט' תמוז )3/7( מהרו להרשם! 

                                                                             



דרור יהב

הילדים  את  ולוקח  שחרית  מתפלל  בבוקר,  קם  קלוגמן  )גבריאל(  גגו 
לגן. כשהם שואלים אותו "לאן אתה ממשיך?", הוא עונה בנונשלנטיות 
"ללמוד בישיבה". עד כאן הסיפור נשמע נדוש למדי, אלא שמה שהופך 
אותו ללא־בנאלי בכלל הוא שגגו אינו בחור ישיבה, גם לא אברך; הוא יזם 
נדל"ן ויהלומן בן 42, שמבלה חלק ניכר מזמנו בפגישות ובטיסות מסביב 

לעולם. ובכל זאת, על חוויית הלימוד בישיבה הוא אינו מוותר.

יש סוגים רבים של מוסדות חינוך בעולם היהודי, רובם מיועדים לצעירים 
וצעירות מגיל הגן ועד סוף שנות העשרים פחות או יותר.  אך מה עם כל 
אותם בוגרים שסיימו את פרק הלימודים והמשיכו הלאה? העולם שאחרי 
הישיבה והמדרשה הוא מורכב ושוחק. בעבר חשבו שצריך רק להיערך 
אליו כראוי, אך בהדרגה התברר שלא די בכך, וצריך שהמסגרת התורנית 
תלווה את הבוגר והבוגרת לאורך זמן ובאופן קבוע. פעמים רבות שהם 
צריכים לקבל תורה מסוג אחר מאשר בישיבה, ממוקדת יותר, שעוסקת 
בנושאים הבוערים בעולמם ובדרך הנכונה לשלב את הקודש והחול גם 

בעולם העשייה.

סטרטאפיסט רוחני
יהושע  הרב  בראשה,  והעומד  גן  רמת  ישיבת  זיהתה  הזה  הצורך  את 
למרות שסדר  מאות משפחות;  קהילה של  קמה  הישיבה  סביב  שפירא. 
כעת  אותם  שמעסיקות  וה'ישיבות'  השתנה  המשפחות  בעלי  של  היום 
הן בעיקר ישיבות עסקיות, הם רצו להישאר נטועים בעולמה של תורה. 
בשם  עובדים  לאנשים  לימוד  מסגרת  הישיבה  הקימה  כשנתיים  לפני 
'צפרא טבא'. השיעורים מתקיימים פעמיים בשבוע, מוקדם בבוקר, לפני 
שיוצאים לעבודה. בין עשרות התלמידים המשתתפים אפשר למצוא אנשי 
עסקים, מורים, יזמים, שופטים, עורכי דין ואחרים, שמגיעים ללימוד קצר 

ומרוכז.

שפירא  הרב  עם  שעה  כחצי  של  שיעור   - לשניים  מחולק  טבא'  'צפרא 
אלגאזי,  ציון  בן  הרב  עם  הלכה  שיעור  שעה  וחצי  השבוע,  פרשת  על 
מייסד מפעל 'צורבא מרבנן' ללימודי הלכה בציבור הרחב. לשאלתי מה 
ההבדל בין 'צפרא טבא' לבין שיעור דף יומי או פרשת שבוע בכל בית 
גם  "'צפרא טבא' מכוון מאוד לבעלי בתים.  גגו מיד:  עונה  כנסת אחר, 
השיעורים הרעיוניים וגם דברי ההלכה מאוד מתומצתים; מספיק פתוחים 
בשביל שיתאימו לבעלי בתים ומספיק מעמיקים כדי שיהיו מעניינים ויתנו 
– השיעורים  רוחני  בעיני סטרטאפיסט  הוא  יהושע  הרב  כלים מעשיים. 
ביניהם לבין  יש הבדל עצום  גדושים רעיונות מבריקים וחדשניים.  שלו 

שיעורים רגילים בבית כנסת, מבלי לפגוע בכבודם. זה כמו לסחוט לימון - 
המיץ שמתקבל מרוכז מאוד, ונותן חומר למחשבה לכל השבוע".   

פחות  לא  עליו  משפיעה  בישיבה  והשהות  ישיבה,  בוגר  הוא  עצמו  גגו 
מהשיעור עצמו. "זה מחזיר אותנו לעולם הישיבתי; הריח של הספרים, 
לומר  יכולים  בגילי  הורים  כמה  הקפה.  פינת  אפילו  הבחורים,  שיחות 
לאישה ולילדים שהם הולכים היום לישיבה?". הוא עצמו משתדל שלא 
להחמיץ שום מפגש, וגם כשהוא נמצא בקצה השני של העולם, לפעמים 

במרחק של 10,000 ק"מ, הוא מקפיד שישלחו לו את ההקלטות.

משתתף קבוע נוסף הוא שופט שמגיע לשיעור לפני צאתו לדיונים בבית 
המשפט. "יום אחד הוא ניגש ושאל אם יוכל לשאול כמה ספרי תניא", 
אבל  שבשמחה,  כמובן  לו  "אמרתי  הישיבה.  מנהל  פינסקי,  אורי  מספר 
התעניינתי לשם מה הוא צריך אותם? התברר שהוא מעביר קבוצת לימוד 
מדובר  בתניא.  פרק  ללמד  רצה  יום  ובאותו  לחבריו השופטים,  מיוחדת 
באדם שמקבל מזון רוחני לא רק במסגרת שלנו, אבל אין ספק שהלימוד 

הקבוע בבית המדרש מעניק גם לו מסגרת ושייכות".

'תקציר מנהלים' בקדושה
מעולם  שבא  לקהל  מענה  לתת  הישיבה  החליטה  ההצלחה,  בעקבות 
העשייה גם בכנס המרכזי שהיא עורכת בתל אביב – "בכל לבבך". הכנס, 
וסדנאות  שיעורים  הרצאות,  כולל  השישית,  השנה  זו  השבוע  שיתקיים 
לקהל הרחב בנושאים של עבודת ה'. כשלושת אלפים איש גודשים מדי 
שנה את מרכז הירידים מתוך רצון להרוות את צימאון נשמתם לדבקות 
יהודית. "התורה רוצה שנחשוף את האש שגנוזה בקרבנו ותמיד מחפשת 
להידבק בשורש, כמו שלהבת", אומר הרב שפירא. "עבודת ה' היא בעצם 
תנועת הלב להידבק בקדוש ברוך הוא דרך תפילה, קיום המצוות, לימוד 
התורה ובכלל, דרך חיי העולם הזה, ואותה אנחנו רוצים להביא לציבור 

הרחב".

השנה נכנסה המגמה של הכנסת הקודש אל החול גם אל הכנס. בעקבות 
בקשות של משתתפים שאינם יכולים לפנות לכנס יום שלם, נולד המיזם 
החדש – 'המסלול העסקי'. זוהי תכנית שמתחילה בשעות אחר הצהריים, 
שיעורים  שני  שומעים  המשתתפים  המרכזי.  לכנס  במקביל  ומתנהלת 
לשאר  מצטרפים  מכן  ולאחר  לבחירתם,  בהתאם   TED בסגנון  קצרים 

הקהל להתוועדות עם הרב שפירא, אביתר בנאי וחיליק פרנק.

"הנושא של הכנס השנה הוא 'לטעום דבקות'. בחסידות אומרים שהעולם 
הזה נברא כדי לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בעולמות התחתונים, ואין 
מי שיכולים להאיר את העולם הגשמי כמו מי שנמצאים בו ומכניסים אליו 

"לאנשים בתחום העשייה יש יכולת טובה להבין די מהר לאן הדברים הולכים, הם גם מחפשים יותר עצות 
מעשיות, ו'המסלול העסקי' נותן להם בדיוק את מה שהם צריכים. ככה זה כשצריך להתעורר מהר, שותים 

'אספרסו חזק'..."

 בישיבה
   של מטה 
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אור של קדושה", אומר פינסקי. "מצד שני, ככל שאנשים עסוקים, הם 
מבינים יותר את החשיבות של מיקוד וריכוז. בכל מסמך רציני כותבים 
את  מבינים  פחות  שהמנהלים  בגלל  לא  מנהלים',  'תקציר  בהתחלה 
המסמך הארוך אלא בגלל שלרוב הם רוצים להבין את השורה התחתונה.

יכולת טובה להבין די מהר לאן הדברים  "לאנשים בתחום העשייה יש 
הולכים, ולא תמיד הם זקוקים לכל המהלך ולהסברים הארוכים. הם גם 
מחפשים יותר עצות מעשיות, ו'המסלול העסקי' נותן להם בדיוק את מה 
שהם צריכים. לפעמים צריך להתעורר מהר, ואז שותים אספרסו חזק. גם 
כאן אנחנו נותנים חיזוק רוחני, שאמנם לא מהווה תחליף לשהות של יום 

שלם בכנס, אבל בכל זאת נותן טעם של עוד".

המיקום שנבחר לכנס, בלב לבה של התרבות החילונית, הרים לא מעט 
גבות. מה עניין עבודת ה' לתל אביב? "הרב יהושע הוא בעל חלומות, 
במובן החיובי של המושג. כשהוא והרב יעקב אריאל הקימו את הישיבה, 
לא  משוגע?  'אתה  בו,  נכנסו  דן.  בגוש  אחרות  הסדר  ישיבות  היו  לא 
תוכל להחזיק מעמד עם כל הפריצות מסביב, וגם מבחינה כלכלית אין 
סיכוי שתשרדו את המחירים הגבוהים של אזור המרכז'. אבל הרב אמר 
שצריכים להגיע דווקא למקום שבו נמצאים מרכזי ההשפעה התרבותיים 
ה',  ברוך  ובאמת  התורה.  באור  להאיר  ואותו  ישראל  של  והכלכליים 
החלום התגשם. אחריו הגיעו עוד הרבה, וכיום אין לך עיר בגוש דן שאין 

בה ישיבה או גרעין תורני".

בין ישיבה לפגישה
מי צריך כנס כשיש אינסוף שיעורים טובים ביוטיוב?

"התורה עצמה מלמדת אותנו ש'אינה דומה ראיה לשמיעה'. אי אפשר 
להשוות שיעור ששומעים או צופים בו לשיעור שאתה נוכח בו. לדעתי, 
עצם ההגעה לכנס שעוסק בעבודת ה' כבר מהווה אמירה ערכית. שנית, 
כש'טועמים' יום שלם בעיניים ובאוזניים, מקבלים תחושת התרוממות. 
לבמה  עלה  הוא  התערוכה  לגני  הראשונה  בפעם  הגיע  אריאל  כשהרב 
ומולו שלושת אלפים איש. כשהוא ראה את זה – והרב אריאל לא רגשן 
כל כך – הוא התחיל לדמוע. 'מה זה? כל כך הרבה אנשים שבאו לעבוד 
את ה', ועוד כאן בתל אביב?!' הוא היה המום, ובצדק. מי שבא לכנס 
ורואה יחד כל כך הרבה אנשים שהגיעו מכל רחבי הארץ, משהו זז בתוכו. 
זה כמו ההבדל בין הופעה חיה, שעליה אנשים מוכנים להוציא כסף וזמן 
היא כבר בעלת  לבין לשמוע את הדיסק בסלון. עצם ההשתתפות  יקר, 
ערך, שלא לדבר על התגובות המצוינות שזורמות אלינו כל שנה לאחר 

הכנס".

פינסקי מציין את גיוון המשתתפים בכנס, שמגיעים ממטולה ועד אילת: 
"בכל שנה אנו מקבלים תגובות מרגשות לאחר הכנס. נער שעמד לפני 
גיוס ועבר תקופה רוחנית לא פשוטה, משפחה שחזרה לארץ לאחר ארבע 
חוויה  על  דיווחו  כולם   – יחד  ובת שנרשמו  אם  שנות שליחות בחו"ל, 
מרוממת, שהשאירה עליהם רושם גם ברמה המעשית זמן רב לאחר מכן". 

שיעור 'צפרא טבא' לאנשים עובדים בישיבת רמת גן

• בהנהלת ד"ר אבולעפיה מיכאל פסיכיאטר לילד ונוער
• תוכנית תלת שנתית. לימודי תעודה. 

• כולל לימוד תיאורטי, סדנאות, הדרכות קבוצתיות ופרטיות.
• בתוכנית: 20 יחידות לימוד/ כלים טיפוליים. טיפול דינאמי קצר מועד, 

טיפולי גוף-נפש שונים, דמיון נובע, CBT, NLP,  טיפול זוגי ועוד. 
• עדיפות לבעלי תואר שני  בפסיכולוגיה, בעבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי 

ומקצועות הטיפול, או רבני קהילה.
• תנאים: תארים מתאימים, נסיון כמטפל, ראיון אישי. 

• לאחר קבלת התעודה אפשרות לעבוד בצוות באחת המרפאות או תוכנית 
להכשרת אנשי חינוך

25 מרצים בעלי מקצוע
 עם ניסיון עשיר בתחום 

הטיפול הנפשי

 הלימודים יתקיימו בימי ב'\ג‘\ה‘ 
בירושלים, רמת אביב, אריאל, בית שאן 

ותוכנית לרבני קהילה בירושלים

תוכנית הכשרת אנשי מקצוע 
בפסיכולוגיה יהודית 

ומתן כלים טיפוליים גוף-נפש

אתם מוזמנים ללמוד איתנו!

בתי ספר בפריסה ארצית ללימודי:

פרטים והרשמה:
   rahelab64@gmail.com 050-9605069  רחל אבולעפיה

www.lev-el-lev.org אתר אינטרנט

תכנית ייחודית המשלבת שירות 
לאומי איכותי עם לימוד תורה 

רציני ומעמיק 
שלוש פעמים בשבוע. הצוות 

החינוכי המנוסה של מדרשת בינת 
יעמוד לרשותך לשיחות אישיות, 

התייעצות והכוונה.  
הקשר החם ילווה אותך בהמשך 

דרכך, עוד שנים רבות. 
במהלך השנה יתקיימו פעילויות 

חברתיות מגוונות, טיולים, שבתות 
ומעורבות בקהילה.

מגוון תקנים עשיר:
תקנים רבים ומגוונים בתחום החינוך והרווחה 
תל   • סבא  כפר   • רעננה  המרכז:  אזור  בכל 
אביב • הרצליה • ועוד...

מחפשת שירות במרכז?

לפרטים נוספים ולתיאום סיור היכרות וראיון, את מוזמנת לפנות אלינו:
מדרשת בינת 02-9947366  מוריה: 054-7897322  אחווה: 052-7712971

שנה של שילובים
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האהבה רק מבלבלת
תגובה למאמר הרב זקס גליון מס' 179 פרשת קורח

אהרן מנחם
במאמרו לפרשת קורח, כתב הרב זקס שניתן ליישב סכסוכים בכוח או 
קורח  עדת  את  האדמה  בליעת  כי  טוען  הוא  מועיל.  לא  והכוח  בנועם, 
- "הכוח שולל  לא הרגיעה את העם אלא דווקא נס פריחת מטה אהרן 
את היריב; השכנוע מגייס אותו. המשכנע מתייחס ברצינות לטענת יריבו 
ועונה לה. הכוח לעולם אינו שם קץ לסכסוך – אפילו לא כשהוא עומד 

לימין משה, אפילו לא כשהוא נס".

הדברים אינם מדוייקים, לעניות דעתי. המרד במשה ובאהרן, שהוא בעצם 
היה בפריחת  לא  לעימות  בין שני חברים. הקץ  איננו סכסוך  בה',  מרד 
מטה אהרן אלא קודם לכן ־במגפה. לאחר המגפה בה נהרגו 14,700 איש, 
העם מפסיק להתלונן, עוד לפני פריחת המטה. המרד מחוסל, והעם כבר 
לא פותח את הפה. אמנם לאחר מכן אומר ה' כי פריחת מטה אהרן תועיל 
לכילוי התלונות, אך למרות זאת, לאחר פריחת המטה העם שב ומתלונן 
בנימת ייאוש יותר מאשר בנימת מרד - "הן גווענו אבדנו כולנו... האם 
ה' על כך בפרק  ותשובת  נשאר.  לגוע?". כלומר: טעם מר עדיין  תמנו 
יח': חזרה על סדרי ההיררכיה - כוהנים, לויים ישראלים. אתם חושבים 
שאינכם רצויים במקדש? אכן. אל תיכנסו לאן שאתם לא אמורים להיכנס.

הפוך.  מועיל.  איננו  או  חשוב  איננו  לנו שהכוח  לומר  באה  לא  התורה 
היראה היא הגורמת לסדר ולכיפוף יצר המרד אל חוקי ה' ואל משה רבנו. 
בליעת האדמה לא הועילה, ולכן ה' הוסיף עוד כוח ועוד יראה במגפה. 
הסיפור כולו והתלונה האחרונה מסתיימים בהדגשת ההיררכייה הנכונה, 
אל  ושכנועו.  היריב  גיוס  או  נועם  של  במסר  ולא  ה',  ידי  על  שנקבעה 
מול נימת הייאוש, ה' לא מעביר להם מסר מעודד, אלא אומר להם - אם 
הכהנים יהיו בראש ותחתיהם הלווים ותחתיהם הישראלים "לא יהיה עוד 

קצף על בני ישראל" - לא ביטוי מאוד מתוק. 

יסוד הקשר  כי  חיובית,  בחירה  להראות  באה  וודאי  אהרן  פריחת מטה 
החיובי עומד על אהבה, אך לא הוא המסר הנצרך לדיכוי מרד. "עשה 
טוב" בנוי על אהבה, אבל כשצריך לסור מרע - היראה היא הכוח שיגרום 

לכך. בהקשר הזה, האהבה רק מבלבלת.

"מסורתי, חרדי, דתי לאומי או כל הגדרה אחרת שתמצאו 
לי בויקיפדיה"

יוסי כהן 
המשפחה,  וטהרת  שבת  ששומר  למי  דתי?  היום  קוראים  אנחנו  למי 

כשרות, ציצית, ומתפלל שלוש תפילות ביום.. חובש כיפה? 

לפני מאתיים שנה בערך, המציא מי שהמציא, את הביטוי 'דתי' לאותם 
שש מצוות - "בא והעמידן על שש". 

תבואו ותשאלו אותי 'נו מה אתה עושה עניין, בסה"כ הגדרה?' 

אלא שה'הגדרה' הזו יצרה גדר, קרעה את הים לשניים, דתיים ושאינם 
דתיים, צדיקים ורשעים, חוזרים בתשובה ו.. 'חוזרים בשאלה'? 

שאלה: האם יש נפש בלי שאלות, יש אברהם אבינו בלי שאלות? האם 
אינסוף יכול לפגוש את הסוף בלי שאלות? אומר ר' נחמן אלוקים שאין 

עליו שאלות אינו אלוקים. 

שמיים  ויראת  תורה  שמירת  זו,  הגדרה  שיוצרת  לדיכוטמיה  מעבר  אך 
אינה מסתכמת רק במצוות הנ"ל )שבמקרה נמדדים ומסתמנים חיצונית(. 
רעים?  אהבת  אחדות?  הלשון?  שמירת  ענווה?  נפש?  מסירות  עם  מה 
כל עבודת המידות.. האם אנחנו בוחני כליות ולב שאנו יודעים מי שייך 

לתורה ומי לא?  

ולא מופיעה בתנ"ך, מלבד ספר אחד שבו היא  'הדתית' כמעט  המילה 
מופיעה יותר מדי. שם משמעותה לגנאי. חוקים של מלך עריץ, בלי שום 

הגיון ותוקף. 'והדת נתנה בשושן הבירה'.

רב, בתפילתו במסכת ברכות, מבקש: 'חיים שיש בהם יראת חטא.. אהבת 
תורה ויראת שמיים'. 

נדייק שאנחנו לא מתפללים ליראת שמיים, אלא על חיים שיש בהם יראת 
תהא  'דתיים',  מוגדרים  שלא  לאלה  לארציות,  לחיים,  היציאה  שמים. 
מלווה במבט פנימי, ושם, אתה ירא שמיים. שם אתה מוצא את סגולת 
בלתי  פגישה  של  חיים  הגדרות,  ופחות  גדרות  פחות  של  חיים  ישראל. 

אמצעית עם האחר, עם העם. 'ועמך כולם צדיקים'.



yair-health.com :הניג - גברים נשים וילדים. מסילת ישרים 7 ירושלים. אתר

לקביעת תור לאבחון התקשרו עכשיו: 02-9919109

אבחון גוף-נפש מקצועי | 4 חדרי טיפולים | התמחות מיוחדת לבעיות עיכול
שטיפת מעיים | טיפול שלושת הממדים | עיסויים רפואיים | חנות טבע ייחודית

המכון לרפואה טבעיתהמכון לרפואה טבעית
HENIGHENIG

מכון הניג קובע:
הכל מתחיל
מהבטן

בס“ד

מחקרים הוכיחו שמערכת העיכול היא הגורם המרכזי והמשפיע 
על כלל המחלות ושלוחותיהן.

המוביל  להיות  הניג  מכון  את  הביאו  ונסיון  מחקר  של  שנים 
בשיטה ייחודית ומהפכנית לכלל בעיות מערכת העיכול.

 

100 מ"ר של רפואה טבעית ובטוחה

      מעיים   
בחילות 

הבטן
  

הבטן
נפוחה  

הבטן
שורפת 

עצירות  

יותר מ-700 אנשים הפסיקו לסבול. לתמיד

כואבת

יה
מד

מן 

גזים
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סיפורי חסידים מאת זלמן רודרמן

צדיק רבי נפתלי־צבי מרופשיץ נודע בקדושתו ובפיקחותו והיה ה
באהבתו  הצטיין  הכול  מעל  אולם  חסידים.  לאלפי  דרך  מורה 
היה  זו, עד שנוהג  כל־כך הזדהה עם מידה  יהודי.  לכל  היוקדת 
"אוהב  איגרת שכתב, את המילים  כל  על  להוסיף לצד חתימתו 

ישראל".

בהקשר זה מסופר כי פעם אחת, כשעמד לחתום על איגרת כלשהי, נשמט 
הקולמוס מידו. כשהרימו וניסה שוב לחתום, נשמט הקולמוס פעם נוספת. 
בעדו.  מן השמים מעכבים  וכי  הוא,  ריק  דבר  לא  כי  נפתלי־צבי  רבי  חש 
דמעות חמות נשרו מעיניו. "אוי לי ואבוי לי", קונן, "נראה כי ניטלה ממני 

המידה הטובה שהייתי מתעטר בה, מידת אהבת־ישראל".

נשא את עיניו למרום והוסיף בבכי: "ריבונו של עולם, שמא פגעתי בכבודו 
של אדם כלשהו וזה עונשי?". ולא נחה דעתו עד אשר ערך בירור מקיף 

ויסודי שבסופו התברר לו כי פלוני 
על  מוקדמת  בוקר  בשעת  התדפק 
לא  נפתחה  וכשהדלת  ביתו,  דלת 
הראוי.  הכבוד  בכל  הלה  התקבל 
לביתו  נפתלי־צבי  רבי  הזמינו 

ופייסו.

רבי  הצטיין  בה  נוספת  מידה 
– ושמא אין היא אלא  נפתלי־צבי 
לכל  העצומה  אהבתו  של  תולדה 
יהודי – היא מידת הצדקה. כאשר 
פלוני  על  הידיעה  לאוזניו  הגיעה 
או  צווארו  עד  בחובות  השקוע 
את  להשיא  המתקשה  אלמוני  על 
היה  לא  אמצעים,  מחֹוסר  בנותיו 
תכף  ונכנס  אדיש  להישאר  מסוגל 
ומיד לפעולה. הייתה לו גם יכולת 

בלתי־רגילה להשפיע על אנשים, מכל הסוגים, לתרום מכספם לצדקה.

הושלכה  במיוחד. משפחה שלמה  עגום  מקרה  לפתחו  התגלגל  אחד  יום 
הייתה  לחירות  להוציאה  היחידה  הדרך  בכפה.  עוול  לא  על  הכלא  לבֹור 
כרוכה בהשגת ממון רב. החליט הצדיק לצאת למסע כדי לגייס את הסכום 

הדרוש.

מכל ערי האזור בחר רבי נפתלי־צבי לפתוח דווקא בעיר טרנופול. בימים 
בעיקר  גליציה,  מיהודי  רבים  ה'השכלה' למשוך אחריה  רוח  ההם החלה 
מקרב הצעירים. הללו, שהתרחקו מאורחות המסורת היהודית, בזו במיוחד 
ה'משכילים'  למעוז  אז  נחשבה  טרנופול  העיר  ולרבותיהם.  לחסידים 

בגליציה.

גבֵאי הצדקה נהגו להתרחק מטרנופול, ביודעם כי קלושים הסיכויים לגייס 
רבי  של  שמשיו  גם  ביקשו  כך  משום  שחוקות.  אגורות  מכמה  יותר  בה 
נפתלי־צבי מרופשיץ להניאו מלצאת לעיר זו. אבל הצדיק היה נחוש בדעתו. 
"הכינו לי את רשימת עשירי טרנופול וכתובותיהם", הורה לסובבים אותו.

השמשים צייתו ואף הגדילו לעשות, כאשר לצד כל שם משמות העשירים 
רשמו הערה קצרה על אישיותו ומאפייניו. במיוחד בלטו הערותיהם אשר 
נכתבו באותיות גדולות לצד שמותיהם של שלושה מעשירי טרנופול. הללו 

כונו – 'משכיל', 'קמצן', 'למדן'.

•

בשעה היעודה יצאו רבי נפתלי־צבי ושמשיו לטרנופול. ה'משכיל' הופיע 
ראשון ברשימה, ועל־כן בביתו פתח הצדיק את מסעו. אך דרכּו רגליו על 
נפתלי־צבי  רבי  על  התנפלה  הנאה,  ביתו  שבחזית  הרחב  המדרגות  גרם 

ומלוויו עדת כלבים אימתניים.

ושאף  ביתו  של  העליונה  הקומה  במרפסת  בעל־הבית  עמד  שעה  באותה 
אוויר צח לריאותיו. כשהבחין ברבי ובחסידיו המתקרבים לביתו, התמלא 
ליבו בוז עמוק, שעד מהרה התחלף בהנאה. ממרומי המרפסת צפה בצדיק 

המנסה לסלק את הכלבים הנובחים במקלֹו, והמחזה שעשע אותו.

באורחים  מעט  ולהתעלל  לרדת  בעל־הבית  החליט  רגעים  כמה  כעבור 
הלא־קרואים. הוא פתח את דלת ביתו לרווחה, ובחיוך רחב פנה אל הצדיק 
אפוא  כיצד  הינך;  תלמיד־חכם  כי  בך  מעידות  "פניך  ואמר:  מרופשיץ 

נשתכח ממך הפסוק המפורש, '...למה תכה רעך'?".

החזיר לו רבי נפתלי־צבי מבט חריף והשיב: "שמע נא, יקירי. מילא אני, 
מוכרח הייתי להתגונן ולעמוד על נפשי מפני כלביך, שהתנפלו עליי בחמת 
את  בראותך  עומדך  על  נותרת  זה  כיצד  התמיהה,  גדולה  עליך  אך  זעם; 
כלביך יוצאים עליי למלחמה, כלום נתעלמה ממך שאלתו המפורסמת של 

משה רבנו – 'האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה'?".

ה'משכיל', שהופתע מן התשובה השנונה, נוכח מיד כי לפניו אורח פיקח 
הקשיב  ביתו,  לתוך  הצדיק  את  הזמין  התעשתות  של  רגע  כעבור  וחריף. 

בתשומת־לב לבקשתו והעניק לו סכום כסף הגון.

•

לקראת הצהריים הגיע רבי נפתלי־צבי לביתו של ה'קמצן'.

דלת הבית נפתחה ועל המפתן עמדה בעלת־הבית. בארשת מתנצלת אמרה: 
"בעלי נסע אתמול לעסקיו והוא איננו בבית". חש רבי נפתלי־צבי כי שקר 
בפיה. רגע קודם לכן שמע קול צהלת סוסים עולה מן האורווה שבחצר. 
בעל־הבית  גם  פה,  הסוסים  "אם 

כאן", חשב בליבו.

כשהבחינה האישה במבטי הספק 
פיה.  הכשילּה  האורח,  בעיני 
רשאים  מאמינים,  אינכם  "אם 
ולהיווכח  פנימה  להיכנס  אתם 
במו־עיניכם כי בעלי איננו כאן", 
נפתלי־צבי  רבי  הביט  אמרה. 
בשמשו בחיוך של משובה ואמר: 
"אם ניתנה הרשות, הבה ניכנס!".

הבחינו  הבית,  אל  כשנכנסו 
המסתתר  בבעל־הבית  במהרה 
מתוכו,  יצא  נבוך  התבן.  במחסן 
כשבגדיו מלאים ׂשרכי קש ותבן. 
מבט  מרופשיץ  הצדיק  בו  נתן 
זכיתי  "בזכותך  ואמר:  מחוייך 
להבין את מאמר חז"ל, 'גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה'. 
שכן, כשראה משה רבנו את פני השכינה, נאמר, 'ויסתר משה פניו'. ואילו 
אתה, ברגע שבו הבחנת באורחים על מפתן ביתך, לא הסתפקת בהסתרת 

פניך בלבד, אלא הסתרת את כל גופך!"...

התבייש העשיר הקמצן ובניסיון לטשטש מעט את הרושם הראשוני, הביע 
והושיט לצדיק  הוציא את ארנקו מכיסו  הוא  נכונּות לתרום ככל הדרוש. 

סכום נאה.

זה פתח מייד בסדרת  מביתו ׂשם הצדיק פעמיו לעבר ביתו של ה'למדן'. 
תירוצים למדניים מדוע אין בכוונתו לתרום מכספו. "אם הקב"ה גזר על 
משפחה זו לשבת בכלא", אמר באחד מטיעוניו, "עלינו להצדיק את הדין 

ולא לנסות לבטל בכוח את הגזירה".

בעיניים  נפתלי־צבי  רבי  בו  הביט  לצדיק.  מאוד  עד  הכאיבה  זו  תגובה 
חודרות ואמר: "אכן, חטא גדול הוא להתייצב כנגד רצון הבורא, ומכיוון 
שיש חשש שמא יום אחד תיכשל בכל־זאת במתן צדקה לעניים – מן הראוי 
כי מן השמים יסלקו מדרכך מכשול וייטלו ממך את כל כספך!". באומרו 

זאת הפנה את גבו אל ה'למדן' הקמצן ועזב את הבית.

שנדרש  הסכום  מלוא  כשבידיו  לרופשיץ  נפתלי־צבי  רבי  שב  היום  בסוף 
לפדיון המשפחה מהכלא.

בטרנופול עצמה שֹחו הכול בביקורו המפתיע של הצדיק ובחכמתו הרבה. 
לא־אחר  היה  במיוחד,  בליבו  נחקק  הזה  שהמקרה  מי  כי  דומה  אולם 
מהעשיר ה'למדן'. שכן, לא חלפו ימים רבים והלה ירד מנכסיו, כדבריו של 

רבי נפתלי־צבי.

ודיברתם אל הסלע  )כ, ח(
)מגילה יח(, שמילה בסלע  "ודיברתם אל הסלע" – רז"ל אומרים 
ושתיקה בשניים. ומצאתי בספר ישן שדבר זה מרומז על־דרך 
הצחּות בפרשתנו. כי לּו היה משה רבנו מדבר אל הסלע היו 
המים יוצאים מיד, ודי היה לו במילה אחת; אך מכיוון ששתק 

ולא דיבר, היה עליו להכותו פעמיים"... )עיטורי תורה(

לצד כל שם משמות העשירים רשמו 
הערה קצרה על אישיותו ומאפייניו. 

במיוחד בלטו הערותיהם אשר נכתבו 
באותיות גדולות לצד שמותיהם של 
שלושה מעשירי טרנופול. הללו כונו 

– 'משכיל', 'קמצן', 'למדן'
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את המהלך של השיעורים האלה פתחנו בשאלה הגדולה "מי האיש"? מי 
מוכן לקחת אחריות על חייו? מי מוכן להיות המנהיג והמטפל של חייו? 
בהמשך הסברנו שלקיחת אחריות על חיי היא גם להפסיק לרדוף אחרי 
אותנו  מנהל  שהפחד  הסברנו  שלנו.  הרצון  את  משרתים  שאינם  דברים 
ואז אנחנו רודפים אחרי דברים שאינם באמת הרצון שלנו – או לפחות 
אינם הרצון האמיתי שלנו, שיש בו חיים. כדי להופיע את הרצון שלי עלי 
לקיחת  נראית  כך  לרדוף אחרי מה שאינו הרצון האמיתי שלי.  להפסיק 

אחריות על חיינו ועל הרצון שלנו.

לריפוי  שהתחלנו  במסע  נוספות  תחנות  שלוש  על  נדבר  היום  בשיעור 
הנפש.

 הבחירה לראות טוב

 השלב הראשון במסע שלנו בשיעור הזה הוא להתחיל לראות את הטוב 
בחיינו. המבט שלנו נוגע בכל דבר שאנחנו פוגשים. אנשים נוטים לראות 
קודם כל את החסר, את חצי הכוס הריקה. אבל אני רוצה שנדע שהמבט 
שלנו על חצי הכוס הריקה הוא לא תקלה, הוא לא מעיד על פגם בנו, זהו 
חלק מתכנית הבריאה, שבכל דבר שאנחנו נפגוש קודם כל נהיה עסוקים 
המודעות  את  לעורר  יחליט  אדם  כשבן  רק  נמצא.  שלא  במה  בחסר, 
שלו הוא יוכל לבחור לראות את הטוב. זה מאוד עוזר לדעת שזה החוק 
האלוקי, שקודם כל אנחנו פוגשים את החושך, קודם כל אנחנו פוגשים 
את החיסרון. הרבה פעמים אדם מייסר את עצמו, מדוע הוא רואה שלילי, 
אבל ברגע שאנחנו יודעים שזה טבעי לנו, מהטבע הראשוני המולד שאיתו 

הגענו לעולם, אנחנו יותר שלווים.

שרבי  מספרת  אבות  בפרקי  המשנה  בחירה.  של  עניין  זה  טוב  לראות 
יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו "צאו וראו איזוהי דרך טובה שיידבק בה 
האדם". הוא בעצם אמר להם: קחו עניין אחד שבו תעמיקו, עניין אחד 
שאיתו תעשו עבודה, שהוא ילווה אתכם כל ימי חייכם. תתמידו בנקודה 
אחת. היו יש לו חמשה תלמידים. הראשון אמר, "עין טובה", השני אמר 
"חבר טוב", השלישי אמר "שכן טוב", הרביעי אמר "הרואה את הנולד" 

והחמישי אמר "לב טוב".

"הבני יששכר", שהיה אחד מאדמו"רי החסידות, אומר שבעצם רבי יוחנן 
אומר להם "לכו להסתכל בסיפור של ראשית הבריאה". יש לנו כלל שכל 
ורואים היכן הוא מופיע  דבר שאנחנו רוצים להעמיק בו אנחנו הולכים 
בפעם  מופיעה  טובה  שעין  אומרת  והגמרא  בתורה,  הראשונה  בפעם 
לא מספיק  כביכול  טוב".  כי  האור  את  אלוקים  "וירא  בכתוב  הראשונה 
שהאור טוב, צריך שיבוא מישהו ויראה אותו כטוב. רק כשיש מי שרואה 

את הטוב כטוב, אז הטוב מקבל כוח. 

כל דבר, כשמסתכלים עליו הוא משתנה. גם בני אדם, כשמישהו מסתכל 
עליך, משהו בדיבור שלך ובעשייה שלך משתנה. רואים מהו כוחו של 
אנחנו  תראה".  "אבא  ואומר  פעולה  איזו  שעושה  ילד  על  למשל  מבט, 
רוצים שמישהו יראה את הפעולה שלנו ואז היא מקבלת חיות. אז באותה 
משנה אומר רבי אליעזר שאיזו דרך הינה "דרך ישרה שידבק בה"? עין 
טובה. המידה שנכון לאדם להתמיד בה היא עין טובה. זאת אומרת לראות 
את המציאות כטובה, ולפעמים העין הטובה הזאת יכולה להחזיר בן אדם 
לחיים, רק מעצם כך שיש מי שמסתכל עליו כטוב. יש לנו כוח במבט שלנו 

להחזיר לאנשים חיות.

 להתחבר אל המלאות הפנימית

הוא  במסע  הבא  לכן השלב  טובה?  לעין  נגיע  כיצד  היא   כעת השאלה 
לב טוב. באותה משנה שהזכרנו קודם מוזכר רבי אלעזר בן ערך, שאמר 
ביותר לדבוק בה היא לב  שהמידה הישרה שלדעתו הינה המשמעותית 
טוב. בעבודת האדם המשמעות של לב טוב היא מלאות שמגיעה מבפנים. 
כשבן אדם פוגש את המלאות הפנימית שלו, הוא יכול לראות אחר כך בכל 

דבר שהוא פוגש בחוץ את המהות שלו. לעומת זאת כשבן אדם בריקנות 
פנימית, אז הוא לא רואה אנשים כפי שהם, אלא רק כפי שהם ביחס אליו. 
ברגע שבן אדם מתחבר למלאות הפנימית שלו, שאינה קשורה באף דבר 

חיצוני, הוא פנוי לראות את הזולת כפי שהוא, ולראות את הטוב שבו.

 העניין של לב טוב זו נקודה מרכזית מאד בעבודת האדם ואנחנו יכולים 
הקדוש  על  כך:  מתורותיו  באחת  אומר  נחמן  רבי  אותה.  ולטפח  לפתח 
שנקרא  הוא  ברוך  לקדוש  כינוי  זה  וצור  לבבי",  "צור  נאמר  הוא  ברוך 
"צור ישראל". לבבי זה הלב שלי. ומה פירוש הצירוף צור לבבי? הקדוש 
ברוך הוא בלב שלי. כפי שנאמר על הקדוש ברוך הוא, "הוא מקומו של 
עולם, ואין העולם מקומו". במילים אחרות, ישנן שתי אפשרויות להגיד 
את גדולתו של אלוקים. אחת היא להגיד "אתם יודעים למה הקדוש ברוך 
הוא כל כך גדול? כי אם לי יש חצר גדולה, לקדוש ברוך הוא יש את כל 
העולם". אפשרות שניה היא להגיד "למה העולם הוא משמעותי? כי הוא 
יונק את כוחו, את החיות שלו, את ההתהוות שלו, מהקדוש ברוך הוא". 
מה משתי האמירות נכונה יותר? חז"ל אומרים על הקדוש ברוך הוא "אין 
העולם מקומו", כלומר לא העולם מגדיר את ה', אלא "הוא 
מקומו של עולם", הקדוש ברוך הוא מגדיר את העולם.
ליבו  טוב  לנקודת  שמתחבר  מאתנו  אחד  שכל  נחמן  רבי  אומר  כך   על 
הוא  נמצא  שהוא  מקום  בכל  לבבי",  "צור  לנקודת  שמתחבר  הפנימית, 
יכול להרגיש מלאות, בכל מקום שהוא נמצא הוא מרגיש משמעות, הוא 
לא מתנה את השמחה שלו במקום מסוים, לא הוא מקבל את המשמעות 
מהמקום, אלא המקום מקבל את המשמעות ממנו. כמו צדיקים גדולים, 
למשל רבי דוד אבוחצירא, שמאוד התפרסם בתפוצות ישראל, היכן הוא 
או  בנהריה,  גר  שהוא  מזה  חשיבותו  את  מקבל  הוא  האם  בנהריה.  גר? 
שנהריה מקבלת את חשיבותה מזה שהוא גר שם? ברור שגדולת המקום 

היא ממנו.

להיות  הופך  נמצא  שהוא  היכן  לליבו,  מחובר  כשאדם 
מקום משמעותי עבורו. אבל אדם שלא מחובר לליבו, 
ורוצה  חיסרון  מרגיש  הוא  נמצא  שהוא  מקום  בכל 
מבוססות,  שמאוד  בתלונות  מלא  הוא  הבא.  דירה למקום  לעבור 
שם  נמצא  שהוא  והאנשים  המקום  שבאמת  אותנו  שמשכנעות  תלונות 
כמה  אחרי  שומעים  אנחנו  ומה  דירה,  עובר  הוא  עבורו.  טובים  אינם 
חודשים? את אותן זמירות... זה כמובן בסדר גמור לעבור דירה מפעם 
שם  שחסרה  מזהה  בעצם  אני  כדפוס,  חוזר  כשזה  אבל  כשצריך,  לפעם 
איזו נקודה פנימית, שבן אדם חסרה לו אותה נקודה של קיום פנימי שאינו 
מותנה בשום דבר חיצוני, ממילא הוא מתקשה להיות בעין טובה ולפרגן.

כשאין לב טוב - את המלאות הפנימית שבתוכי, קשה להיות בעין טובה 
ולראות טוב בחיי, בזולת ובסובב אותי. ממילא אותו אדם שחסרה אצלו 
יהיו  וחבריו,  משכניו  הזמן  כל  יתאכזב  הפנימית  המלאות  של  הנקודה 
עבורו,  טובים  אינם  הם  כמה  עד  היטב  ומבוססות  מוצדקות  תלונות  לו 

וממילא לא יהיה לו כוח לנהל את חייו בשמחה.

נקודה פנימית שנקראת  זאת, כשאנחנו מנסים למצוא את אותה  לעומת 
"צור לבבי", אותו כיוון פנימי בחיים, אז גם כשיש קשיים אדם אינו עלה 
נידף ברוח והוא יכול להתמודד איתם. לא כל מקום שאינו לשביעות רצונו 

או חוויה של קושי מטלטלים אותו.

 ראיית הטוב בי ובזולת – מרחב 

חדש של אהבה
 

מי שעוסק  כל  בזולת.  הטוב  ראיית  היא  טובה  עין  הנוספת של  הנקודה 
מפרה  קשר  ליצור  שרוצה  מי  וכל  טיפוליים,  במקצועות 

פסיכולוגיה
     יהודית

הרב מיכי יוספי
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הלב  את  לפתוח  לדעת  צריך  קיימת,  יחסים  במערכת 
יכול  בזולת. זה  שיש  המיוחדת  הערך  נקודת  את  ולראות 
להיות בן או בת זוג, יכול להיות בתור אצל ילדינו, יכול להיות מול הורים, 
הייחודי שיש  לגלות את הערך  או מול מטופלים. העבודה היא  מול אחים 

בזולת, ואז משהו מאוד משמעותי נפתח בינינו.

כל  פני  על  מתבוננים  שיעור.  כל  בתחילת  זה  את  שעושים  מורים   יש 
התלמידים, כביכול לראות בהם ערך ייחודי. כך היה עושה בעל ה"נתיבות 
שלום", הרבי מסלונים זצ"ל, לפני שהוא היה רבי הוא היה 
תלמידיו  בין  עובר  היה  והוא  שיעור,  ומגיד  ישיבה  ראש 
הערך  נקודת  את  ליבו  אל  לקבל  מהם,  אחד  כל  לראות 
הדיבור,  הוא  הזה  לתרגול  ההכנה  מהם.  אחד  שבכל  הייחודית 
כי "בכל אחד יש נקודה יקרה מה שאין בחברו", כמילותיו של רבי נחמן. 
העבודה שלנו היא לקבל את הנקודה הזו. כביכול בך טמונה נקודה ששייכת 

לי וכשאני מקבל אותה ממך אני חושף אותה גם אצלך.

ורק  שמשהו מהשלמות שלי קשור בזולת,  החידוש כאן הוא 
כשתהיה בינינו אינטרקציה אני אקבל את מה ששייך לי 
שבונות  נקודות  שלוש  יש  נחמן  רבי  של  תורתו  לפי  בלבך.  שנמצא 
אותנו: נקודת עצמו - זאת אומרת שגם אני צריך להיות בקשר עם הנקודה 
היקרה שיש בי. יש את נקודת החבר, ויש את נקודת הצדיק - המורה שמראה 

לי את הדרך.

במקום  לא  זה  החברותא,  במקום  לא  הם  מבפנים  שבאה  ומלאות  טוב  לב 
החברים. כשרבי נחמן מדבר על נקודת הזולת – החברותא – הוא מתבטא 
"שם"?  זה  איפה  זה...  נפלא  ביטוי  איזה  האהבה".  שורה  "ושם  במילים 
בחברותא. האהבה שורה כשאני מקבל את הנקודה הטובה שיש בזולת, אם 
אני פתוח לקבל אותה אז אני בעצם לא רק מקבל את ההארה שיש בזולת, אני 
מקבל את האהבה. רבי נחמן אומר סוד גדול, שהאהבה מתגלה כשאני פתוח 
לראות את נקודת הערך בזולת. נקודה יקרה היא משהו נדיר, החידוש שנמצא 
בזולת )כאן מדובר על נקודה יקרה וזה עניין שונה מנקודה טובה(. האהבה 
נמצאת בנקודה היקרה שיש בזולת וכשאני פתוח לקבל את הנקודה היקרה 
הזו, במקום שבו אני רואה את הערך הייחודי של הזולת, שם שורה האהבה.

האהבה",  שורה  "שם  הללו  המילים  עם  לישון  תלכו 
ותקומו עם המילים "כאן שורה האהבה".

 

משהו נחבא קם לתחייה
 לסיכום השיעור: למדנו היום שברגע שאני לומד לראות את הטוב ולחוות 
את המלאות הפנימית שבי הוא מופיע בחיי. לאחר שאני מתרגל לראות טוב, 
לראות טוב בעצמי, אז אני יכול לראות טוב בזולת ואז אני זוכה לאהבה "כי 

שם שורה האהבה".

 מה קורה כשאתה רואה את נקודת הערך בזולת אבל הוא לא רואה בך? כאן 
העבודה היא קודם כל "נקודת עצמו", קודם לראות את נקודת הערך שבי. 
אם הזולת יראה בי או לא יראה בי את הטוב - זהו עניין שלו. לכן צריכים 
לזכור שלראות את נקודת הערך בזולת זהו שלב רק אחרי שאדם רואה את 
נקודת עצמו. זה תהליך, עבודה על הקשר ביני לביני, גם אם הזולת לא רואה 
את מעלותיי, כי אני ניזון ממני ומנקודת "צור לבבי". המלאות הפנימית שיש 

בתוכי, נמצאת שם גם אם הזולת לא רואה אותה.

נקודת המוצא היא שיש בי נקודה יקרה, ועכשיו היא צריכה גילוי. האתגר 
הוא לזהות מהי נקודת הערך שבי, הנקודה היקרה שלי, למצוא במעשים שלי 
את נקודת הערך, את החידוש שלי. כל אחד צריך לשאול את עצמו 
בכל יום מה הנקודה הייחודית שלי? במה אני מיוחד? זה 
לא גילוי חד פעמי, זה ענין שמתחדש מיום ליום. מיום ליום אני מעמיק 
ומכיר את נקודתי הייחודית שהיא בעצם ה"חלק אלו־ה ממעל ממש" שבי, 
כמו שכתוב בתניא. ההתבוננות בנקודת הערך שלי היא עבודה לאורך זמן, 
ופתאום יש שלב מסוים שנקודת הערך הזאת מעוררת אותנו מחדש לחיים. 
במקום שיש דיכאון, במקום שיש חוסר משמעות, במקום שיש חסר לחיים, 

פתאום מתעורר משהו, משהו נחבא קם לחיים.

02-6791122  • ry@neto.net.il :השכנה מתעניינת ביהדות?? שלחו אותה ל                      אימייל
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הרב יונתן זקס

טעמה של פרה אדומה
חוק פרה אדומה שבתחילת פרשתנו נחשב לדוגמה המובהקת ביותר לחוק 
שאינו מתיישב עם השכל. רבותינו הבחינו היטב בקושי הטמון בקיומם של 
חוקים שאי אפשר להבינם במשקפיים של תועלת חברתית. רש"י מסביר 
בפתח פרשת חוקת: "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל ]כלומר 
מצערים את ישראל בדברים[ לומר, 'מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה?' 
ה': גזירה היא מלפַני ואין לך רשות להרהר אחריה".  – לפיכך כתב בה 'ֻחּקָ

למראית עין, החוקים אי־רציונליים ואפילו נגועים באמונות טפלות. 

מדרש חז"ל ידוע, המופיע במדרש תנחומא לפרשת חוקת )כו( וגם במדרש 
לבין  )ריב"ז(  זכאי  בן  יוחנן  רבן  בין  שיחה  על  מספר  ח(,  )יט,  רבה  במדבר 
רומאי. הרומאי טען שטקס הפרה האדומה הוא בגדר כישוף ואמונה טפלה. 
בעיניו נראה אבסורד שאדם שנטמא ייחשב טהור רק מפני שהיזו עליו אפר 
נוספים. תשובתו של בן־זכאי הייתה  ובחומרים  פרה אדומה מהול במים 
מחוכמת. הוא שאל את הרומאי אם הוא מאמין כי ייתכן שרוח רעה תשלוט 
באדם. הרומאי השיב בחיוב. ומה עושים אז? שאל רבן יוחנן. הגוי השיב: 
מגרשים את הדיבוק. מדליקים אש, מביאים שורשים, מעלים עשן, מזים 
מים על האדם הנגוע – והרוח הרעה סרה )כי אכן, טקסי גירוש שדים מסוג 
זה היו שכיחים בתרבויות קדומות(. ובכן, אמר לו רבן יוחנן, ענית לשאלה 
בעצמך. טקס הפרה האדמה הוא טקס מסוג זה, ומגרשים בעזרתו את רוח 

הטומאה. 

אך  ריב"ז,  של  בתשובתו  הסתפק  הרומאי  המשכו.  בגלל  מעניין  הסיפור 
תלמידי ריב"ז לא. דחית אותו בַקש, אמרו לו, אך מה תגיד לנו? הרומאי, 
התכוונו התלמידים, מאמין בשדים ורוחות, אבל אנחנו לא. אנחנו יודעים 
שפרה אדומה לא נועדה לגרש רוחות רעות. איך תסביר לנו את הטקס הזה 
על פי רוחה של היהדות? תשובתו של בן־זכאי מטלטלת ברדיקליות שלה: 
"חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא: 
ת  חוקה חקקתי גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור גזרותיי, דכתיב, 'זֹאת ֻחּקַ
ַהּתֹוָרה'". ניכר כי רבן יוחנן עודד את תלמידיו להקשות עליו, גם במקרים 
כגון זו שתשובותיו משביעות את רצונם של מתווכחים גויים. הוא ותלמידיו 
זה  כאחד הכירו בלגיטימיות של העלאת שאלות "למה" על התורה. אין 
מקרה. סקירה מדוקדקת של ספרות התנאים תגלה כי רבן יוחנן בן זכאי, 

בן הדור של חורבן בית שני, היה מחלוצי המחפשים את טעמי המצוות. 

מטהרים"?  המים  ולא  מטמא  המת  "לא  באומרו  יוחנן  רבן  התכוון  למה 
זה, כולם כללים  וטהרה במקרה  דיני טומאה  האם רצה לומר שהחוקים, 

אי־רציונליים נטולי היגיון שאנו נדרשים פשוט לציית להם?

אכן, יש הרואים כך את החוקים. אך נראה לי שריב"ז התכוון לומר פה דבר 
אחר. סבורני שהוא עשה כאן אבחנה חדה – שבזמננו ערך אותה הפילוסוף 
ג'ון רולס – בין שני סוגי חוקים )חוקים במובנה העכשווי של המילה(: חוקים 
מסדירים  הם,  כן  כשמם  המסדירים,  החוקים  מכוננים.  וחוקים  מסדירים 
דבר שהתקיים גם בלעדיהם. למשל, דיני העבודה מסדירים תופעה קיימת, 
העסקת עובדים. התופעה קיימת, והחוקים באים כדי להבטיח שיתקיימו 
בה צדק, הוגנות וכן הלאה. בתורה, אלה הם ה"משפטים". לעומת זאת, 
משחק  יוצרים  למשל,  השחמט,  חוקי  תופעה.  יוצרים  המכוננים  החוקים 

ששמו שחמט. בלי החוקים אין משחק. 

ריב"ז אומר בעצם שחוקי הטהרה הם חוקים מהסוג השני: חוקים מכוננים. 
הפרה האדומה אינה דומה לתרופה, משום שהטומאה איננה דומה למחלה. 
היו  הן  וטיפולים.  אבחנות  מרפאים,  רופאים,  באין  גם  קיימות  המחלות 
לפני  לא התקיימו  והטהרה  זאת, הטומאה  לעומת  כל אלה.  לפני  קיימות 
לא  והמים  טימא  לא  המוות  התורה,  חוקת  הינתן  לפני  חוקיהן.  שניתנו 

טיהרו. 

החוקים יצרו אפוא מציאות חדשה, אך אין פירוש הדבר שהם אי־רציונליים 

או בלתי־ניתנים להבנה. אדרבה: חוקי הטומאה והטהרה, עם כל המסתורין 
והמורכבות שבהם, מושתתים על היגיון פשוט. הם קיימים בגלל הפרדוקס 
הקיצוני של המשכן והמקדש. המצווה לבנות את המשכן הייתה היענותו 
של הקב"ה לתפילתו של משה, לאחר חטא העגל, שבה ביקש בעצם שה' 
והפרדוקס   – השכינה  של  כמקומה  נבנה  המשכן  לעם.  יותר  קרוב  יהיה 
ולא  במרחב  לא  ָתחום  שאינו  אלוקים,  את  להכיל  יכול  בית  איזה  ברור: 
סופיים.  לימים(  )והמקדש,  והמשכן  אנו  ואילו  אינסופי,  אלוקים  בזמן? 
אלוקים נצחי, ואנחנו בני תמותה. זה שורש ההקפדה הקיצונית של ההלכה 
על כך שהקו המבדיל בין האנושי לאלוקי לא יטושטש – בייחוד לא במשכן 
במציאות  קשורות  שהן  הוא  הטומאה  צורות  לכל  המשותף  ובמקדש. 
ְגֵעי  המוות, בעובדה שאנו יצורים בעלי גוף בעולם גשמי הנתונים ל"ַאְלֵפי ּפִ
ר", כלשונו של המלט. כדי להיכנס לחלל מקודש, שאנו  ׂשָ ל ּבָ ַבע, ְמַנת ּכָ ַהּטֶ
מרגישים בו קרובים אל האינסוף ואל הנצח, עלינו להרחיק את עצמנו מכל 

מודעות למוות, לחולי ולניוון. וזה עניינו של טקס הפרה האדומה. 

הטקס, מלמדנו רבן יוחנן, איננו אי־רציונלי. העניין אחר: שהטהרה שהוא 
מביא והטומאה שהוא מסיר אינן תכונות ממשיות הניתנות לגילוי בלי קשר 
לחוק. לא צילום רנטגן ולא סקירת אם־אר־איי ולא שום מבחן אמפירי אחר 
יכול לגלות אם אדם או חפץ הוא טהור או טמא. הקטגוריות הללו קימות 
רק בעולם שהחוק יצר. החוק יצר עולם זה מטעמים הגיוניים, אך היגיון זה 

אינו סוג ההיגיון שאדם העומד מחוץ למערכת יכול להבין. 

הגיונו של החוק הוא שהתורה מבקשת להטמיע בתודעה היהודית רעיון 
שאולי נראה לנו מובן מאליו, אבל בזמנו היה מהפכני: המוות מטמא. את 
להפך,  לקדושה.  קשר  אין  למוות  במוות.  ולא  בחיים  לחפש  יש  אלוקים 
המגע עם המוות אוסר על האדם לבוא במגע עם אלוקים. על דוד המלך 
)דברי  דמים  ושפך  לוחם  לכן  קודם  היה  הוא  כי  המקדש  את  לבנות  נאסר 
הימים א' כב, ח(. על אנשי קודש – כוהנים, ובמיוחד הכוהן הגדול – מוטלות 

מגבלות המרחיקות אותם מגוויות )ויקרא כא(. בדתות אחרות בעולם העתיק 
שלאחר  החיים  הדתות,  ברוב  ביהדות.  כן  לא  מתים;  לאבות  התפללו 
המוות הם העיקר, ובהם מגיע האדם לשמיים; ביהדות מתבקש האדם החי 
ִתים  ַהּמֵ להתעלות ולהתקדש. שוב ושוב מזכיר לנו התנ"ך את זאת: "לֹא 
י ֵאין  ָך?" )תהלים ל, ט(; "ּכִ יד ֲאִמּתֶ ְיַהְללּו ָיּה" )תהלים קטו, יז(; "ֲהיֹוְדָך ָעָפר? ֲהַיּגִ
ְך?" )תהלים ו, ה(. אלו הן הכרזות רדיקליות.  אֹול ִמי יֹוֶדה ּלָ ׁשְ ֶות ִזְכֶרָך, ּבִ ּמָ ּבַ
אלוקים שוכן בחיים. כדי להתקרב אליו יש להתנקות מכל נגיעה של מוות. 

כל זה היה בוודאי ברור לתלמידיו של רבן יוחנן. אבל הוא אמר להם עוד 
דבר: אל תחשבו שהקשר בין החוק לבין טעמו הוא תמיד ישיר, מורגש 
השכל  גבולות.  יש  לטעם  אבל   – המצוות  טעמי  את  לחפש  טוב  ומיידי. 

האנושי חייב לקבל על עצמו ענווה. 

ֶגֶדל  למשפט  הדומה  דבר  בגבולותיה.  המכירה  זו  היא  אמיתית  חכמה 
אמתות  כוללת  מערכת  שכל  המתמטית:  הלוגיקה  בתחום  המפורסם 
שאי־אפשר להוכיחן מתוכה. ללוגיקה יש גבולות. לשכל יש קווי תיחום. 
ה"חוקים" בתורה הם כללים המכוונים לא להשגת תוצאות מיידיות אלא 
העם  את  מאמנים  החוקים  הארוך.  בטווח  לאומית  רגישות  של  לעיצובה 

לכבד גבולות ולהוקיר את החיים.

לחפש  תלמידיו  את  הדריך  הוא  עיוור.  ציות  של  לחיים  הטיף  לא  ריב"ז 
טעמים למצוות. אך הוא גם לימד אותם להכיר בכך שיש דברים שאינם 
מובנים מיד. לפעמים חוק הנראה מסתורי לבני דור אחד נראה לדור הבא 
לא  שעדיין  דברים  לפסול  לא  אותנו  מלמד  החוק  מושג  כשמש.  ברור 
הבנו. יש בחיים היבטים התובעים מאתנו לסמוך על חוכמה שהיא גדולה 
מחוכמתנו. עלינו לשאוף להבינם ככל שנוכל, אך גם להיות ענווים דיינו 

להשאיר מקום גם לבלתי מובן. 

פרשת חקת

זלמן רודרמן
להתרגש, להחכים, ליהנות.

ספרי איכות לכל המשפחה
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
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אלומה לב

  עצות טובות לחיים שטחיים  
 

אחד המהלכים הפחות טובים שעלולים לקרות בשיעור החשיבה ההכרתית 
את  מדברת  בעולמה,  מהמתרחש  בכנות  משתפת  הלומדות  כשאחת  הוא 
עבודתה הפנימית, את לבה, את הקונפליקטים ואת נקודות הפיתול שהיא 

מנסה ליישר, ומסביב כולן מתחילות לזרוק לה עצות.

זה",  את  עוברים  "כולם  זה",  על  "תתפללי  אחורה",  צעד  "קחי  "תרפי", 
ואלה רק כמה עצות גנריות מתוך מבחר שעולה כשאנחנו מתקשים לראות 
מישהו מולנו מתמודד, ומבקשים להיכנס אל מרחב הפעולה שלו כדי לעזור 
וונה רצויה, הרצון להושיט יד רצוי מאוד, אבל הדרך – נתינת עצות  לו. הּכָ

– לא מועילה.

רוצה או משתתפת?
כשאדם משתף בצפונות נפשו, הוא כבר התחיל מהלך פנימי שלם ועמוק 
בתוכו. הוא מנווט את הדרך, הוא סולל אותה אל התשובה שמיוחדת לו, 
שמתאימה לנפשו ולתיקון שלו. הוא לא צריך מהלכים מבחוץ, לפעמים הם 
רק מערבבים אותו. ודאי שרצוי לקבל עזרה, אבל לרוב, האדם יהיה זקוק 
אך ורק לשיקוף, למקום שבו הוא יוכל לפתח את המענה לעצמו. ואם הוא 
נתקע בדרך – לפתח קטן שאליו הוא יוכל להשתחל וממנו יוכל להתקדם. 
השיקוף והפתח צריכים להיעשות בחום לב, ובנתינת מקום ואמון באדם 

העושה את מלאכתו. לרוב – האדם לא יהיה זקוק ליותר מזה. 

צריך  ועכשיו  עצמו,  בתוך  שהסתבך  צמר  לסליל  זה  את  לדמות  אפשר 
מבחוץ  עצות  הפיתולים.  את  ולהתיר  החוט  מקור  אחרי  לעקוב  בעדינות 
עלולות רק למשוך בחוט ולסבך אותו יותר. קשה לנו להיות בתוככי הסבך, 
ולפעמים אנחנו נושאים עיניים אל מקורות חיצוניים רק בשביל לא לפגוש 
את הכאוס הפנימי. אנחנו מבקשים חיזוק, אישור, שמישהו יפתור לנו את 
הסבך הזה תכף ומיד. זה באמת לא פשוט להיות בכאוס של עצמנו, אבל 
משם תבוא ההתרה. מתפיסת קצה החוט הכי בהיר וזמין לנו, מחיזוק המקום 
הבהיר בתוכנו, והליכה איטית לאורכו, כמו חוט, עד שהכאבים מתיישרים. 

בכל מקום בו יש שאלה בנפש, כמו מקום מסובך בסליל הזה, אנחנו הולכים 
לאט יותר, ובוחנים מאיפה אפשר להתיר ולחבוש את הפצע שנתהווה שם. 
עצות מבחוץ לא יכולות ליישר ולחבוש. הן יכולות לתת מרחב לנשימה, הן 
יכולות לתת עידוד, אבל הן לא העבודה הפנימית העמוקה של אדם בתוך 

עצמו, וממילא אין להן אותה השפעה.

ודאי שאנחנו יכולים לקבל מאחרים, אבל כמו שימימה שואלת: "את רוצה 
לקבל או משתתפת לקבל?", האם אני מקבלת פסיבית מאחרים, הם נותנים 
את הרעיון וההכוונה והתשובות המלאות, או שאני רק מקבלת מהם קצה 
חוט שנוגע אליי, ובשאר אני משתתפת וממשיכה בעצמי. זו שאלה שחשוב 
תשובות  לנו  יתנו  שאחרים  מצפים  שאנחנו  פעם  בכל  עצמנו  את  לשאול 

ויתירו לנו את הסבך.

בלי סלוגנים רוחניים
זו הבעיה גם עם סלוגנים רוחניים שרובנו אוהבים מאוד כי הם חוסכים לנו 
את הצורך להרגיש ולחשוב. אנחנו חיים בהרבה התניות רוחניות שמכניסות 
אותנו לתבניות ולא נותנות לנו מקום להתפתחות אישית, לרעיונות אישיים, 
ליצירה אישית. הנה התניה לדוגמה: תאהבי את עצמך ואז אחרים יאהבו 
אותך. מי קבע? מי אמר? ראיתי בחיי מספיק אנשים אהובים שעדיין הייתה 
להם כברת דרך לאהבה עצמית, ושני הדברים לא עמדו בסתירה. היכולת 
לשים סימן שאלה על כל הארה, התניה או סלוגן רוחני – היא־היא המפתח 
בעיניי להתפתחות האישית, להבנות האישיות. כי החיים הם תמיד אישיים, 
אם אקח הבנות והארות של מישהי אחרת לא יהיה לי מה לעשות איתן. אני 

צריכה את ההבנות של עצמי, כמו שכל אדם זקוק להבנות של עצמו.

את  לקורא  ישנו  לא  שלי  פסקה  או  זה שמאמר  עם  להשלים  זמן  לי  לקח 
החיים מקצה אל קצה. אלה הארות כמו פנסים שילכו איתנו מעט, ואחר כך 
מאיר אדם אצל עצמו. אדם חייב להאיר אצל עצמו! הארות מבחוץ הן לא 
מה שגואל אותנו, הן לא המפתח. המפתח הוא פעולה איטית, כמעט שהייה 
בתוך עצמנו, בתוך אותו סליל־נפש, עד שמוצאים פתרון פנימי וחוטי הנפש 

היפים נפרשים למלוא אורכם.

alluma@gmail.com
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 מכירות  יריד 
ענק

יום רביעי כ"ה תמוז  19.7   נתניה
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 אולם בית הכנסת 'שירת עמית' )ספורטק יהלום( 
 רחוב הרטום 33 קריית השרון נתניה

 חניה במקום //  לא תותר הכנסת תינוקות לאולם ההרצאות 
לרפואת פרידה בת רחל ומשה חי בן יהודית.

עיריית נתניההמחלקה לתרבות תורנית

שיעור
סדנא

דברי ברכה: מר דניאל בשארי הממונה על התרבות התורנית

ד"ר אביטל לאופר סגנית ומ"מ ראש העיר
בחסות ראש העיר הגב' מרים פיירברג- איכר

*
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אבי טאוב

הסתם מ מן  הזה,  בגיליון  שאוחז  י 
אדמו"רים.  ניגוני  וכמה  כמה  מכיר 
מוזיקאלי,  שפע  המשיכה  החסידות 
וכאן  ניגונים.  נדלה של  ובלתי  מגוון 
יש לשאול: כמה אדמו"רים לא רק הלחינו אלא 
גם כתבו שירה. כמה עסקו באותה חרדת קודש 

עמקנית גם בפואטיקה?

נרחיק ליערות הונגריה כדי לפגוש רועה אווזים 
ומתרגם  כמשורר  הרוחנית  דרכו  את  שהתחיל 
לגדולה בעולם החסידות  ועלה  שירה עממית, 
'הבעל שם  אותו  מי שמכנה  כך שיש  ההונגרי 

טוב ההונגרי'.

אגדת רועה האווזים
הדמות  זו  שרה'ס,  ליב  שר'  מספרת  "האגדה 
הנודד  החסידים,  ראשוני  בקרב  המסתורית 
עבר  קדישין,  נצוצין  להעלות  למקום  ממקום 
סירנטש   בעיר  התעכב  אונגריא,  פני  על  פעם 
אווזות  רועה  שמונה  כבן  ילד  לפניו  רואה 

באחוזת יעקב פיש.

הילד התמים הזה עורר את תשומת לבו של ר' 
ליב, כי על כן בדרכיו ובמעלליו התנכר להיות 
נוצר לגדולות. ר' ליב לא גרע עיניו ממנו ויתבונן 
את  אזנו  קלטה  והנה,  ומעשיו.  תנועותיו  לכל 
"רבונו  עצמו:  לבין  בינו  בדרכו,  הילד  שיחת 
אווזות  לך  יש  אולי  מינך,  במטותא  עולם  של 
בחנם  אותן  וארעה  ידי  על  אותן  תנה  לרעותן, 
ילד המדבר ככה אל אלהיו בודאי  בלי שכר". 

ובודאי  בו  יש  דקדושה  התמימות  מן  הרבה 
ליב:  ר'  וישאלהו  בלבו.  מפכה  עילאית  שירה 
 "בן מי אתה?" ויענהו: "בן האלמנה רייזיל". 

בית  אל  פעמיו  וישם  התמהמה  לא  ליב  ר' 
והוא  הילד  את  לו  תתן  כי  בה  ויפצר  האלמנה 
טוביֹם  ולמעשים  לתורה  ויגדלהו  יחנכהו 
ר'  לישיבת  לניקלשבורג  הובל  הקטן  ואייזיקל 
מרבי  הרבה  יצאו  שממנה  הורוויץ,  שמלקה 
לעיר  שב  למודיו  חוק  את  ובגמרו  החסידוֹת 
והתחבר  ושדות  ביערים  לו  תעה  הוא  מולדתֹו 
לשמוע  כאפרכסת  אוזנו  ועשה  הרועים  אל 
שירותיהם אשר נשאו אותו למעלה למעלה עד 
עולמות אין סוף, מקום המלאכים יזמרו וירננו 

לאל חי.

ביתר צד את לבו שיר רועים זה:

 הר, הר, מה גבוה אתה
 כלה, כלה, מה רחוקה את

 הר, הר, העלם מהר,
ואני אל כלתי אתקרב

לא. לא געגועים לכלה ואהובה הציפו את לבו 
לשמוע שיר רועים זה. ידע כי גם לו כלה ואולם 
אשר  הקדושה  השכינה  והיא  במרומים  היא 
בגלותם  הם  בשבי  אשר  בנים  מעל  נתרחקה 
תרגמו  השיר,  את  וגייר  לביתו  לו  הלך  המר. 

לעברית ושר:

 שכינה, שכינה מה רחוקה את
 גלות, גלות, מה גדולה את,

 אלו היתה גלות קטנה

 היתה השכינה קרובה אז
 אלו מן הגלות הוציאוני

היינו שנינו יחד אז

האזין  הצעיר,  אייזיק  יצחק  פנה  אשר  כל  ֹאל 
והקשיב אך ורק קולות שירה שנתגלגלו לעולם 
העילאי.  למקורן  לשרשן,  עורגות  והן  הזה 
מחצבתן  למקור  לשוב  ההיא  העזה  הכמיהה 
הצלילים  והעלתה  לבבו  במיתרי  שנגעה  היא 
היותר נהדרים. הוא חדר לתוך גלגלי השירים, 
כלה  אל  לא  בודאי  קליפתן:  את  מעליהן  קרע 
הנפלא.  הרועים  שיר  יערוג  כמשמעה  פשוטה 
נהימת  את  הצמיאה,  שועת  את  אתה  שומע 
ישראל  כנסת  כי  מרגיש  הנך  ומיד  הכיסופים, 
לאמא־השכינה.  זמירותיה  את  שתארוג  היא 
המקור  זרק.  לא  אותה  גם  הקליפה  את  ברם 
האונגרי לשירת "הכלה" גם הוא ישורר בפיות 
להראשון  הפירוש  השני,  חלקו  כמו  החסידים 
בכפר,  רק  כן.  המקשרֹ  התוך  בעיניהם  שהוא 
על ברכי הטבע, אפשר היה לנשמה זו הספוגה 

שירה ופיוט, להמריא לשחקים". 

פואטיקה וחוויה דתית
אמנם, חוקרי החסידות סבורים שלסיפור זה אין 
כאלה  היסטוריות  עובדות  מציאותי.  בסיס  כל 
של  היתכנותם  אפשרות  את  שומטות  ואחרות 
אולם, בתפיסה  אותו.  רבים המרכיבים  פרטים 
של  דמותו  התקבעה  כבר  והעממית  החסידית 
שירי  ומזמר  המנגן  כרועה  מקאליב  האדמו"ר 
רועים ומכניסם אל הקודש. ובכן יש לומר ביחס 

האדמו"ר שכתב 
 ותרגם שירה:

רבי יצחק אייזיק טאוב מקאליב
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סיפורים  על  שאומרים  מה  את  חסידי  לסיפור 
'קרה באמת' או  זה  ''אם  בכלל: השאלה אינה 
'סיפור  זה  ''האם  אלא  סיפור'?''  'סתם  שזה 

באמת' או שזה 'סתם קרה'?''

לפנינו סיפור על שיר בתוך שיר. כאמור רבים 
מעטים  המלחינים.  האדמו"רים  הם  מספור 
ומעטים  פיוטים  שחיברו  האדמו"רים  מאוד 
עוד יותר אלו שכתבו שירה. האדמו"ר מקאליב 
עצמו, מן הסתם לא היה מייחס לעבודתו ערך 
שפות  משתי  תרגום  של  אלא  שיר  כתיבת  של 
מעממיות  משותף:  ניב  הנושאות  רחוקות 

המונית למובן פנימי קבלי

בראש  הזה?  התרגום  מן  ללמוד  אפשר  מה 
ובראשונה - וזה לימוד רחב - ששירה, היא יותר 
'קריאה' מאשר 'כתיבה'. כלומר, יותר משהיא 
מתאפיינת בטקסטים מסויימים היא מתאפשרת 
מתוך מצב נפשי מעמיק. קשב מפולש וצלילה 
את  המקיימים  הם  הנשמע  או  הכתוב  לתוך 
השירה. במובן מסוים, כל האמצעים הפואטיים, 
הדימויים, כפלי המשמעות, הסתירות הפנימיות 
נועדו להאט את קצב הקריאה  הניקוד  ואפילו 
ולהשלים  להתעמק ביותר  מהקורא  ולדרוש 
מתוך מאמץ ותקווה את מה שנרמז בקצהו של 

יוד.

אל  הטקסט  מתוך  מתרומם  הפואטי  המצב 
מעבר לו. במובן רחב, הפואטי הוא הרגשה עזה 
שהכל עמוס משמעות יתרה יותר משנדמה. "עם 
כל שהמצב המיסטי דומה למצבי הרגשה, הרי 
בעיני בעל החוויה המיסטית הנה גם מצב של 
ידיעה זהו מצב שבו מתגלים לו לאדם מעמקי 
של  תפיסתו  לפי  כלל  שאינם  כאלה,  אמת 
היותם  כל  עם  כאלה,  מצבים  ההיקשי.  השכל 
נטולי ארשת, יש עמם גילוי והארה מלאי שחר 
להם  נודעת  אלא שכרגיל  עוד,  ולא  וחשיבות. 
גם  החוויה  בעל  בהרגשתו של  מופלאה  מרות 

בזמן שלאחריה". 

שיר בתוך שיר
נתבונן אפוא בשני הטקסטים – במקור האיכרי 
ובתרגום האדמו"רי ונעמוד על הדומה והשונה. 

מקאליב  האדמו''ר  כי  נדמה  חטופה  בקריאה 
ייצר את השיר בקלות רבה. הוא פשוט החליף 
ב'גלות'.  ו'הר'  ב'שכינה'  'כלה'  המושגים  את 
קריאה  אך  בעינם.  נותרו  והמרחק  האהבה 
רגישה יותר חושפת הבדל עמוק מאוד בין שני 

השירים.

לכלתו  בגעגועיו  הומה  לעצמו  המזמר  האיכר 
חדש,  כל  אין  בכך  להר.  שמעבר  האהובה 
מרבית שירי העולם עוסקים באהבה וביתר דיוק 
בגעגוע לאהבה. נראה, שמה שצד את ליבו של 
הבדיונית־חסידית  הדרישה  הוא  אייזיק  רבי 
מבקש  לא  האיכר  להיעלם.  מההר  האיכר  של 
ממנה  להיפטר  או  בשדה  עבודתו  את  לגמור 

היה'  על ההר להיעלם ו'היה כלא  אלא מצווה 
מחשבות  מאוד  שמזכירה  דרישה  ועיקר.  כלל 
חב"די:  בסגנון  העולם'  'ביטול  על  חסידיות 

הכל הבל הבלים ואין עוד מלבדו.

שאינו  נראה  האדמו"ר  של  לתרגום  נשוב  אם 
הולם בהתאמה מוחלטת למקור. שכן האהבה 
הגלות.  את  מעלימה  לא  ההר  את  שמפוגגת 
מציב  האדמו"ר  ומאופק.  ריאליסטי  הניסוח 
את הגלות והשכינה בשני צדדיה של משוואה: 
השכינה רחוקה מפני שהגלות גדולה. הבקשה 
צנועה ומדורגת, לא נאמרת בלשון ציווי ואפילו 
אילו  )'אילו'(.  מדורג  תנאי  אלא  כבקשה  לא 
קרבת  את  מרגיש  הייתי  קטנה  הגלות  הייתה 
השכינה. אילו היו מוציאים אותי ממנה – אומר 
 - ביותר  לב  ומכמירת  עדינה  בנימה  האדמו"ר 

'היינו שנינו יחד אז'.

השיר לא מעלים את הר הגלות אלא משרטט שני 
הרהורים, זה על גב זה. שתי ההשערות, כשני 
בגלות  העומד  לאדם  מאפשרים  סולם,  שלבי 
הגדולה לחוש – ולו רק בדימיון ובתקווה – את 
ולהתעצם  ממומשת  והבלתי  הגדולה  האהבה 

בגעגועים.

געגועים לציפור
בפי  היום  עד  המושר  ביותר,  המפורסם  שירו 
למן  גלגולים,  לאינספור  וזכה  הונגריה  חסידי 
גרובייס,  האחים  ועד  ההונגרית  הפילהרמונית 
התרנגול(. על  )קורא  מאר"  קוקוש  "סולו  הוא 
הונגרי  רועה  אייזיק  יצחק  ר'  פגש  האגדה,  פי 
ששר את השיר הזה, ומאוד התלהב מעוצמתו. 
הוא ביקש מאותו רועה לקנות את השיר, ומיד 
שכחו.  הרועה  השיר,  עבור  לו  ששילם  לאחר 
יוצרים  וזכויות  רוחני  קניין  על  מעניין לחשוב 

בהקשר הזה.

כמה  בשיר  ערך  אייזיק  יצחק  ר'  מקרה,  בכל 
המתאר  לשיר  המילים  את  והתאים  שינויים, 
)בתרגום  השיר  מילות  לגאולה.  הכיסופים  את 

מהונגרית לעברית:(

 קורא התרנגול,
 הנה הבוקר אור 

 ביער ירוק, בשדה רחוק 
מחכה לי הצפור.

 הו, מה יפית צפור 
 הו, מה יפית צפור 

 צהובת רגל 
 זהובת מקור 

מחכה לי הצפור.

 חכי צפור, חכי 
 חכי צפור, חכי 

 אם אלוקים, לך יעדני
איתך אגיל בדרור. 

 מתי יקרה זה כבר? 
 מתי יקרה זה כבר?

 "יבנה המקדש עיר ציון תמלא"
אז יהי זה כבר

מתקדם  לא  המשורר  כקודמו,  הזה,  בשיר  גם 
ליבוי  געגועיו.  את  מעצים  אלא  ממקומו 
השערות  באמצעות  נעשה  לא  כאן  הכיסופים 
)מה היה קורה 'אילו'( אלא בתיאור מפורט של 
יופייה המוזהב של הציפור על רקע שדות היער 
השיר  באגדה  לאמור  נתייחס  אם  המוריקים. 
הוא  ככזה  קלות.  שונה  אלא  תורגם  לא  הזה 
נתפס כעמוק וקדוש יותר בעיניו של רבי אייזיק 
מן  לחמוק  מבקש  אינו  הגעגוע  כאן  מקאליב. 
ההר להיעלם אלא כורך את חמדת יופיו הפראי 

של הטבע בתקוות הגאולה השלימה.
)מאמר זה נכתב על ידי מי שהוא דור שמיני לאדמו"ר 

רבי יצחק אייזיק מקאליב(.
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 הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

מבחינה מסוימת, קל יותר לבוא לאדם זר ולומר לו: "עשית כך וכך, 
אתה לא בסדר", מאשר להגיד את זה למישהו שהוא קרוב אלי, מישהו 
שהוא ידידי ועמיתי. "הוכח תוכיח את עמיתך", היא מצווה קשה. זהו 
אחד מהדברים שאנשים צריכים ללמוד, בכדי לדעת איך לנהוג בחיים.

קורה שבחור מגיע לישיבה ולומד שם כל מיני דברים חדשים, אחרי 
תקופה הוא חוזר הביתה בתחושה שהוא גדל והחכים, והוא מרגיש 
שעליו לתקן את בני הבית. הוא בא ואומר: "הגביע של הקידוש לא 
כשיעור", "ההכשר הזה לא מה שצריך", או בא לאבא שלו ואומר לו: 
"אתה לא מתפלל בכוונה - תתחיל להתפלל", וכיוצא בזה. לפעמים 
קורה שאדם גדל בתורה ומעשים טובים ויחד עם זה 
בחור  לי  סיפר  בעליל.  סימפטי  בלתי  אדם  נעשה  הוא 
כל  עם  לעשות  מה  לו  שאין  ראה  וכשחזר  לישיבה  הלך  הוא  אחד: 
החברים שלו, אין להם דיבור משותף, הדבר היחיד שהוא יכול להגיד 

להם זה ביקורת. 

אחיך  את  תשנא  "לא  זה:  על  אמר  מפשיסחה  הקדוש"  "היהודי 
בלבבך" -  אל תשנא את אחיך בגלל שיש לך לב גדול 
יותר. אל תשנא מישהו בגלל שהוא לא מגיע למידות שלך, לך יש 

מידה אחרת, ואל לך לצפות מהאחר שיהיה בדרגתך.

של  האיסור  ישנו  ולעומתה  תוכיח"  "הוכח  מהתורה  מצווה  יש 
ובצורה  הציוויים  שני  את  מקיימים  איך  היא  והשאלה  פנים,  הלבנת 
אפקטיבית. מתי צריך לומר ומתי מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. 
איך אפשר לנסות לפקוח עיניים של מישהו, וזאת בלי להעליב ולפגוע 
בו. לפעמים אדם אומר כל כך הרבה מחמאות עד שלא שומעים את 
עטיפות  בלי  משהו  אומר  הוא  להיפך,  ולפעמים  אמר,  שהוא  ה'לא' 
אנשים  ויש  טוב  זה  את  אנשים שעושים  יש  מעליב.  הוא  ואז  בכלל 

שלומדים את זה בדרך הקשה. זאת תורה ארוכה.

בעניין זה ישנם סוגים שונים של הורים. יש הורים 
שלא מעירים שום הערה לילד שלהם, ועלול לקרות לאדם שאחרי 
מקרים  ויש  לו.  אמרו  לא  למה  הוריו:  על  תרעומת  חש  הוא  שנים 

הפוכים, הורים שמעירים במקום שהיו צריכים לשתוק. המחנך, האב, 
הבעל והחבר – כולם עומדים בפני הדילמה הזאת. 

כתוב בתורה: "אם לא יגיד ונשא עוונו", יש אנשים שהתפקיד שלהם 
הוא להגיד. בספר יחזקאל הוא מדמה את תפקידו של הנביא לצופה: 
מוטל  החומה  על  שעומד  הצופה  על  ישראל".  לבית  נתתיך  "צופה 
להזהיר את אנשי העיר מפני סכנה שמתקרבת לעיר, אם הצופה לא 

רוצה להזהיר את הקהל - הוא מועל בתפקידו. 

לעיתים, אדם לא רוצה להיות זה שנוקט צעד מתוך חשש שיטענו נגדו 
- או שהוא אומר את זה לעצמו - מי שמך? מי מינה אותך לעניין הזה?  

סיפורים  מופיעים  ושמות,  בראשית  בספרים  התורה,  בתחילת  עוד 
בעניין הזה. חלק מהבעיה של קין קשורה בזה. כשהוא אומר: "השומר 
אחי אנוכי", מלבד השקר שבדבריו, האמירה שלו היא הסרת אחריות 
וחוסר אכפתיות מהבל – "אם אני האח הגדול אז אני צריך לשמור 

עליו?"

בסיפור של סדום, קם אברהם אבינו ואומר מוסר לקדוש ברוך הוא. 
אברהם, לא עשה את זה בפומבי והוא באמת מדבר יפה מאוד, אבל 
על  ולהתווכח  הוא  ברוך  הקדוש  מול  מלעמוד  נמנע  לא  הוא  עדיין 
כזה?  דבר  לעשות  יכול  אדם  בן  איך  היא,  השאלה  סדום.  השמדת 
מי  כל,  "קודם  לאברהם:  להגיד  היה  יכול  הוא  ברוך  הקדוש 
אתה?! שנית, ומי אני? וחוץ מזה, זו העבודה שלך?! 
זה העסק שלך?" כנראה, שלה' יש הרבה סבלנות... 
בא  והוא  עליהם  ממונה  לא  אנשים. משה  שני  במצרים, מתקוטטים 

ומפריד, והאנשים אומרים לו: "מי שמך לשר". 

מסוים,  בצד  להגיד.  צריך  שאדם  לומר  באים  הללו  הסיפורים  כל 
כשאדם נמנע מלומר, הוא בעצם אומר: לא אכפת לי ממנו, אני את 

נפשי הצלתי. יש בזה בעיה של התנכרות, וזה בעצמו ענין של פגם. 

יד';  'יד  זה  'ידיד'-  מילים:  מדרש  עשה  וולבה  הרב 

איכפתיות
אם רק ביקורת יש לך על החברים, אתה לא נעים < אם אתה 
יכול  אתה   < בנאדם  לא  אתה  נעים,  לא  כי  אומר  ולא  שותק 
לרקוד עם מאה אנשים אבל באמת אתה בודד < הדבר החשוב 

ביותר במעגל הוא לאחוז ולהיאחז, לדעת שאנחנו פה ביחד
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למי  שמתאכזר  האכזר  בין  הבדל  יש  זר'.  'אך  זה  'אכזר'- 
שמתנכר לאנשים - ההתנכרות היא עבירה דקה יותר, אבל במהות זה 

אותו עניין, שאדם דואג רק לעצמו.

יש מעט מאוד אנשים שהפצע של אחרים כואב להם 
כמו הפצע שלהם, שמסוגלים לחוש את מצבו של אדם אחר. כל 
העניין של מידת הרחמים הוא שאכפת לך מהפצע של מישהו אחר, 

עצם העניין הזה שאכפת לך, זו מעלה. 

אתם ודאי מכירים את הסיפור בגמרא על רבי יהודה הנשיא: 
רבי  רבי.  בפני  וגעה  רצה להישחט  לא  והעגל  עגל לשחיטה  הוליכו 
אמר לעגל: "בסופו של דבר לוקחים אותך להישחט, אם לא בתור עגל 
אז בתור שור". לכאורה זה בסדר גמור, למה רבי קיבל ייסורים על זה? 
מה הוא היה צריך להגיד לעגל הזה? רבינו הקדוש נענש לא על זה 
שהוא שלח אותו לשחיטה, אלא על זה שהוא לא ריחם עליו. לפחות 

אפשר היה להשתתף בצערו.

גם  להיות  יכולה  דם,  לו  שיורד  אדם  על  הרחמנות 
נוזל לו הזמן, גם עליו  על אדם שנוזלים לו הימים, 
אפשר לרחם. אגב, אדם גם יכול לרחם על עצמו, על איך שהוא 
מתגרד, איך הוא הורג את עצמו ואפילו לא יודע שהוא הורג את עצמו.  

מקדמים  שאנשים  כך  על  עומדת  למשהו  להתקדם  שרוצה  חברה 
באופן מסוים אחד את השני, זהו הדבר שיוצר חברה. ברגע שלאחד 

לא אכפת ממה שקורה לשני, העניין מתקלקל. 

אני לא מדבר רק על רחמנות על מומים וחסרונות, אלא גם רחמנות 
כשאנו רואים מישהו יום יום וחושבים לאן אפשר וצריך למשוך אותו 
ולקדם אותו. לבוא ולהגיד לו במקרה הצורך: "חזק ונתחזק" או רק: 

"בוא נלך ביחד". 

אף  ולפעמים  שרוקדים  אנשים  בחתונות  רואים  לפעם  מפעם 
של  חבורה  סולו,  רוקד  אחד  וכל  שלמה  ישיבה 
לכבוד  רוקדים  שהם  כמובן  לבד.  שרוקדים,  אנשים 
החתן והכלה, אבל מתברר שכנראה יש פגם בסיסי 
 - לרקוד  מצטרפים  אנשים  כשכמה  שלהם.  היחד  בתחושת 
זה לא רק שיש שם עשרים רגליים - נוצר מעגל, ויש בו יחד. כך גם 
בתפילה, יכול להיות מקום שיושבים בו חמישים אנשים שמתפללים 
ושלא  ביחד  רוקדים  שלא  לאנשים  לעצמו.  אחד  כל  לבד,  לגמרי   -
גורם  זה  בתפילה  יחד  כשיש  הבעיה.  אותה  את  יש  ביחד  מתפללים 
יש  שורה(,  השכינה  עשרה  )=בתוך  שריא"  שכינתא  עשרה  ש"בי 
עשרה  לא  שהם  אנשים  של  אינטראקציה  חדש,  מבנה  חדש,  חיבור 
יחידים. אותו דבר קורה בזימון. שלושה אנשים שאוכלים - כל אחד 

אוכל בפה שלו – אבל הם אוכלים יחד. 

כשארבעה צנחנים צונחים לאותו שטח, אם הם לא 
מודעים אחד לשני - הם ארבעה בודדים. כשהם כן מודעים, הם 
לגבי תפילה לא פחות  נכון  זה  יחידה שיכולה להגן אחד על השני. 
עם  עושה  שאדם  במה  הנוגעים  שבעניינים  נכון  צבא.  לגבי  מאשר 
נפשו, אדם אחר לא יכול להתפלל בשבילו, אבל הנקודה היא שכאשר 
יש מישהו אחר שנמצא לידי ומתפלל - יש קשר בינינו ולא במקרה 

הוא עומד בתוך הד' אמות שלי. 
בודדים.  אנשים  להיות אלף  יכולים   - בין האנשים  דבר  כשאין שום 
רחוב  שיש  ולראות  ללכת  בעיר,  להסתובב  אפשר 
נמצא  אחד  כל  בודדים,  אנשים  וכולם  אנשים  מלא 
על אי בודד, זה לא קבוצה של אנשים - זה בודדים, כל אחד נושא 
את הכאבים שלו ואפילו את השמחות שלו. אם מישהו רוצה להיות 
לבד, לעשות התבודדות - בתוך רחוב זה מקום טוב, אדם נמצא שם כל 
כך לבד כי כל אחד הוא ברייה פרטית, בערך כמו לעשות התבודדות 
עם מאה פרפרים, הם לא מפריעים לבדידות של האדם. בכל מקום 

שיש יחידים שנמצאים במקרה יחד, אין שום דבר.

רוקד  כשאני  אומר?  הזה  היחד  מה  יחד,  להם  שיש  אנשים  כשיש 
לא  מישהו  אם  אותי,  מחזיקים  והם  אותם  מחזיק  אני  אז  במעגל, 
במיטבו אז גוררים אותו ויחד שומרים על קצב ועל תנופה. אני מושיט 
את הידיים למישהו ואומר לו: "אל תרוץ, אתה רץ מהר מדי", "אתה 
מפגר מאחור", לפעמים צריך להגיד את זה ולפעמים לא, אבל צריכים 

להיות מודעים לכך שהוא נמצא במעגל שלי.

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

סמינר קיץ בנושא
זוגיות ומשפחה

אירוח בבית מלון המפואר כינר

ימים רביעי - מוצ"ש
כ"ה - כ"ח תמוז / 19-22.7

התקשרו להבטחת מקומכם:
03-9302030

נופש
לגוף ולנשמה

 רחל בולטון    זיוה מאיר  
 הרב יואב אקריש    הרב טוביה בולטון  

 עמי ואביטל ברעם     יצחק מאיר   

 הרב לירז בניסטי  

מסע אל בעל התניא
וגדולי החסידות באוקראינה

בהדרכת ד"ר יחיאל הררי, הרב עמי ברעם 
ובליווי הנגן נווה אגמון.
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הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

הקיץ התחיל... מה הדרך הכי 
טובה לשמור את העיניים?

במצוות  התחזקות  ידי  שעל  מלמדת  התורה 
לידי  מגיעים  בה,  הסתכלות  ובעיקר  ציצית, 
גם  עיניכם".  ואחרי  "ולא תתורו אחרי לבבכם 
הללו  הנושאים  של  ובאגדה  בהלכה  הלימוד 
ועוד  בנו אור אלוקי שמחזק את האדם.  מאיר 
צריך להיזהר שלא לנסות לקבל מטלות כבדות 
זה שמעבר לכוחותינו,  וארוכות בעניין  משקל 
אלא לחלק אותן למנות קטנות, ועל ידי שזוכים 
להצלחה במשימה קטנה מתעוררת שמחה בלב 
למשימה  להמשיך  וחיוניות  כוח  נותנת  והיא 

הבאה. 

ואחרי הכל, עיקר הנפילות באות מן הנפילות, 
כמו שנאמר על הנחש "הוא ישופך עקב" - אחרי 
שהוא מפיל אותנו פעם אחת הוא כבר מתנהג 
כמנצח גמור ומשכיח את כל ניצחונותינו. לכן 
האדם צריך לזכור דווקא את הניצחונות שלו, 
ליצר  לומר  נפל  ואם  והזעירים,  הקלים  אפילו 
"אני שב בתשובה מעומקא דליבא", ובעזרת ה' 

על ידי תשובה זו יזדכך ויטהר.

איך מבחינים בין ענווה טובה 
לענווה פסולה?

"מה  השאלה  את  במרכז  שמה  פסולה  ענווה 
קורה איתי". האני נמצא במרכז, אלא שמפני 
במחיקתו.  עסוק  אני  מתוקנות  למידות  הרצון 
אך הרצון למחוק את האני לא מצליח לעקור 
את העיסוק בעצמי כדבר עיקרי, וגם המחיקה 
היא שגיאה גדולה מפני שהיא כפיות טובה על 

כל המתנות שנתן לי הקדוש ברוך הוא. 

לעומת זאת ענווה טובה עסוקה באור האלוקי 
שמאיר דרכי, וממילא ככל שהוא יתרבה יותר 
בעצמי  העיסוק  שמיים.  כבוד  יותר  יגדל  כך 
לא עומד במרכז אלא נמס בפני התגלות האור 
האלוקי. לכן ענווה מצורפת עם השמחה ולא 
עם הדיכאון, כמו שאומר הכתוב "ויספו ענוים 
ידה  על  מפני שהאור שמתרבה  בה' שמחה", 

ממלא, מאיר ומשמח את הנפש.

אני מרגישה שאין לי שום ערך 
לרכוש ולכסף. האם זו מעלה או 

חיסרון?
תאוות  חיסרון.  וגם  מעלה  גם  יש  מידה  בכל 
את  שמלפפות  הקשות  מהתאוות  היא  ממון 
האדם ועלולות להפילו למקומות שפלים, ויחד 
עם זאת היא גם מעמידה את העולם, מפתחת 
ליצור  האדם  את  ודוחקת  דוחפת  ויוצרת, 
ולבנות, ולכן בוני הארץ והעולם קיבלו שבחים 

מופלאים על ידי רבותינו. 

יש   – אותו  תלפף  לא  הזו  מי שזכה שהתאווה 
בכך מעלה גדולה אך צריך להיזהר שהדבר לא 
ולחוסר  אחריות  לחוסר  לאדישות,  אותו  יביא 
אמרו  ועוד  העולם.  את  ולבנות  לפתח  מרץ 
רבותינו: "בכל מאודך" – בכל ממונך, כלומר 
שאחת הדרכים של אהבת ה' היא על ידי הודאה 
כזו  הודאה  היא  ו"מאודך"  גבולות,  פורצת 

שפורצת את גבולות רכושנו, כספנו וממוננו. 
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 17:00 י"ט בתמוז, בשעה  יום חמישי, 

יום פתוח 13
ביולי

תואר ראשון
 הנדסת אלקטרו-אופטיקה  

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסת תוכנה

 הנדסת מערכות תקשורת

 הנדסת תעשיה וניהול
 מדעי המחשב

 חשבונאות ומערכות  מידע
 מנהל עסקים

 סיעוד
 ביו-אינפורמטיקה

 תואר שני
M.B.A. מנהל עסקים 

*M.Sc. פיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה 
*M.S.N. סיעוד 

מכינה לאקדמיה

קמפוס לב - רח' הוועד הלאומי 21, ירושלים   |   קמפוס טל - רח' בית הדפוס 7, ירושלים

www.jct.ac.il 1-700-50-32-32

המרכז האקדמי לב ללמוד בדרך שלך

קמפוס טלקמפוס לב

מבחן תיל או 
פסיכומטרי

 ימי לימוד
מרוכזים


