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לאדם  נותנת  ה'  עובד  של  לתפילה  האזנה  לעיתים 
חסידים  אצל  לימוד.  מכל  יותר  בתפילה  חי  שיעור 
בדורות עברו היה זה מקובל והרבי הריי"צ מלובביץ' 
כמה  הנה  שכאלו,  האזנות  הזדמנויות  בכמה  תיאר 

מהן:  

יום כיפור באמצע היום
נחומוביץ',  נחום  בשם  יהודי  היה  לובביץ'  בעיירה 
יהודי זה היה 'בעל עגלה'. פעם נכנס באקראי לבית 
מחסידי  רייזס,  פנחס  ר'  של  תפילתו  בשעת  המדרש 
האדמו"ר הזקן. כשראה את תפילתו שקע בהתפעלות 
יום כיפור  כזו עד שלקח סידור ואמר 'על חטא' של 
ונפל ל'כורעים'. אצל יהודי פשוט זה הדבר הכי גבוה.

אז הכריז שהוא והבהמה אינם יכולים להמשיך להיות 
ונעשה  עגלה',  'בעל  יותר  להיות  ברצונו  ואין  שווים 

לשמש בית הכנסת.

עץ'  "'גולמי  ואמר:  זה  על  שמע  האמצעי  האדמו"ר 
אלו הם למעלה מגאון שבגאונים".

הדמעות זולגות מאליהן
הקברנים  של  המדרש  בבית  מאוחרת,  כבר  "השעה 
שיעור  ללמוד  רבים  יהודים  להתאסף  כבר  החלו 
הנאספים  ומתפלל,  עומד  עדיין  מרדכי  ר'  במדרש. 
מספרים  מהם  אחדים  בהשתוממות.  מסתכלים 
ר' מרדכי  ותיקין התעטף  במניין  שבשעה שהתפללו 

בטליתו וכפי הנראה מתפלל מאז.

לא  הדרומי,  השולחן  ליד  יושבים  יהודים  כמה 
רחוק מהמקום בו יושב ר' מרדכי ומתפלל, מאזינים 
ומתבוננים כיצד הוא מתפלל ועיניהם זולגות דמעות. 
הם אינם יודעים בעצמם מדוע הם בוכים, האם בגלל 
הרחמנות  בגלל  או  בתפילתו,  שמרגישים  המתיקות 
ובראותם  תחנונים  המלא  קולו  את  בשמעם  כלפיו 
הדבר,  הוא  כך  פנים  כל  על  הגעגועים.  מלאות  פניו 

הדמעות  זולגות   – כזו  תפילה  ושומעים  כשרואים 
מאליהן".

לא ראו אור
היו  לא  אנשים  הקטנות  בעיירות  עברו,  "בזמנים 
היום  באמצע  המדרש  בית  ליד  כשעברו  נחפזים. 
אחד  מתפלל.  חסיד  איך  שמעו  לתוכו,  נכנסים  היו 
לתפילתו  האזינו  יהודים  עשר  וחמישה  מתפלל  היה 

והתעוררו בהרהור של תשובה.

ורעש,  הגדולות, במהומה  אלו שנולדו בערים  כיום, 
עסוקים וטרודים כל היום. הם לא ראו מימיהם אור".

קביעותו של חנווני
המשפיע ר' שלמה זלמן הבלין היה מספר אודות אחד 
היה  וחמישי  שני  שבימי  לובביץ',  בעיירה  החנוונים 
ללכת  כדי  היום  באמצע  חנותו  את  בקביעות  סוגר 
רחום"  "והוא  הנדל מתפלל  ר'  כיצד החסיד  לשמוע 

בבכיות עצומות.

אראה לך שאבא בוכה!
במקום אחר מספר הריי"צ על האזנותיו שלו בילדותו 

לתפילות אביו, הרבי הרש"ב, המתחטא לפני קונו:

"פעם באתי לבית הכנסת והנה אין איש, רק אבא עומד, 
האלוקים  אל  הוא  מתחנן  ומתפלל,  הכותל  אל  פניו 
ומבקש רחמים. אך בשום אופן לא יכולתי להבין מפני 
מה הוא מתחנן יותר מכל שאר המתפללים ומדוע הוא 

זקוק לרחמים יותר משאר האנשים.

לפתע החל אבי לבכות בכי רב. לבי נפל בקרבי, אבא 
אימי  אל  ואלך  להתאפק  יכולתי  לא  הפעם  בוכה. 
שאר  מכל  יותר  בתפילתו  מאריך  אבא  מדוע  ואבכה 
המתפללים, והיום ראיתי ושמעתי שאבא בוכה. בואי 

עימי ואראה לך שאבא בוכה!

אימי שלחה אותי את הסבתא, והיא ענתה לי: 'אביך 
חסיד גדול וצדיק. כל מילה שהוא מוציא מפיו הוא 
אני  אומר'.  הוא  מה  על  פירושה,  על  תחילה  חושב 
זוכר שתשובה זו הרגיעה אותי ומאז השתנה יחסי אל 

אבי והבנתי שמופלא הוא משאר האנשים.

הולך  הייתי  הציבור  עם  שהתפללתי  אחרי  בשבתות 
הביתה ומשם הייתי אוהב ללכת אל הסבתא, לראות 
את הקידוש הגדול של בני המניין, ולהקשיב לדיבורים 
הייתי שב לבית הכנסת לשמוע  ולסיפורים. אחר כך 

אל הרינה ואל התפילה של אבא.

זה כשתי שנים ויותר אשר הנני בא בכל שבת לשמוע 
את התפילה היוצאת מליבו, לב אדם עליון, זה אבי".   

תפילות של רבי
וכבר  עצומה  בדביקות  היו  הרש"ב  הרבי  תפילות 
בצעירותו האריך בתפילה באופן שלעיתים הדאיג את 

בני משפחתו.

שלו  הפרטי  המלמד  ביקש  עשרה  שבע  בן  כשהיה 
מאביו הרבי מהר"ש לדאוג שבנו יקצר בתפילה. הרבי 
מהר"ש ענה לו: "מה אני יכול לומר לו? הוא הרי חש 
בתפילתו את עניין האמת. וגם גופו מרגיש את האמת, 

שכן גם גופו כלי לאמת".

פעם בעת תפילתו התחיל דם נוזל מחוטמו, עד שניגש 
הדם.  ופסק  החוטם  על  אצבעותיו  והניח  אביו  אליו 

והוא לא הרגיש כלל בכל המאורע.

ופעם אחרת היה נראה לאימו שהוא התעלף באמצע 
הרבי  אביו   - לבעלה  לקרוא  רצה  והיא  התפילה 
שבער  בנו  בפני  הביט  הגיע,  מהר"ש  הרבי  מהר"ש. 
כמו נר ואמר: "הוא עומד בדרגת 'לאשתאבא בגופא 

דמלכא'". 

האזנות סתר

משה שילת
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האש כבתה! מה עושים?
שאלה:

חסידות מדליקה
הרב אריק מלכיאלי

מרצה בארגון 'מחנה משותף'

אינם  ה'  בעבודת  והקיפאון  הקרירות 
היובש  הסימפטום.  רק  אלא  הבעיה 
בהקשר  במנוע",  "בעיה  על  מראה 
הסבירו  כך  האדם.  של  ובפנימיות 
בהלכות  חז"ל  דברי  את  בחסידות 
תפילה, שעקרב מסוכן מנחש. על הנחש 
נאמר, בספר ערכי הכינויים, שארסו חם 
ואילו ארס העקרב הוא קר )נחש מורכב 
מהמילים 'נח־אש' והעקרב כולל בתוכו 
את המילה 'קר'(. למרות שצריך לטפל 
אין  לתאוות,  החם  הארס  בעל  בנחש 
להיבהל ממנו כי הוא איננו מהותי, אך 
קרירות העקרב מחייבת אותנו להיכנס 

לנוהל חירום...

הדרך לטיפול בקרירות היא להתמקד 
רמת  את  שיעצימו  כוח  במוקדי 
הוא  האדם  במהותו  באדם.  הקדושה 
בעניינים  מוחו  את  למלא  עליו  ולכן  שכלי, 
המעוררים ומלבים מחדש את האהבה והבעירה 

לה'.

המוגבר  העיסוק  היא  והסלולה  הטובה  הדרך 
בשם  הקדוש  בזוהר  המכונה  התורה,  בפנימיות 
"נשמתא דאורייתא", נשמת התורה. כשמה, היא 
מזרימה חיות בכל חלקי האדם עד לשד עצמותיו.

כשאדם מבין קצת את נוכחותו של הקדוש ברוך 
ואיך  עומק הנשמה, את מהות התורה  הוא, את 
הוא  לכאורה,  פשוט  גמרא  דף  כל  של  שורשו 
בהררי קודש של החכמה האלוקית האין־סופית; 
כשאדם מפנים איך כל מעשה קטן שלו מתחבר 
מקבל  הוא  הגדולה,  האלוקית  המערכת  לכל 

אנרגיה חיובית וחשק גדול.

זה  אם  הלב".  על  שליט  "מוח  היא  הנוסחה 
לקנות  חשק  יוצרים  בו  הפרסום,  בעולם  נכון 
לו  שתהיה  התועלת  את  לאדם  כשמסבירים 
מהמוצר, הדבר נכון שבעתיים בעניינים רוחניים, 
בהם ההבנה וההפנמה הן ממש צורך בסיסי כדי 

שאדם יהיה מסוגל להתלהב.

 צדיקים מדליקים
הרב איתמר כהן

ראש המכינה הקדם צבאית 'מגן שאול', נוקדים

מספרים שבמפגש הראשון של המגיד ממזריץ' 
להסביר  הבעש"ט  ממנו  ביקש  הבעש"ט  עם 
לו עניין מסוים בספר עץ חיים לאר"י הקדוש. 
מופלג  ידע  בעל  היה  אז  שכבר  המגיד 
העניין  את  לו  הסביר  הסוד  בתורת 
אך  ודעת,  טעם  בטוב  הבנתו  לפי 
כך  שלא  לו  אמר  בתגובה  הבעש"ט 
הוא ההסבר, והתחיל להסביר בעצמו. 
מוזכרים  היו  חיים  בעץ  עניין  באותו 

וכשהבעש"ט  מלאכים,  של  שמות 
דיבר התמלא הבית אור והמלאכים 
דבקה  מאז  להם.  התגלו  שהוזכרו 
נפשו של המגיד בבעש"ט וידו לא 

זזה מידו.

של  מדרשו  בבית  שהתחדש  מה 
רק  לא  שהתורה  הוא  הבעש"ט 
למשהו  הפכה  אלא  והוסברה  הובנה 
כל  את  המקיף  וחיות  עוצמה  מלא 

המציאות.

מסופר גם שהדבר שגרם לרב הנזיר 
במפגש  זצ"ל,  קוק  ברב  להידבק 
ברכות  היה  ביניהם,  הראשון 
הרב  שמע  בוקר  לפנות  השחר... 
הנזיר את הרב קוק אומר את ברכות 
האדירה  והחיות  והעוצמה  השחר, 
בה הן נאמרו עד כלות הנפש השאירו 
ברגע  ובו  עז,  רושם  הנזיר  הרב  על 

החליט שהרב יהיה מורו, וידו לא זזה 
מידו עד סוף ימיו.

חיות  שבונים  המרכזיים  הדברים  אחד 
הרב  כאשר  הרב.  עם  הקשר  הוא  ודבקות 

מקרין חיות וקדושה הדבר נספג בלב התלמיד. 
חז"ל אומרים "גדול שימושה" בדיוק כדי להגיע 
עוזר  נחלשת,  ההתלהבות  כאשר  הזו.  לנקודה 
מאוד לחזור לרב ולגדולי וצדיקי הדור, ללמוד 
הכבויה  שהשלהבת  עד  איתם  ולהתפלל  מהם 

תתעורר מהמפגש הנפשי הזה.

מותר להיות כבוי
הרב נעם שרעבי

משפיע בבית ספר לתומכים 'שקוף'

עליו  ה'  בעבודת  החיות  לו  שנגמרה  מרגיש  כשאדם 
חלק  הם  החשק  וחוסר  הזה  התהליך  גם  כי  להפנים 
קצת  נשמע  זה  אמנם  ה'.  בעבודת  מההתקדמות שלו 
מתחכם או אבסורדי אך אלו הם דבריו של רבי נחמן 

שתי  לו  שיהיו  צריך  שאדם  שאמר  מברסלב 
ומהי  בירידה.  ובקי  בעלייה  בקי  "בקיאויות". 
"בקיאות בירידה"? שגם בעת ירידת האש־קודש 
שבקרבו, ידע לחפש ולבקש משם את ה' יתברך. 
הוא  ירידתו  בעת  גם  כי  יגלה  שאדם  ידי  על 
וקרבה  לתשובה  יזכה  הוא  לה'  ונאמן  מחובר 

מחודשת.

יופי. הכל נחמד ויפה, אבל איך עושים 
את זה?

שלב א: ישוב דעת

שירידה  הדעת  ישוב  כדי  עד  הפנמה 
לא מרמזת על כישלון אלא על תהליך. 

וכחלק מכל תהליך שהאדם עובר בנפשו, 
נסיגה.  לחוות  ונכון  סביר  ה'  בעבודת  גם 

כאשר אני יודע שמטרת הנסיגה היא חיזוק 
הקודש בהמשך, אזי הירידה תיהפך לעלייה.

שלב ב: הסכמה ולא התנגדות

של  לתהליך  בדיעבד  רק  מסכים  ואני  במידה 
"עלייה וירידה" אני בעצם לא לומד את השיעור 
זאת  לעומת  הנסיגה.  דרך  ללמדני  מנסה  שה' 
כאשר אני נמצא בהסכמה, אזי הכאב של הנסיגה 

ייהפך לרצון להתקדם.

שלב ג: תפילה

להפוך את כאב הנסיגה וחוסר החשק בעבודת ה' לתפילה 
מלב נשבר, לשתף את ה' "כמו חבר קרוב" בצער העולה 
בי מעצם ריחוקי ממנו ובקשת קרבה ללא דחיקת שעה 
ובקשת  הכנעה  של  מקום  מתוך  לתפילה  הגעה  ולחץ. 

עזרה.

שלב ד: שמחה

בחירה  מתוך  טובה  ורוח  לשמחה  עצמי  את  להמשיך 
בטוב, ומתוך אמונה שכל פעולות ה' עליי הם טוב גמור 

ואני אהוב ורצוי לפני המקום ברוך הוא.
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בונה תקשורת
סיון רהב מאיר

מקליד/ה או מרגיש/ה...
.1

מי  החדש?  הטכנולוגי  בעידן  לחיים  סדורה  יהודית  משנה  קיימת  האם 
שעוקב אחרי הטור הזה יודע שלטעמי זה ה־נושא. הנה עוד כמה מחשבות 
בחומרי  אותי  ששיתפו  ולקוראים  לקוראות  רבה  ותודה  בנושא,  ותובנות 

חייהם.

נתחיל בחפץ חיים. הרב ישראל מאיר הכהן מראדין שמע בזמנו על המצאת 
המצלמה הראשונה. מי שסיפר לו על כך, התפעל באוזני החפץ חיים על 
התקדמות העולם ושכלולו. "לא!", אמר החפץ חיים, "העולם אינו מתקדם 
בימים עברו האמינו האנשים  נסוג אחורנית. לפיכך באו ההמצאות.  אלא 
שכאשר הם קוראים במשנה שיש 'עין רואה ואוזן שומעת', זה אכן כך. היום 
קשה לנו לתפוס זאת, ואנחנו שואלים: 'איך זה יכול להיות? את העבירה 
שעברתי אתמול, ייראו מחר? האם את מה שדיברתי אמש, יישמעו מחר?'. 

המצלמה מגיעה ומוכיחה: כן, המעשה שעשית אכן מונצח".

כלומר, לתפיסתו, המצלמה היא כלי שהומצא כדי לחזק 
המצלמה  פרטית.  בהשגחה  שלנו  האמונה  את 

מלמדת אותנו שאנחנו עושים משהו במקום 
מורגש  הוא  אבל   – מסוים  ובזמן  מסוים 

ונרשם, ויכול להגיע גם למקום אחר בזמן 
אחר. עד שקראתי את הסיפור הזה לא 
חשבתי כך מעולם על התפתחות אמצעי 
שנים,  כמאה  לפני  כך  ואם  התקשורת. 

על  אומר  זה  כל  מה  נחשוב  בואו 
המשתכללים  הטכנולוגיים  הכלים 
של  המשמעות  מה  עינינו.  לנגד 
מסרונים, של הודעות קוליות, של 
חי,  סלפי, של שידור  קבוצות, של 

שניות  כמה  שנמחקים  מסרים  ושל 
אלה  כל  לכאורה,  נשלחים?  שהם  אחרי 
לנו  גורמים  בדיוק  ולא  אותנו  מבלבלים 
חיים  החפץ  פרטית.  השגחה  על  לחשוב 
שכל  נראה  היטב,  נתבונן  שאם  לנו  אומר 

יותר  שכלנו  אל  שמקרבים  כלים  הם  אלה 
ויותר את התפיסה שיש משמעות לכל דבר שאומרים או 

עושים, שכל דבר משאיר רישום בעולם, גם אם הוא נעלם 
אחר כך. 

שורת  לפייסבוק:  שנוגעות  האחרונות  השערוריות  אחת  הנה 
בעל  אם  חיינו.  אורחות  לכל  שלה  נסתרת  האזנה  של  סוג  חשפה  ניסויים 
אמר לאישתו שהוא רוצה לצאת לחופשה, פתאום קפצו מאי שם פרסומות 
שלום,  לו  ואמר  ברחוב  מישהו  פגש  רק  מישהו  אם  חופשות.  יעדי  עם 
פתאום פייסבוק הציעה להם להיות חברים ברשת. אם אנחנו מבינים שמרק 
צוקרברג יודע הכול, האם זה מכניס אל לבנו גם תפיסה של "דע מה למעלה 

ממך"?

.2
קשר  על  לשמור  לנו  שיגרום  האחרון  הגורם  בקרוב  תהיה  ההלכה  האם 
און־ליין,  הכול  לעשות  לא  אותנו  "תכריח"  היא  האם  הפיזי?  העולם  עם 
כשהייתי  אלקטרונית.  היום  מתנהל  הכול  כמעט  הרי  מרחוק?  ובשליטה 
ולראיין  אנשים  להקליט  כדי  באוטובוסים  נסעתי  למשל,  צעירה,  כתבת 
באיכות  ברדיו  בקולם  אותם  לשמוע  אחרת  דרך  כל  הייתה  לא  אותם. 
ושולחים  היום, בלא מעט מקרים, מרואיינים מקליטים את עצמם  טובה. 
למהדורת החדשות ברדיו את דבריהם מתוך המכשיר הסלולרי, בלי שום 
מפגש פיזי בינם לבין המראיין. זו רק דוגמה אחת. הצורך לצאת מהבית, 
ביום  פעמים  שלוש  עדיין,  אבל  ופוחת.  הולך   – לשמוע  לראות,  לפגוש, 
בווטסאפ.  לא  באמת,  לפגוש  אחרים.  יהודים  תשעה  לפגוש  צריך  יהודי 
ועדיין, עליו לקדש על גביע יין אמיתי, לא אימוג'י, ולבצוע על שתי חלות 
ולהריח  פוקימונים(,  )ולא  מוחשיים  חמץ  פירורי  אחרי  ולחפש  ריחניות, 
עבור  הירח  על  ולהסתכל  ולהביט למעלה  בשמים של ממש בהבדלה, 
קידוש לבנה, ולהוציא ספר תורה מתוך ארון הקודש, וכן 
הלאה, עוד ועוד, בלי סוף. אני צריכה לעמוד מול נרות 
אמיתיים בכניסת השבת. בעלי צריך רצועות עור וקלף 

של תפילין. שום אפליקציה לא תחליף זאת. 

עם  שלי  השנתי  המפגש  הוא  למשל,  סוכות, 
היחידה  הפעם  האדמה.  ועם  השמיים  כיפת 
שבה אני רואה מקרוב נמלים, דשא, ובודקת 
או  הצל  מי,  על  גובר  ומי  יש  כוכבים  כמה 
בין  נעים  אנחנו  השנה  ימי  בשאר  החמה. 
לקניון  לחניון  למעלית  מהבית   – קופסאות 

לעבודה לאולם למכונית וחוזר חלילה. 

אורחים  לעתים  מגיעים  היו  השרון,  ברמת  כשגרנו 
מבחוץ לבית הכנסת שלנו )בית כנסת "עונג שבת"(. 
אני זוכרת את הפליאה שלהם מול המפגש הזה של 
והשיעור  והקידוש  התפילה  סביב  שונים,  אנשים 
שאחר כך. היו שם מבוגרים וילדים, גברים ונשים, 
מכל מיני הגדרות וסוגים. זה לא היה רק קסמה של 
השבת. היה שם עוד משהו באוויר. הביחד הזה. מה 
זה? מה פשר ההתכנסות הזו? זו לא קבוצת כדורגל, זו 
קוראים  ובכן,  אז מה הפורמט?  רכישה.  קבוצת  לא  זו  הורים,  לא אסיפת 
וזו אחת ההמצאות הגדולות שיש ליהדות לתת לנו בתקופה  לזה קהילה, 

הנוכחית.

ניתוק. היא מזכירה לנו, בתוך כל  ההלכה, אם כן, היא חיבור בעולם של 
הרעשים של העידן הנוכחי, שפשוט אי אפשר לצאת ידי חובה בלי קשר 

אמיתי עם העולם ועם האדם.

מניין בהתארגנות...

הצטרף כעשירי למניין

מחפש ישיבה 
שתאמין בך

ותסייע לך להקשיב לעצמך 
מתוך האור שבתורה?

 כדאי לך להכיר את 

 'מבשר שלום' 
 ישיבה גבוהה/הסדר.

050-3613613

?ה/ת תעודת מורה בכיר/בעל
י להשלים לימודי תואר  /בוא

בחינוך וחברה.  B.Aראשון 
עולם חדש של אפשרויות תעסוקה

.  המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
הלימודים מתקיימים בהפרדה מלאה

0548470289: לפרטים והרשמה
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בעם ישראל. כי אחדות גדולה מתחילה במעשים קטנים.
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המחיר כולל משלוח עד הבית!

ספר מיוחד לילדים, המתאים גם למבוגרים, המחזיר אותנו 
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 של שמחה.
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הרב יונתן זקס

אכזבתו של משה

מתחת לפני השטח הגלויים של פרשת פינחס איתרו חכמינו סיפור חבוי. 

שגם  אחותו,  ואת  אחיו  מות  לאחר  למשה,  ה'  אמר  כיצד  מספרת  הפרשה 
ימיו שלו ספורים, וקרא לו לעלות להר העָברים ולצפות בארץ ישראל. משה 
ר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה  ָשׂ התפלל לה' שימנה לו יורש: "ִיְפֹקד ה' ֱא־לֵֹהי ָהרּוֹחת ְלָכל ָבּ
ר ְיִביֵאם, ְולֹא ִתְהֶיה  ר יֹוִציֵאם ַוֲאֶשׁ ר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶשׁ ר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶשׁ ֲאֶשׁ
ר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה" )במדבר כז, טז(. מתבקשת כאן השאלה: למה  אן ֲאֶשׁ ֹצּ ֲעַדת ה' ַכּ
דווקא עכשיו? הרי כבר לפני שבעה פרקים, בפרשת חוקת, אמר ה' למשה 

ולאהרן שימותו לפני הכניסה לארץ; וגם על מות אהרן סופר כבר שם. 

את התשובה, את הסיפור שמתחת לסיפור, מצאו חז"ל בעזרת שני רמזים. 
מיד  מופיעה  יורש  לו  למצוא  זו של משה  העובדה שבקשתו  הוא  הראשון 
לאחר סיפור בנות צלפחד שרצו לרשת את נחלת אביהן בארץ ישראל. מסביר 
מדרש חז"ל המובא אצל רש"י:  "כיוון ששמע משה שאמר לו המקום תן 
את  בני  שיירשו  צרכי,  שאתבע  שעה  הגיע  אמר:  לבנותיו,  צלפחד  נחלת 

גדולתי". 

הרמז השני טמון בנוסח קריאתו של ה' למשה לעלות להר העברים: "ֲעֵלה 
ְוָרִאיָתה ֹאָתּה  ָרֵאל.  ִיְשׂ י ִלְבֵני  ָנַתִתּ ר  ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזּה ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
ר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן ָאִחיָך" )במדבר כז, יב־יג(. המילים  ֲאֶשׁ ה ַכּ ם ָאָתּ יָך ַגּ ְוֶנֱאַסְפָתּ ֶאל ַעֶמּ
מוסיפה  מה  ימות.  שהוא  למשה  אומר  ה'  לכאורה.  מיותרות  שהדגשנו 
סופר" מסביר  "כתב  ימות. בעל  כל אדם  הרי  ההשוואה למותו של אהרן? 
שאהרן זכה לדעת שילדיו ילכו בעקבותיו. אלעזר בנו נתמנה לכהן גדול עוד 
בחייו. עד היום, הכוהנים הם צאצאי אהרן. משה נכסף גם הוא לראות אחד 

מבניו, גרשם ואליעזר, מתמנה במקומו למנהיג העם. אך לא כך רצה ה'. וזה 
הסיפור שמתחת לסיפור.

המשכו של הסיפור בא כעבור כמה דורות. בספר שופטים מסופר על איש 
ושמו מיכה שהקים במה לעבודה זרה בנחלת אפרים, ושכר לו לוי אחד שיכהן 
חדשה  להתיישבות  שטח  באיתור  חלוץ  כוח  דן,  שבט  מבני  משלחת  שם. 
את  והתרפים,  האפוד  את  לעצמה  ולקחה  מיכה  בבית  עברה  הארץ,  בצפון 
הפסל ואת המסכה; וגם את האיש הלוי שכנעו בני דן לברוח איתם: "ַהֲחֵרׁש 
נּו ֶוְהֵיה ָלנּו ְלָאב ּוְלכֵֹהן. ֲהטֹוב ֱהיֹוְתָך כֵֹהן ְלֵבית ִאיׁש  יָך ְוֵלְך ִעָמּ ים ָיְדָך ַעל ִפּ ִשׂ
ָרֵאל?" )שופטים יח, יט(. רק בסוף  ִיְשׂ ָחה ְבּ ָפּ ֶבט ּוְלִמְשׁ ֶאָחד – אֹו ֱהיֹוְתָך כֵֹהן ְלֵשׁ
הסיפור מוסר לנו הכתוב את שמו של הלוי: יונתן בן גרשם בן משה. בספרים 
שלנו מוכנסת פה אל תוך השם משה האות נ', והופכת אותו למנשה. אולם 
נ' נוספת זאת נכתבת על פי המסורה גבוה ממקומה הרגיל, תלויה באוויר, 
תלושה מקרקע השורה. בתלמוד מוסבר כי נ' זו נוספה כדי שלא לבייש את 

משה רבנו: לטשטש את העובדה שנכדו היה כוהן לעבודה זרה. 

שלא  בנים   – צאצאיו  בגידול  משה  של  לכאורה  כישלונו  את  להסביר  איך 
כמה  דבר  של  לאמתו  אלילים?  לעבודת  שהידרדר  ונכד  להנהגה  התאימו 
אברהם  ילדיהם.  כל  בחינוך  הצליחו  לא  ישראל  בתולדות  האישים  מגדולי 
היה אביו של ישמעאל. יצחק ורבקה הולידו את עשו. שלמה המלך הוליד 
את רחבעם, שמנהיגותו הרת־האסון גרמה לפיצול הממלכה. חזקיהו, מגדולי 
מלכי יהודה, היה אביו של מנשה, מן הגרועים שבהם. לא כל ההורים מצליחים 
עם כל הילדים כל הזמן. וכי ייתכן אחרת? הרי כולנו חופשיים. כולנו יכולים, 
במידה מסוימת, לבחור מה להיות. הגנים שהורינו הורישו לנו, 
ודרך גידולנו וחינוכנו בביתם, אינם ערובה לכך שנגדל ונהיה 

האנשים שהורינו רוצים שנהיה. 

האלילות של  דרך  את  עזב  לטובה. אברהם  זה  רבים  במקרים 
תרח אביו. מנשה, אבטיפוס של מלך רשע, היה סבו של יאשיהו, 
מהצדיקים במלכי יהודה. אבל לפעמים אנחנו נכשלים, וילדינו 
הולכים בדרכם שלהם שאינה דרכנו. אם זה קורה לנו, אל לנו 
לתת לרגש האשמה לשתק אותנו. לא כל אחד מצליח עם כל 
ושלמה  דוד המלך  רבנו,  אבינו, משה  לא אברהם  גם   – ילדיו 
י ְוֵהם  י ְורֹוַמְמִתּ ְלִתּ ַדּ ִנים ִגּ המלך. אפילו הקב"ה עצמו אומר: "ָבּ

עּו ִבי" )ישעיהו א, ב(.  ְשׁ ָפּ

מכלל  והוציאוהו  וילדיו  משה  סיפור  את  הצילו  דברים  שני 
טרגדיה. בספר דברי הימים א' )כג, טז; כד, כ(, בנו של גרשם קרוי 
לא יונתן אלא שבואל – וחז"ל הסבירו שהוא יונתן, ששב אל 
ה'. הנה כי כן, גם אם ילדנו מרחיק לכת עד אל הקצה, עדיין יש 
תקווה שברבות הימים ישוב. הדבר השני נרמז ברשימת יוחסין 
קצרה המופיעה בפרק ג בספר במדבר )פסוקים א־ד(. היא פותחת 
ה", אך למרבה הפלא מפרטת  ה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּוֹמֶשׁ במילים "ֵאֶלּ
שהיות  הסבירו  חז"ל  אהרן.  של  )צאצאיו(  תולדותיו  את  רק 
שמשה לימד את ילדיו של אהרן, הם נחשבים ילדיו. תלמידיו 

של אדם הרי הם כילדיו.

לא כולנו זוכים בילדים. גם אלה מאתנו שזכו, ואפילו אלה מאתנו 
שלא חסכו מאמץ להנחיל לילדיהם את ערכיהם ומורשתם – לא 
תמיד זוכים שילדיהם הולכים כל הזמן בעקבותיהם. לפעמים 
ילדינו יוצאים, לתמיד או לזמן־מה, לדרך משלהם. ובכל זאת, 
אחרינו.  לחיות  שימשיך  בעולם משהו  להשאיר  יכולים  כולנו 
הדור  את  מלמדים  רבנו:  משה  של  בדרכו  זאת  העושים  יש 
הבא, מכשירים אותו ומטפחים אותו. ויש העושים זאת ברוח 
מימרת חז"ל "עיקר תולדותיהם של צדיקים – מעשים טובים".1 

מעשינו הטובים הם צאצאינו שאנו משאירים אחרינו. 

אם ילדינו ממשיכים בדרכנו, עלינו להכיר לה' תודה. אם הם 
מגדילים עשות ומיטיבים מאתנו ללכת בה, עלינו להודות לה' 
עלינו  שומה  אחרת,  בדרך  בוחרים  הם  וכאשר  מיוחד.  באופן 
להיות סבלנים, ולזכור שלאיש הגדול ביותר בעמנו בכל הדורות 
קרה דבר דומה עם נכדו – ועל כן לא לוותר על התקווה. נכדו 
של משה חזר. המילים הכמעט־אחרונות בנבואתו של אחרון 
ִנים  נביאינו, מלאכי, הן אלו החוזות כי עוד יּוַשב "ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ
ִנים ַעל ֲאבֹוָתם" )מלאכי ג, כד(. המתרחקים והמתנכרים עוד  ְוֵלב ּבָ

ישובו לחיקנו באמונה ובאהבה. 

פנחס

בע"ה 

התחברתי!אישית, 

איש רוח ואיש מעשה, גאון בתורה ובעל חזון, מנהיג 
ואב רחום וקשוב. בואי להכיר את דמותו של הרבי 
אישיים  סיפורים  עשרות  מתוך  העולה  מלובביץ', 

ואותנטיים על נשים שנועצו בו בנושאים שונים.
בחינוך  סוגיות  בעסקים,  שאלות  רפואיות,  בעיות 
וגידול ילדים, זוגיות ושלום בית - בעצה טובה ונבונה 
ובהנהגות ארציות, סייע הרבי לכל מי שביקשה את 

עצתו. בהערכה, בכבוד ובאכפתיות אינסופית.

העניקי לעצמך 
רגע של חיבור, 

רגע לנשמה.
להשיג בחנויות המובחרות
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שנים  שלוש  לאחר  האם 
אליך'  'קרוב  עלון  בקמפוס, 
עדיין ידבר אליך? לעולם לא 
תדע <<< אם אתה דוס ורוצה 
סל  אקדמי,  לתואר  ללמוד 
 >>> לך  מחכה  אתגרים  של 
ביהדות  שזלזול  פרופסורים 
עליון  ערך  בשבילם  הוא 
להצטרפות  יומיומית  והזמנה 
ונטולת  ליברלית  לחברה 
<<< לכיפה ולחצאית אין  רסן 
ביטוח <<< הרב יעקב אריאל, 
הרב  זיני,  אליהו  ד"ר  הרב 
קמפוסים  רבני  גודמן,  יונה 

וסטודנטים בפרויקט מיוחד. ענבל וייס

טה
סי
בר

ני
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בקרב רבים מתעצמת בשנים האחרונות התחושה 
שומר  הצעיר  בפני  מציב  האקדמי  שהעולם 
רוחניים משמעותיים המאיימים  המצוות קשיים 
אבסורדית  דוגמה  הדתי.  עולמו  שלמות  על 
לפני  לכותרות  עלתה  הקיים,  למתח  ובולטת 
דתיות  סטודנטיות  ביקשו  עת  אחדים,  שבועות 
למשפטים באוניברסיטה העברית לרקוד מאחורי 
הלימודים.  של  השנה  סיום  במסיבת  מחיצה 
הסף  על  בקשתן  את  דחתה  הסטודנטים  אגודת 
נשימה  באותה  דתית.  בכפיה  שמדובר  בטענה 
ביקשה אותה אגודה להתחשב ברגשותיהם של 
הסטודנטים הערביים הלומדים במקום ולהתחיל 
את האירוע מאוחר מספיק על מנת לאפשר להם 

לשבור את צום הרמדאן בבית.

סטודנטים,  פגשנו  התופעה.  את  לבחון  יצאנו 
ושוחחנו  אקדמיה  ואנשי  רבנים  סטודנטיות, 
איתם על הצדדים השונים שבכל הכרעה. ייתכן 

שיצאנו עם יותר שאלות מתשובות.

אף אחד לא התכונן
מתן, סטודנט למשפטים באוניברסיטה העברית, 
אני  שנה  חצי  "בעוד  בכאב:  עצמו  על  מעיד 
מתחיל התמחות במשרד גדול בתל אביב. במהלך 
ההתרסקות  את  בפנים'  'חטפתי  שלי,  התואר 
האמיתיים'.  ל'חיים  תורה  של  מעולם  במעבר 
בהתחלה למדתי עדיין דף יומי והתמדתי להגיע 
למניין, אבל לאט לאט השגרה השוחקת והמרחק 
לחפף.  לי  גרמו  שלי,  ומההורים  שלי  מהרב 
ים של הפצרות  ביחיד, אחרי  התחלתי להתפלל 
אליהם  הצטרפתי  גם  בלימודים  החבר'ה  מצד 
לבירה בעיר והשפל הרציני ביותר מבחינתי היה 
שהתיידדתי גם עם הסטודנטיות שלומדות איתי. 
הפסקתי להיות שונה. מצד אחד זה מצער אותי 
לאורח  ולהתחבר  לשוב  רצון  עוד  בי  יש  מאוד, 
חיים של קודש. מצד שני, אני מרגיש שהתבגרתי 

באיזשהו מקום... אני כבר לא כל כך מפחד".

יזהר  הרב  את  מפתיע  איננו  הזה  המונולוג 
'שילובים'  מדרש  בית  כראש  המשמש  אשור, 
בישיבת ההסדר בהר ברכה. כמי שמצוי בסוגיית 
הוא  ולרוחבה,  לעומקה  באקדמיה  הלימודים 

נתקל בלא מעט התמודדויות כאלו.

מצבים  על  שאלות  לפתחי  מגיעות  יום  "בכל 
בא  אתמול  רק  סטודנטים.  נקלעים  אליהם 
להתייעץ איתי בוגר הישיבה שלומד פסיכולוגיה 
הן  ממנה  אחוז  ש-95%  בכיתה  באוניברסיטה 
ביומו,  יום  דבר  הן  שלו  ההתמודדויות  בנות. 
'דרמטיות' שהוא נדרש  שלא לדבר על הכרעות 
או  מחלקה'  'מסיבת  מתקיימת  כאשר  להכריע 

דברים בסגנון. אין ספק שמדובר באתגר גדול".

 האקדמיה כשלעצמה היא הבעיה?

מאתיים  בת  היא  ההשכלה  עם  "ההתמודדות 
אתמול,  עלינו  נחתה  לא  היא  שנה.  וחמישים 
ואנחנו מנסים להתמודד עם המצב. יש לנו מאות 
בוגרים שלמדו באקדמיה והם מוכשרים ועובדים 
שאפשר  הראשון  והדבר  חופשיים  במקצועות 
להגיד עליהם, לפני ההיבט המקצועי, הוא שהם 

תלמידי חכמים.

של  מעולם  המעבר  היא  הקשה  "ההתמודדות 
תורה לעולם של אקדמיה. לאוניברסיטה מגיעים 
פריחתם.  ובשיא  עול  נטולי  צעירים  אנשים 
למעשה אין רסן בכלל. בחור ללא מסגרת תורנית, 
שהוא גם רווק, עלול למצוא את עצמו במסלול 

של הידרדרות גדולה ומהירה".

 הנשואים נמצאים במצב טוב יותר?

שני  אם  כי  למטה.  יחד  שצללו  זוגות  "ראיתי 
חזק  חיבור  ללא  כרגע,  סטודנטים  הם  הזוג  בני 
לבית המדרש, אז יכול להיווצר מצב בו שניהם 
השני  על  אחד  ומשפיעים  משותפת  בהידרדרות 

לרעה. אך באופן כללי זה נכון שרווקים בבעיה 
בחורים   – להיאמר  חייבת  האמת  יותר.  גדולה 
רבים נמצאים במגמת ירידה רוחנית לאחר שהם 
שמרבית  בזמן  המכינה,  או  מהישיבה  יוצאים 
מעט  מלא  שומע  אני  מתחזקות.  דווקא  הבנות 
בחורות שאומרות 'אם אשאר דתיה מידי, אז לא 
בטוח שיהיה לי עם מי להתחתן, אז אולי עדיף 

שאני אדרדר בעצמי...'".

מה הפתרון בעינייך?
הדרכה  מקבלים  תלמידים  לפעמים  "לצערי 
טמון  שהפתרון  מחשבה  מתוך   מוטעית  
בישיבה.  שיותר  כמה  או  נוספת  שנה  בלהישאר 
כאן  יש   - מכך  וחמור  דבר,  פותר  לא  זה  בעיניי 
ממד של 'עבודה בעיניים'. סטודנטים רבים ממש 
המציאות  כמה  עד  מבינים  כשהם  מתרסקים 
אחד  שיעור  אפילו  היה  ולא  ומסובכת  מורכבת 
ה'חיים'  עם  המפגש  בפועל.  לכך  אותם  שהכין 
את  לצלוח  אפשר  מניסיוני,  פשוט.  לא  הוא 
המדרש,  לבית  חזק  חיבור  ידי  על  האקדמיה. 
עבור התלמיד, במקביל  בזמן אמת  שנמצא שם 
וכלים  חוסן  שנותן  הוא  האקדמיים,  ללימודים 

לעבור את התקופה הזאת".

 

לימודים במכללה הם גם סוג של התמודדות.
אבל  הבעיה  את  מקטינות  דתיות  "מכללות 
מספיק  שלא  מפני  בעיקר  אותה  פותרות  לא 
שהאווירה מסביב תהיה 'כשרה'. צריך גם ללמוד 
בעבותות  קשור  לא  כשאתה  בפועל.  ולהתחזק 
גישה לא  של ברזל לבית מדרש, עלולים לפתח 
בריאה לחיים ולערכים. 'אם תעזבני יום - יומיים 
אעזבך' זה ציטוט נכון וכואב במצב הזה. מטרות 
לשוק  הכניסה  לקטנים.  אנשים  הופכות  קטנות 
לחלוטין,  הערכים  סולם  את  הופכת  העבודה 
וכאשר אין חיבור לתורה מטרות נמוכות עלולות 
להפוך לערך עליון. להרוויח הרבה כסף. להיות 
מוצלח, חשוב, מפורסם, כל אלו הופכים לחלום, 

ואנשים מבזבזים חיים שלמים במרוץ אחריהם.

"לימוד התורה במהלך התואר ולאחריו, ובמיוחד 
מעניק  המעשה,  בחיי  ערך  שרואה  תורה  לימוד 
ולא  ואידיאליסטית  טובה  בצורה  כוח  לבחור 

בצורה שמתנגדת לחייו, אלא כגב חזק שמעניק 
נעלות  מטרות  ולייצר  להתכוונן  היכולת  את  לו 
יזכה האדם  חיים שכאלה,  יותר. מתוך  וגבוהות 
מלאי  חיים  ולחיות  סביבתו  על  יותר  להשפיע 

תוכן ועושר רוחני". 

 אלטרנטיבה חברתית
עם  להישמר  הצורך  את  מדגיש  וייל  יוחאי  גם 
שלו.  האישית  החוויה  מתוך  המים  מעל  הראש 
בבר  בכלכלה  תואר  הקרוב  בחודש  מסיים  הוא 
אילן ובוגר ישיבת הסדר בצפון: "קשה להכליל, 
מגיע  אדם  בתופעה.  שמדובר  ספק  אין  אבל 
האוניברסיטה  נשחק.  הזמן  ועם  לאוניברסיטה 
היא יציאה לדרך, לחיים. ההרגשה היא שנזרקים 
דורש הרבה אנרגיה  וזה עצמו  לים בלי חברים, 

וכוחות".

אבל גם בצבא מדברים על שחיקה רוחנית?
מה  אין  אבל  קיימת,  בצבא  שהשחיקה  "וודאי 
להשוות למצב באקדמיה. בצבא אתה עדיין חלק 
קופצים  באמת  לראשונה  ובאקדמיה  ממסגרת, 

למים".

ממה זה נובע לדעתך?
"כשאדם נמצא בישיבה, הוא שותף לשיח גבוה 
וכשיוצאים  היעוד,  על  הרבה  חושבים  מאוד. 
הזמן  כל  מודעים  להיות  חייבים  הזו  מהמסגרת 
שזה מבחן, מבחן המציאות. עכשיו בוחנים את 
היעוד, עכשיו בודקים את התפקיד. ומי שאין לו 

רוח גבית חזקה – נשחק".

עם  הרבה  התייעצתי  ללמוד  שהתחלתי  "לפני 
לי  היה  הזמן  כל  להיפגע.  פחדתי  שלי.  הרב 
בראש שיש לי כאן שלוש שנים, איך אשמור על 
עצמי? קיבלתי החלטה שאני נשאר דוס, ויהי מה. 
החלטתי ללכת באוניברסיטה עם ציציות בחוץ, 
אף שבסביבת הבית לא תמיד הקפדתי על כך. זו 
טקטיקה שאדם צריך לסגל לעצמו באופן כללי 
לדרך  מחפשים  כשקשה,  דווקא  לדעתי.  בחיים, 
לי  חשוב  בלימודים  הרוחני.  העולם  את  לחזק 
לשים מעין סמן, שלט, שיכריז 'אני דתי'. אני גם 
מקפיד על לימוד יומי וזה עוזר לי. יש לנו קבוצה 
של כמה בחורים מהישיבה, ואנחנו מקפידים על 
לימוד תנ"ך יומי  בוואצאפ. פעם בכמה שבועות 
אנחנו גם נפגשים פנים אל פנים ומדברים על מה 

שלמדנו".

חברתיות  אלטרנטיבות  ליצור  צריך  "בנוסף 
המערכה  בשדה  הנפגעים  עיקר  שהם  לרווקים, 
את  לרתום  כיצד  לחשוב  צריך  האוניברסיטאי. 
הרווקים לעשייה חיובית. כשאדם עסוק בעשייה, 
אישית.  דוגמה  מהווה  והוא  מחייב  התפקיד 
בני  של  הבוגרים  תנועת  של  מדהימה  יוזמה 
עקיבא, בה שותפים כמה מחבריי, מציעה מגורים 
בשכונות  משימתי  מגרעין  כחלק  לסטודנטים 
לחברה,  התרומה  לאוניברסיטאות.  הקרובות 
הצורך לשמש דוגמה אישית והעשייה החיובית, 
בהחלט מסייעות לדעתי לשמירה על סטטוס קוו 

דתי גבוה".

גישה מזלזלת
את  שני רז, יוחאי כנראה לא יצליח לשכנע. היא 
טל  במכון  המחשב  למדעי  ב'  שנה  סטודנטית 

והיא בעלת תשובה מזה חמש שנים.

"כמי שמגיעה מחברה מעורבת, בתיכון ובעיקר 
דיסטנס  על  לשמור  קשה  כמה  קלטתי  בצבא, 
היה  זה  לימודים  השני. כשבחרתי  המין  בני  עם 
הן  ונפרד.  תורני  מקום  מחפשת  שאני  לי  ברור 
ברמה הטכנית, אני חושבת שאי אפשר להתרכז 
'מה  אותי',  'ראו  של  ענין  כשיש  בלימודים 
חושבים עלי', 'איך נשמעתי כשאמרתי..'. וברמה 

"הסטודנט הדתי חייב להיות במסגרת" 
הרב יעקב אריאל

לא רואה באקדמיה 'אויב'. הרב יונה גודמן
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בדרך  ללכת  שרוצה  בחורה  בעיניי  הרעיונית, 
התורה, לא צריכה להכניס את עצמה לדילמות".

אריאל  באוניברסיטת  שלומדת  חברה  לי  "יש 
יושבים  שבהפסקות  כך  על  לי  מספרת  והיא 
ערבוביה  דתיות,  בחורות  ולצידם  ערבים  גברים 
בעיניי.  הגיונית  לא  פשוט  שהיא  גדולה  אחת 
אותה  בתוך  ערבי  ולגבר  יהודייה  לבחורה  מה 
כיתה?! אין כמעט מצב בו בחורה יכולה לשמור 
על עצמה מבחינה הרמטית ולא 'להתערבב' במה 
שיש מסביב. מתווספת לכך כל האווירה הצינית 
והמזלזלת בקדושה שיש במקומות בהם הקדוש 

ברוך הוא לא נוכח".

לחינוך  האקדמית  המכללה  רב  יצחקי  חנן  הרב 
אפרתה, מחזק את דבריה וסבור שהמכללות הן 
היום:  של  המורכבת  במציאות  היחיד  הפתרון 
שמכללה  ספק  אין  והוראה,  חינוך  "בתחומי 
עולה לאין ערוך על אוניברסיטה, שמקנה המון 
אצלנו  לשטח.  וחיבור  השמה  אפס  אבל  ידע 
מגיעות  שנים  שלוש  במשך  הבנות  במכללה 
לעבודה מעשית יום שלם בשבוע, וכך הנחיתה 
לשטח היא רכה יותר ומחוברת ללימודים. הדבר 
השני שרוכשים במכללה היא השקפת עולם. אם 
ישראל,  או מחשבת  תושב"ע  תנ"ך,  לומדת  את 
אקדמית  מאוד  הוא  באוניברסיטה  הגישה 
לעומת  במכללות,  התנ"ך.  על  ביקורות  וכוללת 
זאת, הדגש איננו 'מה אני חושב על ספר דניאל' 
אלא על איך ללמד את החומר. אם המטרה היא 
התורה,  רוח  עם  תלמידים  ולהפגיש  להנגיש 
רוח ההלכה ודרך השם בכלל, אזי וודאי שצריך 

להתייחס לתפקיד לגמרי אחרת".

נפרד  קמפוס  בין  ההבדל  את  רואה  אתה  היכן 
למעורב?

"אני מלמד בנוסף לאפרתה גם במכללה חילונית 
שהיא מעורבת וזה עולם אחר לגמרי. יש הרבה 
לא  להתנהגות  נחשף  אני  הצדדים,  בין  מתח 
מהסטודנטים  שחלק  יודע  שאני  ובפרט  נאותה 
נשואים. האווירה הסטודנטיאלית שיש במוסדות 
מעורבים, גם אם הם דתיים, היא אוירה של קלות 
לבוגרות  שמתאימה  אווירה  היא  האם  ראש. 
לרדת  צריך  שנים  של  חינוך  האם  אולפנה? 
לטמיון כשמגיעים לגיל האקדמיה? ברוך ה' יש 
ולנצל  מהם  ליהנות  וצריך  רבים  פתרונות  היום 

אותם".

הפקולטה למדעי הדשא
הרב יונה גודמן, המנהל החינוכי של רשת ישיבות 
ואולפנות בני עקיבא, מציע להרחיב את המבט. 
באופן  לאקדמיה  להתייחס  אפשר  "אי  לדעתו: 
באקדמיה,  שפוגשים  מהאתגרים  חלק  נקודתי. 
העבודה.  ובמקום  במשרד  בהמשך,  גם  פוגשים 

נדרשת הכנה טובה יותר לחיים בחברה הכללית, 
גם באקדמיה אך לא רק".

לדבריו, "כבר מגיל צעיר כדאי להכין את הנוער 
אישית,  בעתיד.  להם  יזמנו  שהחיים  למפגשים 
לומד,  מי  תלוי  'אויב'.  באקדמיה  רואה  לא  אני 
מה הוא לומד, איך הוא ניגש לזה ועוד. האתגר 
העיקרי הוא התרבותי, ממה שנוצר עת נחשפים 
שגדלו  דתייה,  או  דתי  צעיר  הדשא'.  ל'מדעי 
שנים בחממות תורניות ובחברה צנועה, פתאום 
תרבות  עם  חילונית,  צעירה,  בחברה  נמצאים 
פעמים  סוחפים.  ולעתים  שונים  חיים  ואורח 
בצורה  רבים שמתנהגים  דתיים  גם  פוגש  שהוא 
התפיסות  את  מערער  זה  ואף  מאוד,  ליברלית 

עליהן גדל.

את  לחזק  השאר  בין  כדאי  להתמודד,  "כדי 
ראוי  לאקדמיה.  ההליכה  לפני  הרוחנית  ההכנה 
במובן  לא  אך  אקדמיות',  קדם  'מכינות  להקים 
של השלמת מבחני בגרות אלא במובן של הכנה 
צבאיות.  הקדם  למכינות  דומה  משהו  רוחנית. 
מקום בו דנים על האתגרים הצפויים לנו, ומכינים 
את עצמינו לקראתם. צריך לכוון את הנוער, כבר 
לגלות  היכולת  את  כאתגר  לראות  צעיר,  מגיל 
מחוץ  אף  החיים,  שלבי  בכל  לתורתו  נאמנות 
ולחנכו  בו  להאמין  עלינו  ולאולפנה.  לישיבה 

להאמין בעצמו גם במובנים אלו".

קמפוס  של  המדרשה  ראש  אורן,  יהונתן  הרב   
טל, חושב שאסור להסתפק ב'הישרדות' דתית: 
"למרות שהאידיאל הוא שבחורה תלמד במקום 
בקנה  שעולה  ונפרדת,  תורנית  אווירה  יש  בו 
אחד עם ההלכה, לצערנו אנחנו חיים במציאות 
לא אוטופית. אי אפשר עדיין ללמוד אדריכלות, 
במכללות  המדינה  מדעי  או  משפטים  רפואה, 
הערכים  שאחד  הרי  ניתן,  אם  וגם  נפרדות, 
שאנחנו מחנכים אליהם הוא מצויינות. ואם ניתן 
לרכוש מקצועות אלו במקומות נפרדים, אזי לא 
בטוח שהרמה הלימודית בהם גבוהה ומאפשרת 

הצטיינות.
האחרונות  בשנים  דרך  פריצת  חלה  ה',  "ברוך 
מקצועות  גם  בנפרד  ללמוד  היום  ואפשר 
וגם  עסקים  מנהל  מחשבים,  טכנולוגיים, 
עבודה  פסיכולוגיה,   - הומניים  מקצועות 
את  לתת  שיש  מקצועות  פילוסופיה,  סוציאלית, 
הדעת ברצינות איפה לומדים כיוון שגם התוכן 

עצמו הוא בעייתי בהם".

מה הפתרון לדעתך?
שאפשר  מקצוע  יש  שאם  חושב  בפירוש  "אני 
למצוא במקום אחר, צריך להתעקש על למידה 
רק  לא  זה  מבחינתי  ו'טובה'  טובה.  במסגרת 
אני  האם  מצמיחה.  מסגרת  גם  אלא  'מגוננת' 
יותר  יותר? מלאה  גדולה  יותר?  טובה  אצא  גם 

מבחינה רוחנית?

באוניברסיטאות  ללמוד  שבוחרות  "בנות 
מקצועות שלא ניתן למצוא במקום אחר, צריכות 
לבחון את עצמן כל הזמן. בעבר לימדתי במדרשה 
של הטכניון בחיפה ונתקלתי בסטודנטיות דתיות 
שהיו צריכות תעצומות נפש של ממש. מהניסיון 
ועד  בהפסקות'  מבלה  אני  מי  'עם  של  הפשוט 
'איך אני מעכלת את דברי המרצה היומרני הזה'".

למבחני  אותנו  להכין  מצליח  לא  הדתי  החינוך 
הקמפוס?

"נדמה לנו כהורים, שיש לנו שליטה על החינוך 
של הילדים שלנו. אנחנו עושים כל שביכולתנו 
כדי שיתקבלו לבית הספר הטוב ביותר, לישיבה 
הטובה ולאולפנה נחשבת. אני מכיר רבים שלמדו 

מהמתמידים  אפילו  שהיו  מעולה,  בישיבה 
עם  במפגש  כך,  אחר  אבל  ביותר,  הרציניים 
החינוך  כל  באוניברסיטה,  עצמם'  ה'חיים 
שקיבלו וכל תפיסת העולם שלהם התערערו והם 
'התהפכו' לגמרי. הפער בין הקודש לחול במקרה 

הזה הוא אדיר וזה מסוכן מאוד.

"אצלנו, ובמכללות רבות שאני מכיר, יש הכנה 
וקבלת כלים לעולם, להתמודדות בשוק העבודה 
אצלנו  רבות  סטודנטיות  מעורבות.  במסגרות 
נכנסות  הלמידה,  כדי  תוך  השמה  מתחילות 
חשבון,  רואי  של  גדולים  במשרדים  לסטאז' 
כדי  תוך  עולות  והשאלות  כאחיות  חולים  בבתי 
זוהי  הדברים.  לבירור  כתובת  ויש  הלימודים 
עשר  גם  בנוסף  לומדת  וכשבת  גדולה.  מעלה 
עולמה  לבניין  שלה,  לנשמה  שבועיות  שעות 
הרוחני והאמונה שלה, אז שלושת השנים האלו 

וודאי נראות לגמרי אחרת".

יותר נשכרת מפגועה
בסטודנטים  נפגשנו  הכתבה  הכנת  במהלך 
אצלם  שיצרו  הגדול  בבלבול  ששיתפו 
שערערו  הערצה  ומעוררי  מלומדים  פרופסורים 
ועל כבודם  יסודות האמונה  על דברי חז"ל, על 
של רבנים ידועים. המרצים, חלקם חובשי כיפה, 
בוגרי  האתרוג",  את  מ"לאתגר  הנאה  שואבים 
החינוך הדתי. קורס שנתי בנצרות, לדוגמה, עלול 
הסואנים,  חייו  בתוך  שסטודנט,  שאלות  לעורר 
מנסה לפתור בעצמו. הפער בין פרופסור שהכין 
הרצאה ובין בחור שמנסה לאלתר תגובה מעניק 

רוח גבית לעמדת חלק מהמרצים.

לחינוך  ב'  שנה  סטודנטית  היא  וטרו  שושנה 
ובנוסף  אפרתה  במכללת  ותנ"ך  חברתי־קהילתי 
במכללה.  הסטודנטיות  אגודת  יו"רית  היא 
בדבריה היא מבקשת לחדד את סדרי העדיפויות 

במהלך הלימודים:

מצד  לי  שתעניק  לחינוך  מכללה  "חיפשתי 
בה  ארגיש  שני  ושמצד  והכלים  הידע  את  אחד 
שהבחירה  מלא  בפה  להגיד  יכולה  אני  בבית. 
למכללה.  להגיע  לי  נעים  מוצלחת.  היתה  שלי 
מדובר במקום עוטף ומשפחתי שמתחשב בבנות 
דתיות ושתפיסת העולם שלו מבוססת על ערכי 
משפחתיים.  במצבים  התחשבות  יש  היהדות. 
כשבחורה מתחתנת במהלך הלימודים או יולדת, 
יש רגישות והתחשבות גדולה מצד כל המרצים. 
לקראת  כך  שבאה  אוניברסיטה  מכירה  לא  אני 
שמבינים  תחושה  נותן  זה  שלה.  הסטודנטיות 
כאן מה העיקר ומה הטפל. כמובן שכבודם של 
הלימודים במקומם מונח, אבל יש הבנה וקבלה 

חיבור חזק לבית המדרש. הרב יזהר אשור

יש כתובת לבירור. הרב יהונתן אורן



הסטודנטית.  נמצאת  בה  בחיים  התקופה  של 
במהלך  להתחתן  עשויה  שהיא  לכך  ערוכים 
התואר, להיות בהריון וללדת ועדיין היא יכולה 
החיבוק  תחושת  בהצטיינות.  תואר  להוציא 
הזאת היא גם מה שגרם לי לרצות לתרום מעצמי 
ולהחזיר  הסטודנטיות  אגודת  יו"רית  ולהיות 

למקום הזה".

המסלול  את  השנה  שסיימה  מור,  רעות  אצל 
במשפטים  ושני  ראשון  לתואר  המשולב 
לגמרי.  הפוכים  נשמעים  הדברים  אילן,  בבר 
כותלי  בין  דתית  בעיה  שום  מאבחנת  לא  היא 
התחזקות  של  תהליך  חוויתי  "אני  הקמפוס: 
רוחנית במהלך שנות הלימודים. אולי כתוצאה 
מתהליכים אישיים שלי, אולי בזכות הלימודים 
דווקא  אולי  או  בבר־אילן,  במדרשה  במקביל 
בשל המפגש הבלתי אמצעי עם חילונים שחיזק 
עבורי את הביטחון בדרך. גם הידיעה שמעטים 
לעקרונותיהם  נאמנים  שנשארים  הדתיים 
בצורה מוחלטת בסביבת הלימודים שלי, עזרה 
אנשים  על  גבוהה.  רוחנית  ברמה  להישאר  לי 
בעצמם.  שונים  תהליכים  עברו  סביבי  חילונים 
הרבה  הוליד  והמסורת  הדת  עולם  עם  המפגש 
עד  אמצעית,  בלתי  והידברות  התעניינות 
אני  הכל  בסך  בתשובה.  והחזרה  הקירוב  רמת 
מפגועה.  נשכרת  יותר  הרבה  שיצאתי  חושבת 
מחייב.  הדתי  המעמד  חילונית  בסביבה  דווקא 
שאינם  באנשים  כשמוקפים  להנחות  מקום  אין 
האישית,  ברמה  אני  ומצוות.  תורה  שומרים 
בזה  שיש  מרגישה  שלא,  ובין  במודע  בין 
אלמנט של שליחות. זכיתי להיפגש עם אנשים 
יותר  שהרבה  מרגישה  ואני  ומרתקים  מיוחדים 

משהושפעתי, השפעתי".

מכינה רוחנית קדם אקדמית
לאקדמיה?"  ההליכה  את  למנוע  אפשר  "איך 
רבה הראשי של  אריאל  יעקב  הרב  בקול  תוהה 
רמת גן. "זה נכון שיש בעיות רבות. הקמפוסים 
אבל  האמת.  על  נודה  אם  לדתיים  בנויים  אינם 
מה אפשר לעשות? כמובן שעדיף ללכת ללמוד 
במקום נפרד אך לא תמיד יש ברירה ויש למצוא 

דרכים לעבור זאת בשלום".

של  החילון  לבעיית  כפתרון  מציע  הרב  מה 
צעירים דתיים באקדמיה?

קדם  מכינות  קמו  שבעבר  שכפי  סבור  "אני 
צבאיות כהכנה לצבא, כך צריך להקים מכינות 
רעיונית־רוחנית  מבחינה  שיכינו  אקדמיות  קדם 
לדתיים.  רק  ולא  הצעירים,  הסטודנטים  את 
אוניברסיטה היא מקום בו יש התפרקות מערכים 
רבים. גם סטודנט שאינו דתי יכול למצוא מענה 
ניתן  איך  ילמדו  במכינות  שכזאת.  במסגרת 
הגישה  עצם  שכן  ומוסרי,  ערכי  אדם  להישאר 
כל  יסוד,  כל  המבקרת  גישה  היא  האקדמית 
סטודנטיאלית  אווירה  ערכים.  ובעיקר  תפיסה 
היא אווירה של קלות דעת והתפרקות מערכים. 
יש ליצור "תאים דתיים" לסטודנטים שמחפשים 

עולם ערכי־חברתי ברמה גבוהה".

האם יש הבדל בין המקצועות השונים?
"יש הבדלים גורפים בין מדעים מדוייקים לבין 
מהווים  לא  המדוייקים  המדעים  הרוח.  מדעי 
ומדוייק.  אובייקטיבי  טהור,  הוא  המדע  בעיה. 
יש  הרוח  ממדעי  בחלק  ערכית.  תפיסה  בו  אין 
דעות  על  בנוי  המחקר  בהן  חמורות  תופעות 
קדומות שאינן נכונות, כמו בלימודי היסטוריה, 
תנ"ך ומדעי החברה. המשפט העברי מקבל כה 

מעט התייחסות בלימודי המשפטים".

שכבר  הסטודנטים  לאלפי  להתמודדות  טיפים 
נמצאים שם?

"הסטודנט הדתי חייב להיות במסגרת. אם זו בת, 
שתלמד במקביל במדרשה. אם יש במוסד – מה 
במסגרת  עצמה  את  להקיף  עליה  לא  ואם  טוב, 
בבית  ללמוד  צריכים  גברים  סטודנטים  ראויה. 

המדרש".

מלבד היותו ראש ישיבת ההסדר "אור וישועה" 
זייני  אליהו  ד"ר  הרב  הטכניון,  ורב  בחיפה 
משמש גם בתואר של מרצה בכיר למתמטיקה, 
בשני  שבקי  כמי  יהודית.  ופילוסופיה  תלמוד 
העולמות, לא נעלמו ממנו גם הבעיות שבחיבור 
שכולה  במסגרת  שחיו  ישיבות  "בחורי  הזה: 
הים.  בחוף  כמעט  עצמם  את  מוצאים  צניעות, 
ורוחני כל העת,  זכו לחיזוק אמוני  בישיבה הם 
את  המקרים  ברוב  התוקפת  באווירה  הם  ועתה 
האמונה. כל בחורה צריכה להתבונן טוב בעצמה 
ולהבין שההחלטה  ניחנה  בהם  הנפש  ובכוחות 
בפניה היא עומדת היום, היא החלטה לחיים בכל 
המישורים ולא רק במישור המקצועי, ומתוך כך 

לבחור בדרך בה היא הכי פחות תיפגע".

שלהלן  החריפים  הדברים  כלום.  עוד  זה  אבל 
המושמעים כנגד האקדמיה, נאמרים, יש לזכור, 
מפי מי שהוא בעצם בשר מבשרה: "אבל בנוסף 
בין  הקיים  ההדדי  הזלזול  העיקר,  ובזה  לכך, 
לשנאה  ביחס  כאפס  הוא  לרבנים  אקדמאים 
רבים  דתיים  אקדמאים  שמפגינים  ולזלזול 
ידענות  עצמה.  התורה  כלפי  וגם  הרבנים  כלפי 
רחוקה מלהיות עדות לחכמה, והעולם האקדמי 
המודרני אינו עוד מקור חכמה, אלא מקור ידע 
כל  לרמוס  האחרונה  בעת  הצליח  הוא  בלבד. 
ערך לאומי ויהודי. בוגר ישיבה רגילה אינו בנוי 
ואינו יכול להיות בנוי דיו כדי להתמודד מול ידע 
בעשרות  ממנו  המבוגרות  ספרים'  'תולעות  של 
שנות ידע וניסיון. בכל זאת, ניתן לתלות אשמה 
גם בעולם הישיבתי, בכך שלא לימד אותם שאין 
קשר בין חכמה ואמת לבין ידע, ובמיוחד כשאינו 
בעולם  ביקורתיות  לא חסרה  ידע מדומה.  אלא 
לפחות  ביקורתיות,  אלא  אינו  התלמוד  התורה. 
בין  הבדל  אלא שיש  כדבעי,  אותו  למי שלומד 
ביקורתיות  ובין  האמת  בירור  לשם  ביקורתיות 

מתוך שנאה ועוינות".

חסרות  לא  נראה,  כך  והתמודדויות,  אתגרים 
גם  יוצרות  שונות  גישות  השונים.  בקמפוסים 
חוויות שונות, וכדאי לסטודנטים בהווה ובעתיד 
אם  רב  שספק  למערכה,  נכנסים  שהם  לדעת 
תורה  לימוד  לקראתה. מסגרת של  אותם  הכינו 
וחברה דתית עוזרות לא להיסחף למקומות שלא 
בחירת   – מקרה  ובכל  מלכתחילה,  בהם  חפצנו 

מקום לימודים אינו עניין של מה בכך. 

 לא חסרה ביקורתיות בעולם התורה. 
הרב ד"ר אליהו זייני

סמינר קיץ בנושא
זוגיות ומשפחה

נופש
לגוף ולנשמה

3-6/8/16 כ"ח תמוז עד ב' מנחם אב
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פאנל מרתק עם זיוה מאיר
ואשת התקשורת סיון רהב מאיר,

מרצים: הרב מרדכי רוטנשטיין, 
הרב יואב אקריש, הרב עמרם מויאל,

 אייל קארוצ'י

פנסיון
מלא

לילדיםהפעלות 

מסע רוחני
 מרגש ומעצים!!
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הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

דומים אבל שונים
יום אחד אני מקבל טלפון מאנגליה. על הקו יהודייה בוכה. כשהיא נרגעת היא 
מספרת לי שהבן שלה גרי מטייל בתאילנד עם חבר לא יהודי, בימים האחרונים 
הוא צלצל אליה כמה פעמים ונשמע שמשהו לא בסדר אתו, ורק היום הצליחה 
לדבר עם החבר שסיפר לה שגרי אכל פטריות הזיה והוא ממש במצב לא טוב. 
היא שואלת אם אוכל לטפל בו ולראות מה הדרך הכי טובה לשלוח אותו הביתה.

הגעתי למקום שבו הוא שהה והבנתי שהבחור חייב אשפוז. לקחתי אותו לבית 
הרפואה הפרטי והצלחתי לשכנע אותו ששם יהיה לו טוב. שוחחנו קצת, הוא 
התחיל לספר לי על חייו באנגליה, ופתאום הוא שואל: "אתה יכול להניח איתי 
תפילין?" דאגתי שישלחו אליי תפילין מיד והנחתי איתו תפילין. הוא התרגש 

מאוד, כי הפעם הקודמת שהניח תפילין היתה בבר מצווה.

למחרת, כשהגעתי שוב לבקר את גרי, החבר שלו אומר לי: "אני חייב לשאול 
אותך שאלה. גרי ואני גדלנו ביחד כל החיים, למדנו באותו בית ספר, התגוררנו 
באותה שכונה יוקרתית בלונדון ועברנו חיים די דומים. אמנם הוא יהודי ואני 
נוצרי, אבל שנינו באים ממשפחות לגמרי לא דתיות. משום מה תמיד כשהיינו 
יהודי. אף פעם לא  גרי התעקש שהוא  אין דת אבל  מדברים, אני טענתי שלי 
את  לכרוך  ביקש ממך  עכשיו, כשראיתי שהוא  גם  הוא מתעקש.  למה  הבנתי 
הרצועות האלו שכרכת, שאלתי אותו למה הוא עשה את זה והוא אמר לי, "אתה 
לא מבין, אני יהודי ויהודי צריך תמיד לעשות את זה". אני מנסה להבין מהו 
הדבר הזה, שברגע שהוא חווה משהו יוצא דופן הוא פתאום מתחבר לדבר שלא 
היה קיים בו אף פעם? החלטתי שאני חייב לבקש ממך שתסביר לי את העניין".

כל  היהודית שמסתתרת בנשמתו של  על הנקודה  גרי קצת  סיפרתי לחבר של 
יהודי, שבכלל לא תלויה בסביבה בה גדל או בחינוך שקיבל. הסברתי לו שזה 
משהו שמובנה בנפש של יהודי, וגם אצל יהודים שלא ממש מקפידים ביום־יום 

זה מתעורר במצבים מיוחדים.

טיפולים  של  תקופה  אחרי  ה'  וברוך  הביתה,  גרי  את  החזרנו  דבר  של  בסופו 
לאחר  שלה:  את  עשתה  המדוברת  היהודית  הנקודה  גם  התייצב.  שלו  המצב 
החוויה שעבר הוא החל להתקרב ולהניח תפילין מדי יום ולהשתתף בשיעורים 

בבית חב"ד הקרוב לביתו.

 מאיצי החיים – 
הכאב והעונג

ַמְקלֹות  ֵני  ְשׁ ִלי  ח  "ָוֶאַקּ זכריה:  מתנבא  שלו  הרועים  במשל 
ְלַאַחד ָקָראִתי ֹנַעם ּוְלַאַחד ָקָראִתי ֹחְבִלים". שני כוחות מנוגדים 

שעל ידם בורא העולם מקדם את בני האדם: העונג והכאב.

את  ומקיף  מדויק  זה  חוק  כמה  עד  נגלה  בחיינו  נתבונן  אם 
לעונג  או  לכאב  קשורה  מחיינו  תנועה  חיינו. כל  תנועת  כל 
בלבד. אנו ננסה ככל יכולתנו להתקרב ולהשיג דבר מה המסב 
ואנו נפעיל כוחות  לנו התרגשות או תחושת שלמות מענגת 
התנגדות או התרחקות מכל מה שגורם לנו סבל, פחד או אי־
להגדיר  קדמונינו  היטיבו  הקדומה  הנסתר  בספרות  נעימות. 
למטה  ברעה  מענג ואין  למעלה  בטובה  "אין  באמרם:  זאת 

מנגע" )ספר יצירה פ"ב(.

הישנה  החינוך  שיטת  את  מזכיר  זה  ראשוני  במבט 
טמונה  העניין  הבנת  והגזר.  המקל  שיטת  והפרימיטיבית: 
ברמת ההפשטה שלנו אבל, התשובה היא חד משמעית: כן, 
תמיד מה שהניע ומה שיניע אותנו לעשייה בכל תחום הוא 
משיכה אל מצב מענג או רתיעה ממצב של סבל. זה היה נכון 
פעם וזה נכון תמיד. ההבדל הגדול הוא ברמתו של האדם, מה 
נחשב עבורו עונג שיקדם אותו ומה נחשב אצלו סבל שיניע 
אותו מלהישאר תקוע בבוץ הנוכחי. אצל ילד המניע המענג 
יהיה ממתק או ציון לשבח, אצל האדם המבוגר המניע יהיה 
מענג פנימי יותר, כמו הרצון למימוש עצמי או לחוויית סיפוק 

ואושר.

בחברה  "הכאב":   – השלילי  המניע  לגבי  גם  הדבר  נכון 
החיצונית יהיה זה עונש מטעם המדינה, כמניע לאי־עבירה על 
חוק, לעומת אדם פרטי בוגר שאצלו המצפון האישי המייסר 
עצם  בכלל,  עבירה.  או  חטא  מלעשות  ממנו  שמונע  הוא 
השימוש במונחים כמו "מוסר" ) = כאב, ייסורים( ו"אושר" 
) = עונג( הוא המוכיח שבסופו של דבר מה שמונע מאתנו 
הכאב  או  העונג  הם  מה  דבר  לעשות  בנו  מאיץ  או  לעשות 

הכרוכים בעשייה זו.

האימון  ניסיון  חשוב?  כך  כל  זה  למה  פשוט  כך  כל  זה  אם 
מוכיח שככל שנהיה מודעים לכאב או לרווח הכרוכים בכל 
תוצאה של פעולתנו נוכל למנף חוק זה בשביל לזוז ממקומות 

שאנו תקועים בהם.

התקדם  שהאימון  ככל  בזוגיות.  לחץ  על  התאמן  לוי  מוני 
וכבוד הדדיים  ויחסי אהבה  תקינה  הזוגיות  התברר שדווקא 
שוכנים במשפחת לוי. שורש הלחץ היה במינוס גדול בבנק. 
למרות המינוס, מוני המשיך להתנהג כאילו אין מחר ובזבז. 
תסריט  את  רם  בקול  הסריט  הוא  כאב"  או  "עונג  בשיחת 
התנהלות  של  העתידיות  הכואבות  ההשלכות  מה  ההמשך: 
זו על כל תחומי חייו, ומהן ההשלכות האפשריות המענגות 
הוצאותיו  בין  ויאזן  האוטומט,  את  ישנה  אם  לו  שמצפות 
להכנסותיו. מוני שמע את עצמו ונבהל. שבוע לאחר מכן יצר 

קשר עם גורם שקשור לארגון "פעמונים".

אז מה עושים תכל'ס?
תרגיל "טבלת בעד ונגד": קחו פרויקט שאתם מתלבטים אם 
לעשותו, או הרגל שאתם מתקשים להיפטר ממנו וערכו טבלה 
הנקודות  כל  ו"נגד": בצד אחד תשפכו על הדף את  "בעד" 
שאתם מרוויחים ממנו, ובצד שני את כל מה שתפסידו )בכל 
התחומים( מן הפרויקט או ההרגל. התבוננו בתוצאות והפנימו 

זאת. זה יעזור לקבל החלטות נועזות.

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 9: בחייך!

הגעתי למקום שבו הוא שהה והבנתי שהבחור חייב 
אשפוז. לקחתי אותו לבית רפואה הפרטי והצלחתי 
לשכנע אותו ששם יהיה לו טוב. שוחחנו קצת, הוא 

התחיל לספר לי על חייו באנגליה, ופתאום הוא שואל: 
"אתה יכול להניח איתי תפילין?"

ובאקסל COMAXעדיפות ל-מידע בעל ידע מוכח במערכות , דייקן ושירותי, תקתקן, ביצועיסט
מול גורמי עבודה | האספקה ללקוח ניהול שרשרת |המלאי והמחסן בחברה והוצאתה לפועל , אחריות על יישום מדיניות הרכש

חות שוטפים"דומ והגשת "יכולת מו| פנים וחוץ 
חובה-קודם של לפחות שנתיים בתחומי רכש קניינות וניהול מחסן ניסיון 

יתרון-תעשייה וניהול / לוגיסטיקה / השכלה אקדמית ברכש 

info@dshir.co.il:נא לשלוח ל( חובה)ציפיות שכר + חיים קורות 

אחראי מחסן ורכש–דרוש 
12



כמעין  להגדיר  ניתן  האחרונים  הפרקים  את 
"מסכת של אהבה". הם מפרטים דרגות שונות 
של אהבת ה', מספרים כיצד ניתן להגיע אליהן 
לכל  המיוחדות  האהבה  באיכויות  ומעמיקים 
אחת מהן ובהבדלים שביניהן. על הרקע הזה, 
אהבה,  מסכת  של  לפסגתה  כאן  מגיעים  אנו 
מה שאדמו"ר הזקן מגדיר כ"אהבה העולה על 

כולנה".

השונות  האהבה  מדרגות  את  שמבדיל  מה 
כמה  עד  השאלה  הוא  מזו  זו  כה  עד  שראינו 

הן מוציאות את האדם מעורו, מערבות אותו בסיפור גדול יותר מסיפורו 
להתמסרות  מעלה.  כלפי  ולהתמסר  מגדרו  לצאת  אותו  מניעות  האישי, 
חייו,  לעצם  עזה  אהבה  נזכרו:  וביניהם  רבים,  מניעים  להיות  יכולים  זו 
התעוררות טבעית של אהבת הבן אל האב, תחושה חזקה של הכרת הטוב 
על הפלא הגדול שהקב"ה גומל עם האדם או מודעות לשייכותה של הנפש 

הפרטית למסעה הכללי של כנסת ישראל.

את כל האהבות הללו מניח אדמו"ר הזקן בפרק זה בכף אחת של מאזניים, 
כאשר בכף השנייה הוא מניח אהבה אחרת המכריעה אותן ועולה על כולן. 
אם האהבות הנזכרות הן אהבות שתכונתן – ביסודו של דבר – היא תכונת 

המים, הרי תכונת האהבה הזו היא תכונת האש. אהבה כרשפי אש.

מה בין האש והמים?

תנועה של התקרבות הדרגתית  יורדים מלמעלה למטה, מחוללים  המים 

לפתרון  תמיד  וחותרים  והולכת,  הנמשכת 
כאשר  מתקרבים,  הם  המרחק  מתוך  שליו. 
הצימאון בוער הם מרווים. האש עולה מלמטה 
אך  מרחק  של  חוויה  לאותה  מגיבה  למעלה, 
מניחה  אינה  היא  אותו.  לפתור  מבקשת  אינה 
שיש בידה האפשרות לפתור אותו. היא בוערת 
הסמוך  כל  את  מכלה  כך  כדי  ותוך  בצימאון 

אליה, עד שהיא גוועת מאליה.

שתי  נוקטים  אנו  כללי,  באופן  כמים,  באהבה 
תנועות במקביל – רצוא ושוב. אנו מתרוממים 
כדי לפגוש את הקב"ה ובה בשעה מושכים ומקרבים אותו אל תוך מסגרת 
חיינו. מדובר באהבה שיש לה מוצא ורוויה בתוך גדרי העולם־הזה, בלימוד 
התורה, בעבודת התפילה ובקיום המצוות. באהבה כאש אנו נוקטים תנועה 
אחת בלבד. רצוא. הכרת גדלות ה' ולעומתה אפסות הקיום נוטלת כל טעם 
מגדרי העולם, ומביאה לידי צימאון שאין לו רוויה. יש בכתובים תיאורים 
חריפים לחוויה זו: "כי חולת אהבה אני" )שיר־השירים ב ה(, "נכספה וגם 

כלתה נפשי לחצרות ה'" )תהלים פד ג(.

מסקנתה של אהבה כאש היא שאם האמת הא־לוהית מבטלת את כל גדרי 
וניבלע  שנתמוסס  עד  ונכלה  נתבטל  שבאמת  שראוי  הרי  הנברא,  הקיום 
בתוכה והיינו לאחדים. כנגד המסקנה הזו בא הציווי: "על כרחך אתה חי 
ועל כרחך אתה מת" )אבות ד: כב(. רוב בני האדם מוצאים עצמם מוגבלים 
בעיקר בשל חלקו השני של הציווי הזה. מסתבר שישנם גם יחידי סגולה 

שדווקא חלקו הראשון מגביל אותם.

דובי ליברמן

מסקנתה של אהבה כאש היא שאם 
האמת הא־לוהית מבטלת את כל 
גדרי הקיום הנברא, הרי שראוי 

שבאמת נתבטל ונכלה עד שנתמוסס 
וניבלע בתוכה והיינו לאחדים

פרק נ 

באש ובמים
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א' אדר ב' תשע"ו 

פרשת פקודי
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

ישיבה היא העישון החדש, 

כך בגשמיות וכך ברוחניות  

 
הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 

המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 
 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

היום, כשכבר כולם מבינים שתשואה משמעותית בטוחה טמונה בשוק הנדל"ן, 

יש לך הזדמנות להרוויח פעמיים - גם לרכוש דירה במחיר נמוך משמעותית 

ממחיר השוק, וגם לחסוך את מס הרכישה בסך 8% ממחיר הדירה! 

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

w w w . b e m u n a . c o . i l

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

"למען ה', שתהיה 

עבודתו רק בשמחה 

בלא שום עצבות 

ודאגה כלל וכלל"

 
מתוך אגרת הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ 

 הרב בן ציון קוק והרב אבנר טוניק

שמחים עם הקדוש ברוך הוא

עמוד 3

עמוד 5

עמוד 2 4
13

לפי 

האדמו"ר 

מרזאל 

"מרבים" 

זה ממש 

יותר מדי

יכול להיות 

 ש-49 אמות 

לא הספיקו 

לו?
השבוע 

בפרויקט 

על דמויות 

המגילה - 
 

 המן 
הרשע 

מן
יס

ע ו
ש

הו
ם: י

רי
ציו

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

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

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

רוצים להצטרף למשפחה?
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 צבי 
שמחהעל חוזה הילד שבו חותם עם יחזקאלי 

הדורותבשרשרת אלוקות המשכת אשה היא 

מכין כלים

לפורים  
   גדול 

מפורים
 
 קטן

מתחילים להכין כלים לאור של 

והשבוע:פורים שלושים יום קודם החג
מסירים את המסכה 

 
של אחשוורוש

אומן הזהב 
חיים אודם 
מכין את 
כבר השנהלהשתמש בהם ומתפלל שיוכלו כלי המקדש 

דירה להשקעה ללא מס רכישה! כן, קראת נכון! רק ל-30 משקיעים ורק עד סוף פברואר:
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ה' צריך 
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 אלפי 
בני נוער 

יהודים 
במפגן 
אחדות 
בטיימס 

סקוור 
עמוד 8

פרשת 
 שקלים
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עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

עם ישראל! אין כמותכם בעולם! שנהיה קרובים כל השנה!

מפצחים את עמלק ספק. הוא לא יסתפקאל תיכנס לדו שיח עם אדון 
בהתוועדות עם הרב עדין אבן ישראל 

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!



הרב חיים שלום דייטש 
משפיע ירושלמי

 רוקדים
עד התקרה

אנחנו עומדים בימי "בין המצרים" ועוד מעט יגיע "משנכנס אב, ממעטים 
בשמחה". מהמשפט הזה משמע שגם בחודש אב צריך להיות בשמחה, 
פעמים  כמה  דיברנו  בשמחה.   – זאת  בכל  אבל  כלל  מבדרך  פחות  קצת 
שאפשר להגיע לשמחה בקדושה רק כשאדם נותן מעצמו ויוצא מעצמו. 
אם מישהו דואג רק לעצמו, הוא מגיע להיפך השמחה. ומי שרוצה לצאת 
את  אך  אותנו.  לימד  שהרבי  כפי  לזולת,  לתרום  צריך  המצוקות  מכל 
השמחה הכי גדולה מקבלים כשמתבוננים בכך שהקדוש ברוך הוא רוצה 
שאנחנו ניתן לו. כן כן, שיהודי, על ידי העבודה שלו, יתרום לקדוש ברוך 
לו  כדי שנעשה  העולם שלנו  את  ברא  למדנו בחסידות שה'  עצמו!  הוא 

יתברך דירה בתחתונים. הוא ברא את כל העולמות רק בשביל זה, 
ואיך עושים את זה? כשיהודי יוצא מעצמו ונותן משהו 

לקדוש ברוך הוא.

רבנו  שמשה  מוצאים  אנחנו  במדבר  ספר  בסוף 
מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעמיד מנהיג לבני 
בשר  לכל  הרוחות  אלוקי  ה'  "יפקוד  ישראל: 
יבא  ואשר  לפניהם  יצא  אשר  העדה,  על  איש 
והנה  יביאם...".  ואשר  יוציאם  ואשר  לפניהם 
כמה פסוקים אחר כך עוברת התורה לדבר על 
הקורבנות. רש"י שואל שלכאורה אין קשר בין 
העניינים – מנהיג לישראל וקורבנות? ורש"י 
עונה שהקדוש ברוך הוא אמר לו: אתה 
ביקשת שאני אמנה מנהיג על העדה? 
"עד שאתה מצווני על בני, צווה את 

אדאג  שאני  שתדאג  במקום  עלי!".  בני 
ידאגו  שלי  שהבנים  שלי, תדאג  לבנים 
לי! זה נאמר על הקורבנות, ומכאן ברור 
שהמצווה הזו היא בשביל הקדוש ברוך 
שהוא  שמה  לדעת  צריך  יהודי  הוא. 

אפשר לקיים מצוות ואפשר גם לחכות למשיח בשביל 
להרוויח מעלות גדולות, אבל זה חיצוני <<< החסידות 

מלמדת שעלינו לעזור לקדוש ברוך הוא, שבחר לא 
להוריד את השכינה לתחתונים עד שאנחנו נביא אותה 

<<< חסידים מצפים לביאת המשיח בשביל גילוי 
אלוקות, ולא בשביל שום דבר אחר

14



עושה, הוא עושה בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להביא לו קורבנות, ועליהם נאמר 
ניחוח", "לחמי לאישי". וכי לאכילה הוא צריך?! ה' מסתדר טוב מאוד בלי הקורבנות  "ריח 
שלנו, אבל בכל זאת הוא מתאווה לעבודתם של ישראל, כי הוא רוצה שתהיה דירה בתחתונים, 
שנכניס את הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא היה יכול להביא בעצמו את השכינה שתגור כאן, אבל 

הוא רוצה שדווקא אנחנו נעשה את זה – כיון שזה בשבילנו.

אדם יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות – אבל בתוך תוכו לעשות את כל זה בשביל 
עצמו. משהו יוצא לו מזה. אבל הקדוש ברוך הוא מתחנן למשה: "עד שאתה מצווני על בני, 
צווה את בני עלי!" תעשו פעם אחת משהו בשבילי! אז מישהו, משה רבנו, צריך לדאוג למצוות 
של עם ישראל. מבצע תפילין שהרבי התחיל וכן כל שאר המבצעים היו בדיוק מהסיבה הזו – 

לדאוג גם לקדוש ברוך הוא.

 • • • • •

משיח. הרבה אנשים נבהלים כשהם שומעים את המילה הזו. מי יודע מה הוא 
יעשה לנו. הפשט של משיח זה שיהיה גילוי אלוקות. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, לומדים 

על זה, וכשהמשיח יבוא סוף כל סוף זה כבר יגיע... שתהיה התגלות אלוקות.

החוקרים שמסתכלים על חב"ד אומרים שיש "משיחיסטים" ו"לא משיחיסטים". אבל האמת 
זו "בעיה" של  נגוע בזה!  יהודי שלומד חסידות  כל  "כולנו משיחיסטים",  היא שבתוך תוכנו 
כל החסידים מכל החסידויות. מזמן לזמן אני מגיע לקרלין. כשמגיע שביעי של פסח, יש להם 
ניגון מיוחד על פסוק מספר ישעיהו שמדבר על המשיח, והם רוקדים כמעט עד התקרה. "ויצא 
חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה". בניגון הזה לא אומרים מי יהיה המשיח ולא מה תהיינה 
המעלות שלו. הם פשוט רוצים שהוא יבוא כבר! לרצות שיבוא המשיח זו "בעיה" כלל חסידית, 

מה אפשר לעשות...

אחרת על  הסתכלות  להם  יש  המשיח?  עם  החסידים  של  ה"בעיה"  שורש  מה 
התורה והמצוות. הם יודעים שתורה ומצוות "באור פניך נתת לנו ה' אלוקינו". את התורה צריך 
אז  פניו של הקדוש ברוך הוא,  אור  ולא מרגישים את  לומדים תורה  פניך". אם  לקבל ב"אור 
אומרים "נו טוב, עכשיו לא מרגישים, אבל כשיבוא המשיח נרגיש". כך גם לגבי מצוות: בתפילה 
של שלושת הרגלים אנו אומרים "ותיתן לנו ה' אלוקינו מועדים לשמחה". האדמו"ר הזקן אומר 

לקרוא  את המשפט הזה אחרת. מה נתן לנו ה'? את ה' אלוקינו! ה' שצריך 
נתן לנו את עצמו, והמועדים לשמחה זה רק האמצעי להגיע 
לה' אלוקינו. אתה חוגג פסח, חוגג סוכות, ולא מרגיש את ה' 
אלוקינו? כשיגיע משיח תרגיש. אז היהודי הזה מחכה כל הזמן 

שהמשיח יבוא כבר.

למען האמת, זו לא בעיה רק של החסידים אלא של 
תורה,  לומדים  עושים מצוות,  אנחנו  ישראל.  כלל 
חיים – ולא מרגישים את הקדוש ברוך הוא! זה מצב 
נוראי. אז כשמישהו רוצה שיבוא משיח זה לא דבר חריג בכלל. 
אם היית מרגיש את המצווה כמו שצריך אולי לא היית צריך את 
המשיח, כי זה היה סימן שכבר הגיע המשיח. אבל כל זמן 
שאתה לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, סימן שמשהו לא 
עובד. מי שלא מחובר לפנימיות חושב שמצוות נועדו בשביל 
ההידורים שבהן, בשביל התועלת שתצא לי מזה. אבל בשביל 
להרגיש את ה'? זה כבר מוגזם... אם מבינים שכל המצוות זה 

בשביל להגיע לקדוש ברוך הוא, מבינים את הכל.

בתהלים יש מזמור מעניין. ים סוף נקרע לשניים, ההרים רוקדים 
ואנחנו שואלים: "מה לך הים כי תנוס?". היינו מצפים שיענה 
תשובה כגון "בגלל המעלה של עם ישראל, בגלל שאתם עומדים 
לקבל תורה". אבל לא! הים לא אומר את זה, הוא אומר: "מלפני 
א־לוה יעקב! מלפני אדון חולי ארץ!". הים רואה את הקדוש 
ברוך הוא, אז הוא נקרע לשניים. זה פשוט מאוד אצלו. אנשים 
חושבים על מעלת עם ישראל ועל מעלת התורה. כל 
דבר הוא מעלה... אבל כשלומדים פנימיות רוצים את 
הקדוש ברוך הוא! אם הים רואה את הקדוש ברוך הוא, 
גם הים הופך להיות חסיד. ואם בכל זאת הוא לא רואה? אז צריך 
את משיח... אתם מבינים? יהודי מחפש כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, ואם 

הדרך לראות אותו היא דרך משיח – אז רוצים משיח! אבל משיח זו לא מטרה בפני עצמה.

הבעל שם טוב אמר שהמטרה שלנו כל השנה היא לקרב את המשיח, כמו שמסבירים בדרך 
הדרש את המשנה "כל ימי חייך – להביא לימות המשיח". משיח זה לא איזה דבר חיצוני שרוצים 
שיהיה בעולם, אלא גילוי אלוקות. חסידים רוצים שהתורה והמצוות יהיו בשביל הפנימיות, לא 
בשביל ביאורים ולא בשביל פירושים ופלפולים. לכן אי אפשר להסתפק בכל מיני דברים בדרך, 

 אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא באמת.
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הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

האם רצוי לטוס לחו"ל?
ההלכה קבעה שיש מספר מוגבל של סיבות שבגינן 
תורה,  ללמוד  ביניהן  ישראל,  מארץ  לצאת  מותר 
את  יש  לכך,  מעבר  אך  ולהתפרנס.  אישה  לשאת 
ישראל  שארץ  אומר  הפסוק  וההלכה.  התורה  רוח 
היא ארץ ש"תמיד עיני ה' אלוקיך בה". היא ארץ 
תלויה  היהדות  שראשית  הקדושה,  ארץ  השכינה, 
אבינו  אברהם  של  הראשונה  המצווה  שהרי  בה, 
היתה "לך לך". הברית של ה' עם האבות הקדושים 
ורבי  ישראל,  ארץ  את  בניהם  ירושת  על  הייתה 
אלא  נתנבאו  לא  הנביאים  אומר שכל  הלוי  יהודה 

בה או בעבורה.

אלפיים שנים שעומק התפילות והנקודה הכי אוהבת 
ורוטטת בליבם של ישראל תמיד היו לשוב לארץ. 
בקדושת  לדבוק  היא  גדולה  מעלה  בוודאי  לכן 
את  לעזוב  היתרים  אחר  לתור  ולא  הזאת,  הארץ 

קדושתה ואת השראת השכינה שבה.

האם יש שיטה מסודרת 
בעבודת ה'?

אם בני אדם היו מכונות במפעל, שיטה מסודרת 
האנושית  הדמות  אבל  רצויה.  טכניקה  הייתה 
עשירה ורבת פנים כל כך, עם "רצוא ושוב" ועם 
גלים סוערים, כך ששיטה מסודרת אינה תואמת 

לה.

עצות  שנותנות  "מסודרות",  שיטות  הרבה  יש 
אלה  שיטות  מנוגדים.  ואפילו  שונים  לכיוונים 
צריך  אדם  וכל  וחסידות,  מוסר  בספרי  נמצאות 
לעמול הרבה כדי למצוא את הדרך שפועלת עליו 
בצורה הטובה ביותר. וכמו שאמר החכם באדם, 
אז  תחפשנה,  וכמטמונים  ככסף  תבקשנה  "אם 
אחריו  שהמחפש  מטמון,  כמו   - ה'"  יראת  תבין 
גם  כך  מוצא,  שלבסוף  עד  ומחפש  וחוזר  טועה 

המפתח להצלחה בעבודת ה'.

 

כמה שאני מנסה, ולא מצליח... איך 
להתמודד עם שמירת העיניים?

ארץ,  דרך  עם  תורה  תלמוד  ש"יפה  רבותינו  אמרו 
שיגיעת שניהם משכחת עוון". הרמב"ם הסביר שהסיבה 
המרכזית למחשבת עריות היא לב פנוי מן החכמה. לכן, 
לימוד ההלכות וענייני מוסר ואמונה הקשורים לשאלות 

אלה יכול לסייע הרבה.

טווח  קצרות  החלטות  כלל  בדרך  ההתחזקות,  בעניין 
צריך  שאני  המחשבה  כי  מארוכות,  יותר  מועילות 
וודאי  שהיא  אף  ולעולם,  מכאן  ברע  מלראות  להישמר 
זאת,  יש בה תועלת. לעומת  ומוצדקת, לא תמיד  נכונה 
מוגבל  לזמן  מוגבלת  משימה  לוקח  שאני  המחשבה 

יכולה להועיל הרבה יותר.

אפילו  הצלחה,  כל  על  העצמי  והחיזוק  השמחה  גם 
קטנה, תורמים הרבה מאוד בהמשך הדרך. וכבר נודעה 
בשער בת רבים הזעקה של רבי נחמן מברסלב, ש"הכלל 

והעיקר – לא להתייאש כלל!"
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