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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:

ללא מס רכישה!        יחידות בכרמי גת 
וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!
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פרשת 
 שקלים



אין מצב בעולם שלא תאכל מצה בליל הסדר. אין 
מצב בעולם שתראה את השמש שוקעת וסתם כך 
נרות  העולם,  יתהפך  תפילין.  מצוות  את  תפסיד 
וקידוש בליל שבת יהיו גם יהיו – פשוט אין מצב 

אחר.

ובכן, הפתעה לדתיים: גם מצוות אהבת ה' היא 
מצווה. ממש. לא המלצה למתעניינים ברוחניות 
של  הבלעדית  נחלתם  או  הסדנאות,  ולחובבי 
צדיקים ואנשי מעלה. אהבת ה' היא חובה בדיוק 
שקשה  נכון  המזון.  וברכת  קידוש  תפילין,  כמו 
שפחות  ונכון  המצווה,  קיום  את  למדוד  יותר 
אנשים יודעים להסביר איך בדיוק מקיימים אותה 
הזאת,  במצווה  אותנו  מחייבת  ההלכה  אבל   –

מצווה מן התורה, לא פחות מכל הלכה אחרת.

מבחינה  החסידות  זאת  ובכל  לאהבה,  סוף  אין 
"אהבת  ה':  אהבת  של  כלליים  סוגים  בשלושה 
הם  בתענוגים".  ו"אהבה  רבה"  "אהבה  עולם", 
מכוונים כנגד "בכל לבבך", "בכל נפשך" ו"בכל 

מאודך".

בשני יצריך
אהבת ה' בכל לבבנו, היא אהבה שמגיעה ממקום 
פשוט, אהבה שפוגשים דרך החיים. ה' עושה לנו 
המון טוב, קל לראות את זה אם רק רוצים. משום 
כך האהבה הזו יכולה לכבוש גם את היצר הרע, 
יכולה  העיניים  בגובה  אהבה  רק  יצרך",  "בשני 

למלא את כל לבבנו ולסחוף את שני יצרינו.

האהבה הזאת לא אמורה להבעיר אותנו למסירות 
נפש, הכיוון שלה הוא אחר. יש בה נחת ושמחה, 
שמסתתר  הוא  ברוך  הקדוש  את  היא מבקשת 
אירועי  ובתוך  העולם  בתוך  אלינו,  מאוד  קרוב 
של  ה"נורמלי"  בגלל אופייה  דווקא  החיים. 
החלקים  אל  מתחברת  היא  הזאת,  ה'  אהבת 
אותם.  ומרוממת  שלנו  באישיות  הרגילים 
הנפש הבהמית, שבדרך כלל נלחצת מעבודת ה' 
ומתנגדת אליה, מקבלת אפיק קל שמאפשר לה 
לחבב  ואפילו  שלה  בשפה  אל העניין  להתחבר 

אותו.

בשם  בחסידות  מכונה  לבבך"  "בכל  אהבת 
העולם  מתוך  ה'  את  לאהוב  עולם".  "אהבת 
הזה - זה חידוש גדול. האהבה הזאת לא תהפוך 
אותנו לאנשים אחרים. היא לא מסיטה את המבט 
בתוכם,  יותר  עמוק  רובד  חושפת  אלא  מהחיים 
והיא משמשת כלי נשק יעיל כנגד היצר הרע שלא 

מפסיק להשטיח לנו את חווית המציאות.

 פרפרים אל האור
אהבת ה' "בכל נפשך", המקבילה לדרגת "אהבה 
מוסברים.  לא  למקומות  אותנו  לוקחת  רבה", 
צמא שאין לו התחלה ואין לו סוף, אש שבוערת 
כפי  לא  הוא,  ברוך  הקדוש  אל  הנשמה  בתוך 
שהוא מתגלה בסופיות של העולם הזה או אפילו 
של העולם הבא, אלא כפי שאיננו מתגלה בשום 
מקום. האהבה הזאת בוערת ורוצה אותו בעצמו.

לראות  יכולים  שאיננו  מי  אל  האדיר  הצימאון 
 – ההסברים  כל  ואחרי  לפני   – היא  להבין,  או 

מתנה שנוחתת עלינו מן השמים ומשאירה טעם 
הנפלאה  לתחושה  בעולם  משל  אין  עוד.  של 
מעצמנו.  אותנו  מחריגה  מכיוון שהיא  הזאת, 
כמו פרפרים אל האור אנחנו מוצאים את עצמנו 
כוספים ומתמגנטים אל המלך, רוצים רק להיות 
 - דמלכא"  בגופא  "לאשתאבא  ממנו,  חלק 

להישאב אל גופו של המלך, ותו לא.

עם הופעת "אהבה רבה" בחדרי הלב, מתאר בעל 
התניא, משתנה האדם לבלי היכר. השפה השונה 
אינה ניתנת לעיכול בידי הנפש הבהמית, זהו אור 
הנשמה הבלתי־ניתן לתרגום, ולכן לא נותר לנפש 

הטבעית אלא להימס.

הצמא  ממנה.  עליונה  דרגה  יש  זאת,  ובכל 
האדיר, האש שאין מים בעולם שיוכלו לכבותה, 
שהוא  מהאלוקות  נפרד  האדם  היות  על  מעידה 
נובעות  הגבוהות  אליה. הלהבות  מתגעגע  כה 
ממרחק ולא מקרבה, שמתאפיינת בתענוג ובקול 

דממה דקה.

 אין אני, אין גבול
אהבת "בכל מאודך", מתייחסת ל"מאוד" שנמצא 
אפילו מעבר למסירות נפש, ומה יש שם? אחדות 
מלאה בין האוהב והנאהב. זוהי הדרגה המכונה 
"אהבה בתענוגים". אש הלהבה מתחלפת במים 
שקטים שחודרים עמוק, וקול דממה דקה ממלא 
כמה  עד  חשה  רבה"  ה"אהבה  אם  הנפש.  את 
הרי  קץ,  אין  עד  ורחוק  נפרד  הוא  ברוך  הקדוש 
שה"אהבה בתענוגים" חשה עד כמה הוא קרוב. 
מכירים.  שאנחנו  קרבה  מכל  יותר  הרבה  קרוב 
הדרגה הזאת נעימה יותר מכל קודמותיה, הגענו 

הביתה.

מיטשטש  ו"אתה"  "אני"  שבין  הברור  הגבול 
המתווכים  רגילים  ברגשות  הצורך  את  ומייתר 
התמידית,  הנפש  כך, תנועת  מתוך  נפרדים.  בין 
ה"רצוא ושוב" מהאדם אל ה' ובחזרה אל עצמו, 
מתרחשת כעת בחשאי מתוך ביטול מוחלט לה', 
נעמת  ומה  יפית  מורגשת. "מה  שאינה  וכמעט 

אהבה בתענוגים"! )שיר השירים ז,ז(.

 ואהבת!
| משה שילת |

ְּכֵׁשם ֶׁשִּמְצַות ְּתִפִּלין ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ָּבֹראׁש ּוַבְּזרֹוַע ּוַמְרִּגיׁש ֹּכֶבד ַהְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש ְוִהּדּוק ַהְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד, ֵּכן הּוא 
ְּבִמְצַות ַאֲהָבה ְוִּיְרָאה, ִׁשעּור ִמְצוֹות ֵאּלּו ֶׁשֻּיְרְּגׁשּו ְּבֶהְרֵּגׁש ּגּוָפִני ִּבְבַׂשר ַהֵּלב ַמָּמׁש.

)הרבי הריי"ץ, היום יום כ' מנחם־אב(

   גדול לפורים  

 מפורים
 לדמותו של קטן

מרדכי

כיפור,  מיום  יותר  הוא  שפורים  אומר  הזוהר  אם 

יותר מסיפור מתח  היא  כנראה שמגילת אסתר  אז 

מאחת  המסכה  את  נסיר  שבוע,  מדי  מוצלח. 

מדמויות המגילה ונלמד איך מגילת ההסתר מגלה 

לחפש  אותנו  ומניעה  בעלילה,  הנסתר  המלך  את 
אותו דווקא דרך התחפושת 

העם  על  לגזירה  הופך  האיש  מרדכי  על  הכעס 
זה  לו את עם מרדכי":  "כי הגידו  כולו.  היהודי 
להמן  טובות'  'נשמות  הסבירו   – אחד  אדם  לא 
הפגוע – יש לך עסק ִעם ַעם שלם של מרדַכִיים 

שלא כורעים ולא משתחווים.

 נכון, על חלק מהם זה לא ניכר כלפי חוץ. אבל 
שונאי ישראל בכל הדורות הבינו תמיד, לעתים 
טוב מאתנו, שבעומק לבו של כל יהודי מסתתר לו 
מרדכי קטן. הם לא מתרשמים מנשף התחפושות 
של  מחלצותיו  את  לובש  היהודי  שבו  הפורימי, 
זרה  בעבודה  הכופר  כל   – יהודים  כולם  הגוי. 



הרב יצחק נריה
ראש ישיבת "תורה בציון" ויו"ר קרן "אחד לאחד"

למצוות צדקה שני פנים, שלכאורה סותרים זה את זה: מצד 
מינימום של שלישית השקל בשנה,  לתת  יש מצווה  אחד, 
וזה מחייב כל אדם, אפילו עני. מצד שני, כאשר יש עניים, 
וזו המציאות היום, צריכים לתת לא מעשר מהנכסים אלא 
חומש - עשרים אחוז. החובה לתת מחצית השקל בכל שנה, עליה נקרא בשבת 

זו, איננה קשורה לצדקה לעניים אלא לעבודת המקדש והקרבנות.

הייחודיות במצוות הצדקה מאופיינת בכך שבאמצעותה אדם יכול להשפיע 
על גורלו של מישהו אחר. היא כל כך עמוקה, שאיננו מבינים באמת איזו מתנה 
נתן לנו הקדוש ברוך הוא. כסף, מסביר בעל התניא, הוא מלשון כיסופים. בתוך 
ממונו של אדם נמצאים לא רק הכיסופים שלו, אלא 
– תמצית נשמתו וחייו. שהרי כדי להרוויח את כספו, 
אדם רץ ומתרוצץ, לא נח לרגע, לפעמים חוצה יבשות 
וימים, הכל כדי להרוויח כמה פרוטות. וכשהוא נותן 
פרוטות אלה לצדקה, הוא אינו נותן משהו חיצוני לו 
אלא דבר שבו מושקעים כל חייו! אין לנו עוד מצוות 
רבות בהן האדם נותן את כולו לאחר. לא בכדי נקרא 
צדקה,  נותנים  כשאנו  "דמים".  בלשון  בתורה  הכסף 

אנו נותנים חיים, "כי הדם הוא הנפש".

נמצא  ההדדית  ולאחריות  לאחדות  נפלא  ביטוי 
זקוק  הוא  חצי,  רק  הוא  יהודי  כל   – השקל  במחצית 
ליהודי אחר שישלים את החצי השני, ולכן הוא מסייע 
לנו "לכפר על נפשותיכם". אבל כשאנו במצב בו יש 
במינימום.  חובה  ידי  לצאת  לא מספיק  עניים,  הרבה 
בין החסידים למתנגדים,  רבות  היו מחלוקות  כידוע, 
כאשר   )!( אחוז   20 לתת  הצורך  זה של  בעניין  אבל 
קיימים עניים - אין מחלוקת. כך פסקו הגר"א, והרב 
חיים".  ה"חפץ  למעשה  הכריע  וכך  התניא,  בעל 
חוסן של חברה נעוץ בדאגה ובאחריות של החזקים 

לחלשים.

בעולם הזה אנו נוהגים למדוד אנשים לפי כמות הכסף 
שיש להם בבנק, בעיתונים הכלכליים יכתבו על פלוני 
כמה הוא "שווה". אך המדידה האמיתית היא לפי כמה האדם נותן ומשפיע 
היו  מדוע  גם  מבינים  הצדקה,  מעלת  את  לעומק  וחיים  כשמבינים  לאחרים. 
חכמינו צריכים להגבילה ולצוות אותנו: "המבזבז - אל יבזבז יותר מחומש!".

ומפני מה לא מברכים לפני מתן צדקה "אשר קידשנו במצוותיו ... על מצוות 
צדקה?". מסביר ר' ישראל מסלנט: בא יהודי, מבקש צדקה, ואתה נותן לו רק 
כי זו מצווה? וכי אינך חש את כאבו, אינך ער למצוקתו, ואילולי מצוות ה' לא 
היית נותן לו? אטימות כזו תגרום פחיתות במצווה. כי צדקה צריך לתת כמה 

שאפשר – ומתוך אהבה.

? ר' יאיר ויינשטוק
סופר חסידי

בירושלים חי הצדיק הירושלמי ר' אשר פריינד )המכונה 
גדול  צדקה  ארגון  השישים  בשנות  שהקים  אּוֶשר(,  ֶרּב 
עצום.  בהיקף  לנזקקים  סייע  הארגון  עזרה".  "יד  בשם 
תלמידיו לקחו חלק בגיוס הכספים, ואחד מהם סיפר כך:

כיתתי את רגליי עבור איסוף כספים לפעולות החסד של יד עזרה. בתחילה 
הגדולים,  גרים העשירים  איפה  למדתי  הזמן  עם  אך  רקק',  ל'דגי  הלכתי 
וביקשתי מהם להשתתף בפעילות. פעם אחת הצלחתי במיוחד. עשיר גדול 

אחד מסר לי סכום שעלה על כל חלומותיי הוורודים ביותר.

על  זחוח את הסכום  בחיוך  והנחתי  לירושלים בתחושת שיכרות,  חזרתי 
השולחן של ר' אושר, מרוצה מאוד מעצמי.

ר' אושר אמר, "אני רוצה לספר לך סיפור 
קטן. אתה יודע, אני מטפל בכל מיני אנשים 
יוסל'ה.  הוא  מהם  אחד  ישועה,  שצריכים 
עצמי  דימוי  עם  אומלל  בחור  הוא  יוסל'ה 
נמוך ורגשי נחיתות איומים. רציתי לרומם 
יום  בכל  אותו  לשלוח  והתחלתי  רוחו  את 
עניות  למשפחות  כסף  סכומי  לחלק  שישי 
על פי כתובות שהעברתי לו. יוסל'ה ממש 
הוא  בעיניו.  זרח  האור  חדש,  אדם  נעשה 
לו  נתתי  שבוע  מדי  בחיים!  משהו  עושה 
גונב  לא  כדי לבדוק שהוא  סכומים קטנים 
ולא מאבד את הכסף. לאט לאט הסכומים 
של  החשיבות  תחושת  וגם  וגדלו,  הלכו 
 300 חילקתי  שהיום  יודע  'אתה  יוסל'ה. 
נפוח  אחד,  יום  לי  אמר  לצדקה?!',  שקל 
שקל,   500 לו  נתתי  שבוע  לאחר  מגאווה. 
וגם אז הוא חזר מסוחרר. בשבוע שלאחר 
לצדקה,  שקל   1000 חילק  כבר  הוא  מכן 
ומי  לי  ידמה  'מי  שואג:  כולו  אלי  וחזר 

ישווה לי?! חילקתי היום אלף שקל!'".

ר' אושר סיים כאן את הסיפור והשתתק. 

צחקתי. מי האידיוט הזה שמשתחצן עם הכסף שאתה מסרת לו? הרי הוא 
גזבר, צינור להעברת הכסף. מה הוא מתגאה כאילו חילק את  בסך הכל 

הכסף שלו?

ואז המשיך ר' אושר: "אתה יודע מי זה יוסל'ה? אני. אתה. כל אחד בעצם. 
הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכסף שלו, כמו שאומר הפסוק: לי הכסף 
ולי הזהב נאום ה'. אנחנו זוכים מדי פעם לתת משהו לצדקה, ואז מתגאים 
ובאים אל אלוקים נפוחים מגאווה, ואומרים לו: ראית? אלף שקל נתתי... 
טיפשים שכמותנו, וכי הכסף שלנו? והרי אין לנו כלום משלנו, אנחנו בסך 

הכל נותנים את מה שהוא מסר בידינו..."

?כמה משפטים של זהב על שקלים של כסף

נקרא יהודי. 

אבל מרדכי מרגיש לבד. היכן הוא "עם מרדכי"? 
משתחווה לצלם? חוגג ונהנה בסעודתו של אותו 
רשע? מרדכי ידע את כל אשר נעשה. הוא שומע 
לשתות  היושבים  ואחשורוש  המן  של  בצחוקם 
אובדן  עקב  במרומים,  שנחתמה  הגזירה  הד  את 
גדולה  זעקה  זועק  והוא  האמונה.  ואובדן  הדרך 

ומרה.

• 

מרדכי  של  הגדולה  שמחתו  על  מספרים  חז"ל 
לאחר שפגש שלושה ילדים בשובם מבית הספר, 

והללו השמיעו לו פסוקי אמונה וביטחון בישועת 
ה'. לא נבואה מוצא מרדכי בדיבורם של הילדים, 
אם  האומה.  של  האמיתי  מצבה  על  עדות  אלא 
תקווה  יש   – אומר  הוא   – הילדים  מדברים  כך 
לעם הזה. הניצוץ לא כבה, צריך רק ללבותו עד 

שיהפוך לאש גדולה וסוחפת.

 זאת חלוקת התפקידים בין מרדכי לאסתר: בעוד 
הגזירה  לביטול  הפעולות  על  אחראית  אסתר 
הדברים.  של  הרוחני  בצד  עוסק  מרדכי  בפועל, 
כל  את  מכנס  הוא  המלך,  אצל  משתדלת  היא 
היהודים הנמצאים בשושן, מנער אותם, מעיר את 

הנשמה שנרדמה.

מרדכי קטן בלב
 ובכל זאת גיבורת הסיפור היא אסתר, סמל הגלות, 
לא  מעולם  שבנפשו  הסנהדרין,  חבר  מרדכי  ולא 
היא  ההוראות  את  ירושלים.  של  אורה  עומעם 
מקבלת ממנו, הניצב ממעל לחשכת הגלות ומורה 

את הדרך, אבל מסירות הנפש היא שלה. 

המלך,  במדינות  אשר  היהודים  הדור,  באותו   
הקרובים והרחוקים, קיימו ואשררו מחדש עליהם 
גלוי  מעתה  בסיני.  שנכרתה  הברית  את  זרעם  ועל 
וידוע שכל אחד ואחת מבני העם הוא "איש יהודי". 
לפעמים הנקודה הזו חבויה ונעלמה, אבל זה בדיוק 
תפקידו של מרדכי, וזה תפקידה של מגילת אסתר – 

לגלות את מה שמסתתר.

יצחק קפלן

 פרשת
 שקלים



מועצת הרבנות הראשית לישראל שמעה את ההצעה להסדר התפילה ברחבת הכותל. עפ"י חוק שמירה 

חייבות  ליהודים,  קדושים  במקומות  והתנהגות  להתנהלות  התקנות  בישראל,  הקדושים  המקומות  על 

להיעשות בעצה אחת ובהמלצת הרבנים הראשיים לישראל.

המועצה מוחה על כך שעד היום, למרות שהנושא נדון במשך תקופה ארוכה, הדבר לא הגיע לפתחה, וזאת 

בניגוד גמור להוראות החוק.  עמדתה הבסיסית של מועצת הרבנות הראשית היא כנגד גופים הנקראים 

ויחודיותה. ותוצאות מעשים  "ליברלים" ו"מתקדמים" שחרטו על דגלם עקירת תורת ישראל ממהותה 

מדברות בעד עצמם. מי שעוקב אחר ההתבוללות שפשתה בקרב יהודי העולם הקשורים עם גופים אלו, 

אחרי נישואי התערובת, עקירת כל דבר שבקדושה, רואה בעליל שאין להם כל קשר ליהדות השורשית, 

יהדות – שהחזיקה את עם ישראל במשך כל שנות קיומו, 

והרי אין עם ישראל אומה אלא בתורותיה – תורה שבכתב ותורה שבע"פ.

מסידור  וירושלים  ציון  את  עקרו  שנים  שבמשך  למי  הקודש,  במקום  רגל  דריסת  ליתן 
בתורת  ייחודיות  רואים  אינם  ישראל,  העמים  שככל  ועדה  עם  קבל  ומצהירים  תפילתם 
תהא  לא  התורה  "זאת  מבסיסיה  שאחד  היהודית  האמונה  ביסודות  מאמינים  ואינם  ישראל 
ישראל. ארץ  נזדעזעה  המקדש  למקום  זרים  דברים  הכנסת  על  חמור.  דבר  זה   מוחלפת", 

את  ומכבדים  ברגליהם  המצביעים  העולם,  ברחבי  יהודים  ושאינם  יהודים  מיליון  של  המציאות 

מלמדת  הנוכחית,  ההתנהלות  בצורת  הדורות  לאורך  היהודי  לעם  חשיבותו  ואת  המקום  קדושת 

קוראים  ואנו  שם,  הקיימת  ובקדושה  העדין  במרקם  לפגוע  המנסות  קטנות  קבוצות  ישנן  אם  שאף 

הכותל  רב  כי  מציינת  המועצה  המקום.  כבוד  ועל  המשמר  על  לעמוד  ישראל  לממשלת  גם 

הראשית. הרבנות  להנחיות  בהתאם  ורק  אך  פעילותו  את  יבצע  רבינוביץ  הרב  הקדושים,   והמקומות 

לגופו של עניין, לגבי המתווה המוצע, המועצה דורשת ממשלת ישראל להקפיא את החלטתה עד אשר 

תמלא את חובת ההתייעצות עם הרבנות הראשית בהתאם לחוק.

 ה ר ב נ ו ת   ה ר א ש י ת  ל י ש ר א ל
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  אגף כשרות ארצית

ד"בס  

 

_____________________________________________________________________ 

  ר לישראל" מתוך קובץ נהלי אגף הכשרות הארצי של הרה–מדריך ליבואן/נוהל יבוא מזון

 29 מתוך 1 עמוד

    ה/ית נכבד/יבואן
  

ים המילה /ים המיובא/המוסמך היחיד להנפיק תעודת כשרות והמאשר לציין על גבי המוצר, על פי חוק 

כל תעודת כשרות . מחלקת הייבוא /מועצת הרבנות הראשית/הוא הרבנות הראשית לישראל" כשר"

מפורסמים  או רבנים ים מוכרים מהארץ או גופי כשרות "י  בדצ"ים הניתנת ע/ים מיובא/עבור מוצר

כמסמך המעיד שבוצעה  על פי החוק והיא משמשת אינה תחליף לתעודת כשרותל "מקומיים מחו

ומכאן החובה לקבל תעודת כשרות ממחלקת הייבוא לכל מוצר מזון בלבד ים / בייצור המוצרהשגחה

  .מיובא והמוצג ככשר

ן המוגמרים וכן על חומרי הגלם מתפקידה של מחלקת הייבוא הוא בין היתר לפקח על מוצרי המזו

שהרב , המיובאים לארץ והמוצגים ככשרים לוודא שאכן הם כשרים' המיועדים לתעשיית המזון וכדו

ל מוסמך ומוכר במתן הכשרים ולבחון אם קיימות מגבלות כשרות והאם המוצרים "המכשיר בחו

שרות המתייחס לאותו לאחר בדיקה של מערך הכ. עומדים בדרישות הכשרות של הרבנות הראשית 

  . ש אותו היצרן למוצרים הכשרים"ש היבואן וע"מחלקת הייבוא מנפיקה תעודת כשרות ע, מוצר

  

כעדות , " באישור הרבנות הראשית לישראל"מאחר ורוב הציבור מסתמך על הכיתוב שעל גבי המוצר 

רך הכשרות שהמוצר המוצג ככשר אכן הוא כשר ושהרבנות הראשית בדקה עד כמה שניתן את מע

מחלקת הייבוא , על כן ובאותה מסגרת , ים/וההשגחה של אותם מוצרים המשווקים ומוצגים ככשר

כאשר המטרה היא להביא לידיעת ) נוסח התווית(ים על ידי היבואן /מפקחת גם על אופן הצגת המוצר

  . המשגיח והצרכן את מירב המידע אודות כשרות המוצר ומגבלותיו 

  

הדרישות הכשרותיות , ציגה בפניכם את נהלי הכשרות של מחלקת הייבוא החוברת הנוכחית מ

והמנהלתיות למוצרים מיובאים וכן את תהליך קבלת האישור במטרה לסייע ולהדריך יבואן מזון 

ר עבור מוצרים מוגמרים וחומרי הגלם המיועדים לתעשיית המזון "המעוניין לקבל אישור הרה

נוכחית  על סמך הניסיון שהצטבר עד היום ולפי המציאות ה נכתבוהנהלים ברובם. ולעסקים השונים 

.  שינויים וזאת אם יתעוררו שאלות או בעיות אשר ידרשו שינוי בנהלים או בהנחיות יהיובעתידן ויתכו

 בזמן סביר על מנת להיערך  היבואנים הדבר יובא לידיעת,מהותי וחשוב הוא שינוי הבכל מקרה אם 

   .בהתאם
  

וא עושה מאמצים רבים  לזרז ולהאיץ את תהליך קבלת האישורים וניתן כיום לקבל מחלקת הייב

 ופחות מכך אם היבואן מציג את כל החומר הדרוש ולא התעוררה בעיה תוך ימים ספוריםאישור 

מחלקת הייבוא , כמו כן על מנת לשפר את השרות ולהקל על היבואנים. שבגינה האישור מתעכב 

  מתחילת השנה ובמקרים רבים עד לסוף השנה  חודשים6לא פחות מ  של מנפיקה אישורים לתוקף

ל אשר פג תוקפה במהלך תקופת "האזרחית כדי לתת ליבואן זמן סביר לחדש את תעודת הכשרות מחו

  . השיווק 

הזדעזעי 
ארץ ישראל



למה החושך הוא סימן לאור שעתיד לבקוע מתוכו?
למה תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר? 

הקשיתי על הרב מזור, הרב שלי בכולל.
הרב ענה שלפני שמאיר על האדם אור ה' הוא מחפש אור 
כשהוא  ומזה,  מזה  מתאכזב  כשהוא  אחרים.  במקומות 
נוכח לראות שכל שאר האורות הם אורים מאירים וכבים. 

מהבהבים, שאין בהם ממש.
של  מריר  טעם  אחריהם  משאירים  תענוגים  מיני  כשכל 
ריקנות וכל האורות כבים, אז מוכשר האדם לקבל את אורו 
של טוב ה'. אור נצחי וקיים. אור אמת. לכן אור ה' תלוי 

בחושך שקודם לו.
יהושע  מהרב  שונה  תשובה  קיבלתי  השאלה  אותה  על 

שפירא.
הרב דימה את החושך שקודם לאור, לתופעה שמתרחשת 
במחלת הילדּות אדמת. כשהפריחה האדומה על גופו של 

הילד מופיעה, היא מהווה סימן לכך שהמחלה עברה. 
הגילוי של החולי הוא למעשה סימן של הטהרות פנימית. 
את  החוצה  דוחפת  הטהרה  רעלים.  ניקוי  של  תנועה  זו 

לצמיחה  סימן  יש  עובר,  כשהחולי  ובעצם  הטומאה.  כל 
ולרפואה.

שמפעם  לאור  סימן  מהווה  החוצה,  שנדחף  החושך  גם 
בתוכו ועתיד להופיע בקרוב.

אדם וחוה נבראו גב אל גב. ה' הפיל תרדמה על אדם ובנה 
את דמותה העצמאית של חוה, עד שלבסוף פנו אדם וחוה 

זה אל זו והביטו פנים בפנים.
חז"ל מדמים את זמן השינה של אדם כזמן הגלות שבו ה' 
כביכול ישן, אהבתו, אורו והשגחתו עלינו נסתרים. דווקא 
לדמות  הופכת  והיא  נבנית  חוה  של  דמותה  הזה  בזמן 

עצמאית שבוחרת בבעלה ובעלה בוחר בה.
זוגו  בת  ישראל,  כנסת  והשינה,  הגלות  בזמן  דווקא 
הנצחית של בורא עולם, נבנית. נולדת. בוחרת, מבררת את 

נאמנותה לבעלה.
אנחנו דור של אהבה, דור של תשובה. דור שצומח מתוך 

חושך, מתוך שינה.
ברוך הממית ומחיה, מצמיח ישועות.

 ממית ומחיה
אביתר בנאי

אישית
 כשכל מיני תענוגים

    משאירים אחריהם
    טעם מריר של ריקנות

 וכל האורות כבים,
 אז מוכשר האדם לקבל 

   את אורו של טוב ה'.

מלאכת פענוח כתבי היד 
המקוריים נעשתה בדקדוק רב. 

כשכל אות ותג עוברים בירור 
אחר בירור וליבון אחר ליבון, 
למען ייצא דבר נאה ומתוקן 
בתכלית עם הוספת דברים 

חדשים ומרובים שלא נדפסו 
מעולם. 

אור חדש. אוצר גנוז

מהדורה ייחודית המקרבת את תורת המהר״ל – אליך פנימה

בס״ד

המהדורה החדשה עכשיו בכל חנויות הספרים ברחבי הארץ
או חייגו למוקד ההזמנות והסט בדרך אליכם: 077-313-7111

חומש
ה׳ כרכים
 220 ש״ח
בלבד - כולל משלוח

 10 
כרכים
 420 ש״ח
בלבד - כולל משלוח

כרכים13
עם חמשה חומשי תורה

 550 ש״ח
בלבד - כולל משלוח

ש
פי

ק  
צח

ם: י
ילו

צ

לראשונה מימות המהר״ל

דרושים נציגי מכירות לשיווק ספרי המהר"ל בישיבות ובמרכזים תורניים שכר נאה למתאימים. טל: 02-9669696 )בשעות 9:30-14:00(

עכשיו במחיר השקה מיוחד- עד 10 תשלומים!



 הרבנות הראשית הוציאה למחרת הודעה לעתונות, ודרישה לראש הממשלה
ולשר הדתות מר ח. חפץ )ע"פ תצלום המקור בארכיון הרבנות הראשית(:

החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל

שמעה  שליט"א,  גורן  ש.  הרב  לישראל  הראשי  הרב  בראשות  היום,  הקבועה  בישיבתה  לישראל,  הראשית  הרבנות  מועצת 
בתדהמה על המגמות להפוך את רחבת הכותל הדרומי כאתר לתיירים ולאפשר עריכת תפילות מעורבות, ובניגוד להלכה 

ולמסורת ישראל.

מועצת הרבנות הראשית - הנציגות הדתית העליונה במדינה - מתנגדת בכל תוקף לשינוי במצב הנוכחי בכל הנוגע לסביבות 
לנהוג  ואסור  בהלכה,  מעוגנת  שקדושתם  הדרומי,  והכותל  המערבי  הכותל  כל  כולל  שלידם,  והרחבות  הבית  הר  כותלי 

בסביבותיהם בקלות ראש ובהתנהגות שאינה הולמת את קדושת המקום לפי דיני ישראל.

לא  שלידן.  והרחבות  הבית  הר  כותל  קדושת  שמירת  את  להבטיח  הדתות,  ולשר  לממשלה  פונה  הראשית  הרבנות  מועצת 
למסור את הפיקוח עליהן לשום גורם, לא לאפשר עריכת טקסים בניגוד לדיני ישראל, ולא לשנות מהנוהג הקיים ללא הסכמת 

מועצת הרבנות הראשית לישראל.

 "מועצת הרבנות הראשית לישראל שמעה בתדהמה
על המגמה לאפשר עריכת תפילות מעורבות"

לידע להיודע ולהודיע:
הכותל־המערבי הוא שייך לכל ישראל.

ג;  יא,  שכינה לא זזה מכותל־המערבי )ע"פ מדרש תהלים 
בטילה  אינה  ושכינה  ְתֵלנוּ",  ּכָ ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  ה  ו"ִהּנֵ ועוד(, 
קידוש־ בכל־תקפו  בה  וקיים  בית־הבחירה(,  הל'  )רמב״ם 

השם הגדול של ד׳ אלהי ישראל ונצח עוזו, הנותן תעצומות 
לעם, לארץ הזאת ולעיר הזאת,  אשר כולה נקראת בשם ד׳ 

אשר עליה ובתוכה, בתקומתה ובתחייתה.

ירושלים לא נתחלקה לשבטים.

זכות  ענין  שום  להם  אין  ירושלים  של  העיריה  ושלטונות 
של  וסביבתו  שטחו  כל  על  השתלטות  ואפשרות  ורשות 

כותל־קדשנו של כל ישראל.

ואוי־ואבוי לכל אשר יעיז לפגוע במשהו בחרדת־קדושת 
כתלנו ואשר לו וִאתו, ואין מקיפין בחילול־השם, והיתה יד 

ד׳ בו ובמשפחתו.

עיר  ירושלים,  בטוב  ונראה  מציון  ד׳  בברכת  נתברך  וכולנו 
הקודש והמקדש.

הרצי"ה קוק: "מי שיעיז לפגוע בקדושת הכותל 
המערבי וסביבתו - והיתה יד ה' בו ובמשפחתו"

בחודש ניסן תשל"ז התגבשה הצעת ממשלה להפקיד בידי עיריית ירושלים את הסמכות המנהלית באזור 
הכותל המערבי ליד חלקו הדרומי, במטרה לאפשר הקמת רחבה נוספת במקום שתשמש כמקום תפילה 

לזרמים רפורמים ו'פלורליסטים' המעוניינים לקיים תפילות מעורבות גברים ונשים, וכן להכשיר את 
השטח להקמת אתר תיירותי במקום.

עם היוודע הענין, בכ"ד בניסן תשל"ז, כתב ראש ישיבת 'מרכז הרב' הרצי"ה קוק מכתב חריף, בו הביע 
את עמדתה החד-משמעית של היהדות כלפי הכותל המערבי. וזה לשון הכרוז )נדפס ב'להלכות צבור' עמ' קח(:

בס"ד



| הרב יונתן זקס |

ויקהל
החיה 

הקהילתית

בתחילת פרשת ויקהל משה עושה תיקון לחטא העגל. התורה רומזת לנו על 
ָהָעם  ֵהל  ּקָ "ַוּיִ כך כאשר היא פותחת את שתי הפרשיות בפעלים כמעט זהים. 
ֵני  ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ְקֵהל ֹמשֶׁ ַעל ַאֲהרֹן", נאמר בפסוק הראשון בסיפור העגל; "ַוּיַ
הלוחות  עם  בשנית,  מההר  משה  רדת  לאחר  מיד  פרשתנו,  פותחת  ָרֵאל",  ִיׂשְ
השניים ועם מחילתו של הקב"ה לעם. אלו הן שתי ההופעות הראשונות בתורה, 
והיחידות בספר שמות, של פעלים מהשורש קה"ל. הקשר בולט במיוחד לאור 
ְקֵהל". והלא דבר הוא. בני ישראל חטאו בעגל  ֵהל" ו"ַוּיַ ּקָ זהות הכתיב בין "ַוּיִ
כאשר נקהלו, חטאו כקהילה – ועכשיו עליהם להתקהל שוב ולהיבנות מחדש 

כקהילה. 

הקהילה,  קהילתית.  רוחניות  ובראשונה  בראש  היא  היהודית  הרוחניות 
השותפות החברתית, היא יסוד מוסד בהווייתנו האנושית, לא רק בימי קדם אלא 
גם בימינו. כפי שנראה להלן, מחקרים מדעיים מאשרים כי לקהילה ולרקמה 
החברתית כוח בלתי־רגיל בעיצוב חיינו. אך קודם – הבה נדייק ונראה מה עושה 
משה בפרשתנו. הוא ַמפנה את מבטם של בני ישראל לשני מרכזים קהילתיים 
הוא  זמן  שּבַ הקהילתי  המרכז  בזמן.  ומשנהו  במרחב  האחד  ביהדות,  גדולים 
למקדש  לימים  שהתגלגל  המשכן,  הוא  שבמרחב  הקהילתי  המרכז  השבת. 
של  הקהילה.  עוצמתה  ניכרת  הללו  המקומות  בשני  הכנסת.  לבית  ובהמשך 
בשבת, כשאנו מניחים בצד את העיסוקים והרצונות הפרטיים שלנו ומתקבצים 

יחדיו כקהילה; ובבית הכנסת, ביתה של הקהילה. 

היהדות מחשיבה מאוד את היחיד. כל אדם הוא בעיניה עולם ומלואו. ובכל 
זאת, המילים "לא טוב" מופיעות לראשונה בתורה בפסוק "לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם 
ְלַבּדֹו" )בראשית ב, יח(. חלק גדול מאוד מהתורה ומהמצוות עניינו היחד. התורה 

מוקירה את האינדיבידואל, אך אינה מצדדת באינדיבידואליזם.

היהדות היא דת של קהילה. את הקדושות שבתפילותינו אנו יכולים לומר אך 
ורק במניין, הסף המזערי לקהילה. כשאנו מתפללים, אנו עושים זאת כקהילה. 
בקשותינו נאמרות ברובן בגוף ראשון רבים. מרטין בובר דיבר על אני־ואתה, 
לכפר  כדי  לפיכך,  אנחנו־ואתה.  של  דת  דבר  של  לאמתו  היא  היהדות  אבל 
על החטא שבני ישראל חטאו כקהילה, משה שאף לקדש את הקהילה בזמן 

ובמרחב.

שבת. מייקל וולצר, הפילוסוף הפוליטי איש פרינסטון, כתב על ההבדל  ַהביטו ּבַ
בין ימי חופשה לימי קדושה, והשבת בפרט. רעיון החופשה כיום־חג פרטי הוא 
חדש יחסית. וולצר ְמַתארך את הולדתו לשנות השבעים של המאה ה־19. אופיו 
הוא אינדיבידואליסטי או משפחתי. "כל אדם מתכנן את החופשה שלו, הולך 
לאן שלבו חפץ, עושה מה שהוא רוצה". השבת, לעומת זאת, היא קולקטיבית 
ָעֶריָך". היא  ְשׁ ר ִבּ ָך ְוֵגְרָך ֲאֶשׁ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתּ ָך, ַעְבְדּ ה ּוִבְנָך ּוִבֶתּ במהותה: "ַאָתּ
ציבורית, היא משותפת, היא נחלת כולם. היא זמינה לכול בתנאים זהים: "כולם 
את  כמשפחה.  או  כיחידים  יוצאים  אנחנו  לחופשה  נהנים".  כולם  מצטרפים, 

השבת אנו חוגגים כקהילה.

הוא הדין בבית הכנסת, מקדש־המעט הקהילתי – מוסד ייחודי ליהדות שאומץ 
ניתן  המיוחד  לערכו  המחשה  ובאסלאם.  בנצרות  אחרות,  במתכונות  לימים, 

למצוא במחקריו של רוברט פאטנם מאוניברסיטת הארוורד. בשנת 2000 
פרסם פאטנם את הספר 'באולינג לבד', שתיאר את מעברם של האמריקנים 
מקבוצות  המעבר  את  היתר  בין  ביחיד,  לבילויים  קבוצתיים  מתחביבים 
בודדים.  משחקי  של  לאולמות  להליכה  )באולינג(  כדורת  של  ומועדונים 
הוא טען שהעובדה שהאמריקאים הולכים ונעשים אינדיבידואליסטים יותר 
מבטאת אבדן של "הון חברתי", של הקשרים המחברים אותנו באחריות 

משותפת לטוב המשותף.

כעבור עשור תיקן פאטנם את התזה שלו. ההון החברתי, אמר, עדיין קיים, 
ואפשר למצוא אותו בכנסיות ובבתי הכנסת. על פי מחקרים שערך, אנשים 
הפוקדים את בית התפילה דרך קבע נוטים יותר מאנשים אחרים לתת כסף 
לצדקה, לעסוק בפעילות התנדבותית, לתרום דם, ללוות אנשים הסובלים 
וכן  לעזור לאנשים למצוא עבודה,  לזרים,  ישיבה  מדיכאון, להציע מקום 
הלאה בעוד סוגים רבים של עשייה אזרחית, מוסרית ופילנתרופית. כללו של 
דבר, באנשים הללו פיעמה רוח אלטרואיסטית יותר מאצל אחרים. הגעה 
קבועה לבית־תפילה היא המשתנה המנבא המדויק ביותר לאלטרואיזם, יותר 
מכל גורם אחר כגון מגדר, רמת השכלה, רמת הכנסה, גזע, אזור מגורים, 

מצב משפחתי, אידאולוגיה וגיל.

מרתק מכול, פאטנם מצא שהרכיב המכריע הוא ההשתייכות לקהילה דתית, 
ולא זהותה ואמונתה של קהילה זו. במחקר נמצא שאתאיסט המגיע באופן 
סדיר לבית תפילה )אולי כדי ללוות בן זוג או ילד(, הסיכויים שיתנדב בבית 
נלהב הנוהג להתפלל  גדולים מהסיכויים שיעשה זאת מאמין דתי  תמחוי 

ביחידות בביתו. גורם המפתח הוא הקהילה. 

שאתם  האנשים  של  לזהותם  נוסף.  דבר  הראה  מכבר  לא  שנערך  מחקר 
מתחברים אליהם יש השפעה עצומה על מה שאתם עושים ועל מה שאתם 
נעשים. ניקולס כריסטקיס וג'יימס פאולר ערכו בשנת 2009 ניתוח סטטיסטי 
לקבוצה בת 5,124 נבדקים ול-53,228 קָשרים בין נבדקים אלו לבין ידידי 
של  מחבריו  אחד  אם  כי  מצאו  הם  לעבודה.  ועמיתיהם  שלהם  המשפחה 
אדם מתחיל לעשן, הדבר מגדיל באופן מובהק )ב-36 אחוז( את ההסתברות 
שגם אדם זה יתחיל לעשות כן. כך הוא גם באשר לשתיית אלכוהול, הרזיה, 

השמנה, ועוד דפוסי התנהגות רבים.

יש דבר כזה, "הידבקות חברתית". אנחנו מושפעים עד מאוד מחברינו – 
כפי שקבע כבר הרמב"ם במשנה תורה: "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך 

בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו".

העם, מעמיד  את  מקהיל  "ויקהל". משה  ואל  אל משה  אותנו  מחזיר  וזה 
במרכז חייו הדתיים את הקהילה, ונותן לה משכן במרחב והיכל בזמן. על 
ידי כך הוא מפגין את כוחה של הקהילה להיטיב, כנגד מעשה העגל שהראה 
מה גדול כוחה של הקהילה להרע. הרוחניות היהודית היא ברובה המכריע 
קהילתית מאוד. משום כך, אמונת ישראל היא בעיניי גאולה מן הבדידות.  

מה התכלית 
בהתמודדות התמידית 

בעבודת ה'?
תכנית הלימוד בחסידות הרשם עכשיו!בוא ללמוד לעבוד את ה'!

הרישום אצל הנציגים בישיבות ובכוללים
 טל': 072-2219050 

lladaat@gmail.com :דוא"ל

ימים 
אחרונים 

לרישום
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א
חד מרגעי השיא של השבתון השנתי של רשת חב"ד 
האחרונה  השבת  במוצאי  התקיים   CTeen  - לנוער 
כאשר למעלה מ-3,000 בני נוער ממשפחות לא דתיות 
שמתחנכים בבתי ספר כלליים )Public School(, הגיעו 
הבדלה  לטקס  וחברו  העולם  ברחבי  מדינות  מ-23 

המוני במרכזה של כיכר ה'טיימס סקוור' שבמנהטן.

גורדי השחקים המהווים את הסמל של מנהטן, עצרו 
מובהקים.  יהודיים  בגוונים  אחד  לערב  ונצבעו  הסואנים  מעסקיהם 
ובתמונותיהם  צה"ל  חיילי  ירושלים,  המערבי,  הכותל  של  תמונות 
העליזות של בני הנוער מכל העולם המקיימים פעילות ענפה בכל רחבי 
הגלובוס. שנים-עשר מסכי ענק בהם שולבו סיסמאות ואמרות יהודיות, 
מבני  אחד  אף  היהודית.  הגאווה  תחושת  של  העוצמתי  למפגן  תרמו 
הנוער הרבים, שביומיום שלהם הם קצת ציניקנים ועטופים בשכבות 
'היום השמיני',  הגנה, לא נשאר אדיש למול המחזה המעצים. להקת 
סחפה אחריה את המשתתפים כולם, כמו גם את עוברי האורח הרבים 
וההתלהבות  השירה  נחשפו.  אליו  שגרתי  הלא  מהאירוע  שהופתעו 

נמשכו עד השעות הקטנות של הלילה בריקודים סוערים.

שנת  מהי  מסביר  מלובביץ'  הרבי  בו  סרטון  הופיע  המסכים  אחד  על 
הקהל – השנה שלאחר שנת השמיטה, ומה הדגשים החשובים לשנה 
זו – שנה שעניינה אחדות וקיום כנסים המוניים המחברים בין כל קצוות 

העם ומחברים את ליבם יחד לאביהם שבשמיים. 

הישראלים מנהיגים
'חב"ד לנוער' היא תנועת נוער בינלאומית שפועלת מזה חמש שנים. 
עניינה הוא העצמת נוער יהודי וחיבורו לשורשיו. שני רגעי שיא שנתיים 
מצויינים בתנועה, האחד הוא מחנה קיץ חוייתי לחניכים מכל העולם, 
השונות,  מהמדינות  נציגים  מגיעים  אליו  שנתי  'שבתון'  הוא  והשני 
המהווים כרבע בלבד מכלל החניכים בתנועה. השבתון מתקיים בניו-
יורק ומתכנסים בו נציגים מכל העולם. נציגים מכל אמריקה, מקסיקו, 
ברזיל, קוסטה ריקה, צרפת, שווייץ, הולנד, בלגיה, אוסטרליה, דרום 
אפריקה ואפילו ממרוקו. השנה הגיעה לראשונה משלחת מהארץ של 
20 בני נוער מצטיינים המגיעים משמונת הסניפים בהם כבר הוטמעה 

פעילות 'חב"ד לנוער' בארץ.

מאחורי התנועה בארץ, עומדות שלוש שנות פעילות ענפה עם חלוקה 
פעילות  החניכים  חווים  ידידות  מעגלי  במסגרת  אפיקים.  למספר 
חברה,  משחקי  טיולים,  הכוללת  מוסף  ערך  בעלת  ערכית  חברתית 
וסיוע לזולת או  נתינה  וכן מערך התנדבויות של הנוער עצמו הכולל 
לאוכלוסיות מוחלשות. חונכות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, הפעלת 
ועוד.  לנזקקים  מזון  סלי  אריזת  חולים,  בבתי  התנדבויות  מועדונית, 
בנוסף, החבר'ה מגיעים למועדון הנוער בשכונתם על מנת להשתתף 

בשיעורי תורה מעניינים ולעיתים אף בסעודות שבת. 

גת,  קרית  מאשקלון,  שהגיעו  הישראלים,  דווקא  מפתיע,  לא  "באופן 
מיד  הפכו  ונהריה,  ביאליק  קרית  ישי,  רמת  סבא,  כפר  לוד,  עומר, 
לאטרקציה המקומית של סוף השבוע החווייתי"  מספר מנדי קנייבסקי, 
המרכז את פעילות חב"ד לנוער בארץ. "עבור בחור יהודי מפנמה או 
בחורה יהודיה מקליפורניה, לפגוש חברים 'אמיתיים', בני גילם, שגרים 
בישראל, זאת חוויה של ממש. על ישראל שומעים בטלוויזיה וקוראים 
כתבות על מציאות של "שדה קרב", ולפגוש את הנוער האיכותי שלנו 
"בגודל טבעי", זה תרם משמעותית לשבתון כולו. גם הנוער שלנו נכנס 
התחילו  הם  השבתון.  למנהיגי  הפכה  כולה  והקבוצה  לתפקיד  מהר 
לשיר שירים בעברית וסחפו אחריהם את כל 3,000 החניכים בשירה 

אדירה ובהתרגשות".

מנדי מקווה שלאור ההצלחה הגדולה, בשנה הבאה יצליחו לשלש את 
כמות המשתתפים מהארץ ולפתוח עוד סניפים במהלך השנה החולפת. 

ולימוד  שיעורים  מרוממות,  שבת  סעודות  התקיימו  השבת  במהלך 
משותף. "ההבדלה במוצאי שבת היא אחד השיאים של השבתון הזה. 
לעמוד במרכז העסקים ההומה של מנהטן העוצר ומציג תמונות של 
הכותל, תמונות של הנוער שלנו מחלק ממתקים בבית חולים בארץ. 
מפרישה  הטיימס-סקוור  באמצע  עצמה  של  תמונה  רואה  כשבחורה 

חלה בעיר קטנה בשוייץ זה עושה לה משהו!" 

האמיתי  שהשיא  מתעקש  מנדי  והתוסס,  ההמוני  המעמד  ולמרות 
ל'אוהל'  מגיעים  הנערים  אלפי  של  למדי,  שקט  רגע  היה  מבחינתו 
של הרבי, בו נמצא הציון שלו ושל חמיו - האדמו"ר הקודם מחב"ד, 
הרבי הריי"צ, שם ישבו כל הנערים, התכנסו עם עצמם וכתבו מכתבים 

מקירות ליבם לרבי.

"נער שמעולם לא ראה את הרבי ובקושי שמע עליו, הרגיש לפתע איך 
המקום הזה פותח לו את הלב. שמעתי אותם מתקשרים אחד אחד, לכל 
החברים בארץ ושואלים אותם 'תגיד אחי, איך קוראים לאמא שלך? 

אלפי בני הנוער שגדשו במוצ"ש 
האחרון את כיכר ה'טיימס סקוור' 
המפורסמת בלב מנהטן, עומדים 
ה'  ֶמלך,  'ה'  בהתלהבות  ושרים 
הם  ועד',  לעולם  ימלוך  ה'  ָמַלך, 
הזדמנות להציץ לפעילותה הענפה 

של תנועת הנוער 'חב"ד לנוער'

הנוער 
היהודי 

כבש את 
הטיימס 

סקוור



בכי  אמבולנסים,  סירנות,  של  רגע,  באותו 
וצעקות, לא עוזב אותי.

כל יום וכל רגע אני חושב עליך ואתה איתי 
תמיד. אני מתבונן על תמונותינו המשותפות, 
אני מקווה שהיכן  מחייכים, צוחקים, אחים. 
שאתה לא נמצא, אתה מחייך את אותו חיוך.

אני רוצה שתדע שהשפעת עלי בצורה שלא 
תתואר ושאתה החבר הכי טוב שלי.

אוהב אותך, מייקל". 

לאחר דבריו, עלה לבמה הרב משה קוטלרסקי, 
את  שניחם  לנוער  חב"ד  של  העולמי  המנכ"ל 
מייקל על אובדן אחיו, לצידם של הרב איתם 
מאיר,  דפנה  לביא,  נחמיה  הרב  הנקין,  ונעמה 
וטובים  רבים  ועוד  ויסמן  ינאי  גלמן,  אליאב 
אחרים. הרב המשיך וסיפר על הרצח המזעזע 
שהתרחש בכפר חב"ד בשנת תשט"ז, במהלכו 
ע"י  שלהם  והמדריך  תלמידים  חמישה  נרצחו 
החקלאיים.  השדות  דרך  לכפר  שחדר  מחבל 
ובו  מכתב  לרבי  שלחו  ההמומים  "התושבים 
הרב  אמר  ותקווה"  נחמה  למילות  בקשה 

התקבלה  ימים  ארבעה  "לאחר  קוטלרסקי 
התרגשו  הכפר  אנשי  כל  מהרבי,  תשובה 
והתכנסו יחד באולם הגדול ביותר שהיה בכפר 
באותם ימים. הם פתחו בהתרגשות את המכתב 
'בהמשך  בלבד:  מילים  שלוש  בו  והופיעו 

הבניין תנוחמו'".

"זהו המסר שלנו. להמשיך באמונה, בגבורה, 
צרות  סביב  רק  לנו להתאחד  אל  אך  בדבקות. 
האחדות  האהבה,  השמחה,  עוצמת  ואסונות. 
יהיו  האחרון,  השבוע  בסוף  שחווינו  והחיבור 
לנו לסמל ודוגמה, שאפשר וצריך להתאחד גם 
סביב נסיבות חיוביות. נמשיך להגדיל ולהרבות 
באהבת חינם ועל ידי כך ניגאל בקרוב ממש". 

והחיבור  השייכות  של  החזקה  "התחושה 
סוף השבוע  גולת הכותרת של  היא ללא ספק 
שעברנו" מסכם מנדי. "כל נער או נערה שהגיעו 
החושים  בכל  הרגישו  הזה,  העוצמתי  למפגש 
'עם  של  התחושה  הביחד.  עוצמת  את  שלהם 
ישראל חי' ואיך יהודים קשורים ושייכים בכל 
אחת  מתמונה  חלק  כולנו  כמה  ועד  העולם, 

גדולה".

היה  זה  מבחינתי  עליך...".  להתפלל  רוצה  אני 
רגע גדול".

זוכרים את עזרא שוורץ
התרחש  הזה,  השבוע  בסוף  נוסף  מכונן  רגע 
השבתון.  אירועי  את  שחתם  ה'דינר'  במהלך 
מייקל שוורץ, אחיו של עזרא שוורץ, חניך חב"ד 
ירי  בפיגוע  שנרצח  במסצ'וסטס,  בעצמו  לנוער 
בצומת גוש עציון בחשון האחרון בעודו בן 18 

בלבד, הקריא מכתב מרגש שכתב לו: 

"עזרא היקר.

אני לא מעכל שעברו כבר שלושה חודשים מאז 
חלקים.  לשני  מתחלקים  חיי  מאיתנו.  שהלכת 

החלק בו היית והחלק בו אתה כבר איננו.  

שעוזר  לאדם  בעברית  מתורגם  עזרא,   - שמך 
מלא  היית.  וכזה  אחרים.  עבור  טוב  ועושה 
ואוהד  קרוב  אח  טוב,  חבר  וחסד,  בנתינה 

פוטבול מושבע.

לי  הודיעו  בו  הבוקר  את  אשכח  לא  לעולם 
שאתה איננו. הרעש הנורא שמילא את העולם 

מרבנן,  צורבא  מבית  המהודר  הספרים  סט  לכולנו.  היומיום  מצוות  לקיום  יסוד  מהווה  ההלכה  מסורת   חדש! 
המעשה,  לשורת  ועד  המקור  מן   - ההלכה  וללימוד  לדורותיה  הפסיקה  שרשרת  להכרת  ונגיש  רחב  שער   פותח 

בדרך מרתקת - בשיטת הלימוד הייחודית של מכון צורבא מרבנן.
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ונהפוך הוא
יש מרכיב אחד בחיינו שאיתו אי אפשר להתווכח, והוא האינטואיציה. אי 
אפשר לנצח אותה, היא שם וזהו זה, ובעולם מודע כמו שלנו, העיקר הוא 
להקשיב לה, לא לטעון כנגדה טיעונים או להתכחש לה. אבל באדר אפשר 
לנסות. האינטואיציה נוצרת מחוכמת־הלב הפנימית אמנם, אבל גם מּונעת 
בהחלט  שאותן  פנימיות  ומחסימות  קשיים  לבטים,  קודמות,  מהתנסויות 

שווה לנסות לפתוח.

לעצמנו  לחכות  בלי  אבל  האינטואיציה,  כנגד  ללכת  ביום  אחת  פעם  רק 
בסיבוב עם "אמרתי לך שזה לא יצליח", אלא להיפתח לפעולה שונה מזו 
של  גוון  שלנו  העשייה  אל  מוסיף  השינוי  כה.  עד  לעשות  רגילים  שהיינו 
פתיחות וחידוש, וממילא בכל חידוש ישנה שמחה. ואם נטעה? והרי אנחנו 

טועים לפעמים גם כשאנחנו הולכים עם האינטואיציה יד ביד...

מה שאלתך וינתן לך
לכל אדם יש שאלה פנימית, די נוקבת, שמפעילה אותו ומכוונת את מעשיו, 
רצונותיו, דמיונותיו, מפגשיו, הישגיו. ותתפלאו כמה שהשאלה הזאת יכולה 
יש  שאני?  כפי  אותי  יקבלו  למשל:  שייכת?  אני  למשל:  פשוטה,  להיות 

תוחלת לכל המעשים שלי? יש לי תקווה? אני אהובה?

שהופכות  מפניה  נמלטים  אנחנו  שבהן  הדרכים  רק  אלו  פשוטה,  השאלה 
אותה למסובכת. אנחנו נעבוד מבוקר עד לילה כדי להצטיין ולקבל הערכה, 
במקום לשאול את עצמנו מדוע אנחנו חשים כל כך לא מוצלחים. אנחנו נלך 
אל מי שמקבל אותנו ממילא, גם אם בתוך תוכנו אנחנו יודעים שהמפגש 
איתו לא מניב פירות נכונים לנו, רק כדי שלא נצטרך לעמוד ולשאול: יאהבו 

אותי? ולגייס את כל הכוחות הפנימיים כדי לענות לעצמנו בכנות. 

ולמרות זאת, כדאי לשים לב בכל פעם שאנחנו מתאמצים יתר על המידה 
ומרגישים שהמעשים שלנו נוטים על צידם, שבעצם ברחנו עכשיו מהשאלה 

שלנו. ובעדינות לדייק את עצמנו בחזרה. 

זה לא תמיד פשוט. דרוש אומץ כדי לעמוד מול השאלה שלנו ולהתמסר 
שעכשיו  לזהות  כשלומדים  זמן,  לאורך  אבל  איתה.  מביאה  שהיא  לכאב 
אני אמורה לעמוד מול "אני אהובה?" זה כבר קצת פחות כואב, כי בזיהוי 
למצוא  גם  "ותתחילו  אומרת  ימימה  הזיהוי?  אחרי  ומה  אמת.  מתנת  יש 

תשובות". שאלתך תנתן לך, ויהיו לך מספיק תעצומות נפש כדי לענות.

כי אם החרש תחרישי
יש שני סוגי מחלות הפוכים זה לזה: מחלה כרונית ומחלה אקוטית. במצב 
הכרוני, המחלה עושה את פעולתה בפנים, בשקט, הגוף נכנס למצב מתמשך 
בעיניו  נדמים  שככה  עד  לאט  לאט  ודועך  אליו  מתרגל  נוחות,  חוסר  של 
החיים. מחלה אקוטית היא מחלה חריפה, מהירה, משתוללת. לעתים היא 

מנצחת, לא עלינו, אבל לעתים מיד אחרי המהומה יבוא ריפוי שלם. 

וכמו הגוף, כך הנפש. יש תקופות שבהן היא נכנסת למצב של גרירת רגליים, 
ריבוי  אכזבות,  מריבוי  לנבוע  יכול  זה  ציפיות.  ומנמיכה  בעולם  מתהלכת 
כאבי לב, ריבוי המתנה שהרי "תוחלת ממושכה מחלה לב" )משלי יג, יב(. וזה 

נראה כמו שקט, אבל זה רק מפני שבפנים הכול כבוי.

המצב האקוטי הוא כשהנפש בהתעוררות והכול כואב לה, הכול! היא רוצה 
כאן ועכשיו תשועות גדולות וקטנות, היא לא מסתדרת עם מה שניתן. זה 
מצב מבהיל ולא נוח, אבל האמת היא שזה מצב מצוין ובריא לנפש ולנשמה, 
כי היא יודעת שיש טוב והיא מאמינה בכל מאודה שהוא אמור להגיע אליה, 

אחרת היא לא הייתה משתוללת. 

זה  ולטפח,  לאהוב  לייקר,  שצריך  פנימית  צעקה  כמו  הוא  האקוטי  המצב 
לא זמן להחריש ולגרור רגליים. הוציאה ממסגר – נפשי, על ידי התעוררות 
הנפש נצא מן ההסגר, מן האדישות, מן הגלות הפנימית הכרונית. נגיע אל 

עולם חדש.

 הוציאה ממסגר נפשי
שלוש תנועות־נפש לאדר 

שליח במנזר

בוקר אחד נכנס לבית חב"ד בחור צעיר לבוש בבגדים אפורים, 
ניגש אלי בחיוך ומציג את עצמו. "שמי תומר ואני נזיר במנזר 
של זן־בודהיזם בקוריאה". לחצתי את ידו והתחלנו לשוחח. 
כנזיר,  במנזר  חודשים  כמה  כבר  יושב  שהוא  לי  סיפר  הוא 
ומתכונן להישאר שם בשנים הקרובות. התחברנו, למדתי אתו 

קצת והבחור ממש מבין עניין.

התחלתי לנסות לדבר על לבו, שאולי במקום לשבת שם יעבור 
לשבת במקום יהודי. הוא אמנם סירב בהחלטיות, אבל בכל 
אמר:  תומר  מסוים.  'הישג'  בלי  השיחה  את  סיימנו  לא  זאת 
"כמו שאתה יודע יש הרבה ישראלים שמחפשים את עצמם, 
והרבה מהם מגיעים למנזר שלנו. אני מבטיח לך שכל ישראלי 
שיבוא אלינו וירצה להיות נזיר, אגיד לו שלפני שהוא מחליט 

סופית – ילך לדבר אתך".

היו  לפעם  מפעם  ואכן 
ישראלים  אלי  מגיעים 
את  שמחפש  מהסוג 
עצמו, והיו אומרים לי: 
תומר שלח אותי לדבר 

אתך...

אלי  ניגשת  אחד  יום 
עדי,  בשם  אשה 
"האמת  לי:  ואומרת 
היא שלא הייתי נכנסת 
זה  יהדות  כי  לכאן, 
אבל  שלי,  בקטע  לא 
את  מכבדת  מאוד  אני 
שהוא  ומכיוון  תומר, 
 – אתך  לדבר  לי  אמר 
באתי לשמוע מה שיש 

לך להגיד לי".

קישרתי אותה לאשתי, 
לה  הצענו  וביחד 

נזירה,  להיות  לחזור  מחליטה  שהיא  לפני  זמן  פסק  לקחת 
וקצת להתעמק ביהדות. וברוך ה', לאחר שיחות ארוכות היא 
הסכימה להישאר. שבוע רדף שבוע ולאט לאט היא מצאה את 

עצמה מתחילה לקיים מצוות.

אחרי כמה חודשים הודיעה לנו עדי שהחליטה לשמור שבת. 
השבת הראשונה ששמרה הייתה מרגשת מאוד. כל האורחים 

הרבים שלנו הרגישו שזו הייתה שבת חגיגית במיוחד.

עדי,  של  חברה  חב"ד  לבית  נכנסה  הצהריים  אחר  בשבת 
ליד  התיישבה  היא  שלה.  המסע  בתחילת  אתה  שטיילה 
שומרת  עדי  שחברתה  תפסה  דקות  כמה  ולאחר  השולחן, 
שבת... היא פנתה אליה נסערת: "את קולטת שמעכשיו יהיה 

אסור לך לעשן בשבת! יהיה אסור לך לנסוע ברכב בשבת!"

יום  לי  מותר  יהיה  "מעכשיו  בשלווה:  לה  ענתה  עדי  אבל 
יום אחד בשבוע לא  לי  ויהיה מותר  אחד בשבוע לא לעשן, 

לנסוע..."

על  יפה  להסתכלות  אני  גם  זכיתי  ובזכותה  מיוחד,  היה  זה 
שמירת השבת.

אי־אפשר לסיים בלי לספר שלפני מספר שנים תומר שב ארצה, 
השליחות  את  לילדים.  ואב  יהודייה  לאשה  נשוי  הוא  והיום 

שלו במנזר הוא כנראה השלים על הצד הטוב ביותר.

היא פנתה אליה 
נסערת: "את קולטת 
שמעכשיו יהיה אסור 
לך לעשן בשבת! יהיה 
אסור לך לנסוע ברכב 

בשבת!" אבל עדי ענתה 
לה בשלווה: "מעכשיו 

יהיה מותר לי יום אחד 
בשבוע לא לעשן, ויהיה 

מותר לי יום אחד 
בשבוע לא לנסוע..."

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |

alluma@gmail.com

אלומה לב

מדרשת לב-לדעת מזמינה אוָתך 

לערב של שמחה ודבקות
בר"ח אדר ב'

יום רביעי כ"ט אדר א', 9.3, בנייני האומה, 18:00-22:00

הרב אהרוני ברנשטיין, הרבנית טובה בזק, 
תמי וולף ולהקת אחותי

חפשו אותנו ב-25 ש"ח כניסה maynotaich.co.il :להרשמה



בית צמוד קרקע
חד משפחתי

על כחצי דונם במחיר שלא יחזור

אתם מוזמנים להצטרף ליצהר - הישוב הכי רענן בשומרון
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חד משפחתי על כחצי דונם בישוב עם נוף ההרים הקסום של הרי השומרון, אווירה 
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| ברוך נחשון |

אמנות חסידית

שיטה  הוא  בינארי  קוד  המושג?  את  מכירים 
והיא  מתכנתים,  בעיקר  שמשמשת  מספרית 
מבוססת על שתי ספרות בלבד – 0,1. המסר פשוט 
ומורכב כאחד: אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, 
ביותר  המורכבת  התוכנית  את  לבנות  יכול  אתה 
פשוטה  להיות  חייבת  היא  בבסיס  אבל  שקיימת, 
מאוד, חדה מאוד. המחשב חייב לדעת בכל רגע 
נתון, בכל שבריר של פעולה, מה אתה רוצה – 0 
או 1. אין זרם, יש זרם. איך אמר פעם מישהו: "אם 

זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה". 

שזורם  "חשמלי"  פולס  יש  אצלנו.  דבר  אותו  אז 
בעולם, ויש לו רק שני מצבים – כן או לא, זורם או 
לא זורם. הזרם הוא כמובן הדיבור הא־לוהי, שהוא 
מאמרות,  עשרה  החיים.  עשויים  שממנו  החומר 
לאוויר  שמחוברות  מחשבתיות  אותיות  כביכול 
רקיע,  יהי  אור,  יהי  א־לוהים:  של  מפיו  ויצאו 
בבראשית  עיינו  אדם,  נעשה  דשא,  הארץ  תדשא 
אדמו"ר  אחר  במקום  כולם.  את  ותמצאו  פרק א' 
הזקן מסביר שהדיבור הבורא הוא לא פעולה חד 
פעמית אלא פעולה מתמשכת, שחוזרת על עצמה 
של  זרם  מעביר  והוא  שלנו,  ה"1"  זה  רגע.  מדי 

חיים לכל מה שמשמש לו כלי קיבול מתאים.

ה"מוליכים"  אז  החשמלאות,  עם  נמשיך  אם 
וקיום  שמעבירים את הזרם הזה הם לימוד תורה 
תרי"ג מצוות. האם סיבכנו את המערכת? לא ולא. 
נכון שיש 613 מצוות, אבל רק שתיים מהן שמענו 
"לא  אלהיך",  ה'  "אנכי  א־לוהים:  מפי  ישירות 
יהיה לך אלהים אחרים על פני". למה? כי המצוות 
נתן  א־לוהים  היתר.  כל  את  בעצם  מקיפות  הללו 
לנו את המפתח היסודי ביותר: שני דיברות, שני 

צדדים, on ו־off, חיים או מוות. 

קיום  לו  שיש  עולם  כמו  לנו  שנראה  מה 
שלו  בסבבה  ככה  שיכול  לגמרי,  עצמאי 
היקום  או שבעצם  בורא  היה  לתהות אם 
גיהק את כולנו באיזשהו שלב מאין ליש, 
הוא בעצם התרחשות פנימית שמעולם לא 

יצאה החוצה מא־לוהים. הכול א־לוהים.

פרשת ויקהל
המלאכה,  שלמה  והנה 
אשר  איש  ידי  על  שנעשתה 
בו,  א־לוהים  רוח  ה'  נטע 
וגם  הגברים  בהשתתפות 
הנשים, שאת חלקתם האמנותי 

מציינת התורה באופן מיוחד.
עוסקת  זו  לפרשה  והפתיחה 
בשבת, שהיא קודש להתבוננות 

בגדולת יוצר בראשית.

| דובי ליברמן |

פרקים כ'־כ"ב

הקוד הבינארי שלנו 

פנימית  התרחשות  בעצם  הוא  ליש,  מאין  שלב 
א־ הכול  מא־לוהים.  החוצה  יצאה  לא  שמעולם 

לוהים. 

אם ככה, למה בכלל יש שתי אפשרויות? איך יש 
בכלל "0" בתוכנה שלנו? 

הגמורה  הכפירה  גם  אין.  באמת   – כל  קודם  אז 
חייה  את  מקבלת  א־לוהים  של  המציאות  בעצם 
ממנו. אין מקור אחר, אין חיים אחרים. לכן ה"0" 
הוא לא העדר מוחלט, מחיקה מידית, אלא פשוט 

מבטא סוג אחר לגמרי של קיום – גרוע בהרבה. 

ההבדל שבין שני המצבים הוא כזה: 

מי  הוא  א־לוהי,  זרם  מוליכי  שלו  שהחיים  מי 
שבטל לא־לוהים. מי שמשייך את עצמו. מי שמבין 
את תמונת המציאות כפי שהיא, יודע שהוא חלק 
מא־לוהים ורוצה לבטא את זה בפועל במחשבות, 
דיבורים ומעשים מתאימים. הוא זה שעומד מול 
"תורת  ממנו  ומקבל  א־לוהים  של  המאירות  פניו 
וחיים  ורחמים  וברכה  וצדקה  חסד  ואהבת  חיים 

ושלום" )ברכה אחרונה בשמונה־עשרה(. 

וזה  הא־לוהי,  לזרם  מתנגדים  שלו  שהחיים  מי 
אפשרי פשוט מכיוון שה' רצה בכך )אם אי אפשר 
לבחור לא נכון, מה הערך בבחירה הנכונה?(, לא 
כל  הזה, שממנו  הפנים  באור  בכלל  להציץ  זוכה 
היופי והחן והעוצמה והטוב שבעולם. הוא מקבל 
הכתף,  אליו מאחורי  שנזרקים  הכרחיים  פירורים 
והקיום שלו הוא צל של קיום, אילוץ הכרחי של 

מערכת האיזונים של הבחירה החופשית בעולם.

האיש הזה, גם אם מעולם לא השתחווה לפסל והוא 
רוחנית לעובד עבודה־ בכלל דתי, נחשב מבחינה 

זרה. הוא ב"לא יהיה לך", רק מהצד הלא נכון.

מסביר  הזקן  אדמו"ר  שלפנינו,  הפרקים  בשלושת 
"אנכי",  של  בצד  להיות  נברא  לכל  קריטי  כמה  עד 
בצד של זרם החיים, ולא חלילה בצד של "לא יהיה 
לנו את התודעה לזרמים הפנימיים  לך". הוא פותח 
שעוברים בקירות, בתוך הרצפה ובצינורות התקרה. 
מראה לנו שמה שנראה לנו כמו עולם שיש לו קיום 
עצמאי לגמרי, שיכול ככה בסבבה שלו לתהות אם 
היה בורא או שבעצם היקום גיהק את כולנו באיזשהו 

הקוד הבינארי שלנו 



בכל חודש
עד למציאת הזיווג!

ב"ה

למסירת שמות חייגו:

1800-620-640
שמות ותרומות ניתן להעביר גם באתר 'יד לאחים'

 www.yadlachim.co.il

ביום רביעי ערב ראש 
חודש אדר ב' )9.3(

ובכל ערב ראש חודש,
יתפללו בל"נ תלמידי 

חכמים שליחי 'יד לאחים' 
עבור מעוכבי השידוך, על 
ציון התנא יונתן בן עוזיאל

בעמוקה

חודש חודש
עד שיגיע השידוך! מיד

לתפילההרשימה של השמותכדי שנעדכן אתאנא הודיעו לנוהשידוך בשעה טובה,לאחר מציאת
מסירת שמות עד יום רביעי הקרוב בשעה 14:00
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 אנחנו לא שמחים כי בלבלנו את
 עצמנו עם חשבונות מיותרים,

כי אנחנו שקועים יותר מדי בעצמנו.
 במקום לחשוב על ההישגים שלך,

תחשוב על הקשר עם הקב"ה.
תשמח, והיצר הרע כבר יפשוט את הרגל

שאין לאחרים. אבל האמת היא הפוכה בדיוק. אדם 
לו  שחסרים  דברים  ימצא  תמיד  בהישגיו  השקוע 
יהיה שמח. הדרך לשמחה היא  ולכן אף פעם לא 

להפסיק להיות שקועים בעצמנו.

האדם  החסידות  לימוד  שלפני  חסידי,  פתגם  יש 
וקיום  התורה  בלימוד  מהישגיו  מרוצה  אמנם 
המצוות, אבל הוא לא שמח, ולימוד החסידות גורם 

שהאדם לא יהיה מרוצה, אבל הוא יהיה שמח.

אחד  אזי  מעבודתו,  ומרוצה  שמח  אדם  כאשר 
השלמות,  בתכלית  אכן  שהוא  או   – מהשניים 
הדברים  שני  עצמו.  את  המרמה  טיפש  שהוא  או 
יכול  לא  חסיד  חסיד:  אצל  אפשריים  לא  הללו 
להיות טיפש, ומאידך, חסיד לעולם לא מחזיק את 
עצמו בתכלית השלמות. הוא אף פעם לא מרוצה 
בחסרונותיו  היטב  מכיר  הוא  אדרבה,  מעבודתו. 
לאדם  מראה  החסידות  לימוד  לתקנם.  ומשתדל 

היכן הוא עומד באמת ולאן הוא יכול להגיע.

שמחתו?  נובעת  ממה  שמח?  הוא  מדוע  כן,  אם 
שלו,  האישית  מהתפתחות  נובעת  לא  השמחה 

אלא מהקשר שלו עם הקב"ה. בבית המקדש 

היו ניסוך היין וניסוך המים. בניסוך 
היין ש"ישמח לבב אנוש" אנחנו לא 
מוצאים שמחה מיוחדת, אבל ניסוך 

באדם.  טבעית  תכונה  היא  שהשמחה  היא  האמת 
ישר  האדם  את  עשה  "והאלוקים  אומר  הפסוק 
בדרך  ההולך  אדם  רבים",  חשבונות  בקשו  והמה 
נובע  יגיע בקלות לשמחה. חוסר השמחה  הישרה 
אדם   – רבים"  חשבונות  בקשו  ש"המה  מפני  רק 
ואז  וחשבונות,  מחשבות  מיני  כל  לחשוב  מתחיל 
לטשטוש  לו  גורמות  הזרות  והשאיפות  הדרישות 
ובלבול ומסתירות את שמחת החיים הטבעית שלו. 
לכן ילדים קטנים שמחים בטבעם. כשחסרה לילד 
בעיה.  על  מעיד  זה  המקרים  ברוב  חיים,  שמחת 
לילדים אין את כל החישובים והסיבוכים של האדם 

המבוגר, השמחה שלהם היא המצב הטבעי.

"מה  אותו:  שואלים  שמח,  אדם  כשפוגשים 
על  עושה?"  זו  מה  "לשמחה  מיומיים?"  יום 
תמיהה,  מתעוררת  לא  הממורמרים  האנשים 
היה  זה  השמחה.  על  רק  מתעוררת  השאלה 

הוא  הנורמלי  הטבע  הפוך:  להיות  צריך 

שהאדם שמח, ואם השמחה חסרה, 
מה   – השאלה  להתעורר  צריכה 
שמח?  לא  הוא  למה  מיומיים?  יום 

משהו כאן לא בסדר.
רגילים  השמחה.  מהי  נכונה  מבינים  לא  אנשים 
לחשוב שמי ששמח הוא אדם שיש לו משהו ייחודי 

| הרב חיים שלום דייטש |
ראש כולל 'צמח צדק' ירושלים

 אל תהיה מרוצה,
אבל תהיה

ח מש



המים – לא היתה עוד שמחה 
הרבי  השואבה!  בית  כשמחת 
זי"ע הסביר פעם, שבמים, להבדיל מהיין, 
זה  מים  בבחינת  ה'  את  לעבוד  טעם.  אין 
מפני  רק  קבלת־עול,  מתוך  לעבוד  אומר 
ה'  את  עובד  אני  אם  הקב"ה.  ציווה  שכך 

בבחינת יין, עם "טעם", בהתאם להבנה שלי – 
השמחה שלי לא תהיה מושלמת. תמיד תהיה 
סיבה שתפריע לשלמות השמחה, שהרי תמיד 
יהיה איזשהו חיסרון בעבודה שלי. אבל העובד 
בקבלת־עול לא שמח מהישגיו האישיים, אלא 
למרות  בוראו.  מצוות  את  לקיים  הזכות  מעצם 
מעמדו ומצבו הנמוך, זוכה הוא בזכות הנפלאה 
ביותר – להתקשר עם הקב"ה עצמו על־ידי לימוד 
תורתו וקיום מצוותיו! האם יש דבר משמח יותר 

מזה? 

בספר "דרך חיים" של האדמו"ר האמצעי מבואר, 
שאחרי עבודת התשובה במרירות ובבכייה עצומה, 
איך  ולכאורה,  השמחה.  עבודת  של  תורה  מגיע 
מנין  גדולה,  במרירות  שרוי  האדם  אם  אפשרי?  זה 
אבל  שמחה?  מתוך  לעבודה  כך  אחר  לעבור  אדמו"ר הכוח  קובע  כך 

האמצעי – הסדר הנורמלי של עבודת התשובה הוא, בתחילה עבודה של 

מרירות וחרטה על העבר, ואחר כך עבודה מתוך שמחה. בעל תשובה 

העובד במרירות בלבד ללא שמחה, זהו סימן מובהק 
חייבת  אמיתית  תשובה  אמיתית.  אינה  שתשובתו 

להיות מלווה בשמחה.
מהישגים  לא  נובעת  האמיתית  השמחה  יסוד.  אותו  את  רואים  כאן  וגם 
ושלמויות של האדם, אלא מדבקותו בבורא על־ידי קיום רצונו. כאשר אדם 
עושה תשובה על חטאיו, הוא לא מרגיש את הישגיו. אדרבה, הוא שבור 
מקום,  ומכל  עליהם.  ומתחרט  מעשיו  על  מתמרמר  הוא  הנהגתו.  מאופן 
אף שהוא מכיר בשפלותו, הרי כאשר הוא מחליט לשנות את דרכו, עליו 
לשמוח מהאפשרות שניתנה לו לחזור ולדבוק בה'. כאשר בעל התשובה 
אף שאינו  לכן,  בה'.  לדבוק  היא  אומרת ששאיפתו האמיתית  זאת  שמח, 
מרוצה מהתנהגותו בעבר, בכל זאת הוא שמח על שזכה להתקשר להקב"ה.

באחת משיחותיו התבטא הרבי זי"ע, שכאשר יהודי יתבונן אפילו בערכה 

של מצווה אחת שזכה לקיים, שעל־ידה הוא התקשר 

צריכים  אנחנו  גבול.  בלי  אותו  לשמח  צריך  עצמו  זה  הקב"ה,  עם 
להתבונן בזכות העצומה שנולדנו כיהודים, וביכולתנו להתקשר עם הקב"ה 

על־ידי קיום מצוותיו.

להסיר  צריך  שמחה,  בנו  ותעורר  תעבוד  אכן  שההתבוננות  שכדי  אלא 
את  נכון  מעריך  לא  הוא  האדם  של  הישות  כשמורגשת  ה'ישות'.  את 

שמח  הוא   – שונים  עושה חשבונות  הוא  המצווה.  העצום של  ערכה 

מזה  לא  מאחרים,  יותר  במצווה  מזה שהוא מהדר 
שזכה להתקשר לה' על־ידי קיום מצוותו. אם כולם יהדרו 
במצוות, כבר לא תהיה לו סיבה לשמוח... השמחה שלו נובעת מזה שיש 

לו דבר ייחודי שאין לאחרים. ומובן איזו שמחה היא זו.

אבל כשהשמחה היא לא מההישג האישי שלו, אזי גם אם לא מתאפשר 
לו לקיים אותה בהידור רב – זה לא פוגם בשמחה. הוא לא שמח כי הוא 

המהדר הגדול, הוא שמח על עצם הזכות לקיים את מצוות הקב"ה.

שמעתי מגיסי הרב אברהם אוירבאך, רבה של העיר טבריה, שבהזדמנות 
זצ"ל,  בנוכחות הרב מבריסק  וחסידות  על חסידים  דיברו  מסוימת כאשר 

הגיב הרב ואמר: "נו, 'שמחה של מצווה' הם פעלו!"

וסיפר על כך הרב מבריסק את הסיפור הבא: "בזמן 
ורשה במלחמת העולם השנייה בחג  ההפגזות על 
שברשותם  בוורשה  היחידים  בין  הייתי  הסוכות, 
היה ארבעת המינים. כך קרה שביום הראשון של 
על  לברך  משכני  אל  נהרו  יהודים  מאות  סוכות 
בלבוש  יהודי  היה  הבאים  בין  המינים.  ארבעת 
בשמחה  שרוי  היה  הברכה  שבשעת  חסידי 
והתלהבות עצומה. הדבר 'תפס' אותי וביררתי 
נהרגה  החג  לפני  שיום  לי,  סיפרו  אודותיו. 
אותי  הפליא  הדבר  מההפגזות.  משפחתו  כל 

לאחר  שיום  ייתכן  כיצד  ביותר: 

יברך  נכחדה,  משפחתו  שכל 
יהודי על ארבעת המינים מתוך 
שמחה עצומה שכזו?! דבר זה 
הוא פעולתה של החסידות!", 

סיים הרב.

במוחש  הרבי  על  ראו  תשל"ד  תשרי  בחודש 
שמחה שלמעלה מטעם ודעת ממש. היה זה בעת שזרמו הידיעות 
האורחים  ובפרט  כולם,  בארץ.  שפרצה  יום־הכיפורים  ממלחמת  הקשות 
מהארץ, היו מודאגים מאוד. בסוכות הרבי התבטא, שהעובדה שהמלחמה 
פרצה בימים שאין אומרים בהם תחנון היא הוראה מלמעלה שהדרך לנצח 
דווקא. ראו אז על הרבי שהוא  ה' בשמחה  במלחמה היא על־ידי עבודת 
מנסה למתק את הדינים על ידי שמחה. הרבי עצמו עמד אז בקו של שמחה 

גדולה, וגם דרש ותבע זאת מהחסידים.

געהייסן  האט  רבי  "דער  המילים  עם  הניגון  את  הרבה  אז  ששרו  זכורני 
פריילעך זיין, פריילעך דארף מען זיין" )הרבי ציווה לשמוח, ולכן צריכים 
אנו לשמוח(. שמעתי שמקור ניגון זה הוא מחסידי אדמו"ר האמצעי. לפני 
היה  ההסתלקות  אחרי  בשמחה.  יהיו  שהחסידים  הרבי  ציווה  הסתלקותו 
לחסידים קשה מאוד לשמוח, אזי הם אמרו זה לזה באמצעות הניגון: גם 
בשעה זו שקשה מאוד לשמוח, מכיוון שהרבי ציווה לשמוח אנו חייבים 
לשמוח. זו שמחה שאין לה שום אחיזה בשכל האדם, אבל הרבי ציווה – אז 

שמחים.

ולהתחבר  ולהתעלות  הקשה,  מההווה  להתרומם  הכוחות  את  יש  ליהודי 
למה שלמעלה מכל ההגבלות. כאשר יהודי קשור לקב"ה שהוא אין־סופי, 
אזי גם במצבים שעל־פי טעם ודעת אין סיבה לשמחה, ואולי גם יש סיבה 

להפך־השמחה, הוא עדיין מצליח לשמוח. 

מצב,  ובכל  תמיד  בשמחה  להיות  מחליט  כשיהודי 
ההחלטה הזאת יכולה לגרום ליצר הרע לפשוט את 

הרגל. אצל יהודי שמח אין ליצר הרע מה לחפש. 
לזה  זה  ולאחל  יי"ש  קצת  התפילה  לאחר  לטעום  מנהג,  היה  לחסידים 
המנהג:  שורש  את  פעם  הסביר  מרוזין  ישראל  שרבי  אומרים  'לחיים'. 
בתפילה היצר הרע עסוק בכל כוחותיו להפריע ליהודי בתפילתו ולשבש 
את כוונתו. מה עשו החסידים? המציאו רעיון חדש: אחרי התפילה טועמים 
ומזונות. כשהיצר רואה שהם אוכלים ושותים, הוא מפסיק  קצת 'משקה' 
להפריע. להפך, הוא חושב שעניינים אלו שייכים לו... הזדמנות זו מנצלים 
את  אחד  ומברכים  ומאחלים  לשני  אחד  'לחיים'  אומרים  הם  החסידים. 

השני. לאיחולים האלה יש הרבה כוח, כי היצר הרע לא מפריע...

אפשר לומר שלכן נקרא היצר הרע "מלך זקן וכסיל". כסיל כזה – גם אחרי 
מהותיים  שינויים  בהתוועדויות  ופועלים  פעם,  אחר  פעם  אותו  שמרמים 
בעבודת ה', בכל זאת הוא עדיין לא תפס את ערכה של ההתוועדות. הוא לא 
מעלה על דעתו שגם התוועדות שאומרים בה 'לחיים' וטועמים קצת מזונות 

יכולה לפעול גדולות ונצורות.

סופ"ש ארוך של שיעורים והרצאות בנושא השמחה עם מיטב המרצים, ביניהם:

כמנוף 
להצלחה

משנכנס אדר מרבין בשמחה 

מהיכן שואבים את הכוחות 
להכניס שמחה באתגרי החיים?

ב"ה

במלון המפואר גני ירושלים
חמישי 10.3 עד שבת 12.3, ר"ח אדר ב' פרשת פקודי 

03-9302030
www.hitkashroot.com ד"ר יקיר קאופמןד"ר יחיאל הרריהרב נועם שפיראהרב שלום קרומביהרב ניר מנוסי
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 האם יש עניין
   ללכת עם קמיע?

רוב חכמי וקהילות ישראל לא נהגו במנהג זה. הם 
נאחזו בה' יתברך בפשיטות ובתמימות, התפללו 
שאנו  כפי  צרתם  בעת  ישירות  אליו  פנו  אליו, 
מצווים על פי התורה - שכשאנו בצרה אנו פונים 
אליו יתברך. גם כשאין אנו בצרה אנו בוטחים בו 
כגמול עלי אימו. מה תינוק אינו יודע דאגה וחש 
בו  בוטחים  אנו  כך  באימו,  שלו  בביטחון  שלם 

יתברך בשלמות. 

ואנו  נהגו בזה,  אמנם היו קהילות מועטות שכן 
מכבדים מי שזו דרך אבותיו ורבותיו. אבל בכל 
אופן הדרך הסלולה היא מה שאמרה לנו התורה 
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך". כדאי לעיין בספר 
בשם זה מאת  הרה"ג ר' יעקב הלל עם הסכמה 
רבה של גדולי הדור, בו מבואר עד כמה הליכה 
והנכונה  העיקרית  הדרך  היא  בתמימות  ה'  אחר 

בתורה.

בשביל מה ה' צריך אותנו?
הנכון  המקום  זה  ולא  מאוד,  עמוקה  זו  שאלה 
עמוקות  בשאלות  עסקו  ישראל  חכמי  בה.  לדון 
אותה  לפתור  והנסיון  קץ,  אין  בהרחבה  כאלו 

בתשובה קצרה אינו מוצדק.

בכל זאת אומר משפט אחד: פשוט וברור שאין 
ח"ו חסרון כלפי מעלה, ה' יתברך שלם בכל מיני 
המילה  את  אודותיו  לומר  כן,  על  השלמויות. 

"צריך" היא טעות יסודית. 

אותנו,  ברא  יתברך  שה'  היא  העובדה  זאת,  עם 
שמח  בטובתנו,  וחפץ  בנו  רוצה  שהוא  ומכאן 
בשמחתנו וטובתנו נוגעת לו עד מאוד, יחד עם 

זאת שאין הוא נצרך כלל. 

היכולת להבין את שני הדברים בשלמותם נמצאת 
רק אצלו ולא אצלנו, וכבר אמר רבי מנחם מנדל 
מקוצק: "אינני מאמין באלוקים שאני יכול להבין 

אותו".

 האם אני ראוי להתפלל
אחרי שחטאתי במזיד?

רבותינו  עליה  שדיברו  הסכנות  אחת  בהחלט. 
וביכולתו  התשובה  בעניין  יחמיר  שאדם  היא 
עצת  בחוץ.  יישאר  כך  ידי  ועל  ה',  את  לעבוד 
היצר היא לומר לאדם "כיוון שחטאת שוב אין 
היא  שלך  היחידה  האפשרות  ולכן  סיכוי,  לך 
לבוא אלי" – ושם הוא נופל שוב. זוהי תחבולתו 
כמובן  והתוצאה  הרע,  היצר  של  המתוחכמת 

משמחת אותו עד לב השמיים. 

הר"ן בדרשותיו מאריך להסביר שהתשובה היא 
עניין קל, ומיד לאחריה אנו קרובים יותר אל ה' 
היא  היצר  בתחבולת  להיכשל  לא  כדי  יתברך. 
הזמן  מתוכננת.  בצורה  דוקא  להיעשות  צריכה 
עצמו  את  מנהל  האדם  כאשר  הוא  לכך  הנכון 
ומתוודה  מתחרט  לתשובה,  הזמן  את  ומקדיש 
גדולה  שמחה  ישמח  כך  ואחר  חטאותיו,  על 
שזכה להתקרב שוב אל ה', ונקרא אהוב ונחמד 

אצל המקום ברוך הוא.
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מעניקים לניצולים

מתנדבים לקריאת מגילה בכל רחבי הארץ
לפרטים והרשמה : 052-4643911 )מני(

זהות יהודית בקהילה
המנהלהיחד

לזהות יהודית

250 מוקדים 
לקריאת מגילה חגיגית עם רבני צהר

לע"נ ד"ר אריה )ליאון( קרוניץ ז"ל

"מתנות לאביונים" לניצולי 
שואה הזקוקים לכך 

המתנות יחולקו בפורים בו 
ביום.להצטרפות לחצו על 

הבאנר בעמוד הבית של צהר
www.tzohar.org.il

דרושים

מעניקים לניצולים

מתנדבים לקריאת מגילה בכל רחבי הארץ
לפרטים והרשמה : 052-4643911 )מני(

זהות יהודית בקהילה
המנהלהיחד

לזהות יהודית

250 מוקדים 
לקריאת מגילה חגיגית עם רבני צהר

לע"נ ד"ר אריה )ליאון( קרוניץ ז"ל

"מתנות לאביונים" לניצולי 
שואה הזקוקים לכך 

המתנות יחולקו בפורים בו 
ביום.להצטרפות לחצו על 

הבאנר בעמוד הבית של צהר
www.tzohar.org.il

דרושים
"מתנות לאביונים"

לניצולי שואה הזקוקים לכך
המתנות יחולקו בפורים בו ביום

להצטרפות לחצו על הבאנר 
בעמוד הבית של צהר

www.tzohar.org.il


