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מנתץ אלילים, לוחם צדק או פילוסוף? אברהם היה פשוט אבא!  - הרב יונתן זקס
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משה שילת

בפרשתינו מופיעה הבטחת הארץ: "לזרעך אתן 
את הארץ הזאת" )יב,ז(.

פירושו  את  רש"י  פותח  לארץ  שלנו  הקשר  עם 
לתורה ומסביר שהתורה פותחת בבריאת העולם 
ולא במצוות שנצטוו ישראל, על מנת ללמד את 
הקשר שלנו לארץ: "שאם יאמרו אומות העולם 
שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם  לסטים  לישראל 
גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, 
הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה 

להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

התייחסות  עם  התורה  את  להתחיל  ההגיון  מה 
בריאת  והאם  העולם?!   אומות  של  לטענות 
ירושת  לעניין  תמצי'  'היכי  היא  כולו  העולם 

הארץ?!

לא טכני ולא זמני
עמוקה  היא  העולם  אומות  של  הזו  הטענה 
ונוגעת בלב עבודתם של  ויסודית לפי החסידות 
עם ישראל. לדעתם של אומות העולם עם ישראל 
הוא רוחני ולא צריך ארץ וארציות. אצל הגויים 
היחס אל ה' הוא: "רם על כל גויים ה', על השמים 
את  ה'  "עזב  וכאילו  שם  והוא  כאן  הם  כבודו", 
הארץ" )יחזקאל ח,יב(. ולדעתם אם עם ישראל אכן 

קשורים אליו הרי הם אינם אמורים להתערב במה 
שקורה בארץ ובטח שלא צריכים ארץ משלהם...

אבל עם ישראל יודע את האמת, ה' רוצה אותם 
כמו  בארץ  נמצא  הוא  ברוך  הקדוש  בארץ! 
בשמיים ורצונו להיות נוכח בה עוד יותר כי הרי 
בתחתונים".  לדירה  הוא  ברוך  הקדוש  "נתאווה 
נוכח פה לפי כללי המשחק של  ה' רוצה להיות 
העולם הזה, וזהו ייעודו של עם ישראל: "למען 
ישראל צריך  ועם  ה' בקרב הארץ".  אני  כי  תדע 
ארץ מיוחדת בשביל זה, ארץ שתלויות בה מצוות 
כיבוש  פרויקט  של  המוצלח  הדגם  והיא  רבות 
הארציות של העולם כולו וגילוי כבוד ה' בתוכו. 

עניינה של התורה הוא המצוות, אך מהי מטרת 
לשם  ברא  שה'  העולם  את  להאיר  המצוות? 
זמנית.  ואיננה  טכנית  איננה  העולם  מסגרת  כך. 
התורה  פותחת  לכן  הידיעה.  בה"א  הדבר  היא 
ה',  של  רצונו  תמצית  שהיא  הבריאה,  בתיאור 
וההתעניינות  ישראל  ארץ  היא  הבריאה  ומרכז 

הבינלאומית בה, אליה מתנקז הכל. 

בתחילה נותן ה' את ארץ ישראל לשבעת העממים 
הגויים  הרעות,  המידות  שבע  את  המסמלים 
'בתפארתם', על מנת שנכבוש אותה מהם ונחולל 
בארץ את יתרון האור שבא דווקא אחרי ועל ידי 

החושך. "ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם 
ונתנה לנו".

תשרי, ניסן וחשון 
מבראשית;  ההתחלה  את  מסמל  תשרי  חודש 
תחילת  התורה.  את  והתחלנו  שנה  התחלנו 
השנה היא בימי "תחילת מעשיך", ימי הבריאה, 
והתורה מתחילה גם היא עם בריאת העולם. רק 
בהמשך השנה, כשיגיע חודש ניסן, תגיע המצווה 
הזה  "החודש  ישראל,  עם  שקיבל  הראשונה 

לכם", ונפגוש את מה שלמעלה מהעולם. 

תשרי  חודש  וססגונית,  חגיגית  היא  ההתחלה 
הוא המלא ביותר בחגים ונותן כוחות לכל השנה 
מוסבר  בחסידות  לה'.  לדירה  העולם  לעשיית 
בפועל  בתחתונים"  "הדירה  עבודת  שעיקר 
מהחגים  יוצאים  אז  חשוון,  בחודש  מתחילה 
ונכנסים לעולם לבנות בו את הדירה לה'. בחודש 
ז'  אחרי  רק  מתחילה  העבודה  עצמו  חשוון 
חשון, היום שבו כולם כבר חזרו מבית המקדש 
וממנו  תשרי  חגי  מאירים  אליו  שעד  היום  והוא 
נכנסים  ולזרוע;  לחרוש  לעבוד,  הולכים  ואילך 
לענייני העולם ומתפללים אל ה' שיתן "טל ומטר 

לברכה" במעשה ידינו.

ארץ ישראל אומרת הכל
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נוף השחר
27 דקות מירושלים
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שאלה:

 מצליחנות זה לא הכל
 הרב שאול יונתן ויינגורט

ראש ישיבת 'תום ודעת', ירושלים

האמת היא שיש כאן סתירה פנימית, שכן השאלה 'איך 
מציבים  שבו  עסקי,  מעולם  לקוחה  להצליח'  אפשר 
בו  שהדגש  מקום  היא  'ישיבה'  ואילו  ומטרות,  יעדים 
במקום.  והשהות  הישיבה  על  אלא  המטרה,  על  איננו 

לפיכך, נחלק את התשובה לשני חלקים.

באמצעות  הלימודי?  בתחום  להצליח'  אפשר  'איך 
הצבת מטרות ברורות, וקביעת תמרורים בהם בודקים 
יותר  קצת  שלאחר  יודע  יומי',  'דף  ללמוד  שהחליט  מי  ההצלחה.  את 
עם  מטרה  זו  דף(,   2720( הבבלי  התלמוד  את  יסיים  הוא  שנים  משבע 
בישיבה  היטב  שילמד  ומי  ידיעה,  גם  כמטרה  להציב  ניתן  ברור.  יעד 
במשך שלוש שנים כמאה דפים בשנה, יכול לצאת מהישיבה עם ידיעה 
שלומד  למי  וראוי  בנ"ך,  פרקים   740 יש  גמרא.  דפי  מאות  שלוש  של 
בישיבה לצאת עם ידיעת הפרקים הללו, לשם כך צריך ללמוד כחמישה 
פרקים בשבוע במשך שלוש שנים. בששת סדרי המשנה יש 540 פרקים, 
וברמב"ם יש 1000 פרקים, בשולחן ערוך יש 1705 סימנים ובקיצור שלחן 
ערוך 221 סימנים. בנוסף, ישנם ספרי מחשבה ומוסר שכדאי ללמוד, וגם 
את הלימוד בהם צריך לתכנן. מי שרוצה ללמוד ולדעת את הדברים הללו, 

חייב לתכנן כיצד הוא יגיע ללימוד וידיעה, ורק כך הוא יוכל 'להצליח'.

מה עושים ב'ישיבה'? יושבים. ושוב יושבים. ושוב יושבים. הישיבה היא 
מקום בו צריך לשבת, כמה שיותר זמן, עם כמה שפחות הפרעות והיסח 
הדעת. בישיבה אדם בונה את עולמו הרוחני, בתפילות, בלימוד, ובשיחות 
פנימיות עם חברים ורבנים. בנייה זו איננה נמדדת במדדים חיצוניים, אלא 
בשאלה פנימית שעל האדם לשאול את עצמו מדי פעם – האם שהותי 

בישיבה עוזרת לי להיות קרוב יותר לרצון ה'?

 בלי תכניות ובלי חיקויים 
הרב נתנאל אלישיב

 ר"מ במכינה הישיבתית 'בני דוד', עלי
ומנהל מכון 'בניין התורה'

לא משנה אם היינו חוזרים אחורנית – מאה שנים, חמש 
מאות שנים, אלף שנים או יותר; לא משנה אם זה היה 
לגליציה, לחלב, למוסקווה, לגליל, לפאס או לברלין, 
שדנים  יהודים  שני  מוצאים:  היינו  בוודאי  אחד  דבר 

בסוגיה תלמודית.

)ילקוט  מהם  ישיבה  פסקה  לא  אבותינו  של  מימיהם 
שמעוני, חיי שרה(. ללמוד בישיבה זה להצטרף אל הנצח, 

נוספת, גם אם קטנה, בשרשרת מסירת התורה, ממשה,  להפוך לחוליה 
דרך יהושע, הזקנים ושאר החוליות, ועד אליך. כן כן, ממש עד אליך!

איך להצליח בישיבה? לכל בוגר ישיבה יש עצות מניסיונו האישי. הנה 
כמה דברים שעזרו לי:

אחר 	  לשלב  הכנה  לא  היא  בצד. ישיבה  לעתיד  תכניותיך  את  שים 
נכון  חשבונות.  תעשה  ואל  פנימה  צלול  עצמם.  החיים  היא  בחיים, 
שבסופו של דבר יבוא היום, במוקדם או במאוחר, שבו תצטרך לצאת, 

אבל אל תתעסק בכך בטרם עת.

אל תחקה אחרים. לא את ה"למדן" של השיעור וגם לא את הרבנים. 	 
אל  שלך  הייחודי  בחיבור  תהיה  תרומתך  עצמך.  בפני  אדם  אתה 
ותלמודו  לכאן  שבא  מי  "אשרי  פסחים )נ( נאמר:  במסכת  התורה. 

בידו", תלמודו, ולא תלמודם של אחרים.

אל תפחד ממה שתלמד על עצמך. ככל שתעמיק בתורה ביושר, תגלה 	 
תנסה  אל  הזה,  תפחד מהפער  אל  לבינה.  בינך  הפער  הוא  גדול  מה 
לצמצמו באופן מלאכותי באמצעות הנמכת הרף שהתורה מציבה לנו 

או באמצעות יצירת אשליות אופטימיות ביחס למי שאתה.

תהיה בטוח שאתה מבין את מה שאתה לומד. שאל את עצמך תמיד 	 
כעת?  עליו  לומד  שאני  הנושא  מה  ביותר:  הפשוטות  השאלות  את 
האם אני מסוגל להסביר אותו לאדם שאין לו שום רקע בנושא? מי 
נגד מי בסוגיה, ולמה? "לא הביישן למד" )אבות ב,ה( – אם אינך יודע 

להשיב, אל תתבייש לשאול או לפתוח ספר "פשוט".

כי בישיבה צריך 	  ומסונן.  תאפסן את הסמארטפון, גם אם הוא מוגן 
לשקוע, והסמארטפון מאפשר לך להמשיך לחיות את חייך הקודמים 
למרות המרחק הגאוגרפי. מובן שיש לשמור על כיבוד אב ואם, אבל 
אינך חייב להיות זמין לכל אדם ובכל שעה. לו היית עובד, היו מבינים 

שאינך יכול לענות, אז קל וחומר כשאתה לומד.

איך אפשר להצליח בישיבה?

 לדעת להיכנע
 הרב אהרן לוי 

משגיח ישיבת 'חוט של חסד', ירושלים

מה  משנה  ולא  להצליח  בהחלט  לומר שאפשר  חשוב 
הרקע או המסוגלות שלך, וכבר אמרו חז"ל "יגעתי ולא 

מצאתי – אל תאמין". 

הדבר החשוב ביותר כדי להצליח הוא רצון חזק. הרצון 
הזה באמת קיים אצל כל אחד כי הנשמה מחפשת תורה 
מכוסה.  הזה  שהרצון  אלא  אותה,  מוצאים  ובישיבה 
)ראו  הרצון  את  ומחזקות  שמגלות  נקודות  שלוש  ישנן 

לקוטי מוהר"ן תורה לד(, ואז ממילא ניתן להצליח:

הדבר הראשון הוא הכנעה - להבין שראש הישיבה והצוות מבינים יותר 
לי  הישיבתית חשובה  למצב שהמסגרת  להגיע  בשבילי.  כאן  והם  ממני 
כמו עשרת הדברות, ואעשה כל מאמץ להתאים את עצמי אליה ולשמור 

על סדר היום.

שכותב  כמו  האדם,  על  משפיעה  החברה  בתור.  הבאים  הם  החברים 
הרמב"ם בהלכות דעות שאם אדם לא מוצא חברה טובה עדיף שישב לבד 
במדבר, כי חברה לא טובה תטה את לבבו. לכן חשוב להיות בחברת יראי 
ה' אוהבי תורה, והם יעוררו ויחזקו את הרצון בצורה טבעית ולא מורגשת.

וכמובן, תפילה. כל העצות לא יועילו ללא תפילה ובקשה מעומק הלב. 

 שמחים לברך ולהוקיר 
את מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

עם צאת ספרו החדש 

מעשי אבות
)שני חלקים( על חומש בראשית

 הספר מהווה בשורה לכולנו, 
 תלמידיו ותלמידי תלמידיו, 

 השותים בצמא את דברי תורתו, 
בשיעוריו הרבים כמו גם בספריו.

 

התורהלדורנו על פרשיות התורה,   סדרת 
 תהא בת ששה כרכים. עד כה יצאו לדפוס 

 כרכי בראשית ויקרא ודברים, ואנו מאחלים 
למו"ר שיזכה בע"ה בקרוב לברך על המוגמר.

הסדרה מצטרפת לספריו 
הנוספים של הרב

מרכז ישיבות ואולפנות 
בני עקיבא

 הישיבה הגבוהה 
אור עציון

להשיג בחנויות ובהוצאה: אור עציון ספרי איכות תורניים
המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'  
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למציאות.  נכנסת  פתאום  שהפרשה  רגעים  יש 
שהמציאות  לדעת  כדי  הרבה  לחפש  צריך  לא 
שהתורה מדברת עליה היא כאן ועכשיו. רגע כזה 
אסף אותי אל התורה ברגע אחד. תוך כדי יציאה 
ממעיין קר בתחילת הקיץ, אני מזהה יהודי שעל 
בתחום.  חדש  נראה  הוא  שלו  והזקן  הפאות  פי 
חדש,  באור  שמעורב  פניו  שעל  התמידי  החיוך 

הסגיר את מצבו... בעל תשובה בתחילת הדרך. 

תשובה  בעל  לכל  גורם  מה  מחשבה  כדי  תוך 
וסיפר  לדבר  היהודי  התחיל  צוק,  מאותו  לקפוץ 
לי שנפגשנו בעבר. היכן? באחת מההרצאות על 
ההרצאה  "בסוף  שסביבנו.  והמלחמות  דאע"ש 
פניתי אליך, ובמקום לשאול 'המזרח התיכון לאן' 
שאלתי אותך: 'האם תוכל לומר לי במשפט אחד 
מה זה לחזור בתשובה?'". לא זכרתי את המפגש 
משפט  יהיה  שזה  ציפייה  בי  הייתה  אבל  הזה, 
נכון לאותו רגע, לא משהו גבוה שהוא לא יבין 
ולא משהו שירחיק אותו. "אמרת לי: 'לא לחזור 
בחיים  התורה  ואת  ה'  את  להכיר  ולא  בתשובה 
של  גדול  הכי  הפספוס  זה  הזה,  ובעולם  האלה 

החיים!'".

פששש... אני אמרתי משפט כזה? "מאז התחלתי 
איזה  ווואו  בתשובה".  לחזור  זה  מה  לבדוק 
לך,  לך  עשית  פשוט  ופאות.  זקן  כיפה,  אומץ! 

בדיוק כמו שאברהם עשה. 

היהודי המתוק הזה, שאפילו את שמו 
לא בררתי, השאיר אותי עם השאלה  
באמצע  פתאום  הכל  לעזוב  אדם  בן  מביא  מה 
מתוך  מכיר  לא  שהוא  למקום  ללכת  החיים. 
ביטחון שזה המקום הכי טוב בעולם? הרי גם אני 
הלכתי למקום אחר בלי לדעת מה יהיה, אבל קל 
הזו אצל מישהו אחר.  לבחון את התופעה  יותר 
לא  זה  נעוצה התשובה: בעיני עצמי  כאן בעצם 
נראה שינוי גדול כל כך, יותר כמו חישוב מסלול 
קפיצה  נראה  זה  רק מבחוץ  דרך.  ותיקון  מחדש 
כי  למה?  תרבויות.  בין  מעבר  ונועזת,  אמיצה 
לחברה יש כאן תפקיד חשוב. היא בעצם קובעת 
החברה  בחיינו.  דבר  כל  ייראה  ואיך  מה  לנו 
מחליטה אם למחוא כפיים או לעוות את הפנים 
כמו  נראית  התשובה  וקפיצת  אותנו,  ולדחות 

בריחה ופגיעה בערכי החברה. 

לקול  מקשיב  אדם  בן  מדוע  ההסברים  אחד 
החברים  החברה,  של  לקולות  ולא  שלו  הפנימי 
הוא מתחשב  אם  שלו.  בסביבה  נעוץ  והחבר'ה, 

במה שאומרים לו הוא עשוי לקבל את ההחלטה 
הלא נכונה. 

אם אברהם אבינו היה שואל את החברה הפאגנית 
סביבו, מה דעתם על הרעיון של אל אחד והגירה 
גם  משוגע.  שהוא  לו  אומרים  היו  כנען,  לארץ 
אם  דומה  תשובה  מקבל  היה  מהמעיין  הבחור 
מניח  אני  )הלא־קרובה,  לסביבתו  אומר  היה 
עצה  ויתן  לנו  יקשיב  אותנו  ואוהב  שמכיר  שמי 
מהלב ולא מהדימוי החברתי( שהוא רוצה לחזור 
אצלו  שמשהו  חושבים  בוודאי  היו  בתשובה, 
ביחס  חדשה  נוסחה  קבע  אברהם  וחבל.  נדפק 
נחמן  רבי  מסביב.  החברה  ואל  עצמו  אל  האדם 
כותב שאברהם חשב בדעתו שהוא יחידי בעולם 
ולא הסתכל כלל על בני העולם )לקוטי מוהר"ן 

תחילת חלק ב(.

וה'  הוא  שרק  במציאות  חי  אברהם  הסוד.  זה 
יתברך נמצאים בעולם. לא עניין אותו מה אומרים. 
הוא אפילו לא שמע את זה. ובמצב שרק ה' ואני 
ברגע.  נעשות  רציניות  כאלה  החלטות  נמצאים, 
למה? כי אין אף אחד בעולם, רק אני והשמיים. 
גם  אותו  להשיג  ואפשר  כך,  כל  מזוקק  רגע  זה 
את  מסביב,  הקולות  את  מנטרלים  אם  היום. 
הדימויים, הדעות הקדומות והאופנות החולפות, 
אפשר לראות בהיר יותר. ובעיקר להקשיב באופן 

יותר מאוזן לקול הפנימי. 

ולהקשיב  רקע  רעשי  לנטרל  זה  אברהם  להיות 
מיד  ידע  אלא  בספק  היה  לא  אברהם  שם  ללב. 
אלא  מטורף  נראה  לא  זה  זה.  על  הולך  שהוא 
למי  קרוב  לאמת,  קרוב  בתוכי,  ה'  קול  פשוט 
זה  השני.  מהעבר  העולם  וכל  כאן  אני  שאני. 

אברהם העברי. 

ואומר  נכנס  בחיים שהלב  רגעים  יש 
כך לפעמים  דברו למרות המציאות  את 
מחליטים על חתונה, על משפחה או על הליכה 
פעמים  יש  צפוי.  בלתי  לכיוון  הענן  עמוד  אחרי 
המנגנון  של  קיומו  את  משכיח  בחוץ  שהרעש 
ששם  להיזכר  הזמן  זה  עכשיו  הזה.  הפנימי 
האמת. לשם הצביע הקדוש ברוך הוא כשאמר לו 
בעיני  עיוורת  הליכה  לך". התשובה אצלך.  "לך 
החברה, הליכה הכי פקוחת עיניים ולב בפנימיות 
האדם. גם אנחנו יכולים להגיע לזה. זה עניין של 
הקשבה. כמה פעמים עבדתי במקום שהיה נכון 
עשינו  פעמים  כמה  סבלתי?  בפנים  אך  חברתית 
דברים כדי להיות בסדר עם כולם והבפנים שלנו 

זה הזמן לבדוק 
איפה היינו ברגעים כאלה 
בחיים. למי הקשבנו ואיך 

 נראתה הדרך מאז?
 מתי הייתי אברהם 
ומתי הייתי כותרת של 

עיתון?

אישית
לקפוץ מצוק, ולהתחיל לעוף

ספג ושתק. עד ש... הוא לקח את ההגה ובתנועה 
חדה שינה את כל המסלול. 

היום.  הרבה  אנחנו  אחד  היה  שאברהם  בגלל 
בגלל החשיבה הלא־חברתית שלו וההבנה שיש 
אנחנו  אם  להתחבר  יש  ואליו  בעולם  גדול  כוח 
חפצים בטוב, בגלל זה אנחנו כאן היום. הבחור 
מהמעיין כבר נעלם, אני נשארתי שם כדי להבין 
במה תלוי צמד המילים רב המשמעות הזה: "לך 
מזוקקת  במציאות  וה',  אני  שם,  נשארתי  לך". 
האמיצים  צאצאיו  את  ראיתי  פתאום  ואמיתית. 

של אברהם אבינו. כולנו כאלה. 

האם זו קפיצה מצוק או התקדמות מעלה מעלה? 
את  או  שעולה  זה  את   – שואלים  מי  את  תלוי 
או  ללב  שמקשיב  אחד  אותו  את  שמדווח;  זה 
את ההוא שקובע מהי הנורמה. זה הזמן לבדוק 
הקשבנו  למי  בחיים.  כאלה  ברגעים  היינו  איפה 
ואיך נראתה הדרך מאז? מתי הייתי אברהם ומתי 
ובעיקר, איפה המקום  הייתי כותרת של עיתון? 
הבא שמחכה להחלטה כזו. רבי נחמן מסיים את 
כמו  להיות  יכול  אחד  שכל  ואומר  הקצר  הפרק 
שלא  "וצריך  החלטה.  לקבל  רק  צריך  אברהם. 
יחוש ויסתכל עליהם כלל. רק יהיה בבחינת 'אחד 

היה אברהם'. כאילו הוא יחיד בעולם".  

צבי יחזקאלי
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ר 
שחקנית  היא   )48( וויטל 
בתחום  סדנאות  ומנחת 
היא  האישית.  המודעות 
שש־ מזה  באושר  נשואה 
עשרה שנה לבועז ליור )49(, 
קצין בטיחות תעבורה ולזוג 

שלושה ילדים.

היא דתיה והוא לא.

ועכשיו כשהפיל שבחדר, מונח על השולחן, הם 
יכולים להתחיל לדבר אתי.

"אין סיטואציה בחיים בה האתגר הזה לא מלווה 
את חיינו" פותח בועז. "זה כמו להתמודד עם בן 
לו אלרגיה קיצונית לחלב. תמיד צריך  זוג שיש 
כאן  לא?  או  לאכול,  לו  מותר  זה  את   – לחשוב 

מותר לו להיות, או לא?"

אף  כמעט  "אין  רוויטל.  מצטרפת  נכון"  "זה 
זוגית ומשפחתית שלא מצריכה  בילוי או חוויה 

מחשבה פעמיים. אם רוצים לצאת לסרט – חשוב 
לחו"ל  נסיעה  אם מתכננים  וערכי.  נקי  שיהיה 
היה  כפי שבועז  'ספונטני'  להיות  יכול  לא  זה   –
רוצה. כשמתכננים לו"ז משפחתי בחג, יש לי את 
ומוקפד.  מחושב  להיות  חייב  זה  שלי.  הצרכים 
למדנו  השנים  ועם  החיים  הם  אלו  זהו.  אבל 

לחיות עם זה, ולחיות עם זה בטוב".

זה רצון ה'
שנה.  לעשרים  קרוב  לפני  הכירו  ורוויטל  בועז 
אז  התחילה  מסורתי,  מבית  המגיעה  רויטל, 
לגשש את דרכה לשמירת מצוות אבל עדיין לא 
שבת  לשמור  "התחלתי  יתפתח.  זה  לאן  ידעה 
עם  הנישואים.  במהלך  התחזקתי  לאט  ולאט 
הזמן גבר בי הרצון לקרב את בועז ולהחזיר אותו 
בתשובה. הייתי מאוד נלהבת מהתורה, מהמצוות 
בועז  אבל  ששמעתי.  המרוממים  ומהשיעורים 

מהשמיים  למעשה,  בעניין.  היה  לא  לגמרי 
לימדו אותי שזה כלל לא ענייני האם הוא יחזור 

בתשובה".

בועז, היא ניסתה להפעיל עליך מניפולציות?

"בהחלט, היא שלחה אותי לסמינרים של החזרה 
ושיעורי  'ערכים'  לאחים',  'יד  דרך  בתשובה, 
אותי.  'לקרב'  בדרך  ניסיונות  הרבה  היו  תורה, 

אבל אני באמת לא שם. לא מתחבר לזה".

"במהלך השנים", משתפת רוויטל, "היה לי ברור 
ש'הנה, זה יקרה עוד רגע' אבל זה לא קרה... אני 
חזקה בעולם האמוני והדתי שלי, אבל הבנתי שיש 
לי תפקידים אחרים בעולם. מאז ומתמיד הילדים 
בתחילת  לטיולים.  בשבת  בעלי  עם  נוסעים  היו 
הדרך נכנסתי למתח רב, הייתי עצובה והצטערתי 
מזה מאוד. אבל ברגע שהבנתי שבנתיים אני לא 
מצליחה ושזה דבר שלא תלוי בי, זה עזר לי מאוד 
להשלים עם המצב וגם התבגרתי ולמדתי להבין 

ענבל וייס
לחזור בתשובה זה סיפור לא רק אישי, מעורבים בו משפחה, חברים ובעיקר בני הזוג < 
מה עושים כשאחד מבני הזוג חוזר בתשובה והשני לא, האם יש דרך לגשר בין פערים 

כל כך מהותיים? < על הדילמות היומיומיות, חינוך ילדים, וויתורים לעומת הכלה, 
הבדידות שבדרך כזוג חריג בקהילה ועל האהבה, שמנצחת את כל הקשיים

 אהבה
בתשובה



שבמידה מסויימת בעלי מאזן אותי בעבודת ה' 
שלי.

"אגב, בועז, אני מודה לך על זה. אני לא יודעת 
זה" היא פונה אליו  אם אי־פעם אמרתי לך את 
נסתר  צדיק  הוא  "תביני,  הראיון.  כדי  תוך 
מבחינתי. למדתי בשנים האחרונות שהעיקר זה 

המידות של הבנאדם. איך אנשים מתנהגים". 

הסטטוס־קוו  מהו  בשבת.  הנסיעות  את  הזכרת 
בבית?

שבת'.  'מצב  יש  בשבת  לחלוטין,  כשר  "הבית 
לילדים  אסור  בבית  שבת.  שעון  מיחם,  פלטה, 
להשתמש במכשירי הנייד, המחשב והטלוויזיה 
יכול להיות שכשהם בחוץ עם חברים הם  אבל 
פעם  מדי  להרפות.  למדתי  ואני  משתמשים  כן 
אני  שבת.  בערב  כנסת  לבית  הולכים  הילדים 
שהם  לי  חשוב  ומאוד  אשכנזי  ובעלי  תימנייה 
על  מקפידים  אכן  והם  'מורי'  עם  קצת  ילמדו 

לימוד סדור.

עניין  הוא  "אין ספק שהקושי הגדול מבחינתנו 
בינינו  שיש  מהותי  עניין  זהו  המשפחה.  טהרת 
פער בתפיסה שלו. למעשה, זה אולי הקושי הכי 

גדול שאנחנו מתמודדים אתו".

עברתם את כל תהליכי הבירור האלו לבד?

"היום אני מסתכלת לאחור ויודעת להגיד שכל 
לזוגיות  נזק  הסב  להתייעץ,  בלי  שעשיתי  צעד 
והחלטתי  אחת  בבת  קבלות  קיבלתי  אני  שלנו. 
להקפיד  הראש,  את  לכסות  התחלתי  החלטות. 
זה לא  קודמים.  צניעות, להתרחק ממנהגים  על 

עשה טוב לבועז. 

"ברוך ה', עם הזמן פגשנו אנשים טובים בדרך, 
לפתור  לנו  שסייע  קוואס  אבנר  הרב  ביניהם 
את  וכן  בתחילה,  הדרך  לאורך  רבים  משברים 
חיינו  את  שמלווה  זוגית'  'התקשרות  ארגון 
עם  להתמודד  לנו  ומסייע  האחרונות  בשנתיים 
היה  לו  למעשה,  משפחתית.  בצורה  גם  העניין 
סביר  דרכנו,  הזה כשהיינו בתחילת  קם הארגון 

שהיה נמנע מאתנו מפח נפש רב".

יותר  גדולים  אצלכם  שהפערים  סבורים  אתם 
מאצל כל זוג ממוצע?

ה'גבר־אישה'  שפערי  להגיד  יודעת  אני  "היום 
קדמו לעניין ה'חילוני־דתייה'. בגלל שלא ידענו 
אוטומטית  דבר  כל  האמיתי,  הנושא  את  לזהות 
ידענו  לא  שאתה  הדתית,  לשאלה  התקשר 

להתמודד.

ביותר,  הברורה  בצורה  השנים  עם  "למדנו 
שלנו,  הזוגיות  הבעיות  את  מלבנים  שכשאנחנו 
הרבה  היו  בהתחלה  נפתר.  הדתי  העניין  אז 
בינינו. אכזבה, מרמור,  וקשים  רגשות שליליים 
תסכול ועוד. אבל עם הזמן זרמנו, נכנענו למצב 
והבנו שזה מה שיש וצריך ללמוד להסתדר עם 

זה – ביחד" אומרת רוויטל.

ולספר  חשוב לרוויטל להציג דברים כהווייתם, 
שלא תמיד היה קל ללבן את אותן בעיות זוגיות 

שהיא מזכירה. 

"במשך שנים ניסינו למצוא את העמק השווה" 
וראינו  היא אומרת. "הגענו כמעט לפי התהום, 
כמה פעמים את הסוף, אבל ידענו לעזור לעצמנו 
ברוך ה'. הלכנו לגישור שדווקא ליכד אותנו. מה 
הגורם  היא  הדת  שלא  היה  שם  לנו  שהתחדש 
דווקא היכולת ללמוד איך  בינינו אלא  המפריע 
לחיות יחד כזוג. ברגע שהפנמנו את זה, הצלחנו 
תקשורת  תקינה,  זוגיות  של  מסלול  על  לעלות 

בריאה המאפשרת לכל אחד לחיות את חייו".

מה לגבי חינוך ילדים?

8(, השאלות   ,13  ,15( גדולים  כשילדינו  "היום 

חינוך  של  סוגיות  הן  אותנו  מעסיקות  שבעיקר 
בגיל ההתבגרות, כפי שמעסיקות כל זוג הורים" 
למוסד  ילדינו  את  לשלוח  "בחרנו  בועז.  אומר 
)בית  העצמאי  לחינוך  ששייך  מסורתי,  חינוכי 
לומדים  הם  ושם  השרון(,  בהוד  'רמות'  הספר 
המשפחתית  שהמציאות  נוספים  ילדים  לצד 
עמק  היה  זה  מבחינתנו  לשלנו.  דומה  בביתם 
את  להכיל  לומדים  הם  הספר  בבית  השווה. 

השונה ולתת מקום לכל העולמות".

ודאי רוצה לראות את  רוויטל, עמוק בלבך, את 
ילדייך הולכים בדרכך וחוזרים בתשובה שלמה?

זה  "תראי,  ואומר  במקומה  לענות  בוחר  בועז 
ילדיו  את  לראות  רוצה  הורה  שכל  ברור  הרי 

הולכים בדרכיו, לא ככה? הם ראו בבית את שתי 
האפשרויות. מכאן והלאה זה בידיים שלהם".

לי  חשוב  "היום   - לדבריו  מצטרפת  רוויטל 
אמונה,  בעלי  יהיו  שלי  שהילדים  מכל  יותר 
בלבם.  תשתרש  בה'  שהאמונה  מאמינה  ואני 
אם הם לא ילכו בדרכי ה', זה כבר לא שייך לי, 
הבחירה של הילד בעתיד היא לא על אחריותי. 
אני  אבל  לעולם  בורא  שיש  אותם  לימדתי  אני 
לא יכולה להיות אחראית על זה. חשוב לי מאוד 
הקיום  לגבי  יחליטו  והם  בלבם  אמונה  שתהיה 

של ההלכה למעשה. 

ומה לגבי בועז, את ודאי חולמת לראותו חובש 
כיפה ומקבל עליו עול מלכות שמיים?

היה  שלי  הזה  הרצון  בעבר  אם  אבל  נכון.  "זה 
אגוצנטרי, כי רציתי שהוא יהיה אתי, כמוני, הרי 
שהיום זה לגמרי מתוך אהבה גדולה אליו. אני 
לי  יש  מרגישה שבזכות הכלים האמוניים שלי, 
לה'  לפנות  יכולה  אני  לבעלי.  מאשר  כוח  יותר 
אמונה  בעזרת  קושי  כל  עם  ולהתמודד  יתברך 
שבועז  חבל  חושבת  כמה  אני  היום  ותפילה. 
לא מחובר לקדוש ברוך הוא, כמה הוא מפסיד. 
אותו  אוהבת  אני  הזו,  המחשבה  לצד  ועדיין, 
ומעריכה אותו על מי שהוא וזה הדבק הכי חזק".

 

הרווחתי בעל טוב יותר
אצל עינב )33( וארז )34( לוין, הורים לשלושה 
ילדים בגיל הרך, המציאות שונה במקצת ממה 

טיפים להצלחת הזוגיות המעורבת:
חיזוק הדיאלוג ולא אידיאולוגיה - חשוב לרכוש כלים ולפתח את 	 

התקשורת הזוגית.
לא לגנוב מצוות.	 
לפתח יכולת משותפת לדבר על צרכים גם אם הם שונים ומנוגדים.	 
בניית אמון מחודש. 	 
אין כפיה ברוחניות.	 
השינוי לא יגיע מהרצון שלך לשנות אותה.	 
הכל בהשגחה פרטית וגם זה שאשתך לא שם זה לא טעות של הקב"ה. 	 
בן/בת הזוג אינם המכשול בתהליך שבחרת זו הזדמנות שלך להעמיק 	 

בעבודה אישית פנימית ולהעמיק את עבודת התשובה הזדמנות נהדרת 
להפוך חסרון ליתרון.

בנישואין אין צודק אחד או אמת אחת, מי שמנצח בזוגיות הוא בהכרח 	 
גם המפסיד, להתבצר ולהשליך את הבעיה על בן הזוג מקבעת את 

התהליך הזוגי. 
לא צריך הסכמה או התאמה או אהבה כדי להצליח, צריך להפשיל 	 

שרוולים לעבוד ולפתח את המרחב הזוגי, שם גם נבנית אהבה, 
התחושה שבנינו יחד מרחב משותף הוא לא בדיוק מה שאני רוצה ולא 
בדיוק מה שאת רוצה, אלה משהו חדש, יצירה חדשה משותפת של גם 

וגם. 
עמי ברעם הוא רב, יועץ זוגי ומגשר מייסד עמותת התקשרות זוגית

"היום אני יודעת להגיד 
שפערי ה'גבר־אישה' קדמו 

לעניין ה'חילוני־דתייה'. בגלל 
שלא ידענו לזהות את הנושא 
האמיתי, כל דבר אוטומטית 

התקשר לשאלה הדתית, שאתה 
לא ידענו להתמודד"

עמי ברעם



שארז  העובדה  בשל  אם  ובועז.  רויטל  שחוו 
הוא הדתי ועינב היא החילונית, ואולי זה בזכות 
גילם הצעיר שאפשר להם לחפש ולמצוא סביבה 

תומכת כבר בשלב מוקדם של נישואיהם.

"הכרתי את בעלי כשחזרתי מטיול במזרח, הוא 
שרוואל,  לבש  למראה,  ו'היפי'  חילוני  אז  היה 
גידל שיער ארוך והשתתף במסיבות טראנס. אם 
שנים  שש  חיינו,  יראו  שכך  אז  לי  מספרים  היו 
מאוחר יותר, לא בטוח שהייתי מאמינה" מספרת 
עינב. ארז קצת חושש מהחשיפה האישית והיא 

כאן גם בשבילו.

סממנים  נטול  לגמרי,  חילוני  בבית  גדל  "ארז 
דתיים או מסורת. אני זו שהגיעה מבית מסורתי. 
נפתח  שבת  ערב  כל  שלי  שבמשפחה  העובדה 
עם קידוש וארוחה משפחתית מלכדת, מצא חן 

בעיניו".

מה הניע את תהליך התשובה שלו?

וזה התחיל  "אחיו של ארז חזר בתשובה לפניו 
אמר  הוא  יחד,  היינו  בה  שנה  אחרי  לו.  לקרוץ 
לי שהוא רוצה לשמור שבת. אני המשכתי לצאת 
נוסעת  הייתי  המפגש  ואחרי  בשבת  חברות  עם 
הולך  שלנו  שהקשר  ברור  היה  הביתה.  אליו 
לקראת חתונה ולארז לא היה שום סממן חיצוני 
'דתי'. התחתנו כשהוא היה במהלך בירור רוחני, 

ולי לא לגמרי היה ברור לתוך מה אני נכנסת".

ואחרי החתונה?

השתדלתי  כשר.  יהיה  שהבית  יחד  "החלטנו 
ההחלטות  ואת  שלו  הדתי  המרחב  את  לכבד 
לי קשה  לי חשוב שהוא ישמח. היה  שלו. היה 
כי  מוזיקה בשבת, אבל לא שמעתי  לא לשמוע 
סובלנות  הרבה  הייתה  אותו.  כיבדתי  זאת  בכל 
וכבוד הדדי וכל עוד היינו זוג לבד, זה לא הקשה 
עליי. אני המשכתי לנסוע בשבתות לצד קידוש 
בן  )היום  הבכור  בננו  שנולד  עד  שבת,  בערב 
חמש(. בהתחלה לקחתי אותו אתי לכל הבילויים 
וזאת  הפריע,  הדבר  לארז  בשבת,  והסידורים 
להחליט  שצריך  ברור  היה  בה  הנקודה  הייתה 
לנו  שיש  להבין  התחלנו  הולך.  הזה  הבית  לאן 

אחריות על דור ההמשך".

היה לכם עם מי להתייעץ?

"ארז עבר תהליך מאוד ארוך עם כל מיני רבנים. 
הקשו  רק  ואפילו  תמכו  שלא  רבים  רבנים  היו 
עלינו את דרכנו. לקח לנו זמן למצוא רב שמכיל 
שאני  ומבין  בינינו  החילוק  את  ומקבל  אותי 
פשוט לא בקטע. על אף שארז היה מאוד מכיל 

וסובלני, היו החלטות לא קלות לאורך הדרך". 

ומה עם החברים והמשפחה?

כיוון  העניין,  על  הקלה  לא  מבחוץ  "הדרישה 
לא  היא  אבל  'רגע,  דיכוטומית.  מאוד  שהיא 
את  'תגידי,   - או  אתה?'  אתה  למה  אז  דתיה, 
את  אבל  המשפחה?  טהרת  לשמור  מסכימה 
לא מאמינה בזה!', או חברות שאמרו לי - 'אל 

תוותרי לו!'". 

זה  את  לעכל  קשה  מאוד  היה  למשפחה  "גם 
שאחד מאתנו יהיה דתי ואחד לא. אפילו העדיפו 
נהיה  שלא  כדי  בתשובה  אחזור  כבר  אני  שגם 
בכלל,  לעכל.  מתקשה  שהחברה  'מוטציה' 
כולם  אחד  מצד  כי  עדינות  מאוד  דקויות  יש 
אומרים - ידעת למה את נכנסת וידעת עם מי את 
- וואו,  מתחתנת, אז מה את רוצה... ומצד שני 
איך  או  ביחד,  שבת  לעבור  זה  מה  תבינו  לכו 
מחליטים לאיזה גן לשלוח את הילד?! יש הרבה 
בדידות בניסיון להסביר את הסיטואציה הזאת. 

כמובן שיש גם יתרונות".

למשל?

שבלעדיה  מאוד  טובה  זוגית  תקשורת  לנו  "יש 
לא היינו יכולים לעבור את זה יחד. ובסופו של 

דבר הרווחתי את ארז טוב יותר. ארז שעובד על 
דבר  שום  עלי  כפה  לא  פעם  אף  הוא  מידותיו. 
ולא ביקש ממני כלום. אני מצדי פיתחתי אנטי 
'התפוצצתי'  שממש  תקופות  היו  גדול.  מאוד 
מדברים שהוא עשה, אבל אלו פשוט היו חומות 
שפיתחתי כמגננה. ככל שהוא התמתן, כך גם אני 

הסרתי את המחסומים שלי וקיבלתי אותו".

ארז, אני תוהה לגבי מידת הסבלנות שלך. כמה 
סבלנות יש לך עד שעינב תחזור בתשובה שלמה?

"הוא מתפלל עליי בכל יום" צוחקת עינב.

עשרים  במשך  לי  חיכה  הוא  ברוך  "הקדוש 
לי  מחכה  הוא  היום  עד  אולי  שנים,  ושלוש 
סבלנות",  לי  יש  ולכן  שלמה  בתשובה  שאשוב 
אני  שהיא.  כמו  באשתי  שמח  "אני  ארז.  אומר 
מאמין ויש לי ידיעה שיש בורא לעולם אבל אין 
לי שום ציפיות או דרישות מעינב להיות גם היא 

במקום הזה ולכן אני לא עסוק בזה בכלל".

ומה לגבי הציפייה מילדיך?

ייקחו מהחום, מהעדינות, מהמידות  ילדיי  "אם 
המדהימות שיש לעינב, אני אשמח מאוד! לגבי 
בדרך  יצעדו  שהם  מקווה  אני  באמונה,  דרכם 

הטובה והנכונה להם". 

המינוחים  על  מסתכלת  לא  היום  "אני  עינב: 

דתיים וחילונים. אנחנו בית יהודי וכולם יהודים. 
ושיהיו  בחיריים  אנשים  יהיו  שהם  לי  חשוב 
מאושרים עם מה שיבחרו. חשוב לי שזה יבוא 

מהם ולא מאיתנו". 

על מה בכל זאת התפשרתם?

"מצאנו דרך בה כל אחד מרגיש בנוח עם המקום 
במרחב  שבת  שומרת  לא  אני  היום  עד  שלו. 

הפרטי וארז שומר אותה בשלמות. 

בגני  מתחנכים  הילדים  רבה,  מחשבה  "לאחר 
חב"ד, אבל לא מהסיבות הדתיות, אלא משיקולי 
נוחות ובעיקר כי בגני חב"ד אמרו לי - "בואי כמו 
שאת, בשמחה". כמובן שלקראת כיתה א', בסוף 
משמעותית  החלטה  לקבל  נצטרך  הזו,  השנה 

יותר, לאיזה בית ספר לשלוח את הילדים".

מה עזר לכם בדרך?

זוג  על  כתבה  קראה  אמא שלי  אחד  "יום  ארז: 
'מעורב' כמונו שעבר סדנא משמעותית לחיזוק 
החלטנו  זוגית'.  'התקשרות  ארגון  דרך  הזוגיות 
לנסות. הגענו לסדנא כשיש לנו ילד בן שנתיים 
הצלה  הייתה  וזאת  חודשיים  בן  ותינוק  וחצי 
ואביטל  עמי  של  לסלון  נכנסנו  עבורנו.  גדולה 
לגמרי.  ונדהמתי  ע"ו(,  הארגון  )מייסדי  ברעם 
פתאום קלטתי שיש שם עוד עשרה זוגות שהם 
בדיוק במצב שלנו. זאת הייתה הקלה משמעותית 
לדעת שאתה לא לבד. בהמשך גם קיבלנו כלים 
לחיים  ובונה,  טובה  זוגית  לתקשורת  מעשיים 
של קבלה וסובלנות, וגם קהילה גדולה ותומכת 
של קרוב למאה משפחות דומות לנו, שפזורות 
ברחבי הארץ. יש לנו מנחים והרצאות, שבתות 
זוגית'  ש'התקשרות  הזו  והחממה  משותפות, 
מעניקה לנו היא מתנה גדולה ולעתים הצלה של 

ממש לזוגות רבים".

עינב: "בסך הכול אנחנו חיים חיים סטנדרטיים 
יחד,  להיות  היא  שלנו  היומיומית  והמלחמה 
כמשפחה וכזוג. הפערים אמנם מורגשים בחגים 
אהבה  כאן  יש  דבר  של  בסופו  אבל  ובשבתות 

חזקה ורצון להיות יחד".

"אני שמח באשתי כמו שהיא. 
אני מאמין ויש לי ידיעה שיש 
בורא לעולם אבל אין לי שום 

ציפיות או דרישות ממנה להיות 
גם היא במקום הזה, ולכן אני 

לא עסוק בזה בכלל"
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הרב יונתן זקס

להיות הורה יהודי

"מאה  ברשימות  מופיע  אינו  האנושות  בתולדות  ביותר  המשפיע  האדם 
האישים המשפיעים בהיסטוריה" למיניהן. הוא לא משל בשום אימפריה, 
לא פיקד על שום צבא, לא ביצע מעשי גבורה מרהיבים בשדה הקרב, לא 
וחסידו  עצום,  מאמינים  קהל  הנהיג  לא  ברבים,  התנבא  לא  ניסים,  עשה 
היחיד היה בנו. ובכל זאת, יותר ממחצית מבני האדם החיים היום על פני 

האדמה רואים את עצמם כממשיכי דרכו.

מכירות  הגדולות  המונותיאיסטיות  הדתות  ששלוש  אברהם,  כמובן  זהו 
שנותיו  על  מצוי.  סטריאוטיפ  לשום  עונה  אינו  הוא  המייסד.  כאביהן  בו 
הראשונות לא ידוע לנו דבר כמעט. כשאלוקים קורא לו, כמסופר בתחילת 
פרשתנו, ללכת מארצו וממולדתו ומבית אביו, אין לנו מושג למה הוא קורא 

דווקא לו. 

יָך", הבטיח אלוקים לאברהם במעמד החלפת שמו –  י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִתּ "ִכּ
והבטחה זו התגשמה בנדיבות מופלגת מאין כמוה. כיום יש חמישים ושש 
יהודית אחת.  ומדינה  נוצריות,  מדינות  יותר משמונים  מוסלמיות,  מדינות 
גויים. אך מי ומה היה אברהם? מדוע נבחר  אכן, אברהם היה לאב המון 

להיות מופת לרבים?

הצעיר  אברהם  של  מפורסמות  תמונות־דיוקן  שלוש  נמצאות  במקורותינו 
בגן  עוד  מאתנו  רבים  התוודעו  הראשונה  לתמונה  אלוקים.  את  המגלה 
הילדים. זהו הסיפור על אברם הילד, שהושאר לבד בין פסילי אביו תרח, 
אברהם  זהו  הגדול שבהם.  בידו של  את הפטיש  ושם  בפטיש  אותם  ניתץ 
האיקונוקלסט, שובר הפסלים: האיש שכבר בילדותו מרד בעולם הפגאני 

הפוליתיאיסטי, עולם של שדים ואלים־למחצה, כשפים ואמונות טפלות. 

הדיוקן השני מסתורי יותר. המדרש מדמה את אברהם לֶהלך הרואה ארמון, 
בירה בלשון המדרש, עולה בלהבות: 

משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר, 
"תאמר שהבירה זו בלא מנהיג?" הציץ עליו בעל הבירה, אמר 
לו, "אני הוא בעל הבירה". כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר 
"תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג?" הציץ עליו הקב"ה ואמר לו 

"אני הוא בעל העולם".

היקום.  של  האלגנטי  העיצוב  את  שבטבע,  הסדר  את  רואה  אברהם 
העולם דומה לארמון. ברור שמישהו בנה אותו בשביל מישהו. אבל 
לכבות  בא  איננו  מדוע הבעלים  ייתכן?  זה  איך  עולה באש.  הארמון 
אותה? איך הוא מפקיר ארמון כזה ומותיר אותו ריק ונטול שומרים? 
אך הנה קורא אליו בעל הארמון, כמו שאלוקים קרא לאברהם, ומבקש 
ממנו לעזור לכבות את האש. אלוקים צריך אותנו במלחמה נגד יצר 
הרע הטמון בלבנו. זהו אברהם לוחם הצדק, האיש הרואה כיצד יופיו 
של העולם נשחת בשל הסבל שבני אדם גורמים איש לרעהו – ואינו 

משלים עם העובדה הזו. 

עוד  הרמב"ם.  של  תיאורו  פי  על  אברהם  השלישי:  הדיוקן  ולבסוף, 
בהיותו רך בשנים, סמוך לאחר היגמלו, החל אברם הקטן להתבונן. 
הוא תהה על חילופי הימים והלילות: איך ייתכן שהמערכת השמיימית 
אותה?  שמפעיל  מי  ואין  העולם,  חיי  את  מופתי  בסדר  מנהלת  הזו 
את  קיבל  לא  הפעלתני  מוחו  עצמה?  את  מפעילה  שהיא  הייתכן 
אותו  קו המחשבה שיוביל  את  למצוא  והתייגע  כנתינתן,  המוסכמות 
השמש  את  המכוון  שהוא  אחד,  אל  שיש  למסקנה  הגיע  כך  לאמת. 
והירח והכוכבים במסילותיהם, ושבכל העולם כולו אין עוד אל מלבדו. 
זהו אברהם הפילוסוף, שהקדים את אריסטו בהשתמשֹו בטיעון מטפיזי 

כדי להוכיח את מציאות האל.

שלושה דיוקנאות של אברהם; שלוש גרסאות, אם תרצו, למשמעות של 
היות יהודי. הראשונה רואה את היהודים כמנתצי פסילים, המערערים 
בכל דור ודור על אלילי הזמן. הדבר נכון אפילו באשר ליהודים חילונים 
לחלוטין שהתנתקו מיהדותם: כאלה היו רבים מן ההוגים המודרניים 

המהפכניים ביותר, בראשם שפינוזה, מרקס ופרויד. 

השנייה רואה את הזהות היהודית כעניין של צדק ומשפט, כמחויבות 
הקנאית  הצדק  "אהבת  על  דיבר  איינשטיין  אלברט  צודקת.  לחברה 
לי  הגורמים  היהודית  המסורת  של  "המאפיינים  מן  כאחד  כמעט" 

להודות למזלי על כי אני שייך לה".

וְקֵליַאְרכּוס,  ַרְסטּוס  ֵתאֹוֿפְ היוונים  ההוגים  כי  לנו  מזכירה  השלישית 
תלמידיו של אריסטו, תיארו את היהודים כאומה של פילוסופים.

שלוש נקודות מבט אלו הן, אם כן, נכונות ומעמיקות. אך לכולן אין 

מקור ממשי בספר בראשית. מה אומרת התורה עצמה על אברהם? התשובה 
שמו.  כמשמעות  אב,  להיות  נבחר  פשוט  אברהם  מרגשת.  ואף  מפתיעה 
יו ְלַמַען  י ְיַדְעִתּ בפסוק היחיד בתורה המסביר מדוע אברהם נבחר נאמר: "ִכּ
ט,  ָפּ ֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשׁ ְמרּו ֶדּ יתֹו ַאֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶאת ֵבּ ה ֶאת ָבּ ר ְיַצֶוּ ֲאֶשׁ

ר ָעָליו". ֶבּ ר ִדּ ְלַמַען ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶשׁ

כל האירועים הגדולים בחייו של אברהם – ההמתנה לילד, הולדת ישמעאל, 
ָאב.  המתח בין שרה להגר, הולדת יצחק ועקדתו – כולם נוגעים לתפקידו ּכְ
אתגר הנעֶלה ביותר.  היהדות, יותר מכל אמונה אחרת, רואה את ההורות ּכָ
ביום הראשון של ראש השנה, יום הרת עולם, אנו קוראים בתורה ובהפטרה 
על שתי אימהות, שרה וחנה, ועל הולדת בניהן – וכאילו אומרים: חייו של 
כל אדם הם עולם; והָחֵפץ להבין את בריאתו של העולם יחשוב על הולדתו 

של ילד. 

הוקינג  סטיבן  של  דבריו  ידועים  אב.  פשוט  הוא  האמונה,  גיבור  אברהם, 
בשורות הסיום של ספרו 'קיצור תולדות הזמן' כי לו הייתה לנו תיאוריית 
שדה מאוחדת, תיאוריה מדעית "של הכול", היינו יודעים את תודעתו של 
אלוקים. אנו סבורים אחרת. כדי לדעת את תודעתו של אלוקים איננו זקוקים 
לפיזיקה תיאורטית. די לנו שנדע מהו להיות הורה. בהתוודענו לנס ההולדה 
האהבה־המביאה־חיים־ להבנת  אחרת,  דרך  מבכל  יותר  מתקרבים,  אנו 

חדשים־לעולם, שהיא דרכו של אלוקים בבריאה. 

החומר  את  מטעינה  היא  אותו.  ומקדשת  הטבעי  את  נוטלת  היהדות 
ברוחניות, ואת מה שנחשב בדרך כלל נורמלי היא רואה כנס. מה שדרווין 
ראה כדחף לִהְתַרּבות, מה שריצ'רד דוקינס כינה "הגן האנוכי", הוא לדידה 
של היהדות אמנות דתית נשגבת שכולה יופי ודרמטיות. אברהם האב, שרה 
האם – אלו הן הדמויות המלמדות אותנו עד היום על ההורות כמתת האל 

וכנעָלה שבמשימותינו.

פרשת לך לך

 מסע
לימודי
מרתק
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ע
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לימודי
תעודה

 עם הרבמסע לימודי מרתק
יצחק ערד

CBT יהודי

חדש!ביביליותרפיה חסידית

מאמנים זוגיים

מאמנים להורים

הכשרת מאמנים אישיים

לפרטים והרשמה:

077-3137800
www.tvunah.com

פריסה
ארצית
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שבמלחמות מ המופלאות  אחת  היתה  הימים,  ששת  לחמת 
ישראל. העולם כולו עמד משתאה מול מדינה קטנה, חלשה 
פי  גדולות  מדינות  שלוש  ימים  בשישה  המנצחת  וצעירה, 

כמה וכמה ממנה וכובשת מהן שטחים נרחבים.

המורל  בתולדותיה.  חדשה  לתקופה  יצאה  ישראל  מדינת 
הדהדה  בידנו!"  הבית  "הר  קריאת  בשמים.  היה  הלאומי 
במורדות הר ציון והתפשטה ברחבי הארץ והעולם. החזרה אל הכותל, אל 
קברי האבות שבחברון, אל קבר רחל - העניקה ֵממד רוחני כביר לעוצמת 
כי כוח שמימי מלווה את רצף הניצחונות, שקשה  הניצחון. רבים האמינו 

לתת להם הסבר הגיוני מלא.

	

אחד הפרקים הסוערים ביותר שהתנהלו מאחורי הקלעים, היה הוויכוח על 
שחרור ירושלים. הפרק הזה נחשף רק שנים אחרי המלחמה.

שכיהנו  השרים  בין  דעות  חילוקי  התגלעו  ללחימה  הראשון  ביום  כבר 
מיוחדת,  ממשלה  בישיבת  ירושלים.  בשאלת  הלאומי  הליכוד  בממשלת 
ביוני, במרתף הכנסת, מחשש להפגזות  ל-6  ה-5  בלילה שבין  שהתקיימה 
- דנו ראש הממשלה לוי אשכול והשרים בשאלת שחרור ירושלים, והדעות 

נחלקו לכאן ולכאן.

הסיבה  מן  ולּו  ירושלים,  את  לכבוש  אפוא  הורתה  לא  ישראל  ממשלת 
שמעטים סברו כי יש לכך סיכוי. בשטח, שר הביטחון דיין אסר על צה"ל 

לכבוש את העיר העתיקה, ורק הורה על כיתורה לצרכים טקטיים בלבד.

ואולם, רצף האירועים בשדה הקרב גלגל את צה"ל לכיבוש העיר העתיקה 
כמעט בלי לרצות בכך. הכיבוש התרחש בין היתר בזכות יוזמה מקומית של 
אלוף פיקוד המרכז, עוזי נרקיס, ומקצת המפקדים בשטח – על־אף התנגדות 

הדרג הבכיר.

	

העיר,  על  בקרב  נפלו  חיילים   182 יקר:  היה  ירושלים  של  שחרורה  מחיר 
כרבע מהנופלים במלחמה כולה.

באווירת הימים ההם, ההיסוסים סביב שחרור ירושלים שוכתבו במהירות. 
יעד  היה  ירושלים  שחרור  ולפיה  הצבאית  לגרסה  התמסרו  התקשורת  כלי 
שהוגדר בתחילת הקרב. הכול אימצו את הגרסה בלי פקפוק, בלי לדעת דבר 

וחצי דבר על הסיפור האמיתי.

בחדר קטן בברוקלין ישב באותם ימים הרבי מלובביץ'. הוא דווקא ידע בזמן 
אמת, סמוך להתרחשות האירועים, על המאבק סביב כיבוש ירושלים. מניין 

לנו שידע? מהעיתונאית דאז גאולה כהן.

לניו־יורק,  כהן  גאולה  המריאה  הימים  ששת  מלחמת  אחרי  חודשים  כמה 
הניצחון  לסיכום  ולראיינו  הרבי  את  לפגוש  כדי  'מעריב',  עיתון  בשליחות 

במלחמת ששת הימים. בסופו של דבר הריאיון לא פורסם.

כמעט ארבעים שנה לאחר מכן, כשפרסמה את ספרה האוטוביוגרפי, סגרה 
כהן מעגל, וחשפה לראשונה את הדברים המפתיעים שאמר לה הרבי. קריאת 
הדברים מאפשרת לחדור אל נבכי נפשה הנסערת באותה העת ולהבין מדוע 

בחרה שלא לחשוף את הדברים בזמן אמת.

לחברת  כהן בראיון  גאולה  סיפרה  הרבי,"  אצל  שביקרתי  השניה  "הפעם 
המדיה jem, "הייתה כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים, והייתה בערה 

גדולה, התרגשות גדולה, בארץ ובקרב יהודי הגולה.

"באתי אליו והוא אמר שני דברים מאוד קשים, כל־כך קשים - עד שכאשר 
באמת  נסעתי  אמנם  ב'מעריב'.  אותם  לפרסם  שלא  החלטתי  ממנו,  חזרתי 

במיוחד לפגוש אותו, אבל הדברים היו קשים מדי, ולא יכולתי לפרסמם".

"הדבר הראשון היה כל־כך קשה – שגם היום קשה לי לבטא אותו, והוא היה 
ביחס למה שיקרה לירושלים. הוא אמר לי כבר אז בצורה ברורה: 'הם יחזירו 

את ירושלים'".

של  ההזדהות  בשיא  אז  הייתה  ירושלים  אומר?  הוא  מה  לעצמי:  "אמרתי 
העם, וגרמה לאחדות של עם ישראל כולו. כולנו היינו בשמים, ואז ירושלים 

של מעלה הייתה בעיניי גם ירושלים של מטה, החיבור היה ממש אמיתי".

דברי  נאמרו  שבו  העמוק  הפנימי  השכנוע  את  לתאר  מוסיפה  כהן  גאולה 
הרבי, ואת התדהמה המוחלטת שבה קיבלה את הדברים:

"הוא אמר לי את זה בסערה שראיתי על פניו. אני מצדי חשבתי - 'וואו, מי 
אני שהוא אמר לי דבר נורא ואיום כזה'. ירושלים בשבילי הייתה - והיא עדיין 

היום – תעודת הזהות של העם שלנו".

הנימוק שהשמיע הרבי הסגיר את העובדה שכבר אז - בשעה שזה היה מידע 
יוזמה  בלי  ירושלים  לשחרור  נגרר  שצה"ל  ידע   - צבאי  סוד  ברמת  כמעט 

מוקדמת, ובלי לסמן זאת מראש כיעד ראשון במעלה:

את  יחזירו  'הם  למה  לי  הסביר  "הוא  כהן,  העיתונאית  מתארת  "ואז", 
ירושלים'. הוא הסביר זאת בכך ש'לא לחמתם עליה; ישראל לא לחמה כמו 
שלוחמים על הבית שלך', שלא לדבר עוד על ההתחלה - שלא רצו לשחרר 
אותה. הרי ביקשו מירדן שהיא לא תצטרף למלחמה עם מצרים, כי אחרת 
נכבוש את הגדה ונכבוש את ירושלים. כלומר, איימו והזהירו כדי שלא נגיע 
לכיבוש. וירדן בכל זאת השתתפה ואנחנו שחררנו – אבל לא שחררנו בלב 

שלם, כי מלכתחילה היינו מוכנים גם לא לשחרר".

גאולה כהן סיכמה:

"זה כל־כך שכנע אותי שיש בזה אמת – שממש עמדו לי דמעות בעיניים".

קרוב לוודאי שהריאיון עם גאולה כהן והשיחות עם עוד אישים ישראלים 
פנה גם אל הדרג הבכיר בממשלה ובמטכ"ל. הרבי ביקש להציב לפני הדרג 
המדיני והצבאי את השאלה הנוקבת: כיצד הם מתייחסים לירושלים, לאור 
ביקש  הרבי  מעייניהם.  בראש  מלכתחילה  עמד  לא  ששחרורה  העובדה 
להציב מראה בפני המדינאים, ולשלול את האופציה כי ביום מן הימים יהיה 
מי שיעלה את ירושלים על שולחן המשא ומתן. זאת בשעה שבאותן שנים 

אפילו מפלגות השמאל לא העזו לדבר על חלוקת ירושלים.

הסכנה  על  רמז  שרון  אריאל  דאז  לאלוף  מלובביץ'  הרבי  ששיגר  במכתב 
העתידית בחלוקת ירושלים. הנה קטע מהמכתב, שנכתב בספטמבר 1968, 

כשנה לאחר תום המלחמה:

"...זהו גם כן הטעם למה ששאלתי אותך בהיותך כאן, על הרקע והסיבה 
לאופן כיבוש ירושלים העתיקה בשנה שעברה. נפלו שם בקרב כמה וכמה 
מבחירי הצבא הישראלי, בלי פרופורציה לקרבנות בשאר החזיתות. דרך אגב 
– ואולי אין זה אגב – עדיין אתה חייב לי מענה על זה, כפי שדיברנו בהיותך 

כאן, שתחקור ותענה לי )...( והלוואי שאתבדה )...(

"שֵאלתי בזה לא היתה מתוך סקרנות חס ושלום בעניין כאוב כל־כך – אלא 
ללמד על סגנון החשיבה של אלה שנתנו את ההוראה האמורה. כמה מהם 
ממשיכים לקבוע גם עכשיו, ולצערנו, ואולי גם לבושתנו - לא חלה כל תזוזה 

בתפיסתם. שהרי גם אז היה ידוע מראש שזה יגרום ליותר קרבנות"...

המדינות  בין  שנחתם  האש  הפסקת  הסכם  את  מצרים  הפרה   1971 בשנת 
אחרי מלחמת ההתשה. ההתגרות עברה בלי תגובה, והרבי ביקר בתקיפות 
את הפסיביות הישראלית. הפעם כבר לא היסס להזכיר בפומבי את חוסר 
הזאת  ההססנות  כי  טען  הרבי  ירושלים.  מכיבוש  הראשונית  ההתלהבות 
ירושלים  עלתה בחיי חיילים: ריבוי האבדות בקרב חיילי צה"ל בקרב על 

 הסודות
של אחרי ששת הימים
פרקים מתוך ספר חדש ומרתק שעתיד לראות אור בקרוב. בלעדי ל'קרוב אליך'

הדיאלוג המפתיע בין הרבי מלובביץ למקבלי ההחלטות בישראל



נבע מהעדר התכנון המוקדם של כיבוש העיר.

וכך אמר:

"במקומות שבהם החליטה ישראל לתקוף - היה מספר ההרוגים מכוחותינו 
היה   - לכבוש  בירושלים, שאותה החליטו שלא  זה,  לעומת  ביותר.  מועט 

מספר הקרבנות גדול בהרבה ביחס למקומות אחרים".

	

מיד אחרי המלחמה, כאשר העם כולו עמד משתאה לנוכח פירות הניצחון, 
למשל,  כך,  סגורות.  דלתות  מאחורי  הרי־גורל  מדיניים  מהלכים  נעשו 
 – הימים  ששת  מלחמת  תום  אחרי  ימים  חמישה   – ביוני  ו-19   18 בימים 
נערכה ישיבת ממשלה בראשות לוי אשכול. בישיבה התקבלו החלטות על 
מעמד השטחים ששוחררו במלחמה. ההחלטות שהתקבלו כונו 'החלטות 

סודיות'. הנה כמה מהן:

"ישראל תציע חתימת חוזי שלום עם מצרים, עם ירדן ועם סוריה, על יסוד 
הגבולות הבין־לאומיים )קו שביתת הנשק 1948(".

האי  ישראל בשטחים שבחצי  תחזיק  חוזה שלום  נחתם  זמן שלא  "כל 
סיני וברמה הסורית; רצועת עזה תיכלל בשטח ישראל לפי הגבול הבין־

לאומי".

על  ולתת  נכונותה המעשית לשאת  ישראל מביעה אפוא את  "ממשלת 
החזרת מרבית השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים תמורת שלום 

מלא ובר קיימא עם שכנותיה הערביות".

הממשל  אל  אבן,  אבא  דאז,  החוץ  שר  על־ידי  הועברו  ההחלטות 
האמריקני. על־פי עדותו של אבן - הדוברים האמריקניים נדהמו לנוכח 

'נדיבותה' של ממשלת ישראל.

העם היושב בציון לא ידע דבר על כך. הממשלה החליטה, האמריקנים 
בנחלת  טיילו  שישראלים  בשעה  הּודר.  בישראל  העם  ורק   - עודכנו 
והעמידו את  ישבו קברניטי המדינה  - כבר  זה עתה  האבות ששוחררה 

חבלי הארץ האלה כקלף מיקוח.

ושוב, מי שבדרך מפתיעה לא מעט היה מעורה באותן ישיבות סודיות 
ובקי בפרוטוקולים ובסיכומי הפגישות בוושינגטון היה הרבי מלובביץ'. 
קשה לדעת בוודאות מי היו אותם חברי ממשלה, אלופי מטכ"ל או חברי 
השתמש  שהרבי  הוא  שידוע  מה  שוטף.  באורח  אותו  שעדכנו  קונגרס 
במידע לטובת המדינה, כפי שהוא ראה אותה, לעיתים בחשאי ולעיתים 
פומבית. כמה פעמים אף היה הרבי המקור לידיעות עיתונאיות בעניינים 

רגישים אלו.

אישיות  בפגישות  בעיקר  בכך  הרבי  עסק   1970-1967 השנים  בין 
רומז  הוא  פומביים  בנאומים  כאשר  בכירים,  אישים  עם  ובהתכתבויות 
לתהליכים האלה במעורפל, כאילו ביקש להעביר מסר מוצפן למי שצריך 
ההידרדרות  תחילת  עם  ובייחוד  הזמן,  חלוף  עם  אולם  ולהבין.  לדעת 
- החל  והבין־לאומי של ישראל במלחמת ההתשה  במצבה האסטרטגי 

הרבי לעסוק בכך אף בפומבי.

בנאומים מהעשור שלאחר מכן כבר מופיעים הדברים במפורש ובפירוט 
רב:

"דרך זו", ביקר הרבי בחריפות, "התחילה מיד אחרי הניצחון במלחמת 
ששת הימים - שלחו אז שליחים לעיר הבירה וושינגטון, להודיע שרוצים 

למסור את השטחים שכבשו, אך בלי מתן אוטונומיה )...(

"בפגישה השנייה כבר הראו את כוחם בכריעה והשתחוויה: הם לא שללו 
לגמרי את העמדה שגם מי ששוללים את קיומו של עם ישראל בכל מקום 
יחוו את דעתם על הנעשה בארץ ישראל. ובפגישה השלישית הם התקדמו 

עוד קצת, והתחילו לטעון שלא ייכון שלום אמיתי בלי אוטונומיה.

"באותה תקופה, מיד אחרי הניצחון הגדול, שהיה מתוך ניסים גלויים - לא 
עלתה על דעתו של אף אחד להעז ולדרוש את החזרת השטחים. לא ערפאת, 
- איש מהם לא חלם על אפשרות כזאת.  ולא סוריה  ירדן  לא מצרים, לא 
כולם היו המומים מהניצחון המופלא של בני ישראל, ולא העלו על דעתם 
שקיימת אפשרות שיוכלו לקבל בחזרה שטחים אלו, ובוודאי לא בדרך של 

מלחמה.

"ואף־על־פי־כן, מבלי שאיש יעלה על דעתו לתבוע זאת, באו והציעו בעצמם 
ושומרון,  יהודה  כל  סיני, את  כל  כל השטחים, את  שמוכנים להחזיר את 
ולהכריז שתהיה  לוותר  לירושלים מוכנים  בנוגע  - אלא שאפילו  עוד  ולא 
את  והגדילו לעשות, שבנוסחת ההצעה הקדימו  שייכת לשלושת העמים. 

המוסלמים ליהודים – מוסלמים יהודים ונוצרים".

הרבי סיכם בכאב:

לא   - משלחת  אותה  של  הדברים  תוכן  את  בוושינגטון  שמעו  "כאשר 
יכלו להאמין למשמע אוזניהם שאכן מתכוונים בכל הרצינות להחזיר את 
השטחים )...( אחרי שהצליחו לשכנע אותם שאכן זו כוונתם - הרי על־פי 
בקשתה של המשלחת העבירו הודעה והצעה זו לערבים, וכאן אירע הנס, 

שלמרות כל זה לא הסכימו הערבים לקחת את מה שרצו היהודים לתת".

אפשר לסכם זאת בביטוי חריף שהשמיע הרבי בפגישה עם אחד ממנהיגי 
יהדות דרום אפריקה בשנות ה-70, הרב נחמן ברנהרד:

"הם עצמם הכניסו את עצמם אל תוך הבוץ".

הרבה עמל השקיע הרבי בניסיון לשכנע את המדינאים להוציא את העגלה 
מן הבוץ הזה הרבה עמל השקיע הרבי בניסיון לשכנע את המדינאים להוציא 
את העגלה מן הבוץ הזה, אולם הללו כבר היו לכודים ברשת שטוו סביב 
עצמם. לא חלפו שנים רבות וראשי ממשלה ישראלים הניחו על השולחן 
הצעות רשמיות לחלוקת ירושלים: אהוד ברק בקמפ-דייויד )2000( ואהוד 

אולמרט במגעים עם אבו מאזן )2006(.

מי עדכן את הרבי? איך היה בקי כל-כך בסודות מדיניים כאלה?

מקומות אחרונים,
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בוא להניח תפילין!" אמרתי "צדיק, 
בלבביות לבחור שחום עור. 

כנראה מרוקאי או תימני... 

הבחור לא התנגד וניגש.

בטוח הוא תימני, החלטתי. 

והוא  ידו  סביב  רצועות  לכרוך  מתחיל  אני 
פותח את עיניו בתמהון...

- "מה זה?"

אני גם פותח עיניים, בתמהון לא פחות. "מה 
זה 'מה זה'? תפילין! לא ראית אף פעם?"

בכפר  גרתי  שנים  שלוש  לפני  עד  "לא.   -
דרוזי..."

אופס!

- "אחרי שאבא נפטר עברנו לראשון".

דרוזי בראשון?! "אמא גם דרוזית?" שאלתי 
בזהירות.

- "לא. אמא מבלרוס".

אהה, "ומי אצלה יהודי?"

- "אמא שלה, סבתא".

כמו  בדיוק  כמוני!  בדיוק  יהודי!  אתה  "אז 
הרב הראשי לישראל!" 

עלה  מחויך,  הבחור  התפילין  הנחת  אחרי 
נשארתי  ואני  חדשה  תובנה  עם  לאוטובוס 

מופתע ומהורהר.

	 	 	

בין פון חסידים אויכט!" )גם אני "איך 
שעקב  זקן  לי  אמר  מהחסידים( 

אחרי זמן מה. השיחה נמשכה ברוסית.

לבתים  אותי  ששלחו  ילד  בתור  זוכר  "אני 
בקרמנצ'וג להודיע לאנשים איפה יתקיים מנין 
מחתרתי. אבל הרדיפות הנוראות שהיו ואחר 

כך השואה..." נאנח האיש.

בלי  לו  הצעתי  תפילין!"  נניח  בוא  "אז 
להתמהמה.

איך  זוכר  עוד  אני  היה.  לא. מה שהיה  "זה   -
שסבא לימד אותי להניח. אבל בר מצווה לא 

עשו לי".

הניח  לא  שמעולם  )=אדם  קרקפתא  עדיין 
תפילין(? אולי. איך אני משכנע אותו?

- "אז סטלין והיטלר ניצחו".

???... -

נצר  והנה,  ישראל!  עם  את  לעקור  רצו  "הם 
מסכים  לא  הקודש  בארץ  חסידית  למשפחה 

להניח תפילין אפילו דקה!"

-"לא, לא. אל תגיד ככה. בוא נניח!"

היימח־ יודע, אבל כל  – לא  או לא  קרקפתא 
שמם לא ניצחו אותנו!

	 	 	

קפצתי במוצאי  תורה  שמחת 
בכפר  שניות  להקפות 

חב"ד, באתי לחצי שעה...

צנח  ריקודים  של  שעות  משלוש  יותר  אחרי 
פעמים  כמה  שהגיע  בחור  משומקום  שם 
לדוכן התפילין ובכל פעם הניח תפילין זריז כי 
הוא מיהר. ניגשתי אליו והוא סיפר לי שהוא 
כל  תורה  ספר  החזיק  לא  והוא  צבי  בניר  גר 
החג מכיוון שלא הרגיש טוב. הוא שמע שיש 
פה הקפות, הוא הגיע להחזיק ספר תורה רק 

לרגע, וללכת...

זו  נהנה,  לא  שבחייו  כמו  נהנה  הוא  לדעתי 
הייתה חוויה מעולם אחר.

	 	 	

זאב בן חורין מקרית אתא מתפעל הרב 
בקניון  התפילין  הנחת  עמדת  את 
עזריאלי בעיר. העמדה פעילה בכל ימי השבוע 

מהבוקר ועד לשקיעה.

שחולה  מבוגר  יהודי  יום  מדי  מגיע  לעמדה 
מהרה  לו  ישלח  ה'  הידועה,  במחלה  ל"ע 
מניח  הוא  צופית(,  בן  )יעקב  שלימה  רפואה 
תפילין במקום ומצהיר על עצמו שכל עוד הוא 

יכול להגיע לכאן הוא ימשיך להגיע.

"באחד הימים האחרונים שמתי לב שהוא לא 
הגיע", מספר לנו הרב זאב בן חורין. "בירור 
קטן העלה שהוא מאושפז בטיפול נמרץ בבית 
יצרתי קשר  יום  עוד באותו  הרפואה רמב"ם. 
במרכז  השליח  טורקוב,  שמוליק  הרב  עם 

הרפואי, שהבטיח לטפל בעניין.

"חלף זמן מה ואני מקבל מהרב טורקוב תמונה 
וקורן  תפילין  מניח  שלנו  היהודי  נראה  בה 
מיודענו  הופיע  ימים  כמה  לאחר  מאושר... 

בעמדה 'שלנו' והניח תפילין כרגיל.

"זוהי אחת ממטרות המיזם של דוכני התפילין 
הקבועים: לקבע בתודעה של האנשים שישנם 
מקומות אליהם יוכלו להגיע מתי שהם רוצים 
הזה  היהודי  תפילין.  להניח  קבוע  ובאופן 
התחיל להניח תפילין מדי יום בזכות העמדה, 
הידיעה  הייתה  לכך  שגרמו  הדברים  ואחד 
שיש לו כתובת ואנשים ששמחים לפגוש אותו 

ולעזור לו להניח תפילין". 

אש? יש לך
סיפורים מהשטח

תקשור,
תהיה קשור

המדור בחסות: info@qarov.org גם לכם יש סיפור? שלחו לנו

שניאור לידר, מטה 'מבצע תפילין', צעירי חב"ד



הדסה סאסי

יתרון האור
 

ערמות  הכביסה  למייבש  הכנסתי  תשרי,  חגי  שאחרי  הבוקר  היה  זה 
אינסופיות של בגדים שנותרו אחרי חול המועד ויצאתי לבצע רשימת 
סידורים ארוכה שדחיתי ל״אחרי החגים״. שעה אחר כך קיבלתי שיחה 
מאמא שלי. היא פתחה ואמרה שכולם בסדר ואין לי מה לדאוג, הכרזה 
שגרמה לגלגלי המוח שלי לעבוד מהר, מתוך הבנה שמשהו ודאי קרה. 
סיפרה  היא  לגייס  הצליחה  האהובה  שאמי  ביותר  הרגוע  בקול  ואז, 
שקצר חשמלי במייבש הכביסה גרם למחצית מהבית שלנו לעלות באש.

כשהגעתי אל הבית רוב גברי השכונה כבר היו שם, חמושים במגבים 
האש  כבאיות  שהותירו  העצומה  המים  כמות  על  להשתלט  בניסיון 
אחריהן. רק אחרי שכולם הלכו ונותרנו אנחנו, עיכלנו את גודל הנזק, 
את העובדה שניצלנו בנס אבל רבים מנכסינו הלכו לבלי שוב. ״לכו־
לכם״, הכריזו הקירות השחורים והמחנק - לכו מהבית ומשגרת החיים 

אל ארץ לא נודעת. 

את החודשים הבאים ביליתי בין ערמות פיח, עוברת על חפצים, מנקה, 
אבא  עם  ניהלתי  הזה  הזמן  כל  ומשך  ילדות,  זיכרונות  להציל  מנסה 
"ריבון  ושוב.  שוב  אותו  שאלתי  ״למה?״  נוקבות.  שיחות  שבשמיים 
כל חי, איך כילית את מטלטלנו באש שלוחת הזעם? האם אכזבנו או 
שעמד  העשן  ריח  כמו  ממש  אבל  למה?״  כך?  כדי  עד  אותך  ציערנו 

באוויר, גם השאלה שלי נותרה תלויה ועומדת.

 	 

בדרך  במדבר  להליכתו  השלישי  שביום  אבינו  אברהם  על  מסופר   
בתורה  באופק.  המוריה  הר  את  ורואה  עיניים  מרים  הוא  בנו,  לעקדת 
יפיפיה מדבר רבי נחמן מברסלב על המשמעות הזו של ״וישא אברהם 
את עיניו וירא את המקום מרחוק״: ״ששם עתידים זרעו לכל הגדולות 
והטובות ולהכיר את ה׳ יתברך, וראה המקום היטב היטב, כל התקווה 
טובה שיזכו זרעו שם, אבל ראה את המקום מרחוק מאוד, כי אף על פי 
כן, הלא עתה מוליך את יצחק לשחיטה״. דווקא ברגעי הקושי וחוסר 
ההבנה הגדולים ביותר, צריך האדם להסתכל רחוק, לחפש את הטובה, 

הוא אומר. 

וזה כל כך לא פשוט, לפעמים זה ממש דורש לצמצם את העיניים עד 
בנקודה  ניצב  אליך,  נגלה  הוא  הריסים  מבין  ואז  סגורות,  שהן כמעט 
הכי רחוקה של האופק -  הרגע שאחרי הקושי, העתיד, ההרחבה. מדי 
יוצאת למרפסת  הייתי  פיח,  מרוב  דומעות  היו  פעם, כשהעיניים שלי 
על  ומסתכלת  הצלול  האוויר  את  עמוק  נושמת  שלנו,  השחור  הבית 
הנקודה שהרגישה באותם ימים רחוקה כל כך - מעלה בדמיוני לא את 
רגע השיבה שלנו לבית, אלא את המשפחה שעומדת מבין קירות לבנים 
ומדליקה אש טובה, נרות חנוכה שמרצדים על הקירות הלבנים. שגרה 
מבורכת. וכשהייתי שבה וצוללת אל תוך האבק בבית עם התמונה הזו 
הנפש  השקטת  לפעמים  כי  חנוק.  פחות  הרגיש  האוויר  בי,  החקוקה 

נולדת מעצם הידיעה שהמצב באמת עתיד להתקן. 

ישועה היא לא רק להגיע לאור בקצה המנהרה, אלא להבחין בו, לראות 
את יתרון האור על החושך.

 	  

השבוע ציינתי חמש שנים לאש הגדולה. 

בעקבותיה  שהגיעה  לזו  אלא  הבית,  את  לנו  שהציתה  לזו  לא  דווקא 
והאירה בקרבי את ההבנה

לפניה.  שלי  החיים  מהלך  אלא  השריפה,  רגעי  הייתה  לא  שהחשכה 
ההתנהלות שלי מול הבורא, התפילה מתוך תחושה שהוא עובד אצלי, 
מחויב לכל דרישותיי. ההבנה שכל כך רגילה הייתי בו, עד שדרשתי 
על  התדפקה  המציאות  ופתאום  התמידית.  החוסר  ראיית  מתוך  אותו 
יתרונו של  נדע מה  איך  ונשכחות.  אבודות  טובות  לי  והזכירה  דלתנו 
האור, אם לא ידענו קודם מהו חושך? דווקא בדירה החלופית הקטנטנה 
שהשתכנו בה, זו שבה שבע נפשות עייפות חלקו ארבע מיטות וקבעו 
תורנות על ארבע כריות, היו הרבה רגעי צחוק, ובכל רגע כזה הרגשתי 
שאבא שולח לי אות, משיב לי לשאלה שלי - למה שרפה? כי החיים 
שלך סבבו במסלול של חשכה עמוקה. איך לא ידעתי להעריך אז את 
העובדה שמשפחתי שלמה ובריאה. שיש לי בית. שהבגדים שלגופי הם 
שלי. בזכות קצר חשמלי אחד, אבא לימד אותי מבלי מילים לשוב אל 
האוצרות שלי ולשמוח בהם, למצוא חוט עדין של חסד בין גרגירים של 
פיח ואפר. כל מיצר סופו להיפתח, וכל החשכה סופה שתהפוך לאורה 

גדולה.

 moransasi@gmail.com

רֹוָמְנִטיַקן ְדּתֹוהּו
רובי וינטרויב

במימד חבלי המסע, אתה נכנס למצב דינמי ונוקב עם האינסופי והחלל הפנוי.
זה כרוניקה בכלים שלובים של בדידות ורגישות.

בערפלי מבוך משחק החיים, במעמקי חיבוטי מצולות הנפש, אתה נאחז בסבך.
לעיתים נוסק אל השחקים, ולעיתים צולל לתהום.

והונאה  נגיעות אישיות, הכחשה  וחושף תרמית של  צופן מיתרי-הנפש מקלף 
עצמית.

תודעה זו מביאה לתסיסה רוחנית ועזות דקדושה.
זה איזור-הדמדומים מבעד למחיצת רומנטיקן דתוהו, שנפשו יודעת מאוד.

ספר קהלת מתעבר דרכך בשבריריות הקיום האנושי.
שאיבדנו  מה  גם  התודעה-שהננו  החיים,  רסיסי  ונסיבות  תהפוכות  ובתיאטרון 

בדרך.
במתח קו-התפר הזה, אתה פוסע לך בתוך הצינורות.

הרובד הנואש מרסק את האגו כדי שיפלו המחיצות, ומשובב נפשך בשוקולד 
מריר.

וכחית-יער פצועה, זועק בלהט לקודשא בריך הוא ברזא דאחד! 

צניעותה של שרה כתיקון לנח
אוריאל אופיר

ֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵיּט ָאֳהלֹה". רש"י פירש על כך "אהלה  ם ָהָהָרה ִמֶקּ ׁ ק ִמָשּ ְעֵתּ "ַוַיּ
כתיב בתחלה נטה את אהל אשתו ואח"כ את שלו". מעבר לכך שאברהם 
מעבר  שהוא  נוסף  מסר  כאן  שקיים  מורגש  אשתו,  שרה  את  מאוד  כיבד 
את  נטע  "בתחילה  רש"י  )והראיה שכתב  באוהל  רמוז  והוא  זה,  למעשה 

אהל אשתו" משמע שיש משמעות לאוהל דווקא(.

תֹוְך ָאֳהלֹה" ורש"י פירש שם "אהלה כתיב רמז  ל ְבּ ְתַגּ ר ַוִיּ ָכּ ְשׁ על נח נכתב "ַוִיּ
לי' שבטים שנקראו על שם שומרון שנקראת אהלה שגלו על עסקי היין", 
גילוי  לידי  המביאה  מופרזת  יין  כאן שתיית  מרמז  נח  של  האוהל  כלומר 

)"ויתגל" לשון גילוי( ערוותו בפני בניו.

ָך" ועונה  ֶתּ ִאְשׁ ָרה  ָשׂ ה  בפרשת "וירא" שואלים המלאכים את אברהם "ַאֵיּ
ע"א(  פז'  מציעא,  )בבא  חז"ל  מפרשים  כך  על  ָבֹאֶהל".  ה  "ִהֵנּ אברהם 
"להודיע ששרה אמנו צנועה היתה". האוהל )כמו הבית בימינו( מסמל את 
המקום האישי והפרטי של האדם שזהו בעצם עניינה של הצניעות. שרה 
נח מגלה את ערוותו דווקא  ואילו  מלמדת אותנו שיעור בהלכות צניעות 

במקום )האוהל( שהכי ראוי לצנעה. זהו התיקון של שרה למעשה נח. 

אברהם, אב האומה, מלמד אותנו שבתחילה ניטע בתוכנו את מידת הצניעות 
הפרטית, את הענווה הגדולה, ולאחר מכן ניגש לטפל בצרכי עצמנו )ואולי 
בעצם מעשה זה נטע אברהם דבר זה בנשמה יהודית לדורותיה בכל אחד 

ואחד מאיתנו(.

"ואציעה שאֹול - הנך!" )תהילים(

info@qarov.org :כתובת המייל שלנו



בכל  עוסקות  התורה  של  הראשונות  הפרשיות  שתי 
בה  השלישית,  ובפרשה  העולם.  של  הגדולות  הבעיות 
עוברים מתמונה שעוסקת  אנו  האבות,  סיפור  מתחיל 
 - ממוקד  ובאופן  באדם,  שעוסקת  לתמונה  בעולם 

תמונה שעוסקת באברהם.
לגבינו אברהם היה התחלה, ראש הקומה שלנו. כפי שאומר הרמב"ם: 
כל אדם ששייך לעם ישראל נקרא בן אברהם, בין אם באופן ביולוגי הוא 
בנו של אברהם ובין שהתגייר. אברהם הוא ראש האומה, ההתחלה של 
ההיסטוריה שלנו. משום כך, כל הסיפורים שיש עליו בתורה, אין בהם 
יותר  הרבה  בו  העיסוק  אבינו,  הוא  שאברהם  כיוון  היסטורי.  עניין  רק 
פי שכנגד  על  אף  בני המשפחה שלנו.  עיסוק בשאר  משמעותי מאשר 
לבן,  את  יש  יצחק  וכנגד  גם מאבותינו,  בתואל, שהוא  את  יש  אברהם 
שהם אמנם חלק בצד הביולוגי שלנו, ויכול להיות שקיבלנו מהם כל מיני 

דברים, אבל הם עדיין לא ההורים שלנו - לא בצד האומה שלנו. לכן, 
לא איכפת לנו אם היו אנשים כאלה כי הם אינם מרכיב באומה שלנו. 
האבות שלנו - הם אלו שיצרו את האומה ולכן נוגע לנו מי הם היו ומה 

עשו בחייהם.

ניסיונות  הם  אברהם  של  מהניסיונות  מסוים  חלק 
אינטלקטואליים, הרבה יותר מאשר ניסיונות שברגש. 
הניסיון האחרון שלו היה לקנות את מערת המכפלה. מהו הנסיון? לא 
הוא  ברוך  שהקדוש  בזה  הוא  הניסיון  כספי.  ואתגר  מצוקה  שיש  בזה 
מבטיח לו את כל הארץ, אומר לו שכל הארץ שייכת לו, אבל למעשה 
יכולה להתעורר המחשבה מה בעצם  הוא צריך לשלם עליה. ואם כך, 
קרה להבטחה? זה ניסיון פנימי, וזה העניין של "והאמין בה' ויחשבה לו 
צדקה". זהו צד חשוב בגדרי האמונה, והוא חלק מהבסיס של האמונה. 
כמאמין, מותר לאדם לשאול שאלות ולהקשות קושיות, 

אבל אסור לו 'לסרב פקודה'. 

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

 מקים סוכת
האדם הנופלת

האמונה המנוונת קיבלה זריקת מרץ מאדם שהחליט שהסיפור לא 
נגמר אלא רק מתחיל < הוא הצליח בגדול, אלפי שנים עברו ואמונתו 

היוקדת ממשיכה לדלג מעל השאלות < מתי נתחיל להיות 
אברהמים?



בקרוב, ביריד הספרים 
התוועדויות הרב עדין שטיינזלץ של י"ט כסלו: 

חדש! 

זו בעצם הנקודה בסיפורו של אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לו - לך לארץ 
ישראל. אברהם יכול היה לומר שהוא עושה עבודה חשובה יותר בחרן, אבל 
הוא מקבל על עצמו את הפקודה. כך גם כאשר ה' אומר לו לעקוד את בנו 
יחידו, וזאת לאחר הבטחת הקדוש ברוך הוא "כי ביצחק יקרא לך זרע"; יותר 
מכך – כל החיים שלו דיבר אברהם נגד הדבר המתועב הזה, ועכשיו אומרים 

לו לעשות את זה. ועם כל זאת הוא הולך בשקט ולא פותח את הפה. 

רבינו טען מול  מי היה אברהם אבינו? הוא היה איש של אמונה. כשמשה 
ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  "וארא  לו:  ענה  הוא  טענות,  הוא  ברוך  הקדוש 
את  תראה  לו:  אמר  הוא  ברוך  שהקדוש  הוא  בזה  ההסברים  אחד  יעקב"; 
ההבדל בינך לבין האבות. הם עשו מה שאמרו להם בלי לטעון טענות, ואתה 

רק בתחילת הדרך וכבר שואל שאלות...  

כל הניסיונות האלה מעוררים את האתגר בתחום האמונה 
– בשאלות איפה עומד הקדוש ברוך הוא לעומת ההבטחות 
שלו. ולכן, כאשר אברהם עובר את כל הניסיונות, התורה אומרת עליו שהוא 

האמין בה'. על זה אנחנו יהודים. יהיה אשר יהיה, לטוב ולרע.

פעם ישבו חסידים וסיפרו סיפורי מופתים, כל חסיד הגדיל 
לספר על מופת אחר שעשה הרבי שלו. אחד מהם, חסיד חב"ד, 
סיפר את המופת הבא: הוא שאל את הרבי בעניין עסקי, ואחרי שהוא פעל 
על פי הרבי הוא הפסיד את כל הכסף שלו. שאלו אותו: אז מה המופת? והוא 

ענה: המופת הוא העובדה שבכל זאת נשארתי חסיד... 

אברהם האמין בה' וחשב שהוא אחד, אבל הוא לא המציא 
את זה. התפקיד של אברהם היה אחר. למעשה, אמונה בה' 
הייתה מקדם קדמתא, אבל היא הלכה והתנוונה, עד שרוב 
מן  נחשבו  בזה  האמינו  אנשים שעדיין  גם  ממנה.  יצאו  כבר  העולם 
היה  אברהם  המודרני.  לעולם  שייכים  כאלה שאינם  משוגעים,  למין  הסתם 
בעולם שבו הדרך והאמונה שלו נחשבו לדבר שהלך ובטל מן העולם, הוא 

היה יוצא דופן אבל הוא לא המציא את זה. 

באופן הכי פשוט, אברהם אבינו לא המציא את אמונת היחוד. בשום מקום 
אין רמז לזה. אם כן - איך הוא הגיע לזה? הוא הגיע לזה מתוך עצמו. מהצד 
הזה, הפגישה של אברהם אבינו עם מלכי־צדק מלך שלם היא מאוד מרגשת. 
הייחוד, מגלה שגם בעיר הזאת  אברהם, שנראה המייצג היחיד של אמונת 

קיימים אנשים המאמינים בא־ל אחד, וחווים את האמונה הזאת.

בכל תחנה בדרכו אברהם קורא בשם ה'. הוא לא סתם מסתובב בעולם, בדרך 
מסעיו הוא מפרסם את שם ה' בעולם. בכל מקום שהוא מגיע הוא 
עולה על ארגז תפוזים – מרצה שם ומכריז הכרזות. הוא צריך 
לדאוג לצאן, לדאוג לזה ששרה רבה עם הגר, ולדברים אחרים, אבל עיקר 

עיסוקו ומטרתו הם פרסום שם ה' בעולם. זהו ייחודו של אברהם. 

מסתובבים  אינם  ה'  בעיני  חן  שמצא  נח  וגם  האלוקים  את  שהתהלך  חנוך 
בעולם ומודיעים את דבר ה'. נח, בניגוד לאברהם, אמר לעצמו "אני עושה 
את מה שאני צריך לעשות, את המשימה שהקדוש ברוך הוא נתן לי – לבנות 
לאנשים  הלך  לא  גם  נח  לכן  תיבה". 
ברחוב, ה' לא אמר לו. בנקודה זו אברהם 
מתחיל להיות נביא. בכל פעם שהוא מגיע 
ומתחיל  במה  בונה  הוא  כלשהו  למקום 
כמה  עד  עושה  הוא  ה',  עבודת  טקס של 
דרך.  זאת  שיגעון,  לא  זה  מגעת.  שידו 

בעצם, בכך שאברהם מגיע לכל מקום ומכריז הכרזות, הוא מודיע שהוא לא 
הסוף של הדברים, השריד האחרון לאמונה. אברהם בא ואומר - אני ממשיך 
את הסיפור ואם אני יכול, אשכנע אחרים להמשיך יחד אתי. אברהם הוא לא 

יוצר האמונה, הוא מחדש אותה.

מהדור  מהותי  באופן  שונה  היה  לא  המבול  שאחרי  הדור 
שלפני המבול. אברהם מנסה לשנות את התדמית של העולם כולו. הוא 
להשתנות.  הולך  העולם  מתחיל,  רק  אלא  נגמר  לא  שהסיפור  לכולם  אומר 
אברהם הוא לא יוצר האמונה אלא הוא הראשון שהולך להיות המפיץ של 
האמונה, הוא הראשון שאנו שומעים עליו שפועל כך, הוא מחליט שזה לא 

עסק פרטי. הוא מתחיל להקים את סוכת אדם הנופלת.

מדוע אנו חותמים "מגן אברהם" בתפילה? משום שאברהם הוא זה שמתחיל 
ממשיכים  אחריו  שבניו  לכך  לגרום  מצליח  באמת  והוא  השינוי,  את  ליצור 
שירדו  הנפשות  שבעים  ונמשך.  הולך  זה  היום  ועד  ומאז  ה',  בשם  לקרוא 
למצרים הם בעצם שכפול של אברהם גם אם לא באותה רמה או באותו סדר 

גודל. נוצר פה עולם חדש שאברהם הוא יוצרו. 

העולם.  בכל  נמצא  אברהם  של  שמו  כן.  רבה  במידה  הצליח?  הוא  האם 
ולמעשה, הוא השפיע על כל הדורות הבאים עד לימינו אנו. זה מה שאברהם 

עשה, ובאופן ישיר ועקיף, נוצר ממנו עולם חדש. 

אברהם הוא המתחיל את התהליך של חידוש האמונה. אך 
יש חשיבות גדולה לממשיך. הממשיך הוא היוצר את ההבדל 
המתחילים  פרטיים  עניינים  קיימים  חברה.  לבין  פרטי  אדם  בין 
ומסתיימים ללא המשך. עניינים כאלה לא בטלים מעיקרם, חשיבותם בעינה 
ההשפעה  יכולת  את  אלו  מעניינים  מוציאה  ההמשכיות  חוסר  אך  עומדת, 
שלא  בדבר  להחזיק  הכוח  את  הנותנת  היא  ההמשכיות  שלהם.  וההמשכה 
יוצא  תארו לעצמכם שמשה רבנו היה  וייעלם מן העולם.  ייפול 
מן העולם ולא היה ממשיך אף אחד, גם לא יהושע. מה היה 

קורה? סיפור בני ישראל היה מסתיים. 
כתוב שיהושע היה פני לבנה לעומת משה, במשה אכן היה יותר כוח, ויהושע 
את  סיים  יהושע  מאידך,  אבל  הירח.  מן  כפי שהשמש מקבל  מקבל ממשה 
סיפור יציאת מצרים ונתן את הבסיס להמשך; זה מאוד משמעותי. וכך, יצחק 
הוא הבן שהמשיך. זה דבר שמאוד משנה, האם מישהו משאיר אחריו מישהו 
כדי שהסיפור  לעצמה.  תופעה  היה  או שהוא  הלאה,  אחריו  אחר שממשיך 
יימשך, חייב שיהיה מי שימשיך. כך נוצרת שלשלת. צריכים טבעת ראשונה, 

והיא נקבעת באיזה מקום, אבל אם אין טבעת שניה, אין שלשלת.

כתוב בתנא דבי אליהו שאדם צריך לומר: "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי 
אברהם יצחק ויעקב". והשאלה היא: מה הכוונה של "יגיעו מעשי", איך אני 

יכול להשוות את עצמי לאבות?

צריך  לא  מעשיו,  את  ובודק  יום,  כל  ומתפלל  תורה  היום  כל  שלומד  אדם 
להשוות את עצמו ליושבי קרנות, לבריות שהוא רואה מסביב, אלא לאברהם 
יצחק ויעקב. איפה הם ואיפה אני? זהו קנה־המידה הנכון. נכון, אני לא יכול 

להיות כמו אברהם, אבל אני צריך להשתדל להיות כמוהו. 

לא יבואו אל האדם בטענות על זה שהוא לא הגיע בדיוק 
למעלת אברהם, אבל על זה שהוא לא ניסה הוא עתיד ליתן 

את הדין. 
בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע
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איך הופכים לתלמיד חכם?
אין מצווה בתורה להפוך לתלמיד חכם. יש גם 
סכנה בהגדרה הזו, מפני שתלמיד חכם זקוק 
לא רק למאמצים מודעים של האדם אלא גם 
למתנת שמיים. יש אנשים שמשקיעים את כל 
ימיהם בעמל תורה ולא זוכים להיקרא תלמידי 
חכמים, מפני שכישרונם לא מתאים לכך, אף 
ששכרם גדול. ואפשר שלעתים מעלתם, מצד 
עבודת ה' שלהם, גדולה אף מתלמידי חכמים 
לפי  כישרונותיהם  את  לפועל  הוציאו  שלא 

הכוחות שנתן להם ה' יתברך.

המטרה האמיתית היא להיות שקוע בלימוד 
התורה כפי כוחך ויכולתך, בהתמדה שנמשכת 
את  להבין  ה'  אותך  יזכה  ואם  החיים.  כל 
עומק עניינה של תורה ולשאת ולתת בדרכה 
תלמיד  להיות  גם  תזכה  ובישרות,  בכישרון 
שהמוטל  מפני   - הפסדת  לא  לא,  ואם  חכם. 
בתורה,  דבוקים  להיות  להשתדל  הוא  עלינו 

כל אחד לפי מידתו ולפי עניינו.

 האם כשאני חושב על ה'
זו מצווה?

האמירה "לחשוב על ה'" היא אמירה מורכבת. שהרי 
כלל",  ביה  תפיסא  מחשבה  "לית  אומרים  רבותינו 
המחשבה אינה תופסת בו דבר וחצי דבר, שהרי הוא 
יכולת  אין שום  וממילא  והגדרה,  למעלה מכל מידה 

לחשוב עליו. 

בכל זאת, נצטווינו בתורה במצווה לדעת את ה' – "דע 
את אלוקי אביך". מצווה זו היא מהחשובות והיקרות 
הגילוי  בדרכי  להתבונן  הוא  ועניינה  בתורה,  ביותר 
וההופעה של אורו על הנבראים ודרכי הנהגתו שבהם 
בכך  עוסקת  החסידות  ותורת  והבנה,  תפיסה  לנו  יש 

בהרחבה.

יתברך  אורו  בגילוי  ההתבוננות  את  שמעמיקים  ככל 
בעולם, לא רק כשמקיימים מצווה אלא את שורש כל 
המצוות הכלול במצווה הראשונה שבעשרת הדיברות 
אומרים  אנו  תפילה  כל  בסוף  אלוקיך".  ה'  "אנכי   –
"וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים 
הן מצווה  עוד". מחשבות אלה  אין  ובארץ,  בשמיים 

גדולה ושורש לכל המצוות כולן.

אם ה' לא רצה שנאכל מפרי 
עץ הדעת, אז למה הוא ברא אותו 

מלכתחילה?
המצווה שלא לאכול מפרי עץ הדעת נתנה לאדם 
לה  שזכה  ביותר  העליונה  המעלה  את  הראשון 
הבריאה  כל  החופשית.  הבחירה   - כלשהו  נברא 
לעתים  עלול  אמנם  האדם  בשבילה.  קיימת  כולה 
לקלקל בבחירתו ויש בזה הפסד גדול, אבל הוא גם 

עשוי לבחור בטוב ובזה יש רווח עצום.

"מידה טובה מרובה ממידת פורענות", ההפסד מן 
מהמצווה  הרווח  אבל  וחולף,  זמני  הוא  העבירה 
הוא נצחי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם 
גם  בנו  וברא  עזים,  יצרים  ועם  מרובים  ניסיונות 
את הבחירה החופשית והיכולת להתגבר על אותם 
כשותפים  לחיות  אותנו  זיכה  הוא  בכך  פיתויים. 
ולא רק כמקבלים מתנת חינם ממנו יתברך. המתנה 
ידי  על  האלוקי  בטּוב  לזכות  היא  ביותר  העמוקה 

חופש הבחירה.

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | עורך: אהרוני ברנשטיין | קרוב אליך בפייסבוק!
 info@qarov.org | 052-4061065 :לפרסום, תגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה

סמרטפון ר˜ עם ו‡ˆ‡פ!

052-2128128zolphone.co.il | רח‘ פינס 9 ירושלים


