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בשבוע הבא: החלק השני של פאנל הנשים 'עלץ ליבי'



מכל  בטיפוסים  מלאה  נחלאות  שכונת 
הסוגים, ספק תימהוניים, ספק מחפשי דרך.

בנגינה  התאמנתי  בילדותי  אחת  פעם 
בפסנתר על יצירה קשה ומסובכת,

ים לביתי, הביט  והנה נכנס אחד מאותם ִהיּפִ
בי ושתק.

כשסיימתי להתאמן אמר:
לנגן  בכדי  הכל  לעשות  מוכן  אני  "וואו... 

ככה!... חוץ מלהתאמן".
לקח לי זמן להבין כמה עומק יש במשפט 

הזה.
דברים  אפילו  הכל!  לעשות  מוכן  הוא 

שדורשים מאמץ גדול.
אבל לא את מה ש ב א מ ת צריך לעשות - 

להתאמן.
שלום'  ה'נתיבות  שלך?  התיקון  מה  תדע  איך 
כותב - איפה שהכי קשה לך, שם הניסיון שלך, 

שם השליחות שלך.
כמו משה רבנו בסנה. תמיד חשב שהוא כבד פה, 
והנה הוא צריך להתמודד מול ה"ֶפה הָרע" הלא 

הוא פרעה.
 

אספר לכם על עוד טיפוס. איש חסר בית. זנוח 
וקשה יום.

הכרתיו כשגרתי בדירת חדר על הגג.
הגיע פעם בחורף בבוקר אחרי לילה ללא שינה,

וכך  כך  בין  לישון.  מקום  צרוד  בקול  וביקש 

נעשה בן בית. נכנס־יוצא מבלי לשאול.
הוא  מה  הוא?  מי  לשאול  הבריות  של  דרכם 

עושה? מה שמו?
אמרתי להם: אני אף פעם לא שואל אותו. לכן 

הוא חוזר לכאן.
מסלקים  או  אותו  בוחנים  מקום  שבכל  מכיוון 

אותו, החסד שאפשר לעשות איתו הוא
פשוט - לא לשאול אותו מאין, ולאן, ומה שמו.

 
אנחנו בפרשת שמות בספר שמות, המון עניינים 

סביב שמות...
איש  וילך  המיילדות.  ישראל. שמות  בני  שמות 

מבית לוי וייקח את בת לוי - ללא שמות.
אחר כך בת פרעה קוראת שם למשה רבינו 
האנונימי. ואחר כך, בסנה, משה שואל את 

הקדוש ברוך הוא לשמו.
לפני שנים, ישבנו כמה חבר'ה בבית בגליל 
פרשת  על  מאיז'ביצא  יעקב'  'בית  וקראנו 
שמות, דברים עמוקים ונשגבים. האריז"ל, 
ֵשמות, נָשמות, אורות וכלים, גלות וגאולה.

גם אם לא הבנתי הכל, זה היה כמו שירה 
עתיקה בה הוא מסביר בלשון קסומה

שהשמות והכינויים הם רק לבושים לאור.
סופי  האין  האור  לעומת  הקביעּות  הם 

המאיר בנשמה.
לתת  הזמן  היה  מצרים  לגלות  בירידה 
במצרים,  ָשם,  רק  קיבול.  כֵלי  להכין  שמות. 
רבוא  שישים  נפש  משבעים  להיווצר  יכולים 

נשמות ישראל!
עתיד  שלתוכם  כלים  בניית  הכנה,  זה  והכל 
הקדוש ברוך הוא לצקת את האור הגדול של מתן 

תורה. של הגאולה.
 

ואמרו לי מה שמו
מה אומר אליהם? אהיה... שמי.

אהיה אשר אהיה...

רזאל רן  ה א

שית
אי איש

מה שמו?

הכרתיו כשגרתי בדירת חדר על הגג. הגיע פעם בחורף בבוקר אחרי 
לילה ללא שינה, וביקש בקול צרוד מקום לישון. בין כך וכך נעשה 

בן בית. נכנס־יוצא מבלי לשאול

אנחנו מזמינים אותך לעלות לשלב הבא שלך...

אייל בנימין קרוצ'י - מורה רוחני

עוצמה שקטה
הכנס

ידע עתיק שנאסף ממחוזות מרוחקים, שבטים 
אינדיאנים, נזירים מהרי ההימלאיה וחכמי המזרח. 
חכמת העמים במפגש עם ידע פנימי יהודי, מפגש 

עתיק-מחודש אשר יאיר בכם עוצמה שקטה.

הצטרפו גם אתם
055-925-74-37 מרכז תרבות ראסל, רמת גן

אומן וזמר אורח // אביב אמסלם

16.01.201820:00-22:30  כ"ט טבת

כרטיס ליחיד 75 ₪ // כרטיס לזוג 100 ₪
חפשו אותנו :

 אייל בנימין קרוצ'י
מדיטציה יהודית

כנס משנה תודעה!
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"בנוהג שבעולם אלף בני אדם נכנסין למקרא, יוצאים מהן מאה 
למשנה, יוצאין מהן עשרה לתלמוד, יוצא מהן אחד להוראה, 

ההוא דכתיב: 'אדם אחד מאלף מצאתי'" )קהלת רבה ז, מט(

ומה עושים 999?

שאלת 
?השבוע

הנואם המרכזי
הרב חגי סופר

 מנהל תיכון ישיבת צביה, מעלה אדומים

ערב היובל של הישיבה קרב ובא, 
מופק,  סרטון  נשלף,  הארכיון 
החגיגיות  שההזמנות  לפני  ורגע 
מי  להחליט  הצוות  על  נשלחות, 
יכבד אותנו בנוכחותו בתור נואם 
בוגר  האלוף  או  השר   - מרכזי 
דרכו  את  שהתחיל  חכם  תלמיד  או  הישיבה, 
אצלנו. החלטה זו, במי אנו מתגאים, מגלה לתלמידינו 

ולעצמנו מה חשוב לנו באמת.

כך  כי  ערכים,  וסולם  עדיפויות  סולם  יש  חברה  לכל 
סולם  בראש  התורה  את  נשים  לא  אם  חברה.  בנויה 
הערכים, יבוא ערך אחר ויתפוס את מקומו. התפתחות 
לחברה  גם  פולשת  המערבית  בחברה  ה'סלביות' 
ומה  חז"ל,  של  מאלף'  ה'אחד  את  ומחליפה  הדתית, 
מפורסם?!  להיות  מבטאת?  שהיא  הערכים   סולם 
לכל מוסד וישיבה חייבת להיות מטרה אליה שואפים. 
בסופו של דבר הגשמת החזון לא תתבצע על ידי כולם 
באותה רמה, אבל כל האנשים שחיים באותה ישיבה 
- שיש לה אידיאל להצמיח גדולי תורה, מנהיגי הדור 
– לא היו שם לשווא. כאשר אתה גדל במקום בו ברור 
גם  העדיפויות,  סדר  בראש  נמצאת  שהתורה  לכולם 
ירצה תמיד ללמוד  אותו תלמיד שלא הגיע להוראה, 
שזה  מוטבע  שלו   DNA-שב כיוון  בתורה  ולהתקדם 

הדבר החשוב בחיים.

בראש  לשים  עלינו  מה  כיוון  קריאת  הם  חז"ל  דברי 
סולם הערכים – התורה היא הערך המוביל שלנו.

כשבאתי להיפרד
הרב יוני לביא

מנהל מוקד חברים מקשיבים

הוא  בליבי  עמוק  שנחרתו  הזיכרונות  אחד 
זכיתי  בצעירותי  הישיבה.  מן  הפרידה  רגע 
ללמוד במשך עשר שנים בישיבת מרכז הרב, 
ועמדנו  הסתיים  בחיי  הזה  הפרק  וכאשר 
הרב  מן  לשלום  להיפרד  באתי  דירה  לעבור 
שלי. הוא הצביע על הדלת של בית המדרש 
ואמר לי משפט שמלווה אותי מאז ועד היום: 
"דלת של ישיבה שונה מדלת רגילה. בדרך כלל מדלת נכנסים 
ויוצאים... אבל מדלת של ישיבה רק נכנסים. לעולם לא יוצאים. 

אתה לא יוצא עכשיו 'מהישיבה' – אתה יוצא 'עם הישיבה'".

אינו  חז"ל  של  בקביעה  הגדול  שהחידוש  ייתכן  זאת  לאור 
יוצא  בלבד  שאחד  בכך  לא  דווקא ברישא.  אלא  שלה  בסיפא 
 בסוף מוכשר להוראה, אלא בכך שאלף, או במילים אחרות, 
'כ־ו־ל־ם' צריכים להיכנס לתוך בית המדרש. כי למקום הזה יש 
סגולה מיוחדת – מי שנכנס אליו באמת – לא נפרד ממנו לעולם.

המביך  למצב  ותנחומים  תירוצים  לחפש  שרצים  לפני 
הזה של אחד לאלף, ראוי להקשות על הנתונים עצמם. 
מעט  לא  נמצא  תלמידים  מאה  בת  ישיבה  בכל  הרי 
נדיר  כה  באמת  האם  בתלמודם,  מאוד  יפה  שמצליחים 

למצוא מי שמצליח בלימודו?!
המציאות  על  טכני  מידע  למסור  אינה  חז"ל  שכוונת  מסתבר 
הנגלית לעיניים. לשם כך קיימת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
שעושה את מלאכתה בנאמנות. חכמינו באים להציג הבחנות 
ייתכן שהמשפט  הדברים.  בשורש  הנוגעות  עמוקות  מהותיות 
את  ללמדנו  וכוונתו  'רבותא',  של  בדרך  ידם  על  נאמר  הנ"ל 
תחום  בכל  ההלכה.  ופסיקת  התורה  לימוד  של  העצום  הערך 
אחת  רק  שמתוכם  מכוניות  אלף  מייצר  שהיה  מפעל   – אחר 
לעומת  התורה,  לימוד  המקום.  על  נסגר  היה   - עובדת  היתה 
זאת, הוא כה יקר וחיוני לקיום העולם, ששווה לנו שייכנסו אלף 
ייצא מהם רק אחד גדול בתורה.   בני אדם למקרא אפילו אם 
הופכים  שלא  אלו  וגם  יותר,  הרבה  יוצאים  שבפועל  כמובן 
לגדולי תורה ממש - יוצאים אחרת לגמרי מאשר נכנסו, והחותם 

שהתורה מותירה בהם הוא בעל ערך שלא יסולא בפז.
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אני מרבה והוא ממעיט?
הרב עמיחי גורדין

ישיבת הר עציון

אלף אנשים נכנסים לקורס טייס, יוצאים מהם מאה 
טייסים, יוצאים מהם עשרה מפקדי טייסות, יוצא 

מהם מפקד חיל אוויר אחד.

להיות  היא  טייס  לקורס  הנכנס  מטרת  אם 
לו  שתצפה  להניח  סביר  האוויר,  חיל  מפקד 
היא  היחידה  מטרתו  אם  גם  גדולה.  אכזבה 
להיות מפקד טייסת כנראה שמצפה לו אכזבה, אבל אם אדם 
מתחיל קורס טייס מתוך מטרה ליהנות מהתהליך ולקבל ממנו )גם 

אם אפילו לא יצא ממנו טייס( המצב שונה לגמרי.

לימוד.  יום  כל  על  לשמוח  צריך  הוא  מדרש  לבית  נכנס  כשאדם 
המטרה היא לא להיות גדול הדור אלא להתקדם בתורה. אלף אנשים 
נכנסו למקרא - איזה יופי! איזו זכות! מה זה חשוב אם בסוף מישהו 
ה'  יוצא להוראה או לא? העיקר הלימוד וההתפתחות. תורת  מהם 

תמימה משיבת נפש.

עולם  את  שהעמידו  יבנה  חכמי  של  בפיהם  נפוץ  היה  אחד  פתגם 
וחברי  בריה  "אני  הבית:  חורבן  של  ואפלים  קשים  בימים  התורה 
בריה. אני מלאכתי בעיר )אחד מאלף שיוצא להוראה( והוא מלאכתו 
והוא משכים למלאכתו, כשם שהוא  בשדה, אני משכים למלאכתי 

אינו מתגדר במלאכתי כך אני איני מתגדר במלאכתו.

ושמא תאמר - אני מרבה והוא ממעיט?

לאביו  ליבו  שיכוון  ובלבד  הממעיט  ואחד  המרבה  אחד   - שנינו 
שבשמים".

כולם אהובים, כולם נפלאים, כולם מוציאים מעצמם דברים טובים. 
אחד מאלף, ותשע מאות תשעים ותשע מאלף - ובלבד שיכוונו ליבם 

לאביהם שבשמים.

למה לא זושא?!
 הרב דוד דודקביץ

ראש הישיבה ורב הישוב יצהר

מדוע  ישאלוני  לא  האמת  לעולם  "כשאגיע 
לא היית כמשה רבינו ע"ה, ישאלוני למה לא 
היית זושא!". אמירה זו, המיוחסת לרבי זושא 
מאניפולי, שוללת את ההנחה שכל אותם האלף 

היו אמורים להגיע לאותו ייעוד של הוראה.

כל  של  ודעותיהם  פרצופיהם  שאין  כשם 
הבריות שווים, כך אין ייעודם ותפקידם שווה. 
לתלמידי  רוכשים  ישראל  בית  שכל  העצומה  ההערכה  כל  ועם 
כתיקון  החורבן,  בדור  יבנה  חכמי  מסקנת  לדורותיהם,  חכמים 
לראייה המוטעית שקדמה ואולי אף גרמה לחורבן היא, כי לכל 

אחד יש את תפקידו וייעודו.

על כל השאר לעסוק במלאכתם בישרות, כהדרכת התורה ולשם 
שמיים וכן לקבוע עיתים לתורה כפי יכולתם, ובהגיעם לבית דין 
עיתים  קבעת  באמונה?  ונתת  "נשאת  אותם  ישאלו  מעלה  של 

לתורה?".

יכול ליישם את התורה הנוגעת לתחומי  יתירה מזאת, כל אחד 
העשייה שלו בעת מלאכתו, שהרי תורת חיים היא תורתנו. הבעל 
יותר  שם טוב אפילו אומר שמבחינה מסוימת גדולים העושים 
כי  ותורה,  עבודה  כן  גם  הוא  ומתן  משא  הלומדים:  "עסק  מן 
כמה דינים יש על זה, ואמר הרב הבעש"ט ע"ה נשמתו בגנזי 
מרומים, כי אם האדם הלומד את התורה לשם הבורא ברוך 
הוא, למשל אם לומד המשנה 'המחליף פרה בחמור', הוא 
הדבר  עושה  אם  שכן  כל  הוא,  ברוך  הבורא  לפני  מאוד  חשוב 
ודאי  התורה,  פי  על  בזה  עצמו  ומנהיג  בחמור,  פרה  ומחליף 
לא  הכל  בעולם  שיש  דבר  בכל  כי  מעולה,  עבודה  חשוב  יותר 
בראו אלא לכבודו, וכל דבר קטן וגדול אינו מתנהג כי אם על פי 
התורה, ... ומכל דבר יכול לעבוד את ה', ולהכיר נפלאות הבורא 

ברוך הוא" )בעל שם טוב על התורה לפרשת בהר(.

אינפלציית המונחים
הרב ליאור אנגלמן

ראש בית המדרש הקהילתי כפר סבא וישיבת 'בינות' רעננה

יוצא  מתוכם  אחד  ורק  למקרא  נכנסים  אלף 
האחרים?  כל  לגבי  אומר  זה  מה  להוראה. 
נכשלו  השאר  שכל  אומר  זה  תחרותי  בעולם 
כישלון חרוץ. הרי מקום ראשון יש רק אחד, 
הכניסה  "הפסידו". אבל בתפילת  וכל השאר 
שהקנאה  מתפללים  אנחנו  המדרש  לבית 
תישאר בחוץ. כאן אין מנצחים ואין מנוצחים,

וזה אומר דברים לגמרי אחרים:

פותח  הזה  המדרש  הוא.  ברוך  הקדוש  רצה  שכך  אומר  זה   .1
במילים: "בנוהג שבעולם אלף נכנסים למקרא..." אם זהו נוהג 
העולם, כך רצה מנהיגו של עולם. הוא לא רצה אלף מורי הוראה 
מתוך אלף. לא כל מי שלומד בבית המדרש אמור להפוך למורה 
הוראה, וזה בסדר גמור, כפי שהוא לא רצה את כולנו רמטכ"לים 
וראשי ממשלה. הוא רצה שכל אחד ימצא את האות שלו בתורה, 
בלי לעסוק כל העת בהשוואת גדלי האותיות שנפלו בחלקם של 

כל באי בית המדרש.   

2 . זה אומר שאולי חלה אינפלציה בשימוש במינוח "רב". לא כל 
לומד תורה הוא רב, בוודאי לא פוסק. צריך עמל מיוחד, כישרון 

מיוחד, מידות מיוחדות ומן הסתם סייעתא דשמייא גדולה.

3. זה אומר שהאחד הזה צמח להיות מורה הוראה בזכות 
כל האלף שאיתם ומהם למד. הם לא הכישלון ולא הטעות 
הסטטיסטית, הם החברותא שאפשרה לו לצמוח. הם לא 

ה"קוצים" שבשושנה, הם הם עלי הכותרת.
לבית  מחוץ  גם  חיים  ויש  חיים,  תורת  שתורתנו  אומר  זה   .4
המקרא,  מבעלי  חלק  המדרש.  מבית  שיינקו  ובלבד  המדרש 
המשנה והתלמוד שאינם בעלי הוראה ילמדו שנים ויביאו ברכה 
בבית המדרש, וחלק מהם ניחנו בכישרונות שמקומם יפה בעולם 
שירותים,  ואנשי  תקשורת  אנשי  צבא,  ואנשי  כלכלנים  הרחב. 
את  באמתחתם  ייקחו  כולם  וכולם  וזוטרים,  פקידים  מנהלים, 

אותה נשמה מבית המדרש שתאיר להם בכל מקום שהם.     
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האוניברסיטאיים,  בקמפוסים  בייחוד  במערב,  הביטוי  חופש  על  המתקפה 
הבטוח",  "המרחב  בשם  מוגבל  הביטוי  חופש  ויותר.  יותר  אותי  מדאיגה 
כלומר מרחב המגן על אדם מפני שמיעת דעות המצערות אותו, בשם הדרישה 
כל  נגד  כלומר  "מיקרו־אגרסיות",  נגד  המלחמה  ובשם  טריגר"  ל"אזהרות 
אמירה שמישהו עלול לחוות אותה כמעליבה גם אם לא הייתה בה שום כוונה 

כזו. 

הנוכחית  האקדמית  הלימודים  שנת  שבתחילת  כך,  כל  לכת  הרחיקו  הדברים 
אסר קולג' אוקספורד על השתתפות של נציג "האיגוד הנוצרי" ביריד בתחומו 
יש  לנצרות  כי  בהם  פוגע  שהדבר  טענו  הללו  סטודנטים.  דרישת  בעקבות 
"היסטוריה של הומופוביה וקולוניאליזם". המקרים של ביטולי הזמנת מרצים 
בארצות  בקולג'ים  מספרם  מאוד:  התרבו  במחלוקת"  "שנויות  דעות  בעלי 

הברית עלה מ-6 בשנת 2000 ל-44 בשנת 2016. 

למגמה הזו יש מניעים נאצלים: להגן על רגשותיהם של אנשים פגיעים. זהו 
שיקול אתי לגיטימי. ההלכה מתייחסת ללשון הרע בחומרה מופלגת ומטילה 
סייגים רבים על הדיבור על הזולת. חז"ל אמרו ש"המלבין פני חברו ברבים", 
כלומר משפיל אותו, "כאילו שופך דמים". הם אף דרשו מעצמם לדבר בלשון 
דברים  שפתיהם  דל  על  להעלות  לא  כדי  נהור  סגי  בלשון  והשתמשו  נקייה 

הנשמעים מכוערים או פוגעים.

אבל מרחב בטוח באמת איננו מקום שבו משתיקים דעות נוגדות. להפך: זה 
כך  ביודעו שאם  דעתו,  לדעות הסותרות את  מקום שבו אדם מקשיב בכבוד 
והוא  זהו החופש האקדמי,  ולאוזן קשבת.  יזכו לכבוד  גם דבריו שלו  יעשה, 
נחוץ לחברה חופשית כאוויר לנשימה. כדברי ג'ורג' אורוול, "אם יש לחירות 
משמעות, משמעות זו היא הזכות לומר לאנשים מה שאין הם רוצים לשמוע". 

החמורה  הפגיעה  כי  כתב  החירות',  'על  בעל  הפילוסוף  מיל,  סטיוארט  ג'ון 
ולא  רעים  כאנשים  "להציג את האוחזים בדעה המנוגדת  היא  ביותר בחופש 
החופש  מגיניו של  להיות  האמורים  במוסדות  כיום  קורה  זה  דבר  מוסריים". 
האקדמי. אנו קרובים קרבה מסוכנת למה שג'וליאן בנדה תיאר ב-1927 כשטבע 
את המונח "בגידת האינטלקטואלים": הידרדרות החיים האקדמיים לכדי זירה 

של "מתן תשתית אינטלקטואלית לשנאות פוליטיות".

מפליא לראות כי ביהדות, עוד מראשיתה, הוויכוח ושמיעת הדעות המנוגדות 
עומדים בלב החיים הדתיים. בפרשתנו ניתן לכך ביטוי עז: משה מתווכח עם 
אלוקים. זוהי אחת התכונות המדהימות ביותר של האיש משה. הוא מתווכח 
עם אלוקים כבר בפגישתם הראשונה, בסנה. ארבע פעמים הוא הודף בטענות 
שונות את קריאתו של ה' אליו להוציא את בני ישראל לחופשי, עד שה' כועס 
עליו. נועזים אף יותר הם הדברים שמשה מטיח כלפי ה' בסוף הפרשה: "ֲאדֹ־ָני, 
ֶמָך  ְשׁ ר ִבּ ְרֹעה ְלַדֵבּ אִתי ֶאל ַפּ ִני? ּוֵמָאז ָבּ ַלְחָתּ ה ֶזּה ְשׁ ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶזּה? ָלָמּ

ָך".  ְלָתּ ֶאת ַעֶמּ ל לֹא ִהַצּ ֵהַרע ָלָעם ַהֶזּה – ְוַהֵצּ

זו צורת התבטאות חריגה של אדם המדבר אל אלוקים. אבל משה אינו הראשון 
בתורה העושה כן. הראשון היה אברהם, שלמשמע כוונתו של אלוקים להשחית 
ט?". דומה לכך השאלה  ּפָ ה ִמׁשְ ל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעׂשֶ את ערי הכיכר קרא, "ֲהׁשֵֹפט ּכָ
ִעים  ְרׁשָ ֶרְך  ּדֶ "ַמּדּוַע  ירמיהו,  הנביא  ה'  בפני  שהציב  היומין  ועתיקת  הקשה 
יט  ַתִבּ ה  "ָלָמּ הנביא חבקוק,  רוח התריס  ָבֶגד?". באותו  ּבְֹגֵדי  ל  ּכָ לּו  ׁשָ ָצֵלָחה, 
ּנּו?". בספר איוב, ה' מצדד באיוב שערער  יק ִמֶמּ ע ַצִדּ ע ָרָשׁ ַבַלּ ֲחִריׁש ְבּ ּבֹוְגִדים, ַתּ
י  ַעְבּדִ ם ֵאַלי ְנכֹוָנה ּכְ ְרּתֶ י לֹא ִדּבַ על הצדק האלוקי וגוער ברעיו שהגנו עליו: "ּכִ
הביטוי.  של  העכשווי  במובן  בטוח"  "מרחב  אינם  השמיים  בקיצור,  ִאּיֹוב". 
מן  התורה,  מן  עולה  כך   – איתו  המתווכחים  אלה  את  אוהב  אלוקים  להפך: 

הנביאים ומן הכתובים. 

באורח מפתיע לא פחות, חז"ל המשיכו את המסורת הזו ונתנו לה שם: מחלוקת 
להבדיל  האמת,  בירור  שמטרתה  מחלוקת  מגדירים  הם  ככזו  שמיים.  לשם 
ממחלוקת לשם ניצחון. כך הייתה היהדות לציוויליזציה שכל כתביה הקאנוניים 
חז"ל  מדרשי  כזו.  שהיא  בעולם  היחידה  אולי   – מחלוקות  של  אוספים  הם 
וכל פסוק פתוח לפירושים  פנים"  כי לתורה "שבעים  מושתתים על העיקרון 
רבים. המשנה גדושה במשפטים בתבנית "רבי א' אומר ב', רבי ג' אומר ד'". 
הגמרא אומרת כי הקדוש ברוך הוא עצמו אומר על דעותיהם החלוקות של בית 

הלל ובית שמאי "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".

במהדורות המקראות הגדולות, הטקסט המקראי מוקף בפירושים רבים ואפילו 
מוקף  הגמרא  של  הטקסט  הבבלי,  התלמוד  במהדורות  פירושים.  בפירושי 
נקט  ושל בעלי התוספות. הרמב"ם  בפירושיהם הסותרים לא־פעם של רש"י 
את  רק  הציג  תורה',  'משנה  הגדול  בחיבורו  כאשר,  תקדים  חסר  כמעט  צעד 
המסקנה ההלכתית שלו, בלי המחלוקות שקדמו לה. ההמשך אירוני אך צפוי: 
'משנה תורה' עצמו נדפס כיום כשהוא מוקף בשלל פירושים החולקים זה על 

זה וגם על הרמב"ם עצמו. היהדות מוצאת קדושה בוויכוח. 

מדוע? ראשית, מפני שרק אלוקים יכול לראות את האמת בשלמותה. אנו בני 
התמותה יכולים לראות בכל רגע נתון רק שברירים מן האמת, ועל כן אנו נידונים 
לריבוי נקודות מבט. אנו רואים את המציאות באופן אחד עכשיו, באופן אחר 
ברגע אחר. התורה מספקת לנו המחשה דרמטית לכך בשני פרקיה הראשונים. 
שניהם מספרים על בריאת העולם, ושניהם אמיתיים, אבל הם אמורים משתי 
נקודות תצפית. הקולות השונים של הכוהן לעומת הנביא, בית הלל לעומת בית 
שמאי, הפילוסוף לעומת המיסטיקן, ההיסטוריון לעומת המשורר – כל אחד 
מהם יש בו איזה היבט מהותי של החיים הרוחניים. גם בתוך סוגה אחת יש 
קולות רבים: "אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד", אמרו חז"ל. התורה היא 

שיחה, היא יצירה לקולות רבים. 

במשפט  המכונה  העיקרון  עומד  והמשפט  הצדק  שביסוד  מפני  שנית, 
הרומי audi alteram partem, "שמע את הצד השני". לכן רוצה אלוקים 
שיעמדו  איתו;  שיתווכחו  ואיובים  ירמיהואים  משה'אים,  באברהמים, 
לפניו כסנגורים ויבקשו רחמים על מישהו, או יקראו לו, כמו משה בסוף 
נדרש  וכדי שייראה,  ייעשה,  פרשתנו, לחוש לעזרת עמו. כדי שהצדק 

לשמוע הן את התביעה הן את ההגנה.

החופש לחלוק חיוני לכל חברה המבקשת את האמת והצדק. הנצי"ב 
כי חטאם של בוני מגדל בבל היה  'העמק דבר'  כתב בפירושו לתורה 
שהטילו איסור על המחלוקת. לא "מרחבים בטוחים" דרושים לנו אם 
כן, אלא תרבות דיון שבה כורים אוזן גם לדעות שלא נעים לשמוע. אחד 
זה המסביר מדוע ההלכה נקבעה בדרך  מן היפים במאמרי חז"ל הוא 
כלל על פי בית הלל: "מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי 

בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן".

שהאנשים  ובעצמו,  בכבודו  הוא  ברוך  מהקדוש  זאת?  למדו  מהיכן 
שבחר בהם להיות נביאיו הם אלה שהיו נכונים לקיים  מחלוקת לשם 
שמיים  אפילו עם השמיים עצמם – למען הצדק והאמת. כל אחד מאתנו 
הלומד להקשיב לדעות שונות משלו, ולהבין שהדבר אינו מצמצם אותו 
אלא מגדיל אותו, מגלה רעיון משנה־חיים: הרעיון של מחלוקת לשם 

שמיים. 

זקס ן  נת ו י רב  ה

פרשת שמות | ה' אוהב את המתווכחים

מה
אהבתי מה

לחונכות רגשית חברתית יהודית

דרושים
חונכים לעבודה עם ילדים בסיכון, בערים; חיפה, בת-ים, לוד, באר 

שבע, נתניה, חולון, ירושלים, תל אביב, אשקלון, גוש-עציון, נצרת 
עילית, אשדוד, קריית אונו, פתח תקוה, מעלות, גדרה, חדרה

• עבודה מאתגרת • יכולת נתינה וקבלת האחר • רצינות ומחויבות
• העבודה )לרוב( בשעות אחה"צ

קו"ח ניתן למלאות כאן בדף,
או לשלוח למייל:

reuven@yadl.co.il
פניות מתאימות תענינה

ארגון יד לאחים - המחלקה להצלה מטמיעה

- תנאים טובים  -
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יורם ויואל
ייזום ובנייה בע"מ

בס"ד

052 -  2515098 אל:  ו י
052 -  2515107

קבלן רשום מספר 22561

ורם:  י

יורם ויואל
ייזום ובנייה בע"מ

בס"ד

052 -  2515098 אל:  ו י
052 -  2515107

קבלן רשום מספר 22561

ורם:  י

ההזדמנות האמיתית

לרגל שנת ה-50 לשחרור יהודה ושומרון, תנועת ההתיישבות 'אמנה' מציבה את היעד הבא: מיליון מתיישבים ביו״ש! הצטרפו אלינו!

 88 יחידות דיור בברוכין במחיר חד פעמי!
היישוב ברוכין מתרחב וגדל ואתם מקבלים את ההזדמנות של השנה. מפרט 
עשיר בסטנדרט בנייה גבוה וחדשני, בעשרה דגמי דירות שונים, והנוף ¯ עלינו!

bruchinhome@gmail.com :חפשו בגוגל: ברוכין עכשיו, שלחו דוא״ל

88 יחידות דיור ביישוב שתמיד חלמתם עליו!

מיישבים

ביהודה 
ושומרון

19 יחידות כבר נחטפו!
השיווק החל! 

www.amana.co.il ,1-800-260-240 בתי אמנה - ברוכין  , מרכז מידע אמנה
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ני רוצה מישהו שיאהב אותי כמו שאני, א
למה אני צריכה להשתנות? 

היא  מה,  אימון?  לי  מציעה  היא  מה 
חושבת שמשהו לא בסדר אצלי?

מיציתי, כבר אין לי כח לכלום. עשיתי הכל, אז 
למה זה לא מגיע?

נשמע לך מוכר? את לא היחידה. אלו שאלות 
שנשאלות כל הזמן. לרוב, הן נשאלות בשקט, 
בינך לבינך. למה למען ה' זה לא קורה? למה 

אני לא מתחתנת?

הכל  ומצליחה,  מוצלחת  בתלם,  הולכת  את 
הרי  המסלול  נתקע.  זה  פתאום  בסדר.  הולך 

אמור להמשיך - חתונה, בית - וזה לא קורה.

את מחכה, מצפה, נפגשת, יוצאת לדייטים אין 
לחכות,  ממשיכה  בידייך.  חרס  ומעלה  ספור 
ואפילו  צדיקים  לקברי  נוסעת  להתפלל, 
מזכירה  לאתרים...  לשדכנים...  באומץ  פונה 

לא  כלום  ו...  אותך  שיזכרו  נשואות  לחברות 
קורה.

מעיין, אורית, רונית ומיכל, היו בדיוק במצב 
הן  והיכרויות,  רווקות  של  שנים  לאחר  הזה. 
לחתונה  דרך  שסולל  מסלול  למצוא  הצליחו 
ומביאה  שעובדת  חדשה,  דרך  מאושרת. 
על  סיפור  הוא  שלהן  הסיפור  חדש.  למקום 

ביטחון, אמונה והשתדלות בדרך לחתונה.

ומיכל.  רונית  אורית,  מעיין,   - רווקות  ארבע  של  האישי  סיפורן  זהו 
וייעוץ.  טיפול  למיסטיקה,  עד  אלטרנטיבית  מרפואה  הכל,  ניסו  הן 
מהבטחות  עייפות  סקפטיות,  בדידות,  ורגעי  אכזבות  למודות 
 ומיואשות - הן שמעו על דבר שנקרא אימון לחתונה והחליטו לנסות.

התוצאה הפתיעה גם אותן.

 מתאמנות
 מספרות

על עצמן

הדרך לחופה רצופה כוונות טובות

רעות דיין גז

		קרוב	אליך   8



לראות טוב
"מי בכלל ירצה להתחתן איתי?" 

היו  עם מישהו. מאז  רציני  היה למעיין קשר  בגיל שמונה עשרה  כבר 
עוד כמה כאלה, רציניים יותר ורציניים פחות. בגיל עשרים ושבע היא 

התחתנה, לאחר תהליך של אימון לחתונה.

"פניתי לאימון בשלב הסופי, כשהתייאשתי. היה לי אז קשר רציני ולא 
ידעתי להחליט, כן חתונה, לא חתונה? זה מספיק לי כדי להתחיל חיים 
עם מישהו? הקשר נגמר וזה טלטל אותי. היו לי מחשבות לא טובות על 
עצמי, שאני לא ראויה. הדימוי העצמי שלי קצת התרסק, הייתי בתחושה 

שמי בכלל ירצה להתחתן איתי".

עסקו  לא  כלל  הראשונות  האימון  שפגישות  לגלות  הופתעה  מעיין 
בדייטים. מבחינתה זו הייתה עצירה לדייט עם עצמה. 

עם  אותי  הפגיש  "האימון 
לי  היה  שבי.  הטובות  הנקודות 
הארון  בתוך  שהדבקתי  כרטיס 
איכויות  כתובות  היו  ובו  שלי 
שלקח  אמיתיות  נקודות  שלי. 
לי זמן לזהות ולראות. כל בוקר 
הייתי קוראת את הרשימה הזו. 
אבל  בנאלי,  אולי  נשמע  זה 
מפתיע כמה היה לי קשה למצוא 

את הנקודות האלו בתוכי, להרגיש איתן בנוח ולהאמין בהן. לאט לאט, 
מתוך האמונה הזו, נולדה בתוכי שמחה. הבנתי שאני לא סתם נמצאת 
בעולם הזה, שיש לי שליחות, שהקדוש ברוך הוא מאמין בי ונתן לי את 
האיכויות האלו. הגעתי למצב של שמחה ללא תנאי וליכולת לאהוב את 
עצמי ברמה שלא הייתה בשנים האלו. נקודת חיבור כזו שהביאה איתה 

הרבה שמחה והרבה אמונה וביטחון בה'". 

אנחנו שותקות. מעיין מתרגשת, חנוקה. 

"הנקודה הכי חזקה בשבילי הייתה שה' אוהב אותי, ה' שמח בי ואני 
שמחה בעצם המציאות שלי בעולם. ממש ככה. זה גרם לי להכין כלי 
טוב לקבל את השפע המתוק הזה של חתונה, להיות ראויה. זה עשה 

אצלי שינוי תודעתי חזק פנימה".

איפה ראית את השינוי?

"ראיתי את זה בדרך שבה אני מגיעה לפגישות. פתאום הפסקתי לקבל 
כל הצעה. התחלתי לחשוב פעמיים, היה לי אומץ לעשות סלקציות. לא 
לפחד מזה שאני מחפשת את הדבר שמתאים לי. היה חודש שאמרתי 
שאני בכלל לא נפגשת - דבר שלפני כן לא היה אפשרי מבחינתי. משהו 
בשינוי ההערכה העצמית שלי נתן לזה גיבוי. הרגשתי הרבה יותר מוגנת 
בכל  ולא  צעידה  לא סתם  הליכה אל...  הייתה  זו  בתוך עצמי. פתאום 
מחיר. תחושה שאני יודעת מה אני רוצה. זה מצחיק, כי אחרי עבודה 
עצמית גיליתי שאני יכולה להתגמש בלי לוותר על הרצונות והצרכים 

שלי, וכשפגשתי את בעלי רציתי אותו בכל מחיר".

לרצות טוב
"פתאום הבנתי שכשאני מתחתנת לא 

נגמרים לי החיים"
כשאורית הגיעה לפגישה הראשונה באימון, המאמנת אמרה לה שכאן 

מתחיל המסע, ונקודת הסיום שלו היא חתונה.

"הייתי בת עשרים ותשע. בלב שלי לא באמת חשבתי שהאימון יסתיים 
בחתונה. אמרתי לעצמי: וואלה, מגניב שהיא אומרת את זה, אבל על 

סמך מה?"

מה עשתה לך ההבטחה הזו?

רוצה  שאני  בנפש  מקום  לי  נפתח  הייתי,  שבו  שבשלב  חושבת  "אני 
גדולה  מאוד  מאוד  בדידות  של  הרגשה  לי  הייתה  להתחתן.  באמת 

ותחושה שאעשה כל מה שזה ידרוש ממני. 

לי חשוב מאוד לדעת שאני לא מוותרת על העקרונות  זאת, היה  "עם 
ולא  שלי  והמחשבות  הערכים  עם  שמשתלב  תהליך  יהיה  שזה  שלי, 
משהו שהוא לא אני. כל החיים הייתה לי מחשבה כזו בראש, שרק אם 
סיכוי  אין  אני,  אשאר  ואם  נורמלי.  מישהו  עם  אתחתן  אני,  אהיה  לא 
שאתחתן עם מישהו נורמלי, הוא יהיה מישהו מוזר. הבהירות – שיש 
נאמנה  נשארת  ועדיין  לחתונה  יוצאת  אני  ושמהאימון  לחתונה  דרך 

לעצמי, חיזקה אותי". 

תהליך האימון באמת הסתיים בחתונה. מה קרה שם בדרך?

"במהלך האימון גיליתי שמה שחשבתי שטוב ונכון לי, הוא לא בהכרח 
מה שבאמת טוב ונכון לי. הגעתי להכרה הזו בשלבים. מצד אחד הייתה 
בי תחושה שתמיד ידעתי מה אני מחפשת ושכשפגשתי את בעלי, הייתה 

לי איזו ידיעה בלב שהנה, זה מה שחיפשתי כל השנים. ועם זאת, ברור 
שאני  מרגישה  הייתי  איתו.  יוצאת  הייתי  לא  אפילו  האימון  שלפני  לי 

מוותרת על דברים מסוימים שרציתי.

לא  אני  כזה  לאופי  אתחתן,  לא  אני  כזה  סוג  ש'עם  משפטים  לי  "היו 
מתחברת'. הייתה לי איזו תפיסה שאני צריכה להתחתן רק עם בחורים 
פתאום  באימון  עצמי.  את  לממש  אוכל  אני  איתם  רק  כי  מסוים  מסוג 
לשקר  לא  למדתי  החיים.  לי  נגמרים  לא  מתחתנת  שכשאני  הבנתי, 
לעצמי, לא לברוח לכותרות או להתעסק במה שמקובל, אלא במה שאני 
רוצה ומה זה בדיוק אומר בשבילי. לפרק את הדברים, להבחין בין מה 

שנדמה לי שחשוב לבין מה שחשוב לי באמת".

לחלום טוב
"פתאום נהיו לי רגליים קרות - להתחיל 

לדמיין את הטוב שלי? ! "
לכתוב  כשהתבקשתי  הייתה  באימון  פשוטה  לא  לי  שהייתה  "נקודה 
חזון. זה היה באמצע התהליך ופתאום נהיו לי רגליים קרות - להתחיל 
ידעתי  לא  זה,  עם  הלכתי  שבועות  שלושה  שלי?!  הטוב  את  לדמיין 
מאיפה להתחיל. איך בכלל להתחיל לחשוב איך אני רואה את הישועה 

המיוחלת. אני באמת מאמינה שזה יקרה?

פתאום  אבל  תמיד,  לעשות  ידעתי  מוזמנים  "רשימת 
פנימית  התנגדות  לי  הייתה  באמת?  שזה  לדמיין 
להתחיל לעשות את זה. זה נשמע פשוט, לכתוב איך 
אני פוגשת אותו, מה הולך להיות, מי משדך, לפרטי 

למדתי לא לשקר לעצמי, לא לברוח לכותרות או להתעסק במה 
שמקובל, אלא במה שאני רוצה ומה זה בדיוק אומר בשבילי. לפרק את
 הדברים, להבחין בין מה שנדמה לי שחשוב לבין מה שחשוב לי באמת

הרגשתי שאם אני יושבת ומתחילה לדמיין 
את זה, זה הולך באמת לקרות וגיליתי 

שזה מפחיד אותי
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פרטים. זה היה ממש להנכיח את זה. הרגשתי שאם אני יושבת ומתחילה 
לדמיין את זה, זה הולך באמת לקרות וגיליתי שזה מפחיד אותי". 

ואחרי שכתבת?

"היה מתוק מדבש. זה עשה לי מאוד טוב. לפני כן חשבתי שחתונה זה 
להיות במרכז ובמובן מסוים לא הסכמתי להיות במקום הזה, שאני זו 

שמקבלת את כל הטוב. התרגיל עזר לי לעבור את המחסום הזה".

לעשות טוב
"הרבה פעמים אני 'עושה השתדלות' רק 

כדי להראות שאני עושה השתדלות"
אני מתאמת זמן לשיחה עם רונית והיא כותבת לי, "בואי נקבע מוקדם 
כי בערב אנחנו רוצים להספיק לראות סרט" ואני שומעת מבין המילים 
את המתיקות של השנה הראשונה, את ה'אנחנו' שהיא נהנית לגלגל על 
הלשון. ועדיין, מאוחר יותר, כשאני שואלת על התקופה שלפני, הכאב 

ער ונוכח.

"תקופת החגים הייתה מאוד קשה. הרגשתי את הבדידות הרבה יותר 
שיהיה  רוצה  את  ומה  שלך  הבית  את  מדמיינת  את  יום.  בכל  מאשר 
יהיה  ומתפללת שזה  לבד  חג  עוד  סופרת  כל פעם את  קורה.  לא  וזה 
 האחרון. זמנים של משפחתיות כזו ואת רוצה כבר את המשפחה שלך.
גם יום הולדת. ציוני דרך שמזכירים לך שעברה שנה ועדיין לא קרה 
מה שייחלת לו. כל שנה מחדש התפילה הזו: ה', בבקשה, בבקשה, לא 
עוד פעם... ייאוש כזה. למה זה לא קורה, למען ה', אני מתחננת, אני 

עושה הכלֹ".

מה זה "אני עושה הכל"?

"תמיד הייתי בתחושה שאני משקיעה את כל הכוחות, נפגשת, יוזמת, 
עושה  שאני  הוא  ברוך  לקדוש  מראה  הזמן  וכל  שצריך  לאן  הולכת 
נחלתי  שדי  והאמת   – שלו  את  יעשה  הוא  שגם  ומצפה  השתדלות 

אני  פעמים  שהרבה  הבנתי  החשיבה,  לי  התהפכה  באימון  אכזבה. 
'עושה השתדלות' רק כדי להראות שאני עושה השתדלות ולא באמת 

מכוונת ורוצה להתחתן".

מה הביא אותך לפנות לאימון?

יכולה  שאני  חשבתי  והתנגדתי.  פעמים,  הרבה  לי  הציעה  שלי  "אמא 
לבד, שאני יודעת טוב מאוד מה אני צריכה ואני לא צריכה עזרה של 
אף אחד. ההצעה רק עצבנה אותי יותר. הרגשתי שמיציתי וכבר אין לי 
כוח לכלום. היום, אני לא מזדהה עם עצמי הקודמת, אני חושבת שכל 
בן אדם יכול וראוי להיתרם מאימון. עדיין יש אנשים מיושנים שרואים 
את הפנייה לעזרה כפגם. אנשים הולכים ללמוד הנדסה, ריפוי בעיסוק, 

כל מיני תחומים, רק על החיים לא חשוב ללמוד?"

ובכל זאת, מה שינה את דעתה של רונית של אז?

חדשה,  לסביבה  להיפתח  בשביל  חדש  למקום  עברתי  שנה  "באותה 
וחשבתי שאולי שם אני אמצא. המקום ממש לא התאים לי ובסופו של 
דבר מצאתי את עצמי, אחרי התלבטות קשה, אורזת את חפציי ועוזבת 
הכל, ככה, באמצע השנה. בדיוק אז שמעתי על מישהי שעושה אימון 

לחתונה והתקשרתי. חודש וחצי אחר כך פגשתי את בעלי".

את רואה קשר בין זה לבין האימון? 

היא עונה לי בחיוך שהופך לצחוק:

גדולה שלי מהאימון היא שאשכרה התחתנתי,  "תראי, ההפתעה הכי 
ולא תוך הרבה זמן".

זה  מה  לחתונה,  מכוונת  באמת  לא  הבנת שאת  קודם שבאימון  אמרת 
להיות מכוונת?

להיפרד  קשה  מאוד  לי  והיה  בראש  מושלם'  'מר  של  דימוי  לי  "היה 
ממנו. כל בחור שיצאתי איתו לא היה מספיק. באותה תקופה לא ראיתי 
את זה ככה, אם מישהו היה אומר לי שאני מחפשת את הנסיך על הסוס 
הלבן, יש בהחלט סיכוי שזה היה מעצבן אותי. באימון הדברים האלו 
לא נאמרו לי, אני זו שגילתי אותם על עצמי. ברגע שנפטרתי ממנו – 
הכרתי את בעלי. אם היית אומרת לי לפני כן שאתחתן עם בחור כזה, 
הייתי אומרת לך שבחיים, אבל בחיים לא. מבחינתי זה נס וזה קרה רק 
בזכות האימון. בעלי הוא אחד לאחד מה שאמרתי שאני לא רוצה. הוא 
זוכרת את  וקטן ממני בכמה שנים. אני  בא מרקע שונה לגמרי משלי 
השוק שלי כשראיתי אותו בתמונה לראשונה. הייתה לו חולצה אדומה 
ו...שרשרת ואני בכלל חיפשתי בייניש, אשכנזי ועדין. מי היה מדמיין 
שאתחתן עם בעלי? הוא הכי רחוק ממה שדמיינתי, וברוך ה' הוא הכי 

טוב בשבילי". 

מה גרם לשינוי הזה בחשיבה?

"כשאת מוותרת על הפנטזיות את מגלה את המציאות. אני התייחסתי 
לזה כאל קריעת ים סוף אבל בעצם זה דבר טבעי. נס שבטבע".

ליצור טוב
"הבנתי שאני פשוט יושבת ומחכה. 

שהכנסתי את עצמי למלכוד בו אני תלויה 
לגמרי באחרים" 

הנס של רונית מחבר אותי לשיחה שלי עם מיכל, עורכת דין, אסרטיבית, 
מצליחה בכל תחום בחייה, חוץ מזוגיות. 

"פניתי לאימון בחושך של החושך. אני זוכרת תקופה של חגים והחלטה 
נוסעת  להתנדב,  הולכת  איפה,  יודעת  לא  פה.  לא  אני  הבאה  ששנה 
להודו, פה אני לא, אני מיציתי. היה לי ברור שאין לי קושי פסיכולוגי, 
לי,  שאמרו  מסביב  קולות  היו  עזרה.  צריכה  שאני  הרגשתי  זאת  ועם 
בשביל מה לשלם על זה? ומה כבר יצא מזה? ואני אמרתי: זו בחירה 
ונסעתי  השקעתי  שילמתי.  שילמתי?  לשדכנית  שלי.  הכסף  זה  שלי, 
למקומות? השקעתי. ובכלל, למה אני עובדת ומרוויחה כסף? הרגשתי 

אם היית אומרת לי לפני כן
 שאתחתן עם בחור כזה, 
הייתי אומרת לך שבחיים,
 אבל בחיים לא. מבחינתי
 זה נס. בעלי הוא אחד
 לאחד מה שאמרתי 
שאני לא רוצה. הוא בא
 מרקע שונה לגמרי משלי
 וקטן ממני בכמה שנים. אני 
זוכרת את השוק שלי כשראיתי
 אותו בתמונה לראשונה. הייתה
 לו חולצה אדומה ו...שרשרת 
ואני בכלל חיפשתי בייניש, 
אשכנזי ועדין
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שעשיתי כל כך הרבה וזה לא הצליח. הגיע הזמן לנסות משהו אחר. 
שבמשך  מנטרות  על  להתעקש  להפסיק  אישית  עבודה  הרבה  עשיתי 

שנים שיננתי לעצמי".

ואיזה שינוי מעשי הצלחת לעשות?

אינטרנט  אחד,  לי:  ברורים  שהיו  דברים  שני  היו  הדרך  אורך  "לכל 
עם  לא אתחיל  בחיים  אני  בעלך. שתיים,  בו את  להכיר  לא מקום  זה 
האדם שאיתו אתחתן. הדברים האלו היו מאוד חד משמעיים מבחינתי. 
במהלך המפגשים באימון הבנתי שאני פשוט יושבת ומחכה, שהכנסתי 
בו אני תלויה לגמרי באחרים, שיציעו, שיפנו. לא  את עצמי למלכוד 
ממש היה לי איך להכיר. עבדתי באותו מקום עבודה במשך שנים וגרתי 
אני  השני  התואר  את  מסיימת  לעצמי שאיך שאני  כבר אמרתי  בבית. 
עוברת לדירת רווקות בירושלים, עד כמה שזה היה נשמע גרוע באוזניי. 
יושבת  בעצם  שאני  הזו  ההבנה  בי  הכתה  באימון  הפגישות  באחת 
ומחכה בחוסר אונים, והחלטתי שאני עושה מעשה. באותם ימים בדיוק 
נשברת  מי  לראות  בדיחה,  בתור  חברה,  עם  היכרויות  לאתר  נרשמתי 
קודם. מאותה פגישת אימון יצאתי עם משימה לנסות ליצור קשר עם 
מישהו באתר. היום אני יודעת שכבר עמדתי על ראש ההר והאימון נתן 
לי את הדחיפה שהייתי צריכה. עוד באותו היום בדרך חזרה מהאימון, 
שלחתי הודעה למישהו באתר - לבעלי. באותו ערב התכתבנו, יומיים 
אחר כך נפגשנו – בערך סביב המפגש השלישי או הרביעי של האימון. 
זה היה מאוד מפתיע. זה היה משהו שלקח זמן לעכל אותו, לקבל את 

זה שזה באמת קורה".

איך באמת מעכלים כזה שינוי אחרי כל כך הרבה שנים של ציפייה?

היום.  כל  שליוויתי  טובה,  חברה  של  מחתונה  חזרתי  אחד  "לילה 
והתחלתי  בוקר  לפנות  התעוררתי 
רגע  נמצאת  שאני  קלטתי  לבכות. 
אתמול  עשתה  שהיא  מהצעד 
בכי  בכיתי  שם.  ממש  אני  בערב, 
מטהר כזה. חמש בבוקר, ההורים 
וניגשו  בוכה  אותי  שמעו  שלי 
מודאגים לשאול מה קורה. מתוך 
בכי, עניתי שאין לי מה להגיד על 
אמא  טוב.  הכל  הנוכחי,  הקשר 
שלי צחקה, "ברוך ה' הכל טוב, אז 
למה את בוכה?" פתאום נפלה עלי 
לעצמי:  וחשבתי  כזו  בהירות  מן 
מה, באמת חשבת שהקדוש ברוך 

הוא ישכח אותך? מה חשבת לעצמך?

הייתי  אם  גם  תיאורטי.  ידע  איזה  לא  זה  לשינוי,  אותי  שהביא  "מה 
שלי.  לעולם  מתורגם  היה  לא  זה  זה,  על  בדיוק  טובה  שומעת שיחה 
יש מרחק גדול בין להבין משהו ובין לעשות עם זה משהו במציאות. 
מאוד  לעשייה  שמחוברת  מודעות  אלא  מודעות,  רק  לא  זה  האימון 
למקום  אותך  מביא  וזה  באימון,  פעילה  להיות  נדרשת  את  ממוקדת. 

שאת באמת בוחרת בתהליך הזה".

לחשוב טוב
"המחסומים בדרך לזוגיות אינם שונים 

מכל מחסום אחר, ויש להם פתרון"
במהלך  התובנות שנאספו  ואת  הכאב  את  הסיפורים,  את  אני שומעת 

הדרך, ותוהה לעצמי: מתי הפכה הדרך לקשה כל כך?

את השאלה הזו הפניתי לאסף וחנה זולדן, מקימי ארגון 'מצאתיך': 

"את 'מצאתיך' הקמנו אחרי שנים בהן עסקנו בשידוכים. בשלב מסוים 
לתחום  פנינו  לכן  ידי הצעות,  על  תיפתר  לא  הרווקות  הבנו שתופעת 

האימון שראינו שהוא כלי שמתאים כיום. 

"הגישה והתובנות של הנפגשים הן הקובעות את זמן החתונה. העמדה 
הפנימית איתה מגיעים לקשר, קריטית לדייטים ולחתונה. לכן שם צריך 

לרכז את מירב האנרגיה וההשקעה. 

"אין באמת רווקות מאוחרת – הרווקות היא מאוד מוקדמת ומי שמבין 
זאת בזמן חותר למטרה, מזהה את העיכוב, מדלג עליו ומתחתן. להגיד 
שהבעיה היא 'רווקות מאוחרת' ולהתעסק בזה, זה טשטוש של שורשי 
הבעיה. רווקות היא תוצאה של תפיסת עולם שגויה שעוטפת את כולנו.

תהיה   – בתוצאה  והביטחון  הוודאות  את  ומלמדים  מאמינים  "אנחנו 
חתונה! מתוך כך, אנחנו מכוונים ליוזמה ופעולה. חתונה הינה יצירה 
אנושית ולכן כמו בכל יצירה אנושית, לצד התפילה והאמונה, נדרשות 

יוזמה ופעולה".

אז למה יש היום כל הרבה רווקים ורווקות? הם לא רוצים להתחתן? 
הבעיה היא בהם?

מוטעות  תובנות  הינו  המעכב  הגורם  בשטח,  רואים  שאנחנו  "ממה 
לחתונה  דרך  יש   – משמעית  חד  ולשנות.  ללמוד  שאפשר  והתנהלות 
מאושרת. זה דבר שאנחנו רואים באופן יומיומי. חתונה היא עניין טבעי 
חד־כיווני.  תהליך  והחלטה.  בחירה  יוזמה,  נכונה,  מהתנהלות  שנובע 
אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להתחתן זה אומר שזה בידינו, כמו 
להניח תפילין, לבנות סוכה וכמו לעלות לארץ ישראל. מכאן גם נולדת 
הוודאות ההחלטית והיא גם זו שמאפשרת לבחורים ולבחורות להכריע 

ולהתחתן.

בקשר  שנמצאים  ובחורות  בחורים  פוגשים  אנחנו  קרובות  "לעיתים 
ארוך ולא מחליטים. במקום לקבל הכוונה וכלים להחליט, הם מצפים 

שיקרה משהו, הם מהססים במשך חודשים, גורמים נזקים קשים מאוד 
האימון  זה!  ממש  שזה  למרות  לבסוף,  נפרדים  כלל  ובדרך  לזה  זה 

מחזיר את מלוא האחריות לתהליך ולתוצאות. 

"בכל תחום במשק, האימון מצמיח את האנשים המוצלחים והטובים. 
ברגע שיישבר המחסום מאימון לחתונה, יהיה גשם של חתונות. חתונה 
זה דבר טבעי. דבר ששייך לכולם. זה לא משהו של אולי. אדם בריא 
מתחתן, כשם שתינוק בריא לומד ללכת. כרגע זה נראה מסובך מאוד 
כמו מי שאיבד את דרכו ביער, אבל מי שבחוץ ומכיר את הדרך – רואה 

שהיא פשוטה וקצרה".

אז מה אתם מציעים? להתפשר עם מה שמגיע? לבנות על זה שהאהבה 
תבוא בהמשך?

"ממש לא. לא מדובר על פשרה, אלא על בחירה. מתחתנים רק מתוך 
אהבה ושמחה.

"בדור הזה נוצר ערפל סמיך בדרך לחתונה ולכן צריך הכוונה כדי לחזור 
יקרה  בחתונה  להשקיע  במקום  והפשוטה.  היפה  הדרך  את  ולראות 
שיוצר  ומחייב  מתמיד  בליווי  האנרגיה  את  להשקיע  כדאי  ומפוארת, 
את החתונה. החזון שלנו הוא להנחיל את התובנות הנכונות בגיל צעיר 
במוסדות החינוך כדי להסיר את הערפל והטעויות הקשות שמסתירות 

את הדרך היפה לחתונה ולאהבה".

ומילה לסיום. למתאמנות שרואיינו בכתבה היו לא מעט רגעים קשים 
בדרך, גם במהלך האימון. הן התלבטו ובכו, כעסו ונפגעו. לעיתים, הן 
שוב, כמעט התייאשו. יש הרבה עבודה בדרך, יש ספקות, יש חששות 
ויש קשיים אמיתיים. התמונה לא תמיד ורודה, אבל היא ירוקה וכתומה 

וצומחת. 

את מוזמנת להיות חלק מהבשורה - יש דרך לחתונה מאושרת.

לילה אחד חזרתי מחתונה של חברה טובה, שליוויתי כל היום. 
התעוררתי לפנות בוקר והתחלתי לבכות. קלטתי שאני נמצאת רגע

 מהצעד שהיא עשתה אתמול בערב, אני ממש שם. בכיתי בכי מטהר
 כזה. חמש בבוקר, ההורים שלי שמעו אותי בוכה וניגשו מודאגים

 לשאול מה קורה

02-6791122  • ry@neto.net.il :השכנה מתעניינת ביהדות?? שלחו אותה ל                      אימייל
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מספר שבועות התקשר אלי חייל וסיפר לי שהם כל השבוע התאמנו לפני 
בלש"ביה בצאלים. זה פשוט נפלא, צריך לראות את זה בעיניים, 
לעזה,  דומה  ממש   – וכיכרות  כבישים  מבנים,  של  שלם  כפר  בנו  פשוט 
נכנסים  פתח,  פתח,  זיגים,  פותחים  בנוי,  שטח  לחימת   – לש"ב  ומתרגלים 

לבית ומטהרים אותו. יש דימוי אויב, מנסים לחטוף חיילים – אימון רציני.

תוך כדי האימונים, אחד החיילים צעק: "לש"ב – למען שמו באהבה! הגיע 
הזמן לתרגל עשייה לשם שמים!"

החברים צחקו, חלקם לא הבינו, אבל באותו חייל שהתקשר אלי זה נגע עמוק 
בלב!

החייל שאל אותי איך אפשר להתחזק בעשייה לשם שמים.
עניתי לו שאלו החיים שלנו, של עם ישראל.

על זה אנחנו מוסרים את הנפש כבר אלפי שנים.
אנחנו באמת לא מכירים משהו אחר!

ובמיוחד בצבא, האם יש משהו שהוא לא לשם שמים?!
פחות  מרוויחים   .24/7 הצבאית  בעשייה  יתברך  ה'  את  עובדים  החיילים 
כמעט  מבצעיות  ופעילויות  אימונים  שבועות  לשעה,  ש"ח  וחצי  משניים 
ללא מנוחה נורמלית. הרבה פעמים אוכלים מנות קרב, לפעמים משתדרגים 
ומקבלים לשטח אוכל חם־קר בתיבול חול ואבק – מלון 5 כוכבים של דבקות 

בה' יתברך. זה הצבא שלנו, זאת המדינה וזה העם שלנו.

זכינו לפתוח את תקופת השובבי"ם )שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו ומשפטים(, שבועות 
של טהרה מיוחדת - דווקא בשבועות שבהם אנו לומדים על טומאת מצרים 
ועסוקים  והולכים  מוסיפים  אנחנו  הקשות.  וגזירותיו  פרעה  של  והרשעות 
בתשובה מאהבה שמהפכת זדונות לזכויות. "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן 

את  לזכור  אותנו  ומחנכת  לדורות  נבואה שנצרכה  עולם,  לדורות   – יפרוץ" 
החידוש שבנו, את הבחירה בנו מכל העמים, את היותנו 0.02% מכל העולם 

– ישראל קדושים!
99.98% – גויים!

החידוש הגדול הוא לא בהיותנו יחידים טובים, או יחידים צדיקים, אלא גוי 
קדוש, אומה צדיקה, מערכות שלטון טהורות.

מערכת חינוך טהורה
מערכת משפט טהורה

משא ומתן בטהרה
צבא טהור!

צל"ש – צבא לשם שמים!
מדינה לשם שמים

חיים שלמים לשם שמים!
לש"ב – למען שמו באהבה.

עושים המון אימונים כדי לגלות בכל פרט בחיינו את האומן – הבורא ברוך 
הוא, המתגלה באומנות הנפלאה שברא ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה 

בראשית – אלו חיי האמונה שלנו.

בצבא, ובמיוחד בצבא, בפלוגה, כשמסביב יש עשרות חיילים שצמאים לה' 
לא  אנחנו   – "הדתה"  איומה  בטעות  לזה  קוראים  הקדושה,  ותורתו  יתברך 

חיים דת!

התורה היא לא פקודות וזהו!

ציורים  גוונים,  מלאים  חיים  הם  הישראליות  והמידות  הישראלים  החיים 
למנגינת  מתחבר  הלכה  של  פרט  כל  דקדושה,  דמיונות  נפלאים,  רוחניים 
רקע של חיי מלכות שמים ולבושי מלכות שמים! ציצית ותפילין ואביזרייהו 
שופרות,  ואלונקות,  ווסטים  מצות,  צה"ל,  מדי  חנוכייה,   – שמים  דמלכות 
ב'  וקיטבג  א'  קיטבג  אסתר,  מגילות  למטווחים,  ושדריות  מטרות  סחיבת 

והכל, הכל מתחבר וצועק: קודש לה'!

ואת כל הפלא האלוקי הזה להקטין ל'הדתה'?

על אף שזכיתי לקבל בתחילת השנה פעמיים ברכת כהן ממו"ר הרב יהושע 
שפירא שליט"א: "גמר הדתה טובה", חשוב לי לכתוב לעצמי ולכם אחים 

אהובים:

לחשוב, לדבר ולעסוק ביחיד ובחבורות, בכיתה, במחלקה, בפלוגה ובפלוגות 
האחרות בהפצת שם שמים, חיבור שמים וארץ. לא לחשוש מכלום!

להתאמן בלש"ב – למען שמו באהבה!
"והבא ליטהר מסייעין לו".

ובמיוחד בפרשיות הטהרה של שבועות השובבי"ם, השבועות בהם אנחנו 
נהפכים מיחידים לעם!

הכל מתוך ענווה ומתוך נעימות ואהבה שאינה תלויה בדבר ובסבלנות אין 
קץ ואמונה בדור הנפלא שלנו ובתורה הקדושה, שכל לימוד של דקה מסוגל 
של  אדיר  בדילוג  אחד,  ברגע  מעלות  שמונים  במאה  ורבים  אחד  להפוך 

החלטות קדושות – "מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות".

"ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים".

"וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא" – וכבר חשבתי על 
זה פעמים רבות, שאולי הנפש הזאת – זה אני בעצמי, וכשאני מציל אפילו את 

עצמי, אני מציל עולם שלם!

והדבר האחרון שכל כך דרוש לכולנו: עדינות.

"להתעדן באהבתך ויראתך" – להיות עדינים ורגישים וקשובים לכל הסובב 
תהיה  שלנו  ההתנהלות  הזמן: שכל  כל  יתברך  לה'  זה  על  להתפלל  אותנו. 
בנחת, דיבור בנחת, תגובות בנחת, ולא להתפעל משום הנפצה של אף אחד 

ולא לעורר מהומות...

שנזכה, שהכל יהיה נחת רוח אליך!!!

אימוני לש"ב - למען שמו באהבה!

צל"ש
צללחיילים

רן ו נה י אי פרץ 

ישיבה קטנה – שש שנתית
"מאור התורה"

מיסודו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

רוצים שבנכם יגיע לישיבה קטנה?
אצלנו ישיבה קטנה מתחילה בכיתה ז'

הישיבה הקטנה הינה המשך לדרכו החינוכית של תתמ"ד "מאור התורה", 
אשר נוסד על ידי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל ובהכוונתו הרוחנית של הרב דוד חי הכהן שליט"א

מפגש היכרות להורים 
 יתקיים ביום ראשון כ"ז טבת )14.1.18 למניינם( בשעה 21:00
בתתמ"ד "מאור התורה", רחוב בן ציון 7, קרית משה, ירושלים.

במעמד הרב דוד חי הכהן שליט"א

אנו שמחים להודיע כי החלה ההרשמה לכיתה ז'
בישיבה קטנה שש שנתית "מאור התורה" בירושלים

הלימודים בישיבה משלבים 
תוכנית חברתית עשירה

תוכנית בר מצווה יחודית 
יחס אישי לכל תלמיד

לימודי קודש ישיבתיים ברמה גבוהה
מסגרת אקסטרנית )ללא פנימייה(

הכנה למבחני בגרות כחלק מהתוכנית

 Malachi_b@walla.com |  052-6617713  לפרטים נוספים: מלאכי בעדני
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כנס פרוג חוזר
 גדול ומושקע מאי פעם! 

בואו ליום שלם של העשרה מקצועית 
חוויה עסקית יצירתית היכרות עם עסקים מובילים 

ומפגש עם אלפי יוצרים ויזמים

בס"ד

בנייני האומה ירושלים
יום שני הקרוב

כ"א בטבת תשע"ח 8.1.18

 |  
N

G

ההרצאות המקצועיות
שיתנו לכם יותר

עיצוב גרפי | צילום 
וידאו | דיגיטל | פרסום

איור | עיצוב פנים

יריד העסקים
Prog Expert

מיטב החברות
מיטב המוצרים בהצעות 
משתלמות לעסק שלך !

המליאה המרכזית
מעצבים את המחר

קבלו השראה
מהטובים ביותר ותראו 
שגם אתם יכולים 

תחרות הכרזות
'הופכים את היוצרות'

הגמר הגדול! מי יזכה 
במקום הראשון?

הכנס מיועד לנשים ולגברים, בהפרדה!

קוד מי
טרמינל „פוס מ˙˜„ם

mikud@mikudmedia.co.il 077-4245226
רח' ‰‡ופים 3 ‡˘„ו„ ˙.„. 12099„פוס מי˜ו„

קרמיק ארט | לעצב, להתחדש, ליהנות

קרמיק ארט | לעצב, להתחדש, ליהנות

קרמיק ארט | לעצב, להתחדש, ליהנות

קרמיק ארט | לעצב, להתחדש, ליהנות

ת ו ל ו ב ג א  ל ל

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

‰טעם ˘בעיˆוב
‡יל‰ ˆוובנר - 0527692054

03-618-1282
110

בין המציגים ונותני החסויות:

YP
R 

ים
בו

וזנ
 ר

ה:
טגי

טר
אס

צ ו
ח״

י

אופסט | דיגיטלי

www.3dviz-space.com

לרכישת כרטיסים ותכנית האירועים המלאה
www.prog.co.il/2018 חייגו 8068* • או בקרו באתר הכנס

דוכן יצירה והשראה ייחודי בטכנולוגיה מתקדמת 
לזכרה של נעמה הנקין הי"ד - תלמידת פרוג
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שקיבל  ישיבה  ראש  אליי  פנה  לאחרונה 
מכתב אנונימי מאחד הבחורים בישיבה, ובו 
התוודה הבחור שהוא כבר לא מניח תפילין. 
לא  זה  דבר  מין  איזה  הזדעזע,  ראש הישיבה 
להניח תפילין? זה נשמע לו הדבר הכי גרוע 
יקרה  תפילין  שמצוות  מפני  רק  לא  בעולם, 
וחשובה. הוא לא היה מסוגל להבין מה גורם 

לבחור להיכשל בכך. 

ראש הישיבה היה נסער. בינתיים הוא גם 
מישהו  של  תורה  חידושי  עם  מחברת  מצא 
וזיהה בה את כתב היד. הוא פנה אל הבחור 
הנזכר, שהודה בפניו שהיא שלו. אותו ראש 
ישיבה שאל אותי איך קורה שבחור כזה מגיע 
בו  שיש  בדבר  נכשל  אדם  אם  כזה.  למצב 
קנאה או תאווה אפשר להבין את היצר הרע 
הזה, אבל לא להניח תפילין – איזו הנאה יש 
בכך? מה כבר צריך לעשות, לפנות כמה דקות 

ולהניח תפילין?! 

אמרתי לו את דברי האדמו"ר הזקן על הפסוק 
בדורנו  במיוחד  אור",  ותורה  מצוה  נר  "כי 
זהו פירוש חשוב, שיוכל לעזור בעבודת 
הזקן  האדמו"ר  יהודים.  מאוד  להרבה  ה' 
אומר שמצווה היא נר. 'נר' בלשון חז"ל הוא 
כינוי לכל החלק הגשמי של הנר – הכלי, השמן 
שידליק  אור  שאין  זמן  כל  אבל  והפתילה. 
אותו, הנר לא מאיר. "נר מצוה – ותורה אור", 
ואילו  נר  הוא  המצווה  של  המעשי  הקיום 
ספוגה  שהמצווה  זמן  כל  התורה.  הוא  האור 
המצווה  על  שמדברת  תורה  במיוחד  בתורה, 
שאם  נמצא  מאיר.  האור  הזו,  הספציפית 
אתה מקיים מצווה רק בגלל שאמרו לך 
או שכך הורגלת או למדת בשולחן ערוך, 
שכשאתה  אבל  שלהבת.  בלי  כבוי,  נר  זה 

לומד על המצווה – הלכה, מחשבה, חסידות, 
והמצווה  אור,  בה  מכניס  אתה   - אמונה 

מתחילה להאיר. 

נושן,  ישן  מנהג  מצאנו  הקודמים  בדורות 
ואפילו הלא חסידים, היו לומדים  שחסידים, 
לפני  שלה  הכוונות  ואת  המצווה  פרטי  את 
קיום המצווה. בסוכות למדו על מצוות סוכה 
הדלקת  על  למדו  בחנוכה  המינים,  וארבעת 
הנרות. לא רק כדי לדעת את פרטי ההלכות, 
החג  לפני  יום  שלושים  שעוסקים  כמו 

בהלכותיו, אלא כדי להכניס במצווה אור. 

לו  שגרם  הרע  יצר  היה  לא  הזה  לבחור 
לוותר על התפילין, פשוט לא היה לו יצר 
טוב! הצעתי לראש הישיבה לשאול את 
הבחור אם הוא למד אי פעם בחייו על תפילין, 
הבר  לפני  אותו  לימד  שלו  שאבא  ממה  חוץ 
מצווה. הוא ידע כמובן איך תפילין נראות, היו 
לו כיסויים יפים ותיק שאמא שלו סרגה, הוא 
שלו  ושהתפילין  אותן  מניחים  כיצד  ידע  גם 
עלו המון כסף והסופר שכתב אותן הוא ממש 
שיברר...  לו  אמרתי  זאת  בכל  אבל  מומחה, 
יחוד'  ב'לשם  גם  דבר.  ידע  לא  הבחור  ואכן 
קצת  מזכירים  תפילין  הנחת  לפני  שאומרים 
את הרעיון שלהן, אבל כמו כל האמירות, גם 
כאן לא חושבים על מה שאומרים. אמרתי לו 

שידאג שהבחור יתחיל ללמוד על תפילין. 

בליקוטי  בבוקר  בשבת  קבוע  שיעור  לנו  יש 
תורה, ובשבת אחת סיפרתי את הסיפור הזה. 
אמשינוב,  חסיד  גם  נמצא  המשתתפים  בין 
מישהו  בא  אחת  פעם  מעשה:  סיפר  והוא 
אין   – עצה  וביקש  מאמשינוב  לאדמו"ר 
הוא  תפילין,  להניח  השתוקקות  שום  לו 
לא מרגיש כלום. האדמו"ר הנהן ואמר לו: 

התוועדות
ת דו ע ו ו ת ה

ש דייט לום  ים ש י ח רב  ה

אנחנו חושבים שמה 
שכיף לנו הוא מה שכיף 
לנו - ולא שמים לב 
שמנגנון התענוג עובד 
אחרת < לא טעים לאכול 
בריא, אבל דווקא מי 
שדבק בתזונה נכונה 
מתענג על אוכל יותר 
מכולם < אדמו"ר, כמו 
תזונאי, דורש אמון 
ודורש התמדה, מכיוון 
שתוצאות ההוראות שלו 
נבדקות רק לאורך זמן 
< לכל אדם יש מצווה 
שהוא מרגיש חלש בה. 
איך מתחזקים?

 האדמו"ר 
והתזונאי
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"אתה צריך ללמוד על תפילין. הלכה, אגדה, מחשבה, חסידות, הכל הולך. 
אחרי שתלמד מה זה תפילין, אז כשתניח תפילין... כבר לא יהיה אכפת לך 

מה אתה מרגיש". 

ברגע שהוא סיפר לי את המעשה, תפסתי שזה דבר גדול. למה? כי הסברה 
ואז תרגיש  על תפילין,  כמו "תלמד  לסיים במשהו  צריך  היה  אומרת שהוא 
תענוג והתלהבות". אבל הוא לא אמר כך, אלא כשתלמד מה התפילין באמת 

פועלות בעולם, כבר לא יהיה אכפת לך אם תרגיש או לא תרגיש.

יש משל מהחיים שימחיש את העניין: מי יותר קשור לאוכל – מי שאוכל 
מה שבא לו ומה שטעים, או מי שמקפיד על תזונה בריאה? לכאורה 
מי שזולל את כל מה שטעים לו קשור יותר לאוכל, אבל האמת היא הפוכה: 
סתם אדם אוכל וממשיך הלאה. מה שטעים טעים, וזהו זה. אבל מי שתזונה 
בריאה חשובה לו, עוסק בכך המון. לומד על זה, מעיין בכך, משקיע זמן וכסף 
כדי להשתלם בתחום. מי שאוכל רק מה שבריא, שקוע כל כולו באוכל. הוא 
כל הזמן חושב על אוכל, מתעניין באוכל, הוא מוכן אפילו לוותר על דברים 
את  מחשיב  מאוד  שהוא  לכך  ההוכחה  וזאת  בריא,  לאכול  בשביל  טעימים 
העניין. אדם שמחפש רק דברים טעימים לא מוכן לוותר על שום דבר למען 

אוכל, ומכאן שבפנימיותו הוא פחות קשור למטבח. 

כתוב שעונג אמיתי חייב להיות משולב עם שכל. הטעם ההגיוני נותן טעם טוב 
ומהנה למעשה הפיזי. זהו סימן מובהק. אם אתה רוצה לדעת מי אתה 
באמת, תבדוק איך אתה מרגיש אחרי שכבר אכלת משהו לא בריא. אם 
אתה אומר "אוי, למה עשיתי את זה", סימן שההנאה שלך היא לא עונג של 
ממש, הנאת הפה סותרת את ההיגיון שלך ולכן אתה לא נהנה עד הסוף. דווקא 
מישהו שיכול לאכול סתם ירקות חיים ללא מלח ומוותר על מגוון מאכלים 

וטעמים, מתענג יותר.

אותו הדבר בקיום מצוות. התענוג האמיתי אינו נמדד לפי רמת ההתלהבות 
בעת קיום המצווה. כשאדם לומד על מצווה הוא נהיה מחובר אליה, וגם אם 
אינו מכיר בכך – הוא מתענג. מספרים על אחד שלמד הלכות טרפות, 
בעיה  רק  הייתה  והלכותיו.  ואבר  אבר  כל  על  בעיון  היטב  למד  הוא 
אחת - הוא לא ראה את האברים עצמם... בפעם הראשונה ששאלו אותו על 
טריפה, הוא לא ידע בכלל מה מראים לו, ואותו אדם שבא לשאול הסביר – 
"זה קורקבן". התלמיד החכם התפעל מאוד ואמר "אה, זה הקורקבן הקדוש 

שכתבו עליו כל כך הרבה בספרים!"

וזה הדבר שבאמת מחבר  גורם לנו להעריך ולהחשיב את המצווה,  הלימוד 
אותנו. כשאנחנו לומדים על מצווה אנחנו מדליקים את האור של ה"נר מצוה" 
והמצווה מדליקה אותנו, בין אם אנחנו נהנים ובין אם לא. חשיבות המצווה 

היא העניין ש'לוקח' אותנו.

ועוד דבר שצריך לדעת: כשאדם מקפיד על תזונה בריאה, הוא לא 
רואה מיד את התוצאות. עוברים חודשים, אפילו שנים, עד שרואים שינוי. אבל 
במשך הזמן הוא יבחין שהוא הופך לאדם אחר. משהו משתנה בו, בדקּות. וכך 
גם ברוחניות, ברגע שאתה מקיים את המצווה אחרי שלמדת עליה, אתה לא 
מרגיש מיד שינוי. הדבר מבוסס על אמון. מי שיבקש ממך 'תוכיח לי' או 'אני 
רוצה לראות את זה בעיניים', יצטרך הרבה סבלנות. אלה אינם דברים שקורים 

בן לילה.

והיה  בפעם הראשונה שהלכתי לתזונאי, הגעתי אחרי שסבלתי רבות 
לי ברור שזה קשור למה שאני אוכל בשבת. ניסיתי לשנות את התזונה בעצמי 
– הורדתי את הצ'ולנט, הורדתי את היין, אבל כלום לא עזר. בסופו של דבר 
הלכתי לתזונאי, שאמר שהכל בגלל הלחם הלבן. אחרי שעברתי לאכול רק 
לחם בריא, נפטרתי מסבל שממש השבית אותי. אפשר לומר שקיבלתי עוד יום 

בשבוע. אבל זה ארך זמן ודרש התמדה יום יומית. 

תלמד על המצווה, ואז גם אם לא תרגיש אותה בלב, אפילו אם היא לא תהיה 
'טעימה' לך, זה לא כל כך יפריע לך. הלימוד ייצור התקשרות. לכל אדם יש 
היא  הטובות  הדרכים  אחת  מתחזקים?  איך  בה.  חלש  מרגיש  שהוא  מצווה 
'מצווה חלשה'. אם מישהו מזלזל בתפילת מנחה, שילמד  ללמוד על אותה 
מה נאמר על מעלת תפילת מנחה, כמה דרושים נאמרו עליה, כמה סיפורים... 
אליהו הנביא נענה רק במנחה, וכל החסידות מדגישה דווקא את מעלת המנחה. 
ובאותו אופן, מי  ומנוסה.  וזה דבר בדוק  גדול,  יקבל חיזוק  ומי שיעשה כך 
שאין לו חשק ללמוד, שילמד על מעלת לימוד התורה... וגם זה יביא לו חיזוק. 

כמובן שהכל מבוסס על אמון, כי אם לא תאמין לתזונאי, או לאדמו"ר 
שאומר לך שזה באמת פועל, אף אחד לא יוכל לעזור לך. התורה היא אור, 
ומי שדבוק בתורה יוכל לשפוט כל דבר בעולם באור נכון. אך קודם כל צריך 
לוודא שאנחנו מוארים בעצמנו באור המצווה שבא על ידי התורה, "נר מצוה 

ותורה אור". 

האור ישנו, נותר לנו רק לגלות אותו, וכשמגלים את האור, הכל הולך חלק. 
לחיים! שנעבוד קשה ונזכה, לחיים!
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איזו עבודה רוחנית נדרשת 
מההורים כדי שהילד שלנו לא 

ירד מהדרך?
משאלתך נראה כאילו הדבר תלוי לחלוטין בהורים ואם 
הם רק יעשו את הצעדים הנכונים, יוכלו למנוע מילדיהם 
הקדוש  כן.  הדבר  שאין  סבור  אני  התורה.  מדרך  לסור 
ברוך הוא מסר בחירה חופשית לכל אדם, וכבר מצאנו 
אצל ענקי עולם שבניהם לא המשיכו את דרכם. ויחד עם 
זאת מוטל עלינו לעשות כל מה שאנחנו מסוגלים בעניין.

מתבגרים  להעיר  האם  זצ"ל  שטיינמן  הרב  נשאל  פעם 
הוא  ותפילה.  שמע  קריאת  זמן  לאחר  עלולים  כשהם 
ומנימת  אחת",  פעם  "רק  ואמר:  בספק  בראשו  נענע 
דבריו עלה שגם את זה יש לעשות בעדינות. אך לאחר 

מכן הוסיף ואמר בבהירות: "לא לנדנד".

הדבר  במקומו  לבחור  מנסים  ואם  בחירה,  יש  לילד 
מקומם אותו ובצדק, מפני שלא נותנים לו את המרחב 
מופת  להוות  צריכים  אנחנו  לו.  המגיעים  והכבוד 
ודוגמה ללהט לקרבת ה' בפנימיותנו ככל שנוכל ולעזור 

בעדינות, אך גם להיזהר שלא לנדנד.

מה זה אומר שיש בתוכנו 
חלק אלוקי ממש?

אינה  לעולם  הבנתנו  באלוקות,  עוסקים  כשאנחנו 
בך  תפיסא  מחשבה  "לית  שכתוב  כמו  מספקת, 
המחשבה  כלל(.  בך  תופסת  מחשבה  )אין  כלל" 
מה  להכיל  יכולה  ואינה  מוגבלים  עניינים  תופסת 

שמעבר לעולם, קל וחומר אלוקות.

ברעותא  "אבל  רבותינו  אומרים  כן,  פי  על  ואף 
דליבא - איהו תפיס" )אבל ברצון הלב, הוא תופס(. 
יותר  גבוהה  שהיא  האישיות  במעמקי  נקודה  יש 
מאשר המחשבה, ושעל ידה יש ביכולתנו להידבק 
הנשמה  לשורש  ביחס  גם  נכון  הדבר  באלוקות. 
אלו־ה  "חלק  נאמר  שעליה  יהודי,  בכל  שמצויה 
אינו  בוודאי  מעלה  כלפי  "חלק"  המושג  ממעל". 
נפלאה  בקרבנו  עצמותו  וגם  אנושי,  בשכל  נתפס 

מהשגתנו.

פנימית  נקודה  יש  דליבא  ברעותא  זאת,  ובכל 
שיודעת שכל ההופעות של האישיות הן חיצוניות, 
והאמת העצמית של יהודי היא ששורה בו שכינה 

אלוקית, ונשמתו היא חלק ממעל ממש.

אם הכל לטובה, זה שאיחרתי 
את האוטובוס זה גם לטובה?

בוודאי. יחד עם זאת, יש לחלק בין דברים שבאחריותו 
מוטל  בידינו  שנתון  מה  שאינם.  לדברים  אדם  של 
לדאוג שבפעם הבאה  כלומר  הן להבא,  לתקן,  עלינו 
לא נאחר, והן לשעבר, על ידי תשובה בין אדם למקום 
ואולי אף בין אדם לחברו, אם מישהו נפגע מאיחורנו. 
לעומת זאת, בדברים שאינם נתונים לבחירתנו בוודאי 

הכל הוא הנהגה אלוקית והיא כולה בידי שמיים.

ועם זאת, גם מה שבבחירתנו נמצא תחת כפילות: מצד 
אחד, אנחנו אחראים עליו, ומאידך גם הוא נתון בידי 
בעצתו  העולם  את  מנהל  הוא  ברוך  והקדוש  שמיים, 
העמוקה והעליונה גם דרך בחירותינו, הן הטובות והן 

להפך.

שלנו.  באחריות  עסוקים  אנחנו   - לתשובה  בנוגע 
את  משתפים  אנחנו   - שבמציאות  לתוצאות  בנוגע 
שמתגלה  מופלא  באופן  שמיים  בידי  שהכל  ההבנה 
שגם  אפשר  שבשאלה,  ולדוגמה  בבחירותינו.  גם 
האוטובוס יאחר בידי שמיים, ואפשר שהוא לא יאחר 

ואילו אנחנו – כן.
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