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גיליון 116
א' אדר ב' תשע"ו 
פרשת פקודי

עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

 ישיבה היא העישון החדש, 
 כך בגשמיות וכך ברוחניות 

הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 
 המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:
דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

היום, כשכבר כולם מבינים שתשואה משמעותית בטוחה טמונה בשוק הנדל"ן, 
יש לך הזדמנות להרוויח פעמיים - גם לרכוש דירה במחיר נמוך משמעותית 

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

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

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

חייגו עכשיו:

       יחידות בכרמי גת 
ללא מס רכישה! 
וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!
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שלוש פרשיות ב"שמע ישראל": "שמע", "והיה 
נושא אחד מעניין מופיע  ו"ויאמר".  אם שמוע" 
אחרת,  בצורה  פעם  בכל  אך  הפרשיות  בשלוש 

נושא ה"לב".

ה'  את  "ואהבת  אנו:  מצווים  הראשונה  בפרשה 
אלוקיך בכל לבבך". בפרשה השנייה הלב מופיע 
יפתה  פן  וקשה: "השמרו לכם  גם בהקשר אחר 
לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים", ובפרשה 
השלישית זה עוד יותר מפחיד: "ולא תתורו אחרי 
לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם".

מהפרשה  והאוהב  הטהור  ללב  לו,  קרה  מה 
הראשונה?

פותחים באידיאל
הפרשה   - לבבך"  בכל  אלוקיך  ה'  את  "ואהבת 
הראשונה מסמלת את האידיאל שכל אחד מחויב 
בדברים  התבוננות  לאחר  בתפילה.  אליו  להגיע 
המעוררים את האהבה, יהודי יכול ולכן גם חייב 
להגיע לאהבת ה' בכל ליבו ממש, ואפילו בשני 
ה',  לאהבת  להימשך  יכול  הרע  היצר  גם  יצריו. 
וכפי שחז"ל אומרים "בכל לבבך – בשני יצריך".

אנחנו  ואיתה  שמע  קריאת  של  ה'  עבודת  זוהי 
אנחנו  בה  עשרה  שמונה  לתפילת  ממשיכים 
ומהשפעת  חול  ענייני  מכל  ומנותקים  קדושים 

היצר הרע.

קל זה לא יהיה
אבל דווקא כאן, בשעת השיא, אומרת לנו התורה 

בפרשה השנייה של קריאת שמע: "השמרו לכם 
לזמנים  מתייחסת  התורה  לבבכם".  יפתה  פן 
נוספים, כשאדם מסיים את תפילתו ויוצא לעמל 
יומו הוא איננו מרוכז ומקודש כמו בבית הכנסת 
הלב  עלול  בקלות  מאוד.  להישמר  עליו  ולכן 
להתפתות לדברים אחרים, עד כדי נפילה לעבודת 
אלילים ח"ו - אלילים ממש ואלילים שהם ביטוי 
להבל  הקדושה,  לגבול  שמחוץ  הדברים  לכל 

ולריק.

חשוב לדבר על זה כאן, עוד בזמן שבו האדם כן 
– בזמן השיא של התפילה. כבר  וקדוש  מופרש 
קשים  זמנים  שיש  לעצמו  לשנן  מוכרח  הוא  אז 
בהם היצר בוער, ועליו מוטל יהיה לרסנו. קל זה 
לא יהיה. אהבה עלולה להתאדות ואצל רוב בני 
האדם היא אכן מתאדה לאחר התפילה. לכן, לא 
הפרשה  העצומה של  באהבה  להשתמש  מספיק 
את  שלנו  הכלים  לארגז  להוסיף  ויש  הראשונה 
שמוע".  אם  "והיה  בפרשיית  המופיעה  היראה 
עצם הדיבור על הנפילה דווקא ברגע השיא של 
שתבוא  להתמודדות  כוחות  נוסך  שמע  קריאת 

בהמשך.

בדיוק בכיוון הנכון
משפט  התורה  לנו  אומרת  השלישית  בפרשה 
מפחיד עוד יותר. מפחיד, אבל גם מעודד מאוד 
את המעמיקים בדבר: "ולא תתורו אחרי לבבכם 
ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". אופס! 
אנחנו "זונים אחריהם", זו עובדה. ואנו מוזהרים 
הדברים  אותם  אחרי  להימשך  לא  לתור,  לא 

)תניא  טבעי  באופן  נוטים  אנו  אליהם  השליליים 
פרק כ"ז(.

המצב המיוחד של התפילה, בו מורדם היצר הרע 
ומפסיק להציק, הוא מצב מתוק אבל זמני. מיד 
האדם  את  ומטה  היצר  מתעורר  התפילה  לאחר 
בוורוד,  זה  את  תצבעו  אל  טובים.  לא  לדברים 
אין כאן רק חשש שמא ואולי יפתה אותנו היצר 
עובדה  אלא  שמוע"(  אם  "והיה  בפרשיית  )כמו 
היא  שלנו  העבודה  אותנו.  יטה  הוא  מוגמרת: 
לבלום אותו. דווקא אם לא ניבהל מעצם הנטייה 
לנו  יהיה  בליבנו,  "בילד־אין"  המצויה  והסטייה 

קל יותר להתגבר עליו.

כשאדם  בחולשתנו?  בהודאה  לעודד  יכול  ומה 
מרגיש את הקושי מול יצרו וחושב שהוא בדרגה 
נמוכה, עליו להבין שהמחשבה הזאת עצמה היא 
היצר  מולו  שמנהל  פסיכולוגית  מלוחמה  חלק 
הרע. ה' הוא זה שברא אותנו עם היצר הרע, וה' 
נותן לנו את הכוח להתגבר ולא להימשך אחריו 
כאן  אין  שרצה.  כפי  בדיוק  ה'  את  לעבוד  ובכך 

טעות ולא פאשלה, אנחנו בדיוק בכיוון הנכון.

   גדול לפורים  

 מפורים
לדמותו של המן קטן

כיפור,  מיום  יותר  הוא  שפורים  אומר  הזוהר  אם 
יותר מסיפור מתח  היא  כנראה שמגילת אסתר  אז 
מאחת  המסכה  את  נסיר  שבוע,  מדי  מוצלח. 
מדמויות המגילה ונלמד איך מגילת ההסתר מגלה 
לחפש  אותנו  ומניעה  בעלילה,  הנסתר  המלך  אותו דווקא דרך התחפושת את 

הוא לא מתפשר על פחות מחמישים אמה, כגובה 
גורל מוזר,  כן הוא מטיל  בניין רב קומות. לפני 
והצעד חסר־הפשר הופך לשמו הרשמי והחגיגי 

של החג. מה כאן הסי־פור?

היה  לו  בהמן.  לזלזל  להפסיק  הזמן  הגיע  אולי 
מחשבה,  ובחוסר  בפזיזות  הפועל  טיפש  סתם 
לא היתה אסתר נאבקת כל־כך למחות ולהעביר 
"את מחשבתו אשר חשב על היהודים". כשאנו 
רואים אותו מנסה להשפיע על המלך אחשוורוש, 
לפעול  תחבולות  מבקש  הוא  דבר  של  לאמתו 
מתקבלות.  האמיתיות  ההחלטות  שבו  במקום 
היטב היטב הוא יודע לנצל את הסתר הפנים של 

ימי הגלות כדי להפיק את זממו.

הסתר פנים מהו? בעומק הדברים, זוהי הסתלקות 

לשים לב ללב

משה שילת
ְׁשִמיָעה  ָׁשמֹוַע,  ִאם  ְוָהָיה 
ַהּגֹוֶרֶמת  ְוִהיא  ֵמָרחֹוק  ִהיא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִיְרָאה  ְּבִחיַנת 
ָיֵראִתי  ִׁשְמֲעָך  ָׁשַמְעִּתי  "ה' 
ָּפָרָׁשה  ִעְנַין  ְוֶזה  ב(".  ג,  )חבקוק 

ְׁשַמע  ֶׁשִּבְקִריַאת  ְׁשִנָּיה 
ְּכמֹו  ִיְרָאה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ֶּפן  ָלֶכם  "ִהָּׁשְמרּו  ֶׁשָּכתּוב 

ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם".
 )אדמו"ר הזקן, תורה אור פרשת ויחי(
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לא פחות מכספומט
הרב אבנר טוניק

ישיבת "נחת רוח"

שמחה אמתית נובעת מפגישה עם הקדוש ברוך הוא. 
ליהודי ישנה אפשרות לפגוש את ה' בכל מצווה שהוא 
היה  הוא  עליו,  מיושבת  הייתה  דעתו  רק  אם  עושה. 

מבין את מהות הפגישה המתקיימת בכל מצווה שלו, והיה שמח מאוד.

בזה,  דעתו  ליישב  רוצה  אינו  אדם  אם 
אז הוא מחזיק את הסידור קצת באונס, 
כמו  מצה  ואוכל  סתם,  לולב  ומנענע 
עול  אצלו  הם  לשבת  והכנות  דיקט, 
מעצבן שחוזר על עצמו מדי שבוע, והכל 
ולוחץ.  מעיק  טעם,  חסר  להיות  הופך 
ירגיש חי? רק כשיתפרק  מתי אחד כזה 
אז  ומהצורך לחשוב.  וישתחרר מהלחץ 
העצבות,  לקליפת  יותר  עוד  ייכנס  הוא 
עד שיזדקק לאמצעים דמיוניים שיוציאו 
אותו ממנה כמו שתיה חריפה, סיגריות 

ועוד.

שלנו  שהעניין  מחליטים  שאנו  ברגע 
זה להידבק בה', זה מניע את חיינו. אנו 
זה,  על  אתנו  שידברו  חברים  מחפשים 
ומכל דבר אנו שואבים עצות להתקדמות 

בדרך ה'.

מי שקיבל רשות מאראלה ממפעל הפיס 
להוציא שבע מאות ש"ח מכל כספומט 
 – שעות  וארבע  עשרים  למשך  בארץ 
ישיג  הוא  וביצירתיות,  בזריזות  יפעל 
רכב מהיר, יהיה ער בכל היממה, יתפלל 
עצמותיו  וכל  יאכל,  בקושי  במהירות, 
הזו.  ההזדמנות  על  שמחה  תאמרנה 
למה? כי ברור לו שכסף זה חיים. מצווה 
היא הנשימה של יהודי, הזדמנות לפגוש 
את ה'. אם אדם שמח במצווה, ומרגיש 
יתברך,  ה'  עם  החיים,  עם  פגישה  שזו 
הוא יהיה מאושר מכל הזדמנות שתיפול 

לידיו.

לא לפחד מחיצוניות
הרב בן ציון הכהן קוק 

ראש בית הוראה הכללי ירושלים

כותב  זצ"ל,  קוק  הראי"ה  הגאון  משפחתנו,  עטרת 
באיגרותיו: "ויפה שעה אחת של תורה ועבודה במנוחה 
קודר[".  רוח  ]=מצב  קדרות  של  ימים  מכמה  מאהבה, 
הרב אינו מסתפק בכך אלא ממש מתחנן: "למען ה', שתהיה עבודתו רק 

כלל  ודאגה  עצבות  שום  בלא  בשמחה 
וכלל". 

שלא תהיה טעות: בוודאי צריכים לעשות 
מעשים טובים גם בלי שמחה ובלי מצב 
רוח. אוי ואבוי אם נמתין עד שתהיה לנו 
שמחה. אך המעשה משתבח לאין ערוך 

כשנעשה בשמחה ובמנוחה. 

להתפלל  לשמוח?  הלב  את  לעורר  איך 
לכוון  הוא.  ברוך  מהקדוש  ולבקש 
חסדך"  ה'  "הראנו  הפסוק  באמירת 
הטובה  ונרגיש  שנכיר  "הודו",  במזמור 
להרבות  וגם  עמנו.  עושה  שהוא  והחסד 
בלימוד התורה, עליה נאמר "פקודי ה'... 

משמחי לב".

כאילו  להתנהג  מדריך  ישרים'  ה'מסילת 
השמחה  בו  תיוולד  "כי  שמח!  אני 
הפנימית והחפץ והחמדה מכח מה שהוא 
התנועה  כי  ברצון...  בתנועתו  מתלהט 

החיצונה מעוררת הפנימית".

להתנהג כאילו אני שמח, האם אין בכך 
רצון  כאן  אין  ולא!  לא  צביעות?  משום 
בה  להשתמש  אלא  לזייף  או  לרמות 
והיא  פנימית,  שמחה  להשגת  כאמצעי 

"עצה טובה, מניסיון", כלשונו.  

ולסיום יש לזכור, שבשעה שמרוויחים – 
שמחים! ומי כמונו מרוויחים. כל 'בוקר 
לימוד  של  מילה  וכל  פנים  במאור  טוב' 
התורה היא מצווה שפירותיה בעולם הזה 

והקרן קיימת לעולם הבא.   

איך שמחים עם הקדוש ברוך הוא?

האלוקית  והמעורבות  ההשגחה  של  והתכנסות 
הארת  של  בשעה  העליון.  מקורה  אל  בחזרה 
האלוקית  ההנהגה  של  דרכיה  כאשר  פנים, 
רבה  ומשמעות  חשיבות  יש  וגלויות,  ידועות 
לטיב מעשיהם של הנבראים בעולם הזה. לצדיק 
כשבטל  כרשעתו.   – ולרשע  כמפעליו,  גומלים 
אל  שבים  אנו  הזה  המיוחד  האלוקי  היחס 
שהטוב  מקום  אל  ההוויה,  של  העליון  השורש 
בעולמנו  המתחולל  כל  שם  לפניו,  שווים  והרע 
עולזים  אז  ערך.  חסר  הוא  והמטופש  הקטנוני 
הרשעים, ואנו מוצאים את הקב"ה מבליג אל מול 
השתוללותו של הרע. "מי כמוכה חסין י־ה!" – 
"מי   – מתארים חז"ל בהתפעמות שיש בה כאב 
כמוך חסין וקשה, שומע ניאוצו וגידופו של אותו 
את  לשנות  המבקש  הצדיק  ואת  ושותק".  רשע 

המלים  באותן  הסף  שומרי  יהדפו  הגזירה,  רוע 
שנאמרו לאיוב המתייסר:

אם חטאת – מה תפעל בו?
ורבו פשעיך – מה תעשה לו?

אם צדקת – מה תיתן לו,
ומה מידך ייקח?

ורשע,  צדיק  ורע,  טוב  לפניו  שאין  הגורל,  כמו 
– כל מעשיהם ושיחם של הנבראים  גם כאן  כך 
השפעה.  וחסרי  משמעות  חסרי  הם  התחתונים 
של  קרובו  עם  בישראל  לפגוע  לו  שיותר  כדי 
הגורל,  בחינת  את  המן  אפוא  לו  מגייס  הבורא, 
מקום אשר בו ישוו החושך והאור. בסולם שבו 
ותשע  ארבעים  יש  בראשית  נבראי  מטפסים 
שליבות, ארבעים ותשעה שערי בינה, אך צמרתו 

של העץ אשר עשה המן נושקת אל אוויר הפסגות 
הצלול של השער החמישים, שמעל ומעבר למגע 

יד הנבראים.

הבחירה  של  העמוקה  משמעותה  המן  הבין  לא 
שכשם  כך  על  עמד  לא  ישראל.  בעם  האלוקית 
גם  כך  שווים,  דברים  שני  בין  מוטל  שהגורל 
הבחירה. הרי כשיתרונו ומעלתו של הנבחר ברורים 
שקיימו  שעה  באותה  לבחור.  צורך  אין  וניכרים, 
וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם מחדש את הברית 
של הר סיני, שוב חודשה והתגלתה הבחירה בעם 
לעמים  ישראל  בין  חדה  הבדלה  היוצרת  ישראל, 
למעלה  עד  האלוקיות,  והמדרגות  הבחינות  בכל 
מעלה. ומכאן ואילך, אתה המן, עם כל 'חכמתך', 

לא תוכל לו – כי נפול תיפול לפניו.

יצחק קפלן

שאלה :

אוויר פסגות
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ַמְנְטַרת  אומרת  כך  החדש.  העישון  היא  ישיבה 
הבריאות החדשה. היושב זמן רב מדי אל השולחן 
או מול המסך מסכן את בריאותו. ארגון הבריאות 
העולמי מצא שחוסר פעילות גופנית הוא הסיכון 
הבריאותי הרביעי בגודלו כיום, גדול מהשמנת־
יתר. במילותיו של ד"ר ג'יימס לוין, מן המומחים 
המובילים בתחום והאיש שטבע את המנטרה – 

"אנחנו יושבים את עצמנו לדעת". 

הסיבה לכך היא שלא נבראנו לישיבה ממושכת. 
לעמידה,  לתנועה,  מתאימים  נבראו  גופינו 
להליכה ולריצה. אם איננו מעמלים את גופנו דרך 
קבע, תפקודו עלול להידרדר ולהעמידנו בסכנת 
מחלה קשה. ונשאלת השאלה – האם הדבר נכון 

גם לנפש, לרוח, לתודעה?

נאה.  רמז  מציע  תהלים  בספר  הראשון  הפסוק 
ִעים ּוְבֶדֶרְך  ֲעַצת ְרָשׁ ר לֹא ָהַלְך ַבּ ֵרי ָהִאיׁש ֲאֶשׁ "ַאְשׁ
ב". לפנינו,  ב ֵלִצים לֹא ָיָשׁ ִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוַשׁ ַחָטּ
הגרועים,  החיים  של  תמונה  השלילה,  דרך  על 
חיים של רדיפת הערכים הלא נכונים. האיש הרע 
מתחיל בהליכה, ואז עומד, ואז יושב. זאת מגמת 
פניהם של החיים הגרועים: מהתנועה אל היעדר 
אחר,  תהלים  מזמור  גם  מדבר  כך  על  התנועה. 
המוכר לנו מתפילת ההלל, ואשר לועג לאלילים: 
ָלֶהם  ה  ֶפּ ָאָדם.  ְיֵדי  ה  ַמֲעֵשׂ ְוָזָהב,  ֶסף  ֶכּ יֶהם  "ֲעַצֵבּ
רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו, ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא  ְולֹא ְיַדֵבּ
ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון,  ִיְשׁ
מֹוֶהם ִיְהיּו  ְגרֹוָנם. ְכּ כּו, לֹא ֶיְהּגּו ִבּ ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵלּ
ֶהם" )תהלים קטו, ד–ח(.  ֵטַח ָבּ ר ֹבּ ל ֲאֶשׁ יֶהם, ֹכּ ֹעֵשׂ
אם אתם חיים למען חפצים דוממים וחסרי חיים, 

גם אתם תהיו כאלה. 

ההיסטוריה של עם ישראל מתחילה בשני מסעות 
גדולים אל ארץ ישראל: מסעו של אברהם מארצו 
ובני  משה  של  ומסעם  אביו,  ומבית  וממולדתו 
ְך  "ִהְתַהֵלּ עבדים.  מבית  מצרים,  מארץ  ישראל 
ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים", אומר ה' לאברהם. על הפסוק 
ָנַען"  ְכּ ֶאֶרץ  ְבּ ָאִביו  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ְבּ ַיֲעֹקב  ב  ֶשׁ "ַוֵיּ

הרב יונתן זקס

פקודי
תמיד במסע

)בראשית לז, א( אומר רש"י בעקבות מדרש בראשית 

רבה: 

ב בשלווה – קפץ עליו רוגזו של  ביקש יעקב ֵליׁשֵ
אומר  בשלווה,  לישב  מבקשים  צדיקים  יוסף. 
הקדוש ברוך הוא: לא דיין לצדיקים מה שמתוקן 
להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה 

בעולם הזה?

חומש  סוף  גם  שהוא  פקודי,  פרשת  של  סופה 
ן  הִמשּכָ רבה.  בעדינות  זה  לרעיון  רומז  שמות, 
על  מספרים  הסיום  ופסוקי  ומורכב,  בנוי  כבר 
הזיקה בינו לבין "ענן הכבוד" שמילא את אוהל 
היה  אפשר  יביל.  כמבנה  תוכנן  המשּכן  מועד. 
בני  נסעו  וכך  ולשאת את חלקיו,  לפרקו בקלות 
ישראל מתחנה לתחנה במדבר. בכל פעם שהגיע 
מועד  מאוהל  סר  היה  הענן  לדרך,  לצאת  הזמן 
כך  הנדרש.  ההליכה  בכיוון  למחנה,  מחוץ  אל 
מתארים זאת פסוקיו האחרונים של ספר שמות: 
ַלְיָלה  ְהֶיה  ִתּ ְוֵאׁש  יֹוָמם  ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ַעל  ה'  ֲעַנן  י  "ִכּ
הענן  ַמְסֵעיֶהם".  ָכל  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָכל  ְלֵעיֵני  ּבֹו, 
ן" בכל מסעיהם של בני  ָכּ ְשׁ הרי לא היה "ַעל ַהִמּ
ישראל; להפך: בזמן המסעות הוא לא היה שם, 
אלא הוביל את בני ישראל. רש"י הבחין בבעיה, 
והסביר כך: "מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע ... 
נקראו  לכך  ונסעו,  חזרו  החנייה  שממקום  לפי 

כולן מסעות".

ההערה היא לשונית, אבל המסר עקרוני. במילים 
הזהות  של  קיומית  ה  ֲאִמּתָ רש"י  תמצת  ספורות 
נתון  בעצם  הוא  חונה,  כשהיהודי  גם  היהודית. 
הוא  יעקב  לנסוע.  פירושו  יהודי  להיות  במסע. 
אך  בית,  הבונה  הברית  במשפחת  הראשון  הבן 
המילה  בו  שיש  בשם  למקום  קורא  אינו  הוא 
דווקא  אלא  בית־לחם(  או  בית־אל  )כמו  "בית" 
"סוכות" )בראשית לג(. דומה שיעקב ידע, או אולי 
הרגיש שלא במודע, שחיי הברית פירושם נכונות 

מתמדת לנוע, לנסוע, לצמוח. 

שבני  עד  רק  נכון  זה  שכל  לחשוב  היה  אפשר 
ישראל חוצים את הירדן ומתיישבים בארצם. אך 
ֵכר ִלְצִמֻתת,  התורה אומרת אחרת: "ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָמּ
ִדי" )ויקרא  ם ִעָמּ ִבים ַאֶתּ י ֵגִרים ְותֹוָשׁ י ִלי ָהָאֶרץ: ִכּ ִכּ
כה, כג(. אם נחיה בארץ כאילו היא שלנו לצמיתות, 

בה  נחיה  אם  אבל  עראית.  תהיה  בה  שהוֵתנו 
כאילו זה עניין זמני, נישאר בה לצמיתות. עולמנו 
ושל  צמיחה  שינוי, של  ושל  זמן  עולם של  הוא 

כמישה, ובעולם כזה רק ה' ותורתו קבועים. 

יהודי בריטי נשוא פנים, הלורד ג'ורג' ויידנפלד, 
תשעים  בן  והוא  ספורים  שבועות  לפני  נפטר 
ושש. הוא היה מו"ל מצליח, חברם ואיש סודם 
של מנהיגים אירופים, לוחם שלום בנפשו וציוני 
כנשיא  ויצמן  חיים  של  כהונתו  בשנות  נלהב. 
המדינה, ויידנפלד שימש יועצו הפוליטי. בערוב 
אלף  עשרים  בהצלת  לסייע  הספיק  עוד  ימיו 
פליטים נוצרים סורים מידי דאעש. הוא היה ערני 
סוף  עד  ממש  היפר־אקטיבי,  אפילו  ואקטיבי, 

חייו הארוכים והמרשימים.

הולדתו  יום  לרגל  הלונדוני  ל'טיימס'  בראיון 
התשעים ושתיים נשאל כך: "בדרך כלל, אנשים 
שעוברים את גיל תשעים מאטים את הקצב. נראה 
שאתה דווקא מאיץ. מדוע?" והוא ענה, "כשאתה 
להבין  מתחיל  אתה  ושתיים,  תשעים  בן  נעשה 
שהדלת עומדת להיסגר. יש לי כל כך הרבה מה 
להספיק עד אז, שככל שאני מזדקן כך אני עובד 

קשה יותר". 

כמו גופנו גם נפשנו לא נבראה לֶשבת במנוחה. 
ללמידה,  לניעה,  להליכה,  לתנועה,  נוצרנו 
שאמנם  לידיעה  לצמיחה,  לשאיפה,  לחיפוש, 
לא עֵלינו המלאכה לגמור אך אין אנו בני חורין 
ספר  לנו  שמזכיר  כפי  ביהדות,  ממנה.  להיבטל 
שמות במילותיו האחרונות, אפילו חניה נקראת 
מסע. בענייני הרוח, כמו בענייני הגוף, הישיבה 

בלא תזוזה היא העישון החדש.

. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

יזם:שיווק: ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l

: ת ו ר י כ מ ו ם  י ט ר פ ל

הגעתם לפגישה? 
 

קיבלתם מתנה!

ספר מסדרת הקומיקס 

 
"הגיע הזמן" במתנה

 
מבית 'ראש יהודי'!

מיניפנטהאוזגינה*
טירוף המכירות נמשך!

חידוש בלעדי ב'חריש על הפארק':
מיניפנטהאוזגינה!

 כל היתרונות בקומפלקס אחד:
גם דירה גם מרפסת ענקית וגם גינה!
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קטן,  כשהיה  המן  את  שאלו  בבדיחה:  נפתח 
"מה תרצה להיות כשתהיה גדול?". הוא חשב 
קצת, התלבט... ובסוף אמר: "ֶא    ה ... תלוי..." 

)חחח...(.

לא יאומן. בפורים, אפילו בבדיחה של ילדים 
יש עומק. המן הוא עמלק, הוא הספק. להיות 
למה  פתאום  הבנתי  תלוי.  להיות...  זה  בספק 
עמלק  היהודי.  מרדכי  את  לתלות  זומם  המן 
רוצה שכל יהודי יהיה תלוי באוויר... לא כאן 

לא שם.

המון ספקות
איך  ככה,  שקצת  שלי  ילדות  חבר  מיכאל, 
אומרים, עזב את הדרך, בא לבית המדרש שלי 
לביקור. בתוך השיחה אמר לי "תראה, היו לי 
שגם  בחיוך,  לו  אמרתי  עצומים..."  ספקות  
בסוגיה שלי יש המון ספקות: ספק האם כלי 
ספק  שהם  התה  עלי  את  מבשל  ספק  שלישי 
'קלי הבישול', ותוסיף את בין השמשות שזה 
המון  ובחיים  בלימוד  יש  לנו  גם  שבת.  ספק 
ספקות, אך השורש שלהם הוא אמונה ברורה. 

ספק"  "אין  בלב  מרגיש  יהודי  אדר  בחודש 
מכתב  היא  שהתורה  לנו  ברור  גדול.  אחד 
אלוקים, וברור לנו שה' הוא האלוקים, וברור 
מה'.  שקיבלנו  נשגבה  מתנה  היא  ששבת  לנו 

יש איזה כוח בלב לדעת שהכל אחד!

לפילוסופים,  שנשאיר  שאלה  אלוקים?"  "יש 
כאלה עם כובע ברט ומקטרת, הלוגמים קפה 
אספרסו בבתי קפה בסורבון... אצלנו היהודים 
קודם אומרים "אין כאלוקינו!", ורק אז מותר 

לשאול "מי כאלוקינו".

עד שיצעקו עליך
בשמחה",  "מרבים  מצוות  לקיום  ובנוגע 
מרבים  איך  מרבים,  זה  כמה  יודע  מישהו 

בשמחה, לחייך? לרקוד?  
ובכן, פעם בדרכי לצפת, ה' שלח לי תשובה. 
וקראתי את פרשת השבוע  לאוטובוס  חיכיתי 
אדר.  בחודש  נקראת  שתמיד  פרשה  ויקהל, 
העם  "מרבים  הפסוק  את  קורא  אני  והנה 
כמשתומם.  הייתי  העבודה",  מדי  להביא 
המילה  שמוזכרת  היחידה  הפעם  שזו  ידעתי 
"מרבים" בתורה, ולא עוד אלא בחודש אדר! 
נזכרתי בכלל הידוע, שהרוצה להבין משמעות 
מופיעה  היא  כיצד  להתבונן  צריך  מילה  של 

לראשונה בתורה.

תרומה  המביא  ישראל  עם  על  מדובר  בפסוק 
יש בו תיאור מרגש  למשכן בנדיבות עצומה. 
מדי!  יותר  שהביאו...  עד  לבם,  נשאם  איך 
היתה  והמלאכה  להביא...  העם  "מרבים 
קול  שיעבירו  משה  שציווה  עד  דים...", 

במחנה להפסיק. 

הרי לנו הפשט הפשוט של "מרבים בשמחה", 

       הייתי כמשתומם. 
    ידעתי שזו הפעם היחידה 

 שמוזכרת המילה
  "מרבים" בתורה, 

 ולא עוד אלא 
בחודש אדר!

אהרן רזאלאישית

חידושי האדמו"ר מרזאל

רבותיי: "מרבים" מתפרש כ"יותר מדי". "מרבים 
בשמחה", על פי האדמו"ר מרזאל פירושו "יותר 
הליטוואקעס,  גם  ידעו  מעתה,  שמחה".  מדי 
בשמחה  מרבים  חובת  ידי  לצאת  שבשביל 

מדאורייתא צריך להיות יותר מדי שמח. 

להם  לומר  צריכים  היו  שבתורה  כשם  ואוסיף, 
להפסיק, לחדול, כך גם באדר. אם מישהו רציני 
עם  הגזמת  תפסיק,  "די,  לך  אומר  ושקול  כזה 
השמחה", הרי לך סימן שקיימת ויצאת ידי חובת 
"מרבים בשמחה". אם איזה שכן צועק "שקט!" 
דווקא  מתאמת  "מרבים"  של  שהגדר  תזכור 

כשמישהו אומר לך "די, מספיק".

חברים, אין ספק! יהיה שמייח!!!!

בהופעה חיה המשלבת לימוד וחוויה:

בוא לגלות 
את תעצומות 
האמונה שבך!
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הרב דוד גבירצמן בשיחת אמונה

יוסף קרדונרדניאל אהביאל
 ובעל מנגן והמלחין החסידי עם אומן הכינור היהודי והאירי

כיסופים
לימוד חוויתי ברוח החסידות

לפרטים והרשמה: דוד 058-3229646 20:00-22:00



יום שני ד' אדר ב' )14/3 למניינם( בשעה 20:00 בדיוק
אולם "היזדים" קומה 4 רח' אדוניהו הכהן 26 שכ' הבוכרים

בלעדי למשתתפי הכנס!  תינתן הנחה ייחודית לקורס "אומנות האמונה" עם הרב דוד גבירצמן

הכניסה 
לגברים 
בלבד! 
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"וה' פקד את שרה". פקד אותה – נתן לה תפקיד להיות אם,  ההורות מראה 
את האמון שה' נותן בנו. בשותפות שלנו אתו בבריאה, במוכנות שלו לתת 

לנו פיקדון, באמונה שנדע לפקד כמו שצריך. 

ואיך עוזרים לאותו פיקדון יחיד ומיוחד בדרכו? 

בתחילת הדרך אנחנו המלווים. דרכנו חווה הילד את העולם, הוא מסגל 
לתוכו את תפיסותינו, את אמונותינו ואת פחדינו. הפעם הראשונה שהילד 
פוגש כלב תלווה בתגובתה של האם. אם היתה זו תגובה של פחד, כלב 
ייתפס כדבר מפחיד. אם בהמשך חייו הוא יפגוש כלב נחמד, מן הסתם הוא 
יפרש זאת כך: כלבים הם דבר מסוכן, ויש גם כמה שלא... זאת בניגוד למי 

שחווה מפגש ראשוני נעים עם כלבים.

תפיסות על זוגיות, על עצמנו, על אנשים סביבנו – הרבה נבנה במפגשים 
עם המופקדים עלינו, ובצורת חייהם. 

לא מזמן שמעתי מבחורה מדהימה שפגשתי את ההגדרה הבאה לאהבה: 
"אהבה פירושה לתת את כל כולי – לוותר על מקצוע שאני מעוניינת בו, על 
מאכלים שאני אוהבת, על החופש שלי". כשניסינו לברר אם התפיסה הזו 
שלה משרתת אותה, התברר שממש לא. היא גורמת לכל מערכות היחסים 
שלה להיות מאוד חד־צדדיות, היא בנתינה האינסופית והוא בקבלה בלבד. 
אין פלא אפוא שהמערכות הללו לא החזיקו מעמד, כי כמה אפשר להיות 
היה  מפליא  לא  גדלה,  שעליהן  התפיסות  את  כשבדקנו  אחד?  בצד  רק 
לגלות כי כך היתה נראית גם מערכת היחסים שראתה בין הוריה, ואשר 
לעבודה  את שתיהן  הביא  אמה  עם  דיבור שלה  כטובה.  בעיניה  נחוותה 
גדולה של שיבה אל מקום של הערכה גם לצרכים האישיים, ואל היכולת 

לקבל ולא רק לתת.

התפקיד שקיבל ההורה הוא כפול. הוא גם נותן כלפי הילד שלו, מחנך עד 
כמה שניתן על־פי דרכו ולאור נסיונו )"אם היו שמים לי גבולות כשהייתי 
קטן, לא הייתי צריך ללמוד את זה בדרך הקשה – אני אעזור לו ללמוד 
שלו  התיקון  את  ומחדד  עצמו  את  לומד  וגם  יותר"(,  צעיר  בגיל  זה  את 
כן  גיבור  ביד  "כחיצים  תפיסותיו, התנהגויותיו.  הילד,  ראיית  דרך  עצמו 
בני הנעורים". על־מנת שהחץ שלך יעוף ישר, ולמרחק שהוא באמת יכול 
רוצה  אליך.  חזק־חזק  הקשת  של  המיתר  את  לקחת  עליך  אליו,  להגיע 
שהילד ידבר אמת? קחי את זה כפרויקט שלך. רוצה שיקפיד על נטילת 
ידיים? הקפידי על כך בעצמך. שיספר לך על תחושותיו, רגשותיו? ספרי 
לו על שלך, ודרכו תוכלי גם לראות התנהגויות שלך. אם פתאום מגיעה 
מדייקים  לא  אנחנו  היכן  נבדוק  שקרים,  על  אמירה  הילד  של  מהמורה 
הוא  מנין  לעיין,  נתחיל  מצידו,  מסיבית  שתלטנות  נראה  אם  בדיבורינו. 

מכיר דפוסים שכאלה... 

אחרי הכל חשוב להזכיר כי אנו מי שאנחנו לא בגלל הורינו. באנו למלא 
את תפקידנו שלנו, והופקדנו בידי אנשים שתיקונם דומה וקרוב לזה שלנו, 

בדיוק כדי שנוכל להיעזר ולעזור. שנזכה ללמוד וללמד, לחיות ולהחיות.

פקידה. תפקיד ופיקדון 

מהומה במקדש
לפני כמה שנים נסעתי לכלא שנמצא כשעתיים נסיעה מבנגקוק, לבקר 
כשיצאתי מהביקור  מקומיים.  עם  בגין הסתבכות  צעיר שנעצר  בחור 
שנשוי  יהודי  נפטר  העיר  באותה  שבדיוק  לי  ואמרו  אליי  צלצלו 
לתאילנדית, ויש שמועה שהיא מתכננת לשרוף את הגופה. השגתי מיד 
את הטלפון שלה, צלצלתי אליה ואמרתי לה ששמעתי על מה שקרה 
ורציתי להציע לה שאנחנו נעשה את כל הקבורה וכל מה שצריך, אבל 

היא הסבירה לי שהיא מתכננת לשרוף אותו כפי המנהג הבודהיסטי. 

במקדש,  טקס  באמצע  "אנחנו  אמרה  והיא  אותה,  לפגוש  ביקשתי 
טקס  כבר  שזה  חשבתי  כי  נבהלתי  אותך".  לפגוש  אוכל  וכשנסיים 
של  ימים  שלושה  של  טקס  שזה  לי  הסבירה  היא  אז  אבל  השריפה, 
תפילות ורק בסיומם שורפים את הגופה. קבענו להיפגש בערב בקניון 
המקומי, בשעה היעודה היא הגיעה והתחלתי להסביר לה כמה חשוב 
לו כיהודי להגיע לקבורה. אמרתי לה "אני הכרתי אותו, הוא היה אצלנו 
וזה אומר שהוא היה מחובר  ובראש השנה,  כמה פעמים בסדר פסח 
שלה  האמונה  שלפי  לי  והסבירה  השתכנעה  לא  היא  שלו".  ליהדות 
זה הדבר הכי טוב שהיא יכולה לעשות למענו, ולכן היא לא מוותרת. 
שאלתי אותה מי שילם על בית הרפואה שלו, והיא אמרה שזה עלה 
עשרת אלפים דולר, ושהצליחה להוריד אותם לחמשת אלפים שלקחה 
בהלוואה מהשוק האפור. אמרתי לה "חבל שאת מסתבכת, אני מוכן 
לארגן לך את הכסף הזה ותתני לי לקבור אותו". היא אמרה לי שהיא 
צריכה לחשוב על זה, ואמרתי לה שאני חוזר לבנגקוק וצריך תשובה 
תוך שעתיים. הייתי משוכנע שהכסף יסדר את העניין, אבל להפתעתי 
לי:  אומרת  והיא  טלפון  מקבל  אני  לבנגקוק  שהגעתי  לפני  ממש 
"חשבתי על זה, וזה הדבר האחרון שאני יכולה לעשות למענו ואני לא 

מסכימה לוותר". 

התארגנתי עם כמה מהאנשים שהכירו אותו, ונסענו ביחד למקדש שבו 
נערך הטקס. חיכינו בחוץ )אסור להיכנס למקדשים( וביקשנו שיקראו 
אמר  הוא  אבל  אתה,  שידבר  וביקשתי  העניין  את  לו  הסברתי  לנזיר. 
זה בסדר  יכול להתערב. מה שהיא תחליט  לי: "אני מצטער, אני לא 
לא  דבר  שום  אבל  לבה  על  לדבר  וניסינו  שוב  לה  קראנו  מבחינתי". 
שלה  המשפחה  קרובי  וכל  מסביב  מהומה  קצת  נוצרה  בינתיים  עזר. 
יצאו לראות מה קורה, ואז ניגש אלי אחד האחים שלה ושאל אותי מה 
העניין. הסברתי לו שהוא היה יהודי, וכיהודי מגיע לו להיקבר כיהודי. 
לבית  נסע  הוא  יודע שלפעמים  אני  אתך,  מסכים  "אני  לי:  אמר  הוא 
כנסת והיהדות הייתה חשובה לו". ואז הוא אמר לי "חכה רגע, יש לי 
רעיון". הוא חייג לאנשהו, דיבר בטלפון כמה דקות ואז רץ לאחותו 
ונתן לה את הטלפון. גם היא דיברה כמה דקות ואז ניגשה אלי ואמרה 
לי: "אחי נתן לי לדבר עם הנזיר הגדול בבנגקוק, שאמר לי שאם הוא 
אני  בסדר,  אז  יישרף.  ולא  כיהודי  שייקבר  מאוד  חשוב  יהודי  היה 
מסכימה. נסיים את הטקס שלנו היום, ומחר בבוקר תקחו אותו ותקברו 
אותו, אבל תזכור שאתה משלם לי את ההוצאות של בית הרפואה...".

שהיו  הגדולות  הלוויות  אחת  את  לו  ועשינו  אותו  לקחנו  למחרת 
בתאילנד, כל מי ששמע על הסיפור הגיע להשתתף. תהא נשמתו צרורה 

בצרור החיים.

היא לא השתכנעה והסבירה לי שלפי האמונה 
שלה זה הדבר הכי טוב שהיא יכולה לעשות למענו, 

ולכן היא לא מוותרת

mihalvos1@gmail.com

מיכל וולשטיין

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק
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אור וחושך - גלות וגאולה
אלישוב בר שלום

מבקש לשכוח
את מה שמסרב להישכח 

לא לשקר ללב החש
אך לא להאמין לנחש

שהרחיק הטבעי מהטבע
והאדם מצלעו 

טשטש את האהבה
למשהו שבא והולך

אופנתי ומלכלך 

עוד עיניי מבקשות 
להביט הרחק 
לייחל לתחייה

לצעוד בבטחה 
להביא את המחר 
כי עוד לא מאוחר

להאמין בטוב 
להאיר לרע
כי אולי רק

איבד את דרכו חזרה

עכשיו חושך 
עוד מעט יעלה האור

מלחמה קשה,כולם יודעים
אך בתוך האפלה 

אין עין רואה 
רק הלב יודע 

רק הנשמה זוכרת 
כי צפויה לנו 
גאולה שלמה

החזיקו חזק 
הנה זה בא..

רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים עם פרשנות 
אישית שלכם וחומרים שמתאימים לתכני העלון, ואולי גם אתם תופיעו במדור "קרוב אליכם".
info@qarov.org :שימו לב, מספר המילים מוגבל - עד 150 מילים לטור | את הקטעים נא לשלוח לכתובת המייל שלנו

בוני המקדש
בת־אל לניאדו, נתניה

ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְפקּוֵדי  ה  "ֵאּלֶ במילים  נפתחת  פרשתנו 
ה..." , ומתארת  י ֹמשֶׁ ד ַעל־ּפִ ּקַ ר ּפֻ ן ָהֵעֻדת, ֲאׁשֶ ּכַ ִמׁשְ

בפרוטרוט את בניית המשכן וכליו.

בבניית המשכן ובעבודת הכוהנים בו, אין לטעות 
ולו במעט – לא גרם אחד יותר, לא סנטימטר אחד 

פחות, הדיוק הוא הכרחי.

לא רק את משה הקב"ה מצווה, גם אותנו – "ְוָעׂשּו 
תֹוָכם" )שמות, כ"ה, ח'(. י ְבּ ַכְנִתּ ׁש ְוָשׁ ִלי ִמְקָדּ

וכבצלאל,  כמשה  גדולים  אנשים  ה'  מצווה  מילא 
מקדש  לה'  לבנות  יכולים  הקטנים,  אנו,  כיצד  אך 

בתוך ליבנו?  

ועוד  מצווה  מהמצוות.  יורכב  שבתוכנו  המקדש 
מצווה, כשהיא מדויקת עד פרטי פרטיה, תבנה את 

המקדש.

קשירת  דווקא,  צד  בכל  פעמים   3 הידיים  נטילת 
ולא  נקשרות  הן  שבה  בדרך  בדיוק  התפילין 
סנטימטר אחד אחרת, הכנת המצה ב-18 דקות ולא 
בדקה אחת יותר. שמירת הלשון עד הגדר המותרת, 

ללא מילה אחת מיותרת.

ליצור  שעלינו  שלנו,  המקדש  מרכיבי  הם  אלו 
באותה דבקות ובאותו דיוק בהם נבנה המשכן.

ּקּוֵדי  וכבר אמר אבי בונה המקדש )תהלים, י"ט(: "ִפּ
ֵחי ֵלב". ְמּ ִרים ְמַשׂ ה' ְיָשׁ

 – והמדויקים  הישרים  ה',  פיקודי  פיקודי המשכן, 
משמחים לב. 

שנזכה "לעשות מקדש" כהלכתו.

ממלאי החביות 
תרין חדד 

אך  חביות.  למלא  הייתה  שעבודתם  באנשים  מעשה 
החביות היו נקובות כך שכל מה שהוכנס לתוכן נשפך 
אל החוץ. חלק מן האנשים אמרו נואש שכן למה להם 
שבהם  חכמים  ואילו  שוב?  ולמלא  ולהתייגע  למלא 
אמרו "מה לנו אם נשפך, הלוא שכרו אותנו כדי שנמלא 

ולא כדי שיתמלא". 
האנשים  ועל  עלינו,  וצר  קצר  במבט  מסביבנו,  וכך, 
אנחנו  מילאנו  האחרונה  בפעם  מתי  שמסביבנו. 
עצרנו  האם  לנו?  שימלאו  חיכינו  ולא  חיינו  את 
שקיימת?  סופיות  באין  ובתמימות  באמת  להסתכל 
רקדנו  מתי  שפורחים,  בפרחים  שגדלים,  בילדים 
כבד? בגשם  אמיתית  שמחה  עם  האחרונה   בפעם 
האם לא כולנו בעצם חביות נקובות, כולנו חסרים, כולנו 
 קצת חשוכים. האם לא הפנמנו שתפקידנו הוא למלא?
בחדרים  קטן  נר  הדלקנו  האחרונה  בפעם  מתי 
החשוכים שמסביבנו וגם בחדרים שלנו. מצאנו נקודה 
באמת.  זכות  לכף  דנו  ובנו.  מולנו  שעמד  במי  טובה 
ולא  פחדנו  לא  חייכנו.  צחקנו,  רקדנו,  שמחנו,  אהבנו, 
מהאנשים  אנחנו  האם  המשכנו.  קמנו,  התפחדנו. 
התייאשו? שלא  מהחכמים,  או  מעבודתם   שנואשו 

והמשכנו, רק למלא.
מתי בפעם האחרונה הסתכלנו עמוק עמוק, אל תוך הלב. 
שלנו עצמנו, ושל הנמצאים איתנו. ואהבנו באמת.  מתי 
 בפעם האחרונה התחלנו מחדש, גם לאחר שכבר התחלנו.
והתחדשנו. והבנו, שלעולם יש בנו את הנקודה הטהורה 
לאחר  גם  מחדש  שנתחיל  לנו  שמאפשרת  הזו,  והזכה 

שכבר התחלנו. כי אין ייאוש בעולם, כלל. אז...
 מתי בפעם האחרונה,

אבל באמת?

בס״ד

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

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

 10 
כרכים
 420 ש״ח
בלבד - כולל משלוח

כרכים13
עם חמשה חומשי תורה

 550 ש״ח
בלבד - כולל משלוח
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דרושים נציגי מכירות לשיווק ספרי המהר"ל בישיבות ובמרכזים תורניים שכר נאה למתאימים. טל: 02-9669696 )בשעות 9:30-14:00(

עכשיו במחיר השקה מיוחד- עד 10 תשלומים!

אור חדש לתורת רבינו המהר״ל
לראשונה מימות המהר״ל!

סט יסודי -  למלא את החסר    פיענוח כתבי יד – להיצמד אל הקודש    הגהות בדיקדוק מבהיל- שלימות התוכן  
  אוצר בלום של מחיקת קולמוס – טיוטות מכת"י קודשו    חלקים גדולים שטרם יצאו לאור – להרבות מתורתו  

  חמישה חומשים –  רש"י ותרגום    אלפי מראי מקומות – מקורות לעיון  
  ספר ערכים מפליא שלא היה כמותו – איתור בבקיאות    עיצוב אומנותי –  קנקן מפואר  

ברי ונהיר – להאיר עיניים    עימוד בשלימות – להקל הלימוד. 

מהדורה ייחודית המקרבת את תורת המהר״ל – אליך פנימה
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אבשלום  שלי,  אבא  מוזיקה.  של  בבית  "גדלתי 
שלמה  ר'  עם  ניגן  שגם  ומוזיקאי  חזן  הוא  כ"ץ 
אבל  בבית,  היתה  תמיד  והדמות שלו  בהופעות 
ההתקשרות האמיתית עם ר' שלמה היתה דווקא 
שנה  עשרים  חוזר  הוא  נפטר",  שהוא  לאחר 
שלי  אבא  פטירתו,  אחרי  וחצי  "חודש  לאחור. 
הוזמן להופיע בניו יורק בחנוכה, במקום הופעה 
 ,14 בן  אז  הייתי  עצמו.  ר' שלמה  מתוכננת של 
והלחנים העמוקים לפסוקים טלטלו את הנשמה 
שלי. התחלתי לאסוף לעצמי חומרים והקלטות 
אותי  שמשך  מה  מאוד  מהר  אבל  מהופעות, 
דיברו  שלו.  התורות  היו  מהניגונים  יותר  הרבה 
אלי כאילו שמצאתי את שאהבה נפשי, ממש מה 

שהנשמה שלי מבקשת". 

ללמוד תורה בין הסדרים 
מספר  חומרים,  ואיסוף  ליקוט  של  שנים  אחרי 

המנוהל  הארכיון  שאוצר  המוקלטות  השעות 
לכדי  הגיע  נוספים  ותלמידים  ידי המשפחה  על 
כ-19,000 אלף שעות של וידאו ואודיו, שחלקן 

נמצא עדיין על סלילי קלטות. 

"בתורה שלמדתי עד אז לא הרגשתי את הטעם 
המתוק הזה של "תלמוד תורה כנגד כולם", הוא 
אומר. "שם פתאום הרגשתי שיש פה ממש מעין 
הרבה  אחרי  אבל  זה,  את  ידעו  הרבה  לא  נובע. 
ארוכים  שיעורים  נותן  היה  שלמה  ר'  הופעות 
כשהתחלתי  שעות.  על  שעות  להמשך  שיכלו 
 – שיחה  אחרי  שיחה  התורות,  את  לשכתב 
הרגשתי את העוצמה הזו. כשאתה מעביר משהו 
על הדף זה אמנם מאבד קצת מהשמיימיות הזו 
שני  מצד  אבל  פה,  בעל  שנאמרים  הדברים  של 
כשזה יורד לעולם ומגיע לכתב, זה נהיה הרבה 

יותר עוצמתי".

בן  ילד  כשהיה  ארצה  עלתה  כ"ץ  של  משפחתו 

כמו רבים אחרים, גם שלמה כ"ץ גילה את ר' שלמה קרליבך, 
'הרבי המרקד', רק לאחר פטירתו והפך לתלמידו המובהק. 
מאז הוא הולך בעקבותיו ברחבי העולם עם הגיטרה וספרי 

החסידות, ומתווה לעצמו דרך חדשה־ישנה 

להגדיר ש  מתקשה  כ"ץ  למה 
בגלל  ולא  כזמר,  עצמו  את 
שהוא לא יודע לשיר, ההפך 
צמודה  הגיטרה  הנכון.  הוא 
שעות  רוב  לאורך  אליו 
אפרת  ביישוב  תורה  מלמד  כשהוא  גם  היום, 
כרב,  משמש  הוא  שבה  בקהילה  עציון  שבגוש 
וגם במסעות שהוא עורך מדי כמה חודשים בין 

קהילות יהודיות ברחבי העולם. 

כבר שנים רבות שדמותו של כ"ץ )35(, נשוי ואב 
מתלמידיו  כאחד  למזוהה  הפכה  בנות,  לשלוש 
אחראי  הוא  קרליבך.  שלמה  ר'  של  המובהקים 
לליקוט ארכיון המתעד עשרות אלפי שעות של 
ליקט  כבר  מתוכם  ושיעורים,  שיחות  הופעות, 
כמות עצומה של לחנים בלתי מוכרים, ושיחות 
אותן  קרליבך,  הרב  שמסר  ובחסידות  בתורה 

משכתב כ"ץ כבר כמעט שני עשורים. 

לעשות 
מהניגונים 
תורות



"זו  הקפדנית.  העריכה  מלאכת  את  להמחיש 
של  בשבוע  הופעה  אחרי  שניתנה  שיחה  היתה 
של  ימים  כמה  אחרי  התשמ"ח.  וירא  פרשת 
שכתוב הבנתי שבשיעור אחד הוא מביא את כל 
העולם הפנימי שלו וממש מקיף את כל התורה. 
כיפור  יום  השנה,  ראש  כוונות  על  דיבר  הוא 
וסוכות, משם עבר לאורות המיוחדים של חודש 
כך  ומתוך  לכנותו,  נהג  שהוא  כפי  'רם־חשוון', 
החל לדבר על ההבדל המהותי בין נח לאברהם 
כדי שהוא מספר על  וסוד הכנסת אורחים, תוך 
המפגשים שלו עם הרבי הריי"ץ. כך זה היה ממש 

בכל שיעור, באופן מסעיר ומרגש". 

ניגונים גנוזים, ניגונים חדשים
גם  כ"ץ  מצא  המאובקות,  הקלטות  ערימות  בין 
מאות ניגונים בלתי מוכרים של ר' שלמה קרליבך, 
מכשיר  עם  קבוע  באופן  להסתובב  נוהג  שהיה 
הקלטה ולתעד מיידית כל ניגון חדש שהתהווה 
אהרן  עם  יחד  הוציא  כעשור  לפני  כבר  בתוכו. 
רזאל ואמנים נוספים, אלבום ובו עשרה מאותם 
אלבום  כ"ץ  הוציא  וחצי  כשנה  ולפני  ניגונים, 
נוסף שאף הוא עם ניגונים גנוזים. הוא נותן הסבר 
מקורי לעובדה כי הרב קרליבך מעולם לא כתב 
שירים אישיים, ועסק אך ורק בהלחנת פסוקים. 
"אני חושב שהוא לא החזיק מעצמו כמוזיקאי, 
שלו.  הלב  את  שמבטא  מישהו  היה  פשוט  הוא 
דוד  ולדברי  לפסוקים  מחובר  כך  כל  היה  הוא 
המלך, שזה הרגיש כאילו זה ממש מילים שלו".  

לפני מספר שבועות השיק כ"ץ אלבום נוסף בשם 
"ישמח מלך", שבו כל הלחנים הם פרי יצירתו, 
למרות  עטו.  פרי  מקוריים  טקסטים  גם  ומכיל 
בו  הלחנים  כי  מאליה  מובנת  הכמעט  הציפייה 
יישמעו דומים לאלו של מורו ורבו – בקלות ניתן 
להבחין כי מדובר בחומר מקורי שעטוף בעיבוד 
ישראלי עכשווי, והשירים מתנגנים באופן קליל 
להיות  זה  איך  אותי  שואלים  "תמיד  וזורם. 
מאמין  באמת  אני  אבל  השלישי",  "קרליבך 
שהוא היה רוצה שאני אהיה "כ"ץ הראשון". זה 
אותי בהם  חנן  חלק מתוך הרבה לחנים שהשם 

והגיעו מתוך עבודת הנפש האישית שלי". 

כ"ץ, כאמור, משמש כרב קהילה קטנה באפרת 
בשם "שירת דוד" שרוב חבריה עלו ארצה בשנים 
האחרונות. לא צריך להפעיל הרבה את הדמיון 
כדי להבין כי לנגינה ולמוזיקה חלק נכבד בחיי 
תורה,  לימוד  מאוד  הרבה  גם  "אבל  החבורה, 

הרבה עבודת הנפש", הוא אומר. 

דור חדש  "ר' שלמה היה אומר "אנחנו צריכים 
לי לשבת ארבע שנים  גרם  של רבנים". הדיבור 
הסמכה  וללמוד  באפרת,  'המבתר'  בישיבת 
שהדבר  היא  "האמת  מחייך.  הוא  לרבנות", 
יותר  אפילו  ללמד,  זה  אליו  מחובר  הכי  שאני 
מלהופיע. הופעה שהיא רק של מוזיקה אף פעם 

לא דיברה אלי. קשה לי עם זה מאוד, כי זה שם 
אותי ואת המוזיקה במרכז. אני עושה את זה כי 
זו הדרך להגיע ללב של הקהל, אבל זה לא דבר 
לא  תורה,  לומד  הייתי  לא  אם  'לכתחילה'.  של 
מפתיעה  בכנות  מוסיף  הוא  לשיר",  מעז  הייתי 

בפשטותה.

יש נוסחה להסרת מחסומים
תורות  של  למסע  יוצא  הוא  חודשים  כמה  מדי 
 – העולם  ברחבי  יהודיות  בקהילות  וניגונים 
ארצות הברית, דרום אפריקה ואוסטרליה, מסע 
שכמעט תמיד מוליד מפגשים עם נשמות יהודיות 
הוא  כחודשיים  לפני  הגלובוס.  ברחבי  הפזורות 
ובמהלך  אפריקה,  בדרום  קייפטאון  בעיר  שבת 
בעיצומו  שהיה  ישראלי,  בחור  הכיר  השבת 
הגיע  של הטיול המסורתי לאחר הצבא, שאליו 
את  חוצה  שהוא  תוך  מטורף,  במסע  מישראל 
סודן ומצרים על גבי אופנוע. "באמצע הסעודה 
משהו  על  יספר  מהאורחים  אחד  שכל  ביקשנו 
שקרה לו בחיים וגרם לו להרגיש קרוב לקב"ה. 
הבחור הזה התבייש ואמר: "גדלתי חילוני, אף 
פעם לא הרגשתי את מה שאתם מדברים עליו". 
שאלתי אותו: "כמה שנים היית בצבא ומה עשית 
שם"? מתברר שהוא היה חמש שנים בצה"ל ולא 
יכל גם בדיוק לספר איפה ומה עשה. אמרתי לו: 
הגוף שלך  להקריב את  מוכן  היית  תגיד,  "אחי, 
נכון?  תורה,  וללמוד  לשבת  אוכל  שאני  כדי 
קרוב  כלא  עצמך  את  מגדיר  שאתה  זה  איך  אז 
רגילים  שאנחנו  ההגדרות  בגלל  רק  לקב"ה, 
היית.  למקום שבו  אגיע  לא  בחיים  אני  אליהן? 
תן לעצמך להרגיש את מה שבאמת נמצא בתוך 

הלב שלך".  

בינינו  שהתפתחה  ובשיחה  בבכי,  פרץ  הבחור 
שהיתה  שבת  במוצאי  להופעה  שיגיע  ביקשתי 
מאות  שם  היו  בקייפטאון.  ענק  כנסת  בבית 
רק  מכוונים  היו  הדיבורים  כל  אבל   – אנשים 
כל ההופעה. אחרי  לו את  אליו, ממש הקדשתי 
זה תפסתי את הראש ואמרתי לריבונו של עולם: 
"שני יהודים גרים בארץ ישראל, וצריכים לנסוע 
קרובים  כך  כל  להרגיש  כדי  אפריקה  דרום  עד 
זה  שבת?!  ליל  באותו  שהרגשנו  כמו  וקשורים 
לא צריך להיות ככה, כאן בארץ אנחנו חושבים 
"אתם  אומרת:  הנשמה  אבל  שאנחנו מחוברים, 
משוגעים, זה לא זה". אנחנו כל כך זקוקים למה 
לנו  אין  אבל באמת  לנו,  חושבים שיש  שאנחנו 

מספיק. חיבור אמיתי, של נשמות".

שלו  הנוסחה  את  לומר  מכ"ץ  מבקש  כשאני 
עונה  ואז  מעט  חושב  הוא  הנשמות  לחיבור 
ונמשך  בניגון  כמובן  מתחיל  "זה  בחיוך: 
ושניהם חייבים להיות מלווים בסיפור  בחיבוק, 
ווורט מתוק. זה החוט המשולש שפורץ את כל 

המחסומים". 

שנים.  מספר  לאחר  הברית  לארצות  וחזרה   ,9
הוא עצמו שב ארצה לקראת סיום התיכון, ועשה 
את דרכו לישיבת רמת גן שעשתה אז את צעדיה 
בציונות  ממש  של  אוונגרדי  זרם  הראשונים, 
הדתית של אותם ימים. בגיל 17 הוא החל לשכתב 
בשנה  קלטת.  אחר  קלטת  בישיבה  הסדרים  בין 
שעברה, לאחר שנים ארוכות של עריכה קפדנית, 
בסדרה  הראשון  הכרך  את  לאור  הוציא  הוא 
שלמה".  "ברכת  השם  את  העניק  לה  העברית, 
בספר מופיעים שיחות, תורות וסיפורים חסידיים 
בסגנונו המתוק של הרב קרליבך, שנערכו מחדש 
כ"ץ  ידי  על  השבוע,  פרשיות  לסדר  בהתאם 

וחברו, ר' דוד הלל. 

כדי  ששכתב,  הראשונה  בשיחה  נזכר  הוא 

הלכה למעשה בכל בית
חדש! סט ספרי צורבא מרבנן 

התקשרו להזמנה ישירה
1-700-500-777www.tzurba.com

הדפסה בהירה 
ומהודרת

עד הבית
עם שליח

 מתנה חדשה
ושימושית

6 כרכים המכילים
את כל השו"ע

עכשיו במחיר השקה מיוחד
 או במבצע למצטרפים 

לתכנית המנויים
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כל מה שנאמר עד עכשיו ברמת התיאוריה, 
יורד בפרקים כ"ג-כ"ד לרמת המעשה. 

מצוות   – עשה"  "מצוות  הן  הזרם  מוליכי 
בעולם.  חיובית  בדרך  לפעול  לנו  שמורות 
תפילין,  להניח  )למשל:  כך  או  כך  לעשות 
בפסח(.  מצה  לאכול  המזון,  ברכת  לברך 
בגימטרייה,  רמ"ח  כאלה,   248 לנו  יש 
ולפי חז"ל זה גם מספרם של איברי הגוף. 
המיוחד  במספר  משתמש  הקדוש  הזוהר 
"איברין  כביכול  הן  ואומר שהמצוות  הזה, 
ברור  המלך.  גוף  של  האיברים   – דמלכא" 
שמדובר במשל, הרי לא־לוהים אין גוף או 
דמות גוף. המשמעות היא שהמצווה נושאת 
הגוף  שאברי  כמו  הא־לוהי  הרצון  את 
נושאים את רצון האדם. הרצון הוא שמזיז 

את היד או את הרגל, מניע ומפעיל אותם.

– אז  נרד לרזולוציה של האדם הבודד  אם 
בעצמו  הופך  הוא  מצווה  מקיים  כשהוא 
ל"איבר" עבור הרצון הא־לוהי. בזמן קיום 
הגשמיים  והכוחות  הגוף  איברי  המצווה 
את  שמניחה  היד  )נניח,  בה  שמושקעים 
של  המעשה  לבוש  עם  יחד  התפילין(, 
הנפש הא־לוהית )לא זוכר מה זה לבושים? 
כמו  "מרכבה".  נקראים  בפרק ד'(,  תסתכל 
שאומרים על אברהם, יצחק ויעקב – שהיו 
כל  ככה   – לשכינה"  "מרכבה  החיים  כל 

יהודי בזמן שהוא מקיים מצוות עשה.

תורה,  תלמוד  מצוות  על  דיברנו  לא  ועוד 
שונה  עניין  שהיא  למדנו  בפרק ה'  שכבר 
ועמוק  פנימי  לחיבור  שמביא  לחלוטין, 
לימוד  לא־לוהים.  האדם  בין  יותר  הרבה 
"מרכבה",  מלהיות  יותר  הרבה  הוא  תורה 
הוא ייחוד – חיבור שלם של פנימיות האדם 
ללמוד  א־לוהים.  של  הרצון  פנימיות  עם 
להיות  ה',  רצון  את  "לשאת"  לא  זה  תורה 
זה להיות אחד  מכשיר למימוש שלו, אלא 
זה  על  לדבר  מה  אין  בעצמו.  הרצון  עם 
מילים  לנו  אין  זה פשוט מטורף,  כי  הרבה 
לגילוי  להתייחס  דרך  עולם  לאף  אין  לזה. 
הזה בכלל. הסיבה היחידה שאנחנו יכולים 
מסוגלים  לא  שאנחנו  היא  אותו,  להכיל 

להרגיש אותו.

ומה ההפך ממוליכי זרם? מבודדים. דברים 
כביכול,  החשמלי,  המעגל  את  שקוטעים 
האדם  את  ומפרידים  הזרם  את  שמנתקים 
מהרצון הא־לוהי, מקור החיים. כעת מדובר 
על "מצוות לא־תעשה", 365 במספר, שס"ה 
שבגוף  הגידים  מספר  כנגד  בגימטרייה, 
שמורות  מצוות  על  מדובר  הפעם  האדם. 
לך יהיה  מ"לא  החל  לעשות,  לא  מה   לנו 

א־לוהים אחרים על פני" וכלה בכל פעולה 
קשורה  זוכרים?(,  )פרק ז',  אסורה  שהיא 
לקליפות, מפרידה אותנו מרצון ה' ומונעת 

מאתנו את זרם החיים. 

גם  שנקרא  כזה,  למעשה  שנפלנו  ברגע 
"עבירה" – כי עוברים על הרצון הא־לוהי, 

שלנו  הנפש  לבושי  את  לוקחים  אנחנו 
איברי  עם  יחד  ומעשה(  דיבור  )מחשבה, 
הם  בסטרא־אחרא.  אותם  ומקשרים  הגוף 
עושה  כמובן  הסטרא־אחרא  עכשיו.  שלה 
זרועותיה  אל  שניפול  כדי  שביכולתה  כל 
הניצוץ  דיוק:  ליתר   – אנחנו  המושטות. 
היא  שלה.  החיים  מקור   – שבנו  הא־לוהי 

משעבדת אותנו ומנצלת את משאבינו. 

עבירה  עוברים  כשאנחנו  לדעת:  חשוב 
נמוך.  מאוד  מאוד  במעמד  נמצאים  אנחנו 
נמוך יותר מהסטרא־אחרא עצמה. כי בעצם, 
מה אנחנו רוצים ממנה? היא עושה בדיוק 
כל הפיתויים,  רצה שתעשה.  מה שהקב"ה 
כל הניסיונות, כל המכשולים שהיא מערימה 
בדרכנו – הכול רצון ה'. אבל אנחנו, כאשר 
אנו חוטאים, עוברים על רצון ה' בבחירה. 
אין דבר יותר מאוס מזה, כשמסתכלים על 
העולם כפי שהוא. אנחנו מתאבדים. האר"י 
ז"ל מסביר שזו תופעה ייחודית לעולם הזה, 
שמעשה  כך  כדי  עד  גובר  הרע  שבו  עולם 

כזה בכלל אפשרי.

אלא  עבירה  עובר  אדם  שאין  אמרו  חז"ל 
שום  אין  כי  שטות.  רוח  בו  נכנסה  כן  אם 
ומסוגל  שמוכן  שיהודי,  לכך  אחר  הסבר 
מא־לוהים  ייפרד  שלא  ובלבד  להיהרג 
יהיה מוכן לעשות את  ויעבוד עבודה־זרה, 
דבר,  של  בסופו  והרי  אחרות.  בדרכים  זה 
זה מה שזה. כל חטא מנתק, מפריד, ממית. 
בשיגעון  שמדובר  הוא  היחיד  ההסבר  לכן 
את  לרגע  שמסתירה  עכורה  רוח  חולף, 
הניצוץ הא־לוהי, את החכמה )תסתכל שוב 
בפרקים י"ח-י"ט(, מטעה את כל המערכות 
לחשוב  לנו  וגורמת  שלנו  הבקרה  ומנגנוני 
לרגע שבעצם לא מדובר בדבר כל כך נורא. 
שגם אם נעשה את זה, זה לא אומר שניפרד 

מהדבקות בה'. 

עם  קורה  באמת  מה  לרגע:  נחשוב  בואו 
נותנים לרוח  החכמה שבנו בשעה שאנחנו 
השטות להשתלט? האם היא פורחת מאתנו, 
שם.  גם  אתנו  היא   – לא  למקורה?  חוזרת 
שנורא.  מה  גם  זה  אבל  שלנו,  התקווה  זו 
כשאנו עושים עבירה, א־לוהים נשאר אתנו. 
הוא הולך אחרינו לאן שאנחנו הולכים. עד 
בידינו,  מפקיד  שהוא  הכוח  גדול  כך  כדי 
למקום  הלכנו  אם  בנו.  נותן  שהוא  האמון 
שהוא כמו לצלול לתוך ביב שופכין, לשם 
אנחנו מוליכים גם אותו. שה' יעזור לכולנו.

ללמוד תורה זה לא "לשאת" 
את רצון ה', להיות מכשיר 
למימוש שלו, אלא זה להיות 
אחד עם הרצון בעצמו.

פרשת פקודי
כל העם עומד בציפייה לחזות בהופעת התגלות כבוד ה', ולא יכול 
משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, וכבוד ה' מלא את 

המשכן. כן תהיה לנו במהרה בימינו.

פרקים כג־כד 

יש זרם/אין זרם 

דובי ליברמן
אמנות חסידית

ברוך נחשון



הצטרפו למבצע משלוחי המנות של “קרוב ללב”
צאו לשכנים שאתם לא מכירים עם ערכת קרוב ללב לפורים.

הזמינו ערכות עוד היום: 
| www.karov-lev.co.il

072-2280426
קרובללב
החיבור שנוגע בכולנו

השנה נותנים לשכנים
שאתם לא מכירים

לגננת של
רוני לוייצמנים

לשכנים
מדירה 22

להורים
לרב אבי
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חדש על המדף! הדרך הארוכה קצרה
רעיונות מרתקים ומסרים בעבודת ה' המבוססים על ספר התניא, 
בקומיקס הומוריסטי שנכנס ללב. ארגז כלים עשיר להתמודדויות 

היומיומיות של כל אחד מאיתנו.

14
14

מאת: נתנאל ובת־אל אפשטייןהנפש הבהמית

מסתבר שקומיקס

בית שאן אלתר זה סיפור רציני! אריאל תפארת רם  אלעד ספריית עם ישראל  אגדתא 
ספרים בני ברק מינצר גוש עציון עוז מסווארי רמת הגולן מקור הברכה 
חיפה אופיר גנץ טפחות אליאב עובד יד בנימין אבנט תשמישי קדושה 
ירושלים  איפרגן  מרדכי  מאיר  מכון  בנימין  שער  רפי  כיפות  ירוחם 
כפר סבא זהבה  כוכב השחר יפת  קורדובא ירושלים, גור אריה ספרים 
ציוני מגדל העמק בין קודש לחול גבעת שמואל נריה כהן מצפה יריחו 
איילון  נוף  ניסנבוים  צביקה  הספר-  נחלת  מעלות  המלך  הוא  השם 
טבריה  קדומים אייל תשמישי קדושה  עלי ספרי קדומים  נבון  קוראים 
אור לציון קריית גת המרכז לספר קרית ארבע ניסים ברבי ישיבת קרנ"ש 

קרני שומרון הגות רעננה גיל ביתן 

 ניתן להשיג בחנות דברי שיר, 
 תחנה מרכזית ירושלים, קומה 3. 

www.dshir.co.il :או באתר האינטרנט
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הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

| הרב מנחם מענדל גלוכובסקי | 
רב קהילת חב"ד רחובות

 מה   
הייעוד 

שלי?
בסך־הכל  שזה  להיות  יכול  שלך?  הייעוד  מה 
שלום־בית...  של  בעניין  יותר  קצת  להשתדל 
משהו  לא  באמת  זה  הגיוני?  נשמע  לא   >>>
זה  קשור?  זה  ְלמה  אז   >>> להיגיון  שקשור 
מילאה  אחד  שמצד  המלכה,  לאסתר  קשור 
הראש,  את  לבד  הפעילה  שני  ומצד  הוראות, 

והניצחון נרשם לדורות על שמה

מהי בעצם המגילה? האם היא רק סיפור יפה, כמו שאמר פעם 
מישהו על המגילה "סיפור יפה אבל קצת ארוך"? הבעל־שם־
טוב מלמד לא כך. יש הלכה שהקורא את המגילה "למפרע" לא 
יצא, כלומר שאם אדם יקרא את המגילה לא לפי הסדר – את 
פרק ז', ואחר כך את פרק ו' – הוא לא קיים את מצוות המגילה. 
שיש  הבעל־שם־טוב  אומר  הסדר.  לפי  זה  את  לקרוא  צריך 

המגילה  את  לקרוא  אסור  יותר:  פנימי  פירוש  לזה 

"למפרע", כסיפור שקרה פעם. צריך לקרוא 
את  לחיות  צריך  עכשיו,  שקורה  כאירוע  אותה 

העניין. אחרת זה באמת רק סיפור יפה.

לבית  אסתר  את  כשלוקחים  והיפוכו.  דבר  יש  אסתר  במגילת 
המלך – "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה", כי מרדכי מצווה 
עליה לא לגלות. אבל בהמשך קורה ההפך בדיוק: כשהגזירה 
מתפרסמת, ומרדכי היהודי הולך ברחובות העיר "ויזעק זעקה 
גדולה" – אז "ותתחלחל המלכה", והיא מתחילה לשאול: על 
מה זה? מספרים לה, ומרדכי מבקש ממנה שתלך למלך עכשיו 
לבקש על העם שלה. והיא משיבה: זה כבר חודש שלא נקראתי 
אל המלך, והחוק הפרסי אומר שאם אתה נכנס לחצר הפנימית, 
והמלך לא מושיט לך את שרביט הזהב – אתה גמור... מרדכי 
עונה לה: מה את חושבת, שבזה תצילי את עצמך? גם את ובית 
אביך תלכו 'פייפען', רווח והצלה יעמדו ליהודים ממקום אחר. 
והוא מוסיף: מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות – הלא הכל 

היה בשביל זה!

ואז היא אומרת: טוב, בסדר, אם ככה...

למרדכי היו שלוש טענות: "אל תדמי בנפשך", "רווח והצלה 
כזאת".  לעת  אם  יודע  ו"מי  אחר"  ממקום  ליהודים  יעמוד 
הטענה השלישית היא הכי חזקה. מרדכי רומז לה שלכל נשמה 
יש תפקיד מיוחד שניתן רק לה, שהוא בעצם הסיבה לירידה 
שלה אל העולם הזה. זה לא משהו שכלי; זה גורל, זה ייעוד. 
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וכשאדם מרגיש שיש לו קושי יוצא־דופן לעשות דבר מסוים, זו עדות 
לכך שזה הייעוד שלו, זו הסיבה שהנשמה שלו ירדה לעולם הזה.

היה יהודי שכתב לרבי זי"ע שהוא רוצה להתגרש לאחר שהיה נשוי 
שנתיים. הרבי השיב לו, שהאריז"ל אמר שכל אדם צריך לקיים את 
כל  קיום  את  השלימה  לא  הנשמה  ואם  התורה,  מצוות  תרי"ג  כל 
תרי"ג המצוות, היא צריכה להתגלגל עוד פעם כדי להשלים מה שלא 
קיימה. מה קורה כשאדם מתגלגל עוד פעם למטה לעולם הזה, כדי 
להשלים את קיום מצוות צדקה? הוא אמנם למד תורה, התפלל כמו 

בן אדם, אבל לא נתן צדקה כמו שצריך? קורה דבר כזה: מצוות 

הקודמים  בגלגולים  כבר  תיקן  שהוא  אחרות 
שבשבילה  הזו  המצווה  אבל  בקלות,  לו  הולכות 
הנשמה שלו ירדה למטה – פשוט לא הולכת לו. כי 
הסטרא־אחרא יודע שכל תיקון הנשמה שלו תלוי במצווה הזו שהוא 
לו  כותב  המכתב  בסיום  קשיים.  לו  מעמיד  הוא  ולכן  לקיים,  צריך 
הרבי: מהמכתבים שאני מקבל ממך על קשיים בשלום־בית אני מבין 
שהנשמה שלך ירדה למטה לעולם הזה כדי לתקן את העניין הזה... 

והרבי נותן לו ברכה.

כשקראתי את המכתב הזה בפעם הראשונה לא ידעתי למי זה נכתב, 
צנעת  על  לשמור  כדי  את השמות  במכתבים שפורסמו השמיטו  כי 
את  שמכיר  מישהו  כך  אחר  אליי  הגיע  בדרך־לא־דרך  אבל  הפרט. 
בקהילה  שגרו  זוג  היה  זה  הפרטים.  את  לי  וסיפר  הזו  המשפחה 

באיזשהו מקום בעולם. לזוג הזה היה סוד שאף אחד לא 

הצליח להבין – הם היו שונים כל־כך זה מזו, ובכל 
למופת.  בשלום־בית  ביחד,  כל־כך  יפה  חיו  זאת 
והסביר: אחרי שקיבלתי את המכתב  גילה את הסוד  ולימים האיש 
הזה, שכל תיקון הנשמה שלי תלוי בזה – שמתי את כל כובד המשקל 
על העניינים אלו, שיהיו כמו שצריך, שהבית יתנהל על מי מנוחות. 

הבנתי שזה תיקון הנשמה שלי.

הגעת  כזאת  לעת  אם  יודע  "ומי  השלישי,  שבטיעון  הרבי,  אומר 
זה  לדעת,  שייך  לא  זה   – יודע"  "ומי  מרדכי:  לה  רמז  למלכות", 
למעלה מטעם ודעת. את הגעת למלכות בשביל הרגע הזה, בשביל 
הנשמה  שלימות  תלויה  ובזה  שלך,  הגורל  זה  ישראל.  עם  הצלת 
שלך. זה "מי יודע", זו דרגה שמעל הדעת, וברגע הזה 

עכשיו תלויים כל החיים שלך, כל המהות שלך.

היא הולכת על  זה,  כשאסתר שומעת את 
זה  עם  יחד  אבל  במסירות־נפש.  זה 
היא אומרת לו: בסדר, אני הולכת, 
ימים,  שלושה  עליי  צומו  אבל 

פסח...  ערב  זה  ויום.  לילה 

כלל ישראל צמים שלושה 
הסדר.  ליל  יהיה  לא  ימים. 
כבדה!  אחריות  זו  בלגן,  זה 
המלך  את  להזמין  ניגשת  אסתר  כך  אחר 
והמן למשתה, והיא אומרת: מחר אגלה לך 
את הסוד. היא משתמשת בכל מיני תכסיסים 
ותחבולות, עד שבסופו של דבר היא מפילה אותו. 
שאחשוורוש  לכך  התכוונה  שאסתר  אומרת  הגמרא 
יחשוד בהמן, שאולי יש קנוניה ביניהם, ולכן אחשוורוש לא 
היה מסוגל לישון בלילה, "בלילה ההוא נדדה שנת המלך". בתרגום 
מובא שגם המן לא ישן – הוא הרי היה עסוק בהכנת העץ. אסתר לא 
ישנה, כי הייתה עסוקה בהכנת המשתה, ומרדכי לא ישן, כי לא הבין 

מה הולך פה – משתה יין בליל הסדר? אף אחד לא מבין...

אז מה אנחנו רואים? המדרש אומר "מרדכי בדורו כמשה בדורו", 
זזה מזה. אם הוא אמר משהו,  – היא לא  ומה שהוא אומר לאסתר 
צריך  "לא!  קדימה:  אותה  דוחף  הוא  וגם כשהיא מפחדת,  גמרנו! 

להמשיך!"

זה  שהיא ממלאת את ההוראות של  רואים שיחד עם   אבל פתאום 
גורל. היא לא ממלאת  מרדכי, היא מקבלת בעצמה החלטות הרות 
שלה,  הראש  את  מפעילה  אלא  מחשבה,  בלי  רובוט  כמו   פקודות 
את האינטואיציות שלה. היא בונה לבד את הטקטיקות כדי להפיל 

את המן בפח.

אמרנו כבר ש"הקורא את המגילה למפרע לא יצא". מה המשל של 
כל זה בחיים שלנו? לכל יהודי יש את השליחות שלו בעולם. אנחנו 
מזה   – עושה"  אסתר  מרדכי  מאמר  "ואת  הוראות.  למלא  צריכים 
אנחנו לא זזים. אבל יחד עם זה, נדרש מאתנו להפעיל קצת גם את 

הראש שלנו ואת הלב שלנו, איך לקיים את מה שהוטל עלינו.

שולחים אותך לשליחות, נותנים לך... – עכשיו לך לפעול! סומכים 
שאסתר  כמו  ותפעל,  שצריך,  כמו  ובלב  בראש  שתשתמש  עליך 

יין  משתה  לעשות  לה  אמר  מרדכי  האם  עשתה. 

היא  הרי  האלה?  הדברים  וכל  יין  משתה  ועוד 
הכירה מה קורה בתוך ארמון המלך, היא הבינה 
זו  זה. מצד אחד  לפי  עבדה  היא  אז   – העניינים  את 
אפשר  אי   – בתחבולות   משתמשת  שהיא  ברגע  כי  כבדה,  אחריות 
לדעת מה ילד יום. אבל מצד שני, אין ברירה. אתה בשליחות, אתה 
נמצא בחזית, אתה צריך לפעול. יש לך "מאמר מרדכי", יש לך יעד 
והוראות ברורות, אבל מעבר לכל זה אתה צריך לעשות את התפקיד 
שלך.  ומי מביא ישועה והצלחה לכלל ישראל? אסתר! היא מביאה 
את הישועה וההצלה לכלל ישראל, לא מרדכי. והרי נאמר במפורש, 
שמפני שהיא מסרה את הנפש, המגילה נקראת על שמה. זה אומר 

שהניצחון והישועה הגיעו דרכה.

בצבא אנחנו רואים שהמפקדים הם אלה שנותנים את הפקודות, אבל 
ברור  בחזית.  שנמצא  הפשוט  החייל  הוא  הניצחון  את  שמביא  מי 
שמרדכי היהודי ששקול כמשה הוא זה שנותן את הכיוון, אבל אנחנו 
העבודה  את  לעשות  צריכים  ואנחנו  בפועל,  בחזית  אלה שנמצאים 

שלנו.

המלכה,  אסתר  בחינת  שאנחנו  נשכח  לא  בואו 
והקרב הגדול עכשיו הוא – לגרום "ונהפוך הוא" 
שלנו.  התפקיד  זה  וברוחניות.  בגשמיות  השליליים  העניינים  לכל 
את  לבצע  אבל  שקיבלנו,  להוראות  צמודים  להיות  צריכים  אנחנו 

השליחות שמוטלת עלינו.

ר'  בתקופה הראשונה לאחר שהגעתי לרחובות, הייתי מסתובב עם 
התקופה  שם  על  כונה  שהוא  כפי  "הפרטיזן",  וילימובסקי,  זושא 
שעשה ביערות. ר' זושא היה "איש כללי" שפעל בשליחויות שונות 
לזה  גרמו  עניינים  מיני  כל  הארץ.  בכל  קורה  מה  וידע  הרבי,  של 
שהסתובבתי אתו, אחת הסיבות היתה – כי פשוט היה לי רכב, זאת 

היתה אחת הסיבות. לפעמים עניינים כאלו עוזרים.

הקדושה,  בארצנו  שקורים  עניינים  מיני  כל  ראיתי  תקופה  באותה 
הן באופן כללי והן במוסדות של חב"ד בכל מיני מקומות. פתאום 
ולא מושלמים. כחסיד היה  התחלתי לראות כל מיני דברים חסרים 
חג  לרגל  לרבי  שנסעתי  וכיוון  לרבי,  לדווח  צריך  שאני  לי  ידוע 
השבועות, ישבתי בטיסה, היה לי זמן, וכתבתי לרבי מכתב מפורט 
של שמונה עמודים. אף פעם לא כתבתי מכתב ארוך כזה, עם כל־
כך הרבה נושאים. תוך כדי הכתיבה ראיתי כמה ארוך זה יוצא, אז 
חילקתי את זה למספרים, ולכל נושא נתתי כותרת, כי אולי הרבי ירצה 

רק להעיף מבט.

המכתב  את  והכנסתי  ל־770  נסעתי  ראשון  דבר  לניו־יורק,  הגעתי 
דרך המזכירות. אגיד לכם את האמת: הרגשתי טוב מאוד. הרגשתי 

אינפורמציה  מהחזית,  אינפורמציה  לרבי  נותן  שאני 

מדויקת, דבר שרוב האנשים לא יכולים לתת.
מדי יום ביומו אני נכנס ל־770, אני הולך למזכירות של הרבי ושואל: 
היום  שהגיע  עד  היתה.  לא  תשובה  אבל  מהרבי?  תשובה  יש  האם 
האחרון. ביום האחרון ניגשתי למזכיר הרב גרונר ואמרתי לו: היום 



15

את  לארוז  צריך  אני  מנחה  אחרי 
בשש,  טיסה  לי  יש  המזוודות, 
תשובה,  תגיע  אם  נוסע.  אני 
הוא  ישראל.  בארץ  לי  תודיע 
שאל: מתי אתה יוצא? אמרתי: 
בפרוזדור  אעמוד  מנחה  אחרי 
כשהוא  מהרבי  להיפרד  כדי 
אני  כך  אחר  מהתפילה.  חוזר 
הולך לבית של אחי, אורז את 

המזוודות ונוסע.

אחרי  יצא  הרבי  בפרוזדור,  עמדתי 
טובה  נסיעה  לי  איחל  אותי,  וראה  מנחה 
ובשורות טובות, ונכנס לחדרו. תשובה לא הגיעה. חזרתי 
לביתו של אחי, ארזתי את המזוודות... אני כבר מתיישב במונית, ואחי 
מהחלון צועק לי ואומר לי שיש תשובה. הרב גרונר צלצל עכשו לבית, 

וביקש שלפני שאתה יוצא לשדה, תעבור דרך 770.

והייתי כולי סקרן, על מה הרבי ענה לי? הרי היו  טוב, נסעתי ל־770 
במכתב כל־כך הרבה נושאים, שמונה עמודים, מי יודע אילו עניינים?ֹ 
אני מגיע ל־770, נכנס למזכירות, והרב גרונר מקריא לי את התשובה: 
עניינים  הם   – הרבי  לי  השיב   – כותב  שאתה  הדברים  של  רובם  רוב 
כלליים בארצנו הקדושה, שדורשים תיקון. אז מה אתה עושה עבור זה? 

עדיין  אבל  התשובה,  את  רשמתי  בהלם.  קצת  הייתי 

קיבלתי  לא  פעם  אף  מבולבל.  הייתי  קלטתי.  לא 
תשובה תובענית כזו. הרבה זמן לדבר וללבן את הדברים לא 

היה, כי המונית חיכתה בחוץ.

במטוס הוצאתי את הפתק שלי ו"נפל לי האסימון". הרבי בעצם כתב 
לי: מה, שלחתי אותך לארץ ישראל כדי להיות עיתונאי? להיות צופה 
במשחק? אתה כותב לי מכתבים כאלה – מה אתה עושה בקשר לזה? 

אתה – יש לך שליחות, אתה צריך לפעול! אל תזרוק 
את זה בחזרה.

הזה.  היום  עד  באוזניי  מהדהדת  שאומרים,  כמו  הזאת,  התשובה 
הנקודה היא פשוטה: אנחנו כולנו במשחק, אנחנו לא "צופים", אנחנו 

השחקנים! כולנו בפנים. 

יש כמה אנשים שיש לי תפקיד בשבילם. יש משרד ממשלתי שנקרא 
המשרד של מבקר המדינה, אבל את התפקיד הזה אפשר לבצע גם בלי 
מספר  המדינה  מבקרי  הם  שם  שלהם,  בבית  מתחיל  זה  משרד.  שום 
– הם מומחים לביקורת. אבל  ובכל מקום  זה ממשיך בקהילה,  אחת. 

לעשות משהו, לשנות משהו?

אם הם יותר נחמדים, הם באים בחיוך: כבוד הרב, אתה יודע, זה לא 
היא,  הנקודה  רבה.  תודה  לא בסדר... "שמונה עמודים"...  זה  בסדר, 
שצריך לדעת שאנחנו נמצאים בתוך הסירה, וזו הסירה שמובילה את 
כולנו לגאולה השלמה. ביקורת זה דבר חשוב מאוד, אבל אדוני, בבית 

כתוב על מרדכי  כל  לא צריך רק את מבקר המדינה. קודם 

הוא  כל  קודם  ימיני",  "איש  היה  שהוא  היהודי 
בעין שמאל.  לא  ימין,  בעין  ואחד  כל אחד  על  הסתכל 
הרבי הרש"ב אמר: למה יש שתי עיניים לאדם? עין ימין – כדי להסתכל 
על הזולת באופן חיובי, ועין שמאל – כדי לבקר את עצמך. קודם כל 

נתחיל עם עצמנו.

עניו  נהיה  הוא  פתאום  בעצמו,  לפעול  צריך  שהוא  לאדם  כשאומרים 
הבעל־ מאוד.  פשוט  זה  אני?  מה  אני,  מי  שם־טוב גדול. 

הוא  שומע  או  רואה  שיהודי  דבר  שמכל  צריך אמר 
ללמוד  הוראה בעבודת ה'. כשהרבי הרש"ב 

נבהל.  הוא  זה בפעם הראשונה,  את  שמע 
כללים  רשימת  יש  זה?  את  עושים  איך 

אולי? הוא נכנס לאביו, הרבי מהר"ש, 
הפתגם  את  שמעתי  אבא,  לו:  ואמר 

הזה של הבעל־שם־טוב, שמכל דבר שיהודי שומע או רואה הוא צריך 
ללמוד הוראה בעבודת ה', האם יש רשימת כללים איך להגיע לזה?  אז 

הרבי מהר"ש אמר לו, אין כללים חוץ מכלל אחד: תשומת 

לב! אם תשים לב לדברים, אתה תתחיל לראות את ההוראה 
מכל דבר שאתה רואה או שומע.

ובראשונה,  כששואלים: מה אני צריך לעשות? התשובה היא, בראש 
קצת יותר תשומת לב על החיים האישיים שלך.

והרבי  ה'.  בעבודת  מצבו  על  והתלונן  מהר"ש  לרבי  פעם  נכנס  חסיד 
נבהל מאוד. שש  תעניות! החסיד  לו: תצום שש מאות  מהר"ש אמר 
מתכוון  שאני  חושב,  אתה  מה  לו:  אומר  הרבי  ואז  תעניות?!  מאות 
)"דארן"  דיאטה...  נקרא  זה  תעניות,  נקרא  לא  זה  לאכול?  לא  פשוט 

בלשונו של הרבי מהר"ש(. לא לזה התכוונתי. מה זה שש מאות 

ברצינות  שעה  רבע  תחשוב  יום  שבכל  תעניות? 
"אדעתא דנפשך" על עצמך, איפה אתה עומד ומה 
אתה עושה... רבע שעה בכל יום. אם הוא היה צם ממש אני 
לא יודע כמה זה היה מועיל, אבל כאן סוף הסיפור הוא שהוא נעשה 
מהות אחרת. הוא לא רק 'השתנה', אלא הפך למהות אחרת, מרבע שעה 

של מחשבה ותשומת לב.

אז אני לא מדבר על שש מאות תעניות, אני מדבר על תשומת לב. איזה 
סוג של יהודי אני, כמה אני נותן לתורה, ליהדות ולחסידות להיות חלק 
מהמציאות שלי, וגם איזו השפעה יש לי על הסביבה שלי. בשביל זה 

אנחנו כאן – כדי לפעול.

 לגדול 
בתורה בעיון 

 מהי ייחודיות הכולל?

לימוד 'עמוד' גמרא בעיון ביום, במשך שני סדרים, במטרה לעיין בסוגיות, ולרכוש ידיעה טובה במסכתות בש"ס. הלימוד בסגנון ישיבתי, 
מאפשר להמשיך ולהתגדל בתורה ולבסס את הקומה התורנית במסכתות רבות בש"ס בצורה מעמיקה. 

לימוד של עמוד בעיון ליום, הנעשית ברצינות ובהתמסרות, מובילה לבניית קומה תורנית ולהתהוות לתלמיד חכם בע"ה. הלימוד מתבצע 
בהתמקדות בנושאים המרכזיים שבכל סוגיה בליווי של מראה מקומות לראשונים ואחרונים במטרה לרכוש ידיעות רבות בעומק לרוחב המסכת.

מעבר לשיעורים שבועיים, הבניין העיוני יתבצע מתוך דיבוק חברים ונשיאה ונתינה של הרה"ג משה סתיו עם אברכי הכולל במהלך הסדרים. 

 מי מתאים להצטרף לכולל 'משמיע שלום'?

 הדלת פתוחה לאברכים בוגרי ישיבות הסדר וגבוהות המחפשים להמשיך להתגדל בעיון ובאווירה ישיבתית. 
 הדבק המאחד את כל בני החבורה, הוא הרצון המשותף לגדול  בתורה ויראת שמים, מתוך העיסוק בלימוד העיון. 

אז, אם ברצונך להמשיך ללמוד עם אותו לימוד עיוני באוירה ישיבתית, מקומך איתנו!

 ראש הכולל:

 בראש הכולל עומד הרה"ג משה סתיו שליט"א. תלמיד חכם בעל היקף גדול ורחב במקצועות התורה – הלכה, אגדה, מחשבה, קבלה. 
הרב סתיו משמש כר"מ בישיבת כרם ביבנה מזה עשרות שנים. 

 לשאלות נוספות על הכולל ותוכנית הלימוד: 
ר' יעקב קופר )נא לסמס( 052-485-0065 ׀ yyaberdam@gmail.com ׀ רחוב הראובני 1 גבעת שאול

כולל "משמיע שלום" בירושלים, קולט לשורותיו אברכים המעוניינים לקחת חלק בלימוד עיוני 
ישיבתי בטהרתו ברוחב ובעומק.

המסכתות שיילמדו בכולל בע"ה תהיינה המסכתות הישיבתיות בנשים-נזיקין, יחד עם מסכתות 
הלכתיות כדוגמת שבת, נידה ועוד.

כולל עיון: 'עמוד ליום' בלימוד מעמיק

מלגה גבוהה למתאימים

קולט 
אברכים!



למה כתוב "ויאמינו בה' ובמשה 
עבדו". האם זו לא עבודה זרה 

להאמין במשה כמו בה'?
אומרים  רבותינו  וחודרת.  נוקבת  אכן  השאלה 
שלא  כדי  נודע,  לא  משה  של  קבורתו  שמקום 
יש  סיבה  ומאותה  זרה.  לעבודה  מקום  ייעשה 
כדי  פסח,  של  מההגדה  שמו  שנפקד  שדרשו 
עוד  ואין  עינינו"  ולי־ה  לי־ה,  ש"אנו  שנזכור 

מלבדו.

לאספקלריא  שזכה  משה  של  דמותו  זאת,  ועם 
מאירה, כל כך משקפת את האור האלוקי שכבר 
נהיה חלק ממנה – עד שהנביא אומר "זכרו תורת 
ואנו  התורה,  את  נתן  משה  כאילו  עבדי",  משה 
שרים "משה אמת ותורתו אמת", מפני שהוא אבי 
הנביאים, וכוח הנבואה שלו כל כך גבוה וזך עד 
שכשמזכירים את משה, אנו דבקים בה' בלי כל 

כחל וסרק. 

הכוונה  אין  האלוקים".  איש  "משה  כתוב  לכן 
אלא  בה,  שמאמינים  נפרדת  דמות  שהוא 
של  הזך  השיקוף  את  כוללת  בה'  שהאמונה 

התגלות האור במשה רבנו.

  באיזה קטע בתפילה 
 אפשר לכוון על 

    תאונות דרכים?
שהיו  הגדולה  כנסת  אנשי  תיקנו  התפילה  את 
הכניסו  הם  התפילה  ובמילות  ונביאים,  חכמים 
כל  דורותיהם.  לכל  ישראל  לכל  הנצרך  כל  את 
אדם באשר הוא שם, עם הצרות הפרטיות שלו, 
ובוודאי האומה בכל שעותיה, הכל כאשר לכל – 
נכלל בתפילה. אולם איננו תמיד יודעים למצוא 
איך כל פרט נכלל ברוח ה' שהייתה לאנשי כנסת 

הגדולה.

לכן אנו סומכים על קדושתם של מתקני התפילה, 
ועל הנוסח שלהם שאתו מתפללים ישראל. 

אפשר  תפילה"  "שומע  בברכת  כללי,  באופן 
כוללת  שהיא  משום  הבקשות  כל  את  להכניס 
פרטי,  יותר  דבר  לדרוש  ליבך  נוטה  ואם  הכל. 
אולי תכלול זאת ב"ברך עלינו" כי יש בתאונות 
העדר ברכה, או ב"שבור אויבים" כי גם זה אויב 
 - גבול  לדבר  אין  תדרוש,  אם  אבל  החיים.  של 

ו"דרוש וקבל שכר".

אומרים שה' לא נותן לאדם ניסיון 
 שהוא לא יכול לעמוד בו. 

  אז איך אנחנו נכשלים?
עשינו  לא  אך  בניסיון,  לעמוד  היינו  יכולים 
ואומרים  מתוודים  אנו  ולכן  עלינו,  המוטל  את 
החירות  את  מביעים  אנו  בגדנו".  "אשמנו 
שהייתה לנו שלא לחטוא, ומתוך כך אנו נושאים 
באחריות על החטא. אם הכישלון מעיד על אי 
בתשובה  לשוב  עלינו  מוטל  מדוע  אז  יכולת, 

ולהתוודות? 

יש פעמים שאומרים  בעניינים לאומיים  אמנם, 
מסביר  הרמב"ם  בחירה.  אין  כולה  שלאומה 
אף  על  שעבודנו,  על  המצרים  עונש  לגבי  זאת 
יכול  מצרי  כל  הבתרים.  בין  בברית  נגזר  שכך 
היה לבחור באופן אישי שלא להתעלל ביהודי, 
שיש  לומדים  מכאן  כך.  נגזר  האומה  על  אבל 
אך  הלאומית,  ברמה  בחירה  אין  בהן  פעמים 
בחיים הפרטיים יש בחירה לאדם, הוא אחראי 
על מעשיו וצריך לשוב בתשובה כשהוא נכשל.
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שו"ת הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

מעלה חבר

שכונת ‘מצפה הנחל’
להתעורר מול נוף קסום 

לגדל את הילדים בשלווה
להיות חלק מקהילה 

מדהימה ופשוט לחיות טוב

מצפה
הנחל

 

שילוב של שלווה ואיכות

צמוד למדד תשומות הבניה 1/16 w w w. a m a n a . c o . i l
ז  1-800-260-240   כ ר מ

ע ד י מ
אמנה

מעלה חברלפרטים: שמעיה 052-898-3518
יישוב קהילתי דתי

בתי
אמנה

45דק’20דק’10דק’50דק’
באר 
שבע

קרית 
ארבע

גוש
עציון

ירושלים

*ההדמיה להמחשה בלבד

דו משפחתי 113 מ”ר

₪ 790,000


