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ענווה, סקרנות ואמון
ר' חנניה שורץ

 ר"מ בישיבת 'מחניים', 
רקדן באנסמבל לגברים 'כעת'

בעולם של חופש מידע וזמינות מרשימה של שיטות רוחניות שונות 
ו"לייהד" חכמות לא  ועדיין מנסים לשלב  ניסו  מכל העולם, רבים 
האנושית  התרבות  שאספה  העשיר  בידע  ולהשתמש  יהודיות, 
הכללית בדרכי עבודה רוחניות. כמובן שכאן אנחנו נכנסים לבעיה 
של בירור וטיהור הטכניקות הללו, ותהייה על שורשיהן האליליים 

או הלא־יהודיים לכל הפחות. 

אני רוצה להציע נתיב נוסף. 

זכיתי לפגוש את חכמת הגוף והריקוד לפני מספר שנים, שהעיסוק 
בו היה מלא בענווה כלפי הגוף והטמון בו, בלי 'לנצל' אותו ישר 
חכמת  של  וחקירה  למידה  כדי  תוך  אחר.  או  כזה  רוחני  לתהליך 
הגוף עצמו בלי יומרות ו'תוספות רוחניות', העולם התורני והנשמתי 
לי  כנים  קסומים,  להיווצר מפגשים  והחלו  הגוף  בעולם  פגש  שלי 

ולעולמי. 

הסיבה שהתחלתי לרקוד נבעה דווקא מתוך עולם הישיבה שממנו 
באתי. הרגשתי צורך עמוק לבטא את כל העומקים שנחשפתי אליהם 

ולא רק בצורה טקסטואלית קלאסית. 

בדור זה אנחנו נזקקים למצוא בעצמנו את הדרכים שיהיו סלולות 
לבנינו, את המבטאים הנכונים והתמימים ביותר של עבודת ה'. זה 
יכול להתבטא בשלל אומנויות שונות – מציור ומוסיקה ועד לריקוד 
ודמיון. העקרונות הינם זהים לכולם – צריכים הרבה ענווה, סקרנות 
ה'.  לעבודת  לנו  שמזומנות  הדרכים  את  מחדש  למצוא  כדי  ואמון 
כמובן שדרך זו דורשת הרבה סבלנות וכנות, אך עם תשוקה גדולה 
פורה  יהודי  שיח  ניצור  ובמאוחר  במוקדם  יתברך.  אותו  לעבוד 

שיעשיר את עמנו הצמא כל כך לדברי אלוקים חיים.

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

ללא צמצומים
ר' עמית קדם

'דמיונובע'

את  ה' יתברך צריך לעבוד בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 
מאדך. עבודת ה' כוללת בתוכה את כל המציאות שלנו. כל 
מה שמתרחש איתנו בכל רגע נתון הופך להיות אפשרות 
להתקרבות אל ה' או להיפך. אין כאן חללים מתים שאינם 

קשורים אל ה'. 

גם הניסיון לצמצם את עבודת ה' אל קיום המצוות בלבד, 
וגם הרחבת עבודת ה' רק אל הדברים שנתפסים בעינינו 
)ניגון, דמיון וכו'( - אלו צמצומים שמקטינים  כרוחניים 
בכל  להופיע  האינסוף  את  וחוסמים  האלוקות,  את 
המופעים האפשריים שלו. עובד ה' מחפש את האלוקות 
בכל המצבים, גם אלו שנתפסים כאפורים או מגושמים או 

סותרי אלוקות. 

הציווי שמוביל את עובד ה' הוא "בכל דרכיך דעהו". בכל 
דרך אליה אנו מּובלים יש מרחב למפגש עמוק ואינטימי 
עם ה'. זהו מרחב הבחירה האמיתי – להתמסר אל הדרך 
ולגלות בה כל פעם מחדש את האלוקי. התורה והמצוות 
הן עצות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כיצד לדעת אותו, 
העצות  מטרת  הזוהר.  כלשון  דאורייתא"  עיטין  "תרי"ג 
בכל  גם  ה'  את  לדעת  כיצד  אותנו  ללמד  היא  הללו 
יש  "כי  כמצוות.  במפורש  מוגדרים  שאינם  המישורים 
תרי"ג מצוות, ואלו התרי"ג מצוות יש להם ענפים רבים, 
וכל דבר שיש בו רצון ה' יתברך, שעושין בו נחת לאביו 
בכל  עצמו  לגלגל  וצריך  מצוה,  בחינת  הוא  שבשמים, 
מיני רפש וטיט, כדי לעשות איזה רצון ונחת לה' יתברך" 

)ליקוטי מוהר"ן תניינא ה'(. 

עכשיו, כשזכינו במכרז להקמת המתחם הדתי-לאומי בכרמי גת, זו 
ההזדמנות שלכם לממש את החלום לדירה בפרויקט העתיד של ישראל, 

ובמחירים שלא יחזרו
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430 דונם 
שטחים ירוקים 

מגוון 
פתרונות דיור

קהילה דתית 
איכותית 

מודל 
'הסכם גג' 

ליווי משפטי 
ומקצועי 

נהנים מכוח 
של קבוצה

* פתוח לכלל הציבור

בימים אלו מגבשת חברת 'באמונה' קבוצה איכותית 
של זוגות צעירים להקמת מתחם דתי-לאומי גדול 
– 'קהילת כרמי גת', כדי ליהנות ממחיר אטרקטיבי 
של קבוצת רכישה, ומשלל היתרונות של הפרויקט 
הלאומי החדש של מדינת ישראל. יחידות הדיור 
יותאמו באופן בלעדי לציבור הדתי, ויכללו מרפסות 
סוכה ומעליות שבת. התקשרו עכשיו ובואו לבית 
ובמחירים  מקסים  בפרויקט   - שלכם  החדש 

אטרקטיביים.

דירות 3, 4 ו-5 חדרים
וקוטג'ים

שאלה:
 האם בנוסף ללימוד תורה

 וקיום מצוות ה' רוצה שנתחבר
אליו בדרכים נוספות? ?

 תרבות
התוהו
אביתר בנאי

אבא, באו 
לקחת 
אותך!

התוועדות עם 
הרב שבתי 
סלבטיצקי

כמה 
צריכים 
למות 
רק כדי 
שתביני?
 שבתאילנד
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| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

האם יש ערך לכך שיהודים מקיימים 
מצוות בלי אמונה? למשל חילונים 

אתאיסטים שמקיימים ברית מילה 
או סוגרים את העסק בשבת?

בגיל  בנו  את  ייקח  שאדם  דעתך  על  תעלה  וכי 
שמונה ימים, יחבול בו וישנה את מבנה גופו לכל 
חייו בלי להאמין? בין אם הוא מודע לה ובין אם 
לא, מפעמת בקרבו אמונה גדולה. המעשה מעיד 
 – בתהלים  הפסוק  כמאמר  כך,  על  עדים  כאלף 

"כל מצוותיך אמונה". 

תתגלה  החבויה  שהאמונה  שמחים  היינו  נכון, 
את  ותכוון  האישיות  את  תאיר  השטח,  פני  אל 
המעשים. אך מי שמתבונן בעין פקוחה, אינו יכול 
להטיל ספק בכך שאומה שסוגרת את פעילותה 
וכדין, היא  העסקית בשבת ומלה את בניה כדת 
ה',  בעזרת  מאמינים.  בני  מאמינים  של  אומה 
אמונה זו עוד תתעורר ותאיר את כל אופק החיים 

לפרט ולכלל.

 אם ה' הוא באמת אינסוף,
איך אפשר לדבר עליו בכלל?

– אפילו לחשוב  עליו  לדבר  רק שאי אפשר  לא 
"לית  חז"ל  שאומרים  וכמו  אפשר,  אי  עליו 
מחשבה תפיסא ביה כלל" )אין מחשבה תופסת 
לנו  ואין  גבול  מכל  למעלה  הוא  ה'  כלל(.  בו 
יכולת לתופסו אפילו במחשבה, כל שכן בדיבור 

ובמעשה.

אך כן אפשר לעסוק בדרכי הנהגתו וגילויו, בטוב 
הנהגתו את העולם ואת האדם הפרטי, וכן אפשר 
המתגלים  וחכמתו  רצונו  את  ולהבין  ללמוד 
בתורה שקיבלנו בהר סיני, ועל ידי כך לדבוק בו. 

אשר  הנשמה,  שוכנת  בתוכנו  עמוק  זאת,  עם 
זוכרת את בית אביה בנעוריה טרם שירדה לעולם 
הזה. ולמרות שאין לנו מילים לתאר ולהשיג זאת, 
זו  אמונה  בתוכנו,  זה  מקום  להגדיר  לא  ובודאי 

מאירה את כל מחשבותינו, דיבורינו ומעשינו. 

 מה פירוש האמרה 
"כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו"?

אין להתפלא על כך שגדולי רבותינו היו מצויים 
במאבק כנגד היצר הרע. כגודל החיוניות וכוחות 
החיים החיוביים שהיו בהם, נטע הקדוש ברוך 

הוא כוחות שעלולים לשמש גם לרעה.

בחירה  אדם  לכל  יש  מצב  ובכל  עת  בכל 
של  בקרבו  גם  מתחולל  פנימי  מאבק  חופשית. 
צדיק )'בינוני' בלשון התניא( והוא עלול ליפול, 
כשם שבקרב הרשע טמון יצר טוב שיכול להפך 

את דרכו ברגע. 

'כולנו  שבעצם  מהמחשבה  להיזהר  שיש  אלא 
בסירה אחת' ושאין הבדל מהותי בין הצדיקים 
המאבקים  כל  את  מכריעים  הצדיקים  ובינינו. 
לטובה. דווקא בגלל שיצרם גדול ובכל זאת הם 

מנצחים אותו, קדושתם גדולה מאחרים. 

בהם  שיש  עולם  ענקי  על  שומעים  אנו  ואם 
חטא – עלינו לעיין כיצד להבין זאת נכונה, כפי 
אינו   – חטא  פלוני  האומר  "כל  חז"ל:  שאמרו 

אלא טועה".

התפילה  של  הראשונים  החלקים  שני  את  סיימנו 
שמע  קריאת  העיקרית",  ל"מנה  הגענו  וכעת 
וברכותיה. אם בפסוקי דזמרה מתעורר הלב מאליו, 
שר ומזמר לה', הרי שכעת, בברכות קריאת שמע, 
נדרשת מאיתנו התבוננות עמוקה על מנת להוליד 

אהבה עמוקה יותר. המוח עובר להילוך גבוה.

מספונטניות לעיון
לעומת  בקיאות,  ללימודי  משולים  דזמרה  פסוקי 
בעיון.  ללימוד  שמשולים  שמע  קריאת  ברכות 
בפסוקי דזמרה אנו עסוקים בבריאת העולמות יש 
מסוגלים  נהיה  לא  לעולם  ה'.  אל  וביטולם  מאין 
להבין עד הסוף את הבריאה יש מאין, היא גדולה 
ולהתלהב.  ממנה  להתפעל  רק  לנו  ונשאר  עלינו 
בברכות קריאת שמע אנו עוסקים בדברים שיותר 
קשורים אלינו, ולכן אנחנו מסוגלים להתבונן יותר 
ספונטנית.  בהתלהבות  להסתפק  ולא  במהותם 
אנחנו לומדים בעיון, ועוסקים בעיקר בשני נבראים 
רוחניים, ברואים אבל רוחניים: המלאכים בברכת 

'יוצר אור' ונשמות ישראל בברכת 'אהבה רבה'.  

מבהמית לאלוקית
בתניא מבואר שברכות קריאת שמע הן המכינות 
"שמע  של  לב,  מקרב  אמיתית,  לאמירה  אותנו 
ישראל" ו"ואהבת" )וזוהי הסיבה לשמן: 'ברכות 
קריאת שמע'( והן דומות ל'ברכות המצוות' בכך 

שתפקידן להכין לעשיית מצווה.

 – לבבך  ל"בכל  להגיע  צריכה  ה'  מכיוון שאהבת 
ליצר הרע, תפקידה של  גם  ולחדור  יצריך"  בשני 
הבהמית.  הנפש  את  גם  לעורר  האלוקית  הנפש 
לכן אנו עוסקים לפני קריאת שמע בשתי הברכות 
הראשונה,  הברכה  הנפשות.  שתי  את  שמעוררות 
ובעיקר  השמיים  בצבא  עוסקת  אור',  'יוצר 
במלאכים, והיא מעוררת את הנפש הבהמית )כפי 
השנייה,  הברכה  ואילו  הבא(;  בשבוע  שנלמד 
בתורה  האלוקית,  בנפש  עוסקת  עולם',  'אהבת 
ובמצוות, על מנת לעורר את האהבה הטבעית שלה 
להתפרץ בקריאת שמע ולהשתלט על כל מאודנו. 

מעיון לִאיּון
עבודת התפילה מתמקדת ושואפת בעיקר להצליח 
קריאת  בשעת  אמיתית  ה'  אהבת  בקרבנו  ליצור 
המצות  קיום  היא  התפילה  עניין  הנה  "כי  שמע: 
כל  תקנו  זה  דבר  ועל  "ואהבת",   – שמע  קריאת 
הזקן,  )האדמו"ר  שמע"  קריאת  קודם  התפילה  סדר 

תורה אור(.

היא  עשרה,  שמונה  תפילת  של  הגבוהה  הפסגה 
מגיע  ש"ראשו  התפילה  בסולם  הגבוה  השלב 
השמימה", אך היא איננה עיקר העבודה אלא סוג 
של תוצאה. המפגש הישיר עם ה' והדיבור איתו 
איננו חוויה של אהבה, כמו בקריאת שמע, אלא 

ביטול מוחלט ו'יראה עילאה', נוכח פני המלך.

ושמונה עשרה  זו שבידי אדם,  היא  קריאת שמע 
ועבודה  עמל  דורשת  שמע  קריאת  שמים.  בידי 
רבה על מנת לעורר את האהבה. ואילו על תפילת 
עד  שעמל  שמי  בחסידות,  נאמר  עשרה  שמונה 
מנוע;  לדומם  בתחילתה  צריך  העמידה  תפילת 
בשבת".  יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי  בבחינת 
היכלו  בתוך  דומה,  עשרה  שבשמונה  הדביקות 
של מלך, לקבלת שכר על העבודה בתפילה שעד 

שמונה עשרה.

להעמיק  הזמן  הגיע  וכעת  המפה,  את  שרטטנו 
פנימה.

 תתכונן לאירוע מכונן 
| משה שילת |
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הפעם אין לי דברי תורה. אבל יש דברים שעומדים לי בגרון.

התרבות שגדלתי עליה האדירה את התוהו. חינכה לדאגה. 
אומנות מדממת. 

חדשות שחורות כל שעה עגולה. אין תקווה. זה עמוק. זה 
רע. זה אמיתי.

למדתי ולימדתי שהעצב הוא עמוק מיני ים ולעומתו השמחה 
היא נחלת הבורים.

לדבר בשפה של תיקון, של אמונה - זה רוחניות חיצונית, 
היפית, הזויה.

למדתי לדאוג. לחשוב שלילי. לראות מה שחסר. למדתי 
לפחד.

לאחרונה יצא לי לדבר עם סטודנטים דתיים למוזיקה. 
הרגשתי מהם את ההרגשה הזו. התורה, האיזון, התיקון, 

נשמעים להם מכווצים, והתוהו המדמם, החיצוני, הגס 
והכואב – נשמע כמו האמת.

אני לא חושב שצריך להתעלם מהתוהו או לחנוק אותו. אני 
לא חושב שאפשר.

צריך לחפש דרכים איך להמתיק אותו. איך להפוך אותו 
לתנועה של חיים, של רחמים.

לא להתפלש בדאגה. בספק. בשלילי. לא לתפוס את החושך 

כאור.

ניצבת לפני מלאכה גדולה. תיקון המחשבה והדמיון השלילי. 

למצוא בעצמי עין טובה ורחומה.

ואם אתמיד ואתייגע בוודאי שאמצא. ואאמין.

יש בנו, בעולם, בתורה, עומקים אינסופיים של אור. יש 

מלאכת בירור נוקבת בתוך כל נשמה. אי אפשר להיכנס לשם 

בלי כנּות. ובלי הרבה שמחה וחיוניות ואמונה. בלי דמיון 

ותנועה ומנגינה מבוררת, חמה. אני רוצה לחנך את עצמי ואת 

הילדים לשמחה, לביטחון, לעין טובה על עצמם ועל כולם. 

תברכו אותי. תאחלו לי בהצלחה.

הייתי השבוע בחתונה של אנשים שלא דומים לי בכלל. 

בהתחלה חשבתי שהולך לעבור עלי ערב משמים וחיצוני. 

רק לחייך ולחכות שאשתי תגיד שהולכים. פתאום עברה בי 

מחשבה שהחיים ניתנו לי במתנה. שאני לא הבוס. עכשיו גם 

הרגע הזה הוא מתנה. התחלתי לרקוד. בסוף הערב יצאתי עם 

כנפיים. זה הכל בראש. באיך מספרים לעצמנו את הסיפור.

תרבות התוהו. התחלתי לרקוד
 אביתר בנאי

אישית
 הייתי השבוע בחתונה של 

    אנשים שלא דומים לי בכלל. 
 בהתחלה חשבתי שהולך לעבור עלי   

       ערב משמים וחיצוני. 
 רק לחייך ולחכות 

    שאשתי תגיד שהולכים

למסירת שמות חייגו עכשיו: 1800-620-640
שמות ותרומות ניתן להעביר גם באתר 'יד לאחים'

www.yadlachim.co.il

בס"ד

מיום שני הקרוב 
ער"ח אדר

עד למציאת 
הזיווג!

מסירת שמות עד יום שני הקרוב בשעה 14:00

החל מיום שני ערב
ראש חודש אדר א' )8.2(

ובכל ערב ראש חודש,
יתפללו בל"נ תלמידי 

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

עוזיאל בעמוקה

חודש חודש
עד שיגיע השידוך! מיד

לתפילההרשימה של השמותכדי שנעדכן אתאנא הודיעו לנוהשידוך בשעה טובה,לאחר מציאת



מפורש לכך שהעם כולו אמר זאת. "נשמע" במובן של 
להאזין, לשים לב, להבין, לקלוט, להפנים, להיענֹות. 
הפועל "נשמע" בא אפוא להוסיף לצד הממד המעשי 

של היהדות את הממד הרוחני והפנימי שלה. 

המסקנה הנובעת מכך חשובה. היהדות, כקהילה, היא 
קהילה של עשייה, לא של שמיעה. היא כפופה כולה 
לקוד סמכותי, הלא הוא ההלכה. בכל הנוגע להלכה – 
ה"עשייה" על פי היהדות – אנו שואפים לקול אחד, 

ליחד, לקונסנזוס. 

יש עקרונות  זאת, אף שגם לאמונה היהודית  לעומת 
ביהדות  אין  לרוחניות  הנוגע  בכל  מעורערים,  בלתי 
רציונליסטים  ביהדות  יש  יחידה.  נורמטיבית  גישה 
מדבר  התנ"ך  ופייטנים.  פילוסופים  ומיסטיקנים, 
משלי  ספר  יחזקאל.  איננו  ישעיהו  קולות.  בריבוי 
מנבואות  העולה  מזו  אחרת  רוחנית  תפיסה  מבטא 
עמוס והושע. בתורה יש מצוות וסיפורים, היסטוריה 
וחזון מיסטי, טקס ותפילה. היא מציבה נורמות רבות 
מעטות  אך   – לעשות  יהודים  צריכים  מה  הקובעות 
לחשוב  צריכים  יהודים  איך  הקובעות  הנורמות  בה 

ולהרגיש.  

יש המוצאים את ה' בשמחה, בריקוד ובשירה, אחרים 
מוצאים   – אחרים  בזמנים  עצמם  אנשים  אותם  או   –
השבור.  ובלב  ובחרטה  בדמעות  במעמקים,  אותו 
ב"סימטריה המבהילה"  אלוקים  את  איינשטיין מצא 
ובמורכבות המובֵנית של היקום. הרב קוק מצא אותו 
מצאֹו  סולובייצ'יק  הרב  הרבגוניות.  של  בהרמוניה 
בבדידותה של ההוויה האנושית, הכמהה אל ההוויה 
את  למצוא  יכולים  אנחנו  והיחידה.  האחת  האלוקית 
וַבצוותא,  בדידות  ּבַ ובתהומות,  בפסגות  אלוקים 
באהבה וביראה, בהודיה ובהיזקקות, באור המסחרר 
אלוקים  את  למצוא  יכולים  אנחנו  המאפליה.  ובלב 
אותנו  מוצא  אשר  הוא  לפעמים  אך  אותו,  בדורשנו 

כאשר איננו מצפים לכך כלל.

זה ההבדל בין נעשה לנשמע. את המעשים שה' מצווה 
נענים  אנחנו  "יחדיו".  עושים  אנחנו  לעשות  עלינו 
נוכחותו  ואת  קולו  את  אך  אחד".  "קול  לפקודותיו 
אנחנו שומעים בדרכים רבות. כי אף שה' הוא אחד, 
איש  איש  אותו  פוגשים  ואנו  מזה,  זה  שונים  אנחנו 

בדרכו שלו.

| הרב יונתן זקס |

משפטים
עשייה

ושמיעה

נטבע  בתורה  ביותר  המפורסמים  הביטויים  אחד 
ישראל  אמונת  את  בו  מאפיינים  רבים  בפרשתנו. 

בכללותה. יש בו שתי מילים: "נעשה ונשמע".

נתבונן בשני פירושים ידועים שניתנו לביטוי הזה. 
"נעשה  האמירה  פיו,  על  בגמרא,  מופיע  הראשון 
ונשמע" ממחישה את התלהבותם של בני ישראל 
ה'.  עם  בברית  לבוא  המוחלטת  נכונותם  ואת 
אמירתם למשה באה לפני ששמעו מצווה כלשהי 
והייתה הצהרה של מוכנות מראש: מה שיאמר – 

מקובל עלינו. 

היא  אותה,  אימץ  בפירושו  רש"י  שגם  זו,  קריאה 
הזמנים  שסדר  להבין  מחייבת  שהיא  מפני  קשה, 
)תוך  בתורה  האירועים  הופעת  מסדר  שונה  היה 
בתורה"(.  ומאוחר  מוקדם  "אין  בעיקרון  שימוש 
זו,  הבנה  על  חולקים  ורמב"ן  רשב"ם  אבן־עזרא, 
סדר  את  כמבטא  בתורה  הדברים  סדר  את  ורואים 
האירועים. לדידם, "נעשה ונשמע" פירושו – נעשה 

ונשמע בקול ה' שכבר שמענו; נעשה ונציית. 

של  היהודית  בהגות  למדי  שכיח  השני  הפירוש 
"נבין".  פירושו  "נשמע"  פיו,  על  החדשה.  העת 
נעשה ונשמע – כלומר נעשה ואז נבין. מכאן נובע 
שאפשר להבין את תורת ישראל רק מתוך עשייתה, 
סוף  היהודי.  החיים  ואורח  מתוך שמירת המצוות 
מחשבה במעשה תחילה. אחרי המעשים נמשכים 
התובנה  ההבנה,  באות  המעשים  ומתוך  הלבבות, 

והבינה. 

ראוי להתעכב על כך. התודעה המערבית המודרנית 
למה  להבין  רוצים  אנחנו  ההפוך.  לֵסדר  נוטה 
נכונה  גישה  זו  שנתחייב.  לפני  מתחייבים  אנחנו 
של  קנייה  חוזה,  על  חתימה  עומדת  הפרק  כשעל 
טלפון נייד חדש או רכישת מנוי – אך היא שגויה 
כשמדובר בקבלת מחויבות קיומית עמוקה. הדרך 
היחידה להבין מנהיגות היא להנהיג. הדרך היחידה 
היושבים  אלה  להתחתן.  היא  נישואים  להבין 
פרוסות  לא  עוד  כל  להחליט  ומתקשים  הגדר  על 
עברו  שהחיים  בסוף  יגלו  העובדות,  כל  לפניהם 
והם לא החליטו. "נעשה ונשמע" פירושו אם כך: 
"נעשה, ובסוף, על סמך ניסיון ממושך והיחשפות 

ארוכה, נבין".

אני מציע פירוש שלישי, שונה למדי, המתבסס על 
מאשרים  ישראל  בני  מתוארים  שמות  שבספר  כך 

את הברית שלוש פעמים: 

ה'  דבר  אשר  כל  ויאמרו:  יחדו  העם  כל  "ויענו 
נעשה" )יט, ח(.

"ויען כל העם קול אחד ויאמרו: כל הדברים אשר 
דבר ה' נעשה" )כד, ג(.

"ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם, ויאמרו: כל 
אשר דבר ה' נעשה ונשמע" )כד, ז(.

ואין  "נעשה"  בהם  שיש  הראשונים,  הַמֲענות  שני 
העם.  כל  ידי  על  אחד  פה  נאמרו  "נשמע",  בהם 
"נשמע",  גם  בה  שיש  זו  השלישית,  בפעם  והנה, 
אזכור  אין  שלנו,  בשלישייה  דופן  יוצא  באופן 
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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!



גבול. גדר. מעצור. מחסום. עד כאן.

מילים לא קלות בשבילי. מעלות בי תחושה של מחנק, של 
קיצוץ כנפיים. פרשת משפטים מלאה ב'עשה' ו'לא תעשה' 
ובדרך־ראויה־יחידה  מורכבים  ואירועים  במקרים  שכאלו, 

לפתור אותם. כזו ולא אחרת. 

מי שלא ראה, לא ידע
כל  את  קיבלנו  בהם  בימים  מתחיל  לגבולות  שלנו  היחס 
גדל  ילד  כאשר  בילדות.   – העולם'  כ'כזהו  אותנו  הקורות 
בסביבה המאפשרת לו לעשות ככל העולה על רוחו, לישון 
מתי  לאכול  שיעורי־בית,  לעשות  לא  או  כן  לו,  שבא  מתי 
)לאנשים  בסדר  יהיה  שיעשה  מה  וכל  רוצה  שהוא  והיכן 
לחטוף  עלול  הוא  נפלא(,  ממש  להישמע  יכול  זה  רבים 
עם  התמודדות  ואי־יכולת  התכווצות  ממש,  של  חרדות 
או מנהל, שלא לדבר  דמויות סמכותיות כמו מורה קשוח 
המייצגים  אנשים  ביטוח־לאומי,  או  מס־הכנסה  פקידי  על 
את החוק היבש. מי שלא ראה כיצד אותה יד שנותנת את 
הטוב, היא גם היד שיודעת לומר לא, לא ידע לעשות בתוכו 
את החיבור הזה מול העולם. הסמכותי, מעצם היותו, ייראה 
לדבר  שבלתי־אפשרי  בטוח  נגדם.  הוא  כאילו  רע,  להם 

איתו, וזה מפחיד. לעיתים ממש עוצר התקדמות.  

איפה אני מתחילה ואיפה נגמרת
יצא לי לא פעם, לעבוד על הנושא עם אנשים שמגיעים מרקע 
זורמים באופן טבעי לעבוד כעצמאיים,  כזה. כמובן שהם 
הם  בדיוק,  נפשי  מניע  ומאותו  פרדוכסלי,  שבאופן  אלא 
או  מהבירוקרטיה,  הפחד  בשל  רק  עסק  מלפתוח  נמנעים 
עצמאיים  אז  זמן.  של  גבולות  לעצמם  לשים  מאי־היכולת 
הם לא ממש, אך להיות שכירים קשה להם עוד יותר. איך 
אמרה לי מישהי: "לשים לעצמי גבול זה לא פשוט, אבל 
לא  ממש  אני   – אחר  מישהו  לי  שמציב  לגבול  להיענות 

מסוגלת". מצב לא קל.

מישהי נוספת עם רקע דומה אמרה לי כי חזרתה בתשובה 
"כאשר  בחייה,  הגבולות  לבעיית  גם  מרפא  איתה  הביאה 
יותר  הרבה  לי  היה  מלכות שמיים,  עול  עצמי  על  קיבלתי 
קל להכיל שגבולות הם מעקה שלא נותן לי לרוץ לכל עבר, 
ליפול ולשוב ולחפש כל הזמן היכן אני מתחילה ואיפה אני 

נגמרת". 

את  חיינו,  את  התוחמים  הגבולות  את  לנו  נותנת  התורה 
השביל הרחב בתוכו אנו יכולים לבחור בכל ענייני הרשות. 
מותר לך להתחתן עם יהודי, את מוזמנת לבחור מתוך הגבול 
שאינה  בעבודה  לעבוד  לך  מותר  לך;  שנכון  מי  את  הזה 
גוזלת או פוגעת באחר, בתוך הגבול הזה את יכולה לחפש 
לך כל ִמשֹרה התואמת את יכולותייך; הדג חייב להיות עם 
להמשיך  יכולה  את  התיבול  בעניין  אבל  וקשקשת,  סנפיר 

להריץ מתכונים עם חברותייך בוואטצאפ...

הגבול הוא אכן מעצור. הגבול האלוקי בא לסייע לי להישאר 
בתחומי הקודש שלי; לא לסטות מהאזורים המאפשרים לי 
ולנו כעם להישאר אנחנו לאורך שנים. הגבול  להיות אני, 
ומאותה  מקור  מאותו  חיים,  לי  הנותנת  יד  מאותה  מגיע 

אהבה.

mihalvos1@gmail.com

 סוף סוף מעקה
מיכל וולשטיין

עצּבים בהשגחה פרטית

לפני כמה שנים טייל בתאילנד יהודי בשם יוסף, עם אשתו ושלושת 
ילדיו. מספר יוסף: "במהלך הטיול שלנו תכננו לנסוע לפוקט לכמה 
ימים, הזמנו טיסה ובשעה המיועדת נסענו לשדה התעופה. כשהגענו 
במונית,  שלי  הנייד  המחשב  את  ששכחתי  גיליתי  התעופה,  לשדה 
במחשב הזה יש לי את כל העבודה שלי ועניינים אישיים שלי, ואין 
לי שום גיבוי. התחלתי לרדוף אחרי המונית אך לא הצלחתי לתפוס 
אותה. עצרתי מונית אחרת והתחלתי מרדף אחרי המונית ההיא, אחרי 
כשעה הבנתי שזה מקרה אבוד, ובלב שבור חזרתי לשדה התעופה". 

אך  לפוקט,  לטיסה  הבידוק  בדלפק  ונעמדנו  את המשפחה  "פגשתי 
הטיסה'.  את  כבר  סגרנו  מצטערת,  'אני  לנו  אמרה  הקרקע  דיילת 
ניסינו לשכנע אותה אך ללא הצלחה, ניסינו לברר מתי הטיסה הבאה 
ועלינו  הכרטיסים  את  הפסדנו  מאוחר  שבאנו  שבגלל  אמרה  והיא 

חדשים.  כרטיסים  לקנות 
כרטיסים  קנינו  בלית־ברירה 
שתצא  לטיסה  חדשים 
נעמדנו  שעתיים,  עוד 
לא  התור  מה  ומשום  בתור 
מה  לברר  ניגשתי  התקדם. 
קורה, ומודיעים לי שהטיסה 
יותר  היה  כבר  זה  בוטלה. 
בכעס  ניגשתי  בשבילי,  מדי 
מה  לברר  האחראים  לאחד 
קרה והוא אמר לי: 'המטוס 

שיצא לפני כשעה וחצי התרסק בשדה התעופה של פוקט ולכן סגרו 
שהיינו  הטיסה  הייתה  שזו  והתברר  בדקתי  התעופה'.  שדה  את  שם 
כמה  "מדהים  ואמר:  הסיפור  את  סיים  יוסף  עליה".  להיות  אמורים 
קיצונית יכולה להיות תחלופה של רגשות. שעתיים קודם לכן כעסתי 
על כל העולם, הרי זה לא הגיוני, לאבד מחשב יקר, להפסיד עשרים 
אלף באט על כרטיסים, לפספס טיסה ועוד טיסה... אבל כשנודע לי 
מה שקרה, הרמתי את העיניים ואמרתי: ריבונו של עולם, תודה לך! 

תמורת קצת כסף הצלת את חיי ואת חיי משפחתי".

כאן  הייתה  שנים  כמה  שלפני  לו  סיפרתי  סיפורו,  את  סיים  כשהוא 
בחורה שהיא מעצבת אופנה. היה לה קו אופנה שהייתה אמורה לייצר 
בהודו עבור תערוכה באירופה. היא עברה בבנגקוק והתחברה מאוד 
ולאווירה בבית חב"ד ודחתה את הטיסה שוב ושוב כדי  לשיעורים 
להמשיך ללמוד. אחרי כמה ימים היא שמה לב שכבר לא נשאר לה 
מספיק זמן עד התערוכה, והחליטה לנסוע באופן מידי. זה היה יום 
לפני חג השבועות וניסיתי לשכנע אותה שתישאר כבר לחג, אבל היא 

הייתה כבר ממש לחוצה והחליטה לנסוע. 

הכרטיס  את  לה  לב שאין  היא שמה  רק כשהגיעה לשדה התעופה, 
אם  לשאול  וצלצלה  נייר(,  כרטיס  צריכים  היו  עדיין  זמן  )באותו 
מצאנו את זה בבית חב"ד או בסוכנות הסמוכה. לצערי לא מצאנו את 
הכרטיס, ואחרי שעתיים היא חזרה לבית חב"ד והייתה נראית מאוד 
שהמטוס  עכשיו  שומעת  היית  "אם  ושאלתי:  אליה  פניתי  עצובה. 
היית שמחה שלא  נהרגו,  וכולם  התרסק  עליו  להיות  צריכה  שהיית 
עלית על הטיסה?", היא ענתה בחיוב, ואז אמרתי: "שלוש מאות איש 
צריכים להיהרג כדי שתביני שלא היית אמורה להיות על הטיסה הזו? 
בעזרת ה' הם יגיעו בשלום וגם את תגיעי בשלום מיד לאחר החג". 
כמובן שבדיעבד היא שמחה מאוד שנשארה בחג, וזכתה לראות איך 

ההשגחה הפרטית הובילה אותה.

"שלוש מאות איש 
צריכים למות כדי 
שתביני שלא היית 
אמורה להיות על 

הטיסה הזו?"

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |



חב"ד כ  מכפר  ג'ייקובס  פישל  שהרב 
יהיה  זה  אגרופו,  את  כיום  קומץ 
הלכתי,  שיעור  של  בעיצומו  כנראה 
שיחה לסטודנטים או במהלך תפילה. 
ומעורפל  פצוע  בעודו  שראה  מחזה  לולא  אבל 
כנראה   – שנה  כארבעים  לפני  האגרוף  בזירת 
שהיה הופך לקראטיסט בעל שם עולמי ומאסטר 

באמנויות לחימה.  

חזותו החסידית של הרב ג'ייקובס )60(, מחברם 
ילדים  ספרי  וגם  הלכה  ספרי  כעשרה  של 
פופולריים, לא מסגירה את פרקי חייו הסוערים, 
שחורה  בחגורה  מחזיק  הוא  כי  העובדה  ואת 

בקראטה, בדרגה הגבוהה של 'דאן 8'. 

של  האמידה  משפחתו  עברה  עשר  בן  כשהיה 
לעיירה  בניו־יורק,  ברוקלין  מרובע  ג'ייקובס 
ולא  "כמעט  ארה"ב.  ורמונט,  במדינת  כפרית 
ידעתי דבר על יהדות, כי משפחתנו היתה רחוקה 
מתורה ומצוות, אבל זה לא הפריע לילדים בבית־

הספר להתעלל בי ולהכות אותי על בסיס יומיומי 
רק בגלל שאני יהודי", הוא נזכר ברגעים הרחוקים 
לו להתחיל באימוני הלחימה. "בורמונט  שגרמו 
כמעט ולא חיו אז יהודים, והסבל היה בלתי נסבל. 
יום אחד הגיע דוד שלי לביקור, וכשהוא שמע על 
תלמד  "למה שלא  הציע בפשטות:  הוא  ייסוריי, 

לתת מכות בחזרה?". 

פישל נרשם כתלמיד הראשון של מורה קוריאנית 
"בזכות  בשכנותו.  שהתגוררה  לקראטה, 
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ולמעשה  שלי,  העצמי  הביטחון  עלה  האימונים, 
הייתי צריך להכות אף תלמיד", הוא מחייך.  לא 
"בכל חיי השתמשתי רק ארבע פעמים בידע שלי 
תוך  תחרויות".  במסגרת  שלא  להיאבק  מנת  על 
הפך  האלימים  החברים  כנגד  הפתרון  קצר,  זמן 

לתחביב מקצועי ולמרכז חייו של הנער. 

שהחזיקה  משפחתו  של  החומרי  לעושר  הודות 
הוא  שמונה־עשרה  בגיל  מימדים,  רחבת  חווה 
החזיק כבר ברישיון טיס ואף בשנים־עשר סוסים 
ומדליות,  ניצחונות  עצמו. אחרי שובל של  משל 
למשלחת  מועמדותו  את  להציג  החליט  הוא 
מיון  מבדקי  לאחר  ארה"ב.  של  האולימפית 
הנמשכת  אימונים  לתכנית  ג'ייקובס  התקבל 
של  קפדני  משטר  וכוללת  תמימות  שנים  שמונה 
קשים.  ויותר  ליותר  הפכו  "האימונים  אימונים. 
לזירה  נכנס  הייתי  'הרגילים'  לאימונים  מעבר 
כשהעיניים שלי מכוסות, חטפתי מכות עם מקלות 
במבוק והייתי צריך לזהות ולהכניע את המכים על 
פי שמיעה בלבד. במבט לאחור אפשר להגיד שזה 
היה בשבילי ממש עניין דתי – בשנים האלו הייתי 

מתאמן חמש שעות בכל יום", הוא אומר. 

כמו גמילה מסמים
ג'ייקובס  למד  לתחרויות,  אימונים  בין 
באוניברסיטת ורמונט, שם הכיר את הרב שמואל 
ארבע  "במשך  מליובאוויטש.  הרבי  שליח  הכט, 
בסעודות  הכט  משפחת  אצל  התארחתי  שנים 

לי  'להציק'  לא  הקפיד  הכט  והרב  שבת,  בליל 
בענייני תורה ומצוות, הוא רק רצה שאחווה שבת 
מרתון  "במהלך  ג'ייקובס.  הרב  מספר  יהודית", 
האף.  את  לי  ששבר  מאגרוף  נפצעתי  תחרויות 
ושכנעו  גפן,  צמר  עם  אותו  לי  סתמו  המאמנים 
אותי לעלות לתחרות הבאה. הייתי פצוע, מותש 

וחלש – אבל הם התעקשו". 

קשה  נפשי  ובמצב  מסוחרר  שאני  כדי  "תוך 
זה  את  לי  עושים  הם  למה  עצמי  את  שאלתי   –
אותי.  מנצלים  פשוט  שהם  והבנתי  במצבי, 
התחלתי לחשוב האם יש מישהו שלא מנצל אותי, 
ופתאום ראיתי לנגד עיני את הרב הכט – היחיד 
איתי  להיטיב  רצה  שידעתי באמונה שלמה שרק 
נתן  ניסה לשכנע אותי. המראה שלו  ולעולם לא 
לי כח וניצחתי את הקרב. לאחר מכן הגעתי לרב 
הכט, שזמן קצר לאחר מכן נפטר ממחלה קשה – 
אבל הפעם עם נכונות גדולה להכיר את היהדות 
לעומק, וכך הגעתי לישיבה למתקרבים בניו־יורק. 
הרעיון האולימפי היה כבר מיותר מבחינתי. אחרי 
הגדולה  בעיר  שהישיבה  הרגשתי  חודשים  כמה 
רועשת בשבילי. כתבתי לרבי מכתב עם השאלה 
תמך  והוא  חב"ד,  בכפר  לישיבה  לעבור  האם 

ברעיון". 

ג'ייקובס הפך לקשה  הפרק הבא בחייו של הרב 
פיזיים  באימונים  לא  הפעם  אך   – ואינטנסיבי 
בלתי  עולם  לתוך  בצלילה  אלא  צלעות,  משברי 
מוכר של עברית וארמית, שעות לימוד ארוכות וים 
של מושגים חדשים. המשפיע שהבחין במצוקתו 

אביאל הלוי

לאלוף  הפך  הספר  בבית  האנטישמים  מחבריו  מכות  שחטף  היהודי  הילד 
וברכת  • כח הרצון  וחזר בתשובה  כיוון  קראטה, אך בדרך אל התהילה שינה 
הרבי מליובאוויטש הובילו אותו לבית המדרש והפכו אותו למחברם של ספרי 

הלכה ולרב של בית כלא שהתחבר וסייע למאות אסירים • בשדה ה)ק(רב

 בין חגורה שחורה

     לגארטל



של הבחור החדש, הציע לו ללמוד פרקי תניא בעל־פה. "במשך 
מספר  תניא  פרק  בשינון  השקעתי  תמימים  חודשים  ארבעה 
שעות ביום. הצלחתי בכך בזכות כח הרצון והמשמעת העצמית 
שהיו לי מתקופת הקראטה. אחרי הפרק הראשון המשכתי לפרק 

הבא – ובתוך שלוש שנים למדתי את התניא כולו". 

הקראטה,  אימוני  של  חסרונם  עם  התמודד  איך  שואל  כשאני 
גמילה  כמו  "ממש  בחיוך:  משיב  הוא  והתהילה,  התחרויות 
מסמים. זה היה קשה, אבל הכרחי, וככל שעבר הזמן – הדברים 
שערך  'יחידות'  במהלך  ושש,  עשרים  בגיל  מאחורי".  נשארו 
היום  עד  ומשמיע  שומע  הוא  הקלטתה  )שאת  הרבי  אצל 
בגעגוע(, הורה לו הרבי ללמוד לימודי 'סמיכה'. "אנשים הכירו 
זה היה באמת  אותי כאיש של שרירים, ולא האמינו שאצליח. 
מאמץ  המון  והשקעתי  בבחינות,  פעמים  מספר  נכשלתי  קשה. 
עד שלבסוף הצלחתי. הייתי האמריקאי הראשון שבגיל כל־כך 
מבוגר התקרב ליהדות, נבחן ברבנות וגם הצליח", הוא מחייך. 
במהלך אותה יחידות בירך אותו הרבי כי חבריו לישיבה ימצאו 
עבורו שידוך, ותוך שבועות ספורים התקיימה הברכה. בשנים 
כשליח  שימש  ובמקביל  בכולל,  ג'ייקובס  הרב  למד  הבאות 
חב"ד בקמפוס אוניברסיטת תל־אביב. אשתו ואם שבעת ילדיו, 
'בית  בתיכון  תנ"ך  מגמת  ומנהלת  ותיקה  מחנכת  היא  מרים, 

רבקה' בכפר חב"ד. 

שני מלכים והצגת בובות
ג'ייקובס בקשה להעביר שיעור  קיבל הרב  לפני כעשרים שנה 
בכלא 'נווה תרצה' הסמוך לרמלה. המפגש עם האסירים הותיר 
לרב  והפך  לשב"ס,  להתגייס  החליט  וכך   – עמוק  חותם  עליו 
בית־הכלא בו חיו כחמש מאות אסירים. לאחר שנשא בתפקיד 
התובעני מעל עשר שנים והחליט לפרוש ממנו, הוא קיבץ את 
'קפה מעבר לחומות'. "הדבר הכי מרכזי  רשמיו לספר שנקרא 
שלקחתי משם בתור רב – תמיד להיות חכם ולא צודק, לעשות 
מה שצריך לעשות, אך בחכמה ובעדינות. בתור אדם – לכבד כל 
אדם, ולתת לכל אחד את המקום שלו. גם כשאתה יודע שיושב 
מולך אדם שעשה מעשים חמורים מאוד - אתה לא יודע באמת 

מי מולך ומה עבר עליו". 

אלי  ניגשה  לספר,  בארה"ב  שקיימנו  השקה  ערב  "במהלך 
מישהי והציגה את עצמה כמפיקת סרטים. המפגש הזה הוביל 
"סרט  ג'ייקובס.  הרב  סרטים", מספר  לשני  עּוּבד  לכך שהספר 
עלילתי  וסרט  סופיים,  עריכה  כיום בשלבי  דוקומנטרי שנמצא 

שצילומיו יתחילו בקרוב". 

הלכה  ספרי  מספר  ג'ייקובס  הרב  חיבר  לימודו,  שנות  במהלך 
למעשה, בעיקר בתחומי טהרת המשפחה והלכות שבת, שזכו 
להסכמות נלהבות מצד רבנים חשובים, וגם סדרת ספרי ילדים 
המידות  עבודת  של  דילמות   – מלכים'  'שני  בשם  פופולריים 
על פי החסידות וספר התניא. כיום הוא ממשיך בהפצת סדרת 
הוא  ובמקביל  נודדת,  בובות  להצגת  זכו  שגם  מלכים'  'שני 
אתרי  במספר  המשפחה  טהרת  בהלכות  משיב  כרב  משמש 
הבאות  המהדורות  את  ומכין  ובאנגלית,  בעברית  אינטרנט 
הוא  מאחוריו  שנותרה  הקראטה  לוחמת  את  ההלכה.  לספרי 
מציג מפעם לפעם בשיחות שהוא מעביר לסטודנטים במסגרת 
תכנית 'חב"ד בקמפוס' באופן שלא משאיר אותם אדישים. על 
מספר  תמוה  באופן  מונחים  הריקה  הבמה  שבמרכז  השולחן 
בלוקים חשופים וכשהרב גייקובס נכנס לאולם ההרצאות ונעמד 
ליד השולחן, הוא מניף את זרועו בשאגה ומנפץ את הבלוקים 

לרסיסים ואיתם גם את שרידי הסטיגמות.

מחייך,  הוא  רעיונות",  לעוד  פתוח  אני   – בי  תלוי  שזה  "ככל 
"הכל תלוי לאיפה הקדוש ברוך הוא ייקח אותי.
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פרשת משפטים

 שבת - פנאן! 
"ששת ימים תעשה מעשיך, וביום 
 השביעי - תשבות" )משפטים יב, כג(. 
פלא! כל העולם עובד ללא 
הפסקה, ואילו אנחנו מקיימים 
מדינה נפלאה: מדינת השבת. 
אנו מקדשים על היין וזוכרים את 
הבורא, שעשה מעשה בראשית, 
שבת ביום השביעי ומאז לא עזב 
את הארץ. 

כשהגיעה עת הגאולה, גאל הבורא 
את אבותינו מבית עבדים, התערב 
עמוק עמוק והכה כל בכור, כל 
אחד בנפרד, עד שצעקו במצרים, 
כי אין בית אשר אין שם מת. 
קומו! צאו! 

הנביא מבטיח "כימי צאתך מארץ 
מצרים אראנו נפלאות". יהי רצון 
שנזכה לעונג השבת האמיתי.
בגאולה האמיתית והשלמה.

| ברוך נחשון |
אמנות חסידית
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העולם שלנו הוא סובייקטיבי. יש בו כמה וכמה רבדים 
של מציאות, ואפשר לנוע ביניהם – לעלות וגם לרדת. 
רובנו חיים בעולם העשייה הגשמי. זו ברירת המחדל 
שלנו. אבל ישנם עולמות עליונים יותר: עולם היצירה, 
עולם הבריאה, עולם האצילות )מלמטה למעלה(. ככל 
שהעולם עליון יותר, כך הנוכחות של אלוהים בתוכו 
מוחשית יותר. מה שבעולם העשייה הגשמי נראה כמו 
תפוח, מריח כמו תפוח ויש לו טעם של תפוח, מקבל 
הוא  שם  האצילות.  בעולם  לגמרי  אחרת  משמעות 
אותו  שמבטאת  שלו,  האלוהית  המהות  מצד  נתפס 

הרבה יותר מכל הרשמים החיצוניים הנ"ל.

נשאלת השאלה: כאשר אנו מקיימים מצוות – באיזה 
מידה אנחנו מצליחים בכלל לגעת באלוהות שבתוכן? 
תפיסתנו  ודם,  בשר  מעשינו  ודם,  בשר  אנו  הרי 
בשרית־גשמית. מה גורם למעשה הגשמי הזה להיטען 
של  יותר  עליון  לממד  לעלות  אלוהית,  משמעות 
בלא  "מצווה  הכוונה.  והתשובה:  וקיום?  משמעות 
כוונה – כגוף בלא נשמה". ליתר פירוט, הזוהר הקדוש 
כל אות  כל מצווה,  כנפיים שנושאות  מדבר על שתי 
של תורה, ומעלות אותה אל המקום שבו היא מתגלה 
ויראה,  הן אהבה  הכנפיים  היופי האלוהי שבה.  בכל 

שני הרגשות היסודיים ביותר המתגלים בלב.

התניא  של  הכללי  המסר  אל  הדברים  מתחברים  כאן 

להאיר  המוח  של  תפקידו   – האחרונים  הפרקים  בכל 
את אור המודעות האלוהית אל הלב, למלא את החלל 
בחלל  בית  במעצר  הבהמית  הנפש  את  ולשים  הימני 
השמאלי. אז, כשהאדם מקיים מצווה מתוך אותו רגש 

שבלב, למצווה יש כנפיים.

איך הרגש הרוחני נקשר אל המעשה הגשמי? על ידי 
חוליה ממוצעת, שמקשרת ביניהם – הלב – איבר גשמי 
אחת המשימות  לכן,  רוחני.  לרגש  גילוי  מקום  שהוא 
את  להכשיר  היא  הבינוני  בחייו של  ביותר  החשובות 
הלב שלו להתגלות אהבה ויראה כרגש חי, תוסס ובוער. 
זה דורש עמל פנימי לא פחות מכל סדנת ויפאסנה או 
היא שלא  והאמת  יותר,  כלל  ובדרך  מדיטציה אחרת, 
כישרון  פתיחה,  תנאי  למה?  בזה.  מצליחים  כולם 

ונסיבות נוספות שאין כאן המקום להאריך בהן.

אז מה עושה מי שלא מצליח? עושה ככל יכולתו. זה 
שאנחנו  מה  כל  לעשות  צריכים  תמיד  אנחנו  הכלל: 
יכולים. עד הגבול האחרון. וזה תמיד מספיק. אם עשינו 
כל מה שיכולנו על פי הכוחות שניתנו לנו, ולא הגענו 
אל היעד, הקב"ה ימציא לנו דרך להגיע. ישלים לנו מה 
שחסר. גם כאן – מי שהאהבה והיראה שלו לא הופכות 
לרגש חי ובוער, אלא נשארות ברמת המחשבה, הרצון 
והתפילה, הקב"ה מצרף לו את המחשבה הטובה הזו 

למעשה ומביא את עבודתו אל המקום הראוי לה.

על  מדבר  הקדוש  הזוהר 
כל  שנושאות  כנפיים  שתי 
תורה,  של  אות  כל  מצווה, 
המקום  אל  אותה  ומעלות 
שבו היא מתגלה בכל היופי 

האלוהי שבה.

| דובי ליברמן |

פרק טז

להדק חגורות,
אנחנו ממריאים!



למאבק הכותל צריך מסירות נפש!!
 הרב יהושע מרדכי שמידט

ראש הישיבה ורב היישוב שבי שומרון

את  שפיארו  מהדמויות  שאחת  ספק  אין   
ישראל,  לכלל  הלבבית  באישיותו  ירושלים, 
ומקום  לכותל  שקשור  מה  לכל  ובפרט 
האלוקי  המקובל  הרב  הייתה  המקדש, 
שימש  אשר  זצוק"ל  גץ  מאיר  יהודה  ר' 
בתפקידים רבים שגולת הכותרת שלהם היתה 
נפש  במסירות  נשא  אותו  תפקיד  הכותל,  רב 
הרב  אישיותו  בגלל    מאוד,  בו  הצליח  ואף 
הוד  משדר  כולו  לכולם,  פתוח  והיותו  גונית 
רבים  חושב שלא  אני  אך  וממלכתיות.  והדר 
הרב  קיבל  בגללה  אשר  הסיבה  מהי  יודעים 
הדברים  מובאים  וכך  הרם,  תפקידו  את  גץ 
בספר "רב הכותל" עמודים 116-117: בראיון 

שנערך עמו בזמנו, סיפר הרב:

"במלחמת ששת הימים נפל בני הי"ד בקרב על ירושלים עיר הקודש ושיחרור 
הכותל. אשתי קיבלה את השכול בצורה קשה מאוד. ייסוריה היו קשים, וראיתי 
שהיא אינה מסוגלת לשאת את הסבל הקשה של נפילת הבן. החלטתי, למען קיום 
המשפחה, לעזוב את המושב ואת כל תפקידיי ולעלות לגור בעיר העתיקה, ליד 
המקום בו נפל הבן. מדי יום הייתי נושא את רגליי לכותל ושוטח תפילה. חשבתי 

שלאחר ש"השנה" תחלוף, נוכל לחזור למושב.

באחד הימים בחודש תמוז תשכ"ח, הגעתי לכותל המערבי לתפילה, והנה אני 
שומע שהתנועה הרפורמית רוצה לקיים תפילה מעורבת של נשים וגברים ליד 
הכותל. הדבר חרה לי מאוד, סרתי מיד לד"ר זרח ורהפטיג שהיה אז השר לענייני 
דתות, ואמרתי לו: "אני שואל אותך כידיד – מה זה?" והוא השיב לי: "מה אתה 

חושב – שפה זה מושב כרם בן זמרה? כאן זה אחרת. אנחנו נלחמים..."

לכל  פניתי  בכותל.  המונים  לכינוס  שקראו  מודעות  והדפסתי  מהפגישה  יצאתי 
באותו  ימלאו  הישיבה  בחורי  שכל  בהם  והפצרתי  בירושלים,  הישיבות  ראשי 
יום את רחבת הכותל. כל ראשי הישיבות הסכימו לכך. פירסמנו את דבר הכינוס 
מובא  )הסיפור  מלבוא  הרפורמים  נמנעו  האחרון  ברגע  בתקשורת.  וסיבותיו 

בהרחבה בפרק "כעל בבת עינו" עמוד 235 ואילך(.

ביום  היה  הדבר  ניצחת".  גץ,  "הרב  לי:  ואמר  ורהפטיג  ד"ר  קראני  יום  באותו 
חמישי ח' תמוז. ביום שישי, ט' תמוז, קיימה הנהלת המשרד לענייני דתות ישיבה. 
שליח מטעמם בא לביתי ואמר שהשר רוצה לראותני דחוף. מיהרתי ללשכתו, 
ניהול  את  לידך  שתקבל  רוצה  אני  זמרה.  בן  לכרם  תחזור  "אל  הודיעני:  והוא 
הכותל." ביום ו' ט' תמוז תשכ"ח קיבל הרב את המינוי, ובתחילת השבוע לאחר 

מכן החל לשמש כ"רב הכותל".

אין ספק שכיום חסרה לנו דמותו של הרב גץ אשר יוכל לנהל את המאבק שלעניות 
דעתי שבחלק מהמערכה כבר הפסדנו.

לתנועה  ואחיזה  חלק  לתת  הממשלה  של  הנוראית  ההחלטה  את  כששמעתי 
הרפורמית במקום כזה חשוב לעם ישראל, נזכרתי בדברי הגמרא במסכת בבא 
קמא: "כשצרו בית חשמונאי זה על זה... למחר שילשלו דינרים בקופה והעלו 
להם חזיר כיון שהגיע לחצי החומה נעץ ציפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל 

ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה".

השתיקה היחסית שעוברת ההחלטה הזו בלי שאנו שומעים זעזוע מחאה מקיר 
האורתודוקסים,  גווניו  כל  על  היהדות  של  הסמל  הוא  הכותל  כי  כואבת,  לקיר 
ויתרה מזה, זה שלפעמים אנו שומעים מחאות על דברים פחות מהותיים ומרכזיים 
ביהדות ואנו מוחים על כך, ועל חילול הקודש הנורא של הכותל לא מוחים, זה 
יכול חלילה לגרום קיטרוג, כמובא בגמרא במסכת סנהדרין דף ק"ג ע"ב: "על 
על  מחיתם  לא  בכבודי  הקב"ה  להם  אמר  בגבעה  פילגש  אנשי  נענשו  זה  דבר 
כבודו של בשר ודם מחיתם." אני יודע לאן המהלך הזה יוביל, ברבנות, ברישום 

לנישואים, ועוד דברים של השפלת והנמכת התורה.

בנוסף לכך, אי אפשר להתעלם בין הקשר של האנשים והנשים שקשורים למאבק 
ירושלים  ישראל,  ארץ  מרחבי  בכל  אחיזתנו  לגבי  דעותיהם,  לבין  הכותל  של 
כבד  בליבי חשש  וקיים  לחוגי השמאל,  שייכים  ובית המקדש. חלק מהאנשים 
יכול חלילה לשמש כמקום מושבם של ערבים  שבמוקדם ובמאוחר אותו חלק 

ושאר שונאי ישראל.

ליבו"  ידבנו  אשר  איש  כל  מאת  תרומה  לי  "ויקחו  נקרא  הבא  בשבוע  בפרשת 
,אומר רש"י במקום לי "לשמי". אנו צריכים לדעת שהמאבק שלנו למען שלמותו 

וקדושתו של הכותל הוא מאבק לשמו של הקב"ה.

נצליח  הכוחות,  כל  ובאחדות  מאדישותו  יצא  והציבור  זאת  שנפנים  ככל 
לעצור את הסחף הנורא לכיוון הרפורמה!

 גאולת ציון 
גבעת 'גאולת ציון' הוקמה בשנת תשע"א וממוקמת מזרחית לשבות 
ורחב הידיים.  גובלים בעמק שילה הירוק  ומורדותיה  רחל בבנימין, 
משפחות  מספר  נמנים  בקרקע,  בעקשנות  הנאחזת  הגבעה  בגרעין 
תנופת  חידוש  את  להוביל  שואפת  ציון'  'גאולת  רווקים.  ובחורים 

ההתיישבות בגאון בדרך להגשמת חזון ארץ ישראל השלמה.

ללכת מדרגה לדרגה
עמישב מלט

בלבי  התעורר  ציון  גאולת  של  החיטה  שדות  את  שזרענו  בשעה 
יפה. חיטה  יבול  וב"ה קצרנו  לפני שנה התברכו שדותינו  ההרהור: 
אותם  את  לוקח  אני  ועכשיו,  שכזאת.  ישראלית  ארץ  גדולה,  יפה, 
גרעינים טובים וזורק אותם לאדמה, שירקבו. למרות שלכאורה אינני 

בטוח שיצמח מזה משהו חדש. פה נכנסת האמונה לסיפור. 

אומץ  לתפוס  לפעמים  צריכים  אנחנו  גם  כך  חיטה  גרעיני  כאותם 
ולקפוץ למים. לעלות מדרגה גם אם העתיד לוטה בערפל. לדעת שלא 
הכל בשליטתנו ועם כל זאת מחויבים אנו על ההשתדלות והמעשים 

בזה העולם. 

כך גם ברמה הלאומית אנחנו צריכים להעז, לעלות דרגא. "מי שרוצה 
להיות איש ישראלי באמת, דהינו שילך מדרגא לדרגא... הוא רק ע"י 
ארץ ישראל", אמר רבי נחמן. כאשר המגמה היא הרס וחורבן אנחנו 
צריכים דווקא לעלות שלב בבירור שלנו על ארץ ישראל. כאותו גרעין 
שנזרק בשלמותו אל האדמה על מנת להצמיח משהו גדול יותר, כך 
גם גאולת ציון אינה רק מתיימרת להיות גבעה מבוססת או ישוב קבע, 
מאמינים  השלמה.  ישראל  לארץ  בדרך  כללית  מגמה  לשנות  אם  כי 

שיכולים לתקן - מאמינים בגאולת ציון!

 מגבעות
אשורנו

רוצים גם להופיע כאן? 
 Qarov.meod@gmail.com שלחו הודעה לכתובת

ואנחנו ניצור עמכם קשר בהקדם
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כשחוקרים האם יש חיים בכל מיני כוכבים, מחפשים קודם כל מים. מים 
הם סמל לחיים, כמו שאומרים "מים חיים". העולם מורכב משני שליש 
מים, האדם עשוי משני שליש מים, הוא מוקף מים ברחם אימו לפני שהוא 
אלוקים מרחפת  "רוח   – מים  בעיקר  היתה בתחילתה  וגם הבריאה  נולד, 
והמים  הרקיע  שמעל  המים  הובדלו  לבריאה  השני  ביום  המים".  פני  על 

שמתחת הרקיע. 

בתניא מבואר שמים מרמזים לתענוגות, והעולם הזה נברא כדי 
אחד  תענוג  תענוגות,  סוגי  שני  יצר  הוא  ברוך  הקדוש  ה'.  על  להתענג 
לחיים ארציים – לאכול, לשתות, לישון, להשיג אגו וכבוד, אלה הם המים 
שמתחת לרקיע. במים האלה נכלל גם התענוג של אמנות, שירה, נגינה או 
ציור. ויש תענוגות אלוקיים – להתפלל, לעסוק בתורה ובמצוות, אלה הם 

המים שמעל הרקיע.

ככל שהתענוג ארצי יותר, הוא עוצמתי פחות, ולהפך: ככל שהוא 
נוגע יותר עמוק בנשמה, העוצמה שלו גדלה. חז"ל מספרים שפעם 
רבי  עליונים.  לעולמות  עלו  כלומר  לפרדס,  חכמים  ארבעה  נכנסו  אחת 
עקיבא הזהיר אותם מראש: "כשתגיעו למקום אבני שיש טהור, אל תאמרו 
מים מים". למה הוא התכוון? כשאתה מגיע לאבני שיש הטהור, הכוונה 
היא שהגעת לדרגה גבוהה באלוקות, תראה שם שני סוגים של מים – ארצי 
ורוחני, אך היזהר מלחשוב שהם באמת שניים! אל תאמר "מים, מים" כי 
השורש של המים שלמעלה ושלמטה הוא אותו שורש. גם כשאתה נמצא 
במים העליונים, בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, אל תחשוב שאתה יכול 
להישאר שם. יש לך משימה, לרדת למים שלמטה. עיקר העבודה שלנו היא 
לגלות את האלוקות במים שלמטה, לגלות שגם העניינים הגשמיים צריכים 

להיכלל במים שלמעלה. 

היה חסיד אחד בשם מוטל קוזלינר ז"ל. פעם הוא נכנס ליחידות אצל 
הרבי, וכשיצא משם ראו אותו הולך מוטרד בפרוזדור. שאלו אותו ממה 
הוא מוטרד, חשבו שזה בטח עניין אלוקי, שהרבי ענה לו על איזה עניין 
בחסידות והוא לא מצליח להבין. אך ר' מוטל סיפר שהרבי דיבר איתו על 
כל מיני דברים, ובין היתר שאל אותו אם הוא כבר קנה מתנה לאשתו. ר' 
מוטל אמר שלא, והרבי אמר לו שכאן באמריקה יש הרבה בגדים, וכדאי 
פרוש  כל־כך  היה  הוא  מאוד.  מוטרד  הוא  עכשיו  ולכן  בגד,  לה  לקנות 

מהעולם הזה ולא ידע אפילו לקנות בגד. 

אחד החסידים הציע לר' מוטל עזרה: החסיד ילך עם אשתו לקנות מתנה 
לה?  לקנות  מידה  איזה  שאלה,  רק  לו  היתה  מוטל.  ר'  לאשתו של 
– "מה זאת  הסתכל עליו ר' מוטל החסיד, ולא הבין את השאלה 
מהעולם  רחוק  כל־כך  היה  הוא  החסד!".  מידת  כולה  היא  אומרת? 
הגשמי, הוא לא ידע בכלל מה זה מידות בבגדים. אחרי זמן מה הוא החליט 
ללכת בעצמו לקנות חלוק והתקשר לארץ כדי לשאול אותה. הבחור שרצה 

לעזור לו אמר שהוא ילך לקנות, אבל ר' מוטל התעקש: מה פתאום, אני 
הולך! 

ר' מוטל שהיה כולו במים עליונים הבין שצריך לרדת למים תחתונים. אך 
גם להיפך, אם יש לך מים תחתונים צריך להעלות אותם למים העליונים. 
נהנה  לו חוש בענייני העולם הזה, שהוא  אם בחור מרגיש, למשל, שיש 
מאוכל טוב ולא מתפילה, איך נרומם אותו? נאמר לו הפוך – יש לך חוש 

לענייני העולם הזה, סימן שאתה יכול לגלות אלוקות אפילו בהם. 

בריטניה.  של  הראשי  הרב  היה  אליך'(  ב'קרוב  )שכותב  זקס  יונתן  הרב 
יום אחד התקשרו אליו ממשרד ראש הממשלה הבריטי דאז, ג'ון 
רוצה להזמין אותו לארוחת  לו שראש הממשלה  ואמרו  מייג'ור, 
צהרים פרטית. הוא כמובן וידא שהארוחה כשרה, אך הודיעו לו שאצל 
הנוצרים, להבדיל, נוהגים שלפני הסעודה אחד הסועדים אומר ברכה. ראש 
הממשלה מבקש שהפעם הרב זקס יאמר את הברכה היהודית. מגיע הרב 
זקס לסעודה, אך לדאבונו הוא רואה שהשולחן ריק לגמרי. אצל הגויים 
נוהגים להביא את האוכל רק לאחר הברכה, כך שהרב זקס לא יכול היה 
לברך שום דבר – לא 'המוציא' ולא 'שהכל נהיה בדברו', כדי שלא תהיה 
תכליתו  שכל  מזהב,  קטן  שולחן  בצד,  ראה  הוא  פתאום  לבטלה.  ברכה 
לתרום לעיצוב האווירה, אך מונחים עליו אשכולות ענבים. הוא לקח את 
האשכול ואמר: "אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על האוכל", בירך 'בורא 
פרי העץ' והכניס לפה. הנוכחים לא הבינו מה קורה פה. ראש הממשלה 
קיבל  ישראל  עם  הממשלה,  ראש  "כבוד  לו:  ענה  זקס  והרב  שאל, 
איתנו  שיתנהגו  העולם  מאומות  הבטחות  המון  הדורות  במהלך 
יפה, מהאו"ם, מכולם. אבל בדרך כלל ההבטחות לא מתקיימות, והדבר 
גרם לאמונה שלנו להיחלש. לכן מאז, אנחנו מברכים רק כשיש לנו אוכל 
יש  הממשלה,  ראש  אדוני  לך,  מאמינים.  לא  אנחנו  אחרת  העיניים,  מול 

אמונה יותר חזקה, אתה מאמין שאפילו כשאין כלום - האוכל יבוא...". 

הוא כמובן אמר את זה כהלצה. אך מה הטעם האמיתי לכך שלא מברכים 
המים  את  לקחת  רוצים  אנחנו  ביד?  המאכל  את  כשמחזיקים  אלא 
התחתונים, את הגשמיות, ולהרים אותה לקדושה. דווקא כשהפרי העסיסי 
ביד וכל הגשמיות גורמת לך לתאווה, אתה עוצר, מברך את הקדוש ברוך 

הוא ומעלה אותו לקדושה. 

הרבי אמר שעלינו לקרב גם את המים התחתונים, אלה שכל־כך רחוקים עד 
שאינם מכירים שום דבר ביהדות ובקדושה, ומצד שני להוריד את המים 
העליונים למטה. זה נכון לא רק בכלל ישראל אלא גם בנפש פנימה – כשאנו 
רואים שיש לנו כוחות נפש במים העליונים, אך יש לנו גם תאוות וחסרונות, 

עלינו להעלות את המים התחתונים, ולהוריד את המים העליונים.

באמריקה יש ארגון שנקרא "אלף". בין היתר הם הולכים לבקר אסירים 
הזהות  את  לחזק  ומנסים  ספרים  מחלקים  תפילין,  להם  מניחים  יהודיים, 

|  הרב שבתי סלבטיצקי  |
שליח חב"ד באנטוורפן

 אבא,
באו לקחת 

אותך!

לידה קלה ובריאה לצילה בת אורלי בתוך שאר יולדות ישראל



היהודית שלהם. לפני שנים נסעו שני פעילים של הארגון לבית סוהר במיאמי 
– הרבנים ליפסקר וגרוסמן. בערך שלוש מאות קילומטר לפני מיאמי 
נגמר להם הדלק, והם עצרו בתחנה קטנה. באמריקה המרחקים בין עיר 
מבודדים  במקומות  דלק  תחנת  שמחזיקים  אנשים  יש  ולכן  עצומים,  לעיר 
ושם הם חיים, זה הבית שלהם. לפתע יצא מהבית הזה אדם ענק, מתנשא 
לגובה של 2.20 מטר ורחב כמו גורילה. אחרי שהוא מילא להם דלק הוא 
אליו  שיכנסו  וביקש  שוב  יצא  הוא  אחדים  רגעים  כעבור  אך  הביתה,  חזר 
הביתה. הרב ליפסקר חשש, הוא פחד שמא האיש הזה יהרוג אותם, אבל 
כחסידים שבוטחים בה' הם נכנסו. בתוך הבית ישב זקן על כיסא גלגלים. 
"אנחנו חסידים של הרבי  ענו:  והם  באו,  ומאיפה  מי הם  אותם  הוא שאל 
מליובאוויטש". כשהוא שמע את זה הוא פתאום השתנק, לא הצליח 
להתאפק ופרץ בבכי ארוך. כשהוא נרגע קצת, הם שאלו אותו מה קרה, 
האחים  כל  ואת  ואמא,  אבא  סבא,  סבתא,  איבדתי  "בשואה  סיפר:  והוא 
לאמריקה  באתי  אחרי המלחמה  בחיים.  היחיד שנשאר  אני  והדודים שלי. 
לא  אך  דתיים,  והרבה  בתי־כנסת  שם  היו  בניו־יורק.  בבורו־פארק  וגרתי 
יכולתי לסבול את זה, רציתי רק להתנתק מיהדות. החלטתי לעבור למקום 
שהיה אז בלי יהודים – למיאמי. בהתחלה היה בסדר אבל אחר־כך גם שם 
פתחו בית־כנסת, בית חב"ד. בסוף החלטתי לקנות תחנת דלק מבודדת, שם 

אין שכנים, אין יהודים – שקט!". 

להירדם.  הצלחתי  לא  הלילה,  באמצע  התעוררתי  אחת  "פעם 
הדלקתי את הטלוויזיה והעברתי ערוצים. פתאום אני רואה איש מבוגר 
עם כובע שחור וזקן לבן, מדבר לפני אלפי חסידים באידיש. 'מאמע לושן' 
עניין  הרי כבר התנתקתי מזה, אבל  כל־כך לא שייך,  בטלוויזיה! הרגשתי 
אותי מי זה, וראיתי כתובית 'הרבי מלובביץ'. פתאום אני רואה אותו בוכה – 
והוא אומר באידיש, 'הבטיחה התורה 'כי לא ידח ממנו נידח'. המשיח יבוא 
בקרוב, והוא יעבור אצל כל יהודי, יטלו בידו ויביא אותו לארץ ישראל. גם 
יהודי שרוצה להתנתק מעם ישראל ולברוח מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך 
הוא ייקח אותו יד ביד",כ הוא דיבר בכזו חיּות, ועל המקום החלטתי שאני 
"דעו   – ילדי  ולשלושת  לאשתי  אמרתי  בבוקר  למחרת  ישראל.  לעם  חוזר 
לכם, אני רוצה לספר לכם שאני יהודי". הוא הסביר להם קצת מה זה אומר, 

וסיפר מה שהרבי אמר, שהמשיח יבוא לקחת את כל היהודים. 

"אחרי שהבן שלי תדלק לכם את הרכב, הוא נכנס הביתה ואמר לי: 'אבא, 
אנשים שאמרת  'אותם  מדבר.  הוא  מה  על  הבנתי  לא  אותך!'.  לקחת  באו 
לי שיבואו, הגיעו'. כשאתם נכנסתם שאלתי אתכם מי אתם, אמרתם שאתם 
חסידים של הרבי מלובביץ', זה גמר אותי". הם נשארו אצלו, לימדו אותו 
להתפלל, להניח תפילין והכשירו לו את המטבח. זה בדיוק מה שהרבי רצה 

– מים עליונים ירדו למטה, ומים תחתונים יעלו.

 אבא,
באו לקחת 

אותך!

< אשכול הענבים שהונח 
כקישוט הציל את הרב 
זקס ממבוכה מול ראש 

ממשלת אנגליה

< ר' מוטל הסתובב 
מוטרד במסדרון, וזה לא 
היה בגלל רוחניות אלא 

דווקא בגלל ִׂשמלה

< ניצול שואה החליט 
לברוח מהיהודים, אבל 

בטלוויזיה בתחנת הדלק 
הוא פגש את הרבי 
שדיבר בדיוק אליו


