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 הספרדית ועל הקירות שנפלו

והקימו אנשים טובים

כשהגוף האהוב שלנו 
 מקבל זריקה לקיום נצחי 
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סטודנטים דתיים הולכים 
לאיבוד בקמפוס, הגיע הזמן 
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נשים, אלומה לב
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עבודת ה' ברוח חסידית



משה שילת

התחנה האחרונה של רכבת ההיסטוריה של העולם היא תחיית המתים, והיא 
עיקר גדול מעיקרי הדת. האם כל דבר גדול שקרה או יקרה הופך להיות אחד 

מעיקרי הדת? למה תחיית המתים היא מעיקרי האמונה?

הסיבה לחשיבות העניין נעוצה בכך שהוא הופך את תפיסת העולם שלנו ברגע 
זה ממש. אם התחנה הסופית של התעלות הבריאה כולה היא בעולם הזה, אז 
יש  עליה.  להתגבר  רק  שצריך  חיצוניות  סתם  אינם  והגשמיות  שהגוף  כנראה 

בתוכה סוד, כנראה הסוד העמוק ביותר בעולם.

אם עיקר תענוג הנשמה והתכלית הם בגן עדן, איזה היגיון יש "להעניש" את 
בהיכלות  לדרגה  מדרגה  עליות  של  שנים  אלפי  אחרי  לכאן?  לחזור  הנשמה 

עליונים חוזרים לעולם הזה?!

ולכן הנשמה בסוף חוזרת לכאן. ה'  אין זאת אלא שהעיקר הוא העולם הזה, 
היא  שכאן  מכיוון  לבוא  לעתיד  נשמותיהם  את  מתים'  ה'פגרים  לכל  מחזיר 
התכלית וכאן השכר הגדול ביותר לנשמה לאחר שזכתה בגן עדן. בעולם הזה 
ולכן דווקא בעולם הזה  חפץ ה' לדור בדירה הנצחית שלו, דירה בתחתונים, 

מגיעה הנשמה לדרגה הגבוהה ביותר, למעלה מגן עדן.

הגוף איננו דבר חיצוני שהנשמה משתמשת בו וכביכול צולחת אותו ואז נפרדת 
ובעצמי,  בכבודי  אני  הוא  הגוף  בקבר.  להיעלם  לו  ומאפשרת  לשלום  ממנו 
והאני הזה מאוחד עם הנפש. לזמן מסוים אכן הגוף נפרד מהנפש אבל בסוף 
יחד, לגוף  הם חוזרים להתאחד בתחיית המתים. השכר האמתי הוא לשניהם 

ולנשמה שעבדו את ה' ביחד!

גוף נצחי
בגלל ההבנה המהותית הזו מכריע האדמו"ר הזקן בנושא שהיה שנוי במחלוקת: 
מה יהיה לאחר תחיית המתים, האם ימותו שוב? האדמו"ר הזקן 

נוקט שתחיית המתים היא התכלית הסופית ומאז לא ימותו עוד. ההתגלות של 
נשמה  יישאר,  הוא  וכך  העולם  סוף  היא  המתים  תחיית  בזמן  הזה  בעולם  ה' 

נצחית בגוף נצחי. איחוד מושלם בין הטבע למה שמעליו.

משודדות  הטבע  מערכות  כל  אחד  מצד  נתפס.  בלתי  נס  היא  המתים  תחיית 
בצורה הכי קיצונית, ומצד שני חיים מגיעים לעולם. כך בדיוק יימשך הלאה, 
תהיה בעולם הטבעי קביעות ונצחיות על־טבעית. ההתגלות של ה' תהיה כאן 
בריאת  בראשית  תכנן  שה'  כמו  בדיוק  נצחיים  חיים  עם  נשאר  ואנחנו  נצחית 
נגיע לתיקון  העולם לפני חטא עץ הדעת, שהאדם יחיה לעולם. לעתיד לבוא 
ה'  ולרצון  האדם  של  הטהורה  לבריאה  ונחזור  העולם  וזיכוך  ולבירור  החטא 

בעולם הזה ללא מסננים ופילטרים.

גן עדן כתחנת מעבר
כשנעיין בברכת "אלו־הי נשמה", ברכת הנשמה אותה אנו אומרים בכל בוקר, 
אתה  הזמן  וכשיגיע  נשמה,  בתוכי  נתת  ה',  שלה.  המרכזי  הנושא  שזהו  נגלה 
עתיד לטלה ממני, אבל, להחזירה בי! זאת אומרת שהעיקר הוא כאן בתוך הגוף 
ולכאן גם חוזרים. חתימת הברכה היא "המחזיר נשמות לפגרים מתים", כאן 
התכלית! ולכן אנצל כל רגע בעולם הזה, ואני מודה לך ה' שנתת בי את האמון 
להיות אחד מהאנשים כאן בעולם הזה בעלי בחירה חופשית, לבחור בך יתברך.

בפרספקטיבה של זמן מתברר שגן עדן הוא הזמני והעולם הזה הוא הקבוע. גן 
עדן הוא שלב הכרחי ומתנה מתוקה מאוד על העבודה בעולם הזה לפני החזרה 
לעולם הזה, והוא אף זה שמכין את הנשמה להתגלות העליונה מאוד שבסופו 

של דבר תתרחש בעולם הזה. ועל כך בשבוע הבא.

בחזרה לעתיד

דרושים מפיצים ברחבי הארץ.

להזמנות בסיטונאות בלבד: טל': 050-6534024

הנרות היחידים שבהדלקתם
מקיימים בוודאות ''הדלקה עושה מצוה''

הנרות היחידים שבהדלקתם
מקיימים בוודאות ''הדלקה עושה מצוה''

שמן זית ישראלי
משק-אחיה

ראוי למאכל

שמן זית ישראלי
משק-אחיה

ראוי למאכל

הרב מרדכי אליהו זצ"ל:  "טוב שידליק בשמן זית הראוי לאכילה 
ולא "בשמן זית למאור", שאפשר שיש בזה מן הזלזול להדליק בשמן פגום"

להשיג ביריד ספרי חדש
מאת משה שילתהחסידות של י"ט כסלו:
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בעלות של 10 ש"ח לחודש בלבד
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לאנשים שקרובים אליך
להעניק בקלות

qarov.org הירשם עוד היום באתר
או שלח מסרון אל 052-4061065

והתחל להפיץ לשכניך, חבריך ומכריך בעבודה או בלימודים

 ללא התחייבות! חודש ראשון חינם!

מדרשים  באותם  בהם,  יש  מסתורי  משהו 
הממשילים את התורה לאישה.

את  צפתי  חסיד  אותו  לי  סיפר  כיצד  זוכר  אני 
המדרש על מסכת חגיגה ועשיתי ממנו שיר.

ימיו  כל  שעסק  אחד  חסיד  על  מספר  המדרש 
במסכת חגיגה. היה יושב בחדרו והוגה בה בכל 
מאודו ונפשו. משנפטר באה אשה והחלה בוכה 
"חגיגה  ענתה  לשמה.  אותה  שאלו  ובוכה..ש. 

שמי" ונעלמה.
ידעו שהמסכת עצמה ירדה לעולם לבכות עליו.

מה הסוד שטמון בסיפור?
חי.  קשר  הוא  התורה  עם  יהודי  כל  של  הקשר 
והתורה  הלומד  בו.  פועלות  נפשות  שתי  נושם. 

עצמה.
יחסים.  מערכת  אתה  מפתחים  לומר...  איך 
התורה שמחה. התורה בוכה. התורה מתגעגעת. 
ללמוד  הגעת  לא  אם  מאוכזבת  קצת  התורה... 

ואפילו לא התקשרת.
שלנו.  בפרשות  חידוש  לי  התגלה  זה  דרך  על 

תרשו לחלוק אותו עמכם.
אברהם יורד למצרים ואומר שאשתו היא אחותו. 
נגעים  באים  ואז  אותה  לוקחים  הגויים  זוכרים? 
לעולם. בסוף הגוי מחזיר אותה לאברהם וטוען: 

"למה לא אמרת שהיא אשתך?".

הנה הנמשל שלי:

יהודי יורד לגלות. האישה, אשת חיל, זו התורה.

הוא אומר לתורה "את  אחותי". כלומר, יש לנו 
לא  את  אבל  יחד.  גדלנו  משותפת,  היסטוריה 
של  קשר  ולא  יחסים  מערכת  בינינו  אין  אשתי, 

יצירה, של אהבה או של חידוש.

את אחותי! לא פחות, אבל גם לא יותר. זה קשר 
אחר. יש לנו עבר משותף ורקע דומה.

אמרת שהיא רק אחותך? הגוי רוצה אותה לעצמו, 
ולוקח. אבל זה לא יכול להיות. לא מסתדר.

ואנדרלמוסיה.  לעולם, מלחמות  נגעים  מביא  ה' 
הגויים מבינים לעומק כמה שהיא שלנו. התורה 

היא האישה שלנו!

לנו,  צועקים  הגויים  הלב:  את  פתחו  עכשיו, 
העולם עוד יגיד לכל יהודי: "למה לא אמרת לי 

שהתורה היא אשתך?".

געוואלד...

יהי רצון שכל העולם ידע. שכל העולם יראה את 
ואת החיבור העמוק שלנו לארץ  הקדושה שלנו 

ישראל,

לתורה, לה'.

יש לנו היסטוריה 
משותפת, גדלנו יחד. 
אבל את לא אשתי, אין 
בינינו מערכת יחסים 

ולא קשר של יצירה, 
של אהבה  או של 

חידוש

אישית
למה לא אמרת שהיא אשתך?

אהרן רזאל



שאלה:

 מהות אינה רפיון
 הרב אליהו קירשנבאום 

מרבני תכנית הלימוד 'לב לדעת'

היא  שהאמונה  יסוד  מהנחת  נובעת  זו  שאלה 
אמצעי בלבד לשם הגעה ליעד כלשהו, וללא יעד 
זה – אין משמעות לאמונה ח"ו; אך לאמתו של 
אינה אמצעי למשהו  ה'  דבר, האמונה במציאות 

אלא היא עיקר בפני עצמו, מטרה לעצמה. 

של  האמתית  שהמשמעות  בהרחבה,  מבואר  חסידות  במאמרי 
ברוך  בקדוש  יהודי  של  על־שכלית  הכרה  היא  "אמונה"  המושג 
הוא, שמציאותו היא למעלה מעלה מהגבלות השכל וההיגיון ואינה 
נתפסת בהן. הכרה זו אינה נובעת מהבנתו של היהודי, אלא מהתגלות 
הבורא בנשמתו. בלשון האדמו"ר הזקן: כיוון ש"המאור", הקדוש 

ברוך הוא, "הוא בהתגלות", לכן "שם שמים שגור בפי כל". 

האמונה אינה הכרה רופפת וחיצונית של אדם פתי חסר דעת, אלא 
גם הקל  ולכן  היהודי,  והעצמית של  הפנימית  היא מהותו  אדרבה, 
שבקלים ימסור את נפשו על קידוש ה' ועל האמונה במציאות ה'. זו 

תמצית חייו. 

האמונה בקדוש ברוך הוא היא עצם הקשר של האדם עם הבורא. 
קיום  של  ותוכנו  היהודי;  חיי  כל  של  והעיקר  הבסיס  היסוד,  היא 
תרי"ג המצוות הוא לגלות את ההתקשרות העצומה הזו בכל פרטי 

חייו, ולהביאה לידי ביטוי בפועל במעשה, דיבור ומחשבה.

אינה  מצוות  שומר  שאינו  מאמין  יהודי  של  מצב  שישנו  העובדה 
מלמדת על חולשתה ואי־חשיבותה של האמונה ח"ו, אלא על היותה 
בבחינת 'מקיף'. דווקא מפני שמקור האמונה הוא בהתגלות אלוקית 
הטבועה  שהאמונה  ייתכן  היהודי,  של  מציאותו  מגדרי  שלמעלה 
ניכרת  תהיה  לא  והיא  בגלוי,  באישיותו  תאיר  לא  בנשמתו  עמוק 

בהנהגתו החיצונית. 

בדברי  קיצוני  ביטוי  מוצאת  באמונה  הקיימת  הקיצונית  הניגודיות 
חז"ל "גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא" – הגנב הבא במחתרת, 
אל  בטבעיות  פונה  ליצלן,  רחמנא  רציחה  לידי  לבוא  אף  העלול 

הקדוש ברוך הוא בו הוא מאמין בעומק נשמתו!

זו אם כן עבודת היהודי כל ימי חייו: לגלות את האמונה הטהורה 
שבנשמתו, על ידי הזדהות אישיותו, שכלו ומידותיו, עמה, עד כדי 

התנהגות מעשית בהתאם אליה.    

אמונה בלי מצוות - שווה משהו?
 חיים במציאות משונה

 הרב יונתן יעקב סנה
ר"מ בישיבת 'ערשנו רעננה'

רמה,ה(  סימן  דעה  )יורה  ערוך  בשולחן 
האדם  בבוא  כי  ההלכה,  נפסקה 
ללמד את בנו תורה - יתחיל בפסוק 
"תורה צוה לנו משה", ורק לאחר מכן ישנן לו את 
"שמע ישראל". לכאורה מתאים היה יותר שראשית 
נלמד את הילד על מציאות ואחדות ה', ורק אחר כך 
נעסוק עמו במצוות התורה שהגיעו דרך משה רבינו.

אך כאן בדיוק טמונה השלילה לתפיסה שהשתרשה 
בימינו, כי ייתכן להאמין מבלי שתהיה לכך השפעה 
ישירה על חיי היום יום. דומה הדבר למי שמכריז על 
מנהיג מסוים כיחיד שאין בלתו, אך בבחירות בקלפי 
מניח פתק למתחרה. ובמקרה שלנו, מאמין בה' אחד 

אך בוחר ביצר הרע ונותן לו להנהיג את חייו.

במציאות הלכתית פשוטה, אדם שעוזר לכל הזקנים 
ומלביש  רעבים  סועד  הכביש,  את  לעבור  בשכונה 
נסך  יין  שיינו  הרי  שבת,  שומר  לא  אך  נזקקים, 
ויצהיר  יעמוד  כמה  משנה  לא  פסולה.  ושחיטתו 
שהוא 'מאמין בלב' וכמה חסד יגמול, אין דבר שיכול 
להוות כיסוי לחילול שבת. שבת היא שבת, ובעצם 
כל מצווה – אף ה'קטנה' ביותר - נחשבת כ'קו אדום' 

שהחוצה אותו, מה לעשות... איננו שומר חוק.

בדורנו זה, כאשר מרבית עם ישראל כלל לא חונכו 
של  חדש  מושג  צמח  סבא,  ישראל  ברוח  וטופחו 
אך  השתנו,  לא  הכללים  מצוות'.  ללא  'אמונה 
יכולים  איננו  מחד,  יותר.  מורכבת  הפכה  המציאות 
לבטל את האמונה הזכה בחי העולמים – זו הממלאת 
בתי  ואת  מילה,  בבריתות  האירועים  אולמות  את 
הכנסת בחגיגות בר המצווה, ואף משליכה הלכתית 
כי כשם  לנו לשכוח  אל  במצבים מסוימים. מאידך, 
כך  נשמה",  בלא  כ"גוף  הן  אמונה  ללא  שמצוות 
בדיוק אמונה ללא מצוות - היא כ"נשמה ללא גוף", 

ובעולם המעשה אין לה שלימות.

מעלה 
 חסרה

הרב מלאכי 
 קופמן

ראש ישיבת בני 
עקיבא 'תקוות 

יעקב'

מה עומד במרכז היהדות והתורה 
קיום  של  העיקרית  המטרה  ומהי 

המצוות?

כעומדת  ההלכה  את  הרואים  יש 
כולה  היהדות  היהדות,  במרכז 
וקיומן.  המצוות  סביב  מסתובבת 
במרכז  הרואים  יש  לעומתם, 
והגעגוע  האמונה  את  היהדות 
של האדם לאלוקים ואת המצוות 
כמרפא לגעגוע לקדוש ברוך הוא.

שם  הבעל  על  המפורסם  הסיפור 
שצעק  הנער  את  ששיבח  טוב 
הכיפורים,  ביום  'קוקוריקו' 
את  שמעלה  הכוח  את  בו  וראה 
את  מציב  כולם,  של  התפילות 
האמונה, הגעגוע והחיבור העמוק 
הוא  ברוך  הקדוש  עם  האדם  של 

במרכז.

האם לאור זאת אמונה ללא מצוות 
כן!  התשובה:  משהו?  שווה 
היא  אך  חסרה,  מעלה  זו  אמנם 
משאירה את האדם מחובר לבורא 
גדולה  תקווה  ומאפשרת  עולם, 

שמתוך כך יגיע למצוות וקיומן.

אדם הולך לאן שלבו מוליך אותו, 
תוביל  היא  אמונה  יש  בלב  ואם 
אותו, וסופה שתשפיע על מעשיו 

של האדם ותחבר אותו למצוות.



3 2 1

משפחת לינוי

 | www.karov-lev.co.il

קהלים  בין  לחבר  המבקש  מיזם  הוא  ללב  קרוב 
שונים בעם ישראל ולהגביר את תחושת האחדות 
כ-4  מזה  פועל  הארגון  היהודית.  המורשת  סביב 
משפחות,  מ-10,000  בלמעלה  כבר  ונע  שנים 
ומאפשר להעצים את הקשר בין חלקי העם השונים



 הרב ארלה הראל משוחח עם הרב יעקב אריאל

חסידית  ה'  עבודת  של  למקומה  התייחסות  לשמוע  אשמח  הרב,  ברשות 
בדורנו – עד כמה היא נצרכת, מה ראוי להיות אופיה, ומה הדגשים העיקריים 

שיש לתת אליהם את הדעת.

יש אמרה קוצקאית חריפה: הבעש"ט הביא לעולם את הרעיון הנפלא של 
עבודת ה'. זה הרעיון, וסביב הנקודה הזו, הוא בנה מעגל שלם של דברים 
שיובילו אל הנקודה, אל עבודת ה', הטיש והפדיונות, וריקודים ו'לחיים', 
כל המערכת החסידית כולה, שסובבת סביב זה. אחר כך בא השטן והוציא 
את הנקודה, והמעגל נשאר וממשיך להסתובב. כל מה שבחוץ נשאר, כולם 
)הנקודה,  ה'פינטעלע'  אך  טיש,  ולערוך  לחיים  לשתות  לרקוד,  ממשיכים 
המרכז( חסרה. זו הביקורת של הקוצקער על החסידות בימיו. היא נוקבת 

ואולי גם מגזימה, בכל זאת נשארה גם הפינטעלע, אלא שהוא דרש יותר. 

כן, אך זו זו ביקורת פנים חסידית! הקוצקר לא הפסיק בגלל זה להיות חסיד. 
הוא קרא לעולם החסידי - בואו נתקן את דרכנו, נשוב לדרכו המקורית של 

הבעש"ט, לפני שהוציאו את הנקודה.

אכן, הוא זיעזע את הדברים מהשורש ובנה מחדש. אך מעטים הלכו בדרכו, 
גור לדוגמה אינה בדיוק קוצק, רבים פרשו )איז'ביצ'א עוד בחייו, ואלכסנדר 
וגם סוכוטשוב אינן בדיוק קוצק...(. צריך ללכת בעקבות הביקורת שהוא 
השמיע, שהייתה נכונה במידה מסוימת. הוא חלק על השגרה, על החיקוי, 
הוא דרש התחדשות. גם היום יש מקום לביקורת כזו או אחרת. יש לחפש 
את המהות החסידית, את הפנימיות, את הרעיון, ולאו דווקא את הסממנים 

החיצוניים.

אך  בשמחה.  ה'  לעבודת  לרגש,  חסידית,  לנשמה  צמא  הציבור  ספק,  אין 
המכניסות  ולדביקות,  לשירה  החסידיים,  לרעיונות  נמשך  שהנוער  טבעי 

חיות בעבודת ה', וזה בלי ספק דבר גדול. החסידות נתנה מענה גם לאנשי 
מעשה ולא רק ללמדנים, לכן הקיפה את ההמונים. אם כי כאן צריך להיזהר 
ממה שר' חיים חשש והרב צבי יהודה - שלא יהיה על חשבון לימוד תורה. 

שלא לקפח את הערך העליון של לימוד תורה. 

מהי התרומה שהחסידות יכולה לתרום לציבור, במה הרב מציע להתמקד?

הנושא שמטריד אותי יותר מכל הוא המצב באקדמיה. אם לא נכניס לתוך 
האקדמיה את התפיסה שאתה יכול להיות איש אקדמיה ובכל זאת שהכל 
קיימת  שקצת  ליהדות,  אקדמיה  בין  דיכוטומיה  ניצור  ה',  עבודת  מתוך 
היום כבר. האווירה באקדמיה היא אווירה קרה של השכלה אובייקטיבית, 
נייטרלית, נטולת ערכים ורבים חללים הפילה. איש האקדמיה יכול לכתוב 
מאמר מדעי מלא באפיקורסות, ואחר כך להתפלל, שני עולמות מנותקים. 
בתוך האקדמיה, שהסטודנטים  מנהיגות,  צריך  כאן  הרמוניה.  ליצור  צריך 

יהיו מאוגדים בחבורות של עובדי ה'. יש כבר ניצנים של נסיונות כאלה. 

על דרך פיסצ'נה?

כן, הסטודנטים נמצאים במבוכה. הם מלאים בשאלות והאוירה בקמפוסים 
יש  אך  ומדרשה,  כולל  אילן  בבר  יש  הדרכה.  צריכים  והם  מתורה  רחוקה 
רוחנית,  הנהגה  בקמפוסים  אין  כדי.  תוך  אותם  ללמוד  שקשה  מקצועות 
הציבור הדתי מפוזר ומפורד, חוג פה חוג שם, אבל מסגרת כללית אין. צריכים 
מסגרת חברתית בה לכל אחד תהיה תודעת שליחות, בדומה לחב"ד. להיות 
אקדמאי פירושו להיות שליח, פיזיקאי יכול לתרום לכלל ישראל בפיזיקה 
צריך לשאול את  כל אחד  וכן בכל מקצוע,  ופסיכולוג בפסיכולוגיה  שלו, 
ה'.  וכבוד  והארץ  ישראל  ולעם  התורה  למען  לתרום  יכול  אני  עצמו במה 
כרגע יש באקדמיה בעיה. כל אחד מתמודד עם בעיותיו לבד וכתוצאה מזה 

הרבה נשחקים, מלאים בהמון ספקות ופיצולי אישיות. 

למעשה, אולי כדאי לעבוד בשני שלבים – כבר בישיבה ליצור אווירה של 
חבורת 'בני מחשבה טובה', שהישיבות יוציאו מתוכן חבורות של עובדי ה'?

לכאורה רעיון יפה. אך צריך להבין, ישיבה אינה מכון לקורסים, אלא מקום 
מחוץ  תוכניות  מתכננת  לא  ישיבה  מהותה.  זו  לשמה.  תורה  בו  שלומדים 
לישיבה, כל אחד מתכנן לעצמו. הישיבה רק מציידת כל אחד בארגז כלים 
מחוץ  מסגרת  צריך  אחר.  מקום  לכל  או  שלו,  לקמפוס  הולך  אחד  וכל 
יש  עתידם.  לקראת  היוצאים  את  שתכין  הישיבות  עם  ובתיאום  לישיבות 
לא מספיק שיעור  טוב מכלום.  יותר  זה  אבל  עדיין,  בוסריים  הם  נסיונות, 

תורני, אליו הסטודנטים רק באים והולכים... 

זה ליטאי מדי...

החבורה.  מוסד  את  והעצימה  חידשה  החסידות  חסידות!  צריך  לכן  נכון, 
פעם  שבו  מקום  רק  ולא  תפילה,  של  מקום  רק  לא  שהוא  שטיבעל  צריך 
אוירה  של  שלימה,  הוויה  של  חברתית  מסגרת  אלא  שיעור,  יש  בשבוע 
שמקרבת  לגימה  'גדולה  משותפת  טעימה  ביחד,  הישיבה  עצם  רוחנית. 
לבבות', אחד שואל לרעהו 'מה שלומך', כל אחד מספר על בעיותיו, ככה 
ועוזרת. החבורה  ה' למטרה משותפת, שתומכת  עובדי  נוצרת חבורה של 
החסידית היא דבר בעל ערך עצום, וחבל שעם כל החיקויים שהזכרנו לעיל, 
דווקא את הדבר החשוב הזה, החבורה החסידית, עוד לא מחקים... ולזה לא 
צריך דווקא מנהיג יחידי. אמנם כשעולות התלבטויות קשות צריך מנהיגות 
יושבת,  החבורה  יעזורו.  לרעהו  איש  יומיים  היום  בדברים  אבל  רוחנית, 
שרים ביחד, אומרים דבר תורה, מספרים סיפור חסידי, מתלבטים בשאלות 
החיים ומטכסים עצות איך להתחזק. החבורה מדבקת, ואין לזה תחליף. הרי 
הבעיה המרכזית בקמפוסים היא האווירה הסטודנטיאלית, לכן צריך ליצור 
אווירה אלטרנטיבית, קדושה, מרוממת. לחסידות יש מענה לציבור הרחב 

לבעיות רבות. 

מתוך ספר הנערך בימים אלו

איש את רעהו יעזורו

 אורח

לשבת
הרב יעקב אריאל

02-544-4749
24:00-09:00שעות43

 
 

המכבים גילו את פח השמן,
בואו לגלות את מלון "ליטוב ירושלים"

מלון בוטיק בהשגחת בד"צ רובין.
הצגות (עמיחי עזר), הרצאות, ערבי שירה (ראובן ברנסברג)

כי לי טוב  ירושלים



בס״ד

הימים הקרובים הינם ימים גורליים לעתידו של היישוב עמונה, וממילא 
וביכולתה לחוקק חוק  יושבת על המדוכה,  לכלל ההתיישבות. הכנסת 

שיציל את היישוב מהרס. לא עת היא לחשות, כלפי שמיא וכלפי אדם.

כלפי שמיא - על כל איש ואישה לזעוק בימים אלו, ולעורר רחמי שמים 
להצלת היישוב ותושביו. חזקה על תפילה היוצאת מקירות הלב שאינה 
יש להוסיף פרקי תהילים שייאמרו לאחר  ריקם. בבתי הכנסת,  חוזרת 
התפילה הציבורית. אנו גם ממליצים לומר את נוסח 'תפילה לעמונה', 
שחיבר רב היישוב הרב יאיר פרנק, בתפילת העמידה בתוך ברכת 'שומע 

תפילה'.

כלפי אדם - אנו קוראים לכל מי שיכול כבר בעת הזאת לבוא ולשהות 
ביישוב. השהייה במקום באה בכדי לחזק את התושבים היקרים, ולומר 
באופן ברור לכל מקבלי ההחלטות: אנחנו עתה יחד עם תושבי עמונה 
בעת צרתם לכל דבר ועניין, ונמשיך להיות עימם עד אשר יחוקק חוק 
ההסדרה, ועמונה תזכה לגאולה. אם רחמנא ליצלן, יגיע יום הגירוש, אנו 
קוראים לציבור הרחב להמשיך ולשהות ביישוב, ולהביע מחאה נמרצת 

על הרס היישוב באמצעות התנגדות פסיבית, וללא אלימות.

אנו קוראים לממשלת ישראל ולעומד בראשה, למנוע לאלתר את ההרס 
הנפשע והמיותר הזה.

על החתום

 רבני הציונות הדתית בקריאה: 

 לבוא לעמונה עכשיו 
ולהתנגד להריסת היישוב

שנית עמונה לא תיפול

http://sos.amona.me :לפרטים אודות דרכי ההגעה והשהיה בעמונה
לתיאום הגעה: 055-9708684

הרב אבינר אלישע
ישיבת הסדר מעלה אדומים

הרב אודס משה
רב היישוב צופים

הרב אידלס יעקב
רב בישיבת חוות גלעד

הרב אידלס יצחק
ראש ישיבת הר שלום

הרב איזמן איתן
ראש מוסדות צביה ונעם לשעבר

הרב אילני ינון
ראש ישיבת אורות התשובה ערד

הרב אמיתי יצחק
ראש ישיבת הר שלום

הרב אפרתי ברוך
יושב ראש רבני דרך אמונה 

הרב אפשטיין יעקב
מכון התורה והארץ

הרב אריאל עזריאל
רב היישוב עטרת

הרב אריאל ישראל
ראש מכון המקדש

הרב ביתן משה
חבר לשכת הרבנות חולון

הרב בן-משה רן
ראש ישיבת ההסדר צפת

הרב בן יעקב עמיחי
אורות ישראל

הרב בן יצחק משה
רב בי"כ בקרית ארבע

הרב בן נון אלחנן
רב היישוב שילה 

הרב בן שושן ישועה
ירושלים

הרב בנבנישתי ראובן
 ר"מ בישיבת בני עקיבא

אהל שלמה

הרב בנימין גדעון
רב היישוב נוף איילון

הרב בר גיורא חגי
ראש מחלקה ברבנות הראשית 

הרב בר חן יואל
ר"מ בישיבת שדרות

הרב ברין אליהו
ר"מ בישיבת בית אל

הרב גולדמן גבריאל
רב היישוב כפר אדומים 

הרב גנות ברוך
נשיא ישיבת מעלה אפרים

הרב גרינולד דוד
 רב איזורי חבל מודיעין

ורב היישוב נחלים

הרב גרשון שחור
רב בישיבה תיכונית שעלבים

הרב דברת יונה
רב היישוב מבוא חורון

הרב דוד שמואל
רב העיר עפולה

הרב דודקביץ דוד
רב היישוב יצהר 

הרב דיעי גולן
ראש ישיבת צביה בפתח תקווה

הרב דרוק יוסף
רב היישוב טנא-עומרים

הרב הדאיה יגאל
רב היישוב יד בנימין

הרב הורוביץ אבינועם
ראש ישיבה תיכונית קרית ארבע

הרב הילר ראובן
רב שכונה בהוד השרון

הרב הכהן אלישיב
ראש יב"ע בית שמואל חדרה

הרב הלוי איתי
רב היישוב מגרון

הרב הלוי אחיקם
רב היישוב מעלה מכמש

הרב הרשקוביץ מיכאל 
רב היישוב נריה

הרב הרשקוף אברהם
הרב ווייס אריה

קרית ארבע
הרב ויז'ונסקי נח

רב כרמי קטיף
הרב ויזל אריה

נאות דוד
הרב ויזנפלד טל

אופקים
הרב וייצן ש.יוסף
רב היישוב פסגות

הרב ורהפטיג יעקב
ראש כולל אריאל

הרב חוברה אוריאל
רב היישוב נחליאל

הרב חניא יניב
ארגון שורש

הרב טייכמן נדב
רב קהילה בהרצליה

הרב טרופ אהרון
ראש ישיבת בני צבי

הרב ידידיהו יוסף
ראש ישיבת בני תורה

הרב כהן אהרון
רב היישוב יקיר

הרב כהן אורי
ראש בית מדרש מר"ץ

הרב כהן אריה
רב בי״כ בחיפה
הרב כהן נחשון

רב היישוב כפר חנניה
הרב לוי דוד

רב היישוב אבני חפץ
הרב לזרסון זאב
רב במכון מאיר

הרב לחיאני דוד
כוכב יעקב

הרב לנגר גרשון
הרב מקובר מנחם
רב מכללת אמונה 

הרב מרגלית יעקב
רב בפרדס חנה

הרב מרצבך הלל
רב קהילה ביד בנימין

הרב ד״ר משלוב דוד

הרב סימינובסקי שי

הרב סליי ברוך
ראש מדרשת אוריה

הרב עוזיאל ראובן
 רב היישוב טל מנשה

וצפון השומרון

הרב עמר בן ציון 
רב היישוב שבות רחל

הרב פייגלין יצחק
רב הגרעין בנהריה

הרב פלד מיכה
רב היישוב בית חורון

הרב פריאל יוסף
רב בי״כ באריאל

הרב פרינס ראובן
 ראש ישיבת הדרום לשעבר

ורב בי״כ ברחובות

הרב פרל גדעון
רב היישוב אלון שבות

הרב פרנק יאיר
רב היישוב עמונה

הרב צוקרמן מאיר

הרב צימרמן בנימין

הרב קמינצקי יגאל
רב גוש קטיף, רה"י בניצן

הרב קציר אבשלום
רב שכונה בת"א

הרב קרויזר יהודה
רב היישוב מצפה יריחו

הרב קריספיל נעם שלום
רב הגרעין בנצרת עילית

הרב קרקובר אוהד
רב היישוב כוכב השחר

הרב רבינוביץ מרדכי

הרב רבינוביץ משה אליעזר
רב היישוב בית חג"י

הרב רוזן ישראל
ראש מכון צומת

הרב רוזנפלד שלמה
 ראש ישיבת שדמות נריה

ורב איזורי בקעת בית שאן

הרב רוזנר צבי

הרב פרופ' רקובר נחום
לשעבר המשנה ליועמ"ש

הרב שוורץ צבי
ישיבת "תורה בציון"

הרב שוורץ חיים אביהו
ר"מ בישיבת בית אל

הרב שחור יאיר
רב היישוב מעלה לבונה

הרב שחר משה
ר"מ בישיבת מגדל העמק

הרב שטרן מ.יהודה
רב היישוב אלקנה

הרב שילה דניאל
לשעבר רבה של קדומים

הרב שילר אברהם
רב היישוב עלי

הרב שילת יצחק
ראש ישיבת מעלה אדומים

הרב שמידט יהושע מרדכי
רב היישוב שבי שומרון ורה"י

הרב שפירא יהושע
ראש ישיבת רמת גן

הרב שפירא שמואל
רב היישוב כוכב יאיר 

הרב שרייבר גדליה
לשעבר מנכ"ל הרבנות הראשית

הרב תורג'מן דוד
רב הגרעין דימונה

הרב וישליצקי אלישע

הרב אלי סדן
ראש מוסדות בני דוד, עלי

הרב אליקים לבנון
 רב מועצה אזורית שומרון
וראש ישיבת אלון מורה

הרב דוד סתיו
רבה של שהם, יו"ר ארגון רבני צהר

הרב שמואל אליהו
רב העיר צפת

הרב אליהו זיני
ראש ישיבת אור וישועה

הרב דב ליאור
רב העיר קרית ארבע ורה"י

הרב אביגדור נבנצל
רב העיר העתיקה, ירושלים

הרב חיים דרוקמן
ראש ישיבת אור עציון, וישיבות בנ"ע

הרב יעקב אריאל
רב העיר ר"ג ונשיא הישיבה

הרב נחום רבינוביץ
ראש ישיבת מעלה אדומים

הרב צפניה דרורי
רב העיר קרית שמונה ורה״י

הרב דוד חי הכהן
 ראש ישיבת לנתיבות ישראל
וראש קהילת אורות התורה

הרב שלמה אבינר
 רב היישוב בית אל

וראש ישיבת עטרת כהנים



הרב יונתן זקס

למה אהב יצחק את עשו?

יעקב ועשו נאבקו זה בזה עוד בהיותם ברחם אמם. דומה שנגזר עליהם 
להיות אויבי נצח. לא רק שהיו שונים באופי ובחזות, הם ִנפלו זה מזה גם 
ֶדה, ְוַיֲעֹקב  ו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ָשׂ ָעִרים. ַוְיִהי ֵעָשׂ לּו ַהְנּ ְגְדּ בלב הוריהם: "ַוִיּ
ִפיו, ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת  י ַצִיד ְבּ ו, ִכּ ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָשׂ ב ֹאָהִלים. ַוֶיּ ם יֵֹשׁ ִאיׁש ָתּ

ַיֲעֹקב" )בראשית כה, כז־כח(.

התאומים  הולדת  לפני  עוד  יודעים.  אנו   – יעקב  את  רבקה  אהבה  מדוע 
הכאיבה לה כל כך התרוצצותם ברחמה, שהיא הלכה "ִלְדרֹשׁ ֶאת ה'". וכך 

נענתה:

ִבְטֵנְך, ֵני גֹוִים ְבּ  ְשׁ
ֵרדּו; ַעִיְך ִיָפּ ים ִמֵמּ ֵני ְלֻאִמּ  ּוְשׁ

 ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ,
 ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר.

)בראשית כה, כג(

יגבר על בנה הבכור  רבקה הבינה כנראשה את הדברים כך: בנה הצעיר 
וישעבד אותו, ויהיה ממשיכם ההיסטורי שלה ושל יצחק, אבי ַעם הברית. 
לכן, משנולדו, אהבה את הצעיר. אבל אם כך, מדוע אהב יצחק דווקא את 
ומשגדלו  ה'?  את  כשדרשה  מה שמעה  רבקה  לו  סיפרה  לא  האם  עשו? 
ו פרוע ופזיז? האם אפשר להעלות על  הנערים, האם לא ידע יצחק שעׂשָ
ִפיו",  י ַצִיד ְבּ הדעת שאכן, כפשוטו של מקרא, יצחק אהב את עשו רק "ִכּ
כאילו הקיבה קובעת את האהבה? קשה להאמין. הרי על כפות המאזניים 

מונחת שאלת ירושת הברית עם ה'.

ממנה  וגוזרת  התורה  בלשון  מדייקת  רש"י,  שבפי  הקלאסית,  התשובה 
משמעות נוספת, מדרשית. "איש יודע ציד" הוא איש היודע כיצד "לצוד 
ולרמות את אביו בפיו, ושואלו: אבא, היאך מעשרין את המלח ואת התבן? 
מעשרות  שדין  היטב  ידע  עשו  במצוות".  מדקדק  שהוא  אביו  כסבור   –
אינו חל על מלח ועל תבן, אך רצה להיראות בעיני אביו אדוק במיוחד. 
וממשיך רש"י בביאורו למילים "כי ציד בפיו": "כתרגומו: בפיו של יצחק. 
ומדרשו: בפיו של עשו, שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו". עשו השתמש 

באמרי פיו כדי לצוד את לבו של יצחק.

מפני  לעשו,  להאמין  התפתה  יצחק  שרק  ומסביר  מוסיף  מדובנה  המגיד 
שרבקה, שגדלה לצד אחיה הרמאי לבן, למדה לזהות הונאה. יצחק, לעומת 
זאת, גדל באוהל אברהם ושרה. הוא הכיר רק יושר מוחלט, ועל כן לא חשד 
שמרמים אותו )הפילוסוף ברטרנד ראסל סיפר פעם על עמיתו הפילוסוף 
ג'ורג' אדוארד מּור כי הוא שמע אותו משקר רק פעם אחת: כששאל את 

מור אם שיקר אי פעם, ומור השיב "כן"(.

יצחק אהב, אם כן, את עשו משום שלא ידע מיהו ומהו באמת. זו התשובה 
דווקא  עשו  את  אהב  יצחק  אחרת:  יש תשובה אפשרית  אבל  הקלאסית. 

מפני שידע היטב מיהו ומה מעשיו.

פעם פנה אדם לראי"ה קוק וביקש עצה בענייני חינוך. הוא סיפר לו שבנו 
כל  לו  שהעניק  המסור  הדתי  החינוך  למרות  והמצוות,  התורה  מדרך  סר 
השנים. הבן, אמר האב שבור הלב, מסרב אפילו לראות בעצמו יהודי. מה 

לעשות?

"אהבת את הבן שלך כששמר מצוות?", שאל הרב קוק. "כמובן", השיב 
האב. "אם כן", אמר הרב, "מעתה והלאה ֱאַהב אותו אפילו יותר".

לפעמים גדול כוח האהבה מכוח הנזיפה. ייתכן שכאשר התורה אומרת לנו 
שיצחק אהב את עשו בגלל הציד שבפיו, כוונתה ללמדנו שהוא לא היה 
עיוור למעשיו ולטיבו. אם יש לכם שני ילדים, האחד 'ילד טוב ירושלים' 
והשני משרך דרכיו, למי תקדישו יותר תשומת לב? עם מי חשוב שתבלו 
זמן רב יותר? ייתכן שיצחק אהב את עשו לא מתוך עיוורון אלא בעיניים 
פקוחות: בידיעה שבנו יגרום לו אכזבות רבות, אבל גם בידיעה שהאחריות 
המוסרית של ההורות תובעת מאתנו לא להתייאש מבן שסר מהדרך, ודאי 

לא להרחיקו.

ברור שהיה  ולא.  כן  הועילה?  יצחק  של  אהבתו  התוצאה,  במבחן  האם, 
קשר חם ומיוחד בין עשו ליצחק. חז"ל זיהו אותו היטב: "אמר רבן שמעון 
בן גמליאל: לא כיבד בריה את אבותיו כמו אני את אבותיי, ומצאתי שכיבד 
חמודות  בגדי  היו  שלעשו  שם  מסביר  רשב"ג  ממני".  יותר  לאביו  עשו 
מיוחדים ששימשו אותו כששירת את אביו; את הבגדים הללו נתנה רבקה 
עצמי,  אני  אביו.  אצל  ולהתברך  לעשו  להתחזות  אותו  כששלחה  ליעקב 

אמר רשב"ג, כמו רוב האנשים, שימשתי את אבי בבגדיי הרגילים.

בספר דברים אוסר ה' על בני ישראל ליזום מלחמה נגד צאצאי עשו. הוא 
ו  ֵעָשׂ ֵני  ְבּ ֲאֵחיֶכם  ְגבּול  ִבּ ֹעְבִרים  ם  ַאֶתּ ֵלאֹמר:  ַצו  ָהָעם  "ְוֶאת  אומר למשה, 
ן  ֶאֵתּ י לֹא  ִכּ רּו ָבם,  ְתָגּ ִתּ ם ְמֹאד. ַאל  ַמְרֶתּ ְוִנְשׁ ם,  ִמֶכּ ְוִייְראּו  ִעיר.  ֵשׂ ְבּ ִבים  ְשׁ ַהיֹּ
ִעיר" )דברים ב,  י ֶאת ַהר ֵשׂ ו ָנַתִתּ ה ְלֵעָשׂ ׁ י ְיֻרָשּ ף ָרֶגל ִכּ ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַכּ
ד־ה(. בהמשך ספר דברים מופיעה מצווה נוספת בעניין בני עשו, האדֹומים: 

י ָאִחיָך הּוא" )כג, ח(. חז"ל ראו את שני הציוויים הללו  "לֹא ְתַתֵעב ֲאדִֹמי ִכּ
כגמול טוב לעשו על שכיבד את אביו.

הצייד,  עשו,  נשאר  הוא  זאת  ובכל   – ליצחק  אהבה  אפוא  החזיר  עשו 
איש השדה, לא האדם המתאים לשאת בעול הברית התובענית עם הא־ל 
הבלתי־נראה, לא סוג האדם שיהיה נכון להקרבה הרוחנית הנדרשת בברית 
כזו. לא כל הילדים הולכים בדרכי הוריהם. אם יצחק התכוון שעשו ישנה 
את אורחותיו ויהיה ממשיך דרכו שלו, הוא נכשל. אבל ישנם כישלונות 
מעוררי כבוד. אהבתנו לילדינו, גם כאשר הם מאכזבים אותנו, היא כישלון 

מן הסוג הזה. הרי כך בדיוק גם ה' אוהב אותנו.

פרשת תולדות 
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ל
מרות הניסיונות הנואשים של כלי 
את  ולטשטש  לגמד  התקשורת 
השריפות  בגל  הלאומני,  החלק 
הארץ,  רחבי  בכל  ששעט  הקשה 
הרשויות  אשררו  השבוע  בתחילת 

את מה שכולם ידעו כבר קודם.

ישראל,  משטרת  שפרסמו  רשמית  בהודעה 
כי  נאמר  המיסים,  ורשות  האש  כיבוי  נציבות 
ביישובים  שהשתוללו  הגדולות  השריפות  רוב 
בהצתות  מקורן  שעבר,  השבוע  בסוף  השונים 

שהודלקו במזיד, כפעולת טרור ערבי.

בחיפה  שהתחוללה  ביותר  הגדולה  השריפה 
מהצתה  כתוצאה  נגרמה  חמישי,  יום  במהלך 
כ-60,000  שהחלה בסביבות השעה 10 בבוקר. 
שכונות  של  רב  ממספר  פונו  העיר  מתושבי 
בניינים,  בדרכן  שאכלו  ענק,  בלהבות  שהוקפו 
נפגעים  היו  לא  בנס  רק  רב.  ורכוש  רכב  כלי 

בנפש.

למסלולם,  לשוב  בעיר  החיים  החלו  אט  אט 
לאחר  כמו  נראה  חיפה  של  העירוני  הנוף  אך 
מלחמה, בעצם לא כמו. כך ממש נראית מלחמה 
– בתים מפויחים, שלדי מכוניות שנשרפו, שלטי 

חוצות ופנסים שנמסו מעוצמת הלהבות.

סמוך לשעה 11:30 באותו בוקר, ישבו תלמידי 
הפועל  המדרש  בבית  שלום'  'מבשר  ישיבת 
בהוויות  והתפלפלו  בעיר,  בגין  רמת  בשכונת 
אביי ורבא במהלך סדר בוקר. אף אחד מהם לא 
העלה בדעתו כי המערבולת הבוערת תשאב גם 

אותם לקרבה בתוך רגעים ספורים.

הקהילה  ורב  הישיבה  ראש  חזני,  אבידן  הרב 
בדייקנות  משחזר  'אחוזה',  בשכונת  הספרדית 
את אירועי אותו בוקר, שלב אחרי שלב. "ידענו 
כבר שיש שריפה בשכונה מרוחקת יחסית, מעבר 
להר. הרחנו את העשן באופן כללי, אבל פתאום 

ואש.  עשן  של  חריף  ריח  מריח  האברכים  אחד 
הוא יוצא החוצה לבדוק, ופתאום הוא רואה עץ 
מבית  מטרים  חמישה  של  במרחק  שנמצא  ענק 
המדרש, כשכולו בוער באש. זה היה פשוט בלי 
בכל  לנשור  התחילו  מהאש  הגיצים  התרעה. 
נדלקת,  הסביבה  כל   – נדלק  שזה  ברגע  מקום, 

הכל קרה מאוד מהר".

התלמידים,  כל  את  מיד  כינסו  הישיבה  רבני 
לגן  לרוץ  היה  להם,  שהורו  הראשון  והדבר 
מתחת  אחת  קומה  שממוקם  הלא־דתי  הילדים 
הבוערת  בדרמה  הרגישו  לא  שכלל  לישיבה, 
בסמוך. התלמידים והרבנים פינו את כל הילדים 
את  לחלץ  כדי  לישיבה  וחזרו  מרוחק,  לבניין 

ספרי התורה.

השלישית",  בפעם  שוב,  כשחזרנו  זה  "אחרי 
הוא ממשיך וקולו נסדק מבעד לטלפון, "ניסינו 
לכבות את האש. האמצעים והכוחות שלנו היו 
האש  מעשי.  לא  שזה  ברור  היה  וכבר  דלים, 
כל  להמשיך.  יכולנו  ולא  גז,  לבלוני  התקרבה 
הגן  ילדי  חילוץ  דרך  האש,  מגילוי   – האירוע 
וספרי התורה, ועד שכבר לא יכולנו לגשת – ארך 
בסך הכל עשר דקות", הוא משחזר. "בשלב הזה 
השבת  מהשכונה,  יצאו  התלמידים  שכל  דאגנו 
וביקשנו  חופשית,  שבת  להיות  אמורה  היתה 

מהם שיסעו הביתה מוקדם מהרגיל".

גווילים נשרפים ואותיות פורחות
ידיהם של מכבי האש היו מלאות בעבודה, והם 
התרוצצו ממוקד אש לחברו. בשלב בו הם הגיעו 
כבר  זה  היה  השריפה,  את  וכיבו  הישיבה  אל 
מאוחר מדי עבור בית המדרש שספג את מלוא 
הנשים  עזרת  לחלוטין.  ונשרף  הלהבות  עוצמת 
נשרפה באופן חלקי, ובית הכנסת הפועל באותו 
מתחם לא נפגע מהאש, אך התמלא בפיח סמיך.

חזני  הרב  פנה  בתלמידים,  הטיפול  לאחר  מיד 
 – בתשובה  חוזרות  לבנות  המדרשה  לעבר 
ולאחר  גילה,  הרבנית  אשתו,  עומדת  שבראשה 
אפופת  מהשכונה  בבטחה  לפנותן  שדאגו 
בשעות  הישיבה  אל  חזרו  הם  והעשן,  הלהבות 
החורבן.  היקף  את  גילו  אז  רק  הצהריים.  אחר 
"עדיין לא ממש פתחו את השכונה, אבל הלב לא 
נתן לנו את האפשרות לחכות. הגענו וגילינו את 
הספרים שהפכו לגחלים בוערות, עדיין אדומות 

מהאש".

ידי", הוא אומר. "אדם  "זה מקום שבניתי במו 
רואה את מעשה ידיו טובעים בים, בים של אש, 
שרופים  ספרים  לראות  מאוד.  קשה  התחושה 
מפוזרים על הרצפה, ערימת ענק של אפר. חורבן. 
שקיבלנו  ספרים  תלמידים,  של  ספרים  אלו 
ששרדו  ספרים  מבוגרים,  אנשים  של  מעזבונות 
את השואה, וכמובן כל הספרים והמחברות עם 
הלימוד.  פירות  החידושים,  האישיות,  ההערות 

הכל עלה באש".

אבידן  הרב  הגיעו  שנים  יובל  חצי  לפני  כמעט 
של  התווך  כעמודי  האדומה,  לעיר  חזני  וגילה 
הרב  בעיר.  פעילותו  את  שהחל  התורני  הגרעין 
הר  ההסדר  ישיבת  ובוגר  רעננה,  יליד  חזני, 
לעסוק  בכלל  חשב  לרבנות,  שהוסמך  עציון 
בטכניון  למד  אותו  מקצוע   – חשמל  בהנדסת 
החיפאי, אולם בני הזוג מצאו את דרכם לחינוך 
בירושלים.  הילד'  'בית  במסגרת  פורמלי  בלתי 
מספר  במשך  משלהם,  לילדים  שזכו  לפני  עוד 
ילדים   12 בפועל של  להוריהם  הפכו  הם  שנים 

ממשפחות הרוסות.

הגרעין שנזרע לפי 24 שנים החל אט אט לנבוט, 
מצהרון  החל   – כיוונים  לשלל  מתפתח  כשהוא 
תורני  ספר  בית  חסדים,  גמילות  קרן  לילדים, 
מדרשה  כלות,  להדרכת  מכון  ברקאי,  בשיטת 
תורניות  מסגרות  שלל  ועוד  תשובה,  לבעלות 

 האש
 חרכה קירות  
 והפילה מחיצות
בגל טרור ההצתות,  ברחבי הארץ  בין מאות הבתים שנשרפו 
שלום'  'מבשר  החסידית־לאומית  הישיבה  גם  באש  עלתה 
בחיפה, בשעה שתלמידיה חילצו את ילדי הגן הסמוך • ראש 
והבוער  הסוער  השבוע  על  מספר  חזני,  אבידן  הרב  הישיבה, 

בשיחה מעוררת כאב, השראה ותקווה

אביאל הלוי



חזני  הרב  הקימו  שנה  כ-12  לפני  וחברתיות. 
שלום"  "מבשר  הגבוהה  הישיבה  את  וחבריו 

והכולל הצמוד אליה.

היתה  הילד  בבית  הילדים  עם  "העבודה 
עצמם,  של  הפנימיות  את  להנכיח  להם  לעזור 
והשליחות הזו הלכה אתנו גם לעבודה בחינוך 
התלמידים  והמדרשה.  הישיבה  תלמידי  עם 
סעודות  כל  את  הר"מים  ואצל  אצלנו  אוכלים 
השבת. לא רק כדי שלא נצטרך להפעיל מטבח, 
חלק  להיות  יהיה.  שככה  הוא  הרצון  אלא 
ממשפחה. אני מברך את כל הילדים אחד אחד, 
ואחר כך גם את כל התלמידים אחד אחד", הוא 
נכנסים  שלי  הילדים  כהנים,  "בברכת  מחייך. 
מתחת לטלית, וגם תלמיד שמצטרף מרגיש הכי 

טבעי בעולם".

אנחנו חסידות ספרדית
שמונה  ואינטימי  קטן  מוסד  היא  הישיבה 
ועוד מספר  בכל שנה בסביבות כ-15 בחורים, 
לא  חזני  הרב  חרדים.  דווקא  שרובם  אברכים, 

רואה בכך דבר מפליא.

בו  מרגישים  שכולם  הוא  המקום  של  "אופיו 
בבית. מגיעים לכאן לתפילות אברכים ליטאיים 
מכולל סמוך, חבר'ה של ברסלב, חב"דניקים, 
מרגישים  כולם  מהשכונה.  תושבים  וכמובן 
בין  שיש  חברים  הדיבוק  אותם.  שאוהבים 
את  מכל  יותר  מבטא  והבוגרים,  התלמידים 

הרוח של הישיבה".

מתאימה  למי  חזני  הרב  את  שאול  כשאני 
מדודות.  ועונה  מעט,  חושב  הוא  הישיבה, 
מקום  מתוך  לגדול  רצון  לו  שיש  "לבחור 
שיאמינו בו, מתוך הרבה אמון והכוונה אישית. 
יש בישיבה יכולת גדולה לעזור לשבורי לב – 
למי שיש אצלו פער גדל בין הרצוי למצוי. יכול 
הלב  בפנים  אבל  ופאות,  זקן  עם  בחור  להיות 
שלו נשבר והוא מרגיש שהוא לא מחובר למה 
שהוא משדר, או מצד שני, אחד כזה שהרצון 
הפנימי הוא גדול, אבל הדבר הזה לא מתגלה 
עדיין, הוא לא מאמין בעצמו מבחינה רוחנית".

"הדברים האלו מתאימים לכל אדם כמעט, אבל 
מאוד,  לגדול  מחפש  שלא  קטן  מקום  אנחנו 
ומראש לא מחפשים הרבה אנשים, אלא כאלה 
שהיה  מי  ה',  ברוך  קטן.  למקום  שמתאימים 
של  לקו  נכנס  חודשים,  כמה  אפילו  בישיבה 
שמחה, נחת רוח ואהבה. של חום בלב. יכולת 

להתחבר לעצמך ולסביבה".

היא  לעצמנו,  שמצאנו  טובה  הכי  "ההגדרה 
מחייך.  הוא  ספרדית",  חסידות  שאנחנו 
'חסידות' אתה יודע מה זה, 'ספרדים' לא צריך 

איכותיות,  מאוד  הן  החסידויות  רוב  להסביר. 
מסוים,  במובן  אקסלוסיבית  חבורה  שיוצרות 
בלבוש,  חיצוניים  סממנים  של  מאפיינים  עם 
בסגנון ובשירה – או שאתה שם, או שאתה לא 
שם. לאנשים אצלנו יש את הסגנון שלהם, ואף 
על פי כן, יש את הפשטות שמאפשרת להכיל 
גם גוונים אחרים, שמישהו שונה ירגיש בבית".

מיועדת  כלומר  על־עדתית,  היא  "הישיבה 
אוהבים  "אנחנו  חזני.  הרב  מדגיש  לכולם", 
שאולי  הדמות  בפשטות.  מסורת  וכל  עדה  כל 
הקרובה ביותר לסגנונה היא ר' שלמה קרליבך, 
שלא רק שהוא קיבל כל אדם, אלא שכל אדם 

הרגיש אתו הכי טוב ורצוי בעולם".

מחזירים לנו אהבה
שפעל  הכנסת  ובית  הכולל,  הישיבה,  תלמידי 
לבית  זמני,  באופן  בינתיים,  עברו  במתחם, 
כנסת סמוך שלא נפגע. מוקדם עדיין לאמוד את 
היקפי הנזקים שנגרמו כתוצאה מגל השריפות. 
שהוגדרו  השריפות  נפגעי  אם  גם  כי  ברור 
כמעשה טרור יקבלו פיצוי של "מס רכוש", הוא 
לא יכסה את מלוא הנזקים, וגם העברת הפיצוי 
בפועל צפויה לקחת זמן לא קצר. ידידי הישיבה 
פתחו קמפיין מימון המונים באתר הדסטארט, 

בו משתתפים תורמים רבים מכל הגוונים.

"יש גם אורות רבים בדבר הזה, אורות עצומים 
בין  עברה  "האש  חזני.  הרב  אומר  בחושך", 
עברה  שהאש  בתים  מאות  הזיקה.  ולא  בתים 
שסייענו  העובדה  הגדר.  עד  רק  ונשרף  לידם, 
לבין  בינינו  מאוד  קירבה  הגן  ילדי  בחילוץ 
תושבי השכונה. הורים באים ואומרים: 'תודה 
רבה שהצלתם את הילדים שלנו, אנחנו רוצים 

לעזור לכם, להיות חלק מהבניה'".

בפסקנות  אומר  הוא  נשרפה",  לא  "הישיבה 
לא  "הישיבה  לרגע.  מתבלבל  ואני  פתאום, 
תוכן  זה  ישיבה  אבל  נשרף,  המבנה  נשרפה. 
אפשר  אי  ואהבה  אהבה,  כולו  הוא  והתוכן 
לשרוף. זה לא רק סלוגן לקמפיין, באמת ככה 
משדרת  הישיבה  ומאמינים.  מרגישים  אנו 
אהבה לכל תלמיד, לכל אדם, לכל יהודי, תהיה 
הלב  אבל   – החיצונית  הקליפה  תהיה  אשר 

מרגיש חיבור גדול ואהבה גדולה".

שומרי  של  הגוונים  בין  מתאר  שאתה  החיבור 
המצוות הוא מאוד מיוחד. זה בא לידי ביטוי גם 

בקשר עם החברה החילונית?

מסגרת  "להחזיק  עונה.  הוא  הזמן",  "כל 
מבחינה  הגיוני  לא  זה  קטנה,  כך  כל  ישיבתית 
תקציבית. הכל פה חסדי שמים, אבל בא לידי 
ביטוי גם דרך הצינורות – תורמים לישיבה הרבה 

שמרגישים  מצוות  שומרי  לא  אנשים  מאוד 
להיות חלק מהעניין.  ורוצים  אותם,  שאוהבים 
אנחנו  בפרט  עכשיו  אבל  בשגרה,  קרה  זה 
מרגישים עד כמה הציבור מרגיש את האהבה 
באותה  פשוט  מחזיר  והוא  אותו,  שאוהבים 
מטבע. ניגשים אלינו אנשים לא מוכרים ברצון 
ישראל  עם  של  המדהימה  וההתגייסות  לסייע, 
פשוט  שפתחנו,  ההדסטארט  קמפיין  דרך 
מרגשת. אנשים רוצים לעזור כי אנחנו עם אחד, 
ורוצים לעזור אחד לשני, אני תורם למרות שאני 
לא מכיר אותך. הצד החומרי הזה מבטא עבורנו 
גם מעבר פאזה בעבודה הרוחנית. מדיבורים על 

אהבה, למשהו עם ביטוי מוחשי וממשי".

פתאום.  מתרגש  הוא  מדהים",  סיפור  "תשמע 
"אני יוצא מהישיבה השרופה, ובצד השני של 
הכביש עומדים אבא וילד ממשפחה לא שומרת 
לפני  מצווה  בר  אצלנו  עשה  שהילד  מצוות, 
כמה חודשים. הילד חוצה את הרחוב וניגש אלי 
בביישנות: 'נתתם לי בבר מצווה ספר תנ"ך, אני 
יועיל  לי שהוא  נראה  יכול לתרום לכם אותו? 
לכם עכשיו', הוא אמר לי בתמימות מתוקה של 
ילד, שאתה פשוט נמס. מה שאתה משדר זה מה 

שאתה מקבל".

משפחתו  איך  חזני  הרב  את  שואל  כשאני 
ותלמידיו מתמודדים מבחינה נפשית עם הקושי 
של האירוע המטלטל, הוא כמעט לא מבין על 
מה אני מדבר. "המעגל של המשפחה, הגרעין 
איך  רק  לא  מחדש.  בבניה  עסוקים  והקהילה 
בניה  אלא  שהיו,  לכפי  הדברים  את  להחזיר 
למעגלים  הדברים  את  מפיצים  איך  שחושבת 
וחיצונית  פנימית  באמירה  רחבים,  יותר  הרבה 
הפיזי  במובן  גם  קומה,  לעלות  רוצים  שאנחנו 

אבל בעיקר בנפש ומול הציבור".

מה  אבל  זה,  על  לדבר  מוקדם  עדיין  אולי 
שיצאו  מקווה  שאתה  הרוחניים  הרווחים 

מהשריפה הזו?

"ברגע שהאהבה יצאה אל פני השטח, זה כבר 
'אנטי'  מאוד  שהיה  מהשכונה  אדם  נקי.  רווח 
וניסה לשלוח פקחים נגדנו, פתאום אומר תודה 
רבה, ואומר כמה הוא מעריך את מה שעשינו 
עבורו. זה לא רק שובר קרח, זה הורס את הקיר. 
האש שחרכה את הקירות הפילה מחיצות. לא 
רק בעוד שנה אני אומר תודה על העבר, אלא 
תודה  ולומר  זה,  את  לראות  אפשר  היום  כבר 
רבה על התהליך, למרות שזה כואב מאוד. אני 
נכנס לבית המדרש ולא קל לי. אני חושב שעוד 
כי  ה'  'אודך  היא  ההרגשה  אבל  כואב,  יהיה 
אנפת בי'. יחד עם הכאב יש גילוי מאוד גדול".

 לתגובות, הערות והצעות לכתבות:
qarov.meod@gmail.com 



והכל במחירי היריד: 4 ב-100 ש"ח

יריד ספרי החסידות של י"ט כסלו יצא לדרך - גם ברשת!

ותתחילו ליהנות ממגוון ספרים, מכל
החסידויות והסגנונות, לגברים, נשים וילדים!

ב"ה
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רכישה נוחה אונליין משלוח עד הבית600 כותרים, 100 חדשים

שם טוב
כתר 

כתר שם טוב לבעל שם טוב, הספר 
הנודע מנוקד ומבואר

שלחן ערוך הרב

שו"ע הרב לרבי שניאור זלמן מלאדי 
בעל התניא, במהדורה מושלמת

תניא עם ביאור
חסידות מבוארת

תניא עם הפירוש המקיף ביותר, 
הספר כולל פרקי הדרכה במעלת 

השמחה ושלילת העצבות

לקוטי מוהר"ן
עם ביאור פאר הליקוטים

חברותא בליקוטי מוהר"ן,
ללימוד ועיון עם לקוטי פירושים, 

הרחבות ומקורות

דרך מצותיך המבואר

דרך מצוותיך ל"צמח צדק", מספרי 
היסוד של החסידות. הספר כולל 

בתוכו מצוות האמנת אלוקות, 
מיסודות תורת חב"ד

רבי צדוק הכהן מלובלין, מחבר ספרי 
החסידות "צדקת הצדיק" ו"רסיסי 

לילה". מהדורה חדשה ומפוארת

שבין
תקנת ה

שער התפילה

רבי חיים מטשרנוביץ', מחבר ספרי 
החסידות "באר מים חיים" ו"סידורו 

של שבת". מהדורה חדשה ומפוארת

שיטתייהו 
ל

יסודות בשיטותיהם של
תנאים ואמוראים ממשנתו של

הרבי מלובביץ'

תהילים קורן

• פניני חסידות משובצים לאורך הפרקים
• ביאור מאת הרב עדין ישראל שטיינזלץ

• ציורים מרהיבים מאת האמן ברוך נחשון

הולך בדרך מצותיך

בעקבות ספרו של ה"צמח צדק"
עם הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ

התוועדויות 

התוועדויות עם הרב עדין אבן ישראל 
שטיינזלץ

ש – תפילה
שווה לכל נפ

שער לחסידות בלשון עכשווית 
ומרתקת. ספר חדש בנושא התפילה 

מאת משה שילת
שה

חסידות הלכה למע

מדריך בסיסי לכניסה לעולמה
של החסידות. מראש ישיבת שילה, 

הרב ארלה הראל

שם טוב
שבחי הבעל 

ספר הסיפורים הראשון שיצא 
בתולדות החסידות במהדורה חדשה 

עם מראי מקומות והשוואות

הדרך הארוכה קצרה

רעיונות מרתקים ומסרים בעבודת ה' 
המבוססים על ספר התניא, בקומיקס 

הומוריסטי שנכנס ללב

שונים - כעס
הרג

שונים - אהבה
הרג

ספרים יחידים מסוגם העוסקים בהתמודדות 
עם רגשות ומובילים את הקורא הצעיר צעד 

אחר צעד בהתמודדות סיטואציות שונות

חלק אחדש
חלק דחדש

חלק גחדש
חלק בחדש

חלק בחדש

חדשחדשחדש

חדש חדש חדש חדש
חדש חדש

חדש
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מעגל השנה מוכר לכולנו. ימי הקיץ מלאים בהתרחשויות ומאורעות, לחגים 
ולששון או לא לששון, אבל גוף השנה נמצא למעשה בחורף. הזמן הרציני 
- חמישה חודשים, ואפשר להספיק הרבה בזמן  של השנה הוא הזמן הזה 

הזה, ללמוד ולעשות.

 לפני שנים רבות כתבתי על כך שאנשים יוצאים לבלות, ומה זה 'לבלות'? 
היא  מטרתם  זמן  לבלות  הולכים  שאנשים  אותו;  ולכלות  דבר  לשפשף 
להשמיד את הזמן ולכלות אותו, ויש לזה כל מיני אמצעים. אחת התעשיות 
הגדולות בעולם, שמגיעה להרבה מיליארדי דולרים, היא איך להעביר את 
הזמן. יש לאדם זמן והוא מנסה לכלות ולבלות אותו, עד שנשאר לו סמרטוט 
מעוך. לא תמיד הבילוי משעשע ונעים, אנשים יכולים לבלות את הזמן ולא 
טוב להם באותו זמן ולא לאחריו. אני לא בא לדבר על בעיות מוסריות - מה 

אדם עושה שם – אלא על עצם הדבר של ללכת לבלות, להרוס את הזמן.

חכמי ישראל הדגישו ששכינה שורה על כל עשרה מישראל: "כל בי עשרה 
שכינתא שריא". למה? כי הם יכולים להיות מנין שיש בו השראת שכינה. 
זה כולל לא רק עשרה בבית כנסת אלא גם עשרה במגרש כדורגל ובמקומות 
בילוי. השכינה שורה בהם וזה ביזיון לשכינה, היא בוכה. היא צריכה להיות 

שם בתוך קהל עדת ישראל, אבל מה אומרת השכינה על דבר כזה?

היה שיר של חסידים ששרו אותו ביידיש: "לא ללמוד, לא להתפלל - רק את 
הקדוש ברוך הוא לא לצער"; כשיושבים עשרה ומסתכלים בסדרה האחרונה 
בטלוויזיה, השאלה איננה האם זו עבירה גדולה או קטנה - הבעיה היא מה 
אומרת השכינה? היא עושה פרצוף, מה לעשות - אלה בניי חביביי ועם אלה 

אני צריכה לשבת. היא יושבת ביניהם בעל כורחה.

 

לעשות  מנסה  שהוא  בחיים  מקום  לאיזה  מגיע  כשאדם 
משהו עם זמנו ועם עצמו - הוא מתחיל להרגיש את יוקר 
הזמן: כמה הזמן שווה; כמה אפשר לעשות בו וכמה דברים עד עכשיו הוא 
לא ניסה לעשות. בסופו של דבר, אחרי גיל מסוים, רוב בני האדם נכנסים 
לעול מלכות ולעול דרך ארץ, בן אדם משרת את המדינה, את החברה ואת 
הגדולים  על החלומות  הוא מתחיל להרגיש את הכאב  אז  המשפחה שלו. 

שחלם בצעירותו, חלומות שהולכים בלא כלום.

לפעמים אדם לא מרגיש את זה, עוברות כך וכך שנים והוא בסדר, לא מזיק 
לרבים. הוא חי את חייו והורג את השנים, והשאלה ְלמה הוא טוב ומי צריך 

אותו כבר לא מעסיקה אותו, העיקר שהכל בסדר אתו...

להקים משפחה זה דבר חשוב, ולגדל ילדים זה דבר חשוב, ובנים ובני בנים 
זה דבר גדול, ולא להזיק לבריות זה גם כן דבר גדול, אבל שיהיה בן אדם 
שכל החלום שלו הוא להיות 'בעל הבית' הגון ושיהיה אפשר לצרף אותו 

למנין - זה לא דבר גדול.

אם לאדם יש חלומות גדולים, הם מפעם לפעם ינערו אותו 
ולא יתנו לו להמשיך לשקוע בחייו. כשאתה גדל ונשאר לך 
חלום גדול, אז גם כשאתה הורג את הזמן שלך, החלום לא 

מתיישן.
פגשתי איש חכם ומעניין, והוא שאל על דברי הגמרא "'אל תגעו במשיחי' - 

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

 אל תעבור
ב-56

עם  יחד  בנה  את  גידלה  אחת  פסיכולוגית 
שימפנזה, ומי לדעתכם הוביל בהתפתחות? 
בסדר,  יהיה  שהכל  בשביל  רק  תחיו  אל   >
חבל על הזמן וחבל על החיים < כשאדם טובע 
החלומות  את  מאבד  הוא  החיים  במטלות 

הגדולים ומתחיל לחוש את הכאב על כך



אלו תינוקות של בית רבן", למה התינוקות נקראים משיח? וכך הוא ענה: 
בכל ילד מתעורר באיזשהו גיל רצון להיות משיח. לצער הלב הם לא נעשים 
תגעו  "אל  אז  משיח,  להיות  הפוטנציאל  הילד  אצל  קיים  אבל  משיחים, 
במשיחי", אל תהרסו לו את החלום. ילד עם חלום נשאר עם חלום שמחזיק 
אותו שלא יכמוש. גם כשהוא הולך וגדל – הוא זוכר שהיה חלום. הוא רצה 

לעשות משהו.

והביאה  ילד  ילדה  היא  ניסוי.  ערכה  אחת  פסיכולוגית  שהיה,  מעשה 
- גדלו יחד, מיטה ליד  - הילד והשימפנזה  נולד, ושניהם   שימפנזה שרק 
מיטה. היא הלבישה אותם וטיפלה בהם יחד. התברר, שבשנה הראשונה 
השימפנזה הקדים את הילד ולמד ללכת מהר יותר ולרכב באופניים - עד 
שהשימפנזה עבר את תקופת הילדות שלו, ואז הוא נעשה יותר ויותר קוף, 

והילד עבר אותו.

הסתכלו על עצמכם, בן אדם אומר: עכשיו אני נעשה אדם 
כמו שהשימפנזה חשב -  מיושב - עכשיו אני נעשה קוף הגון; 
ילד קטן, שיחקתי משחקים ועשיתי דברים חסרי משמעות, עכשיו  הייתי 
ונעשה   - הגון  משהו  לעשות  פרנסה,  למצוא  צריך   - שימפנזה  נעשה  אני 
שימפנזה מהמנין. אם לא תרצה להיות מן היישוב תוכל להישאר ילד ותוכל 

לעקוף את כל הקופים, תמשיך להלך ולהתקדם.

 

איננו מרגיש את איבוד  רוצה שום דבר מלבד חיים מסודרים,  אדם שלא 
 2-3 עם  'בעל־בית'  להיות?  רוצה  הוא  מה  החיים.  איבוד  את  ולא  הזמן 

ילדים, אז הוא אכן 'בעל־בית' כזה, והוא הגשים את מטרת חייו וזהו זה.

צריך לייקר את הזמן, את אותם הזמנים שלאנשים יש רצונות.

 

שיש  ולמי  אותם,  להגשים  סיכוי  לו  יש   - קטנים  חלומות  יש  לאדם  אם 
מכיוון  חבל  שזה  להגיד  יכולים  אתם  סיכוי.  פחות  יש   - גדולים  חלומות 
שלאדם כזה אין נחת. אבל מצד שני, אדם שחי בנחת אחרי שהגשים את 

רצונותיו הפעוטים, מה נעשה אתו? מה הוא נהיה?

כשיש לאנשים רצונות גדולים יש להם תחושה שהשווי של הזמן גדול יותר. 
כשאדם לא עושה שום דבר עם הזמן - היה בן עשר, בן עשרים, בן חמישים, 

נהיה פחות מוצלח בזה וזה, אבל מקבל כסף, מעמד ואחר כך שולחים אותו 
לבית אבות – לבן אדם כזה אין מה להצטער על עצמו ועל הזמן שלו. יש 

הרבה אנשים 'בסדר' כאלה.

אחד הדברים שחז"ל אומרים על אברהם העברי זה ש"כל 
כך  עושים  בעבר אחר". אנשים  והוא  בעבר אחד  העולם 
וכך - אני לא כמו כולם; השאלה היא מי הם הכולם? מה 
יש להם ששווה להתמודד אתו? אני צריך לעמוד מול עצמי. גם 
- שייך לעבר  אנוכי"  "עברי  זה, מזהה את עצמו  דורות אחרי  יונה שהיה 
השני. העניין הזה הולך הרבה זמן. האם כל אחד הוא אברהם העברי? לא 
כל אחד. אבל כל אחד צריך לשאול את עצמו מה הוא רוצה לעשות כשיהיה 

גדול.

בשביל מה צריך התוועדות? מעבר לעניין של "איש את רעהו יעזורו ולאחיו 
יאמר חזק", יש כאן עניין לקבל תיאבון. כשמישהו אחר אוכל מתחשק גם 
גם אותי. מי  זה מעורר  רואה מישהו שמתגעגע לקדוש ברוך  וכשאני  לי, 
זעזוע, אז לזמן מסוים הוא אש להבה. אבל  ועבר מהפך,  שנולד לא דתי 
'דוסים' שגדלו ותמיד הכל היה בסדר, צריכים לעשות תשובה גדולה יותר 

בשביל לצאת מכך שהכל בסדר, ובשביל זה עושים התוועדות.

יש בחינות שעוברים אותן בציון 56, ובן אדם מרגיש אחר 
כך בושה גדולה. אבל יש עולם שלם של אנשים דתיים - 
שעוברים ב-56 ולא מתביישים כלל; בן אדם יגיע לשמים 

- ויגידו 'עבר'...
בכל זאת, אתם נמצאים כאן וצריך לנסות לעורר את הנשמה. אנשים יושבים 
ביחד ומדברים על כך שהיו רוצים להתפלל. את מה שכתוב על שבט לוי 
ש"הלכו לצבוא צבא", פירש צדיק אחד על אנשים שהולכים לעבוד את ה'; 
הוא אמר 'צבא' בארמית פירושו - רצון, ו'לצבוא צבא' - הם רצו לרצות; זה 

גם כן דבר בעבודת ה'.

עד כאן דיברתי מה צריכים לעשות, מכאן והלאה צריכים לעשות ואפשר 
זמן  מגיע  ואז  צעיר,  כשהוא  דברים  לעשות  יכול  אדם  לפעמים  לעשות. 
שהוא אומר: "אני זקן, אני עובר בטל, מקווה שהילדים שלי יצליחו יותר 

ממני". לפני שמגיעים לזמן כזה, כדאי שיעופו ניצוצות באויר.

 בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

אלומה לב

ליבי ובשרי
גוף ונפש הם שניים שמכירים בשידוך. אדון העולמים ומזווג הזיווגים מחליט 
איזה גוף לאיזו נפש, כמה זמן השידוך הזה יצליח, ומה יהיו הפירות שלו. הם 
את  לקחת  חייבים  הם  לחשוב.  טועים  כמו שאנחנו  אחת,  נולדים מקשה  לא 

הזמן שלהם כדי להכיר ולהתחבר.

הנפש והגוף, כל אחד מהם מובהק מאוד בתכונותיו. שונה מן השני בתכלית. 
משתגעת  שהנפש  בזמן  ממנו.  סולדת  הנפש  אחד,  דבר  אוהב  שהגוף  בזמן 
ממשהו אחר, הגוף חסר־אונים. וכשהם לומדים לחיות ביחד, לתת כבוד ומקום 
והרמוניה זה לזה, שם נולדת האהבה ביניהם. ושם השידוך, בסיעתא דשמיא, 

עולה יפה. 

הנפש והגוף צריכים ללכת לפעמים לשיעור, סדנה או בית קפה משובח כדי 
ותדמע,  לב,  פותח  שיר  מאיזה  תתרומם  הנפש  שלהם.  הזוגיות  את  להעשיר 
ותרגיש שמשהו בה התרכך. הגוף יעוף על איזו הליכה בחוץ או תרגיל יוגה, 

וגם הוא יירגע וייפתח.

הם צריכים לפעמים לצאת לחופש ביחד, ופעם לעשות משהו שזה אוהב ופעם 
בשביל  בדרכו  אחד  כל  להתפתח  צריכים  הם  אוהב.  שהשני  משהו  לעשות 
שיוכלו לשבת יחד בערב ולהחליף רשמים. ובגלל שהם כל כך שונים, הם הכי 
גדלים כשיש ביניהם אי־הבנות. הפיוס שבא אחרי מריבה שלהם הוא הדבר 
הגדול שמצמיח אותם קדימה. וזה רק מעיד על כך שהמלחמות ביניהם חיוניות. 

ירננו לא־ל חי
המלחמה הרותחת ביותר בין הגוף לנפש היא שעת האכילה. האדם יושב מול 
צלחת ואין לו מושג איך יצלח אותה. יושב לסעוד וזקוק לסעד מן השמיים. 
חושש שיתקפו אותו מחשבות מחלישות על מה, כמה ולמה הוא אוכל. מפחד 
יותר מדי לאנשים מבחוץ שיגלו לו  להפריז ומפחד להמעיט, נוטה להקשיב 
מה ייטיב איתו מבפנים. תוהה אם הגוף יתמלא די צורכו, אם הנפש תתמלא די 

צורכה )היא בדרך כלל רעבה יותר(, וכשהוא לא בטוח בעצמו, הוא נוטה בדרך 
כלל להקשיב רק לאחד מהם – לאכול רק מתוך צורך הגוף, או לאכול רק כדי 

להשקיט את סערות הנפש. 

כל אחד מושך לצד שלו, ולפעמים נוצר פיצוץ. חוסר אמון שיום אחד השילוב 
לעצור,  ולנפש  לגוף  יגרום  הפיצוץ  דווקא  אבל  יצליח.  לנפש  הגוף  בין  הזה 
ימשוך  אחד  כל  שבו  יום  יגיע  הפיצוץ  בזכות  מחודשת.  להתבוננות  ולשבת 
דווקא לצד של השני. הגוף יראה את הנפש והנפש תראה את הגוף. הגוף יסכים 
יבין  הוא  כי  ממנה  יתמוטט  ולא  עליו,  כבדה  כשהיא  גם  המנחמת  למתיקות 
שאי אפשר לחיות בעולם הזה בלי מתיקות. והנפש תסכים להרגיש מלאה גם 
מתנועה ולא רק מאוכל. ככה, מתוך התחשבות וראייה את השני, הגוף והנפש 
בלי  ומה הנפש  בלי הנפש,  הגוף  אני בלעדי השני. מה  מבינים שבעצם, מה 
הגוף. ואהבה תעלה ביניהם. ובחיבור המאוזן ביניהם, זה שגם השותף השלישי 
לנו  שנותנת  ונפש,  גוף  עוטפת  חובקת־כל,  ברכה  מרגישים  אנחנו  בו,  שייך 
להאמין שבעצם טוב שבאנו לעולם ככה, וטוב שהתחברנו גוף ונפש יחד, ומזל 

שהשדכן שלנו כזה גאון.

ועוד מילה
על הגוף ועל הנפש. כמעט כל אדם בעולם חושב שהוא שרוי במערכה הזאת 
לבד. כשהגוף מאותת להפחית את הלחץ ומכאיב כל יום בנקודה אחרת, בזמן 
שנדמה שכולם מסביב נעים על המסלול שלהם בלי מעצור. כשהנפש כל יום 
ויום נזקקת למנה שלה בהפרזה יתרה. אני כבר מזמן הבנתי: הנתקים בחיבור 
בין הגוף לנפש הם תנועה בעולם, ה' מכוון אותה, והיא לא נישאת על גב אף 
אחד מאיתנו. אנחנו חיילים בתוכה, כל אחד ואחת עושה את החיבורים שלו, 
לחבר  כדי  יכולים  שאנחנו  מה  כל  את  עושים  אנחנו  שלו.  בקצב  שלו,  בזמן 
את הגוף והנפש, להפוך נתקים להרמוניה, ומכאן והלאה, בדיוק כמו בזיווג – 

שותף שלישי שמסייע. אנחנו לא לבד.

alluma@gmail.com :קבוצות לימוד ימימה לנשים ולנערות, בימי שני אחה"צ ב'שמיא' בירושלים.  לפרטים נוספים



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

יש כל כך הרבה מה לראות ולעשות לפני 
שמקימים משפחה... למה התורה רוצה 

שנתחתן צעירים?
מי  הוא  שלם  שאדם  היא  השאלה  של  המוצא  הנחת 
הזה.  בעולם  ומראות  הרפתקאות  הרבה  ופגש  שראה 
אך  יותר.  גדולה  שלמותו  כך  תייר,  יותר  שהוא  ככל 
אלא  האדם  בפנימיות  עוסקת  אינה  התיור  תכונת 
בחיצוניות שלו. וכי מי שראה נופים וטייל ופגש דמויות 
וחוויות, הפך בהכרח לאדם שלם יותר? רוב האנשים 
שהסתובבו בעולם לרוב לא נעשו אנשי מעלה, להיפך, 
לרוב הם מבולבלים יותר וקשה להם למצוא את עצמם.

את  מוצא  הוא  ביתו  את  בונה  כשאדם  זאת,  לעומת 
שלמותו בקשר של "זכר ונקבה בראם". הקדוש ברוך 
הוא ברא את שלמות האדם בקשר שבין איש ואישה, בו 
הם מביאים נשמות חדשות לעולם ומוסיפים ברכה. לכן 
אומרת התורה שכשאדם מגיע לשיא כוחותיו בהיותו 
ויעמיק את  זוג,  או בת  יחפש את שלמותו בבן  צעיר, 
חייו עד להיותם שורש לחיים שבאים אחריו בצאצאיו.

למה יש צדיקים שלא היו מוכנים לומר 
דבר שלא שמעו מפי רבם? ואולי היה 

להם חידוש גדול בעולם?
תורה  תורות:  ולשתי  פנים  לשתי  מתחלקת  התורה 
הוא  האלוקי  השורש  פה.  שבעל  ותורה  שבכתב 
האנושי  השכל  הם  והענפים  שבתורה,  העיקר 
רב  בין  היחס  גם  פה.  שבעל  התורה  את  שמרבה 
שאחוז  האלוקי  הרב  בין  יחס  מבטא  לתלמיד 
ואילו  נתינתה בסיני,  בשלשלת מסירת התורה מאז 

התלמיד הוא המקבל האנושי.

מפי  החכם  שמע  שלא  דבר  לומר  שלא  ההכרעה 
רבותיו היא מפני שהחיים השורשיים המגיעים דרך 
הרב כל כך עשירים בעיניו, עד שהוא דבק רק בהם 

ואינו רוצה למעט אותם על ידי אחיזה בענפים.

דברים שלא  אמר  אליעזר שלא  רבי  מעניין שאותו 
אוזן  דברים שלא שמעתם  גם  רבו, אמר  שמע מפי 
מעולם. מפני שדוקא מי שמידבק בשורש, מתחדשים 
לו עניינים בעומק נפלא הרבה יותר מסברת השכל 

האנושי.
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 האם מותר
   לבלות בקניון?

תרבותיות  בעיות  יש  בקניון  כלל  בדרך 
בועה  מהווה  הקניון  פשוטות.  לא  והלכתיות 
להפוך  שמנסה  העולם,  מן  ומנותקת  תלושה 
יודעים  שאינם  תאוות  בעלי  לצרכנים  אותנו 
שובע וגבול, משבשת פעמים רבות את שיקול 
בהם  שאין  דברים  לצרוך  לנו  וגורמת  דעתנו 
אלה  מקומות  כלל  זאת שבדרך  מלבד  צורך. 

גם אינם מצטיינים בצניעות.

לעומת  פשוטה.  לא  רוחנית  סכנה  בכך  יש 
זאת, אם יש צורך במוצר שנמצא רק שם ואינו 
זמין במקום אחר, אפשר ללכת באופן ענייני 
לצורך זה בלבד ולשוב חזרה מבלי להשתקע 
שם. אמנם, אצל בנות הבעיה חמורה פחות מן 
הצד ההלכתי הטהור, אך לעתים דוקא מהצד 
התרבותי הן זקוקות לשמירה לא פחותה, ואף 

חריפה יותר מן הבנים. 


