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פתוח לכלל הציבור

רק למשקיעים!

למחיר סופיהתחייבות 

 ללא 
מס רכישה!

 כ-15% פחות 
ממחיר השוק

צבי 
יחזקאלי 

יצא אל 
המדבר 

בשביל לצאת 
מפחדי בין 

המצרים
עמוד 5

ופתאום 
הפרופסור 

שדיבר 
בשידור חי 

ברדיו נשמע 
לי בדיוק כמו 
הרב מהמאה 

הקודמת
סיון רהב 

מאיר
עמוד 6

שעות ספורות 
לפני החתונה, 
החליט החתן 

להבריז, 
ובגדול! 

התוועדות 
עם הרב שבתי 

סלבטיצקי
עמוד 14

כנס הורים שהתקיים השבוע עסק בשאלה כיצד 
מקבלים כלים לחינוך פנימי? את התשובות נתנו 

רב סרוג, ברסלבר וחבדניק, שגם השאירו לא מעט 
סימני שאלה. עמוד 10
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בר־בת  שלפני  אלו  קטנים,  לילדים 
לפני  מיוחדת  חביבות  יש  מצווה, 
ילד.  של  חביבות  הוא,  ברוך  הקדוש 
ישראל  בני  כל  את  ה' משבח  לעיתים 
יקיר  "הבן   – שלו  קטנים  ילדים  שהם 
לי אפרים אם ילד שעשועים". לילדים 
קשר עצמי שאינו תלוי במעשה מסויים 

או התנהגות הולמת.

דברי  את  מכנה  קיט(  )שבת  הגמרא 
הקדושה שיוצאים מפי הילדים כ"הבל 
מתקיים  ידו  שעל  חטא",  בו  שאין 
וקדושיו,  ישראל  גדולי  העולם. 
האמוראים, מעידים )שם( שאין להם את 
ההבל הזה והוא שייך אך ורק לילדים. 
ילד  של  שהנשמה  מוסבר  בחסידות 
שזה  "מפני  לאלוקות  יותר  קרובה 
מקרוב באה מעולם הרוחני", וגם גופם 
עוד לא התגשם כל כך מענייני העולם.

לב נאמן
ועל  שבלב",  "עבודה  היא  התפילה 
אברהם אבינו נאמר "ומצאת את לבבו 

נאמן לפניך". החסידות מסבירה שלא היה אצלו "אחד בפה ואחד בלב", 
לבו תמיד היה נאמן לדיבורו, וזו עבודת התפילה – להיות שלם ותמים עם 
כל מילה שנאמרת. מעבר לפירוש המילים, יש להיות שלם איתן, לקחת 

אותן עד הסוף ללא פער בין הנאמר והמורגש.

אצל ילדים אין "אחד בפה ואחד בלב". אם ילד אומר משהו, הוא שם עד 
הסוף. אולי הוא איננו מבין עד כמה המילים מחייבות מבחינה התנהגותית, 

אבל אמירתו היא תמה ואמיתית, ללא חשבונות.

תפילת הילדים היא ביטוי שלם ותמים לתפילה רצינית. ילד לא יודע חוכמות 
וכשהוא אומר משהו הוא מתכוון לכך בשיא הרצינות, באמונה פשוטה. 

של  לעצמותו  מגיעה  הזו  הפשטות 
הקדוש ברוך הוא, הפשוט ומופשט 

מכל תואר ומכל שם וספירה.

עומק  את  צדק  הצמח  מסביר  כך 
קנז(,  סימן  הריב"ש  )שו"ת  הריב"ש  דברי 
בתקופת  המקובלים  מגדולי  אחד 
לנושא  בהתייחסותו  הראשונים. 
כוונות בתפילה על פי הקבלה, כתב 
זה  לדעת  מתפלל  "אני  הריב"ש 
התינוק". בעוד אחרים הבינו כי הוא 
שולל את התפילה בכוונות קבליות, 
של  הכוונה  כי  צדק  הצמח  הסביר 
התינוק היא גבוהה ונכונה יותר מכל 
גם  והנסתר  פי הנגלה  הכוונות שעל 
לספירות  מתכוון  לא  התינוק  יחד. 
ה'  של  מצומצמים  גילוי  ולאופני 
בעולם אלא לעצמותו ומהותו. "עמך 
לא חפצתי", הוא רוצה את ה' יתברך 

עצמו כאן ועכשיו. 

הילדים קודמים
כתוב  הסדר  בליל  המצה  אכילת  על 
שהיא "בבחינת קטנות", כל יהודי בלילה הזה הוא ילד קטן. הקדוש ברוך 
הוא בעצמו התגלה, הוא ולא מלאך, ובמעמד שכזה אנו פועלים ללא טעם 

והבנה, כקטנים הזוכים לנעלה שבדרגות.

הגאולה  הוא  ובכלל  בשמונה־עשרה  בתפילתנו  הבולטים  הנושאים  אחד 
קשה  ממש  להיות  יכול  החיים  באמצע  שנמצא  למבוגר  המשיח.  וביאת 
לצפות לו שיבוא פתאום, אבל ילד זורם ומאמין בכך עד הסוף ואומר ללא 
בושה "משיח עכשיו"! לכן גם לעתיד קודמים הקטנים לגדולים. כדברי 
הנביא "כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם", קודם הקטנים! אצלם 

מונחים הדברים במהירות, בפשטות ובבהירות.

אני מתפלל לדעת זה התינוק

משה שילת
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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
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חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

"למען ה', שתהיה 

עבודתו רק בשמחה 

בלא שום עצבות 

ודאגה כלל וכלל"

 
מתוך אגרת הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ 

 הרב בן ציון קוק והרב אבנר טוניק

שמחים עם הקדוש ברוך הוא

עמוד 3

עמוד 5

עמוד 2 4
13

לפי 

האדמו"ר 

מרזאל 

"מרבים" 

זה ממש 

יותר מדי

יכול להיות 

 ש-49 אמות 

לא הספיקו 

לו?
השבוע 

בפרויקט 

על דמויות 

המגילה - 
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למשפחה?

גם אתם יכולים להאיר את העולם באורה של עבודת ה' ותורת החסידות. הירשמו עכשיו וקבלו כל 
שבוע חבילה של עלוני "קרוב אליך" עד הבית! לחלוקה בישיבה, באולפנה, בסניף, בקמפוס או בישוב...

*ההפצה כרוכה בהשתתפות בדמי המשלוח בלבד (אפשר מכספי מעשרות)

 info@qarov.org       פנו אלינו עוד היום במסרון:      052-4061065 (אהרן)  או במייל



למה צריך בית מקדש?

שאלה:

בשביל לגלות
הרב אליהו קירשנבאום

תכנית לימוד 'לב לדעת'

ייעודו של בית המקדש נקבע על ידי הקדוש 
ברוך הוא: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

עצמו,  את  לגלות  כדי  העולם  את  ברא  הוא  ברוך  הקדוש 
במלוא עוצמתו, בבריאה שברא. לעשות לו דירה בתחתונים. 
נעשית  הדירה  של  ה"חיצוניות"  לשנים:  נחלקת  זו  מטרה 
לקיום  העולם  בחלקי  משתמשים  ישראל  כאשר  בעולם. 
ה"פנימיות"  אך  לה';  דירה  ונעשה  מתקדש  הוא  המצוות, 
ישראל"  בנשמות  ולשכון  "לדור   – הם  הדירה  של  והעיקר 
)לשון הרבי הרש"ב(. כאשר יהודי, כפי שהוא מלובש בגוף 
גשמי, מגלה את העוצמות האלוקיות שבנשמתו – מתגלית 

העצמיות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה.

 דבר זה נעשה על ידי שהיהודי אינו נרתע מהטבע, אינו נכנע 
ואינו  הסביבה  של  הלך־הרוח  אחר  נמשך  אינו  לחומריות, 
מתוך  חייו  את  חי  הוא  אדרבה,  העולם.  תאוות  אחר  נגרר 
והמצוות  התורה  ידי  על  אלוקות  לגלות  שליחות  תחושת 

בגשמיות שלו ובסביבתו, אזי מתגלה האלוקות שבתוכו.

הסמל והעדות להתגלות השכינה בישראל הוא בית המקדש 
הבנוי בירושלים עיר הקודש. הבחירה לשכון במקום גשמי 
יכולתו של הקדוש ברוך הוא הבלתי־ מוגבל, מבטאת את 

מוגבל להתחבר עם הגשמיות המוגבלת ולהתגלות בתוכה. 
בבית  שנעשו  הניסים  בעשרת  במוחשיות  נראה  היה  הדבר 

המקדש, ו"כשם שבא ליראות כך בא לראות". 

האלוקית  בהתגלות  לחיסרון  ביטוי  הוא  הבית  חורבן 
בישראל. בעת החורבן ישראל הם כבנים שגלו מעל שולחן 
אביהם. היהודים אינם במקומם האמיתי. נעשה ככל יכולתנו 
לקיים את הכתוב "ושכנתי בתוכם" במקדש הפנימי שבכל 
הדברים  שני  כפשוטו.  במקדש  זה  ידי  ועל  מישראל,  אחד 

משפיעים זה על זה ומשלימים זה את זה. 

בשביל הנשמה
הרב איתמר בלאוגרונד

'חן במדבר',  ר"מ בישיבה הגבוהה 
ערד

דומה  המקדש  על  האבלות 
והבכי  הצער  שנפטר.  אדם  על  לאבלות 
לא  ואפילו  שאבד,  החומרי  הגוף  על  אינם 
עשה  אדם  שאותו  הטובים  המעשים  על 
ופעל. עיקר הצער הוא על הנשמה האלוקית 
האבלות  במקדש,  וכך  ואיננה.  שהסתלקה 
רק  לא  ואפילו  והאבנים  העצים  על  איננה 
על  למקדש  שהייתה  הנפלאה  ההשפעה  על 
האומה, בגילוי שפע של רוחניות וגשמיות. 
כלומר  הנשמה,  חסרון  על  הוא  הצער  עיקר 
הפנימית  הקדושה  גילוי  הסתלקות  על 
והשראת השכינה שהייתה במקדש. כך אומר 
המדרש )פתיחתא לאיכה רבה סכ"ד( "באותה שעה 
נכנסו אויבים להיכל ושרפוהו. וכיון שנשרף 
מושב  לי  אין  שוב  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 
בארץ, אסלק שכינתי ממנה ואעלה אל מכוני 

הראשון".

להביא  היא  המקדש  בית  של  תכליתו 
אדם  כל  ובתוך  באומה  השכינה  להשראת 
מישראל, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". 
הברית  ארון  שבין  החיבור  מכוח  וזאת 
עם  הקודשים,  בקודש  השוכנים  והתורה 

עבודת הקורבנות והתפילה של ישראל.

משחרב בית המקדש ישנה מחיצה המפרידה 
ובמקום  שבשמים.  לאביהם  ישראל  בין 
ישראל  בין  פירוד  ישנו  פנים  והארת  חיבור 
לריבונו של עולם. ישנה השגחה, אך אין זו 
בזמן  הנוכחות  ודבקות  הפנים  הארת  אותה 

המקדש, שאנו מייחלים לבניינו.

בשביל לשמוע
הרב ארי סט 

רב קיבוץ סעד

בספרו 'איש האמונה הבודד' משווה 
התפילה  בין  סולובייצ'יק  הרב 
לנבואה: "בעוד שבתוך קהילת הנבואה האלוקים 
הרי   – מאזין  והאדם  מדבר  הוא   – ביוזמה  נוקט 
הוא  האדם.  מן  באה  היוזמה  התפילה  בקהילת 

מדבר והאלוקים מאזין" )עמ' 35(.

עם  חוזר  שיח  לנו  שאין  היא  כיום  המציאות 
מחד,  כפול.  הוא  המקדש  של  תפקידו  הבורא. 
ומאידך  אוניברסלי,  תפילה  מקום  הוא  המקדש 
ישראל  בעם  גלויה  שכינה  להשראת  מקום  הוא 

בפרט ובעולם בכלל.

מפורש  פסוק  אלא  חסידיות  דרשות  כאן  אין 
)שמות  בתורה, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" 
בית  לבנות  לחובה  המקור  הוא  זה  פסוק  א(.  כה, 

חוזר  היזון  של  מקום  הוא  המקדש  מקדש. 
כתוצאה  בניסים  ביטוי  לידי  שבא   )feedback(

שעל  הכרובים  מצב  במקדש.  שכינה  מהשראת 
הארון מהווה סימן ברור לטיב הקשר בין ישראל 
שהיו  "בשעה  ע"א(:  נד  )יומא  הוא  ברוך  לקדוש 
הפרוכת,  את  להם  מגללין  לרגל  עולין  ישראל 
ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, 
ואומרים להן: ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת 
אש  את  מכבה  שלא  הגשם  גם  כך  ונקבה".  זכר 
עצי המערכה והרוח שלא מנצחת את עמוד העשן 
)אבות ה, ה(. כאשר כל אלה מתרחשים, אנו יכולים 

לדעת כי מעשינו הם לרצון ותפילותינו נשמעות 
ונענות. איננו מחפשים ניסים, זה לא העניין. אנו 
פונים אליו והוא עונה לנו. תפילה ונבואה במקום 
אחד. כך נוכל לדעת טוב יותר שלא רק כוונתנו 

רצויה אלא גם מעשינו רצויים.
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 י"ב באב - י"ז באב...

16.8.16 עד 21.8.16

מסע א'

מסוגל לזיווג

מסע ב'
 נסיעת ח"י אלול

21.9 עד 25.9



הרב יונתן זקס

המורכבות של זכויות האדם
למשה  צלפחד  בנות  חמש  באו  כיצד  קראנו  פינחס,  בפרשת  שבועיים,  לפני 
ה' פסק לטובת  זכויות האדם.  ועל  ירושה המיוסדת על הצדק  ובפיהן טענת 
הנשים. בהזדמנות זו הוא נתן למשה הנחיות נוספות בדיני ירושה. ואז ממשיכה 

התורה ומספרת על עניינים אחרים.

והנה עכשיו, ממש בסוף החומש, מדווחת לנו התורה על אירוע שהוא המשכו 
הישיר של סיפור בנות צלפחד. מנהיגי שבט מנשה, שבטו של צלפחד, והשבט 
האח אפרים, באו לפני משה ותלונה בפיהם. אם הקרקע תימסר לבנות צלפחד, 
והן תינשאנה לאנשים משבטים אחרים, תיפול האדמה בידיהם של השבטים 

הללו. כך ייקרעו לנצח נתחים מנחלת מנשה.

שוב הביא משה את הסוגיה אל ה', וה' נתן פתרון פשוט. לבנות צלפחד זכות 
על הקרקע, אך כך גם לשבט מנשה. לכן, אם רוצות הבנות לשמור על זכותן, 
יהיה לכבד את שתי  הן חייבות להתחתן עם גברים מתוך השבט. כך אפשר 
הטענות. הבנות לא תאבדנה את זכותן על הקרקע, אך תאבדנה משהו מהחופש 

שלהן בבחירת שותף לחיים.

שתי הפרשיות קשורות קשר הדוק. מילים דומות משמשות בהן. השורש קר"ב 
פותח את שתיהן: בנות צלפחד ָקרבו אל משה, אל הכוהנים ואל הנשיאים וכך 
גם ראשי משפחות שבט יוסף. פועל משותף נוסף הוא גר"ע: גם בנות צלפחד 
וגם ראשי המשפחות חוששים שחלקם ייגרע. בשני המקרים עונה ה' באותו 
ְבִרים". מדוע אם  ה ְבֵני יֹוֵסף ֹדּ ן ַמֵטּ ְברֹת", "ֵכּ נֹות ְצָלְפָחד ֹדּ ן ְבּ מטבע לשון: "ֵכּ
בפרק  הסיפור  חלקו השני של  ומדוע משובץ  בנפרד,  מופיעות הפרשיות  כן 

החתימה של ספר במדבר?

ספר במדבר הוא ספרם של יחידים. הוא מתחיל במפקד, שמטרתו העיקרית 
בפני  אדם חשוב  להדגיש שכל  אלא  ישראל,  בני  מניין  היה  מה  לומר  איננה 
עצמו. החומש גם מתמקד בפסיכולוגיה של יחידים. הוא מספר לנו על ייאושו 
על המרגלים שחַסר  כלפיו,  ולמרים  לאהרן  הביקורת שהייתה  על  של משה, 
קורח  בראשות  למיניהם  הממורמרים  ועל  חיובי,  דו"ח  להגיש  האומץ  להם 
על אלדד  וכלב,  יהושע  על  לנו  הוא מספר  מנהיגותו של משה.  על  שערערו 

ומידד, על זמרי ופינחס, על בלק ובלעם ועל עוד אחרים.

וה'  כיחידֹות,  זכותן  את  תבעו  הן  צלפחד.  בנות  בקשת  נמצאת  הזה  בהקשר 
בה.  הכלולים  היחידים  מן  רק  לא  בנויה  החברה  אבל  טענתן.  בצדקת  הכיר 
זה  ובוהו.  אינדיבידואליזם הוא שם־נרדף לתוהו  כפי שמראה ספר שופטים, 
הטעם להדגשה הרבה הניתנת בספר במדבר, לכל אורכו, לתפקידם המרכזי של 
השבטים כעיקרון המארגן של חיי ישראל. בני ישראל נמנו שבט־שבט. התורה 
מיקומם  ואת  המשכן,  סביב  השבטים  של  המדויק  החניה  סדר  את  מתארת 
נשא מפרטת התורה באריכות בלתי־אופיינית את  היחסי בעת מסע. בפרשת 
קרבנות שנים עשר השבטים בחנוכת המשכן – אף כי תריסר הרשימות זהות 
של  המבנה  יסוד  היא  מקרית.  נסיבתית  עובדה  איננה  השבטיות  לחלוטין. 
החברה הישראלית הקדומה. כמו ארצות הברית של אמריקה, שביסודה היא 
פדרציה של מדינות, כך הייתה גם ישראל הקדומה, עד למינוי המלך, פדרציה 

של שבטים.

שבטיות, במתכונת זו או אחרת, חיונית לקיומה של חברה חופשית. החברה 
היהודית בישראל המודרנית בנויה על פסיפס של עדות, ועל קשת מגוונת של 
סגנונות וזהויות. כל אחד מאתנו משתייך בעת ובעונה אחת לכמה מעגלי זהות, 
הם  אלה  ועוד.  לקהילה  מגורים,  למקום  למקצוע,  משפחתי,  לרקע  הנוגעים 
"מבנים מַתווכים", הגדולים מן היחיד אך קטנים מן המדינה – ובהם אנחנו 
מפתחים את מגעינו החברתיים הישירים ואת זהויותינו המורכבות. כאלה הם 
מעגלי המשפחה והחברים, השכנים והעמיתים לעבודה. יחד הם יוצרים את 

מה שמכונה החברה האזרחית. חברה אזרחית חזקה היא תנאי לחופש.

משום כך, החברה חייבת לתת מקום לא רק לזכויות הפרט, אלא גם לזהויות 
צרפת  היא  כן  מלעשות  שנמנעה  לחברה  הקלאסית  הדוגמה  קבוצתיות. 
השמיע  ב־1789,  צרפת,  של  המהפכנית  באסיפה  דיון  במהלך  המהפכנית. 
הרוזן מקלרמון־טֹונר את מימרתו המפורסמת "יש לשלול מהיהודים כל דבר 
בתורת אומה, ולתת להם כל דבר בתורת יחידים". עוד אמר באותו נאום כי 
אם היהודים מתעקשים להגדיר את עצמם כאומה, כלומר כתת־קבוצה נבדלת 

בתוך הרפובליקה, "עליהם לומר זאת, ואז יש לגרש אותם".

הוצעו  החדשה  החילונית  הלאום  במדינת  וסביר.  הוגן  ֶהסדר  לכאורה, 
ליהודים זכויות אזרח. אך למעשה, הכול נלקח מהם. שכן פירוש הדבר היה 
שהם נדרשים לוותר על זהותם היהודית במרחב הציבורי. התפיסה האזרחית 
המהפכנית שללה את קיומה של חוליית ביניים כלשהי, בדמות זהות דתית או 
אתנית, בין היחיד לבין המדינה. אין זה מקרה שכעבור מאה שנה הייתה צרפת 

ממרכזי האנטישמיות האירופית.

חוקר קופי־האדם פראנס דה־ואל מבטא זאת יפה. כמעט כל תרבות המערב 
המודרנית, הוא אומר, נבנתה על גבי רעיון היחיד הבוחר והאוטונומי. אבל אנו 
איננו כאלה. יש לנו זיקות חזקות למשפחה, לחברים, לשכנים, לבעלי ברית, 

לבני דתנו ולאחינו למוצא. והוא ממשיך:

מַהקשרים,  להתעלם  נוטה  הפרט  בזכויות  ורק  אך  העוסקת  מוסריות 
רק  בראשית.  מימי  קיומנו  את  שאפיינו  ההדדית  ומהתלות  מהצרכים 
בראש  אדם  בני  של  האישי  המרחב  קביעת  את  מציבה  קרה  מוסריות 
מעייניה, ודוחקת כל אדם לפינה קטנה משלו ביקום. זוהי חידה, כיצד צמח 

הדיוקן המעוות הזה של החברה במוחותיהם של הוגי דעות בעלי שם.

וזה בדיוק מה שאומרת לנו התורה בפצלה את סיפור בנות צלפחד לשני חלקים 
הפרט.  זכויות  עניינו  פינחס,  שבפרשת  הראשון,  החלק  ונפרדים.  מקבילים 
החלק השני, בפרשת מסעי, עניינו זכויות קבוצתיות. התורה מאשרת את שתי 

הזכויות הללו, מפני ששתיהן נחוצות בחברה חופשית.

את  גם  פחות  לא  מעריכה  אך  היחיד,  של  ערכו  את  מאוד  מוקירה  היהדות 
אך  כיחידים,  זכויות  לנו  יש  הקבוצתיות.  זהויותינו  את  המשמרים  המוסדות 
זהויות יש לנו רק כבני שבטים. כיבודן של הזכויות משני הסוגים הוא משימה 

עדינה, קשה וחיונית. סופו של ספר במדבר מראה לנו איך למלא אותה.

פרשת מסעי

מוקד מרכזי: 
ירושלים

בנייני האומה
יום חמישי ז' מנחם אב 

בין השעות 14:00-15:00, 18:00-23:00 
כניסה כל שעה עגולה

בית אל
ביהכנ"ס וראו בנים

יום ראשון ג' מנחם אב 14:00-14:30

אריאל
ביהכנ"ס מוריה, רח' עיר היונה 10

יום ראשון ג' מנחם אב 17:00-17:30

ביתר עילית
ביהמ"ד קרלין רחוב ברים פינת פחד יצחק

יום שלישי ה' מנחם אב 12:00-12:30

בית שמש
ביהכנ"ס חב"ד 'דבר אברהם' רח' יהודה הנשיא 

פינת רבי יהושע
יום שלישי ה' מנחם אב 16:00-16:30

מודיעין עילית
הספרייה החסידית מאחורי רשב"י 21
יום שלישי ה' מנחם אב 16:00-16:30

צפת
ישיבת אורות האר"י רח' הכ"ב 1

יום רביעי ו' מנחם אב 13:00-13:30

בני ברק
אולמי קונטיננטל, הרב בן יעקב 21

יום שלישי ה' מנחם אב
בין השעות 20:30-23:30

כניסה כל חצי שעה עגולה

רכסים
ביהכנ"ס רבי מאיר בעל הנס

יום רביעי ו' מנחם אב 16:00-16:30

חיפה
ישיבת מורשה, רח' השילוח 6 שכונת הדר

יום רביעי ו' מנחם אב 18:00-18:30

באר שבע
ביהכנ"ס שבת אחים, רח' החיד"א 55, שכונה י"א

יום רביעי ו' מנחם אב 12:00-12:30

אשקלון
ביהמ"ד 'בן איש חי', רח' האר"י 57

יום רביעי ו' מנחם אב 15:00-15:30

אשדוד
ביהמ"ד מאקאווא רח' התלמוד 15, רובע ז'

יום רביעי ו' מנחם אב 17:00-17:30
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נתניה
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אריאל
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יום שלישי ה' אב 16:00 - 17:00
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צפת
מכללת צפת

יום שלישי ה' אב 15:30
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את  למצוא  להתאמץ  צריך  לא  המצרים  בבין 
המצרים ואת האנרגיה שלהם בתוך הלב והנפש. 
די להסתכל איך מדברים בתקשורת, איך מלבים 
של  בשמה  אומרים  מה  ותרבות,  דת  מלחמות 
התורה ונגדה, ולהבין שאנחנו ממש בתוך מצרים, 
בלי הסברים מיותרים. בתוך כל הלחץ הזה נזכרתי 
שאחרי  הוא  המצרים  בבין  אותי  שמעודד  שמה 
על  שבוכים  כמו  באב,  ט"ו  גם  יש  באב  תשעה 
חודש,  באותו  באהבה  מתנחמים  כך  החורבן 

ובכלל אני שמח כי זה יום ההולדת שלי.

אבל לפעמים המצרים חודרים פנימה ולא מוכנים 
לצאת משם. אני מחפש אופציית יציאה.

בט"ו באב, כאמור, יש לי יום הולדת, ובט"ו באב 
איך  זוכר  אני  השם.  בעזרת  ללדת  אמורה  אשתי 
בתור ילד היה מלווה יום ההולדת שצבע את הקיץ 
בשמחה, במתח תמידי, האם החברים מבית הספר 
בתקופת  אז  איתי.  לחגוג  החופש  באמצע  יגיעו 
הטלפונים עם החוט, כשלא היו עונים כמה ימים 
ארוכה  לחופשה  יצאה  סימן שהמשפחה  היה  זה 

במקום לא ידוע ובלי מספר טלפון...

יום  את  ללידה.  מצפים  אנחנו  הזה  באב  בט"ו 
מפחד  כן,  מפחד.  כעת  ואני  שכחתי  ההולדת 
מהלידה. ממה שחס וחלילה יקרה. מתפלל ברעד 
ככה  תרגיש  שהאישה  בשלום.  יעבור  שהכל 
תרחישים  שקשוקת  ככה...  ירגיש  לא  ושהתינוק 
מפחידים. אז זה בין המצרים שלי. האם בכלל יש 
סיכוי לצאת מזה, או שעד הלידה אני עומד להיות 

כזה דאגן.

עם  הפך  למסיבה  יבואו  שלא  מכך  הפחד  רגע. 
לפחד  והמשיך  הקיץ  מסכנות  לפחד  השנים 
שכללו  הפחדים  בשנה,  שגדלתי  ככל  מהלידה. 
את עצמם. למה אני חייב לפחד ולדאוג? אז אני 
תמיד  צריך  שאדם  כך  על  ציטוטים  מגוון  נותן 
בשבוע  הכוונה?  הייתה  לכך  האם  אבל  לפחד, 
מדי  יותר  דואג  שאני  לב  שמה  אשתי  האחרון 
חופשה  לי  להעניק  יחד  החלטנו  הלידה.  לקראת 
של שתים־עשרה שעות, ללכת לחשוב ולסדר את 

ענייני הפחד והמצרים.

ביום חמישי בבוקר נסעתי למדבר יהודה. בין כל 
הזה,  השקט  המלח  לים  מעל  האינסופי,  הצהוב 
התחלתי ליישב את דעתי. שעה ועוד שעה. שקט, 
הקטן  הילד  עם  דיבור  השם,  עם  דיבור  בהייה, 

שבתוכי, דפדוף בליקוטי מוהר"ן.

לאט לאט אני קולט שבאמת שקט כאן. הילדים, 
הטלפון ושאר הסחות הדעת לא יודעים איפה אני. 
איזה אושר. אני כאן לבד עם ההרים והשם. הפחד 

נעלם.

צבי ממה אתה מפחד?

הלידה,  ועד  מהילדות  דקות  חמש  של  נאום 
פורשים את הפחד לתולדותיו.

תגיד צבי, נכון מוזר שבכל שנה מאז שאתה ילד 
יש פחד קבוע ורק הסיבה מתחלפת?

ליום  הגיעו  כשלא  מוצדק.  פחד  זה  אבל  נכון, 
נס  היא  ולידה  טראומה,  הייתה  זו  שלי  ההולדת 

גדול שאין לי שליטה עליו.

יכול להיות שזה נכון אבל הפחד הוא דפוס קבוע 
שמגיע לא משנה מה קורה. איך עוצרים את זה? 
מוהר"ן.  בליקוטי  מדפדף  אני  באמונה.  נכון, 
מחפש את המילה פחד. הנה, תורה ט"ו. יש כאן 
שישפוט  "היינו  פחד.  המילה  את  פעמים  כמה 
יסיר מעליו את  ובזה  כל עסקיו  על  וידין בעצמו 
ואז  ונקיה  ברה  יראה  בחינת  ויעלה  הפחדים  כל 

תישאר רק יראת השם".

אני  בעצם  נכון!  הלא  מהדבר  מפחד  אני  דיייי, 
נשאר  מה  מתנהג,  אני  איך  בעצמי  לבדוק  צריך 
זה  קטן.  משפט  לעשות  פחד.  בי  שמעלה  בתוכי 

לא אני.

אני עושה תשובה על כך שפחדתי משטויות ולא 
אז  ולהחטיא.  לפספס  שהוא  האמיתי  מהדבר 
והכעסים  הפחדים  שק  בעצם  הם  שלי  המצרים 
הלא מבוררים שלי? כן. וזה הזמן לשבת במדבר 

ולבחון את זה, אחר כך תמשיך בבית.

רגע. הפחד מכך שלא יבואו 
למסיבה הפך עם השנים לפחד 
מסכנות הקיץ והמשיך לפחד 
מהלידה. ככל שגדלתי בשנה, 

הפחדים שכללו את עצמם. למה 
אני חייב לפחד ולדאוג? החלטנו 
יחד להעניק לי חופשה של שתים־

עשרה שעות, ללכת לחשוב ולסדר 
את ענייני הפחד והמצרים

צבי יחזקאליאישית

שקט במדבר יהודה

נרדמתי  עצומה.  להקלה  לי  גרמה  הזו  ההבנה 
הילדים  מכל  שינה  שעות  להשלים  צריך  מיד. 

שמתעוררים בלילה.

התעוררתי אחרי שעה קלה עם תחושת הקלה. אין 
עליי  עכשיו  לבדוק.  מה  אין  אז  בטלפון  קליטה 
כותב  שרבנו  איך  או  באמת,  לפחד  ממה  לברר 
השמיים  כלפי  בטח  זה  נקייה".  ליראה  "להגיע 
ולא כלפי משתתפי היומולדת או תסריט הלידה. 
בין  של  לכיוון  למצרים  מתחת  שיצאתי  הרגשתי 
המצרים, אולי בדרך החוצה. אם אין דין למטה יש 
דין למעלה, והכל נעשים שלוחים למקום לעשות 
באיש משפט. אבל כששופט עצמו ויש דין למטה 

אז אין דין למעלה... יש. אני הולך על זה.

בדרך  נעלם.  הפחד  מעשיי  את  כשסקרתי  נ.ב. 
כוח.  פחות  בהרבה  אבל  חזר,  שוב  הוא  הביתה 
צחקתי. הנה נמצאה הדרך לרפא אותו. תפעיל את 
אתה  דאעש.  נגד  המלחמה  את  עזוב  יום.  כל  זה 
יוצא למלחמה בפחד ובדאגות. מהילד ועד לבוגר. 
זהו, עושים דין למטה. כל השאר זו תפאורת בין 

המצרים... אתה צריך לצאת משם.

מוקד מרכזי: 
ירושלים

בנייני האומה
יום חמישי ז' מנחם אב 

בין השעות 14:00-15:00, 18:00-23:00 
כניסה כל שעה עגולה

בית אל
ביהכנ"ס וראו בנים

יום ראשון ג' מנחם אב 14:00-14:30

אריאל
ביהכנ"ס מוריה, רח' עיר היונה 10

יום ראשון ג' מנחם אב 17:00-17:30

ביתר עילית
ביהמ"ד קרלין רחוב ברים פינת פחד יצחק

יום שלישי ה' מנחם אב 12:00-12:30

בית שמש
ביהכנ"ס חב"ד 'דבר אברהם' רח' יהודה הנשיא 

פינת רבי יהושע
יום שלישי ה' מנחם אב 16:00-16:30

מודיעין עילית
הספרייה החסידית מאחורי רשב"י 21
יום שלישי ה' מנחם אב 16:00-16:30

צפת
ישיבת אורות האר"י רח' הכ"ב 1

יום רביעי ו' מנחם אב 13:00-13:30

בני ברק
אולמי קונטיננטל, הרב בן יעקב 21

יום שלישי ה' מנחם אב
בין השעות 20:30-23:30

כניסה כל חצי שעה עגולה

רכסים
ביהכנ"ס רבי מאיר בעל הנס

יום רביעי ו' מנחם אב 16:00-16:30

חיפה
ישיבת מורשה, רח' השילוח 6 שכונת הדר

יום רביעי ו' מנחם אב 18:00-18:30

באר שבע
ביהכנ"ס שבת אחים, רח' החיד"א 55, שכונה י"א

יום רביעי ו' מנחם אב 12:00-12:30

אשקלון
ביהמ"ד 'בן איש חי', רח' האר"י 57

יום רביעי ו' מנחם אב 15:00-15:30

אשדוד
ביהמ"ד מאקאווא רח' התלמוד 15, רובע ז'

יום רביעי ו' מנחם אב 17:00-17:30

 מוקדי מבחן 'מעיינותייך' - בנות מכללה וסטודנטיותמוקדי מבחן 'לב לדעת'  - בחורי ישיבה, אברכים וסטונדטים

ירושלים
אולמי גוטניק

יום ראשון ג' אב 17:00 - 19:00

נתניה
מכללת נתניה

יום שני ד' אב 14:00

אריאל
אוניברסיטת אריאל

יום שני ד' אב 18:00 - 19:15

אור יהודה
הקמפוס החרדי של קרית אונו

יום שני ד' אב 10:30 - 11:30

רמת גן
אוניברסיטת בר אילן

יום שני ד' אב 14:45 - 16:00

נתיבות
מכללת חמדת הדרום

יום שלישי ה' אב 12:00

אשקלון
מכללת אשקלון

יום שלישי ה' אב 16:00 - 17:00

יד בנימין
מדרשת טוהר 

יום שלישי ה' אב 19:00 - 20:00

חיפה
מכללת שאנן

יום שלישי ה' אב 11:00

צפת
מכללת צפת

יום שלישי ה' אב 15:30

מיועד לרשומות מראש למבחן זהמיועד לרשומים מראש למבחן זה

 www.maynotaich.co.il •  14:00 - 9:00 054-9210131 • מענה בימים א'-ה' בין השעות lladaat.mf@gmail.com • www.lladaat.co.il  טלפון: 072-221-9050

לאלפי הנבחנים והנבחנות ב ה צ ל ח המאחלים
במסגרת תכניות הלימוד בחסידות



בונה תקשורת
סיון רהב מאיר

על צילום פנימי ומרד מסים
.1

יש ביטוי כזה בחסידות: "ללכת עם התורות". כלומר, לא רק ללמוד משהו 
ואז לסגור את הספר ולהמשיך בחיים, אלא לקחת את התורה שלמדת אל 
תוך חייך, ללכת איתה. להמשיך לעבד את הרעיון בראש, להרהר, לבדוק, 
ולחבר בינו לבין המציאות. אז על המשקל הזה, מאז שהתחלתי לכתוב את 

הטור הזה שעוסק ביהדות ובמהפכה הטכנולוגית, אני "הולכת עם 
הנושא". חושבת על החיבור בין עולם הסלולרי והרשתות 

לבין עולם התורה, המצוות וההלכה. וכנראה, כשאתה 
כל הזמן חושב על משהו, אתה פוגש בו שוב ושוב 

במציאות ומגלה בו חידושים. הנה שניים כאלה.

.2
של  כתביו  בתוך  הייתה  הראשונה  התגלית 

הרב משה צבי נריה. הרב נריה, שהקים את מפעל 
הכיפות  דור  ל"אבי  נחשב  עקיבא,  בני  ישיבות 
הסרוגות". שמעתי פעם מפי אחד מתלמידיו באותן 
שנים על כך שהם ראו את עצמם כדור האחרון של 

האמינו  לא  פשוט  הם  כולו.  בעולם  התפילין  מניחי 
יהיו שומרי תורה ומצוות. כולם ברחו החוצה,  שבדור הבא עוד 

המדרש  ובית  ההשכלה,  הציונות,  המחתרות,  אחר  נסחפו  כולם 
התרוקן. צעירים היו מסיימים בית ספר יסודי ו"מורידים את הכובע" 

לי  אמר  והנה,  אז(.  הלכו  שעמו  הברט  כובע  את  אלא  הכיפה,  את  )לא 
ויותר  ויותר  נבנה,  תורה  של  עולם  התהפך.  הכול  הנה  לשעבר,  התלמיד 

יהודים שהוריהם התנתקו – אפילו מצטרפים וחוזרים אליו. 

רבים,  טקסטים  אחריו  השאיר  הוא  ומשורר.  סופר  גם  היה  נריה  הרב 
שכתובים בסגנון אישי, ייחודי ומרגש. בספרו "נר למאור" מצאתי פתאום, 
תוך כדי חיפוש אחרי משהו אחר לגמרי, התייחסות פיוטית שלו למצלמה. 
מדובר על תחילת המאה הקודמת, עידן שבו הציבור הרחב החל להצטלם, 
כי הדבר הפך יותר קל ופשוט מבחינה טכנית. בנעוריו, הוא נהג להצטלם 

בכל שנה, מתברר, וכתב על כך לעצמו ביומנו בגיל 18. 

הסובייטית,  מרוסיה  לשחרורו  שנה  במלאת  נכתבו  הבאים  הדברים 
הרב"  "מרכז  בישיבת  השתלבותו  ועם  ומצוות,  תורה  שומרי  נרדפו  שם 
מעניין  הצטלמתי.  עשרה,  הארבע  משנת  שנה  בכל  "כדרכי  בירושלים: 
לכל  ביטוי  לתת  רוצה  אני  לשנה.  שנה  בין  במראה  ההבדל  את  לראות 
את  ביניהם  למצוא  כדי  יום  היום  בחיי  המתרחשים  הנפשיים  המאורעות 
הקשר הנפשי, ואת הגורמים להתפתחות מתמדת בי. אלא שעכשיו יש לי 
דבר יותר מעניין: ההבדל הנפשי בין שנה לשנה, פיתוח המחשבות ומהלך 
הרעיונות. לזאת לא יועיל לי צילום אחד בשנה. לכך גמרתי בלבי להצטלם 
בכל יום. המצלמה תהיה מחברת זאת. הפילמים – הדפים. ב'בראשית' כבר 

אינני עומד. גם על 'נח', על המבול כבר עברתי )ואולי צריך לומר הוא עבר 
עליי?(. עכשיו אני עומד ב'לך לך'. החיים דוחפים ומאיצים: 'לך לך'...". 

והוא אכן הלך, והקים, וחינך ופעל רבות. אבל הקטע האישי הזה מעורר 
מחשבה, בעיקר בימינו. פעם הצטלמו רק לעתים רחוקות, אחת לשנה, ובכל 
זאת הרב נריה מביט בתצלום שלו מהשנה שעברה, ובתצלום החדש, ואז 
מבקש משהו אותנטי יותר מצילום חיצוני. הוא תובע מעצמו צילום פנימי, 
כתיבת יומן יומית שתשקף את הלך הרוח האמיתי שלו ולא רק את פרצופו 
בממוצע  היום  מצלמים  שהקים,  במוסדות  התלמידים  רבבות  חוץ.  כלפי 
מאות אלפי תמונות ביום. מה הוא היה אומר לנו בימינו על הצילום של מה 

שמתחולל בפנים? האם אנחנו עוסקים גם בצילום הזה? 

.3
ואז הגיע פרופ' יאיר עמיחי־המבורגר. ראש 
האינטרנט  של  הפסיכולוגיה  לחקר  המרכז 
במרכז הבינתחומי בהרצליה. מאחורי התואר 
שמדבר  ומרתק,  נחמד  יהודי  מסתתר  הארוך 
שהוא  מה  ועל  החדש  העידן  על  העיניים  בגובה 
מחולל למוח האנושי. יצא לי לראיין אותו בימים אלה 
והסלולרי,  התורה  על  שאלתי  לא  בשידור  ברדיו. 
הלימוד  ליכולת  התייחסות  ביקשתי  כן  אבל 
והריכוז בתקופה הזו. פרופ' עמיחי־המבורגר סיפר 
שהוא מוטרד בעיקר ביחס לילדים. הם כבר נולדו 
נולדו להיות יחצ"נים של  לתוך העידן הזה ובעצם 
כפיים",  מחיאות  של  "נרקומנים  הם  כהגדרתו.  עצמם, 

הוא הסביר לי, ומודדים את ערכם העצמי לפי כמות הלייקים והתגובות. 

הוא גם נתן שני דימויים מצויינים על היכולת של כולם – ילדים ומבוגרים 
"מס  ששמו  מושג  יש  המס.  מתחום  הגיע  הראשון  הזה.  בזמן  להתרכז   –
קוגניטיבי". מס חשיבתי, תודעתי. כמו שאדם משלם מס על משכורת, כך 
בכל פעם שהוא פותח את הסלולרי או מסתכל בפיד או מחפש מי מחפש 
נאלץ  המוח  שלו.  הריכוז  יכולת  מתוך  מס  משלם  הוא   – בווטסאפ  אותו 
להפריש הצידה חלק מיכולתו לחשוב. אחר כך קשה יותר לחזור למשימה 
שבה עסקנו. המוח לא זוכר באמצע מה הוא היה, וצריך להתאפס מחדש. 

מס. ועוד מס. ועוד אחד. 

לשקט  לעומק,  למטה,  לצלול  מנסה  אתה   – הצלילה  דימוי  את  גם  ויש 
ולשלווה, אבל בכל רגע מושכים אותך סנטימטר אחד למעלה. ואתה צולל 

עוד שני סנטימטר, אבל שוב נמשך סנטימטר אחד למעלה. ושוב. ושוב.

הרב  כמו  בדיוק  לי  נשמע  ברדיו  חי  בשידור  שדיבר  הפרופסור  ופתאום 
הצילום  לצד  חייבים,  שאנחנו  אמר  הוא  גם  בעצם  הקודמת.  מהמאה 
רוצה  אדם  אם  והתבודדות.  התבוננות  שעות  פנימי.  צילום  גם  החיצוני, 
להתמקד במשימה מסוימת ולשמור על תודעה נקייה, אמר הפרופסור, הוא 
חייב להכריז מעת לעת על "מרד מסים". או אולי "קורס צלילה". כלומר, 

ליזום באופן עצמאי זמנים של התנתקות. התנתקות – לצורך התחברות.

לאנשים
כמוך
וכמוני.

נהניתם מהמדור בעלון?
עכשיו בספר!

mbook.co.il :להשיג עכשיו באתר

 תניא לאנשים
כמוך וכמוני

 סיכומים בהירים לפרקי התניא בשפה עכשווית
לצד מאה שאלות ותשובות מהחיים על־פי התניא
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מפגן של אהבה וכיסופים לגוש קטיף

צוִפים ַהַּבְיָּתה 
 לא עוד

חלום רחוק
 אלא

 צעד ראשון
בדרך
. . .

האירוע מתואם עם כוחות הביטחון

*6847 לפרטים והרשמה:

 גבעת
הקסאמים

מעוז מול עזה

בארות יצחק הישנה

תל גמה

קק“ל עין השלושה

קק“ל נירים

מח“ע

אנדרטת הפלדה

יד אנז“ק

חץ שחור

נתיב העשרה  יום חמישי
 ז' באב < 11.8

ב-18:30
במלאת 11 שנים לעקירה ו-70 שנה 

לעליית 11 נקודות בנגב
 נעלה במקביל ל11 נקודות תצפית
לעבר חורבות יישובי גוש קטיף

 
התכנסות  18:30

תחילת העצרת  19:00 
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור  

מפגן של אור ואהבה –  19:30 
מאירים את שמי הנגב  

מעמד התחייבות לחזרה הביתה   



העזרה – מראה מלמעלה

ובין  בינה  ישראלים טהורים.  נכנסו  1. עזרת־ישראל. שטח בתוך ה'עזרה' שאליו 
הקרבת  בעת  ושרו  הלוויים  עמדו  שעליהן  מדרגות  ארבע  הפרידו  עזרת־כוהנים 

הקרבנות.
2. עזרת־כוהנים. שם נעשתה עבודת הקרבנות - שחיטתם, זריקת דמם על המזבח, 
פשיטת עורם, ביתורם לנתחים ושֵרפת החלקים על המזבח. גם הקרבת המנחות 

מקמח ושמן, ניסוך היין והמים על המזבח - נעשו שם.
3. המזבח החיצון. חוט אדום הקיף את המזבח ('חוט הסקרא') ותפקידו להבדיל 
בין סוגי זריקות הדם. על גג המזבח היו ארבע קרנות ושלוש מערכות־אש. במרכז 
המזבח היה ה'תפוח', עֵרמת אפר שנצבר משֵרפת העצים. בצידו הדרומי של המזבח 
(4) היה הכבש הראשי, ומשני צידיו (5) עוד שני כבשים קטנים. הכוהן היה עולה 
בכבש הקטן הימני אל ה'סובב' (6) (מעין מדרכה שסבבה את המזבח) ומזה את 
יורד בכבש הקטן  הדם על ארבע הקרנות. לאחר שהיה מסיים את עבודתו היה 

שמשמאל.
השחוטות  הבהמות  לתליית  ווים  ועליהם  עמודים  שמונה  בית־המטבחיים.   .7

ולהפשטת עורן. ליד העמודים היו שמונה שולחנות־שיש לביתור הבהמות.
8. הכיור. כיור ולו שנים־עשר ברזים שימש את הכוהנים לרחיצת ידיהם ורגליהם 

לפני תחילת עבודתם.
9. שולחנות. שני שולחנות, של כסף ושל שיש, שימשו את הכוהנים בעת עבודתם. 

שולחן הכסף - להנחת הכלים, ושולחן השיש - להנחת נתחי הקרבנות.
10. תשע לשכות היו בעזרה. בצפון (10) - לשכת־הגזית (בה ישבו שבעים ואחד 
לשכת־הגולה  הגדול),  הכוהן  (מושב  לשכת־פרהדרין  הגדולה),  הסנהדרין  חברי 
(11) - לשכת־המלח (בה אוחסן המלח  (ממנה סיפקו מים לכל העזרה). בדרום 
לעזרה), לשכת־הפרווה (שם נמלחו עורות הקרבנות), לשכת־המדיחין (בה הודחו 
קרבי הקרבנות). במזרח (12) - לשכת פינחס המלביש (מקום הממונה על בגדי 
הכוהנים), לשכת עושי חביתין (13) (שבה אפו את מנחת החביתין שהקריב הכוהן 
בית־ לשכת  ושמה  בעזרת־הכוהנים  הייתה  התשיעית  הלשכה  יום).  בכל  הגדול 

אבטינס שבה הכינו את הבשמים לקטורת.
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בית־המקדש נחלק לכמה אגפים כלליים: עזרת נשים (1) היא החצר החיצונה, ובחג־
הסוכות היו מקימים בה יציע לנשים; העזרה (2) שבה הקריבו את הקרבנות; המבנה 
המרכזי (3) של בית־המקדש שגובהו מאה אמה (כגובה של שבע־עשרה קומות!) ובו 

האולם, הקודש וקודש־הקודשים (4), שבהם הכלים המקודשים ביותר.

עזרת נשים
עזרת הנשים הייתה ריבוע שמידותיו - 135 אמה על 135 אמה. ארבע לשכות היו בארבע 

פינותיה; גודל כל לשכה - 40 אמה על 40 אמה.
ובה היו הנזירים מבשלים את  לשכת הנזירים,  (5) היא  א. הלשכה הדרומית־מזרחית 

קרבנותיהם ומגלחים את שערם בתום תקופת נזירותם.
ב. בפינה הצפונית־מזרחית (6) הייתה לשכת דיר־העצים, שבה היו כוהנים בעלי־מום 

(הפסולים להקרבת קרבנות) בודקים את העצים המיועדים למזבח מפני תולעים.
ג. בלשכה שבפינה הצפונית־מערבית (7) טבלו המצורעים, כדי להביא את קרבנם.

ד. בלשכה הדרומית־מערבית (8) אוחסנו היין והשמן לצורכי בית־המקדש, ומכאן שמה 
- לשכת בית־השמנים.

לשכה נוספת (שמיקומה אינו ברור) הייתה לשכת 'סנהדרין קטנה' שבה היו חברים 23 
דיינים.

העזרה
קדושת העזרה גדולה משל עזרת־הנשים, שכן בה הוקרבו הקרבנות. את שטח העזרה 
(187 אמה על 135 אמה) הקיפה חומה, ובה שבעה שערים. כל שער רוחבו 10 אמות 
וגובהו 20 אמה. בצד צפון - שער הניצוץ, שער הקרבן ושער בית־המוקד; במזרח - שער 

ניקנור (9); בדרום - שער הדלק, שער הבכורות ושער המים.
כאמור, בעזרה נעשתה עבודת הקרבנות: שחיטתם, זריקת דמם על המזבח, הפשטת 

עורם, ביתורם לנתחים והעלאת החלקים על־גבי המזבח החיצון.

האולם
אל פתח האולם הובילו שתים־עשרה מדרגות. בפתח עצמו לא היו דלתות אלא פרוכת 

בלבד.
הבניין היה רחב יותר בצידו הקדמי וצר יותר מאחוריו. צורתו זו יש בה דמיון למבנה גופו 

של אריה, ומשום כך נקרא 'אריאל'.
תאים,  מערכת  נבנתה  סביבם  וקודש־הקודשים.  הקודש  היו  האולם  של  בטבורו 
וקודש־הקודשים לצורכי סיוד (פעם  שבאמצעותם גם אפשר היה להגיע לגג הקודש 

בשנה) ובדיקה לצורך שיפוצים (אחת לשבע שנים).
אמה   – חדים  מתכת  שפודי  ועליו  אמות  שלוש  שגובהו  מעקה  היה  האולם  גג  מעל 
גובהם – ומטרתם למנוע עורבים ועופות אחרים מלעמוד על שפת הגג ולטנף את כותלי 

האולם. שם המעקה - 'כלה עורב'.

הקודש וקודש־הקודשים
השולחן  המנורה,  היו:  בקודש  וקודש־הקודשים.  הקודש  האולם,  שכנו  המרכזי  בבניין 
ומזבח הזהב. בקודש־הקודשים הייתה אבן השתייה ועליה עמד בבית־המקדש הראשון 

ארון הברית. למקום זה היה נכנס הכוהן הגדול אחת בשנה, ביום־הכיפורים.

(5) לשכת הנזירים

כלה עורב

חלונות

בית הניצוץ

בית המוקד

(9) שער ניקנור

נברשת הזהב

(8) לשכת בית השמנים

יציע הנשים

(1) עזרת הנשים

(2) העזרה

(7) לשכת המצורעים

(6) לשכת דיר העצים

חמש־עשרה 
מדרגות עגולות

שתים־עשרה 
מדרגות

סנהדרין 
קטנה

המבנה המרכזי של בית־המקדש ובו 
האולם (3) הקודש וקודש- הקודשים (4)

בית־המקדש
מראה כללי

שיבנה בית המקדש
במהרה בימינו

1. קודש. החלק האמצעי, אחרי ההיכל, הוא ה'קודש', ובו המנורה, השולחן ומזבח־הזהב.
2. קודש־הקודשים. החלק הפנימי והמקודש ביותר. אליו היה הכוהן הגדול נכנס פעם בשנה, ביום־הכיפורים.

3. פרוכת. בבית־המקדש הראשון היה כותל מפסיק בין הקודש לקודש־הקודשים. בבית־המקדש השני היו במקומו 
לכל רוחב המקדש שתי פרוכות, שהמרחק ביניהן אמה אחת (כחצי מטר). (בתמונה הפרוכות מוסטות לצדדים).
4. שולחן־הפנים. עמד בצפון ה'קודש', עשוי עצי־שיטים, מצופה זהב. עליו הניחו את שתים־עשרה חלות לחם־

הפנים ואת הלבונה, ושני בדים מצידיו.
5. מזבח הזהב. ניצב במרכז ה'קודש', משוך כלפי מזרח. עליו הקטירו את קטורת הסמים ובפינותיו שני בדים.

6. מנורה. עשויה זהב ובעלת שבעה קנים, ניצבה בדרום ה'קודש'. ששת קניה מלוכסנים.
7. ארון הברית. עשוי עצי־שיטים ומצופה זהב, בתוך קודש־הקודשים, עומד על אבן השתייה. משני צידיו הבדים 

ומעליו שני הכרובים. בבית־המקדש השני לא היה ארון אלא אבן־השתייה בלבד. 1
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הקודש וקודש־הקודשים

"אמר לו הקב"ה ליחזקאל: ...גדול קרייתה 
בתורה – כבניינה. לך אמור להם, ויתעסקו 
לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה 
שיתעסקו לקרות בה – אני מעלה עליהם 

כאילו הם עוסקים בבניין הבית".
(מדרש תנחומא פרשת צו, יד)

בימי בין המצרים יש ללמוד את חלקי התורה 
העוסקים בגאולה ובבניין בית המקדש,  שעל ידי זה 
"אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית". 

בראש ובראשונה יש ללמוד את פרשיות תרומה,  
תצווה ותשא,  הפרקים בספר יחזקאל (מ-מד) 

המדברים על בית המקדש השלישי,  משניות מסכת 
תמיד והלכות בית הבחירה לרמב"ם.

(הרבי מלובביץ')
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העזרה – מראה מלמעלה

ובין  בינה  ישראלים טהורים.  נכנסו  1. עזרת־ישראל. שטח בתוך ה'עזרה' שאליו 
הקרבת  בעת  ושרו  הלוויים  עמדו  שעליהן  מדרגות  ארבע  הפרידו  עזרת־כוהנים 

הקרבנות.
2. עזרת־כוהנים. שם נעשתה עבודת הקרבנות - שחיטתם, זריקת דמם על המזבח, 
פשיטת עורם, ביתורם לנתחים ושֵרפת החלקים על המזבח. גם הקרבת המנחות 

מקמח ושמן, ניסוך היין והמים על המזבח - נעשו שם.
3. המזבח החיצון. חוט אדום הקיף את המזבח ('חוט הסקרא') ותפקידו להבדיל 
בין סוגי זריקות הדם. על גג המזבח היו ארבע קרנות ושלוש מערכות־אש. במרכז 
המזבח היה ה'תפוח', עֵרמת אפר שנצבר משֵרפת העצים. בצידו הדרומי של המזבח 
(4) היה הכבש הראשי, ומשני צידיו (5) עוד שני כבשים קטנים. הכוהן היה עולה 
בכבש הקטן הימני אל ה'סובב' (6) (מעין מדרכה שסבבה את המזבח) ומזה את 
יורד בכבש הקטן  הדם על ארבע הקרנות. לאחר שהיה מסיים את עבודתו היה 

שמשמאל.
השחוטות  הבהמות  לתליית  ווים  ועליהם  עמודים  שמונה  בית־המטבחיים.   .7

ולהפשטת עורן. ליד העמודים היו שמונה שולחנות־שיש לביתור הבהמות.
8. הכיור. כיור ולו שנים־עשר ברזים שימש את הכוהנים לרחיצת ידיהם ורגליהם 

לפני תחילת עבודתם.
9. שולחנות. שני שולחנות, של כסף ושל שיש, שימשו את הכוהנים בעת עבודתם. 

שולחן הכסף - להנחת הכלים, ושולחן השיש - להנחת נתחי הקרבנות.
10. תשע לשכות היו בעזרה. בצפון (10) - לשכת־הגזית (בה ישבו שבעים ואחד 
לשכת־הגולה  הגדול),  הכוהן  (מושב  לשכת־פרהדרין  הגדולה),  הסנהדרין  חברי 
(11) - לשכת־המלח (בה אוחסן המלח  (ממנה סיפקו מים לכל העזרה). בדרום 
לעזרה), לשכת־הפרווה (שם נמלחו עורות הקרבנות), לשכת־המדיחין (בה הודחו 
קרבי הקרבנות). במזרח (12) - לשכת פינחס המלביש (מקום הממונה על בגדי 
הכוהנים), לשכת עושי חביתין (13) (שבה אפו את מנחת החביתין שהקריב הכוהן 
בית־ לשכת  ושמה  בעזרת־הכוהנים  הייתה  התשיעית  הלשכה  יום).  בכל  הגדול 

אבטינס שבה הכינו את הבשמים לקטורת.
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בית־המקדש נחלק לכמה אגפים כלליים: עזרת נשים (1) היא החצר החיצונה, ובחג־
הסוכות היו מקימים בה יציע לנשים; העזרה (2) שבה הקריבו את הקרבנות; המבנה 
המרכזי (3) של בית־המקדש שגובהו מאה אמה (כגובה של שבע־עשרה קומות!) ובו 

האולם, הקודש וקודש־הקודשים (4), שבהם הכלים המקודשים ביותר.

עזרת נשים
עזרת הנשים הייתה ריבוע שמידותיו - 135 אמה על 135 אמה. ארבע לשכות היו בארבע 

פינותיה; גודל כל לשכה - 40 אמה על 40 אמה.
ובה היו הנזירים מבשלים את  לשכת הנזירים,  (5) היא  א. הלשכה הדרומית־מזרחית 

קרבנותיהם ומגלחים את שערם בתום תקופת נזירותם.
ב. בפינה הצפונית־מזרחית (6) הייתה לשכת דיר־העצים, שבה היו כוהנים בעלי־מום 

(הפסולים להקרבת קרבנות) בודקים את העצים המיועדים למזבח מפני תולעים.
ג. בלשכה שבפינה הצפונית־מערבית (7) טבלו המצורעים, כדי להביא את קרבנם.

ד. בלשכה הדרומית־מערבית (8) אוחסנו היין והשמן לצורכי בית־המקדש, ומכאן שמה 
- לשכת בית־השמנים.

לשכה נוספת (שמיקומה אינו ברור) הייתה לשכת 'סנהדרין קטנה' שבה היו חברים 23 
דיינים.

העזרה
קדושת העזרה גדולה משל עזרת־הנשים, שכן בה הוקרבו הקרבנות. את שטח העזרה 
(187 אמה על 135 אמה) הקיפה חומה, ובה שבעה שערים. כל שער רוחבו 10 אמות 
וגובהו 20 אמה. בצד צפון - שער הניצוץ, שער הקרבן ושער בית־המוקד; במזרח - שער 

ניקנור (9); בדרום - שער הדלק, שער הבכורות ושער המים.
כאמור, בעזרה נעשתה עבודת הקרבנות: שחיטתם, זריקת דמם על המזבח, הפשטת 

עורם, ביתורם לנתחים והעלאת החלקים על־גבי המזבח החיצון.

האולם
אל פתח האולם הובילו שתים־עשרה מדרגות. בפתח עצמו לא היו דלתות אלא פרוכת 

בלבד.
הבניין היה רחב יותר בצידו הקדמי וצר יותר מאחוריו. צורתו זו יש בה דמיון למבנה גופו 

של אריה, ומשום כך נקרא 'אריאל'.
תאים,  מערכת  נבנתה  סביבם  וקודש־הקודשים.  הקודש  היו  האולם  של  בטבורו 
וקודש־הקודשים לצורכי סיוד (פעם  שבאמצעותם גם אפשר היה להגיע לגג הקודש 

בשנה) ובדיקה לצורך שיפוצים (אחת לשבע שנים).
אמה   – חדים  מתכת  שפודי  ועליו  אמות  שלוש  שגובהו  מעקה  היה  האולם  גג  מעל 
גובהם – ומטרתם למנוע עורבים ועופות אחרים מלעמוד על שפת הגג ולטנף את כותלי 

האולם. שם המעקה - 'כלה עורב'.

הקודש וקודש־הקודשים
השולחן  המנורה,  היו:  בקודש  וקודש־הקודשים.  הקודש  האולם,  שכנו  המרכזי  בבניין 
ומזבח הזהב. בקודש־הקודשים הייתה אבן השתייה ועליה עמד בבית־המקדש הראשון 

ארון הברית. למקום זה היה נכנס הכוהן הגדול אחת בשנה, ביום־הכיפורים.

(5) לשכת הנזירים

כלה עורב

חלונות

בית הניצוץ

בית המוקד

(9) שער ניקנור

נברשת הזהב

(8) לשכת בית השמנים

יציע הנשים

(1) עזרת הנשים

(2) העזרה

(7) לשכת המצורעים

(6) לשכת דיר העצים

חמש־עשרה 
מדרגות עגולות

שתים־עשרה 
מדרגות

סנהדרין 
קטנה

המבנה המרכזי של בית־המקדש ובו 
האולם (3) הקודש וקודש- הקודשים (4)

בית־המקדש
מראה כללי

שיבנה בית המקדש
במהרה בימינו

1. קודש. החלק האמצעי, אחרי ההיכל, הוא ה'קודש', ובו המנורה, השולחן ומזבח־הזהב.
2. קודש־הקודשים. החלק הפנימי והמקודש ביותר. אליו היה הכוהן הגדול נכנס פעם בשנה, ביום־הכיפורים.

3. פרוכת. בבית־המקדש הראשון היה כותל מפסיק בין הקודש לקודש־הקודשים. בבית־המקדש השני היו במקומו 
לכל רוחב המקדש שתי פרוכות, שהמרחק ביניהן אמה אחת (כחצי מטר). (בתמונה הפרוכות מוסטות לצדדים).
4. שולחן־הפנים. עמד בצפון ה'קודש', עשוי עצי־שיטים, מצופה זהב. עליו הניחו את שתים־עשרה חלות לחם־

הפנים ואת הלבונה, ושני בדים מצידיו.
5. מזבח הזהב. ניצב במרכז ה'קודש', משוך כלפי מזרח. עליו הקטירו את קטורת הסמים ובפינותיו שני בדים.

6. מנורה. עשויה זהב ובעלת שבעה קנים, ניצבה בדרום ה'קודש'. ששת קניה מלוכסנים.
7. ארון הברית. עשוי עצי־שיטים ומצופה זהב, בתוך קודש־הקודשים, עומד על אבן השתייה. משני צידיו הבדים 

ומעליו שני הכרובים. בבית־המקדש השני לא היה ארון אלא אבן־השתייה בלבד. 1

2

6

5

3

7

4

הקודש וקודש־הקודשים

"אמר לו הקב"ה ליחזקאל: ...גדול קרייתה 
בתורה – כבניינה. לך אמור להם, ויתעסקו 
לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה 
שיתעסקו לקרות בה – אני מעלה עליהם 

כאילו הם עוסקים בבניין הבית".
(מדרש תנחומא פרשת צו, יד)

בימי בין המצרים יש ללמוד את חלקי התורה 
העוסקים בגאולה ובבניין בית המקדש,  שעל ידי זה 
"אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית". 

בראש ובראשונה יש ללמוד את פרשיות תרומה,  
תצווה ותשא,  הפרקים בספר יחזקאל (מ-מד) 

המדברים על בית המקדש השלישי,  משניות מסכת 
תמיד והלכות בית הבחירה לרמב"ם.

(הרבי מלובביץ')
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ולם השמחות הירושלמי שמארח מדי א
השבוע  הפך  ושמחות,  חתונות  ערב 
בענייני  הרצאות  לאולם  אחד  לערב 
חינוך ילדים. את מקומה של התזמורת 
שדנו  הרבנים  שולחן  הפעם  החליף 
בנושא "כלים לחינוך פנימי", על היבטיו השונים. 

לא פחות מהסיפורים והעצות שכל אחד מהם נתן 
לראות  היה  מעניין   - הרוחנית  למשנתו  בהתאם 
את הדינמיקה והקשב שבין הרבנים - הרב יהושע 
יצחק  הרב  אחיו  גן,  רמת  ישיבת  ראש  שפירא 
שמואל  הרב  חי,  יוסף  עוד  ישיבת  ראש  שפירא 
שטרן ראש מוסדות 'נחלי נצח' בברסלב, והרב גדי 

בן זמרה ראש אולפנת מעלה לבונה. 

הצצה קלה בשורות המסודרות העלתה כי הרכב 
הרבנים על הבמה התכתב היטב עם מאות הגברים 
והנשים שישבו באולם הירושלמי – החל מדתיים 
וחסידי  ברסלב  חסידי  לצד  קלאסיים  לאומיים 
של  לצדם  צבעוניים  תשובה  בעלי  ועד  חב"ד, 

חרדים ליטאים וספרדים. 

"תורת  מוסדות  אחראים  הזה  הצבעוני  לתמהיל 
וקרית  שאול  גבעת  בשכונות  הפועלים  חיים" 
מאות  תחתם  לאגד  שמצליחים  בירושלים,  משה 
תלמידים המגיעים ממגוון של קהילות וזרמים – 
ולבנות  החל מגני הילדים דרך בתי הספר לבנים 

ועד לישיבה קטנה. 

משלבת  היסודי  הספר  בבית  הלימודים  תכנית 

טהרת  על  "חולין  של  ייחודי  לימודים  חומר 
כמתמטיקה,  החול  מקצועות  כאשר  הקודש", 
התורה,  תכני  מתוך  נלמדים  ועוד,  טבע  מדעים, 
ישנה  גינזבורג לפיה  יצחק  גישתו של הרב  לאור 
התייחסות תורנית מובהקת על כל תחומי החיים, 

גם בתחומים המוגדרים כ"חול" לכאורה. 

הכנות לתפילה – השכמה, ניגון, 
העמקה והדרגה

"איך מחנכים לתפילה, עד כמה והאם שייך בכלל 
המנחה,  שאל  להתפלל?",  הילדים  את  להכריח 
הרב יוסי פלאי. "אני חושב שאתחיל במה שאבא 
יהושע  הרב  בחיוך  פתח  אומר",  איציק  הרב  של 
להתפלל,  שלו  הילד  את  שמחנך  "מי  שפירא. 
כשהילד שלו יגדל הוא ידע לחנך את הילד שלו 
הילד  בתפילה,  עסוק  האדם  אם  אבל  להתפלל, 
שלו יגדל וידע גם להתפלל. אם המסגרות נפרצות 
בדרך  אך  לעשות,  מה  לשקול  צריך  נאבד  והכל 
- כשהאבא מתפלל  זה נעשה בדרך ממילא  כלל, 
גם  איתו.  לבוא  רוצים  הילדים  בתפילה,  ועסוק 
מתוכם.  יבוא  שזה  עדיף  זמן,  יותר  לוקח  זה  אם 
כשזה נעשה במלחמה רואים שהילדים ממלמלים 
ועד  מהוורידים,  להם  ירד  שהאבא  כדי  מלמול 
שהם יתחילו להתפלל באמת ייקח להם הרבה זמן 

להיגמל מהטעויות של האבא". 

התפילה  ניגוני  על  מצביע  שפירא  יצחק  הרב 

"בשולחן  והתבוננות.  להעמקה  מוקדם  כמפתח 
סגולה  שיחידי  כזמן  התפילה  מופיעה  ערוך 
מגיעים בו לגילוי הפנימיות והתפשטות הגשמיות. 
בשלבים הראשונים שאדם רוצה לצאת מהמקום 
הכלים  אחד  כלים.  צריך  הוא   - נמצא  הוא  בו 
הנפש  שבאמצעותו  הניגון,  זה  ביותר  החשובים 
עם  מתחככת  היא  בו  השכיח  מהמצב  יוצאת 
המציאות בעולם - ועולה למקום אחר, של ביטוי 
ידי  על  היא  לתפילה  לחנך  היכולת  פנימי.  יותר 
ההרגלה של הילדים והאדם עצמו לנגן, ואז הנפש 
שמאפשר  באופן  ופנימי,  נעלה  למקום  נמשכת 
למילים,  לגמרי  מחובר  לא  הוא  אם  גם  לילד, 
להיות מחובר למנגינה ולאווירה שיש בפנימיות".

"למשפחת שפירא יש גנים טובים, זה לא חכמה", 
מחייך הרב בן זמרה. "יש בית ויש מוסד, ולא הכל 
מקשה אחת. בבית אני טיפוס כפייתי, במובן הזה 
יש דרישה  וצריך לעמוד בהם.  זמני תפילה  שיש 
לקום ואני גם מעיר את הילדים לתפילה, אבל ככל 
יורדת  הפיקוח  רמת  ההתבגרות  לגיל  שמגיעים 
ובאיזשהו  דורי  ומאוד  אישי  מאוד  זה  בהתאמה. 
כשמגיעים  גדול.  ונעשה  הולך  המרחב  שלב, 
לשלב הזה אפשר לתת לילד למצוא מקום משלו, 
לא לשבת ליד אבא בבית הכנסת, ככה שאבא לא 

יציק".

"אצלנו באולפנה לא מפסיקים לדבר ולדון על זה, 
הרב  מוסיף  מחדש",  נבחנים  הזמן  כל  והדברים 
בן זמרה. "יש שעה בלו"ז לתפילה, אבל היא לא 

 הכל שאלה
של חינוך

 האם להעיר את הבן המתבגר לתפילה, 
מה מקומם של גבולות בדור ההתחברות, ואיך להתמודד 

עם נפילות • פאנל רבנים סרוג, חב"די וחסידי הציע 
תשובות שונות וגם ידע להותיר כמה סימני שאלה

צילומים: יהודה פרל

אביאל הלוי



נערכת במסגרת כיתתית. הבנות מגיעות עם המון 
הרגלי תפילה מהבית ובית הספר היסודי, ואצלנו 
הן עוברות תהליך התפוררות של אותם דפוסים. 
צריכה  והיא  שלה  האחריות  את  יש  אחת  לכל 
נסיגה  נרשמת  ולכן  בזמן,  לשיעור  להגיע  גם 
מראה  שלנו  והניסיון  התחושה  אבל  מסוימת, 
שהמחיר שווה בבחינת ירידה לצורך עלייה. כל 
היא  שלה.  התמודדות  זו  לתפילה  שניגשת  בת 
טיפוס  הוא  האדם  וכמה,  להתפלל  מה  בוחרת 

מתפלל וזה מגיע מעצמן".

שטרן.  הרב  אומר  פרקטי",  להיות  רוצה  "אני 
לפי מה  וילדה מתקדמים בשלבי התפילה  "ילד 
ברכות  קריאת שמע,  בתחילה  אותם.  שמלמדים 
בכיתות הקטנות וכן הלאה. בהתחלה ילד מסתכל 
זה  זרה,  בשפה  דף  על  כמו  התפילה  מילות  על 

מאוד קשה להכנס לזה באופן לא הדרגתי". 

הבן  את  הכרחתי  ניסיון  וחסר  צעיר  "כשהייתי 
יום  עבד.  לא  פשוט  וזה  להתפלל,  שלי  הבכור 
אחד המלמד שלו פתח לי את העיניים ואמר לי 
לא להכריח להתפלל, אלא להרגיל, וראיתי שזה 
מצליח. צריך לתת לילד להתקדם לאט לאט לפי 
אומרים,  מה  מחובר:  שהוא  כמה  שלו,  הקצב 
כמה זמן להביא אותו לתפילה, מתי להגיע לבית 
הכנסת וגם מתי לצאת לשחק. העיקר זה להיות 
בנחת. במניין של החזון איש היה ילד שהשתולל 
ולא הפסיק לפטפט, ואבא שלו שהיה מאוד נבוך 
פשוט צעק עליו ללא שליטה. בסוף התפילה אמר 
לו החזון איש: 'הבן שלך למד ממך שני דברים: 
שאסור לדבר בתפילה, ושמותר לאבד את הרסן – 

ויצא שכרך בהפסדך'". 

היה  והשני  ב'לימודה'  היה  הראשון  "הדבר 
ב'שימושה'", משלים בחיוך הרב יהושע. "וגדול 

שימושה יותר מלימודה". 

גבולות ומעבר לגבולות 
והיחס  הגבולות  הצבת  לשאלת  המשיך  הדיון 
פחות  "האם  אמון.  מתן  מול  בחינוך  כפייה  בין 
מסוגים  ועונשים  גבולות  כפייה,  כיום  שייכים 

שונים", שאל המנחה. 

התלמידים'  'חובת  ספר  פי  על  ענה  שטרן  הרב 
"הגמרא  אמון.  במתן  תלוי  ההצלחה  עיקר  כי 
אומרת כי 'בעקבות משיחא חוצפא יסגא'. מסביר 
מתפקחים  כיום  שהילדים  מפיאסצנא  האדמו"ר 
ומתבגרים יותר מהר מהדורות הקודמים וממילא 
הוא  ילד  היום  ההורים.  כלפי  חוצפנים  נעשים 
מבין ובעל דעה הרבה יותר מהדורות הקודמים, 
ולכן כבר בגיל צעיר קשה להגיד להם מה לעשות, 
וממילא צריך הרבה אהבה ואווירה טובה. צריך 
נחמן  שר'  כמו   - יצליח  והוא  אמון  בילד  לתת 
אומר לדון לכף זכות ולמצוא בו נקודת טוב ועל 

ידי זה מעלים אותו באמת לכף זכות".

"דווקא בגלל שכולם היום יודעים שצריך זהירות 
אותם",  לבטל  לא  גם  להיזהר  צריך  מגבולות, 
מציג הרב יהושע שפירא עמדה שונה. "שמעתי 
בשם הרב ליפקוביץ שקיבל מהחזון איש שאמר 
שמאל  ולא  מקרבת  ימין  רק  יש  שלנו  'בדור  כי 
הוא  הדברים,  את  טאו  לרב  כשסיפרתי  דוחה'. 
מקרבת,  ימין  נקרא  הקודם  שבדור  שמה  אמר 
אצלנו אולי נקרא שמאל דוחה. הפער בין הדורות 

פשוט לגמרי". 

בתופעה  ויותר  יותר  נתקלים  שאנחנו  לי  "נראה 
קבצנים  משבעה  במעשה  מספר  נחמן  שר'  כמו 
המלחמה",  תכסיסי  נאבדו  חכמה  שמרוב   -
לאבדן  גורמים  "ההורים  יהושע.  הרב  מוסיף 
דרך בכך שהם מצויים בחרדה בגלל שהם מסרו 
לא  שעדיף  בטוחים  והם  לילדים,  השרביט  את 
להתערב כדי לא להיות מפריע ופולש. לא צריך 

מובן  שזה  בתנאי  אבל  גבולות  על  הרבה  לדבר 
לא  מצוות  יותר  יש  הנצחית  בתורתנו  מאליו. 
תעשה מעשה, וצריך להבין שלא תעשה זה חלק 
יסודי מהחינוך. הורים שמאוימים מהצבת גבולות 
ממש מפקירים את הפיתוח של הילד שלהם. נכון 
שהיום לא קל למצוא את הדרך להציב גבולות, 
ונעימות  בשקט  להיות  צריך  שזה  הוא  היסוד 

וללא כעס". 

'לא'  לומר  להיבהל  לא  להורים  קורא  "אני 
גם  ובגשמיות,  ברוחניות  מהותיים  בנושאים 
כשזה מעורר התנגדות ואפילו חוצפות", מוסיף 
הרב בן זמרה. "צריך לדעת שהנוער בתוכם בינם 
הגבולות.  הצבת  על  תודה  אומרים  עצמם  לבין 
יש לעשות הבחנה בין הצבת גבולות לבין כפייה 
ההתבגרות.  בגיל  מקום  אין  שלהם   - ועונשים 
מבטלת  שלא  כזו  להיות  יכולה  גבול  הצבת 
– אלא קובעת שהוא לא  את המעשה של הנער 
כשבנות  לדוגמה:  במרחב.  זה  את  לעשות  יכול 
מאוד  ומוזיקה  טראנסים  שומעות  באולפנה 
בפסוק  מדובר  כי  זה  את  ומצדיקות  עדינה  לא 
מתהילים, הן נשלחות להקשיב באוזן ולהשאיר 
ולהרגיש  לחוש  כזה שמאפשר  נקי,  את המרחב 

משהו עדין ופנימי יותר". 

יצחק  הרב  מהלידה", מחדד  מתחילים  "גבולות 

יכולה  היא  הילד  את  מניקה  "כשאמא  שפירא. 
וכשמניקים  גבולות,  ובלי  גבולות  עם  להיות 
ילד בלי גבולות כל אמא יודעת מה קורה, ולכן 

להתחיל בגיל 3 זה שלוש שנים מאוחר מדי".

לנושא  ביחס  שוני  יש  היום  שלנו  "במציאות 
בגלל  רק  איננו  מהשינוי  הרבה  אבל  הגבולות, 
גם  נעוץ  אלא  קודמיי,  שדיברו  כפי  הילדים 
בהורים ובמחנכים שמרגישים שאין להם הצדקה 
שהם  מרגישים  לא  "הם  מדגיש.  הוא  פנימית", 
מספיק ישרים עם עצמם ובעלי זכות תביעה כדי 
לגבול  מההצדקה  הרבה  כיום  גבולות.  להציב 
ומתחושת  שלי  מהתוקף  רק  לא  נובעת  חינוכי 
גם  אלא  לשני,  גבול  לתת  הסמכותית  ההצדקה 
מהשפלות שיש בתוכי - לפעמים אני צריך לתת 
אני  איך  מלמטה.  בא  שאני  מכך  דווקא  הצדקה 
גם אני מול עצמי צריך  כי  משדר שגבול עוזר? 
קשה  לי  יהיה  אותם  לי  יהיה  לא  ואם  גבולות, 
וגבול  חלש  שאני  ואומר  בא  אני  להתמודד. 
מאוד עוזר לי. באופן כזה ניתן לראות את הגבול 

כחסד". 

ריקוד הטנגו של הבית והמוסד
השאלה הבאה מנסה לברר את היחס הנכון בין 
כאשר  מתמודדים  וכיצד  החינוכי,  למוסד  הבית 
בבית יש אופי מסוים והמוסד משדר בתדר קצת 

אחר. 

הרב יצחק שפירא מעלה הבחנה מעניינת מהלכות 
מצא  אדם  שאם  במשנה  "כתוב  אבידה.  מציאת 
כלל אבדת  – בדרך  ואבדת אביו  רבו  את אבדת 
הבא,  העולם  לחיי  הביאו  הוא  כי  קודמת,  רבו 
שקול  אינו  אפילו  חכמה,  לימדו  אביו  אם  אבל 
כרבו – אבדת אביו קודמת. הסיבה הפנימית לכך 
היא שמה שהאדם מקבל מאביו, נקלט אצל הבן 
באופן יותר חזק ומושרש, בגלל עומק הקשר. לפי 
זה", אומר הרב איציק, "המשקל הוא שאם האבא 
יותר  לסמוך  צריך  אז  הבן חכמה  את  מלמד  לא 
על המוסד. ההורים צריכים לזכור שהמוסד איננו 
רק מחנך, אלא גם הופך את הילד לכלי – שיקבל 
גם  האבא  מאידך,  מהבית.  החינוך  את  ויקלוט 
מלמד חכמה – הוא נותן לילד משהו והמוסדות 
צריכים לדעת שמה שהילד מקבל מההורים נטבע 
לזה משקל  לתת  וצריך  בתוכו,  חזק  יותר  הרבה 

גדול מאוד". 

הרב גדי מתייחס לסוגיה מניסיונו כראש אולפנה 
של מאות בנות. "במצב של היום, בחירת ישיבה 
בשידוך  וכמו  שידוך,  של  סוג  היא  אולפנה  או 
היום  יש  הדומים.  עם  משדכים  כלל  בדרך   –
במקום  לומד  אחד  כל  וכמעט  אפשרויות  הרבה 
שליבו חפץ, לכן הפערים בין הבית למוסד אינם 
גדולים. אנחנו משתדלים מאוד לא ליצור פערים 
ומחנכים  מהבית,  שהגיע  מה  עם  ומחלוקות 
דיסוננס  ליצור  בלי  והאם  האב  תורת  את  לקבל 
ומחלוקות. יש מקרים חריגים שהיה פער גדול בין 
הבית למוסד, ולבסוף הבית הכריע. כשיש הורה 
משמעית,  וחד  חדה  מאוד  חינוכית  אג'נדה  עם 
אני מציב תנאי: אם אתם רוצים שנחנך את הבת 
שלכם – זה יהיה בתנאים ובצורת העבודה שלנו 
ולא בתנאים שלכם. אפשר לדון כמובן, אבל אי 

אפשר לכפות עלינו". 

את  להחליף  יכול  לא  מדגיש שהמוסד  גדי  הרב 
שההשפעה  לזכור  "צריך  ההורים.  של  מקומם 
הדרמטית ביותר היא של הבית. לפעמים הורים 
חושבים שילד זה 'שגר ושכח' ושהמוסד ישבור 
את הראש. צריך כל הזמן לאחוז בילד, גם כשהוא 
במוסד שבו יש הרבה נערים או נערות שחומקים 
קשובים  ההורים  אם  לרדאר.  ומתחת  מעל 
ומלווים כל הזמן יש בזה ברכה עצומה, ואפשר 

לפתור בעיות לפני שהן מתפתחות". 

"אי אפשר לברוח מהמגוון ומהכיוונים השונים", 

הרב יהושע שפירא: הדור שלנו רוצה 
להט ואהבת ה'. כיוון שהאהבה והשנאה 
זו השפה שלו, כשמביאים לו הצעות של 
אהבות גשמיות הוא הולך לשם, אלא אם 
מביאים לו להט של "אוהבי ה' שנאו רע".

הרב שמואל שטרן: היום ילד הוא 
מבין ובעל דעה הרבה יותר מהדורות 
הקודמים, ולכן כבר בגיל צעיר קשה 

להגיד להם מה לעשות, וממילא צריך 
הרבה אהבה ואווירה טובה. צריך לתת 

בילד אמון והוא יצליח



"כשיצאו  יהושע.  הרב  מנגד  אומר 
לגלות כל אחד היה צריך את הסגנון 
שלנו  שבדור  אומר  קוק  הרב  שלו. 
שונים  גוונים  לטעום  צריך  אחד  כל 
ולהתחבר לאורות שונים של התורה. 
לפרגן  צריכים  והמוסד  ההורים  לכן 
צבי  לרב  באים  כשהיו  לשני.  אחד 
חינוך,  בענייני  להתייעץ  יהודה 
אומרים  מה  תמיד  שואל  היה  הוא 
שייכות  מתוך  עונה  והיה  ההורים, 
זה  התאמה  יש  אם  ההורים.  לדברי 
התאמה,  אין  אם  אבל  ופשוט.  קל 
חילוקי  של  בזמן  גם  ההדדי  הפרגון 
וגם  להצלחה,  תנאי  הוא  דיעות 
תורם לחינוך הילד לתפיסה מורכבת 
יותר  להיות  יכולה  שהדרך  ולהבנה 
רחבה ממה שהוא מכיר. אם יש קרע 
הוא  הנקרע   – למורים  ההורים  בין 

הבן". 

היחס לנפילות: אהבה־
שנאה, ציפייה והכלה

לקראת סיום הרב שטרן נוטל את רשות הדיבור ואומר ספק בחיוך ספק ברצינות, כי הדיון עסק 
עד עתה רק ב"פציינטים הבריאים". "הדור מלא מחלות רוחניות, ולא נגענו כלל בשאלה מה 

עושים עם החולים". 

הרב יהושע מציג גישה אופטימית: "אני חושב שהנוער מבין היטב שהוא נמצא בסערה של 
טומאה שמתפרצת והוא מאוד מתאים לגישה של 'אוהבי ה' שנאו רע'. כשמלמדים את הנוער 
להיות עז וחריף ולשנוא את הטומאה הוא מתלהב מזה. בכל אדם יש מצבור שנאה. אוהבי ה' 

שונאים את הרע. השאר שונאים לפעמים את הטוב". 

שהתפילה  ראיתי  מקומות  "בהרבה 
אצל בנות היא מדד יותר חד מאשר 
שפירא.  הרב  מספר  בנים",  אצל 
"יש בנות שלבושות רחוק מדרישות 
מתחילת  נמצאות  והן  ההלכה 
כשהן  אבל  הסוף.  עד  התפילה 
התפילה  אחרי  הולכות  הן  גומרות 
אחריהם  שבאו  הבחורים  כל  עם 
עצמי  את  שאלתי  לפניהם.  והלכו 
איך השילוב הזה בכלל יכול להיות? 
רוצה  שלנו  שהדור  היא  התשובה 
קרוב  להיות  רוצה  ה',  ואהבת  להט 
שהאהבה  כיוון  אבל  יתברך.  לה' 
כשמביאים  שלו,  השפה  זו  והשנאה 
הוא  גשמיות  אהבות  של  הצעות  לו 
הולך לשם, אלא אם מביאים לו להט 

של אוהבי ה' שנאו רע".

הדברים  עיקרי  עם  מסכים  גדי  הרב 
אך מבקש להשלים היבט נוסף. "צריך 
אמנם להציב רף גבוה ופונדמטליסטי 
עזות  של  'מקיף'   – וברור  חד  מאוד 
המון  לתת  שני  מצד  אבל  דקדושה, 
הכלה וסבלנות לתהליך המורכב שבת 
הכי  באופן  אומרים  לעבור.  יכולה 
ברור מה הקב"ה רוצה, אבל התהליך 
שהבת עוברת מלווה בהרבה סבלנות - שילוב של עזות דקדושה במקיף ובפנים המון ארך 
אפיים. בסוף זה מחלחל ל'פנימי' ורואים ישועות בגלל אורך הרוח. אצלנו הדברים עובדים 
עם הרבה תפילות וסייעתא דשמיא. אמנם אין מאה אחוז, אבל זה חוזר באין סוף משובים 
לשמיניסטיות שסיפרו כי בזמן של ט'־י"ב, השנים הכי מורכבות וסוערות, מצליחים בהחלט 
גם לקטוף פירות. אחת הבנות אמרה לי משפט מאוד חזק: לא קיבלנו פה את כל התשובות, 
אבל למדנו איך לשאול שאלות. חוץ מהחינוך יש מקום אדיר לדיבוק חברים וחברות", הוא 
מוסיף. "מי שיש סביבו חבורה טובה וקשובה, הקשר האמיץ ביניהם בעליות ובנפילות מכריע 

את הכף ויכול להוציא חבר או חברה טובה מאשפתות ממש". 

הצליח  הוא  איך  שלי  אבא  את  "שאלו  ועוד.  עוד  נמשכת  השיחה  המאוחרת,  השעה  חרף 
בחינוך הילדים", מסיים הרב יהושע בחיוך רחב. "הוא השיב שאלו היו 90% סייעתא דשמיא 
ו־10% תפילות. צריך השתדלות, צריך הרבה תפילות – אבל לא לשכוח שזה עסק משותף עם 

הקב"ה". 

 לתגובות, רעיונות והצעות לכתבות:
 Qarov.meod@gmail.com

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

האופניים וחיות הקודש
לירז היה בן עשרים ושלוש כשיצא לטייל 
אופניים.  על  וחצי  כשנה  במשך  במזרח 
הוא עבר את כל סין, המשיך לקמבודיה 
וויאטנם והגיע עד לתאילנד, כשבתכניתו 
להמשיך עם האופניים עד טורקיה ומשם 
לעבור באוניה לארץ. בכל הטיול היה לו 

כלל אחד: לבית חב"ד אני לא נכנס.

לאינטרנט  נזקק  לירז  בבנגקוק  שהותו  במהלך 
והחליט להיכנס לבית חב"ד, רק כדי להשתמש 
ניגש אליו אחד  באינטרנט החינמי. עם כניסתו, 
לסדנת  לבוא  לו  והציע  השליחים  הבחורים 
מודעות עצמית שבית חב"ד מוציא בכל חודש. 
חשש  קצת  הוא  זה,  על  שיחשוב  אמר  לירז 
להיכנס לתוכנית דתית של כמה ימים, אך בסופו 
של דבר נרשם והגיע. במהלך הסדנא לירז האזין 
שהדברים  נראה  והיה  הרצאה  לכל  רב  בקשב 
מעוררים בו מחשבות. ביום האחרון של הסדנא 
בנימוס  סרב  הוא  אך  תפילין  להניח  לו  הצעתי 
סיפר שהוא  לירז  הסיכום  בשיחות  לחצתי.  ולא 
מאד שמח שבא לסדנא והוא למד המון, אבל לא 

שיתף מעבר לכך.

לבית  שוב  הגיע  לירז  הסדנא  אחרי  כשבועיים 
עכשיו  יוצא  שהוא  וסיפר  תודה  להגיד  חב"ד 
על  כמובן  תאילנד,  בצפון  לצ'אנגמיי  למסע 
לביקור  לצ'אנגמיי  למחרת  טסתי  אני  אופניים. 
של כמה שעות בבית חב"ד שם, ומה רבה היתה 
הפתעתי כשנכנסתי ולירז יוצא לקראתי. עוד לפני 
שהספקתי לשאול אותו איך הגיע מהר כל כך עם 
אופניים, לירז פנה אלי ואמר: "אתה יכול לעזור 
ומיד  שאלות  שאלתי  לא  תפילין?".  להניח  לי 
קורא  שהוא  ראיתי  תפילין,  בהנחת  לו  סייעתי 
"שמע ישראל" בהתרגשות גדולה. כשהוריד את 
התפילין הוא אמר לי: "אתה בטח מתפלא לראות 
ביקשתי  למה  מבין  לא  הסתם  ומן  כאן,  אותי 
אני  הסדנא  מאז  לך.  אסביר  אז  תפילין,  להניח 
היהודית,  בדרך  אמת  שיש  הזמן  כל  מרגיש 
אני  זה,  על  הולך  עכשיו  אני  שאם  הבנתי  אבל 
מפסיק את הטיול ומתיישב ללמוד. היה לי קשה 
לקבל את ההחלטה. אתמול, כשבאתי לצאת עם 
לנסוע  עדיף  שאולי  לעצמי  חשבתי  האופניים, 
ולחשוב  עצמי  עם  לשבת  אוכל  כך  באוטובוס, 
באוטובוס  הלילה  כל  ישבתי  דרכי.  המשך  על 
והגעתי למסקנה שאם באמת זו הדרך, ואם אני 
לוותר לעצמי  יכול  אני לא  רוצה להיות אמיתי, 
ולהמתין עוד חצי שנה לסיום הטיול. והנה אתה 
רואה, החלטתי. בימים הקרובים אחזור לבנגקוק 
אחרי  לבנגקוק  חזר  לירז  איתך".  ללמוד  ואבוא 
ואמר:  כסף  של  סכום  לי  נתן  הוא  ימים,  כמה 
בכסף  בבקשה  לי  תקנה  האופניים.  את  "מכרתי 

זוג תפילין...".

ואז  והתקדם  בתאילנד  תקופה  עוד  נשאר  לירז 
נסע לארץ ללמוד בישיבה. כיום לירז מנהל בית 

חב"ד מוצלח לסטודנטים בירושלים.

הרב גדי בן זמרה: אומרים באופן הכי 
ברור מה הקב"ה רוצה, אבל התהליך 

שהבת עוברת מלווה בהרבה סבלנות - 
שילוב של עזות דקדושה במקיף ובפנים 

המון ארך אפיים. בסוף זה מחלחל 
ל'פנימי' ורואים ישועות בגלל אורך 

הרוח.

הרב יצחק שפירא: גם אני מול עצמי 
צריך גבולות, ואם לא יהיה לי אותם 

יהיה לי קשה להתמודד. אני בא ואומר 
שאני חלש וגבול מאוד עוזר לי. באופן 

כזה ניתן לראות את הגבול כחסד.



 הצרכים -
 waze של החיים

אצלי.  להתאמן  בא  במגזרנו,  השיווק  בתחום  מוביל  איש  יעקב, 
כשישבנו, סיפר על המשפחתיות היפה שבנה ועל ביצועיו המרשימים 
בתחום הקריירה. כשהבעתי תמיהה מדוע בא אלי לאימון, השיב: 
"לכאורה הגעתי לפסגה ולמרות זאת איני שמח ואינני מצליח להבין 
זאת: מדוע האושר ממני והלאה?" חשתי הזדהות עמוקה עם יעקב. 

זה קורה לרבים מאתנו. יש המכנים זאת: "משבר אמצע החיים".

חסר  שהיה  למשהו  קשורה  היא  לרוב  אך  סיבות  כמה  זו  לתופעה 
מוטיבציה,  המון  עם  חייהם  למסע  יוצאים  אנשים  הדרך.  בתחילת 
וכיבוש  מטרות  הצבת  וכישרונות,  יכולות  שם:  יש  שהכול  ונדמה 
יעדים, ואפילו חברים ומשפחה – אך שוכחים דבר אחד: את עצמם. 
הם לא ביררו היטב לפני היציאה מה תכלית המסע. הם יצאו והזיזו 
להם  היבשת המתאימה  את  לא  אך   – יבשות חדשות  וחשפו  הרים 

ולצרכי חייהם.

אז איך יודעים לאתר מה בדיוק מתאים לנו? מאתרים צרכים.

אותם  הם  חיינו. הצרכים  הפנימי של מסע  הנפש הם המצפן  צרכי 
מאוויי יסוד שהם חלק בלתי נפרד מאישיותנו והם המניעים אותנו 
ומהווים הדלק והמוטיבציה הפנימית לכל מה שאנו עושים ומנסים 
אדם מארג  לכל  אולם  האנושות,  לכל  דומים  צרכים  יש  לממש. 
למשמעות,  זה צורך  אותם  שמוביל  שמה  אנשים  יש  צרכים משלו. 
ולטיפוסים  החברותיות,  המשפחתיות או  בעיקר  חשובה  לאחרים 
הדומיננטי  הצורך  כנראה  השליטה היא   - בסביבתנו  מובילים 
באישיותם. כשנתבונן בדבר ניווכח, שלשוני הזה יש תפקיד מכריע 
בתיקון העולם; התביעה למילוי צורך ספציפי מניעה כל אחד לייצר 
מתוכו דברים שונים ממה שייצר זולתו וכך למעשה הולכת ומתהווה 

תרומתו הייחודית לעולם.

יסוד  צרכי  שלושה־ארבעה  לאתר  ניתן  מכוונות  שאלות  ידי  על 
אפשר  חייו.  להרפתקאות  הנסתרים  המניעים  שהם  המתאמן,  של 
בהם  שיש  דברים  רק  בעתיד  לשלב  וכך  כמצפן,  בהם  להשתמש 

רכיבים המספקים את צרכיו הייחודיים.

כשעבדתי עם יעקב התברר שיש לו צורך בחיים בדינמיות ו"אקשן" 
אך למרבה ההפתעה יש לו גם צורך בחברּות מכילה, שקטה ואוהבת. 
את  חסרה  אך  ותסיסה  דינמיות  לו  מספקת  שלו  העבודה  סביבת 
השלווה והשלום. בסופו של תהליך בחר יעקב להמשיך באותו מקום 
הוא למד לעבוד  תגובותיו לסביבה.  עבודה אך חולל שינוי באופן 
ברוגע, להתמקד בעבודתו ולא להיות מושפע מהעקיצות המתלוות 

לאווירת התחרותיות במשרד.

עבודת איתור הצרכים לפני שמתקדמים בשינוי ותיקון, עולה בקנה 
אחד עם אחד מעקרונות החסידות בעבודת השם. כל ניסיון לפתור 
בעיות רק במישור הגלוי, הגשמי, איננו נכון ואינו בר קיימא בטווח 
הרחוק. רק אם מעמיקים ומאתרים את השורש הפנימי יותר, הרוחני, 
של המעשים ונותנים לו מקום – אזי גם הדברים החיצוניים מסתדרים 

ומקבלים משמעות נכונה.

אז מה עושים תכל'ס?
תוך  נוחות  אי  או  מצוקה  שנרגיש  פעם  כל  העניין":  "עצם  תרגיל 
"עצם  מהו  ונשאל:  החיצונית,  ההתעסקות  את  נעצור  עשייה,  כדי 
העניין"? איזה צורך אמתי שלנו נפגע כעת כי לא שמנו אליו לב ולא 
סופק די הצורך. האם הצורך בהגנה מספקת? האם הצורך בהערכה? 
האם משהו אחר? ברגע שאיתרנו את הצורך אנו על המפה. קבלנו 
כיוון מה עלינו להוסיף במישור העשייה כדי שגם הצורך יקבל מענה.

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 11: בחייך!

ransarid10@gmail.com

מכון משיבת נפש מכשירה
מכוונות בתורת הנפש 

היהודית ומנגישה את דרך 
עבודת הנפש שמתווה התורה 
אל הצד המעשי ביותר בחיים, 

מתוך רצון לזכות את כל עם 
ישראל באשר הם.

הרב דניאל סטבסקי
נשיא המכון

ר‘ הראל חצרוני
מייסד, מרצה ומנהל המכון

מרצים:
גב‘ שירה סלע | גב‘ פרחיה אפטר 

הרבנית סגולה מלט | דיצה אור
גב‘ אורה חצרוני  | שירלי לויטה 

זיו יחזקאלי | שבות אפשטיין

תורת ה’ תמימה

זו לא סיסמא!

משיבת
נפש

בעמיאח“ה

הכשרה למכוונות בתורת הנפשנפשמשיבת

הדרך להגיע לנפש מיושבת 
היא על-ידי תורתו של הקב“ה 

בשלמותּה בתמימותּה ללא כל השפעות זרות 

www.meshivatnefesh.com
 machonmeshivatnefesh@gmail.com

בפייסבוק: משיבת נפש - הכשרה למכוונות רוחניות

החלה ההרשמה לשנה”ל תשע”ז
לפרטים

מלי סגל 050-7389759
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הלימודים הינם תלת-שנתיים 
ומתקיימים בירושלים

בימי שני בערב או בימי רביעי בבוקר

“אין מילים להודות על הבהירות שקיבלתי 
ועל הכלים המעשיים.

אשרינו שזכינו במשיבת נפש... 
שבאמת משיבה את הנפש למקום הבריא והאמיתי שלה.“

- רחלי גוטליב מחזור ד’

במהלך שלוש שנים 
מתעמקים בפתרונות לבעיות 

הנפש מהשורש, 
כגון: דכאונות, חרדות, סמים, 

התמכרויות למיניהן ועוד... 
כמו כן, חיזוק הנשמה וגילוי 

כוחותיה בפועל בחיי המעשה.

בהכוונת



הרב שבתי סלבטיצקי
שליח חב"ד באנטוורפן

 לבד
 בבית

הקברות
עד ליום החתונה, לא שמע הבחור איך הוא הגיע לעולם ומדוע אמא 

שלו נפטרה <<< השופר סרב להיענות לרבי ולא השמיע קול, עד 
שמבטו החודר פגש בעיניו של החסיד <<< בית המקדש ומסירות הנפש 

נמצאים לנו בלב. שום דבר לא הלך לאיבוד
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ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  "כל  בגמרא,  כתוב 
שומעים  אנו  הרגע  בזה  אם  אתכם:  שואל  ואני  בשמחתה". 
תקיעת שופר. טווווווו! משיח בא! נרוץ לבית המקדש, איזו 
שמחה. האם בן אדם שלא התאבל על ירושלים, שלא שמע 
על בית המקדש מימיו, לא יראה את המקדש? וודאי שיראה! אז 

למה התכוונה הגמרא? מה זה בכלל בית המקדש? 

יש אנשים שמסתכלים עליו בתור בית מפואר, אך זו לא הנקודה. על בית 
מקדש  לי  "ועשו  פירושו  המקדש  בית  שנה.  אלפיים  מתאבלים  לא  יפה 
ושכנתי בתוכם". הוא בלב שלך! כשנבנה בית המקדש השתנה היחס של 
איש לאישה, של אישה לאיש. הוא שינה את היחס של אבא ואמא לילדים 
כל  והוא משנה את  בנפש, במהות,  הוא  בניין.  רק  איננו  שלהם. המקדש 

המציאות! 

אם אני מבין שהמקדש שינה משהו בכל המציאות, והוא נחרב – אז איבדתי 
משהו עמוק בנפש. איבדתי משהו בזהות שלי, בהתקשרות שלי אל הקדוש 
ברוך הוא. כשייבנה בית המקדש, מי שיסתכל עליו רק בתור בניין יראה 
יראה  יפה, אבל מי שהתאבל עליו כי הבין שזה קשור למהות שלו,  בית 

אותו באמת.

חז"ל אמרו "זוכה ורואה בשמחתה", לא "יראה" בלשון עתיד אלא "רואה" 
בהווה. יש אנשים שה' נתן להם חוש נגינה, אבל יש אנשים שה' לא נתן להם 
את חוש הנגינה. אני בטוח שהייתם פעם בהתוועדות, כשמישהו 
זייפן ישב לצדכם ושר בקולי קולות. לסתום את האוזניים אי 
בו, אבל גם להמשיך לשמוע אותו  אפשר בשביל לא לפגוע 
קשה מאוד... האמת היא שאם הניגון האמיתי לא היה מונח לי בראש, לא 
הייתי שומע זיוף. ככל שאני מרגיש יותר זיוף זהו סימן שבנפש אני מרגיש 
יותר את הניגון האמיתי, אחרת לא הייתי יודע שזה זיוף. ככל שאני מרגיש 
יותר חושך, אני קשור יותר לאור. מי שמתאבל על בית המקדש, מי שכואב 
לו, מי שמרגיש שהעולם מזייף כשאין מקדש – הוא באמת מרגיש ורואה 
בפנימיותו כבר עכשיו את בית המקדש, אחרת הוא לא היה יכול להצטער 
כל כך. החסר לא היה צורם לו כל כך. ואם עדיין לא כואב לנו כל כך, עלינו 
לדעת שככל שנלמד, נתעסק ונבין מה בית המקדש עושה לנו, נוכל להיות 

קשורים אליו.

 • • •

בבית הראשון, אתם זוכרים, היו המון דברים. ארון הברית, אש שירדה מן 
השמיים, אורים ותומים, רוח הקודש. בבית המקדש השני לא היה ארון, לא 
אש מן השמיים, לא אורים ותומים. גם רוח הקודש לא הייתה. אך כלל נקוט 
בידינו ש"מעלין בקודש ואין מורידין", אז מדוע בבית המקדש השני לא 
הייתה עלייה? כתוב על הבית השני "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן 
הראשון", ובאמת הוא היה גדול, גבוה ומפואר יותר מהראשון וגם התקיים 

יותר שנים. איך זה יכול להיות?

את הסיפור הבא שמעתי משני אנשים שנכחו בעת שהתרחש, 
בראש השנה בבית המדרש של הרבי מלובביץ'. אתם יכולים 
ניגש  כשהרבי  באוויר  הייתה  התרגשות  איזו  לעצמכם  לתאר 
לרבי  ששלחו  הבקשות  עם  והפתקים  המכתבים  כל  את  בשופר.  לתקוע 
לראש השנה, הניחו בשקיות גדולות על הבמה. הרבי נעמד והתחיל לתקוע 
בשופר. לפעמים השופר קצת נתקע, אבל באותה שנה הכל הלך חלק, עד 

שהגיעו לתקיעה האחרונה.

הרבי מתחיל לתקוע, וזה לא הולך, מנסה את הצד הזה, מנסה 
את הצד הזה – ושום דבר. הוא מחליף שופרות אבל גם זה לא הולך. 
ואז הוא לוקח את הטלית שלו, ומשליך אותה מעל הראש ומעל כל השקיות 
שהרבי  איך  לשמוע  יכולים  וכולם  בקהל,  דממה  לו.  שכתבו  והמכתבים 
בוכה. הוא בוכה, בוכה, מרים את הטלית, מחזיק שוב את השופר, אך גם 
הפעם – אין קול. שוב הוא זורק את הטלית על עצמו ועל כל המכתבים, 
שוב הוא בוכה, מרים את הטלית – וגם הפעם השופר לא נענה לו. בפעם 
מולו,  שעמד  האברכים  באחד  ומביט  הטלית  את  מרים  הוא  השלישית 
בחיים לא ראו את הרבי מביט ככה במישהו. הרבי מסתכל לצד השני על 
אדם נוסף, מסתובב לצד אחר ומסתכל במבט חודר על כמה וכמה אנשים. 

ואז הרבי לוקח את השופר – והפעם התקיעה הולכת בקלות, חלק...

אחרי ההבדלה במוצאי ראש השנה, עבר אותו אברך שעמד 

מול הרבי וביקש ברכה לילדים. אמר לו הרבי, "אני מוכן לתת ברכה 
בתנאי שתקיים את ההחלטה שהחלטת בראש השנה". רוח הקודש בגילוי! 
אותו אברך עשה תנועה לרבי, כאומר שאינו יודע על איזו החלטה מדובר, 
בסדר.  אהה...  שופר".  בתקיעת  שהחלטת  "ההחלטה  לו,  אמר  והרבי 
הסקרנים שאלו אותו אחר כך מה החליט, והחסיד ענה: "כשראיתי שהרבי 
נתקע עם השופר אמרתי לעצמי בלב: אם הקדוש ברוך הוא מזכה אותי 

בילד, בשנה הבאה אני מביא אותו לשמוע תקיעת שופר אצל הרבי".

אתם יכולים להיות בטוחים שבשנה הבאה נולד ילד, והלוואי שה' ישלח 
התינוק  הגיע  חודשיים־שלושה  בגיל  ובשמחה.  בקלות  ילדים  לכולם 
לתקיעת שופר. ותדעו לכם, זה לא פשוט בצפיפות של 770. במוצאי ראש 
השנה עבר האברך עם התינוק לפני הרבי לקבלת יין מכוס של ברכה, הרבי 
שפך לו לכוס, שפך גם לילד ואמר: "זה אחד הילדים של תקיעת שופר!".

אנחנו חושבים שכשהשופר לא הולך, זה כנראה בגלל שהוא 
אך  הנכון,  במקום  בשפתיים  אותו  הניחו  שלא  או  התרטב, 
ווי!",  זה לא קל. הנשמה צועקת "אוי  להוריד נשמות לעולם 
לא רוצה לרדת. וביחוד בנשמות גבוהות יותר, יש העלם והסתר. בתקיעת 
הזה  לעולם  הילדים שנמשכו  אחד  וזה  המחיצות,  את  שובר  הרבי  שופר 
בתקיעת שופר. אבל אני רוצה לשאול אתכם: למה הרבי הבטיח לו ילד רק 
"בתנאי שתקיים את ההבטחה שלך"? הרבי לא יכול להמשיך את אותה 

נשמה בלי שהתינוק יגיע לתקיעת שופר?

שבית  אלוקי,  שפע  רוצה  אתה  אם  השני.  המקדש  בית  של  העומק  זה 
המקדש ירד בלב שלך – אתה צריך לעשות מה שהחלטת. לעורר מלמטה 
את הנפש שלך במשהו. בית המקדש הראשון זה שפע גדול בלי תנאים, 
לכן הוא גם לא מזכך אותך. אם אתה רוצה שבית המקדש שלך יהיה גבוה 
דלתתא",  "אתערותא  צריך  אתה  אור,  יותר  עם  ויהיה  ימים  יאריך  יותר, 
התעוררות מלמטה. בבית השני הייתה פחות השראה כי היה צורך גדול 
יותר במעשינו, ולכן הירידה הזאת היוותה בעצם עלייה. עד היום ממשיך 
המקדש להשפיע שפע קדושה לכל אחד שמצדו עושה מאמץ. אם אנחנו 
ממשיכים את השפע שלו, הוא קיים אצלנו ומי שרוצה יכול להרגיש זאת.

 • • •

אני רוצה לסיים בסיפור אחרון. זה סיפור שהיה בארה"ב, עם זוג לא כל 
נכנסה  האישה  מאמצים  הרבה  אחרי  ילדים.  בלי  שהיה  דתי,  כך 
להיריון, הייתה שמחה גדולה עד שהתברר שההיריון מסובך. 
הרופאים אמרו שעליה להפיל כי העובר מסכן את חייה. היא לא הסכימה, 
ואכן, לצערנו, הילד בא לעולם, ברוך השם, ואילו האמא לא נשארה בעולם 

הזה. היה צער עצום בבית. מצד אחד יש ילד, איזו שמחה, ומצד שני...

האבא לא סיפר לילד מעולם איך הוא בא לעולם, הוא לא רצה שיהיו לו 
גדל  הזה  הילד  הרע.  יצר  יש  מקום,  בכל  כמו  באמריקה,  אשמה.  רגשות 
ופגש בחורה לא יהודייה, ורצה להתחתן איתה. כשהאבא שמע זאת, הוא 

נקרע. 

לבן, "לפני שאתה הולך להתחתן עם  יום ה"חתונה". האבא אומר  מגיע 
האישה הזאת, בוא ניסע לבית הקברות, להתפלל על הקבר של אמא שלך". 
"בסדר אבא". נוסעים באוטו, והאבא בפעם הראשונה מספר לילד איך הוא 
בא לעולם, בדמעות. "תדע לך, אתה באת לעולם בזכות המסירות נפש של 
אמא. היא ידעה שיש סיכוי גדול שהיא לא תישאר, אבל רצתה להביא אותך 
כדי שתהיה בעולם. ותדע לך, אמא שלך חלמה על נכד יהודי. היא חלמה 
שתתחתן עם אישה יהודיה, שתמשיך את המורשת שלנו". ואז הבן אומר 
לאבא: "אני רוצה להיכנס לבית הקברות לבד". הוא נכנס לבית הקברות, 
והאבא כל כך רצה לשמוע מה הוא מדבר, אז הוא הלך אחריו בשקט. הוא 
שמע את הבן עומד מול הקבר ואומר: "אמא, מסירות הנפש שלך לא 
תהיה לחינם. אני מבטיח לך להתחתן עם אישה יהודיה. אני 
יהודיים...". בו ביום, דקה לפני החתונה,  מבטיח שיהיו לך נכדים 
תורה  שומרי  יהודים,  היום  שלו  הנכדים  הגויה.  הבחורה  את  עזב  הוא 

ומצוות. סיפור אמיתי.

בית המקדש לא נחרב, הוא נשאר בנו. אם נמשיך את "ושכנתי בתוכם", 
הממשית,  ישראל  ארץ  ואת  שבנפש  ישראל  ארץ  את  לכבוש  נמשיך  אם 
נראה ששום דבר לא הלך לאיבוד. הצרות, השואה ומסירות הנפש של עם 
ישראל זה לא דבר היסטורי שעבר וחלף, בזכותם אנחנו פה. אנחנו צריכים 
להמשיך לגלות אלוקות בעולם, עד שנזכה שבקרוב "והיה ה' למלך על כל 

הארץ", ושיהיה ה' למלך על כל העולם כולו, אמן!
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אני חושב הרבה זמן ללמוד 
משהו בחופש אבל לא מצליח 

 להגיע לזה.
     איך עושים את זה?

ראשית, כדאי לבדוק שהנושא שאתה מבקש ללמוד 
את  פעמים  כמה  הזכרנו  אוהב.  שאתה  נושא  הוא 
דברי רבותינו שאין אדם לומד אלא ממקום שליבו 
חפץ, ובייחוד כשיש לאדם קושי גדול להושיב את 
עצמו ללמוד. גם אם אלו דברים קלים או נעימים, 
תתחיל בהם ובעזרת השם עם הלימוד יגבר החשק 

ותרצה יותר ויותר.
המקום  הזמן,  מהו  מראש  לרשום  כדאי  שנית, 
והטשטוש  שהערפל  משום  ללמוד,  מה  ואפילו 

שנוגעים לכוונות מרפים מאוד את הידיים.
אחרי  ורק  קצרה,  קביעות  לקבוע  כדאי  שלישית, 
אפשר  אם  לבדוק  יש  בהצלחה  מתקיימת  שהיא 
להגדילה. הרבה פעמים אנו לוקחים משימה שהיא 
מעבר לכוחותינו, ודווקא השאיפה הגדולה עלולה 

להפיל אותנו.
ואחרון חביב – תקבע מראש איזה פרס אתה נותן 

לעצמך אם הצלחת, ואל תחסוך...

 אני לומד בישיבה כבר כמה שנים
 ובכל זאת

      יש לי לפעמים ספקות 
באמונה. וכי אפשר לעצור את השכל 

מלשאול? מה זה אומר עלי?

בדעות  מלא  סוער,  בעולם  חיים  שאנו  אומר  זה 
השלטת  ושהתרבות  ומשונות,  שונות  מגוונות 
נובעות  שאינן  פרשנויות  הרבה  בפנינו  מביאה 

מאמונה, ומפתה מאוד ללכת אחריהן.
במבט עמוק יותר, צריך לדעת שכמו בכל תחום, 
להבנה  היא פתח  גם בשאלות אמוניות, השאלה 
שאלות  לו  שיש  אדם  ומשמעותית.  פנימית  יותר 
כאלה צריך לראות בכך קריאת השכמה להעמיק 
באמונתו, ולמצוא השקפת עולם רחבה, אמיתית 

ועמוקה יותר.
יש  לאדם  שאם  אומר  היה  מברסלב  נחמן  רבי 
ספקות באמונה, שיתבייש לעצמו – הקדוש ברוך 
מבית  ותורה  אלוקית  נשמה  חיים,  לו  נותן  הוא 
גנזיו, והוא מפקפק בטובו? נדמה שדווקא בדור 
יכולה  נחמן  רבי  הזו של  העצה  כמו שלנו,  חכם 
להגיע למקומות מופלאים, שהשכל לבדו לא יכול 

להגיע אליהם.

איזה לימוד, מצווה או מעשה טוב 
 הכי מקרבים את 

    בניין בית המקדש?
בית  בניין  את  מקרבים  טוב  ומעשה  מצווה  לימוד,  כל 
שאי  כבחמורה,  קלה  במצווה  זהיר  "והווה  המקדש. 
אתה יודע מתן שכרן של מצוות". ואף על פי כן, אמרו 
רבותינו שיש דברים שמקרבים ביותר את הגאולה ואת 

בניין המקדש.
האחד הוא לימוד הלכות המקדש. חז"ל דרשו על הפסוק 
"ציון היא דורש אין לה" – 'מכלל דבעי דרישה', שצריך 
הלכות  את  ללמוד  ובעיקר  ציון,  את  ולבקש  לדרוש 

המקדש וקודשיו.
שאת  שני,  שבית  אמרו  רבותינו  חינם.  אהבת  והשני, 
שנאת  בגלל  אלא  חרב  לא  לרפא,  חפצים  אנו  חורבנו 
בשם  אשר  מי  לכל  ישראל  אהבת  להוסיף  עלינו  חינם. 
ולקרבם  מאוד,  רחוקים  לפושעים  אפילו  יכונה,  ישראל 
לריפוי  ביותר  החשובה  המצווה  זוהי  אהבה.  בעבותות 
נחרבנו,  "אם  זצ"ל:  קוק  הרב  מרן  אמר  וכך  שבדורנו. 
ונחרב העולם עמנו, על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות, 

והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חינם".
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