
חשיפת הפנימיות
הרב אור טאוב

ראש קהילת נהורא, רמת גן

התשובה הפשוטה היא שאכן אי אפשר ללמד 
אמונה למי שאינו מאמין, אך יש לברר האם 

יש מי שבאמת אינו מאמין.

כוח  לבין  והשכל  בספרי חסידות מוסבר ההבדל שבין הרגש 
פוגשים  מקרוב,  מכירים  אנו  הראשונים  שאת  בעוד  האמונה. 
אותם ביום יום שלנו ופועלים באמצעותם, הרי שהאמונה היא 
יותר בנפש. אמונה איננה מה אני מרגיש או  נסתר הרבה  כח 
חושב על קיומו של ה' יתברך. אמונה היא החוויה הקיומית של 
הקשר שלי אל ה', וממילא היא טמונה בכולנו. לעיתים הכח 
הזה פועל בגלוי ומוביל אותנו למחשבה ועשייה חדורת אמונה, 
ולעיתים אנו מופעלים על ידי האמונה 'מאחורי הקלעים' ולא 

מודעים לחלק שלה בהנהגת חיינו.

את  לחשוף  אחר  לאדם  לסייע  משמעו  אמונה  שללמד  מכאן 
עומק החיבור שלו לקדוש ברוך הוא. כדי להצליח בכך, אנו 

נדרשים לכמה נקודות מוצא:

ענווה – הבנה שה' אחראי ומוביל את המציאות, וגם מידת . 1
הנוכחות המודעת שלו בחייו של פלוני אינה תלויה רק בי. 

תפקידי הוא לעזור...

בטחון – כשאני מחובר לאמונה שבי ומודע לטוב ולעוצמה . 2
גם  לאפשר  שלי  ברצון  בטוח  אני  לחיי,  מוסיפה  שהיא 

לאחרים לחוש עד כמה זה יכול להיות גם שלהם.

התאמה – לא כל תוכן רוחני מתאים לכל אחד בכל שלב. . 3
יש לבדוק היטב מה ביכולתו של השומע להכיל, מה יפגוש 
את עולם המושגים שלו וידבר אליו. ובעיקר, מה יסייע לו 

נים. לקלף את השכבה החיצונית ולגלות את הּפְ

אותו . 4 לגלות  ה'  של  נאמן  שליח  להיות  לזכות   – תפילה 
בעולם.
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נתונים ומסקנות
הרב נתן רוזן

ארגון ערכים

המושג אמונה בא מהמילה 'אמין'. בעסק אמין אתה 
משקיע, ובעסק שלא – לא. כשמישהו שואל אותך 
"מה, אתה לא מאמין לי?", זו הסיבה הכי טובה לא להאמין. כי אמון 
לא דורשים אלא מקבלים. גם אמונה בקדוש ברוך הוא, להבדיל, היא 

דבר נרכש. 

הבסיס לאמונה הוא איסוף ידיעות שמייצרות תהליך אמוני. בתורה 
כתוב "וידעת היום והשבות אל לבבך" – קודם כל עלינו לדעת כמה 
יש  המודרני  בעולם  אמונה.  של  מערכת  לבנות  ניתן  ואז  שיותר, 
חלוקה בין אמונה לידיעה, אך גם המדע יודע שהגבול מטושטש. איך 
יודעים שאנו יודעים? אף אחד לא ראה את המפץ הגדול. כשיש לנו 
הסתברות גדולה, זה נקרא ידיעה, וכשיש קצת פחות ממנה זו אמונה.

אמונה שמתבססת על כלום היא אמונת פתיים. התפקיד שלנו הוא 
להנגיש את הידיעות הידועות לנו ולתת כלים לאדם לבנות לעצמו 

את האמונה על בסיס איסוף נתונים וניתוח מסקנות.

אמונה היא תהליך דינמי, כמו אמון בין בני זוג. יש לו עליות וירידות, 
מאשר  הוא  מה  לראות  צריך  אדם  האמונית,  מההתפתחות  וכחלק 

בשכלו וברגשותיו, ועל פי זה לראות ְלמה הוא מחויב. 

על  אחר  לאדם  בינו  שיחה  מספריו  באחד  תיאר  קונדרה  מילן  הסופר 
אלוקים. אותו אדם פנה לקב"ה בתור "הבורא" ולא בתור "אלוקים". 
בעצמו:  וענה  אלוקים?  בשם  משתמש  אינך  מדוע  מילן,  אותו  שאל 
כשאומרים "אלוקים" מתכוונים למי שברא את העולם ואותך, שמתערב 
לך בחיים הדתיים ואומר לך כיצד להתנהג על פי המוסר. כשאתה לא 
מעוניין שמישהו יכתיב לך את דרך החיים, אתה מורידו לדרגת "מהנדס 

בכיר", קורא לו "הבורא" ונראה לך שכך פתרת את הבעיה. 

להוכיח  ניתן  זה  ואת  לעולם,  בורא  יש  האם  שדנים  אנשים  ישנם 
גדולה  מעלה  היא  האמונה  אך  ישר.  שכל  עם  פשוטה  בהסתברות 
שבה האדם מוכן להתחייב ולחיות על פי הבנתו השכלית, לתת אמון 

בשכל הישר.

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

כן, קראת נכון! רק ל-30 משקיעים ורק עד סוף פברואר:
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! 

 30 דירות בכרמי גת 
ללא מס רכישה! 
כ-15% מתחת למחיר השוק!

זריזים מרוויחים פעמיים!
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כשאתה נכנס לאולם ורואה אלפי אנשים נועצים 
מיהו  מושג  לך  אין  אם  גם  אחד,  באדם  מבטים 
אתה  כישרונותיו,  ומהם  תפקידו  מה  האיש, 
אתה  תרצה,  לא  או  תרצה  אחרת.  עליו  מסתכל 
פוזל לעברו, צופה בו ומצפה ממנו ליותר מסתם 

אחד, בטוח שיש בו משהו.

הדברים  אחד  וזהו  מדבק,  דבר  היא  הערצה 
אור'.  'יוצר  בברכת  להרוויח  מנסים  שאנחנו 
תיאור גדודי המלאכים הבטלים אל ה', מרגישים 
אותו ומהללים אותו, מושך אותנו פנימה. אמנם 
לא כמונו, אך גם המלאכים הם יצורים נבראים, 
ומה שממגנט אותם, נוגע גם אלינו. אנחנו מנסים 
במקום  רגע  בכל  שמתרחש  האירוע  את  לחוות 
אחר משלנו, אבל בתוך הבריאה שהמלאכים הם 

חלק ממנה.

לנפש  עמוקה.  בהבנה  תלוי  איננו  הזה  הרגש 
לה  ואין  ה'  אל  טבעית  משיכה  אין  הבהמית 
מושג מיהו ומהו, אבל תיאור רבבות המלאכים, 
אוהבים,  שמתבטלים,  הקודש  וחיות  השרפים 

מעריצים וממליכים משפיע עליה ומזיז אותה. 

מישהו שכח
ה'  לאהבת  אותנו  מכינה  אור'  'יוצר  ברכת 
הבהמית  הנפש  את  ורותמת  שמע,  שבקריאת 
בתיאור  והגלוי  המודע  לתהליך  מעבר  למהלך. 
גם  אור'  'יוצר  בברכת  יש  המלאכים,  תשוקת 
לא  הבהמית.  הנפש  של  התת־מודע  אל  פנייה 
הנושא המרכזי  להיות  נבחרו המלאכים  במקרה 
של הברכה. שורשה הרוחני של הנפש הבהמית 
ולכן  הקודש',  'חיות  המכונים  במלאכים  טמון 
דווקא התבוננות בהם יכולה לקחת אותה למקום 

אחר.

הנפש האלוקית גבוהה בהרבה מהמלאכים. היא 

המלאכים  לעומת  ממש"  ממעל  א־לוה  "חלק 
שהם חלק ממערכת הבריאה, ומשום כך נקראות 
הנשמות "מהלכים" לעומת המלאכים שמכונים 
"ונתתי  זכריה:  בנבואת  כמתואר   – "עומדים" 
המלאך  האלה".  העומדים  בין  מהלכים  לך 
מוגבל לדרגתו ולכן הוא "עומד" ובלתי משתנה 
האין־סוף,  מן  הבאה  הנשמה  לעומת  במהותו, 
ובחופש מוחלט היא נעה בדינמיות ויכולה ליפול 

מטה־מטה או לנסוק אל מעבר לכל העולמות. 

באותם  הבהמית  הנפש  של  שורשה  לעומתה, 
מלאכי עליון, הם הכי קרובים אל ה' יתברך אך 
הם  המלאכים  ממנו.  ונפרדים  ברואים  זאת  בכל 
"צורה בלא גולם", צורות נפרדות אחת מהשניה 
שמכירות את ה' מאוד ועסוקות רק בו, אך כפי 
שמתאר הרמב"ם )הלכות יסודי התורה פרק ב'( אפילו 
חיים  האלו  הצורות  "וכל  מוגבלים:  המלאכים 
גדולה  דעה  אותו  ויודעין  הבורא,  את  ומכירים 

עד למאוד. כל צורה וצורה לפי מעלתה, לא לפי 
גודלו. אפילו מעלה הראשונה אינה יכולה להשיג 
קצרה  דעתה  אלא  שהיא,  כמה  הבורא  אמיתת 

להשיג".

בירידת המדרגות ובהשתלשלות העולמות נפרדה 
הנפש הבהמית ושכחה את שורשה ומקורה. היא 
עלולה לשכוח מאין באה ולחטוא, למרות שיש 
לזכור שמהותה איננה חטא אלא פירוד; תודעה 
את  האלוקות, הממרכזת  מן  ונפרדת  אוטונומית 
האגו וקושרת אותו בעבותות אהבה ותאווה אל 

העולם הזה. 

סבא שלך היה רב
ניכר  עוד  במלאכים,  שהתחיל  הראשון  בפירוד 
וחיבור.  תשוקה  לגעגוע,  נועד  הריחוק  כי  היה 
אליו  בטלים  מקורם,  את  מרגישים  המלאכים 
בכל  נשרפים  ה'שרפים'  עליו':  'מתים  ואפילו 
עת מרוב דביקות )לכן ה' בורא בכל עת שרפים 

חדשים(.

יותר,  חזק  כבר  הפירוד  הבהמית  בנפש  אבל 
אשליית  הוא  שלו  שהאגו  זוכר  לא  אחד  אף 
על  איום  וכל  מחודשת,  קרבה  לצורך  ריחוק 
על  כאיום  מתפרש  האגו  של  ומרכזיותו  גסותו 
ביטול  של  התיאור  אריכות  שלו...  החיים  עצם 
ניצוץ.  להצית  בשביל  נועדה  ה',  אל  המלאכים 
צדיק  רב  היה  שלו  שסבא  לאדם  כשמספרים 
אצלו  מתעוררת  העיניים;  לו  נדלקות  וקדוש, 
הזדהות ממקום אישי ופנימי, הוא מרגיש שהוא 
ברכת  הזאת.  הקדושה  אל  ושייך  משם  הגיע 
הגיעה  שלנו שהיא  לבהמית  מספרת  אור'  'יוצר 
שלה  התת־מודע  אל  ומקרינה  מהמלאכים, 

תשוקה חזקה לה'. 

 חתיכת מלאך 
| משה שילת |

 ראש חודש אדר!
 היום ראש השנה לשמחה,

 ראש חודש אדר
 וצריך להתחבר 

 לחסד שיורד היום
ולרצות לאסוף אותו.

 איך אספו גשם בשכונת ילדותי?
 התקינו מרזבים וכל הטיפות ירדו  

 לבור שבחצר...
 היום יש גשם של חסד 

 ואני רוצה להתקין מרזבים! 
 לאגור את השמחה הזאת של אדר

 שלא תלך לאיבוד
 שתרד כולה לתוך איזה בור, לאיזה נשמה'לה

לאיזה תת־מודעצ'יק, לתוך ליבי.

 הגשם הזה של השמחה 
 לא חבל עליו

 אם הוא ירד על הכבישים במקום לתוך השדה
 לתוך השורשים הצמאים להצמיח? 

 ואם תשאלו מה הוא מצמיח 
 אומר לכם:

גאולה. צומחת מזה... גאולה.

אישית
ראש השנה 

לשמחה
... ׁ ִמֶשּׁ ׁ ִמֶשּ ׁ ִמֶשּ  האמינו לי, ביום כזה ִמֶשּ

 ׁ ׁ ִמֶשּ ׁ ִמֶשּ ׁ ִמֶשּ  ההוויה כולה שרה ִמֶשּ
 מי לא ירקוד בין טיפות השמחה שיורדות 

 יפתח את פיו, יפרוש ידיו לשמים 
וימתין לטעום את הטיפות האלה בטעם 

גאולה?

 כל־כך הרבה שמחה 
 האם יש קונים?

 יש קונים, יש! אני קונה! אתם קונים!
 אני רוצה לקנות כמה שיותר 

לחלק לעניים, לעניי השמחה.

 ביום זה, כל אחד נותן חצי שקל
 רק חצי.

 העשיר לא ירבה והעני לא ימעיט
 אבל ה'שפת אמת' כותב בספרו סוד,
 איך באמת העשיר כן יכול להרבות.
 העשיר יכול לקנות הרבה חצאים  

 ולהעניק אותם לאחרים שיתנו 
 לאלה שלא ידעו שהם צריכים לקנות.

 דעו לכם,  
 אפשר לאסוף היום הרבה אהבה 

 ולחלק להוויה כולה.
 ואם תשאלו מה טעם יש בזו השמחה?

 אלך ואחפש בהיכלי השמחה.
 עשרה מיני שמחה יש שם 
 ובתוכם, שמחה של מצוה

שמחה של תורה, שמחה של חתן כלה ושמחה של 
 צדקה וחסד.

יש בה בשמחה של אדר מכל השמחות כולן ואף־על־
 פי־כן שמחה שונה היא.

 ואל תתמהו שאיני יודע מה טיבה של שמחה זו
 שכן כל כולה ומהותה היא הכנה 

 לשמחה של "עד דלא ידע" 
 רחוקה היא מהסברים וטעמים 

 מפילה היא את כל חומות הספק
 ומעבירה מעלינו, בבואה, את כל שאלות האמונה. 

 כבר אמרתי לכם. אפשר לאסוף היום הרבה שמחה
ולחלק להוויה כולה.                       

אהרן רזאל



הקדוש ברוך הוא תלויות בו בכל פינה. כשאנחנו 
בכך  מכירים  אנחנו  לנו,  ניתנו  שהחיים  יודעים 

באמצעות נתינה חוזרת. 

אבל אם החיים לא ניתנו, כי אין נותן, אם העולם 
הקַוונטי,  בשדה  אקראיות  תנודות  בגלל  רק  נוצר 
יקום תודעה שיודעת שאנחנו קיימים, אם  אם אין ּבַ
גוף האדם הוא רק מחרוזת אותיות בצופן הגנטי 
במוח,  חשמליים  אותות  אלה  אינה  האדם  ונפש 
אם אמונות המוסר שלנו הן רק אמצעים אנוכיים 
אשליה  הן  הרוחניות  ושאיפותינו  עצמי  לשימור 
– כי אז אכן קשה להרגיש הכרת טובה על מתנת 
של  סדרה  רק  יש  מתנה.  אין  נותן  כשאין  החיים. 
מקרים חסרי פשר; ועל מקרים קשה להכיר תודה. 

תנו  ומעשי.  פשוט  דבר  אותנו  מלמדת  התורה 
לדעת  צריך  לא  מתנה.  הם  שחייכם  ותרגישו   –
להוכיח שאלוקים קיים. די בכך שנכיר תודה על 

שאנחנו קיימים – והשאר כבר יבוא מאליו. 

כך התקרב אלוקים אל בני ישראל באמצעות בניין 
עצי השיטה,  איכות  בזכות  לא  קרה  זה  המשכן. 
ולא בשל טיב האדנים וחוזק החיבורים. לא ברק 
האבנים הטובות שבחושן, לא יופי היריעות ולא 
נבנה  שהמשכן  משום  קרה  זה  הקטורת.  ניחוח 
ֶבּנּו ִלּבֹו.  ִיְדּ ר  ל ִאיׁש ֲאֶשׁ מנתינה, מתרומה ֵמֵאת ָכּ
במקום שאנשים נותנים מתוך נדיבות לב לזולתם 

ולאלוקיהם – שם שורה השכינה. 

"תרומה" איננה רק מונח המציין מתן וולונטרי. 
"דבר  הוא  "תרומה"  של  המילולי  פירושה 
ידי  על  המוגבה  דבר  היא  התרומה  שמרימים". 
הקדשתו למטרה נעלה. אתם מרימים אותו – והוא 

מרוֵמם ֶאתכם. 

| הרב יונתן זקס |

תרומה
 מתנת

הנתינה

הרעיון לבנות בית לה' עשוי להישמע נשגב – 
אך עשוי גם להישמע פרדוקסלי, אם לא גרוע 
 – אפשרית  בלתי  נראית  לה'  בית  בניית  מכך. 
ּכול,  וגם בלתי נחוצה. ה' אלוקי הכול נמצא ּבַ
במשכנות  ההרים,  ובשיאי  תהומות  במעמקי 

העוני ובארמונות השש. 

ה'  אמונתנו.  של  הִשתין  אל  נוגעת  התשובה 
אינו שוכן בתוך בניינים – אלא בתוך הבונים. 
בפרשתנו:  מפתח  פסוק  על  מצביעים  חז"ל 
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )שמות כה, ח(. 

בתוכם, לא בתוכו. 

לו  לבנות  העם  על  ה'  ציווה  כן  אם  מדוע 
הפרשנים,  רוב  שבפי  התשובה  מקדש? 
זו  שמצווה  היא  עצמם,  בכתובים  הנרמזת 
שמשה  ידע  העם  העגל.  חטא  אחרי  ניתנה 
שה'  ומכאן  איתו,  מדבר  וה'  ה'  עם  מדבר 
נגיש וקרוב. אבל כשמשה נעדר קרוב לשישה 
חוץ  מי  בהלה.  נתקפו  ישראל  בני  שבועות, 
ממשה יוכל לגשר על התהום המהותית שבין 
המגע  יתקיים  ֶוְך  ּתָ איזה  דרך  ואדם?  אלוקים 

בינם לבין השכינה?

ה"משכן",  ייגזרו  "ושכנתי",  המפתח  ממילת 
הנוכחות  וה"שכינה",  ה',  מקדש  כלומר 
נרדף  פועל  סתם  איננו  "לשכון"  האלוקית. 
הסמיכות,  הְשֵכנּות:  גם  בו  גלומה  ל"לגור". 
לו,  צריכים  היו  ישראל  שבני  הדבר  הִקרבה. 
ושהקדוש ברוך הוא נתן להם עכשיו, הוא דרך 
להרגיש קרובים לה', ְשֵכנים שלו. מְשֵכנּות כזו 
לאברהם  בישר  הוא  והאמהות.  האבות  נהנו 
לרבקה  הסביר  הוא  ילד.  להם  שיהיה  ולשרה 
התגלה  הוא  כך.  כל  מכאיב  הריונה  מדוע 

נתון  כשהיה  בחייו,  גורליים  ברגעים  ליעקב 
לסכנות, ואמר לו שלא יפחד. 

מקרוב:  ה'  את  מזמן  לא  חוו  ישראל  בני  גם 
המופלא  המן  סוף,  ים  בקיעת  מכות,  עשר 
קולו  את  שמעו  הם  מים.  שהוציא  והסלע 
המצווה בהר סיני, וָיראו עד מאוד. כשעומדים 
זה  קניון  בגרנד  מטיילים  או  האוורסט  לרגלי 
לא קשה. לא צריך להיות דתי גדול, או אפילו 
הנשגב.  יראת  את  להרגיש שם  כדי  קטן,  דתי 
"חוויות  על  דיבר  מאסלו  אברהם  הפסיכולוג 
שיא", וראה בהן את לב מפגשו של האדם עם 
הרוחני. אבל איך מרגישים בשכינת הא־ל בלב 
אלא  סיני,  הר  פסגת  מעל  לא  היומיום?  חיי 

במישור שתחתיו? 

של  בשמה  הטמון  ה־החיים  ּנֵ ְמׁשַ הסוד  זהו 
פרשתנו, תרומה. הדרך הטובה ביותר לפגוש 
הנתינה  מעשה  עצם  לתת.  היא  אלוקים  את 
חלק  הוא  נותנים  שאנחנו  שמה  בהבנה  כרוך 
לנו. הנתינה היא סוג של הודיה,  ממה שניַתן 
טמון  גם  כאן  טובה.  הכרת  של  מעשה  היא 
ההבדל התודעתי בין ההכרה בנוכחות אלוקים 

לבין היעדרה.

אם אלוקים נוכח, פירוש הדבר שכל מה שיש 
ברא  הוא  העולם.  את  ברא  הוא  לו.  שייך  לנו 
רוח  בנו  נפח  הוא  חיים.  לנו  נתן  הוא  אותנו. 
והוא מנשים אותנו אוויר. כל מה שסביבנו הוא 
ההוד, השפע והנדיבות שלו: אור השמש, ְיַרק 
מרגישים  אנחנו  כך  הציפורים.  שירת  העלים, 
הגדולים,  הבריאה  המנוני  למקרא  בוקר  מדי 
פרקי תהלים שב"פסוקי דזמרה". העולם הוא 
גלריית האמנות של הבורא; יצירות המופת של 
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הפסיק כ  כי  בעבר  לי  סיפר  שחבר 
אחרי  שעבר  הדייטים  את  לספור 
לי  היה  המאתיים,  קו  את  שחצה 
קשה לעכל את המספר, רק מאוחר 
בתופעה  מדובר  שלא  הבנתי  יותר 
בלתי־שכיחה. תופעת הרווקות המאוחרת בציבור 
זכתה בשנותיה הראשונות להיות מנותחת  הדתי 
 – ובמאמרים  בפאנלים  הדיונים  שולחן  על 
ובינתיים הפכה זה מכבר למציאות שגרתית, כזו 
שבשל גודלה אין הופכים בה לכאן ולכאן – אלא 
שוב  חוצה  הצעיר  הדור  בשתיקה.  לה  מניחים 
ושוב את קרעי ים סוף, תוך שהוא נאלץ להתמודד 
עם התמיהה ואף הביקורת מצד ההורים והסביבה 

מדוע בכלל זה כה מסובך. 

בשדכנות  עסקו  בהם  עשורים  שני  כמעט  אחרי 
קלאסית, החליטו אסף וחנה זולדן שצריך לשנות 
משהו בשיטת השידוכים המקובלת בציבור הדתי 
מתגוררים  וקצת,  ארבעים  בני  הזוג,  בני  לאומי. 
ביישוב מעלה לבונה שבאזור בנימין. הם התחילו 
החתונה,  מאז  כמעט  לחברות  חברים  בין  לשדך 
כשהטלפונים  מסוים,  בשלב  תחביב.  של  כסוג 
הזולדנים החליטו לקחת את  לזרום,  לא הפסיקו 
מקצועי  שידוכים  ארגון  והקימו  ברצינות  העניין 
בשם "עת דודים", שרומז גם על שמו של עידודי 
)עידו( זולדן הי"ד, אחיו של אסף, שנרצח בפיגוע 

לפני כתשע שנים. 

וחוץ  לעבוד,  והתחלנו  מקצוע  אנשי  "שכרנו 
אנרגיות  מאוד  הרבה  השקענו  הצעות  מלהציע 
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בליווי ובהדרכה. אבל למרות כל ההשקעה הרגשנו 
לכמות המשאבים",  ביחס  תוצאות  מספיק  שאין 
מציע  האנשים,  אחרי  רודף  "אתה  אסף.  מספר 
אינסוף הצעות ולפעמים מתחנן שייפגשו רק כדי 
לנסות. היו לא מעט זוגות שהתחתנו – אבל בכל 

זאת היה ברור שמשהו אצלנו לא עובד נכון". 

וללמד  ללמוד  החלו  מסוים  שבשלב  וחנה,  אסף 
שברו  )קואוצ'ינג(,  האישי  האימון  שיטת  את 
אפשר  האם  לבדוק  והחליטו  בשאלה  הראש  את 
תחום  לבין  שרכשו  והכלים  הידע  בין  גם  לשדך 

השידוכים. 

"הנטייה הראשונה היא לחשוב שזה לא מתאים", 
שהתשובות  טוענת  האימון  "שיטת  אסף.  אומר 
מצויות  אדם  של  בחייו  המהותיות  לשאלות 
בתוכו, ואת הבירור יש לעשות מתוך אימון והנעה 
לפעולה יעילה ומידית. בתחום השידוכים זה עניין 
של רגש ואהבה – אז לכאורה מה יש להתאמן? 
בכלל  איך  אוהב?  אני  מי  את  אותי  תלמד  האם 

אפשר לנסות להשיג יעדים?". 

טוב",  לא  שם  יש  כיום  השידוכים  "לעולם 
לקבל  מוכנה  לא  צעירה  "בחורה  חנה.  מוסיפה 
נתפס  זה  בשדכנית  להיעזר  כי  משדכנית  הצעות 
כמעין כישלון. השדכנים רצים אחרי המועמדים 
לא  וזה  ההצעות  את  לבדוק  שילכו  ומתחננים 
שאם  בסוף  הבנו  האישי  הניסיון  לאור  מתקדם. 
נצליח לשנות את נקודת המבט וצורת ההתנהלות 
של  אלמנטים  להציע  יהיה  אפשר   – בשידוכים 

שהאימון  כמו  ממש  יעדים,  והצבת  התייעלות 
מכניס יעילות לעולם העסקים. צריך להסתכל על 
זה פשוט הפוך. האחריות עוברת לבחור ולבחורה, 

והם אלה הנדרשים לחתור אל היעדים". 

להתעמת עם התת־מודע 

שורש  על  האצבע  את  לשים  מתבקשת  כשהיא 
ברור  היה  "פעם  מעט.  חושבת  חנה  התופעה, 
צעיר.  די  בגיל  לקרות  שצריך  דבר  זה  שחתונה 
כיום יש איזו ציפייה שזה יקרה מאליו מתישהו. 
לא  עובדה שזה  – אבל  נפגשים  כן  כן מחפשים, 
עשר  או  כאלו שמחכים חמש  ויש  לכולם,  עובד 

שנים ויותר". 

"קצב החיים גורם לכך שיש כאלה שמתוך הפחדים 
רווקות  חיי  בתת־מודע שאולי  חושבים  והחשש, 
זו אופציה אפשרית שצריך להרהר עליה ברצינות 
ולשים אותה על השולחן. אני רוצה בן או בת זוג 
מסוים מאוד מאוד, ואם אני לא מוצא בדיוק את 
מה שחיפשתי, אני לא רוצה להתפשר, ומתוך זה 
עולה מחשבה שאולי לא שווה לי להתחתן", היא 
ניתן  גם  נוספת. "העובדה שכיום  נקודה  מוסיפה 
לשרוד כלכלית כרווקים – רק תורמת להלך הרוח 
הזה. מחשבה שזו אופציה נמצאת איפשהו בתת־

מודע, ורק שם - כי כל אחד מבין שחיי רווקות זה 
דבר מאוד עצוב שאף אחד לא רוצה אותו, אבל 

תת־ההכרה הזו מאוד חוסמת". 

אביאל הלוי

מאתיים  נפגש  בחור  "אם 
שלוש  עוד  גם  יש  פעם, 
בשלב  פסל  שהוא  מאות 
אנרגיות  כמה  המיונים. 
"חתונה  בו?"     השקיעו 
על־טבעית,  תופעה  איננה 
מתוך  שמגיעה  יצירה  אלא 

עבודה מסודרת ויסודית"

רצופה 
כוונות 
טובות



איך משנים את החשיבה הזו?
"המטרה הראשונה שלנו היא להחזיר את הבהירות 
שחתונה זה עונג עצום ונפלא, ויש לנו את היכולת 
והחובה ליצור אותו, ולא לחכות שהוא ייפול עלינו 
מהשמים", מסבירה חנה. "כאשר רווק או רווקה 
האופציות  מרשימת  הרווקות  חיי  את  מוחקים 
חשוב  שהכי  שהדבר  ומפנימים  מוחלט,  באופן 
זה לא מוותרים  ועל  בית,  זה להקים  להם בחיים 
ולא מתפשרים, ממילא זה אומר שהחתונה צריכה 
להיות לא איפשהו בעשור הקרוב אלא בתוך זמן 

סביר". 

זה טבעי שבנאדם לא רוצה לשבת על המזוודות, 
על  ולחשוב  עצמו  את  לבנות  בינתיים  ומעדיף 

העתיד. 

הזמן  במהלך  לעשות  מה  של  עניין  רק  לא  "זה 
תופעה  איננה  חתונה  מיקוד.  של  בעיקר  אלא   –
עבודה  מתוך  שמגיעה  יצירה  אלא  על־טבעית, 
מסודרת ויסודית. ובתהליך של האימון יש בהירות 
ועם  להיות,  טוב שיכול  הכי  הדבר  זה  שהחתונה 
פגישות  ניהול  על  עובדים  אנחנו  הזו  התובנה 
ברגע  נכונה.  הצעה  של  זיהוי  ועל  נכונה,  בצורה 
שמשנים את החשיבה כל תהליך החיפוש נמשך 
שנה־שנה וחצי מקסימום", היא לא מהססת לנקוב 
ונישואים  לחתונה  מתייחסים  אם  "כי  במספר. 
ובונים במשותף ובאים ממוקדים  כדבר שיוצרים 
לעבודה ולתוצאה, אז לא צריך לקבל כל־כך הרבה 

הצעות". 

אפשר להשאיר עבודה להמשך

קבוצות  הזולדנים  פתחו  הללו  בתובנות  חמושים 
הספר  בבית  לקראת־חתונה  מאמנים  להכשרת 
"מאמנים לחיים", אותו מלווה הרב יהושע שפירא, 
ראש ישיבת רמת גן. לא מעט ממשתתפי הקבוצה 
הר  מישיבת  גלון  גור  הרב  מנחה  אותה  הגברית 
ברכה, הם מחנכים ורבנים שמנסים אף הם 'לפצח 

את השיטה' כדי לתת מענה לתלמידיהם. 

מטיפולים,  ורוויים  שבעים  והבחורות  "הבחורים 
בנפשם",  בריאים  הם  אבל   – וסדנאות  הדרכות 

טיפול  להוסיף  באים  לא  "אנחנו  חנה.  אומרת 
הערכה  מתוך  במיקוד  לסייע  מנסים  אלא  נוסף, 
למתאמן  מסייעת  האימון  של  השיחה  ואמון. 
ולבודד את החסמים האישיים שמפריעים  לזהות 
מסוגים  פחדים  פרפקציוניזם,  כמו  להתחתן, 
שאמצא  אמונה  חוסר  או  פתיחות  חוסר  שונים, 

מישהו שיהיה לי טוב איתו". 

ההיבט  על  גם  נסתכל  אנחנו  רווקים  "אצל 
המספרי", מסביר אסף. "אם בחור נפגש מאתיים 
פעם, יש גם עוד שלוש מאות שהוא פסל בשלב 
ארגוני  כל  בו?  השקיעו  אנרגיות  כמה  המיונים. 
הולך  זה  לאיפה  אבל  קיטור,  מעלים  השידוכים 
שלו?  הזוגיות  לתפיסת  עושה  זה  מה  בעצם? 
שיטת האימון לא מתיימרת למצוא את התשובות 
לכל  הפוך:  בדיוק  אומרת  אלא  האנשים,  עבור 
אחד יש את התשובות אצלו, וכל אחד יודע הכי 
טוב מה הוא צריך. אי אפשר להתנות את החתונה 
בשלמות נפשית בלתי אפשרית. אחרי שמבודדים 
נקודת  את  עליהן  ומשנים  הללו,  הנקודות  את 
ההסתכלות, הדרך קדימה פשוט נפתחת, ואם יש 
משהו שעדיין צריך לטפל בו – יש אחר כך הרבה 

שנים לעשות את זה". 

החלום של הזולדנים הוא להפוך את העזרה הזו 
לקחת.  מתביישים  שלא  כזו  ושגרתית,  למצויה 
זה  כי  משקפיים,  להרכיב  מתבייש  לא  אחד  "אף 
הזו  העזרה  את  להפוך  צריך  וברור.  בסיסי  צורך 

למשהו פשוט וקל". אפליקציית חתונה בדרך? 
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חורף הוא זמן מסוגל.

עם כל ההתכנסות שבו, אפשר לפגוש את עצמנו ואת הסובבים 
אותנו ככה מקרוב.

מה מתאים ממרק של חורף כדי להתיישב לשיחה קרובה, לפתוח 
שערי הלב...?

במרכז של לימודי יהדות לסטודנטים, שבו אני משקיעה חלק לא 
מבוטל מחיי, יש מרק בסיום כל ערב. )דווקא מי שיזם ומבצע את 
הרעיון הוא גבר :(. זה כבר סוג של מותג, מתיישבים עם כוסות 
מרק והלבבות מתחממים בשיחה פתוחה. יכול להיות שהשיחה 
תהיה מושפעת מסוג המרק )מעניין לבדוק את ההבדל בין שיחה 
מה  סמיך(,  עדשים  מרק  לעומת  מוקרם  כתום  מרק  בסיס  על 
משהו  מבטיח,  כשהמרק  מאיכותו.  מושפעת  שהיא   – שבטוח 

בלב נפתח.

חושבת  שהיא  הבנות  אחת  לי  אמרה  האלה  מהשיחות  באחת 
שסוף סוף מצאה את מה שהנשמה שלה חיפשה כל כך הרבה 
את  מרגישה  שהיא  הצהירה  מישהי  אחרת  בהזדמנות  זמן. 
והיא התכוונה בשיא  מי שהכין את המרק הזה...  הכוונות של 

הרצינות.  

החומר מזמין את הרוח. 
החומר מזמין את הרוח בעוד הרבה הקשרים ונסיבות. המטבח 
ילדות  זכרונות  זאת.  ומאפשר  שמבטא  מרכזי  מקום  הוא 
שחרוטים בזיכרון בטעם וריח של אוכל של אמא או סבתא )או 
אבא וסבא(, תחושת חגיגיות או חשיבות של התרחשות, מפגשי 
משפחה, ימים מיוחדים. הקרקע החומרית שהונחה שם בבסיס 

מזמינה את החלק הנפשי, הרוחני והנשמתי, להשתתף.

כל אחת והמרקים שלה. ולא משנה אם זה מרק צח או סמיך, עם 
ירקות מוכרים או רכיבים מפתיעים )ניסיתן פעם אספרגוס?(, את 

הטעם שלך מרגישים בפנים, וגם את הלב.

שפוסעות  יקרות  בנות  עם  לרוב  יושבים  אנחנו  שבתות  בערבי 
במסע התשובה. הבית שלנו מתמלא באור שלהן. באמת, בעומק, 
בחיפוש, בשאלות, באהבה, במתיקות. ויש את הילדים והשירים, 
כשמגיע  אבל  במטבח.  השיחות  ואת  השולחן  על  השיחה  את 
המרק זה משהו אחר... זה כמו סוג של טקס. הקצב איטי. הטעם 

קובע. אם הוא שווה את זה, יכול להיווצר כאן תהליך.  

והן מספרות שהמרק של שבת הולך איתן כל השבוע. אני קושרת 
העדות  מכל  ישראל  אחדות  של  ולטעמים  הזו,  לנחת  זה  את 
שיש. הרבה ירקות: בטטה אשכנזית, עוף פולני, וחווייג' תימני. 

ובעיקר תבלין של שבת ונחת והרבה אהבה.

מחפשים.  בעצם  שכולם  למה  רמז  אולי  הוא  המרק  של  החום 
חום, אהבה. 

אנחנו מתבקשות לחמם את האוויר ואת האווירה. 

גם התורה כבר כמעט שלא נקלטת רק על גבי הסברים שכליים. 
הלבבות מחפשים את החום הפנימי שידליק את החיים מבפנים, 
שתהיה תחושה, שתהיה תנועה, שתהיה שמחה... מחפשים את 
האהבה. את תחושת החיבור והאחדות הפנימית שכל ההוויה שואפת 

אליה – להיות א ח ד. להיות אהבה.

אז קומי להכין מרק, ושיהיה למירוק לחימום ולברכה. 

חורף שמח!

מרק של חורף
תהילה טאוב

כשצלמת נכנסת לסרט

לי:  שאמרה  צעירה  מבחורה  טלפון  קיבלתי  אחד  יום 
עליי  הלימודים  ובמסגרת  לקולנוע,  סטודנטית  "אני 
לעשות פרויקט צילום. שמעתי הרבה על חב"ד בתאילנד 
וממש הייתי רוצה לעשות את הפרויקט עליכם אבל אין 
לי כסף לבוא לתאילנד. אם תקנו לי כרטיס טיסה אגיע 
לחודש ואצלם את כל ההכנות לפסח ואת חיי היומיום 

בבית חב"ד ואערוך לכם סרט יפה". 

הרב  לתאילנד,  הראשי  השליח  ידידי,  עם  התייעצתי 
קנטור, וביחד החלטנו להביא אותה. היא שהתה אצלנו 
סיכמנו  לארץ.  חזרה  ואז  שעות,  המון  וצילמה  חודש 
שנהיה בקשר. עברו כמה חודשים ואנחנו לא שומעים 

ממנה, ובסופו של דבר שכחנו מכל העניין. 

שלאחר  בשנה  בניו־יורק  השליחים  לכינוס  כשנסעתי 
מכן, פגש אותי הרב רוזנפלד ממכון 'אלטה' בצפת ומסר 
לי מכתב מאותה בחורה. "אני ממש מתנצלת שלא הייתי 
בקשר. חזרתי לארץ, התחלתי לעבוד על הסרט וראיתי 
שאני פשוט לא מצליחה לערוך אותו מבלי להבין מה 
מניע אתכם לגור בכזה מקום כמו תאילנד, למה שתעזרו 
לכל יהודי ללא סיבה, מה יכול לגרום לכם לפתוח את 
הבית בצורה כזו ומאיפה אתם שואבים כוחות לכל זה. 
בשביל  מהעריכה  חודש  של  פסק־זמן  לקחת  החלטתי 
מאחורי  שעומד  הרעיון  את  ולהבין  ללמוד  ללכת 
בצורה  הסרט  את  ולערוך  לחזור  ואז  הזו,  השליחות 
החודש  ללמוד,  ונכנסתי  לצפת  נסעתי  יותר.  נכונה 
שהתקדמתי  ככל  כי  לעזוב  יכולתי  ולא  מהר  עבר  הזה 
חיים  סיפור  אלא  סרט  רק  לא  שזה  הבנתי  בלימודים 
גיליתי שגם אני רוצה להתחבר למקור  ודרך מדהימה. 
לא  "אני  במילים  מסיימת  והיא  שליחה".  ולהיות  הזה 
סרט, אבל הצלחתם לחבר  לכם  יהיה  בסוף  יודעת אם 

עוד נשמה למקור החיים".

מה מניע אתכם לגור בתאילנד, למה 
שתעזרו לכל יהודי ללא סיבה, מה 
יכול לגרום לכם לפתוח את הבית 
בצורה כזו ומאיפה אתם שואבים 

כוחות לכל זה

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |

אירחתם 
 שכנים* 
לסעודת 

שבת?

* שכנים לא דתיים
 Krovlalev@gmail.com במייל  

  -או בדף הפייסבוק

ספרו לנו מה היה
 וקבלו חמישה 

 זמירוני-שבת מהודרים 
המותאימים לכל 
העדות במתנה!

 ואת ערכת פורים  בשמחה מרבים -  משנכנס אדר 
 כבר מזמינים! 

חדש!!!! 
ניתן להזמין ערכות עצמאית דרך האתר



אירחתם 
 שכנים* 
לסעודת 

שבת?

* שכנים לא דתיים
 Krovlalev@gmail.com במייל  

  -או בדף הפייסבוק

ספרו לנו מה היה
 וקבלו חמישה 

 זמירוני-שבת מהודרים 
המותאימים לכל 
העדות במתנה!

 ואת ערכת פורים  בשמחה מרבים -  משנכנס אדר 
 כבר מזמינים! 

חדש!!!! 
ניתן להזמין ערכות עצמאית דרך האתר
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אמנות חסידית
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הדבר  אליך  ש"קרוב  היא  התורה  של  היסוד  הנחת 
מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" )דברים ל יד(. לא כתוב 
ניצבים  קל, כתוב קרוב. הפסוקים הקודמים בפרשת 
אומרים ש"לא בשמים היא... ולא מעבר לים היא", 
משמע שקרוב = נגיש, סביר, אפשרי, נתון לבחירת 
כל  את  לקיים  מאתנו  שמונע  עליון  כוח  אין  האדם. 

דברי התורה, בפינו ובלבבנו ובמעשינו.

איפה  זה.  את  יודעים  אנחנו  ככה.  לא  שזה  אממה, 
חיים,  שאנחנו  איפה  שחי  מי  יראה...  איפה  אהבה, 
קשה לו להגיד ברצינות שכל אחד יכול להגיע לאהבת 
של  אחרות  רמות  דורש  זה  באמת.  ה'  וליראת  ה' 
המג'עג'עת  במציאות  בכלל  קיימות  שלא  מודעות, 
שלנו. אבל התורה נצחית. זה חייב להיות אמת. יש 

לנו כאן קונפליקט רציני.

הקודם  בפרק  דיברנו  נכון  מסביר:  הזקן  אדמו"ר 
כולם  שלא  ואמרנו  ובוערת,  גלויה  אהבה  על 
תמיד  תישאר  האהבה  שאצלו  מי  שיש  מצליחים? 
היטב,  מבין  שהוא  שלמרות  תיאורטית?  קצת 

באופן  מתעורר  לא  פשוט  שלו  הלב  מאוד,  רוצה  וגם 
נפלא,  יהודי  להיות  מצליח  הוא  זאת  שלמרות  הזה? 
והתובנות שלו על האהבה והיראה גורמות לו לבחור 
תמיד רק בטוב ולסור תמיד מכל רע? אז זהו. זה מה 
לא  לעשותו".  ובלבבך  "בפיך   – מאוד  אלינו  שקרוב 
אנשים  גדולים,  צדיקים  של  בוערות  ויראה  אהבה 
שחיים בספרות אחרות, אלא אהבה ויראה מעשיות – 
את  שמביאים  והרהורים  החלטות  תובנות,  מחשבות, 
מה שחשוב  זה  טוב".  ועשה  מרע  "סור  להיות  האדם 

בעולם המעשה, ואת היתר נשאיר לעולם הבא.

והערת שוליים: יש מי שגם זה לא קרוב אליו. רשעים 
גמורים, כאלה שעשו delete ליצר הטוב שלהם וקלקלו 
את המנגנון הטבעי של "מוח שליט על הלב". אצלם 
זה פשוט לא עובד, אין קשר בין המחשבות למעשים, 
את  לשבור  חייבים  הם  חזרה  בדרך  הראשון  וכצעד 
החומה  את  להסיר  הלב,  את  להם  שאוטמת  הקליפה 
שהם עצמם יצרו על ידי הרע שעשו. החדשות הטובות 
הן שאין ואקום, וברגע שהרע יישבר – הטוב יעלה. ככה 

זה עובד.

לא אהבה ויראה בוערות של צדיקים 
בספרות  שחיים  אנשים  גדולים, 
מעשיות  ויראה  אהבה  אלא  אחרות, 
החלטות  תובנות,  מחשבות,   –
האדם  את  שמביאים  והרהורים 

להיות "סור מרע ועשה טוב"

| דובי ליברמן |

פרק יז

אהבה לא בוערת

פרשת תרומה

המשכן כדמות אדם 
"ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם"

עם־ישראל נצטוה מפי הבורא, 
לעשות בית־הקדושה, ככתוב: 
"ככל אשר אני מראה אותך 
את תבנית־המשכן, ואת תבנית 
כל כליו. וכל זה, כדי שתשרה 
השכינה, בכל אחד ואחד. כמאמר 
הכתוב: ושכנתי בתוך בנהי 
ישראל" איזו הבטחה מופלאה! 
שאדון- הכל, עד אין חקר, יורד, 
עם שכינת עוזו, לשכון בלב האדם, 
פה עלי אדמות! ומפני חטאנו, 
גלינו מארצנו, ואין לנו היום, לא 
משכן ולא השראת־שכינה, ובפינו 
תפילה: חדש ימינו כקדם.
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שבת פורים
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תפילות ופיוטים עם החזן העולמי בערל צוקר

מלון כינר 
גליל

מבצע תורה

הרצאות מרתקות מבכירי המרצים 
הרב מנחם דוברוסקין

הרב יואל בייטש
השחקן ר' מיכאל וייגל ה חמשה

אלהדרך

  בכינרשושן
תוכנית מיוחדת לילדים
מפגש נשים עם מגילת אסתרעם השחקן מיכאל וייגל אסתר ואת
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תקוע ד' 
גוש  תקוע שבמזרח  מהיישוב  כחלק  ד' קמה בשנת התשס"א  תקוע 
עציון. מכל מקום בגבעה נשקף נוף מדברי עוצר נשימה, מאחר והיא 
ממוקמת על הר ממנו משתפל מדבר יהודה בכל תפארתו בואכה ים 
 - רווקים  ועשרה  משפחות  כשלושים  כיום  גרים  ד'  בתקוע  המלח. 
בבתים שכל אחד שונה מחבירו, כשם שפרצופיהם ודעותיהם אינם 
שווים... התושבים עוסקים במקצועות חופשיים - שכירים, עצמאיים 

ואף אמנים.

להעמיק בתשובה
מוטי קליין, תקוע ד'

"דתיים"  חיים  ד'  בתקוע  גם  "מעורב",  יישוב  המוגדר  בתקוע  כמו 
ו"חילונים" ביחד מתוך כבוד וקבלה הדדית, תוך בחינה עצמית בלתי 
דתיים  וחירות  חופש  זו מאפשרת  עובדה  ואמונה.  זהות  פוסקת של 
שאינם מובנים מאליו בעולמינו. ה"חילוני" וה"דתי" של אתמול אינם 
בהכרח כזה גם היום. ומחר, מי יודע... דתיות ממקום כזה מאפשרת 
ידי  על  משפיטה  חשש  בלי  אמיתית  חירות  מתוך  ולבחור  לחיות 
הסובבים. החיים במרחב יוצרים קהילה מעניינת וייחודית של דיבור 

והערכה אמיתיים.

הקבלה וההערכה של האחר מאפשרת גם לקבל ממנו באופן אמיתי,  
את האמונה, השאלות, החיים הפשוטים והחברות. הקבלה מאפשרת 

התכללות שהיא ההיפך מחד ממדיות, וזה יפה ומעניין.

הצורך  דווקא  מתברר  לעיתים  המשותפים,  והחיים  הקבלה  מתוך 
בגבורה והגדרה עצמית כלפי עצמנו וכלפי הילדים. 

הרב קוק אומר באורות התשובה שצריך להעמיק באמונת התשובה, 
לנו  דווקא קשה  לעיתים  ומתקבלת.  פעולתה  את  פועלת  היא  שאכן 
שניתן  עבודה  זו  ולתקן.  לשוב  שלנו  ובאפשרות  בעצמנו  להאמין 

להעמיק בה עוד ועוד. 

בע"ה, שנקבל את עצמנו, את שאלותינו ותשובותינו ואת האחר עם 
תשובותיו ושאלותיו, ושנהיה בני חורין באמת. 

 מגבעות
אשורנו

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

ואנחנו ניצור עמכם קשר בהקדם

צילום: שילה ותמר כנרתי

קרוב קרוב
חנן אביטל - מקהלת פרחי ירושלים

שיר מיוחד שחובר לעלון "קרוב 
אליך"

לֹום ָ ְרֵכִני ְלּשׁ ָאִחי, ּבֹא ָבּ
ֵעיַנִים.  ֶמֶתק ָהאֹור ּבָ ּבְ

ּבֹא ָקרֹוב ַעד ַהלוׂם
ַמִים.  ת ׁשָ ְרּכַ ְוַקח ְלָך ּבִ

ָעה ָכל ׁשָ ּבְ ְדִניק ׁשְ ָאִחי, ַהָחָבּ
ר ְוַאְחָוה.  ׁשֶ ל ּגֶ - ִאיׁש ׁשֶ

ִדְמָעה ַלֵקיבּוְצִניק ַהּזֹוֵרַע ּבְ
ְלָוה.  ה ִיְקצֹר ׁשַ ּוֵבִרּנָ

ׁשֹוְמרֹון ָקרֹוב ֵאֶליָך ָאִחי ַבּ
ְרֵחי ַהֶגֶפן ְוַהַיְסִמין.  ין ּפִ ּבֵ

רֹון ֵמַח ּבְ ָקרֹוב ַלֵלב, ׂשָ
ְנָיִמין.  ִעם ַיְלֵדי ֶאֶרץ ּבִ

ט י ַהּקָ  ָקרֹוב ֵאֶליָך ַיְלּדִ
ָנַפִים ַוהֹוד.  ּפֹוֵרׂש ָעֶליָך ּכְ

ט ֵרַח ׁשָ י, ָקרֹוב ַהּיָ ָיְלָדּתִ
ֵמַעל ָעָנן ַהְרֵחק ְנדֹוד. 

ְזמֹון:  ּפִ
ָקרֹוב ַלֵלב, ָרגּוַע ְוָשֵליו

ֶאב.  ְרָנָנה אֹו ּכֶ ב, ּבִ ָקרֹוב ַלּלֵ
ֵקִני ָך ָחָזק ַחּבְ ֶאל ִלּבְ

ֵאִני רְֹך־ֵלָבב ׂשַ ּבְ
י. י ֲאִני ָאִחיָך עֹוֶדּנִ ּכִ

משנכנס אדר
 נתנאל מור 

נכנסה שמחה חדשה ללב,
אדר הגיע, בתוכנו מהבהב.

שאלה חוזרת,
שואל האדם,

איך ישמח,
בכל הקיים.

איך מצליחים להיות בשמחה,
חיים שלמים, אותה מדרגה.

מיאוש לתקווה,
מקטנות לגדלות,

חיים שלמים,
הם רק התלמדות. 

מקבלים ועומלים,
מתברכים ויוצרים,

שמחה על עולם,
שדרכו מתעלים.

השמחה השלמה,

אין היא באה לבד,
אלא מעורה באמונה, בד בבד.

מצוות השמחה,
היא הקשה שבמצוות,

תלויה היא בגבורה,
ברצון להתגלות. 

שהאדם הוא עצמו,
ולא איש אחר,

הוא שמח בחלקו,
אינו חסר. 

ימלא ה' נפשותינו שמחה,
נשמה תתגלה,
תאיר באורה.

יתחזק הלב, 
לשוב אל בוראו,

לעשות רצונו,
הוא רצון קונו. 

"הפכת מספדי למחול לי,
פתחת שקי ותאזרני שמחה"

חודש טוב שמח ומבדח.
ברכה והצלחה בכל מכל באמת.

"דרך ארוכה שהיא קצרה"
בתאל סולומון

בשבועות האחרונים קראנו שעם היציאה 
העם  את  להוליך  בוחר  הקב"ה  ממצרים 
סוף,  וים  המדבר  דרך  ארוך,  במסלול 
הארץ  אל  היישר  אותם  להוביל  במקום 
בדרך קצרה ומהירה. מדוע? למה לבחור 
להגיע  במקום  ומייגע,  ארוך  במסלול 
היה  לא  המיועדת?  הארץ  אל  צ'יק־צ'ק 

מספיק מייגע וקשה במצרים?

ידי  על  בקפידה  נבחר  הארוך  המסלול 
הקב"ה. הרב חנן פורת, ב'מעט מן האור', 
בן  יהושע  ר'  בדברי  למדרש  זאת  מקשר 
אחת  "פעם  עירובין:   במסכת  חנניה 
יושב  תינוק  וראיתי  בדרך  מהלך  הייתי 
על פרשת דרכים, ואמרתי לו: באיזה דרך 
נלך לעיר? אמר לי: זו קצרה וארוכה, וזו 
וארוכה.  בקצרה  הלכתי  וקצרה.  ארוכה 
שמקיפין  מצאתי  לעיר  שהגעתי  כיוון 
לאחורי.  חזרתי  ופרדסין.  גגות  אותה 
קצרה?  לי  אמרת  הלא  בני,  לו:  אמרתי 
אמר לי: ולא אמרתי לך ארוכה? נישקתיו 

ישראל  אשריכם  לו:  ואמרתי  ראשו  על 
מגדלכם  אתם,  גדולים  חכמים  שכולכם 

ועד קטנכם" )נ"ג:(.

לארץ  ממצרים  הדרך  בפועל,  אמנם 
קצרה, אך זו "דרך קצרה שהיא ארוכה"! 
יעבור  בה  ארוכה,  בדרך  הליכה  ללא 
עוצמתו,  את  יגלה  חינוך',  'סדרת  העם 
שיתקל  ברגע  כוחו,  ואת  אמונתו  את 
במלחמה, שדורשת גילוי כוחות פנימיים 
אחורה-  יחזור  הוא  האויב,  מול  ועמידה 

והדרך הקצרה תתברר כארוכה!

הרבה מאיתנו, נמצאים בדרך שמתארכת: 
בית, בדרך  ובניית  בדרך למציאת אהבה 
עבודה  למציאת  בדרך  להריון,  לכניסה 
ופרנסה, בדרך להחלמה, בדרך לגאולה, 
בקלות,  לייאש  יכולה  הדרך  ועוד.  ועוד 
לגרום לחוסר מנוחה, ולעלות שאלות של 
אמונה. אך עלינו לזכור, שמאחורי הגלוי 
לנו, מסתתר הרצון של הקב"ה, ושיקוליו, 
הפרטי,  במסלולו  אחד  לכל  המדויקים 
במבט  השם,  ובעזרת  לטובתו.  ומכוונים 
לאחור- נזכה להבין כי הדרך אמנם הייתה 

ארוכה, אך קצרה.  
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בעל־בית, תהיה
נעל בית!אבל

מי שבא לכרם 
לא מחפש את 

העלים של הגפן, 
הוא מחפש את 

האשכולות. אבל 
בלי עלים לא תהיה 

גפן  <  לפעמים 
על הרבנים לא 

היה אפשר לסמוך, 
ודווקא הבעלי־בתים 
הם אלו שהצילו את 

המצב < אבל רגע, 
אל תהיה נעל בית

|  הרב עדין אבן ישראל  |
 )שטיינזלץ(

אל תהיה
 



בהרבה מקומות היה מנהג של בני הישיבות לבוז לבעלי־הבתים. היו 
אומרים בנוסח ישיבות ליטא: "דעת בעל־בית זה הפוך מדעת תורה". 

מדוע? כי הישיבות הם אליטה, והשאר הם סוג ב' או ג'.

האמת היא שההבדל בין תלמיד־חכם לבעל־בית אינו חלוקה מקצועית. 
אני זוכר מישהו שהיה עובד קשה, ביגיע כפיו ממש. לא היתה לו פרנסה 
שיכול היה לחיות ממנה בהרווחה, אז הוא חי בפשטות רבה. היהודי 
לו  הייתה  ספרים.  קנה  הוא  כסף  קצת  לו  כשהיה  אך  בדוחק,  חי  הזה 
ספרייה עצומה בגודל, ואילו לחם הוא קנה רק בצמצום. היהודי הזה, 
ביום עבודה של קיץ, כשקמים בבוקר וחוזרים בלילה הביתה, היה יושב 
בכל לילה חצי לילה, ולומד. זה היה יהודי שבמהותו הוא היה תלמיד 
חכם, זה שהוא היה צריך להתפרנס היה דבר נפרד. הוא לא התבייש 
בכך שעליו להתפרנס מיגיע כפיו. אבל מתי הוא 'עשה חיים'? 
אחרי שהמשפחה הלכה לישון, אז הוא יכול היה לשבת חמש 
שעות עם מנורה של נפט וללמוד משהו. הוא לא התכוון להיות רב 

או מגיד. הכרתי עוד יהודים כאלו. 

איננו מהו העיסוק של האדם, אלא איך אדם מגדיר את עצמו  העניין 
באופן פנימי. להבדיל, יש הגדרה כזו בחוק הישראלי: בן אדם שמרכז 
חייו בארץ או בחו"ל, יש לכך השלכות לעניין מס־הכנסה ועוד דברים, 
איפה הוא חי ואיפה הוא בא לנוח. המקום אליו הוא בא לנוח, זה לא 
המרכז שלו. בן אדם שעיקר חייו הוא לימוד התורה, הוא תלמיד חכם, 
ולא משנה מה הוא עושה במשך היום. ולהיפך, יהודי יכול להיות עם 
זקן ארוך אבל זה לא משנה את ההגדרה האמיתית שלו, במהותו הוא 

בעל־בית.

בעולם  כללית  קבוצה  או  הגדרה  לא  זאת  בעלי־בתים.  קבוצה של  יש 
של  העולם  בתוך  שנמצאת   חלוקה  זו  ישראל,  בעם  אפילו  או  כולו, 
היהודים המאמינים. מיהו בעל־בית? לכאורה בעל־בית הוא מי שאומר: 
זמן  אקדיש  לא  מצוות.  שמירת  של  בעולם  יותר  או  פחות  אהיה  אני 
יתירה במצוות, אבל אני  וגם לא להקפדה  – לא ללימוד תורה  מיוחד 

אהיה בתוך העולם הזה.

אני רוצה להגיד לכל מי מכם שהולך להיות בעל־בית: האמת היא שגם 
בעל־בית צריך לדעת איך להיות. שיאמר לעצמו: מה שאני עושה, אני 
עושה מתוך לב שלם. אני רוצה באמת לחיות בתוך סוג כזה של חיים 

יהודים, גם אם ההשקעה שלי לא גבוהה.

לפעמים אדם שהיה בחור ישיבה במשך כך וכך 
סוכן  להיות  הולך  אני עכשיו  שנים מחליט: 
למכירת מכנסיים, או פקיד מס הכנסה, או 
הלימודים  בסדר,  חולים.  בקופת  לעבוד 
יוצא.  הוא  ועכשיו  הסתיימו  בישיבה 
אבל השאלה היא לאן הוא יוצא? יש מי 

שיוצא – והכול בטל. 

הכל  אז  רבנן,  רב  נהייה  לא  הוא  אם 
"כעפרא דארעא". 

אני רוצה לומר: אם אתה יוצא מהישיבה 
ומחליט להיות בעל־בית, לפחות תעשה 
את זה כמו שצריך. זה עניין רציני. גם אם 
של  בהתוועדות  תשב  לא  רבנן,  רב  תהיה  לא 
לבית  שהולך  פשוט  יהודי  תהיה  אלא  חסידים, 

הכנסת וחוזר מבית הכנסת ועושה קידוש. 

ישראל  עם  בין  שמשווה  חז"ל  של  ידוע  משל  יש 
לבין הגפן: לגפן - יש אשכולות, יש ענפים ויש עלים, 
והעלים מחזיקים את הגפן. אז נכון, כשאני מגיע לגפן 
אני לא מחפש את העלים – אני מחפש את האשכולות. 
לא.  מהעלים  דברים,  מיני  וכל  יין  עושים  מהאשכולות 
אבל הגפן חיה בזכות העלים, בלי עלים הגפן מתה, העלים 

הם הבעלי־בתים.

חברי  רוב  חיה.  קהילה  יש  מסוים  שבמקום  לפעמים  קורה 
הקהילה מתים ונקברים, איש לא זוכר אותם, וגם בניהם אחריהם 
יוצאים עשרה  הזו  ומתוך הקהילה  אותם.  זוכר  לא  ואיש  מתים 
אנשים חשובים שאותם יזכרו לדורות. לדוגמא, כולם זוכרים את 
קהילת טרויש שבה ישבו רש"י, חתניו ונכדיו. אבל הקהילה עצמה 
היתה מורכבת מאנשים פשוטים, ורוב האנשים לא היו דומים לרש"י 
תם',  'רבינו   500 היו  לא  טרויש  בקהילת  רש"י.  של  לנכדים  ולא 
שעשו  אלה  היו  הם  והלכו  וישבו  שבאו  האלה  היהודים  אבל 

שתהיה שם קהילה. לא רק בכך שהם החזיקו את זה, אלא הם עשו 
שתהיה שם קהילה. אותם היהודים לא היו ראשי העדה, לא עיני העדה, 

אבל הם היו הרגליים שעליהן העדה עומדת.

בארגון כמו צה"ל יש יחידות של מה בכך, ויש יחידות לוחמות. מה אחוז 
הלוחמים בכל יחידה לוחמת? אחוז די קטן. מדוע? כי כדי שיחידה תוכל 
לעבוד יש צורך בכמות הגונה של אנשים שיחזיקו אותה. היחידה לא יכולה 
לא  היא  אבל  להילחם,  אולי  תוכל  היא  שלה.  הלוחמים  מכוח  רק  לעמוד 
יכולה להתקיים בלי האנשים שיחזיקו אותה. אז יש כך וכך נהגים וטבחים 
ועוד. במלחמת מדיין, איך חילקו את השלל? חצי הלך לאלה שלחמו, וחלק 
– לאלה ששמרו את הכלים, כי צריך את האנשים שישמרו על המחנה, צריך 

את האנשים שיכינו את כל הדברים האלה, וגם ליהודים האלה מגיע.

אותה.  שיחזיקו  אנשים  וכך  כך  צריכה  היא  קדושה"  "קהילה  שתהיה  כדי 
אם יש רק אספסוף, זה לא יחזיק אותה. הכרתי מקומות כאלו שנשאר בהם 
השאר  וכל  מישהו,  ועוד  הקהילה,  של  הרב  גדול,  שמים  ירא  אחד  יהודי 
הלך והתמסמס. מדוע? כי אף אחד לא ישב לדאוג ליהודים האלה, שהגיעו 

להתפלל רק בשבת ולא באו בכל יום. 

אותה  ולהחזיק  יהדותי  את  לשמור  מנסה  אני  אומר:  הבעל־בית 
שתהיה קיימת. אם ֵיצא מבניי מישהו שיהיה גדול הדור – טוב, אם 
האנשים  אלה  אחד.  יהודי  ועוד  אחד  יהודי  עוד  יהיה  אז   – ֵיצא  לא 
התברר  היהודית,  בהיסטוריה  מקרים  ובהרבה  הקהילה,  את  שמחזיקים 

שאפשר לסמוך דווקא על הבעלי־בתים ולא תמיד על הרבנים.

מספרים על יהודי פשוט אחד ששמע שאצל חסידים מסוימים אומרים את כל 
התהילים בליל שישי. הוא אמר: "אני לא מבין איך אפשר לעשות דבר כזה? 
אני אומר פרק אחד ואני נקרע  מזה, והם יכולים לגמור את כל התהילים ביום 
אחד?" אז יש יהודים כאלו שבאמת לא יכולים לקרוא את כל התהילים, זה 
יותר מידי בשבילם. אז מה עושים עם יהודי כזה? יש לו עולם אחר, ויש לו 

בחינות משלו. 

מתי משה רבינו בוכה? בסיפור של קורח הוא לא בוכה. בסיפור של זימרי 
בן סלוא והשבט שלו שהלכו אתו ועשו הילולה גדולה, משה וכל זקני העדה 
שקרה.  הדבר  בגלל  רק  לא  בוכה  משה  בוכים?  הם  למה  ובוכים.  יושבים 
לא  זו  הרי  כי  בוכה,  הוא  מה שעושים.  אנשים שעושים  וכך  כך  יש  תמיד 
השנה הראשונה של יציאת מצרים. כשקרה מעשה העגל בשנה הראשונה, 
משה ודאי מצטער, הוא אפילו כועס ועושה כל מיני מעשים, אבל הוא לא 
בוכה. בשנה הארבעים הוא בוכה: ארבעים שנה הם למדו אצלי, ישבו אצלי 
בישיבות ולמדו תורה, ואז קורה דבר קטן והכל נפרם.  אז הוא יושב ובוכה 
– מה עשיתי? ארבעים שנה עבדתי בשבילם ביום ובלילה, השמעתי להם 
ארבעים שנה  ואחרי   – ומופתים  אותות  להם  עשיתי  לפעם  דרשות, מפעם 
תראו איך הם מסתובבים. אז שום דבר לא קרה. אולי לא כל העדה השתתפה 
בהילולה, אבל גם האחרים רק משכו בכתפיים. לו היתה מתרחשת שערורייה 

במקום שאכפת להם, הם היו משתוללים. וכאן אף אחד לא מתרגש.

כל  אחרי  אומר:  הוא  כועס.  משהוא  גרוע  יותר  זה  בוכה  כשמשה 
שם  היה  שלא  מסתבר  אז  כלום.  עשינו  שלא  מתברר  שעשינו,  הדרך 

מספיק בעלי־בתים. זו לא הבעיה שלא היו שם מספיק נביאים ובני נביאים.

בסופו של דבר אני אומר לכם: אם מישהו מכם הולך ונהיה בעל־בית, לפחות 
שיהיה בעל־בית הגון, שיהיה בעל־בית כמו שבעל־בית צריך להיות. שיהיו 
יהודים הגונים, שהם חלק ממה שמחזיק את העולם. אולי הם עלים של 
לצמוח.  יכולה  לא  היא  עלים  ובלי  עלים,  צריכה  הגפן  אבל  הגפן, 
רגליים.  צריך  ישראל  עם  אבל  ישראל,  עם  הם הרגליים של  אולי 
כשמישהו הולך להיות בעל- בית, שלפחות יהיה בעל־בית הגון ולא 

חיקוי של בעל־בית!
בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

בעל־בית, תהיה
נעל בית!אבל
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 מה עושים במקרה 
שה"מוסר" נוגד את ההלכה?

מדומיין  עולם  ולצייר  להטעות  עלולה  השאלה 
של הלכה שאינה מתעניינת בטוב וביושר, אלא 
רק בחוקים יבשים ושרירותיים, ואילו היושר לא 
קשור אל התורה. האמת, כמובן, רחוקה מאוד־

מאוד מהציור הכפרני הזה.

וכי מה עושים אם מוסר סותר מוסר, ואם הלכה 
ועליון  קודם  ערך  איזה  שוקלים  הלכה?  סותרת 

יותר, כמו למשל פיקוח נפש שדוחה שבת. 

כלל  ובדרך  העליון,  האלוקי  הטוב  היא  ההלכה 
היא המכריעה, ובצדק, כל טוב אחר. אך ההלכה 
לוקחת בחשבון גם מצב של 'שעת דחק' ו'צורך 
השאלות  כל  על  אמונים  ישראל  חכמי  גדול'. 
הללו, בין שמדובר בסדרי עדיפויות בהלכה ובין 
במוסר, ובוודאי כשמדובר במחלוקת בין הלכה 
עולם  לגדרי  המוגבל  אנושי  מוסר  לבין  אלוקית 

הזה.

 אני רואה רק שלילי. 
איך מצליחים להסתכל בעין טובה 

על המציאות?
ראשית, יש ללמוד את סוגית עין טובה. סיפורי 
הבחינה  שער  עקיבא,  ורבי  גמזו  איש  נחום 
ב'חובות הלבבות' ומקורות נוספים, מלמדים איך 
לפקוח את העיניים ולראות כמה טובת ה' סובבת 

אותנו בכל עת ובכל שעה. 

בדרך  פשוטים  דברים  לראות  שלומדים  לאחר 
הנכונה, יש להקדיש זמן ולאסוף עוד טובה ועוד 
האדם  ביד  היא  החיצונית  שהעין  כשם  טובה. 
להסתכל לכאן או לכאן, כך גם בעין הפנימית – 
למקום  להפנותה  ויכולת  בחירה  יש  השכל,  עין 
עין  את  להפנות  זמן  מקדיש  כשאדם  הרצוי. 
השכל לטוב ה' שאופף אותו מכל צד ובכל שעה, 
נקודת המבט הזו הולכת ונקנית בו, ויחד עם זאת 

היא זקוקה לטיפול וטיפוח פנימי תמידי.

למה על ההורים לעבור קושי 
עם ילדיהם – "בעצב תלדי בנים", 

"צער גידול בנים"?
באופן  והטּוב  העונג  את  לספוג  כדי  בעולמנו, 
להילחם.  אף  ולעיתים  להתאמץ,  עלינו  פנימי, 
לולי הצער של לידת הילדים לא היה קשר חזק 
כל־כך בין ההורים לילדיהם. דווקא ההתאמצות 
הילדים  ובגידול  בלידה  בהריון,  שנצרכת 
לילדיהם.  הורים  בין  אהבה  בעבותות  קושרים 
מן  יותר  לילדים  קשורה  הֵאם  שבעולם  בנוהג 
האב מאותה סיבה עצמה – שהיא נשאה אותם 
ברחמה, עברה למענם ייסורים, טיפחה וגידלה 

אותם מתוך קירבה והתמסרות. 

צריך לזכור שהצער הוא קללה ועונש על חטא 
עדן,  גן  של  המופלא  בעולם  הראשון.  האדם 
הכל אכן אמור להיות טוב גמור, בלא שום כאב 
וצער. אך במציאות שלאחר חטא אדם הראשון, 
קודם יגעת ורק אז מצאת – דווקא על ידי יגיעה 

נקנים הדברים בתוך נפשותינו.

מרבנן,  צורבא  מבית  המהודר  הספרים  סט  לכולנו.  היומיום  מצוות  לקיום  יסוד  מהווה  ההלכה  מסורת   חדש! 
המעשה,  לשורת  ועד  המקור  מן   - ההלכה  וללימוד  לדורותיה  הפסיקה  שרשרת  להכרת  ונגיש  רחב  שער   פותח 

בדרך מרתקת - בשיטת הלימוד הייחודית של מכון צורבא מרבנן.

1-700-500-777www.tzurba.comהתקשרו להזמנה ישירה
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