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בונה תקשורת
שמע ישראל, אברהם, משה ושלמה

אחת  את  שמעתי  פרס  משמעון  דווקא   > לעתיד  ההווה  בין  היחס 
ההגדרות המדויקות על הרבי מלובביץ’: “הרבי ראה את העתיד – באותה 
מידה של בהירות שבה ראה את ההווה“. רובנו מוגבלים למציאות הפיזית 
שאנו רואים סביבנו ולא באמת מאמינים ביכולת לשנות אותה. כמה חשובה 
היא היכולת לראות את המצב הקיים )אצלנו בנפש, בתוך המשפחה, בעם 

להאמין,  באמת  ולהאמין,  כולו(  בעולם  ישראל, 
שהוא יכול להשתנות. לא רק להגיד “לשנה 
“ותחזינה  או  הבנויה“  בירושלים  הבאה 
אפשרי  גם  שזה  לחשוב  אלא  עינינו“ 
ומדויק  פרקטי  באופן  ולפעול  ומעשי, 
להגיד  רק  לא  שלנו.  המטרות  לקידום 
שיהיה טוב, אלא לפעול לשם כך. “להפוך 

את העולם“, תבע הרבי בשיחותיו.

איפה  מושג  לי  אין   > רוחנית  השפעה 
מזמן,  פעם,  אבל  הזה  הסיפור  את  שמעתי 
כשחששתי מ“שטיפת מוח של רבנים“, סיפרו 
לי על יהודי אחד ששאל את הרבי מלובביץ’: 
הם  מהגג,  לקפוץ  לחסידים  תגיד  ואם  “נו, 
יקפצו?“. ענה הרבי: “זו לא השאלה הנכונה, 
כי אף פעם אני לא אומר להם לקפוץ מהגג. 
להיפך, תפקידי להרים תמיד את מי שסביבי 
שלי  היחס  מאז  הקרקע“.  מעל  אחד  טפח 
השתנה.  תורה  ולגדולי  רוחניים  למנהיגים 
פעם חשבתי שזה מסוכן להיות מושפע מהם. 
היום – מול כל ההשפעות האחרות שסביבנו  

- אני שמחה להשפעה כזו.

תורה שלמה לעם שלם < בספר הנפלא 
“תשובות לשאלות החיים“, ובו אוסף מכתבים 

של הרבי על נושאים שונים, שואלת אותו מישהי 
למעמד  ביחס  האורתודוכסית  היהדות  תפיסת  על 

לסוגיה  כאן  ניכנס  )לא  בהרחבה  עונה  הוא  האישה. 
המרתקת(, אבל פותח בכך שהוא מתנגד להגדרה “יהדות אורתודוכסית“ 
יש אחת, תורה שלמה שניתנה לעם שלם:  יהדות  שהיא מציבה בשאלה. 
כפי  או  דתנו,  של  המבט  מנקודת  האישה  תפקיד  על  לשאלתך  “בנוגע 
שאת מכנה זאת ’היהדות האורתודוכסית’. ראשית ברצוני לציין כי חלוקת 
היהדות לקטגוריות של אורתודוכסים, קונסרבטיבים ורפורמים היא חלוקה 
מלאכותית, שכן לכל היהודים אותה תורה שניתנה על ידי אותו האלוקים. 
למרות שישנם יהודים השומרים יותר ופחות מצוות. הצמדת תווית כזו או 

אחרת לא תשנה את המציאות, כמובן“.

הכי “חוצה” שיש < וכעת, בהרחבה, לתקשורת. אתגר דורנו. הרבי הזהיר 
הפסולים  המסרים  מצריכת  כלומר  התקשורת,  לכלי  משעבוד  אחד  מצד 
להפצת  ביותר  בטכנולוגיות החדישות  לשימוש  הדריך  שני  ומצד  שבהם, 
יהדות. בשנות החמישים, כשהחלו לשדר ברדיו האמריקאי תכניות מטעם 
חב“ד, נשמעו ביקורות על כך מתוך העולם הדתי. היו שטענו שהרדיו הוא 
כלי טמא ולא ייתכן שאדמו“ר ישתמש בו. התגובה של הרבי הייתה מרתקת. 

ככלי שהקדוש  כל התפתחות,  וכך בעצם  הוא הסביר את המצאת הרדיו, 
ברוך הוא הכניס בתוך עולמו. הוא הזכיר את האמרה הידועה ששמע הבעל 
שם טוב, לפיה המשיח יגיע “לכשיפוצו מעיינותיך חוצה“ והסביר שהרדיו 
מביא את מעיינות התורה הכי “חוצה“ שאפשר: “כל זמן שיש מקום ששם 
לא הגיעו המעיינות, הרי לא נתקיים עדיין ’יפוצו מעיינותייך חוצה’, שהרי 

ישנו ’חוצה’ ממנו“.

רצינות ביחס לכל מילה < לצערי, הספר “דובר שלום“ יצא לאור רק 
במהדורה פנימית, משפחתית. זהו ספר מקיף על ר’ ברק’ה וולף ז“ל, דובר 
חב“ד המיתולוגי, שעוסק לא רק בו אלא בכל היחס החסידי כלפי התקשורת. 
יש שם שלל הוראות מרתקות. מסופר שם, למשל, כיצד הרבי הפציר באחד 
הכתבים “לא להיות עיתונאי בהתוועדות“ )כלומר, 
לא להסתכל על המציאות רק כעיתונאי, מבחוץ, 
הוא  כיצד  מבפנים(,  ולהשתתף  לחוות  אלא 
להוסיף  “הארץ“  עיתון  של  מכתב  ביקש 
)כך  “ישראל“  המילה  את  גם  העיתון  לשם 
שהשם יהיה “ארץ ישראל“( וגם מה הייתה 
תגובתו לשלל בקשות התגובה, ההכחשות 
וההבהרות של התקשורת )“להיכנס לשקלא 
וטריא בעיתונים הרי זה דבר שאין לו סוף“(. 

אבל מעל לכל אלה, עולה רושם של רצינות 
בתקשורת.  שמתפרסמת  מילה  לכל  ביחס 
מתפרסמת  כותרת  כל  נשקל,  משפט  כל 
חוסר  של  בעידן  רב.  דעת  שיקול  אחרי 
היה  היהדות,  כלפי  תקשורתית  אחריות 
הודעות  בספר  לראות  במיוחד  מרתק 
לעיתונות שהדובר ברק’ה ניסח, ואז שלח 
בתמונה  לראות  שניתן  כפי  להגהה.  לרבי 
שמופיעה כאן, הרבי היה מתקן, בכתב ידו, 
מילים חריפות ופוגעניות מדיי וגם מלטש 
בהירים  להיות  לא  שעשויים  מסרים 
הדימוי  כמה  עד  מבין  קורא  כל  מספיק. 
התקשורתי של היהדות הוא לא שטויות 
“ענייני  לא  אלה  הרבי.  בעיני  והבלים 
על  כותבים  זה חשוב מה  העולם הזה“. 

התורה.

 > הראשית  הכותרת  היא  היהדות 
בשיחותיו ובמפגשיו הרבים עם אנשי תקשורת, הסביר 
להם הרבי שדברי התורה הם חלק מהחדשות. עלינו לראות אותם בכל יום 
כחדשים, וכך גם לדווח עליהם. הרבי קרא לדבר על תורה ברדיו, והזהיר 
מפני הפיכת העניין לפוליטי )“העיקר לא להעמיד זה בהצבעה בכנסת, כי 
אז יעשו מזה עניין מפלגתי, ובמילא תתחיל מלחמה של כפייה דתית וכו’ 
זה  גם   – וכו’“(. הוא הסביר למשל שלספר למאזינים מהי פרשת השבוע 
חלק מהחדשות והכותרות. זה חשוב לא פחות מעדכונים על מה שקורה 

בוושינגטון או בטהראן. 

פעם אחת, בפגישה אישית בשנת 1980 עם מוטי עדן, שהיה אז כתב ועורך 
חדשות “בקול ישראל“, דיבר איתו הרבי על הדרך לחבר את היהדות לקהל 
“שמע  לאחרונה:  רק  הזה  העוצמתי  לציטוט  נחשפתי  ולחייו.  המאזינים 
ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד – הכוונה בזה לא רק לישראל שעמד במעמד הר 
סיני לפני שלושת אלפים שנה, אלא שהכוונה זה לאברהם משה ושלמה, 
שהוא גר בתל אביב ברחוב כך וכך, מספר כך וכך – להם התכוון ה’ כשאמר 

שמע ישראל“.

קטונתי מלהקיף ולהעריך את דמותו של הרבי מלובביץ’ זצ”ל. 
במקום זאת, בחרתי להביא כמה סיפורים ומשפטים שנוגעים 
אליו ושמדברים אליי במיוחד – כאימא, כעיתונאית, כחוזרת 
בתשובה, כיהודייה, כאדם. ביחד, יצא כאן פאזל שמסביר את 

מה שלדעתי הרבי נותן לבני הדור שלנו:

הודעה לעיתונות עם תיקונים בכתב ידו של הרבי

סיון רהב מאיר



אם אני מאמין בזוגיות שלי 
היא גדלה. אם אני מאמין 
בילד שלי הוא גדל. אם 
אאמין בכישרונות שלי, 

בעצמי, אני אגדל.

אם אני מאמין 
בכוח התורה 

לרפא את נפשי 
היא תרפא אותי

לאן אתה מסתכל?
הילדים  העץ.  צמרת  על  עמד  ציפור  קן 
שעמדו סביב העץ רצו כולם לטפס ולשבת 

לידו.

הדרך  ובאמצע  לטפס  ניסה  ילד  אחרי  ילד 
הקרקע  אל  אחורה  חזרה  והתגלץ’  נבהל 

הבטוחה והמוכרת.

הרבי  לימים  מנדל,  מנחם  אחד,  ילד  רק 
והתיישב  העץ  צמרת  עד  טיפס  מלובביץ’, 

מעט ליד קן הגוזלים, וירד חזרה.

אותו:  שאלה  המעשה,  את  שראתה  אימו, 
“מנחם, מה בך אחר שבזכותו הצלחת אתה 

להגיע לצמרת?“

ענה מנחם מנדל הקטן: “כל הילדים טיפסו 
למעלה והסתכלו למטה. אני טיפסתי למעלה 

והסתכלתי למעלה“.

חז“ל  מדוע  מסביר  מברסלב  נחמן  רבי 
אמונה.   – במשנה  זרעים  לסדר  קוראים 
משפחה  ומגדל.  צומח  כוח  היא  אמונה 

המגדלת יתום נקראת משפחה אומנת.

כשאתה מאמין במשהו הוא גדל. ככל שאתה 
מאמין בו יותר הוא גדל יותר. אם אני מאמין 
בזוגיות שלי היא גדלה. אם אני מאמין בילד 

שלי,  בכישרונות  אאמין  אם  גדל.  הוא  שלי 
בכוח  מאמין  אני  אם  אגדל.  אני  בעצמי, 

התורה לרפא את נפשי היא תרפא אותי.

הכוח המצמיח את הזרע הוא האמונה שלו. 
שבתחילתו  אף  שעל  בעצמו  מאמין  הזרע 
בעצמו  הריקבון  ריקבון,  תהליך  עובר  הוא 
הוא חלק מתהליך הגדילה שלו. הוא מאמין 
שהשמש תצפה לו כשהוא יפרוץ מהאדמה. 
הוא  צימאונו,  ירווה  שהגשם  מאמין  הוא 
לפרוץ ולצמוח.  בכוחו  שיש  בעצמו  מאמין 

אמונה היא כוח. כוח הצמיחה והשמחה.

הרבי מלובביץ’ הוא דמות מופת של האמונה 
המוחלטת בכוח האלוקי שטמון בנו.

והטוב  האמת  בכוח  ופורצת  אדירה  אמונה 
לנצח.

לא  הרבי  ספק.  או  פחד  שום  אין  וממילא 
מסתכל למטה.

להרהר  לנו  שגורמים  הם  והפחד  הספק 
באמצע הדרך אם נצליח או לא. הפחד הזה 
בעצמו הוא מה שבסוף יכול לגרום לנפילה 
העצבות,  שורש  הוא  האמונה  חסרון  ח“ו. 

העצלות והכבדות.

בסלון שלי יש תמונה של הרבי, ובלבי ובלב 

ילדיי אני משנן: כל הילדים טיפסו למעלה 

והסתכלו למטה,

אני מטפס למעלה ומסתכל למעלה.

א מ ו נ ה!!!

אביתר בנאיאישית



הרב יונתן זקס

שני סוגים של פחד
אחת הדרשות המרשימות ביותר ששמעתי בימי חיי הייתה דרשתו של הרבי 
מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון, על סיפור המרגלים שבפרשת שלח 

לך. היא שינתה את חיי; לא פחות.

הוא שאל את השאלות המתבקשות. איך קרה שעשרה מבין המרגלים חזרו 
מארץ ישראל עם דו"ח כה מדכדך ותבוסתני? איך קרה שאמרו שבני ישראל 
לא יוכלו לנצח את יושבי הארץ, שהעם היושב בה חזק מהם ועריהם בצורות, 
שהם ענקים ואנחנו כחגבים? הרי במו עיניהם ראו כיצד הוריד ה' על ברכיה, 
במכות אנושות, את החזקה והעתיקה באימפריות של העולם העתיק. מה עוד 
מאז.  עברו  קצת  ועוד  רק שנה  טרי,  היה  עדיין  על מצרים  הניצחון  שזיכרון 
בעיני  היו  ישראל  בני  הנכון:  הוא  מדבריהם  שההפך  היטב  ידעו  המרגלים 
יושבי כנען כענקים, לא כחגבים. הרי הם עצמם שוררו כך עם כל בני ישראל 
ת". מדוע אם  ָלֶשׁ ֵבי ְפּ זּון, ִחיל ָאַחז יְֹשׁ ים ִיְרָגּ ְמעּו ַעִמּ אחרי קריעת ים סוף: "ָשׁ
 – מליובאוויטש  הרבי  המשיך   – תשכחו  ואל  מפניהם?  חרדו  המרגלים  כן 
שהמרגלים לא היו אנשים שנבחרו באקראי. התורה מציינת שכולם היו נשיאי 
ה". ראשי העם אינם קנים הנידפים ברעדה  ֵהָמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבֵני  י  השבטים, "ָראֵשׁ

מכל רוח מצויה.

השאלות היו מתבקשות, אבל התשובה שהרבי מליובאוויטש נתן להן הייתה 
בלתי־צפויה כלל. המרגלים לא פחדו מכישלון, הוא אמר. הם פחדו מהצלחה.

כי במדבר, למען האמת, מצבם של המרגלים ושל שאר בני ישראל לא היה 
רע בכלל. הם אכלו ָמן מהשמיים. הם שתו מים מבאר פלאית. הם היו מוקפים 
השכינה.  עם  מתמשך  במגע  היו  הם  המשכן.  סביב  חנו  הם  הכבוד.  בענני 

מעולם לא חי עם בִקרבת אלוהים כמו זו שזכו לה.

ומה יהיה מצבם אם ייכנסו לארץ? הם יצטרכו להילחם, לקיים צבא, ליצור 

כלכלה, לעבד את האדמה, לדאוג שמא לא ירד גשם שיצמיח את היבולים, 
ולהיטרד בעוד אלף טרדות של חיים בעולם הזה. ומה יקרה לקרבת האלוקים?

טעות  הייתה  טעותם  מהצלחה.  פחדו  הם  מכישלון.  פחדו  לא  המרגלים 
הא־ל,  של  בצלו  חייהם  כל  ספונים  להיות  רצו  הם  קודש.  לאנשי  אופיינית 
רוצה  הוא  אחר.  דבר  רוצה  שה'  הבינו  לא  הם  האפשרית.  המרבית  בקרבה 
לשכון בתוכנו, על פני האדמה. אחד ההבדלים הגדולים בין היהדות לדתות 
אחרות הוא שבעוד האחרות מבקשות להרים את האדם אל השמיים, היהדות 

שואפת להוריד את השמיים אל הארץ.

דתיים:  כלל  בדרך  נחשבים  בעניינים שאינם  עוסקים  גדולים בתורה  חלקים 
יחסי עבודה, חקלאות, רווחה, הלוואות וחובות, בעלות על קרקע וכן הלאה. 
עניינים של חיי המעשה בעולם הנושב. ה' רצה שבני ישראל יבנו חברת מופת, 
חברה שבניה אינם משועבדים, חברה ששליטיה אינם אלים־למחצה המנהיגים 
פולחן עצמי. חברה שכולם שווים בה בפני החוק, העני כעשיר, ואשר איננה 
החיים  מתחומי  תחום  שום  מותירה  ואיננה  ולבדידות  לאנחות  איש  נוטשת 
כמובלעת חופשית ממוסר. כדי לכונן חברת מופת צריך לכונן חברה. וחברה 
צריכה ארץ. היא צריכה כלכלה וצבא, שדות ומקנה, עמל ויוזמה. את כל אלה 
של  המשותפים  המרחבים  אל  השכינה  להורדת  למסלולים  היהדות  הופכת 

חיינו הציבוריים.

המרגלים פחדו מפני הצלחה, לא מפני כישלון. מה העבודה הזאת לנו, עבודת 
השכינה  כנפי  תחת  לחסות  אפשר  אם  העשייה,  עולם  אל  השכינה  הורדת 
במדבר נטול הממשיות? כך הם חשבו. זוהי טעות של אנשים דתיים עד עומקי 

נשמתם. ועדיין, זו טעות.

כאן טמון האתגר הרוחני של המאורע הגדול ביותר זה אלפיים שנות היסטוריה 
הייתה  שלא  דומה  ישראל.  ולמדינת  ישראל  לארץ  היהודים  שיבת  יהודית, 
פוליטית  תנועה  עוד  לאחריה,  ולא  הציונית  התנועה  תקומת  לפני  לא  עוד, 
חזונות  של  הגשמה  בציונות  שראו  היו  כך.  כל  רבים  חלומות  בה  שנקשרו 
ואחרים שתפסו אותה כהישג חילוני של אנשים שהחליטו לקחת  הנביאים, 
ההתחברות  אל  טולסטויאנית  שיבה  בה  היו שראו  בידיהם.  ההיסטוריה  את 
לאדמה, והיו שראו בה הצהרה ניטשיאנית של רצון ועוצמה. בעיני רבים היא 
הייתה מפלט מהאנטישמיות האירופית, ובעיני רבים אחרים ראשית צמיחת 
גאולתנו המשיחית. לכל הוגה ציוני הייתה גרסה משלו לאוטופיה, ולמרבה 

הפלא כולן התגשמו במידה רבה.

אבל ישראל, כארץ וכמדינה, הייתה תמיד דבר פשוט ובסיסי יותר. עם ישראל 
ידע בארבעת אלפי שנות תולדותיו כמעט כל גורל שאפשר להעלות על הדעת. 
לבין  ושבין טרגדיה  לבין שגשוג  גוני הקשת שבין שואה  כל  חווה את  הוא 
אימפריה. יהודים חיו כמעט בכל ארץ על פני הפלנטה שלנו. אך בכל שנות 
נדודיו ונפתוליו של העם הזה היה רק מקום אחד שבו יכול לעשות את אשר 
נקרא לעשות עוד בשחר היוולדו: לכונן חברה על פי האידיאלים הנעלים שלו, 
חברה שתהיה שונה משכנותיה ותוכיח בגופה כי חברה, כלכלה, מערכת חינוך 
ה' מהשמיים  כבוד  את  המורידים  נשאי־שכינה  להיות  יכולים  וִמנהל־רווחה 

אל הארץ.

הרוחניות היהודית חיה בתוך החיים עצמם, חיי החברה ומוסדותיה. כדי ליצור 
אותה עלינו להילחם בשני סוגים של פחד: הפחד מפני כישלון, והפחד מפני 
הצלחה. שניהם באים מן החשש להסתכן. אמונה היא האומץ להסתכן. אמונה 
איננה ודאות – אלא היכולת לחיות עם אי־ודאות. היא היכולת לשמוע את ה' 

ְך ְלָפַני!". אל תחכה לי, הובל אותי! אומר לנו מה שאמר לאברהם: "ִהְתַהּלֵ

הרבי מליובאוויטש נאה דרש ונאה קיים. הוא שלח שליחים כמעט לכל מקום 
בעולם שיש בו יהודים. בכך עשה מהפכה בחיים היהודיים. הוא ידע שהוא 
הוא  אבל  בחינה,  מכל  מאתגרים  למקומות  ללכת  להסתכן,  מחסידיו  מבקש 
הרבים,  ברשות  הוא  שמקומה  היהודית  ובשליחות  ובאלוקים,  בהם,  האמין 
בדרכים  אותה  ומבטאים  אחרים  עם  אמונתנו  את  חולקים  אנו  שם  מקום 

מעשיות מאוד.

ַמּסֹותיו  מאתגר לעזוב את המדבר ולהיכנס לעולם המיושב, האמתי, על כל 
וַמּדּוחיו. אבל שם אלוקים רוצה שנהיה. לשם הוא שולח אותנו לרפא כמה מן 
הפצעים שבעולם ולהביא למקומות השרויים בחשכה מעט מן האור האלוקי.

פרשת שלח

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

עוברים להרצליהלוקחים אחריות

נשמח לתאם ביקור בהרצליה, אביטל: 054-3111688
בקרו באתר ובפייסבוק 'גרעין תורני הרצליה'

 עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

דרושים:
אברכים לבית המדרש

מורות ומחנכים לחמ"ד (יסודי ותיכון)
רכזת מרכז חוגים  רכזת קהילה ובש“ל

מלגה גבוהה למתאימים!
bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד

בס"ד

 מדרשת 
 "מעיינותייְך" 
מזמינה אותך

להתוועדות 
סוף שנה

יום ראשון, ד' בתמוז, 
)10.7.16( בבנייני האומה

18:30 - התכנסות והרשמה

19:00 - אולם אשכול 1
הרב אהרוני ברנשטיין

הגאולה - פנימיות החורבן
19:00 - אולם אשכול 2

 הרב אמחי'ה אבן ישראל
הדרך אל האהבה 

20:30

 התוועדות
 של דבקות ושמחה

עם בת-שבע כהן - שליחת חב"ד בחברון, ולהקת אחותי 

דברי ברכה: הרבנית ימימה מזרחי

לכבוד יום ההילולא 
של הרבי מלובביץ'
שי לכל משתתפת

 הספר
הרבי שלי
 במהדורה חדשה

ומעודכנת

לרכישת כרטיסים ולפרטים נוספים:
www.maynotaich.co.il  •  054-9210131

חפשו אותנו ב-         מעיינותייך

כל השנה

השאירי את פרטייך כאןעל ערבי הלימוד בחסידות לקבלת עדכונים שוטפיםמחוברת!הישארי 

1-700-500-777www.tzurba.com

 בימים אלו מתחילים 
 לימוד הלכות שבת.

 הצטרפו גם אתם ופתחו
שיעור צורבא אצלכם בקהילה.  מי שטרח

בערב שבת...
יודע בשבת!

פרשת חוקת עניינה היותנו בני תמותה. אל הנקודה הזו מתנקזים אירועיה. 
ה’ הוא נצחי, ואנו בני חלוף. כפי שאנו אומרים בראש השנה וביום כיפור 
בפיוט ’ונתנה תוקף’, האדם “משול כחרס הנשבר, כחציר יבש וכציץ נובל, 
מעפר  יעוף“.  וכחלום  פורח  וכאבק  נושבת  וכרוח  כלה  וכענן  עובר  כצל 

אנחנו ואל עפר נשוב – ואילו אלוקים נצחי, ַחי עֹוָלמים.

ברובד אחד, גלוי, סיפור מי מריבה הוא סיפור על חטא ועונש: “ַיַען לֹא 
ַהֶזּה  ָהל  ַהָקּ ָתִביאּו ֶאת  ָלֵכן לֹא  ָרֵאל –  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ִני ְלֵעיֵני  יֵשׁ ְלַהְקִדּ י  ִבּ ם  ֶהֱאַמְנֶתּ
י ָלֶהם“. אולי איננו בטוחים מה בדיוק היה החטא הזה,  ר ָנַתִתּ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
או מדוע הוא הצדיק עונש חמור כל כך. ואף על פי כן נראה לי שכאן, כמו 
בעוד מקומות רבים בתורה, יש סיפור שמתחת לסיפור, וזהו סיפור אחר 

לגמרי.

ומשה  אהרן  מתה.  מרים  ובאבל.  באובדן  במוות,  עוסקת  חוקת  פרשת 
לארץ  בחייהם  להיכנס  יזכו  לא  שהם  הוא  ברוך  מהקדוש  שומעים 
המובטחת. אהרן מת, והעם מתאבל עליו שלושים יום. שלישיית האחים 
הזו היא צוות ההנהגה הדגול ביותר בתולדות ישראל. משה אדון הנביאים, 
אהרן הכוהן הגדול הראשון, ומרים, על פי המדרשים הרבים המתארים את 
גודל אמונתה, את האומץ שלה ואת ראיית־הנולד שלה, אולי גדולה אף 
מהם. הפרשה מבקשת לומר לנו שלכל אחד מאתנו יש ירדן שהוא לא יזכה 
לחצות, ארץ מובטחת שהוא לא ייכנס אליה. “לא עליך המלאכה לגמור“. 

גם הגדולים שבגדולים אינם חיים לֶנצח.

אפר  א־כב(.  )יט,  אדומה  פרה  בפרשיית  חוקת  פרשת  נפתחת  כך  משום 
ים, מוֶזה על  ַחִיּ בַמִים  ומהול  תֹוָלַעת  ִני  ּוְשׁ ְוֵאזֹוב  ֶאֶרז  בֵעץ  הפרה, מעורב 

אדם שבא במגע עם מת, מטהר אותו ומאפשר לו להיכנס למשכן. לפנינו 
אורך  לכל  הדתות,  רוב  מטמא.  ביהדות. המוות  היסוד  מעקרונות  אחד 
יותר מהחיים עצמם.  ההיסטוריה, גרסו שהחיים שלאחר המוות אמתיים 
המוות  שלאחר  בעולם  האלים.  חיים  המצרים,  חשבו  המתים,  בעולם 
פרימיטיביים  ושבטים  והרומאים  היוונים  האמינו  כך   – אבותינו  חיים 
רבים. בעולמם של המתים נמצא הצדק, מאמינים רבים מן הנוצרים. שם, 
בעולם הבא, נמצא גן העדן, מלמדת המסורת המוסלמית. גם אנו היהודים 
מאמינים בחיים שלאחר המוות ובתחיית המתים, אבל התנ“ך כמעט שאינו 
ִתים ְיַהְללּו ָיּה“, אומר משורר תהלים )קטו, יז(.  אומר על כך דבר. “לֹא ַהֵמּ
אנו מבקשים את ה’ בחיינו, בעולם הזה עם כל סכנותיו ואיומיו, אובדניו 
ויגוניו. אולי אנחנו, כלשונו של אברהם אבינו, רק “ָעָפר ָוֵאֶפר“ )בראשית 
ים“, ואת זאת  יח, כז(, אבל החיים עצמם הם זרימה שאיננה חדלה, “ַמִים ַחּיִ

מסמלים האפר והמים בטקס הפרה האדומה.

התורה מוהלת בעדינות רבה חוקים וסיפורים – והחוק בא לפני הסיפור, 
כי ה’ מקדים לנו תרופה למכה. מרים מתה. משה ואהרן הלומי צער. הוא 
ואהרן מקבלים תזכורת שגם הם בני תמותה, ושהם ימותו קודם הכניסה 
אנחנו בשר  בגוף.  מגולמות  נשמות  אנחנו  עולם.  דרכו של  זו  אך  לארץ. 
אנחנו  חוץ  כלפי  שאהבנו.  מי  את  מאבדים  אנחנו  מזדקנים.  אנחנו  ודם. 
מתאמצים לשמור על חזותנו היציבה, אך פנימה אנחנו בוכים. ובכל זאת 

החיים נמשכים, ואת מה שהתחלנו ישלימו אחרים.

יקירינו שאהבנו וָשַכלנו מוסיפים לחיות בתוכנו, וגם אנו נוסיף ונחיה בלבם 
ֶות ַאֲהָבה, והטוב שעשינו בחיינו לא ימות במותנו. של אהובינו. כי ַעָזּה ַכָמּ

אנחנו בני תמותה



הרב יונתן זקס

שני סוגים של פחד
אחת הדרשות המרשימות ביותר ששמעתי בימי חיי הייתה דרשתו של הרבי 
מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון, על סיפור המרגלים שבפרשת שלח 

לך. היא שינתה את חיי; לא פחות.

הוא שאל את השאלות המתבקשות. איך קרה שעשרה מבין המרגלים חזרו 
מארץ ישראל עם דו"ח כה מדכדך ותבוסתני? איך קרה שאמרו שבני ישראל 
לא יוכלו לנצח את יושבי הארץ, שהעם היושב בה חזק מהם ועריהם בצורות, 
שהם ענקים ואנחנו כחגבים? הרי במו עיניהם ראו כיצד הוריד ה' על ברכיה, 
במכות אנושות, את החזקה והעתיקה באימפריות של העולם העתיק. מה עוד 
מאז.  עברו  קצת  ועוד  רק שנה  טרי,  היה  עדיין  על מצרים  הניצחון  שזיכרון 
בעיני  היו  ישראל  בני  הנכון:  הוא  מדבריהם  שההפך  היטב  ידעו  המרגלים 
יושבי כנען כענקים, לא כחגבים. הרי הם עצמם שוררו כך עם כל בני ישראל 
ת". מדוע אם  ָלֶשׁ ֵבי ְפּ זּון, ִחיל ָאַחז יְֹשׁ ים ִיְרָגּ ְמעּו ַעִמּ אחרי קריעת ים סוף: "ָשׁ
 – מליובאוויטש  הרבי  המשיך   – תשכחו  ואל  מפניהם?  חרדו  המרגלים  כן 
שהמרגלים לא היו אנשים שנבחרו באקראי. התורה מציינת שכולם היו נשיאי 
ה". ראשי העם אינם קנים הנידפים ברעדה  ֵהָמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבֵני  י  השבטים, "ָראֵשׁ

מכל רוח מצויה.

השאלות היו מתבקשות, אבל התשובה שהרבי מליובאוויטש נתן להן הייתה 
בלתי־צפויה כלל. המרגלים לא פחדו מכישלון, הוא אמר. הם פחדו מהצלחה.

כי במדבר, למען האמת, מצבם של המרגלים ושל שאר בני ישראל לא היה 
רע בכלל. הם אכלו ָמן מהשמיים. הם שתו מים מבאר פלאית. הם היו מוקפים 
השכינה.  עם  מתמשך  במגע  היו  הם  המשכן.  סביב  חנו  הם  הכבוד.  בענני 

מעולם לא חי עם בִקרבת אלוהים כמו זו שזכו לה.

ומה יהיה מצבם אם ייכנסו לארץ? הם יצטרכו להילחם, לקיים צבא, ליצור 

כלכלה, לעבד את האדמה, לדאוג שמא לא ירד גשם שיצמיח את היבולים, 
ולהיטרד בעוד אלף טרדות של חיים בעולם הזה. ומה יקרה לקרבת האלוקים?

טעות  הייתה  טעותם  מהצלחה.  פחדו  הם  מכישלון.  פחדו  לא  המרגלים 
הא־ל,  של  בצלו  חייהם  כל  ספונים  להיות  רצו  הם  קודש.  לאנשי  אופיינית 
רוצה  הוא  אחר.  דבר  רוצה  שה'  הבינו  לא  הם  האפשרית.  המרבית  בקרבה 
לשכון בתוכנו, על פני האדמה. אחד ההבדלים הגדולים בין היהדות לדתות 
אחרות הוא שבעוד האחרות מבקשות להרים את האדם אל השמיים, היהדות 

שואפת להוריד את השמיים אל הארץ.

דתיים:  כלל  בדרך  נחשבים  בעניינים שאינם  עוסקים  גדולים בתורה  חלקים 
יחסי עבודה, חקלאות, רווחה, הלוואות וחובות, בעלות על קרקע וכן הלאה. 
עניינים של חיי המעשה בעולם הנושב. ה' רצה שבני ישראל יבנו חברת מופת, 
חברה שבניה אינם משועבדים, חברה ששליטיה אינם אלים־למחצה המנהיגים 
פולחן עצמי. חברה שכולם שווים בה בפני החוק, העני כעשיר, ואשר איננה 
החיים  מתחומי  תחום  שום  מותירה  ואיננה  ולבדידות  לאנחות  איש  נוטשת 
כמובלעת חופשית ממוסר. כדי לכונן חברת מופת צריך לכונן חברה. וחברה 
צריכה ארץ. היא צריכה כלכלה וצבא, שדות ומקנה, עמל ויוזמה. את כל אלה 
של  המשותפים  המרחבים  אל  השכינה  להורדת  למסלולים  היהדות  הופכת 

חיינו הציבוריים.

המרגלים פחדו מפני הצלחה, לא מפני כישלון. מה העבודה הזאת לנו, עבודת 
השכינה  כנפי  תחת  לחסות  אפשר  אם  העשייה,  עולם  אל  השכינה  הורדת 
במדבר נטול הממשיות? כך הם חשבו. זוהי טעות של אנשים דתיים עד עומקי 

נשמתם. ועדיין, זו טעות.

כאן טמון האתגר הרוחני של המאורע הגדול ביותר זה אלפיים שנות היסטוריה 
הייתה  שלא  דומה  ישראל.  ולמדינת  ישראל  לארץ  היהודים  שיבת  יהודית, 
פוליטית  תנועה  עוד  לאחריה,  ולא  הציונית  התנועה  תקומת  לפני  לא  עוד, 
חזונות  של  הגשמה  בציונות  שראו  היו  כך.  כל  רבים  חלומות  בה  שנקשרו 
ואחרים שתפסו אותה כהישג חילוני של אנשים שהחליטו לקחת  הנביאים, 
ההתחברות  אל  טולסטויאנית  שיבה  בה  היו שראו  בידיהם.  ההיסטוריה  את 
לאדמה, והיו שראו בה הצהרה ניטשיאנית של רצון ועוצמה. בעיני רבים היא 
הייתה מפלט מהאנטישמיות האירופית, ובעיני רבים אחרים ראשית צמיחת 
גאולתנו המשיחית. לכל הוגה ציוני הייתה גרסה משלו לאוטופיה, ולמרבה 

הפלא כולן התגשמו במידה רבה.

אבל ישראל, כארץ וכמדינה, הייתה תמיד דבר פשוט ובסיסי יותר. עם ישראל 
ידע בארבעת אלפי שנות תולדותיו כמעט כל גורל שאפשר להעלות על הדעת. 
לבין  ושבין טרגדיה  לבין שגשוג  גוני הקשת שבין שואה  כל  חווה את  הוא 
אימפריה. יהודים חיו כמעט בכל ארץ על פני הפלנטה שלנו. אך בכל שנות 
נדודיו ונפתוליו של העם הזה היה רק מקום אחד שבו יכול לעשות את אשר 
נקרא לעשות עוד בשחר היוולדו: לכונן חברה על פי האידיאלים הנעלים שלו, 
חברה שתהיה שונה משכנותיה ותוכיח בגופה כי חברה, כלכלה, מערכת חינוך 
ה' מהשמיים  כבוד  את  המורידים  נשאי־שכינה  להיות  יכולים  וִמנהל־רווחה 

אל הארץ.

הרוחניות היהודית חיה בתוך החיים עצמם, חיי החברה ומוסדותיה. כדי ליצור 
אותה עלינו להילחם בשני סוגים של פחד: הפחד מפני כישלון, והפחד מפני 
הצלחה. שניהם באים מן החשש להסתכן. אמונה היא האומץ להסתכן. אמונה 
איננה ודאות – אלא היכולת לחיות עם אי־ודאות. היא היכולת לשמוע את ה' 

ְך ְלָפַני!". אל תחכה לי, הובל אותי! אומר לנו מה שאמר לאברהם: "ִהְתַהּלֵ

הרבי מליובאוויטש נאה דרש ונאה קיים. הוא שלח שליחים כמעט לכל מקום 
בעולם שיש בו יהודים. בכך עשה מהפכה בחיים היהודיים. הוא ידע שהוא 
הוא  אבל  בחינה,  מכל  מאתגרים  למקומות  ללכת  להסתכן,  מחסידיו  מבקש 
הרבים,  ברשות  הוא  שמקומה  היהודית  ובשליחות  ובאלוקים,  בהם,  האמין 
בדרכים  אותה  ומבטאים  אחרים  עם  אמונתנו  את  חולקים  אנו  שם  מקום 

מעשיות מאוד.

ַמּסֹותיו  מאתגר לעזוב את המדבר ולהיכנס לעולם המיושב, האמתי, על כל 
וַמּדּוחיו. אבל שם אלוקים רוצה שנהיה. לשם הוא שולח אותנו לרפא כמה מן 
הפצעים שבעולם ולהביא למקומות השרויים בחשכה מעט מן האור האלוקי.

פרשת שלח

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

עוברים להרצליהלוקחים אחריות

נשמח לתאם ביקור בהרצליה, אביטל: 054-3111688
בקרו באתר ובפייסבוק 'גרעין תורני הרצליה'

 עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

דרושים:
אברכים לבית המדרש

מורות ומחנכים לחמ"ד (יסודי ותיכון)
רכזת מרכז חוגים  רכזת קהילה ובש“ל

מלגה גבוהה למתאימים!
bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד

 כנס
בנין שלם

פותחים את הקיץ

הרב מיכי 
יוספי

הרב אוהד 
תירוש

 ד”ר
יונתן 
סגל 

אליעזר 
רוזנפלד 

הרב 
יהושע 
שפירא

 הרבנית 
זיוה מאיר 
וליאת ואך

דנה 
תירוש

 עם

תיאטרון 
 אחיות
במה 

שיעשירו את חיי המשפחה שלך
י"ב, י"ג, י"ד תמוז )18-20.7( בנייני האומה, י-ם

 חגיגה צבעונית 
של עשרות שיעורים, סדנאות ומופעים

www.binyanshalem.org.il | 02-6271525 :להרשמה

 הרבנית 
 טלי

בן ישי

י"ד תמוז )20.7(, בנייני האומה, ירושלים

בוא להוביל שינוי בביתכנס בנין שלם לגברים

השיעורים והסדנאות מתמלאים במהירות הירשמו עכשיו והבטיחו את מקומכם!
עשרות שיעורים,  סדנאות מגוונות ומרצים רבים נוספים

עכשיו!הירשמו לכם מקום שמרנו   

חדש בכנס!

יריד מכירות ענק!
הכניסה חינם למשתתפות הכנס!

ס נ כ ל י  צ ח ו ע  ו ב ש

מסלול לאימהות עם תינוקות

מסלול של שיעורים בני שעה בלבד
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תקופה  כבר  שנמצאת  מאישה  מכתב  היום  אלא בבית הדסה בחברון, בית שגם הערבים מודים ששייך "קיבלתי  לשם  להכנס  לבעליהם  מאפשרים  ולא  מונעים מפעם לפעם. ואלו שלא נותנים הם בני ישראל, החיילים ליהודים,  ועכשיו  ישראל  עם  על  להגן  נפשם    )שרה נחשון(ואני לא יודע מה לענות!" וכאן, קולו של הרבי נשנקכניסה לשם. היא שואלת אותי עד מתי לשבת בבניין, שמוסרים 

יהודים בכל העולם הושפעו מאורו המיוחד של הרבי מלובביץ' זצ"ל. 
בתחילת דרכו, עוד קיבל הרבי אנשים לפגישה קצרה בחדרו שבבית 
מדרשו שבניו-יורק. לאור העומס הרב, המפגשים הפכו לקצרים ביותר 
במעמד של קבלת ברכה וחלוקת דולרים. מפגשים אלו הותירו רושם 

בל יימחה על הנוכחים בהם.

בחברון  היהודי  מהיישוב  נשים,  שתי  של  סיפורן  את  להביא  בחרנו   
ומקיבוץ עין הנצי"ב, שזכו שהרבי ילווה את חייהן. 

ענבל וייס

חסידֹות 
מחברון ומעין הנצי"ב

"תישארי בקיבוץ. אבל תדעי לך שכל מה שתבקשי לעשות יהיה כרוך במלחמה, 

ואני מבקש ממך לנהל את המלחמות בשמחה ובטוב לבב, ועם חיוך על השפתיים" 
)זיוה פש(



הצייר  של  אשתו   ,)76( נחשון  שרה  עם  שלי  המפגש 
אמנם  הזו  האישה  נפעמת.  אותי  הותיר  נחשון,  ברוך  הנודע 
גם כשהיא  הגדולה מעוררת השראה.  רוחה  אך  בקומתה,  קטנה 
בת למעלה משבעים )בלי עין הרע( שרה נותרה האידיאליסטית 
הצעירה והנמרצת שיישבה את חברון עם טוריה ומעדר לפני יותר 

כחמישים שנה. 

וחזקה  גדולה  אמונה  עם  חייה  סיפור  את  שרה  שוזרת  בבד  בד 
הרבי   - קשורה  להיות  זכתה  אליו  ובצדיק  הוא  ברוך  בקדוש 

מלובביץ’. 

“גדלתי בכפר חסידים בבית תורני מאוד בעל אוריינטציה ליטאית 
במיוחד. סבי היה חברותא של הרב אליהו לופיאן שהיה ’מתנגד’ 
רציני, ולמותר לציין שכל קשר ביני לבין חסידות חב“ד היה מקרי 
בכפר  בישיבה  שלמד  הבחורים  “לאחד  מספרת.  היא  בהחלט“, 
בחיפה.  יחד  גדל  איתו  חברו,  את  לי  להכיר  רעיון  היה  חסידים 
הוא פנה לאבי וכך הכרתי את ברוך שהיה אז חייל משוחרר, צייר 
של  כדרכם  צעיר.  מגיל  כבר  לחב“ד  שהתקרב  ומוכשר  מתחיל 
הזמן  שהגיע  השלישית  בפגישתנו  התעקש  ברוך  חב“ד,  חסידי 
על  ברכה  לקבל  בשביל  פגישותינו  על  לו  ולספר  לרבי  לכתוב 
השידוך. לא הכרתי את הרבי עד לאותה פגישה, אבל מאחר וביתי 
קיבלתי  תורה,  ללומדי  ובכבוד  חכמים  באמונת  מלא  בית  היה 

בהבנה ובהערכה את המעשה של ברוך“. 

מהרבי  המיוחלת  התשובה  התקבלה  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
עדי  בנין  “שיהיה 
נחשון  והזוג  עד“ 

נישא בשמחה.

תיקון החוש
תשכ“ב  “בשנת 
רכשנו  לרבי.  נסענו 
להפלגה  כרטיסים 
לאמריקה,  באנייה 
שלישית.  במחלקה 
ארכה  ההפלגה 
שבועות,  שלושה 
בהריון  אז  הייתי 
הבכור  בני  עם 
הזמן  ובמרבית 
במרפאת  ביליתי 

האנייה“.

המסע  בתום 
הגיע  המפרך, 
לבית  נחשון  הזוג 
הרבי  של  מדרשו 
בשעות  יורק  בניו 

הבוקר, בדיוק כשהרבי יצא לתפילת שחרית. ברוך ראה את הרבי 
מרחוק ולא ידע את נפשו מרוב התרגשות. הוא הניח את המזוודה 

על המדרכה ורץ אל הרבי.

אצל  שעות  שלוש  בת  ליחידות  נכנס  ברוך  התפילה  לאחר  מיד 
כשרון  היה  אז,  דיברו  עליהם  המרכזיים  הדברים  אחד  הרבי. 
ניחן ברוך. במשך שנים ברוך למד אצל האמן שלמה  הציור בו 
נראני, תלמידו של הצייר הנודע פול סזאן, שפתח לו שער לאמנות 
היפה. כעת עמד ברוך בפני החלטות בכל הקשור לעתידו כצייר. 
בעולם  הציור  אמנות  לגבי  בהתלבטויותיו  הרבי  את  שיתף  הוא 
בכלל, ולגבי תפקידו של האמן היהודי בפרט. הרבי השיב ונתן 

לו באותה יחידות משימת חיים: "הרבה דורות עברו וחוש 

הציור לא ניתקן בכשרות ואתה תתקן אותו".
שלו;  הציור  במלאכת  עמוקה  נפשית  לעבודה  נדרש  ברוך 
לא   - הציור  למלאכת  תיקון  לעשות   – לו  נתן  השליחות שהרבי 
היתה קלה בכלל, אך היא גם נתנה לו כוחות גדולים לעסוק בציור 

על טהרת הקודש עד היום.

"אז מה אני צריך לעשות?" שאל ברוך. הרבי השיב לו 
שהוא יתן לו מלגת קיום למשך שנה, בזמן שהוא ילמד 

אומנות על טהרת הקודש, בהתאם להנחיות של רב פוסק. 

לאחר חיפוש ובירור מעמיק מצא ברוך מקום מקצועי מאוד אך 
שמרני, שם הוא למד “פוטו ריטאז’“, טכניקה של התזת צבע. 

“הרבי השקיע בנו מאוד באותה שנה ודאג לכל מחסורנו. הרגשנו 
הארוכה  מהנסיעה  שהתאוששתי  לאחר  שלו.  ילדים  כמו  ממש 

ונכנסתי ליחידות הראשונה שלי, הרגשתי שהרבי מתייחס אליי 
כמו לבת. הוא שאל אותי איך אני מרגישה ואילו בדיקות ערכתי 

חברות  מצאתי  כבר  אם  התעניין  הוא  ההריון.  לטובת 

על  לו  סיפרתי  ואף  בשלילה  וכשהשבתי  בני ו־י ורק, 
קשיי עם השפה האנגלית, הוא כתב על דף שמות 
בקראון־ שגרות  עברית  דוברות  נשים  ארבע  של 

הייטס. עד היום אלו חברותיי הטובות ביותר. למעשה, 
הרבי שידך לי חברות לחיים“.

“הרבי גם נתן לי כסף לקנות לעצמי בגדים ואוכל ומילא את כל 
מחסורי. בנוסף הוא לקח באותה יחידות לוח שנה גדול של אותו 
החודש ורשם לי מה קורה בכל ערב בשכונה, ממש דאג שארגיש 

בבית. 

ארצה,  שחזרנו  עד  יורק  בניו  גרנו  חודשים  ועשרה  “שנה 
לירושלים. ברוך היה כותב בכל שבוע לרבי. ואם היתה תקופה 
בה לא כתב במשך מספר שבועות היינו מקבלים פתאום מכתב 

מהרבי: ’הצטערתי שלא קיבלתי מכתב כך וכך זמן...’“.

נקודת אל־חזור
“לאחר מלחמת ששת הימים, ר’ משה סגל הציע לנו לבוא לגור 
איתו בחברון. כתבנו לרבי והרבי ענה שהדבר לא אפשרי במצבי 
הנוכחי. הייתי מטופלת אז בארבעה ילדים קטנים וחברון היתה 

ע י־ח ורבות. 

ובאחד  חודשים  עשרה  עוד  “עברו 
בעלי  הימים 
ספר  מבית  חזר 
לימד,  בו  חב“ד 
שדיברו  וסיפר 
המורים  בחדר 

שמתארגנת 
לעלות  קבוצה 
“התנועה  לחברון. 
לארץ  למען 
השלמה“  ישראל 
מעורבת  היתה 
הרב  וגם  בעניין 
ע“ה,  לוינגר  משה 
העצני,  אליקים 
ועוד  ולדמן  הרב 
ואישי ציבור.  רבנים 
התארגנו  כולם 
ליל  את  לחגוג  יחד 
הסדר בחברון במלון 
הרגשתי  פארק. 
הסדר  לליל  שלנסוע 
לחברון זה לא בשבילי וגם זכרתי את מה שהרבי השיב לנו. תחת 
זאת נסענו בחול המועד על מנת לחזק את החברים. דב אופנהיימר 
הי“ד, שנהרג במלחמת ששת הימים חודשים ספורים קודם לכן, 
היה חבר טוב של ברוך מגרעין הנח“ל בו שירתו יחד. ברוך מאוד 
שזאת  הרגיש  והוא  אותו,  ולהנציח  לזכרו  משהו  לעשות  רצה 

בדיוק העשייה שהתאימה לדב – התיישבות והיאחזות בארץ.

למקום  הקירבה  א ל־ח זור.  נקודת  למעשה  היה  ביקור  “אותו 
העתיקה  שהיא  חברון  של  קדושתה  והאימהות,  האבות  קבורת 
שבערי העולם והמשימה החלוצית החשובה, גרמו לנו להתאהב 
וגרנו  לחברון  מטלטלינו  את  העברנו  החג  לאחר  ומיד  במקום 
עם כל הקבוצה הזו במסירות נפש. לאחר מספר ימים הגיע נציג 
אף  הזאת.  לממשלה  בגרון  כעצם  ’אתם  לנו:  ואמר  הממשלה 
ואי  אי אפשר לבלוע אתכם  ממשלה לא תגיד לכם ללכת מפה. 
הממשלה  בשקט,  ישנו  הכנסת  שחברי  וכדי  להקיא’...  אפשר 
לממשל  פארק  במלון  שישנה  הקבוצה  את  להעביר  החליטה 
הצבאי בחברון. בממשל הצבאי התנאים אמנם לא היו מדהימים, 
השירותים היו במרפסת בחוץ, אבל החדר היה גדול יותר ויכולתי 

להכניס אליו את כל ארבעת ילדינו.

אני  שני  יום  בכל  היום,  ועד  לחברון  עברנו  בו  מהשבוע  “החל 
מגיעה למערה לחצי יום. יושבת שם ומתפללת על משפחתי ועל 

כל עם ישראל. 

“עברנו תקופות קשות מאוד וטלטלות רבות בחברון. כל עניין, 
זאת, לאורך  יחד עם  היה מלווה במאבק.  ביותר,  אפילו הפעוט 



לעיר  הרבי  של  זיקתו  את  הרגשנו  השנים 
אלינו,  שהגיעו  הרבים  במכתבים  האבות. 
למקום  מיוחדת  התייחסות  תמיד  הייתה 

מגורינו. 

בעיר,  שחווינו  קשות  היותר  השנים  “באחת 
ישבתי וכתבתי לרבי את כל אשר על ליבי. היה 
לי צער מכך שהילדים לא מתחנכים במוסדות 
הרגשתי  ובכלל  רוצה,  שהייתי  כפי  חב“דיים 
שנגמרים לי הכוחות לגור בעיר המורכבת כ ל־
צפוף  בכתב  עמודים  שני  בת  ’מגילה’  על  כ ך. 
מילים  שש  בן  במכתב  הרבי  לי  השיב  שלי, 
בלבד: ’הרי באתם לגור בחברון. ומה השינוי?’

“בשורה תמציתית זו נתן לי הרבי כוח רב ובעיקר 
השליחות  היתה  בחברון  שההתיישבות  הבנה 
שאינה  משימה  שלנו.  השליחות  ותישאר  שלנו 
תלויה בדבר ולא משנה מה יקרה מסביב. המילים 
בחברון,  היום  עד  אותי  שמחזיק  מה  הן  האלו 
מזכירה  ואני  לי  חשובה  כ ל־כ ך  הזאת  השורה 

אותה לעצמי ברגעי משבר“. 

בנות צלפחד בבית הדסה
ציוני  מעט  לא  על  חתומה  נחשון  משפחת 
היתד  מתקיעת  החל  בחברון.  דהיסטוריים 
בנם,  של  הברית  דרך  עובר  במקום,  הראשונה 

שהיתה הראשונה שנערכה במערת המכפלה לאחר שחרורה, כמו גם - 
מנגד - חידוש בית העלמין היהודי העתיק בעיר בקבורת בנם אברהם 

ידידיה ע“ה, וכלה בזכות לבנות מבני קבע יהודיים בעיר.

ארבע  של  קבוצה  עם  יחד  חשאי  במבצע  שרה  עלתה  תשל“ט  בשנת 
עשרה נשים נוספות ושלושים וחמישה ילדים, להתיישב בבית הדסה 
לבנות  ספר  כבית  שימש  המקום  חברון.  של  הקסבה  בלב  הנמצא 
ערביות עד שנכבש בידי צה“ל במלחמת ששת הימים. על מנת לקבוע 
לוינגר  הרב  ובראשם  בחברון  המתיישבים  החליטו  בשטח,  עובדות 
ע“ה, שנשים וילדים ישבו במקום עד שהממשלה תחליט ליישב בצורה 

חוקית את חברון.

זורמים  מים  בלי  נפש,  ישבנו שם במסירות  ארוכים  “במשך חודשים 
עז  היה  בוזזים. הקור  ידי  על  ודלתות שנעקרו מהמקום  ובלי חלונות 
גם  היתה  ועכברים.  כחולדות  רצויים  בלתי  אורחים  הגיעו  ולביקור 
בעיה קשה של מים, ואת הכביסות שלחנו לנשות קרית ארבע המסורות 
שכיבסו עבורנו וגם בישלו לנו אוכל חם לשבתות. שתי בחורות הפעילו 
את הילדים בחודשים הארוכים ולימדו אותם את כל ההיסטוריה של 

חברון בעל פה. 

’מחנה’, כתבתי  “לאחר שבעה חודשים ארוכים של שהייה בתחושת 
מתוך בית הדסה מכתב ארוך לרבי בו גוללתי את כל קורותינו מהיום 
תחושה  היתה  שכן  לעשות  מה  איתו  התייעצתי  למקום.  נכנסנו  בו 

מספר  מתקדמים.  לא  שהדברים 
הגיעה  יותר,  מאוחר  שבועות 
חב“ד  מנשי  קבוצה  אחד  יום 
לי  למסור  מנת  על  צבאי  בליווי 
של  הקלטה  היתה  בקלטת  קלטת. 
תשרי בו’  שנערכה   התוועדות 
 ב-70 7 בה הרבי מדבר עליי באופן 

אישי:

מאישה  מכתב  היום  ’קיבלתי 
בבית  תקופה  כבר  שנמצאת 
הדסה בחברון, בית שגם הערבים 
ולא  ליהודים,  ששייך  מודים 
להיכנס  לבעליהם  מאפשרים 
ואלו  לפעם.  מפעם  אלא  לשם 
ישראל,  בני  הם  נותנים  שלא 
להגן  נפשם  שמוסרים  החיילים 
מונעים  ועכשיו  ישראל  עם  על 
אותי  שואלת  היא  לשם.  כניסה 
עד מתי לשבת בבניין, ואני לא 
קולו  וכאן,  לענות!’  מה  יודע 
של הרבי נשנק. בהמשך אותה 
התוועדות הרבי דיבר על בנות 
ונחלה  חלק  שדרשו  צלפחד, 
בארץ ומשה רבינו הביא את משפטן 

לפני ה’, שפסק ’כן דוברות בנות צלפחד’. 

“בהרגשתי האישית, חשתי שלא סתם קישר הרבי בין סיפורנו - נשות 
וילדי בית הדסה, לבין בנות צלפחד. ראיתי בכך מסר שהצדק איתנו. 
ההקלטה הזו רוממה אותנו מאוד ונתנה לנו כוח להחזיק מעמד. עשרה 
בית הדסה  מול  בחורים  נרצחו שישה  לבית,  כניסתנו  לאחר  חודשים 
בליל שבת. בזאת הוכרעה המערכה ואנחנו ניצחנו. קבוצת המתיישבים 
קיבלה אישור שהייה בחברון, ובהמשך הממשלה הפכה את בית הדסה 

לבניין דירות מסודר. חידוש היישוב היהודי יצא לדרך“.

מי חשב בכלל
“בפעם האחרונה בה ביקרנו את הרבי הוא התעקש להעניק לי חמישה 
כתובת  היתה  דולר  לכל  באחד.  הסתפקתי  עצמי  שאני  אף  דולרים 
לברכת הרבי - אחד לי, אחד לבעלי, אחד לילדיי, אחד לנכדיי ואחד 
היו  עוד  נכדיי  שנה  באותה  שכן  במיוחד  מרגש  רגע  היה  זה  לניניי. 
צעירים, ומי בכלל חשב על נינים?! הרבי בירך אותי ’שתזכי לרוב נחת 

חסידי לדורי דורות’.

נינים שיהיו בריאים. ברכת  ושניים  לנו עשרים  יש  “היום ברוך השם 
השם וברכתו של הרבי מלוות את משפחתנו כל השנים, הן בשליחותו 
לגור  המשפחתית  בשליחותנו  והן  הציור’  חוש  את  ’לתקן  בעלי  של 

בחברון ולהיאחז בחבלי ארץ ישראל הקדושה“.

יושבת ובוכה
זיוה פש מעין הנצי“ב, נראית ומתנהגת כיום כחסידת חב“ד לכל 
דבר ועניין, אך היא לא נולדה כזו. גם כאן מדובר באישה בת למעלה 

משבעים, שעודנה חיה את שליחותה במרץ ועם אדרנלין רב. 

את  מילדותה  זוכרת  היא  דתיה.  ואם  דתי  לא  לאב  בבית  גדלה  זיוה 
הקידוש בלילות שבת בנוסח תימן, את המטבח הכשר שניהלה אמה 
ואת השעות שהעבירה כשספר תהלים בידה, בעודה מעתירה תפילה 
שילדיה יהיו שומרי מצוות. לא רק תפילה אלא גם מאמצים מרובים 
דתי,  לגן  הילדים  את  לשלוח  בעלה  את  לשכנע  כדי  האם  השקיעה 
ובהמשך, כאשר גדלו, גם לפנימייה דתית בקיבוץ בארות יצחק. מעבר 
להכעיס  שלא  כדי  ומצוות,  תורה  על  הילדים  עם  לדבר  חששה  לכך 
שהצהירה  זיוה,  לצבא.  הגיוס  היה  קשה  מחלוקת  סלע  אביהם.  את 
אביה  אך  יותר,  מתאימות  חלופות  למצוא  ביקשה  דתייה,  היותה  על 
אולם  כרצונו,  עשתה  דבר  של  בסופו  להתגייס.  עליה  ולחץ  התעקש 
עין  בקיבוץ  להתנדבות  לעבור  הצליחה  קצרה  שירות  תקופת  לאחר 

הנצי“ב.

בעלה של זיוה, איסר פש, בן להורים חסידי בעלז, עבר אף הוא מסלול 
משפחתו  עם  וגורש  עצמה,  בעלזא  בעיירה  נולד  הוא  מורכב.  חיים 

לסיביר הרחוקה עוד בטרם פרוץ מלחמת העולם השנייה.

איסר, אדם חסון ביותר, הצליח לשרוד גם בתנאי הרעב והקור הקשים 
ששררו בסיביר, אך לא כן הוריו. בסוף המלחמה הועבר איסר היתום 
אותו  ששיכנו  המזרחי,  הפועל  מוסדות  אל  ארצה,  ומשם  לאיטליה 
הכירו  השניים  זיוה.  התנדבה  בו   – הנצי“ב  עין  בשם  דתי  בקיבוץ 

ובהמשך נישאו וקבעו את מושבם בקיבוץ.

הנורמות הדתיות המקובלות בקיבוץ לא דמו לאלו שזיוה זכרה מבית 
סבה שבשכונת שערי חסד הירושלמית. זיוה הקפידה על צניעות מעבר 
למקובל בקיבוץ, אבל משפחת פש הצעירה עדיין לא היתה סגורה על 
זהותה הדתית באותן שנים. בכל יום שישי, לאחר הדלקת נרות, הייתה 
זיוה יושבת ובוכה, מתחננת לה’ שישלח לה מישהו שילמד אותה יותר 

על יהדות ועל חיי תורה ומצוות. 

“ויום אחד הגיע  זיוה,  ידעו שאני מנסה להתחזק“, מספרת  “בקיבוץ 
במיוחד  נשים  שתי  בחוץ  ’יש  לי:  וזרק  בריצה,  החברים  אחד  אליי 
בשבילך!’. יצאתי החוצה והנה לפניי שתי נשים שחזותן מעידה עליהן 
שאפשר למצוא אצלן את הסחורה שאני מחפשת. שם משפחתה של 
בעפולה  חב“ד  לבית  לבוא  אותי  הזמינה  והיא  דונין,  היה  מהן  אחת 

ולהשתתף בשיעורו הקבוע של בעלה - הרב אברהם דונין ע“ה“.

“ה’ שלח לי את מה שביקשתי בדואר רשום, עד הבית“, אומרת זיוה בהתרגשות.

משפחת נחשון על רקע הממשל הצבאי בחברון
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החל 
שנים  שש  במשך  יום,  מאותו 

רצופות, עלתה זיוה מדי שבוע על האוטובוס החורק שעצר בעין 
איסר,  גם  אליה  הצטרף  מסוים  בשלב  לעפולה.  בדרכו  הנצי“ב 

בעלה. כך החל הקשר בין זיוה פש לחצרו של הרבי.

שנים רבות ליווה הרבי את משפחת פש, במהלכן זכתה זיוה להיכנס 
ההתרגשות  את  לתאר  “קשה  פעמים.  שלוש  ליחידות  הרבי  אל 
בפי  הקרוי  הרבי,  של  בחדרו  אישי  למפגש  הדרוכה  והציפייה 
ליהודים  בלבד.  מליצי  אינו  זה  כינוי  העליון’.  עדן  ’גן  החסידים 
התעלות  טעמו  שבה  עדן,  גן  פיסת  הזה  החדר  היה  כך  כל  רבים 
שלא מהעולם הזה“, היא אומרת. בכל אחת מהפעמים קיבלה זיוה 
דברי חיזוק עצומים לשליחותה בקיבוץ וגם בקבוק משקה. כמנהג 
החסידים, המשקה נוכח לרוב בהתוועדויות חסידים, וכאשר הרבי 
גם אתם חלק  היה:  מסוימת, המסר  לקבוצה  בקבוק משקה  שיגר 

מההתוועדות, גם אתכם אומרים ’לחיים’ מכאן.

משפחה מתכתבת
זיוה הרבתה לכתוב אל הרבי, וקשר המכתבים היה לה מקור לחיזוק 
מתמיד ומרומם. ״בערך על כל שמונה מכתבים קיבלתי אחד כתשובה, 
זיוה. בסך הכל, התקבלו קרוב לשבעים  וזה נתן לי המון“, מתרגשת 
מכתבים מהרבי בבית משפחת פש. כמובן, לא זיוה לבדה כתבה את 
כמות המכתבים האדירה הזו. אחת לשבועיים הייתה המשפחה מתכנסת 

הרבי מכתב  אל  כתב  וכל אחד מהילדים  השולחן,  סביב 

בהתייחסות   - בנפרד  הגיע  אגב,  המענה,  גם  משלו. 
פרטית לכל ילד. 

הציור המקושקש  על  הצביעה  בת החמש,  בתי  אליי  פנתה  “פעם 
הציור  את  שיתלה  לרבי  ׳תגידי  וביקשה:  עתה  זה  ציירה  שאותו 
בחדר שלו׳. צחקתי, אולם לאחר מכן חשבתי לעצמי שהרבי הוא 
אבינו הרוחני, וכמו שהייתי מעבירה את הבקשה לאבי, כך אוכל 
להעביר אותה גם אליו. כך עשיתי. כמה שבועות לאחר מכן הגיעה 
התשובה: ׳קיבלתי את הציור היפה’. לאושרה של הילדה לא היה קץ. 
 זמן קצר לאחר מכן נפתחה שנת הלימודים והיא עלתה לכיתה א’.

הביתה  חזרה  היא  ללימודים  הראשון  היום  בסוף 
את  נשאו  אוטובוסים  ארבעה  בבכי.  ממררת  כשהיא 
ילדה  רק  ועליהם  האזורי,  הספר  לבית  הקיבוץ  ילדי 
והיא התחננה שנחליף את  כולם לעגו לה  - בתי.  אחת בחצאית 
ואמרתי  ניגשתי אל הארון, הוצאתי את המכתב  החצאית במכנסיים. 
לה: ’לא המנהל, לא המורים ולא הילדים קיבלו מכתב כזה מהרבי. רק 
את, וזה מחייב אותך!’ לא הייתי צריכה להוסיף מילה, הילדה נרגעה 

מיד״.

לא לעזוב!
ובפי בקשה  ״ביחידות הראשונה, בשנת תשל“ז, הגעתי אל הרבי 
לעזוב את הקיבוץ. באותה עת מצאנו דירה בכפר חב״ד וגם עבודה 
ציפיתי  ליחידות  הרבי  אל  נכנסתי  וכאשר  בעלי,  ובשביל  בשבילי 
שהפעם, לבסוף, יתיר לנו לעזוב. ארבע עשרה דקות תמימות שהיתי 
בחדרו, ובמהלכן היה הרבי נחרץ: ׳תישארי בקיבוץ. אבל תדעי לך 
שכל מה שתבקשי לעשות יהיה כרוך במלחמה, ואני מבקש ממך 
לנהל את המלחמות בשמחה ובטוב לבב, ועם חיוך על השפתיים׳“.

עם השנים למדו איסר וזיוה כיצד לבדוק מזוזות, והם מספקים את 
השירות חינם אין כסף לחברי הקיבוץ )שמעתם נכון, אישה בודקת 

הקיבוצית  השוויון  באידיאולוגיית  מזוזות! 
הדבר לא נתפס כחריג(. זיוה ממלאת את זמנה 
בשבתות  במקום,  הקשישים  בבתי  בהתנדבות 
היא מארחת בנות חב״דניקיות המגיעות מחו“ל 
וישנה גם מסיבת השבת הקבועה לילדי הקיבוץ. 
שורות הברכה של הרבי ממשיכות ללוות אותה: 

ודבעלה  ענייניה  בכל  הצלחה  "בברכת 
השם  לעבוד   – ועיקר  כולל   - שיחיו 
ויבשרו  חזק,  ביטחון  ומתוך  בשמחה 

טוב".

"האמא לא איתנו"
בבוקר יום שלישי, כ״ה באב תשס״ה, זיוה הרגישה 
שמשהו אינו כשורה. “’אני מרגישה כאילו האוויר 
ממני’,  ניטל  כוחי  וכל  הידיים  מאצבעות  לי  יוצא 
לאחר  שהגיע  הטלפון  הגדולה.  לבתי  אז  אמרתי 
למזכירות  מיד  ’בואי  מוכנה:  לא  אותי  תפס  מכן 
הקיבוץ’, ביקש ממני אחי בבהילות. חשבתי על כל 
יצחק,  יוסף  בני,  על  לא  רק  שבעולם,  האפשרויות 

ששירת באותם ימים ביחידת ’עורב’ בגולני“.

ואת  עזה  את  ונוטשת  יוצאת  ישראל  מדינת  לכן  קודם  שבועיים 
צפון השומרון ואוי לאותה יציאה. יוסי וחבריו עסקו בחיפוש אחר 
מנהרות בציר פילדפי, בשעה שנורה לעברם צרור יריות. יוסי נפגע 

קשה בראשו. 

עם הישמע הבשורה הקשה יצאה זיוה מהמזכירות במרוצה לכיוון 
מהארון  שלפה  רגע  בן  הספרים.  ארון  של  לעברו  ממהרת  ביתה, 
“כי  באקראי.  ופתחה  הרבי,  של  הקודש  אגרות  מספרי  אחד  את 
הספר,  מתוך  עיניה  לנגד  שהזדקרו  המילים  אלו  רופאך״,  ה׳  אני 
“...מגלגלין זכות, בשורות טובות בטוב הנראה והנגלה“. בטוחה 
בעצמה, פנתה אל החיילים שבאו לקיבוץ להודיעה ואמרה, ״הילד 

יחיה ויהיה בריא״.

איתה“,  נעשה  מה  יודע  לא  אתנו,  לא  האמא  אבל  ריאלי  ״האבא 
פלט החייל במכשיר הקשר במהלך הנסיעה למרכז הרפואי סורוקה 
בבאר שבע. בתזמון מדויק הוצאה מיטתו של יוסי מחדר הניתוח 
מיד עם בואם, וזיוה מיהרה לתחוב דולר שקיבלה מהרבי תחת הכר 

שלראשו. 

השמור  בקול  משתמש  כשהוא  המנתח  פתח  יוסי״,  את  ״ניתחתי 
נישאו  בכי  יללות  סיכוי״.  אין  ״לצערי  ביותר,  הקשות  לבשורות 
בחדר. רק חתנה של זיוה הישיר מבט אל הרופא ואמר: ״דוקטור, 
העבודה  את  נעשה  אנחנו  עכשיו  שלך.  העבודה  את  עשית  אתה 

שלנו ונתפלל. אל תגיד שאין סיכוי״.

יומיים חלפו. השעה אחת עשרה בבוקר, שבת. יוסי בטיפול נמרץ 
ובני המשפחה בחוץ, מרבים בתפילה. לפתע פרצה האחות החוצה 
מילים  שתי  ירתה  פעורות  ובעיניים  ומתנשפת,  מתנשמת  כשהיא 

בלבד: ״יוסי התעורר!“.

השמחה  המזעזע  המראה  ולמרות  נרגשים,  חדרו,  אל  נכנסו  הם 
המציאות,  עם  להשלים  מיהרו  לא  הרופאים  לבם.  את  הציפה 
“’כפי  הקודרות.  מתחזיותיהם  יותר  הרבה  אופטימית  שהייתה 
הנראה הוא לא ילך, לא ידבר, לא יראה ואולי בכלל יישאר צמח’, 
בתחזיות  לעדכן  הרופאים  “דאגו“  יוסי  את  גם  הרופא.  לי  אמר 
זיוה  לטובה.  עליו  השפיע  לא  המידע   - הדברים  ומטבע  הקשות, 
מיהרה להכניס לאגרות הקודש פתק מיוסי: ״ברכה לרפואה שלמה 
ליוסף יצחק בן זיוה בעקבות מה שהרופאים אומרים״. הפתק עדיין 

מונח במקום בו הניחה אותו, ובעמוד הסמוך נכתב:

"לכל דבר צריכה להיות אחיזה בטבע ומן הסתם יתנו 
דעתו  יסיח  אך  לקחתם.  ועליו  תרופות  הרופאים  לו 
לגמרי מההפרעות, וככל שיסיח דעתו יותר ויבטח בה' 
כך יצליח יותר, ואחר זמן לא ארוך יחזור לאיתנו ככל 

האדם".
פציעתו  על  לה  הודיעו  נורא שבו  יום  אותו  לאחר  בדיוק  שנתיים 
הקשה של בנה, זכתה זיוה - בניגוד לכל התחזיות - להוביל אותו 
אל החופה, יחד עם כלתו תחיה, ששמה מסמל את החיים שניתנו 

לו במתנה.

בימים  אור  שרואה  שלי",  "הרבי  מהספר  טעימה  הם  אלו  סיפורים 
אלה במהדורה מחודשת ומורחבת.
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פעם, בשמחת תורה אצלנו במושב, אחרי ההקפות והשמחה, 
והזכרנו גשמים, הגיע הניגון  ואחרי שהתפילה כבר נמשכה 
ניגשים  איך  מלמעלה  הווילון  דרך  וראיתי  הכבוד.  שיר  של 
ולאט  בריקוד מחודש  פוצחים  הבימה,  אל  תיכוניסטים  שני 
נוספת, אבל  לאט לוקחים איתם את כל המתפללים להקפה 
תיקר שירת  הכבוד.  ומיוחדת מאוד של שיר  ושקטה  עדינה 

רש בעיניך. 

בין כוח לרוח
לתפוס  אפשר  שאי  דבר  היא  הזאת,  העדינות 
להחזיק  אפשר  אי  עדין  כך  כל  דבר  באמת.  אותו 
החיים.  פני  על  לרפרף  לו  לתת  צריכים   חזק, 
לאחרונה למדתי שתמצית המאבק הפנימי שלנו היא בין כוח 
לרוח. רואים את זה על כל הפעולות שאנחנו עושים בעולם. 
יש  בהחלט  אבל  נעימים,  ולא  כוחניים  אנשים  שאנחנו  לא 
מקומות, בעיקר נפשיים, שאנחנו חושבים שיעבדו לנו רק עם 
מדידֹות  יעדים,  פריצה,  מטרות,  הצבת  עם  רק  ומאמץ.  כוח 
חיי התגברות מתמדת שקופצים כמו  וחתירה בלתי פוסקת. 
נחו ם־ת קום אחרי כל נפילה, אפילו בלי להשתהות. אפילו בלי 

לבקש יד. 

אבל רוחניות אמיתית, יותר משהיא חוזק נפשי – היא רווחה, 
היא רכה. היא נותנת מרחב ואוויר ויד שעוזרת לקום. כמעט 
הפוך מכוח. לחיות בעדינות נפשית זה דבר שאני מתפללת 
לדעת. לא לארוב לכל נפילה, לא ללמוד ממנה כל כך מהר. 
נוספת,  אחת  הקפה  ממנה  לעשות  קצת.  איתה  להתייחד 

מרחבית, שקטה. בלי למהר לשום מקום.

גשר צר מאוד
אחד המקומות שבהם העדינות תועיל לנו יותר מן הכוח, הוא 

הכאב. 

צריכים  ושאנחנו  בסדר,  לא  שמשהו  לנו  מאותת  הכאב 
להתקדם מכאן, כל אחד על הגשר הצר שלו, כדי להגיע אל 
מקום חדש וטוב יותר. אבל במציאות, המעבר על הגשר הצר, 
מעל לאוקיינוס הגועש, מוציא מאיתנו המון כוחות, מאמץ 
להחזיק חזק כדי לא ליפול למטה, רצון פשוט לשרוד. והם 
לנו  שנותנות  והעדינות  הרוחניות  מן  הגמור  ההפך  לפעמים 
העדינות  להגיע,  כך  כל  וכשרוצים  כשכואב  נשימה.  מרחב 

נסתרת מאיתנו.

רק  כי  העדינות.  את  ננטוש  לא  להגיע  רצון  שמרוב  הלוואי 
בזכותה נצליח לעבור מתחילתו של הגשר, שבו כואב, ו“אני 
שבו  המקום  אל  איתי“,  יהיה  ו“מה  לי“  ו“אין  מספיק“  לא 
הגשר נוגע סוף סוף באדמת מבטחים, אדמה של נחת. אדמה 
ומגלים  והלילה,  שבה מפסיקים למדוד את עצמנו כל היום 
שיש בנו גם יתרונות. כשעוברים על גשרי חיינו בעדינות, בלי 
למהר להגיע, יש לנו את כל אורך הדרך כדי להתייחד קצת 
עם הכאבים, לשמוע את קולותיהם ואת הרמזים הדקים שהם 
מתייחדים  כשאנחנו  דווקא  תשובות.  לנו  לתת  כדי  שולחים 
נבראנו  המינוסים  שלמרות  להיזכר  מצליחים  אנחנו  איתם, 
בצלם. חתיכת אלוקות מאירה, מלאת אוויר, צבע, ניצוצות, 
נוחם ועדינות הושמה בתוכנו. בגלל הפעלת הכוח כדי לחתור 
מאיתנו  נשכחת  הזו  החתיכה  במהירות,  ולהגיע  חיינו  את 
לפעמים. אבל אם עוצרים לרגע ומרגישים את אותה עדינות 
בתוכנו, אפשר לזוז קדימה באופן מוחשי ומהיר הרבה יותר 

מאשר בתנועות של כוח.

וזהו סוד העדינות: גם אם לא תחזיקי את כל תובנותייך בשתי 
הידיים - לא איבדת כלום. הן שם, הן שלך, מרפרפות עלייך 
תדיר. גם אם כואב לך משהו - לא נגרע ממך דבר. גם כשאת 
איתנו,  עדין  לא  לפעמים  הכאב  ראויה.  את  טובעת  כמעט 
אבל השהות בו יכולה להיות עדינה ומרפאת מאוד. ואפשר 
לפעמים לבכות את כל הדרך, ומים עליונים מהעיניים פוגשים 
בקרח  פוגש  קריסטלי  חום  שוצפים,  מנהרות  תחתונים  מים 
ותסתכלי איזה אוקיינוס ענק הפשרת עכשיו. דווקא בעדינות, 
דווקא בשקיקה, דווקא בכאב ובבכי, כשכבר נגמר הכוח. שם 
מגיעה הרוח, שם קורים הדברים הגדולים באמת. תיקר שירת 

רש בעיניך, כשיר יושר על קרבניך.

alluma@gmail.com

בעדינות

אלומה לב

 עידן הקרח
זז. אוהב חידושים. אם לא  האדם במהותו הוא יצור דינמי, 
תעצור אותו, כל אדם יהיה פצצת אנרגיה. חוזרים בתשובה 
מעידים שאחד הדברים הקשים בתחילת התשובה זה לשמור 
שבת ראשונה. מדוע? כי אתה צריך להתרגל לעשות משהו 
שהוא הפוך מהנטייה הפשוטה של האדם לנוע. מעלתנו היא 
זה  כל  בהזדמנות אחרת.  נדון   – על מעלת השבת  תנועתנו. 

־טוב, יפה ונכון כל עוד אנו עסוקים בתחומים המוכרים והכי
פיים שלנו בחיים. בנקודות הקצה של האזורים הללו נפגוש 

אצל יתחיל  פה  לגמרי.  הפוכה  בתנועה  עצמנו  את  ־לפתע 
נו עידן הקרח.

בכל מצב שנידרש לצאת מאזור הנוחות והנעימות המוכר לנו 
ולנוע אל עבר חוסר ידיעה ואתגר – נקפא על מקומנו ונסרב 

־בכל כוחנו. אנו נעשה ברגע זה כל מה שביכולתנו כדי לע
צור, לא לזוז. נתנהג כאילו קיר עצום ניצב לפנינו או מלאך 
שחרב חדה שלופה בידו – למרות שבאמת הדרך פנויה לגמרי 
ואנשים אחרים במצבנו הזה היו ממשיכים קדימה. לנקודות 

הקיפאון הללו בחיים קוראים באימון: “החסמים שלי“.

צריך לשים לב לעובדה הבאה: נקודות הקיפאון בחיי כל אדם 
הן ייחודיות לו. מה שעוצר את ראובן בדרך לשיפור הזוגיות 
לא בהכרח יעצור את שמעון, ונקודות שעצרו את רחל בדרך 
למציאת עבודה לא בהכרח יעצרו את לאה. נקודות קיפאון 
אלו קשורות למבנה האישיות של כל אחד ומאפיינות אותו 
בדיוק כשם שתכונות או מידות הנפש מאפיינות אותנו. לכן, 

־כשם שצריך האדם להכיר את כישרונותיו ותכונותיו הייחו
דיים לו כך צריך הוא להכיר את חסמיו. החסמים השכיחים 
הם: רצון לנוחות, פחד מכישלון, רצון לרצות אחרים, מטרות 

גבוהות מדי )פרפקציוניזם( ועוד.

ככל שנפנים שהבעיה היא סובייקטיבית בלבד, ככל שנכיר 
בכך שהחסמים הם אצלנו בראש ואילו המציאות החיצונית 
איננה חסומה באמת והיא מאפשרת לנו הכול – נוכל לחייך 
הדרך  מכאן  בלבד.  דמיוני  שהוא  גילינו  כי  החסם,  מול  אל 

קלה יותר למעקף החסם ולתנועה קדימה.

ורצה  יותר  יכול  יוגב היה מורה לאומנות אך הרגיש שהוא 
הכלכליות.  הכנסותיו  את  לשפר  וגם  יכולותיו  את  למצות 
עשינו עבודת אימון ואיתרנו שהפחד מלהדאיג אחרים הוא 
ויעז  יפרוץ קדימה  חסם מרכזי שלו. הוא הרגיש שאם הוא 

־לנסות דברים מיוחדים – משפחתו תיכנס ללחץ בתקופת הני
ידע  גם  הוא  זאת  מרגע שהבין  אינטליגנט:  בחור  יוגב  סוי. 
שמשפחתו תהיה גאה בו כשיגיע לנקודת הגמר. יוגב חייך, 
עסק  מנהל  הוא  כיום  בחיים.  לפריצה  אישית  תכנית  ובנה 

פרטי לקידום אומנים צעירים.

אז מה עושים תכל'ס? 
שרצי־ דברים  חמישה  החסם:" רשמו  עם  :"ידידות  :תרגיל 
הפני המניע  מה  להבין  נסו  באמצע.  ונתקעתם  לעשות  ־תם 

מי שחסם זאת? קראו לו בשם. העניקו לו כינוי מצחיק כמו 
שתעשו  הבאה  בפעם  כולם“.  את  המרצה  “מתוקי  למשל: 
אתו  דברו  תצחקו,  פשוט  ובדמיונכם  אותו,  זהו   – ותתקעו 
ולפרוץ  אותו  לעקוף  יותר  קל  יהיה  פתאום  אותו.  ותרגיעו 

קדימה.

 תאמין,
שיעור מספר 7: בחייך!

אימון שבועי עם רן שריד
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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

ro
ni
t.s
tu
di
o@

gm
ai
l.c
om

 | 
וב

יצ
לע

דיו 
טו

 ס
ית

רונ

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

02-5662323
www.torathanefesh.org
ירושלים, תל אביב, חיפה
קבוצות נפרדות לנשים ולגברים

בס״ד

הנחה מיוחדת לנרשמים במקום לקורסי הקיץ של תורת הנפש!

תכנית לימודים חד-תלת שנתית של היכרות מקיפה 
עם סודות הנפש ועם עולם הייעוץ והעזרה הנפשית.

תורת הנפש
בית הספר הגבוה לפסיכולוגיה יהודית

הכנעה

הבדלה
נפש

רוח
המתקה

תר
חכמהכ

מלכות
בינה דעת
מידות

 ללמוד, להעמיק, לייעץ, לשנות
באמת

מחיר: 70 ₪ במקום, 50 ₪ בתשלום מראש

יום שלישי, ו' תמוז )07/12(, 
בית הארחה בית וגן הפיסגה 8 ירושלים

התכנסות ורישום, קפה וטעימה
סדנאות ושיעורים לבחירה, סבב ראשון: אורלי טויטו - 

פנים אל פנים / דיצה אור - קשב ועצמיות בלימוד ובצבע 
/ רחל פרנסי - תקשורת וניגון )בשילוב נגינה( / 

הרב ניר מנוסי - יחס, יחד, אחד / הרב משה גנוט - אמונה 
ובטחון בבית היהודי

סדנאות ושיעורים לבחירה, סבב שני : אורנת וורנו 
- עליית הקשר בין האיש לאשה / דיצה אור - קשב 

ועצמיות, בלימוד ובצבע / רוחמה שפירא - מציאת בן זוג. 
בשילוב תנועה / הרב איתיאל גלעדי - יעוץ אישי וזוגי 

מנקודת ה"אחד"
הרב נעם שפירא: "שנים שהם אחד, אחד שהם שנים" – 

האמנם?
הרב יצחק שפירא: ""אני היום ילידתיך" - התמודדות עם 

שחיקה בחיי הנישואין
סיום 

10:00-9:30
11:45-10:00

13:50-12:05

14:20

15:10

16:00

שפה חדשה 
לבנין הבית

הכנס המרכזי בתורת הנפש 
זויות חדשות ומפתיעות על הבית היהודי, מבית

תורת הנפש של הקבלה והחסידות

לגברים ונשים, בהפרדה



"איפה אבא שלי?"
לפנינו תשובת הרבי על גבי גליון מכתבה של אלמנת 

צה"ל:
"ה' היה בעזרת עמנו... והצלחנו לעמוד מעטים מול רבים. אך כל 
כיוון  החיים.  כהקרבת  גדול  קרבן  אין  ואכן  הקרבה,  דורש  ניצחון 

שנותרתי ללא אב לילדיי, קשה עליי מלאכת חינוכם וגידולם...

"כיוון שילדיי סופגים מסורת דתית, הרי שאלה אחת לי אליך הרבי. 
לי ילדה בת 7 וילד בן 5 שנים. )א( כיצד עלי להסביר לילדיי שמות 
אביהם בקרב אף הוא רצון ה'? )ב( וכן בני הקטן שואל בזו הלשון: 
למה  יבוא.  ואבא  לתחייה  המתים  יקומו  יבוא  כשהמשיח  אמא, 
המשיח לא בא עכשיו? )ג( בתי שואלת: איפה אבא שלי נמצא? 
ועלולות  יסודיות  בעיניי  שהן  לשאלותיהם  להשיב  עליי  כעת 
להשפיע על אמונתם ומחשבתם. כבוד רב הוא לי אם תענני, 

הרבי".

על כך השיב הרבי:

לשאלות הילדים שיחיו שכותבת – תסבירם )כפי האמת( שישנם 
נשמות טהורות כל כך שהשם יתברך רוצה שיהיו בשמים, לאחרי 
בארץ  הדרים  ישראל  בני  על  והגנו  בארץ  שליחותם  שהשלימו 

ישראל. 
על  ובפרט  אליהם,  הקרובים  כל  על  טוב  ממליצים  הם  ובשמים 
בלימודים  הילדים  שיצליחו  מהשם  ומבקשים  שלהם,  הילדים 
ותענוג  נחת  זה  הרי   – כן  מתנהגים  וכשהילדים  כו'.  ובהנהגה 

להנשמה, שהיא חיה וקיימת וכו'.

בניגוד לסגנון שיחותיו 
הארוכות והמפורטות של 

הרבי מלובביץ', בתשובותיו,  
בעיקר בשנותיו האחרונות, 
הוא ענה לרוב בסגנון קצר 

ומינימליסטי <<< לפנינו 
טעימה של עשרה פתקים 

בהם ענה הרבי לאנשים שפנו 
אליו במגוון נושאים.

סיוע להיטלר ימ"ש בכפפות משי
תשובה זו עוסקת בחומרתם של נישואי תערובת:

נישואי תערובת – זהו:
1( אסון בפועל – לשניהם. ובאם יש איזה יחס הוגן מזו לזה )ולא רק חשק זמני - 
שבוודאי יחלוף( לא ימשיך ]=יגרור[ את השני לחיי אסון תמיד כל הימים )אפילו 

באם השני רוצה לאבד עצמו לדעת(.
2( זהו סיוע ישיר למטרת היטלר ימ"ש – לחסל את עם בני ישראל )אלא שנעשה 

"בכפפת משי"(.

לא צריך לשכנע
לאדם שביקש הוכחה למציאות הבורא:

כשרואה בנין בן 3 קומות – ֲהמשוכנע שיש אנשים 
שבנוהו, או שצריך לשכנעו בזה?

גיור – רק כהלכה
מענה לאדם שכתב לרבי 

שהתגייר בגיור רפורמי:
הקדושה  תורתנו  פי  על 
גירות  זה  אין  והשולחן־ערוך, 
עד   – יהודי  אינו  והוא  כלל, 

שיתגייר כהלכה.

הסיבה לקשיי פרנסה
לאדם שהתלונן שאינו רואה הטבה בפרנסתו כתב הרבי:

אולי החסיר לאחרונה בשיעוריו בתורה, וכיוצא בזה בענייני מצוות. 
אשר זהו, בטח, הסיבה הפנימית )ובמילא – גם האמיתית( להעדר 

ההטבה בהנ"ל.
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קבלת ילדים לא־דתיים לבתי 
הספר

על עמדת מוסדות חב"ד, שיש לקבל לבתי 
הספר גם ילדים מבתים שאינם שומרי מצוות, 

כתב הרבי:
לכותבה שיש מתווכחים עמה על פעולתה ברוח שיטת 
דתיים  שאינם  מבתים  ילדים  בקבלת  להשתדל  חב"ד, 
לגנים דתיים ובית ספר וכו' – שיטת חב"ד זו היא שיטת 
מזולל"  יקר  ד"להוציא  העניין  גודל  וכמפורש  הגמרא, 

וערכו בבבא מציעא )פד, א(.

בבבא מציעא. שם )פה, א(: כל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו 
הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה – מבטלה בשבילו, שנאמר )ירמיה טו, יט( 
כפי  וכחסר־חשיבות[,  הזול  מתוך  היקר  ]את  מזולל  יקר  תוציא  "ואם 

תהיה".

אין לחפש חומרות
לאישה שביקשה להחמיר על עצמה בדיני טהרת המשפחה 

בעקבות מאורע מסוים, כתב הרבי:
 מובן:

א( שכשהרב אומר שהכל בסדר – אין צריך לחשוש כלל.
ב( אין ענין בחומרות יתרות, וכנראה במוחש שהן מבלבלות את האדם וכו'.

ואינו מבקש אלא לפי  ג( תורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לבני אדם, 
כוח בני אדם.

ד( "עבדו את השם בשמחה" )בכל מצוה ומצוה( – נאמר בשווה ממש לנשים 
ולאנשים.

אזכיר על הציון ותבשר טוב.

אין פנאי לשטויות 
לאישה שעסקה בהפצת היהדות 

והתלוננה על הפרעות היצר הרע, 
כתב הרבי:

כן(  )גם  שאליה  הכללי,  מכתבי  תקרא 
שאין  תבין  ובטח   – מכוונים  הדברים 
ה"מלך  לדברי  שתשמע  כלל  מקום 
וכסיל", ואפילו לא להיכנס בוויכוח  זקן 
עמו – כי אם ַלֲענותו שעסוקה בהפצת 

היהדות ואין לה פנאי לשטויות שלו.

מכתבי הכללי. הרבי נהג לכתוב ולפרסם מספר 
ישראל  ובנות  בני  "אל  מכתבים  בשנה  פעמים 

בכל מקום שהם".

אי־אפשר להתרחק מהמורשת
מענה למר ישראל שחם, שבמכתבו כתב 

ש"התרחק ממורשת בית אבא ז"ל":
"בית  למורשת  בנוגע  "התרחקות"  בביטוי  להשתמשו 

אבא ז"ל":
לאחרי בקשת סליחתו – ביכולת האדם להתרחק מדבר 
 – בירושה  לו  שבא  מזה  לא  אבל  לו,  מ"חוצה"  הנמצא 
מעצמי  "עצם  נעשה  ובמילא  דורות,  עשיריות  מורשת 

ובשר מבשרי".
אלא שרצה הקב"ה ונתן לאדם מעלה נפלאה – בחירה 
ירושתו  ינצל  עצמו  וביוזמת  שבבחירתו  בכדי  חפשית, 

וַיפעילה במילואה, ובאופן ד"מוסיף והולך ואור".

מוסיף והולך ואור. הולך ומאיר יותר ויותר.

אין לי מצב רוח
לאישה שדיווחה על מצב רוח ירוד, עקב הקושי שבטיפול 

בילדים:
המענה למצב־רוחה – הכי טוב ואמיתי:

תקרא עוד פעם הפטרת יום הראשון דכל השנה ]על[ גודל פעולת חנה. 
וזה נצטווינו להזכיר ]בקריאת ההפטרה[ לכל בני ישראל.

יכלה  ידי זה לא  ילדיה, אף שעל  דורות – חינוך  ועיקר פעולתה – לדורי 
ללכת לשילה – ֵהֶפך מנהגה וכו' – משך שנתיים. ושמחה על זה.

מניעת הריון
תשובת הרבי לאשה 

שדיווחה לרבי על חברתה 
שנמנעת מהיריון בגלל 

בעיות כלכליות:
צדק  יש  אשר  כותבה  תמוה 
בדברי אישה נשואה מכמה שנים, 
שנמנעת מהיריון כי מצבה הכספי 
עד  ותחכה  רצונה,  משביע  אינו 
הם  הילדים  שהרי   – וכו'  שיסודר 
ברכת השם יקרה וגדולה, ואפילו 
מבשר  לקבל  שמצפים  במתנה 
לומר  מקום  אין  להבדיל,  ודם, 
לו: עתה איני רוצה במתנה שלך, 
 – דעתי  לשנות  ברצוני  וכשיעלה 

אודיעך.
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הרבי שינה את כיוונה של ההיסטוריה היהודית 
<<< למה, בשונה מהאדמו"רים הקודמים, הרבי 
מעולם לא יצא לחופשה? <<< אנשים מדמיינים 
היא  השאלה  משאלות.  כמגשים  המשיח  את 
לי  סיכם  ברחוב  אחד  קבצן   >>> המשאלה  מהי 
את  ימשיך  ומי   >>> משפטים  בשני  הבעיה  את 

המהפכה הגדולה?

 פרצוף
חדש

 התוועדות ג' תמוז 
עם הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ

נדבר רק על העולם הזה, לא על העולם הבא: הרבי, היה בן 
אדם והוא הלך. אם היו יותר אנשים בעקבותיו שהיו פועלים 
ורואים בו המנהיג שלהם, הוא היה עושה דברים גדולים עוד 
יותר. אילו היה לרבי כל הצבא שהיה ראוי שיהיה לו אז הוא 
היה עושה יותר דברים; כיון שלא היה לו כל הצבא, היו הרבה 
ייסורים. גם דברים שיכלו להיעשות לא נעשו, יען כי לא היה 
מי שיעשה אותם. לאחר מכן, גם בשנותיו האחרונות זה לא 

היה אותו דבר.

הוא  הראשון  הדבר  הרבי:  על  דברים  שני  להגיד  רציתי 
בעולם  בגשמיות,  היתה  הרבי  של  ההיסטורית  שהחשיבות 
הזה. הוא לא הגשים את כל חזונו אבל התחיל אותו במידה 
טפחים.  מעשרה  למטה  המציאות,  בתוך  קיים  שהוא  כזו 

עסק  היא  שהיהדות  לכל  ברור  היה  זמנו,  עד 
שהולך לפשוט את הרגל במוקדם או במאוחר, 
עוד שנה, שנתיים, עשר שנים וכך הלאה. הרבי הפך את 
המגמה הזו בפועל, בעשייה שעברה הלאה לכל מיני מקומות 
התפיסה,  את  שינה  הוא  אחרים.  וחוגים  אנשים  מיני  ולכל 
שיכול  אמר  הוא  ההיסטוריה.  של  התנועה  כיוון  את  שינה 
להיות שההיסטוריה יכולה ללכת כמו השמש במעלות אחז, 
שהשמש תלך אחורנית. שיכול להיות שהבן הזה שאינו יודע 
לשאול, בסוף יהיה היהודי עם הזקן הגדול. זה היה שינוי לא 
בקטנות אלא בגדלות - בתפיסה של היהדות, וזה עכשיו דבר 

אדם גדול זה אינו מי שיש לו נקודה של גדולה. נקודת גדולה יש לכל מיני אנשים: 
מחדש  ואחר  טובות  בדיחות  מספר  פלוני  יפה,  מספר  פלוני  יפה,  כותב  פלוני 

בתורה. אבל מה זה נקרא אדם גדול? כשאני עומד לפני הר האוורסט 

אני לא מודד באותה שעה מה גבהו במטרים, אני רק יודע דבר 
אחד: הוא באמת גדול ואני באמת קטן, זהו היחס בינינו, וזה ענינו 

של הרבי.

 שהעולם
 יקבל
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קיים. הוא התחיל סוג של מהלך, הכיוון כבר איננו חד משמעי בצד האחר. 
בן אדם יכול להגיד שיש סיכוי שבניו יהיו לפחות כמוהו, אולי יותר יראי 
שמים ממנו, שנכדיו יהיו יותר יראי שמים מהם; פעם זה לא עלה על הדעת. 

כיוון התנועה הוא חשוב מאוד, אבל הבעיה היא שאני לא בטוח 
שהכיוון השתנה לגמרי, העניין הוא שהדבר הזה לא ממשיך ביתר שאת. 
“על  עצלנים,  אתם  נרפים“,  אתם  “נרפים  מצרים?  מלך  פרעה  אמר  איך 
זה,  את  נעשה  פעם  בעתיד.  יהיה  הכל  נזבחה“,  נלכה,  אומרים:  אתם  כן 
כשנהיה בני תשעים ושמונה נתחיל לעשות משהו בהתלהבות גדולה. והוא 
אומר “ועתה - לכו! עבדו!“ תלכו לעבוד! תלכו, תצאו מכאן, חבורה של 
עצלנים, תלכו לעבוד, תעשו לבנים, לא חשוב מה, אבל שלא תעמדו לי 

בדרך ותתחילו ליילל “נלכה נזבחה“.

יכול לדבר כמו פרעה, אבל כדאי להגיד  כנראה אני לא 
שם,  עושים  אתם  מה  נרפים",  אתם  "נרפים  לאנשים 
יכול  היה   - ושם מישהו למד קצת  פה  נכון,  ומתחרצצים.  יושבים 
ללמוד יותר. הוא עושה מצווה  - היה יכול לעשות יותר, היה יכול לשנות. 
אם ישאלו אותו כמה שינית את העולם? אז הוא יגיד אני סמכתי על העולם 
שילך כמנהגו... זה מה שאמרתי: הרבי מליובביץ’ התחיל דבר, זה היה 
כמו לקחת את השמש ולשנות את הכיוון, זה עכשיו הולך בכיוון אחר, אבל 

לא מהר ולא מספיק, וחבל כי הזמן הולך.

שהיו  והריכוז  המאמץ  תתואר,  שלא  בצורה  עבד  הרבי 
אפשריות.  בלתי  לחלוטין  היו  שלו  העבודה  שעות  שם. 
פעם שאלו אותו: כל האדמו“רים הקודמים היו לוקחים פעם בשנה איזה 
סוג של חופשה, יוצאים למין קייטנה, למה הוא לא יוצא? הוא אמר: אם 
אתם הייתם עובדים – הייתי יכול להרשות לעצמי. איך אני יכול להרשות 

לעצמי להפסיק להחזיק את הדבר הזה, שיתמוטט עכשיו. 

קדימה?  דורות  שני  עם  הולך  מה  הבא?  הדור  עם  הולך  מה  בעיה.  זאת 
נראה  איך  רואה  אז הוא  סטטיסטיקה  על  קצת  מסתכל  מכם  מישהו  אם 
עכשיו עם ישראל. העם היהודי מאבד אנשים בקצב אדיר. מאבד אנשים 

בהתבוללות.

הדבר השני שאני רוצה לומר על הרבי הוא שהרבי היה ’חולה’ על משיח, 
אני חושב שגם אשתו אמרה לו את זה.  

שאלו את בעל התניא מתי המשיח יבוא? הוא ענה שאת 
והמשיח  תרצו,  ולא  רוצים  לא  אתם  האמיתי  המשיח 
שאתם חולמים עליו – לא היה ולעולם לא יהיה. כשאנשים 
מדברים על משיח הם אומרים: מתי יבוא מישהו שיספק את כל התאוות 
ופנאי  בכיס  כסף  קצת  לי  ישאיר  ועוד  שלי  החובות  כל  את  ישלם  שלי, 
זה  משיח  משיח.  מחפש  אני  זה  בשביל  מגונים,  דברים  מיני  כל  לעשות 

זה  משיח הוא סוף ההיסטוריה.  כמעט ההיפך ממה שאמרתי: 

לא סוף העולם, אבל סוף ההיסטוריה.
יותר  אין  אבל  להימשך  יכולים  החיים  פירושו,  ההיסטוריה  סוף 
מבחינה  אופן  באותו  נשאר  העולם  העולם,  את  שמזיזים  מאורעות 
עקרונית, גם אם הוא יתפתח באופן איטי או מהיר. העניין של משיח 
הוא: איפה נעצר הגלגל שבו הדברים של העולם הולכים לכל כיוון. 
עכשיו כל דבר יכול לקרות, היום יכול לקרות ככה, מחר אחרת. העניין 

של ביאת המשיח הוא שיהיה שיר חדש שאין אחריו שירים נוספים, זה 
השיר האחרון, ישירו את השיר הזה ואחריו אפשר ללכת לנוח, לעשות 

מה שרוצים, אבל ההיסטוריה נגמרה, המאורעות נגמרו. 

מהפעם  כתביו,  על  תסתכלו  אם  מאודו.  בכל  המשיח  את  רצה  הרבי 
הראשונה שהוא דיבר ברבים עד ליום האחרון שבו הוא דיבר – הכל היה 
במרכז  לדבר  אותי  הזמינו  בתש“נ,  שנה,  וכמה  עשרים  לפני  משיח.  על 
והצלחותיהם,  חב“ד  מעשי  על  דיברו  והם  גדול  קהל  שם  היה  חב“ד. 
שעדיין  תנועה  היהודי,  בעולם  גדולה  הכי  התנועה  זו  אמת,  זה  שכל 

מתקיימת, עדיין פורחת ועדיין מפתחת סניפים חדשים. אמרתי להם: 

"אתם באמת חושבים שהרבי עושה את כל מה שעושה 
בשביל למכור עוד ציצית אחת?!" ניסיתי להסביר להם בדיוק את 
הרבי רוצה לעשות לא רבולוציה קטנה כמו  אותה הנקודה. 

שהיתה ברוסיה, אלא מין מהפכה כזו שהעולם לא יקום 
ממנה,  ה־מ הפכה  ה־ג דולה. 

התמצית של העניין היא שהרבי רצה משיח וחלם על משיח ושאף למשיח. 
דוד. הוא עשה את כל המאמצים,  בן  כל העניין היה איך עושים שיבוא 
ואז התברר לו שהעניין הזה לא התרומם. השאלה היתה למה זה לא דבק 

 – קבצן  פגשתי  בירושלים,  ברחוב  הלכתי  פעם  באנשים? 

פעם ראשונה ואחרונה שפגשתי אותו – הייתי צריך לומר 
וודאי שזה היה אחד מל"ו צדיקים... הוא אמר לי: “אתה יודע 
למה המשיח לא בא? מפני שאף אחד לא רוצה אותו. הרשעים לא רוצים 
אותו, בשביל מה הם צריכים אותו? הוא יעשה להם צרות. הצדיקים לא 
בתורה  עוסקים  הם  הזה,  בעולם  להם  טוב  שהכל  מפני  עליו  מתפללים 
יודעים  והבינוניים בכלל לא  ועושים מצוות, אז למה הם צריכים אותו? 

מהחיים שלהם... לכן המשיח לא בא“. בצד מסוים זה מה שקרה. 

ועולם מלא  ונפש אחת מישראל היא עולם שלם  יהודי הוא חשוב  כל 
מתואר  מצווה,  איזו  ועושה  אחרא  הסטרא  על  מתגבר  כשאדם  וגדול. 
שהוא מגיע  מקום  ובכל  בחצוצרות  תוקעים  מלאכים  כמה  בזוהר 
יעמדו  וכאלה“.  כאלה  דברים  שעשה  זה  לאיש  שבח  “תנו  אומרים: 
בכל  אבל  התעצל  קצת  שהוא  למרות  פלוני,  “הנה  ויאמרו:  המלאכים 
זאת הוא הניח היום תפילין“. ככה הוא הולך מעולם העשיה עד לעולם 
הבריאה ותוקעים לו בחצוצרות. אחר כך, גם לחבר שלו שנתן פרוטה 
ומספיק חצוצרות.  יש מספיק מלאכים  לצדקה תוקעים בחצוצרות. אז 
החשבון הגדול לא מבטל את החשבון הקטן. אך כשאני יושב וחושב 
על החשבון הגדול, אז לפחות שבן אדם יהיה חולה על זה. שיחשוב מתי 

יגיע כבר קץ וסוף לכל צרותינו.

יום שקורים בו כל  וזה  זה יארצייט של הרבי מלובביץ', 
יקבל  שהעולם  ישתנה,  שמשהו  רוצה  אני  דברים.  מיני 
יזרח  הוא  ברוך  שהקדוש  חדשות,  פנים  חדש,  פרצוף 
זה  ביארצייט,  נזכרים  אם  אז  בכינא.  קא  דא  על  עליי. 
בשביל לזכור שהיה בן אדם שעבד על זה, ואחרי שהוא 
לא הצליח בשלימות, אז יש אנשים אחרים, יכול להיות 
שהם קטנים יותר, יכול להיות שהם פחות חשובים, יכול 
להיות שאף אחד מהם לא נושא עליו את ההוד וההדר 

ואת הכוח שלו, אבל גם הם יכולים לעשות משהו.
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הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

האם מותר ללמוד לבד את 
פנימיות התורה?

כל חכמה מצריכה קבלה מחכמים. קל וחומר 
לה,  שתקדם  ביראה  שתלויה  התורה  בחכמת 
אמנם  התורה.  בנשמת  וכמה  כמה  אחת  ועל 
הפנימי  החלק  התפשט  האחרונים  בדורות 
רבים  ידי  על  אנושי  לשכל  ותורגם  שבתורה 
מרבותינו, אשר כיוונו דבריהם גם להמון העם 
שלא הגיע לדרגות אציליות ולא מילאו כרסם 

בש“ס ופוסקים.

לבת  נפלא  משל  הזקן  האדמו“ר  אמר  כך  על 
ונלאו  ישראל,  כנסת  היא  הלא  שחלתה,  מלך 
גדול  רופא  עד שהגיע  הרופאים מלרפאה.  כל 
ואמר שיש רק עצה אחת שעשויה לעזור - צריך 
המלך,  בכתר  שמשובצת  החן  אבן  את  לקחת 
דק  עד  אותה  לשחוק  התורה,  פנימיות  היא 

ולהשקות את בת המלך.

בימינו פרסמו רבים מגדולי ישראל את החלק 
שפחות  מגוונים  באופנים  שבתורה  הפנימי 

מותנים בקבלה מבעלי הסוד. 

ואף על פי כן, מי שבא ללמוד אותה בשפתה, 
ולהיות  לכך,  ומוסמך  גדול  לקבלה מרב  צריך 

בעצמו מתאים ללימוד זה.

 נולד לנו נכד ראשון, ברוך השם. 
 איך נהיה סבא וסבתא

טובים?

מזל טוב! ה“אמרי אמת“ אמר שעיקר מדרגת 
הורים  בין  קשר  וסבתא.  סבא  היא  האדם 
וילדים יש גם אצל בעלי חיים, אבל בין סבא 
וסבתא לנכדים – קשר זה קיים רק אצל האדם.

הן  שמתבטאת  אהבה  להרעיף  ראשית, 
בהיבטים רוחניים והן בעניינים גשמיים. סבא 
שאינם  מפני  טוב,  של  דמויות  הם  וסבתא 
צריכים לחנך או להשתמש במידת הדין בדרך 
התפקיד  את  לקחת  יכולים  גם  ולכן  כלל, 
והסמכותי  הבוגר  העולם  שבאמת  שמשדר 
הילד.  טובת  את  עמוק  הכי  באופן  רוצה 
האהבה והטוב שמורעפים על הילד יוצרים את 
פיתוח  לכל  התשתית  של  הבסיסית  הבריאות 

האישיות.

על גבי זה, אנחנו מצווים להנחיל את התורה 
בלראות  יש  מיוחד  טעם  בנינו.  ולבני  לבנינו 
סבא יושב עם נכדו ללמוד תורה, גם המתבונן 
חיים  עומק  נצח,  של  טעם  בכך  טועם  מהצד 

של תורה שמעבר לגבולות הדור.

למה צריך להתפלל תפילת 
שמונה עשרה, מה זה משנה באילו 

מילים משתמשים?

אם עומד אדם לפני פקיד בכיר, האם אינו מחפש 
אנשים שיעזרו בידו לשטוח את טענותיו? 

כשאנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש 
ברוך הוא, איננו יכולים לפתוח פה לדבר בפניו 
עמנו  עשו  חסד  גדולתו.  ומרוב  קוטננו  מרוב 
שמתאימה  תפילה  שתיקנו  הגדולה  כנסת  אנשי 
והנחילו  המצבים,  ולכל  הדורות  לכל  לישראל 
האלוקיים  לשורשים  היורדת  עמוקה  שפה  לנו 
של המציאות. מי שקיבל מתנה כזו, לא יעלה על 

דעתו שאין צורך להשתמש בה. 

בעומק  באמת  “כי  החיים:  נפש  בעל  אמר  וכך 
אם  אפשר  בלתי  הוא  התפלה...  כוונת  פנימיות 
ידי הנבואה העליונה ורוח קדשו יתברך  לא על 
אשר הופיע עליהם ]אנשי כנסת הגדולה[ הופעה 
עצומה בעת תיקון נוסח מטבע התפלה והברכות, 
שם הוא יתברך שמו בפיהם אלו התיבות ספורות, 

וגנוזות בתוכם כל התיקונים“.

היום שיעשה לך את הקיץקרוב לבית14יום עיון

רביעי ז’ תמוז 13.7
בקמפוס המפואר של ישיבת בני עקיבא, נתניה

בחסות ראש העיר הגב' מרים פיירברג- איכר 
 

ובמעמד ד"ר אביטל לאופר סגנית ומ"מ ראש העיר 
 

הרשמה ותשלום בקלות ומר דניאל בשארי הממונה על התרבות התורנית
ובמהירות באתר האינטרנט 
 

 tehalelia.org.il של המדרשה
הנחה לנשות גרעין תורני

להזמנת דוכנים ופרטים:
 

 0528-945081 
 

 dtehalelia@gmail.com 
לרישום:
 

ישיבת בני עקיבא נתניה, הרב גד מכלוף 4 שיכון ותיקים  0528-902662
חניה במקום | לא תותר הכנסת תינוקות לאולם ההרצאות

לרפואת: פרידה בת רחל, ציפורה בת רבקה 
 

לעילוי נשמת :פנינה בת יעקב נח, משה יעקב בן חיים נח, יחזקאל בן אברהם, אסתר בת יצחק 
אייזיק, יוסף בן דוד הלוי, דובה בת דוד, יוסף אריה לייב בן אלימלך יצחק, זהבה זלעטא פעסיל בת 

חיים אשר זעליג

עיריית נתניההמחלקה לתרבות תורנית

רוחמה בן יוסף       צ'לו - ליאת סבא

התכנסות, קפה ועוגה 9:00

10:00

11:40

13:00

14:00

15:45

17:30

המפגש עם רחב 
והתרבות המערבית 

 הרבנית 
עידית איצקוביץ

 אורות 
באפילה

הרב יוני לביא

 לדבר 
 על רגשות 

 הרבנית 
אסתי ארנד

 האור 
בילד שלי

 הרבנית 
זיוה מאיר

 'רוקדת על חוט' 

 אמונה תמימה 
ושמחה

 הרבנית 
שולמית פישר

 מאוטומט 
למודעות 

הרבנית 
שרית קלכהיים

סדנת אמנות
היי יוצרת את עצמך

ליאורה לוי

האישה במקדש
מסע נשי בזמן

ציפורה פילץ

מאמין וצומחעוצמה והעצמה

הרב אלי פרידמן הרב קלמן מאיר 
בר שליט"א

 סדנה שיטת אביבה 
לאיזון הורמונלי

חגית דיקשטיין 

 סדנה 'השמיעיני 
את קולך'

להאור רובין

 סדנת כתיבה 
ודמיון נובע

ליאור אברהם

 סדנה לעורר 
את האהבה

 הרב 
עמיהוד קלכהיים

סדנת 'חיזוק'
ר' נחמן מברסלב

ליאור אברהם

'ובחרת בחיים'
 סיפור אישי מטלטל 

גלית גלבוע

איה מקום כבודו 
איה קרמרמן

 מופע סוחף מלא לב ועוצמה

הפסקת צהריים
יריד מכירות    כיבוד עשיר    ארוחת צהריים לנרשמות מראש

 סדנת 
קינוחי גורמה 

ללא סוכר וגלוטן  

מירית גולן

 סדנת 
רפלקסולוגיה 
טיפול במשפחה

 חגית 
דיקשטיין 

סדנה
'השמיעיני 
את קולך'

להאור רובין

סדנת 
תכשיטנות

סימה ברדה

רוחמה בן יוסף       צ'לו - ליאת סבא

ק
דוי

מ

השבוע 
זה קורה!
 ההרשמה 
 המוקדמת 

נסגרת בראשון

סוף שבוע קסום של התחזקות והתעלות
במלון פלאזה בגליל - חמישה כוכבים
יופיעו גם: שולי רנד | עדן הראל ועודד מנשה

פעילויות לילדים

לפרטים: 050-2320100

חוויה רוחנית בגליל
עם הרב יובל אשרוב

28.7-31.7.16, כ“ב-כ“ה תמוז


