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משה שילת

בפרשתנו למדים אנו על נתינת מחצית השקל למשכן. חז"ל אומרים: "כמין 
מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כסא כבודו והראהו למשה 

ואמר לו: 'זה יתנו', כזה יתנו".

במה התקשה משה? מה כל כך מסובך בלהבין מה זה מחצית השקל? ואם 
זה מסובך, אז מה נפתר בכך שהראה לו הקדוש ברוך הוא "מטבע של אש"?

התוספות )חולין מב( מסבירים שמשה לא התקשה בזיהוי המטבע, אלא תמה 
איך יכול הוא להיות "כופר נפשו לה'": "תמה על הדבר, מה יוכל אדם ליתן 

כופר נפשו". ואז הראה לו ה' מטבע של אש.

ההסבר המפורסם לזה הוא: כשיהודי מקיים מצווה )"כה דברי כאש"( עם 
אש, בהתלהבות ובתשוקה לה', אז גם מטבע קטנה יכולה להיות כופר נפש. 

אך נראה שבהסבר הזה לא הגענו עדיין אל שורש העניין.

זה לא כסף
מסביר הרבי מלובביץ': רוח, מים ועפר נמדדים לפי נפחם, גודלם או שוויים, 
אבל אש אינה נמדדת במקום או בשווי, המציאות שלה היא איכותית בלבד 

ומעט אש מתפשטת בלי גבול.

לחשוב  אפשר  היה  השקל  מחצית  את  לקחת  אמר  הוא  ברוך  כשהקדוש 
שהמצווה היא להביא שווי של חצי שקל, גם אם מחומר אחר, או את הסכום 
יותר  כי  הוכיח  האש  מטבע  מטבעות.  בכמה  גם  אבל  מכסף  דווקא  הזה 
משרצה הקדוש ברוך הוא את השווי הכספי, הוא התכוון לעצם קיום רצונו. 
אפשר  אי  אש  מחצית השקל.  זו של  יתנו", מטבע  "זה  הוא  המצווה  גדר 
לתת, אבל מאחורי מטבע הכסף צריך לזכור שיש רק דבר אחד: אש. זה לא 

כסף, זה אש.

ומה הפריע למשה רבנו? הוא התקשה איך כסף, שהוא הדבר הגשמי ביותר, 

יכול להיות כופר לנפש הרוחנית. תשובתו של הקדוש ברוך הוא במטבע 
תחת  המצוי  הרוחני  לשורשו  ישירות  קשור  הגשמי  שהאקט  הייתה  האש 
כיסא הכבוד. לכן הסכום הוא פעוט ושווה בכולם, העני לא ימעיט והעשיר 
לא ירבה. גדר הנתינה איננו נמדד בפונקציונאליות של הכסף, כמו במצוות 
הצדקה. זה לא משנה מה אפשר לעשות איתו. הנתינה מראה שכופר הנפש 
- "אש", אבל פועל עד לתוככי העולם הזה  מגיע מהמקום העליון ביותר 
- "כסף", שהוא מיסוד העפר, הנמוך ביותר. מסיבה זו השתמשו במחצית 

השקל לבניית האדנים המונחים על העפר – יסוד המשכן.

לטבול באש
ועוד נקודה עמוקה באש הזו: על נתינת המטבע של מחצית השקל אומרת 
התורה כי זהו "כופר נפשו" של הנותן. הביטוי "כופר נפש" שונה מהביטוי 
הרגיל של כפרה. כפרה משמעותה ניקיון והסרת טומאת החטא, דבר שלשמו 
מובאים הקורבנות. כופר נפש משמעותו פדיון הנפש, כעין החלפת הנפש 

והפיכתה למציאות חדשה. כמו: "אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו".

הטומאה  את  מסירה  במים  טבילה  ומים.  אש  סוגים:  שני  מצינו  בטהרה 
ומחזירה אותנו לאחור – אל המצב שלפני הטומאה. טבילה באש, לעומת 
שנטמא  כלי  לקחת  חדשה.  מציאות  והולדת  קדימה  תנועה  היא  זאת, 
ולהעבירו באש הכבשן זה להמציא אותו מחדש. חז"ל אומרים שמחצית 
ישראל  עם  של  המציאות  בעצם  שפגע  העגל  חטא  על  כפרה  היא  השקל 
וחייב אותם מיתה, רחמנא ליצלן. לנוע לאחור אי אפשר, ולכן הראה הקדוש 
ברוך הוא מטבע של אש דווקא – חייבים להיוולד מחדש ולהתעלות עוד 
יותר. מחצית השקל הפכה את עם ישראל למשהו חדש, עמוק הרבה יותר 

ממה שהוא היה לפני החטא.

מטבע של אש?

ארבעים יום שלא ראינו את משה.
ולא ידענו מה היה לו.

עגל מסכה, כך כתוב. אולי זאת היתה הבעיה. לא רק 
העגל.

אלא שעשינו מסכה. לא רצינו לראות את הפנים.
בין אם הייתה חסרה לנו פנימיות. או שלא היו לנו כלים 

לפנימיות.
בסליחה שבאה אחר כך, מלאה התורה בביטויים של 

פנים:
פנים אל פנים. ויעבור ה' על פניו.

אני אעביר כל טובי על פניך.
אם אין פניך הולכים.

פני ילכו
על פני האדמה.

וראיתי את אחורי ופני לא יראו.
ָפנים המגלות את הפנים.

הדור שלנו רוצה פנים. ושוב הוא מועד ליפול. אפשר 
לתרגם את זה יפה

אינטרנט - רשת פנימית
פייסבוק - ספר פנים

אבל זו מסכה. כבר לפני שנים חזו את זה.
אדם מסוגל, בהתלהבות עצומה, לתקשר עם גולש 

ממונוגליה, אבל לא להישיר מבט לאדם שמולו 
באוטובוס.

לא מצליח להקשיב לפעמי לבו שלו.
על הפסוק "וראית את אחורי"מסבירים בחסידות:

כשמביטים לאחור, רואים את ה' אבל בהווה אנחנו 
מסתתרים. מסתירים את הפנימיות מעינינו.

למה אדם כותב שיר? למה אדם יוצר? תהילה? 
כסף? כבוד? גורנישט! זה לא זה.

אמר לי פעם אנדרה היידו, כי באמת, בעומק העניין אדם 
יוצר כי הוא סקרן, סקרן לגלות מי הוא. מה הוא. מה יש 

בו, בנשמה.
בשעת יצירה הוא עומד משתומם מול היצירה שיוצאת 

מבפנים. כמו תינוק המשחק בחפצים וממשש אותם. 
ונחשפות בפניו תחושות חדשות. קור וחום. רך וקשה, 

מתוק ומר. וכולן תובנות של הנפש פנימה.
אדם המרשה לעצמו להיות סקרן יכול גם להתפלל. 

האדם שר לה'. מודה לו. מבקש. מספר. בוכה.
הוא גם גיבור. לא מפחד לגלות מה יצא.

הוא גם אוהב. רוצה לשתף את העולם בתגליותיו.
הוא גם מאמין. יודע שהנשמה שלו היא חלק אלו־ה 

ממעל.
תוך כדי הוא גם מפסל. פסול לך את לוחות האבן.

את הפסולת הוא משליך לאש עם הזהב.
וכך מתוך הלוחות מתגלה פתאום

ה ח ר ו ת.

עגל הזהב
 אהרן רזאלאישית
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לעצמו להיות 
סקרן יכול גם 
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פקודת הרמטכ"ל שילוב מגדרי
1. איך קורה שתופעה כזאת מתרחשת היום?

תשובה: המאבק נגד קדושת מחנה ישראל נמשך מקום המדינה ועד היום. 
אז דיברו עם בן גוריון והוא הבין את הצורך לאפשר תנאים כדי שבחור 
דתי יוכל להשתלב בכל היחידות המבצעיות ולשמור על חיי תורה ומצוות 
והדבר  מגמתם  את  ממשיכים  בזה  שנלחמו  אלה  הצבאית.  במסגרת  גם 
התדרדר כיום עד כדי כך שרוצים לעשות פלוגות מעורבות בצבא. זה אסור 

חד משמעית על פי ההלכה ואסור לנו להשלים עם דבר כזה בשום אופן.

2. מה עלינו לעשות כדי לעצור זאת? קול זעקה? פגישת רבנים 
או  גורן?  הרב  של  דמותו  היום  לנו  חסרה  האם  הרמטכ"ל?  עם 
שבמציאות הנוכחית הזעקה לא רלוונטית כי לא תשמע, איש לא 
רק  להתרכז  ועלינו  שבת,  חילול  על  זועקים  שלא  כפי  ישתכנע? 

בדרך ההסברה וההשפעה בהפצת יהדות?
תשובה: תמיד חשוב למחות ולזעוק ולהתריע וגם להתפלל כלפי שמיא, 
ולא לחשוב שאין סיכוי שזה יעזור. גם בבחינת "אפילו חרב חדה מונחת 
על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים". למעשה אני מציע שתהיה 
פגישה בין הרבנים לשר הביטחון ולרמטכ"ל בה נסביר ונציג את עמדתנו 
וכן לצרף אליה מומחים בענייני צבא שיציגו שזו לא רק בעיה  הברורה 
צבא  של  בכושר  פוגע  בנות  שילוב  מבצעית,  מבחינה  גם  אלא  הלכתית, 
ישראל בעמידה מול האויבים. ודאי שדמותו של הרב גורן חסרה, אך כל 

דור עושה בהתאם ליכולתו.

3. במידה והמאמצים לא יניבו פרי, מהו הקו האדום בו יורה הרב 
לתלמידיו שלא להתגייס? 

תשובה: בשלב זה אינני רוצה להתייחס לצעדים שננקוט בהמשך, אולם 
ודאי שאם מאמצים אלו לא יניבו פרי יהיה צורך לנקוט באמצעים נוספים.

"גיוס בנות דתיות לצה"ל"
מהשקפת  נובע  או  הלכתי  הוא  להתגייס  לבת  האיסור  האם   .5

עולם?
קשה  בצבא,  הצניעות  גדרי  פריצת  בגלל  הנוכחית,  במציאות  תשובה: 
מאוד לבת לשרת באוירה כזו מבלי שתיפגע קשה מאוד לשמור על גדרי 
הצניעות ועל כבודה של בת ישראל במציאות הזאת. ולכן נוכח המצב הזה 

אין לבנות דתיות להתגייס. וזו בעיה הלכתית.

גם  לרבנים  ציות  של  במובן  להלכה,  למחויבות  מחנכים  איך   .6
וראיית המרחב הציבורי,  עולם  גם מהשקפת  הנובעים  בנושאים 

וכיצד ניתן למתן ולשפר את התופעה הזו?
תשובה: אין פתרון קסם לשאלה זו. מחנכי הבנות צריכים להסביר לבנות 
יכולה  והבת  שבנסיבות הקיימות שמירת קדושת המחנה חשובה ביותר, 

לתרום למען עם ישראל במסגרות נוספות ולאו דווקא במסגרת הצבאית.

 אסור לנו
 להשלים

 הרב דוב ליאור
רבה של קרית ארבע - חברון

בגלל פריצת גדרי הצניעות בצבא, 
קשה מאד לבת לשרת
באוירה כזו מבלי שתפגע

בס"ד

התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים 
בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

-שנים של מקצועיות ונסיון-

בס"ד

בשיטה חדשנית יותר, סטרילית יותר, יעילה יותר ובמחיר ידידותי הרבה יותר.
בוא לנקות את גופך מרעלים. 

למי הטיפול מתאים?
לכל אדם שרוצה לשפר את בריאותו או לשמור עליה תקינה ולהימנע ממחלות. 

במה מטופלים דווחו שקולון-הידרותרפיה עזר להם?
עצירות, תסמונת המעי הרגיז, גזים, נפיחות של הבטן, טפילי מעיים, בעיות עור

כאבי ראש, כאבים ומיחושים שונים, עייפות, קנדידה, חום ושפעת.
ניקוי הגוף מחומרים לא רצויים כגון: אלכוהול, סיגריות וסמים.

צמצום תופעות הלוואי של כימותרפיה (כמו בחילה וחוסר תיאבון).
מסייע להשגת תוצאות במהלך תוכנית ניקוי מעיים ואף תומכך בירידה במשקל.

מרפאתנו נמצאת ברח' מסילת ישרים 7, ע"י רח' בצלאל.
 www.yair-health.com -כנסו לאתר שלנו

לקביעת תור במרפאה חייגו – 02-9919109

קולון
הידרותרפיה

 לגברים בלבד

(בקרוב גם לנשים)

אל תשאיר את גופך מלוכלך (מבפנים)!

 



1. הדתיים מתמסרים אבל שוב ושוב מקבלים יריקה בפרצוף. מה 
קורה פה?

יש מלחמת אג'נדות בחברה הישראלית. אסור לצבא לקדם נושאים שטרם 
של  חשש  קיים  כן  כמו  אסור.  שהדבר  הופנם  טרם  אך  בחברה,  הוכרעו 
אין  כי  נכון,  לא  אמנם  זה  הצבא.  כלל  על  הדתית  האג'נדה  השתלטות 
כוונה כזאת, כמו שאין זה ראוי שהאג'נדה הפמיניסטית תיכפה על כלל 
הלוחמים. כמו כן שכחו שמי שמוכן למסור את נפשו למען האומה ראוי 
להיות מקובעי סדר היום הערכי גם אם לא הבלעדי. עם הזמן זה יופנם על 

ידי דברי חכמים שבנחת נשמעים.

2. האם בתנאים של היום הוגן או לא הוגן להשוות את תפקוד 
הרבנים אל מול דמותו האמיצה של הרב גורן?

 תמיד טוב לקבל דוגמה מאנשים גדולים. אין זה הוגן לעסוק בהאשמות.

3. מהו הקו האדום שבו תגיד לתלמידיך לא להתגייס?
אין צורך לעסוק בשאלות כאלה המעמידות אותנו כגוף חיצוני למדינה 
שצריך לשקול מתי לכרות ברית עם המדינה ומתי לא. המדינה זה אני ולא 

רק חברי.

4.  האם האיסור של בת להתגייס הוא הלכתי או נובע מהשקפת 
עולם?

אין הבדל בין הלכה להשקפת עולם. ההלכה נושאת בחובה השקפות.

 5. איך מחנכים למחויבות להלכה במובן של ציות לרבנים?

 ההלכה היא דבר ה' ונמסרת על ידי הרבנים. כך שאין ציות לרבנים כי אם 
ציות לדבר ה'.

6. מה חסר לבת הדתית? האם באמת כל כך הרבה בנות רוצות 
להתגייס?

הבנות רוצות לתפוס עמדות השפעה בחברה וזה דבר רצוי. התרומה אינה 
מחייבת שותפות במסגרת הצבאית.

7. האם הזעקה נגד השילוב המגדרי בצה"ל היא לא רלוונטית כמו 
שלא רלוונטי לצעוק נגד חילול שבת? הרי אין כאן משפט שתגיד 
ומישהו ישתכנע. האם לא עדיף להתרכז בהפצת יהדות לחילונים 

וחינוך לעבודת השם לדתיים?
השילוב המגדרי בצה"ל הנו תולדה של ההתכחשות האגרסיבית לשֹונּות 
ולא  ישר  אדם  לכל  הנוגע  ערכי  עניין  זה  הצניעות.  ולערכי  המינים  בין 
לדתיים בלבד. בודאי שראוי להפיץ יהדות בקרב הדתיים ועבודת ה' בקרב 

החילונים )בתקווה שישימו לב לתיקון הלשון(.

 התכחשות
אגרסיבית

הרב אורי שרקי
מכון מאיר

שכחו שמי שמוכן למסור את נפשו
למען האומה ראוי להיות מקובעי
סדר היום הערכי גם אם לא הבלעדי.
עם הזמן זה יופנם
על ידי דברי חכמים שבנחת נשמעים.

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 052-566-5599   

שבת הגדול בצפת 
סופ"ש של מסע הנשימה בישראל!

בעקבות נסיעתו של רבי נחמן לארץ ישראל

בשילוב סדנת "נשימה מחוברת" 

והכנה רוחנית לקראת ליל הסדר

מסע הנשימה
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 073-3744333

[] י׳ ניסן - י״ב ניסן

מסע הנשימה
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 073-3744333

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

דרך הבעל שם טוב, ר' לוי יצחק מברדיצ'ב ור' נתן
5 ימים מדהימים של לידה מחדש

בשיטה חווייתית המשלבת "נשימה מחוברת" 
עם תפילות וניגונים, סיפורי צדיקים 
והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!

*מתאים גם למורים היוצאים לחופשת הפסח

 ג׳ ניסן - ז׳ ניסן

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 073-3744333   



בנועם ובגבורה
 הרב דוד דודקביץ

רב הישוב יצהר

השאלות העומדות בפנינו בעקבות המתח הגדול שנוצר בתקופה האחרונה, בין 
התהליך שמובילה מנהיגות צה"ל הנוכחית לבין חלק ניכר מהציבור התורני, 
הדתי והמסורתי, אינן בגדר בעיות נקודתיות או טכניות בעלמא. שאלות אלו 
מהוות עבורנו ועבור העם כולו, תמונת מראה ובבואה בהירה, לבירור פנימי 

עמוק של הצביון והזהות היהודית של העם היושב בציון.

עד שהפכנו  וגשמיות  רוחניות  עברנו שמדות  בהן  גלות  שנות  אלפיים  לאחר 
לארצה  בשיבתה  האומה  גוף  בתקומת  לראות  זכינו  יבשות,  כעצמות  להיות 

ובהקמת מדינה יהודית.

צביון  בירור  יותר,  וכואב  קשה  הוא  רבה  שבמידה  בבירור  מצויים  אנו  כעת 
הרוח. אנו ניצבים בפני השאלה מהי מדינה יהודית?

בירורי דרך כאלו נתגלו והופיעו בעבר בתחומים רבים וזירות שונות, וכעת הן 
מופיעות גם בליבת נקודת השיתוף של האומה – צבא העם.

אכן,  גם בעבר היו שאלות והתמודדויות בצבא )חלקן זכורות לי היטב מתקופת 
שרותי בסדיר ובמילואים(, אבל אז רובן היו ללא כל אידאולוגיה מוְבֵנית, אשר 

מובלת על ידי ראשי צה"ל במגמה לייצר "זהות ישראלית חדשה", כביכול.

בטלים  אינם  אשר  ומצוותיה,  ה'  תורת  ערכי  בתחום  כמובן  נוגעת  זו  זהות 
כיום  ליבנו,  ולדאבון  לבושתנו  חודרות,  זרות אשר  רוחות  בפני  ומיטשטשים 
הלוחם  המר,  לאויב  ביחסנו  גירסה"  "לעדכן  גם  מנסה  זו  זהות  לישראל.  גם 
בנו בחזית ובעורף, בשדה ובערי ישראל. בכוונתה לשנות ולשבש את האמון 

בצדקת הדרך הבהירה של שיבתנו לארצו.

המסורים,  צה"ל  לחיילי  הגדולה  ואהבתנו  שותפותנו  את  לציין  צורך  אין 
ולמפקדים המקדישים את חייהם להגנת העם והארץ, אך אהבתנו זו אינה יכולה 
ואינה רשאית לסמא את עינינו, בעיקר בהיותנו שותפים, מלראות את המגמה 
המסוכנת המובלת על ידי פלח מצומצם של מפקדים בכירים בצה"ל, ומטרתה 

"לחנך מחדש" את החיילים, שכל אם יהודיה הפקידה במסירות נפש בידם.

מהשפעה  אותה  ומדירים  הצבאית  הרבנות  בפני  מוצבים  רבים  מכשולים 
חינוכית בצבא, באמירה שכביכול אין לתורה הקדושה ערך חינוכי הכרחי לכל 
בהיותו  ל"בעיות" המעשיות של החייל הדתי  יהודי, אלא פתרון טכני בלבד 
בצבא. ולעומת זאת חיל האוויר, ממנה את עצמו פעם אחר פעם בחופשיות 
לעצב את הזהות המשפחתית והערכית, בדרכים הפוגעות בציפור הנפש של 

האומה לדורותיה.

דאגת המחנכים והרבנים לטהרת המחנה, אינה דאגה פרטית לחיילים "שלהם", 
אלא דאגה ממדרגה הראשונה למען בטחונו וחוסנו הגופני והרוחני של צה"ל, 
אשר על פי הדרכת תורתנו הקדושה היא הערובה המובהקת לניצחון ישראל על 

ב ֵמַאֲחֶריָך". ָבר ְוׁשָ צריהם - "ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ

 באשר לשאלות ששלחתם –

מה  בפרצוף.  יריקה  מקבלים  ושוב  שוב  אבל  מתמסרים  הדתיים   .1
קורה פה?

אכן ישנו פער בלתי נתפס בין רוח ההתנדבות, הגבורה והמסירות אשר מביאים 
איתם החיילים הנאמנים לתורה ומצוות, לבין פקודות ונהלים הנוגדים באופן 
בוטה את הרוח הדוחפת אותם במסירותם. נראה שהסיבה המרכזית של מובילי 
רוח  וגדלה של  המגמות החדשות לפעול, היא למנוע את השפעתה ההולכת 
ישראל זו, אשר מביאים עמם אותם חיילים לכלל הצבא. בעוד רוח זו מביאה 
את  להכניס  בוחרים  הבכיר  הפיקוד  מדרגי  חלק  השטח,  בדרגי  גדולה  ברכה 

צה"ל לעימותים ערכיים מיותרים, בכדי למתן ולבטל רוח ישראל טבעית זו.

2. האם בתנאים של היום הוגן או לא הוגן להשוות את תיפקוד הרבנים 
אל מול דמותו האמיצה של הרב גורן?

אמנם נאמר "דור דור וחכמיו", אך בוודאי שיש ללמוד מכל אחד כיצד בדרכי 
נועם והארת פנים ביחד עם עוז וגבורה, ניתן וחובה להשפיע לתיקון המצב, כפי 

שידע הגר"ש גורן זצ"ל לנהוג בעת הצורך.

3. מהו הקו האדום שבו תגיד לתלמידיך לא להתגייס?
אירועים של כפייה כנגד קיום מצוות - בין מצוות עשה ובין מצוות לא תעשה, 
או מציאות שאינה מאפשרת לחייל לשרת בהתאם לאמונתו ולחובתו היהודית, 
זאת,  לאור  בצבא.  האחרונה  בתקופה  התחדדה  אשר  חדשה  מציאות  הנם 
עלינו לחנך את בנינו ותלמידינו להיות נאמנים לתורה, שהיא הכוח המעמיד 
נאלצים  אינם  הם  בהם  וביחידות  במקום  לשרת  עליהם  וממילא  האומה,  את 
לפעול בניגוד לכך. אם אין הדבר בידם הם יכולים לשרת ביחידות רגילות, רק 
במידה והם מלאי תוקף ועוז פנימי, שבעזרתם לא יעברו במהלך שירותם על 
דברים המנוגדים לתורה ולמצוות )כמבואר בגמרא בבא בתרא נז' ע"א בסוגיית "איכא דרכא 

אחרינא"(.

4. האם האיסור על בת להתגייס הוא הלכתי או נובע מהשקפת עולם?
כאשר כל גדולי ישראל בדורות האחרונים שותפים בעמדתם הנחרצת, שאין 
זו, גם אם לא הייתה נשענת  כל היתר לבת להתגייס לצבא, הרי עצם אמירה 
על מקורות הלכתיים ברורים, הרי היא מחייבת הלכתית כל בת ישראל. בוודאי 
וגם ערכית  גם הלכתית  והדבר מנוגד  ובוודאי כאשר המקורות לכך מרובים, 
ולייעודה של בת  להדרכתה של תורתנו הקדושה ביחס לצניעותה, לתפקידה 
או  הנפשית  הגופנית,  בבריאותה  קשה  פגיעה  תיתכן  כאשר  שכן  כל  ישראל. 
האמונית של אותה בחורה. הדברים שרירים וקיימים בין אם היא שומרת תורה 

ומצוות כעת ובין אם לאו.

מוקד טלפוני 072-2219050 
מענה אנושי בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00 

 www.lladaat.co.il :אתר lladaat@gmail.com :דוא"ל
תכנית הלימוד בחסידות

ב"ה

מוקדי מבחן 'לב לדעת'
ניסן תשע"ז

כתובתעיריום ושעה

הספריה החסידית )מאחרי רשב"י 23(מודיעין עיליתיום שני כט אדר 19:00-20:30

מעייני ישראל רחוב רש"י 26בני ברקשלישי א ניסן 13:30-15:30

בית הארחה בית וגן הפסגה 8, אולם האודיטריוםירושליםשלישי א ניסן 19:00-21:00

 
המבחן במועד זה יתקיים ביחידת הלימוד החדשה ב'דרך מצותיך' למסיימי התכנית בלבד	 
ניתן לקבל שאלות חזרה בפניה לדוא"ל של תכנית הלימוד	 



5.איך מחנכים למחויבות להלכה במובן של ציות לרבנים?
חינוך לאהבת תורה הוא חלק מאהבת ויראת הבורא ית"ש, שבאהבתו אותנו 
ונתן לנו תורת אמת, תורה מובחרת המכוונת את היחיד ואת העם  בחר בנו 
כולו. אין יכולת להתחבר אל התורה בחיבור שלם והגון, אלא על ידי תורה 
שבעל פה )כמבואר בדבריו של הלל אל הגוי שהגיע אליו על מנת להתגייר(, 
ועל ידי דבריהם ופירושם של חכמי ישראל המעבירים אלינו ומלמדים אותנו 
לדורנו  עד  ומסרה..."  ומסרה...  בסיני  תורה  קיבל  "משה  יתברך.  רצונו  את 
זה ממש. ידוע לכולנו מתוך ניסיון הדורות, שמי שאינו  נאמן לתורה, על כל 
פרטיה ודקדוקיה, גם אם אין בכוונתו להתרחק יותר מדי מדרכה של תורה, עם 
הזמן לא יוכלו הוא ובניו להישאר בקרבת אלוקים, וח"ו עלול להתקיים בהם 
בחינת "אם תעזבני יום, יומיים אעזבך". חינוך ליסודות אלו, יצמיח בנו רצון 
פנימי ואמיתי לשמוע ולהקשיב לחכמי ישראל ולתורה הנשמעת מפיהם. זו 

משימה משותפת לכל מי שרוצה לשמר ולגדל רוח ישראל שלמה.

ישנו גורם משותף לבן הדתי ולבת הדתית, המדרבן אותם לתרומה ולשרות 
הנעורים  בגיל  הקיים  הטבעי  לרצון  מעבר  והארץ.  העם  למען  משמעותי 
למימוש עצמי, מי שגדל על ברכי תורת ישראל, מפעם בתוכו רצון עז, לתרום 
ככל יכולתו, לטובת אותם ערכים בהם הוא מאמין. מכיוון שבני הנוער הדתי 
ב"ה  ויונקים  ומצוות,  תורה  ידי  על  וייעוד  לחיי משמעות  ומחונכים  רגילים 
הדור,  ממשימות  אחת  היא  הארץ  וישוב  ירושת  שמצוות  ילדותם  משחר 
התרומה לעם ישראל ומדינתו דרך גיוס לצבא, מבטאת בעיניהם דרך מהודרת 
לשדר  כולו,  והציבור  והמחנכים  ההורים  על  אלו.  חשובים  ערכים  לקיים 
ולהקרין לבן ולבת, שכל תרומה חשובה ככל שתהיה, מעלתה תלויה בשאלה - 
האם היא מכוונת לרצון ה' יתברך כפי שנתגלתה לנו בתורה ע"י חכמי ישראל. 
כפי שהתורה מחייבת את הבן לשרת רק בדרך המתאימה לדרכה של תורה, 
שטהרתו  קדוש  לעם  הראויה  בדרך  ישראל  לעם  לתרום  צריכה  הבת  גם  כך 
תרומה  ָקדֹוׁש".  ְוגֹוי  ּכֲֹהִנים  ַמְמֶלֶכת  ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  "ְוַאּתֶ מהותו.  היא  וקדושתו 
לאומה בדרך הצבאית אינה האפשרות היחידה. כל תוספת של חסד, מעשים 
טובים, תורה וקדושה, בונים את האומה. נתינה כזו היא משימת חיים שאינה 
חייה  כל  במהלך  אלא  הלימודים,  סיום  לאחר  שנתיים  או  בשנה  מסתכמת 

ונאמנה  בריאה  משפחה  בהקמת 
ולתורתו,  לעמו  ישראל  לאלוקי 
תורה  וחסד,  טוב  שתרבה  משפחה 
לאופי  המתאים  טובים  ומעשים 

המיוחד לה.

האם  הדתית?  לבת  חסר  מה   .6
באמת כל כך הרבה בנות רוצות להתגייס?

חזקה על מחאה הנעשית בנועם ובבהירות שאינה חוזרת ריקם. כאשר מוחים 
למען  זאת  ועושים  כולו,  לעם  ומהותיים  יסודיים  כה  בנושאים  עיוות   על 
הפעולה  כל  את  מיד  פועלים  אינם  אם  ואף  נשמעים.  הדברים  והצבא,  העם 
נוספת  לטובה  ויפעלו  שיצמחו  זרעים  משאירים  וגם  פועלים  הם  הרצויה, 
קטן  חלק  הינו  ובמדינה,  בצבא  היהודי  הצביון  למען  כזה  מאבק  בהמשך. 
מכלל המשימות בהן כל מי שעם ישראל יקר לו עושה ופועל, ובוודאי שיש 
להמשיך את כל הפעולות הקיימות- בריבוי טוב של מעשים טובים וקירוב כל 
בית ישראל לאבינו שבשמיים, אך כאשר אין עוסקים בשעת הצורך וההכרח 

ב"סור מרע", נפגע מאוד במקביל גם ה"עשה טוב".

 7. האם הזעקה נגד השילוב המגדרי בצה"ל היא לא רלוונטית כמו 
כאן משפט שתגיד  אין  הרי  חילול שבת?  נגד  רלוונטי לצעוק  שלא 
לחילונים  יהדות  בהפצת  להתרכז  עדיף  לא  האם  ישתכנע.  ומישהו 

וחינוך לעבודת השם לדתיים?
הבעש"ט זי"ע, תלמידיו הקדושים ומרן הראי"ה קוק זצ"ל לימדו פעמים רבות 
בדבריהם כי מחובתו של כל אדם מישראל לדעת, שזמן ועת של בירור דרך, 

היא גם הזדמנות להוציא מתוק מעז ולהוציא יקר מזולל.

עת זו מטילה עלינו חובה כציבור וכעם, כמחנכים וכחיילים, להשתדל בכל 
יכולתנו להרים את קרנם של ישראל ואת קרנה של תורתנו האהובה, שהיא סם 

החיים של קיומנו האישי והמשפחתי, הציבורי והלאומי.

ברוך אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.

מכשולים רבים מוצבים בפני הרבנות הצבאית ומדירים אותה מהשפעה חינוכית בצבא, 
ולעומת זאת חיל האוויר, ממנה את עצמו פעם אחר פעם בחופשיות לעצב את הזהות 
המשפחתית והערכית, בדרכים הפוגעות בציפור הנפש של האומה לדורותיה.

הקרובמוצש“ק

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

לוקחים אחריות
עוברים להרצליה

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

עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

כמו כן דרושים:
אברכים לבית המדרש

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

משפחות דוברות צרפתית

bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד

מלגה גבוהה למתאימים!



לא פחות 
מהרב גורן

 הרב חיים ברוך
ראש המכינה הקדם צבאית "עצם"

אם יש בנות דתיות שהולכות לקרבי או לשרות מעורב,
 הן טיפה בים שלעניות דעתי תתייבש במהרה.
אין היתר לייחוד של בן ובת בטנק!
אין היתר של לייחוד של בן ובת במארבים!
אין היתר הלכתי לבן ובת בפילבוקס מיטה מעל מיטה או בעמדת שמירה!
אין פוסק שמתיר את זה!

1. הדתיים מתמסרים אבל שוב ושוב מקבלים יריקה בפרצוף. מה 
קורה פה?

ליברלית  עולם  תפיסת  בין  עולם.  תפיסות  שתי  בין  מלחמה  מרגיש  אני 
שלאט לאט משתלטת על החברה הישראלית, לבין תפיסת עולם לאומית.

בפרצוף".  "יריקה  בסתם  ולא  עולם  תפיסות  של  ברור  במאבק  מדובר 
כשאתה מסתכל על זה כאילו יורקים עליך אתה מיד לא חלק מהעסק. אתה 

בחוץ, אתה מסכן.

במאבק  אנחנו  עלינו,  שיורקים  מרגישים  לא  אנחנו  מסכנים.  לא  אנחנו 
ובמאבק יש עליות ויש ירידות.

תפקוד  הוגן להשוות את  לא  או  הוגן  היום  של  האם בתנאים   .2
הרבנים אל מול דמותו האמיצה של הרב גורן?

מי שחושב שרבנים זה רק מה שנשמע בתקשורת לא שומע הכל. הרבנים 
מאוד,  בכיר  קצין  עם  שיחה  ניהלתי  אתמול  הצבא.  אנשי  עם  נפגשים 
שלשום היה מפגש עם ראשי הצבא ובתחילת השבוע היה מפגש נוסף. יש 
דברים שראוי להביע בצורה אחת, ויש דברים שכדאי להביע בצורה אחרת.

רבנים צריכים להגיד דעת תורה. לא ראיתי רבנים שמשנים דעת תורה בגלל 
לא  מצוינת.  השוואה  זאת  גורן,  הרב  בתקופת  כמו  בדיוק  כלשהו,  חשש 
ראיתי רבנים שאומרים ששירות עם בת בטנק איננו חמור כמו לאכול חזיר. 

לא ראיתי רבנים שמכופפים את דעת התורה.

3. מהו הקו האדום שבו תגיד לתלמידיך לא להתגייס?
כוונתך לא להתגייס ליחידות מעורבות. אנחנו לא מתגייסים לאיסורי תורה. 
אנחנו לא עושים איסורים. ריבונו של עולם הוא זה שפוקד עלינו ללכת 
לצבא, מכוחו אנחנו משרתים בצה"ל, מכוחו אנחנו משרתים במצווה הכל 
כך גדולה הזאת. ולכן לא עושים איסורים. וכשיש יחידה עם בנים ובנות 

אל תשרת שם!

המלחמה היא לא על החייל הדתי, המלחמה היא על טהרת המחנה. "ה' 
אלוקיך מתהלך בקרב מחניך" והמחנה צריך להיות קדוש כמו שבית כנסת 
הוא קדוש ויש בו הפרדה בין גברים ונשים. למרות שאני מכיר רפורמים 
שמנסים לשנות זאת, בית כנסת אצלנו הוא קדוש וככה גם הצבא. המלחמה 

היא על קדושת הצבא, ולא על פתרון לאיזה חייל דתי איפשהו שם.

 4. מה חסר לבת הדתית? האם באמת כל כך הרבה בנות רוצות 

נובע  או  הלכתי  הוא  להתגייס  בת  על  האיסור  האם  להתגייס? 
מהשקפת עולם?

השאלה היא מה סופרים כדתית ומה סופרים כציבור דתי. הממ"ד מספח 
שמתחילה  מגמה  שיש  נכון  זה  ומעלתו.  זכותו  וזו  ציבורים  הרבה  אליו 
השבועות  של  המלחמה  אבל  הזאת,  במגמה  להיאבק  ויש  להשתנות 
ונגד  נגד שירות קרבי של בנות  גיוס הבנות, אלא  האחרונים היא לא על 

שירות יחד עם בנים, ובזה לענ"ד יש קונצנזוס בציבור הדתי.

בים  טיפה  הן  מעורב,  לשירות  או  לקרבי  שהולכות  דתיות  בנות  יש  אם 
שלעניות דעתי תתייבש במהרה. אין היתר של לייחוד של בן ובת בטנק! 
ובת  לבן  הלכתי  היתר  אין  במארבים!  ובת  בן  של  לייחוד  היתר  אין 
בפילבוקס מיטה מעל מיטה או בעמדת שמירה! אין פוסק שמתיר את זה!

״משכן שלום״ בשיתוף ״קבוצת גבים״ מציג:

רכז הקורסים: הרב מרגלית, מן המומחים בארץ בתחום, הכשיר מאות מגשרים
מצוינות מקצועית באוירה דתית

לפרטים ״משכן שלום״: 02-6245424
Mishkan72@gmail.com | לאתר הבית: כתבו בגוגל "משכן שלום"

גזור ושמור: משכן שלום - הרב מרגלית, הכתובת שלך לענייני גישור ויישוב סכסוכים ברוח ההלכה. 
שלום-בית, שכנות, עסקי, התמחות בהסכמי גירושין ותהליכים רבי משתתפים. הליך מהיר, מקצועי ודיסקרטי ליישוב סכסוכים.

קורס גישור מסמיך מרוכז
מתן כלים ליישוב סיכסוכים - יתקיים בניסן אייר

קורסי גישור תורנייםקורסי גישור תורניים

קורס ״גישור משפחה״ תורני מורחב 
מתאים למגשרים

בשיתוף הרצאות מומחים מתחום המשפט, הפסיכולוגיה, הייעוץ, הגישור ועוד...
 מומלץ כהשלמה מקצועית למטפלים ויועצים, עורכי דין, מחנכים ורבני קהילות. 

ניתן לעבור אצלנו קורס גישור מרוכז ולהצטרף לקורס גישור משפחה

פתוח לגברים ונשים בישיבה נפרדת

בס״ד

מלגות לזכאים תמורת שירותי גישור בקהילהלמעוניינים: מפגש חשיפה והסבר ביום שני, כ"ב באדר בשעה 18:30 בשכונת גילה



5. איך מחנכים למחויבות להלכה במובן של ציות לרבנים?
או  יש מחויבות להלכה  - האם  בציונות הדתית  היסוד  זאת אחת משאלות 
מחויבות לרבנים. אני חושב שהציונות הדתית לאט לאט הולכת ומתקדמת 
בלהבין מה המקום של התורה בחייה, ואנחנו רואים בזה פריחה גדולה ביחס 

למה שהיה לפני שנים ולפני עשרות שנים.

נכון שהיינו רוצים להתקדם מהר יותר אבל בכל זאת ברוך ה' ישנה התקדמות 
גדולה. יותר אנשים הולכים ללמוד תורה, יותר אנשים מחוברים לתורה וכל 
דור עולה על הדור הקודם. אני בטוח שבדור הבא השאלה הזאת תהיה פחות 
גדולה כי יותר ויותר אנשים יהיו מחויבים לקודשא בריך הוא ולתרי"ג מצוות.

  6. האם הזעקה נגד השילוב המגדרי בצה"ל היא לא רלוונטית כמו 

שלא רלוונטי לצעוק נגד חילול שבת? הרי אין כאן משפט שתגיד 
ומישהו ישתכנע. האם לא עדיף להתרכז בהפצת יהדות לחילונים 

וחינוך לעבודת ה' לדתיים?
אנחנו נלחמים על השבת ואנחנו נלחמים על הערוב בצה"ל ואנחנו נלחמים 
על הכשרות אני גם חושב שהמילה "נלחמים" היא לא מילה מדויקת, צריך 
לומר שאנחנו בקונפליקט סביב השבת, אנחנו בקונפליקט על טהרת המחנה 
גם  דתיים אלא  עוד הרבה ערכים בחברה הישראלית שהם לא ערכים  ועל 
ערכים שנגזרים מהתרבות היהודית והמסורתית שאיתנו לאורך דורות, ובכלל 
זה גם ערך המשפחה. להגיד שלכן אני אלחם רק על זה או רק על זה, זה 

להפסיד את העיקר.
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19 ס"מ. 72 עמודי צבע. מידות 16.5
לרכישה דרך האתר סרקו את הבר-קוד. מחירים מיוחדים למזמינים עשרות לחלוקת מתנה.

עד גמר המלאי | לרכישה סיטונאית נא לפנות לקרן: 052-8197445

www.MishneTorah.co.il | 077-4167003 :טל
לרכישה בחנות האתר בתוספת הנחה:

במקום 
כריכה רכה - 25 ₪ בלבד35 ₪

במקום 
כריכה קשה - 45 ₪ בלבד60 ₪

למזמינים ראשונים מחירי מבצע:

מבצע  לכל המסובים:  10 הגדות רכות+ 1 הגדה בכריכה קשה = 250 ₪
מחיר מיוחד למוסדות | ארגונים | עסקים וחנויות

שוזרים את ארועי ההיסטוריה - נפעמים מנס ההווה
מנווטים את הדרך לעתיד !

חג הפסח זו הזדמנות מופלאה
להעניק מתנה ייחודית מעניינת משמעותית וחוויתית 

לצוות / לעובדים / לקהילה / למשפחה שלך

להעניק מתנה שלא תשכח



הרב יונתן זקס

שבת: היום הראשון או האחרון?

פעמיים:  מופיע  המשכן  הקמת  על  התורה  של  והמפורט  הארוך  הדיווח 
פרשות תרומה ותצווה ותחילת פרשת כי תישא מספרות על הציווי מפי ה'; 
ופרשות ויקהל ופקודי מספרות על הביצוע בידי אדם. והנה, בכל אחת מן 

החטיבות הללו נסמכת לעניין המשכן המצווה לשמור את השבת.

זיווג כפול זה של המשכן עם השבת הוא בעל השלכות הלכתיות ואמוניות 
חשובות. ראשית, על פי מסורת התורה שבעל פה, סמיכות העניינים נועדה 
רק  לא  חדלים  השביעי  ביום  המשכן.  בניית  את  דוחה  שהשבת  להבהיר 
עד  בו.  נפסקת  ה'  בית  בניית  של  הקודש  מלאכת  אפילו  החול.  ממלאכות 
כדי כך, שחז"ל למדו ָמהן המלאכות האסורות בשבת מן המלאכות שנעשו 

בבניית המשכן: אלה הם ל"ט אבות מלאכה.

ברובד מטפיזי יותר, יש כאן אמירה בדבר סדר חשיבותן של קדושות שונות. 
התורה שתלה רמזים לשוניים רבים לכך שמלאכת יצירת המשכן היא שיקוף 
אנושי למלאכת בריאת העולם – ולכך שהשלמת בניית המשכן דומה לשבת 
שבאה לאחר ששת ימי בראשית. השוו את הפסוקים על סיום בניית המשכן 
ֲעׂשּו  ן ֹאֶהל מֹוֵעד. ַוַיּ ַכּ ל ֲעֹבַדת ִמְשׁ ֶכל ָכּ לפסוקי הסיום של בריאת העולם: "ַוֵתּ
ָלאָכה,  ל ַהְמּ ה ֶאת ָכּ ְרא ֹמֶשׁ ן ָעׂשּו... ַוַיּ ה ֵכּ ה ה׳ ֶאת ֹמֶשׁ ר ִצָוּ כֹל ֲאֶשׁ ָרֵאל ְכּ ֵני ִיְשׂ ְבּ
ה" )שמות לט, לב־מג(; ַוְיֻכּלּו  ן ָעׂשּו. ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֹמֶשׁ ה ה׳ ֵכּ ר ִצָוּ ֲאֶשׁ ה ָעׂשּו ֹאָתּה ַכּ ְוִהֵנּ
ה,  ר ָעָשׂ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ׁ ּיֹום ַהְשּ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱא־לִֹהים ַבּ ׁ ַהָשּ
ִביִעי  ׁ ה. ַוְיָבֶרְך ֱא־לִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּ ר ָעָשׂ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִביִעי ִמָכּ ׁ ּיֹום ַהְשּ ת ַבּ ֹבּ ְשׁ ַוִיּ
)בראשית  ַלֲעׂשֹות"  ֱא־לִֹהים  ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמָכּ ַבת  ָשׁ בֹו  י  ִכּ ֹאתֹו,  ׁש  ַוְיַקֵדּ
ב, א־ג(. מילות המפתח חוזרות: "מלאכה" )או עבודה(, "ויכל" )להטיותיה( 

ו"ויברך". כשם שמעשה הבריאה הוביל אל השבת, כך גם מעשה המשכן 
מוביל אליה; והקדּושה בזמן, השבת, גוברת על הקדושה במרחב, המשכן.

בחטיבת  זאת,  לעומת  בסוף.  מופיעה  השבת  מצוות  המשכן,  על  בציווי 

הביצוע, מצוות השבת מופיעה בפתח ורק אחריה באים ענייני המשכן. מהי 
הסיבה להבדל זה?

במסכת שבת מופיעה מחלוקת בשאלה מה יעשה אדם הנמצא רחוק ממקום 
תשובות  שתי  שבת?  ישמור  יום  באיזה  הימים:  חשבון  את  ואיבד  יישוב 
מוצעות. רב הונא אומר "מונה ִששה ימים ומַשמר יום אחד", כלומר היום 
שהאדם הבין בו כי שכח את החשבון ייחשב לו כיום א' בשבוע; ואילו רב 
חייא בר רב אומר "משמר יום אחד ומונה ששה". שורש המחלוקת, מסבירה 

הגמרא, הוא זה: "מר סבר כברייתו של עולם, ומר סבר כאדם הראשון".

ואילו  השביעי;  היום  היא  השבת  עולם,  בורא  של  מבטו  מנקודת  כלומר: 
הראשון.  היום  היא  השבת  שישי,  ביום  שנברא  האדם,  של  מבטו  מנקודת 
המחלוקת היא מהי נקודת המבט שעלינו לאמץ – האלוהית או האנושית. הנה 
לנו אפוא תשובה פשוטה לשאלתנו על פרשיות השבת והמשכן. בחטיבה 
הראשונה, של הציווי על המשכן, נקודת המבט היא של המצווה, הקב"ה, 
ולכן מצוות השבת באה לאחר מצוות מלאכת המשכן. בחטיבה השנייה, של 
היום הראשון  ולכן מצוות השבת, שהוא   – נקודת המבט אנושית  הביצוע, 

בשבוע וגם בהיסטוריה, באה לפני תיאור המלאכה.

אלוהית  בריאה  בין  מהותי  בהבדל  טמון  והוא  יותר,  עמוק  רובד  ישנו  אך 
ליצירה אנושית. בבריאה אלוהית, אין מרחק בין הכוונה לבין הביצוע. ולא 
רק שהביצוע מיידי, הוא גם וָדִאי וידוע מרגע התכנון. לא כן אנו, בני האדם. 
היצירתיות  המחשבה־תחילה.  בעת  לנו  ברור  איננו  המעשה  סוף  פעם,  לא 
נכונים שבעתיים באשר  הדברים  במידה של הסתכנות.  באי־ודאות,  כרוכה 
להיסטוריה האנושית. "חוק התוצאות הבלתי־מכוונות" מלמדנו כי מהפכות 
נגמרות כמעט אף פעם כפי שתוכננו. מדיניות שנועדה לעזור לעניים  אינן 
"התרמית  המונח  את  טבע  האייק  פרידריך  ההפך.  את  לפעמים  משיגה 
הגורלית" לכישלונה הבלתי־נמנע בעיניו של ההנדסה החברתית – המחשבה 

שאפשר לתכנן התנהגות אנושית מגבוה.

התפיסה  רוח  אולם  לקרות.  לדברים  לתת  פשוט  היא  אחת  אפשרות 
הדרך  זו.  כגון  מחביקת־ידיים  נוחה  אינה  היהדות  של  ההיסטורית 
כבר  מן הסוף  ליהדות: לטעום  ייחודית  לי,  הידוע  ככל  היא,  האחרת 
בהתחלה. זוהי משמעותה של השבת. שבת איננה סתם יום מנוחה. היא 
הטרמה של "קץ ההיסטוריה", של אחרית הימים. בשבת אנו משחזרים 
את ההרמוניה האבודה של גן עדן. בשבת איננו להוטים לעשות – אלא 
אנו שמחים להיות. ליום אחד, איננו רשאים לתמרן את העולם; במקום 
זאת, אנו שמחים בעולם שהרי הוא יצירת האמנות האלוהית העילאית.

שום אוטופיה לא התגשמה אי פעם )והרי זה פירוש המילה אוטופיה: 
"שום מקום"( – אך יש אחת שעתידה להיות יוצאת דופן ולהתממש: 
העולם הבא. הסיבה לכך היא שאנו עושים חזרות לקראתו אחת לשבוע.

הנה לנו אם כן עומקה הסמלי של דרמת עשיית המשכן. במדבר, זמן רב 
לפני חציית הירדן והכניסה לארץ היעודה, אמר אלוהים לבני ישראל 
לבנות עולם בזעיר אנפין. עולם זה, המשכן, יהיה מקום של סדר דקדקני 
ומידות מדויקות – כי כזה הוא עולם הטבע הנברא, ובלעדי זאת לא היה 
מתקיים. בניית המשכן הייתה אב־טיפוס סמלי של בניית חברה. כשם 
שהמשכן הוא בית לשכינת ה', כך תהיה גם החברה הישראלית אם היא 
תמלא אחר דבר ה'. ייעודה העליון של חברה כזו הוא כינון הרמוניית 

קיום שאיננו חווים בחיי העמל והיומרה, העימות והתחרות שלנו.

ההרמוניה הזו עוד לא הגיעה לעולם המעשה שלנו, אך ה' רצה שנכיר 
את היעד הזה, שנדע לאן פנינו מועדות וכך לא נתעה במדבר הזמן. 
בניית  לפני  ראשונה,  באה  האנושי, השבת  הביצוע  כך, בשלב  משום 
אחרית  של  ַשּבת־ההיסטוריה  ת־העולם,  שַשּבַ פי  על  אף   – המשכן 
בראשית  כבר  ַאֲחִרית":  ית  ֵמֵראִשׁ יד  "ַמִגּ ה'  אחרונה.  תגיע  הימים, 
מעשה מודיע לנו את סופו, כבר מראשית הימים מגיד לנו את אחריתם. 
אנו  המשכן,  שלנו,  המיני־עולם  את  בוראים  שאנו  לפני  עוד  וכך, 
לשלום  היצירה,  מלאכת  אחרי  שתבוא  למנוחה  ב"חזרות"  מתחילים 
המסע  תחילת  לפני  היגע.  חיי  את  הימים  באחרית  שיחליף  העולמים 

אנחנו מציצים אל יעדו.

רק מי שיודעים לאן פניהם מועדות יגיעו ליעד, בין אם הם רצים אליו 
בין אם הם מזדחלים.

פרשת כי תשא 
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קורס מיוחד – 12 מפגשים כפולים
תורת הנפש בראי מורי החסידות, 

בהשראת ימימה אביטל ז"ל 
ופסיכולוגיה אלטרנטיבית // כלים 

לעבודה מעשית

סיליבוס הקורס:
• לפגוש את הילד הפנימי שבי.

• שחרור והרפיה / שליטה ותסכול.
• הסיפור הישן שלי והסיפור החדש. 

• עמדות קיומיות ורגשות אשמה.
• "איני יכול" - חוסר אונים ככוח לשינוי.

• פחדים, כעסים ותסכולים.
• ריפוי העבר - שלימות מול השלמה. 

• אינטימיות - כיצד להקשיב לפחדים שבי.
• קבלה עצמית כדרך לריפוי הנפש. 

• שחרור המנגנון הנפשי של
התמסרות למשקעי העבר. 

• התבודדות - כלים להקשבה פנימית נקייה.
• סיכום וכלים לעבודה מעשית.

החלה ההרשמה לקורס קיץ
לפרטים והרשמה:

053-221-8340

שלום קרומבי
מרצה לפסיכולוגיה יהודית ותורת
הבעש"ט ומטפל בשיטת 12 צעדים

מהמרצים המובילים
בישראל לתורת הנפש
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צמוד למדד תשומות הבניה 11/16 *ההדמיה להמחשה בלבד

ישוב קהילתי תורני
מעלה חבר מתחברים לרוח

בתי
אמנה

איך היית מדמיין יום פתוח 
בישוב מעלה חבר?

)תשובות במהופך(

א. הגעת למקום הנכון, מוזמן בשמחה! ב. מדהים שחשבנו על אותו הדבר, ברוך הבא! ג. סטייל זה אנחנו! מחכים לך!

1. ארוחת בוקר מפנקת ומפגש עם נציגי היישוב
2. סיור במפעל בוטיק לשוקולד ”הולי קקאו“

3. מפגש עם מעצבת פנים בפרוייקט שתעניק טיפים מיוחדים למראה הבית.

 הישוב מעלה חבר מזמין אותך ליום פתוח
 ביום שישי כ“ו באדר תשע”ז )24.3( 9:30-12:30 
הסיור ללא עלות, בהרשמה מראש עד ליום שלישי כ”ג באדר 24.3 

לפרטים והרשמה: מאיר  052-8990278
 

מצפה
מעלה חברהנחל

ישוב קהילתי תורנייישוב קהילתי דתי

בית דו משפחתי 113 מ”ר  
רק 805,000 ₪

שכונת ‘מצפה הנחל’
◆ ישוב תורני ◆ מיקום נגיש למגוון אפשרויות תעסוקה 

◆ לימוד תורה לילדי הישוב עם בחורי הישיבה ◆ סניף בני עקיבא נפרד 
 ◆ קהילה כיפית ותוססת ◆ אוירה יחודית ומרוממת 

◆ נוף אנושי מהמם ◆ נוף מדברי אלוקי



א
השבוע  חגגה  ריבקין  סתי 
השמונה־ הולדתה  יום  את 

עומס הבגרויות  בין  עשרה. 
פורים  אירועי  ושלל 
שמתקיימים בתיכון בו היא 
בכפר  רבקה'  'בית  לומדת, 
אותה  תופסת  אני  חב"ד, 

לשיחה קצרה.

תוכניות  רשימת  לה  יש  גילה,  בני  יתר  כמו 
ל'רגע  מחכה  רק  היא  וגם  לעתיד  וחלומות 
שאחרי י"ב'. אלא שבשונה מרבים, היא הקימה 
זמן  המעניקה  קסום'  'רגע  שנקראת  עמותה 
איכות לילדים בעלי מוגבלויות ואף זכתה בפרס 
שר החינוך על כך לפני כחודש. אה, ועוד משהו 
בו  מהיום  גלגלים  לכיסא  מרותקת  אסתי  קטן. 

נולדה.

בעצמות  נדירה  מחלה  עם  נולדה  ריבקין  אסתי 
'תסמונת   - בכינוי  יותר  הידועה   )3 )סוג   OI
וזאת בשל שבריריות עצמותיה.  ילדי הזכוכית' 
להשלימו  ניתן  שלא  'קולגן'  בחלבון  מחסור 
באמצעות תזונה אלא רק על ידי טיפול תרופתי, 

גורם לעצמות להיות רכות ושבירות.

עד היום עברה אסתי למעלה ממאה ושבעים)!( 

התנהלות  במהלך  שאירעו  בגופה  שברים 
להיגרם  יכולים  השברים  פשוטה.  יומיומית 
נכונה במיטה,  - התהפכות לא  בקלות מבהילה 
תזוזה לא טובה עם הכיסא או תאונה קלה. זה 
במיון  יטופל  לא  קל שאפילו  להיות שבר  יכול 
לאשפוז  אותה  שמשבית  שבר  להיות  יכול  וזה 

ממושך.

מילים יכולות להרוס
מוקפת  במיוחד.  צבעוני  טיפוס  היא  אסתי 
נוכחת,  בחורה  הסוגים,  מכל  ובילויים  חברות 
שלה  הנייד  מהטלפון  'פלפל'.  ומלאת  תוססת 
היא מנהלת את העולם ואת העמותה שהקימה. 
האחיינים  החניכים,  של  תמונות  בין  מדפדפת 

והחברות - כל אלו ממלאים את עולמה.

תמיד חיית באנרגיות כאלו גבוהות?
"היום, אחרי שעברתי תהליך לא פשוט עם עצמי, 
אני מקבלת את עצמי ואת מגבלותיי בהשלמה 
מהחיים  המקסימום  את  להוציא  רצון  ומתוך 
האלו, אבל זה ממש לא היה כך תמיד. לקח לי 
לא מעט שנים למנף את הקושי להזדמנות" היא 
משתפת אותי. "בצעירותי עברתי תקופות קשות 

מאוד ומשברים נפשיים רבים".

טיפוליים  בגנים  אסתי  התחנכה  בצעירותה 

היה  מצבה  הילדים  לשאר  וביחס  ושיקומיים, 
הייתה  לא  לאסתי  קוגניטיבית  מבחינה  טוב. 
מעולם בעיה והיא אף אובחנה כמחוננת ברבות 
דיברה  אסתי  סביבה,  לילדים  בניגוד  הימים. 
ותקשרה היטב ואשר על כן, בכיתה א' החליטו 
יכולה  שהיא  המטפל,  הצוות  בליווי  הוריה 
כשעלתה  ובאמת  רגיל.  ספר  בבית  להתמודד 
לה  ש'יש  סופסוף  אסתי  הרגישה  הספר,  לבית 
עם מי לדבר', אולם גילתה לאכזבתה שאין לה 
בכיתה  לבד  נשארה  היא  בהפסקות  חברות... 

בזמן שחברותיה יצאו לקפוץ בחבל.

לך  פגע  זה  שלך?  המגבלה  עם  הרגשת  איך 
בדימוי העצמי?

למחלתי  מודעת  הייתי  לא  שכלל  היא  "האמת 
ולא הבנתי את ההשלכות שלה. מבחינתי הייתי 
החיים  את  הכרתי  כך  גלגלים,  כיסא  על  ילדה 
אבל לא הייתה לי הבנה מעמיקה לגבי המצב. 
בחיי  פסיכולוגים  התערבו  ג'  שבכיתה  עד 

והחליטו להסביר לי את מצבי החמור".

בכך  אסתי  מאשימה  מקצוע  בעלי  אותם  את 
שפגעו בה בצורה אנושה באותן שנים, ומבקשת 
הם:  באשר  המטפלים  לכל  מסר  להעביר 
כל  הדגולים,  הפסיכולוגים  "המילים שאומרים 
האבחונים בעלי השם המפואר, נצרבים בזיכרון 

ענבל וייס
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ובלב למשך שנים אחר כך ומעצבים את תפיסת 
מעבר  שלי.  במקרה  גם  כך  עצמו.  לגבי  הילד 
גרמו להרס הדימוי העצמי שלי,  לעובדה שהם 
אני עד היום לא מבינה כיצד הם הועילו לי. אני 
מחנכים  לשדל  ממש  של  שליחות  בכך  רואה 
וללכת  בפינצטה,  מילים  לבחור  מקצוע  ואנשי 

על דרך ההעצמה ולא ההקטנה".

אנשי  לאותם  הודות  מצבה  לה  כשהתחוור 
מקצוע, היא שקעה בדיכאון עמוק, דבר שידעה 
תקופה  "באותה  מכן.  לאחר  שנים  רק  לפענח 
ובכיתה  ולימודית  חברתית  מבחינה  ירדתי 
קץ  לשים  שניסיתי  לכך  עד  הגיעו  הדברים  ה' 
בשנייה  אותי  הצילה  בי  שהבחינה  מורה  לחיי. 

האחרונה".

וואו. את חיה בזכות המורה.
"טכנית המורה הזו באמת הצילה אותי מלעשות 
תמונת  פנימה,  בתוכי  אבל  הפיך,  בלתי  משהו 
ש'שכנעה'  והיא  בראשי  עלתה  שלי  האחיינים 
ושאני  האלו  החיים  את  לאבד  לי  שחבל  אותי 

חייבת לחיות כדי לספר להם מה אני עוברת".

משם חלה תפנית?
"זה לא היה כל כך מהר. השנים הבאות היו שנים 
להוציא  ולנסות  בחיים  לבחור  החלטתי  בהן 
מהם את הטוב ביותר, כל זאת לצד התמודדויות 

חוזרות ונשנות של עליות וירידות, שברים בגוף 
ומפחי נפש רבים כתוצאה מהם.

אותי,  'פירק'  שלגמרי  שהאירוע  חושבת  "אני 
היה שבוע לפני בת המצווה שלי. התהפכתי עם 
שברים,  שמונה  בגוף  לי  והיו  הממונע  הכיסא 
סדק  קל,  מוח  זעזוע  לסת,  שבירת  ביניהם 

בגולגולת ועוד מרעין בישין".

במשך שלושה שבועות אושפזה אסתי, ובשונה 
עם  נחגגה  המצווה  בת  המקוריות,  מהתכניות 

צוות בית החולים במחלקת אורתופדיה.

עמותות  של  בפעילות  תקופה  באותה  השתתפת 
לילדים עם צרכים מיוחדים?

לא  לצערי  אבל  כאלו,  בפעילויות  "השתתפתי 
מצאתי את עצמי שם. עיקר הפער היה קוגניטיבי. 
אני שהגעתי מבית ספר רגיל, מחברה נורמטיבית 
התקשיתי  מעט,  לא  ממני  שדרשה  לחלוטין 
תפקוד  בעלי  ילדים  עם  משותפת  שפה  למצוא 

נמוך".

זו גם הסיבה ששנים מאוחר יותר הקימה אסתי 
לילדים שרמתם הקוגניטיבית  עמותה המיועדת 

תקינה.

"במבט לאחור, אני סבורה שהכל נבע מכך שלא 
קיבלתי את עצמי ולא אהבתי את עצמי. כשאדם 
אינו מקבל את עצמו אז לא טוב לו בשום מקום, 

אבל אז חשבתי שהם 'לא ברמה שלי'".

 כל אדם צריך
מישהו אחד שיאמין בו

יוצאים  איך  מאוד.  קשות  תחושות  מתארת  את 
מכזאת 'מרה שחורה'?

"כמו באגדות, חברה אחת טובה שנכנסה לחיי 
באמת  בי  האמינה  עשרה,  ארבע  בת  כשהייתי 
ושינתה את כל הגישה שלי לחיים. שמה מלכה 
תהליך  התחלתי  בזכותה  שלי.  ה'מלכה'  והיא 
לה  חבה  אני  מסוים  במובן  שיקום.  של  ארוך 
לעשות  והצליחה  אותי  החזיקה  היא  חיי.  את 
מורה  או  משפחה  בן  מקצוע,  איש  שאף  מה 
לא הצליחו לעשות. היא החזירה לי את האמון 

בעצמי. כל השיקום שלי היה איתה ובזכותה.

במראה,  עצמי  על  להסתכל  הפסקתי  ג'  מכיתה 
ורק בגיל ארבע עשרה התבוננתי שוב על עצמי 
והבנתי שלמרות העובדה שאני מוגבלת לכיסא 
להתנייד  שלי  הדרך  זו  בי.  פגם  לא  זה  גלגלים, 
בעולם. כיום אני מודה על הכיסא הזה, שבעבר 

היה בשבילי כלא".

מאז החל תהליך השיקום שלך?
"שנה לאחר מכן, על אף מלכה, עדיין היו דברים 
לתיכון  הגעתי  איתם.  פשוטים שהתמודדתי  לא 
העבר  כוויות  מוטיבציה.  הרבה  ובלי  חשק  בלי 
ממורות לא רגישות גרמו לי להרתע ולא לפתח 
קשרים עם מורות במהלך החיים. אבל המחנכת 
שלי באותה שנה, גיטי ברוד, הצליחה לפרוץ את 
למרות  אלי  להתקרב  ניסתה  היא  שלי.  החומות 
שהייתי מרוחקת וקרה ולא נתתי לה כלל 'לגעת 
ציפיות  לי  היו  הראשונה  המורים  באסיפת  בי'. 
אפסיות. ידעתי בדיוק את כל התשבחות שהוריי 
ישמעו. 'יש לה פוטנציאל, אבל אי אפשר ללמד 

אותה... חסרת תקנה... חצופה...' ועוד.

"בצורה מפתיעה לחלוטין אמא שלי חזרה קורנת 
מאושר מאסיפת ההורים הזו.

"אמרתי לה: 'אמא, בטח לא הלכת למורה גיטי. 
לי:  ענתה  והיא  ככה'.  שחזרת  להיות  יכול  לא 

'דווקא כן הייתי אצל גיטי'.

- 'נו, ומה היא אמרה?'

- 'שאת ילדה מדהימה'.

- 'ומה עם ה'אבל...'?! שאלתי בהפתעה

- 'אין אבל', אמא שלי השיבה.

"למחרת בבוקר הגעתי לבית הספר וצרחתי על 
המורה: 'ככה את משקרת לאמא שלי?! את הרי 

בכלל לא חושבת ככה!!'

מה  באמת  זה  שיקרתי.  'לא  לי:  השיבה  "היא 
שאני רואה בך'.

"בפעם הראשונה בתשע השנים האחרונות של 
באמת  החינוך  במערכת  שמישהו  הרגשתי  חיי, 

רואה אותי.

'אנשים תמיד רואים את  "אמרתי לה מופתעת: 
מה שאין בי, ואת היחידה עד היום שראתה בי 

את מה שכן יש בי'.

אסתי מקבלת את פרס החינוך לנוער מתנדב מידיו של שר החינוך נפתלי בנט



נסערת  המורות  לחדר  הלכה  "היא 
לאט  לאט  בוכה.  שהיא  וראיתי 
נפתחתי אליה והרגשתי שיש לי אמון 

באמון שלה".

חברה  היא  להצלחה  הנוסחה  אז 
בדבר  תלויה  שאינה  אהבה  שאוהבת 

פלוס מורה שמאמינה בך?
לי  החזירו  שתיהן  כך.  לומר  "אפשר 
לנתב  היכולת  ואת  שלי  הכוחות  את 

את עצמי לעשייה חיובית.

"מאותה שנה עלו חיי על מסלול של 
הבראה וצמיחה. כשהייתי בכיתה י', 
שר החינוך לשעבר שי פירון, העצים 
את פרויקט המחויבות האישית והיא 
הפכה לחלק אינטגרלי מהבגרות. כל 
תלמיד  קיבלו  בשכבה  שלי  החברות 
לחנוך ורק לי לא נתנו ילד כי חשבו 
שאני לא אסתדר איתו. זה ממש פגע 
בי. הרי אני דודה מדהימה לאחיינים 
שלי וברור לי שאני יכולה לחנוך ילד.

"כחלק מחשבון הנפש שלי עם עצמי 
יפה  לא  התנהגתי  שכילדה  הבנתי 
לילדים סביבי ורציתי לעשות איזשהו 

תיקון בעניין.

"המורה גיטי פתחה לי צוהר לאיזשהו 
שהגיעו  במורות  וגם  בעולם  אמון 
אחריה. למרות שהיא חינכה אותי רק 
שנה, היא השפיעה לי על כל החיים. 
לי  נמצא  שלא  בגלל  הימים,  באחד 
למחנכת  פלטתי  להתנדב,  מקום 
שלי דאז, שאני הולכת להקים ארגון 
חסד. הפליטה הזו עלתה לי ביוקר... 
הזדעזעתי ממה שאמרתי באותו רגע 
מהסביבה.  קרה  כתף  קיבלתי  וגם 
נפל  זה  'מאיפה  לי  אמרו  אנשים 
עלייך', 'את לא תצליחי', 'את עצמך 
צריכה עדיין לעבור תהליך אז מה את 
הולכת להרוס ילדים?!', 'זה לא ילך' 

ועוד מילים נעימות כאלו".

וזה לא הרתיע אותך?
שהדליק  מה  בדיוק  זה  "להפך. 
אותי... החלטתי שאני אראה לכולם 
שאני  לעצמי  אמרתי  מסוגלת.  שאני 
בשביל  אחת,  פעילות  רק  ארים 
להוכיח לעולם שאני מסוגלת, ונראה 

לאן זה יתפתח.

הפנינג  היתה  הראשונה  "הפעילות 
צרכים  בעלי  וילדים  להורים  חנוכה 

בת מצווה שארגנה אסתי במסגרת רגע קסום
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קוגניטיבית  'רמה  היה  לפעילות  להיכנס  היחידי  הסף  תנאי  מיוחדים. 
הייתה  עוד  שאז  העמותה,  של  הייחודי  הפן  היה  למעשה  בכך  תקינה'. 
רמת  בעלי  לילדים  הפונה  היחידה  שהיא  ממוסדת,  ולא  ביותר  חובבנית 

הבנה והתפתחות קוגניטיבית נורמלית, דבר שָחַסר לי כילדה בעבר.

כבר  כשהעמותה  היום  ילדים.  שישה  הגיעו  ראשונה  פעילות  "לאותה 
למעלה  מונה  היא  קסום',  'רגע  לשם  ועונה  העמותות  ברשם  רשומה 
משישים חניכים מגיל שלוש עד שש עשרה, הפזורים בכל הארץ, מצפת 

ועד אשקלון".

אז 'רגע קסום' עלתה על המפה לאחר אותה הפקה?

"לא בדיוק. למרות שהפעילות הייתה מוצלחת החלטתי שאני יורדת מזה. 
היה לי קשה נפשית עם עצמי להחליט שאני אחראית על דבר כזה גדול 

ולנסות להעניק לילדים את כל מה שהם ציפו ממני שאתן להם.

"המשכתי בחונכות פרטנית עם אחד הילדים שהגיע לפעילות והוא 'שיגע' 
ונותרה  ומאחר  'נו אסתי, מתי הפעילות הבאה?'.  אותי במשך שבועות: 
לי תרומה מהפעילות הראשונה, החלטתי להרים פעילות נוספת. אחרונה 

ודי...

מנות  משלוחי  והכנת  הרקדה  הצגה,  שכללה  פורים  פעילות  "ארגנתי 
אישיים. באופן מפתיע, אחרי הפעילות הזאת נשביתי בקסם של העשייה 
החיובית, דבר שהיה לי די זר עד אותו היום, והתחושה שאני עושה משהו 

באמת משמעותי עבור הילדים האלו, נתנו לי תחושת משמעות.

"התאהבתי בילדים ועברתי שינוי פנימי גדול. מאז אני רוצה להעניק לכל 
ובחופשות  בחגים  כרגע  נפגשים  החניכים  שלו.  הקסום'  ה'רגע  את  ילד 
סיוע  גם  העמותה  מציעה  ובנוסף  וחוויות,  טיולים  של  שיא  לפעילויות 
משפטי במימוש זכויות רפואיות ובמאבקים מול הביטוח הלאומי, בעזרת 
שנקלעו  למשפחות  מסייעת  העמותה  המשפטי.  מהתחום  טובים  אנשים 
מפעילה  מזון,  סלי  עם  השנה  כל  לאורך  בהן  ותומכת  כלכליים  לקשיים 
ומתנות  הולדת  ימי  מצוות,  בת  ומארגנת  המרכז  באזור  חונכות  מערך 

בחגים, וכמובן, הקשר האישי והחם שיש לי עם כל אחד מהחניכים".

לפני כחודש, בטקס ארצי חגיגי, הוענק לה ולעשרה פעילי נוער מצטיינים 
מכל הארץ פרס שר החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן ז"ל. התחושות 
שכבלו אותה בילדותה, הן שבסופו של דבר הניעו אותה לפרוץ קדימה 

ולהרבות טוב עבור ילדים נוספים במצבה.

את מזהה ילדים שעוברים דברים דומים לשלך?
"מתוך מה שחוויתי אני חושבת שאני נמצאת היום במקום מכיל שמסוגל 
להבין ללבם של הילדים גם במקרים הקשים ביותר. אחת החניכות בעמותה 
היא ילדה אדישה לחלוטין. לא מתרגשת, לא עצובה, לא בוכה אף פעם, 

לא שמחה מכלום...

"החלטתי להפיק לה מסיבת בת מצווה מהאגדות. אמא שלה לא רצתה 
שאני אתאכזב ולכן אמרה לי 'אל תצפי להרבה. אפילו לא לחיוך'. אותי 
זה לא הלחיץ והלכתי על זה בכל הכוח. בבת מצווה עצמה, היא באמת 
לא יצאה מגדרה אפילו לרגע. הייתה אדישה לחלוטין וכל החוויה מסביב 
פשוט לא עניינה אותה. הצטערתי נורא למרות שהכנתי את עצמי לעניין, 
וכמה שניסיתי להגיע אליה ולדבר איתה גם בימים שלאחר המסיבה, זה 
לא עבד. היא מאוד הזכירה לי את עצמי בגילה. אמרתי לעצמי כל הזמן 
שהתהליך הזה הוא טיפין טיפין. שבועיים אחרי הבת מצווה שלה, כשלא 
בסרטון  שוב  צפיתי  שלה,  האדישות  חומות  על  המחשבה  ממני  הרפתה 
גדולה  הפתעה  הייתה  זאת  מחייכת!  אותה  ראיתי  ופתאום  האירוע  של 
מאוד מבחינתי כי זה קרה כשלא הייתי בסביבה. ברור לי שזו ההתחלה של 
ההפשרה שלה. אני החלטתי שאני לא מוותרת עליה ויהי מה. אני בקשר 
רצוף איתה, למרות שברובו הוא חד צדדי. על עצמי למדתי שכל מילה של 
מבוגר לילד, יכולה לבנות או להחריב עולמות ויש לה משמעות אדירה. 
המילים הן שהחריבו את עולמי לראשונה והן גם אלו שבנו אותו מחדש".

אחת החניכות בעמותה היא ילדה אדישה 
לחלוטין. לא מתרגשת, לא עצובה, לא בוכה אף 

פעם, לא שמחה מכלום...
"החלטתי להפיק לה מסיבת בת מצווה 

מהאגדות. אמא שלה לא רצתה שאני אתאכזב 
ולכן אמרה לי 'אל תצפי להרבה. אפילו לא 

לחיוך'. אותי זה לא הלחיץ והלכתי על זה בכל 
הכוח

אהבה – זה עיקר הכל
אמר מרן הריב"ש טוב לתלמידו הרב 
ר'  הצדיק  של  אביו  מקאלאמעא, 
ז"ל: את הקל שבקלים והפחות  נחמן 
אני  בדעתך,  הוא  אשר  שבפחותים 
אוהב אותו יותר מן מה שאתה אוהב 

את בנך יחידך.
אוצר החיים, לקט אמרי פנינים

בית  במרכז  הועמדה  לחברו  יהודי  שבין  האהבה  עבודת 
המדרש של הבעש"ט הקדוש, וכך סופר על תלמיד תלמידו, 
פטירתו:  יום  חל  אדר  שבכ"א  מליז'נסק,  אלימלך  רבינו 
"שמעתי מפי אדמו"ר בוצינא קדישא מו"ה אלימלך זצוק"ל 
כששאל אותו ביחוד הצדיק המפורסם בוצינא קדישא אחיו 
אותו  כששאל  אצלם  אז  הייתי  זללה"ה  זושא  משולם  מו"ה 
בזה הלשון: אחי, ְלמֹוד לי זה שאתה הוא פועל נסים ונפלאות 
הדברים  כלל  כך.  לפעול  כן  גם  שאוכל  נוראים,  ומעשים 
בקיצור שהשיב לו אדמו"ר, שהוא על ידי התחברות הצדיקים 
ואהבה וחיבה וריעות ביניהם – על ידי כן נפעלים ונעשים כל 
הנסים, וכל הפעולות והמעשים נוראים. והודה הצדיק הנ"ל 
לדבריו, ואמר: בודאי, כי זה עיקר הכל" )מאור ושמש פרשת בלק(.

מחדשת  זושא,  רבי  הקדוש,  לאחיו  אלימלך  רבי  תשובת 
יתלה  היינו מצפים שהוא  כל מעלת האהבה,  עם  ומפתיעה. 
בתעניות  שלמד,  בתורה  וניסים  ישועות  לפעול  יכולתו  את 
שקיבל על עצמו או בשאר הנהגות חסידות שהתייחד בהן. 
חיבה  באהבה,  הרבים  מופתיו  את  תולה  אלימלך  רבי  אבל 
משמחת  הזאת  התשובה  ביניהם.  הצדיקים  שנוהגים  ורעות 
מאוד: אם היה מדובר על טבילות רבות וגלגולי שלג, כמעט 
ולא הייתה לנו נגיעה בעבודה זו. אבל דיבוק חברים זו עבודה 
שמתאימה לנו. לדיבוק חברים ולאהבת חברים אנחנו יכולים 
לא  מי  באהבה?  לבו  את  למלא  רוצה  לא  מי  שהרי  להגיע, 
כוח  בו  ויפיחו  מצב,  בכל  אותו  שיבינו  אמת  חברי  מבקש 
ותעצומות? המעלות הנפלאות הללו נוגעות לכל אחד ואחד 

מאיתנו.

סדרי  ולשנות  מופתים  לפעול  יכולה  לזולת  האהבה  כיצד 
בספרו  הדברים  את  מסביר  עצמו  אלימלך  רבי  בראשית? 
הקדוש נועם אלימלך )וישלח ד"ה או(: ה' ברא את העולם בכוח 
האהבה. וכשם שה' ברא את העולם באהבה, כך גם הצדיק 
מסוגל לפעול ולהשפיע בעולם בעקבות אהבתו. הצדיק אוהב 
את  שאוהב  הוא  ברוך  לקדוש  ומתדמה  מאוד,  הבריות  את 

בריותיו.

יהודי  כל  על  מדבר  הוא  הצדיק,  על  מדבר  אלימלך  כשרבי 
מבין  יוצא  והוא  הזמן  מהבלי  עצמו  פונה  "כשאדם  ויהודי: 
הקליפות – תיכף בא למדרגה גדולה ונקרא צדיק גמור" )יתרו 
ה'  לאהבת  ומתחבר  בתשובה  שב  שאדם  ברגע  לכן  או(.  ד"ה 

לבריותיו ולעולמו, כבר הוא יכול להשתתף בהנהגת העולם, 
ולפעול עם אל למען שמו באהבה.

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...
הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים



הדסה סאסי

שיחה עם מיואשת  
באותו בוקר שישי השעון המעורר החליט שגם הוא רוצה קצת לנוח, ולא 
העיר אותי בזמן. התעוררתי בבהלה, מלקה את עצמי על שהרשיתי לעצמי  
לישון שעה נוספת, מדמיינת את קול נקישת השבת על החלון - ״קומי אחותי, 
כבר מאוחר!״. אבל כשהיא הופיעה על מפתן הבית שלנו בערב שבת קודש,  
אחרי הקינוח, כשכולם כבר נרדמים, הבנתי שמישהו למעלה רצה שאגיע 
ערנית ומוכנה עד כמה שאפשר לשאלת השאלות שהיא עמדה להציב בפניי. 

ה־שאלה הייתה ָלָמה צריך לעבוד את ה׳. ְלָמה בכלל זה טוב?

״כשאת אחת מתוך מיליונים, את באמת חושבת שאכפת לו מה אני עושה?״. 

היא ישבה מולי, דתייה מבית, מופת לצניעות, שומרת שבת, ומשבצת בחן 
״ברוך ה'״ בכל משפט שני, אבל האמת שלה, זו שמקוננת ואוכלת אותה 
מבפנים הייתה - שהיא בכלל לא חושבת שהוא רואה אותה, שהיא בכלל לא 

נחשבת בעיניו יתברך. 

כששאלתי אותה ברוך מה עובר לה בראש כשהיא מתפללת, היא השיבה 
בתבונה מבוגרת בהרבה לגילה הצעיר שהיא פשוט  מפחדת להגיע לשערי 

שמים בגיל מאה ועשרים ולגלות שהיא טעתה.  

וכשאני לא מתפרעת
העיניים שלה סיפרו לי עד כמה היא מובכת מהשאלות שיצאו לה מהפה. 

היא לא שיערה עד כמה זיהיתי בה את עצמי. 

לפעמים יש חשיבה מוטעית כזו, שיש לך את כל התשובות בגלל שאתה 
להתפלל,  צריך  למה  וישאלו  הלילה  באמצע  אותך  יעירו  אם  מבית.  דתי 
מאיזו סיבה אוכלים כשר ומה חשיבות לימוד התורה, תוכל לצטט פרשנים 
אדם  אותך  עושה  הזאת  העובדה  האם  מה,  אז  ברהיטות,  הכל  ולהסביר 

ששלם עם אלוקיו? 

למדנו  הספר  בבית  לעצמי.  להשיב  איך  מושג  לי  היה  לא  שנים  במשך 
שהבורא מחזיק יומן שבו נרשמות כל ההתפרעויות שלי, אבל מה על שאר 

הזמן?

מה טיב היחסים בינינו כשאני בסדר? כשסוף כל סוף אזרתי אומץ לגשת אל 
המבוגרים בחיפוש אחרי תשובה, ענו לי פעם אחר פעם שזו שאלה חשובה, 

רק שאף פעם הם לא הגיעו להשיב עליה.

יש בדיחה ידועה על ילד קטן שמטייל עם אבא שלו במדבר. בעודם בדרך, 
ואז  גדלים עצים במדבר?״. האב חושב ארוכות  איך  ״אבא,  הילד:  שואל 

משיב - 

 - לאביו  בשנית  הילד  נפנה  דקות,  כמה  אחרי  יודע״.  לא  אני  בן,  ״האמת 
שאלה  ״זו   - משיב  ואז  האב  חושב  שוב  כחולים?״,  השמים  למה  ״אבא, 
ואז  ללכת  ממשיכים  הם  יודע״.  לא  שאני  האמת  אבל  בני!  מאוד,  חכמה 
הבן פונה לאביו בשלישית: ״אבא, למה השמש מחממת?״, ״הוו, זו שאלה 
מצוינת״ משיב האב ומוסיף - ״אני באמת לא יודע...״. כששבו חזרה לביתם, 
אמר הבן לאביו שהוא מתנצל על ששאל כל כך הרבה שאלות בדרך. הרגיע 

אותו אביו ואמר לו - ״בני, אם לא תשאל, איך תדע?״.

 לא דיברנו עוד על אהבה
״תראי, זה די פשוט. כתוב 'וחרה אף ה׳ בכם ועצר את השמים!', אז אני 

פשוט לא רוצה להכעיס אותו״ היא אמרה לי והלב שלי נצבט.

חתן  כמו  אותנו  אוהב  הוא  ברוך  אומרים שהקדוש  לה שפרשנים  סיפרתי 
שאוהב את הכלה שלו. שהמלבי״ם אומר שאהבת ה׳ אלינו היא ללא תנאי, 
היא אפילו לא בגלל האבות הקדושים, ״אהבתי אתכם - בעצמכם״. אמרתי 
גודל האהבה  את  בני האדם  יודעים  היו  ״אילו  אומר  הקדוש  לה שהזוהר 
שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל – היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו״. 
היא לא השתכנעה - ״תראי לי איפה זה כתוב!״ היא דרשה ממני בייאוש. 
ישראל  בעמו  ״הבוחר   - משפטים  שני  על  והצבעתי  הסידור  את  פתחתי 
ששמתי  מהעוגה  ביס  נתנה  כשהיא  אהבתנו״.  עולם  ו״אהבת  באהבה״ 

לפניה, ניצלתי את הרגע: ״ה׳ אוהב אותנו. אותך. אותי. זה המצב הנתון.

יכולים  עושים,  לא  או  עושים  שאנחנו  הדברים  שאר  כל  האקסיומה,  זו 
להשפיע עלינו, יכולים להשפיע על איך שאנחנו נרגיש כלפיו. 

אבל בכל מקרה הוא בוחר בכולנו באהבה בכל רגע ורגע מחדש״. 

בסוף תפילת שמונה עשרה, רגע לפני שעוקרים את הרגליים, נוהגים לומר 
פסוק שמתחיל ומסתיים באותיות השם שלך. 

ִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה״, לאן  ית ַהָיּ כבר שנים שהמשפט שלי הוא ״ֱהִביַאִני ֶאל ֵבּ
שלא אלך, ומה שלא אעשה -  אני רוצה להזכיר לעצמי, שלא פחות מיראה, 

יש בינו לביני נהרות של אהבה.'

moransasi@gmail.com

הגדה של פסח

חירות עולם
להבין. 

להעמיק. 
להתחבר.

ביאור מקיף על כל נוסח 
ההגדה בשפה קלה ובהירה, 
תוך שילוב רעיונות אמוניים 
ורקע הלכתי מפורט למצוות 

ליל הסדר.

לפרטים ורכישת הספר: 054-6311349

בס"ד

חדש!

מומלץ 

כמתנה לחג לעילוי נשמת מאיר )מיש( אלימלך ז"ל 

 קורות חיים יש לשלוח לכתובת:
 mazkira242@gmail.com

רק פניות מתאימות ייענו

דרושה למכון 'צורבא מרבנן' 
מהות התפקיד: ניהול ופיתוח פרויקט לימוד הלכה לנשים

היקף המשרה: 100% )נכונות לערב בשבוע(

 דרישות:
 יכולות ארגוניות ושיווקיות . ראש גדול ולמידה מהירה

 חריצות ואמינות . יחסי אנוש מעולים
 כושר ביטוי וירידה לפרטים . רישיון נהיגה

וכמובן...אהבת תורה!

 סביבת עבודה צעירה ודינאמית
 משרדי המכון בעיר רחובות

יעברו ליישוב יד בנימין בעוד 3 חודשים 

רכזת ׳צורבא נשים׳



יום אחד נכנסה לבית חב"ד אישה לא צעירה והתיישבה במסעדה שלנו. זו 
הייתה שעת בוקר מוקדמת, והיא משכה את הזמן שעה ועוד שעה, ובסוף 
עזבה את המסעדה בשעת לילה מאוחרת. גם למחרת היא הגיעה כמעט 
התחמקה,  היא  אבל  איתה  לשוחח  ניסיתי  הלילה.  עד  ונשארה  ראשונה 
ראיתי שהיא שבורה אבל לא הצלחתי ליצור איתה קשר. ביקשתי מאחת 
הבנות המטיילות לנסות לברר אצלה מה הסיפור, ולמחרת באה המטיילת 
וסיפרה שהבן של האישה הזו חזר בתשובה וקשה לה איתו מאוד, ולכן 
היא ברחה לכאן. ניגשתי אליה ואמרתי לה שאני רוצה לשמוע את הסיפור 

של הבן שלה, היא פרצה בבכי והחלה לספר:

"יש לי בן יחיד, לפני כשנה הוא נסע לטיול במזרח ובמהלך הטיול בהודו 
הוא חזר בתשובה. כשחזר לארץ הוא החל להכניס כללים חדשים לבית, 
התאמצתי לכבד אותו, לקנות את האוכל לפי הכשרות שהוא רוצה ולסדר 
פלטה לשבת ועוד, אבל זה לא הספיק לו. הוא החל לדרוש ממני בתוקף 
לשמור שבת בעצמי, וטען שחייבים לכסות את כל המראות בבית ועוד כל 
מיני רעיונות שלא יכולתי לעמוד בהם. בשלב מסוים נשברתי, השארתי 
לו כרטיס אשראי, סיכמתי עם העוזרת שתבוא כמה פעמים בשבוע לכבס 
לו והודעתי לו שאני לא יכולה להישאר כך איתו בבית ונסעתי. עכשיו אני 

כאן ואין לי מושג לאן אני ממשיכה".

שאלתי אותה למה לא אמרה לו שהוא ילך לחפש מקום אחר, כי אישה 
מבוגרת לא יכולה ולא צריכה להסתובב ולחפש את עצמה. היא הסבירה 
לי שהוא הבן היחיד שלה ולמרות ההתנהגות שלו היא לא רוצה לצער 
אותו והחליטה שהיא תעזוב. ביקשתי שתיתן לי את הטלפון שלו ואנסה 
לדבר איתו, אך היא הייתה בטוחה בכך שהוא יסרב לדבר איתי. החלטתי 
לכתוב לו מכתב, היא נתנה לי את מספר הפקס בבית, ושלחתי לו מכתב 

ארוך עם הרבה הבנה למצבו. 

הסברתי לו שגם אם הוא חזר בתשובה הוא צריך לזכור שאחד מעשרת 
פחות חשוב משמירת  לא  וזה  אמך",  ואת  אביך  את  "כבד  זה  הדיברות 
שבת. כתבתי גם שיש לו הזדמנות לקרב את אמא שלו אם רק ינהג נכון. 
לי שהבחור כעס עליה מאוד שהיא  וסיפרה  למחרת פגשה אותי האמא 
מערבת רבנים, ואמר לה: "זה בכל מקרה לא יעזור לך, אני לא אשתנה וגם 

לא קראתי את המכתב, קרעתי אותו וזרקתי לפח".

אני חייב להודות שקצת כאב לי, בכל זאת השקעתי כמה שעות לכתוב 
מכתב שייתן לו הרגשה טובה מצד אחד ומצד שני יסביר לו שהוא טועה. 
לא נעים היה לדעת שהוא אפילו לא קרא את המכתב. כמה ימים אחר כך 
נסעה האמא ולא שמעתי ממנה יותר, קיוויתי שאיכשהו הדברים יסתדרו.

שנתיים אחר כך. ליל שבת אחד השתתף איתנו בתפילה ובסעודה בחור 
חרדי. כשירדנו לעונג השבת הוא הצטרף וביקש מיד את רשות הדיבור: 
"לפני שנתיים וקצת טיילתי טיול ארוך אחרי צבא, במהלך הטיול בהודו 
קצת  ונהייתי  בהתחזקות  המשכתי  לארץ  וכשחזרתי  בתשובה  חזרתי 
קיצוני. אמא שלי לא הייתה מסוגלת להחזיק מעמד איתי ועזבה את הארץ. 
היא הגיעה לבית חב"ד בבנגקוק וסיפרה לרב, והרב כתב לי מכתב ארוך. 
לאמא  צלצלתי  לפח,  וזרקתי  המכתב  את  קרעתי  כעסתי,  הראשון  ברגע 
בעצבים וכעסתי שהיא מערבת רבנים. אבל אחרי שניתקתי את השיחה 
מהפח  הקרעים  את  הוצאתי  שם.  כתוב  מה  לדעת  זאת  בכל  הסתקרנתי 
וישבתי להרכיב את הפאזל, קראתי את המכתב שמאוד נגע ללבי. אחרי 
כמה ימים של מחשבות צלצלתי לאמא, התנצלתי וביקשתי ממנה לחזור 
לארץ ומאז אנחנו חיים ביחד בשמחה ובאושר. הגעתי היום לתאילנד ואני 
חוזר במוצ"ש, מטרה אחת לנסיעה שלי: לבקש סליחה מהרב ולהודות לו 

על שבזכותו אני בקשר כל כך טוב עם אמא. הפאזל שלנו הושלם".

הרב נחמיה וילהלם, בית חב"ד בנגקוק

פאזל קרוע

למחרת פגשה אותי האמא וסיפרה לי שהבחור 
כעס עליה מאוד שהיא מערבת רבנים, ואמר לה: 

"זה בכל מקרה לא יעזור לך, אני לא אשתנה וגם לא 
קראתי את המכתב, קרעתי אותו וזרקתי לפח".



רבותינו עמדו על כך שפרשת פרה פותחת במילים "זאת חוקת התורה", 
שהעקרונות  הוא,  מדבריהם  העולה  היסוד  הפרה'.  חוקת  'זאת  ולא 
כולה.  בתורה  יסוד  חוקי  הם  אדומה  פרה  מצוות  בבסיס  העומדים 
הם  התורה  שעקרונות  מכיוון  החיים,  לכל  עקרונות  אלה  ולמעשה 

עקרונות החיים.

הפרה 'מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים', וגם התורה עצמה 
היא בבחינה זו ש'אם זכה נעשית לו סם חיים, ואם לא זכה נעשית לו סם 
המוות', והכל תלוי בהכנה של האדם לפני העשייה. התפילה והכוונה 
קובעות את הכיוון של העשייה: האם הוא מכוון לצד של ה'זכה' או 
ופושעים  ילכו בם,  ה', צדיקים  דרכי  ישרים  "כי  זכה'.  ה'לא  לצד של 

ייכשלו בם".

ממש  וכיסופין,  תפילה  הרבה  צריכים  לימוד,  וכל  מצווה  כל  לפני 
לזעוק לה' להינצל מבחינות ה'לא זכה', ולבטל בפה מלא כל רצון רע 
לכל  לזכות  חינם  במתנת  ולבקש  ולהתחנן  טהורה,  כוונה שאינה  וכל 

ההשפעות הטובות ולקרבת ה' אמיתית.

ואת העיקרון החשוב והיסודי הזה למדתי על בשרי בפורים, כמו שאומר 
רבי נחמן ש"על ידי פורים זוכים לפרשת פרה", כך זכיתי ללמוד בחג 
יין,  לשתות  מצווה  שיש  ידעתי  הפרה.  של  והסוד  היסוד  את  הפורים 
אבל התבוננתי בסובאי היין המקיימים מצווה זו ב"הידור" וראיתי את 
התוצאות הלא־תמיד רצויות של שתיית היין; כמו כן ידעתי שהיין של 
פורים הוא תיקון גדול, אבל ידעתי בנפשי שאני לא יכול לשתות, איני 
רגיל בזה ומספיקה בשבילי כוס אחת של יין כדי להרדים אותי לגמרי 

בגשמיות וברוחניות.

נס פורים
ולפני שהתחלתי לשתות הרביתי  לכן עשיתי סעודת פורים בבית לבדי 
"זכה  לבחינת  ולזכות  מֹו"  ּמְ ְמׁשַ זכה  "לא  מבחינת  להינצל  בתפילה 
הראשונה.  הכוס  את  שתיתי  תפילה  ריבוי  לאחר  ורק  משמחו", 
ולתדהמתי, הרגשתי שינוי הטבע ממש, במקום כבדות וטשטוש קיבלתי 
התעוררות, וקמתי לרקוד. לא האמנתי שזו מציאות. שאלתי את עצמי 
מה קורה לי? האם שתיתי יין, או כדור מרץ? ראיתי שעל השולחן לפניי 

מונח יין ביתי, שעשיתי בעצמי ואני יודע שזה מאה אחוז יין.

ניסיתי לשתות עוד כוס, ולפני ששתיתי התפללתי שוב לה', שהיין לא 
אותי  ויזכה  שמחה  לי  ייתן  אדרבה  אלא  פורים,  שמחת  את  לי  יקלקל 
כך  בראשונה  וכמעשהו  ועוד.  ועוד  המדמה  ובירור  הברית  לתיקון 
מעשהו בשנייה. ולאחר שירה וריקוד שוב התפללתי: 'ריבונו של עולם, 
שאתעורר  זכני  לשינה,  אפול  שלא  אותי  תציל  לשתות,  יודע  לא  אני 
מהשינה שאזכה לשמחה עצומה...' וכך עבר עליי פורים ההוא לבדי 
בבית בשמחה עצומה ובריקודים בלי סוף, ושתיתי בפעם הראשונה בחיי 
לא  שהיין  בלבד  זו  לא  יותר.  לשתות  יכולתי  שלא  עד  יין  של  כמויות 
הרדים אותי ולא הזיק לי, אלא הוא עורר אותי וחידד את כל הרגשותיי 
אדם  כמו  הסעודה  לאחר  קמתי  ריקודיי.  ואת  שמחתי  את  ותפילותיי, 
שקם מן השינה, הלכתי לכותל לתפילת ערבית וקמתי בחצות לילה כפי 

שהייתי רגיל אז.

שנה לאחר מכן אמרו לי התלמידים: "כבוד הרב, השארת אותנו לבד 
בפורים, אנו רוצים לעשות סעודת פורים אתך". אז כתבתי תפילת "לשם 
ייחוד" ארוכה, הדרכתי אותם, והתֵניתי איתם: "אם תבטיחו לי שאתם 
לא שותים שום כוס בלי להגיד את התפילה הזאת בכוונה אני אהיה 
ִאתכם". הם הבטיחו. ומאז, זה שלושים ושתיים שנה שכל התלמידים 
שעברו דרכי מופתעים מחדש לראות בחוש ממש מה גדול הכוח של 

התפילה ושל ההכנה וזוכים לאור פורים מיוחד במינו.

ללמד על הכלל כולו יצא
ולאחר פורים כזה באה פרשת פרה ומלמדת אותנו ש'זאת חוקת התורה' 

התפילה  לפני  גם  תתפלל.  דבר  כל  לפני  סכנה.  יש  דבר  בכל  כולה. 
לפני סעודות שבת תתפלל לזכות שהסעודה תעורר  צריכים להתפלל. 
אותך ותקרב אותך שתזכה לטעום אלוקות, ושלא תיפול חלילה לשינה 
גשמית ורוחנית מהסעודה. לפני לימוד התורה תתפלל באריכות לזכות 
טובות,  ולמידות  לענווה  לבוא לאמונה,   - להגיע לתכלית של התורה 
ושלא תהיה לך סם המוות חלילה. לפני טבילת מקווה תתפלל שהמקווה 
לפני לימוד עם הילדים  יטהר אותך ויקרב ושלא חלילה יזיק ויקלקל. 
ובפנים  בביקורת  נשמותיהם  את  תחשיך  ושלא  בהם  שתאיר  תתפלל 

זועפות. כי בכל דבר יש בחינה של 'זכה' ו'לא זכה'.

על ברית הנישואין, שהיא שלימות האדם, אומרים חז"ל: "זכו שכינה 
אפשר  שאי  ושלמויות  מדרגות  ישנן  אוכלתן".  אש  זכו  לא  ביניהם, 
לזכות להן בלי אישה, אך בתנאי שזוכים לחיבור של נשמות, ואילו אם 
החיבור הוא רק חיבור של גוף ותאוות יכולים לרדת לשאול תחתיות 
ומתחתיו. וכן על ידי שלום בית אמיתי, זוכים לקיים את מצוות "ואהבת 
לרעך כמוך" שהיא כלל גדול בתורה; ואילו כאשר חסר בשלום הבית, 
חבל שהאדם בכלל התחתן, כי הוא רק מוסיף לעצמו עבירות נוראות 

בכל רגע, עבירות שיום הכיפורים לא מכפר עליהן.

שם  ולקדש  באמונה  ולתת  לשאת  לזכות  יכול  אדם  פרנסה.  לגבי  וכן 
עצומים  ייחודים  מייחדים  שהיו  צדיקים  והיו  מעשיו,  בכל  שמיים 
ליפול  אפשר   - להפך  וחלילה  ומעשיהם;  מלאכתם  בכל  בה'  ודבקים 
לגזל ועוולה ולתאוות ממון הגרועה מעבודה זרה. וגם בעניין האכילה, 
שהיא  הרצון,  להארת  לזכות  אפשר  אכילה  ידי  שעל  אומר  נחמן  רבי 
דבקות מוחלטת בה', וכן אומר, שישנן מדרגות שצדיקים לא יכולים 
להשיג על ידי תורה ותפילה, רק על ידי אכילת הצדיקים הגדולה מן 
הקרבנות. ולעומת זאת, אדם יכול להגיע לשיא הבהמיות ולהיות נבל 
ברשות התורה, למרות שאוכל רק אוכל "כשר" ורק בסעודות "מצווה" 

למיניהן.

חדש"  "אור  בספרי  הֵשינה.  עניין  הוא  רים  מּוּכָ הפחות  הדברים  ואחד 
הרחבתי רבות על שני הכוחות שיש בֵשינה, שאדם יכול לזכות בשעת 
השכינה  מזיו  להתענג  תעלה  ונשמתו  בה',  מוחלטת  לדבקות  השינה 
כפשוטו, או חלילה שהמזיקים ישחקו בנשמתו ויטמאו אותה כמובא 
לקום  יכול  אדם  הגשמית,  ברמה  ואפילו  הקדוש.  בזוהר  באריכות 
מהשינה חי, שמח, ערני, מלא כוחות, ומלא ברצון דקדושה, או חלילה 
עייף ומדוכא, חסר כוחות, ממש כמו מת ר"ל. לכן השינה צריכה הרבה 

הכנה.

רצוננו לעשות רצונך
לא  אפילו  'עניין',  או  'מצווה'  שיש  מספיק  מלמדת שלא  פרה  פרשת 
להיכשל  אפשר  ה'  בדרכי  שגם  לדעת  צריכים  'חיוב'.  שיש  מספיק 
חלילה. היצר הרע יודע לחדור ולהשפיע גם דרך המצוות, כמו שמובא 

בתחילת ליקוטי מוהר"ן, כל שכן בדברי הרשות.

העיקר והיסוד הוא לדעת היטב שבכל מצווה ובכל דבר בחיים יש שתי 
בחינות – והבחירה בידך. לא די ברצון כללי, לא די ב"מצוות אנשים 
יישוב הדעת,  ֵערנות, חדּות,  מלומדה", צריכים הכנה אמתית, מיקוד, 
ולבטא את זה בריבוי תפילה רצונות וכיסופין. על זה אמרו החסידים 

שמעלת ההכנה למצווה גדולה ממעלת המצווה עצמה.

 – זכה לשלמות הרצויה  ולא  ודע, שאם הכין אדם את עצמו למצווה 
נחשב לו שקיים את המצווה בתכלית השלמות. ואם קיים את המצווה 
ברמה "טובה" בלי תפילה ובלי הכנה, המצווה תכניס בו גאווה ותזיק 

לו.

מצווה  כל  לפני  ההכנה  מרובה":  טובה  ש"מידה  טוב  בדבר  ונסיים 
ופעולה מעצימה ומגדילה את המצווה לאין ערוך, וגם את זה לומדים 
ביותר, שהיא טומאת מת,  מפרה אדומה שמטהרת מהטומאה הקשה 
ומטמאת טומאה קלה בלבד. ה' יזכנו שכל התורה והמצוות יאירו לנו 

אור של טהרה וקדושה וקרבת אלוקים.

את זה למדתי ממשתה פורים

 אורח

לשבת
הרב שלום ארוש



ממעלות
המהדורה החדשה:

הדפסה חדשה
באותיות מאירות עינים

חלוקה לקטעים
עם פיסוק מלא

ציונים ומראי מקומות

ביאור נרחב
בתוספת סיכומים וקיצורים

פענוח ראשי־תיבות

הוצאה והפצה: ״יפה נוף" ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות
ניתן להשיג גם ברשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים": ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר 
אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | חדש! ברכפלד: רבי יהודה 
הנשיא 14 | בית שמש: חדש! במרכז מסחרי ׳לב הרמה׳ - שדרות נהר הירדן 1 רמה ב' | שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 
| חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | חדש! אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 
| אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | חדש! ההסתדרות 2 פינת 
רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | חדש! קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: 

סביון 39 (בנה ביתך).

להוסיף למצוות
טעם וחיות
טעמי המצוות על פי החסידות, מאת הרבי הצמח צדק,
נכדו של בעל התניא
הספר נחשב לאחד מאבני היסוד בתורת חב"ד,
ומתבארת בו המשמעות הפנימית של מצוות שונות
תוך כדי הסברה בהירה בנושאים מרכזיים בתורת הסוד

חלק ב׳
חדש!



מחשבות 
 לקראת
זוגיות

יוצאים
לדרך!!!

חנה  חשבה  נורא,  פשוט  נורא,  דייט  היה  זה 
לעצמה בזעזוע פנימי עמוק.

ונצורות,  גדולות  לה  מבטיחים  פעמים  הרבה 
היא  ובסוף  מדהים  נשמע  זה  ובבירורים 

מתאכזבת.

אבל עכשיו זה היה השיא. דווקא הפעם, חברה 
ממש טובה שלה הציעה לה אותו. אמרה לה שזה 
מתאים בול. שהוא בחור מעולה וחבר ממש טוב 
של בעלה )ובעלה נראה אדם רציני, לא אחד כזה 

שיתחבר לכל אחד( ושוב... אכזבה.

בתחילת  לרגע.  עצר  לא  לדבר.  הפסיק  לא  הוא 
הדייט הוא שאל קצת עליה, והיא סיפרה לו את 
הדברים הרגילים. ואז שאלה אותו על עצמו, כמו 
שעושים תמיד. מהרגע הזה עד סוף הדייט היא 
מה  משפטים.  שלושה  אולי  להשחיל  הצליחה 
מאוד,  ועמוק  חכם  בחור  היה  באמת  הוא  שכן, 
כמה  גם  היו  שלה.  חברה  לה  שהבטיחה  כמו 
והאיר  עליהם  דיבר  שהוא  מעניינים  נושאים 
מזווית אחרת. אבל בכל זאת... אין מצב להמשיך 
ככה. היא חייבת גבר שיודע להקשיב. לתת לה 

את המקום שלה. להתעניין בה.

באוטובוס בדרך, היא התקשרה ליהודית, החברה 
שהציעה לה אותו. היא חייבת לשאול אותה מה 
זה הסיפור הזה. בכל זאת, חבר טוב של בעלה 
וכל זה. גם בעלה נאלץ להקשיב לו שעות על גבי 

שעות?

לה  בעלי" אמרה  עם  זה  על  לדבר  רגע  לי  "תני 
יהודית. היא התקשרה שוב אחרי כמה דקות.

אני  מלחץ.  נובע  שזה  לו  שנראה  אומר  "בעלי 
באמת  שהוא  מכירה,  שאני  ממה  לך  אומרת 
בחור ממש טוב. אין ספק שאת בחורה מרשימה, 
וכנראה מרוב לחץ הוא עשה את מה שהוא יודע 
לעשות הכי טוב, ופשוט דיבר. בעלי אומר שאת 

חייבת לתת לו עוד הזדמנות".

בכל  ברירה...?  לי  יש  נו,  טוב  הזדמנות?  עוד 
גם אותי  יהודית חברה טובה. היא מכירה  זאת, 
שלא  משהו  פה  יש  באמת  כנראה  אותו.  וגם 

ראיתי... חשבה חנה.

עוד  לו  לתת  התאמצה  ממש  היא  השני,  בדייט 
הזדמנות. ניסתה לדבר יותר, ליזום מעצמה ולא 
יותר  שהיה  ספק  אין  אותה.  שישאל  לחכות  רק 
טוב הפעם, אבל עדיין... היא יודעת שהיא צריכה 
מישהו שממש ממש יקשיב לה. שיתעניין מלא. 
דברים  ומספרת  ששופכת  כזאת  אחת  לא  היא 
יותר  דיבר  עדיין  הוא  טבעי.  באופן  עצמה  על 
מדי והקשיב פחות מדי. ואם יש משהו שחשוב 
לה, זה שהבחור יהיה רגיש ומקשיב מאוד. מצד 

שני... אולי היא מפספסת פה משהו?

שהיא  הרגישה  היא  שלה,  לדירה  חזרה  כשהיא 
נעמה,  עם  שלה  הבלבול  את  לפרוק  חייבת 
מה  לשמוע  רצתה  ממש  היא  לדירה.  שותפתה 

היא חושבת על כל זה. והיא התחילה לספר...

טוב  זה  את  יודעת  היא  צעירה,  לא  כבר  נעמה 

מאוד. היא גם לא זקנה בכלל, לפחות לפי דעתה. 
אבל בכל זאת, רוב החברות שלה התחילו לצאת 
לדייטים מזמן. הרבה כבר נשואות, וגם מי שלא 
- כבר צברה פז"מ לא קטן. ורק היא עוד אף פעם 
לא יצאה לדייט. היו לה הצעות, ואת כולן היא 
דחתה. למה? היא לא יכולה להסביר בדיוק, אבל 
לא  שפשוט  שאומר  חזק  פנימי  קול  בתוכה  יש 
מתאים לה להתחתן כרגע. כולם חייבים להיות 
ילדים  וללדת  גיל  באותו  להתחתן  דבר?  אותו 
היא  מתאים.  לא  זה  לה  קבועים?  בהפרשים 
דווקא רוצה אהבה ומישהו לחלוק איתו את מה 
שעובר עליה, אבל היא מפחדת שקשר כזה יוביל 

אותה לחתונה, ואת זה היא עוד לא רוצה.

לה  מנדנדת  שקצת  אחת  הצעה  יש  ש...  אלא 
מאוד  נעמה  בישיבה.  מלמד  שלה  אבא  בראש. 
מכיר  שהוא  יודעת  והיא  שלה,  לאבא  מחוברת 
אותה ממש טוב. נעמה יודעת שאין הרבה אנשים 
על  שלה.  העשיר  הפנימי  העולם  את  שמכירים 
המחשבות והשאלות הנסתרות שלה, שאותן היא 
חולקת לפעמים עם אבא שלה ולפעמים שומרת 

לעצמה.

כבר לפני כמה חודשים אבא שלה אמר לה שיש 
מיוחד  לה. בחור  להכיר  רוצה  לו תלמיד שהוא 
כבד  בלב  זהב.  לב  ובעל  ורגישות  עומק  עם 
לא  עדיין  שהיא  שלה  לאבא  אמרה  היא  מאוד 
רוצה לצאת. זאת ההצעה היחידה שהיא באמת 
התבאסה לדחות. היא העדיפה גם לא לדעת איך 

קוראים לו.

שסיימה  עד  בסבלנות  לחנה  הקשיבה  נעמה 
לדבר. 

"רגע, באיזו ישיבה אמרת שהוא לומד? מגניב! 
שאני  רוצה  את  מלמד...  שלי  שאבא  איפה  זה 

אשאל אותו עליו? איך אמרת שקוראים לו?". 

"יוסף כהן. אבל עזבי"', אמרה לה חנה. "כבר אין 
איתו  אצא  שאני  חושבת  אני  לבירורים.  כוח  לי 
בצורה  ישתנה  לא  המצב  ואם  אחת,  פעם  עוד 
משמעותית אני חותכת. בסוף אין לו לאדם אלא 

מה שעיניו רואות".

"זהו! אני חותכת" הודיעה חנה בחגיגיות לחלל 
הדירה, בדיוק יומיים אחר כך.

"זהו? החלטת לחתוך? מה היה?" שאלה אותה 
נעמה.

"היה יותר טוב, אבל ברור לי שזה לא מה שאני 
להרצאות  כוח  כבר  לי  אין  תשמעי,  מחפשת. 

האלה... עמוק לי מדי".

"את רוצה שנחשוב ביחד אם הוא מתאים לאחת 
החברות שלנו?" שאלה אותה נעמה.

לא  ממש  האמת?  את  לך  אגיד  אני  "עזבי. 
מחפשת  אחת  שכל  לי  נראה  ממנו.  התרשמתי 

מישהו שלא יחפור לה יותר מדי".

לצאת"  להתחיל  כבר  רוצה  שאני  חושבת  "אני 
מאוחר  שבועות  כמה  שלה  לאבא  נעמה  אמרה 

יותר.

"מה קרה?" הוא שאל.

"פשוט נהיה לי חשק לזה. נראה לי שברגע שיש 
לי חשק זה אומר שזה כבר הזמן הנכון בשבילי. 
היא  אותי.  שכנעה  קצת  חנה  שגם  מזה  חוץ 
עובדת על זה חזק כבר הרבה זמן. וסוף סוף יש 

שכר לפעולתה".

"בסדר. אני אברר עוד היום אם יוסף פנוי".

"איך אמרת שקוראים לו אבא?" שאלה נעמה.

"יוסף".

"יוסף כהן אולי?"

"איך ידעת?" עיניו של אביה נפערו בהפתעה.

לי  יצא  אבא,  "עזוב  נעמה.  אמרה  "ניחשתי..." 
החשק. נראה לי שאני בכל זאת צריכה עוד קצת 

זמן".

לשתף חברות? לקבל עצות?

שאלֹה...

מצד אחד, מי כמו חברה שנמצאת במקום שלי 
יכולה להבין אותי באמת, להיות איתי, להקשיב?

בשביליֹ  שם  היא  ופעם  בשבילה,  שם  אני  פעם 
,מקשיבה, תומכת, נותנת עצה.

אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מהסכנה שיש 
כאן, וחשוב לשים את הדברים על השולחן.

מקבלות  כשאנחנו  שלפעמים  לב,  לשים  שווה 
של  אישי  מקום  כאן  לו  להתערבב  עלול  עצה, 
העצה  את  אבל  כוונה,  בלי  ממש  שלי.  החברה 

היא נותנת מניסיונה, מהבנתה, מזווית מבטה.

באמת  אני  ומה  לי  שנכון  שמה  הוא,  והעניין 
מחפשת לא תמיד זהים אצלי ואצלֹה.

וגם לפעמים האופן שבו היא רואה את המציאות 
)ואת הבחור(, שונה מאיך שאני אראה.

עצה  ומקבלת  משתפת  שאני  יוצא,  פעם  לא 
שטוב  ולמה  שלה,  למקום  שנכונה   - נפלאה 
השפעה  לזה  יש   - מודע  בתת  או  ובמודע  לה. 

משמעותית מאוד עלי.

אז מה עושים? אין כאן תשובה חד משמעית.

מודעים  ולהיות  הדברים  אל  לב  לשים  חשוב 
אליהם, גם כאשר אני מקבלת עצה מחברה וגם 
איתו  יוצאת  שאני  בחור  על  מספרת  אני  כאשר 
)להיזהר משמות!(. בסופו של דבר, גם מהמאמר 

הזה - קחי את מה שהכי נכון עבורך.

הכותבת היא ראש מכון ''עומק הקשר'' שע''י ''מכללה ירושלים''. מכון עומק הקשר הוא המרכז להדרכה ואימון לקראת זוגיות. 
מס' הטלפון במכון: 058-4170276

לא כל עצה שווה זהב
נחמה ביטקובר
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פשט חדש, דרוש עמוק
רמז נפלא, סוד מרומם



הרב היה דופק את הראש בקיר בשביל להתרכז 
בתפילה, ואז הוא פגש יהודי פשוט שגם דופק את 
הראש < מדוע לא הרשה רבי אלימלך מליז'נסק 
לחסידיו לשתות אלכוהול בשמחת תורה? < רבי 
ישראל מרוז'ין ישב ועישן ביום שישי, ואת קדושת 
השבת קיבל במלואה ברגע אחד < לא רק משנכנס 
אדר אנו מצווים לשלוט במצב הרוח שלנו. אפשר 
להצליח בכך לא פחות מבכל מצווה אחרת

 מצב
הרוח 
בידינו

כתוב "משנכנס אדר מרבים בשמחה, משנכנס אב ממעטין בשמחה". בעצם 
העניין הזה ישנה בעיה שאיננה חדשה כלל, מי יכול להכתיב דבר כזה - 
מעכשיו שכולם יהיו שמחים ובחודש אב שכולם יהיו עצובים? ומה קורה 
אם בני המעיים שלי לא מרגישים? מה קורה אם משנכנס אב אני דווקא 
במצב רוח מצוין, ואילו באדר אני במצב רוח עכור? האם אפשר להכתיב 

לאנשים להיות שמחים או עצובים מפני שכך כתוב בשולחן ערוך?

רוב התורה לא דורשת כניסה להוויות הנפש. פעולות כמו הנחת תפילין, 
לבישת ציצית או הדלקת נרות לא דורשות מאיתנו שום דבר שברגש, אנחנו 
ועושים. השאלה היא איך אפשר לצוות על אדם:  יכולים להיות מצווים 
זה?  את  לעשות  אנשים  על  לצוות  יש  משמעות  איזה  וכך".  כך  "תרגיש 
יש פקודה כזאת: "ואהבת את ה' אלוקיך", מצווה שאנחנו חוזרים עליה 
פעמיים ביום. תארו לעצמכם, אני שם אקדח למישהו ואומר לו: "עכשיו 
אתה צריך לאהוב אותי". איך אפשר לאהוב, לשנוא, להיות עצוב או שמח 

לפי פקודה?

במקומות רבים בהלכה, מעמידים את הדברים הללו על דברים מעשיים, 
לא רגשיים. "ושמחת בחגך" - צריך לשמוח ולשמח בחג, בגמרא יש לזה 
מפרט: גברים - בבשר ויין; ילדים - בממתקים; נשים - בתכשיטים; יש לזה 
הגדרה מאוד מעשית. אותו דבר להוראה "משנכנס אב ממעטים בשמחה", 
ועוד,  מתרחצים  לא  מתחתנים,  לא  נמנעים:  ממה  ברורות  הגדרות  יש 
קונספטואלית,  מבחינה  מסובך  לא  זה  למלא.  אפשר  שבהחלט  הוראות 

צריך לעשות כך וכך, וזה מה שעושים.

כמו  מסוים;  באופן  לנהוג  מחייב  כל,  קודם  "ואהבת",   - הזה  מהצד 
ש"ושמחת" - פירושו תעשה דברים שהם סימנים של שמחה ושמעוררים 
אומר  "ואהבת"  גם  כך  לא,  אם  ובין  שמח  אתה  באמת  אם  בין  שמחה, 

שתעשה דברים שמעוררים אהבה ואל תעשה דברים שנגד זה.

יש אנשים שמתייחסים  העניין במעשים בלבד.  אי אפשר לפטור את  אך 

נוספת.  משמעות  כל  בה  שאין  מעשית  מסגרת  בתור  כולה  התורה  לכל 
יהודים שהגדירו את  בגרמניה בשנות העשרים הייתה קבוצה שלמה של 
האמונה  שזו  ה'אורתודוקסיה'  ישנה  ל'אורתופרקסיה'.  כמחויבים  עצמם 
הישרה, ואורתופרקסיה היא המעשה הישר. זה יצר אנשים, שמקצתם עוד 
חיים, שלא משנה להם אם אדם מאמין או לא, ודברים ששייכים לרגשות 
לא נוגעים להם. מה שאכפת להם הוא המעשה אשר יעשון. תעשה ככה, 

תעשה ככה, כמו אדם שעושה תרגילי התעמלות.

בתאטרון, אפשר להעמיד אנשים ולומר להם – "עכשיו 
תחייך"; "עכשיו תבכה, אתה לא יכול לבכות? קח בצל". 
האנשים  כל  שייך.  לא  הפנימיים?  לרגשות  שייך  זה  האם 
לא  אפילו  זה  יוצאים?  הם  יהודים  מין  איזה  לאורתופרקסיה,  ששייכים 
תאטרון אמיתי, זה תאטרון בובות. הם עושים כל מה שצריך לעשות - רק 
רוח. הבובה מנענעת את הגוף, אפשר להעמיד אותה להתפלל  אין בהם 
הפרצופים  כל  עם  ישראל"  "שמע  להגיד  יכולה  היא  עשרה",  "שמונה 
נאה, שבצדדים מסוימים הוא עולם  לו עולם  יוצר  וההעוויות... אז אדם 
הרבה יותר פשוט: במה הוא מחויב? בכך וכך מעשים. זהו סוג של כפייה 

שבגללה הוא מתנהג באיזו צורה, "כאילו כפאו שד".

אבל התורה לא מצווה אותנו רק לעשות מעשים, היא מצווה אותנו יותר 
מפעם אחת גם לאהבה את ה' וגם ליראה את ה'; ולפעמים מעמידה את 
העולם של עבודת ה' ושל המצוות בתכלית של "ליראה" או "לאהבה". 
אם אני קורא בתורה כפשוטה, אני יכול להגיד דבר אחד: בתורה יש חובות 
דברים  מאוד  הרבה  גם  בתורה  ויש  תעשה,  ולא  עשה  מצוות   - מעשיות 
ששייכים לחובות הלבבות. יתר על כן, זה מופיע בתורה במפורש. כתוב 
קדוש  להיות  תהיו";  "קדושים  קדושים",  והייתם  "והתקדשתם  בתורה: 
הוא לא מושג טכני, הוא מושג רוחני, נפשי. כשקוראים בתורה מהתחלה 
יכולות  לא  טכניות  מצוות  גם  כאלה.  דברים  הרבה  מוצאים  הסוף  ועד 

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(



להיות רק טכניות, וודאי שהמצוות התלויות בלב לא יכולות להיות רק רשימת 
התנהגויות.

יש  איתה  ויחד  עשייה,  פרטי  להרבה  החובה  ישנה  השלמה,  התמונה  בתוך 
כמות הגונה של פרטי אמונה וגם פרטים הנוגעים ללב. צריך לחיות עם 
המכלול של הדברים כי מרגע שמתחילים למחוק דברים - 
אין סוף למחיקה. אפשר לראות במהלך הדורות עד ימינו 
אנו, מאלו שמוחקים פסוק אחד עד אלו שמוחקים כמה 
ספרים, ובסוף, הכל נמחק. אנשים מאבדים את העניין של "תורת ה' 

תמימה", במובן הפשוט: "שלמה", ובמקום זה חותכים אותה.

בלתי  כקישוטים  לא  כחובה,  הלבבות  בחובת  לעסוק  יש 
מחייבים. באופן הכי פשוט, מה שכתוב על אהבת ה' ויראת 
לירא  לאהוב,  הוא  הפירוש   - ה'"  לפני  "ושמחת  ועל  ה' 

ולשמוח. כפשוטו. מה שנאמר - נאמר ברצינות.
לא רק דברים שבמעשה אדם יכול לעשות, אלא גם דברים של חובת הלבבות 
– יש ביד האדם לעשותם, אלא שהם דורשים סוג של עבודה פנימית כדי להגיע 

לזה.

איך אדם עושה "מרבים בשמחה"? זה לא לגמרי דבר שרירותי. כשאדם הולך 
ללוויה יש לו מצב רוח אחד ובחתונה הוא במצב רוח אחר. העניין הוא שאף־

על־פי ש"אחרי המעשים הולכים הלבבות", אפשר וצריך ללמד ולחנך אותם. 
בגיל 66,  ולפעמים  בגיל 16  לפעמים   ,6 בגיל  זה  את  צריך לעשות  לפעמים 
ששייך  איש  בזה.  שיש  מה  להבין  אלא  תרגיל  לעשות  סתם  לא  הוא  העניין 
ל"ושמחת בחגך", כפי שעושים זאת בכל מצווה אחר. הוא לא רק איש שמלמד 

את פיו אלא גם את לבבו.

חסידים היו מספרים בבדיחות הדעת שהיה מחזור של יום כיפור שכתוב בו: 
"כאן בוכים בפראג". אולם, אני מתאר לעצמי שיהודי פראג באמת היו בוכים 
באותו מקום. בנוסח ההבדלה כמנהג ספרדים, זו סגולה גדולה לצחוק לכוס 
ויש שצוחקים קצת וממשיכים הלאה.  יש כאלה שצוחקים בלב שלם,  היין. 
אומרים לאדם: עכשיו אתה צריך לשבת ולצחוק, ואפשר לראות את זה - כמה 

צוחקים לתוך יין.

לא,   – קיצוניים  ובמקרים  בשלמות,  לא  לשליטה?  ניתנת  הלב  הרגשת  האם 
אבל בהרבה דברים בחיים שלנו הרגשת הלב ניתנת לאיזושהי שליטה. אני לא 
יודע אם הכלבים לומדים את זה, אבל כשהם כועסים הם נושכים; בני אדם, 
לעומת זאת, אפשר ללמד לא רק לרסן את הפעולות שלהם - אלא גם להשתלט 
על המחשבות. ההוראות הן לא בלתי אפשריות, כפי הנוסח החב"די: "מוח 
שליט על הלב". האם אדם יכול להשתלט על מחשבות? במידה 
מסוימת כל אדם שחי בעולם לומד לעשות את זה, לולי זה 
היינו משתגעים. אם נהגי מכוניות היו מבצעים את מחשבותיהם - אולי 
לא היו נשארים נהגים על הכביש. אז אנשים כועסים אבל הם לומדים איכשהו 
להשתלט על זה, ולא יוצאים בכל פעם עם מקל ביד להכות מישהו, ולא רק 
הידיים  את  להשאיר  שמנסים  רק  לא  זה  כאלה,  במקרים  המשטרה.  מאימת 
בכיס, אלא שומרים את המחשבה בתוך גבולות כדי שמראש לא תגיע לדברים 
הולכים  כשאנשים  הרגשות.  על  גם  שומרים  רבה  ובמידה  מסוימים, 
רמה  עד  לכבות את המחשבות שלהם  צריכים  הם  לישון 
שיוכלו להירדם. איך אדם נרדם? הוא מסיח את דעתו ואז 

מסיח את דעתו עוד יותר, עד שהוא נרדם
השליטה  זה.  את  לעשות  איך  לומדים  האנשים  רוב  קיצוניים,  מקרים  מלבד 
הזאת, בדרגה שכל אדם עושה אותה, קשורה לכך שאדם מסוגל למשול בלבו, 

וזה שהוא לא משתמש בכישרון הזה לדברים אחרים זו בעיה אחרת.

ואם  להתרכז,  צריך  הוא  בעיה,  לפתור  במשהו,  להתבונן  מנסה  כשמישהו 
המחשבה שלו היא על דברים אחרים הוא צריך לעזוב "את שאהבה נפשו" 
ולחשוב. מסתבר שרוב האנשים לומדים לעשות את זה, עם כל חולי האהבה 

שלהם.

יש סיפור על רב שהיה בפרשבורג, בעל ראש גאוני יוצא מהכלל. כשהוא היה 
באמצע  ובמהרש"א  בתוספות  נזכר  היה  הוא  קשה,  בעיה  לו  הייתה  מתפלל 
הללו  להינצל מהמחשבות  כדי  בקיר  את הראש  היה מכה  הוא  אז  התפילה. 
שהפריעו לו בתפילה. פעם, ראה הרב יהודי אחר שמתפלל ומכה את הראש 
בקיר. אז הוא בא אליו בסימפטיה גדולה ושאל: "גם לך מציקים התוספות?".

במכוניות,  לריק.  הולך  תמיד  לא  ה'"  את  "ואהבת  אז  הכנה  עושה  כשאדם 
כותבים על כל מכונית כמה זמן לוקח לה לעבור מ-0 ל-100 קמ"ש. יש מכוניות 
'טרנטה' שאולי לא מגיעות בכלל ל-100 קמ"ש ויש מכוניות שמגיבות מהר. 

בכלל  היו  לא  הראשונים  שבדורות  אומרים  היו  הלבבות,  חובת  בתחום  גם 
תפילות. יש אנשים שמגיבים מהר, כמעט מלידה, הם מגיבים ועוברים ממצב 
של שינה למצב של ערנות תוך 2 שניות. בדורות הראשונים, היו אנשים יותר 
בריאים, כשעשו מצווה כל הרגשות התעוררו מעצמם. בדורות אחרים אומרים 
ברכה והיא הכנה למצווה. הייתה ירידת הדורות, אז הוסיפו "לשם ייחוד", כי 
גם הברכה כבר לא עושה את זה. המטרה של ה"לשם ייחוד" היא להגיע לזה 
שיש יותר התעוררות הלב. אמרו על זה שאולי יהיה צריך לומר "לשם ייחוד" 

לפני ה"לשם ייחוד".

יותר.  קלה  הייתה  שלהם  הלב  שהתעוררות  דורות  היו 
מישהו  אם  רעש,  מלאים  ובנוסף  מרוחקים  שלנו  החיים 
רוצה לראות כוכבים הוא צריך לנסוע למדבר כי מעל עיר 
אי אפשר לראות כוכבים. יש דורות כאלה שרואים רקיע 

בטהרתו, בימינו לא רואים רקיע בטהרתו.  
דופן  יוצאת  פנינה  כמו  אדם,  של  סוג  היה  מרוז'ין  הרבי 
שמוציאים ולא צריך להבריק אותה; היא לפעמים יוצאת 
מושלמת - הגודל, הצורה, הכל. הרבי מרוז'ין חי את החיים 
גדול  שהיה חסיד חב"ד  מיני הכנות. סיפר מישהו  כל  בלי  שלו 
ורב של עיר גדולה: הוא היה אצל הרבי מרוז'ין, ישב איתו בערב שבת ושוחח 
איתו באיזה עניין. הרבי מרוז'ין עישן מקטרת וברגע אחד הסתכל על השמים, 
שם את המקטרת ואמר: "שבת". אנחנו עושים קבלת שבת: שרים, מדברים, 
ובסוף עושים קבלת שבת; אצל הרבי מרוז'ין, המעבר מחול לשבת היה בבת 
אחת, הוא לא היה צריך הכנה, הרעשים לא קלקלו אותו. להגיע למדרגה הזאת 
זה לשאוף לגדולות. אין זה אומר שאי אפשר להגיע לזה, בשביל זה מספרים 

סיפורי צדיקים, כדי לדעת לאן אפשרי להגיע.

משהו.  לקראת  עצמנו  את  להכין  איך  רבה  במידה  היא  שבלב,  העבודה 
כשעושים את העבודה שבלב זה באמת קורה. אדם נמצא במצב - חושב, עושה 
את ההכנות ואז משהו קורה. ואז כשנכנס אדר מרבים בשמחה באמת ובפסח 
אסר  אלימלך  שרבי  סיפור  יש  באמת.  בחגך"  "ושמחת  מקיימים 
על החסידים שלו לשתות אלכוהול בשמחת תורה. הוא רצה 
שהחסידים שלו יגיעו לשמחה בתורה בלי זה. אבל גם מי ששותה צריך שיהיה 

לו כוונת הלב, כי המשקה בעצמו לא מביא את האדם לשום דבר.

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

כשהתרגשות פוגשת ערכים
מכון המקדש, ירושלים

חוגגים קבלת חומש/סידור?
מכון המקדש בירושלים 

מצטרף לחגיגה!
מגיעים לירושלים לחוויית קבלת הסידור / החומש 

הראשון?
הפכו את החוויה לבלתי נשכחת ותנו לילדים מבט אל 
החלקים בתורה שאנו מתפללים לקיימם, אל הקודש 

פנימה -  מוקד לתפילותינו...

בס"ד

להזמנות, התקשרו למשרדי מכון המקדש:  02-6264545
אורך הפעילות: כשעה  |  עלות: 25 ₪ ליחיד

קבלת כתר בכניסה, סיור מרהיב ומרגש, 
 חידון – מצגת לסיכום, "פרס השתתפות" - כל ילד מקבל 
גלויה לסידור עם תפילה לבניין המקדש, לתפילה יומיומית.

המסיבה במכון המקדש כוללת :

הסיור המודרך בתערוכת מכון המקדש יחבר בין התפילה ומצוות
 מחיי היום-יום של הילד לעולם המקדש.



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

מה העניין להגיד על כל 
דבר 'ברוך ה'' או 'תודה לא־ל'?

הנחת השאלה היא שיש את החיים שלנו, 
וחלק מסוים מהם הוא הקשר שלנו עם ה'.

הנשמה  "כל  מהפסוק  דורשים  חז"ל  אך 
נשימה  כל  שעל  הללויה"  י־ה  תהלל 
ולהלל  לה'  להודות  אדם  צריך  ונשימה 
נשימה  כל  על  להודות  ההדרכה  אותו. 
נובעת מתוך ההכרה שלכל רכיב, כל חלק 
אחר  מקור  אין   – האדם  חיי  של  ופירור 
דבוק  שהאדם  ככל  האלוקי.  השפע  מלבד 
עשירים,  חייו  כך  המציאות,  בשורש  יותר 
וכמו  יותר,  ואמיתיים  נעימים  עמוקים, 
א־ בה'  הדבקים  "ואתם  הכתוב:  שאומר 

להיכם חיים כולכם היום".

ההרגל להזכיר שם שמיים מקשר את האדם 
לדבקות אלוקית כזו שמתפרשת ומתפשטת 
על פני כל גווני ורגעי המציאות. אשרינו מה 

טוב חלקנו, ששם שמיים שגור על פינו.

חדש ובלעדי!

*8510 חייגו עכשיו: 
בר המים היחיד ללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

חסכוני בחשמלמנגנון בטיחות ילדים חדש! מגוון צבעים עד 40 כוסות מים רותחים בשבת

חמים/קרים
מים

הזמינו עוד היום! לאספקה עד החג

בכשרות מהודרת

הבן שלי עוד מעט בר מצוה ולא אוהב 
ללכת לתפילה. להכריח אותו או לוותר? 
קשה לי לראות אותו נשאר 

בבית ומעביר את הזמן...
דרכן של שאלות כאלו היא שאין להן תשובה אחת 
יש  הורה  ולכל  ילד  לכל  הדברים,  מטבע  נכונה. 

הדרכה שונה.

ללא  וקבלה  אהבה   – אדנים  שני  על  עומד  החינוך 
תנאי של "ימין מקרבת", יחד עם גבולות שילדינו כל 
כך זקוקים להם. מעל גיל בר מצוה, הצבת הגבולות 
היא מעשה יותר עדין וזהיר, אך גם בני עשרה זקוקים 

פעמים רבות ליעדים תובעניים ולמגבלות מאוזנות.

שהוא  מפני  רגישים,  מהיותר  הוא  התפילה  עניין 
מזקיק את הרצון התמידי ואת הלב ולכן זהו תחום 

שרצוי לנהוג בו בעדינות רבה עוד יותר.

חינוכית שמכירה  דמות  עם  להתייעץ  מאוד  מומלץ 
את הבן, כי לעתים יש חלקים שההורים לא יכולים 
הנער  את  שמלווה  חיצונית  דמות  ודווקא  לראות 

יכולה לסייע רבות.

אני יוצא עם בחורה, ולמרות 
שאני מחבב אותה יש בינינו 

מרחק רגשי. עד כמה אפשר להרעיף 
חיבה )מילולית( בשלב זה של הקשר?

חיבה  דברי  אלה  אם  חיבה.  דברי  של  סוג  איזה  תלוי 
כגון מחמאות ושבחים שנוהגים במערכות יחסים בכלל 
בין בני אדם, וכך הן נאמרות וכך הן מתקבלות, הדבר 
מתאים. גם אז צריך זהירות מרובה, מפני שבקשר בין 
עלולים  הנפשי  והקשר  הרגשי  העולם  לאישה  איש 
בין  שנוהגים  ביטויים  ובחריפות.  במהירות  להתעצם 
בני זוג, ראוי להם שיישמרו עד לאחר שבני הזוג יכרתו 

ביניהם ברית קדושה.

הזמן שלפני הנישואין נועד לאפשר בחירה נכונה ולא 
כדי להיות קשר העומד בפני עצמו. אמנם, לעתים כדי 
וודאות  בהירות  תחושת  צריך  נכונה  תהיה  שהבחירה 
פנימית ש"זה שלי", ויחד עם זאת כיון שהקשר טרם 
לא  כדי  גדולה  ועדינות  זהירות  משנה  צריך  הגיע, 
לחצות את הקו העדין של יצירת הודאות אל קשר זוגי 

העומד בפני עצמו.

יש מי שיודע 

את מה שעבר עליו
ויש מי שיודע 

לכתוב 
את סיפורו
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מאמנים לחיים מזמינים אותך לסדנא שבה תהפוך חלום למציאות

מעוניינים לקיים סדנא 
במקום מגוריכם?  
צרו איתנו קשר!

office@meamniml.co.il 050-5990080 :קבוצות נפרדות לנשים ולגברים | לפרטים נוספים צרו קשר

 בוא לכתוב את סיפור חייך
ימי חזון נפתחים 
ברחבי הארץ

ירושלים
כ“ח אדר

17:00-22:00
גברים ונשים במקביל

לוד
גברים - כ“ח אדר
נשים - כ“ט אדר

17:00-22:00

חיפהעפרהשדרות

פרטים בקרוב!


