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פתוח לכלל הציבור

רק למשקיעים!

למחיר סופיהתחייבות 

 ללא 
מס רכישה!

 כ-15% פחות 
ממחיר השוק

אב כמו פורים, 
 פורים כמו אב
אהרן רזאל

עמוד 3

רוצה משיח? יש 
לך מה לעשות 
בנידון! התוועדות 
עם הרב עדין אבן 
ישראל )שטיינזלץ(

שלוש מאות אלף 
מבקרים ומיליוני 
דמעות, זיכרון גוש 
קטיף חי וצורב

חולמות בהקיץ 
וטוות בידיהן  
נשים מתכוננות 
למקדש

 כיצד מתאבלים? 
רבנים משיבים
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ציור: ברוך נחשון, חברון



לימוד הלכה למעשה זה בשבילך
1-700-500-777www.tzurba.comשיעורים

בארץ ובעולם
סיום כל

השולחן ערוך
לימוד מרתק
פעם בשבוע

 סט מהודר
במחיר השקה

 מותר לשמוע 
 שיעור לפני 

תפילת שחרית?

 מותר לשאול כסאות 
 מבית הכנסת 
 ללא רשות 

לצורך השיעור?

עדיף מגיד שיעור 
קבוע או סבב
בין הלומדים?

 אפשרי לקנות 
 ציוד לשיעור 
מכספי מעשר?

 הכיבוד 
בשיעור בשבת 
 יכול להיחשב 

כסעודה שלישית?

 רצוי לתת 
 למגיד השיעור 

לשבת בראש השולחן?

 תפסיק לשאול שאלות
 פתח שיעור צורבא 
אצלך בקהילה!

צורבא מלווה אותך בכל שלבי פתיחת השיעור:

חוברת לימוד ושי לכל משתתף בחירת נושאי הלימוד

כנסים וימי עיון למגידי השיעורים פרסום השיעורים

מדי שבוע מתקיימים מאות שיעורי הלכה למעשה, בכל רחבי הארץ: 
מרבנן׳  ׳צורבא  מכון  מגוונות.  וקהילות  כנסת  בתי  מגורים,  בבתי 
בראשות הרב בן ציון אלגאזי שליט״א, מזמין גם אותך לפתוח שיעור 

צורבא אצלך בקהילה. תרים טלפון, אנחנו איתך.

למעלה
 מ-460 שיעורים 

כבר נפתחו.
עכשיו תורכם!



התפילה לגאולה והתגלות ה' בעולם מלווה אותנו בכל עת ושגורה בפינו תדיר, "לישועתך קיווינו 
כל היום". בימי בין המצרים תפילה זו מתעצמת ומתלווה אליה תוגה של צער.

התפילה והציפייה עצמן מזרזות את הגאולה. על נוסח ברכת "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח... 
כי לישועתך קיווינו כל היום", אומר החיד"א )בספר 'מדבר קדמות'( שהמילה "כי" מלמדתנו שבזכות 
התקווה והתפילה שלנו כשלעצמן תבוא הגאולה במהרה. "אפילו אין ביד ישראל אלא הקיווי 

כדאי הם לגאולה".

נאה דורש נאה מקיים
אחת המשניות המפורסמות באבות )ה,כ( פותחת ב"יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר וקל כנשר, 
רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים..." ובסיומה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו 

ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך".

אומר  ישראל'  ה'תפארת 
בכל  היחיד  המקום  שזהו 
שהתנא  משנה  סדרי  ששה 
מתפלל. מה עורר את התנא 
לצאת מגדרו ואת רבי יהודה 
מהסגנון  לשנות  הנשיא 

הרגיל של המשנה?

מלובביץ'  הרבי  מסביר 
ליהודי  קוראת  זו  שמשנה 
עזות  זריזות,  לקלילות, 
אבינו  רצון  בעשיית  וגבורה 
שבשמים. הרצון השלם של 
לי  כש"ועשו  רק  יתקיים  ה' 
בתוכם",  ושכנתי  מקדש 
ועד אז, העיקר חסר. מכיוון 
דורש  התנא  כאשר  שכך, 
מאתנו זריזות, הוא גם "נאה 
מקיים" ומיד מתפלל לקדוש 
הוא  גם  שיעשה  הוא  ברוך 
"שיבנה  בזריזות,  חלקו  את 
על  במהרה",  המקדש  בית 
מנת שנוכל לעשות את רצונו 

בשלמות במהרה בימינו!

ועוד: התפילה "יהי רצון" עניינה ש"פועלים וממשיכים למעלה רצון חדש בנוגע לעניין שאותו 
מבקשים". המשמעות של "לעשות רצון אביך שבשמיים" היא גם לעשות לה' רצון, לחדש את 

רצונו ולגלותו ועד שיקום בפועל בית המקדש.

אחת לאלף
זו, מצינו גם ב"משנה תורה" של הרמב"ם. בהלכות פרה אדומה )סוף פ"ג( כותב  מעין התפרצות 
זו עד שחרב הבית בשניה... והעשירית  הרמב"ם "תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה 
יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אמן כן יהי רצון". זוהי הפעם היחידה בספר ההלכה הענק של 
אבות,  בפרקי  כמו  כאן,  גם  ומשאלה.  תפילה  הרמב"ם  מביע  בה  הפרקים,  אלף  בעל  הרמב"ם, 
התפרצות  זו היא בקשר לגאולה. חלק ממצוות פרה אדומה היא לשים אפר למשמרת לדורות. 
ברצף של אלפי שנים, מימות משה רבנו ועד חורבן הבית השני, תמיד ליווה אותנו אפר הפרה 
האדומה. כאן לא יכול הרמב"ם להתאפק ומיד מוסיף תפילה שיבוא משיח צדקנו ושוב נזכה לפרה 

אדומה, כי הלכות פרה אדומה 'דורשות' גאולה מיידית.

לבקש, לא להתאפק
מחכה  מי שבאמת  את  'מקפיצה'  אגב  הערת  גם  תפילה.  בהלכות  הלכה  הרמב"ם  מלמדנו  בזה 
לביאת המשיח. כל עניין שמתקשר למקדש ולגאולה מעורר אצלו רגש של ציפייה. הציפייה גוברת 
והופכת לכדי צורך ממשי של האדם, ואז יש חיוב תפילה )שיסודה "למלאות צרכיו"( לבקש את 

הגאולה!

למרות שהלכות רבות בספרו של הרמב"ם תוכלנה להתקיים רק בגאולה, את הלימוד הזה מלמדנו 
הרמב"ם דווקא בהלכות פרה אדומה, העוסקות בטהרה מטומאת מת. בזה הוא מדגיש לנו עד כמה 

חסרי חיים אנחנו בימות הגלות.

ו"לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא". אחרי שהרמב"ם לימד אותנו פעם אחת 
איך לבקש על הגאולה כשמזכירים דבר הקשור אליה, שוב אינו צריך לחזור על כך בכל הלכה. 

עלינו לדעת לעשות זאת בעצמנו.

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

את מדור "הגיון ליבי" אנחנו מסיימים בתפילה אדירה לבניין בית המקדש ולגאולת הפרט והכלל; 
שעומק לבנו יתגלה, יאיר ויזרח בעבודה שבלב זו תפילה, בכל היום כולו ובכל העולם שסביבנו.

מתפללים גאולה

משה שילת

 אפליקציה הכלבה
 ומי מתחבר

בסעודת פורים הכרתי את נמרוד, סטודנט חילוני חמוד 
היה  הוא  שלו.  הכלבה  "אפליקציה"  ואת  מנחלאות, 
לבית  נכנס  יהודה,  במחנה  תחפושות  למסיבת  בדרך 
שלי באמצע המשתה, התיישב בספונטאניות של פורים 

והתחברנו.
מאז אנחנו מדברים קצת על יהדות ותורה בנעימות מדי 

פעם.
בימים אלה הזכרתי בשיחתנו את ימי בין המצרים ואת 
האבל על החורבן. כאן ביקש שלא איעלב, 
מתחבר  הכי  לא  הוא  לעשות,  מה  אבל 
לחורבן וכל זה. בית המקדש נראה לו, איך 

לומר, קצת רחוק.
לא נעלבתי. האמת היא שהבנתי אותו. זה לא 

קל להרגיש באמת את חסרון בית המקדש.
 

הרי  בלימוד.  לי  התחדש  פעם  זאת...  ובכל 
בשמחה  ממעטין  "באב  במשנה  כתוב  לא 

ובאדר מרבין" בתור שתי הלכות נפרדות.
כתוב: "כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה 

כך משנכנס אדר מרבין בשמחה".
"כשם" פירושו באותה מידה. באותו האופן.

אתה  באדר,  שמח  שאתה  המקום  מאותו 
ממעט בשמחה באב.

אתה  המטבע.  של  צד  אותו  זה  כי  למה? 
מחובר.

 תחשבו על אבא שאוהב את בנו ושמח כל 
מתקשרים  אחד  יום  שלו.  הצלחה  בכל  כך 
ממזכירות בית הספר: "הבן שלך נפצע קצת 
במשחק בחצר, תבוא לקחת אותו". האם יש 
אב שיענה "ביקשתי לא להפריע לי בדברים 
לדברים  רק  לבני  מחובר  אני  עצובים. 

שמחים..."? חלילה!
כך בכל קשר של קיימא. מי שמחובר לעם ישראל באמת, 

לשמחה  מחובר  שהוא  כשם 
מחובר  הוא  כך  אדר  של 

לחורבן של אב.
שואלת:  מפורסמת  בדיחה 
אסתר  מגילת  באמצע  למה 
משלבים מספר פעמים טעמים 
של מגילת איכה? ועונה: כדי 
קצת  תהיה  לליטאים  שגם 

שמחה!
אני  עומק.  יש  הזו  בבדיחה 
מחובר.  אני  משמע  מתאבל 
בימים אלה מתברר לך שאתה 

במעגל הקרוב.
זה הכל שאלה של מה הסיפור שאתה  אמרתי לנמרוד: 

מספר לעצמך.
אל תשאל את עצמך האם אתה מתחבר לחורבן,

שאל מהו סוג הקשר שאתה מחפש.
האם אתה מסמן ב"וי" את הדברים הכיפיים והמגניבים  

ובימים  בניצחונות  ולרע.  לטוב  של  קשר  זה  האם  או 
הקשים. בשמחה ובעצב.

הלכת  שבפורים  כשם  שלי:  במילים  חז"ל  )כמאמר 
למסיבה כך באב תבוא לומר קינה...(

שתק והסכים עמי.

באחד הימים הקרובים, מקסימום בפורים הבא כשיקפוץ 
שוב עם "אפליקציה", אראה לו שהזכרתי אותו בעלון...

בינתיים זה זמן
להיות מחובר.

אהרן רזאלאישית

זה הכל שאלה של 
מה הסיפור שאתה 
מספר לעצמך. אל 
תשאל את עצמך 

האם אתה מתחבר 
לחורבן, שאל מהו 
סוג הקשר שאתה 

מחפש

ציור: הרב נחום רכל



מה עושים בתשעה באב?
שאלה:

 תיקון הלב
הרב רחמים כדורי 

מחבר ספרי או"ר הנצח

אסון  מתרחש  חלילה  כאשר 
עולמו  לבית  נלקח  ומישהו 
זקוקים  אינם  קרוביו  רח"ל,  בפתאומיות 
הם  הסברה.  ושיעורי  חוויות  למתודות, 
לא  גם  הם  בוכים.  ופשוט  לארץ  יושבים 
עסוקים בהפגנות ותעמולה נגד הרופא הרשלן 
זה. וזהו  אבלים  הם  רח"ל,  הדורס  הנהג   או 
בתשעה באב אנו נבחנים במידת הקשר שלנו 
לכלל ישראל. נקודת המבחן היא האם ליבנו 
בגלות.  הוא  גם  או שמא אבד  עדיין מרגיש, 
במידה ואנו זקוקים למשהו ש"יחבר" אותנו 
על  לבכות,  צריכים  אנו  גופא  זה  שעל  הרי 

שאיננו בוכים.

ירא  לכל  "שראוי  ערוך  השולחן  דברי  על 
בית  חורבן  על  ודואג  מיצר  להיות  שמיים 
שכן  "וכל  מגור:  הרי"ם  מדייק  המקדש" 
כוונתו  רק  לאמיתו...  שמיים  ירא  שאינו  מי 
מרגיש  כשאינו  בשקר  עצמו  את  יטעה  שלא 
לכנסת  הנוגע  וכל  המקדש  בית  חסרון  כלל 
ישראל. וראוי להיות מיצר ודואג על זה עצמו, 
שסימן שהוא מבחוץ עד שירחמו השם יתברך 
להכניסו לכנסת ישראל ויהי מרגיש בחסרונם 

ושמח בשמחתם".

ליבם  העולם,  לב  אבד  באב  בתשעה 
על  לבכות  זוכים  איננו  ואם  ישראל.  של 
מנותקים  שאנו  סימן  זהו  בפשטות  כך 
הכללי. מהלב  ומנותקים   מליבנו 

עולם!  של  ריבונו  ולזעוק:  לשאוג  עלינו 
נוכח  כמים  ליבנו  לשפוך  שנזכה  לב  לנו  תן 
פניך, שנזכה לומר קינות בשפיכת לב באמת, 
האומות,  לב   – לישראל  מחוברים  להיות 
העולם.  לב   – המקדש  ולבית   ולירושלים 
נרגיש  ובחצות  לתיקו"ן  הקינו"ת  ויתהפכו 

בליבנו שליבם של ישראל עתה זה נולד.

תיקון ההומלס
הרב שניאור זלמן גופין

משפיע בכפר חב"ד

לנופש  שנסע  אחד  יהודי  על  מספרים 
זקן,  יהודי  שם  פגש  הוא  מביתו.  הרחק 
סוחר יערות עשיר שרצה לפרוש מעסקיו. הסוחר הציע 
לו למכור את כל היערות שלו כמעט בחינם, תמורת 
חמישים אלף רובל. כל הונו של היהודי היה חמישים 
אלף רובל, אך הוא ידע שזוהי עסקת חייו. בבת אחת 

הוא הולך להפוך את עשרות האלפים למיליונים.

כאשר הגיע לביתו מצא את אשתו ובנו בוכים. אשתו 
סיפרה לו שבנם שיחק בבית עם אלבום התמונות. בין 
התמונות היו מוחבאים שטרות הכסף ועליהם תמונתו 
של המלך. בטעות השליך הילד את השטרות לאש... 
שנשרפו  המלך  של  היפות  תמונותיו  על  בכה  הילד 
והאמא בכתה על חמישים אלף הרובל. כששמע זאת 
האבא פרץ גם הוא בבכי, הוא בכה על העושר הרב 

ועל החלומות הגדולים.

המקדש נחרב וכולנו בוכים. אפשר לבכות על ההוד 
וההדר, על הבית היפה עליו נאמר שמי שלא ראה בניין 
על  לבכות  אפשר  מימיו.  יפה  בניין  ראה  לא  הורדוס 
ביטול המלוכה, הסנהדרין, הכהונה והמצוות התלויות 
שקשור  ומי  הגלות.  צער  על  לבכות  אפשר  בארץ. 
כי  השכינה,  וצער  גלות  על  בוכה  התורה  לפנימיות 

כשהבית נחרב ה' בעצמו נמצא בגלות.

כמו  החורבן  על  להתאבל  אפשר  באבל.  די  לא  אך 
הומלס שרק רוצה להיגאל מהרחוב, במצב כזה אדם 
מרוכז במה שאין לו ולא במה שעתיד להיות. ואפשר 
על  שחולם  אדם  כמו  לתשוקה,  האבל  את  לתרגם 

ארמון ופניו אל העתיד.

אריה  במזל  )נבוכדנצאר(  אריה  ש"בא  אומרים  חז"ל 
מנת  על  המקדש(,  )בית  אריאל  והחריב  אב(  )חודש 
ויבנה  אריה  במזל  הוא(  ברוך  )הקדוש  אריה  שיבוא 
כדי  היא  לחורבן  הסיבה  שכל  אומרת  זאת  אריאל". 
אמר  לכך  בהתאם  השלישי.  המקדש  בית  את  לבנות 
את  המיצרים  בין  בימי  ללמוד  שיש  מלובביץ'  הרבי 
הנפש  את  לנתב  בשביל  וזאת  הבחירה,  בית  הלכות 

מכאב העבר אל כיסופי העתיד.

תיקון השנאה
הרב יצחק אבי רונס
רב קהילה ברמת בית שמש

בעון  היה  זה  שגלות  "ויען 
שנאת חינם, ואי אפשר שיגאלו 
ויצא(.  פרשת  )מלבי"ם,  אחד"  לגוי  שיתאחדו  עד 
שנאת  עון  ימצא  "ביותר  לבושתנו:  ואולם, 
חנם בעוונותינו הרבים בעובדי ה׳, שכל אחד 
התורה...  בעסק  לעצמו  במה  בונה  ואחד 
וכמו כן בעסק העבודה, על פי חכמתו דוקא, 
ואינם מתאחדים ומתחברים זה עם זה כלל" 

)האדמו"ר הרש"ב, מאמר 'החלצו', תרנ"ט(.

לחומש  הנצי"ב  בהקדמת  כך?  הדבר  ומדוע 
הגדולים  שהשונאים  מבאר  הוא  בראשית, 
למביט  נדמו  בשנאתם,  ביתנו  את  שהחריבו 
מבחוץ כיראים ושלמים ואף כגומלי חסדים. 
נגרם בעטיה של שנאה לשם שמים  החורבן 
מי  נגד  רק  שכוונה  אשנא"(,  ה'  )"משנאיך 
שנידון על ידם ככופר, ומשום כך לא נתגלה 

עוונם לעיניהם.

והרי  "חינם",  נחשבת  זו  מדוע שנאה  אולם, 
כך מחייב הדין? אלא, שמיום שגברה שנאת 
אין  בינינו,  מרקדת  היא  ועדיין  בארץ,  חינם 
אדם יכול לדון דרכו של חברו בעבודת ה' דין 
שלבו  מי  כל  על  כאפיקורוס.  ולפוסלו  אמת 
איננו ספוג באהבת ישראל ובאהבת הנבראים 
לפסול  והטובים,  הישרים  כאבותינו  כולם 
צרות  ושיטתו.  חברו  דעת  את  מלדון  עצמו 
להכרעת  ומביאה  ומסלפת,  מעוורת  העין 
פעם  כל  שבים  ונמצאנו  חובה,  לכף  חברו 

מחדש ושלא מדעת על אותו עוון.

המחזיקים  עם  להתאחד  היא  היום  חובת 
ליישם  עצמנו  על  ולקבל  שונות,  בשיטות 
הבנים  ה"אם  בעל  של  הגדולה  זעקתו  את 
להתקוטט  "למנוע שלא  רביעי(:  )פרק  שמחה" 
הרעה  כי  בישראל,  מחלוקת  לעשות  ושלא 
הגדולה שבעולם היא המחלוקת - שהיא קשה 

מעבודה זרה".



ט"ו באב

1-800-620-640
למסירת שמות רווקים/ות חייגו ליד לאחים:

תכינו את הצלחת...

מיד לאחר מציאת השידוך בשעה טובה 
אנא הודיעו לנו כדי שנעדכן את הרשימה!

 

הזדמנות למעוכבי שידוך

ביום שישי, ט"ו באב )19.8.16(
יעלו עשרה תלמידי חכמים שליחי יד לאחים

לציונו של התנא יונתן בן עוזיאל בעמוקה
ויעתירו עבור מעוכבי השידוך לזיווג הגון בקרוב

   התפילות יימשכו בל״נ בכל ערב ראש חודש בעמוקה
חודש חודש עד מציאת הזיווג!

הצטרפו לרבים
שנושעו
אשתקד!

www.yadlachim.co.il :או כנסו לאתר



הרב יונתן זקס

צעירים עד מאה ועשרים

בימינו, עם העלייה בתוחלת החיים, ההזדקנות היא סוגיה מרכזית ומאתגרת 
בחיי רבים מאתנו. איך מזדקנים ובכל זאת נשארים צעירים?

המחקר הממושך ביותר בנושא זה הוא מחקר גראנט, שהתחיל בשנת 1938 
באוניברסיטת  סטודנטים  ושמונה  שישים  מאתיים  של  חייהם  אחר  ועוקב 
 – זה מנסה לגלות אילו מאפיינים  זה כמעט שמונים שנה. מחקר  הרווארד 
מסוג האישיות, דרך מנת המשכל ועד ענייני בריאות, אורחות חיים ויחסים 
בין־אישיים – תורמים לשגשוגו של האדם. במשך יותר משלושים שנה ניהל 
את המיזם ג'ורג' ויילאנט, שגם כתב על הנושא המרתק את ספריו 'ליהנות 

מהזקנה' )שהופיע בתרגום עברי( ו'ניצחונותיו של הניסיון'.

נוגעים  מהם  ושניים  מוצלחת,  הזדקנות  של  רבים  ממדים  זיהה  ויילאנט 
במיוחד למשה. לראשון הוא קורא גנרטיביות, כלומר טיפול בדור הבא. כדי 
להסבירו הוא מצטט את הגדרתו של מומחה המנהיגות ג'ון קֹוטר: "התמסרות 
ואחריו,  בגיל העמידה  מותנו".  גם לאחר  ולעבודה שיישארו  חיים  לצורות 
משביססנו קריירה, מוניטין ומערכות יחסים, אנו יכולים לקפוא על שמרינו 
– או להחליט שהגיע הזמן לתת: לקהילה, לחברה ולדור הבא. הגנרטיביות 
מתבטאת אצל רבים באימוץ פעילויות חדשות, בייחוד פעילויות התנדבות, 

ובטיפוח כישורים חדשים. סימניה הם הפתיחות והאכפתיות.

מכנה שמירת המשמעות.  שוויילאנט  הוא מה  הנוסף הקשור במשה  הממד 
כוונתו לחכמה שבאה עם הגיל, אותה חכמת חיים שחברות מסורתיות נוטות 
ְדָך, ְזֵקֶניָך  ַאל ָאִביָך ְוַיֵגּ להוקיר יותר מחברות מודרניות ופוסט־מודרניות. "ְשׁ
ָלְך" )דברים לב, ז(. להיות שומר משמעות משמעֹו להנחיל לעתיד את  ְויֹאְמרּו 
ערכי העבר. עם הגיל באות התבוננות ויכולת־ניתוק המאפשרות לנו לעמוד 

או  החולפת  האופנה  הרגע,  של  הרוח  מצב  אחר  להיסחף  בלי  במקומנו 
שיגעונו של ההמון. חוכמה זו נדרשת לנו תמיד, ועל אחת כמה וכמה בעידן 
הקצב המהיר שלנו, המזמן לעתים הצלחות אדירות לאנשים שעודם צעירים. 
אם תתבוננו בקריירות של גיבורי־העל של עידן ההיי־טק, כגון ביל גייטס, 
לארי פייג', סרגיי ברין ומארק צוקרברג, תגלו שבנקודה מסוימת פנו כולם אל 
חונכים בוגרים שעזרו להם לנווט באשדיו הקוצפים של נהר ההצלחה. "עשה 

לך רב" היא עדיין עצה מצוינת.

מאלף לראות בספר דברים, האמור כולו בחודש האחרון בחיי משה, כיצד 
המשימות  צמד  אל  ניגש  כבנעוריו  בזקנתו  הסוער  אך  הבא־בימים  המנהיג 

הללו, הגנרטיביות ושמירת המשמעות.

קל היה בוודאי למשה לפרוש בערוב ימיו לקרן זווית של זיכרונות, להתרפק 
ישראל  היותו האיש שאלוקי  על  יוצאי־הדופן,  חייו  קורות  ועל  הישגיו  על 
בחר בו להוציא את עמו מבית עבדים ולהובילו אל ארץ ההבטחה. לחלופין, 
משה עשוי היה להתבוסס ברגשי תבוסה, בייחוד על שום שלא יזכה להיכנס 
לארץ שבמשך ארבעים שנה הוביל אליה את עמו. כולנו פגשנו אנשים אכולי 
תסכול על שלא קיבלו את ההכרה שהיו ראויים לה, או לא השיגו את מה 

שחלמו עליו כל ימי חייהם.

משה לא פנה לא לכאן ולא לכאן. במקום זאת הקדיש את ימיו האחרונים 
לדור הבא ואימץ תפקיד חדש. לא עוד משה המשחרר, לא עוד משה נותן־

החוק: משה נטל עכשיו את המשימה שבגינּה שגור עד היום בפינו כינויו 
"משה רבנו". זה היה אפוא, מכמה בחינות, הגדול בהישגיו.

הוא  הולכים.  הם  ולאן  באו  מאין  הם,  מי  הצעירים  ישראל  לבני  סיפר  הוא 
נתן להם חוקים, ועשה זאת בדרך חדשה. הפעם הדגש ניתן לא במפגש עם 
האלוקות, כמו בספר ויקרא, ולא בקרבנות כמו בספר במדבר, אלא בהקשרן 
החברתי של המצוות. משה דיבר על צדק ועל דאגה לאביון, על התחשבות 
בשכיר ועל אהבת הגר. הוא הציג את יסודות אמונת ישראל באופן שיטתי 
יותר מכל ספר אחר בתנ"ך. הוא סיפר להם על אהבת ה' לאבותיהם והפציר 
הוא  לבבם.  ובכל  מאודם  ובכל  נפשם  בכל  אהבה,  על  אהבה  להשיב  בהם 
חידש את הברית, והזכיר לעם את הברכות שייפלו בחלקו אם ישמור אמונים 
לה' ואת הקללות שיבואו על ראשו אם לא יעשה כן. הוא לימד אותם את 

שירת האזינו הגדולה, וטרם פטירתו בירך את שבטי ישראל.

מותו  אחרי  גם  שתחיה  מורשת  בהנחילו  מהי,  גנרטיביות  להם  הדגים  הוא 
– והראה להם מהי שמירה על משמעות, בחלקו איתם את תובנות חייו על 
ניסיונו הארוך. במופת אישי  העבר ועל העתיד, בנותנו לצעירים את מתנת 

הראה להם כיצד מזדקנים אך נשארים צעירים.

העולם,  מן  זעיר  חלק  ואפילו  העולם,  את  לשנות  קשה  כמה  מבין  כשאדם 
טבעי שיתפכח מהאידיאלים שלו. אך מי שכך קרה לו נעשה מריר, ציני, קהה. 
זהו סוג של מוות רוחני. אך יש כאלה שאינם מאבדים את החזון, שלעולם 
ומעודדים  עולם של אפשרויות  סביבם  רואים  ידיים, שעדיין  מרימים  אינם 
ומעצימים את הבאים אחריהם. אצל האנשים האלה האנרגיה הרוחנית נותרת 

בתומתה.

המשביחים  אחרים  רבים  יש  אבל  בצעירותם.  לשיאם  המגיעים  אנשים  יש 
פלא,  ילדי  היו שניהם  ובטהובן  מוצרט  צוברים.  עם השנים שהם  והולכים 
ובכל זאת את מיטב יצירותיהם כתבו בשנות חייהם האחרונות. קלוד מונה 
בעשור  שלו  האור  שטופות  שושני־המים  בריכות  את  שבִז'יברני  בגנֹו  צייר 
התשיעי לחייו. האדריכל פרנק לוידרייט עיצב את מוזיאון גוגנהיים בניו־יורק 
בגיל המופלג תשעים ושתיים. מיכלאנג'לו, טיציאן, מאטיס ופיקאסו – כולם 
וגאונים  זקנים  'מאסטרים  לחייהם. בספרו  יצירתיים בעשור התשיעי  נותרו 
צעירים' טוען דיוויד ֵגֶלנסון כי החדשנים המושגיים מגיעים לשיאם בהיותם 
צעירים, ואילו החדשנים הנסיינים, אלה הלומדים בניסוי־וטעייה, משתפרים 

עם הגיל.

האמת היא שזה מרגש: לראות את משה, בן מאה ועשרים כמעט, צופה פני 
עתיד ופני עבר, חולק את חכמתו עם הצעירים, ומלמד אותנו שגם אם הגוף 
לשמור  הוא  הסוד  ועשרים.  מאה  עד  צעירה  להישאר  יכולה  הרוח  מזדקן 
על להט האידיאלים הישנים שלנו, לגמול טובה לחברה ולקהילה, להעתיר 
מניסיוננו על הבאים אחרינו ולעודד אותם להמשיך את מה שאנו לא השלמנו.

פרשת דברים

02-5828908 

     

  ,
...



בגלל שיש תוכנית 
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  emuna.ac.il  דרך בית לחם 104 תלפיות, ירושלים

לפרטים:  רות 02-6733767 שלוחה 132 | רכזת התכנית: ד”ר ענת חן



שור ועוד שנה חלפו מאז אותו ע 
קיץ צרוב שמש ובכי. היישובים 
שצבעו את החולות בירוק פורח 
ששועלים  חורבות  לתילי  הפכו 
ובמבט  בינותם.  מהלכים 
הדמים  ומחיר  הטילים  נתיב  את  הבוחן  לאחור, 
שגבתה מאז החיה העזתית מערי ישראל – דומה 
בל  לבם  קטיף,  גוש  בעקירת  שתמכו  אלו  גם  כי 

עמם עוד.

לא הרחק משוק מחנה יהודה הירושלמי, מאחורי 
חזית מבנה שגרתי למדי, ניצב המוזיאון להנצחת 
ואזהרה  הנצחה  זיכרון,  של  מפעל  קטיף.  גוש 
אשר אחראי במידה רבה על שינוי ממשי בתודעה 
הציבורית הישראלית ביחס לעקירת יישובי הגוש.

לשלוש  קרוב  שנים,  כשמונה  לפני  שנחנך  מאז 
מאות אלף איש חלפו בין כתליו, בהם גם כאלה 
אותם.  מייסר  וליבם  המהלך  את  ודחפו  שתמכו 
חזקה על המת שישתכח מן הלב, אמרו חז"ל, אך 
פה במידה רבה עולה התחושה כי זיכרון להולכים 
זיכרון לרוח החיים  שכבר הלכו אין כאן, כי אם 

שעוד עודנה, ועוד תשוב ותפרח.

הדמעות.  בחדר  הדמעות  את  לעצור  קשה 
את  לנצח  הקפיאו  והסרטים  המיצגים  התמונות, 
לבבות  וקריעת  חורבן  של  קשים  שבועות  אותם 
והילדים שנקרעו מבתיהם  ואת בכיות התושבים 
השחורים.  לבושי  והשוטרים  החיילים  ידי  על 
וקולות  הכנסת  בבתי  המתחננות  התפילות 
הנוגסים  הטרקטורים  מלתעות  של  הפיצוח 
בבתים, הצליחו לפרק ולשבור גם את הקשוחים 
שהרימו  כנסת  וחברי  שרים  גם  בהם  שבאנשים, 
את ידם בעד העקירה, בכירים במערכת הביטחון 
שנטלו בה חלק משמעותי, וגם לא מעט חיילים 

ושוטרים שהשתתפו בעקירה והגיעו למקום כדי 
למצוא מעט זיכרון, נוחם וכפרה.

לאחר  בדיוק  שנים  שלוש  נחנך  "המוזיאון 
וסרטייל, המנהל הנמרץ  הגירוש", מספר שלמה 
בגוש  החקלאים  מגדולי  שהיה  המוזיאון,  של 
קטיף הפורח ומעמודי התווך של היישוב גני טל 
עשורים.  לשלושה  קרוב  משפחתו  התגוררה  בו 
והגוונים.  הסוגים  מכל  יהודים  לפה  "מגיעים 
העניין הציבורי במקום זינק כשעם ישראל קיבל 
תזכורת כואבת בצורת מטר טילים שנורו מיישובי 
הגוש החרבים", אומר וסרטייל שרואה במשימה 
להביא את סיפור הגוש לכל גווני עם ישראל, וגם 
מחוצה לו – שליחות חיים קדושה. "ההיכרות עם 
סבל המגורשים, המערכה התקופתית מול הטרור 
מעזה וה'אביב הערבי' הביאו הרבה אנשים, בהם 
גם כאלה שתמכו במהלך ההתנתקות, למחשבה 
בתהליך  ממשי  חלק  יש  למוזיאון  מחודשת. 
שעובר העם בישראל שמבין שמה שהיה – פשוט 

לא יכול להתרחש שוב".

 קהילת קודש עזה בימי גאות ושפל
רק  איננו  המוזיאון,  חדרי  בין  ההדרגתי  המעבר 
יישובי  של  הנורא  חורבנם  עם  גרידא  היכרות 
וחוויה עם הרקע  הגוש, אלא תהליך של למידה 
לאורך התקופות  עזה  היהודי־היסטורי של העיר 
דרך  המקראיים,  מאזכוריה  החל  השונות. 
שפרח  היהודי  מהיישוב  שנשתמרו  השרידים 
ימי  ועד  השני,  המקדש  בית  ימי  בשלהי  במקום 
בעיר,  גדולה  קהילה  חיה  בו  העות'מני  השלטון 
שזכורה לכל בזכות רבי ישראל נג'ארה, רב העיר 
עלם'. שחזור  ריבון  'י־ה  הגעגועים  פיוט  ומחבר 
מבית  שנשתמרו  הממצאים  את  מציג  מיוחד 

מאות  וחמש  כאלף  לפני  שהוקם  העתיק  הכנסת 
המתארת  במינה  מיוחדת  פסיפס  רצפת   – שנה 
את דוד המלך, נעים זמירות ישראל האוחז בנבל, 
שיש  ועמוד  רגועות,  טרף  חיות  רובצות  ולצידו 
עליו חקוקה תחינה קדומה של התורם: "המלאך 

הגואל אותי יזכני לעלות לירושלים".

ההיאחזות  ניסיונות  על  מלמד  מרשים  תיעוד 
ראשית  בימי   – החדשה  בעת  בעיר  היהודית 
שנה,  ושלושים  כמאה  לפני  הראשונה  העלייה 
מלחמת  במהלך  שנחרב  דרום  כפר  קיבוץ  על 
עשרות  של  הזוהר  ימי  את   – וכמובן  העצמאות 
רצועת  לאורך  שהוקמו  הפורחים  היישובים 
של  למופת  שהיו  קהילות  עפרה.  את  וחננו  עזה 
של  החולות,  מתוך  שפרחה  וחקלאות  חלוציות 
חיי תורה וחסד מתוך אהבה בוערת לארץ הקודש, 
וגם של מסירות נפש, כפשוטה, מול הטרור הערבי 
פצצות  ואלפי  החבלה  מטעני  הירי,  פיגועי   –
המרגמה שנורו לעבר היישובים – כתוצאה ישירה 

מהסכמי אוסלו.

 המסקנות נותרות למבקרים

וולפא  דוב  שלום  הרב  ידי  על  הוקם  המוזיאון 
ושבתי ויינטראוב.

"כמי שהיה עד לחורבן הברוטאלי של חבל ימית, 
אני נדהם מהעובדה שאף אחד לא זוכר היום את 
חבל ימית שנחרב, גם כן בפיקודו של אריק שרון, 
הרב  אומר  ומופקרת",  מטופשת  שיטה  באותה 
וולפא. "אני זוכר את הבולדוזרים הענקיים שעלו 
על גני הילדים, בתי הספר, הישיבות ובתי הכנסת, 
והפכו אותם לתל חורבות, ובכל זאת הכל נשכח 
מתודעת הצבור. את גוש קטיף זוכרים כולם, וזאת 
אם  כי  שסבורים  רבים  שמעתי  למוזיאון.  הודות 

קשה לעצור את הדמעות בחדר הדמעות. התמונות, המיצגים והסרטים הקפיאו 
לנצח את אותם שבועות קשים של חורבן וקריעת לבבות

 

כתום 
צורב

מיליוני דמעות כבר נשפכו במוזיאון הירושלמי שמנציח 
את מורשת גוש קטיף בפריחתו ובחורבנו • לאחר אחד 

עשר שנים מאותו קיץ פוצע, מספרים אנשי המוזיאון על 
השליחות שנטלו על שכמם – להותיר את הפצע פתוח 

כזיכרון ציבורי חי וכואב.
אביאל הלוי



נותן למחוק את ימית מסדר היום, לא היינו נאלצים לעבור מחזות  הציבור לא היה 
קורעי לב בגוש קטיף".

גם אחרי השנים שחלפו, עבור אלפי היהודים שגורשו מבתיהם, זיכרון גוש קטיף הוא 
צרבת חיה בבשר. המוזיאון נותן את הכוויה הצורבת עבור אלפי בני הנוער, החיילים 
והאזרחים, כמו גם לבעלי השפעה וידוענים מכל העולם כולו, שרים, חברי קבינט, 
חברי פרלמנט מהאיחוד האירופי ואלפי תיירים זרים שפוקדים את המקום. "זוהי אינה 
הפגנה חד פעמית, אלא מצגת קבועה שזועקת בלי להירגע, כאשר המבקר בוחן את 
הדברים לבד בינו לבין עצמו", מוסיף הרב וולפא. "אנחנו רק מציגים את ההיסטוריה 
והמסקנות נותרות בידי המבקרים. ראינו אנשי שמאל מובהקים שאחרי הביקור אמרו: 
'לעולם לא עוד'. התגובות הכואבות בספר המבקרים ממחישות כי גם מי שקודם לא 
הטרגדיה  את  הסיור  אחרי  קולט  קטיף,  גוש  חורבן  של  המשמעות  את  בדיוק  הבין 

הלאומית והאנושית גם יחד".

ויינטראוב זוכר במיוחד כמה ביקורים שחרתו בו רושם, כמו למשל ביקורו של סגן 
מפקד הגירוש, מאיר בן ישי. "הוא שהה במקום למעלה משלוש שעות ובמהלכן גם 
השירים  את  ושר  ובוכה  אביו  לקבר  עולה  סיפר, שהוא  הוא  בין השאר  נשבר.  הוא 
אנשי  לעיני  מהמגורשים  סליחה  ביקש  הוא  הביקור  של  בסופו  בגירוש.  ששמע 
התקשורת שליוו את סיורו. היו כאן ביקורים מרגשים של צעירים שגדלו בגוש כילדים 
ותמונותיהם הפכו לסמל, או גם יהודי זקן שנולד בעיר עזה עצמה וגורש ממנה על ידי 

השלטון הטורקי".

שבתי רואה בכך שכל עובדי המוזיאון הם ממגורשי גוש קטיף, עדות חיה ומוחשית 
וזעקה אילמת שמביאה את הסיפור ההיסטורי וגם מקפלת בתוכה את השבר הגדול 
ותוצאותיו. "בזכות המוזיאון יצאו עד היום מאות פריטים בנושאי גוש קטיף, ספרים, 
ואנשי  סופרים  להיות הכתובת המרכזית לאמנים,  זה הפך  ומצגות.  דיסקים, סרטים 

רוח, וגם לסטודנטים ועיתונאים מהארץ ומהעולם".

 לא תשכח
דווקא בשל מרחק השנים שהולכות ומצטברות, רואה שלמה וסרטייל חשיבות עליונה 
להנציח את הגוש בפריחתו ובחורבנו. "לצערי לא רבים יודעים מה עברנו, וכמה יזע 
ודם שפכנו בשביל להקים את היישובים. מפליא כמה הצעירים לא מכירים ולא יודעים 
את הסיפור הכללי, ולא את הטרגדיה האנושית של אלפי המשפחות שחייהן נהרסו. 
משמע,  תרתי  הברזל,  כיפת  היינו  כמה  עד  לכולם  ממחישות  האחרונות  המלחמות 
של עם ישראל באשדוד, רחובות ותל אביב. את החרפה של הפקרת חבלי מולדת על 
ידי ממשלה יהודית לא אוכל לשכוח, לא בתור יהודי ולא בתור ישראלי החי בארצו, 
ואת  את החרפה  היטב  קהילתי חשנו  כל  עם  יחד  ביתי  ובני  בגלל שאני  גם  וכמובן 

ההשפלה הנוראית ושילמנו מחיר אישי כבד ביותר".

ולא  להמשיך  שצריך  הוא  שלנו  "המסר  מבחינתו.  העיקר  לא  הוא  האישי  המחיר 
ככל  מאדמתם.  יהודים  מגרשים  ולא  המולדת  מחבלי  חלקים  קורעים  לא  מוותרים. 
העקירה  על  הדיבורים  את  למנוע  נצליח  כך  קטיף  גוש  של  התודעה  את  שנעמיק 
גוש קטיף, מסייע לכך  נוסף במוזיאון  לי שכל מבקר  הבאה", בטוח שלמה. "ברור 

שלא תעלה תכנית נוספת של גירוש על סדר היום". 

להתיידד עם פחדינו
האבל על חורבן המקדש מעורר אצלנו את המקום של המודעות 
שלנו  המתמיד  החשש  למעשה  שבעולמנו.  הכיליון  למציאות 
שלעיתים  מנגנון  אצלנו  מוליד  ואובדן  הפסד  של  למציאות 
השפעתו גרועה יותר מהאובדן בעצמו. כוונתנו לרגש המוכר לנו 

ביותר: הפחד.

מדוע הפחד מגיע? הפחד הוא מנגנון קדום מאוד בנפש וחיובי 
אותנו  ולעצור  אזהרה  נורת  לנו  להדליק  תפקידו  במהותו. 
כל  או  ילדים,  כשהיינו  באש  לגעת  אימת שרצינו  כל  מפעילות 
עצם  איננה  בפחד  הבעיה  קיומי.  איום  בעברנו  שחווינו  פעם 
מפרופורציות  הדורות  במהלך  שלו  היציאה  אלא  הימצאותו, 
בעידן  ממשית.  סכנה  כשאין  גם  האוטומטית,  והופעתו  נכונות 
המודרני בו אין לנו הרבה מקרי מוות ואובדן טוטליים כבעבר – 
הוא ממשיך להופיע ובצורה מוגזמת וזה גורם לשיתוק ולאובדן 
תקווה ושמחה. כך קורה שבשם הפחד מאובדן ומוות דמיוניים 
– משתק וממית אותנו הפחד עצמו ללא כל אויב אמיתי באופק.

וכך כותב הרב קוק: "הפחד הנפרז )=המופרז( נוטל את זיו החיים 
של האדם ושל כל החי המרגיש. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה 
לו... מקור כל חולשה, כל רפיון חומרי מוסרי ושכלי, הוא רק 

הפחד העובר את גבולו".

בעולם האימון, הפחד הוא האויב מספר אחת של ההתקדמות. 
כבני אנוש אנו עושים הכול כדי לפעול רק בתוך אזור הנוחות 
חדשים.  יעדים  ולכבוש  להתקדם  מעזים  ומעטים  לנו,  המוכר 

אתגר המאמן – להתמודד אתו ולהיות יכול לו ולהתגבר עליו.

יש שלושה  כיום  ולטיפול המצויים  זאת? לאימון  כיצד עושים 
סוגי פתרונות והם תלויים במדרג הפחד:

את  ללמד  ושגרתיים: ננסה  קטנים  פחדים  של  מקרה  1. מול 
המתאמן לרכז את מודעותו לציור ההצלחה ופשוט לא לחשוב 
בציור  התרכזות  מתוך  אותו  לעקוף  בפחד.  להתחשב  ולא 

אפשרות ההצלחה.

המקרים  את  לחתוך  נשתדל  יותר:   גדולים  פחדים  2. מול 
לפרוסות. נתאמן לעבור פחד קטן ולהצליח, ובהדרגה להגדילו 
הפחד  על  גם  להתגבר  שנצליח  עד   – ולהצליח  להתגבר  ושוב 
סנפלינג(  מעליות,  )טיסה,  גבהים  מפחד  הסובל  אדם  הגדול. 
יתאמן לחוות פחד מגובה קטן ולהצליח ובהתמדה להגדיל את 

הגובה ולהצליח עד שיתגבר על פחד מטיפוס בגובה רב.

3. מול פחדים של "חורבן גדול": אדם שחווה טראומה ואובדן 
עובדות  בטראומה  הטיפול  שיטות  אחרת.  עצה  צריך  גדול 
בשיטה הפוכה: לא לברוח מחוויית הפחד אלא לזהות את סוג 
להתיידד  מודרך  בדמיון  משחק  ובעזרת  אותו  לראות  הפחד, 
זו נעוץ בהבנה שהפחד גדול ומאיים כל  אתו. ההיגיון בשיטה 
עוד הוא סמוי ומצוי בתת המודע. מרגע שמזהים אותו ומדברים 
עליו עוצמתו מופחתת בהרבה. כשהפחד פוחת ניתן להפעיל על 

הפוחד את השיטות הקודמות )1 ו־2(.

אז מה עושים תכל'ס?
תרגיל "התיידדות עם השדון": 

1. זהו רצון שלכם לבצע משהו שמשום מה לא מתגשם. 

2. התבוננו איזה סוג של פחד חוסם אותו )פחד מזלזול החבר? 
הפרטים  ראיית  מאי  פחד  כסף?  מהפסד  פחד  מפציעה?  פחד 

הקטנים?(. 

3. הפכו אותו בדמיונכם לדמות של שדון. העניקו לו שם ידידותי 
ומגניב )בושון? שודדי?(. 

4. התיידדו עם השדון. בצעו שיחה דמיונית: נסו לשמוע ממה 
הוא רוצה להציל אתכם. הודו לו ואז הסבירו לו מדוע הוא מוגזם. 

להפתעה  תתכוננו  הרצון.  מימוש  את  מחדש  תתכננו  כעת   .5
טובה: פתאום זה יהיה פחות מפחיד ויותר אפשרי.

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 12: בחייך!

ransarid10@gmail.com

חנוכיה מפצמ"רים שבנה רס"ן גדעון ריבלין הי"ד 



העולם ה  ברחבי  יהודים  מוני 
אומרים בכל יום "ותחזינה עינינו 
יש  אבל  ברחמים".  לציון  בשובך 
האלה  למילים  יש  שאצלם  כמה 
משמעות עוצמתית הרבה יותר, כשהם יכולים 
לראות בעיני רוחם בדיוק למה הם מתכוונים. 
ולא רק בעיני רוחם, אלא גם בעיניהם הפיזיות. 
אלו מספר נשים שהמקדש הוא עיסוק יומיומי 
מציאותי  הכי  החלום  זה  ומבחינתן  בשבילן, 

שיכול להיות.

חדש'  'שיר  בגבעת  לפגוש  אפשר  מהן  כמה 
'לשכת  המלאכה  בבית  לאיתמר,  הסמוכה 
הפרוכת'; לראות איך הן לוקחות צמר וטוות 
ממנו חוטים, צובעות את החוטים ובעזרת נול 
ענק אורגות פרוכות מיוחדות, ממש כמו אלו 
שהיו בבית המקדש. ברגע שיגיע הצורך – הן 
פרוכות  לייצור  ומיומנות  מוכשרות  תהיינה 

לבית המקדש השלישי.

 

בחזרה לעתיד
מי שעומדת מאחורי הפרויקט הזה, היא ארנה 
בבני  מסורתי  בבית  שגדלה   )50( הירשברג 
ברק. כשהייתה בת ארבעים הקימה ביחד עם 
בעלה, חווה לגידול כבשים בגבעת שיר חדש. 
לייצר    – בעבר  כמו  לחיות  היה  שלה  הרצון 
הכל לבד מהאדמה, בשיטת פרמקלצ'ר. "מגיל 
קטן אהבתי מאוד את בית המקדש. זו הייתה 
המוח  באחורי  שהוא  איפה  כזו  מנטרה  מין 

שכל היום אמרה "בית המקדש, בית המקדש", 
היא מספרת, "אבל כל זה היה ברמת הערגה. 
מאוד  דבר.  שום  זה  עם  עשיתי  לא  בפועל 
רק  בטבע,  החיים  של  לרעיון  התחברתי 
חזרה  אלא  לעבר  חזרה  כאן  אין  שמבחינתי 
לעתיד. תוך כדי עבודה בחווה, בית המקדש 
מאד  העניינים  ושני  בראש  הזמן  כל  נמצא 
מתחברים: אם יש כבשים אז יש צמר לטוויית 

חוטים לפרוכת".

למלאכות  קורס  על  מחברה  שמעה  כשארנה 
המקדש היא לא התייחסה אליו כעוד תחביב 
"כמעט  מחול.  חוג  או  קרמיקה  חוג  כמו 
לי  נגע  "זה  מתרגשת.  היא  התעלפתי", 
בעומק הנשמה. לא הייתה לי שום התלבטות, 
החלטתי שאני הולכת על זה והתחלתי ללמוד 
במכון המקדש. מרוב חיות והתרגשות סיפרתי 
על כך לכל מי שרק היה מוכן לשמוע. יום אחד 
פגשתי את מעיין עייש, צורפת ואמנית רקמה 
להצטרף.  אותה  גם  והזמנתי  יצהר,  מהיישוב 

כל מה שידעתי עליה שהיא אוהבת אמנות".

מקדש  חולמת  היא  גם   ,)55( עייש  מעיין 
בהקיץ, עברה מסע ארוך מבית הוריה הנוצרים 
מילותיה  ביצהר.  הנוכחי  לביתה  עד  בברזיל 
מי  כי  התחושה  את  מיד  מעבירות  הנרגשות 
שמשקיע כל כך הרבה בלהיות יהודי, לא רוצה 
עד  ללכת  אלא  כוח',  ב'חצי  זה  את  לעשות 
יהודי  כל  כוסף  – עד החלום שאליו  התכלית 
ולהפוך אותו למציאות. "אנחנו  בכל תפילה, 
בברכת  בתפילה,  המקדש  בית  את  מזכירים 
המזון, ביום כיפור ובליל הסדר. כמה פעמים 

בירושלים  הבאה  'לשנה  שרים  אנחנו  בשנה 
אנשים  היום־יום  בחיי  בפועל,  אבל  הבנויה'. 
לא חיים את זה בכלל. כשזה מגיע למעשה – 
אז לא. שם זה נשאר בגדר חלום רחוק. משהו 
לא  אבל  אליו  לכסוף  טוב  שמאוד  כזה  יפה 
על  כשמסתכלים  אותי  משגע  זה  מזה.   יותר 
פעילי המקדש כהזויים. בשביל מה אנחנו פה 
בכלל? לא בשביל כנסת וכלכלה חזקה. אלה 

רק אמצעים לקידום המטרה האמתית".

יחד עם קבוצת נשים נוספת, התחילו השתיים 
שיעורים  ולשמוע  המקדש  במכון  להיפגש 
מאוד  היה  הכל  "בהתחלה  במקום.  מהרבנים 
הרבה מחקרים  "יש  מעיין.  נזכרת  תיאורטי", 
של הרמב"ם ושל רש"י, שמדברים על אריגה, 
על תולעת שני ועל התכלת. הם דיברו על זה 
לא עשה  אך אף אחד  כבירור הלכתי,  בגלות 
זאת באופן ממשי. בקבוצת הנשים שהתגבשה 
ולא רצינו  חיפשנו את המפגש החי, המעשי, 

להסתפק בתאוריה".

 

לחשוב מעשה
להירקם.  החל  למעשה  מהלכה  המעבר 
בשבוע  פעם  להיפגש  התחילה  הקבוצה 
ללימוד רקמה בשיטה מסורתית, לצד שיעור 
הלכתי בנושא עם הרב מקובר והרב אלבוים. 
של  קורס  הוסיפה  אברמס  יהודית  האמנית 
מהאינדיאנים  למדה  אותן  אריגה  טכניקות 
גדולים,  בדים  של  ידני  בייצור  שמומחים   –

"זה משגע אותי כשמסתכלים על פעילי המקדש כהזויים. בשביל מה אנחנו פה בכלל?"
הוא זיהה את 'תולעת השני', שממנה מייצרים את הצבע הכתום לכל צרכי המקדש, ככנימה 

שיש רק שבועיים בשנה בהם אפשר למצוא אותה

קבוצת נשים מרחבי הארץ עמלות על הכנת פרוכת לבית המקדש שייבנה, והופכות 
את אבל החורבן על המקדש שנחרב לתקווה והשתדלות • את הטכניקות הקדומות הן 
למדו מרקמה אינדיאנית מסורתית ומשיטות עתיקות שהביאו יהודיות שעלו מהודו 

יעל בנימין

 "זה משגע אותי כשמסתכלים על פעילי המקדש כהזויים.
 בשביל מה אנחנו פה בכלל?"



ביצירת נפח וברקמת ציורים. התחנה הבאה הייתה בעפרה. שם הצטרפו 
אליהן קבוצת נשים שעלו מהודו, שאמונות היטב על מלאכת האריגה. 
זו הייתה הזדמנות בשבילן לשמר את הידע המסורתי המיוחד שלהן, 

מכיוון שבעולם המערבי המלאכה הזו כבר לא נצרכת.

מהרב  למדו  הן  המשכן  בפרשיות  המתוארים  המיוחדים  הצבעים  על 
בית  את  מאוד  חי  "הוא  אילן.  בר  מאוניברסיטת  עמר  זוהר  פרופסור 
המקדש ויש לו ראייה מדהימה בנושא שמשלבת ידע מקצועי ותורני", 
'תולעת  את  זיהה  הוא  ומדעי,  תורני  מחקר  בסיס  "על  מעיין.  מספרת 
השני' שממנה מייצרים את הצבע הכתום לכל צרכי המקדש, ככנימה 
קטנה ואדומה שנדבקת בעצי האלון ויש רק שבועיים במשך השנה כולה 
בהם אפשר למצוא אותה. בטורקיה משתמשים בתולעים הללו לייצור 
צבע מאכל אדום. למדנו ללקט את התולעים מהעצים ולהפיק מהן את 
הצבע. אותו דבר היה לגבי התכלת – למדנו כיצד להפיק וליישם את 

הצבע".

בינתיים פנה לארנה יהודי מחו"ל שבונה דגם של המשכן וביקש להזמין 
פרוכות. היא נענתה לבקשה והקימה מפעל סמוך לביתה, ובנתה במיוחד 

נול אריגה גדול ממדים בו מיישמת הקבוצה את כל השיטות שלמדה.

לפרוכת  החוט  טוויית  של  החוויה  את  בהתרגשות  מתארת  ארנה 
הראשונה: "פעם ראשונה אחרי שלושת אלפים שנה שמישהו שוזר חוט 
משתמשות  ולא  מתלמדות  רק  אנחנו  בינתיים  פרוכת.  לעשות  בשביל 
התרגשתי  כך  כל  אבל  מאוד,  גבוהה  שעלותם  המקוריים  בצבעים 

שכמעט בירכתי 'שהחיינו'. הלב שלי ממש קפץ".

הן התחילו לעבוד על פרוכת מסוג 'מעשה חושב' - פרוכת דו צדדית, 
שמצדה האחד רקום אריה ומצדה השני נשר. "כשעוסקים במלאכה הזו 
מבינים מדוע היא נקראת 'מעשה חושב'. 'מעשה רוקם' היא רקימה של 
דוגמה על בד קיים", מסבירה ארנה את רזי המקצוע. "'מעשה חושב' 
היא טוויית הבד עם הציור עליו, כשבכל צד יש תמונה שונה. זה מצריך 
הרבה חשיבה ותכנון וההכנות אורכות זמן רב. צריך לפרק את הציור 
חודשים  תשעה  כעבור  לבסוף,  דף.  על  הכל  ולכתוב  פרטים,  לפרטי 
החזקנו במו ידינו את התוצאה המרגשת – פרוכת דו צדדית בגודל אמה 

על אמה".

חכמת לב
מבחינת ארנה, הטוויה היא הרבה מעבר למעשה הפיזי. זו מלאכה רבת 
משמעות ועומק. "כתוב בגמרא, שגם אשה עשירה, שיש לה משרתים 
שיעשו בשבילה הכל, את טוויית החוטים היא צריכה לעשות בעצמה. 
לכך  שיש  משום  אלא  טוב,  לא  דבר  היא  שהבטלה  בגלל  רק  לא  זה 
למשכן,  השני  תולעת  את  שתרמו  הנשים  על  יותר.  עמוקה  משמעות 
זו פעולה שה' אומר  ָטוּו'. הטוויה  ָיֶדיָה  ְבּ ֵלב  ַחְכַמת  ה  ׁ ִאָשּ 'ְוָכל  כתוב: 
עליה שהיא מביאה אותך לחכמת לב. חכמת לב זו אינטואיציה חזקה. 
קשר נכון יותר עם עצמך ועם ה', שמגיע מתוך שקט פנימי וריכוז. זה 
משהו שמאוד חסר היום בעולם. הרבה אנשים מחוברים לעצמם באופן 
רדוד מאד. מצב שבו רק משהו חיצוני יכול לגרום להנאה – זה הפך רצון 

ה'. זו גלות הנפש".

משל  היא  שהטוויה  היא  הזו  מהגמרא  מבינה  שארנה  הנוסף  המסר 
לשליחות הייחודית שיש לכל אדם בעולם הזה. יש הרבה דברים שאפשר 
אף  הטוויה,  את  כמו  את השליחות שלך,  אבל  לעשות.  לאחרים  לתת 
אחד לא יכול לעשות בשבילך. היא מבקשת להדגיש שהן רק בורג אחד 
והעשייה למען המקדש  רבים שמקדמים את המודעות  בתוך ארגונים 
בדרכים שונות ומגוונות. כל אחד עושה את שלו וכולם ביחד מעוררים 

רחמי שמים ומושכים מלמעלה שפע של גאולה.

ביום  בדיוק  פעמיים  המקדש  נחרב  שבאמת  הוא  יאומן  הלא 
הזה

איזה מטען רוחני כבד יש ליום הזה
הרבה  אין  לתוכן שלהם.  אותנו  מכוונים  כך  כל  האלו  הימים 
אפשרויות להסחות דעת. אין שמחות. ולא יצירה. ולא נגינה. 

ולא התחדשות. הכל כדי שנפנה את עצמנו לגעת בכאב.
 

להסכים להיטלטל
לכאוב
לבכות

הרבה אנשים לא מעזים לעשות את זה
באמת לגעת בכאב

ממהרים להרכיב משקפי שמש על העיניים כדי שהדמעות לא 
יהיו חשופות

אולי בהתנצלות
קשה לגעת בכאב

כי שם אנחנו חלשים
מאבדים איזון. אולי מאבדים את הדרך

הכאב  נקודת  בעומק  הנגיעה  הוא שרק  אותנו  מלמדים  חז"ל 
היא המרפא

זרע שנטמן באדמה נרקב. ממנו יצמחו חיים חדשים.
בתשעה באב עצמו נולד משיח

לא לפני או ליד... באותו יום.
בתוך עומק המשבר קם מבשר.

"כי נפלתי קמתי" אומר הפסוק במיכה, ומזכיר לנו שאם אנחנו 
חזקים מדי או יודעים מדי, עלינו להיכנע ולהתכופף בפני יודע 

כל ואדון הכל.
 

משונה להתכוונן על כאב דווקא ביום מסוים
לכוון את הלב

די לי בכאב שתוקף אותי בפתאומיות. מה פתאום להזמין אותו 
עכשיו?

ולכוון את  עלינו לאהוב  אבל התורה מצווה על הלב. מצווה 
הלב.

ומצווה גם להתגעגע. להתחרט. ולכאוב.
הוא  בו  מסוים  לזמן  עצמו  שמכוון  שאדם  מלמד  נחמן  רבי 
ואז  מתבודד ומדבר עם ה' – לזמן הזה מנקזים את המרירות 

היום כולו פנוי לשמחה.
והגעגוע,  הכאב  את  לנקז  מזומנים  אנחנו  באב  בתשעה  אז 
החידלון,  אונים,  האין  הריק,  החסר,  תחושות  החלקיות, 

המרירות, הגלות והמרחק,
מכל שדות החיים

ולהביא אותם בגלוי
לראות אותם, להכיר בהם

להרגיש אותם
לבכות אותם

והנחמה בוא תבוא
נחמה ניתנת לאבל

וכל המתאבל על ירושלים
זוכה ורואה בבניינה.

 
חברה יקרה שיתפה אותי בסיפורי ניסים וחסדים במשפחתה, 
מחולי  הטבע  את  והפכו  שהתקבלו  הלב  מעומק  תפילות 

לרפואה, בניסי ניסים, והכל בזכות תפילות.
ילדיי בסיפור הזה, התחזקנו בכוחה של תפילה,  שיתפתי את 
ובימים בהם אנו אבלים על חסרונו של בית, מצאתי את עצמי 
מכנסת את ילדיי ומתפללת איתם יום יום על חסרונם של בתים 
שעוד לא קמו, על חצאי נשמות מתוקות ויקרות לנו, שעדיין 

מחפשות את החלק המשלים.
ימים של שברון לב שמזמינים את הלב לתפילה זכה שמבקשת 

גאולה.
ניקח לנו פיסת שברון ונשקיע בה תפילה, לגאולה.

tehilata@gmail.com

תשעה באב

תהילה טאוב



שכינה  התגלתה  ממנו  מקום  ד',  בית   בהיכל 
קודש  בבית  כלים.  ארבעה  עמדו  לעולם, 
הברית.  ארון  ניצב  כל,  מעין  מוצפן  הקודשים, 
קודש(,  בשם  גם  )הנקרא  בהיכל  לו,  מזרחית 
ניצבים שלושה כלים: מנורת הזהב, שולחן לחם 
המקדש  בחצר  ואילו  הקטורת.  ומזבח  הפנים 
ניצב מזבח העולה, עליו התבצעה הקטרת איברי 

הקרבנות וזריקת הדמים.

בתורה  מפורשים  עמידתם  ואופן  הכלים  מידות 
להתבונן  עלינו  שומה  אולם  תרומה,  בפרשת 
הנעשית  והעבודה  הכלים  משמעות  את  ולראות 
ויקהל(:  פרשת  בחיי )בסוף  רבינו  כדברי  זאת  בהם. 
והחקירה  וכליו,  המשכן  בענין  הסיפור  כי  "ודע 
ורוחבן  אורכן  ושיעור  ומובאיו  צורותיו  בתכונת 
קיים  המקדש  בית  שאין  פי  על  אף  וקומתן, 
על  שכרה...  יגיע  שמים  עד  היא,  גדולה  מצוה 
אחת כמה וכמה אם נזכה להשיג תוכם להשכיל 
במהותם  נתמקד  זה  במאמר  מרמזיהם".  אחד 
הזהב,  ומנורת  הברית  ארון  של  המופלאה 

המבטאים את מהות האור הגנוז.

מהות ארון הברית
בתוכו  כאשר  קופסאות,  משלוש  בנוי  הארון 
לוחות העדות וספר התורה של משה רבינו. על 
הארון ניצבים זוג כרובים, העשויים מקשה אחת 
תרומה( כי  לפרשת  הרמב"ן )בהקדמתו  מבאר  זהב. 
הארון מהווה המשך למתן תורה. הכרובים הינם 
עניינם  והלוחות  תורה,  מתן  של  לאש  המשך 
כך  משום  המקדש.  מן  לעולם  המאירה  התורה 
ישראל,  עם  של  העליון  הדין  בית  הסנהדרין, 
תצא  מציון  "כי  נאמר  כך  על  במקדש.  יושבת 

תורה".

נה( כי  פרשה  רבה  במדרש )בראשית  מבואר  בנוסף 
המילה "ארון" היא משורש המילה "אור", וממנו 
יוצאת אורה לעולם. האור שנברא ביום הראשון 
האור  בשם  מכנים  אנו  אותו  העולם,  לבריאת 
הגנוז, מתגלה דרך ארון הברית. לדברי הירושלמי 
האור המופלא של ראשית הבריאה נגנז רק לאחר 
חטא אדם הראשון, וממילא מהות הארון הטמון 
החיים  עץ  של  לעניינו  רומזת  הקודשים  בקודש 
שנתעלם אף הוא לאחר החטא. פעם אחת בשנה, 
ביום הכפורים, פוסע הכהן הגדול אל תוך קודש 
הגנוז  האור  הארת  את  משם  וממשיך  הקודשים 

אשר מתוכה יוצאת כפרה לכלל ישראל.

ולא שלמות:  מידות הארון הינן מידות שבורות 
אמתיים וחצי ארכו, אמה וחצי רוחבו ואמה וחצי 
גובהו. וכבר העיר על כך בעל הטורים: "ללמד 
ולהשפיל  לשבר  צריך  תורה  שלומד  מי  שכל 
כך  משום  התורה,  גילוי  עניינו  הארון  עצמו". 
ויגיעה  מתוך שפלות  רק  מידותיו שבורות, שכן 
הכלי  הינו  הארון  התורה.  להארת  אדם  זוכה 
התורה  מצווה  אותו  המקדש  כלי  מבין  הראשון 
לבנות. ולשון הציווי על בניית הארון היא בלשון 
כלים  לעומת  שיטים",  עצי  ארון  "ועשו  רבים: 
כי  מכאן  יחיד.  בלשון  הינו  הציווי  בהם  אחרים 
ישראל,  כלל  של  האחדות  הינה  הארון  מהות 

שאור התורה מחברם ומאחדם לישות אחת.

ִית ּוִמחּוץ  יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ נאמר בתורה "ְוִצּפִ
ּנּו". חכמינו לומדים כי הארון מורכב משלוש  ַצּפֶ ּתְ
קופסאות: שתיים מזהב וביניהן תיבת עץ. מבאר 
לעץ  רומז  העץ  ארון  כי  מאיז'ביצא  האדמו"ר 
החיים, שהוא עניינה של התורה. בעולם הזה עץ 
ידי ציפוי הזהב המצמצם את  החיים מוסתר על 

אורו של הארון לבל יתפשט ללא גבול.

ממנו  להסיר  שלא  ציווי  קיים  הארון  לגבי  רק 
גם  לכך  אי  הנשיאה.  מוטות  שהם  הבדים,  את 
במקדש היו לארון בדים, זאת למרות שלא נשאו 
את הארון באופן שוטף. יש לציין כי לדברי חז"ל 
ההיכל.  תוך  אל  לפרוכת  מבעד  הציצו  הבדים 
לאור  שפע"  "צינורות  מעין  מהווים  הארון  בדי 
הרוחני הבוקע מן הארון, ולכן הם בולטים מבעד 
פעולת  "ועיקר  יעקב:  הבית  מבאר  כך  לפרוכת. 
הארון על ידי הבדים, שעל ידי הבדים היה מכניס 
זאת  הכירו  ובמקדש  ישראל.  לבות  לתוך  אהבה 

החיבה מפורש".

הוא  ברוך  כי הקדוש  אומרים  חז"ל  לכך,  מעבר 
זה  דבר  הארון!  בדי  בין  שכינתו  את  צמצם 
אינסופית  שמציאות  יתכן  כיצד  ביאור:  דורש 
תצמצם עצמה בין שתיים וחצי אמות? יש לומר 
– השראת  יסוד מהות קיומו של המקדש  כי זהו 
השכינה! בדי הארון, צינורות שפע האור האלוקי, 
גילוי האור הגנוז, אור השכינה. ממד  הם מקום 
זה בא לידי ביטוי בדברי חז"ל באומרם: "מקום 
ארון אינו מן המידה". דהיינו: הארון נבנה אמנם 
בתקופת המדבר על ידי בצלאל, אולם בעת שהוא 
עמד בקודש הקודשים הוא לא תפס מקום פיזי! 
זהו שורש הממד הפלאי של המקדש, המחבר את 

עולמנו הגשמי למהותו העל־טבעית.

מנורת המקדש - גילוי האור הגנוז 
לעולם

שבראשיהם  קנים,  שבעה  בעלת  היתה  המנורה 
מאירה  המנורה  כי  לומר  אפשר  נרות.  שבעה 
לעולם את אורו הרוחני של הארון. הנר האמצעי 
של המנורה, הנקרא גם בשם הנר המערבי, פונה 
ממנו  "מושך"  כביכול  והוא  הברית  ארון  לעבר 

 כלי
המקדש

 כהארת
האור 
הגנוז

הרב מנחם מקובר 



אור רוחני. על המנורה אומרים חז"ל: "עדות 
היא לבאי עולם ששכינה שרויה בישראל", 
האור  את  החכמה,  את  מייצגת  היא  שכן 
חז"ל:  כמאמר  ישראל,  תורת  של  הרוחני 
יצפין,  ושיעשיר  ידרים  שיחכים  "הרוצה 

וסימנך שולחן בצפון ומנורה בדרום".

צרים  המקדש  חלונות  היו  חכמינו  לדברי 
מבפנים ורחבים מבחוץ, כדי שאור המנורה 
יאיר לכל הבריאה. בנוסף - המנורה מאירה 
ניצוץ מהאור הגנוז אל שולחן לחם הפנים 
השפע  עניינו  השולחן  שכן  כנגדה,  העומד 
גם  המקדש.  דרך  לעולם  המתגלה  הגשמי 
חלות  ולכן  רוחני,  שורשה  העולם  גשמיות 

לחם הפנים הוחלפו דווקא בשבת.

בשם  הנקרא  שהוא  מרכזי,  קנה  למנורה 
מבנה  קנים.  יוצאים שישה  וממנו  'מנורה', 
זה מזכיר צורה של עץ: הקנה המרכזי הוא 
ענפים,  יוצאים שישה  הגזע, ממנו  בבחינת 
אשר מעוטרים בארבעים ושניים קישוטים: 
בבחינת  שהם  ופרחים  כפתורים  גביעים, 
המנורה,  נרות  שבעת  העץ.  של  הפרחים 
הנמצאים בראש הקנים, הינם בבחינת פירות 
העץ. ניתן לומר כי הארת המנורה היא תיקון 
לחטא אדם הראשון, שחטא באכילה מעץ 
הדעת. חטא אדם הראשון יצר את מציאות 
לרע.  הטוב  בין  לחול,  הקודש  בין  הפירוד 
קני המנורה, העשויים מקשה אחת, רומזים 
הזהב,  בבריאה.  הפירוד  שורש  לסילוק 
מגיע  בעולם,  הדין  שורש  את  המבטא 
לתיקונו במנורה דווקא בהיותו מקשה אחת 
רבה  נאמר )בראשית  במדרש  לאחדות.  רמז   –
פרשה טז(: "אמר ריש לקיש: לא היה העולם 

ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא? בשביל 
בית המקדש". זו מעלת כלי הזהב הנמצאים 
לשורשו,  העולם  את  ומחזירים  בהיכל 

לבחינת הזהב של גן העדן.

שמעון  תקופת  סוף  שעד  מבואר  בגמרא 
נס  בדרך  דולק  היה  המערבי  הנר  הצדיק 
את  מדליקים  היו  ממנו  הנרות:  מיתר  יותר 
הנרות, ובכל זאת הוא היה כבה רק אחריהם. 
בנוסף: שש הפתילות האחרות פונות אל הנר 
המערבי, כמו השבת, שימי החול מעטרים 
בעל  אומר  הברכה.  מקור  היא  שכן  אותה 
נר  דעתי  "ולעניות  פלא:  דבר  הזכות  ספר 
מערבי דולק לעולם... והמשכן נגנז וממילא 
נגנזה המנורה בעוד נר מערבי דולק, ועדיין 
דולק במקום שנגנז". כלומר: הנר המערבי, 

להאיר  ממשיך  המופלאה,  מהותו  בשל 
בתקופת  אף  הפסק,  ללא  העולם  בפנימיות 

החורבן.

 הארת המנורה בבית היהודי
שבת  בנר  הזהיר  ב(,  כג,  הגמרא )שבת  לדברי 
היהודי  הבית  חכמים.  תלמידי  לבנים  זוכה 
של  לאורה  ובפנימיותו  בשורשו  מחובר 
מנקודת  חיותו  את  ויונק  המקדש,  מנורת 
נרות  הברית.  ארון  של  הפנימית  הקודש 
מבטא  והדבר  )לפחות(,  שניים  הם  השבת 
את החיבור שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת 
ספונים  שעמדו  הכרובים  כעין  ישראל, 
אחיו.  אל  איש  ופניהם  הקודשים  בקודש 
הקדושה,  הוא  היהודי  הבית  של  יסודו 
ואישה, שכינה  זכו איש  ההכרה בכך שאם 
ביניהם. האות י' של האיש מתחברת לאות 
זוכים  הם  חיבורם  ומכוח  האישה,  של  ה' 
מתגלה  כך  הקודשים.  קודש  נקודת  לגילוי 
בבית  המנורה  נרות  הארת  קודש  בשבת 
מהאור  לינוק  זוכים  אנו  זה  ביום  היהודי. 
תוככי  אל  שחודר  אור  המופלא,  הגנוז 
האור  ניצוץ  את  בתוכנו  ומגלה  נשמתנו 

הגנוז.

ישראל  כשבני  גם  קיימת  הייתה  זו  הארה 
בשנה  פעמים  שלוש  לרגל  עולים  היו 
מצווה  על  ה'ראייה'.  מצוות  את  ומקיימים 
פני  את  זכורך  כל  "יראה  בתורה:  נאמר  זו 
ד',  לפני  להיראות  באים  אנו  אלוקיך".  ד' 
מתחברים  אנו  לראות.  זוכים  גם  אנו  אולם 
האלוקית  המציאות  אל  נשמתנו  בשורש 
רואה  נשמתנו  המקדש,  במקום  הקיימת 
ואם אנו זוכים – גם אנו רואים, כמו במתן 
תורה בו נאמר "והעם רואים את הקולות". 
אנו משיגים מציאות חדשה ומופלאה מכוח 
חיבורנו למקום זה. זו סגולתו הייחודית של 
וארץ,  שמים  בין  חיבור   – המקדש  מקום 

העלאת עולמנו לשורשו הרוחני.

שלימה,  להתעוררות  שנזכה  רצון  יהי 
הגנוז הבוקע מתוך  לאור  לאחדות שלימה, 
מעמקי בית מקדשנו. יהי רצון שנזכה לבניין 
בית קדשנו ותפארתנו במהרה, ושימי היגון 
ששון  לימי  השנה  עוד  יתהפכו  והאנחה 

ושמחה, ימי בניין המקדש!

הרב מנחם מקובר הוא ראש ארגון והראנו 
בבניינו ורב מכללת אמונה

אל תאיצו לנחמני
 בתאל סלומון

על  לדבר  לנו  פשוט  לא  בחיסרון.  בכאב,  לשהות  לנו  קשה 
ולשתף  לספר  קל  יותר  הרבה  באמת,  הכואבים  הדברים 
בהתקדמויות שלנו, בהצלחות. ויש בזה צד חיובי - "תודה על 
 - לנו  אומרים   - המלאה"  הכוס  חצי  על  "תסתכל  שיש",  מה 
וצודקים. כל השנה, באמת, עלינו לראות את הטוב במה שיש, 

ולהתקדם. לא לשהות יותר מדי בכאב.
אבל בבין המצרים, הסיפור הוא אחר - פתאום אנו מתבקשים 
להשתיק את כל השמחות החיצוניות, את הקניות, המוזיקה, 
הבילויים. לא - "אל תאיצו לנחמני". יש גם חצי כוס ריקה, יש 

גם חיסרון.
"ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גווה" )ירמיהו( - 
וחז"ל אומרים על כך )בחגיגה ה'(, שלקב"ה יש בבתים הפנימיים 
כאב, על מה שעם ישראל היה אמור להיות, ועל החיסרון של 

מלכות שמים שלא מתגלה.
הרב קוק באורות הקודש ג' קפ"ח אומר - "יש חדוה בעולם, יש 
אושר בעולם, ישנם תיקונים מדיניים ותיקונים חברותיים, כל 
אלה הם שמחות חיצוניות, משמחות הן לאותם שאינם חודרים 
לסוד ההויה ורזיה" - כן, העולם מתקדם, ויש רגעים של אושר, 

וחדוה, ואנו מתקדמים ומתפתחים.
אך הנחמה הזו חיצונית!  "ברז ההויה הפנימית חושך ובכיה. 
והתיקונים  הייפויים  מכל  מתקבלים  התנחומים  אין  שם 
החיצונים, שם ישנה תביעה אחת לאור החיים בשפעת היצירה 
פנימיות  של  פנימי  ממקור  באים  התנחומים  שם  הפנימית.. 
..שזו דוקא מכרת לשחק לעלוז ולהשתעשע יותר ויותר מכל 

הזמירות החיצוניות.." 
בעומק, יש כאב – על מה שאמור היה להיות, על אור החיים 

שאנו לא יכולים אפילו לדמיין.
הרבה פעמים הנחמה החיצונית גורמת לנו לפספס את עומק 
מילואו.  את  דורש  הוא  נמצא,  סתם  לא  החיסרון  החיסרון. 
כשמשתיקים אותו עוד ועוד ע"י טענות שטחיות )עד כמה שהן 

נכונות!(, מפספסים את עומקו, את דרישתו.
פנימי  "ממקור  העומקים,  מעומק  מגיעה  האמיתית  הנחמה 
- שצחק כשראה  עקיבא  רבי  נחמה של  אותה  פנימיות",  של 

שועלים מהלכים בקודש הקודשים.
כי רק מתוך התבוננות אמיתית בעומק החיסרון, במה שעדיין 
ניתן   – שטחיות  בנחמות  חיצוני,  במילוי  להסתפק  בלי  אין, 
 - פנימי  ממקום  שלמה,  ולשמחה  עמוקה  לנחמה  להגיע 

"ובירושלים תנחמו".
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זורם בהיכלך

למה אלוקים
ראינו החורבן
ועוד לא ראינו

גאולה

אנא אלוקים
השב נא לציון

במהרה ברחמים
את שכינתך

תעלי כאור
ברכה בן משיח

ראיתיך
אשה פרועת פנים

ביום חרון הרוח
הנה מחלון פתוח

ברחה יונה
חובק עולם

כי באה סופה
תלשה ענבייך

יבשו אפיקי מים
קווי אל ה"                                                  

והיית צמוקים רחוצות
כתלמיד אצל רב

ואז תעלי כאור



הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

אבן 
לבית 

 האר"י הפך המקדש
 את הציפייה למשיח 
 לציפייה אקטיבית  <<<  הרמב"ם 
 תיאר את ימות המשיח בתוך העולם הטבעי שלנו 
<<< אם נחבר את שני הדברים,  נצטרך לחשוב בצורה רצינית איך 
אנחנו יכולים לקדם את העולם לקראת הגאולה <<< כל אחד 
יכול לחשוב יותר בגדול

שדיברו  ובין  קרוב־קרוב  שהמשיח  כשדיברו  בין  דורות,  הרבה  במשך 
שהמשיח רחוק־רחוק, אמרו "לכשיגיע המשיח". האר"י הביא את הציפייה 
יושבים ומחכים  יותר אקטיביסטי. לא נשארים רק פסיביים,  לאופי הרבה 

וכשירצה הוא יבוא, אלא צריך לעשות משהו כדי להביא את הגאולה.

להרבות  יום,  כל  לצום  אופנים:  מיני  בכל  להיות  יכולה  הזו  האקטיביות 
בתחינה, בקשה וצעקה, או לסיים ש"ס משניות שלוש פעמים בשנה, שכל 
אחד מהם הוא ודאי דבר מועיל. גם כשיש תהליך גדול ודברים גדולים, יש 
שאני  היא  הנקודה  עשרה.  שר  שאיננו  מי  אפילו  לעשות  שיכול  קטן  דבר 
עושה דבר שהוא לא רק לעצמי ובשבילי אלא במובן מסוים, אני עושה אותו 

"להביא לימות המשיח", אני מנסה לעשות.

אני לא אומר פה לאף אחד שעכשיו צריך לעשות את התכנית 
העניין של  פנים  כל  על  מביאים את המשיח, אבל  איך  המסכמת 
ברורים  והלא  התמוהים  במרחקים  רק  נמצא  לא  לימות המשיח"  "להביא 
צריכה  וזו  מחייב,  יותר  הרבה  במקום  נמצא  הוא  דברים,  מיני  לכל  שיש 

להיות חובה אישית.

אותו. כמו שהיה  לבנות  יצטרכו  ייבנה באש, אנשים  לא  בית המקדש  אם 
בבית המקדש הראשון והשני – אף אחד לא בנה את המקדש לבד, עשרות 
מזה  ויצא  היה לעשות  כל אחד עשה מה שיכול  יחד,  אנשים עמלו  אלפי 

בניין גדול.

האבנים  יצטרפו  בסוף  ואת החלק שלו,  האבן שלו  את  יביא  אחד  כל  אם 
אותה  ויביא  אבן  לפחות  שייקח  להשתתף,  שרוצה  אחד  כל  בית.  וייבנה 

למקום הראוי.

כל אדם צריך להקדיש זמן בשביל לחשוב על איזושהי תבנית. 
לא מדובר על חשבונות העולם בכללותו ובגמר מלאכה, אלא 
אני חושב שצריך לעשות בעולם, מעבר למה שאני צריך  על מה 
לעשות בעניין שלי. בן אדם צריך לקשור את עצמו באיזושהי תמונה, איזה 
תבנית עולם אני הולך לבנות, לא מה אני הולך לעשות עוד שלוש או עשר 
שנים או איך אני הולך להתפרנס, אלא שאלה של תבנית עולם, מהו העולם 

שהייתי רוצה לבנות?

זו לא הגדרה רחבה כמו ביאת המשיח, אבל מדובר על תבנית גדולה יותר 
לעשות  רוצה  אני  ומה  בעולם  להיות  צריך  מה  היום,  עד  שחשבתי  ממה 

בנידון. בהלכות מלכים מדגיש הרמב"ם, שלא כדעת המקובלים ואחרים, 
שגם בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג. הרמב"ם מדבר על שינוי גלובלי בלי 
שהוא יהיה ניסי, אני לא יודע איך זה נעשה. איך אני יכול לעשות שלא יהיו 
מלחמות בעולם, שיהיה בעולם שפע ועוד כמה דברים שהוא מדבר עליהם? 
בשביל לעשות את זה נדרש יותר מלהכין כתר, לשים אותו על הראש של 

מישהו ולהמליך אותו למלך המשיח.

מה  על  להבין  צריך  הוא  המשיח",  לימות  "להביא  על  חושב  אדם  כשבן 
הוא מדבר. גם אם לא בהקשר הרחב ביותר, אבל בתוך העולם שבו אני חי, 
עולם שאני יכול לפעול בתוכו, מה התבנית שהייתי רוצה שתהיה. אם יוסיפו 
בארץ ישיבות, שכל הארץ תהיה ישיבות־ישיבות, זה חזון, לא שאני חושב 
שזה הפתרון, אבל זה חזון. אני יכול להיות עם חזון אחר: איך הייתי רוצה 
לראות את העיר ירושלים? ויש אנשים שיש להם תבניות קטנות יותר. אדם 
צריך לחשוב מהי התבנית הפרטית־כללית בה אני יושב וחושב 

על מה שצריך לעשות, מה אני רוצה לעשות.
כשאדם קושר את עצמו לחזון שיותר גדול מהקומה שלו, הוא מסתת אבן 
לבית המקדש. תארו לעצמכם שמישהו אומר שהוא רוצה להקדיש את חייו 
לילדים נכים, לא במובן שהוא עוסק רק בזה, אלא שהוא אומר שזהו נושא 
שראוי לבן אדם לעסוק בו. הוא חושב על הבעיה ונכנס לפרטים: יש ילדים 
הם  איפה  להם,  יש  נכות  סוג  איזה  הבעיות שלהם,  כל  עם  נכים  שנולדים 
לומדים, איפה הם יכולים להשתלב בתוך המציאות ומי יעזור להם, והוא 
רואה את כל המאמצים. אדם יכול להגיד אני רוצה להקדיש את עצמי לנושא 
כזה. אדם אחר יכול להקדיש את עצמו לטיפול בזקנים, ומישהו שלישי יכול 
בעתיד  פרנסה  להם  תהיה  ולא  להם  האנשים שאין  כל  על  דעתו  את  לתת 

הנראה לעין.

בדווקא לא דיברתי על רוחניות, דיברתי על דברים מעשיים, שבן אדם אומר 
אני רוצה לעסוק בנושא – כנושא גדול. צריכים להביא לביאת המשיח אז 
אני צריך להכין לו את הדרך, ואם אני לא יכול לסלול את כל התוואי, אז 
זה אחד הדברים  יודע שהתוואי של הדרך  אני  אסלול שלושה מטר, אבל 

שצריך לעשות.

אני שומע מכל מיני אנשים: "אין עצה אלא שיבוא המשיח". 
לא  היא  וגם  משאלה  הבעת  רק  אלא  פעולה,  תכנית  לא  זו 
כל כך רצינית. אני מדבר על תבניות, גושים של עבודה שבן אדם יכול 



לעשות אותם. מותר לחלום ולרצות עולם שלם, 
יש הרבה דברים גדולים שמותר לאדם לחלום 

עליהם ולרצות אותם באמת.

בתפילת "שמונה עשרה" יש ברכות שבהן אנחנו 
מבקשים על דברים פרטיים, כמו "חננו מאיתך 
חכמה בינה ודעת", "השיבנו אבינו לתורתך" או 
"ברכת השנים", ולעומת זאת יש ברכות אחרות 
שבהן אנחנו מבקשים בקשות גדולות, כלליות, 
כבראשונה",   שופטינו  "השיבה  יהודיות:  כלל 
את  "השב  תצמיח",  מהרה  עבדך  דוד  "צמח 
העבודה לדביר ביתך". אף על פי כן, גם בברכות 
הכלליות, אף אחת מהן לא אומרת - "נו! תביא 
את הגאולה בבקשה"; גם את הבקשות הכלליות 
אחת  שכל  לבקשות  לחלקים,  מפרטים  אנחנו 
מהן היא רק חלק אחד מתוך הבקשה הכללית 

של הגאולה.

באופן  האלה  הדברים  על  לחשוב  צריך  אדם 
"איפה  אדם  בן  ששואלים  כמו  ממוקד. 
אומר:  הוא  אז  בגמרא?"  עומד  אתה 
הוא  ואם  בבלי",  בתלמוד  עומד  "אני 
נמצא  "אני  אומר:  הוא  אז  נחמד  יותר 
במסכת בבא בתרא". אבל, כשאני שואל מישהו 
איפה הוא עומד, אני רוצה לראות את השורה, 

אני אומר: שים אצבע בשורה!

בדבר  עצמו  את  מרכז  אדם  בן  אופן,  באותו 
מסוים, הוא אומר לעצמו: את הדבר הזה הייתי 
רוצה, לפחות דבר אחד, שגם אם ישאלו אותי 
העניין  על  טובות  תשובות  לתת  אוכל  בשמים 

הזה.

אפריקה,  בדרום  שהתחילה  קבוצה 
שם  היהודים  כל  בין  תעמולה  עשתה 
והתברר  כהלכתה,  אחת  שבת  שיעשו 
מאותם  חלק  מאוד.  גדולה  הייתה  שההצלחה 
המשיכו  כהלכתה  אחת  שבת  ששמרו  אנשים 
אחת,  שבת  רק  אדם:  לבן  אמרו  שבת.  לשמור 
לשמור  החיים  כל  עליך  שתקבל  מדברים  לא 
שבת, תעשה רק שבת אחת כהוגן. הנה דוגמה, 
חושב  לא  אני  רעיון,  איזשהו  יש  אדם  לבן 
שזה הפתרון לכל בעיות העם והארץ, אבל יש 
הרעיונות  על  עובדים  הם  רעיונות,  לאנשים 
וזה לא דברי הבל. בן אדם חושב על איזה דבר 

ועובד עליו.

אם מישהו היה יכול לגרום אפילו לקהל אחד, 
ליהודים של ארץ אחת שכולם יחזרו בתשובה –  
זו היה חתיכת עבודה הגונה. אני לא יודע למה 
זה לא קורה אבל עוד לא שמעתי על דבר כזה. 
נניח בן אדם שחי בהרצליה והוא מחליט –  מה 
הרצליה,  רק  בתשובה,  שיחזרו  כדי  יעשה  אני 
לא כולל את כפר סבא ורעננה, רק הרצליה. יש 
לבן אדם תכנית, תבנית בעולם, שהיא לא עניין 

פרטי.

אם יהיו מספיק יהודים שכל אחד מהם 
אותה  נחלק  אולי  כזו,  חתיכה  ייקח 
כל  על  להגיד  אפשר  ויהיה  חלקים,  לאלף 
חלק: זה החלק שאדם מסוים ואנשים מסוימים 
חושבים בתוך התבנית הגדולה שזה מה שראוי 
לעשות. אין זה אומר שהם חושבים שהם יכולים 
להצליח בה, אלא זה מה שראוי לעשות. בנוסף, 

אין זה אומר שצריך לשלול דברים אחרים.

עצמי  את  מכניס  אני  איפה   - פרטי  באופן  יש 
בתוך התכנית הגדולה, איפה אני מתברג כאדם 
המחשבות  תמיד  לא  נפרדת,  שאלה  זו  פרטי? 

הגדולות הן תכנית העבודה שלי.

כך  שהיו  זה  על  נבנתה  הזו  הארץ   
חלק  גדול.  לרעיון  משוגעים  וכך 
היו  במדינה  החשובים  מהפרופסורים 
יסודיים במשך שנים, מפני  מורים בבתי ספר 
ראשונה,  מטרה  זה  שהחינוך  חשבו  שהם 
צבא,  לבנות  שהלכו  כאלה  היו  מאוד.  חשובה 
והיו שהלכו  ישובים  להקים  כאלה שהלכו  היו 
כישרונות  להם  שהיו  אנשים  מורים,  להיות 
הרבה יותר גדולים ואם רק היו רוצים היו יכולים 
לעשות קריירה בכל מקום בעולם, ואחדים מהם 

עשו אותה פה מאוחר יותר.

בעבודת  לעבוד  שצריך  שהחליטו  אנשים  היו 
כפיים. אבי המנוח גדל במשפחה עשירה, 
הוא עלה לארץ בגיל צעיר כחלוץ וחפר 
את הביצות בעמק יזרעאל, מקום שנעשה 
עד  בביצות  שעבדו  אנשים  בגלל  פורח  יישוב 
הוא  המים.  את  לנקז  תעלות  וחפרו  המותניים 
פרטי  באופן  מזה  קיבל  שהוא  מה  מאלה,  היה 
היה מלריה. אחר כך הוא עבד כבנאי, אני זוכר 
היה  הוא  לטייל,  לפעמים  אותי  מוליך  שהיה 
מראה לי את הדואר של ירושלים ואומר לי "את 
שממנה  במשפחה  שלי".  בידיים  בניתי  אני  זה 
הוא הגיע לא היה מישהו שעשה משהו בידיים 
הולך  שהוא  לרעיון  שייך  היה  הוא  אבל  שלו, 
המשיח  גאולת  לא  אולי  זה  גדול,  דבר  לבנות 
המדינה  ומה  מדינה,  לבנות  הולך  הוא  אבל 
נעשו  אז אנשים   – צריכה? היא צריכה חיילים 
חיילים, צריכה חקלאים – נעשו חקלאים, צריכה 

מורים – נעשו מורים, וכך הלאה.

לאנשים  ראינו,  שבעינינו  דברים  זה 
מדינה  להקמת  כללי  חלום  היה  הללו 
יהודית, ובתוך החלום הזה כל אחד ידע 

באיזה מקום הוא יכול להעמיד את עצמו.

אם מישהו רוצה להביא לימות המשיח, לא די 
עלייה  על  שמדברים  שכתוב  כמו  שיעשה  לו 
לארץ "כעוף המצפצף" – מדברים מדברים ואף 
אחד לא עושה שום דבר. אם אני רוצה לעשות 
חלק   – תבנית  לעצמי  להגדיר  צריך  אני  משהו 
אומר:  אני  בעולם  החלק  ובתוך  העולם,  בתוך 
ועכשיו אני הקטן הולך לעשות איזה דבר בעניין 
הזה - קטן או גדול, ובן אדם יכול לעשות את זה.

 

יש דברים לעשות ברוך ה', יש לבנות את חומות 
ירושלים. אני לא מדבר מהיום למחר, בן אדם 
צריך להשקיע בזה חשיבה, לא דווקא מה החלק 
החשוב ביותר אלא מה החלק שאני הכי מרגיש 
אותו. ומכל הדברים הקטנים שאנשים עושים – 

נבנה דבר גדול.

גם תזמורת בנויה מכל מיני כלים. אם אני כינור 
ולידי יושבת ויאולה, אני צריך לנגן בכינור אבל 
אני צריך לדעת שאנחנו שייכים. יש תבנית, יש 
אנסמבל, יש את המערך הכולל של תזמורת, אז 
צריך גם את זה וגם את זה. ואם חסר כלי אחד, 

אני צריך להשלים אותו. 

בשביל  לא  תזמורת.  לעשות  צריך 
איזה  המשיח  מלך  לכבוד  לנגן  שיוכלו 
מארש גרוע, יש דברים אחרים. יש מה 

לעשות.
 בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

התאהבתי ביצר הרע

שנים.  כמה  כבר  במזרח  מסתובב  בנימין 
שבת,  לשמור  החל  הוא  האחרונים  בשבועות 
והוא מסתובב ומספר לכולם בהתרגשות שהוא 
שישי  יום  בכל  שלו.  הַמטען  זה  ששבת  מרגיש 
ומיד  בסוללה  אפס  על  כבר  שהוא  מרגיש  הוא 
כשנכנסת שבת הוא נטען מחדש ואחריה מתחיל 

שבוע מלא באנרגיה.

לצאת  חייב  היה  הוא  האחרון  שישי  ביום 
למדינה סמוכה כדי לסדר את ויזת השהייה שלו 
בתאילנד. הוא יצא לפנות בוקר על מנת להספיק 
ועד  שם  התעכב  הכל  אך  שבת,  לפני  לחזור 
לא  הוא החליט  צהריים.  היה שעת  כבר  שסיים 
לקחת סיכון, רץ מיד לשדה התעופה וקנה כרטיס 
טיסה כדי להספיק להגיע לבית חב"ד בבנגקוק 
שבת  לפני  וחצי  כשעה  נחת  הוא  שבת.  לפני 
ושמח שהוא יספיק להגיע, אבל כשעלה לכביש 
גדולים  פקקים  שיש  להפתעתו  גילה  המהיר 
שכבר  קלט  ובנימין  התקדם  השעון  מהרגיל. 
ממש מאוחר, הוא ניסה לצלצל אלי אבל הייתי 
כבר בלי הטלפון וכך הוא ישב במונית וחשב מה 
לרדת  התחיל  מתלבט  שהוא  כדי  תוך  לעשות. 
לו  יש  בתדהמה.  סביבו  הסתכל  הוא  חזק,  גשם 
והתנועה  חב"ד  בית  עד  קילומטרים  עוד שישה 

ממש עומדת...

באמצע  מהמונית  ירד  הוא  רגע  של  בהחלטה 
נכנס  הוא  בגשם.  לצעוד  והחל  המהיר  הכביש 
ניגש אלי  לבית חב"ד ממש כשהתחלנו קידוש, 
רטוב כולו אבל עם חיוך גדול ואמר לי: "היום 
יש לי סיפור ממש טוב לעונג שבת". כשסיימנו 
בנימין  השבת,  עונג  את  והתחלנו  הסעודה  את 
מה  את  לכולם  סיפר  הדיבור,  רשות  את  ביקש 
לכם  להגיד  רוצה  "אני  ואמר  היום  עליו  שעבר 
שהיום התאהבתי ביצר הרע שלי. הבנתי שדווקא 
הקשיים שהוא מערים עלי נותנים לי כוח להתגבר 
ולעשות את מה שנכון. אחרי כל המאמצים שלי 
להגיע בזמן בטיסה הגיעו הפקקים יוצאי הדופן, 
וכשהתחיל לרדת המבול הבנתי שבאמת חשוב 
שאשמור את השבת ועשיתי את המאמץ. הלכתי 
בין הטיפות והודיתי לקדוש ברוך הוא שנתן לי 

את הכוח לעמוד בניסיון".

אני  "למעשה,  ואמר:  סיפורו  את  סיים  בנימין 
בבית  כאן  הספות  אחת  על  הלילה  לישון  הולך 
אחרת".  שבת  מכל  יותר  שמח  אני  אבל  חב"ד, 
באותו רגע קם אחד מהאורחים ואמר לו: "אני 
חייב לספר לך משהו יפה. אשתי ואני מטיילים 
כבר כמה שבועות ותמיד מתכננים להיות בשבת 
שלא  חשבה  אשתי  השבוע  חב"ד.  בית  ליד 
במלון  יפה  חדר  והזמינה  לשבת  מלון  הזמנתי 
כשהגענו  ורק  חדר  הזמנתי  כן  למעשה,  סמוך. 
למלון גילינו שיש לנו שני חדרים וקצת התווכחנו 
מי אשם בזה שיש לנו חדר ריק. עכשיו אני מבין 
זיכו אותנו לארח  בדיוק למה זה קרה, משמיים 
אותך. אתה מוזמן לבוא לחדר יפה שמחכה לך 

במלון הסמוך, בהחלט מגיע לך!".



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

מתי צריך לדון לכף 
 זכות

ומתי לא?
ולא  מדאורייתא,  מצווה  זו  זכות  לכף  לדון 
שנאמר  הידור,  שזהו  חושבים  שרבים  כפי 

"בצדק תשפוט עמיתך".
הוא  סדורה בהלכות אלה  מי שפרס משנה 
ג,  )שער  תשובה"  "שערי  בספרו  יונה  רבנו 
ריח(. שם הוא מסביר שאנו צריכים לשפוט 

וגם  גם של האדם העושה  הנתונים,  פי  על 
איך  לשפוט  זה  ולפי  מעשה,  של  לגופו 
יסתבר הדבר ולהטות אותו לזכות צעד אחד, 
שעשה  בינוני  אדם  לכן  מאחד.  יותר  ולא 
ואם עשה  אותו לספק,  לדון  יש  רע  מעשה 
יש לדון אותו  מעשה שיש להסתפק בו אז 

לזכות, וכן על זו הדרך.

 אני קורא את הקינות והפיוטים    
ולא מרגיש כלום. מה 

לעשות?
יש ללמוד את הפיוטים כדי להבינם על בורים 
ללמוד  גם  כדאי  הבנה.  חוסר  מתוך  לומר  ולא 
ומנגד  אליו,  שהתלוו  הצרות  ועל  החורבן  על 
בזמן  ישראל  של  ומעלתם  המקדש  מעלת  על 
ולצייר  והקדוש,  הגדול  בבית  שכינה  השראת 
ולעולם  לישראל  יושפע  טּוב  כמה  עינינו  לנגד 
כולו בבניינו ומתוך כך כמה אנחנו חסרים, כמה 

כאב מתלווה אלינו היום.
הדבר  אין  אטום,  עדיין  הלב  זה  כל  אחרי  אם 
כללים  לו  שיש  הלב  של  דרכו  עלינו.  מוטל 
משלו, ולא תמיד הוא יכול להיפתח. אנו עושים 
את ההכנות שלנו ובעזרת ה', על ידי אתערותא 
דלתתא ה' יערה עלינו רוח ממרום שיהיה לנו לב 

רגיש, חי וכואב את גלות השכינה.

למה אומרים שכשעושים מצווה )לא רק בין 
אדם לחברו( בונים אבן בבית המקדש?

הגמרא מספרת שכשטיטוס עלה להחריב את המקדש, יצאה בת קול 
ואמרה "קמח טחון טחנת, בית שרוף שרפת". בית המקדש אינו דומה 
נבנה.  הוא  בה  ובדרך  בחומרים  תלויה  שלו  שהעוצמה  רגיל,  לבית 
אינו  החורבן  חיצוניים.  בדברים  תלויה  אינה  המקדש  של  עוצמתו 

בעצים ובאבנים, הוא רק מתבטא בהם.
ישראל לקדוש ברוך הוא. כאשר  החורבן קשור לעצם הקשר שבין 
פסק הקשר, הסתלקה האהבה והשכינה, וממילא לעצים ולאבנים כבר 
לא היתה יכולת עמידה. לכן הכריזה בת הקול בשעת החורבן – לא 
אתה הוא שהחרבת, אתה הוא כלי ביד ה' להביע בחיצוניות את מה 

שכבר נחרב בפנימיות.
גם  ובאבנים,  בעצים  אינו  שהחורבן  שכשם  למד  אתה  דבר  ממוצא 
של  בתשובה  המתחדש  בקשר  הוא  הבניין  של  עיקרו  כך.  הבניין 
בונה את  הוא  עושה  בכל מצווה שאדם  לאביהם שבשמים.  ישראל 
הבית הפנימי, עד שייבנה המקדש ובת קול תכריז "בית בנוי בנית". 
הבית הפנימי של הקשר המתחדש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הוא זה 
שמתבטא גם בבניין הבית בפועל, שנזכה לראותו על מכונו במהרה 

אמן.

מספר החדרים מוגבל ! 
בריכה בהפרדה | פעילויות לילדים | הכשר-הרב נחשוני 

לפרטים והרשמה :050-23-20-100 | 050-33-59-955

ראשון 21.8
7:00 שחרית 

8:00 פילאטיס מזרון (לנשים ונערות) 
7:00-10:00 ארוחת בוקר 

11:00 "בעקבות הלב - עצות הרבי"                         
...............................................................................ד"ר יחיאל הררי 

(ביום ראשון , הבריכה תפעל מ9:00-13:00 בהפרדה)  בהפרדה) 

שבת 20.8
8:00 "הודו לה' - שחרית 

10:00 קידושא רבא -שולי רנד-סיפורי אמונה 
11:00 "שמח בני" - סעודה שניה 
13:00 מנחה (שליח ציבור - שולי רנד) 

13:30 כוונת הלב - ד"ר יחיאל הררי 
17:00 מנחה (שליח ציבור - שולי רנד) (שליח ציבור - שולי רנד) 

18:00 סעודה שלישית 
20:00 ערבית (שליח ציבור - שולי רנד)                           

.............  הבדלה מוסיקלית  
21:00 מעגל ניגונים + סעודה רביעית  

שישי 19.8
14:00-17:00 קבלת חדרים 

17:00 "הכנת הכלי" - ד"ר יחאל הררי 
18:30 הדלקת נרות  

19:00 מנחה/קבלת שבת/ערבית (שליח ציבור-שולי רנד) 
20:00 "להתענג בתענוגים" סעודה ראשונה 

22:00 התוועדות - שולי רנד  התוועדות - שולי רנד 

בס“ד 

מסע רוחני
מרגש ומעצים!!

לכבוד חי באלול יום הולדתם של 
הבעל שם טוב ובעל התניא

רבי נחמן ט״ז אלול 19.9 -י״ט אלול 22.9
מברסלב 

אומן

רבי שניאור זלמן 
בעל התניא

האדיטש

הבעל-שם-טוב
מייסד החסידות

מזי'בוז' 

מוגבלהמקומותמספר

 03-9302030
WWW.hitkashroot.com

ונשיםלגברים

את המסע ילווה ד"ר יחיאל הררי מחבר רבי המכר "לנצח 
כל רגע מחדש״ ו"סודו של הרבי"


