
 נשואים פלוס? 
פרויקט 'חריש פלוס' זה המקום שלכם! קהילה דתית איכותית, דירה מקבלן

)עם ערבות בנקאית מלאה(, מפרט יוקרתי, מחיר אטרקטיבי ומיקום מצויין.

עם כל כך הרבה פלוסים בפרויקט אחד - זו הולכת להיות

הבחירה האידיאלית עבורכם.
הקהילה הדתית לאומית

היחידה בשכונת הפרחים בחריש

       מחירי השקה )pre sale( אטרקטיביים!
     

1-700-500-555

. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

שיווק: יזם:

www.ha r i sh-p lu s . com חרישפלו
. ת נו רו ת י של  פע  ש חד,  א ט  ק י פרו

עבודת ה' ברוח חסידית
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ב' תמוז תשע"ח
פרשת קרח

20:29  19:11 ירושלים	
20:32  19:26 תל	אביב	
20:33  19:19 חיפה	 בת

ש
	ה
מני

יציאהכניסהז

פייק ניוז ופופוליזם 
 פוליטי

הרב יונתן זקס

צניעות. ממש קל 
 להסביר

הרב יהושע שפירא

 למה כולם כבדים?!
שאלת השבוע

מפגשים אישיים וניסים מופלאים שטרם 
 תועדו יוצאים לאור בפרוייקט בינלאומי 

ג' תמוז תשע"ח, 24 שנים להסתלקות 
הרבי מלובביץ'

המכתב האחרון 
 התוועדות עם הרב

עדין אבן ישראל 
)שטיינזלץ(

 שקמים
לתחייה  

כוכבי ים 
 על החוף

 אישית,
אהרן רזאל
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m

 2
52

12
2



שה בלבד.
שמות והמח

הדמיה להתר
אקטיב ברנדינג

בימים אלו מתגבשת קבוצה איכותית של משפחות למגורים 
במתחם הייחודי של צמודי הקרקע בלב חריש!

הזדמנות נדירה לקהילה חדשה!

058-4772773
שגיא

קהילת משפחות איכותית בעיר  מרחק הליכה מבתי הספר והגנים הדת"ל 
הליכה  במרחק  מסחרי  ומרכז  חנויות    החדשים  הכנסת  לבתי  צמוד 
ניהול מקצועי של הפרויקט ע"י החברה המובילה בתחומה – אילה אגמ. 

  4 חד'
)בבניה רוויה(

75%
 דירות גן ופנטהאסים

 )בבניה רוויה(

9%
  5 חד'

)בבניה רוויה(

15%
התפלגות הדירות בחריש:

צמודי קרקע
1%

 כנס הצטרפות לקהילה ובחירת הבתים 
יום רביעי ה-27.6.18 | מלון כפר המכביה
20:00 - התכנסות | 20:30 - תחילת הכנס
כיבוד ושתיה במקום | להרשמה לכנס או לתאום סיור במתחם בחריש:  





כתר   - הן  כתרים  שלשה  אומר:  שמעון  רבי 
שם  וכתר  מלכות,  וכתר  כהונה  וכתר  תורה 

טוב עולה על גביהן. )משנה יג( 

חיצוני  כדבר  שנשמע  טוב"  שם  ש"כתר  יתכן  איך 
יחסית לכהונה, תורה ומלכות, יעלה על גביהן?!

אחד ההסברים של הרבי מליובאוויטש זי"ע למשנה 
זו הוא שארבעת הכתרים הם ארבע דרגות בעבודת 

ה':

שמים,  מלכות  עול  לקבלת  מלכות מתייחס  כתר 
שהיא התחלת העבודה ובלעדיה חסר לאדם בבסיס 
גביה,  אשתכח  לא  האי  "אי  ה':  לבין  בינו  הקשר 
לא שריא ביה קדושה" - אם אין לאדם קבלת עול 
פרשת  קדושה )זוהר  בו  שורה  לא  שמים,  מלכות 

בהר(.

עם  האדם  של  ההזדהות  את  כהונה מסמל  כתר 
בבגדי  שלבוש  ככהן  בהם,  והתפארות  מעשיו 
האלוקות  כאן  הקודש.  עבודת  את  וחי  תפארת 
ככהן  שלו,  ולעונג  האדם  של  לרצונו  הופכת 
שעובד בבית המקדש בהזדהות מלאה עם מעשיו 

ובהתלהבות גדולה.

לעשייה  שמעל  השכלי,  הלימוד  תורה הוא  כתר 
ולרגש. חשוב לגייס לעבודת ה' לא רק את הרצון 
והחשק, אלא גם את ההבנה והמודעות. רק כך כל 

אישיות האדם שרויה בעבודת ה'.

הכתרים  שלושת  את  לנפשו  אדם  שקנה  לאחר  גם 
האלו הוא עדיין "מציאות", מציאות קדושה אמנם, 
לידי  שבאה  המעשית  ההתבטלות  כאן  חסרה  אבל 
ביטוי בקיום המעשי של המצוות, שהן בעיקר מחוץ 

לאדם עצמו.

כתר שם טוב הוא ביטוי של עבודת מעשה המצוות 
רצונו  העולם,  זיכוך  הוא  העיקרי  בפועל שעניינן 
של ה' יתברך ב"דירה בתחתונים", וללא דגש על 

כתר  לכן  המקיימן.  האדם  של  האישית  השלמות 
זה עולה על שלושת הכתרים הקודמים.

על גביהן דווקא
קודמיו  "על גביהן" של  עולה  זה  כתר  שני,  מצד 
דווקא. דהיינו שהוא כשלעצמו לא ראוי להיות כתר 
לאדם אם אינו מגיע על גבי העבודה בכתרי התורה, 
הכהונה והמלכות. דווקא כשאדם משקיע בתחומים 
הפנימיים האלו, אז העשייה שלו, "כתר שם טוב", 
לכתר  והופכת  ביותר  הגדולה  לשלמות  הופכת 

שמעל לשאר הכתרים.

אבל אם האדם יעסוק רק ב"כתר שם טוב", בקיום 
למרות  אז  העולם,  על  ובהשפעה  מעשיות  מצוות 
גדולות,  ותוצאותיו  העיקר"  הוא  "המעשה  שאכן 
ממעשיו,  מנותק  להיות  עלול  עצמו  האדם  אבל 

ובכזה מצב העשייה איננה כתר לו.

"תורתו אומנותו" או "שם 
טוב"?

ועדיין מפריע קצת, איך יתכן שרשב"י )רבי שמעון 

המותג  נקרא  שמו  שעל  רשב"י(  הוא  משנתנו  של 
כתר  את  מציין  גם  הוא  )ולכן  אומנותו"  "תורתו 
את כתר  מציב  הכתרים(,  לשאר  כראשון  התורה 

השם־טוב מעל כתר התורה?!

בעולם,  לפעול  יצליח  שהאדם  בכדי  הרבי:  מסביר 
ממנו  חלק  ולא  מהעולם  נעלה  להיות  הוא  חייב 
בהרגשתו. מצד אחד אמנם הקב"ה רוצה שאנשים 
תחתונים, שאלו הם אנחנו בכבודנו ובעצמינו, נעשה 
דירה לו יתברך בתחתונים, אבל מצד שני "אין חבוש 
את  לשנות  ובשביל  האסורים"  מבית  עצמו  מתיר 

העולם מוכרחים גם להתעלות מעליו.

אומנותו",  "תורתו  הוא  מהעולם  ההתעלות  שיא 
התורתו  מטרת  שגם  בכך  מכיר  רשב"י  זאת  ובכל 
אומנותו היא להצליח עוד יותר בבירור ותיקון של 
בפני  זו  בדרגה  להישאר  ולא  אחריו  שבא  העולם 
עצמה, ובנוסף - לתת כוח לכל אלו שמתעסקים עם 
וכשהם  כן,  גם  ולהתרומם  להתעלות  העולם  תיקון 
"תורתו  במדריגת  להיות  יצליחו  תורה  לומדים 
בהם!  שלומדים  הרגעים  באותם  לפחות  אומנותו" 

שיוכלו להתנתק מהעולם ולהתעלות מעליו.

זוהי המשמעות העמוקה של דברי רשב"י לבנו: "די 
לעולם אני ואתה" - אנחנו נותנים ב"תורתו אומנותו" 

שלנו כוח לכל העולם להתרומם מן העולם.

כתר שם טוב שכזה, שפונה אל העולם וחפץ לתקן 
אותו, עולה גם על גבי "תורתו אומנותו" כשלעצמה.

•

השבת הזו, ג' בתמוז, היא יום ההסתלקות של הרבי 
מליובאוויטש זצ"ל. דומה שההסבר הזה של הרבי 
בלתי  בשקידה  למד  הוא  מאוד.  עצמו  אותו  מבטא 
נתפסת ותורתו הייתה אומנותו ממש. יחד עם זה נתן 
כוח, המריץ והפעיל את כל האנשים סביבו להשקיע 
בתיקון העולם והפיכתו לדירה לה'. הוא הדגיש את 
הכתרים כולם אבל בעיקר את כתר השם־טוב שעולה 

על גביהם.

מילי
דחסידותא

ילת ה ש ש מ
פרקי אבות

פרק ד  |  הכתרים

А

9:00

11:45

13:00

14:00

15:45

17:30

10:00

התכנסות, קפה ועוגה _

הרבנית ימימה מזרחי
בונות את הבית 

 הרב יצחק פנגר
פסגות ועמקים  

הרבנית שולמית פישר 
אהבה שאינה תלויה בדבר

הפסקת צהריים ף

 הרבנית עידית איצקוביץ'
תפקידה הנצחי של האישה בישראל

יריד מכירות
מיכל וולשטיין

החיפוש אחר האמת
לימוד דרך סיפור אישי

גליה סברסוב
כלים פרקטיים ומעשיים להמנע 
מפגיעות בקדושת הגוף בילדינו

הרה"ג קלמן מאיר בר
רבה של נתניה

 זוגיות איננה טשטוש אישי  

הדס מיטב
בית ה' נלך

הרבנית מרים דנינו
השפעת המוסר והמצוות 

על הבריאות הגופנית

אבי ענבר
פשוט לחיות טוב  

מעיין שטבון
מסלול הטהרה

איילת אסטרייכר 
"תודעת הטוב"

הדס מיטב
"ואציע שאול הינך"

איילת אסטרייכר 
להיות מלכה

*

הרב יוני לביא   
3 השאלות שמשנות את החיים 

דברי ברכה: מר דניאל בשארי סגן ראש העיר ממונה על התרבות התורנית 

tehalelia.co.il :להרשמה ותשלום בקלות ובמהירות באתר המדרשה

 dtehalelia@gmail.com ,0528-945081 :להזמנת דוכנים ופרטים

מבצע לנרשמות
 

עד יום ראשון הקרוב

ישיבת בני עקיבא, רח' הרב גד מכלוף 4 שיכון וותיקים, נתניה
 חניה במקום //  לא תותר הכנסת תינוקות לאולם ההרצאות 

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

עיריית נתניההמחלקה לתרבות תורניתדוד יוחנן בן מרדכי, חיה מרישה בת מאיר יהושע.

16יום עיון 16

לכלות צעירות 

שיעור
סדנא

 *

קרוב לבית קרוב לבית שבילב

 יום רביעי
ו' אב )18.7.18(

נתניה

ך

 בחסות ראש העיר הגב' מרים פיירברג- איכר

"הרבנות, 
זה הכח הרוחני 

הגדול,
הכח החשוב

אשר יצר תמיד 
את דעת הקהל 

בישראל"
)הראי"ה קוק( הכשרת רבנים לקהילות בארץ ובחו"ל

בית מדרש 
לרבנות הקהילה

 בית המדרש פותח 
מחזור לימודים חדש בשנה הבאה

ומזמין אותך להצטרף לחבורה לומדת ומפרה
השואפת להיבנות לרבנות קהילתית 

מתוך חיבור לעם ישראל ולאתגרי השעה

פרטים והרשמה:
 בית מדרש מר"ץ 02-5339102 | הרב דני  052-6071300 | הרב עוז 058-5343811 

לימודי הלכה מעמיקים, תוך מפגש עם שאלות 
הלכתיות ופסיקה מעשית של רבני קהילות

לימוד שיטתי בתנ"ך ובאמונה בהתייחסות לאקטואליה 
ולאתגרי זמננו

הכשרות והעשרות מקצועיות במגוון התחומים בהם 
עוסק ופועל רב קהילה

מפגש ושימוש רבנים מכהנים

מלגה גבוהה למתאימים | מגורים במקום

לתורה  לחינוך  להתחדשות

בית מדרש 
לחינוך והוראה



לגעת בפסגה
מחנה קיץ חוויתי טכנולוגי ברמת הגולן

2-6.7י“ט- כ“ג תמוז

חוויה מגבשת עם ח׳ברה 

מעולים מכל הארץ בקמפוס 

ישיבת תמ״ר

סדנאות רובוטיקה, עיצוב 

מוצר, פיתוח אפליקציות 

ומדע בשירות האדם

פעילויות 

ערכיות,

וטיולים בגולן

בוא ליהנות ממה שאתה יודע!

מחנה דתי
לבוגרי 
כיתות ז’

www.tamar.rgl.org.ilלהרשמה ופרטים נוספים:  רחל 054-2226470 | 



יהושע, החברותא שלי מצפת, נהג לספר:

ילד אחד טייל על חוף הים, הרים כוכבי ים שנזרקו על החול והתייבשו 
כמעט למוות והשליך אותם בחזרה לים, מקור חיותם.

"מה טעם יש במעשיך?" שאל אותו עובר אורח, מביט על החוף בו היו 
פזורים אלפי כוכבי ים. "מה תוכל לשנות בעולם בכך שתשליך לים כמה 

כוכבים בודדים?"

זה  "בשבילו  ואמר:  האיש,  אותו  מול  אל  נוסף  ים  בכוכב  אחז  הילד 
משנה", וזרקו לתוך המים החיים.

זה  עבורו,  משנה;  זה  "עבורו,  הלילה,  רדת  עד  המשיך  כך 
משנה".

לפעמים ברכבת לצפון או במחנה יהודה ביום שישי, כשכולם 
חב"ד  וחסיד  בדוכן  נתקל  אני  וממהרים,  דוחפים  רצים, 

שאומר לבחור מקועקע "בוא אחי, תניח תפילין". אם מישהו יגיד: 
באמת מה זה משנה? יש התבוללות בעולם, התקשורת והמדיה מלאות 
רוחות זרות, מיליון בעיות – מה זה עוד הנחת תפילין אחת? איך זה יציל 

את העולם?

אזכר בילד על החוף שצועק "בשבילו זה משנה!... בשבילו זה משנה!".

בדור של אחרי השואה ראינו כיצד מצד אחד אויבינו ימ"ש שאפו לכלות 

כל יהודי בכל פינה בעולם, ולהבדיל ראינו גם כיצד הרבי מלובביץ' נלחם 
כאריה ולימד את העולם למסור נפש ממש למען היהודי הנידח ביותר. 
נידח  לכפר  גדולי החסידים שלו,  החיילים,  טובי  את  היה לשלוח  מוכן 

בצפון סקוטלנד... אולי יגלו שם יהודי אבוד ויצילו את נשמתו.

לוותר על  רק  זה לא  נאור כרמי,  לי  נפש בשליחות, סיפר  מסירות 
בשבת.  לילדים  הכשר  עם  ומילקי  כשרים  מצרכים  על  נוחות, 

מסירות נפש זה גם ברוחניות.

לפי המסורת, ג' תמוז הוא גם היום בו אמר יהושע בן נון לשמש, באמצע 
הקרב, "שמש בגבעון דום" ועמדה לה השמש בשמים.

יום ההילולא של הרבי. ג' תמוז. השמש עמדה בשמים והמשיכה להאיר. 
שולחת קרניה, שליחיה, לכל העולם.

פטרבורג  בסנט  ראיתי  כרם;  בעין  וראיתי  קונג  בהונג  שליחים  ראיתי 
החוף  על  כוכבים  שמחפש  הילד  כאותו  כולם  בוקרסט;  וברחובות 
נא  אל  אותנו,  מלמדים  במעשיהם  כולם  חיותם.  למקור  אותם  ומחזיר 

יהודית  נשמה  ומתייאש.  בחוף  המביט  עייף  איש  כאותו  היא תהיו 
כוכב. לכל מקום אליו תגיע, מישהו יאיר לה פנים: "אחי, 

הנחת תפילין?".

עבורי, זה משנה.

 עבורי, זה משנה

"מה טעם יש במעשיך?" שאל אותו עובר אורח, מביט על החוף 
בו היו פזורים אלפי כוכבי ים. "מה תוכל לשנות בעולם בכך 

שתשליך לים כמה כוכבים בודדים?"

רזאל רן  ה א

שית
אי איש

אישה   - שכנתי  את  ברחוב  פגשתי  השבוע 
הדור  של  צדיקה  ותמימה,  חמה  מבוגרת, 

הקודם.

לנושאים  הגענו  קליל,  נשים  פטפוט  כדי  תוך 
נשיים קלאסיים וביניהם - איפה קונים בגדים. 
ואז היא שאלה אותי: "נו, ובגד של משיח כבר 

יש לך?"

היא  למה  להבין  לנסות  כדי  לרגע  השתתקתי 
בה  הבטתי  מכן  לאחר  ורגע  בדיוק,  מתכוונת 

קצת נדהמת, ועניתי בחצי פה: "לא..." 

שאלה  לי  החזירה  היא  האמונה?"  איפה  "אז 
בפליאה אמיתית. באמת לא ידעתי מה לענות 

לה. אפילו קצת התביישתי. היא דור מעליי, יש לי כל כך הרבה מה ללמד 
עצמי,  מימוש  זכויות,  מיצוי  וירטואלי,  עולם  טכנולוגיה,  בענייני  אותה 

השקפות מודרניות, עולם רוחני וזרמים בתורת החסידות.

אבל מסתבר שבסוף, כשמדובר על אמונה בסיסית, פשוטה, טריויאלית: 
שרה  כשאני  האם  המשיח?  יבוא  אחד  יום  שבאמת  מאמינה  אני  האם 
פי  על  ואף  המשיח,  בביאת  שלמה  באמונה  מאמין  "אני  ומתפללת 
שיתמהמה עם כל זה אחכה לו" – אני מתכוונת לזה ברצינות גמורה? האם 

אני באמת מוכנה לקבל אותו? 

את  לקבל  מוכן  בגד  בארון  יש  לה  הקטן:  בכיס  אותי  מכניסה  היא  שם 
המשיח שיכול להגיע בכל יום. אני לא הכנתי דבר לקבל את פניו. 

מרק תימני לחתול
החיבור הפשוט שלה לאמונה התמימה הזכיר לי את סבתא מזל. סבתא 
צעיר  בגיל  משפחה  והקימה  התחתנה  וכתוב,  קרוא  ידעה  שלא  שלי, 
מאוד, מעולם לא עבדה מחוץ לבית, והמילה "קריירה" הייתה בשבילה 
אבל  והשכילה,  למדה  לא  הרבה,  ידעה  לא  היא  החיצון.  מהחלל  מושג 
את מה שהיא ידעה – היא קיימה בלב שלם: ריחמה על כל יצור וברייה 
- האכילה את החתולים ברחוב כמו בני מלכים, בצלחת זכוכית עם מרק 
מכיוון שלא  אבל  הארוחה,  בסוף  תודה  לאלוקים  אמרה  ופיתות.  תימני 
ידעה לקרוא בחרה בסגנון אישי משלה: פרשה כפיה ללחם, נישקה אותן 
ופרשה כלפי שמיים. הצניעה את עצמה ואת נוכחותה בחוצות, והייתה 

אישה מסורה לבעלה ואם אוהבת לילדיה. 

סבתא הייתה מחוברת בכל רמ"ח אבריה למקומה ועשתה את הטוב ביותר 

שביכולתה. בפשטות, בתמימות. באמונה.

מוצף  הראש  יודעים...  שאנחנו  כמה   - והיום 
בידע, והאגו מתרחב בעקבותיו. אנחנו יודעים 
העשרה,  ותוכניות  חוגים  אינספור  המון! 
תואר  אקדמיה,  מתחילים   – תיכון  גומרים 
ומיטיבי  לשני,  ממשיכים  ואחריו  ראשון 
לעולם  ומחוץ  לשלישי.  גם  מתקדמים  הלכת 
האקדמיה - לוקחים עוד קורס ועוד השתלמות 
והולכים לעוד כנס, לומדים מודעות, מקשיבים 

לשיעורים ומחכימים ומרחיבים אופקים, 

אנחנו  פעם  שלא  קורה  בסוף  בסוף...  אבל 
מבולבלים,  מילים,  חסרי  עצמנו  את  מוצאים 
תוהים ומהססים. לא יודעים איך לנהוג, מה לחשוב ומה להחליט. איפה 
כל השכל החכם שלנו כשצריך אותו? ולמה החכמה נעלמת לנו בדיוק 

בזמנים הקריטיים?

הסוד נמצא במילה אחת פשוטה: אימון. 

אין פנאי להיסוס
להתאמן זה להוריד את הידע מהראש לגוף ולנפש - לידיים, ללב ולעשייה 
רק  לא  זה  ולא-פשוטה.  נוקבת  עבודה  מאיתנו  דורש  אימון  היומיומית. 
ולספר  זה  ולהיבחן על החומר, או להרצות על  ולהקשיב, לסכם  לשבת 

לחברים. 

והתמדה,  עקביות  שדורשת  פרך  עבודת  זו  לעשייה  התורות  את  להפוך 
כנות ואמת מול עצמנו. 

אימון יסודי ועמוק מחזק בנו את האמונה, וכמעט מאליו הוא מגרש את 
הספקות שמכרסמים בנו ללא רחם, אפילו בלי שנשים לב. מי שמאמין – 
מתאמן, ומי שמתאמן – הופך להיות אדם מאמין: כל השאלות המכשילות 
זו  אימון  מההכרה.  ונמחקות  האימון  בתהליך  מתמוססות  והתוקעות 
זה  הססניות:  לשאלות  פנאי  אין  כבר  בעשייה  מרוכז  וכשאתה  עשייה, 
באמת יקרה? המציאות תשתנה? יש סיכוי? אולי בכלל עדיף לפרק הכל 

ולחפש מקום חדש?

כשהספקות מתפוגגים יכולה לצמוח בתוכנו ידיעה בהירה ומוארת, כמו 
עמוד האש לפני המחנה שמוביל אותנו קדימה – האמונה. אמונה שיש 
לתיקון, לשינוי, להתקדמות. אמונה בטוב שבנו, בטוב  בידינו אפשרות 

שעוטף אותנו, אמונה בטובו של בורא עולם.

השכנה שהזכירה לי 
yaelkab@gmail.com  |  יעל קבסה 

שים
נ

		קרוב	אליך   6



איחוד בתי הכנסת 
והקהילות בישראל
 Union of Synagogues and
Communities in Israel

מינהל קהילה
המח׳ להשכלת מבוגרים
המדור לתרבות יהודית

שבת חמישית | 50 יישובים | 50 רבנים | מאות שיעורים
לפרטים נוספים חפשו בגוגל ״שבת של תורה״       ראשית - בית מדרש קהילתי רעננה

הצטרפו אלינו לחוויה רוחנית מרוממת ומעצימה!

שבת של
)7.7( | כ״ד בתמוז  פרשת פנחס 

בית המדרש ״ראשית״ בראשות הרב אביחי קצין, 
בשיתוף האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, 
המדור לתרבות יהודית בעיריית רעננה, היחידות 
לתרבות יהודית ברשויות ובשיתוף ״איחוד בתי הכנסת 
והקהילות בישראל״ מזמינים אתכם לשבת לימוד

בכל רחבי הארץ
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עבודת ה' היא דבר רציני. אבל רצינות 
היא לפעמים כבדות ואפילו עצבות. 

קווים לדמותו של עובד ה' 
אמיתי אך קליל...

שאלת 
?השבוע

א וויץ. זה הכל 
 הרב ארלה הראל 
ראש ישיבת 'לב חדש', שילה

תלמידי  נקראים  היו  שבתחילה  מספרת,  האגדה 
"די  בשם  בדרכו  וההולכים  טוב  שם  הבעל 
המאפיינים  אחד  שכן  )השמחים(,  פריילעכע" 
המתמדת.  שמחתם  הייתה  שלהם  המרכזיים 
אותם  שכינו  הראשונים  היו  מתנגדיהם  דווקא 
בשם "חסידים", השם שבסופו של דבר השתרש 

ונקבע כמאפיין את דרכם של תלמידי הבעש"ט.

העניין  כל  מקופל  זו  היסטורית  באנקדוטה  אולי 
עם  שמחה  בתוכה  לכלול  חייבת  ה'  עבודת   –

רצינות, הבאה ליד ביטוי בחסידות.

בלוח 'היום יום' נאמר – "בחסידות חב"ד תואר 
ומעמדו  העצמי  מהותו  שמכיר  מי  הוא,  חסיד 
המצוות.  בקיום  ומצבו  ולימודה  התורה  בידיעת 
יודע הוא מה שחסר לו ונותן לב ודואג למלא את 
החסר, ומרבה במשמעת בדרך קבלת עול". שימו 
לב איזו רצינות תהומית, אולי אף כבדה, מצויה 
דרישה  איזו  תביעה,  כמה  הללו!  במשפטים 
להיות  צריך  שהחסיד  אמרנו  רגע,  אבל  גבוהה! 
שמח, לא? איך אפשר להיות שמחים כשכל הזמן 

מרגישים כמה חסר, ומלאים בדאגה?

 – יש מילה אחת שמכילה בתוכה את הכל  אולי 
שובבות.

אי אפשר להסביר זאת במילים, רק בקריצה. מי 
ללמוד  לנסות  מוזמן   – שלא  מי  מבין.  שמבין 
זאת. לשבת להתוועדות חסידים שמחה, שמכילה 
דמעה  של  תהומית,  רצינות  של  רגעים  בתוכה 
זאת  וכל  השגנו,  לא  שעוד  מה  על  שנושרת 

בשמחה!

כמו בכל רעיון חסידי, סיפור חזק יותר מכל דבר 
כ"ק  אצל  ישבתי  החוויה.  את  אשכח  לא  אחר: 
טרם  עוד  זצוק"ל,  מגור  מנחם'  ה'פני  אדמו"ר 
עלותו על כס ההנהגה, בהיותו ראש ישיבת 'שפת 
שיש  הקשיים  על  ליבי  את  בפניו  שפכתי  אמת'. 
מצליח  אינני  כמה  הקדושה,  התורה  בלימוד  לי 
לעמוד במשימות שאני מטיל על עצמי, כמה אני 
עוד רחוק מהגשמת היעדים. מה עושים, שאלתי 
כבדת  עצה  לאיזו  חיכיתי  מצליחים?  איך  אותו, 
רק  לי  ואמר  רגע,  שתק  חייך,  הוא  והנה,  ראש, 
מילה אחת – "א וויץ". בדיחה. מספרים בדיחה, 
פעם  וכל  ללמוד  תמשיך  יסתדר.  שהכל  ותראה 
שתרגיש שבור, פשוט תספר לעצמך בדיחה. ואז 
להמשיך  ותוכל  יברח,  העצבות  של  הרע  היצר 

ללמוד.

א וויץ. זה הכל. בהצלחה!

אני הכל, אני לא כלום  
נפתלי פומברג
בית המדרש נהר דעה

העוונות הם אלו שמכבידים עלינו בחיים. חשוב 
לזכור שיהודי הוא כולו רוחני, הנפילות גורמות 
והעבירה  והנפילה  מפני  דווקא  וכבדות  לתסכול 
אינן מתאימות לנשמה שלנו. עובד ה' אמיתי חייב 

להיות קליל!

או  זרקנות  של  שטות  רוח  לא  היא  הקלילות 
סכלות, שגם הן מובילות אותנו לעבירות. קלילות 
היא "דעת" שמחוברת תמיד משתי הבנות: הבנה 
שה' אתנו תמיד, בזמני עלייה, ולשיטת החסידות 
- עוד יותר בזמני ירידה. יחד עם זה עלינו להבין 
דרך  עוד  לפנינו  ויש  בכלל,  אנחנו  מי  ש...  גם 

ארוכה אל השלמות.

לחברתה:  אחת  זקוקות  הללו  ההבנות  שתי 
"ה' אתנו" ללא תחושת החסר שמאזנת  הרגשת 
השמיים  מיראת  אותנו  מפילה  הייתה  אותה, 
והיינו מוצאים את עצמנו מסתלבטים באיזה חוף 
בתאילנד עם מחשבה של "מה רוצים ממני? ה' 

אתי, אז מה הבעיה?".

לעצמנו  ולחפור  רצינות  תמיד  להרגיש  מנגד, 
ש"כמה דרך עוד יש לפנינו" ללא דוק של שמחה 
שמובילה  מאוד  מסוכנת  דרך  זאת  גם   - ותקווה 
תהיה  שתמיד  מסולפת  שמים  ליראת  האדם  את 
של  החלום  על  וויתור  ייאוש  בדכדוך,  מתובלת 

"ואני קרבת אלוקים לי טוב".

הדרך היחידה להיות קליל וגם רציני זה להחזיק 
בשתי ההרגשות האלו יחד: "השם אתי" לגמרי, 
בין  הנכון  המינון  שווה?!  בכלל  אני  מה  ואני, 
אדם  בין  וגם  לחברו  מאדם  משתנה  השתיים 
שמרגיש  ומי  וירידה.  עלייה  זמני  בין  לעצמו 
וכבדות,  לרצינות  או  שטות  לרוח  נופל  שהוא 

שיבדוק מהר איזה מאגר הוא צריך למלא.

כנמר או כנשר 
הרב שאול יורוביץ'

ריבוי  ולמרות  עת  בכל  לשמוח  הציווי  למרות 
האזהרות נגד העצבות והכבדות, בפועל הכבדות 
ליהודי  לקרוא  נהוג  ה'.  עובדי  בין  מאוד  נפוצה 
'יהודי ירא שמים' וציבורים  שומר תורה ומצוות 
מסוימים של שומרי מצוות אף מכנים את עצמם 

'חרדים' לדבר ה'. יראה היא דבר כבד ולא קליל.

האמת היא שדמותו המתוקנת והשלמה של עובד 
ה' אמיתי מורכבת מיראה ואהבה גם יחד, רצינות 
וקלילות כאחד, עקביות וגמישות, כדברי הכתוב: 
ִאם  י  ּכִ ְך  ֵמִעּמָ ׁשֵֹאל  ֱאלֶֹקיָך  ָמה ה'  ָרֵאל  ִיׂשְ ה  "ְוַעּתָ
ּוְלַאֲהָבה  ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ָלֶלֶכת  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה 
וכדברי  י(.  )דברים  ֱאלֶֹקיָך"  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ֹאתֹו 
ֵמר, ְוַקל  ּנָ יָמא אֹוֵמר: ֱהֵוי ַעז ּכַ התנא: "ְיהּוָדה ֶבן ּתֵ
ָאִביָך  ַלֲעׂשֹות ְרצֹון  ֲאִרי  ּכָ ְוִגּבֹור  ִבי,  ּצְ ּכַ ְוָרץ  ר,  ׁשֶ ּנֶ ּכַ

ָמִים" )אבות ה(. גם "עז" וגם "קל" בו זמנית. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

קצה  כוחות  שני  בין  והמדויק  המיוחד  ההרכב 
אלה, יוצר צירוף וחיבור מיוחד המשתנה מאדם 
שלם  אדם  המיוחדים.  נפשו  כוחות  לפי  לאדם 
באים  נפשו  שכוחות  אדם  הוא  רוחנית  מבחינה 
לידי ביטוי בצורה מאוזנת. ולכן על האדם לחקור 
עצמו.  את  לרמות  מבלי  שלו  הנפש  כוחות  את 
חיּות:  ללא  שמתפלל  אדם  שואל  שאתה  פעמים 
מדוע אינך מתפלל ברגש? והוא עונה: "כזה אני, 
חייו  שבמהלך  למרות  מזג",  וקר  בדעתי  מיושב 

הגשמיים הוא נלהב ומלא תשוקה...

מבעלי  רבות:  פנים  מוצאים  אנו  ה'  עובדי  ובין 
לשמח  עסוקים  היו  ימיהם  כל  אשר  השמחה 
אחרים ובזה זכו לגילוי נצחיות נפשם, ועד כאלה 
אשר לא הוציאו דיבור לבטלה ולא הסתכלו מחוץ 

לד' אמותיהם. וכולם לדבר אחד נתכוונו.

ולהתבונן  דעתו  ליישב  האדם  על  הדעת,  מצד 
ברצינות, אך בהנהגה המעשית: "אי אפשר לבוא 
לשמחה כי אם על ידי עניני שטות, לעשות עצמו 
כשוטה ולעשות עניני צחוק ושטות... ורק על ידי 

זה באין לשמחה" )שיחות הר"ן כ(.
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בלי עמל  
הרב מענדל ווכטר
ראש כולל בקרית מלאכי

בפרשת ויצא נאמר: "וישא יעקב רגליו", ואומר על זה 
בשמירה,  שהובטח  טובה  בשורה  "משנתבשר  רש"י: 
של  הקלילות  ללכת".  קל  ונעשה  רגליו  את  לבו  נשא 
היהודי בעבודת ה' שלו, היא תוצאה טבעית מעבודתו 
היא  בשמחה,  ה'  לעבודת  והדרך  בשמחה.  ה'  את 
וההכרה בערכן הפנימי של המצוות. כשיהודי  הידיעה 
ויודע את פנימיות הכוונה של המצוות, ומתבונן  לומד 
במהותן - נעשה תפקידו בשמירת המצוות להרבה יותר 

קל וקליל.

משל ידוע מספר על אדם שנשא שק מלא באבנים טובות, 
והנמשל  רבה.  בקלות  זאת  עשה  הרב  משקלו  ולמרות 
המצוות  שבעשיית  המעלה  את  מבין  כשיהודי  ברור. 
שתביא לו תענוג נצחי, ויותר מזה, מבין את המעלה של 
קיום רצון הקב"ה – אזי העבודה תהיה בקלות ובשמחה. 
אם אדם מרגיש עייפות במצווה הרי זה סימן שאין הוא 

מבין דיו את ערכה של המצווה.

היהודי  של  תפקידו  רציני.  דבר  אכן  היא  ה'  עבודת 
יראה  הקווים:  ובשני  בשלמות  ה'  לעבודת  לשאוף 
שהיא  להבין  קל  האהבה  בקו  העבודה  את  ואהבה. 
נעשית מתוך שמחה. אבל גם העבודה בקו היראה, אין 

משמעותה 'כבדות'.

על הפסוק "ולא ראה עמל בישראל" אומר האור־החיים 
הקדוש: "נתכוון לומר שהצדיקים הגם שעושים מצוות 
וכל עסקם בתורה – אינם מרגישים שיש להם עמל, אלא 
אדרבא כאדם המרוויח וכאדם המשתעשע בשעשועים, 

לרוב חשקם בתורה". 

ירא  ולא  ויגע  עייף  "ואתה  בפסוק  ישנו  נוסף  רמז 
ירא  שאינך  סימן   – וייגע  עייף  אתה  אם  אלוקים". 
אלוקים. מתורה ומצוות לא מתעייפים, אם מתעייפים זה 

סימן לא טוב.

נקודה נוספת חשובה, היא העניין של "עין רואה ואוזן 
שומעת". במבט שטחי, המצב הזה של "עין רואה ואוזן 
לו  מאפשר  לא  וכביכול  האדם,  את  מגביל  שומעת" 
הזה,  המצב  עם  המשלימים  יש  הזה.  בעולם  חופשיות 

ומקבלים בהכנעה את ה'מגבלה' הזו בחיים שלהם.

אבל באמת, אם יתבונן האדם לעומקם של דברים, יראה 
השגחה  היא  העליונה  ההשגחה  הנכון:  הוא  שההיפך 
חיובית. אנחנו לא לבד! העין והאוזן מפקחות עלינו כמו 
אב השומר על בנו ומחבקו. התבוננות בקשר המתמיד 
הזה מביאה להרבה קלילות. ה' אתי, אז מה אני דואג?! 

אני לא לבד.

 לגור עם
 אנשים

 לא
כמוך

 הגרעין התורני אופק בתל אביב
מתחדש במשפחות אידיאליסטיות

jewishtelaviv@gmail.com |  -058-7006149 | גם ב
אתם בעניין? פנו אלינו:

בגרעין אופק בתל אביב -
כל משפחה עושה מהפכה

מלגה גבוהה

מוסדות חינוך 
תורניים מעולים

ליווי וסיוע 
במציאת עבודה

מעון מסובסד 
לפעוטות

02-6791122  • ry@neto.net.il :השכנה מתעניינת ביהדות?? שלחו אותה ל                      אימייל
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ש

סיפורו של קורח יכול ללמדנו רבות על אחת התופעות המטרידות ביותר 
מן  פופוליסט,  היה  קורח  בפוליטיקה.  הפופוליזם  של  עלייתו  בזמננו: 
הראשונים המתועדים בהיסטוריה – והפופוליזם שב לאחרונה להרים ראש 

במערב, כפי שהיה בשנות השלושים, ומאיים על עתידו של החופש.

אי־נחת  ששורר  היכן  מופיע  הכעס. הוא  של  הפוליטיקה  הוא  פופוליזם 
עובדים  הממסד  שראשי  מרגישים  רבים  כאשר  הפוליטית;  מהמנהיגות 
למען האינטרסים האישיים שלהם ולא של הציבור הרחב; וכאשר יש אובדן 
נרחב של אמון וקריסה של מושג הטוב־המשותף. הוא מתעורר כשאנשים 
מרוויחים  מעטים  הולמת:  אינה  התגמולים  שחלוקת  להרגיש  מתחילים 
בגדול, והרבים דורכים במקום או מפסידים – וכשמתפשטת התחושה של 
"לקחו לנו את המדינה שהכרנו", אם לנוכח ערעור הערכים המסורתיים, 

אם בשל הגירה רחבת היקף למדינה.

והתרבותיות.  הזו מיתרגמת לדחייה כלפי האליטות הפוליטיות  האי־נחת 
קולו  את  משמיעים  הם,  ורק  שהם,  טוענים  הפופוליסטים  הפוליטיקאים 
האמיתי של העם. האחרים, האליטה המנהיגה הקיימת, מתחלקים ביניהם 
בטובות ההנאה ואדישים לסבלם של ההמונים. הפופוליסטים מתסיסים את 
הציבור נגד הממסד. הם נוקטים במתכוון פלגנות ורטוריקה של עימות. הם 

מבטיחים מנהיגות חזקה שתחזיר לעם את מה שנלקח ממנו.

בשנת 2017, התמיכה במפלגות פופוליסטיות ברחבי אירופה נעה סביב 35 
אחוזים – השיעור הגבוה ביותר מאז שנות השלושים. מפלגות ימין קיצוני 
עלו לשלטון בפולין ובהונגריה, ויש להן נוכחות חזקה באוסטריה, בצרפת 
ובהולנד. בדרום אירופה, במדינות כגון ספרד ויוון, הפופוליזם נוטה להיות 
שמאלני דווקא. כך וגם כך, כאשר הפופוליזם עולה הרודנות מחכה מעבר 
לפינה. זכויות האדם מוזחות הצידה. הציבור נותן למנהיג החזק סמכויות 
ומוסוליני. הבריות  חריגות: כך היה בשנות השלושים עם פרנקו, היטלר 
מוכנות להקריב את חירותן על מזבח האוטופיה המובטחת, ולהבליג על 
עוולות חמורים כלפי מי שהמנהיג בוחר כשעיר לעזאזל ותולה בו את צרות 

האומה.

עדת קורח הייתה תנועה פופוליסטית, וקורח עצמו – אבטיפוס של מנהיג 
י ָכל ָהֵעָדה  פופוליסט. כרו אוזניכם לדבריו על משה ואהרן: "ַרב ָלֶכם! ּכִ
אּו ַעל ְקַהל ה'?". אלה הם טיעונים  ְתַנּשְׂ ים ּוְבתֹוָכם ה', ּוַמּדּוַע ּתִ ם ְקדֹשִׁ ּלָ ּכֻ
פופוליסטיים קלאסיים. ראשית, רומז קורח, הממסד )משה ואהרן( מושחת. 
משה פעל בנפוטיזם כאשר מינה את אחיו לכוהן הגדול. הוא שומר את 
תפקידי ההנהגה הבכירים בתוך חוג המשפחה המצומצם שלו במקום לפזר 
ההמונים.  כגיבור  עצמו  את  מציג  קורח  שנית,  יותר.  רחב  במעגל  אותם 
העדה כולה קדושה, הוא אומר. בכם, משה ואהרן, אין שום סגולה מיוחדת. 
לבנות  עזרנו  כולנו  קולו.  את  ושמענו  ה'  שעשה  הניסים  את  ראינו  כולנו 
את המשכן. קורח ממצב את עצמו כאביר הדמוקרטיה כדי להיות שליט 

אוטוקרט.

בשלב הבא מנהלים הוא וחבריו המורדים מסע מרשים של פייק ניוז, ממש 
כבימינו. אפשר להבין זאת מדברי התורה בעקיפין. כאשר משה אומר לה' 
אִתי ְולֹא ֲהֵרֹעִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם", אנו מבינים שהוא  "לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנׂשָ
זֹאת  הואשם בכך: בניצול מעמדו להפקת רווח אישי. וכאשר משה אומר "ְבּ
י" מובן שגם  ִבּ י לֹא ִמִלּ ה, ִכּ ים ָהֵאֶלּ ֲעִשׂ ל ַהַמּ ָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָכּ י ה' ְשׁ ְדעּון ִכּ ֵתּ
בזאת האשימו אותו – שהציג את החלטותיו שלו, במצג שווא, כצו אלוקי.

"ַהְמַעט  גמורה:  ואבירם, פוסט־אמת  הבוטה מכולן היא טענתם של דתן 
ם  ּגַ ָעֵלינּו  ֵרר  ּתָ ִתׂשְ י  ּכִ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ַלֲהִמיֵתנּו  ּוְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעִליָתנּו  י  ּכִ
יש  בתורה.  המצוטטים  ביותר  הנבזיים  הנאומים  אחד  זהו  ֵרר?".  ּתָ ִהׂשְ
ולא  פחות  לא  ודבש",  חלב  זבת  )"ארץ  למצרים  שקרית  נוסטלגיה  בו 
יותר!( האשמת משה בחטא המרגלים ובתוצאותיו )"להמיתנו במדבר"(, 
והאשמתו בהשתלטות על העם לצורך יוקרה אישית )"כי תשתרר עלינו גם 

השתרר"(: שלושה שקרים מקוממים במשפט אחד.

ודאי צדק הרמב"ן באומרו כי ערעור כזה על מנהיגותו של משה לא יכול 
היה להתקיים בשלב מוקדם יותר. רק לאחר חטא המרגלים, כשיוצאי מצרים 
הבינו שלא יזכו להיכנס לארץ המובטחת, נוצרה תשתית של התמרמרות 
הרגישו  ההמונים  בה.  להיאחז  יכלה  פופוליסטית  שאש־מחלוקת  עממית 
אכזבה,  של  פוליטיקה  הוא  פופוליזם  להפסיד.  מה  להם  שאין  לראשונה 

התמרמרות ופחד.

וכך, בפעם הראשונה וגם האחרונה בחייו, נהג משה כאוטוקרט, כמנהיג 
הנוקט אמצעים כוחניים כלפי מונהגיו – ולשם כך אף העמיד את ה' במבחן, 

כביכול:

י: ִאם  ִבּ י לֹא ִמִלּ ה, ִכּ ים ָהֵאֶלּ ֲעִשׂ ל ַהַמּ ָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָכּ י ה' ְשׁ ְדעּון ִכּ זֹאת ֵתּ ְבּ
ָלָחִני.  ֵקד ֲעֵליֶהם, לֹא ה' ְשׁ ל ָהָאָדם ִיָפּ ת ָכּ ה, ּוְפֻקַדּ ל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶלּ מֹות ָכּ ְכּ
ר ָלֶהם  ל ֲאֶשׁ יָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָכּ ִריָאה ִיְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפּ ְוִאם ְבּ

ה ֶאת ה'. ים ָהֵאֶלּ י ִנֲאצּו ָהֲאָנִשׁ ם ִכּ ֹאָלה – ִויַדְעֶתּ ים ְשׁ ְוָיְרדּו ַחִיּ

ניסיון דרמטי זה ליישב סכסוך באמצעות שימוש בכוח )במקרה הזה כוח 
ועדתו,  קורח  ובלעה את  פיה  לגמרי. האדמה אכן פתחה את  נכשל  הנס( 
ֳחָרת  ָרֵאל ִמָמּ ֵני ִיְשׂ ל ֲעַדת ְבּ נּו ָכּ לֹּ אבל העם, אף כי נבעת, לא השתכנע: "ַוִיּ

ם ֶאת ַעם ה'". ם ֲהִמֶתּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן ֵלאֹמר ַאֶתּ ַעל ֹמֶשׁ

היה  אפשר  קורח.  למחלוקת  חז"ל  שנתנו  המסגור  הוא  יותר  אף  מאלף 
לציות  בין המרדנות  וינגידו  בצבעי שחור־לבן  אותה  יציירו  לצפות שהם 
– אך הם התעקשו לדייק בשאלת המחלוקת הציבורית הראויה. הם אמרו 
ואהרן,  על משה  בעצם המחלוקת  הייתה  לא  ועדתו  קורח  אצל  שהבעיה 

אלא בכך שלא הייתה "מחלוקת לשם שמיים".

השאלה היא לא אם להתווכח אלא לשם מה ואיך. במחלוקת שאיננה לשם 
שמיים, הצדדים שואפים לניצחון. במחלוקת לשם שמיים, הם שואפים אל 
האמת. כשהיעד הוא ניצחון, כמו במקרה של קורח, שני הצדדים מפסידים. 
קורח מת, וסמכותו של משה נפגמה. אך כשהיעד הוא האמת, שני הצדדים 
מרוויחים. הפסד לאמת הוא ההפסד היחיד שהוא גם ניצחון. כמאמר רבי 
שמעון העמסֹוני, כאשר התרשם שדרשתו שלו אינה נכונה במקרה מסוים: 

"כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על הפרישה".

בספרו הקצר והמעולה "מהו פופוליזם?" כותב יאן־ֶורנר מּולר כי הסימן 
לקולות  הדה־לגיטימציה  הוא  פופוליסטית  לפוליטיקה  ביותר  המובהק 
מי  כל  העם".  את  מייצגים  הם  ורק  "הם  כי  טוענים  פופוליסטים  אחרים. 
מגיעים  כשהם  מהותו".  בעצם  לגיטימי  "לא  הוא  איתם  מסכים  שאינו 
לשלטון הם משתיקים את מתנגדיהם. משום כך כה מסוכנת היא ההשתקה 
באמצעות  בימינו  האוניברסיטאיים  בקמפוסים  לא־פופולריים  קולות  של 
והוקעת "מיקרו־אגרסיות". כאשר  "אזהרות טריגר"  "מרחבים בטוחים", 

חירות הדיבור והמחשבה נגזלת, החירויות האחרות הן הבאות בתור.

היהדות מתגוננת מפני הפופוליזם בעמידתה על הלגיטימיות של "מחלוקת 
לשם שמיים". היא איננה משתיקה קולות־נגד, אלא מרוממת אותם. בתקופת 
המקרא התמסדה גישה זו בדמותם של הנביאים, שהטיחו את האמת שלהם 
בבעלי השררה. בתקופת חז"ל היא התבטאה בתרבות המחלוקת הניבטת 
מכל דף במשנה, בגמרא ובספרות הרבנית בכלל. במדינת ישראל בת זמננו, 
הדמוקרטי,  החופש  של  מהמרקם  נפרד  בלתי  חלק  היא  הוויכוח  תרבות 

בניגוד זועק למתרחש ברוב העולם הערבי המקיף אותה.

מכאן הרעיון משנה־החיים: אם רצונכם ללמוד, לצמוח, לבקש את האמת 
ומכבדים את  הוויכוח  על  ולמצוא את החופש, חפשו מקומות המברכים 
בעלי הדעה השונה. התרחקו מאנשים, ממקומות וממפלגות שאינם כאלה. 
גם אם הם מציגים את עצמם כידידיו של העם, בעצם הם אויביו של החופש.

זקס ן  נת ו י רב  ה

פרשת קרח | הפופוליסט הראשון

מה
אהבתי מה

ת.ד.	52589	רמת	גן		<		עורך:	אהרוני	ברנשטיין		<		עיצוב גרפי:	אליעזר	מרגליות
לפרסום, תגובות, תרומות, יצירת קשר והצטרפות למנויי הפצה:  info@qarov.org • 052-4061065		•							קרוב	אליך
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המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו  18 שנים אזהרה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע כי הימורים עלולים 
והשירותים החברתיים שמספרו  הרווחה  וסיוע של משרד  למידע  הרווחה  מוקד  עם  ליצור קשר  ניתן  להיות ממכרים. 
ריבוי משחקים. או  לידע, נסיון, יכולות  בלבד, ואינה קשורה  במזל  תלויה  הזכייה  ביממה.  24 שעות  חינם(  118)שיחת 

מפעל הפיס משקיע את כל רווחיו בקהילה, 

בבניית בתי ספר וכיתות לימוד, גני ילדים 

ומרכזים קהילתיים. בעידוד כתיבת חיבורים 

ומאמרי הגות תורניים, ובהקמת גינות ירוקות.

גם השנה נמשיך לסייע לרווחת הקהילה.

מדי שנה הקהילה כולה

זוכה למענקי מפעל הפיס 

בתחומי החינוך, התרבות,

איכות הסביבה והבריאות.
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בטבעיות  להתבונן  השבוע  פרשיות  דרך  לנו  קוראת  הקדושה  התורה 
קדושת החיים הישראלים שלנו. ביציאת מצרים זכינו לקבל את התכשיט 
ומיד אחרי  ידינו, התפילין;  ועל  ראשנו  את הפאר שעל  הראשון שלנו. 
החטא הנורא של המרגלים מתחילה יציאת מצרים חדשה, אנחנו זוכים 
לחדש את ההליכה שלנו ממצרים לירושלים, ולכבוד התחדשות עלייתנו 
לארץ חיינו, אנחנו זוכים במדים המיוחדים של ישראל קדושים, הציצית. 

העצומה  בזכות  ונזכרים  הציצית  את  רואים  וזכרתם".   - אותו  "וראיתם 
שלנו להיות בצוותא עם בורא עולם דרך מצוותיו, המקיפות את כל צדדי 
חיינו. פשוט נפלא! התפילין והציצית מקיפים אותנו ומזכירים לנו בכל 
עת שאנחנו עם קודש, צבא קודש, ארץ קודש, ושכל שאיפת חיינו היא 
ידינו בכל  על  ושיהיה שמו מתאהב  רצונו, למען שמו באהבה,  לעשות 

מקום ובכל שעה. 

דמיון על הבוקר
דגל  מסדר  להראות  צריך  איך  קדושה.  של  דברים  לדמיין  מאוד  כדאי 
בכל בוקר בצבא? כל החיילים חוזרים מתפילת שחרית עטורים בתפילין 
וציצית. כל פלוגה מסתדרת בשלשות, מרימים את הדגל. המג"ד קורא 
את הפסוקים מספר דברים: "כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר 
רע... כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. 

והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".

ממנו  ומקבלים  המג"ד  לכיוון  הולכים  הפלוגות  מפקדי  כך  אחר  מיד 
פקודה ללמד את כל חיילי הפלוגה שתי הלכות מהספר 'חפץ חיים', ועוד 

פסקה קצרה מ'שמירת הלשון' לחיזוק טהרת הלשון במחנה הצבאי.

מפקדי הפלוגות חוזרים בהליכה לכיוון הפלוגה, כל מפקדי המחלקות 
לחיילים  היומי  הלימוד  את  הלאה  להעביר  מהמ"פ  פקודה  מקבלים 
ומסיימים את המסדר דגל בשירת "אני מאמין". כך צריך וראוי שיהיה, 

וברור שזה הכיוון שאליו אנחנו צועדים. 

רס"ר במקדש
אגב, על הפסוק "ונשמרת מכל דבר רע" - אומר הרמב"ן: "כשהוא אומר 
שם...  אשר  מישראל  השכינה  תסתלק  שלא  הרֹע  לשון  על  אף   - 'דבר' 
ביניהם  ויכו  מחלוקות,  ביניהם  ירבו  שלא  כדי  הרע,  לשון  בו  והוסיפו 
מכה רבה מאד יותר מן האויבים. ועל דרך הפשט הזהיר בבעל המקרה 
)קרי( לצאת מכל המחנה, מפני הטעם הנזכר שה' מתהלך עמנו להושיענו 
והמחנה קדוש, ושיהיה ליבנו מתכוון להקדוש ברוך הוא ונוחיל לישועתו 
ולא נסמוך בזרוע בשר, וכן הטעם בכסוי הצואה כי המחנה כולו כמקדש 

ה'".

הרמב"ן הזה פשוט פלאי פלאות!

כל כך מחזק! משריש במוחנו ובלבנו שהמחנה הצבאי של ישראל הוא 
ננצח  וכך  מאיתנו  תסור  לא  ששכינה  לדאוג  ועלינו  ה',  כמקדש  כולו 
בכל המלחמות. עד שנזכה במהרה לקיום דברי הנביא ישעיה: "וכתתו 
ולא  חרב  גוי  אל  גוי  ישא  לא  למזמרות.  וחניתותיהם  לאתים  חרבותם 
ילמדו עוד מלחמה" – כל כלי הנשק יהפכו לכלי חקלאות וכל הטנקים 

יהפכו לקומביינים. 

כל כך כדאי ומומלץ לחזור ולשנן וללמוד בעיון הפסוקים של פרקים 
י"א י"ב בספר ישעיה: "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה 
נותנים  פשוט  האלו  הפרקים  מכסים".  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ 
היום  כבר  נותן  וכך העתיד  והמוחות;  ומטהרים את הלבבות  כוחות 
עינינו  לנגד  רואים  שאנו  הסיבוכים  כל  עם  להתמודד  כוחות  המון 
אותנו  ממלאים  הנביאים  שדברי  חלקנו  טוב  מה  אשרינו  בהווה. 
בציורים טהורים ובדמיונות דקדושה, שאנו ממש מצפים, משתוקקים 

וכוספים לראות אותם בעיני הבשר שלנו.

גב"ר גב"ר!
היא   – וכעדתו"  כקורח  יהיה  "ולא  שלנו  השבוע  בפרשת  האמירה 
בדומה  מציאות.  קביעת  וגם  במחלוקת,  להחזיק  שאסור  לאו,  גם 

ל"קדושים תהיו" - גם מצווה וגם ברכה. גם ציווי וגם הבטחה. 

הגמרא  וטהורות.  טבעיות  ישראליות  מידות  יש  קדושים  לישראל 
ראשי  חסדים"  וגומלי  ביישנים  רחמנים,  "ישראל  אומרת:  ביבמות 
קוק  יהודה הכהן  והרב צבי  זה הטבע הישראלי שלנו.  גב"ר.  תיבות 
זצ"ל מוסיף: ישראל ענווים, ישראל מאמינים, ישראל נביאים, ישראל 
קדושים. כל הרוממות שלנו זה מתוך הטבע הישראלי הטהור שלנו. 
המידות  כל  ואל  עולם  של  ריבונו  ואל  האמונה  אל  מגיעים  אנחנו 
הטובות והטהורות שלנו רק מתוך ההפנמה שאנחנו עם ישראל, עם 

סגולה, עם אלוקי, עם חביב, העם הנבחר מכל העמים.

ככל  וכעדתו.  כקורח  להיות  לא  לנו  שטבעי  שמו  וברוך  הוא  ברוך 
שנתקדש ונתקדם בעבודת ה', כך יותר ויותר נכיר את הטבע הישראלי 
הטהור והמיוחד שלנו, ונזכה להפנים שעלינו רק להוציא מן הכוח אל 

הפועל את כל המידות הטובות והטהורות שטמונות בתוכנו.

ברוך הוא וברוך שמו שאלו המידות שלנו, וברוך הוא וברוך שמו שגם 
לנו את השייכות למידות הטובות  לנו מדים מיוחדים שיזכירו  סידר 
שלנו. ככל שנסתובב יותר ויותר עם תפילין וציצית במחנה הצבאי, כך 
גם נזכור את האחריות המוטלת עלינו להיות נקיים במידות ויהיה שם 

שמים מתאהב על ידינו תמיד! 

מדים, מידות ודמיונות

צל"ש
צללחיילים

רן ו נה י אי פרץ 
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חדשים   סיפורים  של  פוסק  בלתי  זרם  הסתלקותו,  לאחר  שנים  וארבע  עשרים  גם 
לא   JEM חברת  לבד.  קורה  לא  זה   > העולם  מכל  מגיע  מליובאוויטש  הרבי  על 
הם  אישיים  ראיונות  של  ענק  ובפרויקט  הרבי  אצל  שביקר  יהודי  אף  על  מוותרת 
והערכה  השב"כ  לראש  מודיעיניות  הערכות   > בחייו  ידועים  לא  פרקים  חושפים 
נערה  עם  אמון  בונים  ואיך  שמאלה  הלב  נוטה  מדוע   > בקהיר  הנשיאות  בארמון 
לרבי הגיעו  הליטאית  ההנהגה  בכירי  גם  לפרסום.  ושלא   > וכאובה?  מתמרדת 

יוסף ארנפלד
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"
זה עבור הילד שלך" – אמר הרבי מליובאוויטש, כשהעניק דולר 
נוסף לרב שמחה קרקובסקי, עסקן קהילתי, ששימש כגבאי של 
נאבקו  ורעייתו  שהוא  בתקופה  ברק,  בבני  מלעלוב  האדמו"ר 

להביא ילדים לעולם. 

בחורף תשמ"ח היה הרב קרקובסקי בשליחות האדמו"ר מלעלוב 
בניו-יורק, כאשר ידיד שלו, הזמר מרדכי בן דוד ורדיגר, הזמין אותו לנסוע 
אמר  מרדכי  ר'  לרבי,  כשניגשנו  ארוך.  תור  "היה  ברכה.  ולבקש  לרבי 
ששמי שמחה ואני שימשתי את האדמו"ר מלעלוב זכרונו לברכה" – סיפר 
קרקובסקי. "הייתי אז לאחר שבע-עשרה שנות נישואין לערך ועדיין לא 
זכיתי לפרי בטן. בסלנג הרפואי זה נקרא 'עקרות בלתי מוגדרת'. זו בעיה 
מאוד קשה, משום כשאתה יודע את הבעיה, אתה יודע איך לטפל בה. ר' 
מרדכי אמר שאני צריך להיוושע בילדים ואמרתי את שמי, שם אמי ושם 
זוגתי. הרבי נתן לי דולר ואמר לי "זה עבורך", אחרי זה נתן לי דולר שני 
זוגתי. אחרי זה הוא הוציא דולר שלישי, "זה עבור הילד הראשון  עבור 
בסוכות  בן!  ונולד  טובים".  ומעשים  חופה  לתורה,  ותגדלהו  שייוולד 
תשנ"ט הקב"ה נתן לי מתנה – מאוצר מתנת חינם... הוא התחתן לפני זמן 

לא רב ואנחנו זוכים לרוות ממנו הרבה נחת".

המפגשים  אודות  סיפורים  של  נדלה  בלתי  אוצר  מתוך  אחד  סיפור  זהו 
האישיים של יהודים רבים עם הרבי מליובאוויטש. פרויקט 'מפגשים עם 

הרבי' המופק על־ידי חברת JEM, בראשות הרב אלקנה שמוטקין, מבקש 
חשוב  בפרויקט  מדובר  הכרנו.  שטרם  מזווית  הרבי,  של  חייו  את  לתעד 
אחרי  כעת  דווקא  מונים,  עשרת  גדולה  שלו  והחשיבות  מאוד  ומושקע 
יום ההילולא העשרים  זצוק"ל, ערב  הסתלקותו של הרבי מליובאוויטש 

וארבעה.

כלל ופרט וכלל
"במשך שנות נשיאותו של הרבי, בערך כ-14,000 שעות הוא ישב בפני 
ניגונים, דברי תורה  החסידים והעביר שיחות, מאמרים והתוועדויות עם 
וחסידות; החל משנת תש"י ועד שנת תשנ"ב אז חלה" – מסביר ר' זושא 
וולף, מנהל הפרויקט בארץ בחמש־עשרה השנים האחרונות. "כמובן שכל 
מילה של הרבי יקרה לחסידים. אם הם יודעים שיש אצל מישהו הקלטה 
או רשימה נדירה, הם עושים מאמצים להשיגן. כיום ידוע שמכלל השיחות 
השיחות  החסידים.  בידי  ותועדו  נשמרו  מהן  כ-85%  לציבור,  שנאמרו 
לאור  ההוצאה  אז  הרבי  של  לנשיאותו  הראשון  בעשור  נאמרו  החסרות 

הייתה פחות מסודרת, כך שלא כל דבר נרשם, הוקלט או תועד". 

אולם בנוסף לשיחות ולהתוועדויות הציבוריות והרשמיות הרבי הקדיש 
לילות  שתי  אנשים  עם  ישב  הרבי  פרטיים.  לאנשים  מזמנו  ניכר  חלק 
בשבוע, במשך שלושים שנה, כאשר כל אחד היה יכול לקבוע תור ולהגיע 
להיפגש עם הרבי. "למנהיגים ולאנשי ציבור בדרך כלל אין את הסבלנות 
להשקיע כל כך הרבה זמן באנשים פרטיים" – מחדדים ב-JEM. ולענייננו, 
תמונות  למעט  מקום,  באף  מתועד  לא  וזה  איתו,  ישבו  אנשים  "אלפי 
ציבור",  ואישי  מפורסמים  רבנים  עם  ממפגשים  לנו  שנשארו  והקלטות 
כמו זו שבתחילת הכתבה עם הרבנים הראשיים הרב אברהם שפירא והרב 

מרדכי אליהו זצ"ל. 

ר' זושא, איך זה נוגע לכלל הציבור, הרי היו אלו פגישות אישיות?

"ראשית, חלק נכבד מהיחידויות עסקו בענייני הכלל, עם מנהיגים, רבנים 
נוגע  בוודאי  זה  ציבוריות,  באמירות  מדובר  אם  השפעה.  בעלי  ואנשים 
כמישהו  למשל  פרטיים,  אנשים  של  בעניינים  מדובר  כאשר  גם  לכלל. 
מבקש מהרבי עצה בעבודת ה', או אפילו בענייני פסיכולוגיה או עסקים - 
ברוב רובם של המקרים, ההוראות הן בעלות מסרים עם משמעות כללית 
שכל אחד יכול לקחת מהם. כל אמירה או סיפור חדש – יש בהם כדי לעורר 

יהודים ולהעניק להם חיות מחודשת".

הרב יחיאל קייגען, מי שעומד בראש פרוייקט "מפגשים עם הרבי", מוסיף 
כי רבות מהשאלות והבעיות שאנשים ניגשו איתן בזמנו אל הרבי, הן אותן 
פוליטיות,  או  ביטחוניות  "סוגיות  היום.  בהן  נתקלים  שאנשים  שאלות 
שאלות רפואיות או אמוניות, מערכת יחסים זוגית או בין הורים לילדים" 
– הוא מדגים. "אנחנו לא אומרים שכל תשובה נותנת מענה לסיפור האישי 
כיום של כל אחד ואחד, אבל הדרך שבה הרבי תקשר עם האנשים יכולה 

להוות השראה עבורנו, ויש הרבה מה ללמוד מהסיפורים הללו".

מחפש סיפור ברחוב
על הפרויקט  דרך העבודה  על  אור  וולף, שופך  אחד הסיפורים שמספר 
בבית  התפללתי  שנים,  כחמש  לפני  הסוכות  "בחג  שלו:  והרלוונטיות 
בספריית  כשהיה  ימים  מספר  שלפני  לי  סיפר  המתפללים  ואחד  הכנסת 
'היכל מנחם' בירושלים, נכנס בחור ישיבה ליטאי לספריה כדי לרכוש ספר 
ותוך כדי פלט שלאביו היה סיפור מיוחד עם הרבי וכדאי לבוא לשמוע 
אותו. ביקשתי מהחסיד פרטים על אותו בחור, אבל הדבר היחיד שהוא 

ידע היה ששם המשפחה הוא צור והאב קשור לישיבה בהר נוף".

"עד  זושא,  ר'  מתאר   – דרכים"  מיני  מכל  אותו  לאתר  לנסות  "התחלתי 
שמצאתי בהקשר אגבי לחלוטין את שם הישיבה בה הוא מלמד. במאגרי 
לנסוע  המידע לא מצאתי את מספר הטלפון של הישיבה, עד שנאלצתי 
להר נוף ולחפש בעצמי. עוברים ושבים הכווינו אותי, עד שהגעתי לישיבה 

ומצאתי את היהודי". המאמץ השתלם, והנה הסיפור: 

הרב משה צור גדל כשאינו שומר תורה ומצוות, לחם במלחמת יום כיפור 
ולאחריה ירד לארצות הברית, שם עשה חיל בעסקים ופיזר מהונו לצדקה 
בניו־יורק,  חב"ד  שליח  היה  להם  תרם  מאנשים שהוא  אחד  רחבה.  ביד 

המשך בעמוד הבא

דרך שער שכם
הרב יהושע מנחם פולק 

 לשעבר חבר כנסת מטעם אגודת ישראל
 וסגן ראש עיריית ירושלים

ביקר  ירושלים,  ושחרור  הימים  ששת  מלחמת  אחרי  קצר  זמן 
הדתית  המועצה  חבר  שהיה  אדלר,  משה  הרב  הברית  בארצות 
בירושלים ושימש בה כסגן יושב ראש, ונפגש עם הרבי ביחידות.

הרבי שאל אותו היכן הוא גר, והוא אמר לו שהוא גר ב"שיכון 
הרבנים" בשכונת רוממה; הרבי המשיך ושאל איפה הוא מתפלל 
אז  שנהגו  כפי  בכותל,  להתפלל  הולך  שהוא  ענה  והוא  בשבת, 
דרך  באיזו  התעניין  הרבי  בכותל.  בשבת  להתפלל  ללכת  רבים 
הרב  את  הוא שאל  לכותל.  להגיע  כדי  בשבת  הולך  הוא  בדיוק 
אדלר, "אתה הולך דרך הרחובות שרי ישראל ומלכי ישראל ודרך 
ושמואל  בר־אילן  ירמיה,  הרחובות  דרך  או  שערים,  מאה  רחוב 
מאה  רחוב  דרך  לכותל  הולך  שהוא  אמר  אדלר  הרב  הנביא?" 

שערים עד הסוף. 

מיד אמר לו הרבי, "דע לך, שעדיף לך לרדת דרך ירמיהו, בר אילן 
ושמואל הנביא ומשם דרך שער שכם לכותל. אמנם בהתחלה זו 
קצת עלייה, אבל בהמשך הדרך יותר קלה מהדרך שאתה הולך 
בה. תבדוק את זה ותראה". הרב אדלר סיפר על כך בהתפעלות 
או  בירושלים,  ביקר  לא  מעולם  הרבי  מדהים,  הרי  זה  גדולה. 
בארץ ישראל בכלל. איך הוא ידע לתאר בפירוט כזה את רחובות 

ירושלים, והכיר אותה טוב יותר ממי שישב וגר בעיר?

הרב יהושע פולק
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הרבי  בחיוב.  נענה  והוא  הרבי  עם  להיפגש  לו  שהציע 
שוחח עמו ואף הציף בפניו שאלה: היהדות תמיד מפנה 
לימין; "לב חכם לימינו", "ימין ה' רוממה", "כל פניותיך 
יהיו לימין". למה הקב"ה ברא את האבר הכי חשוב בגוף 
היה  צור  הרב  ימין?  ולא  שמאל  לצד  נוטה  הלב,  האדם, 
חכם והשאיר את המענה לרבי, שאמר: "כאשר שני יהודים 
עומדים אחד מול השני. הלב שלי נמצא לימין חברי. כל 
עניין הלב הוא למען הזולת. מכאן שהלב נמצא בצד ימין 

של החבר שלשמו הלב נברא". 

"האמרה הזו לא הייתה ידועה לנו וכמעט והלכה לאיבוד. 
האם זו אמרה פרטית לאדם פרטי, או מסר לכלל הציבור? 
כל הפרויקט שווה בשביל אמרה כזאת!" – מתמוגג וולף.

הכתובת האולטימטיבית
אחד הדברים שמדרבנים את הצוות היא העובדה שמדובר 
במירוץ נגד הזמן. "הרבי קיבל קהל משנת תש"י, דהיינו: 
אם מישהו נפגש עם הרבי בשנת תשט"ו, הרי שחלפו מאז 
בן שלושים,  אז  היה  יהודי  אותו  יותר משישים שנה. אם 
מי יודע אם הוא עדיין בחיים. לכן כיום הפרויקט מתמקד 
בשנים  הרבי  עם  שנפגשו  אלו  לאותם  להגיע  בלהצליח 

המוקדמות". 

של  חזק  הכי  'הסיפור  לשאלת  רגיל  כבר  קייגן  יחיאל  ר' 
הפרויקט'. הוא נתקל בה כמעט בכל סעודת שבת. מבחינתו 
כולם חזקים, אז הוא שולף את אחד הסיפורים שקיבלו את 
מעליו  שפרק  אמריקאי  בחור  היה  חזקות:  הכי  התגובות 
ידועה  אמריקאית  ללהקה  הצטרף  ומצוות,  תורה  עול 
והשיל מעליו כל זכר יהודי. באחת השיחות עם החברים, 
הציע אחד מהם שילך ללמוד על הבודהיזם. המשפט הזה 
זעזע אותו בתור יהודי: האפשרות ללמוד בודהיזם, לפני 

מה הוא רוצה ממני?!
ישראל קצובר 

עיתונאי ותיק, שימש כעורך ברשת ב' וכתב לענייני צבא בעיתון 'המודיע'

לאורך השנים שאלתי את הרבי שאלות רבות ומגוונות. לדוגמה, פעם עמדתי לנסוע 
למצרים – היה זה בתקופה של שיחות השלום – ושיערתי שכאשר יראו יהודי דתי 
בטח ישאלו שאלות; הודעתי לרבי על הנסיעה ושאלתי איך עליי להתייחס לשאלות? 
תשובתו של הרבי ביטאה גישה כללית שגם הוא יישם אותה באופן אישי. הוא אמר, 
היא  והאמת  האמת,  את  לומר  יהודית.  בגאווה  יהודי  ששואלים  לשאלות  "לענות 
פשוטה: שארץ ישראל היא שלנו. אפשר להתפשר בכל מיני דברים אבל אי אפשר 
להתפשר או להתמקח על ארץ ישראל". הרבי עצמו אכן השמיע את עמדתו בנוגע 

להסכמי השלום בגאון, ואני הבאתי את דבריו לידי ביטוי בכתיבתי.

במצרים ביקרתי אחת־עשרה פעמים, יחד עם כתבים נוספים שהיו מתלווים לראשי 
ממשלות, שרי ביטחון ואחרים. בדרך כלל היינו נפגשים גם עם הנשיא דאז מר חוסני 
מובארק, שנהג להזמין את העיתונאים לשבת איתו בחדר צדדי, והייתה מתפתחת 
כחמישה־שישה  היינו  הביקורים  באחד  מעניינת.  ומאוד  פתוחה  אישית,  שיחה 

עיתונאים, ואני זוכר שהוא האיץ את השיחה מסיבה שלא הייתה ברורה לנו.

בסוף השיחה הוא קרא לי וביקש שאכנס אליו לחדר. נכנסתי, והוא אמר לי, "אני יודע 
מה אתה כותב, אני שומע אותך בפגישות ומכיר את דעותיך. יש לי שאלה מיוחדת 
אליך: אתה יכול להסביר לי מה רוצה ממני הרבי מליובאוויטש?". נדהמתי. שאלתי 
אותו, "למה מתכוון כבוד הנשיא?" הוא אמר, "הוא מדבר נגד ההסכם איתנו, הוא 
רואה בנו איום שלא ייפסק גם בעתיד. למה הוא עושה את זה? מה יש לו נגדי?" 
אמרתי לו שלדעתי אין ספק שהרבי ישמח להיפגש איתו בעת ביקורו הבא בארצות 
הברית ולהסביר לו את הדברים אישית. "אני יכול רק לנסות להציג את ההבנה שלי 
לנשיא מובארק על  עוד כחצי שעה שבה הסברתי  יחד  וישבנו  לדברים", אמרתי, 
הרבי, על גישתו, על ההיסטוריה של חב"ד ועל הפעילות של חב"ד בעולם כולו". 
הוא הקשיב קשב רב, שאל והתעניין, ולדעתי הדברים עשו עליו רושם, ושנים רבות 

אחר כך קיבלתי לכך אישור.

בשנת תשמ"ד יזם הרבי מסלול לימוד יומי בספר 'משנה תורה' של הרמב"ם. כעבור 
שנה, כשסיימו את מחזור הלימוד הראשון, ביקשו רבני חב"ד מהארץ לערוך סיום 
– בין היתר – בבית הכנסת של הרמב"ם בקהיר. אבל הם חששו שאולי השלטונות 
אליי  פנו  והם  למצרים,  בנוגע  הרבי  של  ההתבטאויות  בגלל  זאת  לאשר  יסרבו 
מבקשים  שהחסידים  לו  והסברתי  בישראל,  מצרים  שגריר  עם  שוחחתי  שאסייע. 
לקיים אירוע בקהיר. הבהרתי שמדובר בחגיגה שקשורה ללימוד ספרו של הרמב"ם, 

ושאין בכך שום היבט פוליטי, והוא הסכים להעביר את בקשתי לגורמים במצרים.

אמרתי לו, "אני לא יודע עם מי אתה מתכונן לדבר, אבל אני מבקש ממך להעלות 
את זה עד לדרג הבכיר ביותר אצלכם, עד לנשיא. אין לי ספק שהנשיא שלכם יאשר 
את זה". עד היום אני לא יודע אם הוא אכן דיבר עם הנשיא או לא, אבל אחרי יומיים 
הוא חזר אליי ואמר, "דיברתי עם החלונות הגבוהים ביותר – אין שום בעיה שחסידי 
חב"ד יבואו ויעשו את האירוע בקהיר". הסיום באמת התקיים שם, והמצרים טיפלו 
היה  הרבי  של  מראה שמעמדו  רק  זה  ולדעתי  הכבוד,  ובמלוא  יפה  חב"ד  באנשי 
איתן גם במצרים, וגם בשאר מדינות ערב. הדברים שאמר הגיעו עד לשם והתחשבו 

בדעתו.

"אני לא מבין אותך. נלחמת בכל מלחמות 
ישראל, אתה מכיר את לבנון כמו כף 
ידך, למה נסעת לרב אורתודוקסי־חסידי 
שנמצא במרחק אלפי קילומטרים, 
בעיצומה של המלחמה?"

מר ישראל קצובר

הרב משה צור

המשך בעמוד הבא
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שהוא מתעמק בדת ששייכת לו – היהדות. הוא פנה לשליח חב"ד המקומי 
אמונה  בענייני  שאלות  צרור  אליו  לשגר  והתחיל  התגורר,  בה  בבופאלו, 
וביטחון. השליח הפנה אותו באדיבות אל הרבי והבחור הגיע ל-770, בדיוק 
בזמן שהרבי עמד להיכנס למשרד. הוא עצר את הרבי ברחוב, ובמשך עשר 
לו  אמר  הרבי  ובמהלכה  אמונה  בענייני  מעמיקה  שיחה  איתו  ניהל  דקות 
חזר  שהבחור  לציין  מיותר  פנימה.  בליבו  האלוקים  את  למצוא  שביכולתו 

בתשובה שלמה.

העדויות והסיפורים הרבים שהצטברו במהלך העבודה על הפרויקט מעידים 
יותר מכל כי הרבי נתן השראה לכל כך הרבה קהילות בישראל, לא רק חב"ד. 
"הרבי לא רצה וגם לא היה צריך קרדיט או חותמת של חב"ד על פעילות 
לציבור  ששייכת   – הצעיר'  'ישראל  בקהילת  חברים  מספר  ראיינתי  שלו. 
הדתי־לאומי. ראש הקהילה, הרב אפרים שטורם, היה מגיע לעיתים תכופות 
אל הרבי, כשהייתה לו שאלה. שאלתי אותו: 'הרי חב"ד היא תנועה אחת 
ואילו 'ישראל הצעיר' היא תנועה אחרת. למה היית מגיע לאדמו"ר חסידי?' 
הוא התפלא על עצם השאלה. 'כשהייתה לי שאלה בלימוד הלכתי אל הרב 
 – השקפה  בענייני  בשאלות  אבל  פיינשטיין,  משה  הרב  ואל  סולובייצ'יק 

הייתי הולך אל הרבי מליובאוויטש. הוא היה הכתובת האולטימטיבית'".

משדרים על אותו גל
אל  הגיעו  היהודית  הקשת  גווני  מכל  אנשים 
הרבי, מכיוון שהרגישו שכל מטרתו היא לקדם 
יהלומים  "אלו  והמצוות.  התורה  היהדות,  את 
נפלאים שאנחנו רוצים לשתף בהם את הציבור" 
– מבקש קייגן שמספר על חוויה מיוחדת אותה 
עבר כשהגיע ארצה לפני מספר שנים והצטרף 
בין  בצבא,  בכירים  שראיין  הצילום  לצוות 
בעבר  שכיהן  שגיא  יהושע  האלוף  את  השאר 
מלחמת  שבאמצע  סיפר  "שגיא  אמ"ן.  כראש 
מהרבי  עצה  לקבל  נסע  הוא  הראשונה,  לבנון 
לנדב  הסכים  ולא  במלחמה  ההתנהלות  לגבי 
פרטים בנושא. ניסיתי להוציא ממנו עוד קצת 
חסיד  אני  שאמנם  לו  אמרתי  לבסוף  מידע, 
אצל  ליחידות  כמוהו,  זכיתי  לא  אבל  חב"ד, 
הרבי. 'אני לא מבין אותך. נלחמת בכל מלחמות 
ישראל, אתה מכיר את לבנון כמו כף ידך, למה 
נסעת לרב אורתודוקסי־חסידי שנמצא במרחק 
המלחמה?'  של  בעיצומה  קילומטרים,  אלפי 
– הקשיתי עליו. הוא קם מהכורסה רועד כולו 
ואמר לי: 'אני חושב שאנחנו לא משדרים על 
אותו גל. כל פעם שהייתי צריך משהו בצבא, 
מליובאוויטש  לרבי  שהולכים  ידעו  כולם 
מאוחר  שנים  עשר  עשיתי  דבר  אותו  לעצה. 

יותר, כשכיהנתי כחבר כנסת. כולם ידעו שהרבי 
הוא כתובת'. במשך עשרים דקות הוא סיפר לי, 

החסיד, מי היה הרבי מליובאוויטש".

גם טוויסט מעניין בהיסטוריה התגלה תוך כדי 
ההנהגה  שבכירי  מסתבר   .JEM של  המחקר 
לפני  עוד  הרבי,  אל  הם  גם  הגיעו  הליטאית 
השמונים.  בשנות  הגדולה  המחלוקת  שהחלה 
הרבי.  עם  נפגשו  מהם  רבים  שנים,  באותן 

"על אף הרגישות, פנינו אליהם" – מגלה וולף, "חלקם נעתרו לנו והעניקו 
אחד  למשל  כך  בחייהם.  יתפרסמו  לא  שהראיונות  הבטחה  תוך  ראיונות, 
מראשי הישיבות הבולטים בציבור הליטאי העניק לנו ראיון מקיף על שתי 
יחידויות שהיו לו אצל הרבי, תוך התחייבות שזה לא יפורסם ללא רשותו. 
באנו אליו הביתה בבני ברק והוא סיפר בהרחבה. כך גם משגיח מפורסם 
בהקפות  היה  נער  שבתור  הליטאי  הציבור  של  הדגל  מישיבות  באחת 

והתוועדויות אצל הרבי, גם הוא נתן ראיון שלא לפרסום".

חלק מהראיונות גילו תופעה רחבה של סיפורי מופתים על הרבי, בו מתאר 
עמו  שארע  רפואי  מקרה  על  ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  המקצוע  איש 
והדברים  להחלמה  אחרת  סיבה  שאין  מעיד  והוא  הרבי,  של  במעורבות 
מקבלים משנה תוקף. כך למשל הוא סיפורם של הרב משה יעקב שפיצר, רב 
קהילה בירושלים ופרופסור אריה דורסט, שהיה עד לפני כמה שנים המנתח 
הראשי במחלקה האונקולוגית בהדסה עין כרם בירושלים. לפני כשלושים 
שנה גילו אצל אחיינית של הרב שפיצר את המחלה הידועה. הרב שפיצר 
הזכיר את שמה בחלוקת הדולרים אצל הרבי, והרבי שלח אותו אל פרופסור 
דורסט והעניק את ברכתו. בהתחלה הפרופסור לא הסכים לשמוע על הניתוח 

שהיה חסר סיכוי מבחינתו, אך כשהוא שמע שהרבי שלח, הוא הסכים לנתח 
על  והעיד  בעצמו  כך  על  התראיין  דורסט  פרופסור  החלימה.  והאחיינית 

אמיתות הסיפור מהזווית שלו כרופא.

ככה בונים כלכלה
לפעמים גם סיפור גורר סיפור. כזה הוא סיפור הראיון של פרופסור משה 
מנדלבאום, נגיד בנק ישראל בשנות השמונים. "שליח חב"ד באחת הערים 
סיפר לנו שעורך דין בשם שמחה מנדלבאום, שמתפלל איתו בבית הכנסת, 
פגש את הרבי בצעירותו וכדאי להיות איתו בקשר" – נזכר ר' זושא. "אחרי 
מספר חודשים הזדמנתי לירושלים והחלטתי לקפוץ אליו למשרד. הוא היה 
שם ושיתף אותי בסיפור שלו. הוא למד באוניברסיטה בניו־יורק, ובשמחת 
קבלת  לפני  עוד  תש"י,  בשנת  היה  זה  ל-770.  אותו  סחבו  החברים  תורה 
מתברר  בו,  לבהות  מתחילים  החסידים  שכל  רואה  הוא  פתאום  הנשיאות. 

שהרבי תפס אותו והתחיל לרקוד איתו".

ייזכר!
אליעזר שפר 

יו"ר איחוד בתי הכנסת והקהילות בישראל

לברכה.  עם שמות  'קוויטל', פתק  לרבי  הגיש  העיתונאי שאול שיף 
הרבי עיין בפתק ואמר, "כבר קיבלתי מכם מכתב". שאול בשום פנים 
נעים  לא  מצב  ונוצר  לרבי,  מכתב  לכן  קודם  ששלח  זכר  לא  ואופן 
את  כשראה  בעבר.  מכתב  ממנו  שקיבל  מתעקש  הרבי  מנגד  כאשר 
המבוכה של שאול, חייך הרבי ואמר "ייזכר, ייזכר!", ואז פתאום הוא 
בשמו של  לרבי  מכתב  אכן שלח  הוא  לכן  קודם  שנים  נזכר שכמה 

יצחק רפאל, מחברי הכנסת של המפד"ל. 

הייתה אז התמודדות על כהונת שר מטעם המפד"ל בין רפאל לבין 
חזני. רפאל ביקש משאול, בתור מי שהיה  כנסת אחר, מיכאל  חבר 
קשור כבר עם אנשי חב"ד, שיבקש בעבורו ברכה מהרבי. שאול סיפר 
לנו אחר כך שהוא כתב על פתק את שמו של רפאל ואת שם אמו עם 
בקשת הברכה והכניס למעטפה מבלי לציין את שמו. הדבר המדהים 
היה כיצד זיהה אותו הרבי על פי כתב ידו, על אף שעברו מספר שנים 

שמהלכן בוודאי קיבל רבבות מכתבים מאינספור אנשים שונים!

"כשלתינוק בוקעות שיניים הוא מוטל בעריסה ובוכה, ואמו 
עומדת ליד העריסה ובוכה יחד עם הילד על כאבו. כך אני מרגיש 
את הצער שלך"

המשך בעמוד הבא
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לפרטים ריקי – 052-8566957 ׀ להרשמה חפשי בגוגל "אשה ומשפחה 2"

האגף לתרבות יהודית
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התכנסות ורישום

הרב ליאור אנגלמן
 זוגיות ומשפחה בלי 

כעסים- אפשרי?

הרבנית אסתר לבנון 

חמשת האלפים 
בחינוך ילדים

הרבנית נעמי שפירא
על זוגיות ואינטימיות – 

עם מי מדברים ועם מי לא

שושנה היימן
חיבור הלבבות בין הורים 
וילדים – למה זה חשוב?

מאיה אוחנה מורנו
ממשבר לצמיחה – 

סיפור אישי עם תובנות

הרב חגי לונדין
מערכת היחסים בין הורים 

וילדיהם הנשואים

דברי ברכה
  מר משה פלדמר 

חבר מועצת העיר 
וראש האגף לתרבות יהודית

הרב מיכה הלוי 
הרב הראשי לפתח תקווה

 עו"ד איציק דעי 
 מ"מ ראש העיר

מר פלטיאל איזנטל 
ממונה המועצה הדתית

כיבוד עשיר ויריד מכירות

הרבנית זיוה וידידיה מאיר
"משפחה בשידור חי" 

למדריכות כלות בלבד

ברוריה ברטלר 
"חכמת הלבוש" – בגד 

שמתאים במיוחד לנשמה שלך
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 18:00

 19:00

 20:30

כנס 
יסודות 

חוויה נשית 
ליד הבית

אשה ומשפחה 2

יום רביעי כ"א בתמוז תשע"ח 4.7.2018
אולפנית ישורון רח' זליג בס 17 פתח תקווה

בשיתוף הרבנות פתח תקוה

מופע סיום
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מופע סיום

בוא להכיר את הקבוצה המתגבשת
בישיבת באר התחיה
בערב חוויתי ומרומם!

שמיניסט!

היכרות עם הקבוצה 
החלוצית משבי חברון

שיעורים עם 
רבני הישיבה

והרב חגי לונדין

סדנה לפיתוח 
האישיות

טיול לילי
ופויקה

יום חמישי ח׳ תמוז )21/6(

בתוכנית:

לפרטים והרשמה : אור 052-529-9937
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ושאלנו  מכן  לאחר  שבוע  מנדלבאום  אל  "באנו  העניין.  הסתיים  לא  בזה 
נוספים שהיה להם קשר עם הרבי. להפתעתנו  אותו אם הוא מכיר אנשים 
נגיד בנק ישראל לשעבר. שבועיים  וסיפר על אחיו משה,  הוא ענה בחיוב 
אחר כך כבר ישבנו אצל אחיו. בשנות השישים הוא היה סטודנט לכלכלה 
ונשלח לאוניברסיטה בטנסי שבארצות הברית כדי ללמוד שם, כחלק מתכנית 
סטודנטים  לומדים  היו  במסגרתה  האמריקאי,  הממשל  ידי  על  שמומנה 
המוצא,  בארץ  עושים  היו  המחקר  עבודת  את  ואילו  בטנסי  באוניברסיטה 

וחוזרים לקבל את התואר בארצות הברית". 

למשוך  כדי  לעשות  צריכה  ישראל  מדינת  'מה  בנושא  עסק  שלו  המחקר 
מדינת  חישוב מסוים שאם  יצר  הוא  זרות'.  בינלאומיות  וחברות  משקיעים 
ישראל תיתן הלוואות בריבית נמוכה למשקיעים ותגבה מס נמוך על רווחים, 
ימשוך את החברות הללו. הוא הגיש את עבודת המחקר בפני הוועדה  זה 
שבועיים  חלפו  ספורים,  ימים  תוך  כלל  בדרך  שמתקבל  לאישור  וחיכה 
והאישור מבושש להגיע. התברר לו שאחד מחברי הוועדה הוא יהודי שונא 
עמו ומולדתו, וכיוון שמנדלבאום הגיע לאוניברסיטה כנציג מדינת ישראל, 
הוא החליט לתקוע אותו. שליח חב"ד בטנסי, איתו עמד בקשר, שמע על 

הסיפור וסידר לו יחידות אצל הרבי. 

במהלך היחידות הוא הציג בפני הרבי את התזה שלו ואת עיקרי המחקר. הרבי 
אמר לו שאלו אינן המסקנות האידיאליות. "אם תיתן הלוואות בריבית נמוכה 
ומס נמוך על פי החישובים האלה, יגיעו החברות הבינוניות ולא הגדולות 
והחזקות, מכיוון שהטבות כאלה הן מקבלות גם במדינות המוצא שלהם". 
בהמשך  הלוואות.  ולא  מענקים  בינלאומיות  לחברות  לתת  לו  הציע  הרבי 

סיפר מנדלבאום לרבי על העניין לשמו הגיע - הבעיה בקבלת התואר. 

הרבי אמר לו שבמקרה כזה צריך לפעול מלמעלה ובזאת הסתיימה היחידות. 
מנדלבאום לא כל כך הבין מה המשמעות. באחד הימים הוא פגש את אחד 
מחבריו שאמר לו שדיקן הפקולטה הוא הממונה על הוועדה. "לך תתלונן 
בפניו", הציע לו. מנדלבאום חשש מכך שחבר הוועדה ישמע על כך והדבר 
עלול לתקוע אותו עוד יותר, אבל הוא הבין שזאת הייתה כוונת הרבי. הוא 
התלונן בפני הדיקן על הוועדה. כעבור עשרים וארבע שעות פיטר הדיקן את 
חבר הוועדה הבעייתי ומינה אחר תחתיו. מנדלבאום קיבל את התואר באנחת 
רווחה וחזר ארצה. במהלך השנים הוא טיפס במדרגות הפקידות הממשלתית 
עד שהגיע לתפקיד נגיד בנק ישראל, וקידם בחוק את נושא המענקים לחברות 
הבינלאומיות הגדולות. "המהלך בו הגיעו ארצה IBM, אינטל, מייקרוסופט 

עניתי. וכולם השתוללו
מרת רבקה תילים

"גדלתי בשכונת בורו פארק שבברוקלין. בערך בגיל שלוש עשרה 
נתקפתי בדלקת סמפונות קשה. בתחילה הלכנו לרופא אחד ואחר 
כך לרופא אחר, אינני זוכרת מה היה החשש שלהם, אבל הבעיה 
לא נפתרה. אנטיביוטיקה מסוג אחד ומסוג שני... ובינתיים, מכל 
כך  אחר  'צרודה',  בהתחלה  הזמן.  כל  צרודה  הייתי  השיעולים, 

'צרודה מאוד', ולבסוף הפסקתי לדבר.

"לפעמים אני חושבת שאולי זה היה משהו פסיכולוגי, הרופאים 
מעלים תיאוריות שונות, אינני יודעת".

הרב הכט, אביה של רבקה, מספר בבכי: "הלכנו לרופאים גדולים, 
הם לא הצליחו למצוא שום בעיה בגרון או במיתרי הקול. היא 
לא הייתה מסוגלת לדבר יותר. הבאנו אותה למומחים הגדולים 
הרבי  הרבי.  אל  אותה  הבאנו  הבעיה.  את  מצאו  לא  הם  ביותר. 
אמר לנו: 'צאו, ברצוני לדבר אליה לבדה', הרבי נשאר אתה ואנו 

עזבנו את החדר".

לי  ותהיה  יוצאים  שכולם  לי  הודיעו  תדהמתי,  "למרבה  רבקה: 
יחידות עם הרבי. הייתי המומה, לא ידעתי על כך לפני כן. הייתי 
זוכרת את תחושת היראה מפניו, אבל לאחר  המומה ממש. אני 
שכולם הלכו פתאום חשתי רגיעה, שלווה... כאילו הייתי שם יחד 

עם סבא שלי, כך הרגשתי.

החל  שהוא  זוכרת  אני  גילי.  בן  היה  כאילו...  עמי  שוחח  "הוא 
לשאול שאלות, בתחילה תשובותיי נאמרו כנראה בלחישה. הוא 
המשיך לשוחח איתי, הוא שאל מה אני אוהבת לעשות, בת כמה 
זוכרת שניהלתי אתו שיחה.  אני, מה מעשיי בזמני הפנוי... אני 
והוא שאל מה ברצוני לעשות בעתיד. אמרתי 'אני אוהבת ילדים 
קטנים ואני מקווה שיום יבוא ואהיה אימא, ואני מקווה גם ללמד 

ילדים קטנים', הרבי אמר שזו שאיפה טובה מאוד, וזה תפקידי.

"תוך כדי השיחה התחלתי לדבר בקול רם יותר, לא אומר שדיברתי 
כרגיל אבל הדיבור התחזק, הרגשתי מעין הפנוט בנוכחותו. זה 
היה כאילו הוא הכריח אותי לדבר. זה הדבר היחיד שאני יכולה 
לומר, כך זה היה: הוא דיבר ואני עניתי. אינני יכולה להסביר זאת 
בתור  לעשות  רוצה  אני  מה  אותי  שאל  הוא  אחרת.  דרך  בשום 
מדריכה  להיות  ברצוני  המתאים,  לגיל  'כשאגיע  אמרתי,  נערה. 
בתכנית הילדות )שנקראה 'בנות'( של בתי הספר של בית יעקב, 
אוספים בשבת קבוצות של בנות, מלמדים אותן על פרשת השבוע 
ומחלקים חטיף'. זה נפוץ בכל הקהילות. הוא אמר שזה דבר טוב 
מאוד וכך עלי לעשות. הוא נתן לי את ברכתו, ואני פניתי אחורנית 

ויצאתי מהחדר.

"הוריי שאלו אותי איך היה – ועניתי! וכמובן, כולם השתוללו...

החל  מצבי  ה',  ברוך  מכן  "לאחר 
היה  והכל  לבית הספר  חזרתי  להשתפר, 
מלהיות  צעירה  הייתי  עדיין  כשורה, 
מדריכה בתכנית 'בנות'. אבל כאשר הגיע 
הזמן וחיפשו מתנדבות להדרכה ב'בנות' 
הרמתי  מיד   – הזמן  כל  חיכיתי  לכך   -
ובבכי אמרתי:  ידי, קפצתי ממקומי,  את 
השליחות  את  לקיים  יכולה  אני  'עכשיו 

שהטיל עלי הרבי, להיות מדריכה!'"

הרב הכט: "עד היום הזה, איננו יודעים... 
יודע מה קרה - מדוע היא לא  איש אינו 
ה',  ברוך  לדבר...  יכלה  לא  או  דיברה, 
אחד  לה  ויש  נישאה  היא  החלימה.  היא 

עשר ילדים".

"הרבי נתן סקירה כאילו כל דו"חות המודיעין 
מונחים בפניו. הוא גם חזה פיגועים בסדר גודל 

של הפיגועים בבנייני התאומים ב-11 בספטמבר, 
מעל עשר שנים לפני שהם התרחשו"

פרופסור משה מנדלבאום, נגיד בנק ישראל לשעבר
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נדיבים של הממשלה,  הגדולות בעקבות מענקים  וכל חברות ההיי־טק 
התחיל ביחידות שלי אצל הרבי" – סיפר בראיון.

פוליטיזציה בשב"כ?!
אבל  היחידויות הסתיימו בתחילת שנות השמונים,  באופן רשמי  אמנם 
דמויות בולטות כמו אדמו"רים ורבנים גדולים, וכך גם מספר מצומצם 
של אנשים בתפקידי מפתח, התקבלו בברכה לפגישה אישית גם בשנים 
שאחרי. אחד מהם היה יעקב פרי – ראש השב"כ לשעבר. הוא נפגש עם 
הרבי במסגרת תפקידו כראש השב"כ בשנת תש"ן, באופן חשאי, ושהה 
אצלו במשך שעה וחצי. "חוץ ממזכיר הרבי, אף אחד לא ידע מזה היות 
וזה תואם אחד על אחד. הנושא נודע רק עשרים וארבע שנים אחרי, דרך 

ידיד חב"די" – משתף וולף. 

הראשונה  באינתיפאדה  ועסקה  מרתקת  הייתה  השיחה  כי  סיפר  פרי 
כפולים  סוכנים  עם  מתמודדים  איך  ובשאלות  בעיצומה,  אז  שהייתה 
העלה  הרבי  הישראלי.  האינטרס  את  לשרת  פלסטינאים  מגייסים  ואיך 
חשש כבד של פוליטיזציה בשב"כ, וגם נתן סקירה מנקודת מבטו לאן 
כאילו  נתן סקירה  "הרבי  ומה המטרות שלו.  מוביל האיסלאם הקיצוני 
כל דו"חות המודיעין מונחים בפניו. הוא גם חזה פיגועים בסדר גודל של 
הפיגועים בבנייני התאומים ב-11 בספטמבר, מעל עשר שנים לפני שהם 
התרחשו. התרחיש שהציג הרבי יכול היה להתממש רק בצורה הזו" – 
אנשים  אלפי  עם  "נפגשתי  הללו:  במילים  הראיון  את  פרי שסיים  אמר 
בעולם כולל הבכירים ביותר, אף אחד לא הותיר בי חותם כמו המפגש 

עם הרבי".

שני סוגי מלאכים
הרב יונתן וינר 

מראשי ישיבת אור שמח, ירושלים

המפגש של משפחתי עם הרבי היה בכ"ב בתמוז תשכ"ב, והוא נקבע 
לשעה עשר בלילה. אבי שהיה דייקן גדול, הגיע למקום 45 דקות קודם 
ראש  לרבי  נכנס  לפנינו  כי  רב  זמן  להמתין  עלינו  היה  בפועל,  לכן. 
עיריית ירושלים מרדכי איש־שלום, ואחריו היה תורו של השר לענייני 
דת בישראל הרב ד"ר יוסף בורג. כאשר סוף־סוף נכנסנו השעה הייתה 

אחת בלילה.

אני זוכר את המשרד של הרבי כאילו היה זה אתמול.

הקירות היו מחופים בעץ ועל השולחן של הרבי - בערך בגובה האף 
שלי - עמד שעון גדול. השעה הייתה מאוחרת ואני הסתכלתי על השעון 
הזה. הרבי דיבר עם אבי על המחקרים בנושא הסרטן בהם הוא עסק 
באוניברסיטת קולומביה. הוא גילה התעניינות רבה במעשיו של אבי, 
ולא זו בלבד - הוא גם ידע בדיוק על מה אבי מדבר. זה היה נשמע כמו 

שיחה בין שני מדענים.

הרבי גילה התעניינות נלהבת גם בפעילות של אמי. כשגרנו במלבורן 
היא הייתה הנשיאה של אגודת נשים שעסקה בצדקה, ובניו־יורק היא 
ביקש לשמוע מאמי,  הרבי  חב"ד.  ובנות  נשי  בוועידה של  השתתפה 
לדבר  הזו. לאחר שסיים  בוועידה  בדיוק התרחש  ממקור ראשון, מה 
עם שני הוריי, הרבי פנה אליי, ואבי דחק בי, "נו, אולי יש לך משהו 
שהיית רוצה לשאול את הרבי..." הייתי בן תשע, אבל לא הייתי ביישן 

ואמרתי, "כן, יש לי שאלה לרבי".

השאלה ששאלתי הייתה בקשר לשיר ששרים לפני סעודת ליל שבת - 
"שלום עליכם". לשיר יש ארבעה בתים ובכל בית פונים אל המלאכים 
כ"מלאכי השלום", למעט הבית הראשון בו אנחנו פונים אל "מלאכי 
השרת". ובכן, שאלתי את הרבי, "מה הסיבה? למה אנחנו לא עקביים, 

ולא מתייחסים אליהם תמיד כ"מלאכי השלום?". 

הרבי נעץ בי מבט ממוקד, ואני חייב לציין שהרבי היה ער כל הלילה 
ופגש הרבה אנשים - אבל כשהוא דיבר אליי, חשתי שאני האדם היחיד 
שקיים בעולמו ויש לו את כל הזמן בעולם בשבילי, כאילו שום דבר 

ואף אחד אחר לא חשובים.

ככפילות.  נראים  הראשונים  הבתים  שני  לב,  שמת  "אם  אמר,  הרבי 
בראשון אומרים, 'שלום עליכם מלאכי השרת' ובשני אומרים 'בואכם 
לשלום מלאכי השלום'. במבט ראשון נראה ששני הבתים הם ברכות 
של קבלת פנים, ואם כן נשאלת השאלה: למה עלינו לקבל את פניהם 
פעמיים?". הרבי המשיך, "אגיד לך את הסיבה. קיימים שני סוגים של 
מלאכים - מלאכי יום חול ומלאכי שבת. 'מלאכי השרת' הם המלאכים 

החול  ימי  עבודת  של 
את  מקבלים  לא  ואנחנו 
פניהם, אלא אומרים להם 
בעברית,  פרידה.  ברכת 
משמשת  'שלום'  המילה 
)כמו  פנים  לקבלת  גם 
וגם  באנגלית(  'הלו' 
)כמו  פרידה  לברכת 
כך  באנגלית(,  ביי'  'גוד 
הראשונה  שבפסקה 
נפרדים  בעצם  אנחנו 
ימי  ממלאכי  לשלום 
השרת',  'מלאכי  החול, 
כי השבת התחילה. לאחר 
את  מקבלים  אנחנו  מכן, 
פניהם של מלאכי השבת, 
ואין  השלום'.  'מלאכי 
ייתור".  או  כפילות  כאן 
חייך  הרבי  כשסיים 

ושאל, "אתה מבין?".

מר יחיאל לסרי, ראש העיר אשדוד
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אין שום בעיה
כאמור, חלק מהראיונות טומנים בקרבם סיפורי מופתים, כך למשל 
מספר ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי על כך שנולד בשנת תשי"ז 
בעקבות ברכה של הרבי. להוריו שגרו אז במרוקו, נולדו בזה אחר 
הלידה.  אחרי  שעות  כמה  שנפטרו  בריאים  תינוקות  שלושה  בזה 
באמצעות אנשי חב"ד במרוקו שלחו ההורים מכתב לרבי, שענה 
להם שייוולד להם בן בריא ושיקראו לו יוסף יצחק על שם חותנו 
הרבי הריי"צ. פתאום נזכרו ההורים בהתחייבות משפחתית קודמת 
לקרוא לתינוק על שם אחד מקרוביהם. שאלו את הרבי מה לעשות, 
והוא ענה שאין שום בעיה... - ייוולד להם בן נוסף, שלו יקראו על 
שם הריי"צ. וכך אכן קרה. הוא נקרא יחיאל על שם קרוב המשפחה, 

ואילו אחיו הצעיר נקרא יוסף יצחק.

על  ומעידים  הרבי  של  הרגישות  את  מדגישים  אחרים  סיפורים 
קפלן,  הרב שמואל  יהודי.  כל  כלפי  בו  שהיו  והאכפתיות  הדאגה 
שליח חב"ד במרילנד, מספר על כך שלפני עשרות שנים, בתקופה 
הרבי,  המזכיר של  חדקוב,  הרב  אליו  פנה  בכולל,  אברך  היה  בה 
בבקשה לטפל מטעם הרבי בפרשייה כאובה. נערה בת שבע־עשרה 
מקראון־הייטס הסתכסכה עם הוריה, מרדה ועזבה את הבית. הרבי 
ביקש שידבר איתה וינסה לחבר אותה חזרה למערכת ולמשפחה. 

"הגֵזרה עברה"
ר' גימפל אורמלנד ובנו

זה היה לילה סוער בניו־ג'רזי שבארצות־הברית. יעקב אורמלנד היה אז 
ילד בן שלוש וחצי, ונסע ברכב עם סבו וסבתו. רכב שבא ממול התנגש 
והילד הועפו לתוך שלולית  נהרג במקום. הסבתא  חזיתית. הסב  בהם 

גדולה.

נפצעה  הסבתא   .)1963( תשכ"ג  באלול  בכ"ח  אירעה  הקשה  התאונה 
קשה, אך מחשבותיה היו נתונות לנכדה. במאמץ עילאי הצליחה לזחול 

אליו ומצאה אותו חסר־הכרה ופניו בתוך המים.

וידאו  בראיון  ואביו  הבן  מספרים  שאותו  מופלא,  סיפור  מתחיל  כך 
.JEM המופיע בתקליטור 'להביט מעבר למסך', בהפקת חברת

אביו של הילד, ר' גימפל אורמלנד, התגורר אז בניו־ג'רזי, שם שימש 
רב, חזן ותוקע. כשהוזעק אל מיטת בנו אמר לו הרופא המטפל, ד"ר 
כי למרבה הצער  סטרינגר: "המתן מעט בעריכת ההלוויה של חמיך, 

אלה רגעי חייו האחרונים של הילד. תוכל לעשות הלוויה משותפת".

מספר ר' גימפל: "השעה הייתה ארבע לפנות בוקר. נלווה אליי נשיא 
לי  יעץ  הרופא  דברי  גלמן. כששמע את  מר  ידידי הטוב,  בית־הכנסת, 
להתקשר אל הרבי מליובאוויטש. הרים את השפופרת הרב חודוקוב, 
מזכירו של הרבי. הוא מסר את הדברים לרבי, שעדיין היה בשעה הזאת 
במשרדו, חזר לטלפון ואמר לי: 'הרבי אמר שתתקשר שוב בעוד שעה'.

"אתם יכולים להבין איך עברה עליי השעה הזאת. בינתיים הילד החזיק 
מעמד. כעבור שעה בדיוק טלפנתי אל מזכירות הרבי. הרב חודוקוב ענה 

ואמר לי: 'הרבי רוצה לדבר איתך'.

"הרבי אמר לי במילים האלה: 'הגֵזרה עברה. עשה את ההלוויה לחמיך, 
ובקשר למה שהרופאים אומרים שהילד לא יחיה – אני אומר לך שהגֵזרה 

עברה, והילד יחיה בעזרת השם'".

הרבי הורה לו לעשות כמה דברים: ראשית, להוסיף לילד את השם בן־
ציון )הוראה זו עצמה הייתה פלאית. בן ציון היה שם סבה של האם, 
ובמהלך ההיריון תכננו ההורים לקרוא לילד בשמו אך מסיבות שונות לא 
עשו זאת(. שנית, לתת אלף ושמונה־מאות דולר לצדקה. הרבי הדגיש: 
"לכל מטרת צדקה הנראית לך, אך לא למוסדות חב"ד־ליובאוויטש". 

ודבר שלישי, לבקש מהרופא המטפל להתקשר אליו.

לא היה קל לשכנע את הרופא להתקשר אל הרבי, אך לבסוף הוא נענה. 
הרבי הציע לתת לילד טיפול רפואי מסויים. הרופא ציין שההליך הזה 
כרוך בסיכון רב. אמר לו הרבי: "הלוא אתה עצמך אמרת שאין לילד 

שום סיכוי. מה אכפת לך לנסות? אני אומר לך שזה יועיל".

הרופא נענה ועשה כפי שיעץ הרבי. מצבו של הילד נותר ללא שינוי. 
אמנם הוא נשאר בחיים, אך עדיין היה שרוי בתרדמת וסבל מנזק מוחי 

חמור.

על  דיווח  הרבי,  אל  שוב  התקשר  גימפל  ור'  בפתח  עמד  ראש־השנה 
חזן  לשמש  בכוחו  שיהיה  חושב  הוא  אין  כזה  שבמצב  ואמר  המצב 
בבית־הכנסת ולתקוע בשופר. הרבי אמר: "להפך, דווקא עכשיו עליך 
לילד  הצמודה  לרעייתך,  גם  בשופר.  ולתקוע  התיבה  לפני  להתפלל 
יהודיות  נשים  ושעוד  שופר  תקיעת  שתשמע  תדאג  בבית־הרפואה, 

ישמעו את התקיעות".

ממשיך ר' גימפל: "אתם יכולים לתאר לעצמכם איך התפללתי. המפה 
שעל התיבה הייתה ספוגה דמעות.

הגבאי,  בידי.  משיכה  מרגיש  אני  ופתאום  בשופר,  לתקוע  "התכוננתי 
ליפשיץ שמו, אמר: 'קיבלנו עכשיו ידיעה כי העבירו את הילד למחלקת 
טיפול נמרץ'. זו הייתה בשורה משמחת, כי קודם לכן אמרו שאין כל 

טעם להכניסו למחלקה.

"תקעתי בשופר וכל הזמן חשבתי: איך הרבי יכול לומר 'הגֵזרה עברה'? 
כחניך ישיבות ליטאיות לא יכולתי להבין את זה".

סיום  לקראת  הרבי.  של  להתוועדות  גימפל  ר'  בא  כך  אחר  זמן־מה 
ההתוועדות הורה הרבי לשיר את הניגונים של כל אדמו"רי חב"ד, ואז 
פנה אל ר' גימפל ואמר: "עכשיו נמצאים כאן עמנו כל רבותינו נשיאינו. 

זו שעת רצון, בקש כל מה שתרצה".

מספר ר' גימפל: "אמרתי שהילד צמח. הוא לא פוקח עיניים ולא מדבר. 
הרבי חייך ואמר לי שבקרוב הוא ידבר, ושתהיה לי ממנו נחת יהודית־

חסידית".

בבוקר,  אחות חדשה.  הצטרפה  הרפואי  לצוות  עברו.  חודשים  תשעה 
אליו בשאלה: "מה תרצה לשתות, חלב  פנתה  הילד,  כשבאה למיטת 

או סודה?".

פתאום פקח הילד את עיניו וענה: "סודה". אמו התעלפה במקום.

הילד נכנס להליך שיקום, ונזקק ללמוד הכול מההתחלה – לדבר, לאכול 
נותרו  הרגליים  אבל  יפה,  התקדם  השיקום  וכדומה.  עצמו  בכוחות 

מדולדלות והוא לא היה יכול לעמוד עליהן.

במהלך  הילד.  את  עמו  הביא  הרבי  אצל  גימפל  ר'  של  הבא  בביקורו 
ה'יחידות' ביקש הרבי מהאב לצאת ולהשאיר את הילד על ברכיו.

זוכר שאבי  זוכר מה קרה שם. אני  מספר הבן: "האמת היא שאני לא 
הניח אותי על ברכיו של הרבי, וזהו. עשרים דקות אחר כך נקרא אבי 

בחזרה פנימה, ואני דידיתי החוצה".

גבול  היה  לא  בכורו  בנו  כשנולד  משפחה.  והקים  גדל  החלים,  הילד 
עומד  אורמלנד  בן־ציון  יעקב שמואל  הרב  כיום  הוריו.  לשמחתם של 
בראש ישיבת 'נשמת שלמה' באטלנטיק סיטי, המיועדת לנערים שלא 

מצאו את מקומם בישיבות רגילות. נס מהלך.
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הקציר בוא יבוא
ד"ר שלמה אקשטיין

פרופסור לכלכלה, לשעבר נשיא ורקטור אוניברסיטת בר אילן

זה אירע בשנת תשי"ד. היינו קבוצה של כעשרים צעירים - כולנו מדריכים 
בתנועת הנוער 'בני עקיבא', כולנו בוגרי בית הספר היהודי במקסיקו, ואני 
הייתי מנהיג הקבוצה. הגענו לניו יורק והתקבלנו לפגישה עם הרבי בחדרו. 
הרבי ישב ליד שולחן הכתיבה שלו ואנחנו ישבנו מולו. הרבי הזמין אותי 
להתקרב אליו וביקש רשימה של שמות התלמידים. כמובן, הרשימה הייתה 

בידי מן המוכן.

בעודי מגיש לרבי את הרשימה, הסתכלתי עליו. פניו של הרבי קרנו והמבע 
אותי  כבש  הוא  לא אשכח.  ואכפתיות, מבע שלעולם  חום  היה מלא  שלו 
מידית. אחר כך הרבי שאל, "על מה הייתם רוצים לשוחח? האם יש לכם 
חברי  כל  וכך  עקיבא,  בבני  נוער  מדריך  "אני  עניתי,  ספציפית?"  שאלה 
או  שנה  עוד  כמדריכים  לשמש  בקרוב  למקסיקו  חוזרים  אנחנו  הקבוצה. 

שנתיים עד שנעלה לישראל.

"אנחנו משקיעים בהדרכה מאמצים רבים ונותנים לילדים היהודיים את כל 
עוזבים לא רק  עוזבים אותנו. הם  הכוחות שלנו, אבל לאחר מכן הילדים 
את בני עקיבא אלא את כל האווירה של הקהילה היהודית. חלק מהנערים 
אפילו נישאים לנשים לא יהודיות וחלק מהבנות נישאות ללא יהודים, והם 
זונחים את היהדות לחלוטין. השאלה שלנו היא: מהיכן נשאב את הכוחות 

להתמודד עם כל זה?".

הרבי הביט עליי ועל כל חברי הקבוצה, ואמר: "אני מבין את כולכם, ואנסה 
לומר לכם איך להתייחס לבעיה. הפסוק בתהילים אומר: 'הזורעים בדמעה, 
ברינה יקצורו'. פירוש הדברים, שאם מישהו 'זורע בדמעה', מכל הלב, אזי 
את כל מה שהוא רוצה להשיג - בתחום החינוך היהודי והפצת האור והחום 
של היהדות - אם יעשה זאת בכל לבו, הוא 'יקצור ברינה'. אין ספק כי בסופו 
של דבר יהיה קציר, אם כי אין וודאות שהזורע יראה את הקציר. אבל הקציר 

בוא יבוא, גם אם אתם אולי לא תראו את התוצאות".

במשך אותה תקופה התנהלה תכתובת ענפה בין הרבי לאותה נערה. היא הציפה 
את המצוקות שלה והרבי מצדו עודד אותה, כאשר הרב קפלן משמש כאיש קשר. 
באחד הפעמים הרבי כתב לה "אני מודע ומרגיש את מה שעובר עלייך, וכואב את 
הכאב שלך". היא השיבה לרבי שהיא לא מאמינה לו שהוא מרגיש את הכאב שלה. 
כעבור זמן קצר יצא מענה מהרבי: "כשלתינוק בוקעות שיניים הוא מוטל בעריסה 
ובוכה, ואמו עומדת ליד העריסה והיא מרגישה את הכאב של הבן שלה. כך אני 

מרגיש את הצער שלך".

הרהורי תשובה מאחורי העדשה
אישה מסוימת שעלתה ארצה משיקגו לירושלים, הביאה למערכת הפרויקט סיפור 
מיוחד על העוצמה של הנהגת הרבי והאחריות שלו לכלל יהדות התפוצות. בשנת 
תשל"ב היא הגיעה ליחידות אצל הרבי. תוך שהיא ממתינה עם משפחתה ליחידות, 
הם פגשו משפחה מקליבלנד, אוהיו שהחליטה לעשות עלייה ארצה, הם מכרו את 
הבית ואת הנכסים, ארזו הכל ובאו לקבל מהרבי ברכת הדרך. אחרי חצי שעה הם 
יצאו נרעשים. "הרבי אמר לנו: איך אתם יכולים לנסוע? אתם פעילים בקהילה. 
גנרלים לא עוזבים באמצע מערכה". בו במקום הם החליטו שמשנים את התכניות 

ונשארים.

צימוק מתוק לסיום מגלה לנו ר' זושא על הצלם של הפרויקט בארץ, יהודי יקר 
לעבוד  "התחלנו  הצילומים.  בעקבות  מעניין  תהליך  שעבר  לבנדיגר  דרור  ושמו 
המיוחד שלנו,  הצילומים  לפורמט  למומחה  נחשב  והוא  היות  עשור,  לפני  איתו 
שמצריך להפוך את הבית הפרטי של המרואיין לאולפן צילומים. באותה תקופה 
הוא לא שמר תורה ומצוות. במהלך העשור האחרון, פעם בשבוע־שבועיים הוא 
היה מגיע ושומע מכלי ראשון סיפורים על הרבי, לא מחב"דניקים או חסידים, אלא 
ממגוון רחב של אנשים. הסיפורים הללו חלחלו בו, עשו לו שינוי בחיים והוא חזר 
בתשובה, שומר שבת וכשרות ומניח תפילין, התחתן עם בעלת תשובה שהתקרבה 
לחב"ד וכיום הוא משתייך לקהילת חב"ד בהר אדר. הרבי החזיר אותו בתשובה 

באופן אישי".

או  בעצמם,  לכם  או  ממשפחתכם,  למי  שהיו  יחידויות  אודות  יודעים  אתם  אם 
'מפגשים עם  לפנות אל מערכת  סיפור מיוחד עם הרבי, אתם מוזמנים  שחוויתם 

sipursheli@jemedia.org :'הרבי

מים החסידות או
ן ליברמ דובי 

סקופים

קרח 

תורת שלום
ח קַֹרח ַוִּיּקַ

וחמור  שורשי  פגם  על  העידה  אהרן  כלפי  קרח  טענת 
הרבה יותר, שהתבטא בעצם היותו בעל מחלוקת. עניין 
"לקח  ֹקַרח –  ח  ּקַ הפרשה: ַוּיִ בפתיחת  הן  מתבטא  זה 
את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה" )רש"י(, 
קריעת  יקרחו קרחה",  "לא  מלשון  בשמה: ֹקַרח –  והן 
יצא  מחלוקת,  בעל  בהיותו  הראש.  מן  השער  והפרדת 
קרח כנגד מהותה של תורת משה, שעניינה להביא שלום 
לעולם ולאחד את כל חלקיו. הדברים הופנו אמנם כלפי 
מי  שלום",  ורודף  שלום  "אוהב  שהוא  משום  אהרן, 
שהוציא את סגולת השלום הגנוזה בתורת משה מן הכוח 
בתורת  הכפירה  היה  הקלקול  שורש  אולם  הפועל;  אל 
עליהם  היה  בתשובה,  קרח  בני  כששבו  לפיכך,  משה. 
לצאת בהכרזה: "משה אמת ותורתו אמת!" ]ע"פ רבי מנחם 

מנדל מליובאוויטש, ליקוטי שיחות חלק ח', פרשת קרח, א'[

בגד הפוך
אּו ַעל ְקַהל ה' ְתַנּשְׂ ּוַמּדּוַע ּתִ

והעניין  כסיתיך".  ידי  ובצל  בפיך  דברי  "ואשים  כתוב 
ויקרה  טובה  נקודה  יש  מישראל  נפש  בכל  כי  בזה, 
דברי  "ואשים  וזה  בפרט,  יתברך  השם  לה  חלק  אשר 
בלבוש,  מכוסה  הזאת  הנקודה  הזה  בעולם  אך  בפיך", 
עד שנראה להפך, שהוא פגום מאוד באותו העניין, וזה 
"ובצל ידי כסיתיך". והנה גם לנפשות יקרות תיקן השם 
משה  כן  וכמו  מיקרותם.  הפך  הנראים  לבושים  יתברך 
רבנו ע"ה, שהכתוב מעיד עליו שהיה עניו מאוד, וטענו 
היה  הלבוש  מצד  כי  ה',  ְקַהל  ַעל  אּו  ְתַנּשְׂ ּתִ עליו ּוַמּדּוַע 
השילוח,  מי  מאיז'ביצא,  ליינר  יוסף  מרדכי  רבי  להפך. ]ע"פ  נראה 

קרח[

 מעלה בוסרית
ֵניֶהם לּו ַעל ּפְ ַוִּיּפְ

אמרו חכמים כי קרח פיקח היה, וגם מאתיים וחמישים 
נשיאי  אדרבה:  היו,  שוטים  לא  המחתות  אוחזי  איש 
השקולים   – ה'"  "ַעם  היו,  סנהדראות  וראשי  שבטים 
זאת  אין  זו?  לשטות  ראו  מה  כן,  אם  כולו.  העם  כנגד 
היום  לאותו  לבוא  ישראל  ראויים  שכבר  שסברו  אלא 
שבו "לא ילמדו עוד איש את רעהו... לאמר דעו את ה', 
עוד  ובאמת  גדולם",  ועד  אותי למקטנם  ידעו  כולם  כי 
לא באה העת לכך. ואף שידעו צדיקים אלו שמשה איש 
צלולה  בדעה  הלכו  להענישם,  בידו  ויש  הוא  האלקים 
לקראת מותם. כל כך למה? לפי שגברה עליהם תשוקתם 
לאותה מדרגה עד שנתרצו בלב שלם להסתלק מן העולם 
אם אין זה רצון השם יתברך, וכעניין שאמר יונה: "טוב 
חטאים  זה  בשביל  הכתוב  שקראם  ואף  מחיי".  מֹותי 
בנפשותם, מכל מקום נעשו מחתותיהם ציפוי למזבח, כי 
ְדלּו ִמּתֹוְך  גדלה מעלתם. ועל כן נאמר למשה ולאהרן ִהּבָ
ָהֵעָדה ַהּזֹאת, שמא תגרום זכותם שילקו אף הם עמהם. 
ֵניֶהם, שנתאוו  לּו ַעל ּפְ ּפְ כיוון ששמעו זאת מה כתיב? ַוּיִ
גם הם לאותה מעלה ומסרו עצמם למיתה. ]ע"פ רבי צדוק 

הכהן מלובלין, צדקת הצדיק, סה[
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ים ִסּפּוֵרי	ַצִּדיקִִ
ָהַאִחים ַהְּקדֹוִׁשים, ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ְוַרִּבי זּוָׁשא

ן י י ט ש פ א ל  א ־ ת ב ו ל  א נ ת נ  : ת א מ

3ֲחִצי ָמחֹוז ְּבַמָּתָנה
רבי אלימלך וחסידיו ברכו את החתן והכלה 

"נתנו להם"  היתומים בעשירות מופלגת, ו
בברכתם את כל הכפר, היער, השדות והנכסים 

שיש באזור. כולם צחקו בקול רם וחשבו שזו 
בדיחה... האכסנאי נתן לחתן ולכלה עגלה 

וסוס ונפרד מהם לשלום
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פסיכולוגיה 
צליהודית

יה אבולעפ יכאל  מ ר  " ד

לפעמים הזוגיות מסתבכת בהתחכמויות הדדיות, 
אלימות רגשית או הטרדה נפשית. אפשר להיות 
אלים דרך שתיקה, אפשר דרך תנועת גוף להראות 
להתעסק  ואפשר  חכם,  אינו  הוא  כמה  עד  לשני 
עם הסמרטפון בזמן שהשני מנסה לשוחח איתך 
שיחה זוגית רגילה – כל אלה הן דרכים סטריליות 
שמונים  כמעט  השני.  עם  שליטה  מאבק  לניהול 
שפת  מילולית.  איננה  בינינו  מהתקשורת  אחוז 
המוקד  עיקר  הם  עין,  וקשר  קול  של  טון  הגוף, 
של החיבור בין איש לאשתו. מהסיבה הזו פעמים 
רבות שטיפולים מילוליים בהם 'פותחים את הכל' 

מסתיימים בפרידה.

אני חושב - משמע אני טועה
דקארט טעה ובגדול כשטען "אני חושב - משמע 
הממציאים  נכון!  לא  כך  כל  זה  קיים".  אני 
טענו  וויניקוט  רייך  כמו  הגופנית  התרפיה  של 
לעומתו "אני נוכח - משמע אני קיים". הנוכחות 
חשובה פי כמה מהמחשבות. להניח שהמחשבות 

לחשוב  כמו  זה  חיי,  עיקר  הן  שלי 
המילים. האמת  היא  שהתקשורת שלנו 
היא שהנוכחות הלא-מילולית היא עיקר 
העיקרים. כך בין אדם לעצמו, וכך בין 

בני זוג.

דיבור,  כולה  שהיא  הפסיכולוגיה 
אינה  עמוק,  שיח  ואפילו  הוכחה, 
ְך ַאֲחַרי  עוזרת. על דור דעה נאמר ''ֶלְכּתֵ
ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה'' )ירמיה ב, ב(.  ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ּבַ
כלומר: זהו דור של חיבור פנים אל גב 
)"לכתך אחרי"(, ולא של פנים אל פנים. 
שלנו  והמילוליות  המודעות  במחשבות 
הפרשה  לכן  חיצוני.  משהו  עדיין  יש 
שלנו מתארת משבר לקראת סיום תקופת 
מקו השמאל   – הלוי  קורח  )בו  המדבר 
על  לשלוט  רוצה   – הריאלי  המלל  של 
המדמיין,  הצד  של  הימין  מקו   – הכהן 
רוצה  אני  אם  כי  והחוויתי(  היצירתי 
להיכנס לארץ ישראל ולא להישאר 'דור 
דעה', עלי ללמוד להתחבר עמוק עמוק 

לחוויה הפשוטה של ההווה.

שיטות  ושבעים  מאה  כיום  מצויות 
גופנפש, כולן עסוקות בלחבר את האדם 
שואל  הוי''ה  שלו. שם  ההווית  לחוויה 
אותנו בכל רגע ''עד כמה אתם חיים את 

ההווה של עולמי?''

דתי או חילוני? טפס על 
הסולם!

דור באי הארץ מחפשים חיבור של פנים 
הדיבור  את  להוציא  כלומר:  פנים,  אל 
מחודש,  דיבור  מבפנים,  חיבור  מתוך 
דיבור שהיה כלוא בכלא של הלא-מודע, 
פנים  אל  פנים  ואין  הגוף.  בתוך  כלוא 
אתו יתברך בלי חיבור פנים אל פנים עם 
בן/בת הזוג שלי, ואין חיבור זוגי אמיתי 

בלי חיבור ביני לבין עצמי.

המקום  האגו,  כוחות  הוא  ה'אני' 
החושב, המדבר, הרוצה והמרגיש )אלה 
הוא  ה'עצמי'  אבל  'אורות'(.  נקראים 
כלומר  ה'כלים'(,  )שורש  המדמה  כוח 
המחובר  המציאות,  את  החי  המקום 
לאדמה, מקום חווייתי, יצירתי, מתפלל, 
מתבודד, אוהב עד לרמת משפטו האגבי 
אשתי  של  "הרגל  לוין:  אריה  ר'  של 

כואבת לנו".  

יש מחלוקת גדולה בעם שלנו האם צריך 

להיות דתי או חילוני, אבל הנפש צוחקת עלינו ועל 
ערמות המילים שלנו... כי הרי תחילת ההתהוות 
הטבעית,  לחוויה  קשורים  הכלים  שורש  של 
הפשוטה, החיבור הבריא לגוף; המשך הצמיחה 
של ציר זה הינו היצירה, ההתחדשות של החשיבה 
המדיטציה  התפילה,  עמוקה,  תורה  לימוד  מתוך 

ועד לנבואה. זהו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 
כאן  אין  השלבים.  על  לדלג  ניתן  ולא  השמימה 
שאנו  באישיות  חלקים  שני  אלא  וויכוח  שום 
זקוקים להם. ואל ל'דתיּות' לוותר על החיבור אל 

הלא-מודע, החווייתי והראשוני.

פוגשים  אנחנו  כראוי,  נבנה  הזה  שהסולם  לפני 
תופעות כמו האלימות הרגשית, הנובעות מחוסר 
חיבור אל העצמי, כלומר לחוסר פיתוח של נפש 
של  השיטות  ואמפטית.  מכילה  זוגית,  רחבה, 
הנפש  לריפוי  כבסיס  הגופנית  ההנכחה  פיתוח 
הם אתחלתא דגאולה ממש. 'קרקע' הוא הייחוד 
מסתיימת  המחלקת  אש  ביותר.  הגבוה  האלוקי 
בבליעתם של החולקים בתוך האדמה לא כעונש 
הוא  ישראל  בארץ  שלנו  התפקיד  כתרופה.  אלא 
האדמה,  בעבודת  עברית,  בעבודה  להתקרקע 
זוהי  ידי מפגש חווייתי עמה.  בחוויית הארץ על 
ביותר,  הקשות  גם  הנפשיות,  להפרעות  התרופה 
ואת התרופה הזאת ניתן ומומלץ לקחת עוד לפני 

שמגיעות המחלות...

 אנחנו רבים
והנפש צוחקת

יש בך
אש?

יש לנו הצעה מדליקה

גרעין אורית בנתניה

גרעין אורית בנתניה

גרעין ייחודי וצומח שכל אחד בו משמעותי

 כאן צריכים אתכם!
הצטרפו לעשיה הקהילתית שלנו, 

ובואו למפגש חי ומשמעותי עם עם ישראל.

 נדלקתם?

אל תתנו להתלהבות להתקרר, התקשרו:גרעין אורית בנתניה
 גרעין אורית נתניהצהלי 052.5445482  |  עדי 054.7742494
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התוועדות
ת דו ע ו ו ת ה

ינזלץ( י ט )ש ראל  יש אבן  ן  עדי רב  ה

מבחן  ישנו  בעסקים,  כמו  לכל, בהתוועדות,  קודם  בהתוועדות.   אנחנו 
התוצאה. השאלה בעסקים היא, לא כמה רכשתי אלא האם הרווחתי או 
שנהיה לי חור בכיס. השאלה בהתוועדות היא, לא האם דיברו על עניין זה 
או אחר, נושא חשוב או לא אלא התמצית של הכל היא, שיש לאדם קצת 
גדולה.  או  קטנה  להיות  יכולה  הזאת  העלייה  קודם,  שהיה  ממה  עלייה 
והם  בהתוועדות  היו  שאנשים  קורה  באמת,  מהותו  את  לשנות  יכול  אדם 
יכול להיות  זוכרים שהשתנו.  זוכרים מילה ממה שאמרו שם, אבל הם  לא 

וכל  הוורטים  כל  את  שזוכרים  אנשים 
בסופו  אבל  בהתוועדות,  שנאמר  מה 

של דבר זה היה בילוי ותו לא.

בכל  באמת  שנכון  נוסף  דבר  יש 
גדולה  במידה  יוצרת  היא  התוועדות: 
או קטנה – אהבת רעים. זו לא השאלה 
תורה  דברי  או  חכמות  שמעתי  האם 
עם  יושב  שאני  העובדה  עצם  אלא 
אנשים וטוב לי לשבת איתם. לפעמים 
חיוני,  לא  זה  אבל   - עוזר  וזה  שותים 
מיץ  על  גם  התוועדות  לעשות  אפשר 
תפוזים - יושבים אנשים, וחשוב מאוד 

שמתכוונים לכך, לשבת ביחד.

בואו נגיד לחיים!

 

מלובביץ',  הרבי  של  היארצייט  היום 
אני רוצה לדבר עליו.

הם  סבלנות,  להם  שיש  אנשים  יש 
ירצה  "אם  בביטויים:  משתמשים 
דבר  "כל  יגיע";  זה  אחד  "יום  ה'"; 
יקרה בסוף". לכל אדם הגון יש דברים 
שוויא,  "שוויא  עליהם:  אומר  שהוא 
לאט לאט". למשל, להיפגש עם מלאך 

המוות, אף אחד לא ממהר.

להיות  צריך  אחרים  בדברים  אבל 
כמעט להיפך, כמו שאומרים לעצלן: "מה שאתה מתכוון לעשות מחר אתה 
לא  היית עושה אותו כבר אתמול". זה  ויותר טוב אם  היום,  צריך לעשות 
עניין רק של להט, אלא הבעיה היא שבאמת אין לנו זמן. כל דבר - לא 
ובוודאי צריך  - צריך לעשות אתמול, שלשום,  יהדות  רק בעניינים של 
היום. לרבי, במהות, לא הייתה סבלנות. הוא מאוד אהב את הביטוי - שלא 
הוא המציא אותו - 'משיח now'. אנשים אומרים על ביאת המשיח: "אף על 
פי שיתמהמה אחכה לו", אבל בסתר לבם מתכוונים - מי ייתן ויתמהמה עד 
דבר:  כל  לגבי  אמר,  הרבי  רוצים.  שהם  הדברים  כל  את  לעשות  שיספיקו 

"עכשיו! לא מחר"; כפי שאמרה הגמרא: "היום לעשותם".

כשאני מחכה לביאת המשיח - לא רק מצפה, אלא שבוער לי העניין - השאלה 
היא מה עשיתי אתמול ושלשום? מה עשינו ומה אנחנו עושים?

יכול להיות אדם שנולד עם חוסר סבלנות, ואם אין לו את התכונה הזאת 
- עליו לרכוש אותה. אני יודע שמורים נוהגים לומר שצריך להיות 'סבלן', 
אפשר לתת את העצה הזאת לג'וק – אולי הסבלנות מועילה לו, אבל לגבי בני 
אדם זה לא דבר טוב. הזמן יקר! אמרו חכמים: "אדם דואג על איבוד דמיו 
ואינו דואג על איבוד ימיו" - אדם בוכה שהפסיד כסף, לא על כך שהפסיד 
וכמה  הפסדתי,  ימים  כמה   - כזה  יומן  עושה  היה  לכם שאדם  תארו  ימים. 

דברים היה אפשר לעשות בהם.

"לכשירחיב";  אומרים:  אנשים 
"כשיהיה לי זמן"; "כשאפנה". יש 
"כשאגמור  כאלה:  זמנים  מיני  כל 
בית ספר"; "כשאתחתן"; "כשיהיו 
לפנסיה";  "כשאצא  ילדים";  לי 
אבל  עכשיו.  לעשות  שלא  העיקר 
מזה,  ויותר  עכשיו,  לעשות  צריך 
אותו  לעשות  אפשר  טוב  דבר  כל 
יותר טוב, כי אין לזה שיעור. הרבי 
היה אומר כל הזמן לאנשים: "יפה 
מאוד מה שעשית, מתי אתה עושה 
את זה פי שלוש? פי עשר?". אחרי 
שהוא נפטר אין מישהו שאומר את 

זה לאנשים.

עשית  לא  למה  היא  השאלה 
מה  מעייף  שזה  יודע  יותר. אני 
אנשים  יש  אולם  אומר,  שאני 
שמתעייפים מזה שהם לא עושים 
מעייף. אני  זה  גם  דבר,  שום 
לכם  להגיד  כדי  זה  את  אומר  לא 
הרבה  לנו  שיש  בגלל  אלא  מוסר, 
בזמנו  הזה.  בעולם  לעשות  דברים 
של מחויאל ומתושלח שחיו קרוב 
לאלף שנה, יכול להיות שהם יכלו 
וגם  משנה  גם  גמרא,  גם  ללמוד 
אני  מה  זמן;  להם  והיה  תוספתא, 
יכול לעשות שהקדוש ברוך הוא לא נותן לי אותו מספר של שנים, מתי אוכל 

להספיק לעשות את זה? כפי הנראה, אף פעם לא יהיה לנו מספיק זמן.

 

זה לא שאני מסתכל על העולם בעין רעה, אני מסתכל בעין יפה. אני 
רואה פרצוף של אדם וחסר לו חצי אף או חצי סנטר, וצריך מיד לתקן 
צריך  הבריות,  אהבת  מתוך  אלא  הבריות  שנאת  מתוך  לא  זה  אותו! 
לתקן. אתן לכם תרגיל במחשבה, לא בעבודת המוסר: להסתכל, לא משנה 
על מה, כמה חסר – בבית; בחצר; בתפילה שלך; בעולם. קל יותר ופשוט 
יותר לשבת, לנוח ולהירגע מתוך מנוחה. אדם נרגע עד מוות, הוא נרגע יותר 
ויותר, עד שבסוף הוא יוצא מהעולם. אני אומר לאנשים: במידה וזה תלוי בי, 

אני מעדיף לרוץ מעל האבנים מאשר לשכב תחתיהן.

אנחנו מפסידים נתחים עצומים מהחיים שלנו בגלל הרצון להירגע ולנוח. אין לנו זמן 
לכל זה < הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד מאתנו. האם אנחנו שומעים?  < על שאלה 
אחת לא ענה לי הרבי מלובביץ', עד המכתב האחרון > התוועדות לכבוד יום ההילולא

אפס 
סבלנות
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להשתדל  לנסות  צריך   אדם 
למה  גדולים.  דברים  לעשות 
על פשפשים  רק  יחלום  שאדם 
יהיו  שאלו  למה  קטנים? 
שיחלום  שלו?  החלומות 
אנשים  לוויתן.  פוגש  שהוא 
אומרים "אני הקטן, מה אני יכול 
'אני  שכתבו  אלו  כל  לעשות", 
אולם  בסדר.  זה  ברצינות,  הקטן' 
לקחת  צריך  הקטן'  'אני  לפעמים 
ולרוץ  שלי  הקטנות  הרגליים  את 

יותר מהר.

הכרתי את הרבי מלובביץ', ראיתי 
והתכתבתי  איתו  דיברתי  אותו, 
לו  שכתבתי  מכתב  היה  איתו. 
בכמה  עוסק  "אני  פעמים:  הרבה 
מספיק  מהם  אחד  שכל  דברים, 
בנאדם,  של  שלם  עבודה  ליום 
אחד  שאשמיט  כדאי  אולי 
אפשר  מהם  איזה  ואת  מהם? 
להשמיט?". הוא מעולם לא ענה 
לי על השאלות הללו, בצדק. פעם 
היה  כנראה  וזה  ענה,  הוא  אחת 
ממנו,  שקיבלתי  האחרון  המכתב 
שואל  שאתה  "מה  כתב:  הוא 
את  לעשות  - תמשיך  הזה  בעניין 
מה שאתה עושה, ורק תוסיף עוד 

דברים חדשים".

הזה,  העניין  על  ידוע  סיפור  יש 
אצלו  שצפוף  לרב  התלונן  אדם 
בבית, הרב אמר לו: "העצה שלי 
לדירה".  העז  את  שתכניס  היא 

זה היה בזמן שעדיין הקשיבו  האיש חשב כנראה שהרב משוגע, אבל 
לרבנים, אז הוא הכניס את העז. אחרי זמן מסוים הרב שאל אותו האם 
המצב השתפר, אמר לו האיש: "מה זאת אומרת?! עכשיו בפירוש אי 
אפשר לחיות בדירה הזאת". אחרי זמן, אמר לו הרב: "תוציא את העז", 
ופתאום הבית גדל... ולאיש הייתה רווחה. הסיפור הזה הוא נוסח ישן, 
תכניס את העז, אחרי  לאיש  הוא אמר  כך:  היה  הנוסח של הרבי 
שבועיים הוא בא להתלונן, אז הוא אמר לו תכניס גם את הפרה, 
וכך הלאה והלאה, ומה הפתרון בסוף? אין פתרון, זה ממשיך הלאה.
לשיטה של הרבי יש הסבר על דרך הפיזיקה. אדם אורז מזוודה לנסיעה 
עוד מקום. עד מתי?  ונוצר  עוד קצת  דוחס  אז הוא  ונגמר בה המקום, 
התשובה היא, תלוי כמה לחץ הוא מפעיל. זו תופעה שקיימת בעולם, 
רגיל,  בגודל  היו  הם  פעם  הלבנים',  'הננסים  שנקראים  כוכבים  ישנם 
ומסיבות כלשהן החומר נמעך וכל ס"מ רבוע של הכוכב שוקל טון. ככה 

יכול להיות דבר שהוא קטן ומכיל בתוכו עולם שלם.

מה שהרבי ניסה לעשות הוא ללחוץ ואז ללחוץ עוד קצת, כך אדם יכול 
לעבור למצב צבירה אחר. גז אפשר ללחוץ, מוצק אי אפשר, והרבי אמר 
בין  הרווח  את  שוברים  לחץ  אחרי  לחץ,  של  עניין  רק  אפשר! זה 
המולקולות. לחץ של אלף אטמוספרות לא מספיק, אז עושים לחץ 
של עשרת אלפים אטמוספרות. זו שיטה, מין פיזיקה כזאת, שאומרת 
מה אדם יכול לעשות עם עצמו? הוא יכול לעשות עם עצמו הרבה. אם 
הוא לא רוצה, מתעצל – מכיוון שהשינוי הוא לא נעים ולא נוח - אז הוא 
יישאר בגודל שלו. אבל זה אפשרי שאדם ישתנה, לא רק תאורטית. אחד 
הדברים שחסר בעולם שאין עוד אנשים שאומרים את מה שהרבי אמר, 

כי יש הרבה מה לעשות בעולם.

 

לנו,  בושה  וזו  לגמרי,  מאמינים  תמיד  לא  אך  מאמינים  אנחנו 
היהודים  אתפאר".  בך  אשר  "ישראל  העולם.  נברא  שבשבילנו 

בעולם כיום הם פחות מ-2%, אז איך בשבילנו נברא העולם?!
עפר  תלים של  יש  בעולם,  החפירות שעושים  ברוב  שידוע,  כפי  אולם 
ורק אחד ממיליון מהם הוא זהב, ובשביל מעט הזהב, שווה לעשות את 
כל החפירות. פרוטונים, למשל, נמצאים רק באחד מעשרה מיליון תלי 
עפר, ובכל זאת, זה שווה את זה. הבחירה של עם ישראל - "אתם תהיו 
לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"; "והייתם לי סגולה מכל העמים" - צריכה 

להיות שווה יותר מכל הכמויות האחרות.

בשביל הקדוש ברוך הוא מספיק שיהיה אדם אחד שינהג כמו שצריך, 
לא  כולו  העולם  "כל  אליעזר:  רבי  כמו שאמר  העולם.  נברא  ובשבילו 

נברא אלא בשביל זה"; אחריו מוסיף תנא 
בשביל  אלא  העולם  כל  נברא  "לא  אחר: 
שלא  כדי  נברא  העולם  כל  לזה".  צוות 
מיליונים  כמה  הזה.  לאיש  משעמם  יהיה 
של אנשים וגם סוסים, כך וכך צרפתים, כך 
וכך אמריקאים, כדי שלא יהיה לו משמעם. 

בשביל אדם אחד זה כדאי.

הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתור 
ניסיון מדעי, הוא לקח אדם והניח אותו 
בקצה של המציאות, למטה מטה, והוא 
בודק האם האדם הזה יקשיב. הוא מחכה 
מהקצה האחר של האין סוף ואומר: "אתה 
שומעים,  לא  אנשים  כלל  בדרך  שומע?" 
הקדוש  ששומע,  אחד  איש  יש  אם  אבל 
ברוך הוא אומר: הניסיון של בריאת העולם 
הצליח! אנחנו לא יודעים מה הוא מתכנן 
הוא  הזה  בניסיון  הבא,  בניסיון  לעשות 
לשמוע  שיכול  האיש  את  מחפש  עדיין 
ויגיד:  המציאות,  של  האחר  מהקצה 
אברהם";  "אברהם  קורא:  הוא  "כן!". 
ברוך  שהקדוש  להיות  דוד"; יכול  "דוד 
"אתה  ואומר:  יום  כל  לך  קורא  הוא 
מסתובב  ואתה  שומע?",  אתה  שומע? 
ברוך  הקדוש  המיטה.  של  השני  לצד 
מישהו  שיהיה  ומחכה  לאנשים  פונה  הוא 
אחד  חיים.  אנחנו  לזה  מסביב  שישמע, 
טובה,  תוצאה  באמת  זו  שישמע  מאלף 
הרבה  כך  כל  אחרי  ממיליון.  אחד  אפילו 
הוא  ברוך  שהקדוש  מחכים  אנחנו  שנים 

יבוא ויגיד שהניסיון נוסה והצליח.

צריכים  שאנחנו  מה  זה  שלנו,  בעולם 
לעשות: להקשיב לקדוש ברוך הוא שקורא 

לנו מלמעלה, להקשיב לנשמה שלנו שקוראת לנו מבפנים.

שימו לב אל הנשמה.

 בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

שמיניסטיות,
בנות-שירות,

בואו לשבת היכרות

במדרשת טהר עילית!
אם עדיין לא מצאת את מקומך,

הפעם תמצאי!

בס״ד

    סעודות חגיגיות         שיחות מרתקות

מלווה מלכה       ועוד ועוד!

יז' בתמוז )30/6(
פרשת בלק

הרשמה עד ל24/6 מס' המקומות מוגבל!
*אפשרות לבדיקת תקני ש״ל ביום ראשון שלמחרת

מוזמנת לשבת מיוחדת במינה עם צוות המדרשה בנצרת עילית!

לפרטים נוספים 053-3328863 ליאור/ 052-2892674 מלכה
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למה ה' רוצה את 
התפילות שלנו?

כי הוא אוהב אותנו, ומפני אהבתו הוא רוצה 
יתברך  שהוא  ודאי  אליו.  קשורים  שנהיה 
למעלה מכל חסרון והצטרכות, אבל האהבה 
הגדולות  המתנות  הם  החי  והקשר  והרצון 
שבו  המקום  היא  התפילה  לנו.  מעניק  שה' 
הקשר העמוק מכל מתגלה, עד שכאשר אדם 
מתפלל הוא כעומד לפניו ממש בבית קדשי 

הקדשים.

שאין  בתפילה  מיוחדת  הלכה  מצינו  לכן 
בשום עבודה אחרת, לא בתורה ולא במצוות: 
אם אדם עוסק במצווה או לומד תורה, מותר 
לעבור לפניו. אבל אסור לעבור בד' אמותיו 
של המתפלל מפני שהשכינה לפניו. התפילה 
היא עמידה לפני ה' יתברך, עד שגם ד' אמות 

שלפני המתפלל הן ממש כמקום השכינה.

נפש
גן ת  רמ יבת  יש ראש   , ירא פ ע ש וש יה רב  ה

יש לך שאלה בעבודת ה'? סמס ל-

054-4530951 נפשי
בשאלתי
איך מלמדים את ערך הצניעות 

שבלבוש?
ראשית, בדוגמה אישית. ברור שמי שאינו צנוע בלבושו, 
למה  בניגוד  לאחרים  יטיף  לא  ובהתנהלותו  בהתנהגותו 

שהוא מייצג.

שאנו  ממה  יותר  הרבה  פשוטים  ההסברים  לכך,  בנוסף 
חושבים: יש לנו נטייה לסבור שרק אם נסביר בטוב טעם 
לב  על  יתקבלו  שהדברים  עד  הצניעות  מצוות  את  ודעת 
אין  ובאמת  נאמנה.  מלאכתנו  את  עשינו  אז  רק  השומע, 
הדבר כן – וכי את איסורי בשר וחלב אנו יודעים להסביר 

עד שיתקבלו בהכרח בלב כל שומע? ומצוות שעטנז?!

אנו עושים את רצון ה' יתברך לא מפני שאנו מבינים את 
הטעם של מצוותיו ועל פי הבנתנו, אלא מפני שזהו רצונו 
החינוך  כאן,  גם  וכך  מחשבותינו.  גדר  מכל  שלמעלה 
הפשוט הוא שזהו רצון ה', זו הדרכת התורה, זו ההלכה, 
ואנחנו חפצים לעשות רצונו. מי שלא חפץ בכך, שום הסבר 
לא יניח את דעתו; ומי שכן רוצה, דווקא בתחום הזה יוכל 

להבין היטב עד כמה הצניעות גם מרוממת את האדם.

אדם שיש לו בעיות נפשיות 
– האם עדיף שילך לטיפול או 
שיפתור את זה בתוך בית המדרש?

לעולם  ששייכות  בעיות  יש  בעיות.  איזה  תלוי 
המדרש.  לבית  ששייכות  בעיות  ויש  הטיפול, 
החלוקה המרכזית היא שהבריאות שייכת למומחים 
וההתפתחות  המידות  ותיקון  בריאות,  לענייני 
לעיתים הדברים  לבית המדרש.  ה' שייכת  בעבודת 
קשורים זה בזה – לפעמים פתרון במקום אחד פותר 
גם את השאלות בצד השני, ולעיתים צריכים לעבוד 

בשני המישורים יחד.

ואפילו  לבריאות,  זוכה  שהאדם  לאחר  גם  אבל 
 - הנפש  רפואת  ידי  על  ממידותיו  חלק  לתיקון 
לעולם ההתרוממות והדבקות, מידת הביטחון בה', 
הצימאון לקרבת ה' בכל המידות האלוקיות, בוודאי 
טיפול,  ידי  על  להיקנות  יכולות  שאינן  ובוודאי 

ועיקרן בבית המדרש.

בס”ד

מל”ג
ה

של 
פי 

סו
ה

שור 
אי

ת ב
תנ

מו
אר 

תו
ה

ת 
ק

הענ
*

יום פתוח
קמפוס לב - בנים קמפוס טל - בנותהחל מהשעה 17:00

רח’ בית הדפוס 7, גבעת שאול, ירושליםרח’ הועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים

 הפקולטה להנדסה 
B.Sc. ומדעי המחשב

הנדסת אלקטרו-אופטיקה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הנדסת תוכנה
הנדסת מערכות תקשורת

 הנדסת תעשיה וניהול
 מדעי המחשב

B.A. הפקולטה לניהול
חשבונאות ומערכות מידע

 מנהל עסקים

הפקולטה למדעי 
 החיים והבריאות

B.S.N. סיעוד
B.Sc. ביואינפורמטיקה
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סטודנטים בחוג

נרשמו לקורס תיאוריית הקוואנטים ב׳

נרשמו לקורס ניתוח מערכות סיפרתיות

סטודנטים שלא נרשמו לאף אחד מהקורסים הנ״ל

סטודנטים שנרשמו לשני הקורסים
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 המכינה לאקדמיהפתרת? מקומך איתנו!
 מכינת ריענון
 מכינה מלאה

 תואר שני
M.B.A. מנהל עסקים 

*M.S.c. פיזיקה / הנדסת אלקטרו-אופטיקה 
*M.S.N + Nurse Practitioner סיעוד
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