
המשימה: לב בוער 
לה' יתברך!

הרב יהושע שפירא, 
ראש ישיבת רמת 

גן, חולק על הגישה 
החינוכית הרווחת

מתי יוכרע המשחק 
 המטורף הזה?
מונדיאל 2018
רגעים של אור

ע"ש הרב יורם אברג'ל זצ"ל

קהילה של יישוב
יתרונות של עיר

מתלבטים בין יישוב או עיר?
כבר לא צריך לבחור
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שולי רנד מדבר על הכל 
 בשיחה מלב אל לב. 
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ַיַחד

 קרן יחד 
יוזמה

חברתית
לדורות )ע”ר(

 

  

אין תשלום חודשי קבוע גבייה שקטהחסד אמיתי ₪

קרן יחד
סטרטאפ החסד של ישראל

של  במקרה  מסייעים  יחד,  בקרן  החברים  אב  בתי  ל-21,000  מעל  שנים,   4 כבר 
לכל   ₪ עד 150,000  של  בסכום  בקרן,  החברה  המשפחה  מהורי  אחד  פטירת 
ילד. בגבייה ממוצעת של 43 ₪ לכל בית אב בחודש סייענו בסכום עצום של 
יותר מ-30,000,000 ₪ ל- 226  יתומים, מ-57 משפחות. אנו מזמינים 
אתכם להצטרף אל חברי קהילת קרן יחד, ולהגיע יחד איתנו ל-30,000 חבריֿם,  

כי כשכולנו ב'יחד' אף אחד לא נשאר לבד.
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מבצע 
״אהבת חינם״ 

מצטרפים 
לקרן יחד



1-800-500-210
ponim@orot.ac.il :לפרטים והרשמה

מייסודן של מכללת מורשת יעקב רחובות
ומכללת אורות ישראל אלקנה

אקדמיה 
תורנית 
מובילה

ר"מים?
בני ישיבות?

התואר הזה
הוא בשבילכם

 אווירה תורנית  תכנית לימודים המותאמת ללוח הזמנים הישיבתי
  הלימודים מתקיימים בקמפוס רחובות  הסעות מרחבי הארץ 

  B.Ed . נמשכת ההרשמה ללימודי
בהתמחויות: אנגלית | מתמטיקה | לשון

ממשיכים את ההצלחה! 

בס״ד

מקצועות הלימוד הנדרשים ביותר במערכת החינוך

הנרשמים ללימודים אלו יזכו 
למלגה ייחודית בסך 4,000 ₪ 



במלאת 30 לפטירתו של ראש מינהל החמ"ד 

הרב שמעון אדלר ז"ל
איש החינוך ופורץ הדרך

נתכנס אי"ה ביום רביעי' ו' מנחם אב )18.7(
בישיבת אמי"ת חברותא. כפר בתיה רעננה

לשיח חינוכי ברוחו ובמשנתו.

תכנית הערב:

מנחה – ד"ר מוישי וינשטוק ראש המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

18:45 | התכנסות )כיבוד קל(

19:15 | תפילת מנחה

19:30 | ד"ר אברהם ליפשיץ, 
ראש מינהל החמ"ד - דברי 

פתיחה.

שיחות תוכן:

הרב דוב זינגר, ראש ישיבת מקור 
חיים – דוגמא אישית, אותנטיות 

ותהליך עצמי של המחנך 

כבסיס לחינוך.

הרב שלמה וייס, ראש אולפנת 
בני עקיבא אבן שמואל - 

הקשבה לנוער ונתינת אמון 
כבסיס לחינוך

גב' מירי שליסל, לשעבר 
מובילת תוכנית אהבת תורה 

ומפמ"ר תנ"ך בחמ"ד -  תורה 
מחוברת לחיים

21:15 | סיום משוער 

בעז"ה

"איש אשר רוח בו"
)במדבר כ"ז(

 
  



 www.kenes-tanach.org/1801?morim  לפרטים והרשמה: חפשו אותנו בגוגל - כנס תנ"ך למורים
תמיכה טלפונית להרשמה: 053-7010910  

בימים א'-ב' 9:00-12:00  א'-ה' 17:30-21:00 ניתן להשאיר הודעה בכל שעה ונשוב אליכם  מתחם נשים: ישיבת בנ"ע, ז'בוטינסקי 59 מתחם גברים: תיכון אמית, ז'בוטינסקי 99

ימי לימוד 
גם למוריםתנ"ך

את ציבור המורים והמורות 
לקורס עובדי הוראה בהיקף 30 שעות, 

המוכר ל'אופק חדש' ול'עז ותמורה'

איך זה עובד?
בוחרים 3 שיעורים פדגוגים למורים מתוך התוכנית הייעודית למורים

בוחרים 10 שיעורים מתוך מגוון השיעורים של 'ימי לימוד תנך' 

לאחר הכנס, השלמה של 14 שעות מקוונות בהנחיית המפמ''ר

לע״נ סיון דבירי 
בן בשט ז״ל

290 ₪ בלבד
ל- 3 ימי לימוד

 הנרשמים לכנס זכאים לקבל את הספר 
'והמה בכתובים' - אסופת מאמרים מכנס תשע"ז

השבוע
ה קורה!!! 

ז
 הכנס מתחיל

ביום שני הקרוב 

תפספסו!!!
אל 

מכללה ירושלים מזמינה

הכנס השנתי בגבעת שמואל
שני-רביעי, ד' - ו' באב

  )16-18.7(



(

רבי אומר: איזו היא דרך ישרה 
שיבור לו האדם? כל שהיא 
תפארת לעושיה ותפארת לו מן 
האדם! והוי זהיר במצווה קלה 
כבחמורה... )משנה א(

מי אנחנו שנברור לעצמנו דרכים?! איזו דרך ישרה 
אמור האדם להמציא לעצמו? "ישרים דרכי ה'!" 
הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות ואלו דרכיו 

שאם נלך בהן, נלך בדרך הישרה.

קנה המידה  פחות.  לא  רבי מתמיהה  תשובתו של 
מחיאות  או  עצמית  הרגשה  היא  ישרה  דרך  של 
שאינם  הם  רבים  והרי  הסביבה?!  מן  כפיים 
וגם סביבתם  מקיימים מצוות ומרגישים מפוארים 

מפארת אותם, לא עלינו...

דרך  על  מדברת  שהמשנה  כתבו  מפרשים  כמה 
הישר בתחום הרשות, שאינו מצווה ואינו עבירה. 
אבל השאלה בעינה עומדת: איך יכול אדם לסמוך 
על עצמו שיבחר כראות עיניו? הרי "יצר לב האדם 
רע מנעוריו" ובשביל לדעת מהי הדרך הישרה, בכל 
נושא בעולם וגם בדברי הרשות, ניתנה לנו התורה 

שמורה את דרכנו בכל מכלול חיי האדם.

שני כתרים
אמנם  תורה  מתן  לפני  מלובביץ':  הרבי  מסביר 
גם  אמרו  אבל  לנשמע,  נעשה  ישראל  הקדימו 
העיקר  אם  ונפנים!  נבין  של  במשמעות  "נשמע" 

הוא לעשות הכל בקבלת עול של "נעשה", מדוע 
הם אמרו גם "נשמע"?

מלאכי השרת הכתירו כל יהודי בשני כתרים, אחד 
את  אישרו  ובכך  נשמע,  כנגד  ואחד  נעשה  כנגד 

חשיבות ה"נשמע" לא פחות מן ה"נעשה".

אין זאת אלא שהפנמה והזדהות אנושיות הן חלק 
קריטי מעבודת ה'. בנוסף ליסוד שהוא קבלת עול 
בלי  שלמה  תהיה  לא  ה'  עבודת  שמים,  מלכות 
שהאדם ירגיש את היוקר והחשיבות בעשיית רצון 
ה'. לכן בפעם הראשונה אמרו בני ישראל רק "כל 
אשר דיבר ה' נעשה", ואילו בפעם השניה הוסיפו 

"נעשה ונשמע".

בא בטוב
בכך  להסתפק  אפשר  אי  המשנה:  כוונת  זוהי 

שקיבלנו דרך ישרה מן השמיים, עלינו גם לברור 
נפשנו  שגם  הדרך.  אותה  את  בעצמנו  ולבחור 
ותבין  ה'  דרך  עם  תזדהה  והבהמית  האנושית 
מדעתה שזוהי דרך הישר. אז יתפאר האדם בדרכו, 
כי גם הוא עצמו יראה שהיא טובה, וגם האנשים 
שסביבו יראו ויודו שהיא מפוארת ויפה! "תפארת 

לעושיה ותפארת לו מן האדם".

את  שוברות  לא  והמצוות  שהתורה  כשמתברר 
העולם אלא מייפות אותו ואת האדם שמקיים אותן, 

התורה מתפארת בעיני כולם.

"משה  הראשון  בפרק  הראשונה  המשנה  לאחר 
דווקא,  "נעשה"  של  עול  בקבלת  תורה"  קיבל 
על  ומדבר  השני  בפרק  הראשונה  המשנה  מגיעה 
נזדהה ונתפאר עם התורה  העניין השני, "נשמע", 

והמצוות.

זוהר פה אור
קלה  במצווה  זהיר  "והוי  המשנה:  מזהירה  ומיד 

כבחמורה"!

במצוות,  ומתפאר  "נשמע"  של  במצב  כשאתה 
ועלול  שלך  התפיסה  לפי  המצוות  את  בוחן  אתה 
מתוך כך להבדיל בין קלה לחמורה. לכן, היזהר! 
אל תאבד את הראש ושמור על איזון בין "נעשה" 
ל"נשמע" – בתפיסה של קבלת עול, שהיא היסודית 

יותר, אין כל הבדל בין המצוות.

וזהו סוד "הוי זהיר", גם ה"נעשה" הוא אור זוהר. 
השווה  ה'  רצון  משתקף  שלנו  ההזדהות  בתוך 
עליון  בזוהר  ומפאר  וגדול, המפואר  קטן  ומשווה 

ורם מתפיסתנו את המצוות כולן.

מילי
דחסידותא

ילת ה ש ש מ
פרקי אבות

פרק ב |  תפארת

פסעתי בערב ברחוב הראשי בעירי. בבתי הקפה 
משחק  הטלוויזיה  מסכי  על  הוקרן  ובפיצוציות 
וקולות  מרותקים  ישבו  רבים  גברים  כדורגל. 
ישיבה  בחור  העשן.  ענני  מבין  נשמעו  צעקות 
ואינו  רואה  להיות  כמבקש  בזווית  ישב  כחוש 

נראה.   

כי  ונוכחתי  "הרצל"  לפיצוציית  סמוך  נעמדתי 
אירופה  אליפות  במוקדמות  במשחק  מדובר 
לנבחרות ברמת גן בין ישראל לרוסיה. התוצאה 
הייתה 1-1, ונותרו כעשר דקות לסיום. הכדורגל 
חזרתי  כאשר  מהם  שנגמלתי  הדברים  אחד  היה 
בתשובה, אבל כנראה שלא לחלוטין. פרט לכך 
נעור בי הרגש הלאומי. ככלות הכול לא מדובר 
אלא  ברצלונה,  נגד  יונייטד  במנצ'סטר  כאן 

בישראל נגד רוסיה. 

לשער  דהר  רוסי  חלוץ  לסיום.  דקה  נותרה 
ולחוץ.  לקורה  השוער...  מול  ובעט  הישראלי 
"איזה מזל!", צעק מישהו עב כרס שישב בשולחן 
הקיצוני והפיל ארצה בקבוק בירה ירוק שהתנפץ. 
שובל צהבהב יצא מתוך שבריו. אף אחד לא שם 

לבו לכך. עיני כולם היו נעוצות במסך. 

סוד  את  לי  שיאיר  הוא  ברוך  מהקדוש  ביקשתי 
משחק הכדורגל. מדוע המשחק הזה מהווה עבור 
כה רבים מבני העולם וגם מבני ישראל את הדבר 
יתעצבו  יתרגשו, ישמחו,  המרכזי בחייהם, לפיו 

ואף יתאבלו. 

בעין הבשר התבוננתי ביוסי בניון הלבן המתמודד 

השכל  ובעין  אדומים,  רוסיים  מגינים  שני  מול 
ישראל  ו"רוסיה".  "ישראל"  במילים  התבוננתי 
ואילו  הוא,  ברוך  הקדוש  אל  לך  אל:  ישר  היא 
מבורא  התרחק  כלומר:  יה,  סור  אותיות  רוסיה 

העולם. 

לי הסוד: אחד עשר השחקנים  ואז החל להאיר 
של  הספירות  עשר  את  מבטאים  קבוצתך  של 
נפשך האלוקית והספירה העליונה - הכתר, ואילו 
הכוחות  את  מבטאים  היריב  שחקני  עשר  אחד 
המקבילים של הנפש הבהמית. האדם ירד לעולם 
לא  הוא  ואם  הרע,  יצרו  כנגד  להילחם  כדי  הזה 
עושה זאת, הוא מוכרח לחפש זאת בצד הקליפה. 

המשחק עמד להסתיים. ואז הכדור הגיע לאליניב 
ברדה שמסר אותו לעומר גולן והלה בעט לעבר 

השער הרוסי - גול!!!

לנצח בשנייה האחרונה  איזה אושר 
ועוד את רוסיה.

חבריו  וכל  הדשא  על  נשכב  השחקן 
הריע  הקהל  שאג,  השדרן  עליו,  עטו 
והצופים בפיצוציה השתוללו. אחד מהם 

צעק באקסטזה: "יש אלוקים!" 

בתוך ההמולה ביקשתי להבין מהו גול.

שערי  את  אצלי  פתח  הסביבתי  האושר 
החכמה, ולפתע הבנתי: גול הוא מלשון 
זה  גול  מבקיעה  שלך  הקבוצה  כאשר  גילוי. 
מרמז לגילוי אלוקות, גילוי שכל הגשמיות היא 
היריב,  של  גול  ואילו  ואלוקית,  רוחנית  בעצם 
הגשמיות  את  לגלות  פירושו  הרע,  היצר  כלומר 
כשלעצמה, לחשוף את הגוף ולהתאוות אליו וכך 

להסתיר את הנפש.

החלה  "גול"  המילה  צוהלים,  כולם  בעוד 
הגול  את  להפוך  צריך  במחשבתי.  להתגלגל 
הסתמי של הגולה לגילוי האלוקי שיהיה בגאולה 

- גל הוא, לגלות את הקדוש ברוך הוא.

אחד  מבית  לביתי.  בדרך  צדדי  לרחוב  נכנסתי 
נשמע להג הפרשנים הנרגש. לאור הפנס הקלוש 
בוהה  ברחוב,  מדדה  תימני  זקן  מולי  זיהיתי 

במרחבי השמיים וממלמל פסוקי קודש. 

מלמלתי  הזה?",  המטורף  המשחק  יוכרע  "מתי 
לעומתו.

יש אלוקים!

רגעים
רגעשל אור

orchozer@gmail.com | י  מזרח עודד 

מפנקסו של חוזר בתשובה

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

עלון	שבועי	לעבודת	השם	בדרך	החסידות

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

		קרוב	אליך   6



ועידה ראשונה
של איגוד בתי הדין לממונות בישראל

יום שני ד' אב תשע"ח
אולם ג'נסיס מלון גני ירושלים, ירושלים )כניסה לעיר(

14:00 מושב ראשון, מושב פנימי: סיכומים אתגרים הצבעות
16:00 מושב שני מושב הלכתי

              פאנל בהנחית הרב אוריאל אליהו - ראש כולל ואב"ד
             כרמי משפט, ענב - התמודדות עם טענת "קים ליה"

             דברי ברכה ח"כ סגן השר הרב אלי בן דהאן

בהשתתפות:

אב"ד כוכב יעקב, הרב ניר אביב - 
איגוד בתי הדין לממונות בישראל  
מנהל רשת בתי הדין ארץ חמדה הרב אהרן פלדמן - 

אב"ד מודיעין ודיין קריית אונגוואר הרב אפרים שימלמן - 
אב"ד מודיעין ובורר פוניבז' הרב משה פרקוביץ - 

מר דוד נפתלי גולדברג - עו"ד טו"ר 

18:00 - כללי "קים ליה" הלכה למעשה מפי רבותינו שליט"א
רבה הראשי של ירושלים - הרה"ג אריה שטרן - 

נשיא האיגוד  
נשיא האיגוד הרה"ג דב ליאור - 

רב העיר קרית אונו, הרה"ג רצון ערוסי - 
חבר מועצת הרבנות הראשית  

ויו"ר הליכות עם ישראל  
חבר בית הדין הגדול הרה"ג אליעזר איגרא - 

מנחה

20:00 מושב שלישי מושב משפטי
עו"ד, יו"ר ועדת בתי דין לממונות שלמה בן מנחם - 

של לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים  

קידום שיתוף הפעולה בין בתי הדין לממונות ללשכת עורכי הדין

ערבית

21:30 שעה משוערת לסיום

- יוגש כיבוד קל כל הציבור מוזמן -
054-2536095 לפרטים,   מזכירות האיגוד: 

ח')
הו 

עי
(יש

" ודי
ימ

בל
ררהה

וותו חתום תעודדהה,, צור "

תואר אקדמי
ותעודת הוראה

לבני תורה

מסלול מיוחד

בשנת תשע"ט יפתח בע"ה
המחזור השלושה עשר של

בכל התחומיםהשלמה ל-B.EDבוגרי ישיבותלמורים בכירים

התכנית מיועדת לתלמידי חכמים שהקדישו שנים רבות
ללימוד בישיבה גבוהה, המשמשים בהוראה, או מתכוננים לכך.

התכנית מקוצרת ומותאמת לרמת הלומדים.

בסיום התכנית יוענק
B.ED תואר ראשון אקדמי

+ תעודת הוראה

תכנית ר"מים

הטוהר שבתואר
המחלקה ללימודי גברים

תכנית ר“מים

לפרטים והרשמה:
073-2750688  /  02-6750981

rishumramim@michlalah.edu    www.michlala.edu

> תנ"ך או מחשבת ישראל
> חינוך מיוחד

> הוראת מתמטיקה - מילגת 2,000 ₪
> הוראת האנגלית - מילגת 2,000 ₪

לצד ההתמחות בהוראת תושב"ע
       יש לבחור באחד מהתחומים הנדרשים במוסדות החינוך:

התמחות

"מלמדים"

להוראה

בתתמ"דים

בא והצטרף לתוכנית לתואר ראשון במתמטיקה



האם השכר והעונש הם בעולם הזה או בעולם 
הבא? ואולי זה בכלל לא חשוב?

שאלת 
?השבוע

טוב לשם הטוב
הרב ידידיה צוקרמן 

מנהל חינוכי בישיבת אמי"ת, כפר גנים

אורי שכטר, סמח"ט הנח"ל במילואים, סיפר 
שמע  הוא  מבצעית  תעסוקה  בזמן  שפעם 
שיחה בין שני קצינים. אחד מהם, מתנחל דתי, 
שאל בציניות את חברו, השמוצניק החילוני: 
"אני נמצא פה בגלל הדת, בגלל החיבור שלי 
ליהודה ושומרון, בגלל ובגלל ובגלל... אבל 
בלי  החבר  לו  ענה  פה?"  אתה  למה  אתה?! 

להתבלבל: "אני לא צריך תירוצים".

למציאות  רבה  נוכחות  ישנה  עצמה  בתורה 
 – עליון  לעולם  ששייכת  על־טבעית,  רוחנית 
נבואה, מרכבת השכינה, אש מן השמים ועוד 
ועונש  שכר  בפירוש  נכתבו  לא  זאת  ובכל   –
שמטרת  כיוון  הזה,  בעולם  שאינם  רוחניים 
החיים  אלא  הבא,  עולם  חיי  איננה  התורה 
שכינה.  ובהשראת  בה'  בדבקות  הזה  בעולם 
ֵלא־לִֹהים  ָלֶכם  ְוָהִייִתי  תֹוְכֶכם  ְבּ י  ְכִתּ "ְוִהְתַהַלּ
ְלָעם". חיי עולם הבא בעולם  ִלי  ְהיּו  ִתּ ם  ְוַאֶתּ

הזה.

החיים  אותם  מהם  מפורטת  הבנה  לנו  אין 
שאחרי החיים, אבל גם אין לנו צורך להתעסק 
יותר מדי. החיים בעולם הזה הם בעלי  בהם 
את  הדוחה  כזה  ערך  עצמם,  בפני  גדול  ערך 
רוב המצוות, "וחי בהם", ואנחנו אוהבים את 

החיים ומלאים בשמחת חיים.

 – הבא  בעולם  שכר  לשם  ה'  עבודת  בנוסף, 
אפילו שכר רוחני של קרבה לה' – היא בסופו 
של דבר אגואיסטית ונובעת מדאגה של אדם 
לעצמו. בלשונו הטהורה של הרמח"ל: "ודאי 
לפני  נפשו  לטהר  בעבודתו  שמתכוין  שמי 
אשר  הגמול  לקבל  תזכה...  למען  בוראו, 
זו  כוונה  נוכל לומר שתהיה  בעולם הבא לא 
רעה, אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר 
עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו,  כי  טובה, 

סוף סוף עבודתו לצורך עצמו".

הדיבור אודות שכר ועונש רוחניים נתן מענה 
אך  לבדו.  ה'  את  עבד  יחיד  כל  בה  לתקופה 
חוזר  הזה  העולם  הגאולה,  שמתקרבת  ככל 
להאיר וחיי כלל ישראל חוזרים וניעורים, או 
אז פוחת הצורך להתעסק בשכר ועונש ובחיי 

עולם הבא.

האחרונים,  בדורות  לראות  נדיר  לא  לכן 
מאמינים  שלא  כאלו  אפילו   – רבים  אנשים 
חייהם  את  למסור  המוכנים   – ועונש  בשכר 
ארץ  ישראל.  תקומת  ולמען  הכלל  למען 
של  הגבוהה  למדרגה  אותנו  מעלה  ישראל 
עשיית הטוב לשם הטוב, לשם כלל ישראל, 

ולשם כבוד השכינה.

נחמד העץ?! 
הרב שאול ויינגורט 

האם השכר והעונש הם בעולם הזה? כמובן, 
ְמעּו  ׁשְ ֹמַע ּתִ בכל יום אנו אומרים "ְוָהָיה ִאם ׁשָ
יֹוֶרה  ִעּתֹו  ּבְ ַאְרְצֶכם  י ְמַטר  ְוָנַתּתִ ִמְצֹוַתי...  ֶאל 
ְלַבְבֶכם...  ה  ִיְפּתֶ ן  ּפֶ ָלֶכם  ְמרּו  ָ ִהּשׁ ּוַמְלקֹוׁש... 

ַמִים. ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ְוָחָרה ַאף ה' ּבָ

הבא?  בעולם  הם  והעונש  השכר  האם 
כמובן, וכמו שאמרו חכמים "כל ישראל יש 
כולם  'ועמך  לעולם הבא שנאמר  להם חלק 
צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי 
לעולם  להם חלק  ואלו שאין  ידי להתפאר'. 

הבא..." )משנה סנהדרין פ"י(.

שכותב  וכפי  כמובן,  חשוב?  זה  האם 
הרמב"ם ביסודות האמונה: "והיסוד האחד־
למי  טוב  גמול  משלם  יתעלה  שהוא  עשר, 
שעובר  מי  ומעניש  התורה,  מצוות  שמקיים 

על אזהרותיה..." )פירוש המשניות שם(.

אמר  כך  חשוב.  לא  בכלל  זה  זאת,  ובכל 
בשמים  לי  "מי  הפסוק  על  הזקן  אדמו"ר 
מאומה,  רוצה  אינני   - חפצתי"  לא  ועמך 
אינני רוצה את הגן־עדן שלך, אינני רוצה את 

העולם הבא שלך, רוצה אני אותך בעצמך.

ְלָפֶניָך  י  ָנַתּתִ ה' אומר לכל אחד ואחד "ְרֵאה 
ְוֶאת  ֶות  ַהּמָ ְוֶאת  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ים  ַהַחּיִ ֶאת  ַהּיֹום 
ָהָרע". הוא מעיד בנו את השמים ואת הארץ 
ָלָלה,  ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפֶניָך, ַהּבְ ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ "ַהַחּיִ
ה ְוַזְרֶעָך" )דברים  ְחֶיה ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִ ַחּיִ ּוָבַחְרּתָ ּבַ

ל(, ובכל זאת איננו בוחרים תמיד בחיים.

בין  למוות,  חיים  בין  ברורה  בחירה  לנו  יש 
פעמים  שכן  קשה,  בחירה  זו  אך  לרע,  טוב 
ואת  למאכל  הטוב  את  מעדיפים  אנו  רבות 

התאווה לעיניים, על פני עץ החיים.

לנו  להסביר  היה  צריך  בהם  זמנים  היו 
גשמי,  שכר  בעזרת  הבחירה  משמעות  את 
ולפעמים צריך היה להסביר לנו את משמעות 
הבחירה בעזרת השכר בעולם הבא, אך בכל 
אופן בו מתוארים הדברים, המכוון הוא אחד 
– בחירה בין הטוב לבין הרע היא בחירה בין 

החיים לבין המוות.

לא תמיד אנו מבינים את דרכי ה' ואת טובת 
אנו  מכירים  אך  הצדיקים,  וייסורי  הרשעים 
הבחירה  היא  ה'  לציווי  שההקשבה  בכך 
במחיר  גם  ה',  דבר  על  נעבור  ולא  בחיים, 
ההפסד של האכילה מהעץ הנחמד להשכיל.

 

 

כל הטובות שבעולם 
הרב יהודה מלמד 

ישיבת רמת גן

עלמא  בהאי  מצווה  "שכר  חכמים  אמרו 
לשכר  לזכות  אפשר  שאי  כלומר  ליכא", 
ובלשון  הזה.  בעולם  המצוות  של  המלא 
"אלו  ומפורסמת אמרו חכמים  ברורה  יותר 
הזה  בעולם  פירותיהם  אוכל  שאדם  דברים 
והקרן קיימת לו לעולם הבא". דהיינו, עיקר 
שכר המצוות מחכה לאדם בעולם הבא ורק 
הפירות - ההשלכות של האור של המצווה - 

מאירות לו בעולם הזה. 

קרבת  של  העונג  שהוא  המצווה  שכר  את 
צריך  כאן.  לטעום  אפשר  אי  בה,  שגנוז  ה' 
נשמתו  כאשר  ורק  ימיו,  את  למלא  האדם 
מכבלי  הוא  משוחרר  כאשר  מגופו,  נפרדת 
העולם  )מחזה  עלמא"  דהאי  ומ"חיזו  הגוף 
הזה(, רק אז יכול הוא לטעום את הטעם של 

המצווה. 

"המחזיר  שיתקיים  נזכה  כאשר  מכך,  יותר 
נשמות לפגרים מתים", כאשר הנשמה תוכל 
שאין  בעולם  הפסק,  ללא  הגוף  את  להאיר 
האור,  בפני  יחצוץ  לא  והחומר  מוות  בו 
עד  המצווה  של  והעונג  הטעם  יורגש  אז 
אור  להאיר  עניינה  שכל  המצווה  תכליתה. 
ביטוי  לידי  אז  לבוא  תוכל  העולם  בתוך 
המצוות  העתידי,  ההוא,  בעולם  בשלמות. 
כציווי  להופיע  יצטרכו  שלא  כיוון  בטלות 

אלא יתקיימו באופן טבעי. 

העולם הבא רחוק מאתנו אבל אותו מאמר 
בעולם  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  חכמים  של 
ליכא",  עלמא  בהאי  מצווה  "שכר  הזה. 
כלומר כאשר כל התודעה תפוסה במושגים 
הקולות,  המראות,   - הזה  העולם  של 
אז   - בהן  שכרוכות  וההנאות  התחושות 
האור  את  מלחוש  כהים  האדם  של  חושיו 
שבמצווה. אבל כאשר יש לאדם את הזיכרון 
של "עלמא דאתי" )העולם הבא(, כאשר יש 
שקשורים  כאלה,  לממדים  יחס  האדם  אצל 
אז  ולמקום,  לשעה  מעבר  למוחש,  מעבר 
יכול הוא לחוש את הטעם של המצוות ושל 

התורה. 

אבל  קודמים  בדורות  אנו  מוצאים  לכן 
שהחשק  אנשים  מעט  לא  בדורנו,  גם 
ולהארת  והכיסופים שלהם לקיום המצווות 
התורה, ממלאים אותם לא פחות מכל דבר 
אור  שאמר  וכמו  הזה.  בעולם  עין  מרהיב 
מרגישים  אדם  בני  היו  "אם  הקדוש  החיים 
מתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים 
בעיניהם  ייחשב  ולא  אחריה.  ומתלהטים 
כל  כוללת  התורה  כי  למאומה,  וזהב  כסף 

הטובות שבעולם".
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תואר עם בונוס

אפשרות להצטרפות ללימודי 

תעודה במקצועות טיפוליים על 

בסיס מקום פנוי

נהיגות
קצועיות
.M .Edעורבות

< חבילת מלגות מורחבת
< יום/חצי יום לימודים אחד בשבוע, במשך שנתיים

< מסלול נפרד לנשים ולגברים
< מותאם לאמהות עובדות ולנושאי תפקיד בחינוך www.michlala.edu/m.ed

בית הספר ללימודי תואר שני. לפרטים ולרישום: 

053-9220446
 nathalieb@michlalah.edu :מייל

תואר שני
M.Ed.
במקצועות מובילים

ראשי בית הספר לתואר שני: 
ד”ר תמי יחיאלי, ד”ר שמואל שנהב

מגוון מסלולים:

מחשבת ישראל ותורה שבעל פה
התפתחות מקצועית, חוויה בלימודי יהדות

ניהול וארגון מערכות חינוך 
הכשרה, מקצועיות וכלים לקראת תפקידי ניהול ופיקוח

 הוראת המדעים: )לנשים בלבד(
התמחות במגוון דרכי הוראת המדעים

מוקד הוראת מדעי הטבע 

 מוקד הוראת המתמטיקה

רב תחומית מועשרת

להתקדם. 
לחקור. 
ליישם.
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בליל שבועות )מי זוכר שזה היה לפני חודשיים( התפללנו בנץ החמה 
על גג בניין 'אש התורה' ברובע. היה מדהים לראות את הזריחה, את הר 

הבית ואת הכותל, לרקוד הלל עם כולם.  

רק דבר קטן הפריע לי כל התפילה. מנוף ענק שעמד מולנו והסתיר את 
הנוף הפסטוראלי.

אחר כך, משנתיישבה עליי דעתי, התביישתי. כיצד המנוף הפריע לי?

הרי על מה התפללו אבותינו שחלמו לחזור לכאן? לדרוך בארץ ישראל 
ולחונן את עפרה )והמשימה העיקרית עוד לפנינו, כמובן(. אם כן, הייתי 
צריך להתרגש ולשמוח מאותו מנוף מכוער מפלדה שהוקם פה בשביל 
לבנות, לשפץ ולהרחיב! להרגיש את השמחה, את הזכות ואת החסד 

שעשה בורא עולם עם הדור שחי פה.

שלהי  הימים  מאוד:  חזק  מסר  עם  סיפור  שמואל  ר'  מחברי  שמעתי 
דרך  ישראל  לארץ  מתקרב  הגרמני  הצבא  השניה.  העולם  מלחמת 
מצרים. סכנה מרחפת על היישוב היהודי, שמתכונן לגרוע מכל. בתוך 
עוסק  ליטא,  יהדות  מראשי  שריד,  פליט,  כהנמן,  הרב  ההמולה  כל 

בהקמת ישיבת פוניבז'.

והארץ  אחכה  "אם  להם:  אמר  אותו.  שאלו  עכשיו?"  דווקא  "למה 
תיכבש, לעולם לא אזכה לייסדּה.

ויבואו מהרסיה,  יום אחד  היא  ישיבה, אפילו תתקיים  "אך אם אקים 
מובטחני שעל חורבותיה עוד תקום פעם ישיבה".

רק להבין איך חושב יהודי... כלום לא יכול להצמיח שום דבר, אבל 
משהו הרוס, עד כמה שהוא חרב, עוד יצמיח. זה נכון גם לאבני המקדש, 

וגם לבתים במורג, קטיף ושירת הים.

לא רק שאנחנו יודעים שעוד נשוב. אותם ישובים קמו בגלל ישוב יהודי 
וסתמום  אבינו  אברהם  שחפר  מבארות  התחיל  והכל  שננטש.  קדום 
פלשתים, ושוב חזר וחפרם יצחק בנו. מה שנחרב, בידוע שיקום מחדש.

חשבתי פעם מה בין התיירים בכותל לאלה בשאר ארצות העולם?

בכל ערי העולם יש מבנים עצומים, ארכיטקטורה עתיקה ואקוסטיקה 
אלפי  )להבדיל  שחרב  ממקדש  עומד  שנשאר  אחד  קיר  לנו  מרהיבה. 
ואירופאים,  יפנים  סינים,  באלפיהם,  באים  הם  זאת  ובכל  הבדלות(. 
עומדים  רוקדים,  מתפללים,  עצמם.  היהודים  את  מצלמים?  הם  ומה 

בכיסופים עטופים בטליתותיהם ומצפים למשיח.

איש  לצלם  וביקש  ן"  ּבֶ יג  ה"ּבִ מול  בלונדון  תייר  עמד  לא  מעולם 
בריטי... אבל אלינו באים כדי לראות יהודי. לגעת בנצח. לראות איך 

משהו שבור ממשיך להצמיח אלפי שנים. עד בוא גואל.

על חרבותיה נצמח

 "עוד תקום פעם ישיבה". רק להבין איך חושב יהודי... כלום לא 
יכול להצמיח שום דבר, אבל משהו הרוס, עד כמה שהוא חרב, 

עוד יצמיח. זה נכון גם לאבני המקדש, וגם לבתים במורג, קטיף 
ושירת הים.

רזאל רן  ה א

שית
אי איש

שמעתי ממורי זלה"ה, כי צדיקייא אינון שלוחי 
המלכה־ שליחי  הם  )הצדיקים  דמטרוניתא 

חסרון  יודע  וחסרונו  הצר  ידי  על  השכינה(, 
השכינה להתפלל שימולא שם החסרון, ונעשה 
על ידו יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. וזהו 
למה  הקדמונים  קושית  וסרה  התפלה.  מעלת 
צריך תפלה, הלא השם יתברך יודע מה שצריך 
האדם, כי הוא בוחן כליות ולב וכו'. ומורי ביאר 
על פי הנ"ל, כי תפלה הוא צורך גבוה, שידע 
של  מחסרון  נמשך  שהוא  מחסרונו  האדם 

מעלה, ויתפלל שימולא החסרון שם למעלה בשכינה, כי צדיקייא אינון 
יכוין  שלא  רק  כן.  גם  שלו  החסרון  ימולא  וממילא  דמטרוניתא,  שלוחי 

לתועלת עצמו, רק לתועלת השכינה. ודברי פי חכם חן.
צפנת פענח, בשלח ד"ה וכעין

לצער  צערם  בין  אחדות  יש  הצדיקים  שאצל  לימד  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
השכינה. הצדיקים הם שלוחים של השכינה )ה"מטרוניתא"(, ועל ידי הצער 
הפרטי שמגיע להם, הם מרגישים את צערה ומתפללים עליו. ובזה מתיישבת 
הצער  את  לבטל  בשביל  רק  אינו  בתפילה  הצורך  שכן  הקדמונים,  קושיית 
עולם  ולתקן  השכינה  צער  את  לבטל  בשביל  אלא  המתפלל,  של  המסוים 
גם  טוב, מתמלא ממילא  מוסיף הבעל שם  דבר,  ובסופו של  במלכות שד־י. 

החיסרון הפרטי של אותו צדיק שהתפלל.

בצער  ולא  השכינה  בצער  אותה  וממקדת  התפילה,  על  משפיעה  זו  תובנה 
האדם.

לכאורה הדברים מעוררים קושי: וכי ה' לא רוצה שיהיה לנו טוב גם באופן 
בלי  האישי,  צערו  על  מתפלל  שהאדם  בזה  חיסרון  יש  אפוא  מדוע  פרטי? 
'לערב' בכך את צער השכינה? אמנם גם דרך תיקון צער השכינה מתוקן בסופו 

של דבר הצער הפרטי, אבל מדוע שהאדם לא יתפלל על 
צערו הפרטי כדבר חשוב העומד בפני עצמו?

אינו  האדם  של  האישי  שצערו  מלמד  טוב  שם  הבעל 
עומד בפני עצמו. ה' יתברך אינו מצער את האדם סתם, 
בבואה של  היא  לאדם,  צער  מציאות של  יש  אם  ח"ו. 
צער השכינה. ואת זה מפסידים כשמתפללים על הצער 
הפרטי לבדו. יש להתפלל גם על מניעת הצער הפרטי, 

אבל חשוב שהדבר ייעשה מתוך תפיסה נכונה שלו.

הבעל שם טוב מדריך: "רק שלא יכוין לתועלת עצמו". 
נושא  איזה  על  אינה  העיקרית  שהשאלה  נראה  מכך 
מתפללים – צער השכינה או בעיה פרטית. העיקר הוא 
בעומק הלב, על מה מכוונים כשמתפללים. למען מה מתפללים. ובאמת אדם 
יכול להתפלל על צער השכינה וכלל ישראל כדי שיהיה לו עצמו נוח מעול 
שכינה  להשרות  מרצון  כחלק  ממחלה  רפואתו  על  להתפלל  ויכול  הגלות, 

בישראל.

נמצא שלא רק שאין בדברי הבעל שם טוב התעלמות מהצער הפרטי, אלא 
כך  כדי  עד  הפרטי,  לצער  ומשמעותי  חשוב  מקום  הענקת  כאן  יש   – להפך 
שמכוחו מושיעים את השכינה וגואלים את העולם. אם האדם לא יחוש את 
יש  לצער הפרטי  גם השתתפותו בצער השכינה תהיה חסרה.  הצער הפרטי, 

תפקיד. הוא מגיע אלינו כחלק מעניין הרבה יותר כולל וגבוה.

הבעל שם טוב מאפשר לנו מצד אחד לתת מקום לצער הפרטי, ומצד שני לא 
להישאב לתוכו. להשתמש בו כמנוע להתקדמות, ולא לשקוע בעצמנו ולהתנתק 

מצער השכינה ומכלל ישראל. אין כאן הזנחה של הפרט, אלא מינוף שלו.

דברי הבעל שם טוב מושתתים על היסוד המופיע שוב ושוב בתנ"ך, בחז"ל 
ובדברי גדולי ישראל לדורותיהם: הצער הפרטי וצער השכינה אחד הם, וכמו 
שמצינו ש"המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך" )סנהדרין מו(, וקל וחומר 
שהוא מצטער בצערו של יהודי כשר מישראל. ה' אוהב אותנו ומתגעגע אלינו. 
אנו  בצערו,  ומצטערים  מטבע  באותה  משיבים  כשאנחנו  צערנו.  הוא  צערו 
זוכים להתייחד עמו, ולבטל את הצער הפרטי והכללי גם יחד. ויהי רצון שנזכה 

לכך עוד השנה!

הרב שמואל טל | ראש ישיבת תורת החיים
 הבעל שםהבע

טוב אומר

צער השכינה הוא צערנו
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לבקש שיעלה לפגוש 
את ההורים בדייט שני...

פאדיחה!

לבקש לבדוק התאמה גנטית 
לא פאדיחה.

דורות
מבית דור ישרים

*3398www.dorotest.co.il | info@dorotest.co.il

לאישור  אנונימית  טלפון  ובשיחת  פשוטה  דם  בבדיקת 
הבדיקה  רצסיביות.  גנטיות  מחלות  למנוע  ניתן  התאמה, 
ואת  אסונות  למנוע  ניתן  ובאמצעותה  לרווקים/ות,  מיועדת 

עוגמת הנפש שבפרידה.

לפני שמתקדמים, בודקים התאמה גנטית
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ש

והחשאית,  הגדולה  סגולתו  הזה,  העם  הגדולה של  צרתו   – אחר  במקום  "להיות 
גי )1873–1914(,  ּפֶ שליחותו הגדולה". כך כתב המשורר והמסאי הצרפתי שארל 
פילושמי בעידן של אנטישמיות. והוא המשיך: "כל מעבר הוא להם כמעבר במדבר. 
הנוחים שבבתים, הבנויים מאבני גזית עצומות כעמודי המקדש, העידית שבעידית 
המקרקעין, ההדורים שבבתי הדירות – כל אלה תמיד יהיו בעיניהם פחותים מאוהל 

אחד במדבר". 

של  מודעותם  את  לחדד  יחדיו  חברו  והייעוד  שההיסטוריה  לומר  הייתה  כוונתו 
להיות  הוא  יהודי  להיות  לארץ הקודש.  מגורים מחוץ  כל  לארעיות של  היהודים 
במסע. כך החל הסיפור היהודי, כשאברהם שמע את המילים "ֶלְך ְלָך" שקראו לו 
" )בראשית יב, א(. וכך החל  ַאְרֶאּךָ ר  לעזוב את מקום הימצאו וללכת "ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
הסיפור שנית, בסדר גודל לאומי, בימי משה, כאשר המשפחה הפכה לעם. עניין 
זה חוזר כמעט עד בלי די בפרשת מסעי: "ויסעו מ־א' ויחנו ב־ב'. ויסעו מ־ב' ויחנו 
ב־ג'" – ארבעים ושניים שלבים במסע בן ארבעים שנה. אנחנו העם הנוסע. אנחנו 
במדבר  מסע  הוא  עצמו  הזמן  שבשבילו  העם  אנחנו  במקום.  עומד  שאיננו  העם 

לקראת הארץ המובטחת.

במובן מסוים, לפנינו מוטיב מוכר מעולם המיתוס. בתרבויות רבות רווחים סיפורים 
על מסעו של הגיבור. אוטו ראנק, מהמבריקים בתלמידיו של פרויד, כתב על כך. 
יונג, בספרו 'הגיבור בעל אלף הפנים'. אולם  כמוהו גם ג'וזף קמפבל, מאסכולת 

הסיפור היהודי שונה מסיפורי המסע המיתולוגיים בהיבטים מרכזיים: 

במסע יציאת מצרים משתתפים כולם, העם כולו. גברים, נשים וילדים. דומה . 1
כי לדידה של התורה כולנו גיבורים, או לפחות מזומנים להיות כאלה.

משך המסע ארוך מדור אחד. אולי, אלמלא קלקלו המרגלים במעשיהם, היה . 2

יש אמת  נתגלגלו הדברים  זאת, בדרך שבה  ובכל  קצר.  יציאת מצרים  מסע 
בחירּות  הכרוכה  האחריות  אל  העבדות  מן  התנועה  וכלל־אנושית.  רוחנית 
אורכת זמן. אנשים אינם משתנים בן לילה. משום כך, מהלכים התפתחותיים 
מצליחים בדרך כלל, ואילו מהלכים מהפכניים נוטים להיכשל. המסע היהודי 

החל לפני שנולדנו, ועלינו מוטל להעבירו לאלה שימשיכו בו אחרינו.

במיתוס, הגיבור בדרך כלל עומד בפני ניסיון גדול: אויב, דרקון, כוח אפל. . 3
הוא )בדרך כלל זה הוא ולא היא( עלול אפילו למות – ולקום לתחייה. בלשונו 
הפלא  מחוזות  אל  השגרתי  היום  מעולם  לדרכו  יוצא  "גיבור  קמפבל:  של 
העל־טבעי: שם הוא נתקל בכוחות נאדרים ונוחל ניצחון מכריע. הגיבור שב  
מהרפתקה מסתורית זו כשבכוחו להשפיע ברכה וטובה לשאר בני האדם". 
הסיפור היהודי אחר. היריב העיקרי שבני ישראל נתקלים בו הוא הם־עצמם: 

הפחדים שלהם, החולשות, הדחף המתמיד לחזור אחורה.

נראה לי כי התורה, בעניין זה כמו בעניינים רבים אחרים, אינה מיתוס אלא אנטי־
בשניים:  ולדבוק  המאגיים  הרכיבים  את  מהסיפור  לסלק  מחושב  מאמץ  מיתוס, 
בדרמה האנושית המעמתת בין אומץ לבין פחד ובין תקווה לבין ייאוש; ובקריאה 
לנו  בא  אנו שכוחנו  לכולנו־יחד,  אלא  גדול־מהחיים  גיבור  לאיזה  לא  הא־לוהית 
מזיקתנו אל העבר שלנו ומן העבותות הקושרות אותנו בהווה איש לרעהו. התורה 
איננה בריחה מהמציאות אל האגדה אלא המציאות עצמה, המצטיירת בדמות מסע 
הייחודיות  ובתרומותיו  שכולנו צריכים לצאת אליו, כל אחד בכוחותיו האישיים 

לעמנו ולאנושות.

כולנו במסע. וכולנו צריכים לנוח מעת לעת. המתח שבין נסיעה לחניה הוא חלק 
ל"וילך".  ועת  ל"ניצבים"  עת  לחנות,  ועת  לנסוע  עת  היהודיים.  החיים  מפעימת 
ֹנֶתיָך  ּכְ הרב קוק דיבר על שני סמלים בברכתו של בלעם, "ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמׁשְ
ָרֵאל" )במדבר כד, ה(: אוהלים לעם במסעותיו, משכנות לעם במוצאו בית ומנוחה. ִיׂשְ

מזמור א בספר תהילים משתמש בשני סמלים לתיאור האדם הצדיק. מצד אחד, 
וסופם  בניגוד לרשעים המתחילים בהליכה, ממשיכים בעמידה   – הצדיק הולך 
ּוְבֶדֶרְך  ִעים  ְרׁשָ ֲעַצת  ּבַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֵרי  "ַאׁשְ א,  בפסוק  כך  יושבים.  שהם 
ב". מצד שני, בפסוק ג, הצדיק מדומה ל"ֵעץ  ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ ַחּטָ
ִיּבֹול". אנחנו הולכים, אבל  ְוָעֵלהּו לֹא  ִעּתֹו  ּבְ ן  ִיּתֵ ְריֹו  ּפִ ר  ְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ ּפַ תּול ַעל  ׁשָ

אנחנו גם עומדים במקומנו. אנחנו במסע, אבל אנחנו גם מושרשים כעץ. 

חק. אם לא ניסע לא נצמח. והחיים  בחיים, יש מסעות ויש חניות. אם לא נחנה ניׁשָ
ומן השינוי. הרב אהרן ליכטנשטיין  הם צמיחה. אי אפשר להימלט מן האתגר 
בערב  ביער  'עצירה  פרוסט  רוברט  של  שירו  על  יפהפה  שיעור  פעם  נתן  זצ"ל 

מושלג'. הנה בית הסיום של השיר בתרגומו של עמוס אורן:

ן, ַער ָאֵפל, ָעמֹוק, נֹוׁשָ ַהּיַ

ָמן ָעַלי ְלַקּיְ ֲאָבל ֵיׁש ַהְבָטחֹות ׁשֶ

ן ִאיׁשַ ה ִלְפֵני ׁשֶ ֶרְך ַרּבָ ְועֹוד ּדֶ

ן. ִאיׁשַ ה ִלְפֵני ׁשֶ ֶרְך ַרּבָ ְועֹוד ּדֶ

בין הממד  קירקגור  ֶסְרן  בעזרת אבחנתו של  את השיר  פירש  ליכטנשטיין  הרב 
מיופיו האסתטי של  מוקסם  האתי שלהם. המשורר  לממד  החיים  האסתטי של 
המראה, מן הדממה הרכה של השלג הנופל, מהודם האפל של האילנות הגבוהים. 
הוא היה רוצה להישאר שם ברגע האל־זמני הזה, בנצחיותה של השעה. אבל הוא 
יודע שלחיים יש גם ממד אתי, וממד זה תובע ממנו לפעול ולא רק להרהר. יש לו 
הבטחות לקיים; יש לו חובות כלפי העולם. לכן, למרות עייפותו, עליו ללכת. יש 
לו עוד דרך רבה ללכת לפני שיישן: מלאכה רבה לעשות כל עוד נשמת חיים בו.

המשורר עצר לזמן־מה ליהנות מהיער האפל ומהשלג הנופל. אבל עכשיו, כמו 
בני ישראל במסעיהם, הוא מוכרח לצאת שוב לדרך. כי בעינינו היהודים, כמונו 
יש  כן,  מהאסתטיקה.  חשובה  האתיקה  המשורר,  ופרוסט  התיאולוג  כקירקגור 
רגעים שכדאי לנו, שאנחנו מוכרחים אפילו, לעצור ולראות את יפי העולם; אבל 
שלנו  ההבטחות  וביניהן  לקיים,  הבטחות  לנו  יש  כי  להמשיך,  עלינו  שומה  אז 

לעצמנו ולא־לוהינו. 

מכאן הרעיון משנה־החיים של השבוע: החיים הם מסע, לא יעד. אל לנו לדרוך 
הנוחות  מאזור  אותנו  שיוציאו  חדשים  לאתגרים  תמיד  להתכונן  עלינו  במקום. 

שלנו. החיים הם צמיחה.

זקס ן  נת ו י רב  ה

פרשת מטות מסעי | אנחנו העם הנוסע

מה
אהבתי מה

 אברכים המעוניינים להצטרף לחבורה הקיימת
מוזמנים לפנות: אברהם עמרוסי 050-9111947

בבית המדרש גבעת שמואל מלמדים:
הרב מרדכי שטרנברג, הרב צבי לבנברג, הרב דוד טורנר

 רוצים להוסיף
קומה בלימוד?
מסלול לימוד לבחורים
שיעור ד’ ומעלה

לפרטים: הרב גדעון רוזנטל 054-9774437

חדש

בית המדרש קהילתי | רח’ עוזי חיטמן 4, גבעת שמואל
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העתיקות ס אחת  היא  הדתי  החינוך  וגיית 
והמדוברות ביותר. אנשי חינוך רבים סבורים 
היום־ הקביעות  על  עומד  העניין  שעיקר 
יומית. שם המבחן; ואם כבר מגיעים לרגעי 
שיא חד פעמיים, ערכם נמדד רק בכך שיועילו לרומם 

את ההתנהגות בימים הרגילים.

אני חולק על כך.

בתשעת  להרצאה  פעם  הגעתי  סיפור:  לכם  אספר 
הוא  דרור  צוות  דרור'.  ל'צוות  עוז,  במגדל  הימים 
דרור  שם  על  עקיבא,  בבני  המדריכים  של  העילית 
את  שולחים  שאליו  האש  עמוד  וזה  הי"ד,  ויינברג 
וחמישים  מאתיים  שם  היו  הכי־הכי.  המדריכים  כל 
מדריכים, שעברו תכנית מאוד עשירה, עם המון תכנים 
וחוויות. אחרי ההרצאה דיברתי קצת עם המארגנים, 
והתגלגלנו לשאלה מה הדבר שהשפיע הכי הרבה על 

המשתתפים? 

המארגנים חשבו המון מה לעשות - סמינרים, שיחות, 
התוועדות, לילה לבן, שיעורים, סיור בחברון וותיקין 

הרב  המכפלה,  במערת  התפילה  את  סיימו  כשהם  אבל  המכפלה.  במערת 
שמואל אליהו שליט"א יצא מתוך המערה ממניין דומה. אחד המארגנים רץ 
אליו, ואמר לו "כבוד הרב, יש פה את צוות דרור מבני עקיבא, אולי הרב 
יגיד להם משהו?". הוא ענה "מצטער אבל אני לא יכול, אני ממהר לשיעור 
במקום אחר". הוא לא ויתר: "כבוד הרב, רק שלוש דקות". "טוב, רק שלוש 

דקות".

הקדושים,  האבות  לפני  נמצאים  אנחנו  "רבותיי,  ואמר:  אליהם  ניגש  הוא 
אברהם יצחק ויעקב, אנחנו הבנים שלהם. בואו נקבל על עצמנו עול מלכות 
וכולם  אחד",  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  אחריי: שמע  ואתם  אומר  אני  שמים. 
אותם  בירך  הרב  אחריו.  חוזרים  וכולם  האלוקים",  הוא  "ה'  אחריו.  עונים 

בהצלחה, אמר שלום ונסע.

זכרו המשתתפים  כשנגמר הסמינר, הסתבר שמבין כל הפעילויות, את מה 
זה  המכפלה.  במערת  שמואל  הרב  של  האלוקים"  הוא  "ה'  את  טוב?  הכי 

הדבר שהשפיע עליהם יותר מכל. כל התכניות שתוכננו 
וכל הסדנאות שהועברו, לא השפיעו באותה מידה כמו 
לבמה,  שהגיע  עד  דבר  שום  תכנן  שלא  שמואל  הרב 

וחשב מה אפשר לעשות בשלוש דקות.

ה"תמידים  על  מדריכים  אותם  הקפידו  למחרת  האם 
סביר  קודם?  מאשר  גדולה  יותר  בהתמדה  כסדרם" 
בגמרא  הבעיות  את  פתר  זה  האם  להניח שלא.  מאוד 
היה  זה  האם  להניח שלא.  סביר  דרור?  בצוות  לבנים 

משמעותי? בוודאי.

 צמאה או לא צמאה

ההנחה שרק הקבוע והתמידי משנה את החיים, ועל כן 
בעל משמעות, אינה נכונה. האם השבת היא משמעותית 
עבורנו? כמובן, וזה נכון גם אם היא לא משנה את ימי 
כיפור הוא אמצעי להשגת קביעות  יום  השבוע. האם 
טובה יותר בשאר השנה? מה פתאום. האם החד־פעמי 
פה  יש  שלא.  כנראה  ליום־יומי?  אמצעי  בהכרח  הוא 
וטועים  בתלם,  בו  הולכים  שהמחנכים  חשיבה  עיוות 

לדעתי טעות חמורה מאוד.

שהמילה  משום  "צמאה",  נקרא  האומה  בבנייני  כסלו  י"ט  של  הכינוס 
או  כזו  או מצווה  גמרא  איננה  נוגעת בדיוק בלב הבעיה: הבעיה  "צמאה" 
אחרת. הבעיה היא האם "צמאה לך נפשי" או לא "צמאה", זו הבעיה. מה 
אש  להבעיר  פשוט  זה  החסידות  מפיצי  שעושים  ומה  החסידות  שעושה 
קודש. "צמאה" פירושו שהדבקות האלוקית היא הדבר הכי עמוק בנשמה. 
זה יקר לי יותר מהכדורגל, מהטרקטורון ומהסמארטפון. כשאדם נמצא שם, 
משהו פתאום נמס בו ובוער. וגם אם זה לא מתאים למאה אחוז מהציבור, זה 

ודאי מתאים לאחוזים מאוד גבוהים ששום דבר אחר לא עושה להם את זה.

במסכת  הגמרא  במילותיי.  אותו  שאומר  נפלא,  דבר  אמר  זצ"ל  קוק  הרב 
נודר נדר?  שבת אומרת "בעוון נדרים בנים מתים". שואל הרב: מתי אדם 
הוא  כן, למה  רוח. אם  או התרוממות  גדולה  מיוחדות של מצוקה  בשעות 
הוא עובר על הנדרים, "עוון נדרים"? מפני שאחרי הרגעים המרוממים הללו 

 כשתהיה
בעירה

הרב יהושע שפירא

למה פונוביז' וטישים מדליקים את המכיניסטים?  <  למה י"ט כסלו פותר בלי 
לפתור את בעיית לימוד הגמרא?  <  על טעות נפוצה והצעה למקפצה

 מתוך דברים שנאמרו אשתקד בכנס החינוך לאור החסידות

המשך בעמוד הבא
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לעצמו  אומר  הוא  ליום־יום.  חזרה  יורד  הוא 
אבל  פעמית,  חד  אפיזודה  היתה  זו  טוב,   –
החיים האמיתיים הם דבר אחר לגמרי. הוא לא 
מחשיב את הנדר כמשהו רלוונטי לחיי היום־

יום שלו.

לו  שיש  רואה  הוא  חייו  על  מסתכל  כשאדם 
שעות גבוהות ויש לו שעות רגילות, והשעות 
על  מסתכלות  החיים,  רוב  שהן  הרגילות, 
השעות המיוחדות כאפיזודה. אומר הרב: אם 
לא  אתה  מתים.  בנים   – ככה  לחנך  בא  אתה 

יכול לחנך כך.

חזקות,  פחות  רגילות,  שעות  לו  יש  אדם  כל 
בא  כשאתה  'אש'.  הוא  שבהן  שעות  לו  ויש 
שלך  למחונכים  להדגיש  צריך  אתה  לחנך 
ומה  האפיזודה  מה  השקר,  ומה  האמת  מה 
צריך  המחנך  בוער.  ומה  רדום  מה  הקבוע, 
לומר לתלמידים שלו: האני האמיתי שלי הוא 
רוצה  אני  ששם  האלה  המרוממות  השעות 
שלי.  האמיתיים  החיים  אלה  נדרים,  לנדור 
לא  אני  ביום־יום  קשיים,  לי  יש  הזמן  בשאר 

תמיד מי שאני.

ובזה  מיוחדים שיבעירו אש,  וימים  זמנים  יותר  צריך  לי שבדור שלנו  נדמה 
שלהן  התלמידים  את  שמביאות  מכינות  כמה  יש  מספיק.  עושים  לא  אנחנו 
לשבת בבני ברק. הם הולכים לפוניבז' בשלוש לפנות בוקר של ליל שבת. הם 
רואים שם אש של לימוד, עולם אחר לגמרי. העיניים שלהם נפתחות. פתאום 
משהו מבפנים מטולטל. למה זה קורה? כי אין להם מספיק ממשק עם אנשים 
שהאש שלהם בוערת לה' יתברך. ואז הם הולכים פתאום בבני ברק ורואים 
העניין  בהם  בוער  עניינים,  וכמה  בכמה  עליהם  חולק  אני  אם  שגם  אנשים, 
הזה, בכל רמ"ח ושס"ה. אין להם דברים חשובים יותר. שור שנגח את הפרה 
יקר בעיניהם יותר מכל דבר שבעולם, כי זה דבר ה'. וכשחז"ל יאמרו מימרא, 
הבחור הזה יהפוך את כל העולם כדי להבין אותה, כי אין לו דבר יותר יקר 
מזה. והוא ישב לילה שלם בליל שבת כדי להבין שתי שורות ברשב"א. שתי 

שורות! כל הלילה! בפעם הראשונה אולי בחייהם הם רואים פתאום אנשים 
מבוגרים, רציניים, ומה הם מוכנים לעשות בשביל שתי שורות ברשב"א. 
הם מבינים, קורה פה משהו. אחר כך הם באים ל'טיש' ורואים שם אנשים, 
מבקשי ה', שרים במשך שעות בליל שבת. וכשהם אומרים "י־ה אכסוף", 

הם באמת נכספים. ואז משהו זז שם בפנים.

ברסלב בשיעור א'
ואני  טוב?  יותר  נהיה  הוא  נו, למחרת   – יודע, תבוא השאלה  אני  עכשיו, 
אומר שהשאלה הזו היא אם כל חטאת. האם השבת היא הכנה לחול? האם 

יום כיפור הוא הכנה לשאר השנה?

לחנך  מאוד  קשה  יומיומיים.  לא  חד־פעמיים,  הם  שלנו  הקדושים  הימים 
ליום־יום. זו משימה בלתי אפשרית, עם מנוע מאוד דל, עם מוטיבציה מאוד 
נמוכה ועם חוסר הבנה למה בכלל אני עושה את זה ולמה לי לנצח. זה לא 

יעבוד. אבל קחו אותם ל'צמאה' פעם אחת, והם יהפכו לאנשים אחרים.

העובדה  אותנו? האם  הפך  התיכון שלנו. מה  ימי  על  אנחנו  נחשוב  בואו 
שיום יום, יום יום, "כבש אחד תעשה בבוקר"? לרוב לא. לרוב, היה איזה 
זה, ה' הוא  מקום אחד, בוער באש, איזה סנה, הר סיני, ושם אמרנו: זהו 

האלוקים.

חושב  אני  אש.  של  במקומות  שלנו  התלמידים  את  למלא  צריכים  אנחנו 
מדליקה  מבעירה,  היא  נפלאה.  סגולה  לחסידות  יש  הזו,  שמהבחינה 
והיא  ולב.  כליות  חודרת  היא  בוערת.  לוהטת,  בנשמה,  נוגעת  ומהפכת. 
מדליקה שם את הנשמות. אי אפשר לקחת את זה ממנה, ואין מי שמתחרה 

איתה בשום פנים ואופן בכך.

הייתי בישיבה, שנחשבת אחת מ"ישיבות הקו". דיברתי עם אחד הר"מים 
ושאלתי אותו על תכנית הלימודים. פתאום הוא אומר לי: "יש לי פה שיעור 
בהלם  הייתי  הרחוב,  באמצע  דום  נעמדתי  א'".  בשיעור  מוהר"ן  בליקוטי 

מוחלט. "אצלכם, ברסלב בשיעור א'?".

"כן, הבנו שהחבר'ה צריכים את זה".

 "אבוי למי שעושה את התורה יבשושית"

אנחנו ערב תשעה באב, ואצל חסידים בתשעה באב היו עושים 'פוילישטיק', 
אצל  מנהג  היה  הכבדה.  האווירה  את  להפיג  כדי  ליצנות  תרגילי  מיני  כל 
עליו  נמתחים  היו  הגיע  וכשמישהו  מלכודת,  מין  מכינים  שהיו  חסידים 
והראש למטה.  והופכים אותו, תולים אותו עם הרגליים למעלה  החבלים 

אחר כך הורידו אותו ונתנו לו להיכנס, אבל זה היה משעשע.

פעם הגיע יהודי לבית הכנסת, החסידים לא שמו לב במי מדובר, תפסו אותו, 

הרימו אותו, רגליים למעלה, ראש למטה, ופתאום 
הנין  מרוז'ין!  ישראל  רבי  הרבי...  זה  רואים:  הם 
של המגיד, השושלת הכי מופלאה בחסידות פולין. 
והוא עם הרגליים למעלה... כולם רצים, מורידים, 
מתנצלים. אבל רבי ישראל לא התפעל, הוא שיתף 
פעולה ואמר: "ריבונו של עולם, תראה, הבנים שלך 

לא מסתדרים עם היום הזה, קח אותו מהם".

עצם השמיעה של סיפור חסידים כזה מכניסה חיות 
מופלאה.

נפלאים  חסידים  בסיפורי  רק  מסתפקים  וכשלא 
לומדים  ממש  אלא  עמוקים,  בניגונים  לא  ואפילו 
תורות חסידיות, נפתחות העיניים להבין את היחס 
ואת הקשר העמוק בין העולמות לאלוקות, להבין 
את הנפש – מה קורה בה; ומתחילה לבעור שם אש, 
והנפש האלוקית מתחילה להאיר. יהודי מרגיש כלי 

ריקן, ואז קורה משהו אחר לגמרי.

מתכוון  שאינני  מאליו  שברור  מקווה  אני  כמובן, 
נמחק  לא  השיעורים.  שאר  על  לוותר  שצריך  לכך 
את כל ששת ימי החול בגלל שיש שבת. אבל מצד 
שני, שבת שבה הנשמה מתרוממת היא לא אמצעי 

והכנה ליום חול.

תורה  וללמוד  להתרכז  שלהם  הקושי  שלנו,  הנוער  של  שהבעיה  חושב  אני 
ולשמור מצוות הוא בגלל שאין לנו מספיק פסגות של אש בוערת שנותנות 
את הטעם לעיסוק ב"שור שנגח את הפרה" ביום יום. הרי אין לי שור ואין לי 
פרה, אז בשביל מה? אבל האמת היא שזה רק התירוץ, והסיבה האמיתית היא 
שפשוט אין לי עניין בדבר ה'. ולמה אין לי עניין בדבר ה'? כי לא העמדת אותי 
בהר סיני. אם תבעיר את הנשמה שלי, תגלה לי אלוקות, תדליק אותי, אני כבר 
אבין לבד למה ללמוד. אבל אם אתה לא נותן לי מעמד הר סיני, אתה נותן לי 

רק את היום יום, אז ייבשת אותי לגמרי.

הזוהר הקדוש אומר "אבוי למי שעושה את התורה יבשושית". כשנדליק את 
הנשמות, לא נצטרך תרשימי זרימה ולא מרקרים. עם גמרות ישנות ואותיות 

קטנות וכתב רש"י, יהיה מצוין. כי יהיה בשביל מה - תהיה בעירה.

"יש לחסידות סגולה נפלאה. 
היא מבעירה, מדליקה 

ומהפכת. נוגעת בנשמה, 
לוהטת, בוערת. היא חודרת 

כליות ולב. והיא מדליקה 
שם את הנשמות. אי אפשר 
לקחת את זה ממנה, ואין מי 
שמתחרה איתה בשום פנים 

ואופן בכך".

		קרוב	אליך   16



בחסדי ה' יתברך בא' אלול הקרוב

תיפתח ישיבה גבוהה חדשה בחוות גלעד
ישיבת 'שבח הארץ' 

ע"ש הקדוש הרב רזיאל שבח הי"ד

בסיעתא דשמייא

 אם יש בך אהבת תורה, אהבת הארץ, 
 ורצון אמתי לעבוד את ה' בשמחה, 

מקומך איתנו!
   לימוד גמרא אליבא דהלכתא! 

   לימוד היקפי בתנ"ך, משנה והלכה

   שיעורי חסידות מגוונים

   דיבוק חברים

   התבודדות ושיחות חברים

   קורסים, חקלאות

ני
חז
@
ם
ק
מר

דיו
טו
ס

ה  מ ש ר ה ו ם  י ט ר פ ל
נתנאל בודנר 050-2176757   //   הרב דוד ליבמן 052-5977382

 בעזרת ה' יתקיים 

 ערב היכרות 
 עם הישיבה 

 ביום חמישי כ"ט תמוז 
 בשעה 18:00 

 נפגשים בחוות גלעד 

בואו בשמחה :(

הכנס יתקיים ב-
כפר המכביה, ר"ג

מרכז הכנסים
יום שלישי, 24.7.18

התכנסות 19:30 | תחילת כנס: 20:00

לתאום סיור במתחם הפרויקט: 058-4772773

שה בלבד.
ת והמח

שמו
תר

הדמיה לה
טיב ברנדינג

אק

הצטרפו לקבוצה איכותית של 
משפחות שהתגבשה למגורים במתחם 

הייחודי של צמודי הקרקע בלב חריש!

קהילת משפחות איכותית בעיר  מרחק הליכה מבתי הספר 
והגנים הדת"ל צמוד לבתי הכנסת החדשים  חנויות ומרכז 
ע"י  הפרויקט  של  מקצועי  ניהול    הליכה  במרחק  מסחרי 

החברה המובילה בתחומה – אילה אגמ. 

 נותרו 
30 יחידות
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מאחורי הקלעים 

שולי רנד על 
התבודדות, תיאטרון 

והדיסק החדש 

א
בי

 ל
בן

מי 
ח

 :
ם

לו
צי

התבודדּות
שולי רנד זוכר את 
ההצגה הראשונה שלו 
ואת התגלית המכאיבה 
שנולדה בעקבותיה < 
השחקן שהופך סיפורים 
לשירים רואה קשר 
ישיר בין תורת המשחק 
לתורתו של רבי נחמן < 
עם הומור עצמי ומבלי 
להתייפייף שופעים ממנו 
דיבורים של אמונה < 
נפילה יכולה להיות 
עליה גדולה, אם רק נדע 
שדרך הכאב הזה, אנחנו 
צריכים לעבור
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אבי טאוב

לפגוש מ לי  יצא  בעולם  המקומות  כל 
ברק, בבני  דווקא  רנד  שולי   את 
השחקן,  שולי,  שלי.  סבתא  של  ברחוב   
המורה הגדול למשחק, שכל שיר שלו פילח את 
ליבי וכל עיבוד שלו למאיר אריאל מתעלה על 
המקור - מגיח מאחד הבניינים המאפירים. שחור 
תחובה  סיגריות  וקופסת  ומאופק  חגיגי  ולבן 
הוא  אחרים  וזמרים  לשחקנים  בניגוד  בכיס. 
נראה גבוה יותר במציאות. אנחנו נכנסים למזדה 
השיחה  קפה.  לבית  ונוסעים  שלי  החבוטה 
כיפית ומתגלגלת ואני מגלה שהוא גבוה לא רק 

בגשמיות.

כמה אתה מאמין 
אחד  בתור  אותי.  שמעניין  מה  אותך  אשאל 
שעושה התבודדות במינונים עולים ויורדים אני 
מרגיש שלפחות אצלי יש מחזור כזה שחוזר על 
עצמו: אני לא מתבודד תקופה ואז שוב מתפלל 
לשמור  לי  קשה  דועך.  שוב  זה  ואז  בהתלהבות 

בזה על קביעות. 

"כל העניין של תפילה ובכלל של קיום מצוות, 
הדבר.  בחשיבות  מאמינים  אנחנו  בכמה  תלוי 
רבי נחמן אומר שאם מת היה חוזר לכאן מעולם 
היה  מה  כהוגן.  מתפלל  היה  כבר  הוא  האמת, 
את  רואה  היה  הוא  האמת?  בעולם  לו  קורה 
הזה.  לדבר  שיש  המשמעות  ואת  החשיבות 
הדבר הזה עולה ויורד, עולה ויורד בגלל שעולה 
אם  גם  הזה.  בדבר  הבסיסית  האמונה  ויורדת 
בכוחך  מאמין  לא  אתה  בתפילה,  מאמין  אתה 

שלך כמתפלל. אני הקטן? נו באמֹת. 

בערב  למשל  נפתח.  זה  המסוגלים  "בזמנים 
פורים ש'כל הפושט יד נותנים לו' - בין ברוחניות 
ובין בגשמיות - אני מוצא את עצמי עומד לילות 
אני  ולכן  מסוגל,  זמן  זה  כי  בשדה,  שלמים 
ככה  משמעות.  יש  שלי  שלתפילה  יותר  מאמין 
נוראים כשהמלך בשדה. האמת היא  בימים  גם 
והירידות  העליות  אבל  בשדה,  תמיד  שהמלך 
 - והנפילות  והצניחות  מחדש  וההתלהבות 
ודל  יש משמעות לעני  הכל תלוי בשאלה האם 
שכמוני. בעת צרה, כשמישהו באמת נדחק לקיר 
ואת  הטבע  את  לשנות  רוצה  והוא  ברירה  ואין 
יש  שלו  שלתפילה  מאמין  בנאדם  אז   - הגזירה 
עצמי:  כלפי  זה  את  מנתח  אני  ככה  משמעות. 
אם הייתי מאמין שהדבר הזה משמעותי ובאמת 
מחייה את העולם והכל עומד על התפילה שלי 
בזה הרגע, ככה כמו שאני ואיך שאני - אז לעולם 

לא הייתי מפסיק להתפלל.

כפתור  נתן  לרבי  שחסר  פעם  ראה  נחמן  "רבי 
זה?'  על  'התפללת  שאל:  נחמן  רבי  במעיל. 
כך?'  כדי  'עד   - בהשתוממות  שאל  נתן  ורבי 
כאילו, לא הגזמנו?! אנחנו חושבים שלא צריך 
פעוטים.  בעניינים  ברוך  הקדוש  את  להטריח 
נשמור את התפילה למה שבאמת חשוב. והאמת 
היא הפוכה, ככל שאתה 'מטריח אותו' בדברים 
את  מגלה  אתה   - כביכול  וטפשיים  קטנים 
ההשגחה שלו בצורה יותר עמוקה. ככל שאתה 
מתפלל על דברים קטנים - אתה מגלה יותר את 
ה'מלא כל הארץ כבודו'. אתה יותר מפאר אותו. 
הוא לא 'טאטע' רק לצרות או שמחות גדולות, 
לא  הוא  ברוך  הקדוש  אם  גדל  לא  עשב  אפילו 

שולח את המלאך שיגדל אותו". 

לקחת צידה לדרך
אתה אומר שאדם לא מתפלל כי אין לו אמונה, 
אבל  האמונה? מהתבודדות.  תבוא  מאיפה  אבל 
לכוד  בנאדם   - אמונה  אין  כי  התבודדות  אין 

במעגל קסמים.

"בדיוק בגלל זה רבי נחמן אמר 'תדבר גם כאשר 
כשאתה  גם  שווים'.  אינם  וליבך  פיך  כאשר 
כביכול לא מונח במקום שבו אתה מדבר. אפילו 
ללכת לשדה ולא לדבר, להחזיק כל הזמן ברצון. 
זו בדיוק העבודה ורק כך אפשר להתקדם. אנחנו 

מתקדמים דרך המקומות שלא הולך לנו. 

לו  יש  בסדר,  והכל  בזרימה  מתפלל  "כשאדם 
בחינה אחרת של עבודה. שלא יחשוב שהוא זכה 
ממנו  יילקח  זה  ה'.  עובד  שהוא  בגלל  במשהו 
בתוך שניות. ועוד משהו, כשאדם בעלייה הוא 
לזכור  הוא  הרווח  'רשימו'.  משם  לקחת  צריך 
עוד  המנהרה.  בקצה  אור  שיש  כזה,  דבר  שיש 
מעט הוא הולך לצלול בתוך באר בגלל העיקרון 
של רצוא ושוב, וככל שיהיה לו זיכרון ורשימו 
יותר חזקים מהפסגה ומההרגשה הקרובה, הוא 

יעבור את הנפילה, שבוודאי מחכה לו. 

"כשאתה נמצא במצב טוב של אמונה ושל אור, 
כל  בזה  היית  לא  איך  להבין  מסוגל  לא  אתה 
החיים?! זה כל כך פשוט וכל כך ברור. וכשיש 
נפילה אתה לא מבין איך הצלחת לקום ולהסתער 
עם רצונות דקדושה מדהימים. כשהקדוש ברוך 
הוא לוקח ממך את האור והדעת זה נעלם לגמרי. 
את  בעצמך  לחקוק  זה  לעשות  שצריך  מה  ואז 
על  זה  את  עושים  הטובים.  הימים  של  הזיכרון 
ידי הכרת תודה והבנה שזה לא אתה אלא חסד 

של הקדוש ברוך הוא. 

לא  זה  אומר  שאני  מה  שכל  לציין  לי  "חשוב 
לא שם  אני  המדרגה שלי אלא השאיפות שלי. 
עשרים וארבע שעות ביממה וגם לא עשר דקות 
ביממה. זה תכלית האדם, אלו הדרגות הגבוהות 
שזה  לדעת  אליהן:  להגיע  יכול  שאדם  ביותר 
אותך  מזכה  אותך,  מחיה  הוא  ברוך  הקדוש 
ובחסד  באמת  נעשה  זה  כל  אותך.  מגביל  וגם 
אפילו  ועוד  עוד  זה  על  לדבר  צריך  וברחמים. 
נזכה  ואולי'  האי  ש'כולי  כדי  שם,  לא  שאנחנו 

לכמה רגעים מזה. לשם כך באנו לעולם".

בחיים לא יקרה
"אני תמיד מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה 
הייתי  לא  פעם  אף  'אני  אומר  שבנאדם  מזה 
חזקה.  חוויה  זה  עם  לי  הייתה  ככה'.  מתנהג 
חזקה.  מאוד  בצורה  בציבור  אותי  ביזה  מישהו 
חוויתי את המונח של שפיכת דם רוחנית. הדם 
רתחתי.  הרגליים.  לקצה  וירד  לפנים  לי  זינק 
- אני בחיים לא הייתי עושה דבר כזה.  חשבתי 
גלגל הקדוש ברוך הוא שיום אחרי הפגישה הזו 
אעשה בדיוק את אותו הדבר, רק בצורה אחרת. 
זה היה כל כך חריף -  ההכרזה שלי מול המציאות 
שלי, עד שממש הרגשתי איך הקדוש ברוך הוא 
אומר לי 'זה לא שאתה לא עושה דברים כאלה, 
דברים  תעשה  לא  אתה  איתך  אהיה  שאם  אלא 
כאלה, אבל אם אזוז ממך רגע אחד אתה תעשה 
בדיוק את אותו הדבר'. זה היה ערב פורים ואני 
רצתי לשדה וצעקתי לקדוש ברוך הוא 'הבנתי! 
הבנתי! הבנתי! אני בחיים לא אגיד, אני בחיים 
זז  הוא  ברוך  כשהקדוש   - זה!'  את  אעשה  לא 

מהבנאדם הוא מסוגל לעשות הכל.

"הנקודה היותר עמוקה היא שאם בנאדם משייך 
לעצמו את המתנות שקיבל, 'גדלתי בבית טוב', 

'אני בעל מידות', ושוכח להכניס למשוואה  או 
הוא   - שלו  חסד  שהכל  הוא,  ברוך  הקדוש  את 

מפסיד את כל העניין. 

"ונהפוך הוא, גם כשמתגלים החלקים האחרים 
שלנו, גם אותם צריך בנאדם לשייך לקדוש ברוך 
התמודדות,  בפני  אותי  שמעמיד  זה  הוא  הוא. 

ואין לי מה להסתכל על עצמי כרע וגרוע". 

כל דבר אנושי לא זר לי
ההכרה ביכולת שלי ליפול בדיוק לבור שמעליו 
תליתי שלט אזהרה, מזכירה לי משפט שראיתי 
פעם; פובליוס טריוס אפר, מחזאי רומאי, אמר: 
'אנוש הנני וכל דבר אנושי לא זר לי'. העבודה 
שצריך לעשות בשביל להיכנס לדמות או לכתוב 
סיפור טוב היא עבודה של אנושיות. להבין שאני 

יכול להיות כל דמות. 

זה חסד  קיים באדם.  דבר  כל  "הפוטנציאל של 
בסיטואציה  מסוים,  שבמצב  בכך  להכיר  ה' 
מסוימת, אתה יכול להיות בכל מצב בעולם, כולל 
ענווה,  הרבה  יש  במשחק  בעייתיים.  במצבים 
באיזושהי צורה משונה ועד כמה שקשה לשייך 
ענווה לתחום הזה של משחק, יש ענווה, כי אתה 
מכיר בחלק שקיים בך. אתה מעלה אותו על מנת 
ההודאה  זו  זה  של  הגבוהה  ברמה  אותו.  לגלם 
שקיים בך הכל. אלו דברים חזקים וקשה להודות 
בכך. בשנים היותר מאוחרות שלי כשחקן הכרתי 
בכך, שבאופן תיאורטי אני יכול להיות במקומות 
הנמוכים האלה. אם הקדוש ברוך הוא יחליט אני 
עלול להגיע לכל מקום. זה משפט מסוכן. הכל 
קיים בי. לצורך המשחק אני מציף את זה אבל 
לא מזדהה עם זה. אני לא חושב שזה אני. אני 
לא הולך להישאר עם הדבר הזה אבל אני מזדהה 
עם חלק מסוים שקיים בתוכי. כל דמות מציפה 
עניין אחר. כל מיני דברים שיחקתי בחיים שלי". 

עזוב אותך מהזדהות
"יש שני סוגי שחקנים. השחקן המזדהה מאמין 
קצת  משהו  בזה  יש  אחד.  זה  והדמות  שהוא 
ילדותי ולא כל כך טוב למשחק. יש מאמר גדול 
שנקרא 'פרדוקס השחקן'. השחקן המזדהה יכול 
ובערב  פנומנאליים  לגבהים  אחד  בערב  להגיע 
מאוד  לסערות  להגיע  עלול  הוא  יתרסק.  אחר 
גדולות ולמשחק שלא רואים ולמחרת הוא יכול 
הוא  מזדהה  שלא  השחקן  ביותר.  גרוע  להיות 
של  למשחק  פנימי  בסיס  איזשהו  לעצמו  בונה 
- ואת  הדמות ובכל ערב יעשה את אותו הדבר 
בסיס  לו  יש  גבוהה.  ברמה   - הנדרש  המינימום 
טכנית  יותר  עבודה  זו  אליו.  חוזר  שהוא  קבוע 
אבל היא מבטיחה רף מסוים שלא יורדים ממנו".

איך היית מתייג את עצמך - כשחקן המזדהה או 
הלא מזדהה?

הייתי  זה  מה  בהתחלה  תקופות.  של  "עניין 
לתוך  נכנסתי  על.  ברמות  המזדהה...  השחקן 
דמויות ולתוך דמיונות ]צוחק[... ההזדהות עם 

הדמות הגיעה לרבדים לא בריאים".

כמה רחוק זה יכול להגיע?

"לא יודע... שיחקתי את המלט המשוגע... אבל 
זה  השנים  עם  מנוסה.  ולא  מאוד  צעיר  הייתי 

ממש השתפר".

איך אפשר לחשוב על נפילה ועלייה בעבודת ה' 
בכלים של משחק, כהזדהות יתר עם דמות? האם 

התבודדות עוזרת לא להזדהות עם הדמות?

שרק  שמחכה  מי  זה.  את  לך  לחבר  יכול  "אני 
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להתבודד,  לשדה  יגיע  הוא  הלב  לו  כשייפתח 
רגשי.  לחיבור  שמחכה  המזדהה  לשחקן  מקביל 
אבל בנאדם שהולך כל יום ויש לו קביעות, דומה 
אם  מאליה.  תבוא  ההתעוררות  השני.  לשחקן 
אתה  בהתעוררות  שלך  התפילה  את  תולה  אתה 
לתפילות  עצומה  חשיבות  יש  לכן  תתקדם.  לא 

הקבועות - איך למצוא חיים בדברים הקבועים. 

אם  טובה.  התבודדות  מהי  בכלל  יודע  לא  "אתה 
גרויסע  'א  שאתה  בגאווה  ויצאת  ובכית  נפתחת 
אבל  מילה  הוצאת  שלא  התבודדות  או  מתבודד' 
הגעת ממנה להכרה על מקומך בעולמו של הקדוש 
ברוך הוא והתלות שלך בו - איזו התבודדות טובה 

יותר?" 

הבריחה אל האומנות
המשחק.  על  קשה  שאלה  אותך  לשאול  רציתי 
מספיק  לא  הוא  האמיתיים  האנשים  של  הסבל 
בעיות  עם  דוגמנים  של  סבל  לא  הוא  דרמטי, 
או  סרט  הצגה,  כשיש  אבל  ומרגשות.  כואבות 
בנויות  אבל  לחלוטין  בדויות  הדמויות  כל  ספר, 
כמו שצריך והצופים מזדהים עם הדמות, מרחמים 
זה  הטלנובלה.  מול  שנים  בוכה  הסבתא  עליה. 
מה  מקום.  בשום  קיים  לא  וזה  דמיונות  פשוט 

המשמעות של המשחק בכלל?

"הסבתא שבוכה מול הטלנובלה רוצה לבכות על 
תמיד  לא  היא  אבל  הקטנים,  האנשים  של  הכאב 
נכון  יותר  או  אותה,  מחייב  זה  כל  קודם  יכולה. 
יכולים  לא  אנחנו  פעמים  הרבה  אותנו.  מחייב 
לחוות צער של מישהו אחר קרוב אלא של מישהו 
לכל  הלב  ואת  הזמן  את  לפנות  יכול  אבא  רחוק. 
אפשר  האמנות  דרך  שלו.  לילדים  ולא  העולם 

להיפתח. 

תבוא   - מיהדות  פחד  לו  שיש  שבנאדם  "כמו 
כרימון, בגלל  איתו, הוא מלא התנגדויות  ותדבר 
שינויים  לחולל  ומאיים  מדי  קרוב  זה  ההשלכות, 
בחיים שלו. אבל מצד שני הוא רוצה התעוררות, 
הוא רוצה געגועים לקדוש ברוך הוא. הוא עוצר 
לזה  יש  כי  הוא  ברוך  לקדוש  הגעגועים  את 
מנגיש  כשאתה  מינה.  נפקא  לזה  יש  משמעות, 
לו את זה בסיפור וזה כביכול לא הוא - הוא יכול 
לאפשר לעצמו להזדהות, כי כביכול זה לא מחייב 

אותו בשום דבר".

אז אתה מעריך אמנות ככלי חינוכי עקיף. בנאדם 
לא רוצה לשמוע מוסר אז מספרים לו סיפור והוא 
לבד עושה את האנלוגיה. אבל אז המון סיפורים 
ערך  בהם  שאין  משום  מהפרק  יורדים  והצגות 

חינוכי, למשל - המלט...

האמנות  מוסריות.  שאלות  הרבה  מעורר  "המלט 
מאפשרת להזדהות עם הרבה דברים, גם עם דברים 
שליליים. הקהל יושב בחושך, אף אחד לא מסתכל 
על הצופים, זה לא הם כביכול. אבל הציפייה היא 
יש  שלהם.  האישיים  לחיים  ויגיע  יתחבר  שזה 
כאלה שמדברים על אמנות בתור גורם מערער או 
זורע אי־נחת. לענייננו - זה גורם לחשוב. הכל יכול 
לעורר לטובה. אתה קורא סיפורים על גיהינום או 
על גלגולים - הם מעוררים אותך, גם אם הם לא 

עושים לך נעים". 

חנוך לוין ו'אשריך צדיק'
אני לא מדבר על מסכת גיהינום בראשית חכמה 
או שער הגלגולים אלא על תאטרון אבסורד או 

חנוך לוין.

גאון.  באמת  היה  לברכה,  זכרונו  לוין,  "חנוך 
עיקר  רחב,  מאוד  המאוד  היצירה  כר  למרות 
בלון  את  לאנשים  לפוצץ  היה  שלו  התפקיד 
להם:  ולהגיד  העצמית  רצון  והשביעות  הנחת 

אתם מּונעים מהדברים הקטנים והמגעילים ביותר 
בעולם. כלומר - יש לכם נפש בהמית. היו כל מיני 
דרכיהם.  והשתנו  לקח  מזה  למדו  חלק  תגובות. 
היו אנשים שזה היה כל כך כבד להם שזה הצחיק 
אותם כי כביכול 'זה לא אנחנו אלא מישהו אחר'. 
זה עמוק מיני ים מה פעולה כזו עושה לאנשים. 
לוין  חנוך  את  והערצתי  חילוני  כשהייתי  גם 
הגדול, סברתי שהמעגליות של היצירה שלו נבעה 
שבאדם,  הגבוה  לחלק  מקום  בה  היה  שלא  מזה 
עצמה  על  חזרה  שלו  היצירה  הא־לוהי.  החלק 
אספקטים  אלפיים  עושה  הוא  עצומה.  בגאוניות 
שונים ובכל פעם עושה את זה בצורה חזקה יותר 
הנקודה  יותר, אבל תמיד  ואיומה  יותר  ומבריקה 
של  הממד  את  בה  היה  לא  כי  עצמה  על  חזרה 
החלק האינסופי. החלק הזה יכול לקחת את האדם 
באדם.  קיים  זה  גם  ורחמים.  חסד  של  למרחבים 
אחד  אף  אבל  שלו  ליצירה  תגובות  מיני  כל  היו 
הנקודה  בו  כשהתעוררה  שלו  מהיצירה  יצא  לא 

הטובה.

צדיקים  אנשים  הרבה  כך  כל  יש  יודע,  "אתה 
ואנשים יראי שמיים, אנשים שאתה רוצה לשמוע 
אותם ואת התורה שלהם. את מי תשמע? שמעתי 
פעם מהרב שיק זצ"ל - מה זה צדיק אמיתי? אדם 
שמעורר אצלך את האמונה שיש לך סיכוי ושיש 
בך טוב. צדיק שאחרי שאתה שומע את השיחה 
שלו אתה לא יכול להתאפק מלרוץ לשדה ולדבר 
אחר,  צדיק  לו.  תקשיב   - הוא  ברוך  הקדוש  עם 
גורם לך  והוא  גם כשהוא אומר דברים אמיתיים 

לייאוש, לנרפות - אל תקשיב לו".

ומה בין זה לזה ביחס לוויכוח על השיר 'צדיק'?

לחשוב  לי  גורמות  שהתעוררו  התגובות  "באמת 
לעורר  הייתה  לא  מעולם  שלי  הכוונה  לעומק. 
ייאוש ומפח נפש. מי אני שאעורר דברים כאלה?! 
מוזמן  שמזדהה  ומי  עצמי  על  נכתב  הזה  השיר 
להצטרף. היכולת להבחין בין הרצוי למצוי זו דרך 

לעורר את הנקודה הטובה שלי".

מקורות השראה
האלבום  מתוך  שירים  לאחרונה  משחרר  אתה 
היהודית?  במוזיקה  קורה  דעתך  לפי  מה  החדש. 
נדמה שיש הרבה פייק. יש MTV של פסוקים וקצב 
פריילך. הרבה מוזיקאים הולכים סחור סחור ולא 
רוצים להישמע דתיים מדי. לא מדברים בישירּות.

"אני לא חושב ככה. אעשה חלוקה כזו - הלחנת 
]מלשון  ממוקסם  זה  אבל  יפה  זה  פסוקים 
ויעשה  מישהו  יבוא  שלב.  באיזשהו  מקסימום[ 
את התקליט המופלא שאין כמותו, כמו נגיד מאיר 
ר' שלמה  'אדומי השפתות',  קולי',  ב'שמע  בנאי 
יותר  - שהם  או אברהם אבוטבול ובית הקדושה 

נקודות משמעותיות
מתוך ספר התניא.

סדרה 
מצולמת 

לנשים

maynotaich@gmail.com • 054-921-0131 'להצטרפות לרשימת תפוצה שלחי הודעת וואצאפ למס  

מהתניאנק  דה
.
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For 

נטספרק - הופכים מרחב מסוכן למרחב מוגן

חודש
מתנה

ייחודית הטבה 
לקוראי קרוב אליך*
חודש ראשון במתנה
לכל הרוכשים רישיון 
למחשב  נטספרק 

נייד או נייח

הקיץ מתקינים נטספרק
גם במחשב!

*בתוקף עד ט“ו באב (27.7.2018)

לרכישת רשיון הסינון
למחשב ומימוש ההטבה

NETM.CO.IL -הכנסו ל
והשתמשו בקוד הקופון*
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המשך בעמוד הבא

או  פסוקים  הלחנת  זה  הרוב  אבל   - אלי  קרובים 
לא  היהודית  שהמוזיקה  היחידית  הדרך  תורות. 
אישית,  כתיבה  תהיה  כשהיא  זה  טרנד  רק  תהיה 
כמו בברסלב. גם באלבום הקודם היו שירי תפילה 
ה' ו'מתוך שינה' והיו גם שירי סיפור כמו  כמו 'ַאֶיּכָ

'המשורר' וכמו רבי שמעון. זה קיים בעולם". 

מאיפה באה ההשראה?

הזמן  וכל  מנגנים  והם  מוזיקאים  עם  יושב  אני 
פוסלים לעצמם את מה שהם עושים. את זה כבר 

ההוא עשה ואת זה כבר שמענו. כל היום הרפרנסים 
משתוללים להם בראש. אצלי יש דף חלק, אבל כל 
דבר שאני שומע נחרט. רק אחרי שאני כותב את 
מפה  הושפע  שזה  לך  להגיד  יכול  אני  השירים 

ומשם. 

 - שלי  ההשראה  מקורות  מה  שואל  "כשאתה 
אבל  מוזיקה  בצעירותי  לשמוע  אהבתי  מאוד 
אין  אז  הפנים,  על  שלי  והאנגלית  השתגעתי  לא 
אריאל.  מאיר  את  אוהב  מאוד  אני  הרבה.  לי 
מאוד. יש לי את מאיר ואהוד. אני אוהב סיפורים 
את  לי  יש  'סטוריטלרס'.  שהם  מוזיקאים  ואוהב 
הסיפורים שלי ואני גם לוכד סיפורים. יש לי הרבה 
לאנשים  יש  אדם.  בני  עם  ברחוב  אינטראקציה 
שפוגשים אותי צורך לספר לי סיפורים". ]בכניסה 
לרכב לפני שהתחלנו בראיון הלך מר נפש, לבוש 
ברישול, אוחז ארטיק ביד אחת ושקית ניילון לבנה 
בשנייה, ועצר את שולי בשביל לספר לו שמשימתו 
היא לגרום לגרושה שלו - של ההלך - לחזור אליו. 
אותו  וחיזק  ובחביבות  בסבלנות  הקשיב  שולי 

בדברי נחמה.[  

לשרת את הטקסט
אהבתי  באמת  אריאל.  מאיר  את  אהבתי  "תמיד 
סצנה  לכמת  והיכולת  מתיאטרון,  באתי  אותו. 
בכמה משפטים, לברוא עולם בדקות, לספר סיפור 
הקהל  של  שהדמיון   - וסוף  אמצע  התחלה  עם   -
לעשות.  שאהבתי  מה  זה   - אותו  להשלים  מסוגל 
זה מה שאני מנסה לעשות, גם עם המופע שבניתי 
הכי  העבודה  זו  אריאל.  מאיר  של  מהחומרים 

שלמה שלי ביחס לעניין הזה של סיפור". 

מה עשית? 

מאוד  שלו  והכתיבה  תיאטרון  אהב  מאוד  "מאיר 
התקליט   - פחם'  'רישומי  יודע,  אתה  תיאטרלית. 
במקור  נכתב   - מאיר  של  משונה  והכי  טוב  הכי 
כהצגה לתיאטרון בפסטיבל עכו. לקחתי את הדבר 
הזה ובניתי מעין תיאטרון, מעין הצגה קטנה לכל 
תיאטרלי.  יותר  החלק  את  במיוחד  הוצאתי  שיר. 
ביקשתי לשרת את הטקסט. כתבתי מחזה, מוזיקלי, 

ואת 
מאיר  של  השירים 
שילבתי לתוך הדבר הזה. הבחירה 
אלא  שלהם  מהלהיטיות  נגזרה  לא  השירים  של 
מההתאמה שלהם לסיפור שבניתי - על איש שיום 
עבודה  עשיתי  המשיח.  את  להביא  החליט  אחד 
עם אסף תלמודי. זה מאוד הצליח, קיבל ביקורות 
הכי מפוצצות. זה היה מצחיק ומדהים, הייתה שם 

להקת כלייזמר מודרני ונגנים פנטסטיים". 

הפולמוס על 'צדיק'
ייצר הרבה רעש,  "שמעת את השיר 'צדיק'? הוא 
שלם  פולמוס  מזה  עשו  הדתי.  בציבור  בעיקר 
אנשי  הרבה  אומרים  ככה  ברבנו',  בגד  'שולי   -
'אזמרה'. התפיסה שלי היא יותר ר' אושר פרוינד. 
הוא אומר שהתגלות הרחמים של הקדוש ברוך הוא 
זה שלמרות כל המצב שלך - הוא יתברך מרחם. מה 
שהוא רוצה זה רק שתודה בזה, תודה שזה המצב. 
הפנייה ב'צדיק' היא חביבה. הטקסטים הם כמיטב 
המסורת. מה שיכולתי לזרוק אבנים ובליסטראות 
- זרקתי. ועדיין אני משלם מחיר. אמרתי לעצמי, 
שאם זה לא מה שאנשים רוצים לשמוע היום, מה 

אני אעשה עם שאר החומרים?" 

אז מה תעשה עכשיו?

"אני מוציא את הדיסק. וכמו ששלום חנוך אמר 
זה  'מאירקה   - פחם'  'רישומי  על  אריאל  למאיר 
התקליט שיגמור לך את הקרירה' וזה הדיסק הכי 

נמכר שלו". 

אולי זה יפתח עוד קהלים?...

"כל העניין של קהלים זה הקדוש ברוך הוא קובע. 
גם 'נקודה טובה' לא היה אלבום מי יודע מה פופי. 

חוויה  היא  ושוב'  'רצוא  באלבום  שלי  "החוויה 
השני.  עם  אחד  מתכתבים  השירים  אלבום.  של 
חוויה של סתירות, רצוא ושוב. בהופעות זה עובד 
מבחינת  מוציא,  שאני  הבא  השיר  למשל,  חזק. 
הדיון הפילוסופי, מבחינת הדיון האמוני והדתי, 
הוא מענה לשיר 'צדיק'. זה שיר שנקרא 'דע בני 
הוא  ברוך  מהקדוש  מכתב  כביכול  והוא  אהובי' 
לבנאדם. 'צדיק' זה מבחינת הדין והשיר הבא 'דע 
בני אהובי' זה מבחינת הרחמים. השיר 'צדיק' הוא 
אמת  הוא  אהובי'  בני  'דע  והשיר  אמת,  בבחינת 

לאמיתה. מידת הרחמים גבוהה ממידת הצדק". 

רגעי האושר היחידים
במה ממלאים את הריקנות?

ממצוות  חוץ  קלישאה:  נשמע  שזה  "אפילו 
ואמונה אני לא יודע מה יש לעשות בעולם הזה. 
לא שאני מצליח גם את הדברים הכי פשוטים אבל 

זה גדול יותר ממה 
שאתה מתכנן. בנאדם 
עומד בשדה והקדוש 
ברוך הוא סותם לו 

את הפה. אפשר להגיד 
'הקדוש ברוך הוא לא 
אוהב אותי ולא רוצה 
את התפילות שלי' 

ואפשר להגיד 'הקדוש 
ברוך הוא רוצה 

ללמד אותי משהו'. 
והיה ורצה - ייפתח 
פי וינבעו מתוכי 

מעיינות של אש, והיה 
ולא רצה - לא.
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בואו לגלות סביבת לימודים ייחודית
תוך התנסות בפרויקטים מעולם ההנדסה, 

כבר בסמסטר הראשון.

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מהנדסים לעולם טוב יותר

אשדוד | באר שבע
1-800-207-777

שאטלים מתחנת רכבת 'עד הלום' 
אשדוד לקמפוס אשדוד

  הנדסה כימית
  הנדסת בניין

  הנדסת מכונות 

  הנדסת תוכנה 
  הנדסה ירוקה עם תזה*

שכר לימוד אוניברסיטאי
מלגה מלאה לשנת הלימודים הראשונה לזכאים/ות  

תואר ראשון

  הנדסת תעשייה וניהול
  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

  הנדסת תוכנה

תואר שני

  הנדסת תעשייה וניהול
  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מכינות קדם אקדמיות ייעודיות

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג. 

יום פתוח להנדסה
 Project Oriented בסביבת

27 7 18

בס"ד

הקבוצות המושקעות והמשתלמות לקברי הצדיקים באוקראינה: 
אירוח מלא מושקע ומפנק > הדרכה מקצועית וליווי מלא > שירות אישי

העצמה וחוויה לגוף ולנשמה

ט	ו באב באומן
חוויה עם ישועה!

קברי צדיקים
באירופה

טיסות לכל
העולם

קבוצות חוויה
עם נשמה

השכרת
רכב

שרותי קרקע
ופנים

www.zadikimtours.com
02-54-10-100

סניף ירושלים: רח' ארזי הבירה 49 
סניף בני ברק: רח' רבי עקיבא 62
סניף בית שמש: יחזקאל הנביא 63

חבילת הכל כלול במחיר מיוחד!

ט"ו באב - חמישי - ראשון | 26.07 - 30.07

ט"ו באב - חמישי - שני | 26.07 - 30.07

ט"ו באב  חמישי - שלישי | 26.07 - 31.07

ט"ו באב  חמישי - שני | 26.07 - 30.07

נשים בלבד  - לינה באומן במלון הפאר חושן 

נשים בלבד  - לינה באומן במלון הפאר חושן 

נשים בלבד  - לינה באומן במלון הפאר חושן 

נשים בלבד  - אירוח במלון כיד המלך  - ללא הדרכה

בהנחיית המדריכה: מרים ביטון  053-3189922

בהנחיית המדריכה: לאה כהן 055-9488276 

בהנחיית המדריכה: גילה סלמון 052-7142651

כרטיס הו"ש החל מ-

$ 295
טיסה לאומן הכל כלול ללא הדרכה

החל מ-495 $

+ שליחת מזוודה! גברים | נשים | משפחות

$ 795

$ 875

$ 895

$ 695

ים
מינ

הא
ם ו

נוסעים עם הוותיקי

ון  שירות  אמינות    
סי

  נ
 

משתלם במיוחד! כולל שבת!

משתלם במיוחד! כולל שבת!

הקבוצה המבוקשת!

מסלול פולין - שני - רביעי - 06.08 - 08.08

גברים | נשים | משפחות - מסלול מורחב ומרתק
בהנחיית המדריך: מיכאל גלמן   052-7040324

$ 750
הקבוצה מס� 1 לפולין!

כ' אב | רביעי - חמישי | 02.08 - 01.08

גברים | נשים | משפחות  
בהנחיית המדריכה: אילה פרידמן 050-4193375 

$ 590
מסלול קצר ולענין!
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אני לפחות רוצה את זה".

אתה באמת חושב ככה? בנאדם דתי יכול למלא 
הוא  דתיות.  משימות  בהמון  היום  את  לעצמו 
ולהתפלל  למקווה  ללכת  צריך  והוא  מוקדם  קם 
וללמוד לימוד יומי וכו' וכו' וככה כל היום שלו 
כשאתה  מתכוון  אתה  לזה  בתעסוקה.  מתמלא 

מדבר על מילוי הריקנות?

"לא. אני מדבר על עבודת ה' בעומק שלה. לחיות 
את זה. אני מדבר דברים שאני לא מונח בהם אבל 
אני רוצה להיות מונח בהם. אני יכול להגיד דבר 
כזה: רגעי האושר היחידים בהם הרגשתי שלמות 

הם הרגעים שבהם התעסקתי בעבודת ה'". 

כשיוצא שיר חדש והוא ברמה גבוהה של שלמות, 
קורן? אל תבטל את  לא  לא מרוצה? אתה  אתה 

זה...

"אני מחבר את זה לעבודת ה'".

כדי שתרגיש בסדר? כדי שתרשה לעצמך ליהנות 

מזה?

זה.  את  מציג  שאתה  מאיך  מורכב  יותר  "זה 
ההפך  לכאורה  הוא  ואמנות  ביצירה  העיסוק 
מזה,  מתפרנס  אתה  ה'.  מעבודת  ביותר  הגמור 
אתה מקבל מזה כבוד ואהבה. אתה עולה לבמה 
להופיע - אתה הולך לעבוד את ה'?! אוי ואבוי 
אם מישהו לא יאהב אותך... אוי ואבוי אם יישב 
מישהו בקהל ויצעק לך 'שקרן'... אבל זו בהחלט 
עבודת ה'. אני למשל יכול להעיד על עצמי שאני 
לא עולה לבמה בלי להתפלל. התפילה היא תמיד 

אותו הדבר".

מהי התפילה?

שאפילו  לפניך  וידוע  גלוי  עולם.  של  "'ריבונו 
יתברך.  לשמך  להגיד  יכול  לא  אני  המזון  ברכת 
קל וחומר בן בנו של קל וחומר לעמוד פה עם כל 
האורות והקהל. אבל, אני מאמין באמונה שלמה 
שברגע זה ממש ובכל רגע על הבמה יש בי נקודה 
כל  על  מכריז  אני  יתברך.  לכבודך  כולה  שהיא 

השאר שהם בטלים ומבוטלים ותכוון רק אליה'. 

מברסלב  נחמן  רבי  אחד,  מצד  ברירה.  לנו  "אין 
שלך  המציאות  על  מסתכל  אתה  שאם  אומר, 
תראה שכולך מלא פניות והלוואי שנזכה להוציא 
מילה אחת בחיים לשם ה' יתברך. מצד שני, הוא 
אומר שבכל רגע נתון יש בך נקודה שהיא לגמרי 
בוערת לה'. אתה עולה לבמה, כל האגו עולה... 
אין צ'אנס. אז תכריז על הכל 'בטלים ומבוטלים', 
לא מעניין אותך כלום, רק לעשות נחת רוח לה'. 

אחרת אין לך סיכוי באמת". 

שנה שלמה ועשר דקות
טעם  ושיש  אהוב  שהוא  להרגיש  רוצה  בנאדם 
יקרה אם תתמסר לבמה בלי  למציאות שלו. מה 

התפילה המבטלת את הצורך הזה?

הרע?  היצר  עלינו  עובד  איך  בעבירה.  כמו  "זה 
הוא אומר: תגיע לפה, להישג הזה, למעמד הזה, 
תעבוד  אלבומים,  תעשה  בסדר.  יהיה  הכל 
כמו  לעבוד  מתחיל  אתה  אז  מאושר.  ותהיה 
משוגע ומגיע לשם, ואז הוא שוב אומר לך - 
יותר,  נכון שהגעת לכאן אבל אם תגיע גבוה 
אז באמת תהיה מאושר. שם הסיפור יחזור על 

עצמו. 

בגיל  ההכרה  את  קיבלתי  יתברך,  ה'  "ברחמי 
מהרגע  גבוהות.  מאוד  ובעוצמות  צעיר  מאוד 
שהתחלתי לשחק קיבלתי הכרה ואהבה. גמרתי 
בגיל  נתיב'  'ניסן  למשחק  הספר  בבית  ללמוד 
במחזה  ראשי  תפקיד  ושיחקתי  ושש  עשרים 
המלט. הייתי כוכב מאוד גדול וקיבלתי הכרה. 
לא  הזה  הבור  שלעולם  הבנתי  מאוד  מהר 
הסופרלטיבים  את  לך  אגיד  לא  אני  מתמלא. 
שאמרו עלי בגיל מאוד צעיר, 'השחקן הכי טוב 
זה  את  קיבלתי  וכו',  נולד'  'כוכב  פה',  שהיה 
ריחם  הוא  ברוך  הקדוש  מאוד  ומהר  בכמויות 

עלי והבנתי שזה לא ייגמר. 

הוא  שחקן  כל  של  החלום  הסיפור:  "וזה 
הראשון  התפקיד  היה  זה  המלט.  את  לשחק 
שלי, ובכל העולם הופעתי עם זה. בניו יורקר 
שלנו.  ההעלאה  על  כתבו  טיימס  יורק  ובניו 
כלל  בדרך  שנה.  במשך  עבדתי  המלט  על 
היינו  חודשים.  שלושה  הצגה  על  עובדים 
הזו  ההצגה  על  ועבדתי  תיאטרון  קבוצת 
בטירוף. הייתה הצגת הבכורה בפסטיבל עכו, 
בקריפטה, כל הפיינשמייקרים של התיאטרון 
יוצאת  באמת  הצגה  הייתה  בקהל.  ישבו 
על  עמד  הקהל  וכל  ההצגה  נגמרה  מהכלל. 
דקות.  במשך שלושים  כפיים  ומחא  הרגליים 

רקע כללי של המחלה
טיפולים מתאימים למחלה

מידע על תרופות ותופעות לוואי
טיפולים אלטרנטיביים

טיפולים חדשניים
עונה על שאלותיך

ומספק מידע רפואי מקצועי ועדכני
03-9543349על מחלות, תרופות וטיפולים חינם

daatri@yadsarah.org.il

המידע באינטרנט נגיש אך לא תמיד מדוייק 
- לשם כך אנחנו כאן

צוות מקצועי עם גישה 
למידע מקצועי
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הרגשתי אושר. ברחתי. הלכתי לי לבד על שפת 
הרגע  את  זוכר  אני  אושר.  זה  מה  והבנתי  הים 
הזה מאוד חזק. פיזית ממש הרגשתי כמו מרחף. 
ירדו ממני סלעים של שנה. ישבתי והרגשתי את 
בכיף  לי  ישבתי  ככה  משתחרר.  שלי  הגוף  כל 
של החיים במשך... חמש דקות... שבע דקות... 
אולי עשר דקות. ואז התחלתי לחשוב: גם מחר 
יהיה כל כך טוב? באותו הרגע כל האושר נעלם 
ונשטפתי בגל של חרדה. שנה עבדתי על זה ויש 
שוב  ואז  ואושר  שחרור  של  דקות  עשר  רק  לי 

הדאגה מחסלת את הכל?! 

אז נבטה לך ההבנה שהכל הבל.

"אני לא יודע אם מאז הכל השתנה כי התובנה הזו 
חוזרת גם עכשיו ואני כל הזמן מתמודד איתה".

התבודדויות וציפיות 
אבל בעבודת השם זה לא ככה? עובדים שנה על 
התבודדות והולכים מיליון פעמים רק כי הבטחנו 
העבודה  כל  פעמים  במיליון  פעם  ורק  לעצמנו 

מתממשת ומרגישים שכל המאמץ היה שווה.

אחרת  זה  את  חווה  אני  בהתבודדות  "דווקא 
לך  אין  בהמה,  בחינת  לך  יש  לפעמים  לגמרי. 
אתה  מהתבודדות  יוצא  כשאתה  אבל  מילים. 
מרגיש טוב. בהתבודדות לא צריך להשיג משהו, 
אלא פשוט לקיים את זה. לעמוד שם לפני הקדוש 

ברוך הוא". 

להשיג  רוצה  הוא  כי  להתבודדות  מגיע  בנאדם 
. משהו…

זו  לבכות?  רוצים  כולם  לבכות?  להשיג?  "מה 
העדות לפתיחת הלב?"

גם בטיפול פסיכולוגי, הרגע שבו אדם בוכה או 
עמוק  מאוד  במקום  בו  שנגעת  הרגע  זה  צוחק 

שהשתחרר לו השכל.

לאומן  נוסע  אדם  לאומן.  הנסיעות  כמו  "זה 
קורה  זה  לפעמים  משהו.  לו  שיקרה  ומחכה 

ולפעמים זה לא קורה. 

אני לא אגיד לך שלא היו לי תפילות שהייתי דופק 
את הראש בקיר שיקרה כבר משהו. אבל דווקא 
באומן, ה'אומנ'ים הכי טובים מגיעים ממקום לא 

צפוי.

"היה לי פעם אומן אחד, הקדוש ברוך הוא סידר 
לי שהגעתי עשרה ימים לפני ראש השנה. חצות. 
תפילות. ביליתי מתחת למים יותר מאשר על פני 
אני  הזמן  כל  התקדשויות.  לרגע  מרגע  האדמה. 
אוהב  אני  כמה  תראה  עולם  של  'ריבונו  אומר: 
נותן לי זמן, אף אחד לא  אותך. תראה אתה רק 
מפריע לי, לא בא לי כלום, רק ציון, לא חברים לא 
הנהגות  ספר  לקרוא  התחלתי  ציון'.  רק  שיחות, 
לברכה,  צדיק  זכר  מוהרא"ש  של  השנה  לראש 
וביום  ככה  הראשון  ביום  עצמי  על  קיבלתי 
השני ככה, כבר לא יכולתי לספוג את הקדושה. 
מהמקווה,  השנה  ראש  בערב  שעליתי  זוכר  אני 
פחד  לי  והיה  אור  של  כדור  איזה  כמו  הרגשתי 
בזה  אעמוד  לא  אני  השנה  ראש  של  שב'ברכו' 

מקום  קניתי  אז  תפרן  אני  תצא.  שלי  והנשמה 
ישיבה במעבר. במקומות אחרים בקלויז הסטנדר 
קרוב אליך. אבל אם אתה קונה במעבר אז שביל 
האנשים עובר בינך לבין הסטנדר. אני מגיע עם 
על  יהודי  איזה  ויש  מאירה,  והנשמה  הקיטל 
מתפלל  חשבון,  דופק  לא  והוא  שלי!  הסטנדר 
בכיף שלו. שלושה ימים ראש השנה ואני עסוק 
כל הזמן ביהודי הזה. מקלל אותו, עובד על עצמי 

שזה אהבת ישראל, חוצפן, לא חוצפן... 

שהנשמה  דואג  אתה   - היה  רבינו  של  "השיעור 
שלך תצא? בא תראה במה הראש שלך עסוק... 
לקחו לך את המקום. זה היה אומן שיצאתי ממנו 
אני  ואיפה  אני  מי  לגבי  גדולה  הכי  תובנה  עם 
מונח. עם הרבה הומור. אתה מבין מה אני אומר? 
אם בנאדם בוכה - שכוייח. אבל לדעת בענווה את 

המקום שלך זה השגה לא פחות חשובה".

כי  גם  אבל  לעצמי,  למעשה  הלכה  שואל  אני 
אני מאמין שיש אנשים שקוראים את זה ורוצים 
זה:  את  לבודד  מנסה  אני   - בהתבודדות  השגות 
מה קורה בהתבודדות? אתה אמור להבין משהו? 
אתה אמור לגלות משהו על עצמך? פשוט להיות 

שם?

מיני  כל  בזה  יש  החיים.  כמו  העולם,  כמו  "זה 
רבדים וזה גדול יותר ממה שאתה מתכנן. בנאדם 

באתי מתיאטרון, והיכולת לכמת סצנה בכמה 
משפטים, לברוא עולם בדקות, לספר סיפור - עם 
התחלה אמצע וסוף - שהדמיון של הקהל מסוגל 

להשלים אותו, זה מה שאהבתי לעשות.
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עומד בשדה והקדוש ברוך הוא סותם לו את הפה. אפשר להגיד 'הקדוש ברוך 
הוא לא אוהב אותי ולא רוצה את התפילות שלי' ואפשר להגיד 'הקדוש ברוך 
הוא רוצה ללמד אותי משהו'. והיה ורצה - ייפתח פי וינבעו מתוכי מעיינות 
של אש, והיה ולא רצה - לא. אני יכול ללמוד מזה משהו. לפעמים אתה יוצא 
מהשדה ולא הצלחת להוציא אות ועישנת סיגריות בשרשרת ועדיין אתה יוצא 

ומרגיש שמחה גדולה ורואה משהו יפה בזה". 

אם תדחק לבכות לא תבכה
"אחד הדברים שמשכו אותי בתורת ברסלב קשור לזה שבאתי מעולם המשחק. 
'טוב מאוד  עוד כשהייתי שחקן ולא דתי קראתי איזה שורה של רבי נחמן: 
לבכות בהתבודדות, אבל עצם המחשבה על זה היא מחשבה זרה'. זה פשוט 
טכניקה של תיאטרון. שחקן רוצה להביע רגש, נגיד שחקן רוצה לבכות. לא רק 

ברסלבר רוצה לבכות, גם שחקן רוצה לבכוֹת"

איך באמת שחקן בוכה? אם אני בצרות אמיתיות אני יכול לבכות אבל אם הכל 
בסדר מאיפה אני מזייף בכי?

"אם אתה שחקן תאמין לי שאתה בצרות אמיתיוֹת חכה רגע. לפעמים במשחק 
אומרים 'אם תהיה במצב, יכול להיות שתבכה ויכול להיות שלא. אבל אם אתה 

דוחק את המצב לבכות - אתה בטח לא תבכה'". 

אז איך שחקנים בוכים? 

"אגיד לך משהו. במשחק הקהל לא יודע מה אתה מרגיש אבל הוא מדמיין 
ומשלים לבד בדמיון. אם נגיד בהצגה אתה מקבל איזשהי ידיעה מרה ואתה 
בוכה וגועה כשור. הקהל אומר - או.קי. זה הכאב שלו. הוא הולך עד הסוף. 
אבל אם הוא עושה פעולה הפוכה והוא מאפק את הבכי הקהל אומר 'וואו, מה 

יש שם?ֹ' המלחמה היא לא לבכות. הפוך". 

אתה יודע מה סוד הקסם שלך?

"זה כמו שמשון והשערות".

אם אתה תגלה יחתכו לך?

"זה עובד כל עוד אני לא יודע. אם אני יודע זה ייגמר. אמר לי פעם רב גדול, 
הרב שלום ארוש: 'אתה צריך לעסוק במוזיקה ואמנות ואתה צריך לדבר עם 
אליהם  לבוא  לא  צריך  אתה  לך  יקשיבו  שהם  כדי  אותך.  שישמעו  יהודים 
מלמעלה כאילו אתה גילית את האור והם מסכנים בחושך. כדי שתוכל לעשות 
את זה כמו שצריך אתה חייב לזכור את מה שאני ואתה יודעים - שאתה לא 

מלמעלה של אף אחד. למה מי אתה?!".. ■

וכל הקהל עמד הרגליים ומחא כפיים במשך שלושים דקות. הרגשתי אושר. 
ברחתי. הלכתי לי לבד על שפת הים והבנתי מה זה אושר. אני זוכר את 
הרגע הזה מאוד חזק. פיזית ממש הרגשתי כמו מרחף. ירדו ממני סלעים 

של שנה. ישבתי והרגשתי את כל הגוף שלי משתחרר. ככה ישבתי לי 
בכיף של החיים במשך חמש דקות...  שבע דקות... אולי עשר דקות... ואז 

התחלתי לחשוב: גם מחר יהיה כל כך טוב?

מוטב לברוח
ְהֶייָנה ָלֶכם ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ

מפני  לברוח  האדם  צריך  הבעש"ט:  בשם 
לבטל  שרוצה  הרע  היצר  הוא  הדם,  גואל 
ערי  שלושת  אל  הבורא,  מעבודת  אותו 
המקלט הרומזות למחשבה, דיבור ומעשה. 
קדושות  במחשבות  עצמו  לחזק  וצריך 
ואף  טובים.  ובמעשים  קדושים  ובדיבורים 
אם אינם זכים ובהירים כל כך אל ישגיח על 
זאת, כי מכל מקום הוא טוב יותר מ"שב ואל 

תעשה", שהרי עושה רצונו יתברך. ]ע"פ רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב, קדושת לוי, ליקוטים[

תלוי מתי
י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה' ִאיׁש ּכִ

שבכך  לפרישות",  סייג  "נדרים  כי  חז"ל  אמרו 
שהאדם אוסר על עצמו דברים המותרים לו הרי 
הוא נוהג בפרישות. ואף שכבר אמרו: "דייך במה 
שאסרה לך התורה", הנה אין הכל שווים. ישנו מי 
ישר",  שהוא בבחינת "עשה האלקים את האדם 
שאיננו צריך לפרוש מדברים המותרים, ואדרבה: 
להעלותם.  כדי  העולם  ענייני  בכל  לעסוק  עליו 
בקשו  "והמה  בבחינת  שהוא  מי  ישנו  אמנם 
כיצד  תואנות  לעצמו  שמבקש  רבים",  ֹבנֹות  ִחְשׁ
להיות שקוע בענייני העולם ולקבל מהם תענוג. 
להעלות  מסוגל  שאינו  בלבד  זו  לא  כזה,  אדם 
את ענייני העולם כלפי מעלה, אלא אדרבה: הם 
עלולים להורידו כלפי מטה. משום כך עליו לנהוג 
בעצמו פרישות ולקבל על עצמו חומרות וגדרים. 

הבדלים אלו אינם רק בין אדם לאדם אלא גם בין 
אדם  כל  של  בחייו  שונות  ובתקופות  לדור  דור 
פרטי: ישנם זמנים שבהם מאירה אצלו אלוקות, 
העולם.  מענייני  להתיירא  צריך  הוא  אין  ואז 
אדרבה, העולם אינו מסתיר לו אלא מגלה לו את 
שורר  שבהם  אחרים  זמנים  ישנם  אמנם  ה'.  אור 

אצלו חושך, ואז עליו לגדור עצמו מן הגשמיות 
יזכה  כך,  בעשותו  המותרים.  בדברים  אפילו 
לגדר  לו  יהיה  הנדר  ראשית,  כפולה:  לתועלת 
להילחם  לו  מניחה  ואינה  השונא  בפני  החוצצת 
בו ולהזיקו; ושנית, על ידי הנדר יזכה להמשכת 
אור אלוקי שיעניק לו תוספת כוח במאבקו. ]ע"פ 

רבי מנחם מנדל שניאורסון, ליקוטי שיחות ח"ד, מטות[

יש לך רוח הקודש!
ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ר ָיבֹא ָבֵאׁש ּתַ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ּכָ

מה שמדבר אדם בינו לבין קונו הוא בחינת רוח 
הקודש. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו 
גדולה מאוד, ייסד מזה ספר תהלים. וכן כל אחד 
לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש, כמו שפירש 
"בשבילך   – לבי"  אמר  "לך  הכתוב:  על  רש"י 
הדברים שהלב  לבי", שכל  לי  אמר  ובשליחותך 
בחינת  והוא  ממש,  יתברך  השם  דברי  הם  אומר 

רוח הקודש. 

בתחנונים  פעם  בכל  לבקש  תמיד,  לחדש  וצריך 
ודברי ריצויים חדשים. ולזכות לזה, צריך טהרת 
ובוער  שמתלהב  ידי  על  הוא  הלב  וטהרת  הלב. 
לבו לה' יתברך. כי נגד מה שנתלהב ובער לעבירה 
לבו,  נטמא  שמזה  ושלום,  חס  רעה,  לתאווה  או 
יתברך,  ויבער לבו להשם  זה צריך שיתלהב  נגד 
ר  ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ועל ידי זה יטהר לבו, כמו שכתוב: ּכָ
הלב,  טהרת  לו  וכשיש  ָבֵאׁש.  ֲעִבירּו  ּתַ ָבֵאׁש  ָיב…א 

דיבורים חדשים,  זוכה לדבר בכל פעם  אזי 
שהוא בחינת רוח הקודש. וזהו: "לב טהור 
ברא לי אלקים", ומתוך כך "ורוח נכון חדש 
חדשים,  דיבורים  לחדש  שיזכה  בקרבי", 
שהם בחינת רוח הקודש. ]ע"פ רבי נתן מברסלב, 

ליקוטי הלכות נט"י שחרית ב: טו[

מסע חיינו
ָרֵאל  ה ַמְסֵעי ְבֵני ִיׂשְ ֵאּלֶ

זללה"ה  הבעש"ט  זקני  אבי  אדוני  בשם  שמעתי 
כי מ"ב מסעות האמורים בפרשה ישנם אצל כל 
יום  כי  עולמו,  אל  שובו  עד  היוולדו  מיום  אדם 
הלידה והוצאתו מרחם הוא בחינת יציאת מצרים, 
ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים 
העליונה. ובוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות 
הישר  הדרך  לידע  הישראלי,  לאיש  הישר  הדרך 
אשר ילך בו כל ימי חייו ליסע ממסע למסע. וידוע 
שכל המסעות הם בחינות קדושות וטהורות, ורק 
טוב.  ללא  ונהפך  הדבר  נשתנה  החטא  ידי  על 
החכמה,  בחינת  שהוא  התאווה,  קברות  וכעניין 
פירוש:  המתאוים",  העם  את  קברו  שם  "כי 
כל  ממנו  בטל  אזי  חכמה  למידת  שבא  מי  כי 
התאוות, ועל ידי מעשיהם היה לא טוב. ואם היו 
אותם  לשנות  מבלי  אלו  למסעות  ובאים  נוסעים 
במעשיהם, בוודאי היה מאיר להם כל מסע ומסע 

באור הגנוז בתוכו. 

ֶאת  ה  מׁשֶ ְכּת…ב  ַוּיִ מתחילה  הכתוב  שאמר  וזה 
כתב  משה  כי  ה',  י  ּפִ ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם  ָצֵאיֶהם  מו…
בתורה המסעות איך שעומדים ברומו של עולם, 
מתחילת יציאת האדם מרחם אמו עד בואו לארץ 
החיים העליונה, כדי שידע האדם הדרך אשר ילך 
ה  ְוֵאּלֶ מכן  לאחר  מה שכתב  אבל  ה'.  פי  על  בה 
אותם  ששינו  האיך  היינו  ָצֵאיֶהם,  ְלמו… ַמְסֵעיֶהם 
פי  על  כאן  נאמר  לא  ולכך  וקלקולם.  במעשיהם 
ה'. ]ע"פ רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, דגל מחנה אפרים, 

מסעי[

מים החסידות סקופיםאו
מטות־מסעי
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באחד מימי החמישי של השבועות האחרונים, הודיע לי מישהו 1. 
שיחה  שננהל  רוצה  הוא  השבוע  פתיחת  עם  שמיד  בחגיגיות 
חשובה. אבל בין אם נאשים את נטייתי הטבעית להיפוכונדריות, ובין אם 
את עצם היותי בחורה, הודעות מהזן של ״אנחנו צריכים לדבר״ לא בדיוק 
מתקבלות אצלי בשלווה. כך מצאתי את עצמי, עם בטן מתהפכת, מריצה 
עלולים  הנראה,  ככל  שאולי,  כלשהו  סיכוי  שיש  ודיאלוגים  תרחישים 
לעלות באותה השיחה. שבת שלמה הפכתי בה והפכתי בה, רק כדי לגלות 
א׳  כיום  מה שהתחיל  נדחתה.  ה־גורלית  השבוע שה־שיחה  תחילת  עם 
ו־ו׳, עד שבסופו של אותו השבוע, השיחה  הפך ל־ב׳, ואז ל־ג׳, ד׳, ה׳ 

נשכחה ממנו כליל כאילו מעולם לא נקבעה. 

במקום לאכול סרטים במשך יומיים, זללתי אותם יום אחרי יום 2. 
במשך שבוע שלם: ״רגע, אז מה הוא רוצה לומר לי? ואם זה היה 
כל כך חשוב, איך זה שגם היום לא דיברנו בסוף?״ ככל שעברו הימים, 
- איך חששתי, התכוננתי, תזכרתי,  וגדלה  תחושת העליבות שלי הלכה 
שמנגן  תקליט  כמו  במערכת,  אצלי  נשכח,  העניין  שאצלו  בעוד  ובסוף 
שוב ושוב את אותו התו, משהו נתקע. דמיינתי איך יום אחד זה יקרה, 
ואז אני אומר לו שככה לא מתנהגים, שלא רק שזה לא־חברי, זה אפילו 
פוגע ומעליב. אבל האמת היא, שאם אני אביט בעצמי במראה ואפתח את 
הנושא בכנות, רוב הבעייתיות בסיטואציה לא טמונה באותו האיש אלא 
בלא אחרת מאשר בי, עצמי. איך, מתוך בחירה מודעת, הנחתי לאדם הזה 
ולסיטואציה שהוא יצר לכבוש אצלי בלב שטחים שקרוב לוודאי שהם 
בכלל לא ראויים או אמורים לקבל. איך לא עצרתי אותם מלערער בי את 

כל המערכות?

את הסיפור על קמצא ובר־קמצא רובנו למדנו לדקלם כבר בגן: 3. 
שולחנות  אורחים,  עמוסת  גדולה  סעודה  מתכנן  נדיב  מארח 
מתוקתקים, הכל מופלא - אבל. במקום להזמין את קמצא, החבר האהוב 
של בעל הסעודה, מזמינים לגמרי בטעות את בר־קמצא, האדם השנוא 
עליו בעולם. לא נעים לדמיין את הסיפור הזה. בכלל לא נעים: בר־קמצא 
מקבל את ההזמנה, אולי חושב שיש פה איזו מחווה לשלום, אולי מבסוט 
שהוא חלק מהמאורע. הוא מתלבש יפה לאירוע, מגיע ומתרווח, אומר 
יפה 'שלום' לחברים, אלא שאז, הוא מוצא את עצמו מגורש מהסעודה 
המפוארת בבושת פנים. נבוך ונעלב, בר־קמצא אוסף את עצמו, והופך 
מפגוע לפוגע, מתעל את הכאב כדי להלשין לקיסר עדות שקר לפיה מרדו 
ַלִים״.  בו היהודים. והתוצאה ההרסנית - "ַעל ַקְמָצא ּוַבר ַקְמָצא ָחְרָבה ְירּוָשׁ
זה  וכל  עדיין שופכים.  אנחנו  ימינו  בית שני, צער, דמעות שעד  חורבן 
ּנֹוַח  ָלל ֶשׁ בּו ֲחָכִמים ְולֹא ִמחּו ּבֹו – ִמְכּ ר ַקְמָצא: הֹוִאיל ְוָיְשׁ למה? ״ָאַמר ַבּ

ֶלְך״. ין ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ַהֶמּ ָלֶהם – ֵאֵלְך ְוַאְלִשׁ

שנים כעסתי על האנשים שהיו שם בסעודה - מה, אתם לא רואים 4. 
הענק  השלג  כדור  את  לעצור  יכולתם  לא  לו?  שעושים  מה  את 
׳ּפּוס־ ורחום,  נדיב  יקר,  ״מארח   - ולומר  לנסות  לפחות  מלהתדרדר? 

משחק׳. בוא נעשה לרגע הפסקה. תירגע, תשתה איזו כוס מים. אל תדאג, 
תמשיך בסעודה, תן לנו לטפל בזה בשבילך״. אבל אולי מצד שני, הם לא 
היו מקור הבעיה, כי בעצם  - במקום לקחת אחריות על המערכת הרגשית 
 - קל  ולהתמודד עם הבושה העמוקה, בר קמצא בחר במוצא הכי  שלו 

להטיל את מלוא האשמה על הסביבה.

מישהי 5.  וחברים,  משפחה  בני  שכללה  גדולה  חג  בסעודת  פעם, 
בחרה להטיח בי בקול רם מילים קשות אל מול כל אותו פורום 
רחב של סועדים. כולם, בלי יוצאים מהכלל, עמדו בבהייה חסרת אונים 
מול ההתפוצצות הלא־צפויה הזו, ורק אחרי שהיא עזבה והעניין בא אל 
סיומו, הם התנערו ובאו לנקות את האיפור המרוח, לחבק ולתמוך. יכולתי 
אּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי והם  לכעוס עליהם, בטח שיכולתי: ִהּכּוִני, ְפָצעּוִני, ָנְשׂ
ְמֵרי ַהֹחמֹות. אבל ממש כמו בקבוק קולה פתוח  לא עצרו לרגע לשמש ֹשׁ
שנופל על השולחן ואז כולם פולטים בהפתעה ״אוי״, ומביטים בשלולית 
השחורה שנוצרת לאטה על המפה - זה לא שהם לא היו שם בשבילי, או 
לא רצו להיות, הם פשוט היו המומים מכדי לעשות את הדבר ההגיוני 
והנדרש - בין אם זה לשלוח יד להרים את הבקבוק, ובין אם לעכל את 

המצב ולנסות לעצור.

איזה 6.  או  פוגעת,  בסיטואציה  אגיב  אני  איך  של  הזו,  ההחלטה 
יכולתי  היא שלי.  לכבוש,  אני מרשה לאחרים  בלב שלי  אזורים 
להתפוצץ, יש אפילו סיכוי די מוצלח שהסובבים היו תומכים בהחלטה 
שלי ונותנים לי את הלגיטימציה, אבל במקום זה החלטתי שמספיק ודי. 
הופתעתי, כאבתי, נעלבתי. הזלתי הרבה דמעות. ועכשיו, אני נועלת את 
הדלת. משרטטת בלב שלי גבולות ועוצרת אותה ואת טעמה המריר של 

הבושה מפלישה.

יושב, 7.  הוא  הוא הארץ־הפרטית של האדם שבקרבה  הלב שבנו, 
אבל  את מה שאנחנו ממש  ולכבוש  לקחת  מגיע  לא  ולאף אחד 
ממש, לא רוצים או צריכים לתת. אם אדם מסוים אכזב אותי, הבטיח ולא 
קיים, עשה או אמר דברים שלא טובים עבורי או לא ראויים, צריך לדעת 
- האדם הזה הוא שליח. מישהו שבא להעביר  להציב גבולות מוגדרים 
אותי שיעור. צינור לעלבון שמסיבה כלשהי הייתי צריכה לעבור. ועכשיו 
- די. חאלאס. הוא סיים את תפקידו, שלום ותודה. ״בר־קמצא,״ מתחשק 
לי פתאום לומר לו, ״למה עשית ככה, נשמה יפה? למה לא עצרת את 
עצמך? למה לא נשמת עמוק והחלטת שאתה שווה הרבה יותר מהזמנה 

לסעודה?״  
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יום הולדת הבעל שם טוב ובעל התניא
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ים ִסּפּוֵרי	ַצִּדיקִִ
ָהַאִחים ַהְּקדֹוִׁשים, ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ְוַרִּבי זּוָׁשא
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ר' זושא הסביר לשכנו הלמדן 2סֹוד ַהִׂשְמָחה
הכעסן, שמגאווה רק מפסידים יר:

קצ
ת

		קרוב	אליך   28



ַהּתֹוָרה	שִֶׁלי
קי

ס
ב

לו
ט

קו
שון 

מ
ש

ציור: 
ּתר

ֻה
ׁש

ֶדר 
ַהּנ

ַע, 
ׂשבּו

א 
ׁשּכְלּב

ָאז 
ֵמ

ָעְברּו 
ת 

ַרּבֹו
ם 

ׁשִני
ה 

ָהָי
ה 

ֵחל. ֶז
ּתֹו ָר

ַעל ּב
ס 

ַע
ַהּגדֹול, ּכ

ׁשיר 
ָע

ֶה
ה, 

ֶע
ָהרֹו

א 
ִקיָב

ֲע
ַל

א 
ׂש

ִהּנ
ְל

ה 
ָט

ְחִלי
ֶה

ׁש
ּכ

ע 
ָיַד

א 
ֹל

ִפּלּו 
ֲא

ׁש
ם, 

ִעי
ַאְרּב

ָה
ּבן 

ׁש 
ִאי

ָה
ֹא.

ְקר
ִל

תֹו 
ִמּבי

ֵחל 
ת ָר

ַע ֶא
ׂשבּו

א 
ק ּכְלּב

ִסּל
ֵמרֹב רֶֹגז 

ָלְך 
ּתן 

ֶא
א 

ֹּל
ׁש

ֲאִני נֹוֵדר ֶנֶדר 
ִהְכִריז: "

ף 
ַא

ְו
ׁשי".

ִמּכל ְרכּו
ת 

ַח
ַא

ה 
ָט

ּפרּו

ם 
ֶה

ה ָל
ָהָי

א 
ֹל

ֲאָבל 
ּתנּו, 

ַח
ְת

ִה
ֵחל 

א ְוָר
ִקיָב

ֲע
ְתּבן 

ַמ
ְתּגֹוְררּו ּב

ִה
ם 

ֵה
ה. 

ת ּדיָר
ׂשִכיַר

ף ִל
ֶס

ּכ
ָהיּו 

ם 
ּקִרי

ַה
ף 

חֶֹר
ַה

ת 
ּבֵלילֹו

ּתֶבן(. 
ַסן 

ְח
ַמ

(
ם 

ֶה
ָל

ָהיּו 
א 

ֹּל
ׁש

ּפֵני 
ִמ

ֶתֶבן, 
ּב

ם 
ּסי

ְתּכ
ִמ

ת.
ִמיכֹו

ׂש

ה 
ֲהָב

ַא
ּב

ּה 
ּגֹוָרָל

ת 
ֶא

ה 
ִקּבָל

ֵחל 
ָר

ם 
אּוָל

ְו
ֲאִני 

ה. 
ּתֹוָר

ַמד 
ּוְל

"ֵלְך 
ּה: 

ֲעָל
ְלַב

ה 
ְמָר

ָא
ְו

ט".
ָע

מּו
ק ּב

ּפ
ּת

ְס
ֶא

ה 
ָמָד

ְת
ַה

ת ּוְב
ׁשּו

ִחי
א. ּבְנ

ְקרֹ
א ִל

ִקיָב
ַמד ֲע

ט ָל
ַא

ט־
ַא

ה.
ּתֹוָר

ַה
ּמּוד 

ם ּבִל
ַקּד

ְת
ִה

ת, 
ַח

ַא
ם 

ַע
ּפ

סֹור. 
ְח

ַמ
עִֹני ּו

ָסְבלּו 
ֵחל 

א ְוָר
ִקיָב

ֲע
ָה 

ֶתי
ּמֹו

ַצ
ת 

ֶא
ֵחל 

ה ָר
ת, ּגְזָז

ּבּבִי
ם 

ֶח
ֶל

ה 
ָהָי

א 
ֹּל

ׁש
ּכ

ק.
ּׁשּו

ָתן ּב
אֹו

ה 
ָמְכָר

ת ּו
פֹו

ַהּי

ה 
ה ְרִגיָל

ָת
ָהְי

ׁש
ּתֹו, 

ׁש
ִא

ַעל 
אֹוד 

ְמ
ֵער 

ַט
ִהְצ

א 
ִקיָב

ֲע
ּפיר. 

ְח
ַמ

עִֹני 
ה ּב

ָחָי
א 

ִהי
ה 

ּת
ַע

ה, ְו
ָח

ׁשר ּוְרָו
ע

ַחּיי 
ְל

ם 
ׁשַלִי

ָלְך 'ְירּו
ה 

קֹוֶנ
ִתי 

ָהִיי
ּתי, 

ּה: "לּו ָיכְֹל
ָל

ַמר 
ָא

ת 
מּו

ׁשּד
ָהב, 

ִמּז
ָאר 

פ
ְמ

ט 
ׁשי

ּתְכ
(

ָהב'" 
ָז

ׁשל 
ָעָליו(.

ה 
ָק

קּו
ֲח

ם 
ׁשַלִי

ְירּו

ם, 
ּקי

ַח
ּמְר

ַל
ִלְנּדֹד 

ט 
ְחִלי

ֶה
א 

ִקיָב
ֲע

ם ַו
ִמי

ַהּי
פּו 

ָחְל
ֶעֶזר 

ֱאִלי
ַרּבי 

ַהּדֹור, 
ּגדֹוֵלי 

ׁשל 
ם 

ֶה
ּפי

ִמ
מֹד 

ִלְל
ם, 

ׁש
ַמד 

ָל
ם 

ׁשִני
ע 

ַאְרּב
ם ְו

ׂשִרי
ֶע

ַע. 
ׁש

הֹו
ְוַרּבי ְי

ם 
ׂשִרי

ֶע
לֹו 

ָהיּו 
ם ּגדֹול, ְו

ָחָכ
ִמיד 

ּתְל
ה 

ׂש
ֲע

ׁשּנ
ַעד 

ם.
ִמיִדי

ּתְל
ף 

ֶאֶל
ה 

ָע
ַאְרּב

ְו

תֹו 
אֹו

ִלּוּו 
ִעירֹו. 

ְל
ָחַזר 

א 
ִקיָב

ֲע
ׁשַרּבי 

ם 
ַהּיֹו

ַע 
ִהּגי

ת 
ׁשּו

ְתַרּג
ִה

ה 
ָת

ָהְי
ִעיר 

ּוָב
ם, 

ָהַרּבי
ִמיָדיו 

ּתְל
ִעיר.

א ָל
ׁשּב

ַהּגדֹול 
ם 

ָחָכ
ֶה

ַעל 
ַהּכֹל ּדּברּו 

ה. 
ּגדֹוָל

ם 
ה ּג

ָהָי
ם 

ָחָכ
ֶה

ת 
ֶא

ת 
אֹו

ִלְר
א 

ׁשּב
ָהל 

ּק
ַה

תֹוְך 
ּב

ַעל 
ט 

ָחֵר
ְת

ִה
ם 

ּׁשִני
ַה

ת 
ְמרּוַצ

ּב
ַע. 

ׂשבּו
א 

ּכְלּב
ֵחל 

ָסיו ְלָר
ִמּנָכ

ה 
ָט

ּפרּו
ת 

ֵת
א ָל

ֹּל
ׁש

ׁשּנַדר, 
ַהּנֶדר 
ּתֹו. 

ּב

ה 
רֹוֶצ

א 
הּו

ׁש
א 

ִקיָב
ֲע

ְלַרּבי 
ַע 

ׂשבּו
א 

ּכְלּב
ַמר 

ָא
ִאּלּו 

א: "
ִקיָב

ֲע
תֹו ַרּבי 

אֹו
ַאל 

ׁש
ת ִנְדרֹו. 

ֶא
ּתיר 

ַה
ְל

ם, 
ָחָכ

ִמיד 
ּתְל

ה 
ְהֶי

ּתָך ִי
ׁשל ּב

ּה 
ֲעָל

ׁשּב
ַע 

ָת יֹוֵד
ָהִיי

ַהּנֶדר?".
ת 

ֶא
ָת נֹוֵדר 

ָהִיי
ם 

ִא
ַה

ת. "לּו 
ׁשּו

ְתַרּג
ִה

ַע ּב
ׂשבּו

א 
א ּכְלּב

ָקָר
א!", 

ֹל
א ָו

ֹל
"

ת – 
ַח

ַא
ה 

ֲהָלָכ
אֹו 

ה 
ּתֹוָר

ּב
ָחד 

ֶא
ק 

ּפֶר
ִפּלּו 

ֲא
ע 

ָיַד
ִתי נֹוֵדר ּכְך".

ָהִיי
א 

ֹל

ה 
ָהָי

ׁשּלָך 
ַהּנֶדר 

א, "
ִקיָב

ֲע
ֵאָליו ַרּבי 

ִחּיְך 
ם ּכן", 

ִא
"

ָתְנָך, 
ֲח

ֲאִני 
ּתירֹו. 

ַה
ְל

ׁשר 
ְפ

ֶא
ת ְו

עּו
ָט

ַעל 
ס 

ּס
ְמֻב

ה!"...
ֶע

ָהרֹו
א 

ִקיָב
ֲע

קֹו 
ִחּב

ְלַרְגָליו, 
ַע 

ׂשבּו
א 

ּכְלּב
ַפל 

ת ָנ
ׁשּו

ְתַרּג
ִה

ֵמרֹב 
א 

ִקיָב
ֲע

ַתן ְלַרּבי 
ׁשֹו ְוָנ

ת ּכל ְרכּו
ק ֶא

ִחּל
ִמּיד 

קֹו. 
ׁש

ּוְנ
תֹו.

ֲחִצי
ַמ

ת 
ֶא

ַח 
ִטי

ִהְב
ׁש

ה 
ָח

ָט
ַהְב

ַה
ת 

ֶא
א 

ִקיָב
ֲע

ַרּבי 
ׁשו ָזַכר 

ַעְכ
ה: 

ֶפ
ַהּי

ָקר ְו
ַהּי

ט 
ׁשי

ּתְכ
ַה

ת 
ֶא

ּה 
ָל

ה 
ָקָנ

ּתֹו, ְו
ׁש

ִא
ְל

ָהב".
ׁשל ָז

ם 
ׁשַלִי

"ְירּו

א(
ּמּוד 

ַע
ף נ, 

ם ּד
סג; ְנָדִרי

סב־
ף 

ת, ּד
ֻתּבֹו

ת ּכ
ּסֶכ

ַמ
מּוד ּבְבִלי, 

ּתְל
ּפי 

ַעל־
(

פרשת
 

מטות	מסעי

				קרוב	אליך		  29



התוועדות
ת דו ע ו ו ת ה

ש דייט לום  ים ש י ח רב  ה  

הכרתי יהודי שהיו לו הרבה צרות. בשלב מסוים הוא נשבר ואיבד 
טעם בכל ההתמודדויות שלו. הוא היה ממש על סף אסון, עד שיום 
אחד הוא הגיע ואמר לי שמשהו השתנה. הוא הבחין בכך שהוא חשוב 
לאנשים אחרים; לילדים שלו יש סיפוק מכך שיש להם אבא. הוא אמר 
לי: "אני בעצם חי בשביל מישהו אחר". עבור עצמו הוא לא מרגיש טעם 

לחיות, אבל עבור אחרים - כן.

ובמצוות  בתורה  טעם  מוצא  לא  אתה  אם  לנו:  גם  אומרים  בדיוק  כך 
בשביל עצמך, אם כבר אין לך כוח לשום דבר - אם על עצמך אתה לא 

מרחם, לפחות תהיה בן אדם ותרחם על ה'! 

איך בדיוק אנחנו יכולים לרחם על ה'? 
החסידות מסבירה שלאדם יש נפש אלוקית ונפש בהמית. הנפש האלוקית 
היא חלק א־לוה ממעל ממש, כלומר זו ממש 'חתיכה' מהאינסוף ברוך 
הוא. ואילו הנפש הבהמית היא חתיכת עולם הזה. שתיהן נמצאות במאבק 
תמידי על השליטה באדם. לפעמים זו מתגברת ולפעמים זו, והשאיפה 

היא שידה של הנפש האלוקית תהיה על העליונה. 

בתניא כתוב שכאשר האדם עושה עבירה ומתנהג בניגוד לרצון ה', הוא 
האלוקית  בנפש  אלוקים,  בצלם  פוגע  בעצם  הוא  בעצמו.  רק  פוגע  לא 
שלו. המילים שם ממש מזעזעות: "והוא כמשל האוחז בראשו של 
מלך ומורידו למטה וטומן פניו בתוך בית הכסא מלא צואה, שאין לך 
עלבון גדול מזה". כשאנחנו לא מתנהגים לפי רצון ה', לא רק שאנחנו 
יחד  אותו  'מפילים'  אנחנו  ממנו,  חלק  שאנחנו  בגלל  פיו;  את  ממרים 
איתנו וכאילו מורידים אותו ר"ל באסלה. אתם מתארים לעצמכם כמה זה 
מעליב ופוגע? לכן האדם צריך לרחם לא רק על עצמו, אלא גם, ובעיקר, 
על ה'. זה פירוש הפסוק "וישוב אל ה' וירחמהו" – שהאדם ישוב אל ה' 

מכוח זה שהוא מרחם על ה' שהושפל והתבזה בגללו.

להיות בגלות, פירושו להיות לא בבית, להרגיש תלוש, מנותק ולא 
שייך. אותו דבר לגבי ה' – גלות השכינה, פירושה שהקדוש ברוך הוא 
מסתתר, ולמרות אינסופיותו הוא נעלם ולא מתגלה. כשהשכינה בגלות, 
יש בעולם שלנו הסתרה נוראה והקדושה לא בבית, מרגישה תלושה ולא 
שייכת; אצלנו זה מתבטא בכך שאנשים מנותקים ולא מרגישים עם ה' 

בבית. איזו רחמנות עלינו, ועוד יותר רחמנות על השכינה הקדושה! 

בתורה,  ושוב  שוב  חוזר  ה'  על  רחמים  מבקשים  שאנחנו  הזה  הרעיון 
מה'  רחמים  מבקש  רבנו  משה  העגל,  חטא  אחרי  ובתפילה.  בנביאים 
על עם ישראל, אבל מה הוא בעצם מבקש? שלא יתחלל שמו בגויים. 

שהמצרים לא יאמרו שהוא הוציא את ישראל כדי להרוג אותנו במדבר. 

א־להי  "עזרנו  הזה:  הרעיון  על  מדבר  התחנון  של  גדול  חלק  בתפילה, 
ישענו על דבר כבוד שמך", "האר פניך על מקדשך השמם למען א־דני", 
"למענך א־להי, כי שמך נקרא על עירך ועל עמך", "אבינו מלכנו, עשה 
למענך אם לא למעננו, עשה למענך והושיענו, עשה למען רחמיך הרבים, 
עוד  ממשיך  זה  וכך  עלינו",  שנקרא  והנורא  הגדול  שמך  למען  עשה 

ועוד... הסידור מלא מזה. 

מסופר שרבי נחמן מברסלב נפגש פעמיים עם בעל התניא. באחת 
הפעמים הללו בעל התניא אמר לו תורה, מאמר חסידות ארוך שנמשך 
כתוב  אחרון:  דבר  התניא  בעל  הוסיף  הדברים  בסיום  שעות.  שמונה 
יש  הוא  ברוך  שלקדוש  הוא  הפסוק  פשט  ה'".  רבים  "רחמיך  בתהלים 
רחמים רבים, ודוד המלך מתחנן שה' ירחם עליו ברחמים גדולים. אבל 
בעל התניא הוסיף באידיש: "עס איז אויף דיר גאר א גרויסע רחמנות", 
אמר  נחמן  ורבי  עולם'.  של  ריבונו  עליך,  היא  גדולה  'רחמנות  כלומר 
החסידות  מאמר  כל  על  עולה  התניא  מבעל  שמע  שהוא  הזה  שהוורט 

הארוך שהוא שמע מקודם.

בתשובה  ולחזור  ברצינות  ה'  את  לעבוד  צריכים  שאנחנו  הרעיון 
מתוך הרחמים שלנו על ה' שסובל מההתנהגות שלנו, היה כנראה 
ספור  אין  אותו  מביא  הוא  התניא.  בעל  של  החיים  בסדר  גדול  יסוד 
פעמים בספרים שלו, במיוחד ב'ליקוטי תורה'. בסידור שערך בעל התניא 
בקריאת  לכוון  מה  הלכתיים,  הסברים  בעיקר  התפילות  לצד  מופיעים 
שמע, מה עושים אם שוכחים 'ותן טל ומטר' וכדומה. מי שכתב אותם 
הוא הבן שלו, האדמו"ר האמצעי. הדבר היחיד שבעל התניא כתב בעצמו 
בסידור המקורי היה עניין ארוך על תיקון חצות, ושם הוא אומר במפורש 

שאנחנו בוכים על הקדוש ברוך הוא. למה? 

הזמן שבו אנחנו הכי מרחמים על ה' הוא בתיקון חצות, אז מתפללים 
על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה. זה כמובן לא שייך רק לימי 
בין־המצרים אלא לכל השנה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא בוכה 

כל יום, ומה הוא בוכה? "אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי 
ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות". כמובן שזה לא בכי 

הרעיון  אבל  ושלום,  חס  בראש,  מדמיינים  שאנחנו  כמו 
שהקדוש ברוך הוא מצטער בגלות השכינה לא פחות 

מאיתנו - מחייב חשיבה מחדש.

עכשיו תשאלו, הרי הקדוש ברוך הוא עצמו 

מברסלב  נחמן  כשרבי 
הקשיב במשך שמונה שעות 
כשהרבי   > התניא  לבעל 
בדיוק  השיחה  את  המשיך 
שלושים  עצר,  בו  מהמקום 
אנחנו   > יותר  מאוחר  שנה 
בצרות,  שאנחנו  חושבים 
הוא  ברוך  הקדוש  אבל 

בצרות לא פחות מאיתנו 

שכינתא 
בגלותא,

אוי!
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הביא את החורבן והגלות! אם כן, מה הוא זקוק לנו? אם הוא רק 
היה רוצה, לא היה חורבן. ואם הוא רק ירצה, מיד תבוא הגאולה! 

האם זה התפקיד שלנו לדאוג לו? 
שנמצא  אדם  האסורים".  מבית  עצמו  מתיר  חבּוש  "אין  בגמרא  כתוב 
שמישהו  לו,  שיעזרו  צריך  הוא  לבדו,  להשתחרר  יכול  לא  במאסר 
הוא  יתברך...  ה'  לגבי  גם  נכון  זה  מסוימת  ומבחינה  אותו משם.  יוציא 
כביכול "חבּוש" לא פחות מאיתנו והוא בנה את העולם כך שאנחנו אלה 

שמוציאים אותו.

בכלל, בעל התניא ראה בתיקון חצות דבר גדול, ורצה שכולם יגידו אותו 
יחד, במניין. באגרת התשובה הוא כותב שיש כמה דרכים לעשות תשובה, 
ידי מידת הרחמים. למה  על  היא לעשות תשובה  והישר"  ו"דרך האמת 

אתה חוזר בתשובה? כי אתה מרחם על ה'.

המשגיחים  כל  איך  היום.  שמקובל  ממה  אחרת  הסתכלות  זו 
על  "תחשוב  תשובה?  לעשות  הבחורים  את  מעוררים  והמשפיעים 
עצמך, על היכולות שלך, לאן אתה יכול להגיע!". אבל הוא שינה 
לגמרי את כל הלקסיקון. תפסיק לחשוב על עצמך, במקום זה תחשוב 

מה יהיה עם הקדוש ברוך הוא? 

אתם חושבים שאי אפשר להגיד 
כתוב,  כך  אם  נו,  כבר?  זה  את 
זה.  את  להגיד  שצריך  סימן 
צריך פשוט להתרגל, לשנות את 

הראש. 

כמו  קשה  כך  כל  לא  זה 
באופנה.  ב'מודה',  לא  שזה 
'תומכי  לישיבת  כשהגעתי 
תמימים' זה היה בעיניי חידוש. 
ידעתי על "גלות השכינה", אבל 
רק  שייך  שזה  חשבתי  תמיד 
שר'  ראיתי  ואז  מדרגה.  לבעלי 
שלמה חיים )קסלמן(, המשפיע 
בישיבה, מחנך בחורים לחשוב 
מזה!  מלאה  החסידות  כל  כך. 
יחד  כולם  אומרים  היו  בזמני 
תיקון חצות ביחד. היום אומרים 
שהחליפו את זה בקריאת שמע 
באמת  זו  אבל  המיטה,  על 
לא  כבר  למה  גדולה  קושיה 
חשוב  חצות.  תיקון  אומרים 
לדעת קצת היסטוריה. גם חסידי 
שפעם  לדעת  צריכים  לובביץ' 

כולם אמרו תיקון חצות יחד. 

שמישהו  פעם  סיפר  הרבי 
למה  מבין  לא  שהוא  לו  כתב 
צריכים משיח, משום שבמקום 
כל  לו  יש  נמצא,  אדם  אותו  בו 
תורה  לימוד  של  האפשרויות 
סיפר  כשהרבי  מצוות.  וקיום 
זאת, בהתחלה הוא צחק, אחר 
"שכינתא  לבכות.  התחיל  כך 
בגלותא! כל המלאכים בגלות, 
האבות בגלות, הנשמות מחכות 
שיגאלו אותן, כולם כבר מצפים 
שיצאו מהגלות ואתה אומר מי 

צריך את המשיח?!"

ובאמת, זה היה עיקר גדול אצל 
הרבי. העובדה שהוא דאג שבכל 
פינה יהיה בית יהודי או מקווה, 
'מסודר'  יהיה  העולם  שכל 
להגיד  אפשר  יהודית.  מבחינה 
ישראל  אהבת  מצד  בא  שזה 

אבל לא פחות מזה הוא שבו, 
ברוך  לקדוש  דאג 
יהודי  יש  אם  הוא. 
טהרת  שומר  שלא 
הוא   - המשפחה 
הוא  ברוך  והקדוש 
בגלות,  נמצאים 

וצריך לדאוג לו.

פעם  סיפר  מנחם'  ה'פני  מגור  האדמו"ר 
היה  מלובביץ'  הרבי  סיפור:  מטולנא  לרבי 
במעלית עם יהודי אחד, זה היה במנהטן, בשנת 
ההנהגה.  עול  את  שנטל  לפני  בתקופה  תש"ט 
הרבי שאל אותו מהיכן הוא והיהודי נקב בשם של 

עיר מסוימת בניו־זילנד. הרבי שאל אותו האם יש 
שם מקווה, וכשהיהודי ענה בשלילה, הרבי עודד 

עודד אותו לבנות מקווה. עברו ארבעים שנה, בשנת 
תשמ"ט והיהודי הזה מברזיל בא לבקר את הרבי. הרבי הסתכל 

עליו ומיד שאל: "נו, מה עם המקווה בעיר שלך בברזיל?". ה'פני 
מנחם' שאל את הרבי מטולנא: "מה אתה מסיק מהסיפור הזה?" 

מנחם'  ה'פני  אבל  מדהים!"  זיכרון  איזה  "אוהה,  אמר  מטולנא  והרבי 
אמר "זה לא העיקר. העיקר הוא שהיה לו כל כך אכפת מהמקווה בניו־
זילנד עד שהוא לא יכול היה לשכוח מזה שלושים שנה! וכשהוא ראה את 

היהודי הזה, הוא מיד שאל". ככה זה כשדואגים לשכינה!

rishum@herzog.ac.il :לפרטים נוספים על התואר ולהרשמה: 02-9937337 או פנו בדוא"ל

הרצוג. לדעת. לחנך.

מתלבטת בין שנת מדרשה ללימודי הוראה?
אין צורך להתלבט, אפשר לשלב ביניהם. 

הצטרפי לאחת מהמדרשות התורניות שמשלבות לימוד תורה עם לימודי הוראה במכללת הרצוג

אפשרות ליום לימודים 
מרוכז - לקבוצה

מבחר של 15 חוגי לימוד הסעות מכל רחבי הארץ
בימי לימודים, מצטרפים 

למסלול הקיים

לימודים חינםשנה ראשונה חינם*
וסל הטבות למצטיינים*

הכרה בנק"ז
בלימודי מדרשה

גם תורה 
גם תואר

בית מדרש הדר - מכללת הרצוג

מדרשת שחרי - עפרה

מדרשת נריה - קרית ארבע-חברון

מדרשת אורות עציון
בית המדרש מאפשר לסטודנטיות חוויה בית מדרשית בתוך 

מסגרת לימודיהן האקדמיים. ›הדר‹ פותחת את שעריה 
לסטודנטיות מכל החוגים, ליום לימודים המשלב הלכה, 

תורה שבעל פה, מדרש וחסידות, באופי בית מדרשי וסדנאי,
מתוך אהבת תורה.

עבודת ה' המחברת בין הלכה למעשה,
בין תורה לחיים ובין לימוד עיוני לחוויית הלב.  

בואי למצוא את האות שלך בתורה מתוך לימוד בחבורה 
משמעותית הקשובה לאתגרי התקופה.

לימוד תורה מעמיק לאור משנת הגאולה, 
ברוח המיוחדת של עיר האבות.

חינוך ליראת שמים ועבודת ה' בשמחה.
מתוך הקשבה והתאמה לכוחה של האישה

"לגדול להוראה"
אוירה משפחתית תומכת.

העצמה אישיותית.
דגש, על מענה לשאלות, אמונה מן הבסיס! 

מתוך ה"חומר הנלמד"

הרבנית ד"ר אחינועם יעקבס: 054-2378734 
 achinoamj@gmail.com

חמוטל: 052-3003720 | אילת: 050-7533339 

יסכה: 050-2623453 | 02-9961775
nryak4@gimal.com

orotetzion@washington.ac.il | 08-8511949

בית המדרש במגדל עוז

מדרשת נשמת- ירושליםמדרשת זוהר - בת עין

מדרשת עז לישראל - קדומים
בית המדרש השוכן בגוש עציון, 

משלב בין עולם הלימוד לעולם עבודת ה' 
ובין עולם הגמרא לעולם המחשבה, 

ומבקש להעמיק את העולם הדתי הרוחני של הלומדות בו.

מדרשת ערב חסידית ברוח תורת ארץ ישראל
בית מדרש לגילוי עבודת השם פנימית ומתפתחת.

תוכנית המשך במדרשת נשמת
מיועדת לבעלות רקע בלימוד גמרא, 

שחשקה נפשן לצמוח ולהעמיק בעולם התורה.

לימוד תנ"ך עמוק מאיר ומחיה,
  ממעיינותיו הזכים של בית המדרש

משתלב בנוחות וביעילות מקסימלית בלימודי התואר 
לצד התנ"ך הנלמד בבית המדרש - תוכלי לבחור ממגוון 

החוגים במכללה.

  migdaloz@haretzion.org.il | 02-9934520/1

midreshetzohar@gmail.com | 054-4838762info@nishmat.net | 02-6404340

@gmail.com | 052-7906942 :אירית

נעמי: 052-3012323 | ברוריה: 054-7707798
איטל: 054-6888758

מדרשת בת- חן בגולן
תודה נשיות ויצירה - ברוח החסידות 

בשילוב מסלולי:    מחול-תיאטרון    מוזיקה    אומנות 
אפשרות לתעודת מדריכה בתחומי האומניות 

כפר סטודנטיות | מלגה לכל נרשמת 

בית המדרש נמצא בסמוך למכללת הרצוג* אופציה לדירת מעונות בקרית ארבע
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למה לסנן את האינטרנט? לא 
עדיף להתגבר במקום להסתגר 

ולהתנזר מהעולם?
ההצעה להביא עלינו נסיונות ולעמוד בהם אינה טובה, 
לידי  עצמו  את  אדם  יביא  אל  שלעולם  אמרו  ורבותינו 
זכו  לא  זאת  גדולים שעשו  אנשים  מפני שאפילו  נסיון, 
תביאנו  "אל  מתפללים  אנו  בוקר  ובכל  לנצח,  בהכרח 
יכול  שאדם  המחשבה  בזיון".  לידי  ולא  נסיון  לידי  לא 
מן  ותלושה  נאיבית  היא  מצב  בכל  תמיד  להתגבר 
לסלק  הוא  ה'  מעבודת  משמעותי  חלק  ולכן  המציאות, 

מעלינו את הנסיונות שעלולים להכשיל אותנו. 

אם כך בכל תחום, קל וחומר בעניין שהיצר הרע פועל בו 
באופן מוגבר. באינטרנט יש פיתויים שקשה מאוד לעמוד 
ומרעילים  נכשלים  ולצערנו אחוזים לא מבוטלים  בהם, 
את חייהם בטומאות. לכן העצה הפשוטה, גם על פי דרך 
ארץ ובוודאי על פי תורה, היא לסנן באופן רציני ביותר 
משטף  להינצל  כדי  אותנו  הסובבים  המכשירים  כל  את 

הטומאות שמציפות אותנו מסביב.

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 מנצלים את הדמיון 

לעבודת ה'?
רבותינו לימדונו שאדם צריך לצייר לעצמו את 
מעמד הר סיני, ולקיים בזה את מצוות התורה 
"פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך... יום 
אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב". וכן יצייר 
השמועה  בעל  כאילו  לימודו,  בעת  לעצמו 
לראות  צריך  אדם  בתפילה  גם  כנגדו.  עומד 
עצמו כאילו הוא נמצא בבית קודשי הקודשים 
עלינו  ובשבת  יתברך  ה'  לפני  נפשו  ושופך 

להיות בהוויה של "כל מלאכתך עשויה". 

מראה   – אדרבה  שקר,  אינם  הללו  הדמיונות 
החיצונית  המציאות  כאילו  וטענתן  העיניים 
היא העיקר הם שקר. המציאות האמיתית היא 
האור האלוקי הממלא את העולם והשורה בכל 
אל  אותנו  שמקרב  דמיון  וכל  מצווה,  מעשה 

האמת הזאת הוא דמיון חיובי. 

מה הבסיס לבית היהודי?
הבסיס של הבית היהודי הוא "איש ואיש זכו – 
יש שותפות של הקדוש  היהודי  בבית  ביניהם".  שכינה 
נבנה  כך  ומתוך  לאשתו,  איש  בין  בקשר  הוא  ברוך 
מפני  הדורות.  והמשך  הצאצאים  ידי  על  עד  עדי  בניין 
המעלה האלוקית שבחתונה, כשזוג עומד תחת החופה 
אחת  פעם  קודש.  בשבת  כמו  קידוש,  פעמיים  עושים 
על האירוסין, שהם הקשר הרוחני הפנימי בין בני הזוג, 

ופעם על הנישואין, שזה בניין הבית עצמו. 

להשראת  תנאי  שיש  חז"ל  אומרים  זאת,  עם  יחד 
מצוות  של  הקיום  היא  הזכייה  עיקר  "זכו".   – השכינה 
התורה בנוגע לבית, טהרה של הקשר בין איש לאשתו 
וקל וחומר שמירה שהקשר יישאר רק בין איש לאשתו 
וחלילה לא ייפתח החוצה. וכשהולכים על פי תורה וכל 
מצוותיה, זוכים להשראת שכינה ולשותפותו של הקדוש 
ברוך הוא הן בקשר שבין בני הזוג באהבה ואחווה והן 
בתורה  הדבקות  של  המסורת  והמשכת  הילדים  בחינוך 

ובה' יתברך לדורות הבאים.

הרב

יובל הכהן 
אשרוב

שלושה ימים של שיעורים, סעודות, סיורים ושלל פינוקים!
במהלך האירוח יתקיימו שיעורים של 
הרב יובל אשרוב בנושאי עין הבדולח, 

| נשמח לראותכם באהבה!זוגיות, שלום בית ופנימיות התורה
לפרטים נוספים ולקבלת התכניה:

050-2320100 \ 050-3359955                      

 סופ״ש ט״ו באב
חמישי-מוצ״ש 26-28.7

נותרו
25

חדרים
מהרו להזמין!

במלון לאונרדו ירושלים

נותרו
25

חדרים
מהרו להזמין!
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עמותת חסד לזכרם של הרב מנחם ליבמן זצ"ל ובנו הקדוש שניאור שלמה הי"ד

אין תרופה למשבר כלכלי
מחויבות,  התמדה,  בזכות  רק  דרך.  קיצורי  אין  במשפחה  כלכליים  במשברים 
תמיכה וייעוץ מקצועי ניתן לצאת ממשבר כלכלי לדרך חדשה של כלכלה נבונה. 
בין אם אתם זקוקים להכוונה קלה להתנהלות נבונה יותר, לא סוגרים את החודש 
לרשותכם. עומדים  מקימי  של  המומחים  כבדים,  לחובות  נקלעתם  חלילה  או 

מוכנים לצאת למסע?

סניפי מקימי: ירושלים | פתח תקווה | פרדס חנה | באר שבע | בנימין 
 www.mekimi.org.il :חייגו 2835* או היכנסו לאתר

בס"ד

לטיפול במשיכת יתר,
חובות והלוואות

מינוסיטיס


