
"כי אתם המעט" 
או "ככוכבי השמים 
 לרוב"?
הרב זקס

 לבבתני 
 אחותי כלה
הדסה סאסי  

 לפחות תדע
 שאתה משוגע
התוועדות על טיפשות 
ההמונים

 משהו במבט שלו דרש ממני לא לזייף
הרב יוסי פרומן בטור זכרון לדביר שורק הי"ד
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החלו
העבודות!

"יאיר הופמן אלוף ישראל בשחמט בן ה-14 נאלץ לוותר 
ואליפות  העולם  אליפות  בתחרויות  השתתפותו  על 
נרתמה  "באמונה"  חברת  בשבת,  המתקיימות  אירופה 
לתמוך ובו ולממן את השתתפות בתחרות חלופי בפולין 

בה ישתתף בשבוע הבא"

לוותר על אליפות אירופה שמתקיימת בשבת? קל. 
לעשות את המהלך המנצח? קל.

לרכוש בכרמי גת? קל.

בואו לעשות
את המהלך 

שש, המנצח! מכביש  דקות  חמש  במרחק 
ברכבת,  אביב  לתל  דקות   35 
כרמי  הדתי,  לציבור  צומחת  קהילה  עם 
גת היא הבחירה הנכונה עבורכם. יחידות 
דיור של שלושה, ארבעה וחמישה חדרים, 

דירות-גן ופנטהאוס החל מ-899,000 ₪

קהילה
צעירה

מיקום
מעולה

איכות
חיים

הטבה 
למשקיעים

ט"ו באב 
ב

"כשבני זוג יביטו אחד על השני 
 במבט אלוקי, זה ישנה את הכל"

ראיון עם הרב אריק מלכיאלי



מילי
דחסידותא
פרקי אבות עם הרבי מלובביץ'

פרק ד

הוי משתוקק למצוה

"הוי רץ למצוה קלה... שמצוה גוררת מצוה... ששכר מצוה מצוה" 
)ד, ב(

שני טעמים ניתנו כאן לדרישה לרדוף גם אחרי מצווה קלה: ראשית, גם אם היא עצמה קלה 
הרי שסופה להביא לידי מצוות נוספות רבות, ונמצא שמשקלה גדול וחשוב. ושנית, רדיפה 
 – זה  ענין  והרי  רע"ב(,  והנאה",  )"שכר  בקיומה  הנאה  מכך שיש  נובעת  הלא  מצווה  אחרי 

להתענג מקיום מצווה – הוא עצמו מצווה )בנוסף לעצם העשייה(.

ב"ריצה"  לעסוק  באה  לא  כאן  המשנה  נוסף:  באופן  זאת  לבאר  יש  העניינים  בפנימיות 
במשמעותה הפשטנית – החובה למהר ולא להחמיץ אף מצווה – שהרי חיוב זה כבר הוזכר 
במקומות אחרים. חידושה של משנתנו הוא חשיבות ה"ריצה" במובנה הפנימי – קיום מצווה 
מתוך דחף פנימי ותשוקה עצומה, מרוצת הלב )"רצוא"(, הגורמת למצווה להתקיים מתוך 
שמחה וחיות נטולת הגבלות ומעצורים. דחף פנימי שכזה לקיום מצווה – מסבירה משנתנו 
– נובע מן ההכרה בכך שקיום מצווה גורר ומביא עמו "מצוה", כלומר "צוותא" והתחברות 
זו – ל"צוותא" ודבקות בבורא? כי ברור לו  עם הקב"ה. ומדוע שישתוקק האדם ל"מצוה" 
ש"מצוה" ו"צוותא" זו היא בבחינת "שכר 
מצוה", כלומר הוא חש שהתקרבות לה' 
תהיה הנאה ו"שכר" אישי ויהיה לו מכך 
לי  אלקים  "קרבת  בבחינת  צרוף,  תענוג 

טוב".   

 )ליקוטי שיחות חלק יז, אבות ד(

שוחד ראוי

"שאין לפניו... לא משוא פנים 
ולא מקח שוחד" )ד, כב(

המצהיר  פסוק  מוצאים  אנו  משלי  בספר 
מחיק  "ושוחד  הקב"ה  על  מפורשות 
לכאורה  סותרים  והדברים  יקח",  רשעים 
אינו  שהקב"ה  משנתנו  קביעת  את 
פסוק  על  נאמר  במדרש  שוחד.  מקבל 
מן  נוטל  שהקב"ה  השוחד  "ומהו  זה: 
טובים",  ומעשים  תשובה  הרשעים? 
כאן  שאין  במפרשים  מוסבר  זאת  ולאור 
סתירה ומדובר בשני סוגי "שוחד" שונים 
המחשבה  את  שוללת  משנתנו  לחלוטין: 
מצוות  בין  "סחר"  לנהל  חלילה  שניתן 
ועבירות ו"לשחד" את הקב"ה באמצעות 
את  לעוות  עליו  שתפעל  מצווה  הוספת 
 – שנעשתה  מעבירה  ולהתעלם  הדין 
ואילו  עליה.  תשובה  עשיית  ללא  אף 
עוון  על  במחילה  עוסקים  הפסוק  דברי 
קובעת  אכן  שעליה  התשובה,  באמצעות 
התורה כי על ידה האדם "מכבס את נגע... 
זה  שלפי  אלא  שמואל(.  )מדרש  העוון" 
התשובה  קיבלה  מדוע   – ביאור  טעון 
אכן  התשובה  אם  "שוחד"?!  הכינוי  את 
"מכבסת" את העוון הרי שבמחילה עליו 

אין כל הטיה של הדין! 

שונות,  דרגות  כידוע  יש  בתשובה  אלא: 
ולעתים תשובתו של האדם היא במדרגה 
כך  מהותי,  שינוי  עליו  ניכר  ולא  פחותה 
שמנקודת ראותו של בית דין של מטה – 
ניתן  לא   – הדיין  עיני  מראה  לפי  הפוסק 
לומר שהתשובה ניקתה את העוון לגמרי 
ומזכה אותו במחילה גמורה, ומכל מקום 
ומכיר בצעד העצום  רואה ללבב  הקב"ה 
שעשה אדם זה בתשובתו, ובעקבות זאת 

הוא מוחל לו באופן מוחלט.

 )ליקוטי שיחות חלק לד, עקב ב(
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ש

הכרזה  מופיעה  ואתחנן  פרשת  של  לסופה  סמוך 
מהדהדת שכמו מערערת על הרושם שנתקבל עד 
ל  ֶכם ִמּכָ כה מדברי התורה על עם ישראל: "לֹא ֵמֻרּבְ
ַהְמַעט  ם  ַאּתֶ י  ּכִ ֶכם,  ּבָ ְבַחר  ַוּיִ ֶכם  ּבָ ק ה'  ָחׁשַ ים  ָהַעּמִ

ים" )דברים ז, ז(.  ל ָהַעּמִ ִמּכָ

לא כך מלמדנו המקרא בדרך כלל. בספר בראשית, 
ככוכבי  רב  יהיה  שזרעם  לאבות  הבטיח  ה' 
השמיים, כחול אשר על שפת הים, כעפר הארץ: 
כיצד  קראנו  שמות  ספר  בתחילת  לאין-ספור.  רב 
ְמֹאד ְמֹאד  ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ בני ישראל "ּפָ
פעמים  ז(. שלוש  א,  )שמות  ֹאָתם"  ָהָאֶרץ  ֵלא  ּמָ ַוּתִ
בספר דברים אומר משה שמספרם של בני ישראל 
כח,  כב;  י,  י;  א,  )דברים  ָלרֹב"  ַמִים  ָ ַהּשׁ כֹוְכֵבי  "ּכְ
ָך  סב(. שלמה המלך תיאר את עצמו כחלק מ"ַעְמּ
ֵפר ֵמרֹב"  ֶנה ְולֹא ִיָסּ ר לֹא ִיָמּ , ַעם ָרב ֲאֶשׁ ָחְרָתּ ר ָבּ ֲאֶשׁ
ֵני  ְבּ ר  ִמְסַפּ "ְוָהָיה  התנבא:  הושע  ח(.  ג,  )מל"א 
ֵפר" )הושע  ד ְולֹא ִיָסּ ר לֹא ִיַמּ חֹול ַהָיּם ֲאֶשׁ ָרֵאל ְכּ ִיְשׂ

ב, א(.

של  הגודל  מודגש  ובאחרים  הללו  הכתובים  בכל 
אפוא,  נעשה,  מה  שלו.  המספרי  הריבוי  העם, 

באמירתו של משה המשבחת דווקא את קוטנו? 

במספרים  לא  כעוסקת  אותה  מפרש  יונתן  תרגום 
מכל  "המעט  המילים  את  עצמי.  בדימוי  אלא 
מכל  וענוותנין  רּוחא  יֵכי  "ַמּכִ תרגם  הוא  העמים" 
עממיא", כלומר שפלי רוח וענוותנים מכל העמים. 
רש"י מציע קריאה דומה, ומצטט את דברי אברהם 
ָוֵאֶפר" ואת דברי משה ואהרן "ְוַנְחנּו  ָעָפר  "ְוָאֹנִכי 

ָמה?". 

יותר:  ריאליסטי  הסבר  נותנים  וחזקוני  רשב"ם 
ישראל לבין שבעת העממים  בני  בין  משה מנגיד 
שיילחמו בהם בארץ כנען. ה' יוביל את בני ישראל 
לניצחון אף כי המקומיים עולים עליהם במספרם. 

אפשר  כי  האומר  הרמב"ם,  את  בחיי מצטט  רבנו 
היה לצפות, לכאורה, שה', מלך העולם, יבחר לו 
ָרב ָעם  לעם סגולה את העם הגדול ביותר, שהרי "ּבְ
ַהְדַרת ֶמֶלְך" )משלי יד, כח(; העובדה שהוא בחר 
דווקא בעם ישראל, למרות קוטנו, היא שבח גדול 
שלנו  הפסוק  את  לקרוא  מציע  גם  הוא  זה.  לעם 
מכל  המעט  הייתם  אם  אפילו  בטל:  תנאי  כמעין 

העמים, ה' היה בוחר בכם.

קריאה פשוטה וישירה מציע ְספֹורנֹו: ה' לא בחר 
לו עם לצורכי כבוד עצמי והְדרת-מלך. לּו עשה כן, 
ודאי היה בוחר עם רב וגדול. אך לא הכבוד הדריך 
את  ה' אהב  הזאת, אלא האהבה.  ה' בבחירה  את 
האבות על שָנכֹונּו ללכת אחריו. על כן הוא אוהב 

את בניהם.

אך לא רק ימי האבות וימי משה מקופלים בפסוק 
הזה. משהו בו מהדהד לאורך ההיסטוריה היהודית 
עם  ועודם  היו  היהודים  היום.  עד  מכן,  שלאחר 
קטן; כיום, אנו מונים לכל היותר חמישית האחוז 
מאוכלוסיית העולם. היו לכך שתי סיבות. הראשונה 
היא המחיר הכבד בנפש שגבו הגלות והרדיפות; 
בספרד  כגון  המרות-הדת,  בדמות  עקיף  ומחיר 
במאות ה-14 וה-15 וברחבי אירופה במאה ה-19, 
)בשני  הרדיפות  בנטל  עמדו  שלא  יהודים  מצד 
האנטישמיות  הועילה:  לא  הדת  המרת  המקרים, 

הגזענית הוסיפה לראות בהם יהודים(. האוכלוסייה 
היהודית כיום היא רק שבריר ממה שיכולה הייתה 
הצלבנים,  אלמלא  אדריאנוס,  אלמלא  להיות 

אלמלא האנטישמיות.

התקופות,  בכל  שכמעט  היא  השנייה  הסיבה 
אחרים.  לגייר  למטרה  להם  שמו  לא  היהודים 
מוצא  ה-19,  המאה  בן  המקרא  פרשן  המלבי"ם, 
הקודמים  בפסוקים  לכך.  קרוב  דבר-מה  בפסוק 
עמים  עם  תערובת  נישואי  מפני  מזהיר  משה 
אחרים, לא מסיבות גזעיות אלא מטעמים דתיים: 
פי  על  ד(.  ז,  )דברים  ֵמַאֲחַרי"  ְנָך  ִבּ ֶאת  ָיִסיר  י  "ִכּ
המלבי"ם, בפסוק שלנו משה אומר לבני ישראל: 
אל תצדיקו נישואי תערובת בטענה שהדבר מגדיל 

את עם ישראל. "אין ה' חפץ בִרּבוי עם". 

לצד כל הפירושים וההסברים הללו, אפשר לראות 
במקרא,  אחר  במקום  המופיע  מסוים,  בסיפור 
מפתח להבנת אמירתו של משה. הוא מופיע בפרק ז 
של ספר שופטים. זהו סיפור גדעון. ה' אמר לגדעון 
לגייס צבא ולצאת לקרב עם המדיינים. גדעון אסף 
כוח בן שלושים ושתיים אלף איש. ה' אמר לו, "ַרב 
ֵאר  ִיְתָפּ ן  ֶפּ ָיָדם;  ְבּ ִמְדָין  ֶאת  י  ִתּ ִמִתּ ְך  ִאָתּ ר  ֲאֶשׁ ָהָעם 
י'". גדעון נשאר  יָעה ִלּ ָרֵאל ֵלאֹמר: 'ָיִדי הֹוִשׁ ָעַלי ִיְשׂ
את  שליקקו  אלה  בלבד,  איש  מאות  שלוש  עם 
המים בלשונם. ואכן, בתכסיסי מלחמה מפתיעים, 

הצליחו המעטים הללו להניס את כל צבא מדיין.

עם ישראל קטן, אך הישגיו הגדולים מעידים על כוח 
שמעבר לו. תולדותיו הם עדות חיה למציאותה של 
ההשגחה העליונה ולכוח השפעתם של אידיאלים 
נאצלים. עם ישראל גובר על חוקי ההיסטוריה מפני 
שהוא  מתוך  ההיסטוריה.  יוצר  את  עובד  שהוא 
מחובר אל הגדלּות, הגדלות דבקה בו. העם היהודי 
נביאים,  מנביע שטף של  כמעיין המתגבר  הזעיר, 
קדושים,  חכמים,  פילוסופים,  משוררים,  כוהנים, 
בעלי הלכה ובעלי אגדה, פוסקים ומפרשים, רבנים 
רבים מגדולי הסופרים,  גם  – כמו  ישיבות  וראשי 
האקדמאים,  הקולנוענים,  המוזיקאים,  האומנים, 
היזמים  המשפטנים,  הרופאים,  האינטלקטואלים, 
לשיעורם  פרופורציה  לכל  מעבר  והממציאים. 

באוכלוסיית העולם. 

ישראל.  במדינת  בייחוד  בזמננו,  גם  ניכר  הדבר 
ומשוקצת  העולמית  בתקשורת  מוכפשת  ישראל 
עוד  מחוללת  זאת  ובכל  הכדור,  חלקי  ברוב 
בטכנולוגיה  ובחקלאות,  ברפואה  ניסים  ועוד 
אינה  "אי-אפשר"  המילה  כאילו  ובאומנויות, 
כתובה במילון העברי. ישראל עודנה מדינה קטנה 
ַוֲעצּוִמים  ים  ַרּבִ "גֹוִים  המקרא,  כבימי  המוקפת, 
ֶכם  ֵמֻרּבְ ז, א(. אולם גם היום, "לֹא  " )דברים  ּךָ ִמּמֶ
ם  ַאּתֶ י  ּכִ ֶכם,  ּבָ ְבַחר  ַוּיִ ֶכם  ּבָ ה'  ק  ָחׁשַ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ

ים". ל ָהַעּמִ ַהְמַעט ִמּכָ

ַעם-ְמַעט זה האריך ימים מכל האימפריות האדירות 
של  מסר  לאנושות  להנחיל  כדי  בעולם,  שמשלו 
להיות  צורך  אין  לגדּולה  להגיע  כדי  תקווה: 
גדולים; הדרך לכך היא לפתוח צוהר אל כוח גדול 
ביקש  ה-14  לואי  צרפת  שמלך  מספרים  מאיתנו. 
פעם מבלז פסקל, המתמטיקאי והתיאולוג המזהיר, 
"היהודים,  ענה:  פסקל  האלוקים.  לקיום  הוכחה 

הוד מעלתך!" 

זקס ן  נת ו י רב  ה

פרשת ואתחנן | ַעם-ְמַעט 

מה
אהבתי מה

רך כקנה
 לזכרו של 

דביר שורק הי"ד
ן פרומ י  וס י רב  ה

את  רואה  אני  דביר,  על  חושב  כשאני 
כדי  תוך  עלי  מסתכלות  שלו  העיינים 
אבל  אוהבות.  שובבות,  העיינים  שיעור. 
משהו במבט שלו דורש ממני לדבר באמת 
או  דאווינים  יקנה  מבט שלא  לזייף.  ולא 
הבאות  בשורות  גם  לכן,  ריקות.  מילים 

אנסה לא להגזים.

בימים  לי  הזכירה  דביר  של  הרכות 
האחרונים את דברי חז"ל ש"לעולם יהיה 
הקנה,  של  הגמישות  כקנה".  רך  אדם 
שהולך ובא עם כל רוח מזדמנת, מטעה. 
שאפשר  נראה  כחולשה.  נדמית  היא 
לעקור אותו בקלות. אבל מה שלא רואים 
עמוק  מושרש  הוא  השורשים.  את  זה 
באדמה כך ש"אפילו כל רוחות שבעולם 

לא עוקרות אותו ממקומו".

בשנה שזכינו להכיר את דביר בישיבה הוא 
היה סקרן כמו ילד. הלך בתום עם רוחות 
ממחוזות  שבאו  חברים    : בדרך  שפגש 
ופולטיות  דתיות  עמדות  ממנו,  שונים 
סברות   גרוסמן(,  )ע"ע  ספרים  אחרות, 
משונות בסוגיא... ועם כל הדברים האלה 
הוא הלך ובא, שמע וחזר לעצמו, לראות 

מה הוא לוקח מזה לבניין העולם שלו.

הזאת  הגמישות  את  לו  שאיפשר  ומה 
כל  קודם  שלו.  העמוקים  השורשים  היו 
הייתם  באדמה.  היטב  נטוע   : כפשוטו 
צריכים לראות איך הוא שמח כשהעגבניות 
ששתל הצליחו לנבוט או כשהחסה גדלה 
בשעות  יפה  נבט  בעצמו  הוא  וגם  יפה. 
ארצינו. במרחבי  וטיול  התבודדות   של 
דביר  שלו.  בדתיות  היטב  מושרש  וגם 
היה דוס באמת, ירא שמים, רואה שמים 

מעליו.

של  שרוחו  לראות  זוכים  אנחנו  לפעמים 
אדם מופיעה במציאות בצורה חזקה יותר 
דווקא אחרי שהוא מסתלק מאיתנו - לכן 
רכים  להיות  שנלמד  כעת  מתפלל  אני 
לתוך  פנימה  שורשים  שולחים  כקנה. 
האדמה האהובה שלנו. וכך יכולים ללכת 

ולבוא עם כל רוח. בשקט ובענווה.
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ויום אחד, משום מקום ובלי 
הכנה מוקדמת, פנה אליה 

מישהו, ועל אף שהקשר לא היה 
פשוט והצריך הרבה זמן ולימוד 
הדדי והגעה לעמק השווה, הוא 
היה בדיוק כל מה שהיא חלמה. 
אפילו החתונה התנהלה בדיוק 

כמו שהיא תמיד רצתה

ֵקץ ָשׂם ַלחֶֹשְׁך  
moransasi@gmail.com  |    הדסה סאסי   
שיםנש

נ אחרי  שתרתי  בשעה  השנים,  באחת 
שמלה לבנה בט״ו באב, נכנסתי לחנות 
בגדים מקומית היישר אל דיון של שתי 
מאוד  מיואשות  שהיו  רווקות  מוכרות 
מעצם החג: ״מי צריך את כל הט״ו באב 
הזה? ברצינות, זה סתם טריק של חנויות 
פרחים,  על  כסף  עוד  לעשות  שרוצות 
ובלוני הליום בצורת לבבות  שוקולדים 
ודובי פנדה״. כשהמוכרת השניה הנהנה 
בהסכמה,  התלתלים  עמוס  בראשה 
שזה  והסברתי  החיפושים  את  עצרתי 

בכלל לא העניין: הרי עבור זוגות - כל השנה היא חג לאהבה, אבל ט״ו 
באב הוא דווקא החג של אלו שעדיין מחפשים את החצי השני. 

סיפרתי להן שזה יום שלאורך ההיסטוריה היהודית קרו בו דברים טובים, 
ביום  שמשיגים  ומה  כיפור,  יום  כמו  טוב  יום  שזה  אומרים  שחכמים 
כיפור בתענית, משיגים בט״ו באב בשמחה; ושגם אם לא מוצאים בו 
את החצי השני שלך, זה יום עם פוטנציאל של אור וטוב. כשהמתולתלת 
אמרה ״זה יפה מה שאמרת פה עכשיו, אף פעם לא שמענו את ההסבר 
הזה״, והמוכרת הבלונדינית חייכה בהסכמה, הבנתי למה הייתי צריכה 

להיכנס דווקא לחנות הזו, למרות שלא מצאתי שם שמלה.

ָשׁם ָּפֲחדּו ַפַחד - ֹלא ָהָיה ָפַחד
באב  ט״ו  האמת,  על  נודה  אם  כי,  אם 
הראשון היה אמנם נסי מאוד, אבל הוא לא 
במדבר  נפטרו  שנה  בכל  שמח.  לגמרי  היה 
שאחרי  החינם  בבכיית  שהשתתפו  אלו  כל 
שטובה  ארץ  להם  הבטיחו  המרגלים.  חטא 
גדולה עליהם,  והם בכו שהיא  מאוד מאוד, 
להם  הבטיחו  ענקים.  ומלאת  מוגזמת  ארץ 
את הטוב, והם רק ראו את הקושי. על הבכי 
הזה נפטרים מדי שנה, בזו אחר זו, קבוצות 
של חמישה-עשר אלף איש מאותו הדור. עד 
שמגיעה השנה האחרונה לפני הכניסה לארץ. 

דור  פליטי  של  האחרונה  הקבוצה  אנשי 
המרגלים יודעים שהפעם באופן חד משמעי 
הגיע תורם, הם עומדים למות. בליל תשעה 
מהשמש,  אוהביהם,  מכל  נפרדים  הם  באב 
בעולם  להם  יקר  שהיה  דבר  מכל  מהבית, 
ונשכבים בתוך הגומחות שכרו בחולות כדי 

שישמשו עבורם כקבר. אבל בבוקר, באופן מפתיע, הם מתעוררים. לפי 
אחרי  לילה  ולכן  התאריך.  של  בחישוב  טעו  שהם  חשבו  הם  המדרש 
לילה אחרי לילה, הם עושים את אותו הדבר: פרידה, גומחה, ושוב – 

התעוררות מבולבלת לבוקר מחדש.

בשיר השירים כתוב ששלמה המלך, החכם באדם, מפחד ממשהו אחד. 
ילֹות.  ּלֵ ּבַ מתי?  ַחד.  ִמּפַ ָלּה,  ָסִביב  ּבִֹרים  ּגִ ים  ּשִׁ ִשׁ לֹֹמה  ְשׁ ּלִ ֶשׁ תֹו  ִמּטָ ה  ִהּנֵ
לא  ציפורים  ציוץ  ושום  מציצה  לא  אור  קרן  כששום  חשוך,  כשהכל 
כך  כל  נראה באופק, אלא שהחושך  לא  רק  לא  והאור  נשמע. דממה. 
מצמית, עד שאתה מרגיש צורך בהגנה חיצונית. ונדמה לי שזו התחושה 
שלהם במדבר. ואולי ברמה מסוימת, התחושה של כל מי שמחפש את 
החצי השני ומחפש ומחפש ושום דבר לא קורה. או שקורה ויש קשר, 

ופתאום הוא מפסיק. 

כל לילה הולכים לישון בציפייה למשהו אחד, ובכל בוקר מתעוררים 
לשני  אחד  אומרים  הם  שפספסנו״  להיות  ״יכול  מחדש.  פחד  לאותו 
בקבר  נשכבים  הם  לילה  ובכל  התאריך?״  היה  לא  זה  ״אולי  במדבר, 
ומתעוררים לזריחה; ספק רוח, ספק אדם. עד שמגיע ט״ו באב והירח 
מלא. עכשיו ברור להם, התאריך כבר עבר והם עדיין פה. הגזרה חלפה. 
נגמר. פתאום אפשר לחשוב על עתיד, אבל זה לא להישיר אליו מבט, זה 
מתחיל בחיבוק נרגש לאוהבים ואז לישיבה משותפת לארוחת צהריים, 
ולאט-לאט חוט השני העדין של חיים מלאי חלומות ותקווה שוב נשזר 

בנפש פנימה. 

ַמְסִּפיק ֲחלֹום ִהְפִכי ְלְּמִציאּות
ט״ו באב הוא יום טוב. ככה אומרים חכמים ״לא היו ימים טובים לישראל 
כט״ו באב וכיום הכיפורים״, אבל הוא לא רק יומן של המחוללות ביער 
שרוקדות עם פרחים בשיער, לב שמח ושמלות לבן, מוצפות בתקווה 

ומחכות שהבעל יגיע בעוד שעה, 
גם  אלא  הערב.  עד  לפחות  או 
החג לכל מי שרוצה כל כך להיות 
מרגישה  אבל  מאושר,  מוצפת 
פוחדת  אולי  רחוק.  קצת  שזה 
מי  לכל  לה.  יקרה  לא  כבר  שזה 
שאמנם עדיין לא רואה איך האיש 
יושבים  והם  הביתה  נכנס  שלה 
בסלון להסתודד על כל מה שעבר 
עליהם במשך היום, עם כוס קפה 
פתאום  אבל  הספה,  על  ורגליים 
היא מרגישה קצה של תקווה, את ההבנה שיש סיכוי לאהבה, יש סיכוי 
לעתיד, לאיזו דלת שנפתחת אפילו אחרי שהכל נדמה סגור. אפילו אחרי 
לב שבור, אפילו אחרי שנים של חיפוש. שהרי אם חמישה עשר אלף 
איש שחטאו זוכים לחיים אחרי שהובטח להם המוות, אז באמת שהכל 

נראה פתאום אפשרי.

איך  הוא  ורווקות,  שידוכים  של  בהקשר  מצוטט  הכי  שאולי  המדרש 
כשרבי יוסי בן חלפתא מדבר עם המטרוניתא, היא מקשה עליו ושואלת: 
״תגיד רבנו, מה עושה הבורא מאז שסיים לברוא את העולם?״ והוא 
זיווגים״. משדך את בת פלוני לפלוני ואז כותב  משיב: ״יושב ומזווג 
תסריט כמו שרק הוא יודע, שיקשר בין חצאי הנשמה. וזה נס למצוא את 

החצי השני, לא פחות ולא יותר. 

יש לי חברה שליוויתי שנים בשלבי החיפושים 
אחרי האיש שלה, ובכל פעם היא היתה אומרת 
לי ״אני רוצה שבעלי יהיה ככה ושבחתונה שלנו 
יהיה ככה״, ובין לבין היא היתה מספרת לי על 
הפגישות שלה, עם אנשים שונים בתכלית ממה 
אותה,  אוהבת  שאני  כמה  ועם  חיפשה.  שהיא 
הייתי יושבת ותוהה מה עובר לה בראש, ואיפה 

בכלל קיים בחור כמו שהיא מחפשת. 

ויום אחד, משום מקום ובלי הכנה מוקדמת, פנה 
פשוט  היה  לא  שהקשר  אף  ועל  מישהו,  אליה 
לעמק  והגעה  הדדי  ולימוד  זמן  הרבה  והצריך 
חלמה.  שהיא  מה  כל  בדיוק  היה  הוא  השווה, 
אפילו החתונה התנהלה בדיוק כמו שהיא תמיד 
בהינף  דברים שביטלתי  אותם  כל  כולל  רצתה, 
יד בזמנו כשיגעונות של ממש. ולא רק שהשם 
המציא לה אותו, הבחור אפילו התעלה על מה 
שהיא חלמה. ומאז, בכל פעם שאני מדברת עליה או רואה אותה, אני 
שלנו,  היפה  התורה  בכל  כתבת  לא  איך  עולם,  של  ״ריבונו  חושבת: 
ברכה על הנס הזה? שיש אישה ויש איש, וזה כל כך ברור לעין וללב 

שהם שני חצאים של אותה נשמה?״  

ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם
אבל לא פחות נסי מלמצוא את האבדה, הוא להמשיך להאמין, אפילו 
מסכימה  ולא  הכרית  בתוך  עמוק  הראש  עם  כשאת  אפילו  בחושך, 
להתעורר לעוד יום שאת לבד, שהאיש שאהבה נפשך, המדויק והנכון, 
ים, עוד עתיד להגיע. אבל מהו ט״ו באב  ים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמּדִ זה שִחּכֹו ַמְמַתּקִ

אם לא שיעור בנס? 

הימים  את  מדינוב מסביר  אלימלך  צבי  רבי  באב,  בט״ו  נגמר  לא  וזה 
ניצל  מאוד  אנוש  חולה  מתיקות:  מלא  במשל  לטובה  עלינו  הבאים 
ממוות, אבל הוא כל כך חלוש ומתקשה להאמין שהוא עוד יקום ממיטת 
חוליו. הוא בטוח שאף סם חזק ככל שיהיה לא יעזור לגוף השבור שלו. 
רּו ַעל ֵלב״ – לדבר על לבו, להשיב את  ּבְ כל מה שיעזור לו הוא רק ״ּדַ

נפשו. 

וצרים  קשים  כשמם,  שהיו  המצרים,  בין  של  שבועות  שלושה  אחרי 
שבועות  שבעה  אלא  שישה,  ולא  שלושה  לא  מתחילים  אנחנו  מאוד, 
של הפטרות נחמה שכל אחת מהן היא ליטוף מאבא, כל אחת מבקשת 
יִרים״,  ּפִ ּסַ יְך ּבַ ּפּוְך ֲאָבַנִיְך ִויַסְדּתִ יץ ּבַ ה ָאֹנִכי ַמְרּבִ ה, ֹסֲעָרה לֹא ֻנָחָמה ִהּנֵ ״ֲעִנּיָ
י ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה' ָעַלִיְך ָזָרח״. ולא רק שזה לא עומד על  ״קּוִמי אֹוִרי ּכִ
כפות המאזניים אל מול ימי היגון והצער, זה אפילו יותר מכפול ממשך 
הזמן שהעצבות היתה כאן. שבעה שבועות שבהם הקב״ה יורד מכיסא 
גם  סופסוף  נתמלא  ועליו,  עלינו  ומבקש שאחרי שבכינו  הדין, מחבק 

אנחנו תקווה, נחמה ואמונה שבוא תבוא האהבה.
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עם אלפי חתונות, וכשכמעט כל הפנויים פנויות הדתיים רשומים באתר, 
השתדלות אמתית בתקופה הזאת, זה להתמיד בשליש גן עדן! 

האתר היחיד שמוכן להתחייב - מחתנים הכי הרבה זוגות בישראל!

בהצלחה לכולם, 
יהונתן ואמונה

מארגנים חתונה? להוזלת עלויות החתונה
חייגו 058-6519660 ותתחילו לחסוך!

שליש יקר חברים וחברות אהובים!!
גם אנחנו הכרנו בשליש גן עדן וב"ה לפני חצי שנה נישאנו.

אני אישית )יהונתן( נורא חששתי מהאתר ומהבנות שנמצאות בו, הייתי 
וב"ה  וחצי, הדרך הייתה ארוכה, לא האמנתי שיצא משו  מנוי שנתיים 

יצא משהו גדול - אמונה החליטה להירשם לאתר!
מחברה  רבות  הפצרות  אחרי  לאתר  נרשמתי  אמונה,  שמי  אהלן, 
לי מוזר להכיר מישהו דרך האינטרנט. הייתי רשומה בדיוק  שלי, היה 
שעתיים, לא האמנתי שהאחד שלי קיים באתר, לא האמנתי שאמצא 
בחור איכותי, ואז הוא שלח לי הודעה... השיחה התגלגלה ולאחר חודש 

וחצי התארסנו.
אז חברים!! אהובים!! לא להתייאש, זה מסע לפעמים ארוך, אבל בסוף 
מה  ונחמדים,  ענייניים  תהיו  במתנה,  טיפ  לכם  ניתן  אנחנו  מגיע.  זה 
על  האידאלים,  על  הבית,  על  רוצים,  שאתם  מה  על  תדברו  שאומר- 

השאיפות, תהיו ברורים מההתחלה ולכו על זה!!

תודה רבה, 
בת שבע ואיתי
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 שא  
 עיניך 

וראה

ט"ו באב הוא הזדמנות מצוינת לברר למה מוסד הנישואין מתפרק ומהו הממד הנוסף 
שמציעה התורה לזוגיות היהודית < בעקבות דברי הרמב"ם, שמציב את שלום הבית כערך 

המרכזי של התורה, החליט הרב אריק מלכיאלי ללמוד מכל פרשה מסר זוגי < ואיזה 
שיעור הוא קיבל מקצין שלא העיף לעברו אפילו מבט אחד במשך הרצאה שלמה?

צבי נריה

בקיץ שאחרי "ש נולדתי  "כי  הרב מלכיאלי  פותח  אריק",  מי 
של  בפיקודו  בתעלה  לוחם  היה  אבי  כיפור.  יום  מלחמת 
רושם  תחת  עדיין  שהיה  ומכיוון  שרון,  אריק  האוגדונר 
המלחמה, קרא לי אריק על שמו של אריק שרון. לאחותי, שנולדה שלוש 

שנים לאחר מכן, הוא קרא שרון...".

החדש  ספרו  היא  הזה  לראיון  והסיבה  מרצה,  הוא  מלכיאלי  אריק  הרב 
'דובדבנים' על זוגיות בפרשת השבוע, אבל לפני שאנו ניגשים לדבר על 
הספר ביקשתי ממנו לספר מעט על עצמו. מסתבר שכמו מרצה טוב, הוא 

יודע לשלוף אנקדוטה שלא יכולתי לחלום עליה. 

בישיבת  משפיע  שהיה  ולאחר  חב"ד,  בישיבות  קיבל  הוא  חינוכו  את 
חב"ד בלוד התגייס לשירות ברבנות הצבאית והשתחרר בדרגת סרן. מאז 
שחרורו הוא ממשיך להרצות בפני חיילים במסגרת ארגון 'מחנה משותף', 
שחושף  דבר  ועוד,  לנוער'  'חב"ד  בקמפוס',  'חב"ד  כמו  בארגונים  וגם 
אותו למגוון של קהלים וגילאים. "זה מדהים אותי כל פעם מחדש" הוא 
והם  לנשמה,  משהו  עם  תגיע  רק  צמא.  הציבור  כמה  "לגלות  מתלהב, 

יפקחו עיניים ויפתחו את הלב".

איך הגעת לנושא הזוגיות?

הוא מחייך ואומר "האמת היא שמאז ומתמיד אהבתי את העיסוק בנושא. 
קראתי עליו ספרות מקצועית ושמעתי הרצאות רבות מאנשי מקצוע, כך 
מעבר  מהתחום.  רבים  חומרים  שלי  בהרצאות  השתלבו  טבעי  שבאופן 

לכך, בדור-מופרע-קשב-וריכוז כמו שלנו, כל הרצאה צריכה לשלב משהו 
שמדבר לקהל, שמושך אותו. ומסתבר שזוגיות זה נושא מנצח. חוץ מזה, 
כמו  בתורה,  שיש  שונים  מושגים  של  להמחשה  נפלא  כלי  היא  זוגיות 
היחסים בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל וגם עקרונות מפורטים יותר: 
יותר  הרבי מלובביץ' אמר פעם שמבחינה מסויימת, חטא בשוגג חמור 
מחטא במזיד, כי הוא מעיד על פגם עמוק ותת-מודע בקשר. והנה דוגמה 
לכך מתחום הזוגיות: מה גרוע יותר, בעל שרב עם אשתו ביום הנישואין 
יום  זכר שזהו  ומרוב עצבים לא קנה לה פרחים, או מישהו שבכלל לא 
הנישואין?! מי שכעס היום, מחר יירגע וישלים. אבל מי שבכלל לא זכר 

את יום הנישואין... ".

אחרת לגמרי
"יש עוד סיבה לעיסוק בזוגיות", גוחן הרב מלכיאלי קדימה כממתיק סוד, 
"מכיוון שאני מרצה לא מעט בקרב קהלים שאינם שומרים תורה ומצוות, 
אני רוצה לשנות אצלם את התפיסה האינטואיטיבית הגורסת שהתורה לא 
רלוונטית לחיים האישיים שלהם, וזוגיות היא כלי נהדר לעשות את זה". 

למה? מה התורה מחדשת לזוג שלא גדל עליה?

"זוגיות יש גם בעולם החי והצומח, ואהבה אנושית שמופיעה משומקום 
יהודית  זוגיות  אבל  הטבע.  לעולם  משתייכת  מחר  להיעלם  גם  ויכולה 
'בחור,  הייתה:  באב  בט"ו  ירושלים  בנות  של  הסיסמה  נעלה.  דבר  היא 
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וראה מה אתה בורר לך'. כל  עיניך  נא  שא 
מהעולם  העיניים  את  להרים  הוא  העניין 
של  הפנימית  המשמעות  את  ולראות  הזה 
היופי,  גם  המבט,  את  כשמרימים  הדברים. 

הייחוס והעושר מתגלים ברובד אחר.

במבט  השני  על  אחד  מביטים  זוג  "כשבני 
היא  לזו  זה  שלהם  ההתייחסות  אלוקי, 
אחרת לגמרי. זו האישה שהקדוש ברוך הוא 
השליחות  את  למלא  שתוכל  בשביל  בחר 
השני  החצי  שהוא  האיש  זה  בעולם,  שלך 
ממש  ממעל  אלוקה  החלק  את  שמשלים 

שלך. זה משנה את הכל. 

עד  למשל  פרקטיקה,  מלמדת  גם  "התורה 
איך  הבית;  את  והורס  מנתק  הכעס  כמה 
וכיצד  הכעס;  את  לכבות  יכולה  שתיקה 
אמונה בהשגחה פרטית משנה את הפרשנות 
שלנו לתקלות יומיומיות. יש ביהדות אמירה 
לתקן  לפעמים  יכולה  החיצוניות  לפיה 
נמשכים  הפעולות  'אחרי  הפנימיות,  את 
הלבבות'. אנחנו לומדים איך רבדי הנפש - 
מחשבה, דיבור ומעשה - פועלים ומשפיעים 
ומהחוץ  החוצה  מבפנים  דו-סטרי,  בכביש 
בסיסית  תפיסה  משנים  גם  חז"ל  פנימה. 
כדבר  לרוב  שנתפס  שהכבוד,  ואומרים 
חיצוני, צריך לקבל מקום גדול יותר מאשר 

יותר  ומכבדה  כגופו,  'אוהבה  האהבה, 
מגופו'. המסרים האלו שונים מאוד מהמבט 
שפת  לפי  הזוגיות  את  שבוחן  השטוח 

האינטרסים ובגובה העולם הזה בלבד".

הדור  את  שמייחדים  אתגרים  מזהה  ואתה 
שלנו בתחום?

להיות  צריך  "לא  מטעים,  הוא  "תראה", 
המתמדת  בעלייה  להבחין  כדי  גדול  גאון 
משנה  ממש  לא  וזה  הגירושין,  אחוזי  של 
שלא  מגמה  כאן  יש  הסיבה.  מה  כרגע 
הייתה קיימת בדורות קודמים, עובדה היא 
שום  אין  קדוש.  לא  כבר  הנישואין  שמוסד 
אם  יחד  אותנו  שתשאיר  ומחוייבות  ברית 
אנחנו לא מסתדרים, גם אם בדברים שוליים 

יחסית.

"אפילו הבדיחות בתחום השתנו עם השנים. 
הנה בדיחה שכבר לא עובדת היום: זוג בני 
כשפנו  לרבנות.  הגיעו  ושבע-עשרה  מאה 
לפקיד וביקשו לפתוח תיק גירושין, המזכיר 
ניסה בעדינות לברר אם הם לא טעו בכתובת 
הם  אבל  החברה-קדישא...  את  וחיפשו 

התעקשו שהם רוצים להתגרש.

'מה קרה פתאום עכשיו?' שאל המזכיר.

לפני  כבר  להתגרש  שרצינו  היא  'האמת 

"בדיוק לפני שבוע, אשתי, שגם היא קצינה בצבא, חזרה 
מהרצאה על זוגיות ביהדות ואמרה לי שהזוגיות ביהדות 

היא לא היחסים הרדודים שאנו מכירים. עוברים כמה ימים 
ואני מקבל עדכון שגם לנו תהיה הרצאה בנושא הזה בדיוק"

הצטרף לנסיעה של נהר דעה לאומן!

וטס לראש השנה?!
 מהציבור הדתי לאומי 

תשאלו אותי על 
מתחם הלינה שלנו... 
נפתלי 058-4488148

אין שום סיבה שתעשה את זה לבד 

ההרשמה נסגרת

ביום ראשון 
י"ז באב!
)18.8(

דרך ברדיטשב, מעזיבוז' וברסלב 
ללא תוספת מחיר!

מתוך הספר 'זוגיות בפרשה’

משפטים
משפט,  חושן  בדיני  שעוסקת  בפרשתנו, 
נזק  גורמי  של  סוגים  לארבעה  חלוקה  יש 

שיכולים להיות: שור, בור, שן ואש.

אחד  כל  מסביר  התניא,  בעל  הזקן,  אדמו"ר 
מגורמי הנזק הללו בדרך רמז מקורית ביחס 
לדברים  אותם  ומקביל  האדם,  לעבודת 

הבעייתיים שאיתם עלינו להתמודד בחיים:

גם  זו מתפרשת  מילה  – בלשון הקודש  שור 
להסתכל  שאין  היא  והמשמעות  כראייה, 

איפה שלא צריך, ואם מסתכלים נוצר נזק.

מלשון  גם  להתפרש  יכולה  זו  - מילה  בור 
מטופלת  שאינה  שדה  שהיא  בּור,  שדה 
וממילא גם איננה מצמיחה. הדבר מרמז על 
הריקנות, הבטלה והשעמום שיש אצל האדם 

שמביאים רק נזקים.

אכילה  ידי  על  לאדם  הנזק שנגרם  – זהו  שן 
זללנית וגסה.

עצמה  את  שמגביהה  החמה,  – האש  אש 
ומכלה כל דבר, מרמזת על מידת הכעס.

ארבעת הדברים הללו הם גורמי נזק מרכזיים 
שגם  ומסתבר  הרוחנית,  האדם  בעבודת 

בזוגיות הדבר נכון.

כדי שהזוגיות תהיה במיטבה יש להקפיד על 
ארבעה דברים:

שור - לא להסתכל על בני זוג אחרים ולערוך 
עשיר  איזהו  שלנו.  הזוגיות  לחיי  השוואות 

השמח בחלקו.

בור - שעמום ובטלה יתרה מורידים את ערכנו 
בעיני בן הזוג, ואף גורמים לעיתים למעשים 

לא רצויים ולדיבורים לא ראויים.

שן - אכילה מכובדת לפני בן הזוג והשתדלות 
לא לאכול לבד אלא להמתין לאכול יחד איתו 

מחזקות את הקשר.

כמו  הזוגיות  את  שהורס  דבר  אין  – כי  אש 
האידיאלי  המצע  הם  ושלווה  רוגע  הכעס. 

לבניין יסודות איתנים לחיי הזוגיות שלנו.
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שמונים שנה' אמרה האישה, 'אבל פחדנו שזה יפגע בקרובי המשפחה 
יכולים לעשות את  אנחנו  טוב,  בעולם שכולו  שלנו. עכשיו כשכולם 

הצעד ללא נקיפות מצפון...'.

"היום גם הרצון לא לפגוע בבני המשפחה לא קיים, ואפילו הפגיעה 
בילדים היא לא שיקול מכריע", הוא קובע. "הדבר הזה מאתגר ודורש 
חשיבה שונה, כיצד להעביר את מסריה של התורה על שימור הזוגיות 

באופן שיתקבל אצל השומעים".

תקשיב סיפור
אנשים מפדבקים אחרי ההרצאות?

"תקשיב סיפור: הוזמנתי לדבר בפני קצינים בכירים, בערב שהתקיים 
מאזינים  אנשים  כלל  בדרך  יוקרתי.  ביישוב  המשתתפים,  אחד  בבית 
בעניין להרצאה, אבל בערב הזה ישב מולי, במרחק אפס, אדם שלאורך 
כל ההרצאה לא חנן אותי במבט אחד. הוא היה כולו בתוך הסמארטפון 
במהלך  מאוד  לי  הפריע  שהדבר  לציין  מיותר  מילה.  שמע  ולא  שלו 

ההרצאה וכמעט והערתי לו על כך. 

אותי  לקחת  יכול  מישהו  אם  ושאלתי  ללכת,  פניתי  "בסיום ההרצאה 
בטרמפ ללוד. להפתעתי הקצין המרגיז ההוא התנדב. כשעליתי לרכבו 
קיבלתי את שיעור חיי: 'תראה, קרה פה הערב תזמון מקרים מושלם', 
הוא פתח את הפה לראשונה באותו ערב. 'בדיוק לפני שבוע, אשתי, 
שגם היא קצינה בצבא, חזרה מהרצאה על זוגיות ביהדות ואמרה לי 
עד כמה התרשמה מכך שהזוגיות ביהדות היא לא היחסים הרדודים 
שאנו מכירים. זה משהו מרומם ונפלא. עוברים כמה ימים ואני מקבל 
עדכון שגם לנו תהיה הרצאה בנושא הזה בדיוק. מרוב התפעלות מדגם 

הזוגיות שהצגת בפנינו, סיכמתי לה את כל מה שאמרת בווטסאפ'.

העצמה  במלוא  שקיבלתי  זכות  לכף  לדון  על  השיעור  מלבד  "אז 
באותו ערב, למדתי מכך שאנשים סופגים ותכנים מחלחלים גם אצל 
אנשים שלא מעניקים פידבק, אבל ברוך ה' ישנם גם אנשים שמפרגנים 

בפשטות. 

עיקר  כי  כתב  מלובביץ'  "הרבי  מלכיאלי,  הרב  מוסיף  זאת"  "מלבד 
יותר  גדול  ומה  בית.  שלום  של  בעניינים  היא  בדורנו  היצר  מלחמת 

וארא
בפרשתנו מסופר שמשה רבנו בא לעם ישראל בשליחות ה', ובישר 
להם שבקרוב ממש הם עתידים להיגאל מגלות מצרים. תגובתם של 
בני ישראל לבשורה העצומה והמרנינה הזאת לא הייתה, כפי שהיה 
אפשר לצפות, שירים ותרועות שמחה. הם קיבלו אותה באפאתיות 
רוח  מקוצר  משה  אל  שמעו  "ולא  מוחלט:  אמון  ובחוסר  גמורה 

ומעבודה קשה".

בנקודה זו יש מסר לזוגיות שלנו.

פעמים רבות בני הזוג מנסים להעביר זה לזה מסרים, ומשום מה 
במקרים רבים המסר לא עובר. בן הזוג לא מקשיב מספיק ברצינות 
ולא מפנים את המסר, ובוודאי שלא מיישם את ההשלכות המעשיות 

הנובעות ממנו.

דבר זה יכול ליצור תסכול עמוק בצד השני, מתוך תחושה ש"אין 
לי פרטנר" וכל דבריי נופלים על אוזניים ערלות. אבל דווקא כאן 
השלילית  לסיטואציה  שלנו  שהפרשנות  אותנו  מלמדת  התורה 
הזאת לא תמיד נכונה. יכול מאוד להיות שהסיבה לכך שהדברים 
אינם מתקבלים בצד השני היא לא אובייקטיבית אלא סובייקטיבית 
וטכנית. לעיתים קרובות בן או בת הזוג פשוט לא נמצאים בשיא 
ערנותם ומצב הרוח שלהם לא בשמיים, והם כרגע לא כלי להקשבה 

ובטח שלא לתוכחה.

דברים רבים במהלך היום שחלף יכולים לגרום לעייפות ולתחושת 
חוסר אונים, לתסכול פנימי וחיצוני, להרגשת חוסר שליטה וללחץ. 
כל הדברים הללו ודומיהם משפיעים ישירות על יכולת ההכלה של 
האדם. ייתכן מאוד שאותם הדברים בדיוק, אם היו נאמרים במקום 
הנכון ובזמן הנכון בסיטואציה המתאימה, היו נופלים על אוזניים 
כרויות. אז הדברים היו מתקבלים בהבנה, והצד השני היה מסוגל 

להפנים אותם ואף לשנות ולשפר את צעדיו בהתאם.

זוגיות טובה, עלינו לטפח את היכולת לדעת מה  כדי שתהיה לנו 
להגיד ומתי להגיד וכיצד להעביר את המסר.
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מאשר לעזור לזוגות להתמודד במלחמה הזו? אנחנו חייבים לעשות כל 
שביכולתנו בתחום הזה".

וכאן נכנס הספר?

זה, דחפו  "בדיוק" הוא אומר, "החשיבות והשליחות שהרגשתי בעניין 
אותי לכתוב על כך בצורה שבועית כלקח מכל פרשה. התורה היא הרי 
הטובים  הלקחים  את  ללמוד  ניתן  וממנה  העולם  ענייני  כל  של  ה'ווייז' 

ביותר".

אי אפשר להתרגל
זוגיות  להדביק  זאת,  ובכל 
השבוע  מפרשות  אחת  לכל 

זה לא מאולץ מדי?

"הרמב"ם אומר שכל התורה 
ניתנה לעשות שלום בעולם! 
הנקודה  הוא  השלום 
מילה  כל  של  הפנימית 
שאנחנו  מה  וזה  בתורה, 
גם  בה,  לחפש  צריכים 
כשאנחנו קוראים את פרשת 
אחד  שרעיון  כך  השבוע. 
מפרשה שלמה זה מעט מדי.

שההגדרה  חושב  היה  "מי 
שציטטתי  הכוללת 
בהלכות  תופיע  מהרמב"ם 
בין  הקשר  מה  חנוכה? 
לזוגיות?  החשמונאים 
ועולה  מבצבץ  השלום 
כולה  כי  בתורה  חלק  מכל 
לפני  רק  לכך.  קשורה 
חורבן  על  התאבלנו  שבוע 
קושרים  וחז"ל  ירושלים, 
בין חורבן הבית לחורבן בית 
אגדות  ולכן  זוג,  של  פרטי 
במסכת  מופיעות  החורבן 
שדווקא  מעניין  גיטין. 
בהקשר של המקדש מופיעה 
במסכת גיטין אחת האמרות 
בנושא  חז"ל  של  החריפות 
המגרש  "כל  בית:  שלום 
אפילו  ראשונה,  אשתו 
דמעות".  עליו  מוריד  מזבח 
היא  המתבקשת  השאלה 
המקדש,  כלי  מכל  למה, 
להיות  נבחר  המזבח  דווקא 
זה שיוריד דמעות על הזוג? 

שהמזבח  היא  "התשובה 
הוא הכלי ה'מחוספס' ביותר 
'ראה  כבר  הוא  במקדש. 
דבר  ושריפה  שחיטה  הכל', 
כן,  פי  על  ואף  ביומו,  יום 
כשהוא רואה חורבן של בית 
אותו  אפילו  שובר  זה  יהודי 
וגורם לו להוריד דמעות. זהו 
לבנות  צריכים  שאנחנו  יחס 
להתרגל  אפשר  אי  בתוכנו. 
שנקרא  הזה  הנורא  לדבר 

גירושין".

לאדם  שלך  המסר  מה  אז 
שקורא את הספר?

הפעם  שזו  לומר  אפשר 
הרהוט  שהאדם  הראשונה 
היסוס  ללא  שדיבר  כך,  כל 

לכל אורך הראיון, מתלבט. זה נראה כאילו הוא בורר את מילותיו.

"אם יש מסר שהייתי רוצה שייקחו מהספר הזה", אומר הרב מלכיאלי, 
"הוא, שצריך להשקיע בזוגיות וצריך לקחת אותה ברצינות. יש לראות 
בזוגיות חלק אינטגרלי מעבודת ה' הבסיסית, לא פחות מהנחת תפילין 
ושמירת שבת. זו לא עוד חוויה שעוברים בחיים, זוהי ליבת החיים וכך 

צריך להתייחס אליה".

"הרבי מלובביץ' כתב כי עיקר מלחמת היצר בדורנו היא בעניינים של שלום בית. ומה גדול יותר 
מאשר לעזור לזוגות להתמודד במלחמה הזו?"

חופשי זה לגמרי ביחד!
ניווט משפחתי מקורי ומרענן לחופש הגדול 

 הצטרפו לפעילות משפחתית מגבשת
של 'יש לאן' באחד מעשרות האתרים 
הפרושים ברחבי הארץ, ממטולה ועד 

 אילת, ותהנו מחידות מאתגרות
ומשימות ידע מרתקות, 

שיגיעו היישר לנייד שלכם! 

מתאים לכל גיל ולכל המשפחה

נוף וטבע בכל פינה

 אפליקציית 'יש לאן'
בממשק ידידותי ונח

עצמאיים בשטח -
צאו בכל זמן שתרצו 

מוכנים? צאו לדרך!

מבצעים 
 מדהימים
לחופש
הגדול

KEHS19 :קוד קופון
על מנת לממש את הקופון יש להזין את הקוד בתהליך הרכישה באתר יש לאן | תוקף הקופון עד כ"א באב 22.8.19

החברה רשאית להגביל את כמות הקופונים ואת תוקף המבצע בכל עת | ט.ל.ח  

מחיר מוזל לקוראי קרוב אליך
 99 ₪ למשפחה  במקום 160 ₪
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קורס שליחים
קריאת כיוון לציונות הדתית להצטרפות לתנועת התשובה הציונית

כלים ותובנות נפלאים

 בין המרצים:
 • הרוח  משיב  פרוייקט  מנהל   - דנן  אבן  רפאל 
הרב אהרון אגלטל - מנהל חינוכי, ראש יהודי וערוץ אורות 
פרץ  הרב   • אביב  בתל  יהודי  ראש  מנהל   - אייזנר  חיים   •
איינהורן - יו"ר ארגון צבא לשם שמים • הרב עמיחי אליהו 
- יו"ר ארגון רבני קהילות • ישראל גורן - מנהל "מקום בלב 
שלנו" • הרב עופר גיסין - מרצה ליהדות ברוח ברסלב בתל 
ר"מ במכינת עוצם ומרצה בת"א   - וולק  • הרב קובי  אביב 
מיכל  הרבנית   • ערכים  ארגון  מנכ"ל   - וליס  יוסי  הרב   •
וולשטיין - מאמנת לאהבה עצמית וזוגית • ישראל זעירא 
- מייסד ראש יהודי • הרב אסף טבצ'ניק - רב קהילת ראש 
מדרשת  ראש   - טבצ'ניק  צביה  הרבנית   • אביב  תל  יהודי 
שושנת אביב לבעלות תשובה בת"א • הרב יגאל לוינשטיין 
 • חב"ד   - שילת  משה  הרב   • עלי  דוד,  בני  מכינת  ראש   -
פרופ' משה קוה - נשיא אוניברסיטת בר אילן לשעבר • הרב 
יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת גן • הרב אורי שרקי - ר"מ 

במכון מאיר • הרב שמואל ששון - ראש גרעין הדר חיפה תורנותנועת תשובה ציונית
עכשיו

לפרטים הרשמה: 02-6791122 ׀ 052-5665005
 חפשו בגוגל: קורס שליחים ראש יהודי

מתחילים
בע"ה ב-

ד' אלול
)4.9.19(

טובי 
המרצים

מתחילים ב -
ד' אלול

12 מפגשים
בירושלים

תכנית
מרתקת

מיועד לבני ובנות
21 ומעלה

המחיר 450 ₪
₪  225

לאברכים וסטודנטים

₪

התרומות לראש יהודי מוכרות לצרכי מס. הקישו בגוגל: "תורמים לראש יהודי" או בטלפון 052-5665005
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 ֱאהֹוב! ַהֲאֵמן! ָקֵרב! ִהְתָקֵרב! ַהְזֵמן ַׁשָּבת! ַׁשֵּדר!ֲח

ry@neto.net.il  03-5255355 !החבר מהמילואים שואל שאלות ? השכנה מתעניינת ביהדות?   זאת התשובה

 להיחלץ מאפרוריות רוחנית 
שחר פרידמן

חוזרים  "כולנו  בתשובה.  כחוזרת  עצמה  את  מגדירה  לא  אפל  טל 
חוויה  העוברים  לאנשים  ששייך  משהו  לא  זה  הזמן;  כל  בתשובה 
חד פעמית" היא אומרת, "וחוץ מזה, בתוך תוכי תמיד הייתי דתיה. 
הרגשתי נוכחות חזקה של ה' כבר בתור ילדה קטנה. המשפחה שלי 
חילונית  הייתה  בה  שגדלתי  שהסביבה  למרות  מסורתית,  הייתה 
למהדרין. ובכל זאת, שאלתי על הכול ולא קיבלתי את החיים הללו 

כמובנים מאליהם. תמיד חשבתי שכשאגדל אהיה דתיה".

אפל נשלחה, כמו שאר אחיה, לחינוך דתי אבל נותרה יחידה בדרך 
הזו. "בגיל שתים-עשרה התחלתי בהדרגה לשמור מצוות. אמא שלי 
שמחה ועודדה אותי; לאבא שלי זה לא היה נוח, אבל הוא הניח לי 
יותר  לנפשי. הייתי צריכה לקום ולהחליט שאני לא נוסעת עם אבא 

בשבתות, אפילו לא לבקר את סבא וסבתא. זאת 
הייתה התמודדות קשה מולו, אבל עמדתי בה; 
הרגשתי שאני פשוט לא מסוגלת לנסוע בשבת. 
ראיתי את עצמי כדתיה, אולם הכרתי רק דתיּות 
האפשרות  את  הכרתי  לא  ופושרת.  בינונית 

לעלות בקודש ולהעפיל לגבהים".

משבר של החיים

הלכתי  הלאומי  והשירות  התיכון  "לאחר 
ללמוד במדרשת תלמים, ואז חיי קיבלו מפנה. 
סוף  סוף  כשלקחתי  שם,  הלימודים  בתחילת 
את המושכות לידיים והתעליתי מבחינה דתית, 
חוויתי את משבר האמונה הגדול של חיי. כמו 
וכל  ליבי,  ועל  מוחי  על  נפל  חושך  של  מסך 
האמונה והאהבה שהייתה לי לה' לפני כן כמו 
הופנו  ה'למה'  שאלות  כל  הייתה.  ולא  נעלמה 

פתאום כלפי האמונה עצמה, ושאלתי את עצמי מדוע אני קונה כל מה 
שאומרים לי בלי לבדוק. קיום המצוות נהיה קשה מנשוא, ובכל זאת 
הכרחתי את עצמי לשמור הלכה, 'לעשות בלי לרצות'. בתוכי הרגשתי 
כבויה ומכורסמת, אבל לא הראיתי את זה כלפי חוץ. היו לי מחשבות 
כבר לפנות אחורה ולוותר על הכול, אבל לא העזתי; לא יכולתי לסבול 

את המחשבה שהאמת בכל זאת כאן ושאני אפספס". 

טל מוצאת את עצמה בחשכה גדולה ושם היא מוצאת את ספרי רבי 
נחמן וקוראת בהם ללא סוף. "הדיבור לה', אותו היה לי תמיד, המשיך 

גם אל תוך החושך והוא חיבר אותי אליו גם בזמנים הקשים האלו. 
בסופו של דבר אני חושבת שהמשבר הזה רק הקפיץ לי את האמונה 
לשמוע  רק  ולא  בשכל  הכל  את  לברר  נאלצתי  בזכותו  גבוה.  יותר 

ולקבל, ועתה האמונה שלי הרבה יותר מבוססת". 

אחרי החושך בא האור

מצוות  שמירת  על  יותר  הרבה  להקפיד  התחלתי  הדברים  "מטבע 
ובבית שלי לא ידעו איך לאכול את זה. הבאתי את הדרישה לאכול 
עלים של 'גוש קטיף' ולהגעיל כלים, ובבית חשבו שאני נהיית הזויה 
מבוררים.  לא  דברים  לאכול  הסכמתי  ולא  עקשנית  הייתי  וקיצונית. 
ההורים נבהלו – 'לא תאכלי בבית?!'. אבא 
שלי היה מחכה לי עם קיצור שולחן ערוך 
דבר  של  בסופו  מותר.  שזה  לי  להראות 
התרגלו אליי ואנחנו חיים טוב ביחד. אבא 
שלי התחזק גם הוא מאוד והיום הוא חובש 

כיפה ומתפלל שלוש תפילות ביום".  

ללמוד  טל  הלכה  המדרשה  שנת  אחרי 
"לכתחילה  אביב.  בתל  משלימה  רפואה 
הייתי הולכת למקום דתי, אבל העולם הדתי 
לא היה אז עדיין במקצועיות הראויה ואחת 
תסתדרי  את  'לכי,  לי:  הורתה  הרבניות 
בכל מקום'. באמת לא היה לי קשה בכלל 
שהמשבר  חושבת  ואני  דתית,  מבחינה 
הזה.  לחוסן  המרכזי  הגורם  הוא  שחוויתי 
רוחות  בתוכך,  מאומתים  שדברים  אחרי 
לשמור  "המשכתי  אותם.  יזיזו  לא  מבחוץ 
יום,  כל  קטן  לימוד  דתיים:  חיים  על 
בילוי עם חברות דתיות, והרגשתי שדווקא המעשים הקטנים האלה 
מגביהים אותי יותר מכל". המסר החשוב שאותו טל מבקשת ללמד 
הוא שמי שלוקח את תהליך התשובה ברצינות ועד הסוף, מי שמוכן 
לצאת מהתחום האפור ולעמוד באמת מול האור, זוכה בסוף להארה 

גדולה ולהשראה ייחודית.

"אני חושבת שיש לבעלי התשובה יכולת להעלות את המקום שהיו בו 
לרמה נעלה יותר" טוענת טל, "הם לוקחים את הטוב מעולמם הישן 

ומעלים איתו את הכול לספירות גבוהות".
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"אני חושבת שיש לבעלי 
התשובה יכולת להעלות 

את המקום שהיו בו לרמה 
נעלה יותר" טוענת טל, "הם 
לוקחים את הטוב מעולמם 

הישן ומעלים איתו את הכול 
לספירות גבוהות"
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יום הזיכרון 
סיורים לקבוצות ומוסדות חינוך

יום שני | ה' אייר | 1.5
8:30 -  סיור בעקבות לוחמים בהר הזיתים

11:00 – השתתפות בטקס הזיכרון הממלכתי 
              בחלקת חללי הרובע

11:30 - סבב סיורים נוסף  

הפעילויות ללא עלות | | סבסוד אוטובוסים למוסדות החינוך | האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הביטחון

 www.hazeitim.co.il | *6033 :מידע פרטים והרשמה מראש חובה

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי | ב' באייר | 17.04
20:30 - סיור בהר הזיתים בעקבות לוחמים

22:30 - ערב שירי זיכרון ביד אבשלום

i

ומורשת מזמינים  ירושלים  ומשרד  בירושלים  מועצת בתי העלמין 
את הציבור הרחב, תלמידי בתי -ספר, תיכונים, ישיבות ואולפנות ל: 
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 הסיורים בהדרכת מדריכי
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

משה להב 
והטיש הגדול

ן ו ר כ י ז ה ם  ו י ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ו ת ב
ערב שירי לוחמים

הרשמה מראש חובה | הסעות מגבעת התחמושת

בו
בי

 ר
רון

ש
ם:  

לו
צי

21:00

הרב הלל הורוביץ - דברי פתיחה
מנכ"ל מועצת בתי העלמין ירושלים

מר מרדכי בניטה - דברי ברכה
מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת 

21:20
הרב הגאון אריה שטרן שליט"א

הרב הראשי לירושלים

21:40
הרב הגאון יעקב שפירא שליט"א 

ראש ישיבת מרכז הרב

22:00
הראשון לציון הרב הגאון יצחק יוסף שליט"א

הרב הראשי לישראל

22:20
 הקרנת סרטון מתורתו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל 

ליל משמר הרב קוק תשע"ז

22:30
הרב ברוך וידר שליט"א

ראש ישיבת הכותל

22:50
הרב חגי לונדין שליט"א

ישיבת שדרות

23:10
ר' אלדד פרי הי"ו

יו"ר פרי נדלן

23:30
הרב הגאון שמואל אליהו שליט"א

רב העיר צפת

24:00
התוועדות מרכזית

עם הרב יהושע שפירא שליט"א ראש ישיבת רמת-גן
והזמר יונתן רזאל

סיום והסעות חזרה01:30

ביום שלישי ג' באלול )3.9(
יום עלייתו לגנזי מרומים של
מרן הרב  אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

נעלה, תלמידיו וההולכים לאורו לשאת תפילה 
למען עם ישראל,
ארצו ותורתו, על יד ציונו הקדוש
בהר הזיתים אל מול הר הבית

בשעה 09:30 בבוקר- אזכרה מרכזית
בהשתתפות ראשי הישיבות ותלמידיהם 
בשיתוף עם "בית הרב - וזאת לראיה"

אוטובוסים: אגד, קו 84 מתחנת הרכבת הקלה 
בגבעת התחמושת, ישיר ומהיר
לפסגת הר הזיתים, החל מהשעה 08:30 בבוקר 
כל 45 דקות לאורך כל היום.

מס' המקומות 
מוגבל

הכניסה
חופשית
הרשמה חובה

עזרת 
נשים 
פתוחה

עולים להר הזיתים

ליל משמר
הרב קוק זצ"ל

84 שנים לפטירת
מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

באוהל לימוד ענק מול ציונו בהר הזיתים, בנושא:
"אתה בחרתנו מכל העמים" 
לאורו של רואה הדורות מרן הראי"ה קוק זצ"ל

ביום חמישי אור ל-ו' באלול תשע"ט )5.9(

למידע והרשמה חובה: 

hazeitim.co.il
חפשו בגוגל:

עולים להר הזיתים 
מוקד מידע:

055-2436698
כיבוד קל ושתיה חמה
מומלץ לבא בלבוש חם

הסעות מחניון גבעת התחמושת החל מהשעה 20:00

בס"ד

הפקה:
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אדבר על משהו שנראה שהוא קשור קצת לפוליטיקה, אבל הוא רחב 
הרבה יותר: אני רוצה לדבר על טיפשות, אבל טיפשות כללית, טיפשות של 
הכלל. זו טיפשות של ציבור, לא של אדם פרטי. הרי יש הבדל די משמעותי 
בין חמור בודד לעדר חמורים. אומרים – בשם וולטר – שאם מישהו מסתפק 

בדבר קיומו של האינסוף, די בזה שיתבונן על הטיפשות האנושית.

האם יכול להיות שיש כל כך הרבה מטומטמים? מוכרחים לומר שכן; אלו 
מן הדברים שאין להם שיעור. ומדוע זה חשוב? נוח לבריות לדמיין איך פעם, 
בפוליטיקה  ועוסקים  ברוסיה  במקווה  יהודים  יושבים  היו  לפני מאה שנה, 
ובענייני צבא. אילו תכניות נפלאות רקמו שם – איך הצד שלנו יתקיף מפה 
ויתקדם משם, וכיוצא בזה – כאשר ברור לנו למדי שלאיש לא היה מושג על 
מה שהוא מדבר. והנה, כיום היכולת לעקוב אחרי החדשות גדלה לאין ערוך 
ושיעור, שפע המידע מצוי ונגיש ללא בעיה, ומתברר שזה לא מוסיף לבריות 

שום חוכמה ושום תבונה. אדרבה – ככל שיודעים יותר, מיטשטשים יותר. 

יש כמה דרכים לשקר, להעלים מידע. אחת הדרכים היעילות ביותר היא 
לתת עודף של אינפורמציה. ככה אי אפשר לסנן, נוצר עומס בראש, וככלל 
הבריות נעשות כך מטופשות עוד יותר. נניח שמבקשים דין וחשבון מאיזה 
מפעל. אם חכמים הם, מה הם עושים? שולחים דוח של שלוש מאות עמודים 
– מי יקרא את זה כעת? ובדומה קצת, כמה יש כיום שמפטפטים, נניח, 
מדבר?  הוא  מה  על  יודע  באמת  מישהו  האם  התת-מודע?  ענייני  על 

ממחזרים מילים בלי שום פשר ובלי שום תועלת.

יכול להיות  יותר. אדם פרטי אחד  יסודית  אבל מעבר לזה, מדובר בנקודה 
המכנה  אל  יתנקזו  שהם  כנראה  חבורה,  כשאוספים  ונבון.  חכם  יחסית 
מחליט  מסוים,  בנושא  שמחליט  גדול  קהל  האם  ביותר.  הנמוך  המשותף 
באופן מושכל? אדם פרטי – ייתכן; קהל גדול הוא בדרך כלל טיפש, וככל 
שמגדילים את המספר הוא הולך ונעשה עוד יותר כזה. פעמים אכן אנחנו 
בעניינים  אולי  כך  ישראל;  כלל  נוהגים  כיצד  דבר",  עמא  "מאי  שואלים 

שבקדושה ובמנהג. אבל בעניינים שבשכל, בהכרעה – זה כבר סיפור אחר. 

כשמעיינים באיזה נושא, זקוקים לאיזו מידה של אבחנה; וכשבוחנים 
יהיו  באופן שהם  בדברים  לעסוק  צריכים  אנשים,  זה חמש מאות  את 
אוהב  הציבור  רדודים.  יהיו  שהם  הדבר  ופירוש   – נפש  לכל  שווים 

יהיו  ואינטליגנטיות. תמיד  יכולות להיות מדויקות  סיסמאות, שמטבען לא 
ויכוחים ועימות – על שלום ועל מלחמה, על עניינים קטנים וגדולים. ואיך 
מחליט ההמון הגדול? קול המון דומה לקול של מקהלת צפרדעים. אחרי 
הכל, כשרוצים לעשות דבר מה רציני – ולא חשוב אם מדובר על נעליים, 
תרופה, וכל שכן מדיניות ציבורית, קודם כל זורקים את כל אלו שלא מבינים 
דבר ונשארים עם שניים-שלושה בעלי הבנה. איש לא סומך על דמוקרטיה 
בענייני מדע למשל, או בשאר דברים ממשיים. אם עורכים הצבעה על 
דרך בנייה של גשר כך או כך, סימן הוא שרוצים שהגשר ייפול. "מאה 

אלף איש לא טועים"? - ודאי שהם יכולים לטעות. 

ה"כולם"  זה  מי  כולם".  "כמו  שנקרא  קצר  מאמר  כתבתי  צעיר  כשהייתי 
הזה? הוא פשוט כולם – הוא לא חכם ולא יפה, אבל כוחו האדיר נובע מעצם 
זה שהוא "כולם". הגמרא אומרת שארץ ישראל היא אחד משישים במצרים, 
מצרים היא אחד משישים בכוש, וכך הלאה עד שיוצא שגן עדן הוא אחד 
משישים מגיהינום, ו"נמצא כל העולם ככיסוי קדרה לגיהנום". דרשנים היו 
אומרים על זה שאם פלוני עושה דבר מה שלא ראוי לו לעשות והוא מתרץ 
זאת בכך שכולם עושים זאת, משיבים לו שבגיהינום יש מקום לכולם... אבל 
הרבה  הגיהינום  ההבנה שמקומו של  עקרונית:  נקודה  כאן  יש  לזה,  מעבר 
משהו  יש  ושאם  כולו;  העולם  מן  יותר  הרבה  בעצם  עדן,  מגן  גדול  יותר 
אמיתי, הוא יכול להיות קטן וזעיר, בודד שבבודד. אחרי הכל – "אתם המעט 
מכל העמים". היה זמן שהיהודים היו אחוז אחד מאוכלוסיית העולם. עכשיו 

אנחנו קצת יותר מאחד מאלף. ומה בכך?

כיום כבר לא ממש מוצאים גושים גדולים של זהב כמו שהיו מחפשים 
לעיתים בעבר. כיצד מפיקים עוד זהב? יש מכרות מיוחדים שמסננים בהם 
עפר, ושיעור הזהב שם הוא בערך אחד למיליון; יש גם חומרים שמצויים 
בריכוז של אחד למאה מיליון – אבל אותו אחוז זעיר הוא מה שחשוב לנו, 
והכל שווה בשביל אותו העיקר. בגמרא דורשים את הפסוק "כי זה כל האדם" 
– כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. הקב"ה ברא עולם גדול ומפורט 
ומפואר, שכולו קישוטים וציורים עבור האדם; האדם הוא התכלית של כל 

זה, וכל השאר – "כמאן דליתיה" )כאילו איננו(, וזה נכון גם הלאה. 

להביא  מצווה  והוא  במצעד,  הולכים  חיילים  רואה  שהמלך  מספרים 
במקצב  הולכים  כולם  אמיתי:  גיבור  שהוא  משום  פלוני  חייל  את  אליו 

התוועדות
ת דו ע ו ו ת ה

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

העובדה שרוב גדול מחזיק בדעה מסוימת, אין בה כלום. זו נקודה שיש לה חשיבות בשאלה איך בכלל 
מסתכלים על העולם: אם אני שייך למיעוט - זה לא אומר דבר. אם הרוב נמצא מן העבר השני – אין שום 

סיבה להתחשב בזה. כשיש נקודת אמת, אין צורך להתייחס לפופולריות או לחוסר פופולריות. 

קונגרס 
הטיפשים
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לו  יושב  זה:  סיפר משהו מעין  ביאליק  לו במקצב אחר.  הולך  והוא  אחד 
משורר, ויש לו שיר חדש, רק שהוא אינו יודע באיזה מקצב לכתוב אותו. 
בקצב  מנסר  שהנגר  לב  שם  והוא  לו,  בסמוך  צבאי  מצעד  עובר  כך  בתוך 
של החיילים, הנפח מכה בקצב שלהם, וכך כולם, והוא תוהה לעצמו: לאף 
אחד אין אישיות משל עצמו?! לבסוף הוא שם לב שגם השיר שלו הלך 
ונעשה כמו שיר לכת, מארש צבאי. המשורר חושב לו שהוא עצמאי, שהוא 
בעל אישיות ולא מושפע, ולא מיניה ולא מקצתיה. האמת היא שהחייל מן 
צועדים,  כשכולם  לעשותו:  קל  שלא  משהו  עשה  באמת  הראשון  הסיפור 

לחרוג מן הקצב הכללי זה לא קל כלל ועיקר. 

זה לא   – ברור גם שאם כולם אומרים משהו, לא צריך תמיד לומר ההפך 
שונה בהרבה ממי שהולך תמיד עם כולם. דודי סיפר פעם שאחרי ששלמה 
כתב ש"פתי יאמין לכל דבר", כל הטיפשים התרעמו משום שכעת ניתן יהיה 
לזהות אותם מיד. ערכו קונגרס גדול והחליטו: מעכשיו אנו לא מאמינים 
לשום דבר. להאמין לכל דבר שכולם אומרים ולא להאמין לשום דבר שכזה 

– למעשה אין יותר מדי הבדל 
ביניהם. סיפרו על אימא אחת 
שהייתה צועקת על הבן שלה - 
למה אתה לא יכול להיות נון-

קונפורמיסט כמו כולם...

כה  מילה  זו  דמוקרטיה 
אפשר  שאי  עד  קדושה 
רוצה  לא  אני  בגנותה.  לדבר 
נעלה,  ערך  אף  להשמיץ 
הנקודה  על  להצביע  רק  אבל 
שיש  שהעובדה   - הפשוטה 
בקו  שהולך  גדול  ציבור 
דבר,  אומרת  לא  מסוים, 
הרע,  במקרה  הטוב.  במקרה 
לא  משהו  שם  שיש  אומר  זה 
אומרים  הרבה  כך  כל  בסדר; 
כך, כנראה שזה לא נכון. הרי 
מהפך  שהיה  לעצמכם  תארו 
עולה  הייתה  ישראל  ואגודת 
נהפכים  היו  כולם  לשלטון: 
השטריימלים  מחיר  לדתיים, 
של  המדרש  בית  עולה,  היה 
גור היה נעשה עוד יותר צפוף. 
ומדוע? לא בגלל שאנשים היו 
משום  אלא  מחכימים,  לפתע 
כמו  היו  ומעולם  מאז  שהם 

כולם.

כך  על  בנויה  דמוקרטיה 
שכולם הולכים אחרי כולם! 
מזכיר  שהדבר  היא  והאמת 
לפעמים את טוואי התהלוכה. 
טוואי התהלוכה הוא סוג עש 
כאשר  האורן.  בעצי  שמצוי 
נופלים  הזה  הפרפר  זחלי 
ללכת  מתחילים  הם  לקרקע 
חמישים  לפעמים  בתהלוכה, 
חקרו  שכאלו.  זחלים  ומאה 
להם  שיש  וראו  הנושא  את 
אינסטינקט ללכת אחרי הזנב; 
זה   – בראש  ההולך  הוא  מי 
שלא מצא לו זנב. אם מחברים 
וזה   – והאחרון  הראשון  את 
פשוט  הם   – לעיתים  קורה 
כן  אם  זו  בעיגול.  הולכים 
 – למנהיג  רעה  לא  הגדרה 
חוששני שלא תמצאו אותה 
מי   – המדינה  מדעי  בספרי 
שהיה כל כך לא מוצלח עד 
שהוא לא מצא לו זנב. אנחנו 
הרבים,  אחרי  ללכת  מצווים 
אבל מתי? כאשר הרבים הללו 
הם  כאשר  דעה,  בעלי  הם 
שבעים.  הם  כאשר  שלושה, 
אלף  במאתיים  מדובר  כאשר 
פירושו  הרבים  אחרי  ללכת   –

ללכת אחרי הזנב. 

קיצורם של הדברים, זו לא דרך קלה שילך בה אדם. בשביל למצוא 
יהלום צריך לחפש, בשביל למצוא חצץ אין צורך לטרוח – מה שאומר 

שיש הרבה יותר מן השני מאשר מן הראשון.

למה נקרא שמו של אברהם "אברהם העברי" - משום שכל העולם בעבר 
אחד והוא מן העבר השני. אדם הראשון נברא יחידי, כדי שהוא יוכל לחשוב 

לבד. אחרת הקב"ה היה בורא מראש כמה מיליונים, כמו 
נמלים. אמת, יש כאן דמוקרטיה ולפחות בדברים אחדים 
צריך ללכת אחרי הרבים, אבל כמו בסיפור של רבי נחמן, 
כדאי שהאדם יעשה על מצחו סימן, שלפחות ידע שהוא 

משוגע - אולי תהיה לו תקנה. 

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

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

הרצוג. לדעת. לחנך.

תואר שני . M.Ed בנתיב חסידות
בתוכניות חינוך יהודי והוראת מחשבת ישראל 

במכללה האקדמית הרצוג

מגוון קורסים מעמיקים בחסידות
סיורים במחוזות החסידות בארץ ישראל

מפגש עם מיטב המרצים בתחום
מסע לערש החסידות במז׳יבוז׳, ברסלב, אומן, ברדיטשוב ועוד

המסע יתקיים בתחילת קיץ תשפ"א

הבעש"ט בירושלים

מספר 
המקומות מוגבל

אפשרות 
ללימודי ערב

הלימודים 
בקמפוס ירושלים
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איך אפשר לחנך לערכי 
המשפחה היהודית 

בתקופה שלנו?
זכינו  לא  שמעולם  אלא  שאפשר,  רק  לא 
והקב"ה  האלו,  בשנים  כמו  לכך  לחנך 
פעם.  מאי  יותר  זאת  לעשות  בנו  דוחק 
כשאנחנו רואים את ההתפוררות של קדושת 
עד  ורואים  והמשפחה,  ההורות  הזוגיות, 
פגיעה  של  בדרך  שהולכות  תרבויות  כמה 
במשפחה מאבדות את הכיוון ואת היעדים 
שלהן, הדבר רק מחזק אותנו להעמיק חקר 

בקדושת המשפחה. 

במקום לראות את עצמנו חלושים כאילו אי 
אפשר לחנך בשטף התרבותי שאופף אותנו, 
אנחנו צריכים לראות בכך הזדמנות נפלאה 
להעמיק עוד יותר בנושא, לדבוק במשפחה 
וכנראה  מתמיד.  יותר  סוגיותיה  את  וללבן 
בתחום,  עוברים  שאנו  הזעזועים  שכל 
דבוקים  שנהיה  כדי  מהקב"ה  דחיקה  הם 
וסוף  משמח  והדבר  יותר,  עוד  במשפחה 

האמת לנצח.

יש לך שאלה בעבודת ה'? סמס ל-

054-4530951

הבת שלנו חולה – מה נחשב 
עבורנו עמידה בניסיון? האם מותר 

לנו להיות עצובים או דואגים?
חס  להצטער?  שלא  אפשר  וכי  לדאוג?  שלא  אפשר  וכי 
ושלום, הורים שלא מודאגים ולא כואבים את מחלת בתם 
איבדו את הבסיס העמוק והפשוט ביותר של להיות הורה. 

בוודאי שצריך לכאוב ולדאוג. 

זקוקה  החולה  שהבת  לזכור  צריך  זאת,  עם  שיחד  אלא 
לכם עם כוחות ושמחה, כי הדאגה והכאב אינם רופאים 
גדולים... השמחה והגבורה של הפעולות הנכונות ירוממו 
יותר מאשר דכדוך. לכן צריך לבקר  ויסייעו בידה  אותה 

חולים, כי הבריאים מביאים לחולים את הבריאות. 

ובוודאי שמעבר לכל צריך להתפלל אל ה' יתברך שירפא 
מברך  ואני  ובחסדו.  בטובו  בטוחים  ולהיות  בתכם,  את 
אתכם ברכת כהן מעומק לב שתזכו לראות אותה בריאה 
שמחה  בה  ולשמוח  ישראל  חולי  שאר  בתוך  ושלמה 

גדולה.

אם ה' עושה פה הכל 
וזה כל כך טוב לנו, למה 
קשה לי להשלים עם זה?

פירושו  זה,  עם  להשלים  קל  לנו  היה  אם 
שהקב"ה היה פוקח את עינינו לראות את 
וממילא  עלינו,  משפיע  שהוא  הטובה  כל 
הסתיר  הקב"ה  נסיון.  שום  לנו  היה  לא 
מאתנו את טובו כדי שנגלה אותו בכוחות 
הטוב  את  שלנו  העצמי  הגילוי  עצמנו. 
שותפים  נהיה  שאנחנו  לכך  גורם  האלוקי 
לנו  חיצוני  יהיה  לא  והוא  הטוב  באותו 

ומובן מאליו. 

וקל  טוב  שכולו  עולם  הוא  הבא  העולם 
הזה  העולם  אבל  נברא,  הוא  למה  להבין 
כדי  עליונה  אלוקית  עצה  בעומק  נברא 
רק  לא  הבא  בעולם  להיות  לנו  לגרום 
כאורחים אלא גם כשותפים. ומנקודת מבט 
זו, העצה האלוקית של בריאת העולם הזה, 
שמסתיר את הטוב האלוקי, היא טובה עוד 
העולם  של  מהטוב  אפילו  עליונה  יותר 

הבא. 

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

נפשי
בשאלתי

 איך אדע שזה זה?
נמאס לי מדייטים!

עוד קשר      
 נגמר...

רוצים לעזור ולא יודעים איך?
Ê יש דרך והיא ב"ה מביאה ליעד השמח.

ירושלים   
   ♥

גבעת שמואל  
  ♥

עפרה 
  ♥

יד בנימין

קורס הכשרת מאמני חתונה
אימון אישי עד החתונה המאושרת! קורס נשים ♥  קורס גברים

Ψ 050.5990080  €    Ç Findu012@gmail.com Έ לפרטים באתר 'מצאתיך'  

50%
ממנהלי בתי הספר בישראל, 

עברו הכשרה בשותפות 
הקרן לישראל חדשה.

 50%
מספרי הלימוד 

לבתי הספר בנושא תרבות 
יהודית, נכתבו ע"י ארגון 

קונסרבטיבי.

מעל 400 בוגרים 
של קרן השמאל "מנדל", 

מכהנים בתפקידים בכירים 
במערכת החינוך.

משרד החינוך מעודד 
ללמד תכנים של 

ארגוני הגאווה, 
 לילדים 

בגיל 3.

חלק גדול מספרי 
הלימוד של בתי הספר, 

נכתבים ע"י ארגוני הקרן 
לישראל חדשה.

 משרד החינוך ממליץ, ללמד 

ילדים בחטיבות 
הבינים, על אפשרות 

לשינוי מין.

השירות הפסיכולוגי של משרד 
החינוך, מפעיל חמישה ארגוני 

גאווה שממומנים גם 
ע"י הקרן החדשה.

 יותר מ-

 30 
ארגונים של הקרן לישראל 
חדשה, פועלים בבתי ספר 

בישראל.

מאות 
 גננות 

עוברות הכשרה בארגון 
הגאווה חוש"ן, שמקבל מימון 

מהקרן החדשה. 

 68% 
 מכלל הלוחמות 

 בתותחנים נפצעות 
במהלך השירות הצבאי.

סגנית יועצת הרמטכ"ל 
הצהירה כי היא מדברת 

 מדי יום 
עם מנכ"לית שדולת הנשים 

של הקרן החדשה.

 מאז שצהל 
 הוסיף 3 גדודים מעורבים, 

 ישנה עליה של

 43%  
בהטרדות מיניות.

 המטה לחיים משותפים 
 של משרד החינוך, 

עובד על פי המדיניות 
של בכיר בארגון 

"בצלם"

10 מחקרים 
פנימיים של צה"ל קבעו, כי 
נשים לא מתאימות 

לתפקידי לחימה.

 - 30,000,000$
משקיעה הקרן החדשה מידי 

שנה ב850 ארגונים 
בישראל.

קרן טאובר שמקדמת 
רפורמה של גיור 

פרטי, היא גם אחת 

התורמות 
 הגדולות 

לקרן החדשה.

בעקבות מאבק הקרן 
 החדשה ודינה זילבר, 

5 רשויות 
מקומיות אוסרות קיום 

אירועים בהפרדה מגדרית.

קרן וקסנר מממנת 
לימודים בארה"ב לבכירים 

בשירות המדינה, בשווי של 

כמיליון ₪ 
לאדם.

מחצית מחברות הוועדה 
המייעצת ליועצת הרמטכ"ל 

 לענייני מגדר, הינן

פעילות שמאל 
רדיקלי. 

7 ארגוני הקרן 
 החדשה, 

 מעבירים סדנאות 
 ו"פעילות חינוכית" 

לקציני צה"ל.

צה"ל מממן 
לחיילים ניתוחים לשינוי מין 

בעלות של 40,000$ למקרה.

 יותר מ

40% 
מאנשים שעברו ניתוח 

 לשינוי מין, 
ניסו להתאבד.

 תל אביב
נבחרה כבירת הגאווה 

העולמית. 

 משרד התיירות 
 משקיע כסף, 

 כדי להביא לתל אביב

תיירים גאים

הפעם 
בוחרים


