אפשר!! וכדאי!!
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מרכז הזמנות ארצי

052-2-129-129
החל
מ  499ש“ח

עבודת ה' ברוח חסידית

אספקה לכל חלקי הארץ תוך  24שעות
רח‘ פינס  ,9ירושלים | Zolphone.co.il

"כמו שאתה
מכיר את
חמש אצבעותיך,
כך מכיר הרבי
את ההרים
והעמקים של
ארץ ישראל"
הרב גרונר שנפטר
לאחרונה מקורונה,
היה מהיחידים שצברו
אלפי שעות עבודה עם הרבי
מליובאוויטש .במשך השנים הוא שיתף
בסיפורים שראה במו עיניו.
לרגל ג' תמוז ,יום ההילולא העשרים ושש

יש לנו
בוטיק
דגן
השקעה
מגורי יוקרה באפרת
בשבילכם!חד'
לבחירתכם :מגוון דירות 5

נותרו  5דירות אחרונות!
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קסיום
מיורונה
וחד!

כ"ז סיון תש"פ
פרשת קרח

סמרטפון
רק עם ואצאפ!

בס"ד

רק עוד קצת לישון
שאלת השבוע

8

הכוח לעורר
נשמות
שיחת חברים עם
מיכי יוספי

6

חיית הברזל
ורגלי החרס
התוועדות עם הרב
עדין אבן ישראל
(שטיינזלץ)

28

אם ראשונים בני
אדם  -אנחנו
כחמורים?!
הדף היומי

14

החלה הבנייה והגיע הזמן שאתם תרכשו את
דירת החלומות שלכם .במרחק חמש דקות
מכביש שש 35 ,דקות לתל אביב ברכבת,
עם קהילה צומחת לציבור הדתי ,כרמי גת היא הבחירה
הנכונה עבורכם ובמחיר שווה לכל משפחה .קבוצות
רכישה ליחידות דיור של שלושה ,ארבעה וחמישה
חדרים ,דירות-גן ופנטהאוס החל מ₪ 899,000-

קהילה
צעירה

מיקום
מעולה

הטבה
איכות
חיים למשקיעים

ע"ש הרב יורם אברג'ל זצ"ל

הפרויקט פתוח לציבור הרחב

1700-500-555
לפרטים נוספים:
052-6070199
⋅ 1700-500-555

זה מְׁשַ ּנ ֶה מה רואים
סדרת הקיץ המצליחה חוזרת בגדול!

סולמות גאה להציג בפניכם את
סדרת הקיץ החוויתית ללימוד משנה.
השנה לומדים מסכת בבא מציעא.
בואו לצפות בפרק חדש כל יום
החל מ -ט״ז תמוז ()8.7

מבית
יהדות · חינוך · חוויה

2

קרוב אליך

3

האם יצליחו להציל את

מגילת הנחושת ?
לצפייה חופשית!

חפשו בגוגל והרשמו עוד היום
רצים למשנה

ב“ה

ב“ה

בחור ישיבה
הספר הזה
בדיוק בשבילך

אוצר
אגרות
קודש
אגרות מהרבי מלובביץ' זי"ע
בכל תחומי החיים

סטודנט/ית

הספר הזה
בשבילך
תשובות לשאלות בכל תחומי
החיים מהרבי מלובביץ’ זי”ע,
בהוצאת ידיעות ספרים
יחולק ביום ההילולא ג’ תמוז
באוניברסיטאות ברחבי הארץ

מ
חולק חינם
בי
שי
בות
בר
ב חבי הארץ
יו
ם
ההילולא
ג‘
תמוז

לתיאום חלוקה בישיבתך ביום ג' בתמוז,
פנה עוד היום למייל2792076@gmail.com :

תורת חב"ד לבני הישיבות

לתיאום חלוקה בקמפוס שלך
פנה עוד היום לדף הפייסבוק
של חב"ד בקמפוס ישראל
קרוב אליך
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חודש הספר
בספריית בית אל

חדש

 3ב₪ 100 -

ביחד

הבן שלי מתבגר

היצר הלב והאדם

בית מדרש לאהבה

ד"ר חנה קטן

אלי שיינפלד

אלי שיינפלד

אלי שיינפלד

מדריך לבניית אינטימיות

מורה נבוכים לגיל הנעורים .ידע,

התמודדות רוחנית ועצות מעשיות

בירור יסודי בסוגיות הזוגיות

זוגית בריאה

כלים לשיח ועצות מעשיות ואמוניות

מתוך גישה נכונה לנושא היצר

והמשפחה

להתמודדות עם אתגרי הגיל

חיי אישה

חיי משפחה

אישי נשי

עטופה ברחמים

ד"ר חנה קטן

ד"ר חנה קטן

ד"ר חנה קטן

ד"ר חנה קטן

תקופות בחיי האישה במבט

שאלות עכשוויות בשיח רפואי-הלכתי

קטעים מיומנה של ד"ר חנה קטן

עולמם של המתמודדים עם

המאיר חוויות משותפות לנשים רבות

כאב ועקרות

אישי ורפואי

חדש

תרגילים בחיבור

שפת גוף
מאור קפלן

אילן והילה יפרח

מסע אם ובת לקראת התבגרות

לימוד זוגי שיוצר העמקה והתחדשות

זוגיות ומשפחה | ילדים ונוער | סיפורת | היסטוריה וארץ ישראל | חדשים

הזמינו משלוח עוד היום
www.beitel.co.il
4

קרוב אליך

באתר ספריית בית אל

1-801-700-201

להשיג ברשתות ובחנויות
הספרים המובחרות

חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים 02-6427117

 6שנים

לקרן יחד

50,000,0

00

 3יתומים

ל95-

₪

24,000

משפחות
בקרן יחד
כיום

עולים קומה
עדין לא

הצטרפתם?

חים אחריות
ק
ו
ל רבות הדדית
לע

רפים עכשיו
מצט
לקרן יחד

<
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צטרפתם?!

ואגים
כדל החברים
ש חה יצטרפו
משפ

שכולנו ביחד
אף אחד
א נשאר לבד
ל

להצטרפות בקלות
חפשו בגוגל ׳קרן יחד׳ | 0 2 - 6 2 8 0 0 3 0 | www.kyachad.co.il
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כשקראתי את המשפט
הזה ,ממש הדגשתי לעצמי
שצר
יך להפנים את העניין הז
ה .אולי מישהו עוד יעשה
מזה סטיקר...

טוב העושה פירות
שלום חברים! מן הסתם קראתם הרבה פעמים בתורת החסידות על הזהירות
שלא להתרשם ממחשבות שגורמות לבן אדם עצבות או עצלות .לרבי נחמן יש
בליקוטי מוהר"ן תורה קצרצרה ,בה הוא מזהיר על העניין הזה:
יכת ַה ָ ּנ ָח ׁש הוּא ַע ְצבוּת ְו ַע ְצלוּת
ָצ ִריך ִל ָ ּז ֵהר ְמאד ֵמ ַע ְצבוּת ְו ַע ְצלוּתִּ ,כי ִע ַ ּקר נְ ׁ ִש ַ
"ונָ ָח ׁש ָע ָפר ַל ְחמוֹ "ָ .ע ָפר ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת ְו ַע ְצלוּתֶ ׁ ,ש ֵהם ָ ּב ִאים
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ
ִמיסוֹ ד ֶה ָע ָפר.
רבי נחמן מלמד אותנו שיש בעולם כוח הנחש .גם אם אנחנו לא מבינים לעומק
מה המשמעות של דמות הנחש ,ברור לנו ש"זה לעומת זה עשה אלוקים" -
הנחש ,ולעומתו המשיח ושניהם שווים בגימטריה .משיח עניינו תיקון עולם,
והנחש עניינו הפוך  -להוריד את המציאות ,גם של הכלל וגם של כל פרט,
ולהביא חלילה לקלקול הבריאה .לנחש המדובר יש כביכול ספר 'ליקוטי-
עצות' ,בו יש הרבה עצות איך לגרום לבן אדם להתרחק מהייעוד שלו בעולם.
בסוף אותו ספר דמיוני' ,ליקוטי עצות של הקליפות' ,יש נספח שקוראים לו
'קלקול הכללי' ...ובמה עוסק הנספח הזה? הוא מכיל בתוכו את העצה הכי
חזקה לקלקול .קלקול כזה שיכול לפגוע בכל אחד  -עצבות ועצלות.
הרבה מאוד פעמים ,העצבות והעצלות נובעות מהמחשבות שלנו בפנים ולא
מהמציאות עצמה .רבי נחמן מביא כאן פסוק כדי להבהיר את הנקודה" :ונחש
עפר לחמו" .ההכשה של הנחש ,הפגיעה שלו בבן אדם ,היא דרך העצבות
והעצלות השייכות לעפר .כשלמדתי את התורה הזאת ,ברוך ה' זכיתי שלא
להתעצל(!) ,ופתחתי לראות את הפסוק במקור .למרבה הפליאה ,הפסוק הזה
שמופיע בישעיהו ס"ה נאמר דווקא בהקשר מאוד חיובי .הנביא אומר שם:
ֹאכל ֶּת ֶבן ְונָ ָח ׁש ָע ָפר ַל ְחמוֹ לֹא יָ ֵרע ּו ְולֹא
"ז ֵאב ְו ָט ֶלה יִ ְרע ּו ְכ ֶא ָחד ְו ַא ְריֵ ה ַּכ ָ ּב ָקר י ַ
ְ
יַ ׁ ְש ִחית ּו ְ ּב ָכל ַהר ָק ְד ׁ ִשי ָא ַמר ה'" .לכאורה מובן שבפסוק הזה אפילו הנחש
יוצא חיובי ,ולא כדברי ר' נחמן .אלא ההסבר לפסוק הוא שאפילו בעידן שבו
הבריאה כולה תהיה מתוקנת ,בני אדם עדיין יצטרכו להתמודד עם המחשבות
שגורמות להם לעצבות ודיכאון .האויבים מבחוץ ,הקשיים החיצוניים ,ייפתרו

כולל הלכה

לאחרונה קראתי מאמר של הרב יונתן זקס ,לשעבר הרב הראשי לאנגליה ,שבו
הוא סיפר על הקשר שלו עם הרבי .הוא מספר שם שבפגישה הראשונה שלו
עם הרבי הוא סיפר על הלימודים האקדמיים שלו .הרבי הפתיע אותו ושאל
"מה אתה עושה עבור היהדות?" אתם יודעים ,ליהודי בריטניה יש גם נימוסים
בריטיים ,ולהתחיל לשאול אנשים באוניברסיטת קיימברידג' מה עם היהדות
שלהם ,זאת משימה לא כל כך פשוטה ,והרב זקס לא חשב שיש על מה לדבר.
הוא התחיל לענות לרבי" :תראה ,במצב שבו אני מוצא את עצמי זה לא כל
כך מתאים "...הרבי עצר אותו ואמר לו" :אף אחד לא 'מוצא את עצמו' במצב
כזה או אחר .אתה הכנסת את עצמך למצב הזה ,וממילא ביכולתך גם להכניס
את עצמך למצב אחר!" המשפט הזה הוא משפט מאוד עוצמתי בתור עידוד
לכל אחד .לצערי ,יש אנשים שעלולים לקחת משפט כזה כדי להתחפר עוד
יותר בהאשמה עצמית על המצבים הלא טובים שבהם הם נמצאים .אבל צריך
לזכור שבאמת התכלית של האמירה הזאת היא לומר שאפשר לתקן.

ברכה משולשת
הה
לשנהרהשמה
החלה!באה

כולל רבבה שמח לבשר על
פתיחת ההרשמה לשנה הבאה!
כולל לימוד הלכתי מעמיק
עם הסמכה לרבנות )שלוחת מרכז הרב(
שיעורים בהלכה ובאמונה
הלימודים יתקיימו ביישוב רבבה
 10דק' מאריאל
הכנה למבחני הרה"ר
 20דק' מפתח תקווה
גנזל,
הרב
דאתרא
המרא
הכולל,
שיעורים ע"י רבני
ושעה מירושלים
רבני מרכז הרב ורבנים אורחים
מלגות נאות לאברכים

אתם יודעים שאנחנו נמצאים כעת בסמיכות לג' תמוז ,היארצייט של הרבי
מליובאוויטש זיע"א .אחד הדברים שהרבי עשה לכל אורך שנות הנהגתו,
היה שינוי לטובה של מחשבות בני האדם .מי שקורא באגרות קודש ובשיחות
שלו ,או ששומע סיפורים על הרבי ,פוגש את היכולות הנפלאות של הרבי
לקחת מחשבות שגורמות לבני אדם רגילים לעצבות ,דיכאון וחוסר אמונה
בעצמם ,ולאט לאט לשנות אותן לחשיבה טובה וחיובית .חסידים נוהגים
לומר" :תחשוב טוב  -יהיה טוב!" כלומר ,בעקבות חשיבה חיובית תשתנה
המציאות כולה לטובה.

הרב זקס מוסיף ואומר שם ש'העוילם' טועה כאשר הוא רואה את ייחודו של
הרבי כמנהיג של רבבות חסידים .מי שחושב כך ,אומר הרב זקס ,מחמיץ את
העיקר .אמנם מנהיג טוב יוצר חסידים .אבל מנהיג גדול יוצר מנהיגים! הוא
מסיים ואומר :כך הרבי עשה לי ,ולעוד אלפים אחרים  -הפך אותנו למנהיגים.
בכלל ,להיות מנהיג פירושו לקבל את הכוח לעורר נשמות של אחרים .אצל
הרבי ,כל אחד מקבל את הכוח ואת האחריות ,לקחת את הישנים ,את האנשים
שכל כוחות הנפש שלהם אמנם קיימים אבל רדומים ,ולעורר אותם להביא את
הכוחות שלהם לידי ביטוי.

שלוחת מרכז הרב
ביישוב רבבה

מקומך איתנו!

מנהיג המנהיגים

אני צריך להתבונן איך המחשבות שלי והדרך שבה תפסתי את המציאות גרמו
לי להגיע למצב הנתון .אם נשנה את החשיבה שלנו ,אם נסתכל על המציאות
ממקום של עוצמה ,ממקום של השגחה פרטית שמובילה אותנו ,נוכל להביא
הרבה אור.

בס“ד

אם חשקה נפשך להעמיק בלימוד הלכה
ללמוד באוירה צעירה ,אישית ומשפחתית
לקבל הכוונה אישית בלימוד
לשמוע שיעורים מת"ח גדולים וידועים
להעמיק בלימוד אמונה ותנ"ך
להוציא תעודת רבנות

בשלב מוקדם יותר .בעזרת ה' יהיה הרבה אור בבריאה כולה ,ובוודאי תהיה
גם דעת חדשה לכולם .ובכל זאת ,הנחש עדיין יוכל לגרום לאנשים ליפול
לאותה עצבות ועצלות ולאותן מחשבות לא טובות שמפילות את האדם.

לפרטים נוספים:
ראש הכולל ,הרב מאיר שמחה 054-2028349

אני רוצה לשתף אתכם בעוד שלוש נקודות נפלאות שלמדתי מהרבי .את
הראשונה קראתי באיגרת של הרבי שהעלתה לי חיוך גדול על הפנים .חסיד
אחד כתב לרבי מעין התנצלות כזאת ,על כך שהוא היה צריך לעשות ביקור
בית אצל יהודי חשוב ,אבל כשהחסיד הגיע אליו ,המשפחה לא הייתה בבית.
כך הוא תירץ למה הביקור לא יצא לפועל .הרבי כותב לחסיד ,כנראה קצת
בחיוך" :מן הסתם ,מאז שכתבת לי הם כבר חזרו הביתה ."...הרבי בעצם
אומר ,שגם אם יש לנו תירוץ טוב לזמן מסוים ,לא צריך להיאחז בו אלא
להיות עם יד על הדופק ,וכשמתאפשר צריך לנסות שוב.
הנקודה השנייה גם היא מופיעה במאמר של הרב זקס ,שמצטט משפט מכונן
שהוא למד מהרבי .הרבי אמר לו" :גויים מכבדים יהודים שמכבדים יהדות,
וגויים מתביישים ביהודים שמתביישים ביהדותם" .כשקראתי את המשפט
הזה ,ממש הדגשתי לעצמי שצריך להפנים את העניין הזה .אולי מישהו עוד
יעשה מזה סטיקר...
נקודה שלישית ואחרונה ראיתי באיגרת שבה הרבי מאחל ברכה נפלאה ליהודי
אחד .הרבי מברך אותו שם ברכה משולשת" :שתהיה טוב  -טוב לשמיים ,טוב
לבריות ,וטוב העושה פירות" .אני בטוח שבעצם האיחול של הרבי מיועד
לכולנו :שנהיה כולנו ,כל אחד ואחד מאיתנו  -טובים לשמיים ,לבריות,
וטובים כאלה שגם עושים פירות .שהטוב שלנו לא יישאר בינינו לבין עצמנו!
לחיים חברים! שתזכו גם אתם לברכת הטוב המשולש!
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בחינוך,
תצמחו עלינו
האקדמית חמדת הדרום
להתחדש ,לצמוח ,להצליח!

תואר ראשון  B.Ed.ותעודת הוראה בחוגים:
מתמטיקה | אנגלית | מדעים | ספרות |
תנ"ך | תושב"ע | חינוך מיוחד | גיל הרך

תואר שני  M.Ed.בתכניות:
חינוך מדעי  /מתמטי | תרבות יהודית בזיקתה לתנ"ך שנה אחת בקמפוס |
ניהול וארגון מערכות חינוך | חדש! ניהול וארגון מערכות חינוך מותאם לניהול גן
*בכפוף לתקנון משרד הביטחון

חדש!
שנה ראשונה
חינם* לB.Ed.

מערך מלגות
נרחב

לימודים חינם
למצטיינים

רמה אקדמית
גבוהה

שילוב מדרשה
עם אקדמיה

עוד בחמדת הדרום | M.Teach. :הסבת אקדמאים להוראה | השלמה לתואר ראשון  | B.Ed.לימודי מכינה

לייעוץ והרשמה ,התקשרו*5280 :
rishum@hemdat.ac.il | Hemdat.ac.il
שדות נגב  -נתיבות

לפרטים נוספים
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שאלה:
בתי הכנסת חזרו ואתם השאלה:

תפילה במנין .איך ולמה?
אל תפספס קדושה

כלי מושך אור

עניין של שייכות

הרב אליהו לוי

הרב איתמר לשם

רב קהילת 'יפה נוף' ,לוד

מנהל תלמוד תורה תורת חיים

יושב האדמו"ר הקדוש עם חבורה של תלמידי חכמים,
עוסקים בדברי הלכה ואף בסתרי תורה ,והנה מגיע זמן
תפילה .מה חסר להם לאותם גדולי עולם כדי להתפלל?
עוד יהודי אחד למנין .בלעדיו לא יוכלו לומר "קדוש,
קדוש ,קדוש" ואף לא לענות "אמן יהא שמיה רבא" .רק
אם וכאשר יגיע העשירי  -ויכול שיהיה מפשוטי העם,
אולי אפילו איש בער שאינו יודע קרוא וכתוב  -רק אז
יוכלו להתחיל .מדוע? מהו סוד התפילה בציבור?

כל דבר בחיים בנוי מחלק אחד מסגרתי עם כללים
נוקשים שצריך לעמוד בהם ,ומחלק שני הקשור לתוכן
הפנימי ,העובר כחוט השני בתוך מסגרת החוקים.
ניגון ,לדוגמה ,בנוי מתווים וקצב קבועים .אם 'נחפף'
את התווים ,נקבל זיוף ,אך אם ניצמד לחוקיות של
הניגון ,נוכל ליצוק בו תוכן אדיר ולהתרומם דרכו.

ר"מ בישיבת ההסדר ניר קריית ארבע-
חברון

הרב יעקב רט

אלישע הנביא מתארח באופן קבוע אצל האישה
השונמית ,וזוכה להכנסת אורחים נפלאה" .ויהי היום"
(מלכים ב ,פרק ד) ,ובו שואל אותה אלישע" :היש לדבר
לך אל המלך או אל שר הצבא?" .שואל הזוהר הקדוש:
וכי מה יש לאישה פשוטה צורך שידברו עבורה אצל
המלך? ובוודאי לא אצל שר הצבא! ומסביר ש"היום"
זהו יום הדין שבו נפקדים כל באי עולם .הנביא איננו
מתכוון לשאול אותה האם היא צריכה משהו ,שכן
הרצון שלה לחבוק בן ידוע וברור .שאלתו היא :האם את
רוצה שאזכיר את זכויותייך לפני המלך? אזכיר לפניו
את זכות הכנסת האורחים הנפלאה שלך ,כדי שתיפקדי
בזכותה בבן? ועל כך עונה לו האישה השונמית" :בתוך
עמי אנכי יושבת".
אם אתה תזכיר אותי ואת זכויותיי הפרטיות ,הרי שגם
עוונותיי ייזכרו .אבל אם תזכיר אותי כחלק מכלל
ישראל ,כבורג קטן בדבר גדול ועצום – הרי שייפרצו כל
המחיצות וייבטלו כל המעכבים.
הוא הדין בתפילת הציבור .אדם המתפלל ביחידות
'מפספס קדושה' .אבל לא רק במובן של אמירת
הקדושה ,אלא בעיקר במובן של פספוס קדושת הכלל.
מנין הוא הגדר ההלכתי המבטא ציבור .ברגע שמתכנסים
עשרה יהודים פשוטים שבפשוטים  -הרי שהם מייצגים
את כוח הציבור .וכבר כתב החיד"א שצבו"ר הוא ראשי
תיבות של צדיקים בינונים ורשעים ,שכן רק על ידי
תערובת של סממני הקטורת יחד עם החלבנה ,שריחה
רע  -יכולה הקטורת לעלות ולהתקבל.

מקומך איתנו! (:תני למומחים שלנו להפתיע אותך
עם הצעות ברמה שלא הכרת!

ו!

מכוונת גבוה בשידוכים? למה לבד?  -פני אלינו עוד היום!
המרכז הארצי לשידוכים מציג:
מאגר עצום
של מועמדים

צוות מקצוענים
שעובד בשבילך

סוף סוף נהנים
מדייטים

רק בנים
משלמים!

בטלפון | 04-8491394 :באינטרנטdates4u.co.il :
או בווטסאפ050-2344489 :
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בשפת החסידות אלו הם "אורות" ו"כלים" .המסגרת
והכללים הם מעין כלי ,שבתוכו ניתן ליצוק את
האורות .הכלל בחסידות הוא "כלי מושך אור" .ככל
שהכלי מלוטש יותר ,חד יותר ואפילו מצומצם ומוגבל
יותר ,כך ניתן ליצוק בו אור מדוייק יותר ועמוק יותר.
חז"ל קבעו כללי תפילה .נוסח ,זמן ומנין .חייבים
להתפלל בנוסח מסוים .אם תאמר מילים משלך,
יפות ככל שיהיו ,מרגשות ככל שיהיו ,לא יצאת ידי
חובת תפילה כתיקון חז"ל .זמן התפילה גם הוא קבוע
ומוגדר ,לא ניתן לסטות ממנו .וכך גם החובה להתפלל
במניין.
לא להתבלבל .כללים אלו אינם האור של תפילה ,הם
הכלי .כלי מלוטש ,מלא עומק ומשמעות .ולתוכו ניתן
ליצוק אור של תפילה .אור של דבקות בה' .בחסידות
משווים את מילות התפילה לסוסים שניתן לרכב
עליהם ולהגיע במהירות למקומות רחוקים .כך הן
מילות התפילה ,מרכבה לרכב עליה ,כלי להתעלות
דרכו.
מנגד ,גם כלי ללא אור איננו מציאה גדולה .אם
יקח אדם את תווי הניגון ,ינגן בדיוק על פי החוקים
והכללים ,אבל בלי שום חיות פנימית ,בלי להכניס את
נפשו בנגינה  -הניגון יהיה חסר טעם .כך גם בתפילה.
העיקר הוא האור ,הכוונה ,הדבקות בה' .בלי זה
התפילה מאבדת את התוכן הפנימי שלה .לכן לעיתים
התירו הפוסקים לוותר על תפילה במנין ,כאשר באמת
ובתמים לא ניתן להתכוון במניין (עיין אגרות משה
או"ח ח"ה ס"ו ,שלחן מנחם או"ח א עמוד קנח .ויש
להגביל זאת שמכל מקום הולכים למנין לשמוע קדיש
קדושה וברכו ,ואחר כך מאריכים בתפילה).
אנחנו זקוקים לאור אך לא פחות מכך ,זקוקים לכלי.
לא כל יום מצליחים לעוף עם התפילה ,לא בכל יום
ישנם הפנאי הנפשי וגם הזמן והאפשרות .שמירה
אדוקה על כללי התפילה ומסגרתה ,גם בזמנים שבהם
לא ניתן ליצוק אור של ממש במילותיה ,תאפשר
להגיע לזמן אחר בו אכן תהיה אותה התעלות .חיפוף
קל חלילה במסגרת וכללי התפילה על פי ההלכה,
יגרום לאבד את הכל .כך נדרש בחסידות הפסוק "סוס
ורוכבו רמה בים" .כאשר הסוס טובע ,גם הרוכב טובע.
ולאידך אומר הנביא "כי תרכב על סוסיך ,מרכבותיך
ישועה" .רכיבה נכונה על כללי התפילה ,ממשיכה את
כל האורות העליונים.

שתי מעלות עיקריות לתפילה במניין:
האחת  -התקבלות התפילה .הגמרא
בברכות (דף ח) דורשת שאין הקב"ה
מואס בתפילת הרבים ,ומי שמתפלל
בציבור כאילו פדה "לי (לקב"ה) ולבני
מבין אומות העולם" .גם השכינה שורה
כשיש עשרה .ובכוזרי (מאמר ג ,יט)
האריך במעלת תפילה בציבור בה האחד
משלים כוונתו של רעהו ונעשית תפילת
כל אחד ואחד שלמה יותר ,וכך גם מי
שאינו ראוי נכלל עם הציבור ומתקבלת
תפילתו עמהם.
מעלה נוספת היא שדווקא בעשרה ניתן
לומר קדיש ,קדושה וברכו שתקנו לאמרם
רק במנין .דין זה של תפילה בציבור הוא
מצוות חכמים ,וחייבו חכמים את האדם
ללכת ואפילו לסטות מדרכו עד מהלך
מיל ( 18דקות) כדי להתפלל במניין!
וכתב במאור ושמש פרשת ואתחנן:
"אבל העיקר הוא להתפלל עם הציבור
דווקא ,הגם שמתפללים במהירות או
באריכות ,מחויב לדחוק את עצמו ...ואז
יוכל לבוא לידי מדרגות גדולות" ,ומצאנו
בגמרא (ברכות לא) שכאשר רבי עקיבא
היה מתפלל ביחידות ,מרוב ריכוזו היה
מתחיל תפילתו בפינה אחת ומוצא עצמו
בסוף התפילה בפינה אחרת ,ואף על פי
כן כשהיה מתפלל עם הציבור היה מקצר
ועולה מפני טורח ציבור .ונראה שלא היה
נמנע בשל כך מלהתפלל במנין ,על אף
שאיכות התפילה שלו היתה גדולה יותר
ביחידות ,וכל זה מפני מעלת התפילה
בציבור.
אכן ,אם תפילה בציבור תגרום לאדם
שלא יצא ידי חובה כלל ,כגון שלא יצליח
לכוון אפילו בברכת אבות או אם הציבור
מתפללים אחר זמן תפילה וכדומה ,וכן
באונס ממון אז יתפלל ביחידות ,אך
במיעוט כוונה אין צידוק להפסד תפילה
בציבור.
גם כאשר יש לאדם פטור מתפילה
בציבור ,ראוי לו להתאמץ לסלק המניעות
משום מעלת התפילה בציבור ,ולאורך
זמן התפילה הקבועה עם הציבור מחזקת
את הקשר והשייכות לקודש וקדושה.
"ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל".
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יד,
מה
סמ
א
וך
מש
פט
בל כ
מו שאתה לא אוהב
ים ממסכת ברכות דף
ול
ו' שלמדנו לא מזמן
להגיע לבית הכנסת
בתקווה שיתנו לי את
גלות שיש רק תשעה
א
הכ
וח
יש
ל
לה
מר
תג
ות
בר
כל
על
ה
טל
פונ
ים
ב
ו
די
הת
וק
פי
יש
מתיקות המיטה:
לו
ת ,ככה
"אין תפי
כמה מתפלל
ים שנמצאים עכשיו
לה של אדם נשמעת א
לא
בב
ית
בב
מא
ה
ית
וד
כנ
הכ
סת
שת
נס
וי
תג
ת,
אל
שמ
בר
חו
שנאמר :לשמוע
הרינה ואל התפילה".
על היצר הרע הישנוני
הזה ותגיע למניין".
"א
שתי המחשבות
מר
ר
בי
י
נאבקות זו עם זו – נ
צחק :כל הרגיל
פש
לב
ב
וא
המ
ית
לב
הב
ית
בנ
ה
פש
כנ
א
סת
לוקית:
המית מדביקה אותי
ולא בא יום אחד,
הקב"ה משאיל בו".
למיטה בנחמות שו
וא
ו
שה
מה
עי
ה
קר
וא
הכ
רח
ום
וונ
ה,
יכפר עוון,
(רש
"י :משאיל בו – מה
ל
אף אני רחום על גופי
יש
טי
ו-
בו
ון,
רק
וה
ע
של
וד
אל
פ
ק
לו
וק
ית
ני,
צת
ל
ש
ול
מה לא בא?)
פת ממעמקי הזיכרון
"אמר רבי יוח
את סעיף ד' בהתחלת
הקיצור שולחן ערוך:
נן :בשעה שהקב"ה
בא
בב
ית
ה
כנ
ע
סת
שר
ו
ה,
מ
יד
ה
וא
לא מצא בה
כ
וע
ס.
"לכן צריך האדם
שנאמר :מדוע בא
ואין עונה".
להתגבר כארי ,ומיד
תי ואין איש קראתי
בזריזות ...קודם
כשיעור משנתו יקום
שי
גבור עליו היצר
כן
ה
רע
אב
א,
בט
ענ
היי
ות
תי
ו
רו
תו
צה
אנות לבל
יקום ,ויתחכם עליו
לא להכעיס אותך ,ל
בחורף :איך תקום ע
אבל
תה
מה
ב
בו
לע
קר
שו
ת,
עשות רצונך ולקום.
הש
הע
כם
ו
יני
הקור
גדול? ובקיץ ישיא
ים נעצמות ,הגוף כ
נו :איך תקום ממיט
ומלטפת.
בד ,השמיכה עוטפת
משנתך?
תך ועדיין לא שבעת
...
אני
פו
תח
כי
עי
ניי
ם,
ש
היצר הרע הוא יו
וב הטלפון מצלצל,
אותו,
דע היטב לצוד בני
א
אני
דם
לו
יק
ום
קח
במ
איזה מזל שכיוונתי
...
או
המ
ו
תו
ור
אף
ב
ות
בל
אם יכבד
יד ועומד כבר לכבו
עליו הדבר מפני כ
יש
ים
ת ,הרי נכנעתי היום
וממחר ננסה שוב.
מ
גמ
תו
ר
בדות הגוף ועצלותו,
צון
מלך
מלכי המלכים הקב
"ה וישים אל ליבו ,כי
אבל לא ,זהו הרב
אם היה קורא אותו א
דם
בר
ל
כה
אי
זה
על
ע
ה
סק
קו:
שי
"כ
רוו
בו
יח
דו
בו
ע
ל
שי
הג
ממ
רי,
יע
ון,
לה
או שהיה
קורא אותו שיציל
אולי יוכל
שלים לנו מניין."...
ממונו מן ההפסד כגון
אם
נפ
וכד
לה
ד
לי
קה
ב
עיר
איך אמר ר
ומה ,בוודאי היה זריז
לקום מיד מפני אה
בי יוחנן בחוכמתו –
בת
"י
מת
הי
ממ
רש
ר
ל
ונו
ֹ
ו
צון
לא
שי
ע
ה
לי
הא
יה
מורא שמים
כם כמורא בשר ודם".
על
א
חת
כ
מה וכמה לע
"כן הרב ברכה ,ח
בודת מלך מלכי המ
לכ
ים
לק
הק
מש דקות אני מגיע".
ום
ב"
במ
ה,
ש
היר
יש
ות
לו
י
ובזריזות .ו
הי רצון שנתחזק כו
המרגיל את עצמו בד
ח
לנו
רך
מש
ו
ה
נח
זה
פע
זק
מי
אר
ם,
בע
את
לא
או
המ
יכ
נין
יכולתו,
בד עליו אחר
בע
כך,
רב
וה
ות
שלנו ,כל אחד כפי
בא
ה
ל
דד
יט
ית
הר
א
מ
ב
סייעין לו".
מיתית ,ונזכה ל
החלט דברי אלוק
תפילות במניין יציב
וחזק תמידים כסדרם.
ים חיים ,אני מתעו
דד
מ
הנ
מנ
ום
ו
מנ
סה
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אישית

איש

נמצאנו למדים שלוש דרגות:
למה הוא? אני רוצה את שלו!  -רשע.
גם אני רוצה קדושה! צדיק.
יש לי ,אבל למה לשני אין? חסיד!

אהרן רזאל

מקופחים קדושים
ישר ּ -ב ַרב ִ ּבשֹרוּהוּ" .נשמע קצת כמו
"ב ַרב ִ ּב ֵ
חז"ל אומרים ארבע מיליםּ .
'שֹרה שרה שיר שֹמח' ...בכל זאת תהיו איתיֹ ...אומר המדרש :במילים
"רב ָלך" ִ ּבישר משה לקורח ואמר לו" :יש לך מספיק! למה אתה צריך
ַ
יותר?" ובאותן מילים ענה הקדוש ברוך הוא למשה כשביקש להיכנס
"רב ָלך"  -קיבלת מספיק!
לארץ ישראלַ :
מדהים ...ככל שקורח היה דמות שלילית ,כשהקדוש ברוך הוא לא מוותר
למשה ,הוא מחזיר לו במילים שלו עצמו .שמעתי פעם הסבר לכך על דרך
המוסר :התורה מלמדת אותנו שכשיהודי רוצה קדושה ,אף פעם אל תגיד
לו "יש לך מספיק! אל תרצה יותר" .אל תעצור אותו.
אחד הסיפורים המרגשים ששמעתי על הרבי מליובאוויטש הוא תשובה
שנתן לקהילות בגרמניה ,לשאלתם אם נכון לצרף לליל הסדר כיסא
ריק לזכר קורבנות השואה .המנהג יפה ,ענה להם ,אבל מה אכפת לכם
שמישהו גם ישב על הכיסא הזה ?...תזמינו מישהו שלא יודע לשאול,
מישהו שצריך לקרב אותו .אולי שכן בודד.
זה כל כך עמוק .הרבי מלמד אותנו :זכר לשואה זה לא כיסא ריק ולא
אנדרטה ,אלא לחבק יהודי .לך תחפש את אלה שאפילו לא יודעים שהם
רוצים קדושה .תכין להם כיסא אצלך בסלון.
אתם מכירים את הניגון שלי על הפסוק "איך אעלה אל אבי והנער איננו

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות
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איתי" .יש לו משמעות פנימית :איך אעלה ואתקרב אל ה' בלי הנער ...זה
שבתוכי .הנער שהייתי .כוחות השמחה המתפרצים.
לא מזמן ,במפגש קטן עם הגיטרה במדרשת 'זיו' ,אמר לי סטודנט מתקרב
פירוש חדש :איך אעלה אל ה' בלי הנער .הנער האחר שלא יודע .זה
שלידי באוטובוס ,זה שלידי בשכונה .איך תהיה עבודת ה' שלי שלמה בלי
להעלות איתי את הנער?
נחזור לפרשה .ישנם עוד שני 'מקופחים קדושים' בספר במדבר :בנות
צלפחד והטמאים שביקשו פסח שני .שניהם טענו" :למה נגרע?"  -גם
אנחנו רוצים קדושה! והם דווקא כן קיבלו מה' את מבוקשם .מהו ההבדל,
מה רע בקורח?
קורח לא רק ביקש עוד קדושה ,אלא רצה לקחת מאחרים .הוא טען" :למה
הוא ולא אני? ...מה שיש לו  -היה יכול להיות שלי!" ומכיוון שרצה
לבלוע את האחר ,בלעה אותו האדמה.
נמצאנו למדים שלוש דרגות:
למה הוא? אני רוצה את שלו!  -רשע.
גם אני רוצה קדושה! צדיק.
יש לי ,אבל למה לשני אין? חסיד!

ת.ד 52589 .רמת גן > עורך :אהרוני ברנשטיין > העלון טעון גניזה
לתגובות ויצירת קשר  info@qarov.org • 052-4061065קרוב אליך

• לפרסום052-525-4051 :

רגע

כשאני מתפלל בחסות מסכת הקורונה התכלכלה
באלו המילים" :ריבונו של עולם ,כבר שבועיים
אנחנו מנותקים מהרשת .אתה יודע שאנחנו
זקוקים בסך הכל לכמה אתרי חדשות דתיים,
לעתים לשיעור קודש או לשיר נעים ,ובמיוחד
לג'ימייל לצורך עבודתנו .כמה צריך לסבול
בשביל מינימום הכרחי כזה?! למדתי בשיעורי
האמונה שאני עורך ,שיהודי יכול לבטוח בכך
שתיתן לו את המינימום ההכרחי!".
orchozer@gmail.com
לפתע אלי הנמרץ גילה תיבה של 'בזק' קרובה,
שהסתתרה מאחורי עץ תאנה ענקי בצדו השני
של הרחוב .אחר כך גילה בביתי נקודת טלפון
לא נודעת ,יש מאין ממש ,ושם איתר שני חוטים
מתוך ארבעה שנקרעו .הוא חיברם לשניים
הפעילים ,וראו איזה פלא  -הנתב עבר מהבהוב מייאש לאור ירקרק יציב
ומרגש ,וכך נותר עד עצם היום הזה.

רגעים
של אור

כמרבית יושבי תבל אני מחובר לרשת ,וכיהודי
משתדל כמובן להתחבר בצמצום הנדרש .באחד
הימים הנתב הקווי שלי החל להבהב בנורת
ה ,dsl-ומבלי להיכנס לנבכי המושגים ,המשמעות
הפשוטה היא שאיני מחובר לרשת.
ממש לא אסון .זה קרה ,זה קורה ,זה יקרה .ייסורים
קלים בין "נהפך חלוקו" ובין "פשפש בכיסו למצוא
שלוש מטבעות ועלו בידיו שתיים" ,ותו לא.
התקשרתי ל'אינטרנט רימון' ,והם הפנו אותי
ל'בזק' .התומך הטכני של 'בזק' הציע כמה בדיקות עודד מזרחי |
קצרות ,ופסק" :צריך לשלוח אליך טכנאי ,ו99-
אחוז מהסיכויים שהתקלה נמצאת בקופסת 'בזק',
הנמצאת ברחובך" .סיכמנו שיבוא בתחילת השבוע.
יום ראשון עבר ,יום שני חלף ,והתקשרתי שוב
ל ,166-שם הודיעו לי שיגיע מחר.
בינתיים נורת ה dsl-המשיכה
להבהב באורה הירקרק .לבי נחמץ
בקרבי עם כל הבהוב.
טכנאי.
הגיע
למחרת בעשר בבוקר
המכללה האקדמית
הוא בדק בתיבה ,התקשר אלי ופסק
שהכבל שמחבר בין הקופסה לביתי
מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות ירושלים מגדל עוז
נפגע ,כפרפרזה על הפתגם העממי
"כוּל ַּכ ֵ ּבל יִ ִיג'י יוֹ מוֹ " ,ובקדושה -
ּ
החוט המשולש לא במהרה יינתק,
אבל החוט האחד יינתק גם יינתק.
הטכנאי טרח לפוגשני ,והסביר
שעלי לדאוג לכבל בעצמי ,שכן
'בזק' לא מטפלת בכך .הוא הראה
לי את מסלולו הארוך והמפותל
של הכבל העובר בין בתים ועל גבי
גגות ,ואורכו כאורך הגלות.
"זה יעלה לך במקרה הטוב אלף
שקל וכנראה יותר ,וצריך אישורים
מהשכנים."...
זה התחיל להיות קצת לא נעים.
כבר לא ייסורים קלים ,אלא
בינוניים.
החלטתי לחשוב על כיוון אחר,
ועד מהרה התברר לי שיש נתב
אלחוטי .באותו ערב הגעתי
לחנות המספקת נתב כזה המכיל
סים שאמור לשחרר אותי מכבלי
הכבלים ,אבל מסכת התלאות לא
תמה .נאלצתי להביא למעבדה
לר»מים ,מורים ובוגרי ישיבות
את מחשבי שיתחבר לנתב ,אבל
מחשבה של אשתי סירב להתחבר
הזדמנות להיפגש עם מלמדי גמרא מהשורה הראשונה,
אליו .הבאתי גם אותו ולא עזרו
ללמוד איך להחיות בתוכנו את לימוד הגמרא
כל חכמי המחשב בעיר הקודש.
ולהתנסות בדרכי לימוד מגוונות
המחשב שלה היה אלרגי לנתב.
מחשב
נותרו שתי ברירות :לקנות
בהובלת הרב ד»ר נעם סמט וד»ר גלעד לנדאו
חדש לאשתי או להזמין טכנאי
שימתח את הכבל המיוחל.
הייסורים הפכו לבינוניים על גבול
הקשים .כאב לנו להחליף את
לימוד בית מדרשי
הלימודים מתקיימים
אפשרות לשנה
מחשבה של אשתי שפועל מצוין,
בחבורה אייכותית
בימי שלישי בירושלים
פרונטלית אחת
חוץ מאותה בעיה מוזרה ,והחלטנו
להזמין טכנאי טלפון.
תכניות התואר השני במכללת הרצוג:
שלי
הצדיק
יפתח ,החשמלאי
הוראת המתמטיקה | ניהול וארגון מערכות חינוך  -הלימודים מתקיימים בימי רביעי
טלפון
טכנאי
המליץ על אלי,
הוראת תושב»ע | תנ»ך ופרשנותו | מחשבת ישראל | חינוך יהודי  -הלימודים מתקיימים בימי שלישי
שלומד איתו בכולל בעלי הבתים.
חינוך מיוחד בהתמחויות :לקויות למידה ולקויות מורכבות  -הלימודים מתקיימים בימי שני
רגש של הערצה יש לי כלפי אותם
בעלי מקצוע שמשקיעים מכספם
כדי ללמוד יחדיו תורה בשעות
הזהב של הבוקר ,שבהן היו יכולים
להתפרנס.
הגיע אלי ,מעוטר בכיפה שחורה
הרצוג .לדעת .לחנך.
של בעלי בתים ,בזקנקן קצר,
ובזריזות של איש אמונה .בתחילה
לפרטים 073-3742352 :או היכנסו לאתר המכללהherzog.ac.il :
הוא סבר שאכן זהו סיפור
מההפטרה על גבול הבלתי אפשרי.
הלכתי איתו לכל כיוון משוער,

מפנקסו של חוזר בתשובה
אור ירקרק

הרצוג

תואר שני בתוכנית בית מדרשית
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מה

מה
אהבתי

הרב יונתן זקס

פרשת קורח | קורח בקיימברידג'
קורח נבלע באדמה ,אבל רוחו חיה וקיימת ,ודווקא במקומות שאיש לא
ציפה שתחיה בהם :באוניברסיטאות הבריטיות והאמריקניות.

המורדים .כאשר תאוות השררה היא הכוח המניע ,האמת איננה נר לרגליים
אלא מרמס להן.

קורח היה התגלמותה של מה שחז"ל כינו "מחלוקת שאינה לשם שמיים".
המודל ההפוך ,המודל למחלוקת לשם שמיים ,הוא לדבריהם מחלוקת
בית שמאי ובית הלל .ההבדל בין שני סוגי מחלוקת אלה ,על פי פירוש
ברטנורא ,הוא שבמחלוקת לשם שמיים הצדדים מחפשים את האמת –
ואילו במחלוקת שאיננה לשם שמיים הם שואפים לניצחון ולשררה .אלו הן
תופעות שונות לגמרי.

מחלוקות שאינן לשם שמיים שבו לצוץ בזמננו בדמות תרבות החרמות
והביטולים המשתמשת במדיה החברתית כדי למחוק אנשים המוכרזים
כאשמים באיזה עוול – לפעמים אמיתי ,לפעמים רק על פי האופנה המוסרית
בת הרגע .מטרידה במיוחד תופעת שלילת הבמות האקדמיות מאנשים
שדעותיהם נשפטות כפוגעניות כלפי איזו קבוצה (בדרך כלל קבוצת מיעוט).

במחלוקת קורח ועדתו עם משה היו מעורבות שלוש קבוצות שונות .מאתיים
וחמישים נשיאי העדה רגנו על כך שתפקידי ההנהגה נשללו מהם אחרי
חטא העגל וניתנו לשבט לוי .דתן ואבירם התמרמרו על כי השבט הבכור,
שבט ראובן ,לא זכה בשום תפקיד מיוחד .ואשר לקורח עצמו ,מדברי משה
אליו עולה בבירור כי הוא רצה להיות כוהן ,וככל הנראה אף להיות הכוהן
הגדול במקום אהרן.
לשלוש הקבוצות לא היה דבר במשותף ,לבד מעניין אחד :כולם רצו להיות
מנהיגים .כל אחת מהן חשקה במעמד בכיר או יוקרתי מזה שהיה לה.
במילה אחת ,הם רצו כוח .זוהי מחלוקת שאינה לשם שמיים.
כלל גדול הוא :אם רצונכם לדעת מה רוצים אנשים ממורמרים ,בדקו במה
הם מאשימים אחרים; זהו הדבר שהם רוצים לעשות בעצמם .זהו תהליך
פסיכולוגי הידוע בשם פיצול-והשלכה.
המורדים רצו את הדבר שהם ייחסו למשה ולאהרן .הם רצו להתנשא על
קהל ה' ולהשתרר עליו .הם רצו כוח .הם חפצו להיות מנהיגים בסגנון כוחני
שאינו מוכר בתורה ,המנוגד באורח קוטבי לערך הענווה שמשה גילם.
ומה עושה מי ששואף לכוח? תוקף לא את הדבר אלא את הדוור :את
השליח .מנסה להרוס את מעמדם ואת אמינותם של יריביו .מנסה להשתיק
אותם .ולכך אכן חתרו קורח ושותפיו.
באופן גלוי ,הם עשו זאת כשהאשימו את משה שהוא הופך את מנהיגותו
לשררה .מתשובתו של משה אפשר להסיק שהם טענו טענות נוספות .משה
אתי ְולֹא ֲה ֵרע ִֹתי ֶאת ַא ַחד ֵמ ֶהם" ,מן הסתם
ש ִ
אמר" ,לֹא ֲחמוֹ ר ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ ָ ׂ
משום שהאשימו אותו שניצל את מעמדו כדי לגזול .מדברי משה בהמשך,
שים ָה ֵא ֶ ּלה ִּכי לֹא ִמ ִ ּל ִ ּבי",
"בזֹאת ֵּת ְדעוּן ִּכי ה' ׁ ְש ָל ַחנִ י ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵאת ָּכל ַה ַּמ ֲע ִ ׂ
ְּ
אפשר להבין שהם האשימוהו גם כך שבדה מליבו הנחיות או מצוות וייחס
אותן לה'.
יתנ ּו
"ה ְמ ַעט ִּכי ֶה ֱע ִל ָ
המרתיחה שבכל טרוניות השווא היא זו של דתן ואבירםַ ,
יתנ ּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ."...הרי לנו סנונית קדומה לתופעות
ֵמ ֶא ֶרץ ָז ַבת ָח ָלב ו ְּד ַב ׁש ַל ֲה ִמ ֵ
השוטפות אותנו כעת – חדשות-הכזב ,העובדות-החלופיות והפוסט-אמת.
הצגת בית-העבדים המצרי כארץ זבת חלב ודבש ,הכינוי שמשה ייחד לארץ
ישראל ,הייתה שקרנות במצח נחושה ,אבל הם ידעו שאם יחזרו על השקר
די הצורך בזמן הנכון יימצא מי שיאמין.
מטרתם ,ככל שאנו יכולים להקיש מן הכתוב ,הייתה לפגוע באמינותו של
משה ובשמו הטוב ולהעלות בקרב העם ספק במהימנות נבואתו וביושרו –
כך שלא יוכל להמשיך ולהנהיג את העם ,או לפחות ייאלץ להיכנע לדרישות

וכך ,בחודש מארס האחרון ,רגע לפני שהאוניברסיטאות נסגרו בגלל
הקורונה ,בוטלה הרצאתה המתוכננת של פרופ' סלינה טוד מאוניברסיטת
אוקספורד בפסטיבל הנשים הבינלאומי של אוקספורד .טוד ,מומחית בעלת
שם לסיפורי נשים ,הוכרזה "טרנספובית" ,האשמה שהיא מכחישה .סמוך
לאותה עת ,אגודת  UNWomanבאוקספורד ביטלה הרצאה של שרת הפנים
הבריטית לשעבר אמבר ראד שעה אחת בלבד לפני המועד.
בשנה שעברה ,בית הספר לתיאולוגיה באוניברסיטת קיימברידג' משך
את הצעתו לפסיכולוג הקנדי ג'ורדן פיטרסון להתארח בו לתקופה .אגודת
הסטודנטים של קיימברידג' טענה כי "עבודתו והשקפותיו אינם מייצגים
את הגוף הסטודנטיאלי ,וככזה איננו רואים את שהותו כאן כתרומה בעלת
ערך לאוניברסיטה ,אלא כפעולה נגד עקרונותיה" .במילים אחרות ,איננו
אוהבים את מה שיש לו לומר .שלושת המקרים האלה ,ועוד שכמותם
בשנים האחרונות ,הם-הם בגידה מחפירה בעקרונות האקדמיים.
אלו הן דוגמאות עכשוויות למחלוקות שאינן לשם שמיים .סתימת הפיות
הזאת היא נטישת בקשת-האמת לטובת בקשת הניצחון והכוח .ביטול
ההרצאות הוא ניסיון לבטל את המרצים עצמם .האוניברסיטה נועדה
להיות היכלה של המחלוקת לשם שמיים .היא מקומו של המאמץ האנושי
המשותף לליבון האמת .לשם כך אנו מקשיבים לדעות ההפוכות מדעתנו.
גם אם אנו נותרים בדעתנו ,אנו לומדים כך כיצד להגן עליה .ההבנה שלנו
מעמיקה ,ועולמנו הרוחני מתרחב .אנו לומדים מהי התשוקה לאמת .בקשת
הכוח כבודה במקומה מונח ,אך מקומה לא יכירנה בהיכל הדעת.
משום כך העמידו חכמים כהיפוכה של מחלוקת קורח ועדתו את המחלוקת
בין בית הלל לבית שמאי:
שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל .הללו אומרים הלכה כמותנו,
והללו אומרים הלכה כמותנו .יצאה בת קול ואמרה" ,אלו ואלו דברי
א-לוהים חיים הן ,והלכה כבית הלל" .וכי מאחר שאלו ואלו דברי
אלוהים חיים ,מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין
ועלובין היו ,ושונין דבריהן ודברי בית שמאי; ולא עוד אלא שמקדימין
דברי בית שמאי לדבריהן.
הרי לנו דיוקן יפהפה של האידיאל הרבני :אנו לומדים מתוך הקשבה
לדעתם של החולקים עלינו ,לעיתים אף לפני שאנו אומרים את דעתנו שלנו.
המתרחש כיום באוניברסיטאות – ביטול בקשת האמת מפני בקשת הכוח,
ורדיפתם והחרמתם של בעלי דעה אחרת – הוא תופעת קורח של זמננו,
וכמוה הוא מסוכן מאוד .מימרה לטינית ,שהיא מיסודות המשפט במערב,
הקשב לצד האחר .כי בהקשבה הזאת
ֵ
קובעת,audi altarem partem :
עוברת הדרך אל האמת.

 6שנים לקרן יחד
50,000,000
ל 395-יתומים

₪

24,000

משפחות
כיום בקרן יחד

להצטרפות
בקלות
חפשו בגוגל ׳קרן יחד׳

www.kyachad.co.il

02-6280030
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קרוב אליך

ַי ַחד

במקום בתי כנסת סגורים
שומרים על ההנחיות
ומונעים עליה בתחלואה

חובשים
מסיכה

מתרחקים  2מטרים
מכל אדם

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

בכל מקרה של חום ו/או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה

לפירוט ההנחיות  -קו המידע:

03-509-7000

קרוב אליך

13

נשים

נש

הדסה סאסי | moransasi@gmail.com

אֹודּנּו
אֹלקים ִּכי עֹוד ֶ
ילי ֵל ִ
הֹוח ִ
ִ
לקראת יום ירושלים האחרון ,זכיתי לסייע בכנס
מיוחד לציון הארוע .על אף שהטייטל ״צוות
הפקה״ נשמע אולי זוהר מאוד ,עיקר העבודה הוא
להתרוצץ בין אמנים מוכשרים ,לדאוג שלכל אחד
יש בקבוק מים ,כיסא ,ומזגן פעיל בחמסין הבלתי
אפשרי של אותו היום .לפעמים מצאתי את עצמי
רצה ,סתם ,מתוך הרגל ,מבלי לזכור לאן ומאיזו
סיבה .לקראת סוף הערב ,כשרצתי לשם שינוי
עבור עצמי ,רצה הבורא והפגיש אותי עם ריטה,
שרצה בדיוק לאותו המקום.
אם יש מישהי אחת שידעתי שקטנים הסיכויים
שאפגוש באותו ערב ,זו היא ,שכן ידעתי
שמגבלות הקורונה הכתיבו דפוסים מאוד ברורים
של הרחקות והיא תהיה נוכחת במקום לזמן קצר
מאוד .אבל היא הגיעה ,כמו איזה משב רוח רענן.
שאלתי אם אוכל לומר לה משהו קצר ,היא השיבה
שתכף הקי ּו שלה לעלות לבמה .כשהבטחתי
שאדבר בזמן שנלך ,היא נעצרה ,חייכה עם הפה
וגם עם העיניים וחיכתה שאדבר.
״רק רציתי להודות לך על המילים היפות שכתבת
בשיר ׳מחכה׳״ אמרתי .״על כל הפעמים שבהן
הלב צריך קריאת עידוד והשיר הזה הבטיח שהכל
יבוא ,שמשהו יגע וירגע״ .״זה יבוא!״ היא אמרה
לי ,די נרגשת ,״ותדעי ,שאם אני פה ומבטיחה
לך שזה יבוא ,זה סימן מלמעלה שזה יבוא״.
ולא הצלחתי לענות לה ,כי היא אמרה ״סימן
מלמעלה״ בקול הזה שלה ,ששמעתי מליון פעם
ברדיו .והאמנתי לה ,באמת באמת שהאמנתי .רגע
אחרי ,היא עלתה לבמה ,לבאלאנס אחרון לפני
ההופעה.
בינתיים התיישבתי בקדמת הבמה ,מהרהרת
במילים שלה .לקראת סוף השיר ,היא מישירה
אלי מבט ,מצביעה ישירות עלי וספק שרה ,ספק
מבטיחה – ״זה יבוא ,כמו שהטבע רגיל״ .פעם
כששאלו את לאונרד כהן על השירים שלו ,הוא
אמר ״זה מה שתמיד חשבתי שאני כותב ,תפילה״.
זה בדיוק מה שהיה השיר הזה בעיניי באותו
ערב ,תפילה זכה ,נקיה ותמה מאוד ,שמבטיחה
שדברים שאדם חולם ומקווה ומייחל אליהם,
יגיעו בפשטות גדולה.

ַּגם ִצּפֹור ָמ ְצ ָאה ַביִ ת
כבר שנים שההורים שלי מגדלים תוכים
בהאכלת יד ,רובם היו חמודים מאוד ,האחרים
היו טרוריסטים בהתהוות .בסבב האחרון הגיעו
שלושה ,שניים ברחו ,רק אחד נשאר .מאז אנחנו
די מרחמים עליו ,אפילו שהוא פוסט טראומתי
מהעזיבה ההיא ולא חברותי במיוחד .אמא שלי,
הצדיקה ,כבר הציעה לא פעם למסור אותו למגדל
תוכים ,כי אף יצור חי לא אמור לחיות לבד.
בתקופת הקורונה ,כשהייתי אצלם יותר מהרגיל,
שמעתי אותו כל יום קורא בצעקות ומחפש,
בוכה איך לא טוב היות התוכי לבדו .זה היה כל
כך שובר לב שבשלב מסוים אפילו התפללתי
שהקב״ה יעשה שיהיה לו טוב .ביום חמישי

לפני שבועיים ,אחרי יותר מדי שעות עם מסכת
הקורונה בתחבורה הציבורית ,הגעתי סופסוף
לבית של ההורים .גיסי שיחיה ,נכנס לבית שניה
אחרי ,הביט בכלוב של התוכי הבודד שהיה באותו
הזמן במרפסת ,ובלחישה רועמת אמר :״אני
לא מאמין! אל תזוזו ואל תעשו תנועות חדות,
התוכי במרפסת ,יושב מחוץ לכלוב ,משוחרר״.
אבל כשהתקרבנו אליו לא האמנו למה שנגלה
שם .בעוד שהתוכי שלנו ,העזוב והאומלל ,יושב
בכלוב ואוכל זרעונים ,בצד החיצוני שלו ,תוכית
שכמעט זהה לו במראה ,ישנה בניחותא .בתושיה
של לוחם ,גיסי תפס את הגברת החדשה ואיחד
ביניהם ,ועכשיו יש שניים .תוכי ותוכית .גאולה
פשוט הגיעה ,ברגע המדויק לה.

זֹוכר ֶאת
ֵ
נֹוס ַע ַּבּמֹונִ יתֹ ,לא
ֵ
ַה ְּכת ֶֹבתָּ ,כל ָּכְך ַה ְר ֵּבה זְ ַמן ַּבח ֶֹׁשְך
׳אדוֹ ן
״אמוּנָ ה ֶ ּב ֱאלוֹ ִקים ֶזה ֲ
זלדה המשוררת כתבה ֱ
עוֹ ָלם ֲא ׁ ֶשר ָמ ָל ְך׳ .לֹא ׁ ֶש ֶ ּזה עוֹ שֶׂ ה ֶאת ַה ַח ִ ּיים ַק ִ ּלים,
לֹא ׁ ֶש ֵאין ַע ְצבוּת .יֵ ׁש ַה ּכֹלֲ ,א ָבל יֵ ׁש ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ַעל
ֹאש״ .אנחנו מאמינים בני מאמינים ,מאמינים
ָהר ׁ
בבורא ,מאמינים בטוב שלו ,מאמינים שיבוא
הרגע וכל זה יגיע מלמעלה .אבל לפעמים נדמה
שיש פער ,חור שחור בין האמונה לבין היכולת
שלי לדמיין שזה יקרה ,או יכול לקרות ,בפשטות,
ברגע אחד .לכן האירוע הזה הדהים אותי.
הבעל שם טוב הקדוש אומר שכל דבר שקורה
סביבנו הוא בת קול ,שום דבר לא קורה סתם.
״ויִ ְהיֶ ה ָּת ִמיד ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ְויַ ֲח ׁשֹב ְויַ ֲא ִמין ֶ ּב ֱאמוּנָ ה
ְ
ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ֶא ְצלוֹ ְו ׁשוֹ ֶמ ֶרת אוֹ תוֹ ְ .והוּא
ִמ ְס ַּת ֵּכל ַעל ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְו ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ
ִמ ְס ַּת ֵּכל ּבוֹ ״ הוא כותב בצוואה שלו .משב רוח קל
מאוד מכוון כדי שהעלה הנידף יפול מהעץ היישר
על גבה של נמלה שהחום מכביד עליה .כל שיחה
כאילו ׳סתמית׳ ששמענו באוטובוס ,כל הגיג ,כל
שיר ברדיו ,או אדם שנכנס לנו ״במקרה״ לחיים,
הוא הכי מושגח שרק אפשר.
גם כשנשאתי תפילה שהתוכי ,מכל היצורים
בעולם ,לא יישאר לבד ,בדמיון הפרוע ביותר
שלי ,לא חשבתי שתוכית מאי שם תשמע את קול
הבכיה שלו ותגיע עד אליו ,בדיוק ברגע שגיסי
ייכנס בדלת ,ישים לב למתרחש על אף החשכה,
ויצליח לתפוס אותה ולאחד ביניהם .וירצה ה׳
והם אפילו יסתדרו .והוא אפילו יפסיק לצעוק.
והם יאכלו במבה מאותה קערה כאילו היו יחד
תמיד.
הרבה פעמים אנחנו דוחקים ברגע ,דוחקים
בעצמנו .נלחמים בלוח זמנים דוחק ורושף
ומלחיץ ,שקיים אצלנו בראש .אבל יש אלוקים,
ויש לו תכנית ודרך ורגע מדויק שבו דברים
נפתחים ,ועל אף שזו ההתרחשות הכי ניסית
בעולם ,כשהיא באה והלב נרגע ושלו ,הכל ירגיש
ויראה סוף כל סוף ,כמו שהטבע רגיל.

חסידות
על הדף

רעיונות חסידיים על סדר הדף היומי
הרב אורי גמסון

אנחנו כחמורים?!
אמר רבי זירא אמר רבא בר
זימונא :אם ראשונים בני מלאכים
 אנו בני אנשים ,ואם ראשוניםבני אנשים  -אנו כחמורים
מסכת שבת דף קיב עמוד ב
לא פעם אנחנו מסתכלים על הדורות
הקודמים והמחשבה שעוברת בנו
היא :הם היו ענקים ,דור דעה ,אבל
אנחנו דורות קטנים ופחותי ערך.
המחשבה הזו מביאה לנמיכות רוח
בצורה השלילית שלה ,ולרפיון
ידיים.
מצד שני ,יש אכן צדק ואמת בדברים,
שהרי בדורות הקודמים היו גדולי
עולם ומעלות כבירות שאינן נמצאות
בדורנו .האם אסור לנו לחשוב
ולהתבונן בכך? כדאי או לא כדאי
להתרפק על ימים עברו?
תשובה נפלאה לדילמה זו מעניק
השפת אמת (פרשת ויקהל תרמ"ו),
כאשר הוא מסביר את מאמר הגמרא
הזה" :אם ראשונים ...אנו,"...
ואומר שלמעשה לכל דור ודור ניתנה
העבודה לזכך ולטהר את העולם,
אלא שלכל דור ישנו חלק שונה מתוך
העולם שעליו להתמקד בו ולזכך
אותו.
בדיוק כשם שכל פעולה פיזית
שעושה האדם מורכבת מכמה
מופעים ,כך גם לעולם החומרי
שבו אנחנו חיים יש מספר מופעים,
ולחומר יש השתקפויות רוחניות
שמקבילות אליו ,בדומה למאמר
הגמרא שאומר שלכל עשב יש מלאך
שמכה בו ואומר לו "גדל".
היו דורות שעסקו בזיכוך המופעים
הרוחניים של העולם ,ויש דורות
כמו שלנו שעוסקים בזיכוך הצדדים
היותר פיזיים שלו .זוהי אותה
העבודה ,אלא שהיא עוסקת בצדדים
שונים של אותו הדבר.
כאשר הגמרא אומרת שאם ראשונים
כבני אדם אנו כחמורים ,היא לא
באה להוריד אותנו או להמעיט
בערכנו ,אלא לומר שהראשונים
קיבלו את המשימה לתקן את חלקי
העולם העדינים יותר ,ואנחנו קיבלנו
את המשימה לזכך את החלקים
החומריים יותר.
לכן ,במקום נמיכות הרוח ,נפשיל
שרוולים וניגש לעסוק במרץ
במשימת החיים שהוטלה עלינו
מלמעלה.
בשיתוף פורטל הדף היומי
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דירה להשקעה בעיר האבות

הזדמנות היסטורית

דירות חדשות  3-5חדרים בבית השלום
החל מ₪ 1,197,000 -
 5דקות ממערת המכפלה

מפרט טכני עשיר

קרבה למרכז מסחרי

ַה ְר ִחיבִ י ְמקֹום ָא ֳהלֵ ְך
גאולת בתים בעיר האבות

מעלית

חלל רב תכליתי

*6740

www.beithashalom.com
קרוב אליך
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

מקום ראשון
באיכות השירות

1
מחסני חשמל

מכירת
עודפים ,תצוגות וחדשים

יום ראשון הגדו חגיגת קופונים
ל
עודפים

עודפים

עודפים
"75

QE75Q60R

במקום ₪ 8,990

6,990

"58

₪

UE50RU7090

"50

במקום ₪ 2,090

UE55RU7090

" 55במקום 65" ₪ 2,490

UE65RU7090

במקום ₪ 3,390

2,590 1,990 1,650

 20יח

₪

עודפים
ערכת מחשב נייח
מחודש 800G1 HP
Intel i5-4570S
8Gb DDR3
כונן SSD 180Gb
Windows 10 Pro

מתנה

עודפים

₪

Intel i5-8265U
8Gb
SSD 256Gb
Windows 10 Home

1,899

מכונת גילוח
נטענת פיליפס
S1332

 50יח

עודפים

במקום ₪ 2,990

3,990 2,990 2,290
₪

עודפים

₪

₪

במקום ₪ 5,200

₪ 279

199

₪

רמקול אלחוטי
JBL FLIP 4

עודפים

2,990

₪

עודפים

 20יח

"49

49UM7340

"65

65UM7340

1,690
2,890

במקום ₪ 1,990

₪

במקום ₪ 3,390

₪

עודפים

 20יח

"55

55SM8100

"65

65SM8100

2,490
3,290

במקום ₪ 2,990

₪

במקום ₪ 3,990

₪

עודפים

מעבד מזון
בוש

במקום ₪ 229

עודפים

169

₪

עודפים

טלפון שולחני

TALS1000 AEG S1000

399

במקום ₪ 449

₪

במקום ₪ 399

289

₪

במקום ₪ 49

25

כולל אביזר קוביות
CS4200JRXL

 50יח

 349במקום 1,590 1,790
₪

399

₪

עודפים

שואב אבק אלחוטי
נטען בוש
BCS1ALL

GV5262

 55 ₪יח

₪

שואב אבק
בוש

לחץ קיטור  5.2באר

₪

מעבד מזון
מגימיקס פרימיום

 50יח

מגהץ קיטור
טפאל

במקום

עודפים

עודפים

₪ 549

75UM7580

במקום ₪ 6,990

5,990

₪

KM589

MCM3201B

 55יח במקום ₪ 599

 10יח

מיקסר
מקצועי
סאוטר

MultiTalent

EMM100132WH

במקום ₪ 2,590

1,990

₪

"75

מיקרוגל אלקטרה
 50יח

UE58NU7100

עודפים

X360 14-CD1055

₪

במקום

 20יח

עודפים
מחשב נייד  HPמוחדש
מסך מגע
Pavilion 14" FHD

כולל מסך  22אינץ
ומצלמת אינטרנט

במקום ₪ 3,490

₪

"49

QE49Q60R

"55

QE55Q60R

במקום ₪ 3,490

"65

QE65Q60R

במקום ₪ 4,490

 10יח

399

BGC05AAA2

במקום ₪ 550

₪

 55יח

במקום ₪ 1,890

1,390

₪

שעות פתיחה :בימים א'-ה' 09:30-22:00 :שישי וערב חג 09:00-15:00 :מוצאי שבת וחג :חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
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חדש

מזגנים בהנחות ענק!
ב₪499 -
התקנה בסיסית מוזלת ב
החל מ₪ 990 -

מדיח כלים
רחב בוש
SMS24AW00E

במקום ₪ 2,290

1,790

₪

עודפים

 9יח
במקום ₪ 999

חדש

במקום ₪ 2,890

8950

במקום ₪ 1,390

₪

חדש

עודפים

 200יח

RT38K5452SP

849

1,990

₪

במקום ₪ 2,590

₪

עודפים

מכונת כביסה
 7ק"ג
אלקטרה
7100
 9קג
 7קג  167יח
במקום ₪ 1,190

2277

במקום ₪ 3,190

עודפים

מכונת כביסה
 9ק"ג
 7קג
אלקטרה
ת .איטליה
 1400סלד

 999במקום 1,290 1,313
 9יח

₪

9550

₪

₪

כיריים גז
 4להבות

במקום ₪ 349

299

במקום ₪ 999

₪

עודפים

עודפים

במקום 59 99
אחד בלבד
ם
₪

חגיגת
קופונים

₪

599

עודפים

במקום ₪ 1,299

במקום ₪ 1,990

עודפים

1,690

899

₪

WM12K260IL

1 790
,

במקום ₪ 2,290

עודפים

1,690

AEG

תוצרת גרמניה

 38יח

749

BES331110M

במקום ₪ 2,120

₪

1 590
,

תנור בנוי
מילה

תנור בנוי
סימנס

Miele

HB537GBW0Y

 6יח

989

₪

₪

עודפים

עודפים

במקום ₪ 2,490

₪

תנור בנוי

6040/100124

 5 ₪יח במקום ₪ 888

במקום ₪ 1,499

 1200סלד

 8קג

₪

תנור בנוי
אלקטרה

₪

מכונת כביסה
 1-8קג
סימנס

WAN2427

מקרן קול Yamaha
YAS207
סאבוופר אלחוטי
Bluetooth

סאב-וופר אלחוטי

420W

1,590

 10יח

8

קג

עודפים

מכונת כביסה
 8קג בוש
 1200סל"ד

 7400וואט

במקום ₪ 1,999

₪

במקום ₪ 3,590

עודפים

₪

2,990

3,490

במקום ₪ 4,190

₪

כיריים בוש
אינדוקציה
תלת פאזי

PUE611BB1E

מקרן קול
3.1 JBL BAR

שעון חכם
סלולרי
a1

 18יח

SHE6010IX

2,690

אינדוקציה

להבת טורבו

צבעים שחור\לבן

AK 64

עודפים

כיריים גז
סאוטר

 13יח

RL4323RBASP

HRF456

IWDE 7125

במקום ₪ 2,290

עודפים

גימור זכוכית
לבן\שחור\כסוף

מכונת כביסה
כולל מייבש
 1200סל"ד

 6יח

מקרר הפוך
סמסונג
 487ליטר

מקרר  4דלתות
האייר  487ליטר

₪

999

₪

עודפים

מקרר שארפ
מקפיא עליון
 553ליטר

מקרר סמסונג
מקפיא עליון
 402ליטר

EL8601

חדש

עודפים

עודפים

מקרר
מקפיא עליון
אלקטרה

במקום ₪ 1,390

₪

מייבש  +מעבה
 8ק"ג
אלקטרה

קונדנסור

1,999

899

HS-218FW

SMV45AX00E

 8יח

ליו

מקפיא
 5מגירות
מידאה

מדיח כלים
רחב אינטגרלי
מלא בוש

אינטגרלי מלא

חדש

עודפים

1,990

H2267

במקום ₪ 2,890

₪

 7יח

2,490

₪

מימוש קופון אחד ברכישה | קופון אחד ללקוח
עכבר אלחוטי

משטח פד לעכבר  -לנובו

במקום ₪ 149

אוזניות אלחוטיות

AIRSOUNDS X7

מקלדת גיימירים דגם CX3

Lenovo Legion Mouse Mat

19

₪

אוזניות אלחוטיות
מצלמת רשת
AIRSOUNDS X7
ומצלמת דרך

במקום ₪ 55

מקרן קול סנסור

ראיית לילה,
 DASH CAM Q3חיישן תנועה מובנה,

תומך בכל המכשירים האלחוטיים
איכות סאונד גבוהה

33

₪

S1

במקום ₪ 119

צילום ברזולוציית HD

99

₪

מותאמת לצפיה
בzoom-
במקום ₪ 99

49

₪

בעל מהירות
המוצרים גלילה,
נוח |לשימוש עם גלגל
עכבר אלחוטי
לפחות |
תגובהועודפים | מינימום  500פריטים במכירה 2 ,בהנחה מקסימלית
מתצוגות
הינם
ט.ל.ח.
בתוקף  21.6.20או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם |
מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני ,לשמיעת
גבוהה ,לטווח עבודה רחוק עד  10מטרים ורזולוציית 1600 DPI
בפני מים
לפלאפון,
חיבור אוטומטי
מגווןושיחות,
מוזיקה
הסניפים
עמידותבין
משתנה
המוצרים
וכמות
|
ומבצעים
הנחות
כפל
אין
|
הובלה
כוללים
אינם
המחירים
|
יום
לפחות
המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף
במיוחד
ארוכים
סוללה
וחיי
מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני ,לשמיעת

מפרט
מהירות תגובה גבוהה
לטווח עבודה רחוק עד  10מטרים

ואבק בתקן  Ipx4כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני

מוזיקה ושיחות ,חיבור אוטומטי לפלאפון ,עמידות בפני מים

ואבק בתקן Ipx4

 .מפרט

רזולוציית 1600DPI
חסכון בצריכת אנרגיה ,חיי סוללה ארוכים במיוחד
עיצוב אלגנטי ונוח לשימוש

כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני  .מפרט

עמידות בפני מים ואבק בתקן ipx4
חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

עמידות בפני מים ואבק בתקן ipx4
חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח
תומך ב Siri
זמן טעינה כ 40דקות

קרוב אליך
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המזכיר
קרוב אליך

בערב פסח נפטר מקורונה הרב יהודה לייב גרונר ,מזכירו של
הרבי מליובאוויטש במשך ארבעים שנה פלוס • בעשרים
ושש השנים שחלפו מאז הסתלקות הרבי בג' תמוז תשנ"ד,
לא נח ולא שקט הרב גרונר :הוא חצה אוקיינוסים ושיתף
בפני קהלים מגוונים את סיפור חייו במחיצת הרבי • הסופר
בנימין ליפקין שב אל שיחות מיוחדות שקיים עם האיש
שראה סיפורי חסידים מתהווים לנגד עיניו
קרוב אליך
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י

ותר מארבעים שנים הוא היה שם .בקודש פנימה .מזכיר  -זה
היה הכינוי הרשמי שלו .הוא היה המוליך והמביא .האיש
שדמותו נראתה תדיר בכל מקום בו נמצא הרבי.

תמיד היה מהקרובים ביותר .בשעת התפילות ניצב על הבימה
המוגבהת ,קרוב למקום מושבו של הרבי .כל אימת שהרבי
נראה צועד ,נשקפה דמותו כמציץ מאחור ,צועד ראשון
בעקבות הרבי .לעתים היה הוא צועד מלפנים ,כמפלס נתיב דרך
בין המון האדם .במעמדים הרבים של חלוקת השטרות לצדקה
בימי ראשון ,ניצב דרוך משמאל .מקרב את השטרות לאצבעותיו
של הרבי .אגב כך ,מאיץ בעוברים וממרפק את המשתהים יתר על
המידה .בתוך כך ,מציג בפני הרבי אישים שונים ,מליץ בינם לבין
הרבי.
הרב יהודה לייב גרונר זצ"ל ,שבמשך שנים על גבי שנים מכונה היה
ייבל' ,אגר בזיכרונו אלפי
בפי המוני חסידים בכינוי הפשוט 'ר' ֵל ְ ּ
שעות בהן היה לבדו עם הרבי .עיניו ראו ,אוזניו שמעו ויש אומרים
כי ידו גם רשמה יומנים פרטניים שתיעדו כל יום וכל שעה שעשה
בד' אמותיו של מי שאליו היו נשואות עיני מיליונים בגלובוס כולו.

הרב גרונר ידוע היה כתלמיד חכם בזכות עצמו ,שההדיר ספרים
רבים ,ערך מפתחות לספרי חסידות שונים והקדיש שעות רבות
ליגיעה בתורה על כל מכמניה .כל שיחה שלו נשאה אופי תורני
מובהק בהיותה מושתתת על ציטוטי גמרות ומדרשי חז"ל ,מאמרי
חסידות ודרושי זוהר.
הרב גרונר לא הרבה להתראיין .את המסרים והסיפורים הוא העדיף
לחלוק בהתוועדויות וכנסים .על אף גילו המופלג ,שנשק לתשעים,
הוא נדד בכל העולם כדי לחזק יהודים בעבודת ה' .שהותו בכל ארץ
אליה הגיע ,קצרה ביותר .יממה או שתיים – ושוב חזרה לניו יורק.
אל חדרו צר המידות ,החדר ששירת אותו כל השנים.
עם זאת ,מספר פעמים במרוצת העשורים האחרונים ,זכה כותב
השורות לשבת עמו פנים אל פנים ולדלות מפיו זכרונות וסיפורים
להם היה ֵעד באופן בלתי אמצעי במרוצת השנים.
ברוב ככל הפעמים ,בין אם היה זה לכתבי עת ובין אם היה הדבר
לטובת ספרים שונים ,ביקש הרב גרונר לקבל את הדברים לידיו,
עבר והגיה ,מחק והוסיף ולא נחה דעתו עד שהדברים היו מושלמים
בעיניו .לעתים אף הוסיף וכתב מיוזמתו עוד היגד או סיפור שעל
אודותיהם לא דיבר בשיחה פנים אל פנים .בימים האחרונים שבתי
אל השיחות הללו ודליתי מהן פנינים יקרות לטובת קוראי 'קרוב
אליך'.

בכל ליל שבת
דומה כי אין עוד בית מדרש בעולם היהודי כולו שחזותו בלבד
מוכרת וממגנטת אליה כל רואה ,דוגמת '.'770
החלון המחולק לארבעה טורים משמאל הכניסה ,הוא חלון חדרו
של הרבי במשך עשרות שנים – מאז בואו לארה"ב בכ"ח בסיון
תש"א ,עד ג' בתמוז תשנ"ד ,בו עלתה בסערה נשמתו השמימה.
החלון הימני ,בצלמו ובדמותו של מקבילו ,הוא חלון חדרה של
המזכירות .את חדר זה איישו מזכירי הרבי במרוצת השנים .מכאן
יצא דברו של הרבי למוסדות וליחידים ,למדינות ולמנהיגים,
לחסידים ולאומה כולה.
על חדרו של הרבי ,העיד הרב גרונר" :החדר של הרבי הוא החדר
שאותו העניק לו חותנו והוא היה יקר לו מכל יקר .לאחר הסתלקות
הרבנית שהה הרבי בביתו הפרטי ,ברחוב פרזידנט ,במשך כל שנת
האבלות (למעט שבתות וחגים) .אולם עם תום שנת האבל ,שהה
כאן בחדרו יומם ולילה .כאן אכל ,כאן ישן ,וכאן עשה את עבודת
הקודש שלו.
"הגיעו הדברים לידי כך" ,מגלה הרב גרונר" ,שאנו ,חברי המזכירות,
ביקשנו להרחיב מעט את חדרו של הרבי ,על מנת שיהיה נוח יותר,
בהתחשב בעובדה שבחדר כה קטן הוא נמצא עשרים וארבע שעות
ביממה .אולם הרבי שלל את היוזמה מכל וכל .וכה אמר בתוקף רב:
'נישט אנרירן אפילו איין שטיין פון סעווען סעווענטי' .אין להזיז
ולו אבן אחת מ .770-עד כדי כך היה קדוש בעיניו המקום הזה".

"כשיצא מהרבי ,היו לחייו סמוקות.
דיברתי עמו מעט והוא אמר לי
בתדהמה כי לא תיאר לעצמו
שהרבי בקי עד כדי כך בנעשה
בישראל עד לפרטי פרטים .זה
היה לאחר מלחמת ששת הימים
והרבי שרטט בפניו על נייר את
מפות הלחימה ,כשהוא מפרט
משגים שנעשו בדרכי המתקפה
אשר הסבו אבדות בנפש".

קומת המרתף התת קרקעית של הבית ,הנמשכת עד קצהו של הבית
הסמוך ,משכנת את בית המדרש המרכזי .כאן נערכו התפילות,
ההתוועדויות והמעמדים המרכזיים.
בהזדמנות מסוימת שח בפניי הרב גרונר על כמה מאורעות נדירים
הכרוכים בהתוועדויות אלו ,אשר דבריהן מאכלסים עשרות רבות
של כרכים גדושים בכל מקצועות התורה" .אחד התנאים שהתנה
אדמו"ר הריי"צ עם הרבי כתנאי לשידוך עם בתו ,הוא להיות ער
כל הלילה בכל ליל שבת ,לא לתת תנומה לעיניו וללמוד תורה .וכך
הווה .הרבנית העידה כי היא עצמה יודעת במהלך ליל שבת אם
למחרת יערוך הרבי התוועדות .הסימן לכך היה שערמת הספרים
שעל השולחן הייתה הולכת ומתגבהת ככל שנקפו השעות".

לשלוף כרך אקראי
"עם זאת" ,ציין הרב גרונר" ,ראינו בהזדמנויות שונות כיצד נוצרים
לנגד עינינו דברים ספונטניים ללא כל הכנה .בחג השבועות תשי"ג,
הרב חיים נחמן קובלסקי ,שהיה שד"ר לטובת הישיבה הגדולה
בלייקווד אם כי היה חסיד חב"ד ,הגיש לפני הרבי קערת ענק ,בגודל
שולחן שלם ,עם פירות ביכורים מכל המינים.
"הרבי חייך ושאל מה זאת והרב קובלסקי ענה שזהו זכר לכך

שבבית המקדש היו מביאים ביכורים ביום הזה .או אז ביקש הרבי
מהקהל לפתוח בניגון ומיד לאחריו החל באמירת שיחה ארוכה
בעניין הביכורים ,בהלכה ובאגדה ,שנמשכה קרוב לשעה.
"בערב ראש חודש סיון תש"י ,חודשים אחדים לאחר הסתלקות
הריי"צ ,נטל על עצמו החסיד ר' יוסף רובינזון משיקגו לשלם את
המשכנתא של רכישת מבנה ' .'770הוא גם מימן את הדפסת סדרת
ספרי 'שדי חמד' (מאת רבי חיים חזקיהו מדיני) אותה ערך הרבי
מחדש ,בהוראת חמיו ,כ"ק אדמו"ר הריי"צ – שגילה כלפי סדרת
ספרים זו חיבה יתרה".
וכך ,בין היתר ,כתב הרבי על ה'שדי חמד' בהקדמתו המיוחדת:
"בספרו זה שם לו המחבר למטרה להמציא למעיין בו כל דין והלכה
(וגם כמה עניינים באגדה) על שורשיהם ,יסודותיהם וענפיהם
מהתלמוד ועד אחרון שבאחרונים ,מסודר במשא ומתן ושקלא
וטריא עם המקורות שמהם שאב אוצר ידיעותיו ופסקי דיניו".
"לכבוד זה ערך הרבי התוועדות מיוחדת .בעיצומה של ההתוועדות,
כטוב לבו ,ניגש ר' יוסף ואמר לרבי' :אולי הרבי יגיד משהו על
ה'שדי חמד'?' .בתגובה הורה לי הרבי להכניס את ר' יוסף לחדרו
ולאפשר לו לקחת כרך' .אל תגיד לו איזה כרך לבחור' ,הורה הרבי.
נכנסנו ור' יוסף התרגש מאוד מהמעמד הבלתי שגרתי .הוא שלף
כרך אקראי ויחד חזרנו להתוועדות .הרבי ביקש מר' יוסף שהוא
יפתח את הספר וכן עשה .הספר נפתח בעמוד שבו כתוב אודות
ארבעת המינים שצריכים להיות 'שלכם' .הרבי הורה לנגן ניגון
כלשהו ואז פתח ואמר ,במשך קרוב לשעה ,ביאור עמוק ומאלף
שהקיף את סוגיית 'ולקחתם לכם – משלכם' מכל עבריה".

לטלפן הביתה
ביתו הפרטי של הרבי ברחוב פרזידנט ,והקשר בין הרבי והרבנית,
התנהלו הרחק מעין רואים .הרבנית הקפידה באדיקות על צניעות
מופלגת והתרחקות מכל בדל של כבוד או גינונים .הפעם הראשונה
בה נפתחה דלת הבית בפני המון העם הייתה בליל כ"ב בשבט
תשמ"ח ,כשנפטרה הרבנית.
השבר הגדול שניבט מעיני הרבי עת יצא מפתח הבית לקדם את
פני ארונה של הרבנית ,בהגיעו מבית הרפואה – זעזע את החסידים.
אז החלו להיחשף בזו אחר זו עדויות שחשפו טפח ועוד טפח
אישה.
מאישיותה הדגולה כמו גם ממסירותה הבלתי נתפסת למען
ּ
על רגישותו של הרבי ודאגתו לשלומה של הרבנית סיפר לי הרב
גרונר" :אחרי שהרבי החלים מהתקף הלב בו לקה בשנת תשל"ח,
ההתוועדות הראשונה שערך הרבי בבית המדרש ,הייתה בי"ט
בכסלו .טרם רדתו מהחדר לבית המדרש ,ביקש הרבי שנתקשר
לרבנית ונודיע לה שרק עתה הוא יוצא להתוועדות .לאחר שובו
לחדרו ,כתום ההתוועדות ,שוב ביקש הרבי להודיע לרבנית כי עתה
תמה ההתוועדות וכי הרופא בדק אותו ואמר שהכל כשורה.
"הדאגה המתמדת הזו של הרבי לחסוך ממנה דאגה ,הייתה
מדהימה ואיני יכול למחות אותה מזיכרוני" ,שח הרב גרונר.

שאמא לא תדע
מופלא היה כיבוד האם של הרבי בשנותיה האחרונות של אמו,
הרבנית מרת חנה ע"ה ,עת ניצלה מעמק הבכא הסובייטי והגיעה
לארצות הברית ,בשנת תש"ז .הרבי נסע לפריז ושהה עם אמו במשך
חודשיים עד שסודרו ניירות ההגירה ואז נסע יחד עמה לניו יורק.
"מאז" ,העיד בפניי הרב גרונר" ,לא היה יום שהרבי לא הלך לבקר
את אמו .פעם ירד שלג כבד במוצאי שבת ,אך הרבי כמובן לא ויתר
על הביקור .החסיד הוותיק רבי שמואל לויטין עמד בפרוזדור ,לידו
עמד אחד מנכדיו ,ילד בגיל שמונה .הנכד שאל את סבו האם במזג
אוויר כזה הרבי הולך לבקר את אמו .ר' שמואל ענה לו' :זהו כיבוד
אם'.
"בכל יום הרבי היה מכין תה לאמו ,מגיש לה ויושב ומשוחח עמה
איזה זמן .מנהג זה נשמר בקנאות על ידי הרבי מדי יום ביומו".
הדאגה לכבודה של אמו הגיעה לשיא מופלא לאחר פטירת אחיו
של הרבי ,ר' ישראל אריה לייב ז"ל ,בשנת תשי"ב" .הרבי אמר כי
יש לעשות הכל כדי שדבר הפטירה לא יגיע לאמו .הרבי אף הודיע
כי חרף השבעה ,יפקוד מדי יום את בית אמו ,כדי שלא תחשוד
במאומה .על מנת שלא יעלה בדעתה חשד כלשהו ,הורה הרבי

הרב גרונר מול הרבי בביקורו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

"ר' זלמן יצא חיוור כסיד ואמר
לי בקול רועד :לייבל ,הבא לי
בדחיפות כיסא .מיהרתי לקרב
אליו כיסא בטרם יתמוטט".
כא ֵבל ,על מנת
לצבוע בשחור את סוליות נעלי הבד הלבנות שנעלָ ,
שלא ניתן יהיה להבחין בכך".
הרב גרונר סיפר לי כי הוא עצמו היה בבית הרבנית באותו ביקור.
"הרבי נכנס לסלון שם ישבה אמו הרבנית ,נשאר עומד בקצה
השולחן והתנצל בפני אמו כי לא יוכל לשבת הפעם שכן זמנו
קצר .כאילו לא די בכך ,דאג הרבי לשלוח לאמו מעת לעת מכתבים
שבהם חיקה את כתב ידו של אחיו ,הפורש בשלומה .הדבר נמשך
עד יומה האחרון ,כעבור שלוש עשרה שנה!".
נסתלקה בשבת שובה ,ו' בתשרי תשכ"ה .בימי השבעה ישב הרבי
בבית אמו .הימים ,כאמור ,היו בין כסה לעשור ובאחד מהם,
יום לפני ערב יום כיפור ,התקבל טלפון מהגבאי של האדמו"ר
ר' יואל ("ר' יויליש") הרבי הזקן מסאטמר" .ר' יוס'ל אשכנזי
התקשר אליי" ,סיפר הרב גרונר בנוקבו בשמו של הגבאי הנודע
לבית סאטמר" ,ואמר לי שבליל ערב יום כיפור נהוג אצלם שכולם
נכנסים לרבי לקבל את ברכתו וכי לא נראה שעד השעה אחת עשרה
יספיק האדמו"ר להגיע .הוא ביקש לשאול האם זה יהיה מאוחר.
השבתי שאין כל בעיה וכי יוכל לבוא גם בשעה זאת .מאוחר יותר,
שוב התקשר ואמר שלא נראה שזה יהיה לפני שתים עשרה .שוב
השבתי כי אין כל בעיה.
"חלף עוד זמן ושוב ר' יוס'ל על הקו .הפעם הוא אמר כי לא נראה
לו שהרבי מסאטמר יוכל לבוא לקראון הייטס לפני השעה שתיים
בלילה .אמרתי לו שעליי לשאול על כך את הרבי .הרבי השיב לי על
אתר' :שהסטאמערער רבי לא ימהר ,ויבוא כשיוכל'.
"לאחר השעה שתיים אחר חצות לילה ,הגיע האדמו"ר מסאטמר
עם פמלייתו .הרבי שאל אז רבים מגדולי ישראל שניחמוהו אודות
ההליכה למקווה בערב יום כיפור .גם את הרבי מסאטמר שאל הרבי
על כך .תשובתו הפסקנית באה מיד' :הרבי מליובאוויטש לא צריך
לשאול אף אחד ,הוא יכול לפסוק בעצמו'.
"למעשה" ,נזכר אז הרב גרונר" ,שנים אחדות קודם לכן ,ניחם הרבי
את הרבי מסאטמר וזו הייתה הפעם הראשונה שבה נפגשו .באותו
ביקור הוא 'החזיק את הרבי' במשך שעה וחצי ושאל אותו שאלות
שונות.
"כצאת הרבי ,נכנס אחריו לנחם הגאון רבי אלחנן הלפרין זצ"ל
מלונדון .הוא עצמו סיפר לי מאוחר יותר כי רבי יואל מסאטמר אמר
לו אז בהתרגשות' :נראה לי כי בדורנו ,הבקי בש"ס הכי גדול ,הוא

אלפי פניות בשבוע .הרב גרונר לצד הרבי נושא שק מכתבים

הרבי הקשיב לדבריו ואז אמר:
לפני שאני עונה על שידוכים,
אני בודק בכל ספרי השידוכים
למעלה אם השידוך הזה מתאים
או לא .רק אז אני עונה תשובה.
הרבי מליובאוויטש'".
כמו חוליה אחר חוליה בשרשרת של אפיזודות ,נזכר הרב גרונר:
"האדמו"ר רבי ברוך ממונקאטש זצ"ל יצא מחדר הרבי ועמד כאן
בפרוזדור באומרו לאיש שיחו בהתפעלות עצומה' :כזה דבר לא
ראיתי מעודי .שאלתי את הרבי על פסוק אחד ,ומיד החל הרבי
להרצות בפניי את דברי החיד"א ,כאילו למדם זה עתה ,וביארם
באופן נפלא .דבר כזה לא ראיתי' ,שב ואמר".

מה רוצה הילדה
במשך רוב שנות ׁשבת הרבי על כס הנהגתו בקודש ,נהג לקבל
יהודים ל'יחידות' ,שיחות פנים אל פנים ,פעמיים בשבוע .היחידות
הייתה מתחילה בשעת ערב ולא אחת הייתה מסתיימת לאחר
שהשחר האיר .היו אלה יהודים מכל קצות הקשת ,חסידים ובחורים
מבקשי דרך בעבודת ה' ,אדירי תורה וקדושי ארץ שישבו עם הרבי
והשתעשעו בדברי תורה ,שועי ארץ ומנהיגים מכל הגוונים שבאו
לבקש עצה ותושייה במגוון רחב של נושאים והמוני 'עמך' בית
ישראל ,מבקשי ישועה ,ברכה והארת פנים.
"פעם" ,שח בפניי הרב גרונר" ,נכנסו לרבי אב ואם עם ילדתם.
כשיצאו ראיתי שהילדה רוקדת משמחה .שאלתי מה קרה והם סיפרו
לי שבשלב הראשון של השיחה הרבי דיבר עם שני ההורים בעוד
הילדה מתבוננת מהצד.
"כשתמה השיחה ,פנה הרבי לילדה ושאל' :גם לך יש שאלה?'
היא השיבה בחיוב .ההורים ביקשו להסותה אבל הרבי אמר להם:
'עד כה דיברתי עמכם ,כעת אני רוצה לדבר עמה'' .מה שאלתך?'
שאל הרבי במאור פנים ,והילדה אמרה' :אני רוצה לדעת אם פצצה
אטומית היא דבר טוב או לא'.
"'יש לך סכין בבית?' שאל הרבי את הילדה' .בוודאי' ,השיבה
הילדה' ,באיזה בית אין סכין?!'' .סכין' ,שאל הרבי' ,הוא דבר טוב
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או לא?' .והיא השיבה' :אם אני משתמשת בו לחיתוך אוכל זה דבר
טוב ,אבל אם אפצע בו את אחי הקטן זה לא טוב'.
"גם הפצצה האטומית היא כזו' ,הסביר לה הרבי בסבלנות' .אם
ישתמשו בה כדי לפוצץ הר גדול על מנת לסלול במקומו כביש ,היא
דבר טוב .אבל אם ישתמשו בה ,כמו שעשו בה שימוש בהירושימה
– שמעת על הירושימה?' שאל הרבי .והילדה השיבה' :בוודאי .לכן
שאלתי את השאלה'' .אכן ,שם נהרגו אלפי אנשים וזה היה שימוש
לא טוב בפצצה האטומית ,אבל היא עצמה נייטרלית' ,סיים הרבי.
"התוכן ,אך לא פחות ממנו עצם הפנייה אל הילדה ,זוהי התייחסות
שיכולה לשמש מודל למחנכים" ,עיניו של הרב גרונר ברקו כשיצאו
מפיו המילים הללו.
לא סוד הוא שראשי מערכת הביטחון בישראל כמו גדולי המדינאים
לדורותיהם משחרים היו לפתחו של הרבי כדי לדרוש בעצתו
ובברכתו .בשנים האחרונות הופיע ספר עב כרס' ,ברגע האמת' (מאת
יוסי אליטוב ,אריה ארליך ושלום ירושלמי) המרכז את הפרשיות
הללו ,שרובן היו חסויות.
כשביקשתי מהרב גרונר את יחסו לכך אמר כי "יש דברים שעד היום
לא ניתן להרחיב עליהם את הדיבור" ,אם כי הסכים לגלות כי היו אלו
קשרים מסועפים וכי "פעם אחת קיבלתי טלפון ממי שכיהן בשעתו
כראש המוסד .הוא התקשר ואמר שהוא צריך לפגוש את הרבי אך
אינו יכול לבוא כשכולם רואים אותו .שאלתי על כך את הרבי והרבי
הורה להשיב לו שהוא יכול לבוא בשעה שתיים בצהרים ושייכנס
מדלת צדדית ,כך איש לא יבחין בכך .הוא בא למחרת וישב עם הרבי
בארבע עיניים במשך שעתיים תמימות.
"כשיצא מהרבי ,היו לחייו סמוקות .דיברתי עמו מעט והוא אמר לי
בתדהמה כי לא תיאר לעצמו שהרבי בקי עד כדי כך בנעשה בישראל
עד לפרטי פרטים .זה היה לאחר מלחמת ששת הימים והרבי שרטט
בפניו על נייר את מפות הלחימה ,כשהוא מפרט משגים שנעשו
בדרכי המתקפה אשר הסבו אבדות בנפש".
דברים דומים שמע הרב גרונר מפי אחד מבכירי הממשלה" .פעם
אחת הוא יצא מהרבי בשעה שתיים או שלוש לפנות בוקר ושח לי
בהתפעלות :כשם שאתה בקי בחמש האצבעות שלך ,כך מכיר הרבי
את ההרים והעמקים של ארץ ישראל".

אמרו לי באוהל
בסוד קדושים מי יעמוד .במשך עשרות בשנים ,היה הרבי פוקד שוב
ושוב את אוהל ציונו הקדוש של חותנו ,אדמו"ר הריי"צ ,שוהה בו
שעות ארוכות בעודו ניצב על רגליו כשהוא קורא אלפי מכתבים

שהובאו אליו ועורך 'סדר עבודה' מופלא ושמימי.

מסכימים בלב שלם לשידוך'.

בתזמון מדהים שאיש אינו יכול להבין את פשרו ,האוהל הקדוש
היה גם המקום בו פקד את הרבי אירוע מוחי ,בכ"ז באדר תשנ"ב.

"'מה קרה?' שאלו כולם .והיא ענתה בהתרגשות רבה' :נכנסנו
לרבי ובעלי פירט את הסיבות שבעטיין אנו נגד השידוך הזה .הרבי
הקשיב לדבריו ואז אמר :לפני שאני עונה על שידוכים ,אני בודק
בכל ספרי השידוכים למעלה אם השידוך הזה מתאים או לא .רק
אז אני עונה תשובה .הבחור כתב לי שיש לו הצעה והוא שואל
אם להתעניין ולהיפגש .בדקתי ועניתי לו בחיוב .כשקיבלתי את
המכתב השני שבו ציין שהוא והמדוברת מוכנים לסגור את השידוך
אולם אתם מתנגדים ,בדקתי שוב בכל ספרי השידוכים למעלה,
אולי דילגתי על ספר אחד ,ושוב לא מצאתי כל בעיה'.

"אחד ההבדלים הבולטים בין הרבי לבין רבותינו הקודמים" ,שח
לי הרב גרונר" ,בא לידי ביטוי בכך שבניגוד לקודמיו ,הרבי מעולם
לא דיבר על קשר שמימי המתנהל בינו לבין רבותינו נשיאינו
הקודמים.
"אך היו כמה הזדמנויות נדירות בהן גילה הרבי טפח מהקשר הזה.
הנה אחת מהן .אחד המזכירים של הרבי היה דוד רעייתי ,המכוּנה
ר' משה לייב רוטשטיין (שמו המלא היה ר' זושא שיפרין ,אולם זה
היה הכינוי שניתן לו בפי כל ,ב.ל) .הרבי היה מכתיב לו תשובות
לשואלים והוא היה כותב בקצרנות את הדברים ואחר כך מפענח
אותם ומכין את המכתבים לעיון וחתימת הרבי .פעמים רבות היה
הרבי חוזר מהאוהל ומבקש בדחיפות שר' משה לייב ייכנס כדי
להקריא לו כמה וכמה תשובות.
"יום אחד סיפר לי ר' משה לייב' :לפני שבועיים ,כשסיים הרבי
להכתיב לי את התשובות ,עמדתי ליד דלת החדר ולא יצאתי מבלי
שאפצה פה .הרבי הבחין בכך ואמר לי :אתם לא יכולים לחזור
הלילה הביתה? בטח האשה רוצה לדעת מה התשובה למכתב
שהיא כתבה ליִ .אמרו לה שהסיבה שלא עניתי עד כה היא משום
שאין לי מה להשיב כי עוד לא הייתי באוהל .כשאהיה באוהל,
אשאל את הרבי מה לענות ואז תהיה לי תשובה' .סיים ר' משה
לייב ואמר לי' :היום אמר לי הרבי :יש לי תשובה לרעייתך .הייתי
אצל חמי ,וחמי אמר לי שלא כדאי לעשות דבר'".
באותו הקשר סיפר לי הרב גרונר ,בהזדמנות אחרת ,על ישיבה
שנערכה בחדרו של הרבי במעמד רבי שניאור זלמן גוראריה ,נאמן
ביתו של הרבי במשך כל השנים ,והחסיד ר' שמואל זלמנוב" :ר'
זלמן יצא חיוור כסיד ואמר לי בקול רועד :לייבל ,הבא לי בדחיפות
כיסא .מיהרתי לקרב אליו כיסא בטרם יתמוטט .הפצרתי בהם
שיספרו לי מה אירע .ר' שמואל זלמנוב סיפר כי בעוד הם בחדרו
של הרבי ,אמר להם הרבי בזו הלשון' :היום הייתי באוהל ,והרבי
אמר לי שהיום ייכנסו אליי זלמן ושמואל ,ומסור להם כך וכך' .ר'
שמואל הוסיף לספר כי ר' זלמן שאל את הרבי תכף ,מה עוד אמר
הרבי .והרבי ענה :מה שנוגע לכם אני אומר ,ומה שאינו נוגע לכם
לא צריכים לומר".

הרב גרונר (בצד) מלווה את ביקורו של זלמן שז"ר נשיא המדינה

כל ספרי השידוכים
אי אפשר היה לשבת אל מול הרב גרונר מבלי לשמוע מפיו סיפורי
מופת שמימיים שלהם היה עד בקודש פנימה .כזה הוא סיפור
מדהים ומופלא ,ששמעתי מפי הרב גרונר ,על אודות בן למשפחה
הונגרית שהתגוררה בוויליאמסבורג אשר הוריו הוציאוהו
מהישיבה בה למד והעבירוהו לישיבת חב"ד.
"בהגיעו לפרקו ,הוצע לו שידוך .הוא שאל על כך את הרבי וקיבל
תשובה חיובית להיפגש .כשסיפר על כך להוריו ,אמרו שהם רוצים
לברר פרטים אודות המדוברת .אחרי מספר ימים אמרה לו אמו כי
לדעתם הצעה זו אינה מתאימה עבורו.
"עם זאת ,היות וקיבל תשובה חיובית מהרבי להיפגש ,הם נפגשו.
כשהחליטו להינשא ,כתבו על כך לרבי כדי לקבל את הסכמתו
וברכתו הקדושה ,כשהבחור הוסיף וציין כי ההורים אינם מסכימים
לכך .הרבי העניק את הסכמתו וברכתו לשידוך ,שיהא השידוך
בשעה טובה ומוצלחת .כשהודיע על כך הבחור להוריו ,אמרו
שאינם מסכימים לכך וכי לא ישתתפו לא בחתונה ולא בהוצאות
הכרוכות בה".
הרב גרונר ציין בהקשר זה את דברי הרמ"א ,שבשני דברים אין אדם
צריך לשאול אלא את עצמו בלבד :מציאת זיווג ומקום לימודים.
אולם את ההורים הדבר הזה לא שכנע.
"כשבוע לאחר מכן ,הגיעה האם ל' '770ולנגד עיני כולם סטרה על
לחיו של בנה והתרתה לו לבל יהין להתחתן עם בת זו .הבחורים
שהיו נוכחים במקום פנו אל האם והציעו לה כי אם יש לה טענות,
אל תפנה אותן אל בנה אלא אל הרבי ,שהבן נהג בעצתו ובברכתו.
"היא ניגשה אל המזכירות ואכן קבעתי לה ולבעלה תור לשעת
לילה של יום חמישי .אני זוכר שהבחורים התגודדו בחוץ בציפייה
דרוכה לראות כיצד ייפול דבר.
"כעבור רבע שעה יצאו ההורים מחדרו של הרבי והאם אמרה' :אנו

הרב גרונר (מחזיק את המיקרופון) מלווה את ביקורו של בגין אצל הרבי
"האם הייתה נרגשת מאוד ואמרה בקול' :יושב כאן צדיק שעולה
למעלה לבדוק את כל הספרים לפני שהוא עונה תשובה .כעת איני
יכולה לפצות פה'".
כאומרו זאת ,נענה הרב גרונר ואמר" :לחסיד חב"ד לא היה הרבי
אומר דברים מפורשים ושמימיים כאלו .דווקא לאנשים שאינם
חסידים ,הרבי ראה לנכון לגלות ולדבר ישירות".
תקצר היריעה מהכיל עוד דברים רבים ונוספים שאותם היה משמיע
הרב גרונר בחן מיוחד ,בהטעמה גרונית ומעל לכל ,באמונת אומן
ובלהט פנימי עמוק שריגש את שומעיו ורומם את כל ישותם טפח
וטפחיים מעל הקרקע■ .
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נראה כי במקביל להתפשטותו של הנגיף בקצב
אקספוננציאלי ,תיאוריות הקונספירציה פורחות גם הן
בקצב גובר .הן זורעות בהלה כשהן 'חושפות' את הכוחות
הגדולים והנסתרים השולטים בעולם ,אשר מנווטים את
האנושות על פי אינטרסים עלומים ,שלא בטובתנו.
פרק ל"ז בתניא מדבר גם הוא על כוחות גדולים ונסתרים
שנמצאים בעולם הזה ,ונותן הצצה אמיתית ונעימה ליכולת
שלנו להתגייס ,להשפיע ולשנות את העולם מבפנים .איזו
הזדמנות אדירה ,מי ירצה לפספס את זה?
העולם מחולק ל 600,000-חלקיקים שונים ,במקביל
לנשמת האומה המחולקת גם היא למספר זהה של נשמות
וניצוצי נשמות .כל אחד מהחלקיקים שבעולם מקבל את
חיותו שלו מאחת מנשמות ישראל .זוהי למעשה המטרה
של ירידת הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו לעולם הזה:
להעלות לקדושה את הנפש הבהמית שלי ,ביחד עם החלק
השייך לנשמתי בעולם הזה ,על ידי קיום המצוות.

לומדות

ַּתנְ יָ א
בתוך ים
הקונספירציות

יש חלק בעולם הזה שמחכה רק לי ,שאעבוד את ה' ,אקיים את המצוות

חיה ולס

ואצליח להחזיר את החלק הזה למקום האלוקי
שלו ,וכך להביא לתיקון העולם ,לגאולה .רק אני
יכולה להניע ולרומם את אותם הכוחות הנסתרים
השייכים לנשמתי ,וזוהי המשימה שעבורה ירדתי
לעולם!
•
תיאוריות הקונספירציה השונות מציינות כי המניע
רב העוצמה לכל הכוחות הגדולים השולטים
בעולם הוא הכסף כמובן .לטענתם ,בעלי הון
שחולשים על גופים גדולים ועשירים ,מנהלים
את כל העולם בכוח הכסף ,ובשביל להרוויח עוד
ממנו .הם מייצרים מצוקה ומיד מייצרים לה גם
פתרון שעולה כסף ,והכל במטרה לגרוף רווחי
ענק על חשבון רווחתם ,בריאותם וכספם של
ההמונים שאינם חלק מהמהלכים הגדולים האלה.

בעל התניא גם הוא מתאר כסף שמגלגל את כל העולם  -כסף הצדקה.
הכסף הוא המניע העיקרי היום של סדר היום שלנו .אנחנו הולכים לעבודה
בשביל להשתכר ולהתקיים בכבוד .אנחנו
רוצים שיהיה לנו מה לאכול וללבוש ובית
לגור בו ,ושואפים למלא את זמננו בתרבות
וקצת תענוגות העולם .הכסף שלנו גם
מעיד על המעמד שלנו וגם אחראי קצת
על הכבוד שלנו .ולכן קיומה של מצוות
הצדקה ,נתינה מהכסף הגשמי שלנו,
שעבורו השקענו את תמצית כוחותינו,
לצורך מצווה  -מגלה את האלוקות בתוך
כל אחד מתחומי חיינו .כל תחום בו
השקענו כדי להרוויח את הכסף הזה ,וכל
צורך שיכולנו להשיג ולקנות תמורת הכסף
הזה ,כל אלה עולים לקדושה כאשר אנו
תורמים חלק מהכסף לצדקה.
מצוות הצדקה היא גם היחידה שעליה
נאמר "בחנוני נא בזאת" – הקב"ה מעודד
אותנו לתת צדקה ,ולהעלות בכך את כל
כוחות הנפש שלנו שמושקעים בהשגת
הכסף או בהוצאתו ,וכך לייצר ירידת שפע
גדול ונוסף לעולם הגשמי והרוחני גם יחד.
בשונה מתיאוריות הקונספירציה המשונות
והמפחידות ,פרק ל"ז מעניק נוחם ,עידוד
וחיבוק.
את לא סתם עוד אחת קטנה שבאה לכאן
רק בשביל לשרוד .את חלק מהותי מאוד
מהמהלכים המשפיעים על העולם הזה,
את כאן בשביל להתגבר ,לנצח במאבק
ולתקן את המציאות .לחיות את החיים
הגשמיים בצורה הכי רוחנית שיש ,יחד עם
כל הכוחות הייחודיים שהקב"ה העניק לך
במיוחד.
העולם לא שלם בלעדייך ,אין כמוך!

מוגש על ידי תכנית הלימוד
"לב לדעת" לימוד תניא
לנשים ובנות.

ממשיכות את הלימוד
גם מהבית!
יותר מתמיד זה הזמן
להשקיע בעצמך
ולהתחבר ללימוד.
לקבלת פרטים שלחי הודעת
וואצאפ למס' 054-921-0131
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לשמור על התמימות -
להפוך את העולם

תלמוד התורה 'תורת חיים' של הרב יצחק גינזבורג מקבץ לתוכו מגוון רחב של תלמידים  -מחובשי כיפה סרוגה ועד חובשי כיפה שחורה.
בית חינוך שכולו מתקיים לאורה של החסידות ,כשאפילו לימודי החול מתבצעים על טהרת הקודש >> ניצן קידר
הורים רבים מחפשים תלמוד תורה עבור ילדיהם .כזה שיגרום
לילד לחזור כל יום שמח ומחויך ,מלא בידע תורני ,מלא באהבת
התורה ואהבת ה' יחד עם רצון חזק להשפיע בעולם.
בשכונת הר נוף בירושלים פועל תלמוד התורה 'תורת חיים'
של הרב יצחק גינזבורג ,אשר הולך לאורו ובדרכו של הרבי
מלובביץ' .הנכנס בשעריו יחוש בתוך זמן קצר שמדובר במוסד
יוצא דופן.
הרב משה גנוט הקים את תלמוד התורה ועמד מאחורי החזון
שלו ,ובמשך שנים ארוכות הוא נוהל על ידי הרב שילה אופן
ולאחריו ע"י הרב יהודה ראב.
הרב אליהו לוי ,שנכנס באחרונה לתפקיד המנהל של תלמוד
התורה ,מסביר לנו על הגישה החינוכית המיוחדת" .עד היום
הגישה בתלמודי תורה ובחינוך נחלקה לשניים :או שיש הרבה
פחד מהעולם ,ואז מדגישים כמה צריך להיסגר ולשמור את
עצמנו  -וזה בעיניי סוגר את הילדים ולא מחיה אותם ,כי אני לא
מאמין בחינוך מתוך פחד .ויש גישה הפוכה ,של פתיחות יתר
לעולם ,שבסופו של דבר גורמת לאובדן התמימות הפשוטה
של הילדים.
"הרעיון החינוכי של תלמוד התורה שלנו ,המיישם את דרכו
של הרבי מלובביץ' ,הוא
חדש :מצד אחד שומרים
על התמימות של הילדים
מתוך קשר מאוד פתוח
עם המלמדים ,אך זאת
לצד מסר שאיננו חוששים
מהעולם ,כי אנחנו מביאים
בשורה ויש לנו מה לתת
לעולם" ,מוסיף הרב לוי.
כיצד זה מיושם בשטח?
"זה מתבטא קודם כול
בלימוד חסידות בהעמקה
הרב אליהו לוי,
וברצינות כחלק עיקרי
הלימודים,
ממערכת
המנהל הרוחני של
ובפרט לימוד שיחותיו של
ת"ת 'תורת חיים':
הרבי ,שמוריד את רעיונות
תלמוד
"המוטו של
החסידות ליישום בפועל
מתבטא
התורה
בעולם .דוגמה נוספת היא
בשלוש מילים:
ביישום הרעיון של 'חולין
תמימות ,יראה ושמחה .על טהרת הקודש' .יש
תלמודי תורה שבכלל לא
מתוך כך ,אנחנו
לומדים לימודי חול ,ואחרים
בוחרים מלמדים
שמזוהים עם המסרים שבהם דווקא יש דגש
מורחב על לימודים אלה,
האלה .הם באים נטו
לפעמים קצת על חשבון
מתוך מסירות לחזון,
הקודש .אנחנו מבקשים
ומאמינים באמת
שהכול ינבע מתוך הקודש.
שאפשר לייצר עולם
אם לומדים חשבון ,אנחנו
נספור הרבה פעמים כמה
שיש בו יותר תמימות
פסוקים או אותיות יש
ושמחה"

בפרשה מסוימת ,והדוגמאות יהיו מתוך הקשר של תורה.
מובן שלימוד החולין על טהרת הקודש הוא לא העיקר בתלמוד
התורה ,אלא מרכיב אחד בסך הכללי .אנחנו לומדים תורה
ברמה גבוהה עם הילדים .חשוב לנו לשמור על רמה לימודית
גבוהה ,ובשביל זה עובד איתנו הרב יהודה ראב .הוא מקצועי
מאוד ,והרים משמעותית את הרמה של הלימודים בכלל,
הן לימודי הקודש והן לימודי החול ,והפך את תלמוד התורה
לתלמוד תורה למצוינים" ,מוסיף הרב לוי.
לצד הלימוד ,בתלמוד התורה שמים דגש גדול גם על מידות
ישרות ומתוקנות ואהבת ישראל" .כל שיעור מתחיל בניגון או
תפילה שכתב הרב גינזבורג שמדברת על הקרבה לבורא ועל
כך שהלימוד יביא לתיקון הנפש ומתוך כך לתיקון העולם".
כשאתה מדבר על תיקון עולם ,זה כולל גם עשייה של
התלמידים לשם כך?
"אנחנו מדגישים מאוד את הפעילות החברתית .כל תלמיד
מקדיש שעה בשבוע לפעילות למען הסביבה .יש כאלה
שעושים 'מבצעים' למעוניינים ,פעילויות חברתיות לסביבה ,וזה
דבר חשוב מאוד .אנחנו גם אוהבים מאוד הצגות ,וכל כיתה
מעלה הצגה כמה פעמים בשנה .יש גם מלמד מיוחד שמומחה
בסיפורי צדיקים ,והילדים דרוכים ומחכים שייכנס לכיתה
שלהם".

"כל תלמיד זוכה ליחס של 'ראש ישיבה'"

הרב אליהו לוי גדל בבית דתי־לאומי ,והוא מגיע ממשפחת
רבנים ידועה .סבו היה רבה הראשי של העיר תל אביב ,הרב חיים
דוד הלוי זצ"ל ,ואביו הוא הרב שלמה לוי ,ראש ישיבת ההסדר
בקריית גת .בשלב כלשהו בחייו התקרב לחסידות חב"ד והפך
לחסיד של הרבי" .למדתי ב'מקור חיים' ,נהייתי קשור מאוד לרב
עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ,ומאוד נמשכתי לחסידות .בהמשך
התחברתי לרב יצחק גינזבורג ,לדרכו ולשיטה שלו ,ומאז עבדתי
הרבה בנושא של תורת הנפש ,ייעוץ וחינוך .גם כתבתי ספר
על מהלך החיים שלי שנקרא 'שאהבה נפשי' ,שמתאר את כל
הדרך שעברתי" ,הוא מספר.
הרב לוי מציין כי המלמדים בתלמוד התורה נבחרים בצורה
דקדקנית מאוד" .כל מלמד הוא אישיות ואנחנו בוחרים אותם
בקפידה .הם כולם משכמם ומעלה .תלמידי חכמים שרואים
שליחות בכל העבודה הזו .הם באים נטו מתוך מסירות לחזון,
ומאמינים באמת שאפשר לייצר עולם שיש בו יותר תמימות
ושמחה" ,הוא מבהיר" .המוטו של תלמוד התורה מתבטא
בשלוש מילים :תמימות ,יראה ושמחה .מתוך כך ,אנחנו בוחרים
מלמדים שמזוהים עם המסרים האלה".
מה הגישה החינוכית שמנחה את המלמדים?
"הגישה החינוכית שלנו חשובה ומשמעותית מאוד ,כי אנחנו
מאמינים שהחסידות נותנת ערכים שהם לא רק בעבודת ה',
אלא מתבטאים גם בחינוך .לדוגמה ,היכולת להתמודד עם
קשיים של תלמידים בצורה נכונה :מצד אחד שלא אתן לו
תחושה שהוא יכול לעשות הכול  -וזו מידת היראה שהחסידות
מדגישה ,ומצד שני ,כמה כל תלמיד יקר בעיני ה' ובעינינו .כשיש
לתלמיד קושי אנסה להגיע אליו ,לחוות איתו את הקושי ולנסות

לפתור אותו .אמר לי פעם אחד ההורים שכל תלמיד זוכה כאן
ליחס של ראש ישיבה'" ,הוא מוסיף בחיוך.
"אפשר להבין עד כמה המלמדים משמעותיים לפי העובדה
שאומנם כיום אנחנו נמצאים במבנה גדול ומרווח עם חצר
גדולה ,אבל ההורים מספרים שכשהיו תנאים פחות טובים ,הם
השאירו את ילדיהם רק בגלל האווירה הייחודית וההשקעה של
המלמדים ,שמתייחסים לכל תלמיד כעולם ומלואו ,נענה לכל
שאלה ובקשה .גם אני בתור מנהל מכיר את כל התלמידים
ומשוחח עם כל אחד אחת לתקופה".

"קהל היעד רחב  -אנחנו מחוברים לכולם"

עוד פן ייחודי של תלמוד התורה הוא חוסר הזיהוי עם זרם
ספציפי  -מה שמקבץ אליו תלמידים מכל הגוונים הדתיים.
"אנחנו מגדירים את עצמנו 'תלמוד תורה חסידי' אבל לא מגזרי.
חוט השדרה שלנו הוא חב"ד ,והשיחות של הרבי והדמויות של
אדמו"רי חב"ד הם אבן היסוד של תלמוד התורה .יחד עם זאת,
אנחנו מדברים הרבה מאוד על כל תלמידי הבעש"ט ,ומציינים
את כל המועדים החסידיים בהתוועדות גדולה .יש כאן ילדים
של חסידי אשלג ,חב"דניקים ,כיפות סרוגות ,ומה שמחזיק את
הגיוון הזה זו התמימות .אנחנו נותנים מענה אמיתי לצמיחה של
ילדים מתוך אהבת ה' אמיתית וחיבור אמיתי לקב"ה ולתורה,
בלי קשר למקום שממנו הם מגיעים .יש כאן ילדים עם כיפת
'יחי' לצד ילדים עם כיפת 'נ נח' ולצידם כיפות סרוגות ,וכולם
דרים באהבה יחד ,ואין כלל שאלה כיצד כולם מסתדרים.
"כל אדם שאוהב את החסידות ,שמחפש את הרוח החסידית,
שרוצה עבור ילדיו יראת שמיים תמימה  -אבל לא טיפשה
ופחדנית ,לא מרגיש את עצמו מגזרי ,יכול למצוא את המקום
הנכון לחינוך ילדיו אצלנו .קהל היעד שלנו מאוד רחב ,כי אנחנו
באמת מחוברים לכולם".
תלמוד התורה פועל עבור תלמידים בכיתות א' עד ח' .עוד פן
מיוחד שלו הוא שבכל שנה מצטרפים תלמידים בכל שכבות
הגיל ,בשונה ממקומות אחרים ,שבהם נכנסים תלמידים
חדשים בעיקר בכיתה א' .בימים אלה ההרשמה לכל שכבות
הגיל נמצאת בעיצומה.
הרב לוי מספר כי "בכל שנה מצטרפים ילדים חדשים לכל
הכיתות .בדרך כלל זה הולך במשפחות :יש משפחות שמאוד
אוהבות אותנו ,וברגע שקלטו את הראש שלנו ,מיד העבירו את
כל הילדים לכאן .כי הרוח כאן מיוחדת ,אתה רק נכנס ושומע
מכל כיתה ניגון אחר ,שומע מלמד שמסביר בהתלהבות משהו.
ברגע שהורה מרגיש את הקשר הייחודי בין המלמד לילד ,הוא
רוצה שהבן ילמד אצלנו.
"אנחנו רוצים ליישם את תורת החסידות ולהוריד אותה לעולם
כמה שאפשר" ,מסכם הרב אליהו לוי את הייעוד שהוא רואה
לתלמוד התורה 'תורת חיים'.
ההרשמה לשנת תשפ"א בעיצומה
לפגישה אישית עם הרב אליהו לוי יש לתאם מול
הרב שילה – 052-3444191
maosime@gmail.com
או לרב צבי שרייבר בוואטסאפ 058-7618199 -

קרוב אליך

25

אמת אחת פורחת
סיפורו של שאול רגב
שלחו אותי בתור ילד לבית ספר דתי .מאוד אהבתי ללמוד שם ,אבל
כשרציתי להמשיך אחרי החטיבה לישיבה ,ההורים סירבו " -אנחנו
לא דתיים" .המשכתי בחברה החילונית ,אבל החינוך שנספג בי
נשאר.

ועד ריקול הילינג .ככל שלמדתי יותר ,ראיתי שישנה אמת מסוימת,
וכל השיטות ניגשות אליה מצדדים שונים .הכל הולך למקום אחד.
אבל לא היו לי כלים לבטא אותה או להסביר מה אני מרגיש .רציתי
לחזור למקור; ידעתי שיש הכל ביהדות.

אחרי הצבא למדתי הנדסה .התואר השני היה פחות אינטנסיבי,
ורציתי למלא את הצורך בלימוד .הגעתי למרכז לקבלה ,וגיליתי
את הפן הפנימי ,המיסטי ,של המצוות .אחרי פרק זמן הרגשנו כמה
חברים ואני שמשהו שם חסר לנו ,ועברנו ל"קבלה לעם" ,ומשם
למרכז "הסולם" בבני ברק .גרתי בקדימה ,והייתי קם בשתיים
לפנות בוקר לשיעור עד אור הבוקר.

באחד הימים קראתי משפט בספר 'ניצוצות' שעורר אותי מאוד.
הוא אמר שגם האירועים הפנימיים שלנו ,כמו המחשבות ,הם מאת
ה' ,ואם אנחנו מזהים מחשבה שלילית – עלינו לחפש את השורש
החיובי .אירועים שונים בחיים שלי התחברו והצביעו על כיוון –
לקראת לימוד מסודר של הרב קוק .חיפוש אינטרנטי קל הביא אותי
לראש יהודי.

השעות הקטנות של
הלילה
את אשתי הכרתי עוד כשלמדתי במרכז
לקבלה .היא לא התעיינה בתחומים
האלה ,והתנגדה ללימוד שלי שם .מכיוון
שבאה מבית מעורב וחוותה כפייה וחוסר
רציפות ,היה לה סוג של "אנטי" .אני כבר
רציתי לשמור שבת ,הייתי מלא בלימוד
וכבר רציתי לקיים – היא לא הייתה
מעוניינת .זה יצר מצב לא קל.

התנסיתי בשיטות רבות,
מסוג'וק ועד ריקול הילינג.
ככל שלמדתי יותר ,ראיתי
שישנה אמת מסוימת ,וכל
השיטות ניגשות אליה
מצדדים שונים .הכל הולך
למקום אחד .אבל לא היו
לי כלים לבטא אותה או
להסביר מה אני מרגיש.

ניסיתי להילחם על זה ,לשמור שבת
בקנאות .יש משהו מיוחד בלהיות קנאי,
לעשות את הדברים הכי קשים; הרי לכן
קמתי בשתיים לפנות בוקר .אבל היום אני יודע שזה לא היה נכון.

החבורה שלי החליטה שגם שם אנחנו לא רוצים להמשיך ,ועברנו
ללמוד בדרך הרש"ש ,אצל הרב ניסים פרץ .זה היה כבר משהו אחר
לגמרי .הרב היה אישיות מדהימה ,כולו טוב וחסד ,כמו סבא טוב,
עם דאגה אישית לכל תלמיד ותלמיד .בשלב כלשהו הצעתי לרב
להסיע אותו לשיעור .כך נקשרתי אליו בעבותות אהבה .לקראת
הסוף ,כשכבר היה בטיפולים ,הייתי בין היחידים שהוא אפשר
להם לבקר אותו .הרב נפטר ,וזה היה לי קשה מאוד .לקחתי הפסקה
של כמה שנים מהמצוות והלימוד .בינתיים התגרשתי מאשתי
הראשונה .אחרי תקופה מסוימת חזרתי לגור עם ההורים.

לפרוש כנפי רוח
כמעט במקרה ,חבר מהעבודה נתן לי חוברת קטנה של ראש יהודי
בשם 'לפרוש כנפיים' .תוך כדי שקראתי ,זיהיתי כאן אמת ניכרת .עם
סיום הקריאה שאלתי" :מי כתב את הדברים המדהימים האלה?"
החבר אמר" ,זה הרב קוק – מה ,לא שמעת עליו?" באמת עד אז לא
שמעתי .הבנתי שמצאתי דרך ,אבל בינתיים לא עשיתי דבר.
במקביל למדתי רפואה משלימה .התנסיתי בשיטות רבות ,מסוג'וק

החבר מהמילואים שואל שאלות ? השכנה מתעניינת ביהדות?

ערכים קומיקס ילדים
עם חיוך "הגיע הזמן"
):
 9ספרים
רק ב-

להעמיק • להתרגש • להתחבר
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באתי והתלהבתי מהמקום .הלימודים שם
מקסימים; האנשים פתוחים ומקבלים את
כולם .משהו שם מאוד רגוע ומתון ,מאוד
מקבל ואוהב .הרב אסף טבצ'ניק ,רב
הקהילה ,הוא איש חסד אמיתי; אדם שמבין
את העומק של המצוות ,שאפשר לשאול
אותו על ה"למה" ולא רק על ה"מה".
חיים אייזנר ,שהיה אז מנהל ,הוא חבר טוב
שכל הזמן שמח לעזור ,איש אוהב-אדם,
כיפי וחיוני .ישראל זעירא ,המנכ"ל ,אדם
של השפעה ושפע אדירים .והכל מבוסס
על הרב קוק – על דרך הסבלנות ,החיפוש
הפנימי ,ההבנה העמוקה של הדברים.

חזרה משלימה
כל זה התאים לחזרה שלי בתשובה – לחזרה הזאת ,השנייה .כי
כעת התחלתי ממקום אחר .הידע ברפואה משלימה ,תורת הרב קוק,
הניסיון שצברתי – כל אלו התחברו והביאו אותי לבשלות לחזור
ממקום אחר ,מתון יותר .היה לי חשוב לעשות דברים מבסיס של
שלום .לא לנתק קשרים עם המשפחה שלי – לכבד את הבחירות
שלהם ,ולקוות שיכבדו את שלי .לעשות דברים בצורה הדרגתית,
מבלי לפגוע לא באחרים ולא בעצמי .כשעושים דברים בצעדים
קטנים וממקום של הקשבה ,זה נותן יותר ביטחון.
המעבר שלי לשמירת מצוות היה יחסית קל גם למשפחה .אחותי
אמרה לי שהיה ברור לה שזה יקרה ושזה רק עניין של זמן ,ואמי
אמרה לי שאם אני מאושר ,גם היא מאושרת.
זכיתי להכיר אישה טובת לב ומדהימה ,ואנחנו מרגישים נשמות
תאומות .גם היא בעלת תשובה .היא הגיעה דרך נתיב יותר חרדי,
אבל מחוברת לכיוון של הרב קוק – לקו המתינות.
הסיפור שלי מראה לי שאמנם יש שבעים פנים לתורה ,אבל ברגע
שמצאת את הדרך שאתה מתחבר אליה ומתאימה לך באמת ,היא
מאירה את כל שאר הפנים באור יקרות ונותנת לך אחיזה חזקה.

זאת התשובה! ry@neto.net.il 052-4295597
לראש יהודי ת"א ,לשנת תשפ"א

חדש!

₪

*לא כולל משלוח

להזמנה 052-5665005 ,02-6791122 :׀ www.roshy.org

היו שותפים  -ראש יהודי! התרומות מוכרות לצרכי מס .הקישו בגוגל" :תורמים לראש יהודי" או בטלפון  052-5665005או סרקו ברקוד:
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עכשיותורנו!

ֱאהֹוב! הַ אֲ מֵ ן! קָ רֵב! הִ תְ קָ רֵב! הַ זְ מֵ ן ׁשַ ּבָ ת!

דרושה
מנהלת

⋅ ניהול צוות וקהילה ⋅ גיוס משאבים
⋅ יכולת תקשורת גבוהה
⋅ מגורים בסמיכות לקהילה
⋅ היקף המשרה  ⋅ 100%עדיפות לרווקה

קו"ח למיילrachlys@gmail.com :
* המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
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חודש הספר
בספריית בית אל

העקבות של גדי

כדור הרעם

בן הקצב

המצוד

עדינה אמתי | מושיק גולסט

ג’קי ירחי

רננית פרשני

ג’קי ירחי

סיפורו מעורר ההשראה של קצין

סיפורו של מבצע יונתן.

ספר המאיר את הרמב”ם כילד.

סיפורו של המרדף אחר

איורים :אברהם זמורה

אייכמן עד לכידתו

הגששים היהודי הראשון בצה"ל.

פי

ם

₪

חדש

מעין של זהב

גדולים מהחיים

שישה ימים של פלא

אפרת בזק

שרה קרומביין

מעין ,ילדה שגרה בעיר דוד ,מזמינה

יומן שחרור ירושלים

יצחק ש׳ רקנטי | איורים :אלחנן בן אורי
שבעה סיפורים שלא סופרו מעולם על
אוהבי תורה ,העם והארץ.

אתכם להצטרף אליה למסע מופלא.

במבצעים מיוחדים

סדרת ילדים כמונו

בלק הבלש
חיים אקשטיין
כשספרי הבלשים פוגשים את ארון
הספרים היהודי נוצרות תעלומות מרתקות.

ילדים מספרים על עצמם

מארז חמישה כרכים

חיים ולדר

רגעים מחויכים בין קודש לחול ,הסדרה

ועוד מגוון ספרי חיים ולדר

המצליחה מפרי עטו של אורי אורבך ז”ל

זוגיות ומשפחה | ילדים ונוער | סיפורת | היסטוריה וארץ ישראל | חדשים

הזמינו משלוח עוד היום
www.beitel.co.il

באתר ספריית בית אל

1-801-700-201

להשיג ברשתות ובחנויות
הספרים המובחרות

02-6427117
חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים קרוב אליך 27

התוועדות
התוועדות

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

הקברניט

הספינה שלנו לא הגיעה לחוף מבטחים; בעודנו בלב ים ,אבד לנו
הקברניט; ואנו ניצבים נבוכים  -לא רק מלאים צער אלא גם מבולבלים >
ספר דניאל דיבר על העידן האחרון בתולדות האנושות :עידן אליל הברזל,
אליל שהוא חזק וקר ,אך יש לו רגלי חרס .מהו האליל הזה באמת? >
בשנותיו האחרונות חזר הרבי שוב ושוב על עניין אחד ,כמעט כסיסמה:
פיקחו את עיניכם ,אנא ,פיקחו את עיניכם וראו! > נאום באוניברסיטת
ג'ורג וושינגטון ,בטקס הענקת מדליית זהב מטעם הקונגרס האמריקני
לרבי מליובאוויטש ,שנה לאחר הסתלקות הרבי
28

קרוב אליך

"אמר רב חנן בר רבא אמר רב :אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן
העולם ,עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה [כדי להספידו]" (בבא
בתרא צא).
בחרתי לפתוח בציטוט הזה מתוך הגמרא לא משום שהוא עוסק
בהספד ,אלא בשל קווי הדמיון הרבים שיש בינו לבין מה שמתרחש
כאן היום .היום הוא יום השנה הראשון להסתלקותו של הרבי,
האדמו״ר מנחם מנדל שניאורסון ,הרבי מליובאוויטש ,וכל גדולי
אומות העולם עומדים בשורה ומדברים על האיש הגדול הזה.

נאמר כמה מלים על אברהם אבינו .רבים חושבים כי אברהם אבינו
המציא ,או יצר ,את המונותיאיזם; זוהי טעות .האמונה בא־ל
אחד ראשיתה באדם הראשון ,והיא הייתה אמונתו הראשונה של
המין האנושי; אלא שאז באה תקופה של התנוונות והידרדרות.
בימיו של אברהם אבינו היו בעולם מדינות מפותחות ומתוחכמות
במדע ובפילוסופיה.
הפילוסופים ניסו ליצור משהו ,אשר לדעתם היה הרבה יותר מודרני
וברוח התקופה .במקום האמונה בא-ל עליון אחד ,אשר איש אינו
יכול לראותו ,הם רצו ליצור משהו שאפשר יהיה לחוש בו ,מישהו
שאפשר להראות אותו בטלוויזיה ,שאפשר לגשת אליו ,שהוא תמיד
״רלוונטי״ .והם יצרו אליל ועוד אליל; והאנשים המודרניים של
אותם הזמנים פנו אל האופנה החדישה ביותר :עבודת אלילים.
אמנם פה ושם עוד היו אנשים ,אשר הוסיפו להחזיק באמונת אבותיהם
המיושנת .ירושלים הייתה אז עיר קטנטנה וחסרת כל חשיבות;
התורה מספרת ,כי מלכיצדק מלך שלם נמנה עם אותם מאמינים.

ואולם האנשים המודרניים ,אלו שגרו בערים הגדולות ,ערי
התרבות והמדע  -אור כשדים ,בבל ,מוף; הניו-יורק והפריז של
אותם ימים  -היו ,כמובן ,אנשים נאורים .הם לא האמינו בזה.

אברהם אבינו לא גילה את המונותיאיזם; הוא רק קם והכריז שזוהי
הדרך הנכונה .האמונה בא־ל אחד הייתה אמונת אבותינו ,אמר
אברהם ,ואין לנטוש אותה .ואברהם עבר ממקום למקום והצהיר
בריש גלי על אמונתו בא-ל האחד .ומה אמר אברהם? הוא אמר,
ואולי אפילו במילים אלו ממש ,כי הרעיון המודרני ש״האלוקים מת״
הוא שטות והבל .הא-ל חי ,חי ומחיה .והוא הצהיר את הדברים הללו
בכל רחבי העולם.
אבל  -האם אני מדבר על אברהם אבינו ,או על הרבי? ההבדל
אינו גדול כל־כך .וכמו אחרי פטירתו של אברהם אבינו כך גם עתה
מרגישים כל גדולי אומות העולם שדבר נורא קרה .דברי ההספד
שאמרו לאברהם אבינו היו קצרים ביותר :״אוי לו לעולם שאבד
מנהיגו ,ואוי לה לספינה שאבד קברניטא״ (בבא בתרא צא :א-ב).
לעולם אבד מנהיגו; לספינה אבד קברניטה .בין שתי האמירות הללו
יש הבדלי גוון .המנהיג הוא אדם חיוני .עולם בלא מנהיג הוא עולם
נבוך ,אנו זקוקים למישהו שיראה לנו את הדרך ,שיוביל אותנו.
ואולם כאשר ספינה מאבדת את קברניטה ,זה הרבה יותר חמור.
הספינה ,המצויה בלב-ים ,אינה מעוגנת אל שום דבר יציב .הקברניט
צריך לנווט בלי הרף בתוך תנאים המשתנים תדיר .הספינה לא
תגיע ליעדה מעצמה .מי יקבע את מסלולה? מי יאמר למלחים אם
לעצור או להמשיך ,לנוע מעט ימינה או מעט שמאלה? מי יראה את
הכוכבים? מי יראה את מה שמעבר להם ,ויורה למלחים את הנתיב?
בספינה הזו אנו נמצאים עתה .הספינה שלנו לא הגיעה לחוף
מבטחים; בעודנו בלב ים ,אבד לנו הקברניט; ואנו ניצבים נבוכים -
לא רק מלאים צער אלא גם מבולבלים  -משום שהקברניט אינו עוד
עמנו להנהיגנו.
מה על המלחים לעשות? מה עושים בזמן שכזה? הקברניט שלנו
התווה עבורנו את המסלול .הוא שרטט את המפות ,הוא הראה את
הדרך .מה שמוטל עלינו לעשות הוא לנסות ולשמור על המסלול הזה
בכל מאודנו ,לפי הקווים שהוא שרטט ,עד תום המסע .מהו המסלול
הזה שהרבי שרטט? מה היה החזון שלו?

כל עוד הראה לנו הקברניט את הדרך ,יכולנו להתעצל קמעא
ולומר :״נו ,מילא ,הרי האחריות מוטלת עליו״ .אך אם לא
נהגנו בחריצות בעבר ,הרי עכשיו מוטל עלינו שבעתיים לגלות
מה הייתה הדרך ,מה היה המסלול שהוא התווה ,מה מוטל עלינו

לעשות .כעת חיינו נתונים בידינו.
הרבי מלובביץ' נשא בעול המנהיגות במשך למעלה מארבעים שנה,
וככל שחלף הזמן ,נעשה המסר שלו ברור יותר ויותר :היכונו ,עיבדו,
כי המשיח בא.
כשאנו חושבים על הדברים ,האמנם הזמן הזה נראה כזמן מתאים
לביאת המשיח? לכאורה ,נראה שאין אנו חיים בתקופה מלאה-
תקווה שכזו.
ספר דניאל מתאר את העידנים השונים בהיסטוריה האנושית:
בראשית ,תקופת הזהב; לאחריה ,תקופת הכסף; ובאחרית הימים
 -תקופת הברזל .נראה שאנו חיים כיום בתקופה של אליל הברזל.

במאה שלנו ראינו כוח ועוצמה ללא כל כחל ושרק ,בוטים וחד־
משמעיים ,כאגרוף פלדה .בשום תקופה אחרת בהיסטוריה לא
נהרגו כל-כך הרבה אנשים ,בכל רחבי כדור הארץ ,בשל סיבות
כה שגויות .בכל התחומים הכל גלוי וחשוף ,מכוער בתכלית
ומוצג לעין כל .נראה שלא נותר אפילו שריד של רומנטיקה.

נראה שאנו חיים בעולם נמהר ,קר ,עירום ונטול כל עכבות .ועם כל
זה ,הרבי אמר לנו שהמשיח בא .עכשיו ממש.
רבים דיברו על הרבי כעל איש קדוש .קדושתו הייתה ניכרת לא רק
מפעם לפעם :היא הייתה עצם מהותו .לרוב בני האדם  -החשובים
והמפוארים שבהם ואפילו הקדושים שבהם  -יש רגעים שבהם הם
נחים ,והופכים להיות אנשים מן השורה .אבל על הרבי צפו  24שעות
ביממה ,ומעולם לא היה רגע אחד שבו אישיותו לא זרחה .הוא היה
איש קדוש בעצם .אנשים גם דיברו ,ועוד ידברו ,על הרבי כעל אחד
מגדולי תלמידי החכמים בכל הדורות ,אולי הגדול שבכולם.
ועם זאת ,הרבי הכיר את העולם .בשנים האחרונות הוא היה מקבל
כאלף מכתבים והודעות ביום .ברובם היו סיפורי מכאובים :מחלות,
בדידות ,עוני ,ועוד ועוד .הרבי גם הכיר את המדע  -הוא היה מדען
בזמנו  -והיה מעודכן בכל ההיבטים של החיים בעולם ,מהספרות
הרוסית ועד לחידושים האחרונים של כל המדעים השונים .זאת
ועוד :היה לו שכל בל־יאומן .והיה לו זיכרון ,ודרך של שימוש בו,
שלא היו דומים לשום דבר שמחשב יכול לעשות .והוא גם היה איש
חכם.

אם כן ,בהכירו את העולם ואת צרותיו ,איך יכול היה הרבי לומר
שהמשיח יבוא בקרוב? איך הוא יכול היה לדבר על זה?
בשנותיו האחרונות חזר הרבי שוב ושוב על עניין אחד ,כמעט
כסיסמה .לפעמים הוא אמר זאת בדרך של ציווי ,לפעמים בדרך של
בקשה .הוא אמר :פיקחו את עיניכם ,אנא ,פיקחו את עיניכם וראו.
ספר דניאל דיבר על העידן האחרון בתולדות האנושות :עידן אליל
הברזל ,אליל שהוא חזק וקר .ואולם לאליל הזה יש רגלי חרס.
הוא איננו באמת כפי שהוא נראה .אנו רואים את הכוח ,וזה משתק
אותנו .אבל מהו האליל הזה באמת? הוא דבר הניצב על רגלי חרס,
והדחיפה הקטנה ביותר תמוטט אותו .הרבי הביט אל תוך ערפילי
העתיד וראה .הוא היה בין הראשונים שניבאו כי אותו ענק של כוח
ברוטאלי ,ברית המועצות ,יתמוטט .ואכן ,ברית המועצות התמוטטה
לא בגלל פצצה אטומית ,אלא משום שהיו לה רגלי חרס.
אבל לרבי היה מסר גדול עוד יותר .באומרו לנו לפקוח את עינינו
ולראות את העולם כפי שהוא באמת ,הוא דיבר לא רק על מבנה
הכוח ,אלא על המבנה של החיים עצמם .הוא אמר :האם אתם

סבורים כי עולמנו הוא עולם ,שבו בני האדם מעוניינים רק
בהנאות? אתם טועים; מה שהם באמת רוצים הוא קצת אהבה,
הם רק לא יודעים כיצד לבטא זאת .ואותם אנשים ,הנראים כמי
שרודפים אחר הכוח והרכוש לשמם ,באמת אינם שואפים אלא
למעט ניחומים ,לאיזו מילה טובה; הם רק אינם יודעים כיצד להשיג
זאת.

כאשר אנו פוקחים עיניים ורואים אל מעבר לערפל ,אל מה שמאחורי
החזות החיצונית הגסה ,הבוטה והצורמת ,אנו יכולים להבין שבני
האדם אינם באמת כפי שהם נראים :הם שונים .והשאיפה לאהבה,
לניחומים ולמילה טובה נעשית יותר ויותר קרובה.
מה שמוטל עלינו לעשות הוא לעזור לאותם דברים נסתרים להתגלות,

לצאת אל האור .מה שנראה בעינינו כעולם של כפירה אינו
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אלא עולם של אנשים הבוכים ומבקשים
אמונה ,מתחננים לאמונה .אך מאחר שהם

מתביישים לקרוא לאמונה בשמה ,הם מכנים
אותה באלף שמות אחרים.
הם אומרים זאת בדרכם שלהם ,כילדים
שאינם מסוגלים לבטא את המלים כראוי.
עלינו לתמוך בהם ,לעזור להם לבטא את
המילים טוב יותר ,ברור יותר ,לומר להם,
שמה שהם רוצים לומר הוא ״אני מאמין״,
״אני רוצה להיות טוב יותר".

התוועדות
התוועדות

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

אנו נמצאים כעת בסוף כל תקופות האידיאולוגיות ,ואפילו בסוף
התקופה שבה האמינו כי כוח או כסף יכולים לפתור בעיות .זהו
זמן אשר בו רבים כבר מוכנים ,בפנימיות לבם ,לאמונה .עלינו רק
לפקוח את עינינו ולראות כיצד החיים מתפתחים ,כיצד האמונה
הולכת ונחשפת.
ואת זה ,שוב ושוב ,אמר הרבי :ראו ,הביטו ,הסתכלו אל מעבר לדברים.
פיקחו את עיניכם וראו מה חבוי בפנים.
הקברניט אינו נמצא עוד אתנו .הוא הזהיר אותנו שאנו עלולים לראות
סביבנו גלים ומשברים אימתניים ,סערה נוראה מתחוללת ,רוחות
מנשבות מכל הכיוונים .ואולם הוא גם הבטיח שהחוף קרוב ,קרוב מאוד.
הרבי אמר שהוא כבר רואה את החוף .נשיא מדינת ישראל לשעבר ,זלמן
שז״ר ,סיפר לי פעם שבזמן שהוא ישב עם הרבי ,ושוחח עמו שיחת
חולין ,הרבי פתאום אמר :״ראה ,בדיוק כשם שאני יודע ,בהביטי

בשעוני ,שבעוד חצי שעה אתה תצא מכאן ,כך אני יודע שהמשיח
בא״.
השאלה היא לא איך להתוות את המסלול ,אלא איך להמשיך בו .אנו,
המלחים ,איננו יודעים אלאזאת .מה שהרבי אמר בשנים האחרונות ,ביתר
שאת וביתר הדגשה ,היה :אתם צריכים לחתור עוד חתירה חזקה קדימה.
עליכם לתת את כל-כולכם לכך :עוד חתירה ,עוד אחת .והוא אמר לנו,
כי בזמן שאנו חותרים קדימה עלינו להחזיק זה בידו של זה ,להושיט זה
לזה יד של אמון ועזרה ,כי הדבר שמצפה לנו הוא כה עצום ,עד שעלינו
להניח לכל השונה והמפלג כדי שנוכל להגיע לכך.
ביאת המשיח פירושה קץ ההיסטוריה .ההיסטוריה היא סיפור הסבל
והמאבקים האנושיים האינסופיים; וביאת המשיח היא אותו מהלך
בלתי הפיך ,שממנו ואילך נוכל ,סוף סוף ,לחיות בשלום והשקט ובטח.
היום הזה אינו רחוק מאתנו ,אך עלינו לחתור אליו ,ועלינו להאמין שאנו
מסוגלים לכך.

עזרו
לרוני
למצוא
תרומת כליה

ו...לחיות!
שמי רוני מזרחי ,בן ,58
אב לחמישה וסב לשלושה מירושלים.
כבר שנים אני סובל מאי ספיקת כליות סופנית עם
קריאטנין  ,10ועובר טיפולי דיאליזה קשים ומייסרים.
בקרב משפחתי לא נמצא תורם מתאים .אנא עזרו לי!!
יכול לקבל תרומה מסוג דם A/O

אם אתם מעוניינים לתרום כליה ,או יכולים לסייע
בהגעה לתורם פוטנציאלי ,צרו עימנו קשר בהקדם:

050-6205292

shoshi014978597@gmail.com

יחד ,נחזיר את רוני לחיים.
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בכל-כך הרבה דרכים ,ובכל־כך הרבה
לשונות ,הרבי אמר :הסתכלו אל תוככם
פנימה ותראו שאתם הרבה יותר טובים
ממה שהעליתם בדעתכם .רק הביטו,
פיקחו את עיניכם ,פיקחו את עיניכם.
שוב ושוב עלינו לומר זאת לעצמנו.
עלינו ללכת אל אלו שהם רחוקים מאוד
ולחלוק עמם את הסוד ,שלא פעם הם
אינם רוצים לשמעו.

אנו אומרים לחלק מאחינו :״יהודים אתם״.
דומה הדבר כאילו העם שלנו סובל ממחלת השכחה .רבים כל כך בינינו
שכחו מה אנחנו .ומה שהרבי אמר הוא ,״לכו מאיש לאיש וגעו בהם,
ולו נגיעה קלה .אמרו להם ,ספרו להם ,מי הם .וכשהם ישמעו אתכם,
כשתחדרו מבעד לשריון המגן שלהם ,העבודה כבר לא תהיה קשה ,מפני
שהם כבר יהיו כאן״.
המסר של הרבי לא היה מיועד ליהודים בלבד :הוא אמר את אותם
הדברים גם לאנושות כולה.
הרבי דיבר אל בני נוח  -דהיינו אל כולם ,אל כל אדם ואדם .הוא פנה אל

אומות העולם ואמר :״אתם יכולים להיעשות בני חורין ,עליכם רק
להרשות זאת לעצמכם .אתם יכולים להיות טובים יותר ,רק אפשרו
זאת לעצמכם .אינכם צריכים לטפס על שום הר גבוה ,רק הניחו
לנשמתכם לדבר" .הרבי אמר :פיקחו עיניכם; פיקחו עיניכם פנימה

ופיקחו עיניכם אל העולם ,כך שתוכלו להעביר הלאה והלאה את הסוד
הנשגב מכל :אתם בני אדם ,ואתם יודעים זאת; עליכם להשתנות ,ואתם
מסוגלים לזאת.
הרבי הקים מרכזים ,בתי חב״ד .הבתים הללו מיועדים לכל בני האדם ,לא
רק לאנשים קדושים.
בשלב מאוחר יותר הוא אפילו אמר :״כל בית ובית צריך להפוך לבית
חב״ד״ .הוא לא דיבר אל הרבנים בלבד וגם לא רק אל תלמידי החכמים,
על אף חשיבותם הרבה .הוא רצה לדבר אל כולם ,והוא אמר לכולם:
״אתם יכולים לעשות זאת״ .לכל אחד ,גם לפשוט שבפשוטים ולבור
שבבורים ,אמר הרבי :תהיה מי שתהיה ,אתה יכול להיות טוב יותר .וראה
זה פלא ,כשתתחיל להשתנות תדע שאתה מסוגל לכך.

זהו המסלול שהרבי התווה עבורנו ,זו הייתה הדחיפה שדחף אותנו,
וכעת שומה עלינו להמשיך וללכת באותה דרך .אנו קרובים מאוד ,עלינו
לעבור רק את הגלים האחרונים .הם נראים כבירים ונוראים; יש חושך
וערפל .אבל אנו קרובים מאוד .זה אינו רחוק ,אם רק נפתח את מה
שנמצא בתוכנו.
הרבי נהג לומר שכל אחד מאתנו הוא חלקת אדמה חשובה ומלאה

אוצרות .אם נחפור במקום הלא־נכון ,נמצא בוץ; זה מה שפרויד
עשה .אם נחפור במקום אחר ,נמצא רק אבנים; זה מה שאדלר
עשה .ואפשר להוסיף ולחפור ולמצוא כל מיני הבלים .הרבי אמר,
שאם חופרים במקום הנכון ,מוצאים שיש באדמה הזו כסף – זו
אהבת ה'; זהב – זו יראת ה'; ויהלומים – זו האמונה.
האדמה הזו נמצאת ,היא אנחנו ,ויש בכוחנו לחפור אותה במו
ידינו .כל מה שמוטל עלינו הוא לחפור .אנו יכולים לעשות זאת;
אנו נעשה זאת; אנו חייבים לעשות זאת.
הרשו לי לסיים בציטוט נוסף מהתלמוד (בבא בתרא ט״ז ע״ב)" :אבן
טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו ,שכל חולה הרואה אותו
מיד מתרפא" .כמה מכם בוודאי מכירים סיפורים על פגישות אישיות עם
הרבי ,על נוכחותו ,על מבטו ,על מילותיו וחיוכיו המרפאים .והתלמוד
ממשיך ואומר :״בשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם ,תלאה הקדוש
ברוך הוא [את האבן הטובה] בגלגל חמה" .בעודו בחיים ,האבן הטובה
הזו הייתה קרובה אליו בלבד; כעת היא תלויה בשמים של הכל ,היא
נמצאת בתוך השמש עצמה ,שהיא מעתה ״שמש צדקה ומרפא" (מלאכי
ג :כ).
כאשר צדיק נפטר ,נוכחותו מורגשת יותר מאשר בעודו בחיים בעולם
הזה .מה שעלינו לעשות כעת הוא לראות את כל הדברים האלה ולהאמין
בהם; לדעת ,שלמרות שהקברניט איננו נמצא כאן עוד  -אנחנו יכולים
לעשות זאת ,וצריכים לעשות זאת ,ונעשה זאת .נתקדם מעט ועוד מעט
אל עבר היבשה ,ואז נגיע אל חוף המבטחים האמיתי .ואז נשוב ונפגוש
את הקברניט.
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חדש

מארז המגילות

אדמה בלב אדם

ד"ר חגי בן ארצי

מירי צחי
יהודה ושומרון | סיפור אישי ולאומי | ספר צילומים
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חדש

ארץ חמדת אבות
הרב נחמיה לביא
 800שנות עלייה ציונית
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בא נדבר אמת

איש כי יפליא | הרב הנזיר

אם הבנים שמחה

מיטביה כהן

הילה ולברשטיין ושמחה רז

הרב יששכר טייכטל

ספר מקורי ומדוייק המביט בפסיפס

סיפור חייו של הרב הנזיר ,דמות מופלאה

ספרו של הרב טייכטל שנכתב בשנות

הקולות ,העולים מתוך החברה הדתית.

וייחודית ,תלמידו המובהק של הראי”ה קוק.

השואה ועוסק בחובת בניין הארץ
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מה אביא לך מתנה

אורה חצרוני

מירב מגני

סיפור אמיתי וסוחף של שלוש נשים ,על

סיפורה של אילנית צור אריה ,שהתגברה על

התאסלמות ,חיים בכפר ערבי ונסיונות בריחה.

פציעה אנושה .סיפור של תקווה ואמונה גדולה.

ארץ המעיינות
צפון | דרום  +מרכז | משפחות
אורי מאור

זוגיות ומשפחה | ילדים ונוער | סיפורת | היסטוריה וארץ ישראל | חדשים

הזמינו משלוח עוד היום
www.beitel.co.il

באתר ספריית בית אל

1-801-700-201

להשיג ברשתות ובחנויות
הספרים המובחרות

02-6427117
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מה עושים שקשה לי
להתאפק?
המחשבה שאני יכול לשלוט על עצמי
בכל עת ובכל שעה ,ושאני אמור לדעת
להתאפק תמיד ,היא טעות בהבנת הנפש
האנושית .אדם צריך ללמוד באילו
מקומות הניהול שלו את עצמו נעשה
בנחת ובאופן חלק ,ובאילו מחוזות הנפש
פועלת בחריפות גם בניגוד לרצוננו.
רבותינו הכריעו שכאשר אדם עומד כבר
בפני הניסיון ,לא בטוח שיוכל להתגבר
עליו .ומפני שהדבר קשה עלולים רבים
להיכשל ,ולכן צריך להרחיק את האדם
מן העבירה .לכן אומרים לנזיר לא
להתקרב לכרם אלא ללכת סחור-סחור,
ולכן נקבעו דיני יחוד שנועדו להרחיק
את האדם מן העבירה.
להבדיל ,גם מי שמטפל בהתמכרויות,
כגון אלכוהוליזם ,יודע שההדרכה
החשובה ביותר היא קודם כל שלא יהיה
אלכוהול בהישג יד .וכשאדם בוחן את
עצמו ומסמן את אותם מקומות שקשה
לו להתאפק בהם ומתרחק ,זה נותן לו
כוח גדול להתגבר אם חלילה מגיע לידו
ניסיון.

נפש

נפשי
בשאלתי

הרב יהושע שפירא ,ראש ישיבת רמת גן

למה ה' נתן לי קשיי קשב וריכוז? זה
מפריע לי ללמוד את תורתו הקדושה.
קודם כל ,אתה לא לבד ,שהרי גם הצורך לאכול ,לישון וכל
שאר ענייני הגוף מפריעים ללמוד את תורתו הקדושה .העצה
האלוקית העליונה היא לחבר נשמה בתוך גוף ,כדי שדווקא
מתוך המבחנים שהגוף יעמיד לנשמה יתגלה אורה ביתר תוקף,
כיתרון האור שמתחדד על ידי החושך .לכן ברא אותנו הקב"ה
עם מגבלות מרובות ופנים שונות ,כל אחד ואחד לפי עניינו.
ובאשר לקשיי קשב וריכוז ,היום מכירים את המעלות
הגדולות שיש לאנשים עם קשיים כאלה .הדוגמה לכך היא
שלמרות שהם עוברים הרבה קשיים בתהליכי הלמידה שלהם,
אחוזי הפלח הזה בקרב מנכ"לים ומנהלים גבוה יותר מאשר
שאר האוכלוסייה ,מפני שיש להם כישרונות של מקוריות,
אינטואיציות מחודדות וחושים חילופיים מעבר לממוצע.
אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שתנצל את כישרונותיך אלה
גם בלימוד התורה ,ולכן הוא מנע ממך את הקשב והריכוז
שעלולים להסיט את המקוריות והיצירתיות שאתה אמור
לגלות בתורה  -לא בבחינת "בור סוד" אלא בבחינת "מעיין
המתגבר" ,לפי ערכך.

יש לך שאלה בעבודת ה'? סמס ל-

054-4530951

אם אנחנו לא עושים כלום
והכל מה' ,למה יש שכר
ועונש?
ההנחה שלך שגויה לגמרי מנקודת מבט יהודית.
היו פילוסופים שסברו שהכל נקבע מראש ואין
שום בחירה לאדם ,וגם הפסיכולוגיה המודרנית
נטתה קצת להדגיש עד כמה הבסיס הגנטי
ומאורעות החיים שעברנו בילדות הם הקובעים
את דרכינו .אבל אחד מי"ג עיקרי האמונה
שלנו הוא שלאדם יש בחירה .הוא יכול ללכת
בדרך הטובה ,או חלילה ההיפך ,על פי הכרעתו
האוטונומית ,והשכר והעונש הם נגזרת של
אותה בחירה.
כבר הקשה הרמב"ם מן הפסוק "ועבדום ועינו
אותם ...וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי" ,שאם
נגזר על המצרים לענות את ישראל ,מדוע מגיע
להם עונש? ותירץ שעל האומה המצרית היתה
גזרה ,אך לכל יחיד היתה בחירה האם להצטרף
לרשעותם או לא .וכמו שמצאנו שהאיש הירא
הכניס את צאנו הביתה ובחר להציל עצמו
ממכת ברד ,מפני שהיתה בו איזו דרגה ,גם אם
נמוכה מאוד ,של יראת שמיים.

בעל עסק? עמותה?
הצטרף למי שכבר בחר!

המערכת המתקדמת בישראל!
להפצת מסרים

דפי נחיתה

הודעות SMS

Whatsapp Automation

דיוור אלקטרוני

צ‘אט בוטים

הודעות קוליות IVR

לפתיחת חשבון ללא התחייבות

לפתיחת חשבון ללא התחייבות
www.meserGO.co.il

072-330-6060
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לקבלת העלון לפני כולם
כנסו לכתובת או סרקו את הQR
ותכנסו לרשימת התפוצה שלנו

m-g.us/karov
העלון נשלח בל“נ במייל בכל יום חמישי

072-330-6060

