בס"ד

עבודת ה' ברוח חסידית

נאצר זלזל,
נאצר כעס
ויהודים זזו

גיליון 174
כ"ג אייר תשע"ז
פרשת בהר בחוקותי

עמוד 22
צילום באדיבות ישיבת הכותל

הרב שמואל טל,

חוגגים את

אהירןו רם ירושלים

הישיבה,
הצבא
והכותל
הרב ברוך וידר ,ראש ישיבת הכותל,

זאל מיכ
ל
ו
ו
ל
ש
טיין

בראיון אישי עם סיפורים ירושלמיים
וצלקות מקרב סולטן יעקב

דירה גדולה
למשפחה
גדולה

האדמו"ר שהתפטר
בכל שבוע סיפור טוב לשבת

הצטרפו לקהילה הצומחת
של חריש!
בואו להיות חלק מקהילה דתית ,צעירה וחמה.
דירות  5חדרים גדולות ומרווחות עם נוף מדהים,
פתוח לחורשה.
רכישה בטוחה מקבלן עם ערבות בנקאית מלאה.
למעלה מ 75-דירות כבר נמכרו!

לפרטים התקשרו:

1-700-500-555
יזם:

שיווק:

בונים לכם קהילה.

* הפרויקט פתוח לכלל הציבור

טוב ועוד פלוס מארגנים

חדרים
אח
ר
ו
נ
י
ם

חופש
והתחזקות
לאשה

גכשרות
לאט
חלק

האירוח שמשלב נופש,
אירוח,טיולים ורוחניות
הנופש החווייתי

מיוחד לנשים

לא תמצאי נופש כזה  2 -מחזורים
במלון בוטיק קטרון * * * * *
•
•
•
•
•
•

המחיר  800ש"ח לנרשמת

ניתן לשלם בצ'קים

מחזור ראשון :ראשון-שלישי  18-20/6/17כ"ד -כ"ו סיוון
מחזור שני :שלישי -חמישי  20-22/6/17כ"ו -כ"ח סיוון

להרשמה055-999-3355 :

ת"ד  445בני ברק

חדרים ברמה גבוהה ביותר
קרוב לכל האתרים בצפון
טיולים מיוחדים )גם מסלולי הליכה(
לבניאס** ,מפלי ומקורות הבניאס
והגשר התלוי בליווי מדריכת טיולים.
למג'רסה** בכנרת הליכה במים עד
הברכיים בליווי מדריכת טיולים.
בריכה )מצילה( טיולי ג'יפים** )נהגת(
הרצאות חיי הנישאוין ,חיזוק חיי
הנישואין ,אמונה ,דרכי התמודדות
רב ידוע ומרצות ,ערבי שירה ,זמרת,
הרקדה והפרשת חלה.
** בתוספת תשלום סמלי

קהילות יהודיות מחכות לך

ברחבי העולם!

הצטרפו להכשרה מקצועית ,לשני בני הזוג ,וקבלו ארגז כלים לקראת
שליחות אתגרית ומשמעותית בשלל תפקידי מפתח בקהילות
מלגה ח
בסך 0ודשית
בתקופת ה $40

• לימודי גברים  -יום ג' אחה"צ
• לימודי נשים  -יום ב' אחה"צ (פעם בשבועיים)
• תכנית שנתית או דו-שנתית
• שיבוץ בקהילות (ודרך ארגוני השליחות השונים)
• ליווי מקצועי ואישי במהלך השליחות
• אופציה להתמקצעות נוספת
לרבנות בקהילות ספרדיות

לפרטים נוספים02-5880905 :

הכשרה

התכנית מיועדת:
עלי תואר חינוכי ו/או הסמכה
לב
לרבנות ו/או נסיון בחינוך
לתי פורמלי .דוברי שפה זרה.
ב
עד גיל 35

www.otsamiel.org.il

לשליחת
קו"חdani@ots.org.il :
(של שני בני הזוג)

straus.amiel

בסייעתא דשמיא

איבּוד דעת
בנושא נטיות אובדניות
בירור והעמקה על שורש הנטיות האובדניות
ותיקונם לאורה של תורה

ביום שני י”א סיון תשע”ז ( 5.6.17למניינם)
במרכז הישראלי ,רח’ קרן היסוד  22ירושלים

משיבת נפש
הכשרת מכוונות בתורת הנפש

בתוכנית:

 15:30התכנסות
16:00
17:15
17:15
18:30

www.meshivatnefesh.com
machonmeshivatnefesh@gmail.com
בפייסבוק :משיבת נפש  -הכשרה למכוונות רוחניות

הרב שמואל אליהו
הפסקה
הרב דניאל סטבסקי שליט“א | לבוגרות ותלמידות בלבד
הרבנית אהובה צוקרמן
כיבוד יוגש במקום
הפסקה
עלות₪ 30 :
ר' הראל חצרוני
שליט“א

לבוגרות₪ 15 :

ההרשמה
בעיצומה!

לשנה“ל תשע“ח

הרשמה מראש חובה

052-6980522

סטודיו לעיצוב | ronit.studio@gmail.com

מכון “משיבת נפש“ מזמין את ציבור הנשים
לכנס השנתי השלישי

רונית

וְנ ִ ׁ ְש ַמ ְר ֶּתם מְאֹד לְנַפ ְׁש ֹתֵיכֶם

משה שילת

מה הקטע
את פרשת בחוקותי פותחת התורה עם ברכות
רבות אם נלך בחוקות ה' ונשמור את מצוותיו.
היינו מצפים אולי להבטחות רוחניות ,התעלות אין
סופית ועולם הבא אבל אנחנו מקבלים דבר ראשון
גשמיות :גשמים בעיתם ופירות על העצים.
איך ניתן להבין ששכר על עמל בתורה ("בחוקותי
תלכו" כדרשת חז"ל) הוא מתנות גשמיות בעולם
הזה? ובכלל מה פתאום התורה עסוקה בשכר
כשצריך לקיים את התורה לשמה ודווקא שלא על
מנת לקבל פרס?!
אפשר לומר שהשכר שמפרטת התורה הוא
רק בשביל שנשיג שקט ואפשרות ללמוד עוד
ולהתעלות עוד בלי טרדות מענייני העולם .אפשר
גם לומר שהשכר הגשמי הזה הוא לרוב בני האדם
בתחילת דרכם הרוחנית שלא יכולים להבין היטב
שכר רוחני מה הוא .אבל עדיין ,קשה מאוד
להסתפק בהסברים אלו ולהתייחס לפסוקים האלו
כסוג של בדיעבד וכאילו התורה לא אומרת לנו את
האמת עד הסוף חלילה.
הדבר זועק במיוחד לאור דרשת חז"ל ש"בחוקותי
תלכו" הוא עמל תורה ולא רק לימוד תורה ,ולאור
הסבר החסידות ש"בחוקותי" הוא לשון חקיקה,

שהקשר לתורה נחקק אצל האדם ונהיה חלק בלתי
נפרד מאישיותו .מה הקשר לפירות וגשם?

היא החיים עצמם
מסביר הרבי מלובביץ':
התורה היא חיינו .היא לא רק מביאה לנו חיים אלא
שהיא החיים עצמם .ומכיוון שהגוף שלנו הוא
לא אורח זמני בחיים ,על התורה להביא תועלת
וטובה גם בעניינים אלו של הגוף .דווקא כשהאדם
והתורה התאחדו ,בחוקותי מלשון חקיקה ,אז
אין מקום להפריד בין הטובה הרוחנית והטובה
הגשמית .אם התורה הייתה משפיעה בעיקר על
הרוחניות לא היה כאן ביטוי שלם שהתורה היא
היא מציאות האדם.
איך אנחנו חוגגים סיום מסכת או חגים רוחניים?
עם סעודה טובה ועם ריקודים גשמיים ביותר .בלי
סעודה ובלי ריקוד ניתן בהחלט לחשוד שאתה לא
באמת שמח .הגשמיות היא כן גם מבחן לרוחניות.
לכן מאריכה התורה בשכר הגשמי על לימוד
התורה וקיום המצוות ,כי התורה היא חיינו ,ועל
ידה אנחנו עושים לקב"ה דירה בתחתונים ,בעולם
הזה הגשמי דווקא.

מיכל וולשטיין

הגשמי זמין
גם כשנתבונן בייעודי הגאולה בדברי חז"ל נמצא
הרבה דברים גשמיים ,וחלקם נלמדים מהפסוקים
שבפרשתנו ,כמו זה ש"עץ השדה יתן פריו" :בו
ביום שיזרע ייתן פירות ,גם העץ עצמו ייאכל וגם
אילני סרק יתנו פירות ('תורת כהנים' על הפסוק) .וגם:
"עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי
מילת ,עתידה חיטה שתיתמר כדקל ...תהא כשתי
כליות של שור" (כתובות קיא).
ימות המשיח עליהם נאמר "יהיה עסק כל העולם
לדעת את ה' בלבד" (רמב"ם סוף הלכות מלכים)
מתוארים בפירוט בנפלאות הגשמיות שנזכה להן!
ועם דגש מיוחד על השלימות והמהירות שלהם:
באותו יום שזורעים צומח ,ויצמחו גם דברים
מוכנים כמו עוגות ובגדים .כי אז יתגלה איך
שהגשמיות והרוחניות אחד ממש ואין הפסקה
של זמן ויגיעה להתעסק עם הגשמיות אלא היא
מותאמת לרוחניות ומשמשת אותה בשלימות,
דבר ה' המחיה את הגשמיות מתגלה בה .הגשמי
יהיה לגמרי 'כלי' לרוחני ולכן יעבוד בקצב חדש.
במהרה במהרה במהרה בימינו!

wolshtain@gmail.com

על ראש שמחתי
יום ירושלים אהוב עליי מאוד .כ"ח באייר  -יום שחרור ירושלים .חמישים שנות
שמחה ואיחוד .הרבה פעמים אני חושבת על כך שהקדוש ברוך הוא לא היה
נותן לי להיוולד לפני ששוחררה ירושלים ,הוא לא היה עושה לי את זה .אני
חיה ונושמת ירושלים .אז חוגגים ...אבל מוזרה היא ההיסטוריה המספרת כי
בכ"ח באייר ,חגגו בעיר הקודש שלנו את היום הזה הרבה לפני ששוחררה העיר
ושבה אל בניה.
כבר לפני מאה שנה חגג בה הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל  -הרב קוק,
את יום עלותו לארץ ,ואיתו מאות מתלמידיו ומקורביו .יום עלותו של אדם
ארצה הוא יום חג והודיה ,כל שכן בצדיק כזה שמטביע חותם בכל אדם הפוגש
בו ,כהן המחבר את החלוצים עם אנשי היישוב הישן ...חגיגה רצינית.
הפלא העצום הוא שעוד הרבה לפני כן ,לפני בואו של הרב קוק ארצה חגגו
בירושלים את יום כ"ח באייר! זהו יום ההילולא של שמואל הנביא  -איש
ירושלים .זה שנולד מתוך תפילות אמו במשכן שילה והובא בעודו ילד לשרת
בקודש .האיש שגדל והיה ל'רואה' היושב ברמה ,היכן שנמצא קברו עד היום.
הוא זכה להיות האיש שכל המצוות שנצטוו בני ישראל בכניסתם לארץ,
נתקיימו על ידו .מחיית עמלק (אגג) ,המלכת מלך (שאול ודוד) ובניית המקדש
(המשכן שהיה בזמנו ,בו שירת כל ימיו ותכנון המקדש יחד עם דוד).

בונה ירושלים

חשבתם פעם על כך שאנו מברכים בשם ומלכות "בונה ירושלים" על משהו
שעדיין לא קרה? האין זו ברכה לבטלה?! שמעתי על כך דבר מעשי וחשוב.
תפילה אמיתית היא בעצם עלייה ,פילול ,ייחול להיות עכשיו במקום הרצוי
שלי .מי שיודע להתפלל באמת ,יודע בעצם לחיות בזמן התפילה ,במקום שהוא

זלמן רודרמן

להתרגש ,להחכים ,ליהנות.

'המציאות המיוחלת שלו' ,לחיות את הרצוי ממש כאילו הוא קורה בזמן הווה.
המתפלל האמיתי חי ברגעי התפילה שלו את קיבוץ הגלויות ,הוא רואה את
האנשים שמגיעים מרחבי העולם ושומע את "הבאנו שלום עליכם"; כשהוא
מברך בלשון הווה "רופא חולי עמו ישראל" הוא רואה את השכן שזקוק
לרפואה דחופה ,מחלים ועומד על רגליו ,בריא ושלם; ובעיני רוחו הוא רואה
את מטען החבלה שמכינים אויבינו ,מתפוצץ להם בידיים כשהוא מברך "שובר
אויבים ומכניע זדים" .כך היא תפילה אמיתית.
גם בתפילותינו הפרטיות המבקשות על החסר בחיינו ,עלינו לנסות להיות
במקום בו אנו יכולות להוריד דמעות של הודיה עצומה על "היש" ,על האיש
שלו זכית ,על הילד שנולד לך ,והוא זוחל יפה כל כך .בריאות ,פרנסה ,חינוך
ילדים ...כל הרצוי ,המפולל ,המיוחל  -הכל בהווה מהמם הקיים בנו.

בגנים
טבוע ֶ

עיני לאה היו רכות כי היא הודתה לה' על החתן הצדיק שיהיה לה ,כשכולם
סביבה ריננו שעתידה היא להינשא לאותו רשע .דמעותיה הביאו אליה את יעקב
עוד לפני שהגיע אל רחל .כך גם עשתה עם לוי – "הפעם ילווה אישי אלי" ,ועם
יהודה – "הפעם אודה את ה'" .היא חיה את רצונותיה  -והם התממשו .אמא
לעניין.
בדיוק כך אנו מברכים "בונה ירושלים"  -המתפלל כך רואה את האבנים
מאירות באור אחר ,של ירושלים הבנויה .מולו עומד בית חי וקיים ,אליו הוא
כבר מכיר את הדרך .ויש חובקי סוד ,המלחשים שביום הזה עתידים אנו עוד
לראות ניסים ...לשנה הבאה בירושלים הבנויה!!!

ספרי איכות לכל המשפחה
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
הפצה ראשית03-9600770 :

50

מחפשים בית צמוד קרקע קרוב לירושלים

במחיר אטרקטיבי בקהילה דתית לאומית תורנית

השכונה החדשה
נוף השחר בכוכב השחר
יש שחר אמנה

בית צמוד קרקע
דו משפחתי  122מ"ר במחיר שלא יחזור

₪1,098,000

* מדד 2/17

הצטרפו למשפחות שכבר רכשו בית צמוד קרקע בסטנדרט בניה איכותי המשתלב בנוף קסום ,רק  27דקות מירושלים,
בשכונת נוף השחר בכוכב השחר ביישוב שיש בו הכל! זוגות צעירים לצד זוגות מבוגרים עם אווירה משפחתית ,פעוטונים,
גנים ,בית ספר יסודי ,בית כנסת ,מקווה ,צרכנייה ,מרפאה ,מרפאת שיניים ,ישיבה תיכונית ,ישיבה גבוהה ,משחקיה,
ספריה ,תנועת הנוער "עזרא" ,מגרשי ספורט ,אולם שמחות ועוד ,בואו והצטרפו אלינו!

לפרטים אמיר 054-2048322

השחר
נוף
 27דקות מירושלים

יש אבנים

עם לב

רגעים מרטיטים
בכותל המערבי

צילמתי אותו במילים
הרב יוסי שריד

תמונה ראשונה
השנה ,ביום ל"ג בעומר ,כובדתי לספר את שערותיו של ניני
החמוד איתן־חנניה ,במלאת לו שלוש שנים .את חצר קברו
של שמעון הצדיק בירושלים ,בחרו הוריו של הילד החמוד,
כמקום טקס ה"חלאקה" המסורתי .ריגש אותי במיוחד הכיבוד
שקיבלתי ,שכן ביום זה לפני שבעים וחמש שנים ערכו לי הוריי
במקום הזה ,ביום ל"ג בעומר ,את ה"חלאקה" שלי .את ילדותי
הירושלמית הנפלאה אני זוכר מגיל זה.

תמונה שניה
מאז היותי כבן שלוש שנים ,לקחני אבי מורי ע"ה לתפילות השבת בכותל.
תפילת שחרית התפללנו ליד הכותל ולקריאת התורה עלינו לבית כנסת
ב'בתי מחסה' שבעיר העתיקה .השלטונות האנגלים אסרו להביא לרחבת
הכותל ספרי תורה וריהוט כלשהו ,מלבד מספר ספסלים לזקנים ולזקנות.
בבית הכנסת שבבתי מחסה הייתי יושב על החלון הרחב ומשקיף על עיר
דוד .משפחתי אוהבת לשמוע ממני את סיפוריי מהימים ההם.

תמונה שלישית
במלחמת ששת הימים ,כתושב כפר מיימון שבנגב,
גויסתי לחטיבה המרחבית של עוטף עזה .את בשורת
שחרור ירושלים העתיקה ואת הקולות שעלו מרחבת
הכותל קיבלנו לפנות ערב .מיד עם קבלת הבשורה כולם
לבשו בגדי חג ורצו לבית הכנסת .תפילת אותו מעמד לא
תשכח ,לי זכורה תפילה זו כתפילת קבלת פני משיח.
באסרו־חג של שבועות נסעתי עם תלמידי הישיבה שבכפר
מיימון לירושלים השלמה .הסברתי לתלמידים שכשנתקרב לכותל ונראה
את מקום המקדש נתחייב לקרוע את בגדינו ,ושיתלבשו בהתאם .מעמד
הקריעה היה מרגש וקשה לתיאור ...בכי של שמחה ,ממש כמו שכתוב
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" .

תמונה רביעית
אחותי וגיסי ,רות וברוך גרוס ובנם שי בן השש ,היו בין
חטופי המטוס לאנטבה .בכל הימים שהם היו בשבי,
הייתה רחבת הכותל מלאה מתפללים מכל חלקי העם
והבכיות עלו לשמיים ,עד אותה שעת לילה מאוחרת
של מוצאי שבת ,בה קיבלנו הודעה טלפונית על שחרור
החטופים .לא האמנו ,הרדיו לא אמר דבר כי המטוסים היו
בדרך הביתה והם עברו בקרבת מדינות עוינות.
כעבור שעתיים שמע העולם את הבשורה הגדולה ואנחנו
יצאנו לכותל בעוד לילה ,להודות ולהלל על הנס הגדול .בדרך ראינו
רבים שהעירו זה את זה להודיע על הנס ,אנשים הרימו ראשם לשמיים
ונשאו כפיים אל על כאילו ראו את קריעת ים סוף ,את הלא ייאמן.

רציתי אחרת

הרב יוסף מנדלביץ'
המטוס הביא אותי
ישר מהכלא הסובייטי
שביליתי בו כמעט אחת
עשרה שנה בעקבות המאבק
למען העלייה .בכבש
המטוס חיכו לי כתבים.
לשאלה "איך אתה רואה
את מדינת ישראל" ,עניתי:
"ממלכת כוהנים וגוי קדוש".
הם קיפלו את המיקרופונים והסתלקו מיד ,כנראה שלא
ציפו לכזאת תשובה מ'חוטף מטוסים' שכמוני .אכן כך
ראיתי את ארץ ישראל בעיני רוחי ב'גולג'.
לשדה התעופה באו אלפים .אחרי שלוש ראיונות
עיתונאיים בעברית ,אידיש ואנגלית עליתי על הג'יפ
ונסעתי לירושלים.
לא כך חלמתי על בואי ארצה .חשבתי שאבוא חרש .איש
לא יקבל אותי .אפסע בגבעות ובעיירות ,ואעלה ברגליי
מלוד לירושלים .אשב לי תחת העץ ואלטף פרח  -חזרתי
אלייך ארצי .ואז אגיע לכותל שלמרגלות ההר ,ואספר
מלבי ללב כל העם על דרכי.
לא ,לא נתנו לי ליהנות ממפגש אינטימי עם ארצי.
לצערי גם פה היו המונים .רצו לשאת אותי בידיים.
סירבתי .בידיים? מצוות עלייה ברגל.
פלאשים של מצלמות .המולה .עמדתי על יד הכותל.
נתנו לי סידור .הייתי עייף .סחוט .לא היה לי כוח
לכלום .חייל שחזר ממשימה קשה .עשיתי כאילו אני
מתפלל .לא היה לי כוח להרגיש ולהתרגש.
ירד גשם .טוב שירד .אלה היו הדמעות שלי .דמעות של
חייל שעשה את המשימה וחזר בחיים.
•
הרב יוסף מנדלביץ' נולד בלטביה אחרי מלחמת העולם
השנייה .היה ממקימי התנועה היהודית במחתרת בברית
המועצות בשנות השישים ,וערך את ביטאונה המחתרתי.
נעצר ב 1970-עם קבוצת חברים בשדה התעופה בעת
ניסיון בריחה מברית המועצות באמצעות חטיפת מטוס
ונידון למאסר עולם .בתוך מחנה הכפייה נידון לשלוש
שנות כלא בתנאים מחמירים בגלל שמירת המצוות.
לאחר אחת עשרה שנה שוחרר וגורש לישראל .הוא למד
בישיבת מרכז הרב ומשמש כר"מ לגמרא במכון מאיר.
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יהודי של נעילה

עמישר סגל מספר על אביו ,הרב משה צבי סגל זצ"ל
אבי מורי ,הרב משה צבי סגל (בן דודו של הרב משה צבי נריה),
עלה לארץ בגיל עשרים והשתתף במאבקים הרבים שקדמו
להקמת המדינה כחבר בהגנה ,באצ"ל ובעוד ארגונים .הוא למד
בישיבת חב"ד עוד לפני שעלה לארץ ,ובירושלים למד בישיבת
מרכז הרב .אחת מפעולותיו שזכתה לפרסום הרב,
אירעה ביום הכיפורים של שנת תרצ"א ,וכך
תיאר זאת אבי:
בתקופה שלפני קום המדינה גזרה ממשלת
בריטניה גזרות שנועדו להשפיל את כבוד
היהודים במקום הקדוש ,ואלה היו אחדות
מגזרותיה :אסור ליהודים להתפלל בקול
רם ליד הכותל ,כדי לא להרגיז את הערבים,
ואסור לקרוא בתורה בציבור ולתקוע בשופר
בראש השנה .לתקיעת שופר הלכו היהודים לאחד
מבתי־הכנסת שבעיר וחזרו אל הכותל להמשך התפילה.
המושלים הבריטיים העמידו ליד הכותל שוטרים ,שהשגיחו
על היהודים לבל יפרו את החוקים הללו .אפילו שרפרף אסרו
השוטרים להכניס לסמטה הצרה.
ביום הכיפורים של שנת תרצ"א ,אחרי תפילת שחרית בישיבת
'עץ חיים' ,הלכתי להתפלל מוסף ,מנחה ונעילה בכותל
המערבי של הר הבית.
בהפסקה בין תפילת מוסף למנחה ראיתי קבוצות מתפללים
מתגודדות ומתלחשות :מה יהיה על התקיעה? מספר השוטרים
הבריטיים הוא כמעט כמספר המתפללים היהודים ,והם
שומרים שמירה מעולה לבל נתקע.
הקשבתי בדאגה והרהרתי בלבי :האם נוותר על התקיעה,
המבטאת את הכרזת מלכות ה' של "שמע ישראל" ו"ה' הוא
האלוקים"? האם אפשר לוותר על התקיעה ,המסמלת את
גאולת ישראל?!
לפני תפילת נעילה ניגשתי אל הרב יצחק אורנשטיין ,רב
הכותל ,ואמרתי לו" :תן לי בטובך שופר".
"למה לך שופר?"
"אני אתקע!"
"אינך רואה את השמירה כאן?"
"אף על פי כן אני אתקע".
הרב רמז לי במבט אל עמוד התפילה .בוודאי השופר
שם ,חשבתי ,ו"די לחכימא ברמיזא" .ניגשתי לעמוד,
נשענתי עליו .השעה הייתה קרובה למועד התקיעה.
פתחתי המגירה והוצאתי ממנה שופר .החלקתיו לתוך
חולצתי .עכשיו מה יהיה אם יגלוני ויתפסוני לפני שאספיק
לתקוע בו? פניתי לאחד המתפללים שהיה עטוף בטליתו,
ואמרתי לו" :הרשה לי בבקשה להתעטף בטליתך".
ברצון הסיר היהודי את טליתו והתעטפתי בה .אם מסביב יש
שלטון זר ואין אנו בני חורין לעבוד את אלוקינו ,הרי מתחת
לטלית הזאת אני ברשותי ובה אני בן־חורין לעשות כלבבי .כאן
שליט רק אבינו שבשמים ואני אעשה רצונו.
בפסוקי הסיום של תפילת היום הקדוש" :שמע ישראל ה'
אלוקינו ה' אחד!" הוצאתי השופר מחיקי ותקעתי "תקיעה
גדולה" .ידיים רבות תפסו בי ומולי עמד המפקד הבריטי
שציווה לאסרני.
נלקחתי ל'קישלה' שבעיר העתיקה ,והופקד עלי שוטר
ערבי.
ישבתי שעות ארוכות ,אוכל ומשקה לא באו אל פי .בחצות
הלילה קיבל השוטר הערבי פקודה לשחררני .הוא עזבני
ללא אומר ודברים ,ואני שמתי פעמי החוצה.
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כשיצאתי מה'קישלה' פגשתי בחורים מישיבת 'מרכז הרב'.
שאלתי אותם" :מה מעשיכם כאן בחצות הלילה?" .הם
סיפרו ,שמיד אחרי התקיעה מיהרו בחורי ישיבת מרכז הרב
אל הרב הראשי לארץ־ישראל ,הראי"ה זצ"ל ,וסיפרו לו כל
שאירע .הרב היה מאושר לשמוע כי הייתה תקיעת שופר ליד
הכותל ואמר" :יבורך הבחור הלז" .כשסיפרו לו שנעצרתי,
נעצב ולא החל בסעודה עד שהתקשר אל המזכיר של
ממשלת פלשתינה־ארץ ישראל ודרש את שחרורי המידי.
מפני כבודו של הרב הראשי ,ניתנה ההוראה לשחרורי.
הרגשתי שקומץ המתפללים כאן מייצג את עם ישראל ,ושאם
העם לא יתקע בשופר ,ייכנע בכך לזרים המפריעים לעבודת ה'
ליד הכותל המערבי ביום הקדוש הזה.
לא לשווא התאמצו הבריטים למנוע אותנו מן התקיעה הזאת.
בזכרם את תקיעת השופר של יהושע בן נון ,זו שהפילה את
חומות יריחו וחששו שתקיעה זאת תפיל את חומת שלטונם
בארץ־ישראל.
התקיעה הזאת הייתה מאותות המרי ,המרד והמלחמה ,עד
שזכינו לשחרור ארץ־ישראל מהכובש האנגלי ,בתקומת מדינת
ישראל.
•
הדברים מופיעים בספר 'דור ודור' שהוצאתי לאחרונה מחדש,
ואוסיף עליהם שתי עובדות מדהימות:
בשנת תשכ"ח תכנן אבי לנסוע לימי תשרי אל הרבי מלובביץ',
וכך כתב לו :אל כ"ק אדמו"ר שליט"א ,זה כמה נכספתי לבקר
אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ,להאזין לדברי כ"ק בזמני ששון
ומועדי קודש ואם אזכה  -גם לשמוע דעת כ"ק בכמה בעיות
העומדות על הפרק.
...מאחר שהזמן להכנות לנסיעה מצומצם אני שולח מכתב זה
בדואר מהיר ומתחיל בהכנות ,ומקווה להסכמת כ"ק ולברכתו.
משה צבי הלוי סגל
במקביל למשלוח המכתב הוא טיפל בסידור הדרכון והזמנת
טיסה .כאשר הכל היה מוכן לנסיעה ,הוא קיבל בהפתעה את
תשובת הרבי... :ופשוט הוא [אלא שלתמהוני הגדול כנראה קא־
סלקא־דעתך שלו אינו כן  -ולכן כותבני זה בפירוש]
 בודאי לא יוותר על מנהגו הטוב וזכותו הכי גדול תקיעת שופר במוצאי יום הכיפורים על יד כותלהמערבי ,ואשרי חלקו שזכה לכך.
מן התשובה הוא הבין כי מקומו בירושלים ,בלי
לצאת מארץ ישראל.
בחודשים האחרונים של שנת תשמ"ה,
זכיתי לסעוד את אבי ולהיות במחיצתו
בבית החולים שערי צדק.
בהגיע ראש השנה של שנת תשמ"ו אמרתי לו שאני
מתכונן להיות איתו ולידו ביום הכיפורים ,ואז שאלני
אבי מה יהיה עם המניין שהייתי מארגן ליד שער
המוגרבים מדי שנה ,עם נאמני הר הבית .לקראת
תפילות מנחה ונעילה הייתי מביא שולחן וספר
תורה מהכותל ,ושימשתי כבעל תפילה וקריאה
בתורה ואבא היה תוקע בסיום תפילת נעילה.
הבנתי את רצונו העז שהמניין לא יתבטל ,ולכן שכרתי אח שיהיה
איתו ביום הכיפורים.
במוצאי יום כיפור ,לאחר שהחזרתי את ספר התורה לכותל,
עליתי לביתו ברובע היהודי בשביל לצלצל במהירות האפשרית
לאותו אח בשערי צדק .בהגיעי נתבשרתי על ידי השכן שכבר
הודיעו ברדיו על הסתלקותו מאיתנו .בשעות אחר הצהריים,
בהתקרב שעת הנעילה ,הסתלקה נשמתו.

חדש ובלעדי!
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בר המים 'נועם '1
חופשי ובטוח בשבת ובכל השבוע
בר המים היחיד ללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת

חייגו והזמינו*8510 :
עד  40כוסות מים רותחים בשבת

חדש! מגוון צבעים

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

מנגנון בטיחות ילדים

חסכוני בחשמל

אישית

אהרן רזאל

הכותל ותנועת התשובה

תנועת התשובה .מתי זה מתחיל?

משהו נפתח בלבו של עם ישראל .ביהודי רוסיה.
בקיבוצים .ברחובות תל אביב.

שחקן אחד אמר שהכל התחיל מרב גדול בשנות
השבעים.

הרבה קודם שלח הרבי מלובביץ' שליחים לכל פינה
בקצווי תבל לפתוח את לבותיהם של האובדים ,ולו
בשביל יהודי מתבולל אחד בסקוטלנד או בסמרקנד
שישוב או אפילו יגיד "שמע ישראל" פעם אחת.

זה יכול להתחיל בטיול בהודו.

וזמר יהודי אחד שר באנגלית :התשובה ידידי,
נישאת היא ברוח.
אחר כך הסבירו לי שאור גדול ירד בשנות השישים
אבל לא היו כלים .ובאמת בתור ילד הייתי שומע
את הלהקה שרה "" ,"Here Comes The Sunהנה
זורחת שוב השמש ,חוזר החיוך
על פני האנשים".
לי הם בעצם אמרו "הנה באה
התשובה ".בלי שידעתי .בלי
שהם ידעו .אז עוד לא שמעתי על
הרב קוק זצ"ל שכתב בנווה צדק,
בין החולות" :התשובה ,הנה היא
באה ,דופקת על חלוני".
היכל הנגינה קרוב להיכל
התשובה .והאדמו"ר ממודזיץ'
הוסיף ואמר שהיכל הנגינה הוא
הוא היכל התשובה .ניגון טוב
מחזיר אותך .כמו יעקב אבינו
ששלח ניגון של ארץ ישראל עם בניו למצרים.
האחים שרו ויוסף התחיל לבכות .פתאום הוא לא
יכל להתאפק.
אני חושב על ר' שלמה קרליבך שאמר שהכל
התחיל מהכותל .חזרנו לכותל .געוואלד .ומאז

לפני כמה שנים ,באוטובוס מצפת ,פנה אליי עולה
חדש מארגנטינה .פעם ראשונה הוא בארץ ,בדרך
לירושלים.
שאל אותי" :תגיד לי ֶו ַו ַק ַשה.
הכותל פתוח היום?" .געוואלד.
אם לא בכיתי אז ...עכשיו
אני דומע על היהודים בעולם
החושבים שיש בכותל שעות
פתיחה כמו במוזיאון הלובר או
בפסל החירות ,להבדיל.
חיבקתי אותו” :הכותל פתוח
אחי” .לך לשם .תישן על הארץ.
תנוח על כיסא מול האבנים
הלחות.

לפני כמה שנים,
באוטובוס מצפת,
פנה אליי עולה חדש
מארגנטינה .פעם ראשונה
הוא בארץ ,בדרך
לירושלים.
שאל אותי" :תגיד לי

וֶ וַ ַק ַשה .הכותל
פתוח היום?

ובערב זה מתעורר בי רצון ללכת
עם שק שינה לכותל .לשבת שם כמה ימים.
לחכות .לשתוק .לגעת בדמעות של האבנים.
להירדם ליד האבן שלקח יעקב ושם מראשותיו.
ולהתעורר.
עוד חוזר הניגון.

בס״ד
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בתי ספר בפריסה ארצית ללימודי:
~

~

• תוכנית תלת שנתית .לימודי תעודה.

• לאחר קבלת התעודה אפשרות לעבוד בצוות באחת
המרפאות או תוכנית להכשרת אנשי חינוך

הלימודים יתקיימו בימי ב'\ג‘\ה‘
בירושלים ,רמת אביב ,אריאל ,בית שאן
ותוכנית לרבני קהילה בירושלים

מחיר התוכנית

 10,700ש“ח לנרשמים עד ה 01-07-17
 11,400ש“ח לנרשמים עד ה01-09-17
 12,200ש“ח לנרשמים מתחילת הלימודים
 1000ש“ח להרשמה
מספר המקומות מוגבל!

פרטים והרשמה:

רחל אבולעפיה rahelab64@gmail.com 050-9605069
אתר אינטרנט www.lev-el-lev.org

אתם מוזמנים ללמוד איתנו!

שירית כהן

• בהנהלת ד"ר אבולעפיה מיכאל פסיכיאטר לילד ונוער

 25מרצים בעלי מקצוע עם ניסיון
עשיר בתחום הטיפול הנפשי

ד"ר מיכאל אבולעפיה )פסיכיאטר לילד
• כולל לימוד תיאורטי ,סדנאות ,הדרכות קבוצתיות
ונוער( ,בכל התוכניות וכל השנים,
ופרטיות.
ד"ר אסתר לב )רופא ופסיכותרפיסטית(,
ד“ר שלמה שיש )רופא ברפואה סינית(,
• בתוכנית 20 :יחידות לימוד /כלים טיפוליים.
ד“ר יקיר קאופמן )נוירולוג התנהגות(
טיפול דינאמי קצר מועד ,טיפולי גוף-נפש שונים ,דמיון ד“ר פורטו בן הראש )פסיכיאטר לילד ונוער(,
נובע ,CBT, NLP ,טיפול זוגי ועוד.
ד“ר מולי גרוסמן )ד"ר לפסיכולוגיה(,
דבורה נוב )מטפלת בתנועה(
• עדיפות לבעלי תואר שני בפסיכולוגיה ,בעבודה
הרב יצחק מנדלבאום )פסיכולוג(,
סוציאלית ,ייעוץ חינוכי ומקצועות הטיפול ,או רבני
בת שבע סדן )פסיכותרפיסטית(,
קהילה.
אליהו אקרמן )פסיכולוג חינוכי(
ועוד...
• תנאים :תארים מתאימים ,נסיון כמטפל ,ראיון אישי.

הפוך

תוכנית הכשרת אנשי מקצוע בפסיכולוגיה יהודית
ומתן כלים טיפוליים גוף-נפש

פנוי
פנויה

אנחנו מזמינים אותך לסמינר מרתק ומאתגר

סוד האהבה והאהבה שבסוד
לפתיחת הלב ולהסרת המניעות
בתוכנית:
* לימוד חוויתי לרכישת כלים לבניית קשר
לפי משנתו של הרב יהודה אשלג זצ"ל
* יישום הלימוד דרך תרגולים זוגיים
הסמינר יתקיים בסוף השבוע שיתחיל ביום ה' בערב,
י"ד -ט"ז בסיוון 8-10 ,ביוני ,שבת פר' בהעלותך
במקום קסום בלב הגליל.

עלו
ת ₪ 560
0%
1
הנ
ח
ה
לנ

לפרטים והרשמה נא לשלוח מסרון לטל054-4464801 .
או הודעה לדוא"לnofar@orpnimi.org.il :
חפשו אותנו ב : -״אור פנימי״ או באתרwww.orpnimi.org.il :

ע רשמים
ד 4.6.17

פרשת בהר בחוקותי

הרב יונתן זקס

זכויות מיעוט
"ו ֵגר לֹא ִת ְל ָחץ ְו ַא ֶּתם
אהבת הגר וההגנה עליו מודגשות בתורה שוב ושובְ :
יְ ַד ְע ֶּתם ֶאת נֶ ֶפ ׁש ַה ֵ ּגר ִּכי ֵג ִרים ֱהיִ ֶ
יכם
"כי ה' ֱא־ל ֵֹה ֶ
יתם ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" (שמות כג ,ט); ִּ
שא
בר ְו ַהנּ וֹ ָרא ֲא ׁ ֶשר לֹא יִ ָּ ׂ
הוּא ֱא־ל ֵֹהי ָה ֱא־ל ִֹהים ַו ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ יםָ ,ה ֵא־ל ַה ָ ּגדֹל ַה ִ ּג ּ ֹ
ש ְמ ָלה.
ֹשה ִמ ׁ ְש ּ ַפט יָ תוֹ ם ְו ַא ְל ָמנָ ה ְוא ֵֹהב ֵ ּגר ָל ֶתת לוֹ ֶל ֶחם ְו ִ ׂ
ש ַחד ,ע ֶ ׂ
ָפנִ ים ְולֹא יִ ַ ּקח ׁ ֹ
ַו ֲא ַה ְב ֶּתם ֶאת ַה ֵ ּגר ִּכי ֵג ִרים ֱהיִ ֶ
יתם ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" (דברים י ,יז־יט) .ועוד ועוד .חז"ל
בדקו ומצאו כי התורה מצווה עלינו רק פעם אחת לאהוב את ֵר ֵענו ,אך שלושים
ושש פעמים ,לא פחות ,לאהוב את הגר.
מיהם הגרים בתורה? מן הכתוב מובן בבירור שהכוונה לאנשים שאינם מבני
ישראל .מי בדיוק? ייתכן שהכוונה לצאצאי תושביה הקודמים של ארץ כנען.
ייתכן שהמונח מציין את אנשי הערב־רב שיצאו ממצרים עם בני ישראל .וייתכן
שהמדובר בזרים שבאו לארץ והם מחפשים בה מקלט או פרנסה .בכל מקרה,
התורה מייחסת חשיבות עצומה לכך
שבני ישראל ינהגו יפה בגרים .הם
אמורים ללמוד זאת כלקח מחוויית
הגלות והשעבוד שלהם במצרים .הם
היו זרים .הם היו משועבדים .על כן הם
ידעו "את נפש הגר".
חז"ל השתמשו במונח 'גר' בשני
אופנים .ישנו גר הצדק :מי שהמיר את
דתו ליהדות וקיבל על עצמו עול תורה
ומצוות; כיום ,כידוע ,אנו משתמשים
במילה גר במובן זה .וישנו 'גר תושב',
מי שגר בארץ ישראל ולא אימץ את
דת ישראל .מונח זה נטבע בעקבות
הביטוי המופיע בפרשת בהר "גר
ותושב" .הפרשה מציינת ברמיזה את
"ו ִכי יָ מו ְּך ָא ִח ָ
יך
זכויותיו של אדם כזהְ :
ו ָּמ ָטה יָ דוֹ ִע ָּמ ְךְ ,ו ֶה ֱח ַז ְק ָּת ּבוֹ ֵ ּגר ְותוֹ ׁ ָשב
ָו ַחי ִע ָּמ ְך" (ויקרא כה ,לה) :אם אחד מבני
ישראל מתרושש ,יש לתמוך בו כאילו
היה גר תושב .משמע מכאן שקיימת
חובה לקיים את הגר התושב ,להחזיקו.
יש לו זכות לא רק לגור בארץ הקודש,
אלא גם ליטול חלק בהטבות הרווחה
הקיימות בה .זכרו שזהו דין קדום,
דין מן התורה ,שהיה קיים הרבה לפני
שחז"ל ניסחו את עיקרון "דרכי שלום"
ודומיו המחייב לתת צדקה לגויים
ולגלות אכפתיות כלפיהם.
לא כל נוכרי החי בארץ זכאי למעמד
גר תושב .מי זכאי לו? במסכת עבודה
זרה בגמרא מופיעה מחלוקת תנאים
ובה שלוש דעות .לדעת רבי מאיר ,מי
שאינו עובד אלילים .לדעת חכמים ,מי
שמקיים את שבע מצוות בני נוח .ואילו
לדעתם של "אחרים" הרף גבוה מאוד:
מי שמקיים את כל מצוות התורה לבד
מאחת – אוכל בשר שלא משחיטה
כשרה .ההלכה נקבעה כחכמים .גר
תושב הוא אם כן לא־יהודי הגר בארץ
ישראל וקיבל על עצמו את שבע מצוות
בני נוח המחייבות על פי התורה את כל
בני האדם – איסורי רצח ,עבודה זרה,
גילוי עריות ,אכילת אבר מן החי ,גזל,
קללת א־לוהים והחובה לקיים דין
ומשפט.
דיני גר תושב הם אם כן מן הצורות
העתיקות ביותר של מערכת זכויות
מיעוטים המוכרות לנו .לדעת הרמב"ם,
כשעם ישראל יושב בארצו חובה עליו
להקים בתי דין לגרים התושבים,
שיאפשרו להם ליישב סכסוכים
פנימיים וסכסוכים עם יהודים על פי
שבע מצוות בני נוח .ההבדל ביניהם

לבין תקנות חכמים של "דרכי שלום" הוא שהאחרונות חלות על כל שאינו־
יהודי ,לא רק על מי שקיבל על עצמו את מצוות בני נוח .הן נוצרו בתקופה
שהיהודים היו בה מיעוט בסביבה שאינה יהודית ואף אינה מונותאיסטית" .דרכי
שלום" הן במהותן תקנות פרגמטיות שנועדו לבסס את מה שהיינו מכנים היום
יחסים בין־קהילתיים תקינים ואזרחות פעילה בחברה רב־אתנית ורב־תרבותית.
דיני גר תושב נמצאים ברובד עמוק יותר .הם מבוססים לא על פרגמטיות אלא על
עיקרון דתי .לפי התורה ,כדי לקבל זכויות אזרח בחברה יהודית בארץ יהודית,
אין צורך להיות יהודי; צריך רק להיות מוסרי.
זכויות מיעוט הן המבחן הטוב ביותר לחברה חופשית וצודקת .מאז ימי משה הן
מעמודי התווך של החזון המדיני־חברתי של התורה .חיוני הוא אפוא שנתייחס
לעניין ברצינות גם בימינו.

הרצוג.
אתם מוזמנים להכיר

מקרוב.
בואו להכיר מקרוב את מכללת הרצוג,
לפגוש את ראשי החוגים ולשמוע על תכניות הלימוד המיוחדות שלנו.

יום פתוח

יום חמישי | י"ד בסיוון |  | 20:00-16:00קמפוס היכל שלמה ,ירושלים
תואר ראשון B.Ed.

תואר שני M.Ed.

תנ״ך | תושב"ע | מחשבת ישראל | לשון | ספרות
לימודי א"י | היסטוריה | אזרחות | תקשורת | אנגלית
מתמטיקה | מדעי הטבע | מתמטיקה ומדעי המחשב
גיאוגרפיה ולימודי סביבה | חינוך מיוחד

הוראת מתמטיקה | תנ"ך ופרשנותו | תורה שבעל פה
מחשבת ישראל | הגות בחינוך היהודי
ניהול וארגון מערכות חינוך

הסבת אקדמאים להוראה

פיתוח מקצועי ולימודי חוץ

אש
תאמו מתריעוץ
פגיש
אישיפתתוח
ביום ה

למיקדרהוב
מ זרהצוג
ה
קורסי

הרצוג .לדעת .לחנך

לפרטים 02-9937337 :או פנו במיילrishum@herzog.ac.il :

ם מק

וונים

עומדות
היו רגלינו

עד היום זוכר הרב ברוך וידר
את המשפט שאמר המג"ד
לשאריות הגדוד ,בלילה
שאחרי קרב סולטן יעקב >
מפסטיבל האור ועד עסקאות
שהשתיקה יפה להן,
כיבוש ויישוב ירושלים
נמשכים במאמצים משותפים
< ראיון עם ראש ישיבת הכותל,
לרגל שנת היובל לשחרור ירושלים

אסף משניות

ה

שבוע נציין חמישים שנה לשחרור
ירושלים ואיחודה .הרבה עבר
על עיר הקודש בחמישים השנים
האחרונות .תנופת בנייה שלא נראתה
מימי הורדוס ,המוני ישראל (ואומות
העולם) עולים לעיר העתיקה והפסוק "פרזות תשב
ירושלים" נראה ממשי מתמיד.

ישבנו לשיחה על ירושלים של אז ושל היום עם
הרב ברוך וידר ,ראש ישיבת הכותל  -הישיבה
שתלמידיה הראשונים היו אלה שהחזירו את
היישוב היהודי לעיר העתיקה ,תשע עשרה שנה
אחרי שנכבש על ידי הירדנים.
"הישיבה עלתה על הקרקע בח' באב תשכ"ז .יום
לפני תשעה באב .איזה רמז גדול יותר צריך בשביל
להבין שמדובר כאן במהלך שמיימי?" הרב אומר
לי וחיוך גדול מופיע על פניו.
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"המשימה שלנו הייתה
לעשות חסימה על כביש
בירות־דמשק .בדרך
היינו אמורים לעבור
דרך מתחם ענק במקום
שנקרא סולטן יעקב.
אלינו לא הגיע המודיעין
שהמתחם מלא בחיילי
אויב"
לא זוכר מה היה הניתוח שלו ,אבל את המשפט
הבא אני זוכר מילה במילה' :אילו הדבר היה
הפוך ,אחרי עשר דקות לא היינו משאירים להם
אבן על אבן .אין לי הסבר אחר אלא שאלוקים
לחם לנו את המלחמה שלנו מלמעלה' .זה מה
שהוא אמר לנו באותו ערב".
מתי הבנתם שיש נעדרים בקרב?
תאריך העלייה היה מתוכנן?
"זה כל היופי שבסיפור .זה לא היה מתוכנן .זה
היה פשוט התאריך הראשון שהיה אפשר לחזור
ולהתיישב ברובע .משמיים כיוונו את זה ככה".
אך הרובע שוחרר יותר מחודשיים לפני כן?
"ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל מינה רק ב־ז'
באב את יהודה תמיר לתפקיד ראש היחידה
לאכלוס ירושלים ,ולמחרת כבר קמה ישיבת
הכותל .וזאת למרות שהייתה מדיניות לתת רק
לגופים ומוסדות שהיו כבר קיימים קודם לכן
להשתכן ברובע".
כשהגיעו ראשוני התלמידים ,איך היה נראה
הרובע?
"חרב .הכל כאן היה הרוס ומוזנח .הם בהתחלה
נכנסו למבנה חצי הרוס .יהודה תמיר הגדיר
אותם חלוצים ממש .המבנה המפואר שאתה
רואה היום נבנה הרבה לאחר מכן וגם זה בחסדי
שמיים ,יחד עם כל הרובע שעבר ,ועדיין עובר,
תנופת בנייה אדירה".
את תנופת הבנייה הזו רואה הרב מקרוב כבר
שלושים ותשע שנה ,עת החל ללמוד בירושלים.
בשנתו הראשונה למד הרב וידר בישיבת מרכז
הרב ,אצל הרב צבי יהודה זצ"ל ,אך לאחר שנה
אחת עבר ללמוד בישיבת הכותל ,ומאז הוא שם.
"כשהגעתי לירושלים לא ידעתי שאחליט לקבוע
את מושבי בה לצמיתות .הייתי בטוח שאני
מגיע רק לחמש שנים ,ואז נראה .אבל התחתנתי
בשיעור ה' והתחלתי לגור בגילה ,ולאט לאט
העלינו בקודש ,עד שהיום אני גר מול בית כנסת
החורבה" אומר הרב וניגש לספרייה שמאחוריו.
"לרב זצ"ל יש פיסקה יפהפייה באחת מאיגרותיו
על הקדושה הייחודית של הארץ" הוא אומר לי
בעודו מוציא את איגרות הראי"ה" .והלוואי
שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן ,מצדנו ,להביע
אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה
והדרת אור תורתה ועילוי אור חכמתה ורוח
הקודש המתנוסס בה" ,הוא מצטט לי את איגרת
צ"ו" .ואם את זה אנחנו אומרים על הארץ  -תאר
לעצמך מה זאת ירושלים!".

"אלוקים לחם לנו"
על אף שאת מרבית חייו העביר הרב בירושלים,
ושם בנה את תפיסתו עולמו ,אחד האירועים
המשמעותיים ביותר בחייו ,כלל לא קרה
בירושלים .למעשה הוא קרה הרחק משם ,בתוך
לבנון .הרב וידר היה אחד הלוחמים בקרב
סולטן יעקב .בכ' סיוון הקרוב ימלאו שלושים
וחמש שנה לקרב העקוב מדם.
"היינו גדוד של בני ישיבות ההסדר .הגדוד
הורכב מתלמידי ישיבות הכותל ,כרם ביבנה
ושעלבים" ,נזכר הרב וידר בכאב" .המשימה
שלנו היתה לעשות חסימה על כביש בירות־
דמשק .בדרך היינו אמורים לעבור דרך מתחם
ענק במקום שנקרא סולטן יעקב .אלינו לא הגיע
המודיעין שהמתחם מלא בחיילי אויב .נכנסנו
לתוך מארב".
קרב סולטן יעקב זכור כאחד הקרבות הקשים
ביותר שעבר צה"ל .הקרב הסתיים בנסיגת כוחות
צה"ל מהמתחם ,לאחר שכוח צה"ל שפרץ אליו
גילה כי הוא מכותר בתוך מתחם סורי גדול,
וחולץ בקושי בסיוע ארטילריה כבדה .הקרב
זכור בעיקר בשל ההרוגים ,הפצועים והשבויים
הרבים שהיו בו לצה"ל ,ושלושת חיילי
המילואים הנעדרים עד עצם היום הזה :זכריה
באומל ,יהודה כץ וצבי פלדמן.
"ככל שעברו השעות בלילה ראינו שהקרב רק
הולך ומסתבך" מספר הרב וקולו נשבר קלות.
זיכרון הקרב קשה לו ,והכאב ניכר בכל משפט
שלו בנושא" .הקרב התחיל בשתים־עשרה
בלילה בערך .היינו בתוך מלכודת אש ,ובבוקר
נאלצנו לסגת".
"אני זוכר עד עכשיו מה שאמר לנו אחרי אותו
קרב המג"ד שלנו ,עירא אפרון ,שהוא לא בדיוק
מניח תפילין של רבינו תם .זה היה ערב שבת.
עשינו קבלת שבת שם בחושך ,כל ההסדרניקים.
זה היה מחזה קורע לב .בכינו על החברים
שלנו שמתו בקרב" ,מספר הרב" .אחרי השירה
והדמעות המג"ד ישב איתנו וניתח את הקרב .אני

"כשיצאנו מהקרב ,הטנקים חנו במגרש מול
התאג"ד .עמדנו למסדר ,כדי להעריך את
הכוחות .היינו שם רק שמונה צוותים .הגדוד
מנה שלושים טנקים בתחילת הקרב .זה היה
מחזה נוראי לראות שכל כך הרבה חסרים.
לאט לאט התחילו לחזור עוד חיילים ,חלק
הגיעו עם טנקים ,חלק בלי ,חלק חזרו פצועים
וידענו שחלק גם נהרגו .אני זוכר שבהתחלה
החברותא שלי ,הרב דוד תורג'מן ,ראש ישיבת
דימונה ,לא חזר עם כולם .ואני זוכר שעמדתי
בצד ודמיינתי מה ההספד שאני אומר בלוויה
שלו בדימונה .היינו בטוחים שהוא נפל יחד עם
חיילים נוספים .ברוך ה' הוא חזר במהלך היום.
היו כאלה שידענו שהם נפלו ,היו כאלה שחזרו
במהלך היום ,ולצערי יש כאלה שעד היום עוד
לא חזרו".
עד היום ,מספר לי הרב וידר ,בכל שנה ביום
הזיכרון ,עוברים ניצולי הקרב בין כל קברי
הנופלים .הרב מציין שהם לא פספסו שנה אחת.
"אני רוצה לספר לך מה זה מג"ד בצה"ל .עירא
התקשר אליי לפני כמה שבועות ושאל אותי
מתי האזכרה .תראה לי עוד מקום בעולם בו
המג"ד ,שצריך להיות היום באזור גיל השבעים,
הולך לאזכרה של חיילים שלו שנפלו".

מי הציל את מי
הרב וידר רואה באותו קרב חוליה אחת
בתוך המאבק הגדול על גאולת הארץ בכלל,
וירושלים בפרט" .לפעמים הולכים צעד קדימה
ושניים אחורה" אומר הרב ,ומכוון לשנתיים
האחרונות ולאינתיפאדת הסכינים שהשתוללה
ברחובות ישראל ,ובעיקר בירושלים.
מה הופך את ירושלים לעיר שמושכת כל כך
הרבה אש?
"ירושלים היא מרכז העולם ,פסגת הקודש.
כמו שמזיקים נמשכים לאור ,כך גם מזיקים
נמשכים לירושלים .אני זוכר שכשסאדאת הגיע
לארץ ,לקראת הסכם השלום עם מצרים ,הוא
הגיע לכנסת .ב'דרושה' שלו בכנסת הוא אמר
שהערבים לעולם לא יוותרו על ירושלים .והוא

התכוון לכל מילה .היה לו נוח לחתום על הסכם
שלום אז סוגיית ירושלים נדחקה הצידה ,אבל
השאיפה שלהם לכבוש את ירושלים מעולם לא
נעלמה".
כאדם שחי ברובע ,הרב ראה ירידה בכמות
המבקרים בו?
"בהתחלה זה באמת היה קשה .אני זוכר את
השבת הראשונה של 'זמן חורף' בשנה שעברה.
בכל שבת ראשונה של 'זמן' אנחנו (ישיבת
הכותל) יורדים לכותל לקבלת שבת .באותה
שבת הכותל היה ריק מאנשים .החלטנו שאנחנו
נשארים שם לכל התפילה ,כולל השיחה של
ערב שבת .אם אני זוכר נכון גם הרב הראשי
הרב לאו הצטרף אלינו .אחרי השיחה ניגשו
אלינו כמה חסידים ,מהבודדים שהיו שם,
ואמרו לנו שהצלנו את הכותל .אמרנו להם
שלא אנחנו הצלנו את הכותל ,אלא שהוא הציל
אותנו".
וכיום? המצב חזר לקדמותו?
"לאט לאט זה קרה .בחודש הראשון באמת
לא היו הרבה אנשים ואנחנו המשכנו להגיע
לכותל כל שבת .משבוע לשבוע המצב השתפר
והיום הרחבה חזרה להיות מלאה והרובע מלא
באנשים".
החיים ברובע הפכו להיות מאתגרים יותר?
"אנחנו לא מרגישים את זה כי החיים תמיד היו
כאן מאתגרים .בין ברובע היהודי ובין ברובע
היהודי המתחדש" הוא אומר בחיוך ומתכוון
לרובע המוסלמי" .בכל אחד מהרבעים החיים
קשים .ברובע המוסלמי הקשיים הם בטחוניים.
לגור בתוך שכונות ערביות זה לא דבר פשוט.
זה דברים שאני שומע מאברכים שלנו שגרים
שם ,אבל הם לא מוותרים ומתייאשים .בכלל,
עם ישראל לא ידוע כאחד שמתייאש .וגם לנו,
אלה שגרים ברובע היהודי ,יש קשיים .אצלנו
זה מבחינה חומרית בעיקר .מדי שנה מבקרים
ברובע מיליון איש .כל כמה שבועות הרובע
נסגר בגלל אירוע או ביקור של מישהו חשוב,
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"באותה שבת הכותל היה
ריק מאנשים ,והחלטנו
שאנחנו נשארים שם
לכל התפילה .לאט
לאט זה קרה .בחודש
הראשון באמת לא היו
הרבה אנשים ,אך משבוע
לשבוע המצב השתפר
והיום הרחבה חזרה
להיות מלאה"
וגלי התיירים יוצרים לא פעם גם בעיות צניעות.
עם זה אנחנו צריכים להתמודד".
הזכרנו את הרובע המוסלמי והקשיים שם .ובכל
זאת ,מספר היהודים שם רק גדל משנה לשנה.
היום קשה יותר לרכוש שם בתים?
"תמיד היה קשה .תמיד הבתים נרכשו בדרכים
לא דרכים ,שלא בהכרח שאפשר לדבר עליהן.
את הגשר שמוביל לחצר גליציה אני סללתי
באישון לילה יחד עם עוד מתנדבים .וזה לא
שאני קבלן או משהו כזה .הראשונים שהיו שם
היו אנשי ישיבת 'עטרת כהנים' .הם התחילו
לקנות בית פה ובית שם .היום יש כבר כמה
ישיבות ברובע המוסלמי ויהודים רבים שגרים
שם ,וגם בשכונות של מזרח העיר .חשוב
לדעת ,ואני לא בטוח שכולם יודעים את זה,
שעד למלחמת השחרור היו שכונות יהודיות
רבות במה שהיום נקרא הרובע המוסלמי ומזרח
העיר .רק יצאנו לגלות של תשע עשרה שנה.
"ברוך ה' מספר התושבים רק הולך וגדל,
בעיקר בגלל אלו שמוכנים להקריב בשביל
לחיות במרכז הקדושה".

ואם לא מחר
ירושלים מושכת אש לא רק מערבים ,היא

מוקד לוויכוחים בלתי נגמרים גם בתוך הציבור
היהודי בארץ .עיקר המלחמה הוא על אופיה
של ירושלים ,כאשר גורמים שונים מנסים לנתק
את ירושלים מאופיה הדתי.
יש איזושהי הרגשה של דיסוננס גדול בין מספר
המבקרים בשנה בכותל לבין העובדה שחלק
ניכר מהציבור הישראלי מרגיש ניכור לעיר.
לא מעט אנשים בארץ הגיעו לכותל בפעם
הראשונה רק בתור חיילים.
"אתה צודק בעניין הזה .באופן טבעי,
לאוכלוסייה החילונית יש פחות קשר לכותל
מלאוכלוסייה הדתית .בגלל זה ראש העיר
עושה פעילויות רבות שנועדו ליצור קשר
חיצוני בין האוכלוסייה לעיר העתיקה .משהו
בגדר 'מתוך שלא לשמה בא לשמה' .דוגמה
לכך היא 'פסטיבל האור' שנערך כאן מדי
שנה .זה לא שאנחנו שמחים עם כל חלק וחלק
שבו ...אבל אנחנו רואים שהוא מושך הרבה
אוכלוסייה שבלי זה לא הייתה מגיעה לעיר
העתיקה .קשר צריך לטפח וככה יוצרים אותו".
לסיום ,איפה נראה את ירושלים בחגיגות המאה
שלה?
"לא רק בעוד חמישים שנה .אנחנו מאמינים
שכל יום יכול לבוא המשיח ואיתו הגאולה
השלמה .הרבי מלובביץ' זצ"ל אמר דבר
מעניין :לכוהנים אסור לעבוד במקדש כשהם
שתויי יין ,ויש גמרא האומרת שאסור גם היום
לכוהנים לשתות יין בכלל .הרבי מלובביץ'
שאל למה שיהיה אסור ,הרי הליכת מיל -
כלומר מרחק הליכה של שמונה עשרה דקות
 מספיקה בשביל להעביר שכרות ,אז למהלכוהנים אסור לשתות יין? ועל זה הוא אמר
שהגאולה יכולה לבוא גם בתוך שמונה עשרה
הדקות האלו שבין שתיית היין לפיקחון .אנחנו
מאמינים שאם נזכה ,כבר היום נראה את
הגאולה השלימה ,ואם לא היום – מחר ,ואם לא
מחר אז מחרתיים".

נעשה ונלמד!

למת לחג!
תנה המוש
המ
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נחמה ביטקובר

אין לי הצעות!

אני קולטת את המבט שלה כבר ממרחק של שלושה שולחנות .היא מזיזה
את הכיסא שלה אחורה וקמה לעברי.
עוד לא הסתיימה המנה הראשונה ,כבר מתחילים ?...נאנחתי בשקט
והתרכזתי בצלחת שלי בזמן שקלטתי אותה מתקרבת.
"אחינעם שלי! מה ש־ל־ו־מ־ך מתוקה??" שאלה דודה שלי בקול לבבי.

שלי מתערער .אני רואה סביבי בנות שיוצאות ,בנות שמתחתנות ...ורק לי
אין אפילו הצעות .המחשבות שעולות הרבה פעמים הן" :כנראה אני שווה
פחות מאחרות /לא אוהבים אותי /לא מעריכים אותי /לא רואים את מי
שאני באמת" .זה מאוד הגיוני ,כי לכאורה אני תלויה מאוד באחרים ובאופן
שבו הם תופסים אותי כדי שיהיו לי הצעות טובות.

האמת ,שמאז ומעולם מאוד אהבתי את דודה דינה .תמיד היא הייתה הדודה
הקרובה אלי ביותר.

לכן ,דווקא עכשיו זה זמן מעולה לעבוד על הערך העצמי הבלתי תלוי שלי
 הערך האלוקי המוחלט שלי ,שלא תלוי באף הצעה; להבין שאני שווהמאוד בזכות זה שה' בחר בי ונתן בי את הכוחות והתכונות המיוחדות שבי.

אני יודעת שדודה דינה מאוד אוהבת אותי ,והבת שלה שקטנה ממני בשנה
(שגם היא הייתה פעם חברה טובה שלי) כבר עומדת לקראת הלידה השנייה
שלה ...אבל עדיין.

העבודה הפנימית הזו תאפשר לי לא להיות במקום נזקק ותלותי כאשר
אני פונה לאנשים לבקש שיכירו לי ,וגם כשסתם אין לי הצעות ...לזכור
שהקדוש ברוך הוא הוא המזווג זיווגים ,וכל ההצעות הן בסופו של דבר רק
מה' ולא מאף אדם.

אבל לאחרונה זה נהיה ...איך נאמר ...קצת מעיק.

זה לא גורם לי לסלוד מזה פחות.
היא הניחה יד על הכתף שלי ,התקרבה אליי ושאלה בשקט" :אז ...מה
קורה?"
"הכל טוב דודה ,ברוך ה'!" ידעתי שלא לזה היא מתכוונת.
"יש לך מישהו עכשיו?" היא שאלה אותי ישירות .כנראה היא באמת דואגת.
"לא" עניתי בקול הכי רגיל שיכולתי .בתוכי ה"לא" הזה היה גדול ועמוק .לא
רק שאין לי מישהו ,אין לי גם מישהו באופק .ההצעה הנורמלית האחרונה
שקיבלתי הייתה לפני שלושה חודשים ארוכים כנצח.
"תאמיני לי ,אני לא מבינה איך לא חטפו אותך כבר" היא נאנחה בעצב.
גם אני דודה .תאמיני לי.
למזלי ,בדיוק באותו רגע יצאו החתן והכלה מחדר הייחוד" .אני רצה
לרקוד!" אמרתי לה בחטף.
"תרקדי ,תרקדי ,זאת סגולה טובה" היא אמרה ,אבל אני כבר לא שמעתי.

אז מה באמת עושים
בתקופה שאין הצעות?

עשינו סקר בקרב הקוראות שלנו ,וקיבלנו עשרות תשובות מבנות – איך הן
מתמודדות עם תקופות שאין הצעות?
אספנו את כל העצות שקיבלנו ,והנה הן לפניכן...
ללא ספק ,הפן הרוחני־נפשי של העניין הוא המרכזי ביותר ,וממנו נתחיל:
כשאני בתוך קשר ,אני עומדת מול בחור מסוים ,ושואלת את עצמי האם הוא
טוב לי .כאשר אני בתקופה שאין לי הצעות ,כדאי לנצל את הזמן הזה לפתוח
את המחשבה ,את הרצון ואת הדמיון מחדש ,ולעשות התבוננות פנימית –
מה השאיפות שלי בחיים? מה אני חולמת שיהיה באיש שאתו אני רוצה
לבנות את הבית שלי? מה באמת יהיה לי טוב ,למה אני באמת זקוקה...
ואיפה אני מושפעת מרצונות וחלומות של אחרים?
זה יכול להיות זמן טוב ונכון להגמיש את המחשבה ,לפתוח פתח לאפשרויות
חדשות נוספות שאולי קודם היו בשבילי קו אדום .וזה גם יכול להיות זמן
טוב להצטמצם ,ולהגדיר לעצמי באופן ממוקד ומדויק יותר – מה באמת
יהיה לי טוב ומה אני באמת מחפשת.
תקופה שאין בה הצעות יכולה להיות זמן מאוד מאוד שואב ,מבאס ומחליש.
אבל דווקא בתקופה כזאת ,כדאי להחליט שאני מנצלת את החלון הזה
להתרעננות ולאגירת כוחות חדשים לקראת הקשרים הבאים שלי בעזרת ה'.
בשביל זה אני אעשה המון דברים שאני אוהבת ,דברים שמשמחים וממלאים
אותי – כמו ללמוד דברים חדשים ,להיפגש עם חברות ועוד.
במהלך כל החיים ,נמשיך להיתקל בצמתים וברגעים שיהיו לנו קשים,
סוערים ומחלישים .דווקא תקופה כזאת ,יכולה להיות מאוד משמעותית
בעבודה פנימית על מידת הביטחון והאמונה בה'.

תפילה פשוטה.

חז"ל מלמדים אותנו ,שדווקא תקופות בהן מרגיש האדם "עני" ,חסר וחלש
– הן הזמן המסוגל ביותר לקרבה רגשית לה' ולתפילה מעומק הלב .אני
פונה לה' מתוך הבנה שהזיווג שלי בידיים שלו ,ופשוט מבקשת ממנו ...כמו
בת שמבקשת מאבא שלה .אין כמו תפילה לקרב אותי לה' ובעזרתו להביא
אליי את החצי השני שלי.
ועכשיו לפן המעשי יותר ...איך אפשר להשיג יותר הצעות?
המון בנות שיתפו אותנו ,שיש אתרי אינטרנט מאוד טובים – שליש גן עדן,
שושבינים ועוד .נכון אמנם שצריך להיזהר מאוד ולברר עם מישהו שמכיר
לפני שנפגשים ,כי בוודאי יש שם גם נוכלים .אבל אין ספק שיש שם גם
בחורים טובים ואיכותיים.
היתרון של אתרי האינטרנט זה שאני יכולה להגדיר את עצמי ולחפש
בעצמי ,ולא תלויה באף אדם אחר .החיסרון הוא התחושה כאילו יש אינסוף
אפשרויות ,כאשר בפועל זה לא נכון .צריך ללמוד לחפש באתרים האלה
מתוך איזון ומיקוד פנימי ,זהירות יתירה ותפילה לסייעתא דשמיא.

להציע לחברות בחורים שאת מכירה.

כאשר את מציעה לחברה ,זה פותח סביבך מעגל חדש של שפע וממילא גם
של הצעות :היא נזכרת בך ,הבחור שהצעת לו נזכר בך ...כשחברות מציעות
אחת לשנייה ,זה יוצר תנועה וזרימה של הצעות .כמובן שזה גם משמח בפני
עצמו ,וגם זה מביא אליי עוד הצעות בסופו של דבר" .אתה משמח את שלי,
אני משמח את שלך".
>> העצה הזאת לא תמיד פשוטה ,אבל אם עושים אותה ממקום פנימי מאוזן
ובטוח בערך העצמי שלו ,זה לא מראה בכלל על חולשה .להיפך .זה מעיד
על עוצמה ועל ביטחון בעצמך וברצון הטוב שלך.
העצה היא :לשלוח הודעה למישהו שאני מכירה ופשוט להזכיר שאני עדיין
מחפשת [בן דוד /חברה נשואה /מחנכת מהעבר וכדומה] .היתרון גדול  -הם
כבר מכירים אותי ,והסיכוי שההצעה תהיה מתאימה לי גבוה הרבה יותר .אם
יש לך חברות טובות ,גם אם הן עדיין רווקות – הגיוני בהחלט לפנות אליהן
ולשאול אולי הן יצאו עם מישהו שיכול להתאים גם לך.

לחזור להצעות קודמות!

גם אם הציעו לך מישהו לפני חודשיים ,וגם אם הוא יצא בינתיים עם מישהי,
ייתכן מאוד והוא שוב פנוי .ואם הוא היה נראה למי שהציע לך מתאים אז,
יכול מאוד להיות שהוא עדיין מתאים ...זה גם ממש ישמח אנשים שהציעו
לך ,ויעשה להם חשק לך להציע שוב.

פנייה לשדכניות

קודם כל ,חשוב למצוא שדכנית שטוב לי איתה .שאני מרגישה איתה בנוח
ושיש לי בה אמון .יש היום שדכניות ממש מעולות שיש להן חוש טוב וגם
בחורים איכותיים .זה בהחלט יכול לפתוח אפיק חדש של הצעות .חשוב
לבוא לשדכנית ממקום מאוד פתוח וכנה ,כדי שתוכל להכיר אותי כמה
שיותר טוב .יש לא מעט בנות שהתחתנו בדרך הזאת.

באופן טבעי ,אנחנו מרגישות ביטחון ושמחה כשטוב לנו ,ותחושת דין
והסתרת פנים מצד ה' כשרע לנו .היכולת להעמיק את האמונה בה' ולהרגיש
שאני בידיים טובות ואוהבות של הקדוש ברוך הוא גם כשקשה מאוד ואני
לא מרגישה ככה בכלל – היא יכולת מופלאה שתלווה אותי אחר כך כל
החיים ,גם בצמתים הכי קשות שעוד יהיו .אפשר לעשות את זה על ידי
לימוד תורה ,דיבור עם ה' ושיחה עם אנשים שמחזקים אותי.

נסיים עם זה ,שהכי חשוב לזכור שבסופו של דבר  -לא צריך המון הצעות
כדי להתחתן .צריך הצעה אחת טובה באמת ,וזה יכול לקרות בכל רגע .גם
היום.

בזמן שאין לי הצעות ,מאוד טבעי והגיוני שארגיש שהערך העצמי והשווי

ישועת ה' כהרף עין ,בעזרת ה'.
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השביעיה הסודית
של ספירת העומר

שבוע שביעי – דוד המלך
בשבוע השביעי ,אחרון חביב ,של ספירת העומר אנו צועדים עם דוד
המלך המייצג את מידת המלכות" ,דוד מלך ישראל חי וקים".

חסד שבמלכות – המלך האהוב
על הדמויות הקודמות כתוב במפורש את מי הם אוהבים .והנה מגיע דוד
המלך ומשום־מה לא כתוב במפורש שהוא אוהב אף אחד .לעומת זאת,
הרבה אוהבים אותו :שאול אוהב אותו תחילה – עד שרוח רעה מטרפת
אותו והוא לא יודע אם הוא אוהב או שונא; יהונתן אוהב אותו; מיכל
"ו ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל ִויהו ָּדה א ֵֹהב ֶאת דָּ ִוד" .יתירה מזו ,גם
אוהבת אותו; ולבסוף ְ
חירם מלך צור ,מאומות העולם ,אוהב את דוד .בקיצור ,כולם אוהבים
אותו ,מלבד שונאים אכולי קנאה על שהוא כל־כך אהוב .כלומר ,דוד
"ח ְס ֵדי ָד ִוד
אוסף את האהבה מכולם ,כמו מגנט ,ומחזיר אותה בכפלייםַ ,
ַה ֶ ּנ ֱא ָמנִ ים" .כך מוסבר שמידת המלכות (האחרונה במערכת הספירות)
מפיקה "אור חוזר" – משקפת את כל האור המגיע אליה ומגבירה אותו
"עד דָּ ִוד ִה ְגדִּ יל" .זו האהבה
עד אין־סוף ,כמו שנאמר באהבת דוד ויהונתן ַ
של דוד – החסד שבמלכות ,אברהם בתוך דוד :מלך אהוב שכולם מביטים
בו ורואים אהבה.

גבורה שבמלכות – אל פחד
דוד יוצא מאלמוניותו במעשה הגבורה מול גלית הפלשתי ,גבורת דוד,
הגבורה שבמלכות .כולם פשוט מפחדים מהלוחם הענק ואילו דוד מפוגג
את הפחד ,לועג לגלית ושם אותו לצחוק .האם דוד הוא קל־דעת שאינו
יודע פחד מהו? בהחלט לא .אפשר לקרוא בתהלים עד כמה הוא ירא,
יש ֶמ ֶל ְך ַ ּגת" .אלא שיש לדוד את מידת
"ו ִ ּי ָרא ְמאֹד ִמ ּ ְפנֵ י ָא ִכ ׁ
וכך גם נאמר ַ
היראה של יצחק אבינו ,ובכל פעם שמתעוררת אצלו יראה כלשהי מפני
בשר־ודם (וגם מפני האריה והדוב) ,הוא מזכיר לעצמו שאין לפחד משום
דבר בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא" ,פחד יצחק" .כך הוא מתגבר על
היראה הנמוכה ומעלה את היראה לשורש שלה ,יראת ה' טהורה בלבד .זו
הגבורה שבמלכות המתגברת על כל הדברים המפחידים.
כאשר היה הבעל שם טוב ילד קטן ,מת אביו רבי אליעזר ,וכך ציווה לו
לפני מותו" :אל תפחד משום דבר בעולם ,רק מהשם יתברך" .לבעש"ט
הייתה הנפש של דוד המלך ,וכך הוא התעצם עם היראה של דוד ,גבורה
שבמלכות.

תפארת שבמלכות – רועה העם
"ו ִ ּי ְב ַחר
מבין "שבעת הרועים" יש רועי צאן ממש ,ודוד הוא המיוחד בהםַ ,
ְ ּב ָד ִוד ַע ְבדּ וֹ ַו ִ ּי ָ ּק ֵחה ּו ִמ ִּמ ְכ ְלאֹת צֹאןִ ...ל ְרעוֹ ת ְ ּביַ ֲעקֹב ַע ּמוֹ " .כמו יעקב אבינו
ומשה רבינו ,גם דוד נבחן בכך שהנהיג את הצאן בחסד וברחמים והציל
אותו מיד אויביו – ולכן הוא ראוי להיות רועה ישראל" ,צאן קדשים".
מידת הרחמים היא הפנימיות של התפארת ,ומרעה הצאן מגלה את
הרחמים של דוד ,תפארת שבמלכות ,יעקב (הרועה) בתוך דוד.
ְ
ח ֶשׁך ִה ָ ּגל ּו
כך נאמר גם בתיאור הגאולה ֵ
"לאמֹר ַל ֲאסו ִּרים ֵצא ּו ַל ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ֹ

ַעל דְּ ָר ִכים יִ ְרע ּו [כמו צאן] ...לֹא יִ ְר ָעב ּו ְולֹא יִ ְצ ָמא ּו ְולֹא יַ ֵּכם ׁ ָש ָרב ָו ׁ ָש ֶמ ׁש
"כי ְמ ַר ֲח ָמם יְ נַ ֲה ֵגם"
ִּכי ְמ ַר ֲח ָמם יְ נַ ֲה ֵגם" – זו ההנהגה של משיח בן דודִּ ,
בגימטריא משיח ינהגם.

כל אחד מאיתנו הוא רועה את הצאן שלו ,מעגל ההשפעה שלו .נלמד
מדוד לרעות ברחמים!

נצח שבמלכות – בית נאמן
היו עוד מלכים בישראל ,לפני ואחרי דוד ,אבל מלכות בית דוד היא
נצחית" ,כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד" .דוד זוכה
לכך כיון שאינו דואג לכבוד עצמו אלא מוסר את נפשו על כבוד ה' ,כמו
"כי ָעשׂ ֹה יַ ֲעשֶׂ ה ה' ַלאדֹנִ י ַ ּביִ ת נֶ ֱא ָמן
שאומרת לו אביגיל ברוח נבואהִּ :
18

להצטר
ספיר פות לוואטספ
ת
מסרון העומר שלחו
ל-
050-7951105
[מלכות נצחית] ִּכי ִמ ְל ֲחמוֹ ת ה' ֲאדֹנִ י נִ ְל ָחם" .במדת הנצח של דוד – נצח
שבמלכות – הוא נלחם באויבים ומנצח ,מתוך בטחון בה' הנותן לו כח
לעשות חיל ,ואז הוא זוכה להבטחה נאמנה של נצחיות .גם אחרי שדוד
מת ,אנו מכריזים "דוד מלך ישראל חי וקים" ,כי הוא מונצח בצאצאיו,
ועל המשיח נאמר "הוא דוד בעצמו"  -כשם שנשמת משה רבינו חוזרת
בכל דור .זהו הנצח של מלכות דוד ,משה שבדוד.
"נֵ ַצח יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא יְ ׁ ַש ֵ ּקר" – כך אומר שמואל לשאול כשהוא מעביר ממנו
את המלכות :נצח ישראל יעניק לדוד את המלכות הנצחית ,עד ביאת
משיח בן דוד "במהרה יבוא ויגל לבנו" .כל יוזמה של התעקשות חיובית
להביא את המשיח (כמו הביטוי של הרבי מלובביץ') היא גילוי הנצח
שבמלכות.

הוד שבמלכות – ירח מלא
הצירוף הוד שבמלכות מפורש בתנ"ך :ה' נתן על שלמה המלך "הוֹ ד
ַמ ְלכוּת"! אמנם שלמה אינו משבעת הרועים אך הוא ממשיך את דוד
אביו ומביא את מלכות ישראל לשיאה .המלכות נמשלה ללבנה־ירח
המגיעה למילואה בימים  14-15בחודש – וכך דוד הוא הדור ה=( 14-דוד)
מאברהם אבינו ושלמה הדור ה=( 15-הוד ,וכן שלמה ב'מספר קטן').
מאז ,הלכה המלכות ונחסרה עד החורבן ,ושוב אנו מצפים לירח שיתחדש,
כמו שאומרים בקידוש לבנה ומכריזים "דוד מלך ישראל חי וקיים".
"ב ָתם ֵל ָבב
ה' אומר לשלמה שמלכותו תתקיים בתנאי שילך בדרכי אביו ְ ּ
ו ְּביֹ ֶשׁר" – נהג במידת התמימות ,היא הפנימיות של ההוד ,כמו אהרן הכהן
בעל מידת ההוד שלא שינה מאומה ממה שציווה משה .אל תתחכם ותמצא
תירוצים להרבות כסף וזהב ,נשים וסוסים ...המלך שינהג בתמימות יגלה
בעצמו את ההוד שבמלכות ,ואז תתקיים בפועל הבטחת הנצחיות (אותה
פגשנו בנצח שבמלכות).

יסוד שבמלכות – תיקון הברית
דוד המלך מלמד אותנו איך לעשות תשובה .דוד נפל ,פגם במשהו
במעשה בת שבע ,אבל החידוש הגדול שהוא קם לאחר הנפילה ,מודה
בחטאו ועושה תשובה אמיתית ועמוקה ,תשובה מאהבה שהופכת זדונות
לזכויות .במהלך התשובה שלו ,דוד מגיע לדרגה גבוהה של תיקון הברית
– מידת היסוד – יסוד שבמלכות ,יוסף (שומר הברית) בתוך דוד .כך ניתן
לראות שבסוף ימיו דוד נמצא עם אבישג השונמית אך לא יודע אותה כיון
שאסור לו לשאת אישה נוספת ("ולא ירבה לו נשים") ,שליטה מוחלטת
ביצר התאווה.
"לא חטא דוד אלא כדי ללמד תשובה ליחיד" – זהו המסר הכי חשוב לכל
אחד מאיתנו :אם נפלת ,אתה יכול לקום .קום ועשה תשובה!

מלכות שבמלכות – שפל בעיני
ביום האחרון של הספירה ,אנו מגיעים למידה העצמית ביותר של דוד,
"ו ָאנ ִֹכי
יתי ׁ ָש ָפל ְ ּב ֵעינָ י"ְ ,
"ו ָהיִ ִ
מלכות שבמלכות .כך אומר דוד על עצמו ְ
יש" .מי שחי בתחושה קיומית כזו של שפלות ,ככלי ריקן,
תוֹ ַל ַעת ְולֹא ִא ׁ
"ו ֲאנִ י ְת ִפ ָ ּלה".
פונה כל הזמן אל ה' בתפילהַ ,
רק משום כך ,ראוי דוד להיות מלך ישראל ,כי התנשאותו על העם אינה
מבטאת טיפת גאוה אלא רק את מלכות ה' .המלכות היא כמו ים שיש
בו תנודות שוות של שפל וגאות ,כמו בגימטריא :שפל = גאות .באותה
מידה שהמלך משפיל את עצמו בפני ה' כך הוא יכול להתנשא על העם.
לקראת חג השבועות ,יום פטירת דוד המלך ,נלמד ממנו את העיקר הגדול
"מאד מאד הוי שפל רוח" .איך עושים את זה? אפשר פשוט לומר תהלים,
בכוונה ובלב שלם ,ולהצטרף לדוד המלך בתחושה שאנו־כולנו תפילה,
"ואני תפלה".

הבעל
שם־טוב
אומר...

הרב שמואל טל ראש ישיבת תורת החיים

הודאה שמביאה לגאולה
מי שהוא טוב עין דהיינו חכמה טובה ,כשהוא
מסתכל בדבר מביא ברכה באותו דבר .כי
כשמסתכל בדבר יודע שהדבר ההוא כאין
נגדו יתברך ,דהיינו שהוא באמת אפס ואין
בלתי אלהותו יתברך השרוי בתוכה וכו' ,על
ידי ההסתכלות כזה ממשיך חיות יותר לאותו
דבר מאלהותו יתברך.

ליקוטי אמרים לרב המגיד יא ,ג

אחת הבשורות של הבעל שם טוב הקדוש הייתה
חיזוק המודעות לכוחה של מחשבה ,ושל מחשבה
טובה בפרט" ,מידה טובה מרובה ממידת פורענות"
(סנהדרין ק) .הוא לימד שכאשר אנו רואים את
הטוב ומתרכזים בו ,אנו יכולים למשוך עוד טוב.
כיצד פועלת מערכת זו?
כבר הזכרנו בעבר את קביעתו של הבעל שם טוב
שניתן לאדם לפעול בכוח מחשבתו לחזק את
האמת האלוקית המתגלמת במחשבות האמת
שהוא חושב .כוח מחשבתו של האדם נאצל מעולם
המחשבה האלוקי – "מחשבתו אי אפשר להיות ,כי
אם על ידי עולם המחשבה" (כתר שם טוב יט ,ד)
– וכשם שעצת ה' ומחשבתו פועלות במציאות ,כך
האדם יכול לפעול בכוח מחשבתו במציאות .ולכן
כשאדם רואה את הטוב האלוקי הקיים במציאות,
והוא רואה עד כמה ה' מחייה את המציאות ,הוא
גורם בכך להתפשטות נוספת של חיות אלוקית
וטוב אלוקי אל המציאות .המחשבה מרוממת אותו

ואת העולם כולו ,ומושכת עוד טוב אל העולם.
מסיבה זאת ככל שהאדם יודה לה' על טובו וחסדו,
כך הוא ימשוך עוד ועוד חסדים ושפע לעולם.
וכך אמר גם ה'נועם אלימלך'" :על ידי שמספרים
בטובות ובנפלאות שעשה ה' יתברך כבר ,על ידי
זה נמשך ונתווסף נפלאות וטובות יותר גדולים"
(מובא בשמו בשפת אמת (ברזאן) בשלח ד"ה מה
תצעק).
התשועה שזכינו לה בניצחון הניסי במלחמת ששת
הימים היא חוליה חשובה מאוד בתהליך לקראת
הגאולה .על גבה מגיעה חוליה נוספת ומרכזית,
והיא ראיית הטוב שבתהליך הגאולה והודאה עליו.
ההודאה מוסיפה נדבך רוחני על השפע שכבר ניתן
לנו בכך שהיא מקשרת את השפע אליו יתברך,
ובזה היא ממשיכה שפע נוסף לעולם ,ומקדמת עוד
ועוד את תהליך הגאולה .ויהי רצון שמתוך ההודאה
וההתקשרות אליו יתברך ,נזכה במהרה לביאת
משיח צדקנו ולגאולה שלמה.

יוכבד היא אישה למודת ייסורים .מזה חצי שנה שהיא נאבקת במחלת
כליות קשה ,ועתה לאחר שהתברר שמבחינה רפואית תרומת כליה על ידי
קרובי משפחתה היא בלתי אפשרית ,עומדת לפניה רק ברירה אחת כדי
להמשיך ולחיות – תרומת כליה בחו"ל.

תורמים  ₪26בחודש  24תשלומים
עלות הטיפול

&800,000
מצילים את יוכבד!

ובוחרים אחת מהמתנות:
מטבע
אש
הקודש

יין
הסיומים

אל תגזרו על יוכבד

כליה

תשע"ז

תשע"ז

של מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

יין הסיומים

02-5-900-900
מצילים את יוכבד!

קופת
הצדקה
ע.ר 580572782

בית שמש

לעמותה אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף  46לפקודה ע .ר580572782 .

מוזמנות לקחת חלק

במהפכת התשובה התל אביבית!

מחפשת גרעין?

בואי לשירות לאומי
בגרעין המשימתי של ראש יהודי.

שירות ממלא ומאתגר בקירוב לבבות
והפצת יהדות עם צעירים המחפשים חיבור.
השירות כולל מגורים בתל אביב,
פעילות בערבים ,שבתות וחגים.
לפרטים :הדסה 058-6220278
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כולל
משלוח
עד פתח
הבית!
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לפרטיםwww.roshy.org 02-6791122 :

סיפורי חסידים מאת זלמן רודרמן

וציוויתי את ברכתי

(כה ,כא)

"וכי תאמרו מה נאכל ...וציוויתי את ברכתי" – אם ישאלו "מה נאכל?" ,לא יהיה מנוס מלצוות על הברכה .אולם אם
יתחזקו באמונה תמימה ולא ישאלו כל שאלות ,הברכה תושפע להם ותהיה מצויה כמאליה( ...נועם אלימלך)
הצדיק רבי פישל מסטריקוב ,מזקני תלמידיו של
'החוזה' מלובלין היה .קודם שנסתלק 'החוזה',
היה רבי פישל צנוע ומסוגר בפינתו ,ממעט בקשר
עם הבריות .משנסתלק רבו ונוצר לפתע חלל ֵרק,
ביקשו רבים מהחסידים לדבוק בתלמידו הגדול,
וזה נענה להם כאנוס על־פי הציבור .מאז והלאה
נפתחו שערי ביתו לרווחה והמוני עמך ישראל
שיחרו לפתחו לבקש מפיו עצה ותושייה.
רבי פישל חידש דברים באופן הנהגתו .למשל,
כבר בתחילה הודיע לכול כי יהיה מוכן להדריך
ולהורות את המעוניינים ,בעבודת הבורא ,אך ימנע
עצמו מלעסוק בענייני גשם וחומר" .אינני ָחפץ
להטריד את הבורא יתברך שמו ,בעניינים פעוטים
של מה־בכך" ,הטעים .חסידיו נאלצו לקבל עליהם
את הדין ,ביודעם כי זהו מחיר ההתקשרות לרבם
הנערץ.
מה עשה רבי פישל כאשר על־אף כל זאת בא אליו
יהודי ותינה באוזניו את צרותיו בעניינים גשמיים?
או־אז לא היה אוטם ,חלילה ,את אוזניו ואת ליבו,
אלא השתדל ככל יכולתו למצוא פיתרון לבעיה,
במסגרת גדרי הטבע .כך ,לדוגמה ,במקרה של
מצוקה כספית ,היה מחפש נדיב לב שיושיט עזרה
לנזקק .וכשהתעוררה בעיה רפואית קשה ַמפנה
היה לרופא שנודע בהתמחותו המקצועית בנושא.

שגדלה אכזבתו של האיש,
ככל ָ
כך ָקטנה אמונתו בברכת
הצדיק .משהתקיימה גם
ההגרלה התשיעית ואף בה לא
זכה ,ביקש העני למנוע ,לכל
הפחות ,את הפסדו המלא של
מחיר הכרטיס
•
שהכה את החסידים בתדהמה
יום אחד אירע דבר ִ
מוחלטת .השמועה פשטה במהירות – דלת חדרו
של הרבי ננעלה והוא מסרב לקבל קהל.
ואכן ,לא חלפה שעה והשמועה אומתה באמצעות
מחזה מחמיץ־לב :רבי פישל ,שמאז החל להנהיג
עדתו חבש על ראשו כובע פאר כמנהג אדמו"רי
פולין ,יצא באותו יום מביתו כשלראשו מגבעת
פשוטה ,כאחד העם .איש לא העז לפנות אליו
ישירוֹ ת ולברר את סיבת הדבר .פניו של רבי פישל
היו חתומות ודוק של עצבות נח על עיניו .מאליו
מובן כי הדבר הגביר עוד את צערם של החסידים.
חלפו כמה ימים והנה יום אחד נשבה בעיר רוח
תקווה.
של
חדשה
לסטריקוב הגיע רבי
שמחה־בונים מפשיסחה,
שנמנה אף הוא עם
תלמידי 'החוזה' מלובלין
ושבעצמו הנהיג ברמה
המוני חסידים .ואף כי
צעיר היה רבי שמחה־
פישל
מרבי
בונים
במספר רב של שנים,
קשור היה אליו בקשרי
ידידוּת עמוקים ובין
השניים שרתה הערכה
הדדית .רבי שמחה־בונים
שהגיע לביקור שגרתי,
כמנהגו מדי פעם בפעם,
נתבקש עתה על־ידי זקני
החסידים לדבר על לב
הצדיק כי יחזור להנהיג.
רבי שמחה־בונים נענה
לבקשה והבטיח להשתדל
ככל יכולתו.
שעה ארוכה שהה רבי
בחדרו
שמחה־בונים
של רבי פישל .כל אותה
העת פרפרו ליבותיהם
של החסידים .הם חשו
כי כל עתידם תלוי במידת
הצלחתו של האורח
בשליחות שנטל על
עצמו.
כעבור שעה ארוכה
יצא רבי שמחה־בונים
מחדרו של רבי פישל
ועל פניו ארשת מחוייכת.
החסידים הבינו מכך כי
משאלתם נתמלאה ואנחת

רווחה פרצה מקרבם .האורח הנכבד הנהן לאות
אישור והסובבים אותו הודו לה' על חסדיו.
לאחר שהאבן הכבדה נגולה מליבותיהם ,ביקשו
החסידים לשמוע מפי רבי שמחה־בונים על
שהתרחש בין כותלי החדר הסגור .הם היו תאבי
סקרנות לדעת מה גרם לפרישת רבם מההנהגה
וכיצד שכנע אותו ידידו רבי שמחה־בונים לשוב
ולהנהיגם.
•
ואלה היו הדברים :כמה ימים קודם פרישת רבי
פישל מהנהגת החסידים ,בא אליו יהודי עני מרוד.
האיש סיפר כי בביתו כמה בנות בוגרות ,אשר חרף
כל המאמצים שעשה לא הצליח עד כה לשדכן
ולהשיאן .כל זאת בשל עוניו החמור.
זאת לא הייתה הפעם הראשונה שבה התייצב
האיש לפני רבי פישל וביקש את ברכתו ,אולם
הפעם הוא בכה מקירות ליבו והתחנן לישועה.
רבי פישל כבר ניסה בעבר לסייע לו ,בדרך הטבע,
אך כל הניסיונות לא צלחו .לנוכח בכיותיו קורעות
הלב של האיש פנה אליו הצדיק ואמר" :רואה הנני
כי לא הצלחתי לסייע לך בדרך הטבע .חוששני
אפוא כי הפעם אצטרך לשנות ממנהגי .לך וקנה
כרטיס ּ ַפיס וה' יהיה בעזרך".
העני אץ־רץ שמח וטוב לב ,ובהזדמנות הראשונה
שהייתה לו קנה כרטיס פיס .כל כרטיס שכזה ראוי
היה להשתתף בעשר הגרלות רצופות שנערכו יום
אחרי יום.
ההגרלה הראשונה התקיימה והעני לא זכה בה.
גם ההגרלה השנייה וזו השלישית נערכו ואף בהן
שגדלה אכזבתו של האיש ,כך ָקטנה
לא זכה .ככל ָ
אמונתו בברכת הצדיק .משהתקיימה גם ההגרלה
התשיעית ואף בה לא זכה ,ביקש העני למנוע ,לכל
הפחות ,את הפסדו המלא של מחיר הכרטיס .הלך
ומכר את הכרטיס לאדם אחר ,בעשירית מהמחיר
המקורי.
למחרת נודע בעיר כי האיש שרכש את הכרטיס
מידי העני ...זכה בפרס הגדול.
שבור ורצוץ שב העני האומלל אל רבי פישל וסיפר
לו במרירות על ביש־מזלו .גם רבי פישל לקח את
העניין לליבו .הוא ראה בכך סימן משמים" .נראה
חפצים בהנהגתי ועל־כן תעתעו
כי במרוֹ מים אין ֵ
בו באופן משונה כל־כך; מצד אחד התקיימה
הברכה ,אך לא באיש שאליו התכוונתי ,"...הרהר
נוּגוֹ ת בינו לבין עצמו .ולאחר התחבטות קשה
החליט לנטוש את ההנהגה.
וכיצד שכנע אותו רבי שמחה־בונים לשוב
ולהנהיג?
הוא פשוט סיפר לו מעשה שאירע לו־עצמו .אף
לפניו הופיע פעם יהודי המטופל בילדים רבים
שפרנסתו לא הייתה מצויה .רבי שמחה־בונים
בירכו בהצלחה אולם האיש התעקש והקשה:
"וכיצד אזכה בהצלחה זו ,הן עד היום הזה בכל
תחום שבו שלחתי יד ,נכשלתי?!".
או־אז פנה רבי שמחה־בונים אל האיש ואמר לו
כדברים הבאים" :אוי ואבוי לו לבונים אם יצטרך
לעצות שלו ,כיצד
לעבוד אלוקים כזה ,הנזקק ֵ
להושיע יהודי."...
הצדיק מסטריקוב קלט את הרמז העדין והחד –
ונתרצה.

את ‘נפגשת‘ שוב ושוב ,ו...משהו תקוע?
לוחצים עלייך להיפגש ,ואת מרגישה
שאת פשוט – לא יכולה?!
רוצה לעשות השתדלות
מדויקת שתיגע
בשורש?

אימון
לקראת זוגיות

של ''עומק הקשר''

יכול להיות התשובה בשבילך...
”אני פשוט לא מאמינה שזכיתי להגיע ליום המאושר
הזה ...גיליתי בתוכי המון כוחות!! להצליח להפתח,
לשתף ,ליצור קשר עמוק וטוב מבעד לכל הפחדים
והמחסומים...
אני כל כך מתרגשת להזמין אותך לחתונה“!...

בואו לרכב
על ההצלחה
הקורס שזכה להצלחה רבה

רכיבה טיפולית בסוסים
עבודה מבוקשת עם שכר גבוה
למסיימים.
עכשיו בחוות היי-דה במושב חמד,
קורס הכשרת מדריכי רכיבה
טיפולית במיוחד למגזר הדתי
גברים/נשים בנפרד

ב“ה זכינו ללוות מאות בנות ,ורובן נשואות כיום באושר!
• מגוון מאמנות בשיטות טיפול שונות
• יחס אישי ומתמסר • אימון מתוך תורה ועבודת ה‘

אנחנו פה בשבילך (:

חן 058-4170276 / 054-6821003
www.omekhakesher.co.il

רח' הזית  76מושב חמד
ĤĥģĐ ģĚđĞ
אימון רגשי • הנחיית נישואין • הדרכת כלות • סדנאות

לפרטים052-6969414 :
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מלחמת ששת הימים התחילה גל גדול של בעלי תשובה .אנשים ראו את
הניסים הגדולים שהיו לנו ומשהו בתוכם זז.
הנה סיפור ששמעתי מחברי הרב חנוך גליצנשטיין ,שהיה ב'חברה קדישא'
של הצבא :במלחמה קברו את כל החיילים יחד בקבורה ארעית ,ורק כמה
חודשים לאחר מכן ,העבירו כל אחד לעיר שלו וקברו אותם מחדש .כל
הארץ בכתה שוב הרב גליצנשטיין סיפר לי שהחברים שלו

לא היו יכולים לישון בלילות ממה שהם ראו :כל החיילים
שנהרגו בששת הימים היו שלמים כאילו עכשיו קברו
אותם .אין הסבר אחר אלא שמסירות נפש של יהודי פועלת ניסים מעל
הטבע .ואותה מסירות נפש הזיזה את הנשמה של עם ישראל.

אפילו הקנאים בירושלים זזו קצת .לפני המלחמה היה פחד גדול ,והחליטו
לקיים בשטיבל הגדול של מאה שערים שלושה ימים רצופים של אמירת
תהילים .מאז עשו את זה עוד כמה פעמים אבל אז זה היה חידוש גדול.
נאצר ימח־שמו התייחס לזה ואמר" :מה הם חושבים ,שעם התהילים
שלהם הם ינצחו?" אנשים היו מודאגים ,אני זוכר ששמעתי איש

אחד במאה שערים אומר לחברו" :ממה אתה כל כך
מודאג? הרי כתוב שהרוגי מלכות  -אין כל בריה עומדת
במחיצתם ,אז לכאן או לכאן יהיה בסדר" .החבר שמע
את זה וענה" :זה נכון רק אם הורגים אותך בגלל שאתה
יהודי .אבל נאצר רוצה להרוג אותנו בגלל שאנחנו
'ציונים' ,אולי זה לא נחשב?" .אחרי המלחמה
נאצר כעס מאוד .איך העזנו לנצח למרות שחמש מדינות
התאחדו נגדנו? הוא החליט לקחת את כל היהודים
שנשארו במצרים ולהכניס אותם למאסר .התברר שהוא
שונא את כל היהודים ,לא רק את הציונים .עכשיו גם
במאה שערים אפשר היה לנשום לרווחה...

מעניין שיש כל מיני דברים שמעוררים אנשים לקדושה.

אני מכיר באופן אישי הרבה בעלי תשובה
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שהתחילו להתקרב בגלל שהם התחילו לאכול אוכל
בריא .אחר כך שמעתי שזה כתוב במפורש אצל הרב
קוק :לפני שעושים תשובה בנפש עושים תשובה בגוף.
למה זה קורה? מה הקשר בין תשובת הגוף לתשובת הנפש? יש שני
הסברים :הסבר אחד נעוץ בהבדל בין גשמיות לרוחניות – בגשמיות
מסתכלים על הרגע הזה ,ברוחניות מסתכלים על העתיד" .ולא תתורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם" ,הסטייה היא
בעיניים ובלב שמסתכלים על ההווה ,רק על הכאן והעכשיו .אבל
המוח מסתכל הלאה" ,איזהו חכם? הרואה את הנולד" ,החכם מתבונן
ורואה את העתיד .ברגע שאתה מתחיל לאכול אוכל בריא ,פירוש
הדבר שאתה מסתכל עם המוח אל העתיד .ואם אדם מסתכל על
העתיד יש סיכוי שיתחיל גם לראות רוחניות ויחזור בתשובה שלמה.
הסבר שני הוא שאחד הדברים שמפריעים לחזור בתשובה בעולם
הזה הוא שלא נותנים לאדם לחשוב .אם האדם יחשוב ,היצר
הרע יהיה אבוד .כל הפיתויים יאבדו את הכוח שלהם.
אז היצר הרע משקיע את כל כוחותיו כדי שהאדם לא
יחשוב .מכירים את זה שלפעמים אדם עושה דברים
בלי לחשוב? אחר כך הוא מתחרט ,וכששואלים אותו
למה עשה כך הוא עונה" :באמת ,לא שמתי לב".
יש אמרה שעיקר העונש שיתנו לאדם אחרי מאה
ועשרים שנה לא יהיה בגלל העבירות ,אלא
בגלל שהוא לא חזר עליהן בתשובה .כשיש
תשומת לב נופלים פחות ,ואפילו כשנופלים
זוכרים לתקן.
כשאדם מתחיל לאכול אוכל בריא הוא גם
מתחיל לחשוב – מה בריא לי? מה מזיק? מה
כבר אכלתי היום? הוא מתחיל לברר ,וצריך
לעצור לפני הביס .וכשהוא עוצר וחושב ,היצר
הרע חייב לעזוב אותו .אז אם ניקח לעצמנו

רק את הכלל הזה :לא לעשות בלי לחשוב ,כל הבעיות

יעזבו אותנו .בדרך כלל אדם מגיע הביתה ,ואם
אשתו אומרת לו איזו מילה הוא ישר
מגיב .אין לו שום שליטה על ההמשך,
ואז שניהם הולכים לפרנס את הרב,
את הפסיכולוג ,את עורך הדין ...אם

היצר הרע של יהודי הוא 'קליפת נוגה' – אם אתה מנצל אותו לטוב אתה
מעלה אותו .אבל כשהוא מתחיל לבלבל אותך ,הוא מוריד למטה.

כמו יו־יו ,הוא מוריד ומעלה ומשחק בך,
אין לו בושה! כמו אדם מעצבן שזרקת
מהדלת והוא חוזר מהחלון ,מחייך
אליך כאילו לא עשה שום דבר.

היית עוצר חמש דקות וחושב – לא הייתה בעיה .ומי
שאוכל אוכל בריא מרגיל את עצמו לחשוב!

לנצח את הזיגזג זו עבודה תמידית .מספרים
על ר' מיכל מזלוטשוב תלמיד
הבעל שם טוב ,שפעם ראו אותו
נזהר מאוד באיזה עניין ששייך ליצר
הרע .אמרו לו" :אתה זקן ,מה אתה
כל כך מפחד ממנו?" והוא ענה להם" :אתם

אצל חסידים אומרים שאדם צריך להיזהר לא להיות רעב.
אם היצר הרע תוקף אותו כשהוא רעב ,הוא מגיב באוטומט.
אבל אם הוא לא רעב ,יש לאדם פנאי לבדוק ולהגיב.

התפלל אצלנו יהודי שהיה מכניס בתוך הנרתיק
של הטלית כריך ,ואוכל אותו כל יום בסוף התפילה .הוא
ממש הידר במצווה ,לא פספס אפילו יום .שאלו אותו "מה
זה הכריך הזה ,אתה לא יכול להתאפק?" והוא ענה" :זה 'לחם שלום בית'.
אם אני מגיע הביתה רעב ,אני רב עם אשתי .לכן אני אוכל כאן ,ואז אני מגיע
הביתה רגוע" .אתם מבינים? למי שמסתכל מבחוץ נראה כאילו היהודי הזה
נמצא במדרגה נמוכה ,אבל האמת היא שזו מדרגה גבוהה .אם להיות רעב
פוגע ב'בין אדם לחברו' שלך ,תדאג שלא תהיה רעב.

צריך לדעת שהיצר הרע נמצא בכל דבר .מספרים על רבי לוי יצחק
מברדיטשב שעלה לומר את פסוקי ההקפות בשמחת
תורה .ראו אותו ניגש לבימה ,ואז משתהה .שוב ניגש ,ושוב
חוזר אחורה .ככה במשך כמה פעמים עד שבסוף אמר את הפסוקים .שאלו
אותו מה קרה ,והוא סיפר שכשניגש לומר את הפסוקים ,היצר הרע הגיע
ורצה להשתתף איתו .רבי לוי יצחק נרתע" :מה פתאום ,אתה היצר הרע!"
אבל היצר ענה" :כשלמדת תורה ,גם הייתי אתך .למה לא מגיע לי?" .ככה
זה ,היצר מנסה להיכנס בכל מקום .כמו האנשים שאין להם שום ייחודיות
אבל הם משתחלים לכל מקום .תמיד רואים אותם נדחפים .ככה היצר הרע.
אפילו כשמתכוונים לעשות טוב ,הוא נדחף באמצע .אתה מתחיל לאכול
לשם בריאות ופתאום הוא מופיע ואומר :זה בריא ,אבל גם טעים .אחרי כמה
זמן הוא אומר לך :הנה ,קח עוד משהו טעים .וככה הולכים ונמשכים אחריו
עד שעושים דברים אחרים שהם היפך הטוב.
חז"ל אומרים במפורש שיש דברים טובים שלולא היצר הרע לא היינו
מגיעים אליהם ,אבל צריך לדעת את ההבדל בין אמצעי ומטרה .הקדוש
ברוך הוא נתן לנו תיאבון בשביל הבריאות; מידת העצלות חזקה כל כך ,עד
שאם לא הייתה תאווה לאכול אדם היה גווע ברעב מרוב עצלות .לא היה לנו
כוח לצאת מהמיטה ...אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להכניס תאווה ,ועל
דרך זה כל התאוות .ראשיתן הייתה בשביל מטרה טובה ,אבל מה שהתחיל
כאמצעי הפך למטרה.
בהתחלה התאווה אפילו עלתה לקדושה .אכילה שגורמת ליהודי לאכול
ולהיות בריא ,מתעלה לקדושה .אך ברגע שהוא מתחיל לאכול עוד ועוד כי
זה טעים ,התאווה משפילה את האדם לשלוש הקליפות הטמאות.

לא יכולים לתאר לעצמכם .כל כך הרבה שנים אני עובד
כדי לנצח אותו ועד היום הוא מסוגל להציע לי את המקומות הכי
מטונפים .כמה שאני מגרש אותו ,הוא ממשיך לנסות."...
יש קליפת נוגה של עליות וירידות ,פעם אתה למעלה ופעם למטה.
אבל הכי צריך להיזהר מקליפת נוגה של 'חצי־חצי' – חציה טוב חציה
רע .אני זוכר שהיה יהודי אחד שתיאר לי איך נראית
אצלו שבת :הוא קם בבוקר ,הולך למקווה ,לומד
חסידות ,מתפלל ומגיע להתוועדות .אחרי זה בא הביתה ואוכל סעודת
שבת מרוממת ,שר ניגונים .ממש שבת חסידית .אבל אחרי זה ...הוא
הולך למיטה ,לובש פיג'מה וקורא 'ידיעות' ו'מעריב' ,וככה נרדם
עד מנחה .הכל אצלו בקדושה – עד השינה .אין לו נקיפות מצפון,
זו התכנית לכתחילה ,הוא הרי קנה עיתונים בערב שבת ...עד השינה
בצהריים הכל בקדושה  -זה חצי ,ואחר כך ...החצי השני.
מה הנקודה? הוא מחפש את האגו שלו .להיות רק טוב זה קשה לו,
להיות רק רע זה מפריע לו .אז הוא יהודי של חצי־חצי .אבל זו קליפה
קשה ,כי יתכן שלא ייצא משם לעולם .הוא כבר התרגל למקום הזה
ונתן לו 'הכשר' .אני חושב שזו עיקר הקליפה היום – חצי חצי.
ברמה דקה הרבה יותר ,ניתן להבחין בתוך עבודת ה' עצמה בין עבודת
ה' שנובעת מאגו לעבודת ה' שנובעת מ'ביטול' .כשהייתי בחור ,היה
לי תענוג לעמוד בקבלת שבת במרפסת בית הכנסת שלנו ולומר "לכו
נרננה" בהנאה גדולה .עד אותו יום בו ניגש אליי בחור מבוגר ואמר
לי" :אתה – אתה בעל תאווה!" אני בעל תאווה? אני רק מתפלל
לכבוד ה' יתברך .אבל אז התבוננתי ,חשבתי והבנתי שאני באמת בעל
תאווה .ממש מתמוגג על "לכו נרננה" גם לכבודי...
עברו אולי חמישים שנה ואני עדיין זוכר את זה .הוא כאילו שפך עליי
דלי מים צוננים .זו אבחנה דקה ,תפילה שמבוססת על התענוג שלי לא
מפריעה אחר כך לאכול באותו תענוג גם את הדגים...
לחיים לחיים!

סט לימוד ההלכה המפואר שנמצא כבר
ברבבות בתי ישראל במחיר מיוחד לחג מתן תורה!

התקשרו עוד
מוגבל! 1-700-500-777
היום והזמינו
המלאי
בהזמנת  2סטים  -משלוח חינם עד הבית!
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הרב יהושע שפירא ,ראש ישיבת רמת גן

חברה שלי נפגעה ממחבל ועברה

טראומה ,ורוצה לעבור לחוץ
לארץ .מה אני יכולה להגיד לה כדי
שתישאר?

ראשית ,מי שלא עבר פגיעה חמורה כל כך לא
יכול לדעת את המצוקה שבלב חברו ,ולכן התנאי
שנוכל לעזור באמת הוא שלא נבוא ממקום שופט
ומוכיח אלא מתוך הזדהות ,מתוך הרגשת הלב
הדואב שרוצה באמת ובתמים בטובתה לטווח
הקצר והארוך.
אחרי שנרגיש כך ,צריך לבחון האם ירידה מהארץ
היא הדרך הנכונה .נדמה לי שהתשובה היא
שדווקא הארץ שלנו ,ש"עיני ה' אלוקיך בה" ,היא
המרפא העמוק והיסודי ביותר ,גם בשל סגולתה
ולא פחות מכך עקב סביבה תומכת של יהודים
שמבינים את הקושי.
כדאי להציע בעדינות את ההסתכלות הזו,
ולהתפלל מעומקא דליבא שה' ישלח למצוקה של
חברתך רפואה שלמה וגם ידריכנה בדרך ישרה,
להישאר בארץ ולדבוק בה.

אני מחנך תלמידים כבר הרבה שנים
וקיבלתי קידום למשרת ניהול .התנאים
אמנם משתפרים אך כעת לא אעסוק
בלימוד תורה ,ואולי אין בכך שליחות
אלא רק עבודה?
מנהל טוב הוא בעל השפעה מרובה על כל המערכת
שתחתיו ,ובדרך כלל הניסיון מלמד שהרבה יותר
קל למצוא מלמדים ומחנכים טובים מאשר מנהלים
טובים .לכן ,אם יש אדם שה' זיכה אותו בכישרונות
לנהל ,בוודאי זוהי שליחות חשובה ביותר.
המ ַעשה יותר מן העושה".
רבותינו אומרים" :גדול ְ
למשל מי שהולך להתרים לצדקה  -גדול יותר
מהנותן ,מפני שהוא מהווה את הסיבה ואת המניע
שבגללו נעשתה המצווה .כך גם מנהל טוב שגורם
לעשייה מבורכת  -זכות הרבים תלויה בו.
אמנם ,אם תוכל לטעום מעט מהאפשרות ללמד  -מה
טוב ,וביחוד שפעמים רבות זה גם משבח את עבודת
הניהול .אך סוף כל סוף – הניהול הוא שליחות
חשובה ביותר .ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

האם חלק מההשתדלות של האדם
בלימוד תורה זה לקחת ריטלין?

תלוי למי ,שכן הדעות נחלקו בנושא .עולם
הרפואה בחלקו הגדול ממליץ על שימוש בריטלין
ומדווח על הצלחות ,אבל קולות לא מעטים
מספרים על קשיים גדולים ומחירים גבוהים.
וכמובן שאינני מומחה בתחום ואיני יודע בצורה
מדויקת מהן ההצלחות וההשלכות.
אצל מי שהמחירים בשימוש בריטלין אינם
גבוהים והתועלת של יכולת הריכוז בלימוד
התורה היא משמעותית ,בוודאי שיש מקום
להשתמש בכלי כזה ,אם כי נראה שזו מידת
חסידות ולא חובה גמורה במצב כזה .מצד שני,
צריך לבחון את המחיר ששימוש בכדורים כאלה
יגבה ,את התועלת שיביא ואת הנטייה האישית –
גם מצד ההרגשה הכללית כלפי שימוש בתרופות,
וגם את אהבת התורה והרצון להרבות בלימודה
אפילו אם הוא גובה מחיר .מתוך כל אלה ימצא
כל אחד את דרכו.
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 9:45הרב קובי דביר
רב במדרשת אוריה

הטוהר שבתואר

 10:15הרב פרופ' יעקב כץ

מדרשת אוריה ומכללה ירושלים
מזמינים את ציבור הבנות והנשים

נשיא מכללה ירושלים

לימודגלים
יום ירושלים במכללה ירושלים
רח׳ דובדבני  36בית וגן ירושלים

צנחן ממשחררי ירושלים
סיפור אישי – הקרב על ירושלים

 11:30הרבנית עידית איצקוביץ'
מרצה במדרשת אוריה

 12:30הרב ברוך סליי
ראש מדרשת אוריה

" 13:45ירושלים אורו של עולם"

חהוכניסה
פשית

הרב יהושע יצחק מאיר
שפירא & וחברים
בהתוועדות לכבודה של ירושלים

ההרשמה בעיצומה

לתכניות המדרשה לשנת תשע"ח
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