בס"ד  גיליון   15פרשת ויחי תשע"ה

מתורתו של הרב יצחק גינזבורג
צילוםMendycgi :

לב העניין

אירועי השעה באור פנימיות התורה
 איתיאל גלעדי

דרושה מפלגה
חרדית לא-מגזרית

הנהגה יהודית אמתית מחברת מחויבות
מוחלטת לתורה יחד עם אהבה לכל יהודי
ואחריות ציבורית כוללת .תסיסת ימי הבחירות
מדגישה את החסר בנוף הפוליטי וקוראת
לבעלי התשובה לתפוס מקום בהנהגת הציבור
בתוך הרחש-בחש של ימי בחירות ,כשספין רודף ספין ויצרים
אינטרסנטיים חוגגים עם סיסמאות אידיאולוגיות ותקוות
לתיקון עולם ,ראוי לחדד את המבט של פנימיות התורה,
להיזכר מהי המנהיגות הטובה לה ראוי עם ישראל ,ולגזור
מכך תובנות גם לסיטואציה הפוליטית.

מפלגות מגזריות ומפלגות כלל-ישראליות

המפה הפוליטית היום מתאפיינת בחלוקה לשני סוגי
מפלגות  -מפלגות 'מגזריות' ,הדואגות לפלח אוכלוסיה
ּ גַ ל ֵעינַ י מתורתו של הרב יצחק גינזבורג
כתובתנוpnimi.org.il :

מה היעד?
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בין מימוש
עצמיות ליעדים
משותפים בחיי נישואין
 שכינה ביניהם

הגיליון מוקדש לרפואת נועה בת שרה ,רחל בת נעמה

מסוים (מעמד הבינים ,עולים חדשים ,ספרדים ,חרדים,
מתנחלים) ,ומפלגות 'כלליות' המתיימרות לאחריות לאומית
ודאגה לכלל האוכלוסיה.
לכאורה ,המפלגות הכלליות אמורות להתבסס על מצע
אידיאולוגי והמפלגות המגזריות לדאוג בעיקר לאינטרסים
של המגזר .אמנם ,באופן מתמיה ,המצב התהפך -
מפלגות שמחדדות את עקרונותיהן נתפסות כמתבדלות
ומגזריות ומפלגות שמתיימרות להיות כלליות מטשטשות
את האידיאולוגיה ומתפארות בדמויות פופולאריות ובמגוון
דעות רחב-יחסית .דוגמה בולטת היא מפלגת הבית היהודי,
המנסה להפוך ממפלגה מגזרית למפלגה 'מנהיגה' ו'כללית'
באמצעות טשטוש זהותה הדתית ואפילו זהותה היהודית,
בעוד שמתנגדי המהלך טוענים שהפניה להתרחבות והנהגה
אינה שוה את מחיר הויתור על זהות אידיאולוגית.

לפחד רק מה' ולאהוב כל יהודי

ניתן לנתח זאת דרך היחס בין מדות הלב היסודיות ,אהבה
ויראה :השמירה על אידיאולוגיה ברורה נתפסת כתכונת
יראה ואף פחדנות  -חשש לאיבוד האמירה המדויקת
לפרסום ,לתגובות ולקבלת העלון בדוא"ל  -ישראל:
alongaleinai@gmail.com  052-3003085
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אבא ואני

יהושע בנג'ו בתאטרון
חסידי שנוגע ללב  עם סגולה

מוח שליט על הלב?
הלב תופס פיקוד  שו"ת
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2

צילוםFlavio :

עמה אני מזדהה (העובדה שהמפלגות החרדיות  -כשמן ,להפגע; לאידך ,האהבה גורמת להתרחבות כלפי חוץ -
מתבססות על חרדה-יראה  -עוסקות בעיקר בשימור אהבה כלפי כל יהודי (ומתוך כך כלפי כל נוצר).
איזון זה הוא תכונת היסוד של מלך ישראל .מחד" ,אין לו
"פך השמן הטהור" בתוכן פנימה ,ומתחמקות מאחריות
בסוגיות הציבוריות הכלליות כגון בטחון כלכלה ויחסי חוץ ,עליו אלא ה' אלקיו" והמחויבות שלו היא ליראת ה' לבדה -
מחזקת תדמית הזו) .לעומת זאת ,ההרחבה והטשטוש "והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה
נדמים כהזדהות אוהבת עם כלל הציבור המגוון .ובאמת ,הזאת ...והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה
מדת האהבה נוטה להתפשט כלפי כל ,להקיף את כולם את הוי' אלקיו ."...מאידך ,המלך מתאפיין באהבה ,דאגה
ורחמנות כלפי כל יהודי ,ועל
 מי שעשה במאמץ ובאומץ שינוי בחייו הפרטיים ,מתוך הכרה ומחויבות כך נאמר בו "מקרב אחיך
תשים עליך מלך" (וראה
אידיאולוגית ,מוזמן להסיק מסקנות גם ביחס לחיי הצבור של עם ישראל,
"מי השלוח" עה"פ) והוא
ולהוליך – בשיתוף פעולה עם כלל יראי ה' – מהלך של תשובה ציבורית  מוזהר "לבלתי רום לבבו
מאחיו" .כלומר ,המלך נטוע
בחוסר הבחנה ,ואילו היראה מדקדקת בפרטים וגורמת כיווץ במחויבות אידיאולוגית עמוקה של יראת שמים ,ומתוכה הוא
פונה באהבה לדאוג להטבת מצבו של כל יהודי בגשמיות
והסתגרות.
הכלל הגדול הוא שיש לכלול יחד את האהבה והיראה .וברוחניות.
הצוואה שקבל מורנו רבי ישראל בעל שם טוב מאביו היתה
"ישראליק ,אל תפחד משום דבר חוץ מה' ,ותאהב כל יהודי" .בעלי התשובה  -הנהגת תשובת הציבור
בצוואה זו ,שהדריכה את המנהיג הגדול ,היראה גורמת בהשלכה להיום ,ראוי לאיזון המלכותי הזה להתבטא בברית
לכיווץ-מיקוד חיובי ,בו רק דבר אחד מנחה את האדם  -של יראי שמים  -מפלגה 'חרדית' בהגדרתה ,אך נטולת
יראת ה' והמחויבות לרצונו (הכתוב בתורה)  -ללא כל יראת מגזר בהרכבה (ללא אפליה עדתית או כתתיות מגזרית)
הבריות ,התחשבות ב'מה יאמרו' או באינטרסים שעלולים  -שיראתם אינה גורמת להם להסתגר אלא דווקא מחייבת
אותם לקחת אחריות ולעסוק מתוך אהבת ישראל רבה
בסוגיות ההנהגה הרחבות ביותר.
בהקשר זה צריכים לתפוס מקום עיקרי בעלי התשובה,
שיראת ה' שלהם גרמה להם לחרוג מהמגזר בו הם צמחו
בשורה טובה
ולחולל בעצמם שינוי אישי .כמי שלא צמחו בערוגות הצבור
הדתי/החרדי אין להם הזדהות מגזרית עמו  -לא הזדהות
לתלמידי כיתה ח'!
המתבדלת משאר הציבור במדינה ולא הזדהות 'פרטית' עם
אחת הכתות בתוך הציבור הדתי/החרדי עצמו .אדרבא ,מי
שהתחנך על אחריות לאומית  -חיובית ביסודה  -מתקשה
ברוח חסידית ארץ-ישראלית.
להתכווץ לחשיבה מגזרית מצומצמת (והנסיון לעשות זאת
יום היכרות והרשמה בכ"ב בטבת.
גורם לו תסכול אישי רב) .מי שעשה במאמץ ובאומץ שינוי
לפרטים ולהרשמה:
בחייו הפרטיים ,מתוך הכרה ומחויבות אידיאולוגית ,מוזמן
yk156360@gmail.com
| 054-5920129
להסיק מסקנות גם ביחס לחיי הצבור של עם ישראל,
ולהוליך  -בשיתוף פעולה עם כלל יראי ה'  -מהלך של
תשובה ציבורית .

ישיבה חדשה
נפתחת בשומרון

הַ נְחָ יַת ּכְ תִ יבָ ה
כתיבה יוצרת אחד-על-אחד

"הטור הופך מזוקק ואני אוהבת אותו
מרגע לרגע ,כמו ילד שגדל
"זה בדיוק מה שחיפשתי .ההנחיה סייעה לי
למבוי סתום
בנקודות שנקלעתי בהן
"
"ההארות מחכימות ומאירות! לקחתי הכול לתשומת לבי"

"

רוצה ללמוד כתיבה דרך טקסטים שלך?
ללטש ,לעבד ולהשתפר? יש הנחיה כזו

דעה (גלעדי) אביחיל

כותבת ,עוסקת בעריכה ובהנחיה,
מזמינה אותך לשלוח טקסט מהמגרה
ולדייק אותו בדוא"ל צעד אחר צעד.

ְ
ּכ
ִ
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י
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לפרטים ולטיוטות:
054-6580146 | | deahgi@gmail.com

עריכה :אביב מויאל  מערכת :יוסף פלאי ,ניר מנוסי ,עודד מזרחי ִ מתווה עיצוב:
גרפיקה :ענבל ציק  ﬩דעה (גלעדי) אביחיל  לקבלת עדכונים וסיכומי שיעורים בדוא"לitiel@pnimi.org.il :

העלון יוצא
בשתוף כולל
תורת חיים  -כפר חב"ד

ולגברים
נשים

אל ר׳ נחמן מתקן הנשמות

דרך הבעל שם טוב ,ר׳ לוי יצחק מברדיצ'ב ור׳ נתן
עם אריאל פלאי ואילת אלמוג

חמישה ימים מדהימים של לידה מחדש
בשיטה חוויתית המשלבת נשימה מעגלית
עם תפילות וניגונים ,סיפורי צדיקים
והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!
"הצלחתי לצאת מהגבולות המקובעים
"חזרתי בן אדם
שלי ולהתחבר הכי קרוב והכי עמוק
אחר! ניקוי פיזי
ונפשי שפורק את כל פנימה ולשמוע את הבקשה האמיתית
המטענים .חוויה של שלי! התובנות מהנסיעה הזו הולכות
איתי עד היום .ממליץ בחום!!"
פעם בחיים!"

"השינוי המהותי שהמסע יצר
חיבר אותי לנשמה הפנימית.
חוויה מטלטלת פיזית
ונפשית שיקח לי עוד כמה
ימים טובים לעכל אותה"

יציאה :ט״ו בשבט  | 4.2חזרה :י״ט בשבט 8.2

להצטרפות :אריאל 052-5665599

לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית

מסע הנשימה
לאּומן
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הממד הפנימי
ֵ

פרשת ויחי
 הרב יוסי פלאי

תתעורר,
תתעורר!

מתוך ספור פרשתנו ,מזדקרת דמותו של שבט
דן ,לכאורה הירוד שבשבטים והמאסף לכל
המחנות .מהי אם כן ייחודיותו של שבט דן ומהי
התכונה ה'משיחית' שלו? "לישועתך קויתי ה'"

לכן השם המפורש נעלם  -והוא ישוב להופיע בפרשת
שמות ,בהתגלות ה' למשה להוציא את ישראל ממצרים.
ובכל זאת ,את חשכת הגלות והסתרתה מצליח לבקוע,
לרגע אחד ,החיזיון העתידי של שמשון ,כמו ששמשון עצמו
בקריאתו זו השיב את כוחותיו האבודים (בהיותו עיוור) .שם
ה' אמנם נסתר ,אבל ההתעוררות של שמשון נוגעת במקום
כה עמוק שבו הקשר עם ה' אינו פוסק לעולם.

מי מעיר את סבא ישראל

שבט דן 'מככב' במקום נוסף בפרשה ,לפי דרשת חז"ל
מתוך ברכות השבטים נתמקד בשבט דן ,שכן זהו השבט יג ,א) .כשיעקב הובא לקבורה במערת המכפלה ,הגיע עשו
השייך לחודש טבת בו אנו נמצאים ,לפי ההתאמה בספרי הרשע וטען שהמקום שייך לו ...את הסיפור במלואו לא נביא
כאן ,אך הסוף הוא שחושים בן דן לא הסכים לבזיון ,הרים את
הקבלה בין חודשי השנה לשבטי ישראל.
תחילה ניזכר במסגרת של הפרשה :בתחילתה יעקב מקלו והרג את עשו .או אז ,פתח יעקב אבינו את עיניו וחייך
אבינו מתכונן למותו ,בסופה הוא מובא לקבורה ,ובאמצעה בבת-שחוק ...נראה שיעקב אבינו מחבב במיוחד את בני
שבט דן ונוטה להזדהות עם כל מעשה גבורה
שלהם ,לעשות דין באויבי ישראל.
 היהודי הפשוט והבריא משבט דן יודע ,בחוש טבעי,
בפנימיות ,כמו ששמשון מצליח לעורר את
מה טוב וישר ונכון ,ללא תחכומים וסיבוכים מיותרים  יעקב אבינו להזדהות אתו ולקרוא בשם ה' ,כך
חושים מצליח לעורר את יעקב אפילו מהשינה
 ברכות השבטים ,ברכות שהן חלוקת תפקידים ונבואה של המוות .וכמו ששם ה' מתגלה מהסתרתו ,ומתברר שגםלדורות .יעקב אף "ביקש לגלות את הקץ" באותה שעה ,אלא בתוך ההסתרה ה' נמצא עמנו  -כך יעקב אבינו ,שנשמתו
שהסתלקה ממנו שכינה (כמובא ברש"י) .הקץ לא התגלה ,כלולה מכל נשמות ישראל בכל הדורות ,אינו מת אלא
ברובד החיצוני הנראה לעינים ואילו המציאות האמיתית היא
אך הארה ממנו נמצאת בתוך הברכות.
ש"יעקב אבינו לא מת".

זעקת שמשון

יתי
יׁשּוע ְתָך ִקּוִ ִ
ָ
ברכת דן חותמת בפסוק בן שלש מלים "לִ
ה'" .הפסוק הזה יוצא דופן בכל פסוקי הברכות .ראשית ,יש
כאן חריגה מבחינת הסגנון ,במקום לפנות אל השבט ולדבר
איתו בגוף שני (כמו "ראובן בכֹרי אתה") ,או לדבר עליו בגוף
שלישי (כמו "דן ידין עמו")  -פתאום יעקב-המברך עובר
לקריאה בגוף ראשון[" ,אני] קויתי".
באופן פשוט (כמו שמפרש רש"י) כל ברכת דן רומזת
למעלליו של שמשון הגבור ,ופסוק זה מתייחס לרגעיו
האחרונים של שמשון ,כשהוא מוצג שבוי ומושפל בפני
המוני פלישתים וזועק "זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה."...
בשלב הזה ,יעקב כל-כך מזדהה עם שמשון ,עד שהוא ממש
קורא יחד אתו "לישועתך קויתי ה'" .במלים אחרות ,הקריאה
הזו יוצאת משורש הנשמה של שמשון בתוך יעקב אבינו.

שם ה' מופיע

בנוסף ,הופעת שם ה' המפורש (הוי"ה) בפסוק זה היא
חריגה ,שכן בפרשות האחרונות של ספר בראשית שם הוי'
'מסתתר' ואינו כתוב בפירוש (אלא שם 'אלהים') .ליתר דיוק,
ההופעה הקודמת של שם הוי' היא לפני  318פסוקים  -וזהו
רצף הפסוקים הארוך ביותר בתנ"ך ללא שם הוי'.
בירידה לגלות מצרים ,הקשר עם ה' לובש פנים נסתרות,

(סוטה

למצוא את האבדה

מיהו שבט דן? מצד אחד ,דן נקרא "הירוד בשבטים" ,שבט
של יהודים פשוטים שלכאורה אין בהם כשרונות מיוחדים.
אבל לשבט דן יש תפקיד מיוחד :במחנה ישראל במדבר
היה שבט דן הראש ל"דגל מחנה דן" (יחד עם שבטי אשר
ונפתלי) ,ובמסעות היו הם "המאסף לכל המחנות" .חז"ל
מפרשים שבתור מאסף היו בני שבט דן אחראים להשיב את
האבדות שאבדו בדרך לכל שאר השבטים.
יש אנשים שמאבדים חפצים ,ויש אנשים שמאבדים את
עצמם .לפעמים דוקא חכמים גדולים ובעלי כשרונות אינם
מוצאים את הקרקע היציבה ,והם תועים וטועים בשבילי
החיים .אנשי שבט דן יודעים לעזור לאנשים האבודים האלה
למצוא את דרכם ולמצוא את עצמם .היהודי הפשוט והבריא
משבט דן יודע ,בחוש טבעי ,מה טוב וישר ונכון ,ללא תחכומים
וסיבוכים מיותרים  -וכך הוא עוזר לחכמים ה'רחפנים' לחזור
לשפיות נורמלית.
המלכות ניתנה אמנם לשבט יהודה ההולך בראש ,אך
יחד אתו משתתף שבט דן שנוטה לדון ולחתוך בפשטות
ובישירות ('דוגרי') .אכן ,בספר הזוהר נאמר ששר-הצבא
של מלך המשיח יהיה משבט דן ,והרי בנו היחיד של דן הוא
חשים  -אותיות משיח .
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שאלות ותשובות
 עם הרב יצחק גינזבורג

פנימיות הלב

שאלה :אני לומדת במוסד חינוכי חב"די ורוצה
מאוד להתחבר לשורשים של חב"ד ,אבל
אני מרגישה יובש ,ריקנות וחוסר התעוררות
הלב לה' .מאידך ,אולי זו רק הגאווה שלי
שמסנוורת את עיני מלראות את הטוב .אינני
יודעת מה לעשות .בהקשר זה אני שואלת :איך
ההדרכה של "מוח שליט על הלב" הולכת יחד
עם אמת? האין בזה ממד של שקר שהשכל
מתעלם ממה שהוא באמת מרגיש בלב?
תשובה :בכל מקום יש טוב ורע .עליך לקבל את הטוב,
להתעלם מהלא-טוב ,ובכלל להיות משפיעה את הטוב שבך
(האור שבך ,החסידות שבך) לסביבה שבה את נמצאת.
ההדרכה היסודית בעבודת ה' היא אכן שהמוח יהיה שליט
על הלב ,אבל הכוונה היא לחיצוניות הלב דהיינו לכל תאוות
היצר-הרע וכדומה המיוחסות ללב ("הלב חומד") .הקב"ה
ברא אותנו כך שהמוח ,הרובד השכלי בנפש ,צריך ויכול לקבוע
(בכל רגע) כיצד נתנהג ,מבלי להיכנע ולהיגרר אחר רצון הלב

שבטבעו הראשוני 'משתולל' ללא רסן" ,עיר פרא אדם יולד"...
אבל אין הכוונה שנפעל ללא רגש וחיות פנימית ,חס ושלום.
אדרבה ,בנוגע לפנימיות הלב  -הרצון הפנימי להתקרב לה'
 מוסבר בחסידות ש"פנימיות הלב שליט על המוח".בנוסף ,אמנם בחסידות חב"ד מודגש הרבה הצד של המוח
(ולכן החסידות נקראת בשם זה" ,חכמה ,בינה ,דעת") ,אבל
המטרה היא לא להישאר רק ברובד של ה'השכלה'  -הכרה
שכלית שיש בה משהו 'קר ויבש'  -אלא להגיע לבסוף
ל'התפעלות' אמיתית ,דהיינו התעוררות-אמת של מדות
הלב ,כמו אהבה ויראה (התעוררות חמה וחיה ,כטבעו של
הלב) .אלא שכדי להגיע להתעוררות אמיתית ופנימית ,צריך
בדרך כלל לעבוד הרבה עם השכל  -כך שהשכל יפעיל
ממילא את הלב (למשל ,ככל שאני לומד ויודע על אהבת ה'
אלי ,כך אני מתעורר באהבת-אמת לעומתו)  -ולא לעורר את
הרגש באופן מלאכותי וחיצוני (שממילא יש בזה צד שקרי).
מכל מקום ,הנקודה של "פנימיות הלב" מכוונת את המוח,
לפעמים הדבר נעשה בהסתר ובאופן לא-מודע ,ולפעמים
הנקודה הזו מתגלה באופן של חוויה מתוקנת.
את זקוקה ל'משפיעה' טובה ,שתעזור לכוון אותך בדרכך
בעבודת השי"ת .ברכה שתצליחי בכל ,ותבשרי בשורות
טובות .

בס"ד

קובליץ
מהעיירה
חב"ד
ניגוני
כפי שנשמעו מפי הרה"ח ר' אליהו ליב ריבקין ז"ל
פעמי משיח
מחרוזת א:
והביאו לציון עירך ,רומא פומא ,היום תאמצנו
מודה אני לפניך
עלה הפורץ
ניגון ההפתעה
מחרוזת ב':
מחול לצדיקים ,שמחת פורים
מעין עולם הבא
ניגון הרכבת
מחרוזת ג':
שמחת יום טוב ,מגן אבות
תפלה לא-ל חיי
ניגון התוועדות
ניגון נצחון

40
₪

להזמנות pnimi.org.il/store | 054-782-7702

בס"ד

שיעורים והתוועדויות
תשע״ד
 116שיעורים והתוועדויות 2420 ,עמודים של תוכן מרתק
חדש

מתוך ההקדמה:
"שנת תשע"ד היתה גדושה באירועים
מסעירים:
מתחלת השנה עמדו תלמידי הרב
במתקפה של הממסד – מכלי
התקשורת ,דרך הממשלה ועד
לכחות הבטחון .בתחלת השנה בלט
מאבקו של ידידנו ר' בעז שי' אלברט
על אחיזתו בנחלתו בארץ ישראל
ובהמשך הגיעו האירועים לשיא
ב'כיבוש' ישיבת עוד יוסף חי וחילול
הקדש בהפיכת בית המדרש לבסיס
מג"ב – חרפה שעדיין מתחוללת בעת
כתיבת שורות אלו ,ה' ירחם.

200
₪

בהמשך השנה עצר כל בית ישראל
נשימתו עם חטיפת שלשת הנערים,
ה' יקום דמם לעינינו ,והשנה
הסתיימה במלחמה בעזה .כל
האירועים הללו באו לידי ביטוי
בשיעורים וההתוועדויות במשך
השנה ,מתוך האוירה הכללית
של "תהא שנת עזות דקדושה"
(שהודגשה בשיעורי אלול-תשרי)".

התוועדויות “תתעורר ,תתעורר” | שמחת בית השואבה בחוט של חסד | סוד אילת
התוועדות י"ט כסלו | פרצוף ההתחדשות בשפת אמת | ספירת החכמה בנפש
תקון אש הכעס | אמונה וצניעות | הנגינה כמקור הנבואה | פרצוף ריש לקיש
דמותו של דוד המלך | סוד המלח | מפגש מוזיקאיות
תורת לוי־יצחק על המלחמה בעזה | ועוד

מבצע! בקניית סט שיעורים והתוועדויות ע"ד -
סט "שיעורים בסוד ה' ליראיו" ב 60-ש"ח בלבד (במקום  150ש"ח)

להזמנות pnimi.org.il/store | 054-782-7702
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שכינה ביניהם

זוגיות באור פנימי
 ניר ונעמה מנוסי

מהתנצחות
לפתרון מנצח

כשהשאיפות והיעדים שלנו מאיימים להפריד
בינינו ,זה הזמן להרפות ולהתחזק מחדש
באמונה שיש פתרון המתאים לשנינו .פנים
בפנים  מאמר רביעי בסדרה
אתה רוצה להתקדם ,לרוץ אל המטרה ...ופתאום משהו
תופס אותך בגב ומושך אותך חזרה .את רואה לנגד עיניך את
יעד החלומות ,מתחילה לנוע אליו ...ואז שוב בוקע מאחור
הקול שהורס הכל .שניכם מנסים לברוח זה מזו ...וטראח!
נהדפים זה אל זה בחבטה.
ככה זה כשמחוברים בגב :כל אחד מנסה למשוך לכיוון
אחר ,עד שמרגישים שהולכים להקרע...

מה הפתרון הנכון לשנינו ,המצב טוב .אך פעמים רבות אנו
מרגישים מתח ופחד ,כאילו תהום נפערת מתחת רגלינו.
דבר זה בא ללמד אותנו שאיפה שהוא אנחנו נמצאים
במצב של אחור באחור זה ביחס לזו .המתח שאנו חווים
הוא בגלל שהכיוון שכל צד מושך אליו מרחיק אותו מבן זוגו.
במצב הגרוע ביותר אנו מרגישים שהמחלוקת ממש קורעת
אותנו ,שאם יש בינינו כאלו פערים ,אולי אנחנו ...בכלל לא...
מתאי--
עצרו .להרגע .לא צריך להגיע לשם .אם גילינו שאנחנו
במצב של אחור באחור ,זה רק אומר שצריך עכשיו קצת
הרפיה" ,ויפל עליו תרדמה" ,ואז להתחיל לעבוד על פניה
מחודשת אל בן הזוג ,פנים בפנים.

Win-win

הצעד הראשון בפניה מחודשת זו הוא אמונה :אם בהשגחה
פרטית אנו נשואים זה לזו ,אז אי שם בעולם מזומן לנו פתרון
מושלם ומדויק עבור שנינו .לא יתכן שה' יתברך באמת
מעוניין שאחד יצחק והשני יבכה (לפחות לא בכי של צער)...
אחרי שמבצעים צעד זה ,אפשר להתחיל לשבת ביחד,
דעות ויעדים
ובהרבה כבוד הדדי להתחיל לברר מה עומד בבסיס הרצון
אחד המישורים בו עלינו לעבוד על מעבר ממצב של "אחור
של כל אחד .כשמפצחים את הגרעינים הפנימיים של
באחור" ל"פנים בפנים" בזוגיות הוא מישור השאיפות הרצונות ,אפשר להתחיל להתיך אותם זה לזה .מה שיכול
והיעדים שלנו .נכון ,התחתנו ואנחנו משפחה ואנחנו רוצים לעזור לנו הוא המחשבה ,ששני הרצונות שלנו הם בעצם
לבנות את החיים שלנו ביחד .אך מה לעשות שאנחנו עדיין שתי נקודות מבט על אותו יעד משותף שאנו מנסים
שני אנשים שונים? לכל אחד יש את הדעה והיעד שלו ,שלא לחשוף .כשחושבים על זה כך ,הרבה יותר קל להקשיב לשני
ולשחק בראש עם צירוף רצונותינו.
שיהיה ברור :אין כוונתנו שיש בהכרח
 אם גילינו שאנחנו במצב של אחור באחור ,זה רק אומר
פתרון קסם המשלב בין שני הרצונות
שצריך עכשיו קצת הרפיה" ,ויפל עליו תרדמה" ,ואז להתחיל המקוריים .יתכן שנמצא פתרון שלישי
שלא חשבו עליו קודם ,או אפילו שנכריע
לעבוד על פניה מחודשת אל בן הזוג ,פנים בפנים 
לטובת רצונו של אחד מאתנו לאחר
שהשני התרצה לו .כך או כך ,זה שונה
בהכרח תואמים את אלו של בן זוגו ,ולעתים ממש מנוגדים לגמרי כשמחליטים ביחד .כשהפנים של האחד נפגשות עם
להם .הוא רוצה לגור בעיר אחת ,היא בעיר אחרת .היא רוצה הפנים של השני ,הם יכולים להפנים זה את רצונו של זה
לקרוא לילד בשם פלוני ,הוא בשם אלמוני .האחד רוצה ולגבש ביחד רצון משותף.
לקחת את הבית לכיוון רוחני מסוים ,והשניה לכיוון אחר
מישור זה של קשר מקביל בסדרה שלנו לספירה הרביעית
לגמרי.
מבין שבע מידות הלב ,ספירת הנצח .בגרסתה השלילית
המימוש
ערך
בשל
מבעבר,
גרוע
זה
מצב
שלנו
בדור
ספירת הנצח היא מוקד של מאבק והתנצחות ,בו כל
הקריירה
הערכים.
סולם
לראש
וטיפס
שהלך
האישי,
העצמי
אחד רוצה לכבוש את יעדו ולשים רגל למתחרה שלו .אך
והחיפוש העצמי הפכו למזבחות שאנשים רבים מוכנים כאשר מתקנים אותה ,הופכת ספירת הנצח למקום בו
להקריב עליהם הכל .כשיחידת המדידה היא הפרט ,כל כלל נחושים למצוא פתרון מנצח  -פתרון  win-winבו כל אחד
שהוא  -עם ,קהילה ,משפחה ואפילו זוג  -מצוי בסכנת מהצדדים מרגיש שגם אם דעתו לא ניצחה ,היא נחה .מה
התפרקות מתמדת.
שמניח אותה הוא הידיעה שכזוג ,כיחידה משפחתית ,בחרנו
ניגוד האינטרסים בזוגיות הוא מבחן שבא לבדוק את באפשרות הטובה ביותר עבורנו ,ואם כך ,הרי שגם כל אחד
טיב היחסים שלנו .אם אנחנו מסוגלים לברר בנחת וביחד
מאתנו הגיע למקומו .
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פרק בעבודת ה'
 איתיאל גלעדי

'חוש'
באהבת ישראל

מגמה עיקרית בעבודת ה' היא עידון
המידות .הארת פנימיות התורה הופכת את
העבודה העצמית לעיבוד עורות ,המרכך,
מעדן ומשביח את חומר הגלם הגס .בפינות
הקרובות נתייחס לעידון מדות הלב השונות.
כתבה ראשונה בסדרה  -עדון מדת החסד
"'ואהבת לרעך כמוך' ,רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה".
גדולי החסידות הסבירו כי המדד העיקרי להתקדמות-אמת
בעבודת ה' הוא תוספת באהבת ישראל .רצונך לדעת האם
התקדמת באמת בעבודת ה' שלך ,או שמא אתה עסוק
ברמיה עצמית? בחן את עצמך :האם נעשית יותר אוהב

באהבת ישראל .לא די בכך שהאדם 'מתאמן' ו'משתפשף'
בהתנהגות המתאימה לאוהב ,מלוה את הנתינה בסבר פנים
יפות ואפילו רוכש 'כשרון' בנתינה ' -חוש' באהבת ישראל
פירושו משיכת הלב אל כל יהודי שפוגשים ברחוב ותחושת
עונג פנימית עמוקה בכל אפשרות לסייע לזולת (ומנגד צער
אמיתי כשאין ביכולתי לסייע לו).
כאשר אל עבודת ההטבה בפועל ,תוך התגברות מאומצת
על קשיים ועל מדות טבעיות שליליות (קמצנות ,צרות עין,
עצלנות וכיו"ב) ,מתלוה הארה של הכרה אמתית במעלת
ישראל ,ביוקר של כל יהודי פשוט ובחבור הנשמות שיש
בינינו  -האופי של מדת האהבה מתעדן ,והיא נעשית רווית
תענוג אמתי ,עד שחשים כי אין זכות ושמחה גדולות יותר
מאשר להיטיב לזולת.

"בת נדיב"

מדת החסד והאהבה היא ראשית מדות הלב ,ותיקונה הוא
המפתח לכל עידון וריכוך אמתי של המדות .רכישת ה'חוש'
באהבת ישראל אפשרית
משום שהיא טבעית לנו -
' חוש' באהבת ישראל פירושו משיכת הלב אל כל יהודי שפוגשים
כשם שהאמונה היא ירושה
לסייע
ברחוב ותחושת עונג פנימית עמוקה בכל אפשרות
המשך מהעמוד
הקודם>>>לזולת  לנו מאבינו הראשון ,אברהם
הזורעים בדמעה ברינה יקצורו אבינו ראש כל המאמינים ,כך
ישראל? האם יותר נוגע ללבך כאבו של הזולת? האם אתה
ההליכה הכפולה
נוסף של הבנת
האהבהלאופן
גםכאן מגיעות אנו
מהאוהב הראשון.
ירושה לנו
היא
ב"כושרות" .כאשר אנו גדלות באמת ,מסוגלות אנו לא רק
מסוגל להשתתף בשמחתו? האם אתה משקיע יותר
וגם" .בלשון החסידות
מאברהםלהיות "גם
וכך",או או" אלא בזמן אחד
להיות
לומדים גם מה הביטוי של אהבת
אבינו
נקראת תנועה זו "נשיאת הפכים" ,והיא נדרשת גם בכל 'נישואין'
התשובה
בפועל ממש  -במעשי חסד והטבה לזולת? אם
שמקיים בכפיה את "ואהבת לרעך
לענייננו ,מי
שכזו:
ישראל
הנפש יכולה להכיל
טבעיתהפכים.
ביסודן על נשיאת
שבנויים
בזמן אחד בכיות ושירות .אנו יכולות להיות עסוקות בקטנות של
לשאלות האלה היא חיובית  -אתה על הדרך הנכונה .אם
הענין ,איןנקרית לו הזדמנות לעזור ,אך
כשלא
ב'חופש'
שמח
ולשמוח .בעומק
בזמן גם לשיר
כמוך"הפסח ,ובו
עבודות
חלילה לא  -חשב מסלול מחדש...
כאן רק זוג שיושב יחד ,אלא התכללות ,כאשר בכל צד מוארים
מצוה" היושב על פתח האוהל
אברהם אבינו הוא "שומר
הפנים של הצד הנגדי .אפשר לגלות בפסח את השחרור
והכשרות
הכשרות,
בדקדוקי
השמחה
–
ה'
עבדי
בהיותנו
שיש
לאורחים ,משום שהוא חש חסרון אמתי כשאין לו למי
ואורב
שנמצאת בשמחה.
אהבת ישראל באמת
לאברהם ההזדמנות כזו הוא רץ -
נקרית
וכאשר
יחדיו מרירות וחדוה.
מוזמנות אנו לכרוך
להיטיב.ליל הסדר
בכורך של
יסוד עבודת ה' הוא קבלת עול ,כאשר על האדם לכפות את
נבין כי דווקא "הזורעים בדמעה" הם אלו ש"ברנה יקצורו" ,ודרך
אברהם ...ויאמר מהרי ...ואל הבקר
"וירץ לקראתם ...וימהר
דמעות הטיבול במי מלח נזכה לשירת ההגדה .אנו מוזמנות
יצרו ולהתגבר על טבעו כדי לקיים את מצוות התורה .ספר
להחליף תפקידים
אברהם ...המשברים,
רץלהעז להתחדש מתוך
ולגלותֹתו" .מי שזכה לחוש באהבת
א
לעשות
וימהר
פנים חדשות .נשב כבנות חורין בגדלות הנפש ,שתאפשר לנו
התניא אף מדגיש כי רק אצל הצדיק ניתן לצפות להפיכת
ושמחות כאחת.
נשים כשרות
להיות
את ההזדמנות להיטיב לזולתו ועושה זאת
מחפש
ישראל
טבעו עד שיתאים לגמרי לתורה ומצוותיה ,בעוד שעבודת
[מבוסס על 'סעודת משיח' ה'תשע"ג,
חיש מהר .
הבינונים " -והיא מדת כל אדם"  -מלווה בכפיה-עצמית
ועל המאמר 'הדילוג לגאולה' בתוך "מעין גנים" ,ויקרא].
(עפ"י מאמר 'עידון המדות')
ובמלחמה מתמדת עם היצר .יוצאת מן הכלל הזה היא
מצות אהבת ישראל ,שבה אפשר להגיע באופן גלוי לחויה
של "ועמך כֻ לם צדיקים"  -למצב בו אהבת ישראל נהפכת
לטבעית וזורמת.
על פי ההלכה" ,המעשה הוא העיקר" ואהבת ישראל
נבחנת בעיקר בגדרים החיצוניים " -מצוה על כל אדם
לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר 'ואהבת
לרעך כמוך' ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו
כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו והמתכבד
בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא" (רמב"ם ,הלכות דעות פ"ו ה"ג).
אכן ,עבודת האהבה כוללת כפיה עצמית רבה למעשי
חסד ,אך החסידות מדגישה כי תכליתה להגיע ל'חוש'
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איחוד התורה והמדע
 הרב משה גנוט

היחס למדע בתניא

לימוד המדע מטמא את השכל בקליפת נגה,
ואף על פי כן ,בקליפת נגה יש מקרים יוצאים
מן הכלל .היוצא מן הכלל הראשון המצדיק
את לימוד המדע הוא הצורך בפרנסה בריוח
 מאמר שלישי בסדרה
במאמרים הקודמים ביארנו מהו הפגם הנגרם לנפש
כשלומדים מדע ,וכיצד פגם זה משפיע על היכולת של
הלומד להבין את הבורא כפרסונאלי ,כחפץ ופתוח לקשר
אישי עמו .הפעם נתמקד באופיו הרוחני יותר של הפגם
וכיצד אופי זה פותח פתח למקרים יוצאים מן הכלל בהם
מותר לעסוק במדע.
בעל התניא מתאר את הטומאה המשפיעה על האדם
העוסק במדע במלים הבאות:
וכן העוסק בחכמות אומות עובדי גלולים ...מלביש ומטמא בחינת
חב"ד שבנפשו האלהית בטומאת קליפת נוגה שבחכמות אלו.

קליפת נגה

הטומאה נחלקת ל 4-קליפות הנקראות ג קליפות הטמאות
(לגמרי) וקליפת נגה .בניגוד למה שמסבירים רבים ,קליפת
נגה אינה משקפת מצב נייטראלי בין הטהרה והטומאה,
אלא היא טומאה קלה יותר שישנן דרכים לנתקה מן הדבר
שנטמא ולהעביר אותו לתחום הקדושה .לעומת זאת ג
הקליפות הטמאות משקפות מצב בו הטומאה אינה מוכנה
לשחרר את אחיזתה בדבר שנטמא ,ולכן הוא נחשב אסור
עולמית .דוגמא לכך אפשר למצוא באכילה .הנה ,אם דבר
המאכל אסור (למשל חזיר) ,אין מי שיכול לאוכלו לשם
שמים ,כלומר ,אין מי שיכול להעלותו מטומאה לטהרה.
לעומת זאת ,אם המאכל הנו כשלעצמו מותר ,הרי הוא
בעצם במצב של טומאת קליפת נגה ואם יאכל לשם שמים,
הרי שטומאת קליפת נגה תוסר ממנו ,ויעלה לקדושה.

כלל ויוצא מן הכלל בטומאה

והנה ,תופעה מפתיעה הקשורה עם חלוקת הטומאה בין
קליפת נגה ו-ג קליפות הטמאות הוא חלות הכלל "אין כלל
שאין בו יוצא מן הכלל" עליהן ,ונסביר.
כידוע בשם ר' ישמעאל ישנן יג מדות בהן התורה נדרשת.
אחד מהכללים המשמשים בסיס לאחרים הוא החלוקה
לפרט וכלל .פעמים רבות לכלל יש יוצא מן הכלל ,וכלשון
הברייתא של המדות "כל דבר שהיה בכלל ויצא ."...חכמים
היו רגישים במיוחד לכללים וליוצאים מן הכלל ,לפרטים
יוצאי הדופן .מדוע? משום שאם אפשר לומר משהו על
הקב"ה אפשר לומר שהוא היוצא מגדר הרגיל בכל ענין .או,

כלשון התקוני זוהר "אנת הוא חכים  -ולא בחכמה ידיעא".
הקב"ה אי אפשר שלא לומר עליו שהוא חכם ,אך חכמתו
יוצאת מן הכלל ,היא חכמה יוצאת דופן .כלומר ,יש ביוצא
דופן תופעה אלקית גבוהה המגלה משהו מהיות ה' בבחינת
"אין כיוצא בו".
ברוח זו ,הגמרא מזהה את דוד מלך ישראל ואת המשיח
כחצי קיסר וקיסר שלם  -כשהמונח "קיסר" פירושו "יוצא
דופן" (סנהדרין צח ,ב) ,כמו שכיום מכנים זאת "ניתוח קיסרי" (גם
בלע"ז)  -וזאת כיוון שהיותם מיוחדים (דוד במידה מועטת
מהמשיח) ביכולת השלטונית שלהם להנהיג את העם
ליעדים חדשים ומפתיעים "יוצאים מן הכלל".
מכל מקום ,ב-ג הקליפות הטמאות לגמרי ,אין יוצאים מן
הכלל לכללים ,שכן אין שם גילוי ה' .כך יוצא שאם הטומאה
שנטמא השכל מלימוד המדע היתה מ-ג קליפות הטמאות,
לא היו לכלל שאסור ללמדן יוצאים מן הכלל (לפחות לא
באופן גלוי שאפשר היה לדון בו) ,אך כעת שהטומאה מגיעה
מקליפת נגה ,יש כבר הארה מסוימת מאור ה' ,הרי שאפשר
למצוא שם יוצאים מן הכלל .אם נאמר זאת בצורה אחרת,
הרי שישנם מקרים יוצאים מן הכלל בהם אפשר לעסוק גם
במדע  -אבל ,לאכול חזיר לשם שמים ,אף אחד לא יכול.
המקרים היוצאים מן הכלל הם שנים המתפרטים לשלשה:
אלא אם כן עושה אותן קרדום לחתוך בהן ,דהיינו כדי להתפרנס
מהן בריוח לעבוד ה' .או ,שיודע להשתמש בהן לעבודת ה' ,או
לתורתו .וזהו טעמו של הרמב"ם ורמב"ן ז"ל וסיעתן שעסקו בהן.

לימוד מדע לפרנסה בריוח

אומר אדמו"ר הזקן שהמקרה יוצא הדופן הראשון הוא
ללמוד מדע כדי לעשות ממנו "קרדום לחתוך בהן" .והביאור
"כי להתפרנס מהן בריוח לעבוד ה'" .פירוש הדברים שאם
לימוד המדע יספק לאדם פרנסה יותר בריוח ,והפרנסה
בריוח תאפשר לו לעבוד את ה' בצורה טובה יותר (כי יהיה
פחות לחוץ במרדף אחרי פרנסתו) מוצדק לעשות כן.
חשוב להדגיש שאדמו"ר הזקן אינו מתנה את לימוד המדע
בכך שרק על ידי זה יהיה לאדם פרנסה .אלא שאפילו אם יש
לו פרנסה ,רק הוא חפץ שתהיה ברווח יותר  -הכל כמובן
כדי שיוכל לעבוד את ה' טוב יותר  -גם זה מצדיק את לימוד
המדע .כמובן שאין כאן שום צורך שבעזרת לימוד המדע ידע
לעבוד את ה' טוב יותר ,רק שיתפרנס בריוח יותר.
ומהפנינים בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן ששינה כאן את
הביטוי הידוע "קרדום לחפור בה" ל"קרדום לחתוך בה" כי
המלה חתך ידועה כשם הקדוש של הפרנסה היוצא מסופי
התבות של הפסוק "פותח את ידך [ומשביע לכל חי רצון]",
ומכאן מקור הביטוי "החותך חיים לכל חי" המשקף את
הקב"ה כמפרנס כל בריה ובריה.
במאמר הבא בסידרה נבחן את היוצא מן הכלל השני
בהיתר ללמוד מדע .
(מתוך שיעור יב טבת תשס"ז)
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סיפור ולקחו
 עודד מזרחי

חלון בתוך העננים

הצדיקים האמיתיים ,ובעיקר הצדיקים מבית
מדרשו של הבעל שם טוב ,הם השולטים על
הטבע ובכוחם לפזר את הערפל ולתת תמונה
בהירה של המציאות בלי שתסתיר את הקב"ה
החורף בליובאוויטש ,כמו בכל רוסיה ,היה מושלג ביותר והיה
מאוד קשה לקדש את הלבנה ,כי העננים הכבדים הסתירו
אותה כליל .חודש אחד כל החסידים בעיירה לא הצליחו
לקדש את הלבנה ,עד שהגיע הלילה האחרון שבו ניתן היה
לקדשה .כולם כאיש אחד כתבו פ"נ (פדיון נפש) לרבי ה'צמח
צדק' ובקשו מעומק נפשם ,שיעורר רחמים ויתפלל שהעננים
יתפזרו ,והשמים יתבהרו ,וכך יוכלו לראות את הלבנה ולקדשה.
הרבי קיבל את הפתק ,יצא החוצה ומאות חסידיו יצאו
בעקבותיו .כולם הביטו בשמים ולא ראו את הלבנה .ואז הרבי
אמר שיספר להם סיפור.
הוא החל לספר איך פעם ,דור אחד לפניהם ,אירע כדבר
הזה לאחד מגדולי הצדיקים ,רבי מאיר מפרמישלאן .כל
חסידיו היו שרויים בצער גדול מכך שהשמים מעוננים ,וכתבו
לו פ"נ שיעשה איזה נס ,שהעננים יתפזרו ושיראו את הלבנה.
רבי מאיר מפרמישלאן יצא החוצה עם כל חסידיו ,כשהוא
מחזיק מטפחת בידו ,ואמר לחסידים:
"אני רוצה לספר לכם סיפור על משה רבינו .אנו יודעים
שבמשך כל ארבעים השנה שבני ישראל היו במדבר ,ענני
הכבוד הקיפו אותם מכל עבר ,גם מלמעלה ,ואם כן ,כיצד
הם קידשו את הלבנה? ובכן ,מדי חודש משה רבינו היה
יוצא החוצה ,ביום הכי טוב לקדש את הלבנה ,לקח מטפחת
ונפנף בה ,וכאשר היה עושה כן ,ענני הכבוד התפזרו באותו
מקום ,נוצר חלון בענני הכבוד ,ודרך החלון ראו את הלבנה
וקדשו אותה".
תוך כדי כך שרבי מאיר מפרמישלאן סיפר את הסיפור,
הוא לקח את מטפחתו ונפנף בה ,ופתאום העננים התפזרו,
השמים התבהרו וכולם ראו את הלבנה וקדשוה".
את כל זה סיפר ה'צמח צדק' ,ובסיום המעשה נפנף
במטפחתו והעננים התפזרו ,וכך הוא וחסידיו קידשו את
הלבנה.

קפיצה למשה רבינו

פרט לכך שזהו סיפור מופת ,יש כאן שלוש מדרגות של
סיפורים .ה'צמח צדק' עושה מה שרבי מאיר מפרמישלאן
עשה ,ורבי מאיר עושה מה שמשה רבינו עשה .לומדים
מסיפור זה שכל צדיק מקבל כח נסי לעשות נסים ונפלאות,
מכך שהוא מקשר עצמו לצדיקים קודמים ,שגם הם עמדו
באותו מצב ,עמדו באותו ניסיון ,והתחולל להם נס .הצדיק

חש שבעצם 'אני לא עושה שום דבר ,אלא רק מספר סיפור
של צדיק אחר' .ואם הצדיק באמת מקושר לצדיק הקודם,
תוך כדי הסיפור הוא מקבל אותו כח ומחולל בדיוק אותו נס
שהצדיק הקודם חולל.
נקודה נוספת היא שאין בשלוש המדרגות כאן דילוגים
שווים בזמן .היינו יכולים לתאר לעצמנו שה'צמח צדק' יספר
סיפור מאיזה תנא חשוב ,כמו למשל רבי עקיבא ,שחי כמעט
אלפיים שנה לפניו ,ואותו תנא יספר סיפור ממשה רבינו
שחי כאלפיים שנה לפני רבי עקיבא ,אך לא כך קרה ,אלא
ה'צמח צדק' סיפר סיפור מצדיק שסמוך אליו בזמן ,וממנו
הוא 'קופץ' למשה רבינו.
מה לומדים מכאן?
אנו רואים שדווקא צדיקי החסידות ,הבעל שם טוב וכל

 הצדיקים האמיתיים שולטים על הטבע
ויכולים לפעול בתוך העולם והטבע מה
שהם רוצים ,והכל לטובת עם ישראל 
תלמידיו ,במידה מסוימת יותר קרובים וקשורים למשה רבינו
מכל הצדיקים שבאמצע .לכן ,מה'צמח צדק' עד רבי מאיר
מפרמישלאן ,וממנו ועד משה רבינו זה אכן שווה  -הם אחד
אחרי השני.

לגלות את מלך המשיח

כתוב "מאן מלכי? רבנן" .הצדיקים האמיתיים שולטים על
הטבע ויכולים לפעול בתוך העולם והטבע מה שהם רוצים,
והכל לטובת עם ישראל ,לקיים את מצוות ה' ולהביא את
המשיח.
בקידוש לבנה אנו אומרים "דוד מלך ישראל חי וקיים" .מה
זה מבטא על פי סוד? בשביל לקדש את הלבנה ,צריך לפזר
את העננים ,את מה שמסתיר על דוד מלך ישראל חי וקיים,
מלך המשיח ,ובכוחם של הצדיקים לפזר את העננים ,את
כל ההסתר וההעלם שעל המשיח ,וכך להביא להתגלותו
במהרה בימינו ..

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
ezrac@makorrishon.co.il
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מלכות ישראל

יחיד וצבור לאור פנימיות התורה
 הרב משה גנוט

שיתוף פעולה
במקום פלגנות

אמנם אחדות היא המטרה ,אך צריך להכיר
שבמקרים בהם אין תמימות דעים ,וקשה
להתאחד ,אם יש מטרה משותפת צריך
לשתף פעולה .הכח לשתף פעולה נובע
מתוך שם קדוש היוצא מנבואות שמואל -
הארכיטקט של מלכות ישראל
העם רוצה אחדות .כולם יודעים שהאידיאל של העם היהודי
הוא אחדות ,ושלא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה יותר מן
השלום .קל וחומר שאנו מצפים מאנשים שבסך הכל קרובים
בדעותיהם ,שנאמנים לה' ,לתורה ולארץ ישראל לשנס
מתניים ולהתגבר על חילוקי הדעות ביניהם כדי שיוכלו לעבוד
ביחד .מה עוד שכבר הוכח פעמים רבות בעבר שחוסר אחדות
במחנה נאמני הברית משחק לידי מי שעדיין אינם מבינים
את חשיבותה ומהותה של הברית הנצחית שכרת הקב"ה
עם עמנו  -ברית על התורה וברית על הארץ .ברור לכולם,
שהחיבור טוב מהפיצולים הרבים ורסיסי הפלגים .אבל אחדות
אינה סיסמה ,ולא מספיק לנפנף בה (ולהפחיד בתוצאות שיהיו
אם לא תושג) כדי לקדמה .לפעמים גם צריך לבחון צעדים
קטנים יותר ,צעדים בוני אמון בין הצדדים .בפועל ,אנחנו
מציעים שהדרך לאחדות מלאה עוברת דרך שיתוף פעולה,
וכפי שנראה שיתוף הפעולה עצמו הנו ערך גבוה ומקודש.

מצבאות ה' לה' צבאות

בכל הקשור לממד הפוליטי  -הממד הבין אישי בעם
ישראל הבונה את הציבוריות והמלכותיות היהודית  -אין
לנו מדריך טוב מן התנ"ך .על המרחק המדיני שבין ספר
שופטים לספר מלכים מגשר ספר שמואל .בפתיחת הספר,
בפעם הראשונה שהקב"ה מוזכר ,מכנה אותו שמואל הנביא
(שכתב את ספרו) בשם שלא הכרנו" :וְ ָעלָ ה ָה ִאיׁש ַההּוא
ֵמ ִעירֹו ִמּיָ ִמים יָ ִמ ָימה ,לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹת וְ לִ זְ ּב ַֹח להוי' ְצ ָבאֹות ְּב ִׁשֹלה"
(שמואל א א ,ג) .המלה "צבאות" כבר הופיעה פעם אחת בספר
שמות ,אולם שם היה זה בסמיכות לשם ה' ("וַ יְ ִהי ְּב ֶע ֶצם ַהּיֹום
ַהּזֶ ה יָ ְצאּו ּכָ ל ִצ ְבאֹות הוי' ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם"; שמות יב ,מא; וישנה
עוד הופעה בספר דברים כ ,ט בהקשר של יציאה למלחמה).
כעת ,שמואל מצרף אותו לשם ה' המפורש ,שם הוי' ,והוא
מקבל מעמד של שם קדוש.
בפנימיות התורה מבואר שבחילוף אתב"ש ,השם צבאות -
אותו גילה לנו שמואל הנביא הראוי לתואר האדריכל הראשון
של מלכות ישראל  -מסתיר בחובו שם קדוש אחר :השתפא.
שם קדוש זה מבטא את הכח האלקי המפרנס את יכולת
שיתוף הפעולה בנפש .השם צבאות הנו שם משתף פעולה

מעיקרא ,שכן בתנ"ך הוא מופיע רק בשיתוף פעולה עם שם
קדוש אחר ,כדוגמת "הוי' צבאות" או "אלקים צבאות".

הליכה ביחד

אחדות מבטאת תמימות דעים  -מצב הידוע בתורת ההנהגה
החסידית כ"התכללות" .שיתוף פעולה לעומת זאת נוצר בין
מי שחולקים על הדרך אך בכל זאת מסכימים על המטרה.
דבר זה מוצא ביטוי יפה בכך שהקבלה מקבילה את שתי
ההופעות של השם צבאות  -הוי' צבאות ואלקים צבאות
 לספירות הנצח וההוד ,שבגוף האדם מקבילות לרגליים.אין יותר הפוכים בהשגת מטרה משותפת מרגל שמאל ורגל
ימין .בעוד האחת נשלחת קדימה ,השניה נשארת לתמוך
ולדחוף מאחור  -ובכל זאת יש כאן מופת של שיתוף פעולה
בהשגת המטרה המשותפת.
רמזים נוספים למהותו של שיתוף הפעולה נמצא בשם
צבאות עצמו .צבאות הוא צורת הריבוי של צבא אשר לו
שלש הוראות :צבא לשון חיל ,צבא לשון זמן קצוב (כמו
"הֹלא ָצ ָבא לֶ ֱאנֹוׁש ֲעלֵ י ָא ֶרץ וְ כִ ֵימי ָׂשכִ יר יָ ָמיו" ,איוב
בפסוק ֲ
ז ,א) ,וצבא לשון גוון או אופי ,כמו במלה צביון .צורת הריבוי
בשם צבאות מורה על כך שיש כאן צירוף של חילות רבים,
של זמנים קצובים מתחלפים ביניהם ,וכן גוונים רבים.
זה כבר כמה שנים שרווח השימוש בדימוי של חילות כדי
להמשיל את סגנונם השונה של חלקים מהציבור החרדי
והדתי .כפי שיש חיל אויר וחיל רגלים וחיל שריון ,כך בין
עובדי ה' ונאמניו יש מי שעוסק רובו ככולו בלימוד הנגלה
של התורה ,יש מי שמתמקד בלימוד פנימיות התורה ,יש מי
שמיישב את ארצינו הקדושה וכו' .כל החילות צריכים לשתף
פעולה כדי להשיג את המטרה המשותפת ,אפילו אם בפועל
חיל מחיל האויר שימצא עצמו בבסיס של חיל השריון ,לאו
דוקא ירגיש במקומו.

מעלת הרוטציה

כמו בתנועת ההילוך בה לכל רגל זמן קצוב של הובלה וזמן
קצוב של תמיכה מאחור ,כך גם שיתוף הפעולה לפעמים
דורש מן השותפים לחלוק את זמן הבמה או זמן השלטון
וקבלת ההחלטות .מפורסם שגדולי ישראל היו חולקים את
הזמן עם החברותות שלהם :ביום האחד אני הרב ואתה
התלמיד ,וביום הבא מחליפים ,וחוזר חלילה .ביחד השנים
העפילו לגבהים אליהם לא היו יכולים להגיע בגפם.
כמובן שלכל קבוצה אופי וגוון משלה .שיתוף הפעולה מגלה
שהגוונים יכולים לעבוד ביחד כדי לייצר תמונה מורכבת יותר
בה שולטים בצוותא צבעים שונים .עוד יש כברת דרך לבוא
לאחדות מלאה ,בה הגוונים השונים מתכללים זה בזה ,אבל
על העוסקים בצרכי ציבור להכיר בקדושתו וחשיבותו של
שיתוף הפעולה ,שכן בסופו של דבר ,בשם הזה בחר שמואל
לפתוח את ספרו המשמש מפת דרכים ליעד הנכסף של
מלכות דוד ושלמה .על פי טבע ,מי שלא יודע לשתף פעולה,
לא יכול להרשות לעצמו לחלום על מלכות מלך המשיח .

ההצגה החדשה של השחקן יהושע בנג'ו מביאה לבמה את
הסיפור "אדם מישראל" ,רווי בתובנות מתורת החסידות
שהצליחו לגעת ולרגש גם את הצופים החילונים  אביאל הלוי


ה

עם סגולה

מפגש המרגש בין יעקב ליוסף לאחר שנים של נתק,
חולק נקודות רבות משותפות עם מה שניתן להגדיר
כמודל הטיפוסי של מערכות היחסים בין אב לבנו:
גדילה בצל האב ,פרידה בגיל ההתבגרות ומפגש מחודש
לאחר שנים של נתק ,כשהבן הופך בעצמו לאב הוא מכיר
מחדש את אביו ,ואת עצמו.
מערכת יחסים זו באה לידי ביטוי עוצמתי במחזה "חמוצים"
 הצגת יחיד חדשה שמעלה בימים אלו השחקן יהושעבנג'ו ,תושב תקוע ואב לארבעה ילדים ,העוסקת במרקם
החיבור העדין של ההורות .בנג'ו ( ,)37יליד צרפת שגדל
כילד בעיירות הפיתוח ,עוסק במשך כמעט
עשור בחינוך מיוחד ובהדרכת נוער בסיכון,
אך חיידק המשחק שקינן בתוכו מאז שהוא
זוכר את עצמו ,הרים לאחרונה את ראשו.
"למדתי משחק אצל שולי רנד בבית
הספר מעלה ,ובמשך כמה שנים עסקתי
בתיאטרון ,אבל זה מקצוע שקשה מאוד
להתפרנס ממנו ,לכן התעסקתי בעיקר
עם הצגות ילדים והרגשתי שלא בא לי על
זה" ,הוא מחייך" .לפני שלוש שנים החיידק
התעורר מחדש והרגשתי שאני חייב



יש שלבים בחיים שאתה אומר לעצמך "אני לא אהיה כמוהו".
אחר כך אתה מגלה שאתה בדיוק כמוהו ,ואפילו שלו היה
יותר קשה ממה שלך היה" ,מסביר בנג'ו" .המסקנה שעולה
מהדברים היא שאם אתה לא תכיל את הדמויות של ההורים
שלך כפי שהם  -עם כל הקושי שיכול להיות לך בכל מיני
רגעים איתם  -משהו בך ,בזהות הפנימית שלך לא יתפתח
נכון".
"קראתי את זה ואמרתי לעצמי :וואו .העבודה הרוחנית
שלקחתי מתוך אותם דברים ,אפשרה לי להיות סלחני יותר
כלפי עצמי וכלפי ילדי .התובנה הזו גרמה לי לא לקפוא
על השמרים ,אלא דווקא לחתור כל הזמן לראות
כיצד להפוך את הקשר עם ההורים ,עם
הילדים ,וגם את הזוגיות ,למשהו יותר
נכון ,יותר מתוק ,בריא ומשמח".

למצוא את עצמך בסיפור

במשך זמן רב חיפש בנג'ו חומרים
אמנותיים שישקפו את רוח הדברים שהיו
כה משמעותיים עבורו ,עד שאשתו נזכרה
בסיפור "אדם מישראל" ,של הסופר הידוע
חיים הזז ,אותו היא למדה לבחינות הבגרות.

להפגש מחדש עם אבא
ואבא ש

שבשמים

בארץ

להוריד משהו לעולם בנושא של יחסי הורים וילדים שמאוד זהו סיפורו של חלוץ שעזב בטריקת דלת את בית אביו וגם
נגע לי .כשהייתי צעיר קראתי מאמר של הרב גינזבורג בספר את דרכו .בערב האחרון לקראת עלייתו לספינה שתביא
'אדמה ,שמים ותהום' ,שנתן לי תובנה מאוד עמוקה על יחסי אותו לארץ ישראל ,הוא חש דחף עז לספר לחבריו על אביו.
הורים וילדים" ,מספר בנג'ו על מה שהוא מגדיר "המקורות הסיפורים הם כואבים ,אך באופן אירוני דווקא סיפורים אלו
גורמים לו להשלים עם דמותו של אביו ולחוש אליו קרבה
הרוחניים של ההצגה".
כפי שמעולם לא
 המסקנה שעולה מהדברים היא שאם אתה לא תכיל את הדמויות של חווה אותו ,כדמות אב
ההורים שלך כפי שהם ,משהו בך ,בזהות הפנימית שלך לא יתפתח נכון  מיוחדת ופלאית.
במשך תקופה ארוכה
הסיפור עובד מחדש ובוים למחזה ,ואף נכתב עבורו ליווי
לסלוח כדי להתקדם
"הרב הסביר כיצד ניתן למתוח את גבולות מידת השפלות עד מוזיקלי בפסנתר .אחרי הצגת הבכורה שהתקיימה לאחרונה
כדי מצב שבו אם יהודי חש שהקב"ה כביכול עשה לו עוול ,בתאטרון אספקלריא ,מצליח המחזה לעורר עניין בקרב
והוא 'לא בסדר איתו' ,גם אז צריך לנקוט במידת השפלות הצופים ,בהם גם כאלו שאינם שומרים מצוות" .להרבה
ו"לוותר לקב"ה"  -כי אם לא תשאר בקשר עם הקב"ה ,עם מאוד קהלים קל להתחבר להצגה הזו .יש בה הרבה מאוד
מה בעצם תישאר"?
מהות יהודית ,אבל היא קשורה לנושא מאוד אוניברסלי.
"זה ישר לקח אותי לקשר המאוד דומה שבין אב לבנו .כל צופה מוצא בה את נקודת המבט בה הוא שרוי כעת:
האבא אוהב את הבן שלו ,מה שלא יהיה ובכל מצב ,אבל כמתבגר ,כאדם מבוגר שהפך לאבא בעצמו ,או גם אפילו
הקשר של הבן לאבא מתאפיין בהרבה יותר עליות ומורדות .כמי שכבר איבד את אביו"" .ברוך ה'" ,הוא אומר" ,זכיתי קצת
בהתחלה אבא הוא הכי גדול ,אחר כך יש אכזבות ממנו ,ואז
להאיר ולהעיר כמה וכמה סוגים של אנשים" .
לפרטים והזמנות :יהושע 052-8742018
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שומרי
הסודות
סיפורו של אברהם העברי
ד“ר גבריאלה בן שמואל
משיעורי

הרב יהודא ליאון אשכנזי

(מניטו)

בשנת  1948לבריאת העולם נולד
במערה קטנה במורדות הרי אררט
התינוק אברם ,נצר לשושלת שומרי
הסודות  -העתיד לשנות את העולם
מסע מסעיר בעקבות עשרת ניסיונותיו
של אברהם העברי,
על פי שיחותיו של הרב מניטו  -מגדולי
הוגי הדעות של המאה האחרונה-
המאיר נקודת מבט ייחודית ומרתקת
על תכלית ההיסטוריה וכיוונה בדרך
לגאולת האנושות.

חנוכה

דמימשלוח
ה חינם
ה מעל
יש
ברכ₪ 150

69

₪

ספרים נוספים מסדרת עברי עיון
נחל עדניך
עדינה פרידגוט

אנשי הגשם
חן חלמיש

מה שלבך חפץ
רפי ועקנין

מפגש מרענן עם מועדי
ישראל .מאמרים העוסקים
במשב הזורם מכל אות
ומילה ,מפסוקים ומדרשי
חז"ל -בהתוועדות משיבת
נפש ורוח בכל מועד תוך
עיון מחודש באמירה ארץ
ישראלית מחדשת.

אנשי הגשם עומדים מול
השמיים ומול החברה
וצמאים לתיקון עולם .יודעים
הם כי אחרת אין מקום לגשם
שירד .אנו עומדים לצלול
בעקבותיהם אל תוך עשרה
סיפורים מדרשיים אשר
עוסקים בגשמים ועיכובם.

סיפורי האגדה הם סיפור
האמת האנושית ,מלאים
בתובנות פסיכולוגיות
וחינוכיות שקרו ועדיין קורים
לכל אדם.

39

₪ 59 ₪

49

₪ 88 ₪

59

₪ 98 ₪

המבצע בתוקף עד  | 14.01.2015המחירים אינם כוללים דמי משלוח
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מתכוני טונה סטארקיסט:
ארוחה מפתיעה לכל המשפחה!
קציצות טונה אפויות

 15קציצות קטנות
המרכיבים:

 3קופסאות טונה סטארקיסט  5%בטעם טבעי,
מסוננות
 2ביצים
 2בצלים בינוניים קלופים (או אחד גדול)
 2גזרים בינוניים קלופים
 40גרם פירורי לחם (ארבע כפות גדושות)
 1כף פטרוזיליה טרייה
 1כף קטשופ
 1כף רוטב צ'ילי מתוק
 3כפיות רוטב סויה
 1כף גדושה של פרמזן מגורד (אופציה)

אופן ההכנה:

 .1מעבדים את כל החומרים במעבד מזון ,מהירות
גבוהה ,סכין מתכת.
 .2משהים לשעתיים במקרר.
 .3בעזרת כפית מניחים עיגולים קטנים על גבי
תבנית שרופדה בנייר אפיה.
 .4אופים בתנור שחומם מראש ל  180מעלות עד
להזהבת הקציצות.

 5%שומן והטעם מצוין!
נסו את סדרת סטארקיסט  5%שומן :נתחי פילה טונה בהירה שנבחרו
בקפידה ,בתוספת שמן קנולה איכותי וללא חומרים משמרים.
המוצרים בסדרה :נתחי טונה בהירה  5%בטעם טבעי | עם עשבי תיבול |
עם לימון ופלפל

