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ההכנות  וכל  המצות  חג  כל 
לקראתו סובבים סביב נושא אחד: 
לאכול לחם שהוכן בחיפזון ולסלק 
בניחותא  שהוכן  ללחם  זכר  כל 

ומתוך התפחה טובה. מדוע?
שם-   היו  דברים  הרבה  כך  כל 
אותות ומופתים, עשר מכות שכל 
אחת גדולה מחברתה, קרבן פסח, 
סוף,  ים  קריעת  חיפזון,  גירוש, 
סיני.  הר  ומעמד  במדבר  הליכה 
להנציח  התורה  בחרה  זה  מכל 

לדורות את… החיפזון. למה?
הבחירה  רגעי  את  לדמיין  עלינו  זאת  להבין  כדי 
הנקרים לפנינו - האם לרחם על פלוני או לא, האם 
את  לומר  האם  לוותר,  האם  לא,  או  לאלמוני  לעזור 
רגע?  באותו  לנו  קורה  מה  ועוד.  המדוייקת  האמת 
חישובים  ומחשבים  בדעתנו  מהפכים  שאנחנו  ככל 
“למה הפעם לא...” אנחנו מתרחקים מהצעד הנכון. 
לטובת  במהירות  להכריע  כלל  בדרך  הוא  הפיתרון 
את  עשה  “הא-לוהים  כי  והטוב.  הפשוט  השיקול 

האדם ישר - והמה בקשו חשבונות רבים.”
אדם הראשון מול עץ הדעת יכל לפעול על פי הציווי 
“מדוע  שונים  וחישובים  ספקות  להטיל  או  הברור, 

בקול  לשמוע  צריך  לא  הוא  הפעם 
אלוקים” ברגע האמת הוא כשל. ולכן 
הועמדנו  עולם,  ברית  כריתת  לפני 
האם   - דרכים  פרשת  בפני  שוב 
וללכת  הברור  הציווי  פי  על  לפעול 
אחריו אל ארץ לא זרועה, או מאידך, 
לחשב את כמות האוכל ולהישאר עוד 
קצת במצרים. לכאורה, היה יותר נוח 
תנאים  שם  היו  במצרים!  להישאר 

נוחים, שומים ואבטיחים.
לגירוש  התוכנית  הוכנה  כך  ולשם 
האמת,  לרגע  אותנו  להביא  בחופזה. 
לרגע שבו אין זמן לחשוב. ועלינו להכריע במהירות 
אחריו  הולכים  אנו  האם  שייכים.  אנחנו  צד  לאיזה 

באש ובמים, או שמא לא. 
“כה אמר ה’, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, 

לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה”.
ברגע האמת, בחרנו ללכת אחריו, בלי לערב שיקולים 
אישיים.  כך גם במעמד הר סיני, קודם “נעשה” אחר 
חשבונות  לערב  בלי  מתחייבים,  אנו  “נשמע”.  כך 
שלא  יבש,  בצק  עם  נשארנו  לשם  מפה  אישיים. 
היה לו זמן לחשוב, זמן לתסוס ולתפוח. כי לפעמים 

החיפזון אינו מהשטן.

דבר המערכת   

פסח,
חג השאלות

פרשת השבוע       מזווית אישית         שאלה לשבת           טור חינוך                 טור לחג               מה חדש
להתמודד עם עוני אמיתי

גזירה משמים
כיצד נגאלים?אוכלי שרויה

חג פסח כשר ושמח , מתי הורוביץ

?
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פרשת השבוע    | הרב יהושע פפר - רב ודיין, ר”מ בישיבת חדוות התורה

חג הפסח – “זמן שאלותינו”

נ

תחילתה של חירות היא חירות המחשבה 
– החירות לשאול שאלות, החופש לחתור 

לתשובות.

פלא להתבונן במרכזיות של שאלות בליל הסדר 
וביציאת מצרים.

הלילה כולו נסוב סביב ה”מה נשתנה”, המוצב 
שואלים  הבנים  ארבעת  לבאות.  כהקדמה  בראשיתו 
יודע  שאינו  מי  שאפילו  עד  שאלותיהם,  את  כולם 
כן  לו”(.  “פותחים  שאנחנו  )לאחר  שואל  לשאול, 
דואגים לעשות שינויים לאורך הלילה כדי שהילדים 
מגיעים  כאשר  אפילו  יירדמו(.  )ולא  שאלות  יישאלו 
שאלמלא  הדברים  שלשת   – הסדר  ליל  של  לעיקרו 
אותם  –אומרים  חובתו  ידי  יוצא  אדם  אין  אמירתם 
בנוסח של שאלה )שנראית מיותרת לחלוטין(: “מצה 

זו שאנו אוכלים – על שום מה?”
ניתן להצביע על חשיבותן של  ואמנם, כבר במקרא 
הראשונה  לבשורה  מצרים.  ליציאת  בהקשר  שאלות 
בעקבות  אברהם  זכה  מצרים  וגאולת  גלות  אודות 
ח(.  טו,  )בראשית  ִאיָרֶׁשָּנה”  ִּכי  ֵאַדע  “ַּבָּמה  שאלה: 
כך בשורת הגאולה ששלח הקב”ה לבני ישראל בידי 
כתגובה  באה  עליהם,  ית’  שמו  גילוי  ובשורת  משה, 
לשאלת משה רבנו: “ִהֵנּה ָאנִֹכי ָבא ֶאל ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ]...[ 

ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְשּׁמֹו ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם” )שמות ג, יג(.
נוסיף אפוא שאלה משלנו: שאלות אלו – אלו שנשאלו 

ואלו שאנו שואלים – על שום מה?
הנראה בכך הוא שיציאת מצרים היא יציאה ִמְמָצִרים 
בו  החירות,  חג  הוא  הפסח  חג  מהגבולות.  יציאה   –
יצאנו מעבדות לחירות עולם. תחילתה של חירות היא 
החופש  שאלות,  לשאול  החירות   – המחשבה  חירות 

לחתור לתשובות.
כפי שהדגים יפה ג’ורג’ אורוול )בספרו, 1984(, מאפיין 
עבד  הוא  אזרח  כל  )שם  טוטליטרי  משטר  של  יסוד 
דואג,  המשטר  מחשבות”.  “משטרת  הוא  למשטר( 
מוודא בכל דרך ואמצעי, שאזרחי המדינה לא יישאלו 
שאלות – שלא יעלו ספקות, חלילה, על צדקת הדרך. 
מעבדות  היציאה  את  חיים  שאנו  זמן  הסדר,  בליל 
ייתכן אפוא שיהיה אדם מישראל שאין  לחירות, לא 
לו שאלה. גם מי שאינו יודע לשאול – “את פתח לו”.

מחזיק  אם  גם  שאלות,  לו  שאין  מי  מזו:  יתירה  אך 
בידו את כל התשובות שבעולם, הוא מוגבל בהגדרה, 
ממוסגר בתוך חומת תשובות שבנה לעצמו או שקיבל 
וחותר  הצמצום  מן  האדם  יוצא  שבו  האופן  מאחר. 
לקראת האינסוף, הוא על-ידי השאלה. החכמה, לפי 
ספר הזוהר, היא “כח מה” – הכוח של שאלות הדוחף 
אותנו, כפרטים וכציבור, לתובנות חדשות ולהישגים 

חדשים. 

גדלותו של אדם. אד”ם,  כאן, בכוח השאלה, מונחת 
כפי שמעירים קדמונים, בגימטרייה מ”ה. 

המאמינים”,  לכל  “ראש  אבינו,  אברהם  זכה  מהיכן 
אבינו  שהיה  “לפי  שאלה:  של  מכוחה  לאמונתו? 
 – מנהיג?  בלא  הזה  שהעולם  תאמר  אומר:  אברהם 
הוא בעל העולם”  אני  לו:  ואמר  הציץ עליו הקב”ה, 
של  שמו  מגילוי  מצרים,  יציאת  כך  א(.  לט,  )ב”ר 

הקב”ה ועד מתן תורה, יסודה בכוח השאלה. 
תפקידו של עם ישראל, הנולד לאוויר העולם ביציאת 
מצרים, הוא לגלות ולפאר את שמו של הקב”ה בעולם: 
“ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי, ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו” )ישעיהו מג, כא(. זה 
חלק מהתשובה. אך קודם שנגיע אליה, וקודם שְנלמד 

אחרים בינה, חובה לעבור את שלב השאלה. 

ליל הסדר, לילה בו זוכים לתשובה המתגלה ממרומים, 
הוא בראש ובראשונה לילה של שאלה. גם מי שעורך 
את הסדר בגפו, שאין לו למי לפנות – חייב לשאול 
ז(. מי ששואל, זוכה  את השאלות )שו”ע, או”ח תעג, 

לצאת ממצרים.
הכותב  שגם  )כמובן  מאתנו  שלרבים  נדמה  לפעמים 
להמשיך  כדי  אבל  מרובות.  תשובות  ישנן  בכלל( 
ולהתקדם, כדי לפרוץ קדימה בעלייה מתמידה שאין 

לה סוף וקץ, נדרש דווקא כוח השאלה. 
ומחנכות  מחנכים  על  לעת  מעת  לשמוע  מעציב 
המדכאים את כוח השאלה אצל תלמידיהם באמרות 
לא  הדבר,  אמת  שואלים”.  לא  כאלה  “שאלות  כגון 
המציקות  כאלה  את  יש  וביניהן  שוות,  השאלות  כל 
אך  השאלה.  מעין  תשובה  הדורשות  והמתריסות, 
כוח  את  ולטפח  לפתח  עלינו  ומחנכים,  כמורים 
השאלה אצל בנינו ותלמידינו, לעורר אותם לשאול, 

לחשוב ולהתבונן. 
מצה, לחמו של חג הפסח, הוא “לחם עוני” – “לחם 
שעונים עליו דברים הרבה” )פסחים קטו, ב(. הלוואי 
השאלות  מכוח  לזכות  נכון,  לשאול  ונשכיל  שנדע 
ל”דברים הרבה”, ולצאת כמידי שנה משעבוד מצרים 

לחירות עולם.
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שבין  האלה  ימים 
נזכרים  לפסח,  פורים 
ישראל  עם  ונעשים. 
נזכר מעל גבי לוחות המודעות 
לאביונים  מתנות  מצוות  בדבר 
וקמחא דפסחא, ועם ישראל גם 
מצוות  לטובת  ומעשה  עושה 
ארונות  המרץ.  במלוא  אלה 
נמסרים,  בגדים  מתמרקים, 
וכספים  מתפזרים,  פירורים 
הגיע  אביב  בעלים.  מחליפים 
סביר  הולך.  וכסף  בא  פסח 

שבשעה שמודפס לו עלון ערך מוסף, מודפסים להם 
גדולים  עיתונים  של  עותקים  אלפי  מאות  כמה  גם 
שמספרים באותיות שאין להן סוף על אלה שאין להם 
למצוא  באשפתות  שנוברים  אלה  סדר,  לעשות  כדי 
כרפס, ואלה שיוצאים ממצרים דרך נתב”ג אל חופשה 

אביבית בחו”ל. אביב זה ענין של תקציב.
כי הסיפור הזה של העוני שמסופר מאב לבנו בימינו 
אנו, הוא לא סיפור של עוני אמיתי רבותיי, הוא סיפור 
של סדר עדיפויות ועולם קדימויות לא פרופורציונליים. 
האתוס הזה שזורם בעורקינו על פערים בלתי ניתנים 
לגישור בין עניים לעשירים בישראל, הוא סיפור חלקי 
לא  ואני  האמיתי,  הסיפור  דווחו.  פרקיו  ראשי  שרק 
מחדש דבר לאיש, הוא עוני רלטיבי. יחסי. תכנון כלכלי 
לקוי פירק ועוד יפרק בתים רבים בישראל. השקעות 
מפוקפקות ימשיכו לצבוע בוורוד חלומות של אלפים. 
העולם כולו ימשיך לקנות ולקנות, ולהסתפק במועט, 
ועוד מועט, עד שתכלה פרוטה מן הכיס ושן מן הביס, 
בזמן  העוני  סיפור  את  לבניהם  לספר  ימשיכו  ואבות 
ולא  חדר  להוסיף  כקושי  עוני  תופסים  עצמם  שהם 

כקושי לקנות לחם וחלב.  

האחרונים  בשבועות  שעלתה  שאלה  זה,  ובהקשר 
שמצוי  אברך  החרדי.  המטפלים  איגוד  של  בקבוצה 
בקשיים אישיים וכלכליים פנה לקבלת טיפול רגשי אך 

מבקש שהטיפול יהיה בחינם. 
לו כסף. מה עושים? לא  אין 
עשוי  הכלכלי  מצבו  תטפל? 
רק להחמיר. בקבוצה עלו כל 
יודעים  אנחנו  היבטים.  מיני 
מהווה  שהתשלום  למשל 
הטיפול.  ליעילות  פקטור 
מטופל תמיד יגייס את עצמו 
המונה  כאשר  ממצבו  לצאת 
דופק. טיפול חינמי זו הזדמנות 
להגג ממעמקי הכורסא מבלי 
להפשיל שרוולים. אך יש פה 
לקבל  פנייתו  בעצם  המטופל,  יותר:  עמוק  היבט  גם 
לנו את הסיפור הסוציולוגי של  טיפול בחינם, מספר 
את  לכסף.  רגש  שבין  הקשר  של  הסיפור  את  כולנו. 
להשליך  עשויים  רגשיים  שקשיים  הזאת  המציאות 
בזבוז  על  נכונה.  לא  כלכלית  התנהלות  על  בזמננו 
מתוך חרדה. על השקעות מתוך דיכאון. טיפול באיש 
כי  סמלי,  בתשלום  ולו  להיות משולם  חייב  לו,  שאין 
של  הפונה  של  בתודעתו  תובנה  לבניית  המפתח  זה 
מהי התנהלות כלכלית נכונה ומהי דורשת. אינך יכול 
של  המציאות  המציאות.  מן  במנותק  בטיפול  לפעול 
מעמיקה  להתבוננות  נדרש  שלא  שמי  כזו  היא  זמננו 
סביב מה שקורה לו כשהוא בא במגע עם כסף, מוצא 

עצמו תקוע, במוקדם או במאוחר, בחיים לא חיים.
במצה  מוקפים  לשבת  הזדמנות  לנו  יש  הסדר  בליל 
ומרור, בכלים נאים ובגדים חדשים, ומתוך כל השפע 
הזה, לעצום לרגע את העיניים ולהתרכז במילים “הא 
לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים”, ולהבין, 
ואף להגיד לבנים, ששם במצרים היה עוני אמתי. לא 
עוני יחסי. אנשים יצאו ממצרים עם פת עניים כי זה 
מה שהם הכירו אחרי מאות שנים של עבדות ומחסור. 
הם לא הסתפקו במועט. הם לא היו צריכים לוותר על 
משהו. לא היה על מה לוותר. וגם אנו, אם אנו רוצים 
להיות “לשנה הבאה בני חורין”, איננו צריכים להסתפק 
במועט או לוותר. המילים האלה כנראה גדולות עלינו. 
עלינו פשוט להתאים את עצמו לסיטואציה. לתכנן את 
עצמנו נכון מבחינה כלכלית. לקנות מה שאפשר ולא 

להיות שפחות ועבדים למה שאי אפשר.  

ה
הא לחמא עניא?

מזווית אישית   | הרב נתן בקר  - עובד סוציאלי )MSW(, חבר באיגוד המטפלים החרדי

הסיפור הזה של העוני שמסופר מאב לבנו 
בימינו אנו, הוא לא סיפור של עוני אמיתי

צילום: אריק, ויקימדיה
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המשך בעמוד 5

אלה
שלום לכם

עברתי לידה שקטה לפני שבוע. הייתי יומיים 
השבר הוא עצום, האבל על התינוק  לפני התאריך… 
מנוח.  לי  נותן  לא  חיים  רוח  ללא  שנולד  הבכור שלי 
עכשיו אני אצל ההורים, יש לי מצבי רוח משתנים, אני 

ישנה רק עם כדורי שינה.
והאמונה  האמנתי  אני  האכזבה.  היא  הגדולה  הבעיה 

דפקה אותי!! 
הרב אמר לי שזו גזירה משמים, אבל לי קשה לקבל את 
זה. אני כועסת על ה’. הוא אכזב אותי. זו אכזבה כל כך 
קשה אחרי 9 חודשים של ציפיה. הכל הכנתי בשבילו: 

עגלה, לול, בגדים, סלקל… 
אני לא יודעת איך אפשר להמשיך הלאה???

שובה
שואלת יקרה.

למצא  להתחיל  ומנסה  שלך  מול השאלה  יושבת  אני 
מילים. ואין לי, יקרה, אין לי. אין מילה בלשוני.

לרגע,  ולו  איתך,  להחזיק  ולב  כתף  לך  להציע  רוצה 
את כאב האובדן הזה. אובדן החלום, הכמיהה והאושר.

רוצה ללטף איתך יחד את העגלה או לנענע בחוזקה 
את  איתך  להריח  רוצה  הלול,  את  מתוסכל  ובזעם 
רחוק  שם  אי  איתך,  יחד  אותם  לטמון  או  הבגדים 

מהעין. לא משנה מה, רק להיות איפה שאת.
הבילבול  ומול  הפעורה,  התהום  מול  איתך  לעמוד 
ופשוט  שמשתנים,  הרוח  מצבי  ומול  האונים  וחוסר 

להיות איתך.
מילים בלאו הכי לא יוצאות לי מהמקלדת, ומי צריך 

אותן מול כאב שקט ומפלח כל כך?!
אני מנסה לפתוח ספרים מחזקים, מנסה לשמוע שיעור, 
אולי אדלה מילה או שתיים ואגיש לך אותן. ויש, יש 

הרבה מילים יפות וטובות ונוגעות ללב,
ועדיין... משהו בתוכי רוצה לתת לך משהו אחר, ואני 

מחפשת אותו עמוק אצלי.
לפני הרבה שנים הייתי מורה של שרית, נערה קסומה 
קרוב עם שולי, אחותה  יצרתי קשר  שחלתה בסרטן. 

התאומה ודיברנו הרבה, על הבית שמתפרק בגלל חולי 
אוכל  כך שאין  על  ההורים השבורים,  על  אחות,  של 
בצהריים, ואין חוגים ואין רגע אחד של שקט. דיברנו 
 – שמתפרקת  האמונה  ועל  המצב  שיוצר  הכעס  על 
איך זה שהשם כביכול לא רוצה להושיע? דיברנו על 
התפילות שלא עוזרות וסעודת האמנים שלא מזיזה את 
המצב הרפואי. ואז, יום אחד פגשתי את שולי, נפוחת 

עיניים ואור חדש על הפנים שלה.
היא סיפרה ואני רק הקשבתי:

“חזרתי הביתה מהלימודים. אבא היה במיטה ושמעתי 
אותו בוכה, מנסה להחניק את הבכי שלא נשמע. אבל 
שמענו וקפאנו מפחד. אם אבא מתפרק מי יישאר לנו? 
אמא נסעה לשהות עם שרית בבית החולים והשאירה 
רשימה על השולחן במטבח: לקנות את התרופה הזו 
והזו, ולהתקשר לגמ”ח שיש להם תרופה נגד הבחילות 
בסוף  ל…  בפה, שאלך  הפצעים  נגד  נוספת  ותרופה 
אמא כתבה לי: “השם יעזור!!!” ואני קראתי את השבר 

שלה.

הייתי צריכה לטפל באחים הקטנים שהסתובבו בבית 
עצובים ולהכין להם משהו לאכול, לקפל קצת כביסה 
ואולי להעביר ניגוב על הרצפה הדביקה. אבל לא היה 
לי כח. לא היה לי שום כח. נכנסתי למיטה, כיסיתי את 
יוצאת  לא  ש’אני  בלב,  וצרחתי  בשמיכה  שלי  הראש 
מפה’ כמו חוני המעגל, אני לא זזה מכאן עד שהשם 
לא מבטיח לי שהוא שולח לנו את הישועה, ולא מעניין 
אותי באיזו דרך. ככה שכבתי, קפואה, אפילו לא בכיתי, 
ורק צרחתי בלב שאני לא זזה עד שהשם מביא לנו את 

הישועה, ומהר, כי אני ממש משתגעת, באמת.
לא יודעת כמה זמן שכבתי ככה”. סיפרה שולי.

לעלות  התחילו  בלב,  מקום  מאיזשהו  אז...  “אבל 
אלך  כי  “גם  של  השיר  נוגעים.  כאלו,  רכים  צלילים, 
בגייא צלמוות” שהיינו שרות בסעודה שלישית, בחושך 
“לולי תורתך” שאהבנו לזמזם... “”לא אמות כי אחיה”, 
צלילים של “טוב להודות להשם... ואמונתך בלילות” 

ש

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

ת
כשעלה כבר המוות, והשקט ממלא את 

החלל בסמיכות מייסרת, אולי פשוט ניתן 
גם לנוכחות האלוקית להפציע. 

איך אני מתמודדת עם גזירה משמים?
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וככה... ככה התחילו הדמעות 
להגיע.. בשקט, בכאב מדמם, 
הבלתי  המצב  על  דמעות 
המוות  ענן  על  הזה,  אפשרי 
שלנו,  הבית  מעל  שמרחף 
על האימה והחשכה הגדולה 

שנופלת עלינו.
שרתי לי בלב ושרתי, וניגבתי 
הדמעות,  את  בשמיכה 
חייבת  הייתי  ואז  ושרתי. 
ייסגר,  הגמ”ח  כי  לקום, 
את  גיליתי  כשקמתי,  אבל 
השם בתוכי. את מבינה? את 

אלוקים בתוכי פנימה!
ענן  רק  היה  לא  זה  פתאום 
הנוכחות  הייתה  זו  המוות, 
האלוקית האוהבת והחומלת 
שמלווה אותנו בתוך כל זה. 

שנופלת  הגדולה  והחשיכה  האימה  רק  הייתה  לא  זו 
עלינו, זה היה גם חיבור גלוי, מוחשי וקרוב של בעל 

הרחמים עצמו.
מבעד  שולי  חייכה  השתנה”  לא  חיצוני  דבר  שום 
לדמעות “אבל משהו פנימי מאד השתנה. אני כבר לא 

לבד בתוך כל זה. אנחנו כבר לא לבד”.
ככה סיפרה שולי, וככה הבנתי את האור שעל הפנים 

שלה, מרצד לצד הכאב העמוק.
ומול המילים היקרות והכואבות שלך, יקרה, עלו לי, 
להבדיל, מילותיה של שולי, שפגשתי אותה לפני כמה 
שרית  זכינו.  “לא  הדברים  את  המשיכה  והיא  שנים 
נפטרה, אבל מה שייצרה התקופה הזו בחיינו, עומדת 
לנו לתמיד. הקירבה האלוקית הקשר הקרוב והתמידי. 

אחוות הלוחמים שייצרנו”, לוחמת אור שכמותה.
בוחרים  זימרה,  בשירי  לבוחר  מתפללים  אנחנו  אז 

להתקרב אליו ולספוג מאורו על ידי שיר וזימרה,
החלל  את  ממלא  והשקט  המוות,  כבר  כשעלה  אבל 
לנוכחות  גם  ניתן  פשוט  אולי  מייסרת,  בסמיכות 

האלוקית להפציע. 
לוחמת אור שכמוך, שמחפשת את התשובות לשאלות 

ומבקשת.

בוכה  ובמסתרים  זה,  את  יודע  הוא  עליו,  כועסת  את 
נפשו.

את מרגישה את האכזבה האיומה הזו, הוא יודע את זה, 
ובמסתרים בוכה נפשו.

את חשה את התהיה ואת השאלה ואת הניפוץ, והוא 
איתך. ובמסתרים בוכה נפשו.

והוא אוהב אותך וממשיך להעניק לך נשימה ונשימה, 
אור עיניים, תכול שמיים ורוח מלטפת.

הקירבה  את  שיוצר  שלך,  הנוראי  בשברון  יש משהו, 
הכה עצומה הזו בינך לבין השם יתברך. ולא משנה אם 
ונשברת, הוא עוטף אותך  ובועטת, בוכה  את כועסת 
בחיבוק אוסף. מסכימה לפתוח רגע דלת ולהרגיש???

בבקשה יקירה, תמשיכי לחפש ולמצא אנשים שיוכלו 
להכיל את הכאב שלך, דברי אליו כמה שיותר קרוב. 
הנושאת  והכתף  החם  בחיבוק  לחוש  לעצמך  והניחי 

איתך יחד.
ושלא תדעו עוד צער, אמן.

תמר 

לשליחת שאלה, ותשובות נוספות:
www.akshiva.co.il
ask@akshiva.com
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מי שגדלה בשכונה מעורבת בירושלים בה חיו 
זה לצד זה חרדים וחילוניים, באחווה שקשה 
סוגי  שני  שיש  ידעתי  בימינו,  אותה  להסביר 
יהודים: יש את אלו ששומרים על המצוות ואלו שאינם. 
זה הספיק לי כדי לדעת את הגבולות היכן מותר לאכול 

ולאן לא מכניסים אפילו רגל, 
לבין  בינם  החרדים  בין  הבדלים  גם  שיש  ראיתי  לא 
עצמם, ההבדלים נתפסו בעיני כמו שיש הבדלים בין 
לגבוה,  נמוך  ובין  שחורות  לעיניים  כחולות  עיניים 
שזה  העובדה  רגילים.  נורמלים,  טבעיים,  כלומר 
מתפלל בנוסח אשכנז והשני בנוסח ספרד היתה הכי 
אהב  שאחי  העובדה  כמו  בדיוק  בעיני  חשובה  לא 

שוקולד מריר ואילו אני שוקולד חלב.
סתם  לא  אלו  שאולי  הבנתי  שבה  הראשונה  הפעם 
הבדלים של מה בכך היתה בפסח אחד, בו התארחנו 
‘על  דודתי  בת  את  תפסתי  שנה  באותה  דודתי.  אצל 
ואכלה בהנאה. העיניים  היא טבלה מצה בחלב  חם’. 
ענקית,  בתדהמה  בסיפורים  כמו  בדיוק  התעגלו  שלי 
מאשר  פחות  היה  לא  עשתה  שהיא  מה  מבחינתי  כי 
חסידי  בית  שלנו,  בבית  כיפור.  ביום  חזיר  לאכול 
)שרויה( היתה מילה נרדפת לחמץ  ִגיְּבָראְקט  מובהק, 
גמור, כל כך נרדפת שלא היו מביאים שתיה לשולחן 
הסעודה שמא כשימזגו תיפול טיפת נוזל על השולחן 
היכן שאולי יש פירור מצה והרי זה הופך את  הפירור 
לחמץ, וחמץ בפסח ועוד על שולחן הסעודה?! אז מי 
את  ושתה.  למטבח  עצמו  את  הטריח  לשתות  שרצה 
שפרורים  כדי  השימוש  אחרי  מיד  הדיחו  הצלחות 
שאולי דבקו בהן, לא יחמיצו ויהפכו את הסט הפסחי 

החגיגי לחמצי…
שכן  במשפחתנו,  תקפות  עודן  אגב,  הללו  ההקפדות 
היא  ה’שרויה’  חסידים  ובתור  הוא,  דין  ישראל  מנהג 

עדיין בחזקת “בל יראה ובל ימצא”.
בין  ולהבדיל  להבין  הכלים  את  לי  היו  לא  אלא שאז 
מנהג לבין דין, בין ראוי לבין הכרח, בין אפשר מותר 
זה והתברר לי כי אנחנו  ואסור. על כן כשראיתי את 
שוהים בבית של גויים שאוכלים חמץ בפסח )להזכירכם 
הקמתי  אבי...(  אחות  שלי,  דודה  של  בבית  מדובר 

שערוריה כדי להציל את כל משפחתי מהחטא…
הילדה  והורי  הורי  כלומר  שהגדולים,  אחרי  רק 

הבינו  המדוברת, 
הסער,  מה  על 
לשיחה  נלקחתי 
הוסברו  בה 
הדברים  לי 
היו  שלבוגרים 
מאליהם.  מובנים 
אנחנו  נכון, 
אחת  משפחה 

והתורה היא אחת, אולם מותר לנהוג אחרת כל אחד 
על פי מנהגי משפחתו ורבותיו, ודודתי על פי מנהגי 
שאצלם  אלא  מגיברוקט  נמנעת  שלא  רק  לא  בעלה 

שרויה הוא ממש חלק בלתי נפרד ממעדני החג.
ישראל  שעם  בעובדה  והכרחי  ראשון  שיעור  היה  זה 
מקיים את אותה תורה, אך לעיתים יש הבדלים גדולים 
בצורת ההתנהלות ואופן הביצוע ועדיין אפשר לא רק 

להיות עם אחד אלא אפילו משפחה אחת.
כולם,  למדו  בבית ספר שבו  ולמדתי  בגרתי  כך  אחר 
ספרדים ואשכנזים חסידים וליטאים, ולא רק שזה לא 
הפריע ללימודים זה העשיר והגדיל את עולמינו, כאשר 
הספרדיות למדו אודות שושלת בית גור והאשכנזיות 
שנה  כל  ועם  הקדוש.  החיים”  ה”אור  את  הכירו 
שלמדתי בבית ספר הנהדר ההוא, שכיום  כבר לומדים 
בו רק לפי מכסות וספירת ראשים מדוקדקת, הבנתי 
שכל ישראל אחים, גם אם לאחד קוראים בוזגלו ולשני 

בורנשטיין.

נראים  שלפעמים  במקומות  עומדים  כשאנחנו  והיום, 
זה לזה, כשאפילו חסידויות נחלקות  כל כך קוטביים 
ראוי   –  )...( מכות  לעיתים  הולכים  וליטאים  לשניים 
שנזכור שלא זה המצב הטבעי שלנו. המצב הנכון הוא 
שלשולחן הסדר ישבו כל הסוגים והמינים, וכל דצריך, 
יתקבל  לומד,  הוא  איך  או  לובש  הוא  ולא משנה מה 

בכבוד.
וכשזה יקרה, אין ספק שמהר מאוד הזבחים והפסחים 

יהיו מונחים אף הם על שולחנינו.

כ

צילום: יונינה, ויקימדיה

לסבול גם את מי שלא נוהג כמונו?

חינוך   |  הניה שוורץ  -  מנחת הורים יועצת זוגית ועורכת מגזין ‘בתוך המשפחה’

אולם מותר לנהוג אחרת כל אחד על פי 
מנהגי משפחתו ורבותיו
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ה’ שלבים נאמרו בגאולה:
הוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי

וניתן לחלק אלו לג’ חלקים:
הם ממה. שנים הראשונים-  

באיזה אופן. השלישי-             
הם למה. הרביעי והחמישי- 

והם ג’ פגעי השעבוד:
א. חוסר העצמאות.

ב. חוסר האונים.
ג. חוסר התכלית.

לכן אמר הי”ת שיתקן את ג’ אלו.
חוסר העצמאות מתחלק לשנים: 

הפיזי – שבאופן מעשי נתון למרות זולתו.
והרוחני – שרוחו שפלה, ונכנע למרות זולתו.

מצרים”-  סבלת  מתחת  אתכם  “הוצאתי  אמר  ולכן 
ולכך  מצרים.  סבלות  בעול  שנתון  המעשי,  השעבוד 
די בהוצאה מעשית גרידא- שאין צורך אלא בשחרור 

בפועל מהשעבוד.
השחרור  לו  יעזור  לא  ברוחו-  שהשתעבד  מי  אך 
עולו  ועדיין  משעובד  מרגיש  עדיין  כי  מהעול,  הפיזי 
עליו. וע”כ אומר “והצלתי אתכם מעבדתם”- העבודה 
מתרגמין  וכן  בע”ז,  כמו  הרוחני,  לשעבוד  מתייחסת 
טעון  זה  ולדבר  לו,  משעובד  שרצונו  “מפלחנהון”-  

די  ולא  הפעילה,  ההוצאה  שהיא  הצלה- 
במניעה והפסקה.

נשארת  מהשעבוד-  שניצל  אחר  גם  אמנם 
נטול  אדם  של  האונים,  חוסר  של  התחושה 
יכולת, ללא בית, ללא כל בסיס של עוצמה, 

שכל כולו נתון לחסדי זרים.
ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  “וגאלתי  וזה 
לשרשו,  דבר  השבת  היא  הגאולה  גדלים”- 
“גאלה תתנו לארץ” )ויקרא כה, כד(- שמשיב 
ביד  הראשונים, שכ”ז שהיא  לבעליה  קרקע 
אחרים- היא אינה אלא מכשיר לניצול ביד 
אחרים, ורק בעליה האמיתים ידעו לטפל בה 

כראוי.
אך כל זה אינו שווה מאומה, שלא יתכן בן 

חורין באמת אלא מי שיש לו תכלית.

ויש  שתי תכליות:
א. תכלית על שעבר- שנותן טעם וסיבה לכל שעבר 

עליו, והוא גואל את העבר.
ב. התכלית לעתיד- שהיא המגמה והשאיפה שבשבילה 

יש לו סיבה להמשיך הלאה.
וגו’,  לעם  לי  אתכם  “ולקחתי  אמר  העבר  תכלית  על 
כי אני ה’ א’ המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים”- 
לי  כלומר שכל מה שסבלתם היה כדי שאקח אתכם 
כי  ידעתם  יצ”מ  מתוך  רק  כי  לא’,  לכם  והייתי  לעם 

אני ה’ וגו’.
הוא הדיבר הראשון בעשרת הדברים: “אנכי ה’ אלוקיך 
אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים”- שנדע כי 
רק ע”י ה’ ניתן להשתחרר מהשעבוד, “מגדל עוז שם ה’ 
בו ירוץ צדיק ונשגב” )משלי יח,י(, וזה נותן תכלית לכל 
השעבוד- שהוא לצורך ‘ולקחתי’, וע”כ לולא השעבוד- 

לא היה שייך ‘ולקחתי’.
עד כאן ד’ לשונות של גאולה שבאים לתקן את שעבר. 
אמנם הלשון החמישי הוא התכלית והשאיפה לעתיד- 

שהוא למעשה סיבת הגאולה:
“והבאתי אתכם אל הארץ וגו’ ונתתי אתה לכם מורשה, 
מהגר  מ”עברי”,  נהפך  ישראל  עם  שבזה  ה’”-  אני 
בסיס  בעל  מורשת,  בעל  בית,  בעל  לעם  בית-  בלא 

ומשמעות.

צילום: ויקפדיה

כיצד נגאלים?

טור לחג    | הרב דוד לוי, מחבר ספר “דרך דוד”, בית שמש
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מכיל  וכבר  לאויר,  עלה  החרדי  המטפלים  איגוד  אתר 
מידע רב ושימושי לנדרשים לטיפול מקצועי בתחומי 
הנפש. בין השאר מכיל האתר את שמות חברי האיגוד 
המוכשרים לטיפול, מידע על כיצד לבחור מטפל טוב, 
שבין  במפגש  מקצועיים  מאמרים  של  גדול  ומאגר 
המטפלים  איגוד  כן  כמו  חרדי.  וציבור  חברה  טיפול, 
החרדי מכין כנס גדול לאחר הפסח אי”ה. פרטים באתר 

imc.org.il :האיגוד בכתובת

תכנית חכמתכם ובינתכם לנשים חרדיות, שעל ידי קרן 
עשרות  מבין  פסח.  לאחר  מיד  אי”ה  תפתח  “תקווה” 
בכירים  בתפקידים  נשים  כעשרים  נבחרו  הפונות 
בתחומי החינוך והעולם העסקי והחברתי אשר יעסקו 
במבט  ומדינה  כלכלה  חברה,  משפחה,  של  בסוגיות 

תורני ומקצועי מטובי המרצים בתחום.

בימים אלה הסתיים החלק הראשון של תכנית לנשות 
לאתר,  אותן  המכשירה  הדתות  משרד  מטעם  רבנים 

וילדים  לנשים  מדויק  ראשוני  מענה  ולתת  לזהות 
נפגעי אלימות ופגיעה לסוגיה השונים. התכנית הינה 
המקצוע  נשות  מיטב  בה  ומרצות  מסוגה  ראשונה 
העוסקות בתחומים רגישים אלו, וזוכה להערכה רבה 

מהמשתתפות.

פעילותו  את  החל  חרדים  לסטודנטים  המדרש  בית 
בירושלים ברחוב עזרא רפאל 22. תכנית בית המדרש 
כוללת לימוד מסכת ישיבתית בשעות הערב בחברותות 
המשתתפים  כמות  הנלמדת.  בסוגיה  בעיון  ושיעורים 
הולכת וגדלה מיום ליום, ויוזמי בית המדרש קוראים 
לפתוח בתי מדרש נוספים לציבור זה בערים נוספות 

בארץ. לפרטים: 053-3391349
    

מה חדש?    

יו”ל על ידי אגודה אח”ת - האגודה לאחריות חברתית תורנית.
aguda.achat@gmail.com :לקבלת העלון, פרסום ויצירת קשר

עיצוב גרפי: סטודיוליטל | 052-8366515

קניון רמות מקום ראשון בארץ בנתוני צמיחה
קניון רמות בירושלים מוביל את העלייה בפדיונות מכל 

 .RIS הקניונים בישראל בפברואר 2016 על פי נתוני
הישג חסר תקדים לקניון רמות ירושלים.

על פי מד’ד RIS היוקרתי, המבוסס על תחשיב של 
פדיון יומי למ”ר - רשם קניון רמות ירושלים את העלייה 
הגדולה ביותר בפדיונות במכירות למ”ר בכל הקניונים 

בישראל בחודש פברואר האחרון - עלייה של 24.6  
אחוזים.

הדו”ח התבסס על נתונים שנלקחו מ-2,900 חנויות 
בקניונים שונים בכל רחבי הארץ. קניון רמות ירושלים 
הגיע למקום הראשון בפער של למעלה מ- 6 אחוזים 

מהבא אחריו.
ההצלחה הגדולה של קניון רמות ירושלים מגיעה 

כשנה לאחר השינוי במבנה הניהולי שעבר הקניון. 
 JTLV בינואר 2015 עבר ניהול הקניון לחברת

בבעלותו של עמיר בירם. החברה מינתה את יאיר 
ריבלין לתפקיד מנכ”ל ואת נתי גמליאל למנהל 

השיווק. ריבלין, יחד עם גמליאל שינה את האסטרטגיה 
השיווקית של קניון רמות, 
והוביל להישג יוצא הדופן 

של קניון רמות.

אוניברסיטת תל אביב מחפשת בוגרי ישיבה 
(או בוגרות סמינר) המעוניינים ללמוד 
משפטים ולהגיע הכי רחוק שאפשר

לפרטים נוספים: ta@webetter.net  או סרקו את הברקוד

שואפים
גבוה?

העלון יצא לאור בסיוע קרן תקווה


