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עבודת ה' ברוח חסידית

שאלה:

אמונה תמימה
ושלווה בה או אמונה
סוערת ותוהה?
שכל איננו אלוקות
הרב זלמן גופין
משפיע ישיבת "תומכי
תמימים" כפר חב"ד

אמונה היא דבר פנימי ואמיתי מצד הנשמה,
ואמונה היא מעל השכל .התשובה לשאלה תלויה
כיצד נתפס הגורם לאמונה.
אפשרות אחת היא שהגורם לאמונה הוא
שאלות ללא מענה בהן נתקל האדם .השכל לא
יודע לענות על תהיות כמו "איך דבר עושה את
עצמו?" ,ולאחר התבוננות בעולם מוכרח האדם
לומר שיש בורא למרות שהוא לא מבין איך זה
קורה .וכמו שכותב הרמב"ם" ,לאחר שייחשב
האדם בדברים האלו עצמן ,מיד הוא נרתע
לאחוריו" .השכל גם לא יודע להסביר את סוד
קיומו של העם היהודי ,זוהי תופעה לא הגיונית
ולא סבירה .כתוצאה מעיון בשאלות כאלה ,האדם
מגיע למסקנות לא שכליות ,ומכיוון שהאדם
במהותו הוא יצור שכלי ,המסקנות הללו הן
בעייתיות בשבילו .כאשר זהו הגורם לאמונה מובן
שיתעוררו קשיים ותהיות.
אפשרות אחרת היא ,שהאמונה משמעותה
שיש באדם השכלי מימד עמוק יותר מהשכל.
הבחינה הזו היא הנשמה ,והיא כלי לעניין
האמונה .בחסידות ישנו ביטוי ידוע" ,כל חוש -
תופס מוחשו" ,כלומר כל חוש תופס את הדברים
השייכים אליו .כך למשל היד תופסת דבר
גשמי ,השכל תופס דבר רוחני ,והנשמה תופסת
אלוקות .כמו שאי־אפשר לתפוס רגש בידיים ,כך
אי־אפשר לתפוס אלוקות בשכל .האמונה איננה
נוגדת את טבע האדם ,להפך ,היא המציאות
האמיתית שלו .האמונה היא דבר המיושב בנשמה
שהיא כלי לאלוקות ,ודווקא היא מביאה מנוחה
ושלווה לאדם.
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עוגן התמימות

אסור להדחיק

הרב זמיר כהן
ראש ארגון 'הידברות'
ישנם שני סוגי אמונה .האחת תחילתה תהיות וסופה
שלווה ,והשניה תחילתה שלווה וסופה שלווה.
על כל אדם לבחון עצמו לפי טבעו למי מהן הוא
משתייך ,ויצעד בתלם הראוי לו .אדם אשר נפשו
רגועה והוא חי את האמונה בה' מבלי שיהיה מוטרד
משאלות וחקירות ,אל לו להטריד עצמו בשאלות
מסוג זה .אולם יש אדם שנברא עם נפש סוערת
וחוקרת ,ומתעוררות בו שאלות ,ואסור להתעלם
מהן .עליו לגשת אל העוסקים בעניינים אלו ולהשיב
את נפשו ההומיה .התעלמות משאלות והדחקה
עלולות להיות הרות אסון כידוע ממקרים רבים.
"אמונה" פירושה לתת אמון .כלומר ,לא רק לדעת
שיש בורא לעולם ,אלא גם לתת בו אמון כי הוא
משגיח על כל המעשים ומנתב הכל לטובה .אמונה
זו היא היעד הסופי בשני המסלולים האמורים ,ולא
זו בלבד שהיא מרבה שלוה ,אלא שלוה זו היא
המבחן לאדם האם הגיע למידת הבטחון בדרגה
הראויה .וכדברי רבנו בחיי בתחילת שער הבטחון
שבחובת הלבבות" :מהות הבטחון ,היא מנוחת נפש
הבוטח ...שיהיה לבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו
שיעשה הטוב והנכון עבורו" .כלומר ,לא שהבורא
יעשה מה שהאדם חושב שטוב עבורו ,אלא את מה
שבאמת טוב ונכון לאדם .והרי מי אינו חפץ שחייו
יתנהלו לפי "הטוב והנכון עבורו" באמת ,על־פי
הידיעה האלוקית הצופה את העתיד.
נמצא שהתגברות האמונה מרבה שלווה .אלא
ששני מסלולים קיימים בדרך לשלווה הנכספת.
המסלול האחד ,הוא עצמו שלווה .והמסלול השני
רווי תהיות ושאלות ,אך המבקש באמת את האמת,
ימצאנה לבסוף.

הרב ניסן דוד קיוואק
משפיע בברסלב
עצם הניסוח יוצר את השאלה.
בסוגיית האמונה ישנם שני מרכיבים :אמונה
ודעת .באופן מהותי האמונה מצויה מעבר לתחום
השאלות והתשובות .אופייה תמימות ,מלשון
שלימות .המאמין באמת שלם עם אמונתו וחש אותה
כפי שהוא חווה את המציאות המוחשית סביבו .אלא
שיש כאן מרכיב נוסף והוא – השכל ,הדעת .מטבעו,
העיסוק בדעת מבוסס על שאלות ועשוי להוביל
לקושיות.
זוהי סוגיה מרכזית בתורת הבעל שם טוב ,ומשום
מה היא די מוזנחת .צריך להבחין :תורת הצדיקים
נכתבה אמנם בצורת ידיעות והוכחות שכלתניות.
כך לומדים אמונה ,באמצעות הדעת .אבל את עצם
מציאות האמונה ניתן לחוות רק בתמימות ופשיטות,
בלי שאלות .ולכן נדרש כאן שילוב.
רבי נחמן מדבר על כך רבות :השורש של
האמונה הוא אמת ,כלומר דעת .אבל אם ניגשים
ללימודי אמונה רק עם כלי הדעת עלולים להיתקל
בשאלות ולהיפלט מתחום האמונה .השילוב הנכון
הוא שהאמונה תבנה את הדעת והדעת תחזק את
האמונה .כלומר ,מותר ואף ראוי להרחיב את
האמונה באמצעות קניית דעת ,ועיסוק זה כרוך
מיסודו בהיתקלות עם שאלות וחיפוש תשובות .אבל
יש לשים לב שהעיסוק הזה יוגדר כעיסוק בגבולות
מה שניתן להבין ,בה בשעה שהעוגן יישאר תמיד
בתחום האמונה התמימה.
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התעלפנו פעם בתפילה? (מוגזם ,הא?!) לפחות
אולי שכחנו מה השעה?
שיגעון? תלוי את מי שואלים .ההלכה
חושבת שהתפילה אמורה להפוך אותנו לגמרי:
"ויחשוב כאילו שכינה כנגדו ...עד שתשאר
מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו ...וכך היו עושים
חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדי ם ומכוונין
בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות
ולהתגברות כח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב
למעלת הנבואה" (שולחן ערוך אורח חיים ,הלכות

ֶהגיֹון לִ בּי

חייבים קצת מעשה

תפילה).

העיקר הכוונה

תתמקד בעיקר
המצוות הן בראש ובראשונה מעשיות ,מקיימים
אותן עם הגוף ,ולכן עשייה אחת חשובה מאלף
כוונות .איננו מוותרים על הכוונה אבל יודעים
שהיא מספר שתיים .אנו חיים בעולם העשייה,
במשך היום אנו פועלים בעולם ,מתקנים אותו
ועסוקים בו בשפתו שלו ,בעשיית מעשים טובים.
התפילה חורגת מתחום העשייה הגשמי וכללי
המשחק בה שונים .בבוקר השכם ,עוד לפני
שמבול הפעלתנות שוטף אותנו ,אנחנו מתחברים
אל ה' ברובד עמוק יותר .במצוות התפילה ,בשונה
מכל המצוות ,גופה של התפילה הוא הנפש
והכוונה בה היא העיקר.
מעשה התפילה הוא העבודה שבלב .מהות
התפילה היא התחברות אל ה' ,תחינה ובקשה:
"חיוב מצוה זו כך הוא ,שיהא אדם מתחנן
ומתפלל בכל יום" (רמב"ם הלכות תפילה א,ב),
ופשיטא שאי־אפשר להתחבר בלי כוונה ואי־

אליו .מעבר לשורת הדין ,אפשר להעמיק עד אין
קץ בכוונה הזאת ,הכוללת התבוננות ,הפנמה
והתקשרות .הכוונה הפרטית בכל מילה ומילה
חשובה מאוד אבל איננה מעכבת את התפילה,
מלבד בפתיחה של שני שיאי התפילה :קריאת שמע
ושמונה עשרה ,בהם מי שלא כיוון בפסוק הראשון
ובברכה הראשונה לא יצא ידי חובה ,ובאלו הכוונה
היא גם לפירוש המילים ,מילה מילה.

| משה שילת |

אפשר להתחנן בלי להתחנן ...נושא הכוונה הוא קריטי
בתפילה עד כדי כך שהרמב"ם פוסק" :תפילה שאינה
בכוונה אינה תפילה" (הלכות תפילה ד,טו) ,הכוונה איננה
תוספת חשובה אלא מהותה של התפילה.

כוונה כללית וכוונה פרטית
הדבר הזה לא אמור להלחיץ אותנו .הפוך ,הוא אמור
לעשות לנו טוב .ה' רוצה אותנו בתפילה ,לא רק את
המעשים שלנו אלא את הנפש שלנו ,את הפנימיות
שלנו.
הכוונה המעכבת היא הכוונה הכללית ,ההרגשה
שעומדים לפני ה'" ,דע לפני מי אתה עומד" ,זוהי
עיקר העבודה בתפילה ,להתאחד עם ה' ולהתבטל

את כוח הכוונה והריכוז בתפילה צריך להפעיל
במינון נכון ,איש איש לפי מצבו ויכולותיו .הבעל
שם טוב אומר שצריך להיזהר לא להוציא את כל
הכוח בתחילת התפילה ,כי בהמשכה יהיה לנו
קשה ,אנו עלולים להגיע לאפיסת כוחות .צריך
לנתב את הכוונה ,להשקיע בכל חלק בתפילה חלק
מהכוחות שלנו .היו חסידים שהיו מתפללים בכל
יום את כל התפילה עם פירוש המילות אבל רק חלק
ממנה עם התבוננות עמוקה ,כל יום חלק אחר ,כך
שבמשך כמה שבועות התפללו תפילה אחת שלמה
בעומק ובכוונה גדולה.
ובכל זאת ,בנוסף לכוונה ,בגלל שגם התפילה
שלנו היא בסופו של דבר כאן בעולם הזה ,מוכרחים
להוציא את הדברים בפה ולא להשאירם רק בלב,
ו"עקימת שפתיו הרי היא מעשה" .בנוסף לזה
ש"קול מעורר את הכוונה" יש צורך גם בקול –
במעשה ,בשביל שתהיה לתפילה השפעה גם על
הגוף והחומר שלנו .כשאנחנו מדברים עם ה' ,דיבור
כמו עם בני האדם ,בפה ובשפתיים ,אנחנו מראים
שה' נמצא כאן מולנו בעולם שלנו ,עולם העשיה.

ּנִתּגַ ּלּו ֵאלָ יו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֶעלְ יֹונִיםֹ ,לא ִמ ְּפנֵי ֶׁשּלָ ַמד ַה ְר ֵּבה ִמ ַּשׁ"ס ּופ ְֹוס ִקים,
ּנְׁש ָמה ָא ְמ ָרה לַ ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁש ַּמה ֶּשּׁזָ כָ ה ֶׁש ְ
"ה ָ
ַ
(צוואת הריב"ש מא)
ַרק ִמּשּׁום ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ָּת ִמיד ְּבכַ ּוָנָה גְ דֹולָ הִּ ,ומ ָּשׁם זָ כָ ה לַ ַּמ ֲעלָ ה ָה ֶעלְ יֹונָה"		

דברי עם הסלע מיכל וולשט ין

סוד גדול מופיע בפרשה :כל צרה המגיעה מלמטה ,יש לה מקבילה
למעלה ,והיא רפואתה .כששלח ה' את הנחשים ,הבינו העם כי חטאו וביקשו
רפואה .כך הגיע נחש הנחושת .אותם הנשוכים בארץ ,היו מביטים אל אותו
נחש המתנוסס ממעל ,וחיו.

טיפול שורש

אם המטרה היחידה בהבטה בנחש הנחושת הייתה להיזכר בשמיים ,לא
היה צריך דווקא נחש .כרזה או תמרור היו עושים את העבודה.
ה' לימד אותנו שרפואת נשיכת הנחש תלויה במקביל העליון שלו .בעיה
יומיומית ,כאב או מקרה שקורה לנו ,הוא סימן הרומז לדבר הגבוה ,האמיתי,
אותו רצו שנבין ,אליו כיוונו שנגיע .ברגע שנעז לגעת בשורש הדבר ,כאשר
נבין את סיבת הופעתו ונסכים לתקן – לא יהיה בו כבר צורך ,ממילא הוא
יתפוגג ויתרפא.
אותו עומק של קושי ,של צרה ,של חסימה ,הוא לא דבר שפשוט לברר.
צריך לחקור ולפעמים ממש לחפור .לפעמים זה מרגיש ממש כמו לדבר אל
הקיר ,אל הסלע.

תיק נופל עלייך

לפעמים זה קורה .פתאום באמצע החיים אנחנו מרגישים שאנחנו שמים
גז אבל תקועים על ניוטרל .מה שהיה רגיל ופשוט עד אתמול ,ההתקדמות
בקצב שהורגלנו בו – אינם .מאטים ,לפעמים כמעט נעצרים .תחושה חמוצה
של תקיעות ,כאילו כל מאמץ שתעשי לא יזיז כאן כלום.
כן ,יש לנו יעוד ,משהו טוב שבאנו לתת לעולם .לשם כך צוידנו בדיוק

בכישרונות המתאימים ,במשאבים הפנימיים ובסביבה שתאיר לנו את הדרך
(גם אם לא תמיד זה נראה מאיר כל־כך) .אנו מתחילים ללכת ,לנסות,
לעשות ,להוציא אל הפועל ,הכל זורם ,מחייך ,ופתאום לא .מה העניין?
יחד עם הייעוד ,קיבלת ,עוד מהיותך תינוקת ,גם תיק על הגב – ובו טמון
התיקון .אותם "סלעים" שבחלק מסוים של הדרך הופכים לכבדים ברמה
שלא נותנת לך להמשיך (לכל סלע המקום והזמן שלו) באים לסייע לך.
במקום הזה עלייך להסכים לעצור ,לפתוח את התיק ולדבר אל הסלע.

דברי איתו!

לדבר אל הסלע ,עניין לא פשוט כידוע .ובכל זאת אנו נדרשים ללמוד
ולהבין מה מהותה של האבן שעוצרת אותנו ,על־מנת שנדע איזה דחפור
להביא .האם זה פחד מכישלון ,אשמה ,בטחון עצמי ירוד ,תפיסה לא נכונה
לגבי נישואין או דווקא חשש מהצלחה?
יש המון שיטות לשיחות עם סלעים ,אחת מהן היא זו :חשבי על הדבר
שאותו את רוצה והוא לא קורה ,דמייני אותך בסיטואציה הרצויה ,ונסי
לחוש את מה שעולה בך ברמת הרגש (פחד ,דאגה) או בתחושה (לחץ במקום
מסוים ,מחנק) .אחר כך התבונני באותו המקום בתוכך ששם נמצא הרגש
או התחושה שחווית ,וכשתמצאי אותו ממש (זה יכול להופיע כדמות או
כצורה) פשוט דברי .שאלי אותו ,מה תפקידו ,ממתי הוא כאן ,ספרי לו על
הדברים שקורים לך בגללו ,והקשיבי .עני ,נהלי שיחה .אכן נשמע הזוי ,אבל
יש לנו תקדים שמוכיח כי מים חיים מסתתרים בסלע .שווה לנסות.
סדנאות וטיפולים:
wolshtain@gmail.com

עלון שבועי לעבודת השם
בדרך החסידות
ת.ד 52589 .רמת גן
עיצוב :סטודיו דוסה

| www.Dosa.co.il

לתגובות ,יצירת קשר ,והצטרפות לרשימת תפוצה:
info@qarov.org | 054-4530951
לפרסום052-4061065 :

חפשו אותנו בפייסבוק! קרוב אליך
העלון טעון גניזה

מהיום
אנחנו גם
באתר
ישיבה

אישית
התורות שליוו את חיי
| אהרן רזאל |

אחר הצהריים ,יום חמישי .כותב בביתי .הזמן הזה של כמעט־
סוף־שבוע ומאידך ליל שישי שמתקרב.
האור הגנוז של שבת עושה חזרות גנרליות אצלי בסלון,
והנשמה היתירה מדליקה אורות נחיתה לקראת כניסתה לגופים
שלנו פה בעולמנו .בימים אלה אני מוציא ברוך ה' אלבום חדש.
שירים מהמגירה .יש משפט בשיר של אהוד בנאי "התקליטים
שליוו את חיי" ,אפשר לומר שניסיתי להכניס בשירים אלה
את ה"תורות שליוו את חיי" .כל מיני דברים ששמעתי ,למדתי
וקראתי והיו לי מקור השראה בעבודת ה'.

מי מטושטש
הרי יש תורות שאתה מבין .יש תורות שמחכימות אותך ,ויש
כאלה שאפילו מלהיבות .אבל יש כאלה שהן כמו לפתוח חלון
בקיר סגור .תובנות כאלה שהן סוג אחר של עדשה .אתה מרכיב
אותן על עינך או על נשמתך ורואה דרכן את כל העולם אחרת.
משל לבן כפר כבד־ראייה המגיע לעיר הגדולה ,רואה משקפיים
מונחות ,מרכיבן ואומר" :עד עתה חשבתי שהעולם מטושטש,

לקוח רימון?

מגיעה לך
הנחה

עכשיו אני מבין שהעולם יפה אלא שעיניי מטושטשות הן".
וכך כל מיני תורות וסודות ,מהן של רבי נחמן ,אדמו"רי חב"ד,
גור וכל תלמידי הבעל שם טוב שחדרו לחיי; מהן בלשונו המתוקה
של ר' שלמה קרליבך ומהן בדברי תורה שנאמרו בהתוועדויות
שונות או בספרים עצמם.

המתנה שלך
ר' שלמה אמר ,למשל ,שכאשר נער שואל אותך "כיצד מגיעים
לרחוב פלוני?" ,או "אדוני ,יש לך כמה שקלים?" ,הוא שואל
אותך הרבה יותר .תקשיב לו .אולי הוא אבוד בחיים ,אולי הוא
מחפש דרך או מוצא .אולי עומד לפניך מישהו שהקדוש ברוך
הוא שלח במיוחד אליך ובאת לעולם כדי לעזור לו.
בזוהר כתוב שכשבורא העולם שולח אליך קבצן הוא שולח
לך דורון ,הוא המתנה שלך .הבעל שם טוב אומר שנשמה יכולה
לרדת לעולם לשבעים שנה רק בשביל לעשות טובה אחת ליהודי
אחד! וואו.

חדש!

מעבירים בקלות את התשלום
על תשתית האינטרנט
של בזק לאינטרנט רימון
וחוסכים עשרות שקלים בחודש!
ההטבה גם למצטרפים חדשים

שרות שקלים בחודש!

של ע

מעבירים עכשיו ומתחילים לחסוך:

1800-222-234
www.rimon.net.il

בבית שלנו גולשים חכם,
גם בסלולר

בכפוף לתנאי התכנית .אינטרנט רימון  ,2009ח.פ 514256437

אינסוהף

לתוך הרצלי־

לים ומגיעה לחופי הרצליה
התורה מכה ג

בועת אנשי ההיי־טק מתפוצצת והם מנצלים את שעות המנוחה שלהם כדי
דברים נפלאים מתרחשים כשהתכל'ס
לקבל עצות על־פי תורת החסידות
החסידי נפגש עם הגרוב הצפוני
[ אור י .גולדשטיין ]
שקיעה באינסוף

השמש הקיצית של הים התיכון שוקעת בחוף
הרצליה .כמה גולשים נמלטים מהים הנוצץ אל
עבר משטח עץ מקורה בפסיפס קרמי ,נוצץ אף
הוא .הם נחים קצת ,שותים משהו ,ולאזור מגיעים
עוד כמה חבר'ה עם גיטרות ומגברים ומתחילים
"לג'מג'ם" .כשהשמש מותירה קו אדום באופק,
נשאר רק דבר אחד כדי להפוך את האווירה
למושלמת .קצת רוחניות נטולת פוזה ,שיחה
חסידית אמיתית על החיים" .אינסוף" הוא מקום
מיוחד שמוכיח שהאמת החסידית צומחת מכל
מקום .כדי להשיג תובנות לא חייבים יער ,אפשר
גם חוף.
קשה להגדיר את "אינסוף" .זה לא בית קפה או
פאב ,לא בית כנסת ולא מועדון מוזיקה .מדי קיץ,
פעם בשבוע ,מתכנסים כשמונים צעירים וצעירות
תחת כיפה יפהפייה המשקיפה לשקיעה ,יושבים
על כיסאות־נוח ומדברים פנימיות .הרב יצחק
גבאי ,המייסד והנפש הפועמת של המקום ,מגיע
ומעביר שיחה .הוא מדבר על רעיונות מרכזיים
בחסידות כמו "רצוא ושוב" בביאור פשוט ,או על
עצות לחיים על־פי תורת ברסלב .את הרעיונות
שוזר הרב גבאי בדוגמאות וסיפורים מהחיים.
החבר'ה מתפעמים מהכנות והרלוונטיות של
הדברים ומפתחים שיחה ערה .ברקע ,כל מי
שיודע לנגן משחק עם הצלילים ומאלתר
ניגונים ,שאולי אינם חסידיים אך מגיעים ישירות
מהנשמה .לאחר השיחה מתחממות הרוחות.

סבב מאולתר של שיחות אישיות נפתח בצד
קבוצות קטנות הדנות במשמעות האקטואלית
של השיעור לחיים שלהן .יש מי שתופס את הרב
גבאי לשיחה אישית של כמה דקות ,אחד אחר
השני .יום ממוצע ,כך הוא מספר ,מתחיל קצת
לפני השקיעה ונמשך עד אחת בלילה" :בסוף
הלילה אני מתמלא אדרנלין ולא יכול לישון".

"אין קליטה של טלפונים ,הכי שאנטי,
מתנתקים מהעולם .אווירה של הודו
ותאילנד בארץ ישראל ,כולם ברוגע
ובהקשבה מלאה"
שאנטי בלי אנטי

"אינסוף" מיוחד בכך שלא הוקם כנטע זר בתוך
בועה חילונית אלא צמח ממנה .חלק גדול ממנו
מובל על־ידי אנשי החוף .חבר מביא חבר ,ואותו
חבר סוחב את הרמקולים מקצה החוף ,מתנדב
לנגן ג'אז ,או מביא דרבוקה .העיצוב הוא
אחת מיצירות האמן ניסים כחלון ,ששידך בין
המקום לבין הרב יצחק גבאי .הרב גבאי מרוצה
מהמיקום האידיאלי" :אין קליטה של טלפונים,
הכי שאנטי ,מתנתקים מהעולם .אווירה
של הודו ותאילנד בארץ

ישראל ,כולם ברוגע ובהקשבה מלאה" .החברים
ב"אינסוף" שומרים על היחסים העדינים בין
הגורמים" :לא ברור אם פה זה חב"ד ,ברסלב או
ליטאים .העיקר הוא קירוב ושיח מהלב .בבחירות
האחרונות סירבתי בתוקף לדבר פוליטיקה,
למרות שהיה קיים ביקוש" .העובדה שהפעילות
מתבצעת בחינם וללא קבלת תרומות ,לדברי הרב
גבאי ,יוצרת אמון והשפעה הדדית .כשסוגיית
הגיוס לצה"ל עולה ,הרב גבאי לא ממצמץ" :לא
שירתי בצבא .אבל אני רוצה לתרום לצבא .אני
מתנדב בארגון שנקרא 'דרכי אבות' ,ומעביר שם
בדרך קבע הרצאות לחיילים ומפקדים".
הרב גבאי מספר ,כי מגיעים הרבה רווקים ורווקות
חילוניים ,אבל ההישג הגדול הוא בלהביא דווקא
את הגולשים" .להביא את הגולשים היה הקטע
הכי חזק" ,הוא מספר" ,החבר'ה האלו מעוניינים
רק בגלים ומסיבות .הם תמיד עושים 'שופוני'
ונותנים לפוזה לדבר ,אבל הם באו; קודם כל כי

אלא פשוט לאהוב" .שאלתי את הרב גבאי אם יש אגוזים
קשים לפיצוח" .אין אגוזים .המוטו הוא 'דע לפני מי אתה
עומד' .כל קהל צריך את המופע שלו .האנשים העשירים
והמלומדים נמצאים מאחורי שני מחסומים .הראשון הוא 'מי
אתה שתלמד אותי?' והשני הוא 'בטח יש לך אינטרס ואינני
מעוניין בו' .כשהם רואים שאין אינטרסים ,ולמרות כל
ההשכלה והתארים אפילו את הילד שלהם הם לא מצליחים
להבין ,הם מסכימים לשמוע ולקבל כלים".

הם מכירים את המקום עוד לפנינו ,וגם בגלל שהם רואים
שכאן אוהבים אותם באמת בלי אינטרסים ,ברמות שקשה
לעכל" .בין הגולשים שמעורבים חזק במיזם נמצא גם אלוף
הארץ בגלישה ,עומר בר .הקשר של עומר בר לרב גבאי הפך
להיות עמוק ,עלה על חיי החוף התוססים.
הרב גבאי מספר שההשפעה היא לגמרי הדדית" :אפשר
אולי ללמוד ולדעת שבכל יהודי יש ניצוץ ,אבל רק לאחר
שיחה עמוקה עם בן־אדם אתה רואה שאין רשעים מישראל;
גם הרבה קעקועים לא יכולים להסתיר את הלב היהודי.
השיחות גרמו לי לראות את האור בכל אחד".

לא לפחד כלל

הפעילות של "אינסוף" נשמעת כחלום שמתגשם .חסידות
למכור להיי-טק
שמוגשת לגולשים על החוף ,ותורה מקופלת בתוך
חליפה למנהלי חברות היי־טק במקום הכי חילוני בארץ.
האווירה הלבבית של "אינסוף" מתרחבת אל מעבר לחוף
מאחורי היעדים הבלתי־אפשריים עמדו עוד קשיים ,אולי
של הרצליה פיתוח ,לחברות ההיי־טק .הציניות הרציונאלית
אפילו קשים יותר ודווקא
של העובדים והמנהלים נמסה אל
מבית .הרב גבאי התחיל
מול הדיבור הכן של הרב גבאי.
"העשירים והמלומדים נמצאים
את הפעילות כאברך צעיר
לפני פסח האחרון ,הגיע הרב גבאי
מאחורי שני מחסומים .הראשון הוא
מקריית ספר ,מעוז הליטאיות.
לאירוע של הרמת כוסית באחת
'מי אתה שתלמד אותי?' והשני הוא
הרוחות סביבו לא היו מאוד
החברות ולאחר הדברים הקצרים
שנשא ,פנה אליו מנכ"ל החברה' .בטח יש לך אינטרס ואינני מעוניין בו'" תומכות" .מהמקום שאני בא
יש הרבה פחדים משתקים.
"הבוס ראה שהגעתי גם בחנוכה
הפחדים שמגיעים מהמקומות
וגם בפסח והעברתי את השיחות
הליטאיים של ה"פאסט נישט" ,של ילד בן עשרים וחמש
בחינם .הוא היה בטוח שאני מעוניין למכור משהו ,כי לא
שאין לו שערות לבנות בזקן והוא כבר לובש פראק והולך
נותנים סתם שירות בהתנדבות" ,מספר הרב גבאי" .אמרתי
לדבר ולהעביר שיעורים .קיבלתי מלא ביקורת על הספרים
לו שאני באמת רוצה למכור משהו – למכור תורה" .כך
שחיברתי מהסביבה הקרובה".
קם לו מיזם חדש בחברות ההיי־טק של הרצליה פיתוח
היום הרב גבאי עדיין צעיר ( ,)26ולאחר פרסום שנים־עשר
שכבר מתפרס לחמש חברות שונות .כשמקום העבודה
ספרים ,הוא רואה בבירור את המשך המטרות שלו :לשים
דואג לכל צרכיו הבסיסיים של העובד ,ומקובל שהעובד
את הרצליה על המפה היהודית .נגד הפחדים ,הוא ממשיך
לוקח לו כמה הפסקות רענון ביום ,מתאים גם להוסיף
לצטט את רבי נחמן שאמר שהעיקר לא לפחד כלל" :יש
לסל הפינוקים שיעורים ממוקדים בין שעות העבודה
חבר'ה שאומרים' :אני אחזור בתשובה כשיבוא לי מהלב'.
פעם בשבוע חינם אין־כסף .לרוב הנושא סובב סביב
אנחנו יודעים שזה לא נכון ,אבל עושים אותו הדבר כשאנחנו
זוגיות ,ובעל אופי אנושי ופנימי" .אנשים רגילים להיות
אומרים שזה לא מתאים שאנחנו נקרב אחרים .יש הרבה
מושפעים מדמויות טלוויזיוניות ,אבל מול המצלמה תמיד
למכור .צריך פשוט להפסיק לפחד .לא משנה מה הגיל ומה
מחייכים ,זה לא העולם האמיתי .המטרה פה היא להיות עם
הרקע ,לך תשפיע איפה שאתה יכול .צריך להתמלא בטחון
האנשים גם בהצלחה וגם בנפילה .זה לא להיות פסיכולוג
– ולא בעצמך ,אלא בשליחות שלך".

"מן המיצר קראתי י-ה"
שיחה עם
הרב

מדרשת לב לדעת
מזמינה אותך ל-

שמואל אליהו

שליט"א

סדנה בעבודת ה'

לימי בין המצרים
מסלול

תניא

פנימיות האהבה

הרב אהרוני ברנשטיין

כמים הפנים לפנים
הרב משה שילת

מסלול

מועדים
לחסידות
הארון הגנוז

הרב משה שילת

סוד החורבן

הרב אהרוני ברנשטיין

עם דיצה אור

בית המקדש שלעתיד

יום הלימוד יתקיים אי'ה
ביום שני י"ט תמוז 6/7
בין השעות 16:00-20:30
במלון פרימה פאלאס,
אולם יהלום רח' פינס  2ירושלים

ניתן להגיע ברכבת הקלה ולרדת בתחנה של הדוידקה

כיבוד קל במקום
כניסה 25 :שקלים

לבנות המשתתפות בתכנית הלימוד 'לב לדעת' הכניסה חינם
להרשמה:
באתר maynotaich.co.il :או בטלפון072-2215388 :

דווקא
לא מושלמים

מה עשו אנשי הכפר עם האתרוג שנשלח אליהם במסירות נפש //
היהלומן ברח מהמשרד באמצע הפגישה והשאיר יהלומים מפוזרים על השולחן

 //אם הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו מושלמים ,למה הוא לעולם
לא ייתן לנו להיות כאלה?
דיברנו על כך שבעולם הזה "אי אפשר לצמצם" .האדם לא יכול
לעשות דברים בדיוק מושלם .ובכלל בעולם הזה אין שום דבר נקי.
בעבודת ה'" ,אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא" ,אין מצוה שאדם
עושה תמיד במאה אחוז .אפילו המדע אומר שאין שום חומר נקי במאה
אחוז .גם היהלום הנקי ביותר ,היקר ביותר ,אם תסתכל עם מיקרוסקופ,
תראה שגם בו יש לכלוך קטנטן.
למה ה' ברא עולם כזה? למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ללא
היכולת להיות מושלמים ומדויקים לחלוטין ,למה הוא תכנן את
התסבוכת הזאת ,שתמיד יצא לנו רק בערך ,בדיעבד?
הוא עשה את זה כי זה הכי עמוק .כי אצל ה' הכל טהור,
הכל נפלא .ואם גם העולם היה נוצר מושלם ,לא היה כל
חידוש בכך שהקדושה חודרת אליו .מתי בא האינסוף של
ה' לידי ביטוי? רק כאשר הקדושה נכנסת אל עולם שבמהותו
איננו נקי – לא בגלל שאיננו רוצים שהוא יהיה נקי ומושלם ,אלא
שמעצם טבעו אי־אפשר לעשותו כזה – ובכל זאת אפילו לשם
יורדת הקדושה .אנחנו מחדירים את הקדושה למקומות הנמוכים
ביותר ,מקומות שאין להם אפשרות להיות קדושים לגמרי.
מספרים שפעם היה ויכוח בין אנשי חלם :איזה אור חזק
יותר ,אור הירח או אור השמש? אחרי הרבה לבטים הם
החליטו שאור הירח חזק יותר ,מפני שהוא מאיר בחושך,

הרב שבתי סלבטיצקי
שליח חב"ד באנטוורפן

בלגבי
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לעומת השמש המאירה רק כשיש אור...
עבודת חיינו היא "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים" ,לעשות אור
דווקא איפה שיש חושך .אם אני יכול "לצמצם" ,דהיינו לעשות בדיוק,
הקדושה שאני ממשיך היא מצומצמת .ככל ש"אי אפשר לצמצם" ואין
בדיוק ,הקדושה גדולה יותר ,היא אינה מצומצמת .לא רק שה' מסתפק
בזה ,אלא שזה בדיוק מה שהוא רצה ,שנעשה את המקסימום שלנו
למרות שהוא לא יהיה מושלם.
כשצועקים בתפילת נעילה "ה' הוא האלוקים" ,מתכוונים לכך שעיקר
גילוי ה' (שם הוי"ה) הוא בתוך ההסתר (שם אלוקים) .הרבי הרש"ב
אמר שטוב יותר להיוולד עם מידות לא טובות ולעבוד עליהן ,מאשר
להיוולד עם מידות טובות .לפעמים אדם מתפלל והתפילה הולכת לו,
ולפעמים לא .לעומת מה שמקובל לחשוב ,עיקר התפילה היא דוקא
כשלא הולך לנו ,דווקא כשאנחנו בחושך" .ועשו לי מקדש" נאמר דוקא
בעולם התחתון שלנו.
כשאזרחי ברית המועצות עוד היו מאחורי מסך הברזל ,החליטו
כמה חסידים לפני חג הסוכות לשלוח לכל כפר ועיירה את ארבעת
המינים .אחרי חג הסוכות הלך אחד השליחים לאחד מן הכפרים האלה
ושאל את אחד היהודים" :נו ,איך התקבל האתרוג?" .אמר לו היהודי:
"התקבל בשמחה גדולה .כינסנו אסיפה של כל היהודים ,וכל אחד
כמובן רצה לקבל את האתרוג ,אבל לא ידענו מה לעשות איתו .בסופו
של דבר החלטנו לחתוך אותו לפרוסות וכל אחד קיבל חתיכה ,ואחר
כך בירך בהתלהבות עצומה" .אנחנו חיים בעולם כל־כך שפל ונמוך,
אנשים אפילו לא יודעים מה לעשות עם אתרוג עליו ציווה ה' .ובכל
זאת ,את המצוה הם אמנם לא קיימו ,אבל בטוח שלקדוש ברוך הוא
היתה נחת רבה מהיהודים האלה.
המדרש מספר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ,המלאכים
התחלקו לכיתות־כיתות חבורות־חבורות" .חסד אומר יברא ,שהוא

גומל חסדים .ואמת אומר אל יברא ,שכולו שקרים .צדק אומר יברא ,שהוא
עושה צדקות .שלום אומר אל יברא ,שכולו קטטה" .מה עשה הקדוש ברוך
הוא? השליך את האמת ארצה ,ועל זה אמר הכתוב" :אמת מארץ תצמח".
מדרש מאוד יפה אבל מאוד לא מובן :החסד והצדק אמרו שהאדם עושה
חסד וצדקות ,אך האמת היא שלא כולם עושים צדקה וחסד .האמת והשלום
אמרו "שכולו שקרים"" ,שכולו קטטה" ,אבל גם זה לא נכון ביחס לכולם.
למה החסד והצדק מסתכלים על מי שמצליח והאמת והשלום מסתכלים על
מי שנכשל?
ההבדל הוא כמו ההבדל בין הרבי מקוצק לבין האדמו"ר הזקן .מידתו
של הרבי מקוצק הייתה אמת ,וכשהוא ראה אדם עם קצת שקר הוא לא יכול
היה לסבול את זה .גם מידתו של האדמו"ר הזקן הייתה אמת ,אבל בצורה
שונה .הוא אהב כל־כך את האמת ,כך שברגע שהוא ראה באדם קצת אמת
הוא מאוד מאוד אהב את זה .אנחנו בכל מקרה חיים עם אמת לא מושלמת,
מעורבבים בעולם השקר ,הקדוש ברוך הוא מחליט להשליך את האמת
מהשמיים ,מהשלמות שלה ,אל הארץ והוא בוחר באמת הלא־מושלמת שלנו.
ומה זאת אומרת שה' זרק את האמת? אפשר לזרוק אותה? המהר"ל אומר
שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת ,ו"אמת" בגימטריה  ,441ובגימטריה
קטנה  .9כמה שלא תכפיל את המספר תשע ,הוא יישאר תמיד אותו הדבר
בגימטריה קטנה ...81 ,36 ,27 ,18 ,9 :החיבור של שתי הספרות יוצא תמיד
 ,9שהוא המספר הכי גבוה ביחידות .כך גם האמת נשארת תמיד אמת – אתה
יכול לקבור אותה ,לשכוח אותה ,אך היא תמיד תצוץ מחדש .הקדוש ברוך
הוא שהוא האמת" ,זורק" את עצמו מהשמיים הנקיים לארץ המלוכלכת,
ואז האמת הופכת לעמוקה עוד יותר.
הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל – מה המעלה שלכם ,מהי השליחות
שלכם? "שובי שובי השולמית" .מהי "שולמית"? שאתם עושים שלום
ביני ובין העולם .העולם הזה הוא "עולם השקר" הוא נראה לנו כאילו הוא
מתקיים מעצמו .הוא מרגיש יש ונפרד מהאלוקות .הוא נגד הקדוש ברוך הוא
בהרבה מובנים ,ואתם ,עם ישראל ,עושים שלום וממשיכים אלוקות אפילו
לתוך עולם חשוך שכזה.
הרמב"ם פוסק שאם לעני אין כסף ,עליו להעדיף את נר שבת – המביא
לשלום בית – על־פני נר חנוכה ,מפני ש"כל התורה לא ניתנה אלא לעשות
שלום בעולם" .ברור כיצד מצוות שבין אדם לחברו עושות שלום ,אך איך
מצוות שבין אדם למקום מוסיפות שלום? הכוונה היא לשלום שבין העולם
לקדוש ברוך הוא .כשאני עוזב את העסק שלי באמצע היום ורץ להתפלל
מנחה ,כשאני עוזב את החדשות והולך ללמוד תורה ,אני משלים בין עולם
השקר הגשמי לבין הקדושה האלוקית.
מידת האמת לא התכוונה לכך שבני אדם משקרים אלא למהותו של עולם

השקר ,ולכן היא לא סובלת את העולם הזה .היא אמרה לקדוש ברוך
הוא :אתה ,מלך העולם ,אין עוד מלבדך! אך הקדוש ברוך הוא השליך
אותה ארצה ,הוא אמר :אתם יודעים איפה באמת תתגלה האמת? דוקא
בארץ ,דוקא ב"מקדש של מטה" ,בעולם שבו "אי אפשר לצמצם" ,שכולו
חושך – שם אפשר לגלות את גדלותה של האמת .כי בעולמות העליונים
זו לא חכמה ,דווקא כשהאמת תתגלה בתוך עולם השקר הזה ,אז תתגלה
האלוקות.
הייתי פעם בפגישה אצל יהלומן .באמצע הפגישה אשתו טלפנה
אליו והוא מאוד התרגש" :מה באמת? וואו" .הוא סיים את השיחה ואמר
לי בעיניים בורקות" :אני מוכרח לרוץ הביתה .תעשה לי טובה ,תשמור על
הכל – כל היהלומים היו מפוזרים על השולחן – אני כבר חוזר" .אחרי חצי
שעה בערך הוא חזר ,וסיפר לי" :אתה יודע מה קרה? יש לי בן אוטיסט,
והוא לא מתקשר בכלל .אנחנו מדברים אליו ,מקריאים לו סיפורים – ואין
שום תגובה .אשתי טלפנה קודם כדי לספר לי שהיום הוא החזיק לה את
השמלה ,לקח אותה למטבח ,פתח את המקרר והצביע על המיץ וקרא:
'אהה ,אהה' .אתה מבין? זה אומר שיש קשר! פעם ראשונה בחיים שיש לי
תקשורת עם הבן שלי!" .ההתרגשות הייתה עצומה.
אנחנו ברוך ה' בריאים ,שה' ישלח לכולם בריאות טובה לאורך ימים.
אבל לגבי הקדוש ברוך הוא אנחנו קצת אוטיסטים .נשאל את עצמנו
עד כמה אנחנו סוחבים אותו ואומרים" :זה אלוקות?" המטרה של כל
הבריאה ,של עם ישראל ,זה לעשות קשר אפילו במקום שנראה שאין
סיכוי ,ומקשר שכזה הוא מתרגש יותר מכל.

אני ממשיך בדרכו של מרן הרב מרדכי אליהו

זצ"ל

ובארועים אמשיך בדרכו להקפיד לעשות סעודת
עניים ואתרום מראש לארגון קרן הצדיק ע"ש רבי
אריה לוין זצ"ל סעודת עניים ונקבל במתנה מגנטים
עם ברכת האורח לחלוקה לאורחי הארוע כפי שהיה
חשוב למרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

צלצלו 02-6513111 1-800-20-33-20
סיפור תושב הצפון  " :תרמנו סעודת עניים לקראת חתונת בננו בפ"ת,
בסיום החתונה התהפך רכב המשפחה וכולנו יצאנו אפילו ללא שריטה "

רוצים לשמוע עוד סיפורי ישועות? הכנסו לאתרwww.khk.org.il :

שמות התורמים יועברו לברכת הרב שמואל אליהו שליט"א

סדנא
זוגית

סדנא מרוכזת לפיתוח
המודעות והקניית כלים
לקשר אהבה בריא;
הסדנא משלבת חוויה
קבוצתית עם דגש על
עבודה זוגית אישית.
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בהנחיית מיכי יוספי
ושלמה לוברבום
8:30
7

9:00

נושאי הסדנא:

מבנה המפגשים:

 הסיפור האישי שלי
 בקשה מול דרישה
 הטוב שלי ושלך
 חלומות  -רצונות  -תפילה

 לימוד  -קבוצתי
 עבודה זוגית  -כל זוג עובד עם עצמו
 איסוף  -קבוצתי

ירושלים
מרכז חיב"ה ,רח' הרצוג 75
בין השעות  20:00-23:00בימי ד':
22/7/15 • 15/7/15 • 8/7/15

12:30

14:00

תל אביב
מרכז שמים ,רח' מלצ'ט 41
בין השעות  19:00-21:30בימי ד':
02/09/15 • 26/08/15 • 19/08/15

לפרטים והרשמה:

לפרטים והרשמה:

054-6549792

072-2146146

dneppe@gmail.com

10:40

www.shamayim.info

15:00

16:50

|
tehalelia.org.il

0528-945-081
4

dtehalelia@gmail.com

נפשי בשאלתי

שו"ת
הרב יהושע שפירא
ראש ישיבת רמת גן

למה צריך לקום למניין?

מה זה יתן לי?

ניסוח השאלה לעתים חשוב מהתוכן שלה.
שאלתך חושפת ניכור עמוק וחוסר אמון
במצוותיה של התורה ,באלוקיות שלה .הנסיון
לפתור שבר כבד כזה במספר מילים נראה לי
חסר טעם .ובכל זאת אני מציע לך לבחון מה
גרם לך לפנות ולשאול את השאלה – מה בכל
זאת קושר אותך לתפילה ,לקדוש ברוך הוא,
ליהדות? אני מניח שכשתענה על זה בכנות,
גם אתה תרגיש את הכאב ששאלתך הציפה
בי כשפגשתי בה.
לעצם העניין  -תפילה במניין היא מעלה
עליונה מאוד ,עד שאמר המגיד ממזריטש
שתשעה גדולי ישראל לא יכולים להגיד
קדיש וקדושה ,ואילו על עשרה יושבי קרנות
שורה השכינה .זו זכות לעמוד בפני ה' מתוך
עדה בישראל ,זכות שחבל להפסיד אפילו
פעם אחת.

יש לך שאלה בעבודת ה'?
סמס ל054-4530951 -
האם זה טוב לפחד
מהגיהנום? אני חושב הרבה על

למה אי אפשר

לעבוד את ה'
בדרך שלי?

עונשים וזה עושה אותי עצוב.

הקשר בין האדם לה' יתברך הוא קשר
בין נברא מוגבל לבורא שלמעלה מכל
גדר וגבול .האם המוגבל יכול להגיע אל
הבלתי־מוגבל? ודאי שלא .איננו מסוגלים
להגיע אליו בכוחות עצמנו ,אנחנו מבקשים
שהוא יקח אותנו ויביא אותנו אליו.
זהו הסוד של נעשה ונשמע – אנחנו
בודאי מבקשים שהתורה ועבודת ה' יתאימו
לאישיות שלנו ,אבל כדי שהחיבור עם
ה' יהיה אמיתי אנו מקדימים שהכל יהיה
על־פי רצונו וחכמתו המתגלים אלינו דרך
התורה הקדושה .הוספת "נשמע" לאחר
המעשה כוללת גם את ההתאמה האישית
לכל אחד.

להתעורר ליום חדש

התיאור שאתה מתאר את הגיהנום הוא תיאור מאוד
בעייתי .הוא מתעלם ממי שיצר את הגיהנום ומהכוונה שלו
ביצירת המקום הזה .כאילו הוא מקום של נקמה שמתנכרת
לאדם ומותירה אותו בודד וגלמוד .אבל כולנו יודעים
שלשון חז"ל לגבי העולם הבא היא שהוא עולם שכולו טוב,
ובודאי שהקדוש ברוך הוא אינו מתעמר בבריותיו אלא מתקן
ומזכך אותם כדי שיזכו לעונג של הדבקות האלוקית באופן
המלא ביותר.
אין ספק שיש כאב בתהליך ההתנקות ,ובתחתית האישיות
שלנו אנו זקוקים גם ליראת העונש ,אבל החלק העליון שלנו
מכיר שהעונש הוא תהליך ריפוי שמאחוריו עומד טוב
אין־סופי .כמו שבניתוח יש כאב אך גם שמחה גדולה על
הצלת החולה ,כך גם הגיהנום הוא התרופה המופלאה ביותר
שהכאב שבה נועד לטהר אותנו מטומאות שמותירות אותנו
רחוקים מהקדוש ברוך הוא.

| הרב יעקב נגן | הוצאת מגיד

רבי נחמן מברסלב אמר שהעולם סבור שסיפורי מעשיות נועדו להרדים ,אבל הוא יודע שסיפורי מעשיות מסוגלים לעורר.
ישנה מציאות רווחת בה חולפים ימיו של אדם בעודו בעצם ישן ,חסר מודעות לחייו ,בגלל מחשבות הנתונות בעבר או שבויות בעתיד.
ספרו של הרב יעקב נגן ,להתעורר ליום חדש הוא קריאה ייחודית בפרשת השבוע הנותן מבט חדש על החיים ומעורר אותך ליום חדש,
מלא נוכחות.
הספר מתמודד עם שאלות קיומיות ורוחניות הנוגעות לכל אחד מאיתנו תוך כדי עיון בתלמוד ,בקבלה ובחסידות ושילוב סיפורים
מרתקים ממעוררי השראה .מבטו האופטימי של הרב נגן יעניק לך הזדמנות להתחדשות יום יומית ושמחת חיים יהודית.

קונים עכשיו בפרדס חנה!
רק הסתיים שיווק שלבים א’ וב’
וכבר מתחיל שיווק שלב ג’

קהילה דתית וחמה
בנייני בוטיק
( 12דירות בבניין)

קהל צעיר ואיכותי
בניינים מותאמים לציבור הדתי
(מעלית שבת ,מרפסת סוכה וכו’)

בואו לקחת חלק
בקהילה צעירה ואיכותית
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