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אנחנו כמו פרטיזנים. 
אין לנו יעדים ואין לנו 
תכניות ואין מי שיודע 

 לאן בדיוק הולכים 
ראש יהודי 

שלא עשני אישה. 
 פירוש חדש

ניר מנוסי
שמונה שעות של 

 שתיקה
התוועדות

ארץ ישראל היא חלק 
 מהנשמה שלי
צבי יחזקאלי 

 הצצה לדמותו של רבי 
שאול אלתר, בנו של 
האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור

את האמת לרצות 
באמת 

וקרה באפרת י י  ר ו מג
דגן בוטיק

לפרטים: 1700-500-555 ⋅ 052-6070199

כניסה בע"הלבחירתכם: מגוון דירות 5 חד'

תוך 4 חודשים!



במלאת 2,000 שנה להיווסדה

התלמוד הירושלמי
חוזר לטבריה

חמישי עד מוצ״ש // י"ד-ט"ז בכסלו // 12-14.12
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להרשמה חפשו בגוגל שבת התלמוד הירושלמי בכינר
marketing@evp.co.il | 054-4226869 | 073-2391314 :כינר גליללפרטים

שלושה ימי צלילה בעומקה המרתק של תורת א"י

פרשת 'וישלח' במלון כינר גליל
יום  חמישי

16:00  מושב פתיחה
 דברי פתיחה 

הרב איתיאל בר לוי, מנהל האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך
 דברי ברכה

הרב ד"ר אברהם בלס,  יו"ר מכון "אורות הירושלמי"

16:30  מושב ראשון
׳חכמי ישראל עושים היסטוריה׳: המניע ליצירת התלמוד הירושלמי

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד, אוניברסיטת בר אילן
׳התנא שהפך לאפיקורס׳: מה דעת הירושלמי על אלישע בן אבויה? 

הרב שמואל הרשלר, רב קהילת "רמתיים צופים" בירושלים ור"מ כולל "ישורון"

 18:15  חלוקת פרסים לתלמידי ישיבות הסדר, במסגרת פרויקט
"פרס היצירה הירושלמי"

 20:15  תוכנית אומנותית בהיכל התרבות "יד שטרית" בטבריה:
 דברי ברכה

מר רון קובי, ראש העיר טבריה                   
 ׳יוסילי זמיר׳ 

מחזנר של תיאטרון אספקלריא

יום  שישי  

8:45  מושב שני:
דברי ברכה

מר שמואל ברבי, מנהל המחלקה לתרבות יהודית בטבריה

 9:00  ׳ירושלמי של שבת׳: הקשר לנשמה יתרה
הרב ליאור אנגלמן, ראש בית המדרש הקהילתי בכפר סבא  

 9:45  ׳החיבור בין תורת הרב קוק לתלמוד הירושלמי׳
הרב יהושע וייצמן, ראש ישיבת ההסדר במעלות ונשיא מכון "אורות הירושלמי"

10:30-14:00  סיורים מרתקים באתרים בעקבות הסנהדרין ואמוראי 
ארץ ישראל, בהדרכת מדרשת "אורות הגליל" 

20:00  מושב שלישי ליל שבת
20:00  ׳בין שני הרים׳ – דעותיהם השונות של הבבלי והירושלמי 

 על תפילת בית המדרש
הרב אייל ורד, רב קהילת "יחדיו" בהדר גנים פתח תקווה ור"מ ב"מכון 

מאיר"
20:45  תחיה לאומית: התלמוד הירושלמי שוב רלוונטי

 עונג שבת ורב שיח בהנחיית הרב איתיאל בר לוי, 
מנהל האגף לתרבות יהודית   

שבת  

11:15  מושב רביעי
׳המחלוקת הרעיונית׳: נס חנוכה ומעמד החשמונאים עפ"י 

הבבלי, הירושלמי והרמב"ם
הרב ד"ר בני גזונדהייט, רופא חוקר, לשעבר רופא בכיר בבתי החולים 

הדסה ואיכילוב  

16:30  מושב חמישי
׳מאתיופיה לטבריה׳ - מקרה בוחן של קהילת ביתא ישראל על 

פי התלמוד הירושלמי
הרב ד"ר שרון שלום, רב קהילת "קדושי ישראל" בקרית גת

17:15  סיכום הכנס
הרב ד"ר אליהו אביעד, מפקח מחוז ירושלים לשעבר וחוקר במכון 

"אורות הירושלמי"

17:45  תפילת ערבית והבדלה מוסיקלית

*ייתכנו שינויים 

 את השבת
ילווה וינעים
 

 החזן
חגי משען



הישיבה הדתית-לאומית בני רחל ליד ציון

קבר רחל אמנו
מגשימים את חזון הרב קוק!

מתגייסים לחזק את ההתיישבות היהודית בקרית הישיבה בבית לחם 
בסמיכות לציון אמא רחל

וזוכים לישועות ותפילה ביום הילולת רחל אמנו

ימים חמישי-ראשון | ט-י"ב חשון | 7-10.11
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לתרומות: 2125* או באתר: co.li.קבר-רחל

"ובכל רגשי לבבנו נכסוף לראות גם את החיזיון היפה, הנאדר בקודש הזה, שממול קבר רחל אמנו, שהוא 
עד כה כולו מנוכר לנו, ישמע קולו של יעקב בתורה ובתפילה, ויראו אותו חיים לישראל בבניין ועבודת הארץ, 

בשיבת בנים לגבולם". )אגרת שצ"ג(

השבת
 הקרובה!
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ב“ה

בית הוצאה לאור לספרות חסידית

אוצר
אצל

בבית

נינו
תורתו מגן לנו היא מאירת עי

”

אוצר  הן  מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק  של  שיחותיו 
בלום בכל מכמני התורה. יש בהן מזיגה של גאונות 
עיונים  חידושים,  מופלאה.  פשטות  עם  כבירה 
הרבי  ומכולם  ומגּוונים,  רבים  בעניינים  וביאורים 

מפיק הוראות למעשה בפועל בעבודת ה'.

הסדרה 'אוצר לקוטי שיחות' מגישה לכל פרשה
ולכל מועד שש שיחות נבחרות, מתוך הסדרה

ללשון  בתרגום  שיחות',  'לקוטי  של  הגדולה 
הקודש, בהגשה נעימה לעין ובתוספת כותרות 

וסיכומים בהירים.

במהדורה החדשה שני חידושים: 
האחד, ביאורים בסוף כל שיחה, המעשירים את 
הלומד בעומקים חדשים. השני, סידור השיחות 
פרשיות  על  כרכים  חמישה   – יותר  נוחה  בדרך 
לכל  שיחות  שש  ובו  חומש  לכל  (כרך  השבוע 

פרשה) וכרך על המועדים.

ספרי השיחות של כ"ק אדמו״ר זצ"ל מלאים קדושה וטהרה ויראת שמים, ומלאים 
עוז של תורה, הדר של תורה, יש בהם בחינת "קווצותיו תלתלים" – אפילו 

מהאותיות הקטנות למטה, המראי-מקומות, נשקפת גאונותו האדירה. בכל פעם 
שאני קורא את שיחותיו, אני חוזר ומתפעל, שב ונדהם.

אני קורא תחילה פעם ראשונה, ואחר כך פעם שנייה עם האותיות הקטנות למטה 
ואחר מעיין בדבריו פעם שלישית ורביעית – ובכל קריאה נוספת אני מבחין יותר 

בעמקות שבדבריו, בנכונות, בחכמה. בידיעה הנפלאה.
(הרב מרדכי אליהו זצ"ל)

אוצר ליקוטי שיחות - שער לאוצרות
האין־סופיים של תורת הרבי מליובאוויטש

דין
ע
גז
מו

חובה
בכל בית
תורני

להשיג ביריד החסידות בי"ט כסלו
www.ayeca.shop בטלפון 072-2792072 / באתר /

ברשתות אור החיים, יפה נוף, קה“ת ובכל חנויות הספרים המובחרות
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שיחת 
שיחחברים
י וספ י יכי  מ עם 

טוב על הבוקר
שלום חברים! הרבה פעמים חשבתי, כמה נפלא זה שכל יום אנחנו אומרים 
אחד לשני 'בוקר טוב'! איזו מתנה נפלאה נתן לנו ה' יתברך שאנחנו יכולים 
כבר על הבוקר לומר שהבוקר הזה הוא טוב. אמנם אפשר לשאול האם אנחנו 
מביעים תקווה שיהיה טוב או מצהירים שכבר טוב, אבל בפשטות נראה לי 
התמימה  האמונה  היא  העיקר  מקרה,  בכל  שניהם.  את  כולל  טוב'  ש'בוקר 
היום  כל  אז  כידוע שהכל הולך אחר ההתחלה,  וממילא,  שהבוקר הוא טוב 

טוב, והטוב האמיתי הוא "טוב להודות לה'".

הכוח של המילה הטובה במאור פנים 'בוקר אור', 'בוקר טוב', שהם בעצם 
עניין דומה - "וירא אלוקים את האור כי טוב", הוא דבר נפלא. כדאי להתבונן 

ביופי של המילים הכביכול שגרתיות הללו. 

באופן כללי, היכולת לומר מילים טובות והיכולת להיות במקום של הודאה, 
יום כיפור שאומר כך  זאת מתנה שרק בני אדם קיבלו. יש פיוט במוסף של 
"ואביתה תהילה מגושי עפר, מקרוצי חומר". הרעיון הוא שהשבח הכי גדול 
כמו  עליונים  לא  והם  בעפר  שמקורם  כמונו,  אנשים  שדווקא  הוא  לקב"ה 

המלאכים, מהללים אותו ומודים לו. 

תודה לעולם הבא
פעם אחת פגשתי במאה שערים יהודי חשוב, חסיד ברסלב, ששמו הוא הרב 
יוסף סוקר. פגשתי אותו דווקא בבית המדרש של 'תולדות אברהם יצחק'. אני 
ממליץ לכל אחד לבקר שם, ולקבל קצת השראה מהאווירה הירושלמית. בכל 
אופן, שאלתי אותו: "ר' יוסף, מה שלומך?" הוא ענה במילה אחת: "מודה". 

התברר שהיהודי עוסק הרבה זמן בלימוד והעמקה בנושא ההודאה, ולכן זהו 
לי בליקוטי מוהר"ן!". קצת מיהרתי,  שלומו. מודה. "תשמע חידוש שעלה 
וכולם מכירים מצבים שאנחנו ממהרים, וכשמישהו מתחיל לדבר אלינו, אנחנו 

נוהגים להנהן אבל אנחנו לא קשובים בכלל למה שנאמר. ברוך ה' שזכיתי גם 
להישאר על מקומי וגם להקשיב כמו שצריך. 

החידוש של ר' יוסף היה כך: ר' נחמן מדריך לתרגול על הבוקר, שאדם "תיכף 
בקומו משנתו, ייזכר בעלמא דאתי". הרעיון לזכור את העולם הבא בא לעורר 
אותנו לזכור שהיום שאנחנו עומדים בפתחו, הוא לא כל הסיפור. המציאות 
החומרית והמפגשים האנושיים במהלך היום, הם רק חלק מהסיפור. כשבנאדם 
זוכר שיש משהו מעבר, יש עולם הבא, היום שלו נראה אחרת. במקום אחר 
בליקוטי מוהר"ן יש לר' נחמן תורה לחנוכה )והנה אנחנו מתחילים בהכנות 
לחנוכה(, שבה הוא אומר ש"הודאה היא שעשוע עולם הבא". ר' יוסף הוסיף 
שבאמת שני העניינים הללו הם אחד. הזיכרון של עולם הבא מיד כשקמים 
בענייני  נמצא  כבר  אתה  מודה,  כשאתה  אני".  "מודה  אמירת  היא  מהשינה, 
עולם הבא. עולם הזה - עניינו תלונות ושימת דגש על מה שלא טוב. אם אתה 

בוחר להודות, אתה כבר בעצם נזכר בעולם הבא. 

כשמן הטוב
אחרי שהוא אמר לי את החידוש שלו, חשבתי שהוא ממש קשור לסיפור על 
אלישע הנביא. אשתו של הנביא עובדיה צעקה אל אלישע, שהנושה בא לקחת 
את ילדיה לעבדים כי אין לה מהיכן לשלם את החובות. האלמנה של עובדיה 
לך  יש  "מה  אותה  הוא שואל  נס  לה  לעשות  רוצה  וכשהוא  לאלישע,  בוכה 
בבית" -  דהיינו, איזה שפע, איזה טוב, יש לך בבית. בהתחלה היא אומרת: 
"אין לשפחתך כל בבית", והזוהר הקדוש אומר שכשהוא שמע את מילותיה 
'אין לי כל', הוא הצטער. הוא לא ידע איך להמשיך לה את הנס. כביכול, יש 
חוקים איך לחולל נס, והכלל הוא שהנס צריך להיות ב'יש מתוך יש'. צריך 
שלבן אדם יהיה שפע כלשהו, שיש לו על מה להודות, וכך אפשר למשוך אליו 

עוד שפע, עוד ברכה ואור. 

אחר כך האישה המשיכה והוסיפה שיש לה "כי אם אסוך שמן". אחרי מחשבה 
היא אומרת: 'בעצם כן, יש לי מעט שפע. יש לי מעט שמן'. ההמשך ידוע, 
היא  להודות  הזוהר מסביר שהיכולת  גדול.  נמשך שפע  הזה  שמתוך המעט 
מפתח שמושך שפע אל חיינו. ומובן שצריך להודות מהלב ולא רק כדבר טכני. 

תודה רובוטית
פעם בנסיעה לילית ארוכה שמעתי בגלי צה"ל את קובי מידן מראיין מומחה 
לרובוטיקה. לא תאמינו, אבל מתברר שיש אליפות העולם ברובוטים לכדורגל! 
והריני לבשר לכם שמדינת ישראל היא מקום שמיני בעולם באליפות הכדורגל 

לרובוטים! 

עוד הוא סיפר שם, שהיעד שהציבו מומחי הרובוטיקה בעולם הוא, שעד שנת 
2050 יפתחו כאלה רובוטים שיוכלו לשחק כדורגל מול בני אדם. כיום, אליפות 
העולם בכדורגל לרובוטים היא נבחרת של רובוטים מול נבחרת של רובוטים. 
אגב, הוא סיפר שיש מאות נבחרות כאלה, זה לא משהו קטן. עוד הוא סיפר, 
שיש  ומסתבר  אבק.  ששואב  הרובוט  הוא  היום  בעולם  נפוץ  הכי  שהרובוט 
אנשים שממש התחרפנו ועושים לו בגדים מיוחדים, וכשהם יוצאים לחופשה 

הם לוקחים אותו אתם. 

מה רציתי לומר בכל הסיפור הזה? הבעש"ט אומר שמכל דבר צריך הוראה 
בעבודת ה', וגם מזה למדתי משהו. פתחנו בעניין הזה שהשבח הכי גדול הוא 
שאדם מודה לה'. אז חשבתי לעצמי שלעולם לא יהיה רובוט שמודה לקב"ה. 
הרי מה זה להודות? ההודיה היא מתוך בחירה בין ראיית הטוב והודאה עליו 
לבין עיסוק במה שחשוך. רובוט בעל בחירה כזאת לעולם לא יהיה. האמת 
היא שרובוט שהולך לדף היומי גם לעולם לא יהיה, אולי רובוט שנרדם בדף 

היומי - כן... 

כמו  היא  התכלית  העולם,  של  המדהימה  הטכנולוגית  ההתפתחות  כל  עם 
שנאמר בחסידות, שאדם יעשה לקב"ה דירה בתוך עולם הזה. רק אדם שמרגיש 
כאב, ולמרות כל הסיפור שמסביב בוחר להודות, הוא התהילה שה' רוצה בה. 

יוסף  ר'  ישאל לשלומכם, תענו בפשטות כמו  גם אתם, אם מישהו  אז תנסו 
סוקר: "מודה".

לא תאמינו, אבל יש אליפות העולם בכדורגל 

לרובוטים! והריני לבשר לכם שמדינת ישראל 

היא מקום שמיני בעולם באליפות הרובוטים!
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מחיר מיוחד לנרשמים עד ר"ח חשון

במקור שלי אני טוב גמור אבא ושם אני מאמין בעצמי 

אביתר בנאי 
מסע למעזיבוז' ואומן עם

מסע של למידה, הקשבה ונגינה כדי להשיב מחדש את האמון בעצמנו ובחיינו

מיכי יוספי ונפתלי פומברג

יציאה
רביעי|כ"ט חשוון|27/11 

5:30 בבוקר 

בע"ה

חזרה
ראשון|ג' כסליו|01/12

11:00 בבוקר  

|058-77011488:30-17:00

מקומות אחרונית בהחלט



שיחת 
שיחחברים
י וספ י יכי  מ עם 

טוב על הבוקר
שלום חברים! הרבה פעמים חשבתי, כמה נפלא זה שכל יום אנחנו אומרים 
אחד לשני 'בוקר טוב'! איזו מתנה נפלאה נתן לנו ה' יתברך שאנחנו יכולים 
כבר על הבוקר לומר שהבוקר הזה הוא טוב. אמנם אפשר לשאול האם אנחנו 
מביעים תקווה שיהיה טוב או מצהירים שכבר טוב, אבל בפשטות נראה לי 
התמימה  האמונה  היא  העיקר  מקרה,  בכל  שניהם.  את  כולל  טוב'  ש'בוקר 
היום  כל  אז  כידוע שהכל הולך אחר ההתחלה,  וממילא,  שהבוקר הוא טוב 

טוב, והטוב האמיתי הוא "טוב להודות לה'".

הכוח של המילה הטובה במאור פנים 'בוקר אור', 'בוקר טוב', שהם בעצם 
עניין דומה - "וירא אלוקים את האור כי טוב", הוא דבר נפלא. כדאי להתבונן 

ביופי של המילים הכביכול שגרתיות הללו. 

באופן כללי, היכולת לומר מילים טובות והיכולת להיות במקום של הודאה, 
יום כיפור שאומר כך  זאת מתנה שרק בני אדם קיבלו. יש פיוט במוסף של 
"ואביתה תהילה מגושי עפר, מקרוצי חומר". הרעיון הוא שהשבח הכי גדול 
כמו  עליונים  לא  והם  בעפר  שמקורם  כמונו,  אנשים  שדווקא  הוא  לקב"ה 

המלאכים, מהללים אותו ומודים לו. 

תודה לעולם הבא
פעם אחת פגשתי במאה שערים יהודי חשוב, חסיד ברסלב, ששמו הוא הרב 
יוסף סוקר. פגשתי אותו דווקא בבית המדרש של 'תולדות אברהם יצחק'. אני 
ממליץ לכל אחד לבקר שם, ולקבל קצת השראה מהאווירה הירושלמית. בכל 
אופן, שאלתי אותו: "ר' יוסף, מה שלומך?" הוא ענה במילה אחת: "מודה". 

התברר שהיהודי עוסק הרבה זמן בלימוד והעמקה בנושא ההודאה, ולכן זהו 
לי בליקוטי מוהר"ן!". קצת מיהרתי,  שלומו. מודה. "תשמע חידוש שעלה 
וכולם מכירים מצבים שאנחנו ממהרים, וכשמישהו מתחיל לדבר אלינו, אנחנו 

נוהגים להנהן אבל אנחנו לא קשובים בכלל למה שנאמר. ברוך ה' שזכיתי גם 
להישאר על מקומי וגם להקשיב כמו שצריך. 

החידוש של ר' יוסף היה כך: ר' נחמן מדריך לתרגול על הבוקר, שאדם "תיכף 
בקומו משנתו, ייזכר בעלמא דאתי". הרעיון לזכור את העולם הבא בא לעורר 
אותנו לזכור שהיום שאנחנו עומדים בפתחו, הוא לא כל הסיפור. המציאות 
החומרית והמפגשים האנושיים במהלך היום, הם רק חלק מהסיפור. כשבנאדם 
זוכר שיש משהו מעבר, יש עולם הבא, היום שלו נראה אחרת. במקום אחר 
בליקוטי מוהר"ן יש לר' נחמן תורה לחנוכה )והנה אנחנו מתחילים בהכנות 
לחנוכה(, שבה הוא אומר ש"הודאה היא שעשוע עולם הבא". ר' יוסף הוסיף 
שבאמת שני העניינים הללו הם אחד. הזיכרון של עולם הבא מיד כשקמים 
בענייני  נמצא  כבר  אתה  מודה,  כשאתה  אני".  "מודה  אמירת  היא  מהשינה, 
עולם הבא. עולם הזה - עניינו תלונות ושימת דגש על מה שלא טוב. אם אתה 

בוחר להודות, אתה כבר בעצם נזכר בעולם הבא. 

כשמן הטוב
אחרי שהוא אמר לי את החידוש שלו, חשבתי שהוא ממש קשור לסיפור על 
אלישע הנביא. אשתו של הנביא עובדיה צעקה אל אלישע, שהנושה בא לקחת 
את ילדיה לעבדים כי אין לה מהיכן לשלם את החובות. האלמנה של עובדיה 
לך  יש  "מה  אותה  הוא שואל  נס  לה  לעשות  רוצה  וכשהוא  לאלישע,  בוכה 
בבית" -  דהיינו, איזה שפע, איזה טוב, יש לך בבית. בהתחלה היא אומרת: 
"אין לשפחתך כל בבית", והזוהר הקדוש אומר שכשהוא שמע את מילותיה 
'אין לי כל', הוא הצטער. הוא לא ידע איך להמשיך לה את הנס. כביכול, יש 
חוקים איך לחולל נס, והכלל הוא שהנס צריך להיות ב'יש מתוך יש'. צריך 
שלבן אדם יהיה שפע כלשהו, שיש לו על מה להודות, וכך אפשר למשוך אליו 

עוד שפע, עוד ברכה ואור. 

אחר כך האישה המשיכה והוסיפה שיש לה "כי אם אסוך שמן". אחרי מחשבה 
היא אומרת: 'בעצם כן, יש לי מעט שפע. יש לי מעט שמן'. ההמשך ידוע, 
היא  להודות  הזוהר מסביר שהיכולת  גדול.  נמשך שפע  הזה  שמתוך המעט 
מפתח שמושך שפע אל חיינו. ומובן שצריך להודות מהלב ולא רק כדבר טכני. 

תודה רובוטית
פעם בנסיעה לילית ארוכה שמעתי בגלי צה"ל את קובי מידן מראיין מומחה 
לרובוטיקה. לא תאמינו, אבל מתברר שיש אליפות העולם ברובוטים לכדורגל! 
והריני לבשר לכם שמדינת ישראל היא מקום שמיני בעולם באליפות הכדורגל 

לרובוטים! 

עוד הוא סיפר שם, שהיעד שהציבו מומחי הרובוטיקה בעולם הוא, שעד שנת 
2050 יפתחו כאלה רובוטים שיוכלו לשחק כדורגל מול בני אדם. כיום, אליפות 
העולם בכדורגל לרובוטים היא נבחרת של רובוטים מול נבחרת של רובוטים. 
אגב, הוא סיפר שיש מאות נבחרות כאלה, זה לא משהו קטן. עוד הוא סיפר, 
שיש  ומסתבר  אבק.  ששואב  הרובוט  הוא  היום  בעולם  נפוץ  הכי  שהרובוט 
אנשים שממש התחרפנו ועושים לו בגדים מיוחדים, וכשהם יוצאים לחופשה 

הם לוקחים אותו אתם. 

מה רציתי לומר בכל הסיפור הזה? הבעש"ט אומר שמכל דבר צריך הוראה 
בעבודת ה', וגם מזה למדתי משהו. פתחנו בעניין הזה שהשבח הכי גדול הוא 
שאדם מודה לה'. אז חשבתי לעצמי שלעולם לא יהיה רובוט שמודה לקב"ה. 
הרי מה זה להודות? ההודיה היא מתוך בחירה בין ראיית הטוב והודאה עליו 
לבין עיסוק במה שחשוך. רובוט בעל בחירה כזאת לעולם לא יהיה. האמת 
היא שרובוט שהולך לדף היומי גם לעולם לא יהיה, אולי רובוט שנרדם בדף 

היומי - כן... 

כמו  היא  התכלית  העולם,  של  המדהימה  הטכנולוגית  ההתפתחות  כל  עם 
שנאמר בחסידות, שאדם יעשה לקב"ה דירה בתוך עולם הזה. רק אדם שמרגיש 
כאב, ולמרות כל הסיפור שמסביב בוחר להודות, הוא התהילה שה' רוצה בה. 

יוסף  ר'  ישאל לשלומכם, תענו בפשטות כמו  גם אתם, אם מישהו  אז תנסו 
סוקר: "מודה".

לא תאמינו, אבל יש אליפות העולם בכדורגל 

לרובוטים! והריני לבשר לכם שמדינת ישראל 

היא מקום שמיני בעולם באליפות הרובוטים!
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ש

 לשבת סדנת
 אימאגו לזוגות

 מזמינים אתכם

 

קמן י ד משה ו מי מי

 נובמבר 28,29,30

תתקשרו ם  ספי נו ם  לפרטי ו ם  שו לרי  
ל: 054-755-4228   

 למידע על הסדנא
www.mimidickman.com 

ה עד לנרשמים

₪

להבנה פותרו שטרם קשיים לפתור

חדש באור זוג הבן ולהבנת עצמית

והמשפחתי הזוגי הקשר ולחיזוק

שבת באווירת נשכחת בלתי חוויה

י בטבריה אביב במלון

 
 :הרב דר אברהם טוורסקי
 אני מכיר את עבודתה"
 המצויינת של מימי, ואני
 מאמין שהסדנא שלה מאד
 חשובה, במיוחד בימינו
 כשיציבותה של המשפחה
 נחלשת כל כך." י

 הרב אהרון בינה, ראש
 ישיבת נתיב אריה: "אני
 מכיר ועבדתי עם מימי
 למעלה מ20 שנה. צפיתי בה
 הופכת גם קשיים מאד
 גדולים להצלחות.אני
 מתרשם לא רק מהמקצועיות
 של מימי, אלא גם מיראת
 שמים שלה. הסדנא הזאת
 חשובה לכל בית ישראל." י

ונוירולוג וזוגיות בטראומה ומומחית פסיכולוגית

לתשלומים אפשרות

י ן מהדרי כשרות

₪ לזוג המחיר

טוב ומיטיב
מסלול הכשרת מאמנים מטפלים ברוח היהדות

אמרו נא, מי קבע שהפסיכולוגיה והפסיכיאטריה אמונות על רפואת הנפש? 
ויותר אנשים מבינים שאף שיטת טיפול איננה שלמה בלי העומקים  יותר 
עת  לערך,  שנה  שלושים  לפני  כבר  החלה  המהפכה  היהדות.  שמציעה 
את  שזנחו  והמנטורינג,  האימון  הטיפול,  בעולם  חדשות  שיטות  התפתחו 
פרויד וממשיכי דרכו, אבל המהפכה לא יכולה הייתה להיות שלמה כי טרם 
נלקט המוץ מהתבן, טרם קמו אמיצים מספיק לומר בגלוי את מה אפשר 

להשליך לפח, מה מקלקל את הנפש ומה מרפא באמת. 

מה אנחנו מציעים? 
אנחנו מציעים קורס הכשרת מאמנים-מטפלים שמחבר בין עולמות תוכן בני 

3000 שנה לבין כלים פרקטיים שעובדים באמת.
פונה  פנסיוני,  יועץ  או  משכנתאות  ליועץ  שפונה  מי  ייעוץ.  נגד  אנחנו  א. 
אליו כיוון שיש לאחרון ידע שאינו נחלתם של הרוב. הפונה לרופא ומתייעץ 
עמו מבקש לקבל חוות דעת של מומחה. מכאן כנראה נובעת טעות הנפוצה 
מבקשים  לרוב  פסיכולוגים  גם  כמו  שונים  מטפלים  למאמנים,  הפונים   –
מהם במפורש, "אנא יעץ לי, אינני יודע מה לעשות". לפי תפיסתנו מדובר 
טעות?  מדוע  ומייעצים.  בה  נופלים  הרבנים  מן  חלק  אפילו  מרה.  בטעות 
כיוון שלא מדובר על משכנתא או פנסיה, גם לא מדובר על הלכה. מדובר 
על החיים של המתייעצים, על הרצונות שלהם, על החלטות הרות גורל כמו 
האם להתחתן, האם להתפטר, האם לפתוח עסק, האם להתגרש, מה לומר 
ומיטיב" מכשירים את המאמנים-מטפלים שלנו  ב"טוב  ועוד. אנחנו  לילד 
ולעזור  לשקף  הרצון,  את  לברר  הנכונות,  השאלות  את  לשאול  להקשיב, 
לאדם למצוא את התשובות מתוכו. מקור הייעוץ הוא בגאווה של המטפל. 
להיות מאמן מטפל ב"טוב ומיטיב" פירושו להבין שהיועץ הכי טוב בעולם 

הוא האדם עצמו. הוא מכיר את חייו הרבה יותר טוב מהמטפל. 
אי לכך, כלי העבודה שאנחנו מלמדים מכוונים להעצים את האדם ולא את 

המאמן. 
רצון  על  לכת  ומרחיקת  מהפכנית  עמוקה,  בהבנה  טמון  התפיסה  שורש 
האדם. הרב קוק היטיב בעצמו לתאר את המהפכה: עוד יתגלה בעולם גודל 
ערך הכח של רצון האדם, ומדרגתו במציאות כמה היא מכרעת, על ידי רזי 
תורה. וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו, ויבוקש מכל העולם בישראל. 
יבואו ללמוד אצלנו את סודות  ג', פ(. לדבריו מכל העולם  )אורות הקודש 

הרצון.
ב. מי שלא מאמין בטוב שקיים באדם לא ראוי להיות מטפל. כן, בעיניים 
שלנו, אבי הפסיכולוגיה, פרויד, הוא המטפל הגרוע בהסטוריה. מדוע? כי 
הוא האמין ברע. נסביר: על פי תפיסת עולמנו )החסידית-קבלית בבסיסה( 
כל אדם מורכב מנשמה אלוקית שהיא חלק אלוקי ממעל, כולה טוב, "יפה 
את רעייתי ומום אין בך", אך במהלך החיים מצטברות קליפות וחסימות, 
טראומות וחרדות על אותה נשמה נקייה. אנחנו ב"טוב ומיטיב" מכשירים 
את המאמנים-מטפלים שלנו להאמין באותה נקודה טובה שקיימת באדם 
יש  אך  שליליים,  מעשים  שקיימים  הוא  ודאי  ז"א  שלו.  ברע  להאמין  ולא 
הבדל גדול בין העושה לבין המעשה. מי שמאמין בטוב שקיים אצל המטופל 
בו  ולהאמין  עליו  לסמוך  אותו,  לראות  טוב,  לאותו  לו להתחבר  עוזר  שלו 
עם  מכונה  אל  כמו  לאדם  מתייחס  פרויד,  כמו  ברע,  שמאמין  מי  בעצמו. 
לאדם  תוקע  זאת  בדרך  שהולך  מי  בימינו  נשלטים.  בלתי  ודחפים  פחדים 
מבינים שבמקרים  אנחנו  גם  כן,  מדע.  במסווה של  פסיכיאטריות  תרופות 
של  הלקוחות  רוב  אבל  כדור  עם  לאדם  לעזור  אלא  ברירה  אין  קיצוניים 
דכאון,  קשיים,  בחייהם  שחווים  נורמטיביים  אנשים  הם  הללו  הכדורים 

חרדות וכו'. אותו דיכאון איננו האדם עצמו אלא סימפטום, קליפה שמזמינה 
לאדם  כשמציעים  בחיים.  ולהתקדם  ללמוד  להתפתח,  לעבוד,  האדם  את 
תרופה אומרים לו במילים אחרות: אנחנו לא סומכים עליך. בוא נרדים לך 
לא  אחר,  דבר  שום  תרגיש  לא  גם  הדרך  על  סמים,  עם  הסימפטומים  את 
שמחה ולא אהבה, תהפוך להיות זומבי אנושי שעובד באותה עבודה חסרת 

תוחלת, לא מחובר לעצמו ולעולם, חי במערכות יחסים מעוותות וכו'. 
אנחנו משוכנעים שבמקום לאבחן, עלינו לצאת מנקודת הנחה שלכל אדם 
יש שליחות מיוחדת שהוא בא לעשות בעולם. התפקיד שלנו הוא לעזור לו 
למצוא את השליחות הזו, גם בשביל האושר שלו, שהרי הוא סובל מכך שלא 
הניח את עצמו במקום המדויק שלו, וגם עבור העולם, כיוון שהעולם יהיה 

חסר בלי חלקו המיוחד וכישרונותיו החד פעמיים.
ג. אורות וכלים - חז"ל הכירו את נפש האדם על בוריה והאירו לנו את הדרך 
עם פרוג'קטור עצום מימדים. מה שהם לא עשו, הם לא פרטו את הרעיונות 
לכלים טיפוליים מעשיים. את זה עשו אומות העולם. רעיון זה מכונה בפי 
המקובלים: אורות ללא כלים או כלים ללא אורות. היהדות על כל רבדיה 
נותנת את האורות, הידע קיים כמעט בכל בית יהודי, בארון הספרים, אך לא 
מתורגם לכלים מעשיים. מצוות, תפילה וכו' הן שיטות יישומיות, פרקטיקה 
דתית אך אינם שיטת עבודה של מטפל/מטופל. חז"ל לא עסקו בכך. לעומת 
זאת אומות העולם פיתחו טכניקות ושיטות טיפול שחלקן נפלאות וחלקן 
רעות לתפארת, בד"כ אחזו רק בכלים, בלי ההסתכלות הרחבה והעמוקה. 

הקורס שלנו הוא אולי הקורס היחיד בעולם שמחבר בין האורות והכלים.
פסיכולוגים, מאמנים ומטפלים שלא מחברים את הכלים שלהם לידע עמוק 
למטופלים  נזק  ולעשות  מסוכנים  להיות  עלולים  והעולם  האדם  מבנה  על 
רבות  וטכניקות  )שיטות  העבודה  כלי  את  מחברים  אנחנו  לכן  שלהם. 
ועוד(  חיובית  דמיון מודרך, אימון אישי, פסיכולוגיה   ,NLP כמו  ומגוונות 
עם ידע שאין עמוק ממנו, ידע מהתורה ומחז"ל, על האדם, כוחותיו, מבנה 

נפשו, הכוחות הכלולים בה וכיצד להשתמש איתם.
והמטפלים  המאמנים  של  הבא  הדור  שהיא  מקהילה  חלק  להיות  בואו 

בישראל ובעולם כולו.
בואו להיות טובים ומיטיבים.

השעות  בין  שני  בימי   4.11.2019 בתאריך  ייפתח  בירושלים  הערב  קורס 
17:00-22:00 )האוניברסיטה העברית הר הצופים( 

קורס הבוקר בתל אביב ייפתח בתאריך 6.11.2019 בימי רביעי בין השעות 
10:30-15:30 )מרכז מודעות,תל אביב (

קורס הערב בתל אביב ייפתח בתאריך 14.11.2019 בימי חמישי בין השעות 
17:00-22:00 )תל אביב, מרכז מודעות(

אורך הקורס: 30 מפגשים בני 5 שעות כ"א
הקורס מועבר ע"י:

וזוגי. מחבר הספרים: "העולם לא  | סופר, מרצה ומאמן אישי  משה שרון 
יכול להתקיים בלעדיך", "עשרה נכנסו לפרד"ס", "זוגות זוגות", ו"נפלאות 
רוחניות  תפיסות  לבין  והאימון  הפסיכולוגיה  תחומי  בין  משלב  הכעס". 

.www.mo6.co.il .וקבלה
ומנחה   NLP-ב אומן  רב  וזוגי,  אישי  ומאמן  מטפל  מרצה,   | דרמון  אהרון 
בכיר ב'דמיונובע'. בעל נסיון של יותר מ-10 שנים בתחום האימון והטיפול. 
www.aaron-darmon. היהדות.  ברוח  אישית  להתפתחות  מומחה 

com
www.tovoo.co.il | 055-68-69-331 :לפרטים והרשמה

הגיע הזמן ללמוד אותך

פ



מעצמי איני משתעמם
הרב אורי גמסון

חב"ד בקמפוס

אתה מן הסתם מכיר את הסיטואציה שבה 
ורואה  מראות  מלאה  למעלית  נכנס  אתה 
במראה,  עצמו  את  שבוחן  אדם  בפינה 
בשוק  אתרוג  לבדיקת  רק  ששמור  במבט 
יותר  שאין  למרות  זאת  המינים,  ארבעת 
לא  שעדיף  להיות  ויכול  לראות,  מה  מדי 

לראות...

להסתכל  ממשיכים  אנשים  למה  אז 
במראה, ולפעמים משך זמן ארוך מאוד?

האדם  במראה  פשוטה:  היא  התשובה 
רואה את עצמו, ואדם אף פעם לא משעמם 

את עצמו.

יצא לך פעם לקרוא ספר פעם ועוד פעם, 
וכאשר המלצת לחבר שלך על הספר הוא 

לא הצליח לסיים אותו אפילו פעם אחת?

שבספר  משום  היא  לזה  שהסיבה  כנראה 
בך,  משהו  לך  שמזכיר  משהו  יש  הזה 
ומכיוון שאדם אוהב לקרוא על עצמו, זה 
כמה  הספר  את  לקרוא  אותו  משעמם  לא 

פעמים ברצף.

בנקודה זו טמון גם סודה של התפילה.

של  אוסף  להיות  יכול  הסידור  נכון. 
מובנים  ולא  עתיקים  ארוכים,  טקסטים 
שום  רואים  לא  ואנחנו  במידה  עבורנו 
הללו.  בטקסטים  שכתוב  למה  שייכות 
הסוד הוא לזהות איך מה שכתוב בסידור 

מדבר עליי.

את  עושים  איך  היא  הגדולה  השאלה 
המעבר הזה.

וחסידות,  מוסר  ספרי  ישנם  זה  בשביל 
שבין  הקשר  בנקודות  בדיוק  שעוסקים 
ההתמודדויות  ובין  בסידור  שכתוב  מה 
היום יומיות שלנו. לכן לימוד שכזה לפני 
שהתפילה  בשביל  קריטי  הוא  התפילה 
תיהפך למשהו משמעותי, וכדי שהפסוקים 
שאני קורא יתחילו לספר לי על מה שקורה 
היחסים  מערכת  ועל  פנימה,  ליבי  בתוך 

שביני ובין הקב"ה.

דברי  של  כללי  לימוד  על  מדבר  לא  אני 
כאלו  דווקא  אלא  חסידות,  או  מוסר 
שמכוונים למצוא את הנקודות בתוך דברי 
שמעסיקים  בנושאים  שעוסקות  התפילה 
אותנו כל הזמן: האם אני אמיתי עם עצמי 
ועם הסביבה? האם הקשר ביני ובין בורא 
או משהו  עניין של מסורת  רק  הוא  עולם 

פנימי? האם אני באמת חי?

שאם  מאוד  ייתכן  להזהיר:  המקום  וכאן 
עלול  אתה  כזו,  בצורה  ותתפלל  תלמד 

להתאכזב.

תגלה פתאום שהתפילה קצרה מדי.

 התפילה ארוכה מאוד. מאוד. ?שאלת השבוע
כמה פעמים אפשר לחזור שוב ושוב על אותן מילים?

 עבודה במצב לא מכוון
 )ולא מקוון(

 זיוה מאיר ובתה אסתר אברהם
 

"על הקיר בבית הספר היסודי שלי התנוססה הכרזה 'תפילה 
ללא כוונה – כגוף ללא נשמה'" סיפרה לי חברתי, "כילדה 
המשפט הזה תמיד הפחיד וזעזע אותי. לא רציתי לראות את 

הכרזה הזו שמוכיחה שהתפילה שלי לא שווה כלום".

פעם, כשהיו מוכיחים אדם הוא היה מתעורר ומשנה את דרכו. 
היום נחלשו הדורות, וביקורת ומוסר גורמים לעתים לתוצאה 

הפוכה. אנחנו מתנגדים בכל הכוח או נופלים לייאוש.

חז"ל.  תקנו  כך  כי  ביום  תפילות  שלוש  מתפללים  אנחנו 
היא  שתפילה  להבין  שלנו,  ה'  מעבודת  חלק  היא  ההכנעה 
וכך אנחנו עושים מתוך אמונה  יהודי,  יומו של  חלק מסדר 
סודות  את  ולגלות  להעמיק  תמיד  אפשר  לחיות.  נכון  שכך 
שערי  פותח  התפילה  נוסח  כמה  ועד  הגדולה  כנסת  אנשי 
שמיים, אבל ראשית יש לדעת שעצם זה שאנחנו מתפללים 
זו מעלה גדולה מאוד, כי עשינו את רצון ה' גם אם לא ממש 

התחברנו.

כשזוכים לכוונה בתפילה, התפילה הופכת לעונג, כל מילה 
לכך,  זוכים  תמיד  לא  אך  הנשמה.  את  ומחיה  לחך  ערבה 
לפעמים אנחנו רוצים לכוון ואנחנו לא חשים חיבור. אפשר 
נרגיש  שלא  בתפילה,  טעם  לחוש  לזכות  מה'  לבקש  וצריך 
הלב  מעומק  נובעת  אלא  אותנו  ומלאה  מאמצת  שהתפילה 

ומחיבור הנשמה.

פטורות  "נשים  ומצטטות  תפילה  על  מוותרות  רבות  נשים 
"ממילא  אומרות  או  עיון(,  שמצריכה  )קביעה  מתפילה" 
התפילה שלי כבר לא נראית כמו פעם וכבר אין בה שום טעם, 
מתפספס,  כאן  משהו  יגדלו".  כשהילדים  להתפלל  אשוב 

התפילה היא זכות עצומה שנתנה לנו, היא מחיה את הנפש.

ה' לא זקוק לתפילה שלנו אלא אנחנו זקוקות לה. לכן חבל 
זקוקות  כה  הזו, בפרט בשנים שאנו  לוותר על תחנת הכוח 
ילדים  עם  החתונה,  אחרי  שידוכים,  בתקופת   – לתפילה 
קטנים, עם ילדים מתבגרים, עם נכדים... הבנתן, בכל שלב 

בחיים אנחנו זקוקות לתפילה.

בטיפול  העסוקה  שאם  העובדה  את  סותר  זה  אין  כמובן, 
בבית,  העדיפויות  לסדרי  לב  לשים  צריכה  הקטנים  בילדיה 
ולא להתעקש בכוח להתפלל כשפעוטות תלויים בה וזקוקים 

לה.

אמירת  לטובת  מעיסוקינו  ההתפנות  שעצם  להפנים  עלינו 
מילות תפילה – דבר זה בפני עצמו הוא זכות ועלינו להתייחס 
לקושי שלנו בחמלה, באמונה ובתפילה שיבוא יום ונתחבר 

ונתענג על ה' בתפילה.

 

 

רוח אחרת תנשב היום 
יחיאל הררי

התבוננות

לא  עתיקות  מילים  ששינון  הסיכוי  מהו 
וחסר  משמים  ארוך,  טכני,  כמהלך  ייתפס 
חיות? לשם כך נדרש מאמץ אקטיבי, מודע 

ורציף מצדנו, המתפללים.

ניתוק  שעת  היא  שהתפילה  לומר  ניתן 
לבורא.  וחיבור  מהעולם  ניתוק  וחיבור. 
שבה  בנפש,  כפנייה  אלא  בזמן  לא  שעה, 
המשימות  ושטף  המירוץ  את  עוצר  אני 
הפנימי  הדופק  את  לגלות  ומנסה  היומיות 
של העולם. שעה שבה הטבעיות של העולם 
אינה שולטת בי והרוחות המנשבות בו אינן 

מכופפות אותי.

חיבור  חסרת  שהיא  שתפילה  ברור  מכאן 
'ווי' על המצווה אבל אינה  פנימי, מסמנת 
והתודעתי  הנפשי  המזון  את  לנו  מספקת 

שהיא אמורה לספק. 

התעלות  להשיג  אפשרי  בלתי  עד  קשה 
יום,  ובכל  התפילה  כל  במשך  והתרגשות 
שאנו  מהמאמץ  אותנו  פותר  זה  אין  אולם 
שהתפילה  כדי  יום  בכל  להשקיע  נדרשים 

תיראה אחרת.

בחלק  התבוננות  יום  בכל  לקבוע  אפשר 
את  שמבינים  אחרי  מהתפילה.  אחר  קטן 
אישית,  התבוננות  נדרשת  בתפילה  האמור 
נוגעים  והבנתי  אומר  שאני  הדברים  כיצד 
או  שלי  בזוגיות  מתבטאים  הם  איך  לחיי; 
בעבודה,  המשפחתיים,  בחיים  בהעדרה, 

בהורות ובלימוד. 

עוזרת  השונים,  רבדיה  על  ההתבוננות, 
בשלב הראשון להבין מה אני אומר, החל 
מהבנה מילולית של הטקסט ועד לביאורים 
השני  בשלב  נפש.  מעוררי  חסידיים 
הדעת,  כוח  את  לעורר  נועדה  ההתבוננות 
והשייכות לתפילה, שהוא  את ההתקשרות 
הכוח שיעורר אותנו רגשית בזמן התפילה 

וימנע ממנה מלהיות ארוכה ומשמימה.

כל זאת במטרה אחת. שנוכל לשוב לעולם 
הזה לאחר התפילה כשרוח אחרת מנשבת 

בתוכנו.

8    קרוב אליך 



מעצמי איני משתעמם
הרב אורי גמסון

חב"ד בקמפוס

אתה מן הסתם מכיר את הסיטואציה שבה 
ורואה  מראות  מלאה  למעלית  נכנס  אתה 
במראה,  עצמו  את  שבוחן  אדם  בפינה 
בשוק  אתרוג  לבדיקת  רק  ששמור  במבט 
יותר  שאין  למרות  זאת  המינים,  ארבעת 
לא  שעדיף  להיות  ויכול  לראות,  מה  מדי 

לראות...

להסתכל  ממשיכים  אנשים  למה  אז 
במראה, ולפעמים משך זמן ארוך מאוד?

האדם  במראה  פשוטה:  היא  התשובה 
רואה את עצמו, ואדם אף פעם לא משעמם 

את עצמו.

יצא לך פעם לקרוא ספר פעם ועוד פעם, 
וכאשר המלצת לחבר שלך על הספר הוא 

לא הצליח לסיים אותו אפילו פעם אחת?

שבספר  משום  היא  לזה  שהסיבה  כנראה 
בך,  משהו  לך  שמזכיר  משהו  יש  הזה 
ומכיוון שאדם אוהב לקרוא על עצמו, זה 
כמה  הספר  את  לקרוא  אותו  משעמם  לא 

פעמים ברצף.

בנקודה זו טמון גם סודה של התפילה.

של  אוסף  להיות  יכול  הסידור  נכון. 
מובנים  ולא  עתיקים  ארוכים,  טקסטים 
שום  רואים  לא  ואנחנו  במידה  עבורנו 
הללו.  בטקסטים  שכתוב  למה  שייכות 
הסוד הוא לזהות איך מה שכתוב בסידור 

מדבר עליי.

את  עושים  איך  היא  הגדולה  השאלה 
המעבר הזה.

וחסידות,  מוסר  ספרי  ישנם  זה  בשביל 
שבין  הקשר  בנקודות  בדיוק  שעוסקים 
ההתמודדויות  ובין  בסידור  שכתוב  מה 
היום יומיות שלנו. לכן לימוד שכזה לפני 
שהתפילה  בשביל  קריטי  הוא  התפילה 
תיהפך למשהו משמעותי, וכדי שהפסוקים 
שאני קורא יתחילו לספר לי על מה שקורה 
היחסים  מערכת  ועל  פנימה,  ליבי  בתוך 

שביני ובין הקב"ה.

דברי  של  כללי  לימוד  על  מדבר  לא  אני 
כאלו  דווקא  אלא  חסידות,  או  מוסר 
שמכוונים למצוא את הנקודות בתוך דברי 
שמעסיקים  בנושאים  שעוסקות  התפילה 
אותנו כל הזמן: האם אני אמיתי עם עצמי 
ועם הסביבה? האם הקשר ביני ובין בורא 
או משהו  עניין של מסורת  רק  הוא  עולם 

פנימי? האם אני באמת חי?

שאם  מאוד  ייתכן  להזהיר:  המקום  וכאן 
עלול  אתה  כזו,  בצורה  ותתפלל  תלמד 

להתאכזב.

תגלה פתאום שהתפילה קצרה מדי.

 התפילה ארוכה מאוד. מאוד. ?שאלת השבוע
כמה פעמים אפשר לחזור שוב ושוב על אותן מילים?

 עבודה במצב לא מכוון
 )ולא מקוון(

 זיוה מאיר ובתה אסתר אברהם
 

"על הקיר בבית הספר היסודי שלי התנוססה הכרזה 'תפילה 
ללא כוונה – כגוף ללא נשמה'" סיפרה לי חברתי, "כילדה 
המשפט הזה תמיד הפחיד וזעזע אותי. לא רציתי לראות את 

הכרזה הזו שמוכיחה שהתפילה שלי לא שווה כלום".

פעם, כשהיו מוכיחים אדם הוא היה מתעורר ומשנה את דרכו. 
היום נחלשו הדורות, וביקורת ומוסר גורמים לעתים לתוצאה 

הפוכה. אנחנו מתנגדים בכל הכוח או נופלים לייאוש.

חז"ל.  תקנו  כך  כי  ביום  תפילות  שלוש  מתפללים  אנחנו 
היא  שתפילה  להבין  שלנו,  ה'  מעבודת  חלק  היא  ההכנעה 
וכך אנחנו עושים מתוך אמונה  יהודי,  יומו של  חלק מסדר 
סודות  את  ולגלות  להעמיק  תמיד  אפשר  לחיות.  נכון  שכך 
שערי  פותח  התפילה  נוסח  כמה  ועד  הגדולה  כנסת  אנשי 
שמיים, אבל ראשית יש לדעת שעצם זה שאנחנו מתפללים 
זו מעלה גדולה מאוד, כי עשינו את רצון ה' גם אם לא ממש 

התחברנו.

כשזוכים לכוונה בתפילה, התפילה הופכת לעונג, כל מילה 
לכך,  זוכים  תמיד  לא  אך  הנשמה.  את  ומחיה  לחך  ערבה 
לפעמים אנחנו רוצים לכוון ואנחנו לא חשים חיבור. אפשר 
נרגיש  שלא  בתפילה,  טעם  לחוש  לזכות  מה'  לבקש  וצריך 
הלב  מעומק  נובעת  אלא  אותנו  ומלאה  מאמצת  שהתפילה 

ומחיבור הנשמה.

פטורות  "נשים  ומצטטות  תפילה  על  מוותרות  רבות  נשים 
"ממילא  אומרות  או  עיון(,  שמצריכה  )קביעה  מתפילה" 
התפילה שלי כבר לא נראית כמו פעם וכבר אין בה שום טעם, 
מתפספס,  כאן  משהו  יגדלו".  כשהילדים  להתפלל  אשוב 

התפילה היא זכות עצומה שנתנה לנו, היא מחיה את הנפש.

ה' לא זקוק לתפילה שלנו אלא אנחנו זקוקות לה. לכן חבל 
זקוקות  כה  הזו, בפרט בשנים שאנו  לוותר על תחנת הכוח 
ילדים  עם  החתונה,  אחרי  שידוכים,  בתקופת   – לתפילה 
קטנים, עם ילדים מתבגרים, עם נכדים... הבנתן, בכל שלב 

בחיים אנחנו זקוקות לתפילה.

בטיפול  העסוקה  שאם  העובדה  את  סותר  זה  אין  כמובן, 
בבית,  העדיפויות  לסדרי  לב  לשים  צריכה  הקטנים  בילדיה 
ולא להתעקש בכוח להתפלל כשפעוטות תלויים בה וזקוקים 

לה.

אמירת  לטובת  מעיסוקינו  ההתפנות  שעצם  להפנים  עלינו 
מילות תפילה – דבר זה בפני עצמו הוא זכות ועלינו להתייחס 
לקושי שלנו בחמלה, באמונה ובתפילה שיבוא יום ונתחבר 

ונתענג על ה' בתפילה.

 

 

רוח אחרת תנשב היום 
יחיאל הררי

התבוננות

לא  עתיקות  מילים  ששינון  הסיכוי  מהו 
וחסר  משמים  ארוך,  טכני,  כמהלך  ייתפס 
חיות? לשם כך נדרש מאמץ אקטיבי, מודע 

ורציף מצדנו, המתפללים.

ניתוק  שעת  היא  שהתפילה  לומר  ניתן 
לבורא.  וחיבור  מהעולם  ניתוק  וחיבור. 
שבה  בנפש,  כפנייה  אלא  בזמן  לא  שעה, 
המשימות  ושטף  המירוץ  את  עוצר  אני 
הפנימי  הדופק  את  לגלות  ומנסה  היומיות 
של העולם. שעה שבה הטבעיות של העולם 
אינה שולטת בי והרוחות המנשבות בו אינן 

מכופפות אותי.

חיבור  חסרת  שהיא  שתפילה  ברור  מכאן 
'ווי' על המצווה אבל אינה  פנימי, מסמנת 
והתודעתי  הנפשי  המזון  את  לנו  מספקת 

שהיא אמורה לספק. 

התעלות  להשיג  אפשרי  בלתי  עד  קשה 
יום,  ובכל  התפילה  כל  במשך  והתרגשות 
שאנו  מהמאמץ  אותנו  פותר  זה  אין  אולם 
שהתפילה  כדי  יום  בכל  להשקיע  נדרשים 

תיראה אחרת.

בחלק  התבוננות  יום  בכל  לקבוע  אפשר 
את  שמבינים  אחרי  מהתפילה.  אחר  קטן 
אישית,  התבוננות  נדרשת  בתפילה  האמור 
נוגעים  והבנתי  אומר  שאני  הדברים  כיצד 
או  שלי  בזוגיות  מתבטאים  הם  איך  לחיי; 
בעבודה,  המשפחתיים,  בחיים  בהעדרה, 

בהורות ובלימוד. 

עוזרת  השונים,  רבדיה  על  ההתבוננות, 
בשלב הראשון להבין מה אני אומר, החל 
מהבנה מילולית של הטקסט ועד לביאורים 
השני  בשלב  נפש.  מעוררי  חסידיים 
הדעת,  כוח  את  לעורר  נועדה  ההתבוננות 
והשייכות לתפילה, שהוא  את ההתקשרות 
הכוח שיעורר אותנו רגשית בזמן התפילה 

וימנע ממנה מלהיות ארוכה ומשמימה.

כל זאת במטרה אחת. שנוכל לשוב לעולם 
הזה לאחר התפילה כשרוח אחרת מנשבת 

בתוכנו.
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יחזקאלי צבי 

שית
אי איש

הלוקיישנים של הנשמה 

תמיד זה קורה כשאני לוקח אדם שלא מכיר את האזור לטיול. ברגע שהוא 
נחשף לנוף המקסים של מדבר יהודה, של הרי ירושלים או של הנגב, מרגישים 

פתאום שמשהו נוגע בנשמה. זה לא עוד נוף. זה בפנים.

תמיד בפרשת לך לך עולה השאלה המתבקשת: מהי המשמעות של ללכת 
לך? לך אל עצמך, כולם אומרים. אבל מה זה עצמי? ואיך אני הולך אליו? 

שאל  הוא  קטן  מגיל  כשכבר  הוא  ברוך  הקדוש  את  גילה  אבינו  אברהם 
עם  לתקשורת  אותו  שהביא  מה  אבל  המציאות.  ועל  העולם  על  שאלות 
הקדוש ברוך הוא, היה כשהוא הבין בלב שיש בורא לעולם. אותו חלק 
בלב זיהה את הנקודה הזו. ובעצם כל מסעותיו של אברהם אבינו הם אל 

אותה נקודה שהיא נקודה אלוקית בתוך כל אחד מאיתנו. 

נכון שאפילו בהתבודדות ביער, עם כל היופי של הבריאה, עדיין אנחנו לא 
ממש שומעים בבירור את הקול ששמע אברהם אבינו. לעיתים, בהקשבה 
עמוקה וענווה מתאמת אפשר להרגיש בלב את השם יתברך מדבר אלינו. 
אצל אברהם זה היה ברור. הוא הרגיש את הנקודה בלב והשם דיבר אליו. 

ואיפה אני בכל הסיפור הזה? יש בי קול שאפילו את הציווי הזה מפרש 
במובן האגואיסטי. אני הולך לעצמי, בשביל עצמי, לטובת עצמי ויש רק 
עצמי... איך לא לטעות בזה, אני שואל שם ביער. התשובה נמצאת כאן 

ביער בארץ ישראל.

לקנות אהבה ברגליים
לפני נסיעתו לארץ ישראל, רבי נחמן דיבר עם אדם עשיר ומיוחס שרצה 
נוסע?"  אתה  אין  מה  "מפני  רבינו:  אותו  כששאל  לנסיעה.  להתלוות 

השיב לו: "אם תקחו אותי עמכם, אסע עמכם מיד". רבינו הזדעזע ואמר: 
"כשרוצים באמת לבוא לארץ ישראל אומר 'אם אקח אותו יסע?' כך רוצים 
לבוא לארץ ישראל? הלא כשרוצים לבוא לארץ ישראל צריכים ללכת רגלי, 
כי ה' יתברך אמר לאברהם 'לך לך' – לך דייקא, שצריכים ללכת רגלי ממש 
)ימי  כדי לזכות לבוא לארץ ישראל. ואמר זאת בהתלהבות גדולה מאוד" 

מוהרנ"ת(.

ילד  עוד כשהייתי  זה  היא חלק מהנשמה שלי. הרגשתי את  ישראל  ארץ 
בחוגי סיור ובשיטוטים סביב ירושלים בטיולים עם בית הספר, ממש היתה 
בצבא.  במסעות  וכמובן  ברגליים,  הארץ  את  משחררים  שאנחנו  תחושה 
היום אני כבר ממש מרגיש זקן מול דור הילדים שכבר יודעים מה זה ג'יפ 

וטרקטורון, וקצת שכחו מה זה לקנות אהבה ברגליים. 

הולכים להכיר את הארץ. הולכים להכיר ולאהוב חלק מהנשמה שלי. ארץ 
ישראל, כך אני מבין את דברי רבינו, היא בעצם חלק מהנשמה של כל אחד 
לטיול.  לוקח אדם שלא מכיר את האזור  קורה כשאני  זה  מאיתנו. תמיד 
ברגע שהוא נחשף לנוף המקסים של מדבר יהודה, של הרי ירושלים או של 

הנגב, מרגישים פתאום שמשהו נוגע בנשמה. זה לא עוד נוף. זה בפנים. 

ממש כואב שלא צועדים בארץ ישראל. היחס אל הארץ שווה ערך ליחס 
יפה  הוא  הפנימי שלנו.  לאופי  ולדרך שאנחנו מתייחסים  לנשמתו שלנו, 
לארץ  לפה?  לשם?  הולכים  אנחנו  האם  העולם,  מכל  ומיוחד  ומקסים 

ישראל?

כמה אתה אוהב את עצמך?
לפני כמה עשרות שנים, כשהייתי ילד, חלק ניכר מהשירים ששמעתי ברדיו 
היו שירי אהבה לארץ ישראל. דור הפלמ"ח וההתיישבות זיהו היטב את 
הנקודה הזו פנימה בתוכם, הם הלכו לשם, עם תנ"ך ביד ומקל הליכה. מי 
מטייל היום בארץ ישראל? שועלים? גנבי רכב במדבר? חיי הנוחות של 
הערים במרכזי החיים ושל הכפרים סביבם, השכיחו מאיתנו את המרחבים 
ששייכים לנשמה שלנו. כל פיסת אדמה מחכה להפוך לקניין, מצפה לעלות 

אל קשר נשמתי של כל אחד מאיתנו.

לך לך אל ארץ ישראל שהיא גם עצמך, שלך. נולדת עם הגעגוע הזה, עם 
הצורך הזה להתחיל מסע אל כל הלוקיישנים של הנשמה שלך .

אברהם אבינו היה הראשון להבין את זה, וקיפל את כל החיים שלו לתרמיל 
והתחיל ללכת אל ארצו ונשמתו בדרכו למעלה אל השם יתברך. מאז יהודים 

עוברים מסכת של מסעות של רצוא ושוב אל ארץ ישראל, זו התנועה. 

גם היום אפשר לראות את זה לנגד עינינו: יהודים שחיים בגולה, בצרפת או 
בארצות הברית, מתחילים להרגיש ולהבין שזה לא שלם בלי ארץ ישראל, 
ההולכים,  של  העם  בני  אנחנו  מקדש.  בלי  שלמה  לא  ישראל  ארץ  וגם 

הולכים לארץ ישראל והולכים בארץ ישראל. 

דור  פוליטי.  או  דתי  לעניין  הפכה  ישראל  ארץ  אהבת  איך  מושג  לי  אין 
המייסדים שעלה לארץ עלה מאהבת ארץ ישראל בלי קשר למצוות שהם 
קיימו או לא קיימו. היום ארץ ישראל של כל אחד מאיתנו יכולה להעיד 
עד כמה אנחנו אוהבים את עצמנו. האם אתה אוהב את עצמיותך? את מי 

שברא אותך? את העובדה שאתה יהודי? 

ערך  עם  נדל"ן  המקומות,  ככל  מקום  כעוד  הארץ  אל  מתייחס  אתה  אם 
היסטורי, אז כנראה יש עוד מה לעשות עם האהבה שלך לעצמך. כך אני 
שטחי  הגיוני:  הלא  המשפט  את  שומע  כשאני  פעם  בכל  לעצמי  מסביר 
ארץ ישראל תמורת שלום. שלום בלב היהודי עובר דרך ארץ ישראל. ארץ 

ישראל שלי.
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יחזקאלי צבי 

שית
אי איש
הלוקיישנים של הנשמה 

תמיד זה קורה כשאני לוקח אדם שלא מכיר את האזור לטיול. ברגע שהוא 
נחשף לנוף המקסים של מדבר יהודה, של הרי ירושלים או של הנגב, מרגישים 

פתאום שמשהו נוגע בנשמה. זה לא עוד נוף. זה בפנים.

תמיד בפרשת לך לך עולה השאלה המתבקשת: מהי המשמעות של ללכת 
לך? לך אל עצמך, כולם אומרים. אבל מה זה עצמי? ואיך אני הולך אליו? 

שאל  הוא  קטן  מגיל  כשכבר  הוא  ברוך  הקדוש  את  גילה  אבינו  אברהם 
עם  לתקשורת  אותו  שהביא  מה  אבל  המציאות.  ועל  העולם  על  שאלות 
הקדוש ברוך הוא, היה כשהוא הבין בלב שיש בורא לעולם. אותו חלק 
בלב זיהה את הנקודה הזו. ובעצם כל מסעותיו של אברהם אבינו הם אל 

אותה נקודה שהיא נקודה אלוקית בתוך כל אחד מאיתנו. 

נכון שאפילו בהתבודדות ביער, עם כל היופי של הבריאה, עדיין אנחנו לא 
ממש שומעים בבירור את הקול ששמע אברהם אבינו. לעיתים, בהקשבה 
עמוקה וענווה מתאמת אפשר להרגיש בלב את השם יתברך מדבר אלינו. 
אצל אברהם זה היה ברור. הוא הרגיש את הנקודה בלב והשם דיבר אליו. 

ואיפה אני בכל הסיפור הזה? יש בי קול שאפילו את הציווי הזה מפרש 
במובן האגואיסטי. אני הולך לעצמי, בשביל עצמי, לטובת עצמי ויש רק 
עצמי... איך לא לטעות בזה, אני שואל שם ביער. התשובה נמצאת כאן 

ביער בארץ ישראל.

לקנות אהבה ברגליים
לפני נסיעתו לארץ ישראל, רבי נחמן דיבר עם אדם עשיר ומיוחס שרצה 
נוסע?"  אתה  אין  מה  "מפני  רבינו:  אותו  כששאל  לנסיעה.  להתלוות 

השיב לו: "אם תקחו אותי עמכם, אסע עמכם מיד". רבינו הזדעזע ואמר: 
"כשרוצים באמת לבוא לארץ ישראל אומר 'אם אקח אותו יסע?' כך רוצים 
לבוא לארץ ישראל? הלא כשרוצים לבוא לארץ ישראל צריכים ללכת רגלי, 
כי ה' יתברך אמר לאברהם 'לך לך' – לך דייקא, שצריכים ללכת רגלי ממש 
)ימי  כדי לזכות לבוא לארץ ישראל. ואמר זאת בהתלהבות גדולה מאוד" 

מוהרנ"ת(.

ילד  עוד כשהייתי  זה  היא חלק מהנשמה שלי. הרגשתי את  ישראל  ארץ 
בחוגי סיור ובשיטוטים סביב ירושלים בטיולים עם בית הספר, ממש היתה 
בצבא.  במסעות  וכמובן  ברגליים,  הארץ  את  משחררים  שאנחנו  תחושה 
היום אני כבר ממש מרגיש זקן מול דור הילדים שכבר יודעים מה זה ג'יפ 

וטרקטורון, וקצת שכחו מה זה לקנות אהבה ברגליים. 

הולכים להכיר את הארץ. הולכים להכיר ולאהוב חלק מהנשמה שלי. ארץ 
ישראל, כך אני מבין את דברי רבינו, היא בעצם חלק מהנשמה של כל אחד 
לטיול.  לוקח אדם שלא מכיר את האזור  קורה כשאני  זה  מאיתנו. תמיד 
ברגע שהוא נחשף לנוף המקסים של מדבר יהודה, של הרי ירושלים או של 

הנגב, מרגישים פתאום שמשהו נוגע בנשמה. זה לא עוד נוף. זה בפנים. 

ממש כואב שלא צועדים בארץ ישראל. היחס אל הארץ שווה ערך ליחס 
יפה  הוא  הפנימי שלנו.  לאופי  ולדרך שאנחנו מתייחסים  לנשמתו שלנו, 
לארץ  לפה?  לשם?  הולכים  אנחנו  האם  העולם,  מכל  ומיוחד  ומקסים 

ישראל?

כמה אתה אוהב את עצמך?
לפני כמה עשרות שנים, כשהייתי ילד, חלק ניכר מהשירים ששמעתי ברדיו 
היו שירי אהבה לארץ ישראל. דור הפלמ"ח וההתיישבות זיהו היטב את 
הנקודה הזו פנימה בתוכם, הם הלכו לשם, עם תנ"ך ביד ומקל הליכה. מי 
מטייל היום בארץ ישראל? שועלים? גנבי רכב במדבר? חיי הנוחות של 
הערים במרכזי החיים ושל הכפרים סביבם, השכיחו מאיתנו את המרחבים 
ששייכים לנשמה שלנו. כל פיסת אדמה מחכה להפוך לקניין, מצפה לעלות 

אל קשר נשמתי של כל אחד מאיתנו.

לך לך אל ארץ ישראל שהיא גם עצמך, שלך. נולדת עם הגעגוע הזה, עם 
הצורך הזה להתחיל מסע אל כל הלוקיישנים של הנשמה שלך .

אברהם אבינו היה הראשון להבין את זה, וקיפל את כל החיים שלו לתרמיל 
והתחיל ללכת אל ארצו ונשמתו בדרכו למעלה אל השם יתברך. מאז יהודים 

עוברים מסכת של מסעות של רצוא ושוב אל ארץ ישראל, זו התנועה. 

גם היום אפשר לראות את זה לנגד עינינו: יהודים שחיים בגולה, בצרפת או 
בארצות הברית, מתחילים להרגיש ולהבין שזה לא שלם בלי ארץ ישראל, 
ההולכים,  של  העם  בני  אנחנו  מקדש.  בלי  שלמה  לא  ישראל  ארץ  וגם 

הולכים לארץ ישראל והולכים בארץ ישראל. 

דור  פוליטי.  או  דתי  לעניין  הפכה  ישראל  ארץ  אהבת  איך  מושג  לי  אין 
המייסדים שעלה לארץ עלה מאהבת ארץ ישראל בלי קשר למצוות שהם 
קיימו או לא קיימו. היום ארץ ישראל של כל אחד מאיתנו יכולה להעיד 
עד כמה אנחנו אוהבים את עצמנו. האם אתה אוהב את עצמיותך? את מי 

שברא אותך? את העובדה שאתה יהודי? 

ערך  עם  נדל"ן  המקומות,  ככל  מקום  כעוד  הארץ  אל  מתייחס  אתה  אם 
היסטורי, אז כנראה יש עוד מה לעשות עם האהבה שלך לעצמך. כך אני 
שטחי  הגיוני:  הלא  המשפט  את  שומע  כשאני  פעם  בכל  לעצמי  מסביר 
ארץ ישראל תמורת שלום. שלום בלב היהודי עובר דרך ארץ ישראל. ארץ 

ישראל שלי.
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את השבועות שאחרי החגים העברתי בלומר לכולם שאם כל קורותינו נקבעים 
מתוך האמונה, אז אין שגרה, תתרגשו! אם בשורת שנת תש"פ, לפחות למיטב 
הבנתי, היא – תהא שנת פשטות ופלא, אז אני אשים השנה את מבטחי בריבונו 
מה  את  בלעשות  בפשטות,  בתמימות,  לי  יתווה  שהוא  בדרך  אלך  עולם,  של 
שאפשר, מתי שאפשר ועד כמה שאפשר; ובו בזמן, אאמין בהיותו מחולל פלא 

וביכולת שלו לקרוע את הים. 

מפני שאם כדברי אביתר לא מחכים לנס – עד שהוא יבוא, אז עושים מה שאפשר, 
וכשהקדוש ברוך הוא יחליט, הוא כבר יפתיע ויעשה פלא. איך, כמה, למה ומתי 
– אנחנו לא יודעים, אבל בינתיים, להעביר את הימים והשעות בציפייה לטוב, 

לכל הפלאות שיש לקדוש ברוך הוא להציע.

ֵמִאיָּגָרא ָרָמא ְלֵביָרא ַעִּמיְקָּתא
עם האמת הזו התהלכתי ומה אתם יודעים, דברים באמת קרו לטובה. הפתעות 
מדויקות מאוד הגיעו מהרגע להרגע. הופעות של אמנים שאני אוהבת, מפגשים 
עם בני משפחה יקרים ועם חברות טובות שלא ראיתי הרבה זמן. ואם זה לא 
מזה  להן  חיכו  בחיי  שאנשים  ישועות  על  טובות  בשורות  אינספור  מספיק, 
שנים הגיעו כמעט מדי יום אל פתחי. 'הנה הם באים, ימים של נחת', חשבתי, 
עם  אותי  עימתה  מישהי  להתכוון,  בלי  ממש  האחרונים,  הלילות  שבאחד  עד 

המציאות. 

היא לא עשתה את זה בכוונה להרע, או בשביל להוציא את הרוח מהמפרשים, 
אלא רק הציגה את המצב כמו שהוא, הציבה מולי מראה ואמרה: "מה שאת 
רואה, זה מה שיש. זו המציאות, ואולי היית רוצה שהיא תיראה אחרת אבל היא 
לא, אז פשוט תתמודדי עם הידיעה הזו". וככה, אחרי ימים ארוכים של עידוד, 
נסיון להרים את הראש מעל לטבע והצבת התקווה לטוב ככוכב הצפון שמנחה 
אותי, הלב שלי הרגיש כאילו דחפו אותו מפסגת הר גבוה אל בור עמוק מאוד. 
מים לא היו בו, אבל עצבות, חששות ופחד משתק, כל הרגשות שניסיתי להדחיק 
–  היו בו כולם, ולקח לי לא יום ולא יומיים להתאזן ולהתחיל שוב את הדרך 

להתעלות מעליהם.

ַּלַמָּסע ַהֶּזה ִיְהֶיה סֹוף טֹוב
כשאברהם מקבל מהקדוש ברוך הוא את ההנחיה לעזוב את מולדתו, את ביתו 
ואת כל מה שמוכר לו ולצעוד אל הארץ המובטחת, הוא בן שבעים וחמש שנה. 
דֹוׁש  והמדרש מסביר שלא סתם באה ההתעכבות הזו על הגיל שלו – "ָאַמר ַהּקָ
יָך ַאף  ִנים, ַחּיֶ ה ׁשָ ְבִעים ַוֲחִמׁשָ ן ׁשִ ית ָאִביָך ּבֶ ה ָיָצאָת ִמּבֵ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם: 'ַאּתָ ּבָ
ה'".  ִמְנַין ֲהַדּסָ ִנים, ּכְ ה ׁשָ ָ ְבִעים ַוֲחִמּשׁ ת ׁשִ ָך -  ַעִתיָדה ִלְהיֹות ּבַ ֲאִני ַמֲעִמיד ִמּמְ ּגֹוֵאל ׁשֶ
רגע לפני היציאה לדרך, הקב"ה רומז לאברהם: "שמע, בן שלי. אתה הולך אל 
הלא נודע, טלטולים נוראיים, ירידה למצרים, בלגן. אבל כל הזמן תזכיר לעצמך 
שיש שכר לפעולתך. לא רק שיהיו לך בנים ובנות ובית בארץ הקודש, העתיד 
שלך מפואר מזה בהרבה. אפילו בתקופת ההסתר הגדולה ביותר, הבת שתצא 

ממך היא שתושיע את ישראל". 

אברהם אבינו יודע שהוא הולך לעבר העתיד ועל פי דבר ה', ועדיין, זה קצת כמו 
לצאת למסע בלי ווייז. כשהדרך מתארכת ונדמה שאתה עובר אינספור כבישים 
לא סלולים, אי אפשר שלא ליפול אל העייפות, אל הייאוש, להרגיש איך החלום 
שהצבת כיעד ועבורו יצאת לדרך, חומק לך קצת בכל פעם מבין הידיים. זו לא 
קטנות אמונה, חלילה, "טלטלו מבית אביו, והטלטול בדרכים קשה לאדם יותר 

מכל". 

בדרך אל האהבה, אל הילדים, אל הבית, אל משלח היד שעליו חולמים, אחרי 
אנחנו  מוצא,  ללא  וכבישים  התברברויות  מדי  והרבה  ואכזבות,  נפש  מפחי 
מוצאים את עצמנו זוכרים מאיפה באנו, אבל שוכחים לאן בכלל הולכים. ולכן, 
כל אדם שיוצא לדרך, אפילו מאמין גדול שהולך בתמימות כמו אברהם אבינו, 
צריך חיזוקים. משהו להיאחז בו, מבט שאולי לא מתכחש למציאות, אבל מסרב 
ורודה של היעד, אלא אמונה  רק תמונה  ובלב לא  להיכנע לה. לשתול בראש 
שבסוף המסלול הקדוש ברוך הוא מייעד לנו משהו רחב וגדול ממנה בהרבה, 

פלא של ממש.

להתעלף מאהבה

את  המביאים  בעניינים  יתבונן  האדם  "כאשר 
טוב,  דבר  הוא  שאלוקות  ירגיש  אזי  האהבה, 
'קרבת אלוקים לי טוב' )תהילים עג(, ויתעורר באהבה 
נאמר  עליה  זו,  אהבה  בחינת  אמנם,  לאלוקות. 
שהרי  תרס"ו(,  )המשך  האוהב'  אל  'חוזרת  שהיא 
האהבה היא מצד שזהו דבר טוב עבורו, "לי טוב". 

לדבר  בעצם  שנמשך   - מזו  נעלית  אהבה  ובחינת 
האהוב, ועד כדי כך, שלבד זאת שאינו מרגיש את 
האהבה,  את  אפילו  מרגיש  שאינו  אלא  מציאותו, 
בבחינת  להיותו  אוהב,  שהוא  כלל  מרגיש  שאינו 

ביטול במציאות לגמרי". 

אז מה הכוונה, שהאהבה הראשונה אינה טובה כי 
מספיק?  רצינית  ואינה  האוהב"  אל  "חוזרת  היא 
לא ולא. האהבה הזו היא הכרחית ובסיסית והיא 
אהבת ה' ממש. חשוב מאוד שאדם ירגיש שקרבת 
בה  ויש  נפלאה  אהבה  זוהי  לו!  טובה  אלוקים 
"לפי  אינדיבידואלית  שהיא  בכך  גדולה  מעלה 

כוחות וחושי נפשו".

אל  יותר,  גבוהות  להיות  צריכות  השאיפות  אבל 
מכל  עמוקה  דבקות  האין־סוף!  אל  העצמות, 
רגש, כזו שספוגה בביטול ללא גבול מתוך אהבה. 
להתבטלות,  שמביאה  הנאהב  אל  עזה  משיכה 

להתעלף מרוב אהבה.

אם אתה קיים ויציב בעיני עצמך, אתה אוהב את ה' 
לפי חיבורו למגבלות הקיום שלך. ואם זה רק כך - 
חסר משהו מהותי בעבודת ה' שלך, אתה "קיים" 
מדי. באהבה העזה הנושא הוא אך ורק ה', הקיום 
שלך הוא רק אליו: "אני לא נבראתי אלא לשמש 

את קוני".

מציע  הזו  העמוקה  לתחושה  מעניין  אישי  מבחן 
הרבי כמשל:

אם  הנה  המלך,  לפני  ועומד  למלך  שבטל  "עבד 
לא  אזי  המלך,  אל  לגמרי  ביטול  בבחינת  הוא 
יוכל לסבול שיכבדוהו בפני המלך; אבל אם הוא 
אל  בטל  שהוא  אף  הנה  במקצת,  ישות  בבחינת 
המלך ועושה כל אשר יצווה אותו, מכל מקום יוכל 

לסבול שיכבדוהו בפני המלך". 

אז מה איתך, מסוגל/ת לסבול כבוד?

על פי מאמר הרבי, שבת בראשית שנת תשי"ב

הֹוִחיִלי ֵלאֹלִקים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹת ָּפַני ֵואֹלָקי  

moransasi@gmail.com  |    הדסה סאסי    
שיםנש

נ

הרב משה שילת
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055-6667577 הרשמה לגברים: 
058-3232446 הרשמה לנשים: 

 לקבלת טעימה מהקורס שילחו מייל 
 info@bsdcoaching.co.il :לכתובת 

עם הכותרת "טעימה מהקורס"

 הכירו את "הנוסחה" המשולשת מבית BSD אימון יהודי שתאפשר לכם: 
 1. לחולל שינוי פנימי אמיתי. 2. לבסס את יכולת ההשפעה שלכם 

על אנשים. 3. להרחיב את אפיקי הפרנסה.

 מקומות אחרונים לקורס הכשרת מאמנים/ות 
שייפתח בסוף חודש חשוון בירושלים - מהרו להרשם!

הכל עומד 
להשתנות...

תקועים?



את השבועות שאחרי החגים העברתי בלומר לכולם שאם כל קורותינו נקבעים 
מתוך האמונה, אז אין שגרה, תתרגשו! אם בשורת שנת תש"פ, לפחות למיטב 
הבנתי, היא – תהא שנת פשטות ופלא, אז אני אשים השנה את מבטחי בריבונו 
מה  את  בלעשות  בפשטות,  בתמימות,  לי  יתווה  שהוא  בדרך  אלך  עולם,  של 
שאפשר, מתי שאפשר ועד כמה שאפשר; ובו בזמן, אאמין בהיותו מחולל פלא 

וביכולת שלו לקרוע את הים. 

מפני שאם כדברי אביתר לא מחכים לנס – עד שהוא יבוא, אז עושים מה שאפשר, 
וכשהקדוש ברוך הוא יחליט, הוא כבר יפתיע ויעשה פלא. איך, כמה, למה ומתי 
– אנחנו לא יודעים, אבל בינתיים, להעביר את הימים והשעות בציפייה לטוב, 

לכל הפלאות שיש לקדוש ברוך הוא להציע.

ֵמִאיָּגָרא ָרָמא ְלֵביָרא ַעִּמיְקָּתא
עם האמת הזו התהלכתי ומה אתם יודעים, דברים באמת קרו לטובה. הפתעות 
מדויקות מאוד הגיעו מהרגע להרגע. הופעות של אמנים שאני אוהבת, מפגשים 
עם בני משפחה יקרים ועם חברות טובות שלא ראיתי הרבה זמן. ואם זה לא 
מזה  להן  חיכו  בחיי  שאנשים  ישועות  על  טובות  בשורות  אינספור  מספיק, 
שנים הגיעו כמעט מדי יום אל פתחי. 'הנה הם באים, ימים של נחת', חשבתי, 
עם  אותי  עימתה  מישהי  להתכוון,  בלי  ממש  האחרונים,  הלילות  שבאחד  עד 

המציאות. 

היא לא עשתה את זה בכוונה להרע, או בשביל להוציא את הרוח מהמפרשים, 
אלא רק הציגה את המצב כמו שהוא, הציבה מולי מראה ואמרה: "מה שאת 
רואה, זה מה שיש. זו המציאות, ואולי היית רוצה שהיא תיראה אחרת אבל היא 
לא, אז פשוט תתמודדי עם הידיעה הזו". וככה, אחרי ימים ארוכים של עידוד, 
נסיון להרים את הראש מעל לטבע והצבת התקווה לטוב ככוכב הצפון שמנחה 
אותי, הלב שלי הרגיש כאילו דחפו אותו מפסגת הר גבוה אל בור עמוק מאוד. 
מים לא היו בו, אבל עצבות, חששות ופחד משתק, כל הרגשות שניסיתי להדחיק 
–  היו בו כולם, ולקח לי לא יום ולא יומיים להתאזן ולהתחיל שוב את הדרך 

להתעלות מעליהם.

ַּלַמָּסע ַהֶּזה ִיְהֶיה סֹוף טֹוב
כשאברהם מקבל מהקדוש ברוך הוא את ההנחיה לעזוב את מולדתו, את ביתו 
ואת כל מה שמוכר לו ולצעוד אל הארץ המובטחת, הוא בן שבעים וחמש שנה. 
דֹוׁש  והמדרש מסביר שלא סתם באה ההתעכבות הזו על הגיל שלו – "ָאַמר ַהּקָ
יָך ַאף  ִנים, ַחּיֶ ה ׁשָ ְבִעים ַוֲחִמׁשָ ן ׁשִ ית ָאִביָך ּבֶ ה ָיָצאָת ִמּבֵ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם: 'ַאּתָ ּבָ
ה'".  ִמְנַין ֲהַדּסָ ִנים, ּכְ ה ׁשָ ָ ְבִעים ַוֲחִמּשׁ ת ׁשִ ָך -  ַעִתיָדה ִלְהיֹות ּבַ ֲאִני ַמֲעִמיד ִמּמְ ּגֹוֵאל ׁשֶ
רגע לפני היציאה לדרך, הקב"ה רומז לאברהם: "שמע, בן שלי. אתה הולך אל 
הלא נודע, טלטולים נוראיים, ירידה למצרים, בלגן. אבל כל הזמן תזכיר לעצמך 
שיש שכר לפעולתך. לא רק שיהיו לך בנים ובנות ובית בארץ הקודש, העתיד 
שלך מפואר מזה בהרבה. אפילו בתקופת ההסתר הגדולה ביותר, הבת שתצא 

ממך היא שתושיע את ישראל". 

אברהם אבינו יודע שהוא הולך לעבר העתיד ועל פי דבר ה', ועדיין, זה קצת כמו 
לצאת למסע בלי ווייז. כשהדרך מתארכת ונדמה שאתה עובר אינספור כבישים 
לא סלולים, אי אפשר שלא ליפול אל העייפות, אל הייאוש, להרגיש איך החלום 
שהצבת כיעד ועבורו יצאת לדרך, חומק לך קצת בכל פעם מבין הידיים. זו לא 
קטנות אמונה, חלילה, "טלטלו מבית אביו, והטלטול בדרכים קשה לאדם יותר 

מכל". 

בדרך אל האהבה, אל הילדים, אל הבית, אל משלח היד שעליו חולמים, אחרי 
אנחנו  מוצא,  ללא  וכבישים  התברברויות  מדי  והרבה  ואכזבות,  נפש  מפחי 
מוצאים את עצמנו זוכרים מאיפה באנו, אבל שוכחים לאן בכלל הולכים. ולכן, 
כל אדם שיוצא לדרך, אפילו מאמין גדול שהולך בתמימות כמו אברהם אבינו, 
צריך חיזוקים. משהו להיאחז בו, מבט שאולי לא מתכחש למציאות, אבל מסרב 
ורודה של היעד, אלא אמונה  רק תמונה  ובלב לא  להיכנע לה. לשתול בראש 
שבסוף המסלול הקדוש ברוך הוא מייעד לנו משהו רחב וגדול ממנה בהרבה, 

פלא של ממש.

להתעלף מאהבה

את  המביאים  בעניינים  יתבונן  האדם  "כאשר 
טוב,  דבר  הוא  שאלוקות  ירגיש  אזי  האהבה, 
'קרבת אלוקים לי טוב' )תהילים עג(, ויתעורר באהבה 
נאמר  עליה  זו,  אהבה  בחינת  אמנם,  לאלוקות. 
שהרי  תרס"ו(,  )המשך  האוהב'  אל  'חוזרת  שהיא 
האהבה היא מצד שזהו דבר טוב עבורו, "לי טוב". 

לדבר  בעצם  שנמשך   - מזו  נעלית  אהבה  ובחינת 
האהוב, ועד כדי כך, שלבד זאת שאינו מרגיש את 
האהבה,  את  אפילו  מרגיש  שאינו  אלא  מציאותו, 
בבחינת  להיותו  אוהב,  שהוא  כלל  מרגיש  שאינו 

ביטול במציאות לגמרי". 

אז מה הכוונה, שהאהבה הראשונה אינה טובה כי 
מספיק?  רצינית  ואינה  האוהב"  אל  "חוזרת  היא 
לא ולא. האהבה הזו היא הכרחית ובסיסית והיא 
אהבת ה' ממש. חשוב מאוד שאדם ירגיש שקרבת 
בה  ויש  נפלאה  אהבה  זוהי  לו!  טובה  אלוקים 
"לפי  אינדיבידואלית  שהיא  בכך  גדולה  מעלה 

כוחות וחושי נפשו".

אל  יותר,  גבוהות  להיות  צריכות  השאיפות  אבל 
מכל  עמוקה  דבקות  האין־סוף!  אל  העצמות, 
רגש, כזו שספוגה בביטול ללא גבול מתוך אהבה. 
להתבטלות,  שמביאה  הנאהב  אל  עזה  משיכה 

להתעלף מרוב אהבה.

אם אתה קיים ויציב בעיני עצמך, אתה אוהב את ה' 
לפי חיבורו למגבלות הקיום שלך. ואם זה רק כך - 
חסר משהו מהותי בעבודת ה' שלך, אתה "קיים" 
מדי. באהבה העזה הנושא הוא אך ורק ה', הקיום 
שלך הוא רק אליו: "אני לא נבראתי אלא לשמש 

את קוני".

מציע  הזו  העמוקה  לתחושה  מעניין  אישי  מבחן 
הרבי כמשל:

אם  הנה  המלך,  לפני  ועומד  למלך  שבטל  "עבד 
לא  אזי  המלך,  אל  לגמרי  ביטול  בבחינת  הוא 
יוכל לסבול שיכבדוהו בפני המלך; אבל אם הוא 
אל  בטל  שהוא  אף  הנה  במקצת,  ישות  בבחינת 
המלך ועושה כל אשר יצווה אותו, מכל מקום יוכל 

לסבול שיכבדוהו בפני המלך". 

אז מה איתך, מסוגל/ת לסבול כבוד?

על פי מאמר הרבי, שבת בראשית שנת תשי"ב

הֹוִחיִלי ֵלאֹלִקים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹת ָּפַני ֵואֹלָקי  

moransasi@gmail.com  |    הדסה סאסי    
שיםנש

נ

הרב משה שילת

    קרוב אליך    1213    קרוב אליך

055-6667577 הרשמה לגברים: 
058-3232446 הרשמה לנשים: 

 לקבלת טעימה מהקורס שילחו מייל 
 info@bsdcoaching.co.il :לכתובת 

עם הכותרת "טעימה מהקורס"

 הכירו את "הנוסחה" המשולשת מבית BSD אימון יהודי שתאפשר לכם: 
 1. לחולל שינוי פנימי אמיתי. 2. לבסס את יכולת ההשפעה שלכם 

על אנשים. 3. להרחיב את אפיקי הפרנסה.

 מקומות אחרונים לקורס הכשרת מאמנים/ות 
שייפתח בסוף חודש חשוון בירושלים - מהרו להרשם!

הכל עומד 
להשתנות...

תקועים?



פרשת  פתיחת  את  בקוראנו  אותנו  הטורדת  השאלה  זו  אברהם?  למה 
השבוע. לפנינו גיבורו הראשי של סיפור אמונתנו, אבי אומתנו, אביר 
קשה  המוקדמים,  חייו  את  מתארת  כשהתורה  והנה,  המונותיאיזם. 
לו  ורק  נתייחד אברהם,  בו. מדוע  דווקא  לסיבה בבחירה  רמז  למצוא 
ֹחת  ְפּ ל ִמְשׁ דֹול... ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכּ ָך ְלגֹוי ָגּ מכל בני דורו אמר אלוקים "ְוֶאֶעְשׂ

ָהֲאָדָמה"?

היה  אברהם  האחד,  פי  על  עיקריים.  הסבר  כיווני  שלושה  ישנם 
נמצא  לכך  היסוד  האלילים.  מנתצי  ראשון  הראשון:  האיקונוְקַלְסט 
פסח:  של  בהגדה  מצוטט  והוא  ימיו,  בערוב  בנאומו  יהושע,  בדברי 
ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ַרח  ֶתּ ֵמעֹוָלם,  ֲאבֹוֵתיֶכם  בּו  ָיְשׁ ָהר  ַהָנּ ֵעֶבר  "ְבּ
עובד  היה  אברהם  אבי  תרח  ב(.  כד,  )יהושע  ֲאֵחִרים"  ֱאלֹוִהים  ַעְבדּו  ַוַיּ
אלילים. על פי המדרש, הוא ייצר פסלים ומכר אותם. יום אחד, מספרים 
חז"ל, שבר הילד אברם את כל הפסלים במקל, שם את המקל בידו של 
הגדול בפסלים והסתלק. כשאביו הגיע ודרש דין וחשבון, האשים אברם 
את האליל שהמקל בידו. אתה צוחק עליי? שאל האב. פסלים לא יכולים 

לעשות כלום. אם כך, שאל אברם הקטן, למה אתה עובד אותם?

לפי תפיסה זאת, אברהם היה האדם הראשון שערער על אלילי הזמן. 
זו תובנה עקרונית, שיש בה כדי להאיר הרבה מעבר לזמנו ומקומו של 
אברהם. יהודים, מאמינים וגם כאלה שאינם, היו תדיר איקונוקלסטים. 
כמה מן ההוגים המהפכניים ביותר, בפרט בעת החדשה, היו יהודים. 
מחשבות  לחשוב  המקובלת,  החוכמה  על  לערער  האומץ  להם  היה 
חדשות ולראות את העולם בעיניים רעננות. חז"ל דרשו שאברהם נקרא 
עברי כי כל העולם עמד מעבר אחד ואברהם מהעבר האחר – ודומה כי 

עמדה נפשית זו נצרבה בחומר־הגנטי התרבותי והרוחני של היהודים. 

את כיוון ההסבר השני מציג הרמב"ם ב'משנה תורה': אברהם כפילוסוף. 
בעידן שבו גלשו הבריות מהאמונה המקורית של האנושות בא־ל אחד 

אל עבר האלילות, אדם אחד הלך נגד הזרם: הילד אברם. 

ולחשוב  קטן,  והוא  בדעתו  לשוטט  התחיל  זה,  איתן  שנגמל  כיוון 
ביום ובלילה, והיה תמה: היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, 
את  לפי שאי אפשר שיסבב  אותו,  יסבב  ומי  מנהיג?  לו  יהיה  ולא 
עצמו? ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באּור 
העם  וכל  ואימו  ואביו  הטיפשים,  זרה  עבודה  עובדי  בין  כׂשדים 
עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עימהן. וליבו משוטט ומבין, עד 
ם  שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה; וידע שיש ׁשָ
א־לוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכול, ואין בכל הנמצא 

א־לוה חוץ ממנו... ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו.

אברהם היה אם כן ההוגה האריסטוטלי הראשון, המטפיזיקן הראשון, 
האדם הראשון שהגיע בכוח מחשבתו אל האלוקים והבין שהוא הכוח 

המניע את השמש ואת הכוכבים. 

את כיוון ההסבר השלישי מציג המדרש על הפסוק הפותח את פרשתנו. 

משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה ]=ארמון[ אחת 
דולקת ]כלומר עולה באש[. אמר, "תאמר ֶשּבירה זו בלא מנהיג?" 
לפי  כך  הבירה".  בעל  הוא  "אני  לו,  אמר  הבירה,  בעל  עליו  הציץ 
שהיה אבינו אברהם אומר "תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג?" הציץ 

עליו הקב"ה ואמר לו "אני הוא בעל העולם".

היו שהסבירו "דולקת" כמוארת. אך נראה כי הכוונה היא לכך שהיא 
בוערת. בספרי 'רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו' טענתי שאברהם השתומם 
על הסתירה שבין סדר העולם, שבמשל מגלמת אותו הבירה, לבין האי־
סדר של האנושות, המתגלם בלהבות האש. איך ייתכן רוע כזה בעולם 
יפקיר  שהוא  סביר  ארמון,  לבנות  מישהו  טורח  אם  ברא?  טוב  שא־ל 
אותו ללהבות? אם טרח מישהו לברוא עולם, סביר שהוא יפקיר אותו 
למעשי ההשחתה של הבריות שברא בו? על פי הקריאה הזאת, אברהם 

נרעש לא מההרמוניה הפילוסופית אלא מהצרימה המוסרית. 

המדרש מעמידנו על כך בחריפות כשהוא שם בפי בעל הבירה, שאינו 
מצליח לכבות את האש, את המילים "אני הוא בעל הבירה". הקב"ה 
אומר בעצם לאברהם: אני צריך שתעזור לי לכבות את הלהבות. הייתכן? 
זקוק  האומנם  יכולת.  חסרי  כמעט  האדם  ובני  כול־יכול,  הקב"ה  הרי 

הקב"ה לאברהם שיעזור לו בכיבוי?

מתנת  את  האדם  לבני  נתן  שאלוקים  מפני  קיים  שהַרע  היא  התשובה 
נוכל להפר את מצוות ה'. אבל אז, גם נהיה  החופש. בלי החופש לא 
והשימוש  כפי שתוכנתו. החופש  בדיוק  הפועלים  מרובוטים  יותר  לא 
מדוע  המבול.  ודור  והבל  קין  וחוה,  אדם  סיפורי  נושא  הוא  לרעה  בו 
אלוקים לא התערב? מדוע הוא לא מנע מבני האדם הראשונים לאכול 
מהפרי האסור, ומקין להרוג את הבל? מדוע בעל הארמון אינו מכבה 

את הלהבות?

כי כאשר נתן לנו ה' חופש, הוא הגביל את התערבותו במצבו של האדם. 
אם הוא יבלום אותנו בכל פעם שנרצה לעשות את הרע, לא יהיה לנו 
שום חופש. לעולם לא נבשיל, לעולם לא נלמד מטעויותינו, לעולם לא 
ניעשה נושאי צלם אלוקים. אנחנו קיימים כפועלים־חופשיים רק בזכות 
הצמצום שה' גזר על עצמו. על כן, על פי המפרט שהוא ברא בו את 

האדם, אין הוא יכול לכבות את להבות הרוע האנושי.

אברהם היה האדם הראשון  הוא זקוק לעזרתנו. על כן בחר באברהם. 
ָמחה, בשם הא־ל, על העוול בעולם, ולא השלים עמו בשם  בהיסטוריה ׁשֶ
ל ָהָאֶרץ לֹא  ֵפט ָכּ הא־ל כיתר האנשים. אברהם היה האיש שאמר, "ֲהֹשׁ
ט?" )בראשית יח, כה(. היכן שנח השלים עם המציאות, אברהם  ָפּ ה ִמְשׁ ַיֲעֶשׂ
בלטו  וציוויליזציה אשר  אמונה  אומה,  אביהן של  היה  סירב. אברהם 
לאורך כל הדורות במה שאלברט איינשטיין כינה "אהבה כמעט קנאית 

לצדק".

אני מאמין שאברהם הוא אביה של אמונה שאינה משלימה עם הרוע 
 – הבירה  על  המאיימות  הלהבות  לנוכח  מוחה  היא  עליו.  מוחה  אלא 
לנוכח הרוע המאיים על עולמו הנאה של הבורא. אנו נלחמים בלהבות 

אלו ומקרבים את העולם המצוי, ולּו בצעד קטן, אל העולם הראוי.

זקס ן  נת ו י רב  ה

פרשת לך לך | בירה דולקת

מה
אהבתי מה

14    קרוב אליך

שבת חיי שרה
שבת חברון 

כ"ד - כ"ה במר חשוון | 22-34/11

בתכנית
תפילות ברוב עם החזן דב הלר וחזנים נוספים, קבלת שבת בנוסח קרליבך, 
עונג שבת ומפגשים עם רבנים, שרים, חכי"ם ואישי ציבור, סיורים באתרי 

חברון, התועדות חסידית באוהל חב״ד חברון עם רבני חב״ד, הרצאות 
מרתקות ועוד.

כניסה מיוחדת למערת עתניאל בן קנז.

מערת המכפלה פתוחה כולה ליהודים, כולל אולם יצחק! 

שימו לב להסדרי האירוח:

אורחים מגיל 18 ומעלה מוזמנים לאירוח הציבורי )בתשלום, 
ההרשמה חובה(: לינה בבתי הספר, ארוחות מלאות בחדרי 

האוכל.

ניתן להקים אוהלים ולמקם קרונועים בגנים ובחניונים בחברון 
)אין צורך להרשם(.

בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי מורים או אחראים 
מוזמנים לפנות למטה האירוח.

 הסעות בתשלום מירושלים, אגד תעבורה
לאור ניסיון העבר, כדי למנוע חילול שבת, אנו

ממליצים ומבקשים מהציבור להקדים
להגיע כבר בשעות הבוקר ולא יאוחר מהשעה 13:30 

השנה  תותר כניסת רכבים  וקראוונים לחברון
עד יום חמישי בלילה, לאחר פריקת הרכב, 

יש להחנות את הרכב בחניונים בקרית ארבע.

שירות הסעות חינם מחניון הרכבים הפרטיים בקרית ארבע 
למערת המכפלה וליישוב היהודי בחברון ביום שישי  מ-9:00

 15:00

לאור נסיון העבר, מומלץ להקדים , ברוכים הבאים!

עם ישראל אוהב את שורשיו 
עם ישראל אוהב את חברון

כולנו עולים להזדהות, לתמוך, להכיר 
ולהיות שותפים במשימה הגדולה של 

בניין עיר האבות והאמהות!

במהלך השבת יתקיימו שיעורים,
הרצאות ודיונים
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היישוב היהודי בחברון | חב"ד חברון | מנהלת מערת המכפלה | 
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היישוב היהודי

חברון
HEBRON

שבת חיי שרה
שבת חברון 

גם השנה 3 סעודות שבת מפוארות באוהל חב"ד חברון

בתשלום מסובסד בחסות בית חב"ד חברון

מינהלת
מוניציפלית
חברון

ס
נו

כי
ם

חי
לו

ש
ה

ה
וכ

חנ
ת

טב
ד 

כ“
ת

ול
יל

ה
א

ני
ת

ה
ל 

ע
ב

ת
טב

ד 
כ“

חב
ור

מ

כ"ב חשוון -
כ"ח חשוון

- 20.11.2019
26.11.2019

חצר הרבי והאוהל בניו יורק 
לינה בדירות שכורות בשכונת קראון הייטס

3 נסיעות לאוהל הרבי
השתתפות בכינוס שליחי חב"ד העולמי

תוכנית שיעורים והתוועדויות
במחיר החל מ- $1660 לאדם לגברים בלבד

כ"ו כסלו -
ב‘ טבת

- 24.12.2019
30.12.2019

חצר הרבי והאוהל בניו יורק 
מתאים לפי לוח חופשות של משרד החינוך

שלישי- שישי לינה בבית מלון בקווינס
שבת קודש ליד אוהל הרבי

הדלקות פומביות, התוועדות מלווה מלכה במנהטן
במחיר החל מ- $1660 לאדם גברים נשים

ומשפחות

כ"ד טבת
21.01.2020

האדיטש- ניעזי'ן 24 שעות
טיסת בוקר בכ"ד טבת להאדיטש 

נסיעה לילית לניעזי'ן
חזור טיסה בוקר בכ"ה טבת

תיק צד בלבד
מחיר: 1740 ₪ 

כ"ד טבת -
כ"ו טבת

- 21.01.2020
23.01.2020

3 ימים
האדיטש, ניעז‘ין, אניפולי, ברדיטשב מזיבוז ועוד

שלישי עד חמישי בלילה
כולל לינה ומזוודה 

מחיר: 2640 ₪ 

054-6506770

מסע לרבי
עם הרב שגיא הר שפר

054-6506770
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פרשת  פתיחת  את  בקוראנו  אותנו  הטורדת  השאלה  זו  אברהם?  למה 
השבוע. לפנינו גיבורו הראשי של סיפור אמונתנו, אבי אומתנו, אביר 
קשה  המוקדמים,  חייו  את  מתארת  כשהתורה  והנה,  המונותיאיזם. 
לו  ורק  נתייחד אברהם,  בו. מדוע  דווקא  לסיבה בבחירה  רמז  למצוא 
ֹחת  ְפּ ל ִמְשׁ דֹול... ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכּ ָך ְלגֹוי ָגּ מכל בני דורו אמר אלוקים "ְוֶאֶעְשׂ

ָהֲאָדָמה"?

היה  אברהם  האחד,  פי  על  עיקריים.  הסבר  כיווני  שלושה  ישנם 
נמצא  לכך  היסוד  האלילים.  מנתצי  ראשון  הראשון:  האיקונוְקַלְסט 
פסח:  של  בהגדה  מצוטט  והוא  ימיו,  בערוב  בנאומו  יהושע,  בדברי 
ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ַרח  ֶתּ ֵמעֹוָלם,  ֲאבֹוֵתיֶכם  בּו  ָיְשׁ ָהר  ַהָנּ ֵעֶבר  "ְבּ
עובד  היה  אברהם  אבי  תרח  ב(.  כד,  )יהושע  ֲאֵחִרים"  ֱאלֹוִהים  ַעְבדּו  ַוַיּ
אלילים. על פי המדרש, הוא ייצר פסלים ומכר אותם. יום אחד, מספרים 
חז"ל, שבר הילד אברם את כל הפסלים במקל, שם את המקל בידו של 
הגדול בפסלים והסתלק. כשאביו הגיע ודרש דין וחשבון, האשים אברם 
את האליל שהמקל בידו. אתה צוחק עליי? שאל האב. פסלים לא יכולים 

לעשות כלום. אם כך, שאל אברם הקטן, למה אתה עובד אותם?

לפי תפיסה זאת, אברהם היה האדם הראשון שערער על אלילי הזמן. 
זו תובנה עקרונית, שיש בה כדי להאיר הרבה מעבר לזמנו ומקומו של 
אברהם. יהודים, מאמינים וגם כאלה שאינם, היו תדיר איקונוקלסטים. 
כמה מן ההוגים המהפכניים ביותר, בפרט בעת החדשה, היו יהודים. 
מחשבות  לחשוב  המקובלת,  החוכמה  על  לערער  האומץ  להם  היה 
חדשות ולראות את העולם בעיניים רעננות. חז"ל דרשו שאברהם נקרא 
עברי כי כל העולם עמד מעבר אחד ואברהם מהעבר האחר – ודומה כי 

עמדה נפשית זו נצרבה בחומר־הגנטי התרבותי והרוחני של היהודים. 

את כיוון ההסבר השני מציג הרמב"ם ב'משנה תורה': אברהם כפילוסוף. 
בעידן שבו גלשו הבריות מהאמונה המקורית של האנושות בא־ל אחד 

אל עבר האלילות, אדם אחד הלך נגד הזרם: הילד אברם. 

ולחשוב  קטן,  והוא  בדעתו  לשוטט  התחיל  זה,  איתן  שנגמל  כיוון 
ביום ובלילה, והיה תמה: היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, 
את  לפי שאי אפשר שיסבב  אותו,  יסבב  ומי  מנהיג?  לו  יהיה  ולא 
עצמו? ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באּור 
העם  וכל  ואימו  ואביו  הטיפשים,  זרה  עבודה  עובדי  בין  כׂשדים 
עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עימהן. וליבו משוטט ומבין, עד 
ם  שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה; וידע שיש ׁשָ
א־לוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכול, ואין בכל הנמצא 

א־לוה חוץ ממנו... ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו.

אברהם היה אם כן ההוגה האריסטוטלי הראשון, המטפיזיקן הראשון, 
האדם הראשון שהגיע בכוח מחשבתו אל האלוקים והבין שהוא הכוח 

המניע את השמש ואת הכוכבים. 

את כיוון ההסבר השלישי מציג המדרש על הפסוק הפותח את פרשתנו. 

משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה ]=ארמון[ אחת 
דולקת ]כלומר עולה באש[. אמר, "תאמר ֶשּבירה זו בלא מנהיג?" 
לפי  כך  הבירה".  בעל  הוא  "אני  לו,  אמר  הבירה,  בעל  עליו  הציץ 
שהיה אבינו אברהם אומר "תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג?" הציץ 

עליו הקב"ה ואמר לו "אני הוא בעל העולם".

היו שהסבירו "דולקת" כמוארת. אך נראה כי הכוונה היא לכך שהיא 
בוערת. בספרי 'רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו' טענתי שאברהם השתומם 
על הסתירה שבין סדר העולם, שבמשל מגלמת אותו הבירה, לבין האי־
סדר של האנושות, המתגלם בלהבות האש. איך ייתכן רוע כזה בעולם 
יפקיר  שהוא  סביר  ארמון,  לבנות  מישהו  טורח  אם  ברא?  טוב  שא־ל 
אותו ללהבות? אם טרח מישהו לברוא עולם, סביר שהוא יפקיר אותו 
למעשי ההשחתה של הבריות שברא בו? על פי הקריאה הזאת, אברהם 

נרעש לא מההרמוניה הפילוסופית אלא מהצרימה המוסרית. 

המדרש מעמידנו על כך בחריפות כשהוא שם בפי בעל הבירה, שאינו 
מצליח לכבות את האש, את המילים "אני הוא בעל הבירה". הקב"ה 
אומר בעצם לאברהם: אני צריך שתעזור לי לכבות את הלהבות. הייתכן? 
זקוק  האומנם  יכולת.  חסרי  כמעט  האדם  ובני  כול־יכול,  הקב"ה  הרי 

הקב"ה לאברהם שיעזור לו בכיבוי?

מתנת  את  האדם  לבני  נתן  שאלוקים  מפני  קיים  שהַרע  היא  התשובה 
נוכל להפר את מצוות ה'. אבל אז, גם נהיה  החופש. בלי החופש לא 
והשימוש  כפי שתוכנתו. החופש  בדיוק  הפועלים  מרובוטים  יותר  לא 
מדוע  המבול.  ודור  והבל  קין  וחוה,  אדם  סיפורי  נושא  הוא  לרעה  בו 
אלוקים לא התערב? מדוע הוא לא מנע מבני האדם הראשונים לאכול 
מהפרי האסור, ומקין להרוג את הבל? מדוע בעל הארמון אינו מכבה 

את הלהבות?

כי כאשר נתן לנו ה' חופש, הוא הגביל את התערבותו במצבו של האדם. 
אם הוא יבלום אותנו בכל פעם שנרצה לעשות את הרע, לא יהיה לנו 
שום חופש. לעולם לא נבשיל, לעולם לא נלמד מטעויותינו, לעולם לא 
ניעשה נושאי צלם אלוקים. אנחנו קיימים כפועלים־חופשיים רק בזכות 
הצמצום שה' גזר על עצמו. על כן, על פי המפרט שהוא ברא בו את 

האדם, אין הוא יכול לכבות את להבות הרוע האנושי.

אברהם היה האדם הראשון  הוא זקוק לעזרתנו. על כן בחר באברהם. 
ָמחה, בשם הא־ל, על העוול בעולם, ולא השלים עמו בשם  בהיסטוריה ׁשֶ
ל ָהָאֶרץ לֹא  ֵפט ָכּ הא־ל כיתר האנשים. אברהם היה האיש שאמר, "ֲהֹשׁ
ט?" )בראשית יח, כה(. היכן שנח השלים עם המציאות, אברהם  ָפּ ה ִמְשׁ ַיֲעֶשׂ
בלטו  וציוויליזציה אשר  אמונה  אומה,  אביהן של  היה  סירב. אברהם 
לאורך כל הדורות במה שאלברט איינשטיין כינה "אהבה כמעט קנאית 

לצדק".

אני מאמין שאברהם הוא אביה של אמונה שאינה משלימה עם הרוע 
 – הבירה  על  המאיימות  הלהבות  לנוכח  מוחה  היא  עליו.  מוחה  אלא 
לנוכח הרוע המאיים על עולמו הנאה של הבורא. אנו נלחמים בלהבות 

אלו ומקרבים את העולם המצוי, ולּו בצעד קטן, אל העולם הראוי.

זקס ן  נת ו י רב  ה
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בתכנית
תפילות ברוב עם החזן דב הלר וחזנים נוספים, קבלת שבת בנוסח קרליבך, 
עונג שבת ומפגשים עם רבנים, שרים, חכי"ם ואישי ציבור, סיורים באתרי 

חברון, התועדות חסידית באוהל חב״ד חברון עם רבני חב״ד, הרצאות 
מרתקות ועוד.

כניסה מיוחדת למערת עתניאל בן קנז.

מערת המכפלה פתוחה כולה ליהודים, כולל אולם יצחק! 

שימו לב להסדרי האירוח:

אורחים מגיל 18 ומעלה מוזמנים לאירוח הציבורי )בתשלום, 
ההרשמה חובה(: לינה בבתי הספר, ארוחות מלאות בחדרי 

האוכל.

ניתן להקים אוהלים ולמקם קרונועים בגנים ובחניונים בחברון 
)אין צורך להרשם(.

בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי מורים או אחראים 
מוזמנים לפנות למטה האירוח.

 הסעות בתשלום מירושלים, אגד תעבורה
לאור ניסיון העבר, כדי למנוע חילול שבת, אנו

ממליצים ומבקשים מהציבור להקדים
להגיע כבר בשעות הבוקר ולא יאוחר מהשעה 13:30 

השנה  תותר כניסת רכבים  וקראוונים לחברון
עד יום חמישי בלילה, לאחר פריקת הרכב, 

יש להחנות את הרכב בחניונים בקרית ארבע.

שירות הסעות חינם מחניון הרכבים הפרטיים בקרית ארבע 
למערת המכפלה וליישוב היהודי בחברון ביום שישי  מ-9:00

 15:00

לאור נסיון העבר, מומלץ להקדים , ברוכים הבאים!

עם ישראל אוהב את שורשיו 
עם ישראל אוהב את חברון

כולנו עולים להזדהות, לתמוך, להכיר 
ולהיות שותפים במשימה הגדולה של 

בניין עיר האבות והאמהות!

במהלך השבת יתקיימו שיעורים,
הרצאות ודיונים
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גם השנה 3 סעודות שבת מפוארות באוהל חב"ד חברון

בתשלום מסובסד בחסות בית חב"ד חברון

מינהלת
מוניציפלית
חברון



2#: שרה
מה משמעות שינוי השם מ'שרי' ל'שרה'? 

"והיה  הסבר:  מובא  'אברהם'  השם  להענקת 
)בראשית  גוים נתתיָך"  שמך אברהם כי אב המון 
לשמו  להוסיף  באה  ה"א  האות  תוספת  ה(.  יז, 

של האב הראשון זיקה למילה 'המון', הרומזת 
ולא  האנושות,  כל  לטובת  להתמסר  לייעודו 
רוממותו  את  המדגיש  )שם  רם  אב  רק  להיות 
האישית( על עם אחד. אך על שרה נאמר רק "לא 
תקרא את שמה שרי כי שרה שמה" )שם, טו(, ללא 

הסבר. 

מסתתרים  למעשה  אך  שולית,  נדמית  השאלה 
כאן סודות גדולים.

חילוף חומרים רוחני
מדרש חז"ל מעניין מציע כי לא החלפת שמות 
הייתה כאן, אלא מעין חילוף חומרים בין שמות:

אמר ר' יהושע בן קרחה: יו"ד שנטל הקדוש 
וחציו  לשרה  חציו  נחלק,  משרי  הוא  ברוך 

לאברהם. )בראשית רבה מז, א(

אם   .10 הוא  יו"ד  האות  של  הגימטרי  ערכה 
חוצים אותה לשתיים מקבלים פעמיים 5, כלומר 
משתי  אחת  המדרש  לפי  ה"א.  אותיות  שתי 
נותרה במקומה והפכה את 'שרי'  ה־ה"א הללו 
את  והפכה  לאברם  צורפה  והשנייה  ל'שרה', 
שמו ל'אברהם'. התוצאה היא שבחשבון הכולל 
אברם  זהה:  נותר  שמותם  של  הגימטרי  הערך 
ועוד שרי שווה בדיוק אברהם ועוד שרה. כאמור 

– חילוף חומרים, לא החלפת שמות.

)המעבר  משהו  נגרע  מהאשה  יותר,  ספציפית 
משרי לשרה כרוך בהפחתה של 5( ואילו לאיש 
דורש  לאברהם  מאברם  )המעבר  משהו  נוסף 
הוספה של 5(. מה פירוש הדבר? לעזרתנו בא 

מדרש נוסף:

מיטרין  עיקר  לקיש:  ריש  בשם  יודן  ר' 
]=רחם[ לא הוה לה, וגלף לה הקדוש ברוך 

הוא עיקר מיטרין. )בראשית רבה מז, ב( 

וה'  רחם  ללא  נולדה  שרה  לקיש,  ריש  לדעת 
היה  שה'  לפני  מאוחר.  בגיל  רחמה  את  גילף 
יכול לברך את שרה בפרי בטן, היה עליו ליצור 

בבטנה חלל שבתוכו יוכל הפרי לגדול. 

בתורת  ביותר  מרכזי  דימוי  הוא  הגילוף  דימוי 
הסוד. ספר הזוהר, ספר הקבלה המרכזי, נפתח 

ִליף ְגִליפּו  ָגּ א,  ֵריׁש הּוְרְמנּוָתא ְדַמְלָכּ במילים, "ְבּ
רצונו  התעוררות  בתחילת  ָאה":  ִעָלּ ְטִהירּו  ִבּ
העליון.  בטוהר  גליפה  גילף  הוא  המלך,  של 
המשפט מתאר את רעיון הצמצום הנודע, לפיו 
היווי העולם לא התחיל בפעולה של בריאה יש 
מַאִין, אלא להפך – ביצירת חלל של ַאִין כביכול 
ה' מגלף את רחמה  בתוך היש האלוקי. כאשר 
של שרה, מדובר אפוא בלא פחות מאשר שכפול 

השלב הראשון בבריאת העולם.

לראות  קל  השמות.  בשינוי  להתבוננות  נחזור 
כיצד רעיון 'גילוף' הרחם של שרי מקביל בדיוק 
לשרה.  משרי  אותה  שהפכה  הגריעה  לפעולת 
לפנינו שני תיאורים של אותו רעיון בסיסי: על 
דבר  להשיל  שרי  צריכה  הייתה  להתפתח  מנת 
מה שאחזה בו, לפתוח חלל בתוכה. אכן, סיומת 
הנשים,  שמות  מרבית  את  המאפיינת  ה־ה"א, 
משווה לשם שרה נופך נשי שנעדר מהשם שרי.

גבריות נרכשת, נשיות מתגלה
להבין  מנת  על  זה?  כל  של  המשמעות  מה 
מעבר  ללכת  עלינו  פנימי,  באופן  הדברים  את 
הנמשל  אחר  ולתור  הפשוטה  למשמעותם 

הרוחני שלהם. 

הראשונים  והאם  האב  של  הראשוני  מצבם 
מצב  מסמל  ושרי,  אברם  נקראו  כאשר  שלנו, 
שבו הן גבריותו והן נשיותה לא היו ממומשות 
באופן מתוקן. אחד המשלים היסודיים בחסידות 
לתיאור היחס בין הזכרי והנקבי הוא הדימויים 
של "חותם בולט" ו"חותם שוקע". חותם בולט 
הוא החותם עצמו, הבא להשפיע ולהטביע את 
רצונו על המציאות, וחותם שוקע הוא השעווה 
שניהם  אם  צורתו.  תשליל  את  ממנו  המקבלת 
חיבור  נוצר  טובה,  בצורה  זה  זה לקראת  באים 
שחוק  החותם  כלשהי  מסיבה  אם  אך  ביניהם. 
או השעווה קשה )או שניהם גם יחד(, המפגש 
הבולט  החותם  מתאפשר.  אינו  ביניהם  הפורה 
את  השוקע  והחותם  הזכר  את  כמובן  מסמל 

הנקבה.

עודף  בחלק  מאופיין  'שרי'  השם  לפיו  הרעיון 
אותנו  מלמד  משהו,  חסר  'אברם'  בשם  בעוד 
את  הזוג  בני  ביטאו  לא  השמות  שינוי  לפני  כי 
חותם  מספיק  היה  לא  אברם  הנכון:  תפקידם 
מסוים,  באופן  בעצמו  'שקוע'  היה  אלא  בולט 
ואילו שרי לא הייתה מספיק חותם שוקע אלא 
'בלטה' החוצה בצורה שלילית מסוימת. שינוי 

הוא  אברהם  אצל  הדברים:  את  איזן  השמות 
בנה קומה נוספת על גבי מבנה האישיות הקיים, 
את  שכיסה  מה  את  לשמוט  סייע  הוא  ולשרה 

נשיותה.

עמוק  רעיון  בחובם  נושאים  אלו  תהליכים 
לגבי הדרכים השונות שבהן מתפתחות גבריות 
ונשיות. גבריות, עולה מהם, היא בעיקרה תכונה 
נמצאת  לא  היא  אותה.  לבנות  שצריך  נרכשת 
בתוך הגבר ומחכה שיגלו אותה, ולא מתפתחת 
בהתגברות,  קשורה  גבריות  טבעי.  באופן 
מעצמו,  לצאת  הגבר  שעל  הדבר  ומשמעות 
בדיבור,  או  במעשה  ולכבוש,  עצמו  נגד  ללכת 
זו הסיבה שכדי להגיע  לו.  יעד הנמצא מחוצה 
מאברם לאברהם יש להוסיף אות, לבנות קומה 

נוספת על גבי הקומה הטבעית. 

שצריך  טבעית  תכונה  היא  נשיות  זאת,  לעומת 
האשה  בתוך  מסתתרת  הנשיות  אותה.  לגלות 
ומחכה  השיש  אבן  בתוך  מסתתר  שהפסל  כפי 
שיחשפו אותו. היא לא מתגלה מתוך התגברות 
הרפיה  מתוך   – להפך  בדיוק  אלא  והתאמצות 
ושמיטה של מטענים מיותרים. לכן כדי להגיע 
משרי לשרה לא צריך להוסיף אות אלא להפחית 

מאות קיימת, להתקלף משכבות חיצוניות.

פירוש חדש לברכות השחר
דברים.  מספר  אחת  בבת  מסביר  זה  פירוש 
ראשית, הוא מבאר בצורה יפהפייה את ההבדל 
ושרה  לאברהם  הוענקו  שבהם  האופנים  בין 
שהשם  בזמן  כזכור,  החדשים.  שמותיהם 
"והיה שמך אברהם",  'אברהם' הוענק במילים 
שמה".  שרה  "כי  רק  נאמר  'שרה'  השם  על 
הסיבה, מתברר, היא שבעוד 'אברהם' הוא שם 
חדש, 'שרה' היה כלול ב'שרי' מאז מעולם: "כי 

שרה ]כבר[ שמה". 

שנית, הפירוש שופך אור על הנוסחים השונים 
שלא  "ברוך  ונשים,  לגברים  השחר  ברכת  של 
כרצונו":  שעשני  "ברוך  לעומת  אשה"  עשני 
הגבר  נרכשת,  תכונה  היא  שהגבריות  מכיוון 
אינו מברך על כך שה' עשה אותו גבר, אלא רק 
ההפיכה  ואילך  מכאן  אשה;  אותו  עשה  שלא 
נשיותה של  בעבודה שיעשה.  בו,  תלויה  לגבר 
האשה לעומת זאת כבר טמונה בה, גם אם עליה 
לעבוד כדי לגלותה; לכן היא מברכת את ה' על 
את  בכך  ומביעה  "כרצונו",  אותה  שעשה  כך 

התפילה שתזכה להרגיש זאת.



2#: שרה
מה משמעות שינוי השם מ'שרי' ל'שרה'? 

"והיה  הסבר:  מובא  'אברהם'  השם  להענקת 
)בראשית  גוים נתתיָך"  שמך אברהם כי אב המון 
לשמו  להוסיף  באה  ה"א  האות  תוספת  ה(.  יז, 

של האב הראשון זיקה למילה 'המון', הרומזת 
ולא  האנושות,  כל  לטובת  להתמסר  לייעודו 
רוממותו  את  המדגיש  )שם  רם  אב  רק  להיות 
האישית( על עם אחד. אך על שרה נאמר רק "לא 
תקרא את שמה שרי כי שרה שמה" )שם, טו(, ללא 

הסבר. 

מסתתרים  למעשה  אך  שולית,  נדמית  השאלה 
כאן סודות גדולים.

חילוף חומרים רוחני
מדרש חז"ל מעניין מציע כי לא החלפת שמות 
הייתה כאן, אלא מעין חילוף חומרים בין שמות:

אמר ר' יהושע בן קרחה: יו"ד שנטל הקדוש 
וחציו  לשרה  חציו  נחלק,  משרי  הוא  ברוך 

לאברהם. )בראשית רבה מז, א(

אם   .10 הוא  יו"ד  האות  של  הגימטרי  ערכה 
חוצים אותה לשתיים מקבלים פעמיים 5, כלומר 
משתי  אחת  המדרש  לפי  ה"א.  אותיות  שתי 
נותרה במקומה והפכה את 'שרי'  ה־ה"א הללו 
את  והפכה  לאברם  צורפה  והשנייה  ל'שרה', 
שמו ל'אברהם'. התוצאה היא שבחשבון הכולל 
אברם  זהה:  נותר  שמותם  של  הגימטרי  הערך 
ועוד שרי שווה בדיוק אברהם ועוד שרה. כאמור 

– חילוף חומרים, לא החלפת שמות.

)המעבר  משהו  נגרע  מהאשה  יותר,  ספציפית 
משרי לשרה כרוך בהפחתה של 5( ואילו לאיש 
דורש  לאברהם  מאברם  )המעבר  משהו  נוסף 
הוספה של 5(. מה פירוש הדבר? לעזרתנו בא 

מדרש נוסף:

מיטרין  עיקר  לקיש:  ריש  בשם  יודן  ר' 
]=רחם[ לא הוה לה, וגלף לה הקדוש ברוך 

הוא עיקר מיטרין. )בראשית רבה מז, ב( 

וה'  רחם  ללא  נולדה  שרה  לקיש,  ריש  לדעת 
היה  שה'  לפני  מאוחר.  בגיל  רחמה  את  גילף 
יכול לברך את שרה בפרי בטן, היה עליו ליצור 

בבטנה חלל שבתוכו יוכל הפרי לגדול. 

בתורת  ביותר  מרכזי  דימוי  הוא  הגילוף  דימוי 
הסוד. ספר הזוהר, ספר הקבלה המרכזי, נפתח 

ִליף ְגִליפּו  ָגּ א,  ֵריׁש הּוְרְמנּוָתא ְדַמְלָכּ במילים, "ְבּ
רצונו  התעוררות  בתחילת  ָאה":  ִעָלּ ְטִהירּו  ִבּ
העליון.  בטוהר  גליפה  גילף  הוא  המלך,  של 
המשפט מתאר את רעיון הצמצום הנודע, לפיו 
היווי העולם לא התחיל בפעולה של בריאה יש 
מַאִין, אלא להפך – ביצירת חלל של ַאִין כביכול 
ה' מגלף את רחמה  בתוך היש האלוקי. כאשר 
של שרה, מדובר אפוא בלא פחות מאשר שכפול 

השלב הראשון בבריאת העולם.

לראות  קל  השמות.  בשינוי  להתבוננות  נחזור 
כיצד רעיון 'גילוף' הרחם של שרי מקביל בדיוק 
לשרה.  משרי  אותה  שהפכה  הגריעה  לפעולת 
לפנינו שני תיאורים של אותו רעיון בסיסי: על 
דבר  להשיל  שרי  צריכה  הייתה  להתפתח  מנת 
מה שאחזה בו, לפתוח חלל בתוכה. אכן, סיומת 
הנשים,  שמות  מרבית  את  המאפיינת  ה־ה"א, 
משווה לשם שרה נופך נשי שנעדר מהשם שרי.

גבריות נרכשת, נשיות מתגלה
להבין  מנת  על  זה?  כל  של  המשמעות  מה 
מעבר  ללכת  עלינו  פנימי,  באופן  הדברים  את 
הנמשל  אחר  ולתור  הפשוטה  למשמעותם 

הרוחני שלהם. 

הראשונים  והאם  האב  של  הראשוני  מצבם 
מצב  מסמל  ושרי,  אברם  נקראו  כאשר  שלנו, 
שבו הן גבריותו והן נשיותה לא היו ממומשות 
באופן מתוקן. אחד המשלים היסודיים בחסידות 
לתיאור היחס בין הזכרי והנקבי הוא הדימויים 
של "חותם בולט" ו"חותם שוקע". חותם בולט 
הוא החותם עצמו, הבא להשפיע ולהטביע את 
רצונו על המציאות, וחותם שוקע הוא השעווה 
שניהם  אם  צורתו.  תשליל  את  ממנו  המקבלת 
חיבור  נוצר  טובה,  בצורה  זה  זה לקראת  באים 
שחוק  החותם  כלשהי  מסיבה  אם  אך  ביניהם. 
או השעווה קשה )או שניהם גם יחד(, המפגש 
הבולט  החותם  מתאפשר.  אינו  ביניהם  הפורה 
את  השוקע  והחותם  הזכר  את  כמובן  מסמל 

הנקבה.

עודף  בחלק  מאופיין  'שרי'  השם  לפיו  הרעיון 
אותנו  מלמד  משהו,  חסר  'אברם'  בשם  בעוד 
את  הזוג  בני  ביטאו  לא  השמות  שינוי  לפני  כי 
חותם  מספיק  היה  לא  אברם  הנכון:  תפקידם 
מסוים,  באופן  בעצמו  'שקוע'  היה  אלא  בולט 
ואילו שרי לא הייתה מספיק חותם שוקע אלא 
'בלטה' החוצה בצורה שלילית מסוימת. שינוי 

הוא  אברהם  אצל  הדברים:  את  איזן  השמות 
בנה קומה נוספת על גבי מבנה האישיות הקיים, 
את  שכיסה  מה  את  לשמוט  סייע  הוא  ולשרה 

נשיותה.

עמוק  רעיון  בחובם  נושאים  אלו  תהליכים 
לגבי הדרכים השונות שבהן מתפתחות גבריות 
ונשיות. גבריות, עולה מהם, היא בעיקרה תכונה 
נמצאת  לא  היא  אותה.  לבנות  שצריך  נרכשת 
בתוך הגבר ומחכה שיגלו אותה, ולא מתפתחת 
בהתגברות,  קשורה  גבריות  טבעי.  באופן 
מעצמו,  לצאת  הגבר  שעל  הדבר  ומשמעות 
בדיבור,  או  במעשה  ולכבוש,  עצמו  נגד  ללכת 
זו הסיבה שכדי להגיע  לו.  יעד הנמצא מחוצה 
מאברם לאברהם יש להוסיף אות, לבנות קומה 

נוספת על גבי הקומה הטבעית. 

שצריך  טבעית  תכונה  היא  נשיות  זאת,  לעומת 
האשה  בתוך  מסתתרת  הנשיות  אותה.  לגלות 
ומחכה  השיש  אבן  בתוך  מסתתר  שהפסל  כפי 
שיחשפו אותו. היא לא מתגלה מתוך התגברות 
הרפיה  מתוך   – להפך  בדיוק  אלא  והתאמצות 
ושמיטה של מטענים מיותרים. לכן כדי להגיע 
משרי לשרה לא צריך להוסיף אות אלא להפחית 

מאות קיימת, להתקלף משכבות חיצוניות.

פירוש חדש לברכות השחר
דברים.  מספר  אחת  בבת  מסביר  זה  פירוש 
ראשית, הוא מבאר בצורה יפהפייה את ההבדל 
ושרה  לאברהם  הוענקו  שבהם  האופנים  בין 
שהשם  בזמן  כזכור,  החדשים.  שמותיהם 
"והיה שמך אברהם",  'אברהם' הוענק במילים 
שמה".  שרה  "כי  רק  נאמר  'שרה'  השם  על 
הסיבה, מתברר, היא שבעוד 'אברהם' הוא שם 
חדש, 'שרה' היה כלול ב'שרי' מאז מעולם: "כי 

שרה ]כבר[ שמה". 

שנית, הפירוש שופך אור על הנוסחים השונים 
שלא  "ברוך  ונשים,  לגברים  השחר  ברכת  של 
כרצונו":  שעשני  "ברוך  לעומת  אשה"  עשני 
הגבר  נרכשת,  תכונה  היא  שהגבריות  מכיוון 
אינו מברך על כך שה' עשה אותו גבר, אלא רק 
ההפיכה  ואילך  מכאן  אשה;  אותו  עשה  שלא 
נשיותה של  בעבודה שיעשה.  בו,  תלויה  לגבר 
האשה לעומת זאת כבר טמונה בה, גם אם עליה 
לעבוד כדי לגלותה; לכן היא מברכת את ה' על 
את  בכך  ומביעה  "כרצונו",  אותה  שעשה  כך 

התפילה שתזכה להרגיש זאת.

מבצעים והטבות לחברי מועדון באתר:
www . b e i t e l . c o . i l

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

נם: חי  שיחת 
1-801-700-201

ניתן להשיג ברשתות 
ובחנויות הספרים 

המובחרות

מי יהיה  החברותא 
שלך השבת? 

עכשיו במחירים חסרי תקדים

מתחילים מבראשית בספריית בית-אל

מעט מן האור 
מארז

הרב חנן פורת

עיונים בפרשיות השבוע, 
מדרשים, שירים וצילומים 

מרהיבים מנופי ארץ ישראל

₪250
   350

 חומש הראי“ה
5 כרכים )מהדורה חדשה( 

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים

 ליקוט מכתבי הראי“ה קוק 
ובנו הרצי“ה על התורה

₪280
   400

 לוחות 
אבן

הרב אברהם צוקרמן
על פרשיות השבוע

 שלמי 
תורה

הרב שלמה אישון
על פרשיות השבוע

 בקרבך קדוש
א-ב

הרב יהושוע שפירא
על פרשיות השבוע



דמותו של ר' שאול אלתר, היא אחת 
המרתקות בחסידות גור < בנו של הרבי ה'פני 
מנחם', מתמיד מופלא שחותר אל האמת 
בנוסח קוצק, ומסתיר את עיסוקו בתורת הסוד 
ואינו מגיב לסיפורים שמימיים שמספרים 
אודותיו <  חריפותו אינה מונעת ממנו להיות 
מעורב בדעת עם הבריות, להתייעץ עם רבנים 
 אחרים ולבכות בצרתם של ישראל > דיוקן

טיפוס 
בנוסח 

גור
ישראל שוחט

18    קרוב אליך



דמותו של ר' שאול אלתר, היא אחת 
המרתקות בחסידות גור < בנו של הרבי ה'פני 
מנחם', מתמיד מופלא שחותר אל האמת 
בנוסח קוצק, ומסתיר את עיסוקו בתורת הסוד 
ואינו מגיב לסיפורים שמימיים שמספרים 
אודותיו <  חריפותו אינה מונעת ממנו להיות 
מעורב בדעת עם הבריות, להתייעץ עם רבנים 
 אחרים ולבכות בצרתם של ישראל > דיוקן

טיפוס 
בנוסח 

גור
ישראל שוחט

18    קרוב אליך

גור מקובל סיפור שעובר מפי ב חסידות 
את  ששאל  אחד  חסיד  על  השמועה 
השלישי  האדמו"ר   - אמת'  ה'שפת 
הוא  כיצד   – גור  אדמו"רי  בשושלת 
מתמודד עם מידת הגאווה, איך כל הכבוד שהוא 
מקבל מחסידיו לא משפיע וגורם לו למעט ישות.

מקבוצת  מוכר  במשל  לו  ענה  אמת'  ה'שפת 
מטפסים שהעפילה במעלות הר האוורסט. אחרי 
טיפוס ארוך ומייגע הגיעו המטפסים אל הפסגה, 
היו  הם  הפסגה.  על  לו  שיושב  בילד  והבחינו 
המומים: כיצד ילד צעיר הצליח לעשות את כל 
הדרך הקשה. לשאלתם, ענה להם הילד בפשטות 
שהוא נולד על הפסגה. בכך רצה ה'שפת אמת' 
מי  שיש  באומרו  החסיד,  קושיית  את  לתרץ 
שנולד על הפסגה ואילו קשיים והתמודדויות הם 

מנת חלקם של מטפסים.

בני  אל  להתייחס  נוטים  החסידית  בציבוריות 
כך  פסגה.  אותה  על  שנולדו  כמי  האדמו"ר 
בעגה החסידhת מכונה בנו של האדמו"ר בשם 

'בנש"ק' – בנם של קדושים. 

אלתר  שאול  ר'  אחרת.  שחושב  מי  שיש  אלא 
כי  בשיחותיו  לומר  נוהג   - בעצמו  בנש"ק   –
בעבודת ה' לא ניתן להסתמך על זכות אבות, וגם 
בני הקדושים הם מתמודדים שזקוקים לעבודה 
ועמל. פעם אף התבטא שהוא ואחיו נולדו להיות 

'מטפסים'.

על  להעיד  יכולה  שאול  ר'  של  חייו  דרך  ואכן, 
הטיפוס והעבודה המתמדת שלו.

מי שעמלו בתורה
הרב ר' שאול אלתר נולד בז' תמוז תשי"ז לאביו 
בשושלת  הקודם  לאדמו"ר  שהיה  מנחם'  ה'פני 
כר"מ  כיהן  הוא  השנים  במשך  גור.  חסידי 
ולאחר  ובחיפה,  באשדוד  החסידיות  בישיבות 
שאביו התיישב על כס האדמו"רות הוא החליף 
את מקום אביו והחל לכהן כראש ישיבת 'שפת 
אמת' בירושלים. מאז נהגו תלמידיו לכנותו בשם 

'הראש ישיבה'.      

בצעירותו התאפיין ר' שאול בשקדנות לימודית 
יוצאת דופן, וכבר בעודו בחור סיים מספר פעמים 
ניתן  המיוחדת  לשקדנותו  עדות  הש"ס.  את 
למצוא במכתב מיוחד ששלח אביו ה'פני מנחם' 
אל הרבי מלובביץ' לקראת נישואיו: "החתן הוא 
תודה לא־ל תלמיד חכם ובעל כישרונות גדולים, 
סיוון  בר"ח  ואי"ה  את הש"ס  גמר  פעמים  כמה 

הבעל"ט גומר עוד פעם את הש"ס".

שפעם  עד  שקדנותו,  על  מאוד  העריכו  אביו 
אמר שהוא מסופק אם כשהיה בגילו ידע ללמוד 
שרשם  הלמדניות  מהתשובות  אחת  על  כמוהו. 

הבן ר' שאול כתב האב "ודברי פי חכם חן". 

שנפסק  שאף  מנחם'  ה'פני  אמר  השנים  באחת 
לעניין  גדר של תלמיד חכם  אין  להלכה שכיום 
אבל  חכם,  תלמיד  ביזוי  על  ונידוי  קנס  תשלום 
אם יהיה בדור זה אדם שראוי לאותה איצטלא זה 

אדם כמו בנו ר' שאול.

חשובים  בצמתים  עמו  להתייעץ  נטה  אף  אביו 
שמחה'  ה'לב  האדמו"ר  הסתלק  כאשר  בחייו. 
את  ליטול  מנחם'  מה'פני  תבעו  וחסידים  מגור 
שאול  ר'  בנו  את  שאל  הוא  האדמו"רות,  עול 
"זאת שאלה  לו  ר' שאול ענה  על דעתו בעניין. 
שאכן  מספרים  בחסידות  אבא".  את  ששואלים 
אביו בעל ה'אמרי אמת' הגיע אל ה'פני מנחם' 
ציבור  בצורכי  העוסקים  "כל  לו:  ואמר  בהקיץ 
באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם". לאחר 
המעשה אמר ה'פני מנחם' שהוא לא ידע שבנו 

מבין גם בדברים אלו.

היחס המיוחד לו זכה מאביו לא הביא את הבן 
פטירת  לאחר  להפך.  ואפילו  קירוב,  לתחושת 
אביו דיבר ר' שאול באחת מדרשותיו על היראה 
הגדולה שהייתה לו מאביו, יראה שמנעה ממנו 

לעיתים להטריד את אביו בשאלות בלימוד.

שאול  ר'  התייצב  אביו  פטירת  לאחר  כשנה 

אצל  ערוך  שולחן  חלקי  ארבעת  על  להיבחן 
כי לאחר ההסתלקות  סיפר  וואזנר. הוא  הגר"ש 
במהלך  הוראה  היתר  להוציא  עצמו  על  קיבל 
שנת האבל, וכעת בתום השנה הוא בא להיבחן. 
כבר  זה  כי  וואזנר  הרב  התבטא  הבחינה  בסיום 
זמן רב שלא פגש אברך בעל שליטה כה מקיפה 

בארבעת חלקי השולחן ערוך.

הצליח  כיצד  מתלמידיו  אחד  אותו  לימים שאל 
לו  השיב  שאול  ר'  רב.  כה  תורני  ידע  לצבור 
בצניעות ובביטול, כי "אם גם אתה היית מתמיד 
ולומד  רצופות  שנים  שבע  במשך  בלימוד 
שמונה עשרה שעות ביממה ללא הפסקה, היית 
מגיע לידיעות רחבות יותר ממה שאני הגעתי". 
אף  קרא  לא  שמעולם  עצמו  על  אז  העיד  הוא 
המודעות  מלוח  מודעות  לא  ואף  עיתון  פיסת 

שבשטיבל.

שקדנותו היתה ניכרת ביתר שאת בימי התענית. 
"בני  מדרשותיו:  באחת  סיפר  מנחם  הפני  אביו 
שיעור  להגיד  תענית  של  ביום  הגיע  שאול  ר' 
ימים  אלו  התעניות  ימי  אשדוד".  בישיבת 
אך  נחלש,  הלימוד בהם מעט  שמטבע הדברים 
החיות  בכל  לומד  היה  הוא  שאול.  ר'  אצל  לא 
הסובבים.  כל  את  בהם  שהדביק  עד  והמרץ, 
תלמידיו מספרים כי לעיתים בימי התענית היה 
ניתן לראות כיצד הוא מספיק לסיים מסכת אחת, 
מסכת  עבר  אל  המשיך  זמן  עוד  שיש  ומשראה 

אחרת ולא הסתפק במה שסיים.   

לא  שאול  ר'  של  ידיעותיו  כי  אומרת  השמועה 
עוצרות בתורת הנגלה, והוא אף לומד את תורת 
אביו  אל  אחד  חסיד  בא  שפעם  מספרים  הסוד. 
הפנה  מנחם'  ה'פני  קבלה.  בענייני  אותו  ושאל 
אותו אל בנו ר' שאול, באומרו "הוא עוסק בזה. 
עוסק  הוא  אבל  הכלים,  אל  נחבא  מאוד  הוא 
עם  חברותא  לו  היתה  השנים  במשך  בזה". 
מורגנשטרן.  מאיר  יצחק  הרב  החסידי  המקובל 
ר'  אל  מורגנשטרן  הרב  ניגש  הפעמים  באחת 
שאול במקום ציבורי לשוחח עמו בדברי נסתר, 
מה  יודע  אינו  כאילו  עצמו  את  עשה  שאול  ור' 
יודע  אינו  כי  אז  אמר  מורגנשטרן  הרב  מדובר. 
הם  בטלפון  וכי  עצמו,  את  מסתיר  הוא  למה 

משוחחים רבות.

בכל  לראות  ניתן  שאול  ר'  של  שקידתו  את 
הנהגתו ודרך הילוכו. הולכי הרגל ברחוב אלקנה 
שאול  ר'  בו  במחזה  כבר  מורגלים  בירושלים 
ורושם  ועט  דף  מוציא  הליכתו,  באמצע  נעצר 
משפחתו  בני  בדרך.  לו  שהתחדש  חידוש  איזה 
ר'  וימים־טובים  במוצאי שבתות  כיצד  מספרים 
שאול נחפז לרשום את החידושים שעלו במוחו 

במהלך השבת והמועד כדי שלא ישכח אותם. 

בישיבת  שאול  ר'  אצל  שלמד  התלמידים  אחד 
חיפה מספר על שיעור חי באהבת תורה והתמדה 
בלימודה, אותו קיבל מר' שאול: פעם נסעו כל 
ובמהלך  לירושלים  בצוותא  הישיבה  תלמידי 
שגרמה  כזו  באוטובוס,  תקלה  אירעה  הדרך 
לעצירה ארוכה. במהלך ההמתנה והתיקון נצפה 
ר' שאול עומד תחת אחד הפנסים של תחנת דלק 
מקומית, כשהוא מחזיק כרך גמרא ולומד לאור 
הפנס בהתמדה. הוא למד בלי לשים לב לנעשה 

כדי להמחיש את חשיבות האמת, השמיע לא אחת 
בשיעוריו מערכה שלימה שהפליאה את השומעים 

ביופייה ולאחריה הפטיר: "אמנם זה יפה אבל לא אמיתי", 
ואז נפנה לומר את הסברה הנכונה. תלמידיו מספרים כי 

מהשיעורים שפסל ניתן לחבר ספר מדהים.
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ניגש  התקלה  כשתוקנה  ורק  מסביב, 
אליו תלמיד לומר לו שעומדים להמשיך 

בנסיעה.

דרך האמת
את יומו פותח ר' שאול בשעות הבוקר 
המוקדמות, כשהוא נוהג לפקוד את ציון 

אביו שטמון בחצר הישיבה.

ולא  כמעט  בישיבה  לימד  בהם  בימים 
היו  ורובו  ראשו  הכלל.  בענייני  עסק 
לשוחח  ניתן  היה  ולא  בלימוד  שקועים 
באותן  נמנע  אף  הוא  לכך.  מעבר  עמו 
בחסידות,  ולדבר  מלשוחח  השנים 
מסופר  בשבילו.  אינו  שהדבר  בטענה 
מנחם'  ה'פני  אל  נכנס  שנים  שבאותן 
מה.  בדבר  להיוועץ  מסוים  אדם 
מנחם'  ה'פני  אותו  הנחה  בהתחלה 
להתייעץ עם בנו ר' שאול, אך אחר כך 
לערנען"  אין  ליגט  "ער  ואמר  בו  חזר 

)הוא שקוע בלימוד(. 

משאר  שונים  היו  בישיבה  שיעוריו 
לשושלת  כנצר  המקובלים.  השיעורים 
בחריפותו  נודע  שאול  ר'  קוצק, 
ובמהלך  האמת,  אל  העזה  ובחתירתו 
מסברות  להתרחק  הקפיד  השיעורים 
עקומות והיה מחמיא לתלמידים שאמרו 

לאחר  פעם,  וחזקות.  ישרות  סברות 
דבריו,  על  חריפה שאמר תלמיד  הערה 
הגיב בצער שכנראה לא התייגע בסוגיא 

כנדרש. 

האמת,  חשיבות  את  להמחיש  כדי 
מערכה  בשיעוריו  אחת  לא  השמיע 
השומעים  את  שהפליאה  שלימה 
זה  "אמנם  הפטיר:  ולאחריה  ביופייה 
לומר  נפנה  ואז  אמיתי",  לא  אבל  יפה 
מספרים  תלמידיו  הנכונה.  הסברה  את 
ספר  לחבר  ניתן  שפסל  מהשיעורים  כי 

מדהים.

מהדרך  התרחק  מאוד  שאול  ר' 
השיעור  שבעת  נהוג  בה  הישיבתית 
מובא רק מהלך אחד, על מנת שהשיעור 
יעלה יפה. שיעוריו שלו היו כמעין טלאי 
על גבי טלאי, ומי שלא הורגל בסגנון זה 
פנה  פעם  יחד.  לחברם  להתקשות  יכל 
שאולי  בהצעה,  התלמידים  אחד  אליו 
שיעוריו  את  יגיש  האוזן  את  לסבר  כדי 
שאול  ר'  ויפה.  שלמה  אחת  כמערכה 
השיב לו "אבל מה לעשות שלא זו דרך 

האמת".

שיקול  כי  לומר,  נהג  בישיבה  בימיו 
את  בוחנים  כאשר  נעשה  אמיתי  דעת 
מכן  לאחר  ורק  היטב,  הצדדים  כל 
בשיעוריו  ואכן,  ולהכריע.  לשקול  ניתן 

כאשר הסתלק האדמו"ר ה'לב שמחה' מגור 
וחסידים תבעו מה'פני מנחם' ליטול את עול 

האדמו"רות, הוא שאל את בנו ר' שאול על דעתו 
בעניין. ר' שאול ענה לו "זאת שאלה ששואלים את 
אבא". בחסידות מספרים שאכן אביו בעל ה'אמרי 
אמת' הגיע אל ה'פני מנחם' בהקיץ ואמר לו: "כל 

העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא 
ישלם שכרם". לאחר המעשה אמר ה'פני מנחם' 

שהוא לא ידע שבנו מבין גם בדברים אלו.

להתפעל מהאמת
הרב ארלה הראל

שאמצא  הייתי  סבור  חשבתי.  כך  לא  אני 
שיהיו  ובלבד  חסידים,  מאות  שלוש  רק 
ויחבשו  הזה,  העולם  הבלי  בכל  מואסים 
קש,  חגורות  ויחגרו  כרוב,  עלי  לראשם 
וינעלו סנדלי עץ, ויעלו על הגגות ויקראו 
באוזני כל העולם: "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה!" 
)רבי מנחם מנדל מקוצק זי"ע(

היו היה האדם הגדול בענקים, רודף האמת חסר הפשרות, 
אביהן של חצרות חסידיות רבות, אשר ציפה להקים חבורה 
של עובדי ה' אשר רק דבר אחד ויחיד יעניין אותם – האמת. 
לדור  שמדור  ודומה  עברו,  דורות  הצרופה.  הטהורה, 
המשיכה רוחו של השרף מקוצק לרחף בבתי המדרש של 

חסידות גור ולהבעיר את מנועה הפנימי - דרישת האמת.  

מבאי  להיות  זכיתי  אבות,  ובזכות  עלי  אשר  ה'  בחסדי 
ביתו של כ"ק האדמו"ר מגור ה'פני מנחם' זצוק"ל. במעט 
האמת  את  לחוש  שלא  היה  אפשר  אי  לנשום,  שהספקתי 
של  חותמו  הרי  כי  אלוקות,  גילוי  ואמונה,  אמת  באוויר. 

הקדוש ברוך הוא אמת.

וכך היה מרגלא בפומיה משמו של הקוצקער - כל הדברים 
שבעולם אפשר לחקותם, חוץ מן האמת. שכן אמת מעושה 

- שוב אינה אמת...

קצות  על  שמתבונן  מי  כל   – לבנים  סימן  אבות  ומעשה 
דרכיו בקודש של בנו הגדול, הגאון ר' שאול יבדל"א )והוא 
ודאי היה נוזף בי על התארים המופלגים...(, לא יכול שלא 
של  אמת  שלו.  האמת  בפני  העומד  דבר  שאין  להרגיש, 
לימוד תורה ללא שיעור, אמת של עשיית חסד, אמת בכל. 
יהיה אשר  – אמת של דבקות בדרך,  יותר מכך  עוד  אבל 

יהיה.

פעם אחת התקשר אליו יהודי, אשר עסק מזה זמן בחיפוש 
מעט,  שהה  שאול  ר'  חז"לית.  למימרה  עלום  מקור  אחר 
ואמר – בבבלי ובירושלמי אין. במדרשים גם אין. אבל יש 
דבר דומה במדרש קהלת רבה. תראה פרשה ג סימן ב. פתח 
היהודי את המדרש, ומצא את מה שחיפש. אבל בהבדל של 
מילה אחת, די חסרת משמעות. הנה, טען, זה בדיוק זה! 

לא, ענה ר' שאול, זה לא בדיוק זה.

אפשר להתפעל מן הבקיאות המבהילה שלו )ומי שמכיר 
יותר  עוד  אפשר  אבל  התרגלנו(.  נבהל.  לא  כבר  מקרוב, 

להתפעל מהאמת, מהתשוקה לאמת.

כולנו מכירים את דברי חז"ל, המלמדים אותנו כיצד לבחור 
רבי  אמר  "הכי  א(:  עמוד  יז  דף  קטן  )מועד  תורה  ללמוד  ממי 
יוחנן - מאי דכתיב 'כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו 
מפיהו כי מלאך ה' צבא־ות הוא'? אם דומה הרב למלאך 
ה' - יבקשו תורה מפיו. ואם לאו - אל יבקשו תורה מפיו". 
אבל  אותו?  לזהות  שנוכל  כדי  מלאך,  פעם  אי  ראינו  וכי 
ה'פני מנחם' היה אומר, שצרך לקרוא את הפסוק במלאכי 
ִנְמָצא  לֹא  ְוַעְוָלה  ִפיהּו  ּבְ ָהְיָתה  ֱאֶמת  "ּתֹוַרת  מתחילתו: 
י  יב ֵמָעֹון, ּכִ ים ֵהׁשִ י ְוַרּבִ לֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאּתִ ׁשָ ָפָתיו ּבְ ִבׂשְ
ה'  ַמְלַאְך  י  ּכִ יהּו  ִמּפִ ְיַבְקׁשּו  ְותֹוָרה  ַדַעת  ְמרּו  ִיׁשְ כֵֹהן  ְפֵתי  ׂשִ
ְצָבא־ֹות הּוא". מלאך ה' הוא זה שתורת אמת היתה בפיו. 
עליה.  לוותר  לא  כדי  כבד  מחיר  לשלם  שמוכנים  אמת, 
כי הפסוק האחרון שכתב הסבא בספרו על התורה  אמת, 

כשבועיים לפני פטירתו היה: "שפת אמת תכון לעד".

ולנו נשאר להתפלל שנזכה לקבל עוד הרבה אור מתורתו, 
ויקויים בנו לשון התפילה: על הצדיקים ועל החסידים... 
לכל הבוטחים  טוב  ותן שכר  אלקינו,  ה'  רחמיך  נא  יהמו 

בשמךבאמת.
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ניגש  התקלה  כשתוקנה  ורק  מסביב, 
אליו תלמיד לומר לו שעומדים להמשיך 

בנסיעה.

דרך האמת
את יומו פותח ר' שאול בשעות הבוקר 
המוקדמות, כשהוא נוהג לפקוד את ציון 

אביו שטמון בחצר הישיבה.

ולא  כמעט  בישיבה  לימד  בהם  בימים 
היו  ורובו  ראשו  הכלל.  בענייני  עסק 
לשוחח  ניתן  היה  ולא  בלימוד  שקועים 
באותן  נמנע  אף  הוא  לכך.  מעבר  עמו 
בחסידות,  ולדבר  מלשוחח  השנים 
מסופר  בשבילו.  אינו  שהדבר  בטענה 
מנחם'  ה'פני  אל  נכנס  שנים  שבאותן 
מה.  בדבר  להיוועץ  מסוים  אדם 
מנחם'  ה'פני  אותו  הנחה  בהתחלה 
להתייעץ עם בנו ר' שאול, אך אחר כך 
לערנען"  אין  ליגט  "ער  ואמר  בו  חזר 

)הוא שקוע בלימוד(. 

משאר  שונים  היו  בישיבה  שיעוריו 
לשושלת  כנצר  המקובלים.  השיעורים 
בחריפותו  נודע  שאול  ר'  קוצק, 
ובמהלך  האמת,  אל  העזה  ובחתירתו 
מסברות  להתרחק  הקפיד  השיעורים 
עקומות והיה מחמיא לתלמידים שאמרו 

לאחר  פעם,  וחזקות.  ישרות  סברות 
דבריו,  על  חריפה שאמר תלמיד  הערה 
הגיב בצער שכנראה לא התייגע בסוגיא 

כנדרש. 

האמת,  חשיבות  את  להמחיש  כדי 
מערכה  בשיעוריו  אחת  לא  השמיע 
השומעים  את  שהפליאה  שלימה 
זה  "אמנם  הפטיר:  ולאחריה  ביופייה 
לומר  נפנה  ואז  אמיתי",  לא  אבל  יפה 
מספרים  תלמידיו  הנכונה.  הסברה  את 
ספר  לחבר  ניתן  שפסל  מהשיעורים  כי 

מדהים.

מהדרך  התרחק  מאוד  שאול  ר' 
השיעור  שבעת  נהוג  בה  הישיבתית 
מובא רק מהלך אחד, על מנת שהשיעור 
יעלה יפה. שיעוריו שלו היו כמעין טלאי 
על גבי טלאי, ומי שלא הורגל בסגנון זה 
פנה  פעם  יחד.  לחברם  להתקשות  יכל 
שאולי  בהצעה,  התלמידים  אחד  אליו 
שיעוריו  את  יגיש  האוזן  את  לסבר  כדי 
שאול  ר'  ויפה.  שלמה  אחת  כמערכה 
השיב לו "אבל מה לעשות שלא זו דרך 

האמת".

שיקול  כי  לומר,  נהג  בישיבה  בימיו 
את  בוחנים  כאשר  נעשה  אמיתי  דעת 
מכן  לאחר  ורק  היטב,  הצדדים  כל 
בשיעוריו  ואכן,  ולהכריע.  לשקול  ניתן 

כאשר הסתלק האדמו"ר ה'לב שמחה' מגור 
וחסידים תבעו מה'פני מנחם' ליטול את עול 

האדמו"רות, הוא שאל את בנו ר' שאול על דעתו 
בעניין. ר' שאול ענה לו "זאת שאלה ששואלים את 
אבא". בחסידות מספרים שאכן אביו בעל ה'אמרי 
אמת' הגיע אל ה'פני מנחם' בהקיץ ואמר לו: "כל 

העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא 
ישלם שכרם". לאחר המעשה אמר ה'פני מנחם' 

שהוא לא ידע שבנו מבין גם בדברים אלו.

להתפעל מהאמת
הרב ארלה הראל

שאמצא  הייתי  סבור  חשבתי.  כך  לא  אני 
שיהיו  ובלבד  חסידים,  מאות  שלוש  רק 
ויחבשו  הזה,  העולם  הבלי  בכל  מואסים 
קש,  חגורות  ויחגרו  כרוב,  עלי  לראשם 
וינעלו סנדלי עץ, ויעלו על הגגות ויקראו 
באוזני כל העולם: "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה!" 
)רבי מנחם מנדל מקוצק זי"ע(

היו היה האדם הגדול בענקים, רודף האמת חסר הפשרות, 
אביהן של חצרות חסידיות רבות, אשר ציפה להקים חבורה 
של עובדי ה' אשר רק דבר אחד ויחיד יעניין אותם – האמת. 
לדור  שמדור  ודומה  עברו,  דורות  הצרופה.  הטהורה, 
המשיכה רוחו של השרף מקוצק לרחף בבתי המדרש של 

חסידות גור ולהבעיר את מנועה הפנימי - דרישת האמת.  

מבאי  להיות  זכיתי  אבות,  ובזכות  עלי  אשר  ה'  בחסדי 
ביתו של כ"ק האדמו"ר מגור ה'פני מנחם' זצוק"ל. במעט 
האמת  את  לחוש  שלא  היה  אפשר  אי  לנשום,  שהספקתי 
של  חותמו  הרי  כי  אלוקות,  גילוי  ואמונה,  אמת  באוויר. 

הקדוש ברוך הוא אמת.

וכך היה מרגלא בפומיה משמו של הקוצקער - כל הדברים 
שבעולם אפשר לחקותם, חוץ מן האמת. שכן אמת מעושה 

- שוב אינה אמת...

קצות  על  שמתבונן  מי  כל   – לבנים  סימן  אבות  ומעשה 
דרכיו בקודש של בנו הגדול, הגאון ר' שאול יבדל"א )והוא 
ודאי היה נוזף בי על התארים המופלגים...(, לא יכול שלא 
של  אמת  שלו.  האמת  בפני  העומד  דבר  שאין  להרגיש, 
לימוד תורה ללא שיעור, אמת של עשיית חסד, אמת בכל. 
יהיה אשר  – אמת של דבקות בדרך,  יותר מכך  עוד  אבל 

יהיה.

פעם אחת התקשר אליו יהודי, אשר עסק מזה זמן בחיפוש 
מעט,  שהה  שאול  ר'  חז"לית.  למימרה  עלום  מקור  אחר 
ואמר – בבבלי ובירושלמי אין. במדרשים גם אין. אבל יש 
דבר דומה במדרש קהלת רבה. תראה פרשה ג סימן ב. פתח 
היהודי את המדרש, ומצא את מה שחיפש. אבל בהבדל של 
מילה אחת, די חסרת משמעות. הנה, טען, זה בדיוק זה! 

לא, ענה ר' שאול, זה לא בדיוק זה.

אפשר להתפעל מן הבקיאות המבהילה שלו )ומי שמכיר 
יותר  עוד  אפשר  אבל  התרגלנו(.  נבהל.  לא  כבר  מקרוב, 

להתפעל מהאמת, מהתשוקה לאמת.

כולנו מכירים את דברי חז"ל, המלמדים אותנו כיצד לבחור 
רבי  אמר  "הכי  א(:  עמוד  יז  דף  קטן  )מועד  תורה  ללמוד  ממי 
יוחנן - מאי דכתיב 'כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו 
מפיהו כי מלאך ה' צבא־ות הוא'? אם דומה הרב למלאך 
ה' - יבקשו תורה מפיו. ואם לאו - אל יבקשו תורה מפיו". 
אבל  אותו?  לזהות  שנוכל  כדי  מלאך,  פעם  אי  ראינו  וכי 
ה'פני מנחם' היה אומר, שצרך לקרוא את הפסוק במלאכי 
ִנְמָצא  לֹא  ְוַעְוָלה  ִפיהּו  ּבְ ָהְיָתה  ֱאֶמת  "ּתֹוַרת  מתחילתו: 
י  יב ֵמָעֹון, ּכִ ים ֵהׁשִ י ְוַרּבִ לֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאּתִ ׁשָ ָפָתיו ּבְ ִבׂשְ
ה'  ַמְלַאְך  י  ּכִ יהּו  ִמּפִ ְיַבְקׁשּו  ְותֹוָרה  ַדַעת  ְמרּו  ִיׁשְ כֵֹהן  ְפֵתי  ׂשִ
ְצָבא־ֹות הּוא". מלאך ה' הוא זה שתורת אמת היתה בפיו. 
עליה.  לוותר  לא  כדי  כבד  מחיר  לשלם  שמוכנים  אמת, 
כי הפסוק האחרון שכתב הסבא בספרו על התורה  אמת, 

כשבועיים לפני פטירתו היה: "שפת אמת תכון לעד".

ולנו נשאר להתפלל שנזכה לקבל עוד הרבה אור מתורתו, 
ויקויים בנו לשון התפילה: על הצדיקים ועל החסידים... 
לכל הבוטחים  טוב  ותן שכר  אלקינו,  ה'  רחמיך  נא  יהמו 

בשמךבאמת.

'בן יכבד אב' ר' שאול מלווה את אביו ה'פני מנחם'
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היה מביא והופך את כל הדעות, בוחן כל דעה 
ורק  ומנומקת,  משכנעת  בצורה  אותה  ומסביר 

אחר כך היה מציע את השיטה הנכונה. 

אחד מתלמידיו מספר שהספרים בישיבה מלאים 
בתיקונים מכתב ידו. ר' שאול נהג לתקן ולהגיה 
דברים שראה לנכון על כל ספר שקרא, הן בנגלה 
נעזרים  היו  בישיבה  והתלמידים  והן בחסידות, 

ומשתמשים בהגהותיו בעת הלימוד.

כיצד  מספרים  תלמידיו  החריף,  סגנונו  למרות 
כאחד  תמיד  והתנהג  גינונים  שום  ללא  נהג 
האדם. לעיתים היה מגיע אל הישיבה בלי כובע 
בקרב  מקובל  שלא  דבר  פתוחה,  חליפה  ועם 
החסידות, כשהוא עושה זאת מחוסר שימת לב 

ומודעות אל העניין. 

חיפה  בישיבת  כר"מ  כיהן  בהן  השנים  על 
לא  תקופות  עליו  שעברו  ואמר  פעם  התבטא 
תקופה  במשך  המתינו  ואשתו  שאול  ר'  קלות. 
לא מבוטלת לפרי בטן. בהזדמנות מסוימת הוא 
ואמר שהוא לא מאחל לאף  סיפר על התקופה 
אדם לעבור דבר כזה, אבל את קרבת האלוקים 
מחליף  היה  לא  זמנים  באותם  הרגיש  אותה 

בשום דבר.

שליח של השפת אמת
השנים  במשך  שאול  ר'  את  שסבבו  אנשים 
מספרים על אדם בעל ניגודים נפלאים. מעצמו 
הוא תובע ודורש בכל התוקף והכוח, ואילו אל 
הסובבים הוא נוהג בצורה מכילה ובאוזן קשבת. 
עם אדם  יחד  בוכה  אותו  למצוא  ניתן  פעם  לא 

שנקלע לצרה.

מכשיר הפקס בביתו עובד ללא הרף, ור' שאול 
מספק מענה על כל שאלה ושאלה. לעיתים יבקש 
לענות.  כיצד  לדעת  מנת  על  ולהיוועץ  לחשוב 
דעת  את  השואל  אצל  לברר  תחילה  נוהג  הוא 
האישה והילדים על הנושא, ורק אחר כך יאמר 
יורה דבר בפסקנות,  את דעתו. לעולם הוא לא 
ותמיד יברר לפני כן כיצד הדבר עשוי להתקבל.

הנחות",  ועושה  מוותר  שהוא  הכוונה  "אין 
עקרונות  בעל  "הוא  התלמידים,  אחד  מסביר 
גדולים, אבל הוא מביט אל העולם בצורה נכוחה 
ויודע שאי אפשר לפסוק ולזרוק דבר. הוא יחפש 
את הדרך הנכונה להעביר את עקרונותיו ודעותיו 
מתעניין  הוא  פעם  לא  ביותר.  הטובה  בצורה 
כשמבין  ולעיתים  פוסק.  ואז  דעה  עוד  ושומע 
שהדברים עובדים אחרת משחשב הוא לא יהסס 

לחזור בו מדעתו".

בתשובותיו ניתן לראות כיצד ר' שאול מכיר את 
מתכחש  ואינו  ביותר  הטובה  בצורה  המציאות 
נפש  נבכי  אל  ולרדת  לזהות  יודע  הוא  אליה. 

האדם בצורה ישירה ומלאת כנות. 

לבחור  שכתב  במענה  לראות  ניתן  לכך  דוגמה 
מסוים לאחר אירוע קשה שקרה בחסידות. אותו 
תלמיד התאונן כי הוא מתקשה להמשיך בשגרה 
התחושה  מהי  מחפש  והוא  המאורע,  לאחר 
הנכונה שצריכה להיות אצל יהודי מאמין בזמן 
"העולם  הלשון:  בזה  לו  ענה  שאול  ר'  שכזה. 
ידי המנהיגו בחסד וברחמים יתברך  מנוהל על 
שמו, ואין מקרה, והכל בהשגחה ומצודה פרוסה 
לַהְפִנים  אמור  המאורע  בעיקר  החיים,  כל  על 

בלב שהעולם רק פרוזדור והכנה לטרקלין".

צריכים  אך  התעוררות,  כל  חשובה  "בוודאי 
תוכל  )ודאי  מעשית,  בקבלה  לַמְמָשה  תמיד 

קצת  הנך  במוצ"ש  שעכשיו  בעצמך  להבחין 
פחות המום מהמאורע הטרגי, וכך פוחת והולך 

בהמשך הזמן(".

"מה לקבל?", תוהה ר' שאול ומשיב, "ֵלב יודע 
שהקבלה  ועדיף  לתקן,  חשוב  במה  נפשו  מרת 
משהו  צריך  לא  לקונו,  בינו  תהא  נדר(  )בלי 
קבלה  מספיק  לקיימו,  קשה  שבסוף  בומבסטי 
אם  דעת  שיקול  מתוך  ממושך,  לזמן  קטנה 
אפשר יהא לשמור עליה בעקביות מבלי לבטלה, 
ברחמים,  ישראל  עמו  פרצות  יגדור  והשי"ת 

ונשמע ונתבשר אך טוב".

מעל דפי הגיליון הזה נשלחה אליו פעם שאלה 
חי  היה  מקוצק  הרבי  "אילו  המערכת:  ידי  על 
ענה  והוא  דורש מאיתנו?"  היה  הוא  היום, מה 
ולא  לעשות,  צריכים  שאנו  מה  לעשות  שצריך 

להתעסק במה שהוא היה דורש מאיתנו. 

היחס  כי  מציינים  אליו  הקרובים  האנשים 
וההקשבה שלו כיום למצוקות של אנשים, זהו 
נהג  הוא  בהתחלה  השנים.  עם  שהתפתח  דבר 
משתף  פעם"  "אם  וישירות.  בחריפות  לענות 
הביתה  אליו  עולה  "היית  התלמידים  אחד 
הוא  ביראת שמיים,  בעיות  על  ומבקש לשוחח 
היה יכול לענות לך בסגנון ישיר מאוד ולומר: 
שאתה  מה  שזה  עצמך  את  מרמה  אתה  'מה 
מחפש? הרי מעניינת אותך גשמיות!' וזה עצמו 
יענה  היה שיעור עבור השואל. אבל היום הוא 
ויסביר לשואל מה באמת אפשר  בצורה אחרת 

לעשות עם המשיכה לגשמיות".

שיחה  למסור  שאול  ר'  התבקש  השנים  באחת 
ישיבה   – בירושלים  השחר'  'איילת  בישיבת 
השוליים  אל  שנדחקו  בחורים  עבור  שנפתחה 
והוא בא לעודד ולחזק אותם בעבודת ה'. השיחה 
ופתוח,  כנה  אופי  בעלת  היתה  הבחורים  עם 
הדברים  בין  פילטרים.  ללא  איתם  דיבר  והוא 
גדולה  רבי מחסידות  בן של  להם שבתור  אמר 

"ֵלב יודע מרת נפשו במה חשוב לתקן, ועדיף שהקבלה 
)בלי נדר( תהא בינו לקונו, לא צריך משהו בומבסטי 

שבסוף קשה לקיימו, מספיק קבלה קטנה לזמן ממושך, 
מתוך שיקול דעת אם אפשר יהא לשמור עליה בעקביות 
מבלי לבְטָלה, והשי"ת יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, 

ונשמע ונתבשר אך טוב"

ר' שאול נואם בכנס ראשון מסוגו עבור כלל חסידי גור - בנייני האומה תשנ"ה. נראים אביו, כ"ק 
האדמו"ר ה'פני מנחם' זצוק"ל ויבלחט"א כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א

 'נעצר באמצע הליכתו, מוציא דף ועט
 ורושם איזה חידוש שהתחדש'
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היה מביא והופך את כל הדעות, בוחן כל דעה 
ורק  ומנומקת,  משכנעת  בצורה  אותה  ומסביר 

אחר כך היה מציע את השיטה הנכונה. 

אחד מתלמידיו מספר שהספרים בישיבה מלאים 
בתיקונים מכתב ידו. ר' שאול נהג לתקן ולהגיה 
דברים שראה לנכון על כל ספר שקרא, הן בנגלה 
נעזרים  היו  בישיבה  והתלמידים  והן בחסידות, 

ומשתמשים בהגהותיו בעת הלימוד.

כיצד  מספרים  תלמידיו  החריף,  סגנונו  למרות 
כאחד  תמיד  והתנהג  גינונים  שום  ללא  נהג 
האדם. לעיתים היה מגיע אל הישיבה בלי כובע 
בקרב  מקובל  שלא  דבר  פתוחה,  חליפה  ועם 
החסידות, כשהוא עושה זאת מחוסר שימת לב 

ומודעות אל העניין. 

חיפה  בישיבת  כר"מ  כיהן  בהן  השנים  על 
לא  תקופות  עליו  שעברו  ואמר  פעם  התבטא 
תקופה  במשך  המתינו  ואשתו  שאול  ר'  קלות. 
לא מבוטלת לפרי בטן. בהזדמנות מסוימת הוא 
ואמר שהוא לא מאחל לאף  סיפר על התקופה 
אדם לעבור דבר כזה, אבל את קרבת האלוקים 
מחליף  היה  לא  זמנים  באותם  הרגיש  אותה 

בשום דבר.

שליח של השפת אמת
השנים  במשך  שאול  ר'  את  שסבבו  אנשים 
מספרים על אדם בעל ניגודים נפלאים. מעצמו 
הוא תובע ודורש בכל התוקף והכוח, ואילו אל 
הסובבים הוא נוהג בצורה מכילה ובאוזן קשבת. 
עם אדם  יחד  בוכה  אותו  למצוא  ניתן  פעם  לא 

שנקלע לצרה.

מכשיר הפקס בביתו עובד ללא הרף, ור' שאול 
מספק מענה על כל שאלה ושאלה. לעיתים יבקש 
לענות.  כיצד  לדעת  מנת  על  ולהיוועץ  לחשוב 
דעת  את  השואל  אצל  לברר  תחילה  נוהג  הוא 
האישה והילדים על הנושא, ורק אחר כך יאמר 
יורה דבר בפסקנות,  את דעתו. לעולם הוא לא 
ותמיד יברר לפני כן כיצד הדבר עשוי להתקבל.

הנחות",  ועושה  מוותר  שהוא  הכוונה  "אין 
עקרונות  בעל  "הוא  התלמידים,  אחד  מסביר 
גדולים, אבל הוא מביט אל העולם בצורה נכוחה 
ויודע שאי אפשר לפסוק ולזרוק דבר. הוא יחפש 
את הדרך הנכונה להעביר את עקרונותיו ודעותיו 
מתעניין  הוא  פעם  לא  ביותר.  הטובה  בצורה 
כשמבין  ולעיתים  פוסק.  ואז  דעה  עוד  ושומע 
שהדברים עובדים אחרת משחשב הוא לא יהסס 

לחזור בו מדעתו".

בתשובותיו ניתן לראות כיצד ר' שאול מכיר את 
מתכחש  ואינו  ביותר  הטובה  בצורה  המציאות 
נפש  נבכי  אל  ולרדת  לזהות  יודע  הוא  אליה. 

האדם בצורה ישירה ומלאת כנות. 

לבחור  שכתב  במענה  לראות  ניתן  לכך  דוגמה 
מסוים לאחר אירוע קשה שקרה בחסידות. אותו 
תלמיד התאונן כי הוא מתקשה להמשיך בשגרה 
התחושה  מהי  מחפש  והוא  המאורע,  לאחר 
הנכונה שצריכה להיות אצל יהודי מאמין בזמן 
"העולם  הלשון:  בזה  לו  ענה  שאול  ר'  שכזה. 
ידי המנהיגו בחסד וברחמים יתברך  מנוהל על 
שמו, ואין מקרה, והכל בהשגחה ומצודה פרוסה 
לַהְפִנים  אמור  המאורע  בעיקר  החיים,  כל  על 

בלב שהעולם רק פרוזדור והכנה לטרקלין".

צריכים  אך  התעוררות,  כל  חשובה  "בוודאי 
תוכל  )ודאי  מעשית,  בקבלה  לַמְמָשה  תמיד 

קצת  הנך  במוצ"ש  שעכשיו  בעצמך  להבחין 
פחות המום מהמאורע הטרגי, וכך פוחת והולך 

בהמשך הזמן(".

"מה לקבל?", תוהה ר' שאול ומשיב, "ֵלב יודע 
שהקבלה  ועדיף  לתקן,  חשוב  במה  נפשו  מרת 
משהו  צריך  לא  לקונו,  בינו  תהא  נדר(  )בלי 
קבלה  מספיק  לקיימו,  קשה  שבסוף  בומבסטי 
אם  דעת  שיקול  מתוך  ממושך,  לזמן  קטנה 
אפשר יהא לשמור עליה בעקביות מבלי לבטלה, 
ברחמים,  ישראל  עמו  פרצות  יגדור  והשי"ת 

ונשמע ונתבשר אך טוב".

מעל דפי הגיליון הזה נשלחה אליו פעם שאלה 
חי  היה  מקוצק  הרבי  "אילו  המערכת:  ידי  על 
ענה  והוא  דורש מאיתנו?"  היה  הוא  היום, מה 
ולא  לעשות,  צריכים  שאנו  מה  לעשות  שצריך 

להתעסק במה שהוא היה דורש מאיתנו. 

היחס  כי  מציינים  אליו  הקרובים  האנשים 
וההקשבה שלו כיום למצוקות של אנשים, זהו 
נהג  הוא  בהתחלה  השנים.  עם  שהתפתח  דבר 
משתף  פעם"  "אם  וישירות.  בחריפות  לענות 
הביתה  אליו  עולה  "היית  התלמידים  אחד 
הוא  ביראת שמיים,  בעיות  על  ומבקש לשוחח 
היה יכול לענות לך בסגנון ישיר מאוד ולומר: 
שאתה  מה  שזה  עצמך  את  מרמה  אתה  'מה 
מחפש? הרי מעניינת אותך גשמיות!' וזה עצמו 
יענה  היה שיעור עבור השואל. אבל היום הוא 
ויסביר לשואל מה באמת אפשר  בצורה אחרת 

לעשות עם המשיכה לגשמיות".

שיחה  למסור  שאול  ר'  התבקש  השנים  באחת 
ישיבה   – בירושלים  השחר'  'איילת  בישיבת 
השוליים  אל  שנדחקו  בחורים  עבור  שנפתחה 
והוא בא לעודד ולחזק אותם בעבודת ה'. השיחה 
ופתוח,  כנה  אופי  בעלת  היתה  הבחורים  עם 
הדברים  בין  פילטרים.  ללא  איתם  דיבר  והוא 
גדולה  רבי מחסידות  בן של  להם שבתור  אמר 

"ֵלב יודע מרת נפשו במה חשוב לתקן, ועדיף שהקבלה 
)בלי נדר( תהא בינו לקונו, לא צריך משהו בומבסטי 

שבסוף קשה לקיימו, מספיק קבלה קטנה לזמן ממושך, 
מתוך שיקול דעת אם אפשר יהא לשמור עליה בעקביות 
מבלי לבְטָלה, והשי"ת יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, 

ונשמע ונתבשר אך טוב"

ר' שאול נואם בכנס ראשון מסוגו עבור כלל חסידי גור - בנייני האומה תשנ"ה. נראים אביו, כ"ק 
האדמו"ר ה'פני מנחם' זצוק"ל ויבלחט"א כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א

 'נעצר באמצע הליכתו, מוציא דף ועט
 ורושם איזה חידוש שהתחדש'
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כל  את  אנשים שלובשים  הרבה  להכיר  לו  יצא 
הלבושים החסידיים וכלפי חוץ נראים אברכים 
יראי שמיים, אבל הלב שלהם חלול והוא נמצא 
במקום אחר ונמשך לדברים אחרים. לעומת זאת 
בסגנון  לבושים  חוץ  שכלפי  אנשים  מכיר  הוא 
ומלא  מחובר  שלהם  הלב  אבל  מהרגיל,  שונה 
ברגש לה'. הדיבור בגובה העיניים וללא משוא 
עליהם  והותיר  הבחורים  את  מאוד  עורר  פנים 

רושם רב.

הסימפוזיונים  שבאחד  מספר  מתלמידיו  אחד 
בחינוך,  העוסקים  עבור  בחסידות  שהתקיימו 
והפיתויים שעומדים  על האתגרים  דובר הרבה 
בפני בחורים בדור שלנו. ר' שאול הוזמן לשם 
על מנת לתת עצה נכונה ולכוון, כשבלהט הדיון 
הוא פתאום פרץ בבכי ואמר: "ריבונו של עולם, 

מה אתה רוצה מאתנו". 

שמימי  סיפור  לו  מתגלגל  שאול  ר'  בסביבת 
כיצד סייע לנכדו של ה'שפת אמת': אחד מנכדי 
ה'שפת אמת' התדרדר מאוד בימי בחרותו, עד 
שהיה נצרך לסיוע ולטיפול. אותו נכד הרחיק עד 
ללונדון בשביל מטפל מסוים שאולי יוכל לעזור 
לו. המטפל היה יהודי ירא שמיים שניסה לעזור 
ולטפל במשך זמן ארוך, אבל הטיפול לא צלח. 
מצבו של הבחור לא השתפר והוא חזר בחזרה 
הצלחת  חוסר  על  מאוד  כאב  המטפל  לארץ. 

הטיפול ודאג לשלומו של הבחור. 

לפולין,  לנסוע  למטפל  הזדמן  ימים  באותם 
ורעייתו המליצה לו שבזמן הביקור יסור לקברו 
על  יתפלל  הבחור,  של  סבו  אמת',  ה'שפת  של 
הבחור ויאמר לסבו: "עשיתי את שלי, כעת עשה 
אתה את שלך". כמה ימים לאחר מכן פגש אותו 
בחור את ר' שאול והם החלו לשוחח מעט, כשר' 
ככל  וסיוע  עזרה  לו  ומציע  אותו  מעודד  שאול 
שיצטרך. כשהבחור סיפר על כך למטפל, הלה 
השיב שכעת הוא יודע מיהו שליחו של ה'שפת 

אמת' בעולם.

בלי פולחן אישיות
ולימים־ למועדים  בסמיכות  השנה,  לאורך 
חיזוק  שיחות  למסור  שואל  רב  נוהג  טובים, 
בהשקפה ובעבודת ה'. שיחות אלו מכונות בשם 
נוהג  שאול  ר'  במיוחד.  מעניין  וסגנונן  'טרינק' 
מהגמרא  שונים  ציטוטים  על  דבריו  את  לבסס 

ולהוציא מהם הוראות בעבודת ה'.

שיחותיו גדושות באמרות חריפות בסגנון קוצק, 
ובהתאם למקום ממנו בא הוא תובע מהשומעים 
לחפש את האמת לאמיתה. באחת השיחות הוא 
ציטט אמרה מר' מנדל מקוצק על הדיבר "אלוקי 
מאלוקים  תעשה  אל   – לך"  תעשה  לא  מסכה 
יעשה  לא  שאדם  ואמר  פירש  שאול  ר'  מסכה. 
ה',  לעבודת  הנכונה  הדרך  מהי  וכללים  מסכה 
כי אין דרך אחת; ישנן דרכים רבות לעבודת ה'.

באחת השיחות הקשה ר' שאול על אמרתו של ר' 
מנדל מקוצק בפרשת קדושים. הפרשה פותחת 
"דמיהם  במילים  ומסיימת  תהיו"  ב"קדושים 
בם"; ר' מנדל מקוצק למד מכך שהתורה רוצה 
לרמז שיש לשמור את הקדושה גם אם זה עולה 
בדמים. שאל על כך ר' שאול: אם נדרשים אנו 
לשמור על הקדושה בכל מחיר, היה צריך הכתוב 
להיות להפך ־לכתוב תחילה "דמיהם בם" ואז 
"קדושים תהיו", וכך היה משמע שגם כשנשפך 
דם יש לשמור על הקדושה. אלא שהרעיון כאן 
הוא אחר: אף אחד לא מבקש מאיתנו לשפוך את 
דמנו חלילה, זה לא מטרה ולא יעד. המטרה היא 
לשמור על הקדושה, ואם בשביל מטרה זו צריך 
להישפך דם אזי נדרש לעשות זאת; אבל צריך 

לזכור את המטרה העיקרית, להתנהג בקדושה.

אחרת,  בהזדמנות  השמיע  הוא  דומים  דברים 
בה דיבר בסלידה על פולחן אישיות שלפעמים 
טען  הוא  קומה.  בעל  תורני  מנהיג  סביב  נוצר 
המנהיג  האדם  על  שמדברים  מרוב  לעיתים  כי 
עשויים לשכוח על ריבונו של עולם. צריך לזכור 
והמנהיג  ה',  עבודת  היא  העיקרית  שהמטרה 

נועד לתת הדרכות והשפעות שיסייעו בעבודה, 
אבל אם שוכחים את המטרה נעשה טעם לפגם.

הענווה  מידת  על  מדבר  הוא  פעמים  הרבה 
האדם.  בלב  טבועה  להיות  שצריכה  והשפלות 
על  דיבר  הוא  מהתנכלויות  סבל  בהן  בתקופות 
שצריך להיות מ"הנעלבין ואינן עולבין שומעין 
חרפתן ואינן משיבין", כשהוא מדייק מהדברים 
שלא די רק לספוג את העלבון ולעצור מלהגיב, 
חרפה  אותה  את  ולשמוע  להאזין  יש  אלא 
שהוטחה ולנסות ללמוד ממנה ולתקן. זאת כפי 
שאמר הבעל שם טוב, שכל מה שאדם רואה או 
שומע, עליו ללמוד מכך הוראה לעצמו בעבודת 
המצליח  אדם  כי  וחידד,  הוסיף  אף  הוא  ה'. 
הפעמים  במרבית  מלהגיב,  עצמו  את  לעצור 
על  קלה  וטפיחה  גאווה  של  שמץ  בו  יתעורר 
"וזה  מלהגיב,  להימנע  שהצליח  כך  על  שכמו 
המטרה  כל  שאול.  ר'  הזדעק  העניין"  כל  הפך 
היא שהאדם יהיה שפל ויכניע את עצמו, ואילו 

ברגע שאדם מתגאה בכך זה הפך העניין. 

ניתן לומר כי הוא אומר ועושה.  אצל ר' שאול 
אחד מתלמידיו סיפר כי פעם נכנס אל חדרו של 
מצא  והוא  בפומבי,  בו  שפגעו  לאחר  שאול  ר' 
אותו מודד לעצמו לחץ דם. התלמיד שאל לפשר 
הדברים, ור' שאול ענה כי הוא רצה לבדוק אם 
לגלות  שמח  והוא  רושם,  בו  עשתה  הפגיעה 
שהדבר לא נגע בו. בפעם אחרת בה היה רעש 
של המולה שהיה קשור אליו והיה נדמה כי אף 
ר' שאול טרוד בכך, ראו אותו הולך נסער. אחר 
כך התברר שהוא נסער מאוד מתגלית מרעישה 

שהתגלתה לו בלימודו. 

ראיתי בני עלייה והן מועטין, גם אם נולדו על 
של  אלו  ימים  אליה.  טיפסו  אם  וגם  הפסגה 
לסעור  אמת,  לסערות  הזמן  הם  החורף  תחילת 
בדרישת האמת ובעומק של לימוד תורה ועבודת 

ה'.  ■

בהזדמנות מסוימת הוא סיפר על אותה התקופה, ואמר שהוא לא מאחל לאף אדם 
לעבור כזה דבר. אבל את הקרבת אלוקים אותה הרגיש באותם זמנים, לא היה מחליף 

בשום דבר.

משמאל לימין: כ"ק האדמורים מגור: ה'בית ישראל', ה'לב שמחה' 
וה'פני מנחם' בני ה'אמרי אמת' זצוק"ל

חנוכת היכל ישיבת 'שפת אמת' בה כיהן כראש ישיבה

 'נעצר באמצע הליכתו, מוציא דף ועט
 ורושם איזה חידוש שהתחדש'
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שליח שמח

רגעים
רגעשל אור

orchozer@gmail.com | י  מזרח עודד 
מפנקסו של חוזר בתשובה

עמי הוא אולי האדם השמח ביותר בנחלאות. מיהו ומהם מעשיו? פשוט 
מאוד. הוא הדוור ברחובנו הצר. מיד כשהגעתי לירושלים החל להיווצר 
בינינו קשר. הוא שמח לתת לי על הדרך דברי דואר חשובים שהגיעו אלי 
מדי פעם. כידוע, בעידן האינטרנט החל הדואר הרגיל לאבד מחשיבותו. 
פעם היינו מקבלים מכתבים אישיים ורשמיים בדואר, ואילו היום הכל חלף 

עבר לדואר האלקטרוני, ולא נשאר כמעט מאומה לדואר הרגיל.

תמהתי על פשר שמחתו של עמי. אמנם כל אחד שמח להשתכר למחייתו, 
אוהב  אדם  בעליה?!  את  תחיה  מחשיבותה  שאיבדה  עבודה  איך  אבל 
לעשות דברים משמחים, משמעותיים, לגרום לאיזו התרגשות אצל הזולת. 
ואכן שמתי לב, שכאשר עמי פוגש אותי בדרך הוא מקפיד לא להביא לי 
חשבונות בנק משמימים, או דו"חות פנסיה מעבודה של חודש וחצי בבנק 
לאומי בתל אביב לפני 35 שנה, אלא רק הודעות על ספרים שתמיד שימחו 
של  מכתבים  רחוקות  ולעתים  אותי,  שהרגיעו  עבודתי  על  שיקים  אותי, 
ממש שריגשו אותי. את המכתבים חסרי הערך טמן בדומיה בתיבת הדואר 

החורקת שלי, שבתוכה מסתתר עלה שלכת מצומק מהסתיו שעבר. 

יום אחד פגשתי את עמי בדרכי לעבודתי במוזיאון. כאשר ראה אותי אורו 
עיניו. 

"מזרחי", קרא, "יש לי בשבילך אוצרות!". 

מה כבר יכול להיות? חשבתי בלבי. 

הוא שלף מתיקו הכחול צרור מכתבים. שתי הודעות על דבר דואר גדול, 
שזהו  וראיתי  במכתב,  הבטתי  יד!  בכתב  אמיתי  ומכתב  שיקים  שלושה 
מכתבים  כותב  שעדיין  פעם,  של  מיהודי  שקיבלתי  מאוד  מעניין  סיפור 

שניתן למששם.

התרגשתי וחיבקתי את עמי הצנום, שצחקק והסתלק מחיקי בחיוך מבויש. 
טמנתי את האוצרות בתיקי השחור, וניסיתי להתבונן בסודו של עמי הדוור. 

האנשים הנידחים מעניינים אותי לא פחות מהמצליחנים למיניהם.

מה עמי בעצם עושה? הוא שליח. ידוע בחסידות, ובמיוחד בחב"ד, שכל 
עניינו של החסיד הוא להיות שליח, שבסך הכל מעביר דברים מכאן לשם. 
הוא לא בראם, לא יצרם ולא עשאם, אלא פשוט מעבירם כמיטב יכולתו. 
יכול להיות שהוא מעביר דברים יקרים, דברי תורה או כל דבר טוב, אבל 
זה לא שלו! כאשר אדם מרגיש שהוא שליח בלבד, הוא משוחרר מעול 
זהו סוד כוחם של חסידי חב"ד השליחים, שיכולים להפוך את  הגאווה. 
מקום שליחותם עם חיוך, כי אין כאן ישות, אלא רק שליחות של הרבי. זה 

לא אני אלא הוא. אני והוא - הושיעה נא!

את  שתחתום  גימטריה  איזו  לי  חסרה  הייתה  אבל  העניין,  את  תפסתי 
התובנה הכה חשובה.

הצטרפתי  מכן  ולאחר  בשכונה,  חב"ד  במניין  שחרית  התפללתי  בשבת 
להתוועדות. הרב מרזל סיפר שהיה בכנס השליחים ב-770, ומרוב שהיו 
אל  התעצבתי  סיפור.  איזה  לספר  כהרגלו  ממני  לבקש  שכח  סיפורים  לו 
לבי, הרי שליחותי האחת והיחידה בעולם הקשוח והסואן הזה היא לספר 

סיפורי אמונה, ואם איני יכול לבצעה מה טעם בחיי?!

דממתי כמו ההרינג האדמדם המונח לפני. 

ואז אמר הרב את הגימטריה הכה פשוטה שחסרה לי: 

"שליח בגימטריה זה שמח!".

עלי  האושר  חותמת  שהיא  הזאת,  הגימטריה  את  מכיר  שאיני  הופתעתי 
אדמות. אם אתה רוצה לשמוח, עליך פשוט לחוש שאתה שליח של דבר 
טוב! אתה לא קיים בפני עצמך, אלא רק מעביר מסרים כמו עמי הדוור. 
ואפילו אם לעתים עוברים דרכך הבלים, די בכך שמדי פעם אתה מעביר 

אוצרות, וממילא גם אתה יקר מאוד.

לפתע קטע הרב את שרעפיי: 

"עודד, אל תחשוב ששכחנו אותך. מה עם הסיפור השבועי?...".
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המים,  על  נידונו  סוכות  בחג  במים:  עסוקים  אנו  הסוכות  חג  מאז 
התחלנו לומר בשמחת התורה "משיב הרוח ומוריד הגשם", קראנו על 
המים בבריאת העולם, קראנו על המבול בפרשת נח, ורק עם בקשת 

הגשמים "ותן טל ומטר"/"ברכנו" חיכינו עד ז' בחשון. מדוע?
 15 של  רווח  יש  מדוע  הזאת,  בשאלה  דנה  תענית  במסכת  המשנה 
נכון  יותר  והרי היה  בין הזכרת הגשמים לבין שאילת הגשמים?  יום 
לכאורה להתחיל לשאול גשמים מיד בסיום חג הסוכות, באותה עת 

שבה מתחילים להזכיר  את הגשמים?
ומסבירה המשנה שהסיבה היא: "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר 
פרת" – כלומר כיוון שיש עולי רגלים שהגיעו מרחוק לבית המקדש, 
דוחים את  אנו  ולכן  יסבלו מהגשם,  דואגים להם שבחזרתם לא  אנו 

שאילת הגשמים עד לז' בחשון שאז אחרון עולי הרגל יגיע לביתו.
כמה  יודעים  כולנו  ביותר.  תמוהה  נראית  מציינת  שהמשנה  הסיבה 
עם ישראל זקוק לגשמים. וכי כדי שיהודי מסוים לא יירטב בגשם, זו 
סיבה שכלל ישראל צריך להימנע מלבקש גשמים שהם צורך קיומי?                      
ויתרה מזאת: מפורסמת תפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים בצאתו 
מבית קדשי הקדשים "ואל יכנסו לפניך תפילות עוברי דרכים )שלא 
את  דוחים  מדוע  כן  ואם  לו",  צריך  שהעולם  בשעה  גשמים(  ירדו 
עוברי  כמה  בשביל  ישראל  לעם  חיוני  צורך  שהם  הגשמים  שאילת 

דרכים שלא הספיקו לחזור לביתם?
נראה להציע את התשובה הבאה:

אנו נמצאים בתקופה של "אחרי החגים". במהלך החגים עם ישראל 
עבר תהליך של התקדשות והיטהרות כאשר השיא היה בחג הסוכות 
ה'  בית  בחצרות  גדולה  בשמחה  ביחד  נפגש  ישראל  עם  כל  שבו 
אחדות  יצר  הסוכות  חג  חברים".  ישראל  כל  ש"עושה  בירושלים 
נפלאה שהרי "כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת". בסוכות גם אגדנו 
יחד את ארבעת המינים שמסמלים כיצד כל סוגי האנשים בעם ישראל 

מתאחדים יחד.
האם  החיים",  "מבחן  שעת  מגיעה  הסוכות,  חג  שמסתיים  לאחר 
אותה אחדות שטיפסנו אליה החג הסוכות, משאירה בליבנו רשמים 
של אחדות. והמבחן הגדול ביותר הוא מבחן שאילת הגשמים. האם 
יש ביכולתנו לחכות ולהמתין מלשאול גשמים, למרות שזה צורך כל 
כך חשוב, עד שאותו יהודי שחגגנו איתו ביחד בירושלים לפני כמה 
ימים, יחזור לביתו בביטחה. היכולת של האדם לחזור לשדהו הנצרך 
לגשמים מיד אחרי סוכות, ולהמתין מלשאול גשמים עד שיגיע אחרון 
העולים לביתו, מראה שאכן ספגנו והפנמנו את ערכי האחדות שחג 

הסוכות מלא בהם.
בימינו, בהם האחדות כה חיונית לקיומנו, נלמד מהאמור, שאחדות זה 
לא "שפה אחת ודברים אחדים" ולא רק גיבובי מילים בשמח האחדות, 
אלא אחדות אמיתית זה היכולת להרגיש את הזולת ולהקריב מעצמנו 

למען האחר.
ובזכות האחדות בתוכנו נזכה ל"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"

שאילת גשמים
למה חיכינו עד כעת?

הרב שלמה סובול | מרכז ברקאי
אהרן רזאל

מאז חג הסוכות אנו עסוקים במים: בחג הסוכות נידונו על המים, 
התחלנו לומר בשמחת התורה "משיב הרוח ומוריד הגשם", קראנו 
על המים בבריאת העולם, קראנו על המבול בפרשת נח, ורק עם 
בקשת הגשמים "ותן טל ומטר"/"ברך עלינו" חיכינו עד ז' בחשון. 

מדוע?
המשנה במסכת תענית דנה בשאלה הזאת, מדוע יש רווח של 15 
יום בין הזכרת הגשמים לבין שאילת הגשמים? והרי היה יותר נכון 
לכאורה להתחיל לשאול גשמים מיד בסיום חג הסוכות, באותה עת 

שבה מתחילים להזכיר  את הגשמים?
שבישראל  אחרון  שיגיע  "כדי  היא:  שהסיבה  המשנה  ומסבירה 
לנהר פרת" – כלומר כיוון שיש עולי רגלים שהגיעו מרחוק לבית 
המקדש, אנו דואגים להם שבחזרתם לא יסבלו מהגשם, ולכן אנו 
דוחים את שאילת הגשמים עד לז' בחשון שאז אחרון עולי הרגל 

יגיע לביתו.
הסיבה שהמשנה מציינת נראית תמוהה ביותר. כולנו יודעים כמה 
עם ישראל זקוק לגשמים. וכי כדי שיהודי מסוים לא יירטב בגשם, 
צורך  שהם  גשמים  מלבקש  להימנע  צריך  ישראל  שכלל  סיבה  זו 

קיומי? 
הכיפורים  ביום  גדול  כהן  של  תפילתו  מפורסמת  מזאת:  ויתרה 
"ואל יכנסו לפניך תפילות עוברי דרכים )שלא ירדו גשמים( בשעה 
שהעולם צריך לו", ואם כן מדוע דוחים את שאילת הגשמים שהם 
הספיקו  שלא  דרכים  עוברי  כמה  בשביל  ישראל  לעם  חיוני  צורך 

לחזור לביתם?
נראה להציע את התשובה הבאה:

עם  החגים  במהלך  החגים".  "אחרי  של  בתקופה  נמצאים  אנו 
ישראל עבר תהליך של התקדשות והיטהרות כאשר השיא היה בחג 
הסוכות שבו כל עם ישראל נפגש ביחד בשמחה גדולה בחצרות בית 
ה' בירושלים ש"עושה כל ישראל חברים". חג הסוכות יצר אחדות 
נפלאה שהרי "כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת". בסוכות גם 
אגדנו יחד את ארבעת המינים שמסמלים כיצד כל סוגי האנשים 

בעם ישראל מתאחדים יחד.
האם  החיים",  "מבחן  שעת  מגיעה  הסוכות,  חג  שמסתיים  לאחר 
אותה אחדות שטיפסנו אליה בחג הסוכות, משאירה בליבנו רשמים 
של אחדות. והמבחן הגדול ביותר הוא מבחן שאילת הגשמים. האם 
יש ביכולתנו לחכות ולהמתין מלשאול גשמים, למרות שזה צורך 
כל כך חשוב, עד שאותו יהודי שחגגנו איתו ביחד בירושלים לפני 
כמה ימים, יחזור לביתו בביטחה. היכולת של האדם לחזור לשדהו 
עד  גשמים  מלשאול  ולהמתין  סוכות,  אחרי  מיד  לגשמים  הנצרך 
שיגיע אחרון העולים לביתו, מראה שאכן ספגנו והפנמנו את ערכי 

האחדות שחג הסוכות מלא בהם.
בימינו, בהם האחדות כה חיונית לקיומנו, נלמד מהאמור, שאחדות 
בשבח  מילים  גיבובי  רק  ולא  אחדים"  ודברים  אחת  "שפה  לא  זה 
הזולת  את  להרגיש  היכולת  זו  אמיתית  אחדות  אלא  האחדות, 

ולהקריב מעצמנו למען האחר.
ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  ל"ביום  נזכה  בתוכנו  האחדות  ובזכות 

אחד".
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שליח שמח

רגעים
רגעשל אור

orchozer@gmail.com | י  מזרח עודד 
מפנקסו של חוזר בתשובה

עמי הוא אולי האדם השמח ביותר בנחלאות. מיהו ומהם מעשיו? פשוט 
מאוד. הוא הדוור ברחובנו הצר. מיד כשהגעתי לירושלים החל להיווצר 
בינינו קשר. הוא שמח לתת לי על הדרך דברי דואר חשובים שהגיעו אלי 
מדי פעם. כידוע, בעידן האינטרנט החל הדואר הרגיל לאבד מחשיבותו. 
פעם היינו מקבלים מכתבים אישיים ורשמיים בדואר, ואילו היום הכל חלף 

עבר לדואר האלקטרוני, ולא נשאר כמעט מאומה לדואר הרגיל.

תמהתי על פשר שמחתו של עמי. אמנם כל אחד שמח להשתכר למחייתו, 
אוהב  אדם  בעליה?!  את  תחיה  מחשיבותה  שאיבדה  עבודה  איך  אבל 
לעשות דברים משמחים, משמעותיים, לגרום לאיזו התרגשות אצל הזולת. 
ואכן שמתי לב, שכאשר עמי פוגש אותי בדרך הוא מקפיד לא להביא לי 
חשבונות בנק משמימים, או דו"חות פנסיה מעבודה של חודש וחצי בבנק 
לאומי בתל אביב לפני 35 שנה, אלא רק הודעות על ספרים שתמיד שימחו 
של  מכתבים  רחוקות  ולעתים  אותי,  שהרגיעו  עבודתי  על  שיקים  אותי, 
ממש שריגשו אותי. את המכתבים חסרי הערך טמן בדומיה בתיבת הדואר 

החורקת שלי, שבתוכה מסתתר עלה שלכת מצומק מהסתיו שעבר. 

יום אחד פגשתי את עמי בדרכי לעבודתי במוזיאון. כאשר ראה אותי אורו 
עיניו. 

"מזרחי", קרא, "יש לי בשבילך אוצרות!". 

מה כבר יכול להיות? חשבתי בלבי. 

הוא שלף מתיקו הכחול צרור מכתבים. שתי הודעות על דבר דואר גדול, 
שזהו  וראיתי  במכתב,  הבטתי  יד!  בכתב  אמיתי  ומכתב  שיקים  שלושה 
מכתבים  כותב  שעדיין  פעם,  של  מיהודי  שקיבלתי  מאוד  מעניין  סיפור 

שניתן למששם.

התרגשתי וחיבקתי את עמי הצנום, שצחקק והסתלק מחיקי בחיוך מבויש. 
טמנתי את האוצרות בתיקי השחור, וניסיתי להתבונן בסודו של עמי הדוור. 

האנשים הנידחים מעניינים אותי לא פחות מהמצליחנים למיניהם.

מה עמי בעצם עושה? הוא שליח. ידוע בחסידות, ובמיוחד בחב"ד, שכל 
עניינו של החסיד הוא להיות שליח, שבסך הכל מעביר דברים מכאן לשם. 
הוא לא בראם, לא יצרם ולא עשאם, אלא פשוט מעבירם כמיטב יכולתו. 
יכול להיות שהוא מעביר דברים יקרים, דברי תורה או כל דבר טוב, אבל 
זה לא שלו! כאשר אדם מרגיש שהוא שליח בלבד, הוא משוחרר מעול 
זהו סוד כוחם של חסידי חב"ד השליחים, שיכולים להפוך את  הגאווה. 
מקום שליחותם עם חיוך, כי אין כאן ישות, אלא רק שליחות של הרבי. זה 

לא אני אלא הוא. אני והוא - הושיעה נא!

את  שתחתום  גימטריה  איזו  לי  חסרה  הייתה  אבל  העניין,  את  תפסתי 
התובנה הכה חשובה.

הצטרפתי  מכן  ולאחר  בשכונה,  חב"ד  במניין  שחרית  התפללתי  בשבת 
להתוועדות. הרב מרזל סיפר שהיה בכנס השליחים ב-770, ומרוב שהיו 
אל  התעצבתי  סיפור.  איזה  לספר  כהרגלו  ממני  לבקש  שכח  סיפורים  לו 
לבי, הרי שליחותי האחת והיחידה בעולם הקשוח והסואן הזה היא לספר 

סיפורי אמונה, ואם איני יכול לבצעה מה טעם בחיי?!

דממתי כמו ההרינג האדמדם המונח לפני. 

ואז אמר הרב את הגימטריה הכה פשוטה שחסרה לי: 

"שליח בגימטריה זה שמח!".

עלי  האושר  חותמת  שהיא  הזאת,  הגימטריה  את  מכיר  שאיני  הופתעתי 
אדמות. אם אתה רוצה לשמוח, עליך פשוט לחוש שאתה שליח של דבר 
טוב! אתה לא קיים בפני עצמך, אלא רק מעביר מסרים כמו עמי הדוור. 
ואפילו אם לעתים עוברים דרכך הבלים, די בכך שמדי פעם אתה מעביר 

אוצרות, וממילא גם אתה יקר מאוד.

לפתע קטע הרב את שרעפיי: 

"עודד, אל תחשוב ששכחנו אותך. מה עם הסיפור השבועי?...".
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המים,  על  נידונו  סוכות  בחג  במים:  עסוקים  אנו  הסוכות  חג  מאז 
התחלנו לומר בשמחת התורה "משיב הרוח ומוריד הגשם", קראנו על 
המים בבריאת העולם, קראנו על המבול בפרשת נח, ורק עם בקשת 

הגשמים "ותן טל ומטר"/"ברכנו" חיכינו עד ז' בחשון. מדוע?
 15 של  רווח  יש  מדוע  הזאת,  בשאלה  דנה  תענית  במסכת  המשנה 
נכון  יותר  והרי היה  בין הזכרת הגשמים לבין שאילת הגשמים?  יום 
לכאורה להתחיל לשאול גשמים מיד בסיום חג הסוכות, באותה עת 

שבה מתחילים להזכיר  את הגשמים?
ומסבירה המשנה שהסיבה היא: "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר 
פרת" – כלומר כיוון שיש עולי רגלים שהגיעו מרחוק לבית המקדש, 
דוחים את  אנו  ולכן  יסבלו מהגשם,  דואגים להם שבחזרתם לא  אנו 

שאילת הגשמים עד לז' בחשון שאז אחרון עולי הרגל יגיע לביתו.
כמה  יודעים  כולנו  ביותר.  תמוהה  נראית  מציינת  שהמשנה  הסיבה 
עם ישראל זקוק לגשמים. וכי כדי שיהודי מסוים לא יירטב בגשם, זו 
סיבה שכלל ישראל צריך להימנע מלבקש גשמים שהם צורך קיומי?                      
ויתרה מזאת: מפורסמת תפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים בצאתו 
מבית קדשי הקדשים "ואל יכנסו לפניך תפילות עוברי דרכים )שלא 
את  דוחים  מדוע  כן  ואם  לו",  צריך  שהעולם  בשעה  גשמים(  ירדו 
עוברי  כמה  בשביל  ישראל  לעם  חיוני  צורך  שהם  הגשמים  שאילת 

דרכים שלא הספיקו לחזור לביתם?
נראה להציע את התשובה הבאה:

אנו נמצאים בתקופה של "אחרי החגים". במהלך החגים עם ישראל 
עבר תהליך של התקדשות והיטהרות כאשר השיא היה בחג הסוכות 
ה'  בית  בחצרות  גדולה  בשמחה  ביחד  נפגש  ישראל  עם  כל  שבו 
אחדות  יצר  הסוכות  חג  חברים".  ישראל  כל  ש"עושה  בירושלים 
נפלאה שהרי "כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת". בסוכות גם אגדנו 
יחד את ארבעת המינים שמסמלים כיצד כל סוגי האנשים בעם ישראל 

מתאחדים יחד.
האם  החיים",  "מבחן  שעת  מגיעה  הסוכות,  חג  שמסתיים  לאחר 
אותה אחדות שטיפסנו אליה החג הסוכות, משאירה בליבנו רשמים 
של אחדות. והמבחן הגדול ביותר הוא מבחן שאילת הגשמים. האם 
יש ביכולתנו לחכות ולהמתין מלשאול גשמים, למרות שזה צורך כל 
כך חשוב, עד שאותו יהודי שחגגנו איתו ביחד בירושלים לפני כמה 
ימים, יחזור לביתו בביטחה. היכולת של האדם לחזור לשדהו הנצרך 
לגשמים מיד אחרי סוכות, ולהמתין מלשאול גשמים עד שיגיע אחרון 
העולים לביתו, מראה שאכן ספגנו והפנמנו את ערכי האחדות שחג 

הסוכות מלא בהם.
בימינו, בהם האחדות כה חיונית לקיומנו, נלמד מהאמור, שאחדות זה 
לא "שפה אחת ודברים אחדים" ולא רק גיבובי מילים בשמח האחדות, 
אלא אחדות אמיתית זה היכולת להרגיש את הזולת ולהקריב מעצמנו 

למען האחר.
ובזכות האחדות בתוכנו נזכה ל"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"

שאילת גשמים
למה חיכינו עד כעת?

הרב שלמה סובול | מרכז ברקאי
אהרן רזאל

מאז חג הסוכות אנו עסוקים במים: בחג הסוכות נידונו על המים, 
התחלנו לומר בשמחת התורה "משיב הרוח ומוריד הגשם", קראנו 
על המים בבריאת העולם, קראנו על המבול בפרשת נח, ורק עם 
בקשת הגשמים "ותן טל ומטר"/"ברך עלינו" חיכינו עד ז' בחשון. 

מדוע?
המשנה במסכת תענית דנה בשאלה הזאת, מדוע יש רווח של 15 
יום בין הזכרת הגשמים לבין שאילת הגשמים? והרי היה יותר נכון 
לכאורה להתחיל לשאול גשמים מיד בסיום חג הסוכות, באותה עת 

שבה מתחילים להזכיר  את הגשמים?
שבישראל  אחרון  שיגיע  "כדי  היא:  שהסיבה  המשנה  ומסבירה 
לנהר פרת" – כלומר כיוון שיש עולי רגלים שהגיעו מרחוק לבית 
המקדש, אנו דואגים להם שבחזרתם לא יסבלו מהגשם, ולכן אנו 
דוחים את שאילת הגשמים עד לז' בחשון שאז אחרון עולי הרגל 

יגיע לביתו.
הסיבה שהמשנה מציינת נראית תמוהה ביותר. כולנו יודעים כמה 
עם ישראל זקוק לגשמים. וכי כדי שיהודי מסוים לא יירטב בגשם, 
צורך  שהם  גשמים  מלבקש  להימנע  צריך  ישראל  שכלל  סיבה  זו 

קיומי? 
הכיפורים  ביום  גדול  כהן  של  תפילתו  מפורסמת  מזאת:  ויתרה 
"ואל יכנסו לפניך תפילות עוברי דרכים )שלא ירדו גשמים( בשעה 
שהעולם צריך לו", ואם כן מדוע דוחים את שאילת הגשמים שהם 
הספיקו  שלא  דרכים  עוברי  כמה  בשביל  ישראל  לעם  חיוני  צורך 

לחזור לביתם?
נראה להציע את התשובה הבאה:

עם  החגים  במהלך  החגים".  "אחרי  של  בתקופה  נמצאים  אנו 
ישראל עבר תהליך של התקדשות והיטהרות כאשר השיא היה בחג 
הסוכות שבו כל עם ישראל נפגש ביחד בשמחה גדולה בחצרות בית 
ה' בירושלים ש"עושה כל ישראל חברים". חג הסוכות יצר אחדות 
נפלאה שהרי "כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת". בסוכות גם 
אגדנו יחד את ארבעת המינים שמסמלים כיצד כל סוגי האנשים 

בעם ישראל מתאחדים יחד.
האם  החיים",  "מבחן  שעת  מגיעה  הסוכות,  חג  שמסתיים  לאחר 
אותה אחדות שטיפסנו אליה בחג הסוכות, משאירה בליבנו רשמים 
של אחדות. והמבחן הגדול ביותר הוא מבחן שאילת הגשמים. האם 
יש ביכולתנו לחכות ולהמתין מלשאול גשמים, למרות שזה צורך 
כל כך חשוב, עד שאותו יהודי שחגגנו איתו ביחד בירושלים לפני 
כמה ימים, יחזור לביתו בביטחה. היכולת של האדם לחזור לשדהו 
עד  גשמים  מלשאול  ולהמתין  סוכות,  אחרי  מיד  לגשמים  הנצרך 
שיגיע אחרון העולים לביתו, מראה שאכן ספגנו והפנמנו את ערכי 

האחדות שחג הסוכות מלא בהם.
בימינו, בהם האחדות כה חיונית לקיומנו, נלמד מהאמור, שאחדות 
בשבח  מילים  גיבובי  רק  ולא  אחדים"  ודברים  אחת  "שפה  לא  זה 
הזולת  את  להרגיש  היכולת  זו  אמיתית  אחדות  אלא  האחדות, 

ולהקריב מעצמנו למען האחר.
ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  ל"ביום  נזכה  בתוכנו  האחדות  ובזכות 

אחד".
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בדרום אמריקה.  גבוה  הר  דופן חיה על  יוצאת  קהילה  תקציר: 
בן הדוד שהגיע לבקר את משפחת השליחים שחיים בקהילה, 
יוצא הדופן של הקהילה  תיחקר את ה"צ'יף־רבי" על סיפורה 

שהתקרבה ליהדות
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בדרום אמריקה.  גבוה  הר  דופן חיה על  יוצאת  קהילה  תקציר: 
בן הדוד שהגיע לבקר את משפחת השליחים שחיים בקהילה, 
יוצא הדופן של הקהילה  תיחקר את ה"צ'יף־רבי" על סיפורה 

שהתקרבה ליהדות
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ה-DNA  שלנו הוא להיות שליחים
ישראל גורן, איש עסקים העוסק שנים רבות בחינוך הלא פורמלי

מתוך הרצאה בקורס השליחים של תנועת 'ראש יהודי'

בתפיסה  מובנית  שגיאה  לנו  שיש  להיות  יכול 
הדתית שלנו. הרי ה-DNA שלנו הוא להיות אנשים 
שאנחנו  מה  זה  הרי  אמונה.  להפיץ  מקרבים, 
אומרים בכל תפילה: "לתקן עולם במלכות שד־י", 
בזה,  עוסקים  לא  שאנחנו  שברגע  להיות  ויכול 
של  לשליחות  זקוקים  אנחנו  נכים.  נעשים  אנחנו 
פנימית.  התחדשות  לנו  יתן  וזה  מכל  יותר  קירוב 
מאוד  הרבה  תפתור  שכזו  ששליחות  מאמין  אני 
שאלות אצלנו. מובן שצריכים הכשרה לדבר הזה, 
את  להעניק  ושנשאף  כך  על  אבל חשוב שנתחנך 

האור הזה לסביבתנו.  

אני יודע שהרבה אומרים שהכל סגור והכל חושך, 
להאמין  אסור  אבל  הכיוונים,  מכל  סובב  היאוש 
בזה. תאמין באור שקיים. "עוד טיפה ועוד טיפה 
תראו  רנד.  שולי  ששר  כמו  ימס",  האבן  לב  גם   -
קורה?  זה  איך  תופעת הבולענים.  בים המלח את 
יש גושי מלח אדירים באדמה וברגע שהם נפגשים 

הבניינים  כל  את  רואה  אתה  ואז  נמסים  הם  מתוקה,  מים  בטיפת 
 - טובה  אנושיות  טובה,  תנועה  טוב,  מעשה  נופלים.  והמבצרים 
ימיסו את לב האבן. אל תדברו על תיקון כולל אלא על משהו קטן. 
הקרב הוא על איסוף של נצחונות קטנים, אורות קטנים. אנחנו כמו 
פרטיזנים. אין לנו יעדים ואין לנו תכניות ואין מי שיודע לאן בדיוק 
הולכים, ולכן זו הדרך - להאיר נקודות היכן שאפשר, ולהיות בקשר 

האנושי  הזה.

כמשיח לפי תומו
השנה, בעקבות התחושה של מסע הבחירות המפלג, אמרתי לעצמי 
הגעתי  מקום.  וחיפשתי  בבית  כיפור  ביום  להיות  יכול  לא  שאני 
הרחבה  בו  ויש  מעולם,  עליו  שמעתי  שלא  חפר  בעמק  לקיבוץ 
שהגיעו אליה משפחות שלהן ישנה זיקה מסויימת ליהדות. אנחנו 
מגיעים לבית הכנסת שבקיבוץ והוא יפה ומפואר ומתפללים איתם, 
ואני רוצה לומר לכם שנדלק האור בקיבוץ. זה אולי נראה כאור קטן, 
כבוי לא מתאפשרת בכלל בחירה,  צריכים להבין שכשהאור  אבל 

אבל כשהוא דלוק - אז זה קורה! 

המשימה שלי היא לאפשר ליהודי לבחור. ישבו איתנו בבית הכנסת, 
מרגע תחילת התפילה, ילדים ואנשים ונשים והם אומרים כל מילה 
כאילו הם סופרים יהלומים. אני שומע ילד אחד אומר לחברו: "אילו 
כמה  טובים'...".  ונהיה  לחם  'שנשבע  פה:  יש  מדהימות  מילים 

תקווה וחיזוק זה נותן לשמוע את זה!

הם  למענם.  שנעשה  רוצים  הם  מה  ושאלנו  איתם  ישבנו  השבוע 
ונעשה  האור  את  ונדליק  שנבוא  וכמובן  לשבתות,  שנבוא  ביקשו 
סעודה שלישית ונשיר איתם ונתרומם יחד איתם. והם עצמם אמרו 

שלא נעשה את זה בקטן, אלא "נכשיר לכם בתים שתוכלו לשהות 
בהם בצורה מכובדת". מה אתה רואה? הדלקת את הנר והם רוצים 

עוד,ֹ הצימאון רק הולך ומתגבר! 

הווינקר שנדלק אחרי תפילת נעילה
ובאה  העבודה'  ב'סדר  היינו  מאוד.  גדולות  חוויות  בקיבוץ  עברנו 
לבית  ושבה  הביתה  רצה  היא  משתחוים.  שכולם  שראתה  אישה 
הכנסת עם מגבת והשתחוותה אפיים ארצה. או שפתאום אתה רואה 
ובאה  לטיול,  לצאת  שעומדים  ותיקים  קסדות  עם  ילדים  חמישים 
אליהם מישהי שאומרת להם: "מה דעתכם ילדים? זה יום קדוש! 
ונכנסים  הטיול  את  עוזבים  והם  תהילים?"  פרק  איזה  נאמר  אולי 
לבית הכנסת, ופתאום אתה רואה מחזה של עשרות ילדים עם תיקים 

וקסדה מתפללים בבית הכנסת את תפילת הנעילה...

יצאנו מבית הכנסת אחרי נעילה עם ספרי התורה, כולנו בהתרוממות 
יהודים שלא היו איתנו  גדולה, והתקרבו אלינו עשרות  רוח מאוד 
בבית הכנסת בחג, עם גופיות ועם מכנסיים קצרים ועם ג'ל בשיער.ֹ 
בסופו של יום יהודי יודע שהפתח בשמים הולך ונסגר, והוא רוצה 
חלק. אמרתי להם שעכשיו זו עת רצון וכתוב שכשבני ישראל היו 
במצב הכי קשה הם זעקו אל השם. "לכל אחד מאיתנו יש משהו 
אל  נצעק  יחד,  כולנו  עכשיו  בואו  לו.  ומיצר  הלב  על  לו  שיושב 
השמים הכי חזק. תבחרו מה שאתם רוצים לצעוק – 'אבא'... 'די'... 

מה שיושב לכם בלב. אבל אנחנו כולנו צועקים ביחד!". 

ואני סופר: 1... 2... 3... 

וצעקה אדירה בקעה את השמים. מזמן לא דלק לקדוש ברוך הוא 
וינקר כזה מלב עמק חפר...

בית הכנסת בקיבוץ
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ישיבת 'בני חיל' בקדומים מזמינה אותך 
להצטרף למשפחה, וליהנות מסביבה לימודית 

וחברתית עוטפת.

תלמיד ט'-י"ב? 

אין דבר כזה מאוחר מידי

מחכים לך!

לא מצאת עדיין את המסגרת שמתאימה לָך?

תעודת בגרותכיתות קטנותצוות חם

מגמות וחוגים מגווניםלמידה חוויתית

לפרטים והרשמה:

ראש הישיבה: הרב שמואל קנר 052-6162450 
יועצת: נירית חדד 052-25256984 | משרד: 09-7921621 

מקומות
אחרונים 

ת  נ ש ל
ף " תש



28    קרוב אליך

עכשיו תורנו!
ם!

תרו
ר! 

ְחֵז
ְוַה

ֹור 
ֲחז

ם! 
צל

ך! 
ֲשֵד

ר! 
עּו

ִשי
ח 

ּפַת
א! 

ּוּת
ְבר

 ֲח
ַבע

 ְק
ֵמן!

ַהְז
ק! 

ְדּב
! ַה

ֵפץ
 ַה

ּבר!
ַהס

 ! 
ֵמד

! ָל
ַמד

! ְל
ּבק

!ֲח
ּדר

ׁש  ֱאהֹוב! ַהֲאֵמן! ָקֵרב! ִהְתָקֵרב! ַהְזֵמן ַׁשָּבת!  

ry@neto.net.il  03-5255355 !החבר מהמילואים שואל שאלות ? השכנה מתעניינת ביהדות?   זאת התשובה

ה-DNA  שלנו הוא להיות שליחים
ישראל גורן, איש עסקים העוסק שנים רבות בחינוך הלא פורמלי

מתוך הרצאה בקורס השליחים של תנועת 'ראש יהודי'

בתפיסה  מובנית  שגיאה  לנו  שיש  להיות  יכול 
הדתית שלנו. הרי ה-DNA שלנו הוא להיות אנשים 
שאנחנו  מה  זה  הרי  אמונה.  להפיץ  מקרבים, 
אומרים בכל תפילה: "לתקן עולם במלכות שד־י", 
בזה,  עוסקים  לא  שאנחנו  שברגע  להיות  ויכול 
של  לשליחות  זקוקים  אנחנו  נכים.  נעשים  אנחנו 
פנימית.  התחדשות  לנו  יתן  וזה  מכל  יותר  קירוב 
מאוד  הרבה  תפתור  שכזו  ששליחות  מאמין  אני 
שאלות אצלנו. מובן שצריכים הכשרה לדבר הזה, 
את  להעניק  ושנשאף  כך  על  אבל חשוב שנתחנך 

האור הזה לסביבתנו.  

אני יודע שהרבה אומרים שהכל סגור והכל חושך, 
להאמין  אסור  אבל  הכיוונים,  מכל  סובב  היאוש 
בזה. תאמין באור שקיים. "עוד טיפה ועוד טיפה 
תראו  רנד.  שולי  ששר  כמו  ימס",  האבן  לב  גם   -
קורה?  זה  איך  תופעת הבולענים.  בים המלח את 
יש גושי מלח אדירים באדמה וברגע שהם נפגשים 

הבניינים  כל  את  רואה  אתה  ואז  נמסים  הם  מתוקה,  מים  בטיפת 
 - טובה  אנושיות  טובה,  תנועה  טוב,  מעשה  נופלים.  והמבצרים 
ימיסו את לב האבן. אל תדברו על תיקון כולל אלא על משהו קטן. 
הקרב הוא על איסוף של נצחונות קטנים, אורות קטנים. אנחנו כמו 
פרטיזנים. אין לנו יעדים ואין לנו תכניות ואין מי שיודע לאן בדיוק 
הולכים, ולכן זו הדרך - להאיר נקודות היכן שאפשר, ולהיות בקשר 

האנושי  הזה.

כמשיח לפי תומו
השנה, בעקבות התחושה של מסע הבחירות המפלג, אמרתי לעצמי 
הגעתי  מקום.  וחיפשתי  בבית  כיפור  ביום  להיות  יכול  לא  שאני 
הרחבה  בו  ויש  מעולם,  עליו  שמעתי  שלא  חפר  בעמק  לקיבוץ 
שהגיעו אליה משפחות שלהן ישנה זיקה מסויימת ליהדות. אנחנו 
מגיעים לבית הכנסת שבקיבוץ והוא יפה ומפואר ומתפללים איתם, 
ואני רוצה לומר לכם שנדלק האור בקיבוץ. זה אולי נראה כאור קטן, 
כבוי לא מתאפשרת בכלל בחירה,  צריכים להבין שכשהאור  אבל 

אבל כשהוא דלוק - אז זה קורה! 

המשימה שלי היא לאפשר ליהודי לבחור. ישבו איתנו בבית הכנסת, 
מרגע תחילת התפילה, ילדים ואנשים ונשים והם אומרים כל מילה 
כאילו הם סופרים יהלומים. אני שומע ילד אחד אומר לחברו: "אילו 
כמה  טובים'...".  ונהיה  לחם  'שנשבע  פה:  יש  מדהימות  מילים 

תקווה וחיזוק זה נותן לשמוע את זה!

הם  למענם.  שנעשה  רוצים  הם  מה  ושאלנו  איתם  ישבנו  השבוע 
ונעשה  האור  את  ונדליק  שנבוא  וכמובן  לשבתות,  שנבוא  ביקשו 
סעודה שלישית ונשיר איתם ונתרומם יחד איתם. והם עצמם אמרו 

שלא נעשה את זה בקטן, אלא "נכשיר לכם בתים שתוכלו לשהות 
בהם בצורה מכובדת". מה אתה רואה? הדלקת את הנר והם רוצים 

עוד,ֹ הצימאון רק הולך ומתגבר! 

הווינקר שנדלק אחרי תפילת נעילה
ובאה  העבודה'  ב'סדר  היינו  מאוד.  גדולות  חוויות  בקיבוץ  עברנו 
לבית  ושבה  הביתה  רצה  היא  משתחוים.  שכולם  שראתה  אישה 
הכנסת עם מגבת והשתחוותה אפיים ארצה. או שפתאום אתה רואה 
ובאה  לטיול,  לצאת  שעומדים  ותיקים  קסדות  עם  ילדים  חמישים 
אליהם מישהי שאומרת להם: "מה דעתכם ילדים? זה יום קדוש! 
ונכנסים  הטיול  את  עוזבים  והם  תהילים?"  פרק  איזה  נאמר  אולי 
לבית הכנסת, ופתאום אתה רואה מחזה של עשרות ילדים עם תיקים 

וקסדה מתפללים בבית הכנסת את תפילת הנעילה...

יצאנו מבית הכנסת אחרי נעילה עם ספרי התורה, כולנו בהתרוממות 
יהודים שלא היו איתנו  גדולה, והתקרבו אלינו עשרות  רוח מאוד 
בבית הכנסת בחג, עם גופיות ועם מכנסיים קצרים ועם ג'ל בשיער.ֹ 
בסופו של יום יהודי יודע שהפתח בשמים הולך ונסגר, והוא רוצה 
חלק. אמרתי להם שעכשיו זו עת רצון וכתוב שכשבני ישראל היו 
במצב הכי קשה הם זעקו אל השם. "לכל אחד מאיתנו יש משהו 
אל  נצעק  יחד,  כולנו  עכשיו  בואו  לו.  ומיצר  הלב  על  לו  שיושב 
השמים הכי חזק. תבחרו מה שאתם רוצים לצעוק – 'אבא'... 'די'... 

מה שיושב לכם בלב. אבל אנחנו כולנו צועקים ביחד!". 

ואני סופר: 1... 2... 3... 

וצעקה אדירה בקעה את השמים. מזמן לא דלק לקדוש ברוך הוא 
וינקר כזה מלב עמק חפר...

בית הכנסת בקיבוץ
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כולל משלוח עד פתח הבית!

8 ספרים
389₪רק ב-

התרומות לראש יהודי מוכרות לצרכי מס. הקישו בגוגל: "תורמים לראש יהודי" או בטלפון 052-5665005

מארז ספרים 
"הגיע הזמן"

הקומיקס שמשגע את הילדים!

דרושה תרומה 
להוצאת הספר

אפשרות להקדשה והנצחה

ספר ובו לקט פסקאות, הארות, עצות ותובנות
ע"פ דרכו של הראי"ה קוק זצ"ל בלשון ימינו

חלק 
שני
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ישיבת 'בני חיל' בקדומים מזמינה אותך 
להצטרף למשפחה, וליהנות מסביבה לימודית 

וחברתית עוטפת.

תלמיד ט'-י"ב? 

אין דבר כזה מאוחר מידי

מחכים לך!

לא מצאת עדיין את המסגרת שמתאימה לָך?

תעודת בגרותכיתות קטנותצוות חם

מגמות וחוגים מגווניםלמידה חוויתית
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הרבי מהוסיאטין "הריח" שיש משהו בבניין בשכונת בית וגן, ורבי אהרן מבעלז העריץ 
אותו על אף שכמעט לא נשמעו מפיו דברי תורה < רבי אמיתי דבק בקדוש ברוך הוא בכל 
מאודו, והוא מגלה בחסידיו את דבקותם שלהם < בכל דבר של קדושה, אם התחלת, בל 

תפסיק ובל תפחית - אתה חייב להוסיף!  

התוועדות
ת דו ע ו ו ת ה

ש דייט לום  ים ש י ח רב  ה

וכולם מקשיבים"

אמנם  הראשון.  הרבי  גם  הוא  הראשון,  היהודי  רק  לא  הוא  אברהם 
אנחנו קוראים לו "אברהם אבינו" ולא "אברהם רבנו", אבל זה רק מפני 
שאם אביך הוא גם הרב שלך, אתה תקרא לו "אבא". בפועל, הוא גם הרבי 
הראשון בהיסטוריה, שהרי היו לו הרבה חסידים. כך כתוב במפורש, "את 
הנפש אשר עשו בחרן", שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה את הנשים. 
והם  ורבבות,  אלפים  אליו  שנתקבצו  "עד  כותב  הרמב"ם  חסידים?  כמה 

אנשי בית אברהם". 

אנחנו לא יודעים איזה מין רבי היה אברהם אבינו, אבל אולי אפשר לשאול: 
מה בכלל עושה אדם ל'רבי'? האם הוא בהכרח צריך להיות עושה מופתים? 

תלמיד חכם גדול? איש חסד עד בלי גבול? 

מסויים.  כיוון  יש  חסידות  לכל 
אמרו  תמיד  הרביים  למשל,  בחב"ד 
היו  אבל  עמוקים,  חסידות  מאמרי 
לא  הרביים  ששם  אחרות  חסידויות 
אמרו שום תורה. למשל, רבי מנחם 
'הרבי  מכונה  היה  מוורקא  מנדל 
להיכנס  יכול  היה  הוא  השותק'. 

כל  עם  שעות  שמונה  לשבת  לטיש, 
החסידים ולא לומר אף מילה. ויש כאלה שאומרים שהשתיקה שלו יצרה 

את ההתעוררות הכי חזקה... 

גם הרבי מהוסיאטין, רבי ישראל, לא היה אומר תורות, וזה לא הפריע לכל 
הצדיקים לכבד אותו מאוד. מסופר על ר' אהרן מבעלז שלפני שהיה הולך 
לפגוש אותו היה נשטף קודם בתשעה קבין של מים, כמו מקווה, והיה קורא 
לו בפניו 'רבי'. ובכל זאת, אין לנו שום כתבים ממנו. דוד שלי היה מספר 
וחצי,  או שעה  לולב במשך שעה  מנענע  אותו  רואים  היו  שבסוכות 
והוא היה נעשה אדום כמו אש, אבל תורה – שמעו ממנו אולי שתי 

אמרות.
אז מה היתה מעלתו? פעם נכנס גוי לטיש שלו. כשהוא יצא שאלו אותו: "נו 
מה ראית, מה קורה שם?" הוא אמר, "ראיתי אדם זקן יושב ושותק, וכולם 
מקשיבים". איזו הגדרה - מקשיבים למה שהוא שותק. לפעמים צריך להיות 

גוי בשביל לתת כזו הגדרה מדויקת...

שמעתי מאבא שלי ז"ל שאחרי השואה, הרבי מהוסיאטין התגורר תקופה 

מסוימת בשכונת בית וגן. באותם ימים זו היתה שכונה מרוחקת שעדיין לא 
היתה מחוברת לירושלים, ולפעמים הוא היה יוצא לטייל מסביב. יום אחד 
הוא עבר ליד בניין מסוים ושאל את הגבאי שלו באידיש בטון מיוחד, 
"מי גר כאן?". הגבאי חשב רגע ואמר, "לא מישהו מיוחד". אחרי 
כמה ימים הם שוב עברו שם, וליד אותו בניין שאל הרבי באותו טון מיוחד, 
"מי גר כאן?". אחרי כמה פעמים כאלה הגבאי הבין שצריך לחקור. בירר 
ובירר, ונודע לו שלאחר שהרבי מבעלז עלה לארץ הוא התגורר בבניין הזה 

למשך תקופה מסוימת. לזה קוראים 'חוש ריח'...

אז מהי מעלתו של רבי? זה אדם שהגיע לשיא של דביקות בקדוש ברוך 
לשיא  מגיע  שכבר  שאדם  בספרים  וכתוב  רבי,  של  המשמעות  זו  הוא. 
נמצא  שהוא  הסיבה  שלו,  המדרגה 
על  להשפיע  כדי  היא  הזה  בעולם 
היו  לא  שרביים  הסיבה  גם  זו  הדור. 
התפקיד,  את  עצמם  על  לקבל  רוצים 
יכול  שהוא  להרגיש  מסוגל  מי  כי 
רבי  של  התפקיד  הדור?  על  להשפיע 
שאם  למרות  ידע,  אותנו  ללמד  אינו 
הוא עושה זאת אין בכך שום פגם. אם 
הרבי רק היה בא להוסיף ידע, אז כל אדם חכם או אחד שמדבר יפה יכול 
להיות רבי. אבל רבי פירושו אדם שנמצא בשיא הדביקות, תכלית הביטול 

שאליה אדם בכלל יכול להגיע. לכן אנחנו כל כך רוצים להקשיב לו...

מכיון שהחסידות אומרת שהאדם צריך לנצל את הכוחות שניתנו לו, הרבי 
בא לעזור לנו להוציא מתוכנו את הנקודה הפנימית שלנו. למשל, כשבאו 
אנשים ממדינות מרוחקות אל הרבי מלובביץ', כמעט תמיד הוא היה 
שולח אותם בחזרה וממנה אותם לשליחים באותן מדינות. הרי אם ממילא 
אתה מכיר את השפה, את התרבות, את הסגנון המקומי, למה שלא תשתמש 

בזה? אם זה מה שנתנו לך, תנצל את הידע והכישרון כדי לפעול בעולם. 

יש אנשים שניחנו בכוח שכלי, יש שניחנו בכוח הדיבור, יש שניחנו בכוח 
שכנוע והסברה, יש שניחנו בקול יפה ובכשרון נגינה, יש שניחנו בכשרון 
בדרך  לעולם  הוא  ברוך  הקדוש  את  להמשיך  צריך  אחד  כל  לתפילה. 
המיוחדת שניתנה לו. בעניין הזה כדאי למצוא את הדברים שהולכים לך 

טוב ובהם לנסות להשפיע. 

הוסף לעבודת ה'

"הוא 
 שותק, 
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וכולם מקשיבים"

אמנם  הראשון.  הרבי  גם  הוא  הראשון,  היהודי  רק  לא  הוא  אברהם 
אנחנו קוראים לו "אברהם אבינו" ולא "אברהם רבנו", אבל זה רק מפני 
שאם אביך הוא גם הרב שלך, אתה תקרא לו "אבא". בפועל, הוא גם הרבי 
הראשון בהיסטוריה, שהרי היו לו הרבה חסידים. כך כתוב במפורש, "את 
הנפש אשר עשו בחרן", שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה את הנשים. 
והם  ורבבות,  אלפים  אליו  שנתקבצו  "עד  כותב  הרמב"ם  חסידים?  כמה 

אנשי בית אברהם". 

אנחנו לא יודעים איזה מין רבי היה אברהם אבינו, אבל אולי אפשר לשאול: 
מה בכלל עושה אדם ל'רבי'? האם הוא בהכרח צריך להיות עושה מופתים? 

תלמיד חכם גדול? איש חסד עד בלי גבול? 

מסויים.  כיוון  יש  חסידות  לכל 
אמרו  תמיד  הרביים  למשל,  בחב"ד 
היו  אבל  עמוקים,  חסידות  מאמרי 
לא  הרביים  ששם  אחרות  חסידויות 
אמרו שום תורה. למשל, רבי מנחם 
'הרבי  מכונה  היה  מוורקא  מנדל 
להיכנס  יכול  היה  הוא  השותק'. 

כל  עם  שעות  שמונה  לשבת  לטיש, 
החסידים ולא לומר אף מילה. ויש כאלה שאומרים שהשתיקה שלו יצרה 

את ההתעוררות הכי חזקה... 

גם הרבי מהוסיאטין, רבי ישראל, לא היה אומר תורות, וזה לא הפריע לכל 
הצדיקים לכבד אותו מאוד. מסופר על ר' אהרן מבעלז שלפני שהיה הולך 
לפגוש אותו היה נשטף קודם בתשעה קבין של מים, כמו מקווה, והיה קורא 
לו בפניו 'רבי'. ובכל זאת, אין לנו שום כתבים ממנו. דוד שלי היה מספר 
וחצי,  או שעה  לולב במשך שעה  מנענע  אותו  רואים  היו  שבסוכות 
והוא היה נעשה אדום כמו אש, אבל תורה – שמעו ממנו אולי שתי 

אמרות.
אז מה היתה מעלתו? פעם נכנס גוי לטיש שלו. כשהוא יצא שאלו אותו: "נו 
מה ראית, מה קורה שם?" הוא אמר, "ראיתי אדם זקן יושב ושותק, וכולם 
מקשיבים". איזו הגדרה - מקשיבים למה שהוא שותק. לפעמים צריך להיות 

גוי בשביל לתת כזו הגדרה מדויקת...

שמעתי מאבא שלי ז"ל שאחרי השואה, הרבי מהוסיאטין התגורר תקופה 

מסוימת בשכונת בית וגן. באותם ימים זו היתה שכונה מרוחקת שעדיין לא 
היתה מחוברת לירושלים, ולפעמים הוא היה יוצא לטייל מסביב. יום אחד 
הוא עבר ליד בניין מסוים ושאל את הגבאי שלו באידיש בטון מיוחד, 
"מי גר כאן?". הגבאי חשב רגע ואמר, "לא מישהו מיוחד". אחרי 
כמה ימים הם שוב עברו שם, וליד אותו בניין שאל הרבי באותו טון מיוחד, 
"מי גר כאן?". אחרי כמה פעמים כאלה הגבאי הבין שצריך לחקור. בירר 
ובירר, ונודע לו שלאחר שהרבי מבעלז עלה לארץ הוא התגורר בבניין הזה 

למשך תקופה מסוימת. לזה קוראים 'חוש ריח'...

אז מהי מעלתו של רבי? זה אדם שהגיע לשיא של דביקות בקדוש ברוך 
לשיא  מגיע  שכבר  שאדם  בספרים  וכתוב  רבי,  של  המשמעות  זו  הוא. 
נמצא  שהוא  הסיבה  שלו,  המדרגה 
על  להשפיע  כדי  היא  הזה  בעולם 
היו  לא  שרביים  הסיבה  גם  זו  הדור. 
התפקיד,  את  עצמם  על  לקבל  רוצים 
יכול  שהוא  להרגיש  מסוגל  מי  כי 
רבי  של  התפקיד  הדור?  על  להשפיע 
שאם  למרות  ידע,  אותנו  ללמד  אינו 
הוא עושה זאת אין בכך שום פגם. אם 
הרבי רק היה בא להוסיף ידע, אז כל אדם חכם או אחד שמדבר יפה יכול 
להיות רבי. אבל רבי פירושו אדם שנמצא בשיא הדביקות, תכלית הביטול 

שאליה אדם בכלל יכול להגיע. לכן אנחנו כל כך רוצים להקשיב לו...

מכיון שהחסידות אומרת שהאדם צריך לנצל את הכוחות שניתנו לו, הרבי 
בא לעזור לנו להוציא מתוכנו את הנקודה הפנימית שלנו. למשל, כשבאו 
אנשים ממדינות מרוחקות אל הרבי מלובביץ', כמעט תמיד הוא היה 
שולח אותם בחזרה וממנה אותם לשליחים באותן מדינות. הרי אם ממילא 
אתה מכיר את השפה, את התרבות, את הסגנון המקומי, למה שלא תשתמש 

בזה? אם זה מה שנתנו לך, תנצל את הידע והכישרון כדי לפעול בעולם. 

יש אנשים שניחנו בכוח שכלי, יש שניחנו בכוח הדיבור, יש שניחנו בכוח 
שכנוע והסברה, יש שניחנו בקול יפה ובכשרון נגינה, יש שניחנו בכשרון 
בדרך  לעולם  הוא  ברוך  הקדוש  את  להמשיך  צריך  אחד  כל  לתפילה. 
המיוחדת שניתנה לו. בעניין הזה כדאי למצוא את הדברים שהולכים לך 

טוב ובהם לנסות להשפיע. 

הוסף לעבודת ה'

"הוא 
 שותק, 

30    קרוב אליך

לפעמים אנשים אומרים, "אני פחות מתאים לדיבורים. עדיף שאני 
מי יודע מה יכול לצאת לי מהפה...".  פשוט אחיה את החיים בשקט, 
אמנם יש אנשים שאולי עדיף שלא יפתחו את הפה, אבל זה לא אומר שאין 
להם שליחות בעולם. יש בנו יצר הרע להיות 'ראש קטן', לעשות רק מה 

שחייבים בלי להתאמץ, בלי לתכנן ובלי לחשוב קצת.

להתחלף עם  יציעו לאדם  זליג פלדמן אמר פעם, שאם  ר'  המשפיע 
מישהו אחר, אדם שהוא מעריך ותופס בתור אישיות חשובה – צדיק, רב, 
איש ציבור, רוב האנשים לא יסכימו, כי עם כל המעלות של השני, אני מה 
שאני... וזה נכון, אדם הוא מה שהוא. אז אם אתה רוצה להמשיך להיות 
כמו שאתה, אז קדימה, אל תשאיר את האוצרות שלך אצל עצמך. תוציא 

אותם לפועל!

הרבי מלובביץ' אמר פעם, אדם לא יכול להיות רבי אלא אם כן הגיע קודם 
למדרגה של 'ביטול במציאות'. אז אם יהודי רוצה להרגיש את הדבקות 
האמיתית בגלוי, הוא יידבק ברבי. ואם תהיה דבק בתלמיד חכם שהדבקות 
שלו גלויה, אחר כך כל מצווה ולימוד תורה שתעשה – תדבק בהם הדבקות. 

הנקודה של הדבקות היא להרגיש את המצווה, להרגיש את המקור 
האלוקי שלה בתכלית הביטול. כך גם מגדיר הרמב"ם את מצוות אהבת 
ה' – האדם מרגיש שהוא ברייה שפלה ואפלה לגבי הבורא, ולכן הוא רוצה 
לדבוק בו. ובאמת, זו היתה שאיפת החסידים תמיד, וזו הסיבה שאצל כל 
החסידים - פעם זה היה דבר בולט אצלם, ואילו כיום זו רק הנהגה ליחידים 
- שלפני כל מצווה ולפני כל תפילה, לפני כל לימוד תורה – היה דגש על 

הכנה.

אבל תמיד צריך לזכור שבעצם תפקידו של הצדיק, הרבי, אינו לשמש 
גשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אלא שאתה עצמך תדבק 
בקדוש ברוך הוא. תפקידו של הרבי הוא לגלות את הדבקות האישית שלך 
בקדוש ברוך הוא. יש לך את זה! רק צריך שמישהו יעורר בך את הנקודה.

דבקות בצדיק מגלה את הדבקות האמיתית בקדוש ברוך הוא, ואז התורה 
את  ירגישו  ובמצוות  שבתורה  דהיינו  אחרת,  להיות  יכולות  והמצוות 

הקדוש ברוך הוא. ואולי זה מה שאברהם אבינו עשה לכל החסידים שלו...

והמגיד  טוב  שם  הבעל  במאסר,  היה  הזקן  שכשאדמו"ר  מסופר 
ממזריטש באו לבקר אותו בתאו. מה הכוונה? כל אחד יבין לבד... 
בצעירותו הרבי הריי"צ הצליח לבקר איכשהו במקום הזה, שנחשב למקום 
מאוד שמור, וסיפר על כך לאביו הרש"ב. הרש"ב בתגובה שאל אותו אם 
יש בתא מקום לשלושה אנשים. מזה אפשר להבין שהוא הניח שלא מדובר 
בביקור של נשמות, אלא בביקור ממשי, בגוף גשמי. יש התגלות רוחנית 
באופן  מילה  לברית  מגיע  למשל,  הנביא,  אליהו  גשמית.  התגלות  ויש 
רוחני, ולכן הוא יכול לבקר בכמה מקומות בו זמנית. ויש שהוא מתגלה 
דרך אדם ואז כנראה הוא לא יכול להיות במקום אחר, כמו שמבואר בקטע 

מסוים בזוהר. 

נחזור לענייננו. כשהם באו לבקר את בעל התניא בתאו, הוא שאל אותם: 
"למה זה מגיע לי? מה עשיתי?" והם ענו לו, "יש עליך קטרוג בשמיים 
בגלל שאתה מגלה את סודות החסידות". בעל התניא שאל, "האם כשאצא 
צריך  אתה  והתחלת  הואיל  "להפך,  לו:  ענו  והם  להפסיק?"  עלי  מכאן 
לגלות עוד יותר". בדרך כלל שמים את הדגש על הסוף, שצריך לגלות את 
תורת החסידות, "יפוצו מעינותיך חוצה". אבל מה פירוש תחילת הלשון, 

"הואיל והתחלת"?

להמשיך  יכול  הוא  קטן.  במינון  דבר  איזה  מתחיל  אדם  לפעמים 
להסתפק במעט לאורך הרבה זמן, אבל אם אדם התרגל ליותר ואחר 
כך הוא יורד, הוא מרגיש אביון, יש לו חוסר אמיתי. הואיל והתחלת, 
לרדת מזה כבר אי אפשר. חז"ל מלמדים זאת לגבי גשמיות, אבל הדברים 
תופסים גם לגבי רוחניות. למשל, אדם שהתחיל ללמוד קצת חסידות, יכול 
ולקבל חיות. אבל אנשים שהתחילו כבר ללמוד  זמן  להמשיך כך הרבה 
חסידות ברצינות, או תלמידי ישיבות שלומדים הרבה שעות ביום, ופתאום 
הם מפסיקים – זה לא טוב. אז הואיל והתחלת – אין להוריד בכמות, רק 

להוסיף! 

לחיים לחיים. 
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את פניך ה' אבקש

 בית מדרש
לתורה ותפילה

 אם מדבר אליך לימוד גמרא בעומק,
 תורה שתפגוש אותך,

עבודת ה' בחבורה מתוך ניגון ושמחה

 אתה  מוזמן אלינו לשבו"ש
 בישיבת ההסדר

בעיר העתיקה, צפת

שמיניסט!

 לימוד  דבקות  שמחה
אחריות  גאולה  שכינה

רחוב חת"ם סופר 50, העיר העתיקה, צפת
TSFAT.ORG.IL | 04-6924646

 לתיאום ופרטים נוספים: דביר,
אחראי שבוש"ים 052-8446678



אמא שלי אישה לא דתיה 
אבל מכבדת את המסורת, 

מה אוכל להגיד לה כדי 
שתשלח את אחי לחינוך דתי?

ראשית, עליך לזכור שאחיך הוא הבן של אמך 
ולא שלך, ואמך ממונה לחנך אותך ולא להפך. 
צריך להיזהר לא להחליף את היוצרות במבנה 
מכיוון  כן,  פי  על  ואף  המשפחה.  של  הנכון 
שזה  בוודאי  מאוד,  יקר  הוא  תורני  שחינוך 
לטובת אחיך ובסופו של דבר גם לטובתה של 

אמך. 

לכן כדאי לעשות השתדלות עדינה ולומר לה, 
שאם היא תתבונן בעולם בעינים פשוטות, היא 
פירות  מוציא  התורני  החינוך  כמה  עד  תראה 
הורים  כיבוד  לערכים,  גידול  של  מתוקים 
הרבה  מונע  גם  הוא  וישרות.  טובות  ומידות 
הנוער,  גידול  את  היום  שמציפות  מהבעיות 

למרות שבעיות יש בכל מקום. 

ואם חינוך תורני מביא פירות יותר משובחים 
וחומר  קל  לתורה,  ארץ שקדמה  לדרך  בנוגע 
המורשת  שהיא  עצמה,  התורה  לענייני 
מהדורות  שקיבלנו  מה  כל  וההמשכיות 
לגבי  ביטחון  מלאים  אנחנו  ושאיתו  שעברו, 

ההמשכיות לדורות הבאים.

יש לך שאלה בעבודת ה'? סמס ל-

054-4530951

החורף, הקור והחשכה 
המוקדמת מדכאים אותי – מה 

עושים?
נפשי  דיכאון  לרוחני.  נפשי  דיכאון  בין  להבחין  יש 
רוחני,  דיכאון  ואילו  הנפש,  לחכמי  פנייה  מצריך 
הבנה  מצריך  החשכה,  לשעות  הוא  גם  שמתלווה 
עמוקה למה הקדוש ברוך הוא לא רק 'יוצר אור' אלא 

גם 'בורא חושך'. 

והתשובה היא, שהחושך הוא ממד העומק של האור. 
כל מי שמתחיל ללמוד ציור מבין שהצל נותן את ממד 
העומק לתמונה. ובאמת, ממד העומק מכבה את כוחות 
החיים הגלויים במידה מסוימת. לכן אנחנו מברכים את 
הקדוש ברוך הוא שהוא "גולל אור מפני חושך", מפני 

שהוא מאפשר לממד האור מרחב להתפתח. 

והעמקה,  הפנמה  של  תקופה  הוא  החורף  גם  כך 
וגנוזים. כל התנובה  כניסה למחוזות שנראים טמירים 
שחוזרים  השורשים  של  הענף  היא  והקיץ  האור  של 
אומרים  אנו  העולם  בבריאת  ולכן  בחורף.  למעמקים 
"ברישא   - בוקר"  "ויהי  כך  ואחר  ערב"  "ויהי  קודם 

חשוכא והדר נהורא".

למה הקדוש ברוך הוא כל 
הזמן רוצה שאתגבר?

שלך  השותפות  את  מחדדת  הגבורה 
ללא  באופן טבעי  דברים שבאים  לבריאה. 
מתנה  הם  אלא  שלנו  אינם  ממילא  מאבק, 
ולמרות  לנו.  נתן  הוא  ברוך  שהקדוש 
מודים  ואנו  מאוד,  יקרה  היא  זו  שמתנה 
ומהללים אותו עליה, בכל זאת עיקר בריאת 
האדם היא בשביל הבחירה שלו, כדי שיהיה 

שותף בתוצאות של פעולותיו. 

הבחירה מתחדדת דווקא כשצריך להתגייס 
באתגרים  ולעמוד  האישיות  ממעמקי 
שהקדוש ברוך הוא מציב לנו. ולכן האדם 
גם נקרא בלשון "גבר", כי עצם דמותו היא 
שזורמים  החיים  בעלי  לעומת  ההתגברות, 
של  מרכיב  שום  להם  ואין  בטבעיותם 
הבהמה,  על  האדם  יתרון  זהו  התגברות. 
ולכן נפתח ה'שולחן ערוך' במלים "יתגבר 

כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו".

נפש
גן ת  רמ יבת  יש ראש   , ירא פ ע ש וש יה רב  ה

נפשי
בשאלתי
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