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חבר טוב ‡מר לי פעם ב‰ומור ‰מיוח„ ˘לו:
"‡ני ˘ונ‡ ל‰˙פלל ב˘טיבלךֈ כ˘‡ני מ˙חיל 
ל‰˙פלל, מניין ‡חר כבר מסיים. ˙מי„ ‡ני מ˜נ‡ 

."ֈב‡לו ˘יוˆ‡ים
ח˘ב˙י  ‰נפ˘.  עבו„˙  עבו„‰,  ‡כן  זו  ˙פיל‰ 
˘‰˙ר˜מו  ‡י˘יו˙  ‰כנו˙  כמ‰  ‡י˙כם  לחלו˜ 

‡ˆלי.
ל "˙ן לי ר˜ לסיים ‡˙ ‰˙פיל‰  נ˙חיל ב˙חו˘‰̆ 
פ‚י˘ו˙,   - ‰ע˘יי‰"  לעולם   ıופ˜ י˘ר  ו‡ני 

טלפונים ו˘‡ר רעיונו˙ ˘רˆים בר‡˘. 
˘חרי˙,  ˘ל  ב˘ע‰ ‰ז‡˙  עכ˘יו,  ח˘וב ‰פוך: 
‡˙‰ נפ‚˘ עם מנ‰ל ‰עולם! ל‡ ר˜ ˘זו ‰˘ע‰ 
‡ור  ˘˙˘פיע  ‰˘ע‰  ˘זו  ‡ל‡  ביום,  ‰ח˘וב‰ 

ו‰ˆלח‰ על כל ˘‡ר ‰˙כנונים ˘לך.
‰טלפון מˆלˆל. "˘לום, מ„ברים ממ˘ר„ ר‡˘ 
ז‰   ֈכן מו˘י˜ו?"  ˘ל  ‰מספר  ז‰  ‰ממ˘ל‰, 
‰ממ˘ל‰  ר‡˘  בבו˜ר  ב˘מונ‰  "מחר  ‡ני! 
 "ֈ‰מב˜˘ לפ‚ו˘ ‡ו˙ך ‡י˘י˙. ˘יח‰ ˘ל ˘ע
ביום.  ח˘וב‰  ‰כי  ‰˘ע‰  ˘זו  כמובן  מ‰??? 
פו˙ח  ˘‡ר ‰יום.  מ˙כנן ‡˙  ל‡  מו˘י˜ו ‡פילו 

יומן וכו˙ב ב‚„ול על כל ‰„ף "פ‚י˘‰ עם ר‡˘ 
‰ממ˘ל‰!" 

˜ל וחומר למלך מלכי ‰מלכים.
ומכיוּון ‡חר. מ˘ורר ‡ח„ פעם כ˙ב ˘‰זמן ל‡ 
‰זמן   ˙‡ מר‡ים  ר˜  ‰מחו‚ים  ב˘עונים.  נמˆ‡ 

˘חולף.
נמˆ‡˙  ל‡  ‰˙פיל‰  ˘‚ם  לעˆמי  ח˘ב˙י 

בסי„ורים. ‰ם ר˜ מר‡ים ‡˙ ‰מילים.
‡יפ‰ ‰˙פיל‰? ב‡וויר סביבך.

חפ˘ ‡ו˙‰. ‰רי ‡˙‰ יוˆר ‡ו˙‰ כר‚ע! בכוונ‰ 
˘‡˙‰ מכניס בכל מיל‰. בר‚˘ ‰‡י˘י ˘בו ‡˙‰ 

ˆובע ‡˙ ‰מ˘פטים ‰יוˆ‡ים מלבך.
ל‡  פעם  ו‰מ‰ירו˙.  ‰˜ˆב  בעניין  מ˘‰ו  ועו„ 
ל‡  ˘ב„יבור  כ˘ם  ל‡ט.  מ˙פללים  למ‰  ‰בנ˙י 

‡ומרים
ב˙פיל‰,  ˘ŒלŒוŒמŒך", ‚ם   ‰Œמ טŒוŒב  "בŒוŒ˜Œר 

ר ר‚יל! ַ„ּב≈
‡חר כך ‰בנ˙י.

ב„וכן  חמוˆים"  לי  "˙וסיף  ‡ומר  ≈כ˘מו˘י˜ו 

 ֈ‰ממ˘ל‰ ר‡˘  עם  ‰פ‚י˘‰  (‡חרי  פל‡פל 
חחח) ‰ו‡ ל‡ ˆריך ˘ום כוונ‰.

‰„יבור ‰ו‡ כבר ממיל‡ ˙וˆ‡‰ ˘ל ‰רˆון ˘לו. 
ל ‰רˆון. ‡ך ‰˙פיל‰, ‰י‡ עˆמ‰ ‰כנ‰ וחיפו˘̆ 

מונ‰ ע˘ר רˆונו˙ וב˜˘ו˙  ב˙פיל˙ ‰עמי„‰ י˘̆ 
˙˘וב‰,  „ע˙,  חיים,  ˘ונים.  ו‰יכלו˙  מעולמו˙ 
 ˙‡ למ˘וך  ˆריך  ועו„.  ‚‡ול‰   ,˜„ˆ רפו‡‰, 

‰כוונ‰ ללב ול‰וˆי‡ ‡˙ ‰בלבולים ו‰טר„ו˙.
‡ם ‡ב˜˘ מכם ל‰ביט במילו˙ ‰˙פיל‰, ל‰כין 
˘‰מילים  כך  ל‰˙פלל  ו‡ז  כוונ‰  ל‡ו˙‰  לבכם 

י‰יו ביטוי לרˆון ˘בכם, ז‰ נ˘מע מסובך? 
מסופר על ˙למי„י ‰בעל ˘ם טוב ˘בי˜˘ו ממנו 

עˆ‰ למˆו‡ רבי ‡מי˙י.
‡מר ל‰ם: "˘‡לו ממנו עˆ‰ ו‰„רכ‰ ל‰˙מו„„ 
לו  י˘  ‡ם  ב˙פיל‰.  וכוונ‰  זרו˙  מח˘בו˙  עם 

פ˙רון פ˘וט,
˙רופ˙ פל‡, ‡ל ˙‡מינוֈ חפ˘ו רבי ‡חר!"

‰˙פיל‰ ‰י‡ ˘יר˙ ‰נפ˘ ו‚ם עבו„‰.
ועלי‰ ‰עולם עומ„.

רזאל רן  אה

שית
אי א

תכין לבם 

רק  המחוגים  בשעונים.  נמצא  לא  שהזמן  כתב  פעם  אחד  משורר 
מראים את הזמן שחולף. חשבתי לעצמי שגם התפילה לא נמצאת 

בסידורים. הם רק מראים את המילים.
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עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות

עוב„‡ ‰ו‰ בחורף ˙˜נ"ט ‡ו ˙˜"ס, ב‰יו˙ ‰ו„ 
זˆו˜לל‰"‰   ˜„ˆŒמחˆ ‰ר‰"ˆ  ‡‡זמו"ר  כ"˜ 
ל‰יו˙  מ‡ו„  ח˘˜  ˘נים,  ˙˘ע  בן  זי"ע  נב‚"ם 
בין ‰˘ומעים „‡"ח [„ברי ‡לו˜ים חיים, מ‡מרי 
בלילי  ‰ז˜ן]  ‡„מו"ר  סבו  ˘ל  מפיו  חסי„ו˙, 
ז˜נו  כ"˜ ‡ביו  וי˙חנן ‡ל  ול‡ ‰ניחו‰ו.  ˘ב˙ו˙ 
ז‰,  על  מ‡ו„  ויˆטער  ‰ועיל,  ול‡  ‰‚„ול  רבנו 
‰˙ור‰   ˙‡ ל˘מוע  עˆ‰  ‡יז‰  למˆו‡  וי˙חכם 

˘‡ומרים בלילי ˘ב˙.
ב˙ים  מ˘ני  ‰יי˙‰  ‰‚„ול  רבנו  כ"˜  ˘ל  „יר˙ו 
כ˙לים  ו˘ני  ח„רים,  ˘ני  מ‰ם  ‡ח„  ˘בכל 
מחברים ‰ב˙ים. בבי˙ ‡ח„ „רו בני בי˙ו ˘ל ‰ו„ 
כ"˜ רבנו ‰‚„ול ובבי˙ ‰˘ני „ר כ"˜ רבנו ‰‚„ול 
˘ליבו˙ ‡ל ‰עלי‰  ומח„ר ‰ר‡˘ון ‰יו  בעˆמו, 

˘על ‚בי חˆי ‰בי˙ ‰ז‰.
רבנו  כ"˜  ‰ו„  מו˘ב  ח„ר  ˘לפני  בח„ר  ו‰נ‰ 
מזמן  בו  ˙נור ‚„ול (˘‚ם ‰יו ‡ופים  ‰‚„ול ‰י‰ 
וכו˙ל  בח„ר ‰חיˆון,  פי ‰˙נור ‰י‰  לזמן) ‡˘ר 
רבנו  כ"˜  ‰ו„  י˘ב  בו  ‡˘ר  לח„ר  נכנס  ‰˙נור 
‰‚„ול. ו‰˙חכם ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜ ˆמח 
‡מרו˙  ו˘מע  ‡זנו,  ו‰ט‰  ב˙נור  ו‰˙חב‡   ˜„ˆ

‰ו„ כ"˜ רבנו ‰‚„ול. וכ‰ ‰יו כמ‰ ˘ב˙ו˙.

קול צעקה
לנכרי  ו˜ר‡ו  ביו˙ר  ‚„ול  ˜ור  ‰י‰  ‡ח˙  פעם 
ל‰סי˜ ‡˙ ‰˙נור, ו‰˙חיל ל‰ניח ‰עˆים. ב‰יו˙ 

ור‡‰  ‰עˆים  ל‰ניח  כ˘‰˙חיל  ‚„ול,  ‰˙נור 
˘‡ין נכנסים בנ˜ל כל כך, סי„ר ‰עˆים ב˜ירוב 
‰בי˙  נ˙מל‡  וכר‚ע   ,˘‡ ו‰ניח  ‰˙נור  פי  ‡ל 
פנימ‰  ‰בוערים  ‰עˆים  ל„חו˜  ו‰˙חיל  ע˘ן, 
לכבו˙ם  ˘‡יŒ‡פ˘ר, ‰וכרח  כ˘ר‡‰  יו˙ר. ‡ך 
ול‰וˆי‡ם, לר‡ו˙ מפני מ‰ ‡ין ‰עˆים נכנסים 
ויˆע˜  ב˙נור,  נער  כי  ויר‡  ‰כו˙ל,  ע„  ל˙נור 
רבנו  כ"˜  בח„ר ‰ו„  ‚ם  מע  ָ̆ וי ‚„ול‰,  ˆע˜‰ 
כולם  וייב‰לו  ‰˘ני  „יר‰  בבי˙  ו‚ם  ‰‚„ול, 

ל˜ול ‰ˆע˜‰.

ב‰יו˙ ‰בי˙ מו‡ר ר˜ בנר ˜טן ו‚ם ע˘ן ‰עˆים 
˘כיב‰ ‰נכרי ‰י‰ מחני˜ ל‡ ‰י‰ ‡פ˘ר בר‚ע 
‰ר‡˘ון ל‰כיר מי ‰ו‡ ‰נמˆ‡ ב˙נור, ‡ך ‡חר 
ו‡ז  כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜,  ז‰ו ‰ו„  כי  ר‡ו  כך 

נו„ע ‰˙חכמו˙ו במ˜ום מחבו‡ו.

להר סיני - על ידי האש
רב˜‰  מר˙  ‰ˆ„˜ני˙  ‰רבני˙  ז˜נ˙י  ‡מי  כ"˜ 
[‡˘˙ ‡„מו"ר מ‰ר"˘] זˆו˜לל‰"‰ סיפר‰ לי, 
‡˘ר בעˆמ‰ ˘מע‰ מ‡˙ כבו„ ז˜נ˙‰ ‰רבני˙ 
נ"ע,  ‰‡מˆעי]  ‡„מו"ר   ˙˘‡] ˘יינ‡  מר˙ 
‡˘ר ‰יי˙‰ ב‡ו˙ו מעמ„ ‡ˆל חמו˙‰ ‰רבני˙ 

סטערנ‡ [‡˘˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן] זי"ע:
כ˘‰וˆי‡ו ‡˙ ‰יל„ מ‰˙נור, ‰ו‡ ‰י‰ מבו‰ל. 
חמו˙י – ‰רבני˙ סטערנ‡ – ˆע˜‰ ‡ל ‰חו˙ן – 
כ"˜ רבנו ‰‚„ול: "˙ר‡‰ מ‰ יכל ל‰יו˙, ‡סון. 
לזרים ‰נך מר˘‰ ל‰יכנס, וכ˘‰יל„ ˘לך בי˜˘ 

ל‡ ‰ר˘י˙ לו".
‰˘יב ‰חו˙ן:

י„י  על  סיני  ל‰ר  ‰‚יע  רבנו  מ˘‰   ,‡ ַ̆  ,‡ ַ̆ "
‰‡˘ (ר‡יי˙ לב˙ ‰‡˘ ˘בסנ‰) – וזכ‰ ˘מ˙ן 

˙ור‰ י‰י‰ על י„ו.
"‡˙ ‰˙ור‰ לו˜חים ר˜ ב‡מˆעו˙ מסירו˙ נפ˘. 

‰ו‡ י‰י‰ ברי‡ וי‰י‰ לו ‡ריכו˙ ימים".
(על פי ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ טו עמ' ˜לטŒמ)

מסירות נפש
על התורה

ניחוח
של פעם

ן ו רס ו א ני ש יצחק  וסף  י רבי  בי  כת מ

מסירות נפשו של אדמו"ר 
הצמח צדק בילדותו על 

שמיעת התורה, ואמרתו של 
סבו האדמו"ר הזקן אשר את 
התורה לוקחים על ידי "לבת 

אש" – מסירות נפש
ְּבַלַּבת ֵאׁש (שמות ג, ב)

4    קרוב אליך



klita.regavimbanegev@gmail.com 050-3177779 08-8662350
klita.regavimbagolan@gmail.com 050-3177779 04-9113364

3570622@gmail.com 04-6078717
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צדיקים אמיתיים נופלים
הרב אלי שיינפלד

ר"מ בישיבת 'חורב', מחבר הספר 'הבן שלי 
מתבגר' ומעביר סדנאות להורים למתבגרים

"בזמן ˘‰נך מר‚י˘ ב˜רבך סער˙ ‰יˆר, 
מ˙„מ‰ ‡ל ‰‚„ולים  ˘בז‰ ‰נך  לך  „ע 
נמˆ‡   ‰˙‡˘ ב˘ע‰  מ‡˘ר  יו˙ר  ‰רב‰ 
ב‰".  רוˆ‰   ‰˙‡˘ ˘לימ‰  במנוח‰ 
˙˘וב‰  במכ˙ב  ‰וטנר  יˆח˜  ‰רב  כ˙ב  כך 
ל˙למי„ ˘˜ונן לרב על ˜˘יים ונפילו˙ ‡ו˙ם 

‰ו‡ חוו‰ בי˘יב‰.
˜רב˙  ˘ל  ‰‚„ולים  ‰מעכבים  ˘‡ח„  נר‡‰ 
‰' ‰ו‡ 'פרפ˜ˆיוניזם רוחני', כלומר, ˙פיס˙ 
עולם ‰סובר˙ ˘‰‡„ם יכול לעמו„ במטלו˙ 
טוט‡לי˙.  בˆור‰  בפניו  ‰ניˆבו˙  ‰רוחניו˙ 
˘חוו‰  ‰‡„ם   ˙‡ ל‰וביל  עלול‰  זו  ˙פיס‰ 
ˆיור  לעˆמו  לˆייר  ונפילו˙,  ˜˘יים  לעי˙ים 
ו‰ˆ„י˜ו˙   '‰ בבי˙  ˘˙ול  בל˙י  ‰ו‡  כ‡ילו 
יי‡ו˘,  ‡ˆלו  מˆמיח  ז‰  ˆיור  ו‰ל‡‰.  ממנו 
למט‰  ‰„רך  ומכ‡ן  בלבו,  מ˙בˆר  ‰יי‡ו˘ 
בעל˙  יסו„י˙  טעו˙  זו‰י  ביו˙ר.  ˜רוב‰ 

‰˘לכו˙ ל‡ פ˘וטו˙.  
 ıבספר ˜‰ל˙ נ‡מר "כי ‡„ם ‡ין ˆ„י˜ ב‡ר
מ˘לי  ובספר  יחט‡"  ול‡  טוב  יע˘‰  ‡˘ר 
למ‰ ‰מלך  „י˜ ו˜ם".̆  בע יפול̂  נ‡מר "כי̆ 

˘‰‡„ם  ‰עוב„‰  כי  מלמ„נו 
˘ולל˙  ‡יננ‰  חוט‡  לעי˙ים 
‰עוב„‰  ‚ם  ˆ„י˜.  ‰יו˙ו   ˙‡
מנפילו˙ ‡ינ‰  חף  ˘‰ו‡ ‡ינו 
ˆ„י˜.  ל‰י˜ר‡  ממנו  מונע˙ 
‰ו‡  ‡ך  נופל  ‡מנם  ‰ˆ„י˜ 
נבנ‰  ו‡ף  לנפילו˙יו  מו„ע 
מ‰ן. ‰ו‡ ‡וזר כוחו˙, מ˙‚בר 
חוו‰  לעומ˙ו  ‰ר˘ע  ו˜ם. 
ל‰˙חפר  וממ˘יך  נפילו˙ 

ול‰˙בוסס במ˜ום ˘פלו˙ו. 
˘‡פ˘ר  בוו„‡י  לכן, 
‡ם  ‡מי˙י,  ˆ„י˜  ל‰יו˙ 
ו‰‚בור‰  ‰‰˙˜„מו˙ 
בעבו„‰  יסו„  ‡בני  י‰יו 
˘ל‡  בזמן  בו  ‰רוחני˙, 
ל˘טוף  ‰יי‡ו˘  ל‚לי  נניח 
ח˘ים בנסי‚ו˙ ב˙‰ליך  בע˙̆ 

‰‰˙˜„מו˙. 

"זה לא היה כך!"
הרב משה ויינברג
ראש ישיבת סוכטשוב

מ˙י  לומר,  חייב  מי˘ר‡ל  ו‡ח„  ‡ח„  "כל 
יˆח˜  ‡בר‰ם  ‡בו˙י  למע˘‰  מע˘י  י‚יעו 
˘ב˙:  במסכ˙  חז"ל  ‡מרו  ומ‡י„ך  ויע˜ב". 
בני ‡נ˘ים,  - ‡נו  מל‡כים  בני  ר‡˘ונים  ‡ם 
ו‡ם ר‡˘ונים בני ‡נ˘ים - ‡נו כחמורים, ול‡ 
ל רבי חנינ‡ בן „וס‡ ו˘ל רבי פנחס  כחמורו̆ 
ירי„˙ ‰„ורו˙  חמורים.  כ˘‡ר  י‡יר, ‡ל‡  בן 
כמל‡כים  ˘‰ר‡˘ונים  ‚„ול‰,  כך  כל  ‰י‡ 
וניˆב˙  ˜מ‰  כן  ו‡ם  חמורים.  כס˙ם  ו‡נו 
‰˘‡ל‰, ‰‡ם "‡נו כחמורים" יכולים מע˘ינו 

ל‰יו˙ כמע˘י ‡בו˙ינו?
זו˘‡  רבי  ‰ר‰"˜  ˘ל  מ‡מרו  י„וע  ‡ולם, 
מ‡ניפולי זˆ"ל, ˘"‡ם ירˆו מ‰˘מים ל˙˙ 
 ˙‡ ‡˜בל  ל‡  ‡בינו,  ‡בר‰ם  ל‰יו˙  לי 
‡בר‰ם  ‰ו‡  מי  מ˘נ‰  מ‰  כי  ‰‰ˆע‰. 
מ˘נ‰  ‰עי˜ר  ‡בר‰ם.  ‡ו  ‡ני  ‡בינו, 
י‰י‰  וזו˘‡  י‰י‰ ‡בר‰ם,  ˘‡בר‰ם  ב˘מים 

זו˘‡".
 ˙‡ למˆו˙  ‰ו‡  ‰ז‰  בעולם  ‰‡„ם  ˙פ˜י„ 
ברוך ‰ו‡  ˘‰˜„ו˘  כוחו˙ ‰נפ˘  בכל  עˆמו 
כמו  כוחו˙יו,  בכל  לעמול  חייב ‡„ם  לו.  נ˙ן 
˘‡בר‰ם ויˆח˜ ויע˜ב עמלו בכל כוחו˙י‰ם. 
‡מ˙, "ר‡˘ונים כמל‡כים", ו‡נו ב‚לל ירי„˙ 
לנו,  ˘י˘  מ‰   ˙‡ ‡בל  כחמורים;  ‰„ורו˙ 
חוב˙נו  לנו,  נ˙ן  ברוך ‰ו‡  ˘‰˜„ו˘  מ‰   ˙‡
לנˆל בל‡ ל‰˘‡יר פירור ל‡ מעוב„. חוב˙נו 

ל‰‚יע למ˜סימום ˘ל 'זו˘‡' ˘י˘ בנו. 
˘ל  פי „רכו  על  ל‡  פי „רכו,  על  לנער  חנוך 
‡בר‰ם, ל‡ על פי „רכו ˘ל יˆח˜, ו‡ף ל‡ על 
פי „רכו ˘ל יע˜ב. ר˜ על פי „רכו ˘ל ‰נער, 
ברוך  ˘נ˙ן ‰˜„ו˘  כוחו˙ ‰נ˘מ‰  פי  על  ר˜ 
‰ו‡ בנער, בכוחו˙ ‡לו יכול כל ‡ח„ ל‰יו˙ 

'זו˘‡'.
‚בורו˙יו",  ‰‡„ם  לבני  "ל‰ו„יע  ‰פסו˜  על 
זˆ"ל:  מסלונים  ‰עבו„‰'  ‰'יסו„  בעל  ‡מר 
יו„ע  ר˜ ‡ינו  רוח', ‰ו‡  כל ‡„ם ‰ו‡ '‚יבור 
על כך, יˆרו ‰רע מס˙יר ז‡˙ ממנו. ו˙פ˜י„נו 
˘ל  ‡וזנו   ˙‡ ל‚לו˙  ‰‡„ם",  לבני  "ל‰ו„יע 
כל ‡ח„: „ע לך כי ‚יבור ‡˙‰, ‡ם ˙‰י‰ מ‰ 
‰נפ˘  כוחו˙   ˙‡ ˙מˆ‰  ‡ם  ב‡מ˙,   ‰˙‡˘

˘לך.
˘פעם  „ורנו  מסופרי  מ‡ח„  ˘מע˙י 
˘לום'  ‰'נ˙יבו˙  בעל  מו"ר  ‡ˆל  ‰י‰ 
מסלונים זˆ"ל, ו‡מר לו ‰נ˙יבו˙ ˘לום 
בחיוך: "‡˙‰ ‰רי ˙כ˙וב ספר עלי ‡חרי 
 ˙‡ ו˙˙‡ר  וע˘רים,  מ‡‰  ל‡חר  פטיר˙י, 
˙ול„ו˙ חיי בפרוטרוט. ‡ני מב˜˘ ממך: ‡נ‡, 
‡ל ˙כ˙וב עלי 'כבר בנעוריו ‰י‰ ו‰י‰ ו‰י‰ 
˘‰ מ‡ו„ מ‡ו„  וכו''; ז‰ ל‡ ‰י‰ כך, עב„˙י̃ 
 ˙‡ ˙כ˙וב  ו‡ם  ˘‰‚ע˙י.  למ‰  ל‰‚יע  כ„י 
ל„ורו˙  וחינוך  מעין ‰„רכ‰  ז‰  י‰י‰  ‰‡מ˙, 

‰ב‡ים". 

בשביל מה לך?
הרב שאול יונתן ויינגורט

ראש ישיבת 'תום ודעת'

ל‰יו˙ ˆ„י˜ ‡מי˙י  רˆונך  ‰‡ם 
כ„י ˘יבו‡ו ‡ליך ל˜בל ברכו˙, 
מ‰  לע˘ו˙ ‡˙  רוˆ‰   ‰˙‡˘ ‡ו 
‰רי  ˙ע˘‰?   ‰˙‡˘ רוˆ‰   '‰˘
ל‰'  רוח  נח˙  י˘  „בר  ˘ל  בסופו 
עליך  ˘‡ינך.  ממי  ל‡   ,‰˙‡˘ ממי 
˘ו‡ל  ˘‰' ‡Œל‰יך  מ‰  לע˘ו˙ ‡˙ 
מב˜˘  ˘‰ו‡  מ‰   ˙‡ ול‡  מעמך, 

מחברך.
ו‰‡מי˙י  ל˙ו‡ר ‰˘לם  כוונ˙ך  ‡ם 
זוכים  מעטים  ˘ר˜  ‰רי  ˆ„י˜,  ˘ל 
לז‰, כיוון ˘זו מ˙נ˙ ˘מים. ‡ך ‡ם 
כל  ‡Œל‰ים  ˘עוב„  ל‡„ם  כוונ˙ך 
חייו, ולפיכך ‰ו‡ ˆ„י˜ וזכ‡י ב„ינו, 
‰רי על כך מ˘ביעים ‡ו˙ך עו„ לפני 
‰י ר˘ע",  „י˜ ו‡ל̇  ‰לי„‰ – "˙‰י̂ 

ובוו„‡י ˙וכל ל‰‚יע לז‰.
 ˙‡ מח„˘  ל‰‚„יר  ˆריך  ו‡ולי, 
‰ו‡  ‡מי˙י  ˆ„י˜  '‡מי˙י'.  ‰מיל‰ 
"˘פ˙  ממ„ר‚˙ו,  נופל  ˘ל‡  ˆ„י˜ 
‡מ˙ ˙כון לע„", ו‡„ם ˘‰ו‡ ˆ„י˜ 
ו‡ולם,  לנˆח.  ˆ„י˜  י˘‡ר  ‡מי˙י 
"‡ל  ‰ז˜ן:  ‰לל  לנו  ‰ור‰  כבר 
ו‡ם  מו˙ך",  יום  ע„  בעˆמך  ˙‡מין 
ולומר  לנוח  נוכל  ל‡  פעם  ‡ף  כן, 
˘‚מרנו ‡˙ ˙פ˜י„נו, ו‰‚ענו ל„ר‚˙ 

'ˆ„י˜ ‡מי˙י'.
‰˘ביעו  לי„˙ך  לפני  עו„  ב˜יˆור, 
‡ו˙ך ˘˙‰י‰ ˆ„י˜, ו‰' נ˙ן לך ‡˙ 
כל ‰זמן  ˘מנˆח  כז‰  ל‰יו˙  ‰כוח 
˘‡יננו  ‡מי˙י  ˆ„י˜  ‡ך  במלחמ‰, 
ל‰יו˙!  ˆריך  ˘‡ינך  כנר‡‰  נופל 
‡ינני יו„ע ‡ם ז‰ מ‡כזב ‡ו˙ך, 
בוו„‡ו˙  „י  לומר  ‡פ˘ר  ‡ך 
ˆ„י˜  ל‰יו˙  סיכוי  לך  ˘‡ין 

'‡מי˙י'.
‡ל  פונים  עכ˘יו?  עו˘ים  מ‰ 
ובמ˜ום  ˘לנו,  ‰‡מי˙י  ‰˙פ˜י„ 
˘‡ל‰  ˘זו  ‰סיכוי",  "מ‰  ל˘‡ול 
נ˙חיל  למ‰מרים,  ˘מ˙‡ימ‰ 
 ˙‡ למל‡  לנו  י‡פ˘ר  מ‰  ל˘‡ול 
בˆור‰  בחיים  וייעו„נו  ˙פ˜י„נו 

‰טוב‰ ביו˙ר.
 

האם יש לי סיכוי להיות 
צדיק אמיתי? שאלת 
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˘עבר זכי˙י ל˜בל טלפון ממפ˜„ ˘נסע לע˘ו˙ בי˜ור בי˙ בשבוע 
‡ˆל חייל ˘לו ˘עכ˘יו ‰˙חיל טירונו˙.

‰מפ˜„ ‰‚יע ‰בי˙‰, „פ˜ ב„ל˙, ‡מו ˘ל ‰חייל פ˙ח‰ ‡˙ ‰„ל˙ ו‰מפ˜„ 
‡מר: "˘לום, ‡ני ‰מפ˜„ ˘ל ‰בן ˘לך". ‰‡מ‡ ‰זמינ‰ ‡ו˙ו ל˘ב˙, מז‚‰ 
‡ני  ל˜רבי.  ילך  ˘לי  ˘‰בן  רˆי˙י  ל‡  "˙˜˘יב,  לו:  וסיפר‰  מים  כוס  לו 
‚רו˘‰, בעלי ‰˜ו„ם בכל‡, י˘ לי עו„ ˘ני יל„ים ˜טנים, וכמו ˘‡˙‰ רו‡‰, 

‡ין לנו יו˙ר מ„י רי‰וט בבי˙".
‰מפ˜„ מס˙כל ורו‡‰ סלון כמעט רי˜ ל‚מרי מרי‰וט, חוı מספ‰ ‡ח˙ י˘נ‰ 
ועלי‰ ˘ני יל„ים י˘נים ר‡˘Œזנב. ‰מפ˜„ ב‰לם, ‡בל נו˙ן ל‡מ‡ ל‰מ˘יך 
ל‰כל  ובנוסף  כסף,  ל‰  ˘‡ין  ומספר˙  ממ˘יכ‰  ‰חייל  ˘ל  ‰‡מ‡  ל„בר. 
‚ילו ל‰ לפני חו„˘יים ‚י„ול בכב„ ו‰י‡ ל‡ יו„ע˙ ‡יך ‰י‡ ˘ור„˙ ‡˙ כל 
בוכ‰, ‡בל  כמעט  ˘עכ˘יו ‰˙‚ייס. ‰מפ˜„  ˘ל‰  בלי ‰בן ‰‚„ול  ביח„  ז‰ 
מ˙מל‡ בעוז וב‡מונ‰ ו‡ומר ל‡מ‡: "˙˜˘יבי, ‰בן ˘לך ר˜ עכ˘יו ‰˙חיל 
טירונו˙, ‡ני מ‡ו„ ˘מח בו ו‡ו‰ב ‡ו˙ו, ‡ני חו˘ב ˘ממ˘ חבל ˘‰ו‡ יעזוב 
‡˙ ‰ˆב‡, ‡˙ ‰רי רוˆ‰ ˘י‰י‰ לו טוב, ו˘ל‡ יר‚י˘ כל ‰זמן מסכן וי‰י‰ 
כל ‰זמן עסו˜ בˆרו˙ וב˜˘יים. ברור ˘‰ו‡ יכול לעזור לך בבי˙, ‡בל ‰ˆב‡ 
ו‡˙ ‰בי˙. ‡ני ‡ע˘‰  ל˘˜ם ‡˙כם  ועבורכם  עבורו  נפל‡‰  ז‡˙ ‰ז„מנו˙ 
כל ˘ביכול˙י כ„י ל˙˙ לו סופי ˘בוע ˜בועים בבי˙. ‡ע˘‰ ‰כל כ„י ל„‡ו‚ 
לכם לרי‰וט וכ„י לעזור לכם ב„ברים נוספים, כמובן ˘‚ם ‡„‡‚ ˘‰ו‡ יוכל 
 ˙‡ לו  ל‰רוס  ‡ופן  ב˘ום  ‡סור  ‡בל  וטיפולים.  לב„י˜ו˙  ‡לייך  ל‰˙לוו˙ 

‰˙כנון ל‰יו˙ לוחם ול‰‚ן על ‰מ„ינ‰ ועל ‰עם ˘לנו".
לפלו‚‰  חזר  ‰מפ˜„  ‰מפ˜„.  „ברי   ˙‡ ו˜יבל‰  בסבלנו˙  ‰˜˘יב‰  ‰‡מ‡ 
יו„ע  ˘לך. ‡ני  בבי˙  ל˘יח‰ ‡י˘י˙: "˘לום, ‰יום ‰יי˙י  ו˙פס ‡˙ ‰חייל 
ול‡חים  ˘לך  ל‡מ‡  לך,  לעזור  בעזר˙ ‰' ‰ולך  ו‡ני  ועובר,  חוו‰  מ‰ ‡˙‰ 
˙י˘‡ר לוחם ו‰י‡ ‰סכימ‰". ‰חייל בכ‰  ˘לך ‰רב‰ מ‡ו„. בי˜˘˙י מ‡מ‡̆ 

מ‰˙ר‚˘ו˙, ו‡מר ˙ו„‰.

˘בוע ל‡חר מכן ‰ˆליח ‰מפ˜„ ל‰˘י‚ עבורם „רך ‰רס"ר ˘ל ‰בסיס מיט‰ 
נפ˙ח˙ כמעט ח„˘‰, ו‚ם „‡‚ ל‰עביר עם ‰חייל ‡ר‚ז מל‡ כל טוב לכבו„ 

˘ב˙ ˜ו„˘ בבי˙.
ח˘ב˙י לעˆמי: ‡˘ריכם י˘ר‡ל! ‡˘רי ˆ‰"ל!

˘‡ף  חייל,  ˘ל ‡ו˙ו  י˘ר‡ל  וכלל  לטוב˙ ‰מ„ינ‰  ‰‰˙מסרו˙ ‰‡ינסופי˙ 
ו‰ו‡  בבי˙,  ועובר  חוו‰  ‰ו‡  מ‰  יו„עים  ל‡  לכי˙‰  ˘לו  מ‰חברים  ‡ח„ 
‰חיילים,  כ‡ח„  ‰ˆב‡יו˙  ‰פ˜ו„ו˙   ˙‡ ולמל‡  במ˘ימו˙  לעמו„  ממ˘יך 

ב„יו˜ כמו כולם – ז‰ פ˘וט פל‡י פל‡ו˙.
מ‡ז ˘‰מפ˜„ ‰ז‰ ‰˙˜˘ר ‡לי, ‰סיפור ‰ז‰ ‰ולך ‡י˙י ו‡ני חו˘ב בליבי: 
כולם  על  טוב‰  בעין  ל‰יו˙  כמ‰ ˆריך  זכו˙.  לכף  חייל  כל  ל„ון  כמ‰ ˆריך 

ועל ‰כל!
˘ל  מˆי‡ו˙  ˘כל  ול‰פנים  ל‰בין  בˆב‡,  במיוח„   ,ıל‰˙‡מ ˆריך  כמ‰ 

ב„יעב„, ז‰ בעˆם ‰לכ˙חיל‰ ˘ל ‰לכ˙חיל‰!
‰סיפור ˘ל ‰חייל ‰ז‰, ז‰ לכ‡ור‰ סיפור ˘ל ב„יעב„: ‡ב‡ בכל‡, ‰ורים 
‚רו˘ים, י˘ עניו˙ בבי˙ ו‰‡מ‡ חול‰. ‡בל עלינו לזכור ˘‰' י˙ברך – ˜„˜ו„ 
עולם, ממ˘ ממ˘ „יי˜ן - ‰כל ‡ˆלו י˙ברך ב˙כלי˙ ‰„˜„ו˜, ˘ום „בר ל‡ 

˜ור‰ במ˜ר‰ ‡ו מ˙פספס ‡ˆל בור‡ עולם, ‡ין ‡ˆלו י˙ברך בל˙"מים!
מ‰  כל   – ˘ל ‰מˆי‡ו˙  כל ‰סיבוכים  על  ˘לנו  ˘‰מבט  מ‡ו„  ח˘וב  ולכן 

˘נר‡‰ ב„יעב„, ז‰ ממ˘ לכ˙חיל‰ ‡ˆל בור‡ עולם!
עלינו ל‰˙נ‰‚ בביטול ובענוו‰ כלפי בור‡ עולם ולזכור ˙מי„ ˘י˘ ר˜ ˘ני 
‚לוי,  טוב   - עלמ‡ „‡˙‚לי‡  מכוס‰.  טוב  ‚לוי, ‡ו  טוב  בעולם: ‡ו  „ברים 
"בבו˜ר חס„ך", טוב ‰נר‡‰ לעין - לכ˙חיל‰ ממ˘! ‡ו עלמ‡ „‡˙כסי‡ - 
טוב מכוס‰, "ו‡מונ˙ך בלילו˙", טוב ‰נס˙ר מן ‰עין. טוב ‰' ˘מ˙‚ל‰ „רך 
מˆי‡ו˙ ˘ל ב„יעב„, ˘ל ניסיונו˙, ˜˘יים, ‰˙מו„„ויו˙, מ‡ב˜ים ומלחמו˙.
כ˘מ˙בוננים נכון וזוכרים ˘‰˘ם י˙ברך ‡י˙נו, ר˜ מ˙עˆמים ‰כוחו˙ ור˜ 

מ˙חז˜ים ב‡מונ‰, מ˙וך ‰‰ע„ר מ˙‚ל‰ ‰' ונ„ב˜ים ב‰' י˙ברך יו˙ר!
˘י˘  ולחיילים  בו„„ים  לחיילים  מפ˜„ים  על  ובכלל  כז‰,  לחייל  מפ˜„  על 
ל‰ם בעיו˙ ˙"˘ ‡ו בעיו˙ רפו‡יו˙, מוטל˙ ‰‡חריו˙ ל‡ ר˜ לעזור לחיילים 
מבחינ‰ פיזי˙ ו˘חרורים ‰בי˙‰, ‡ל‡ ‚ם ‡חריו˙ רוחני˙. על ‰מפ˜„ ל‰רים 
‡˙ ‰חייל מבחינ‰ רוחני˙ ולחז˜ ‡˙ ‰חיילים ב‡מונ‰ – ל‰˜נו˙ ל‰ם ‡˙ 
‰מבט ‰‡לו˜י ‰ז‰: ˘כל ‰בעיו˙ ˘ל‰ם ב‡ו כ„י ל‚„ל ‡ו˙ם ול‰וˆי‡ מן 
‰כוח ‡ל ‰פועל ‡˙ כל ‰כוחו˙ ‰‡לו˜יים ו‰ט‰ורים ˘‚נוזים ב‰ם, ו˘י˘ 
ל‡  ˘‰ם  ו˘ז‰  על ‡ף ‰˜˘יים,  ולוחמים  חיילים  ל‰יו˙  עˆומ‰  זכו˙  ל‰ם 

מוו˙רים – ‰' י˙ברך ˘מח בז‰ ממ˘!
לעזור בבי˙ ˘ל‰ם כמ‰ ˘יו˙ר, ‡בל לעולם ל‡ ל‰יכנס ול‰י‚רר לחיים ˘ל 

מסכנו˙, ‰ל˜‡ו˙ עˆמיו˙, „יכ‡ונו˙, ‰‡˘מו˙ ו‰„‚˘˙ ‰חסרונו˙.
"‡ין ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ נכנס בטרוני‰ עם בריו˙יו" - ז‰ ‰יסו„!

י˘ לך ניסיון ‡חי? – ‰' י˙ברך יו„ע בוו„‡ו˙ ˘י˘ לך ‡˙ ‰כוחו˙ ל‰˙מו„„ 
‡י˙ו, ול‡ ר˜ ל‰˙מו„„ ‡י˙ו, ‡ל‡ ל‚„ול ממנו, מ˙וך ‰מˆרים. "מן ‰מˆר 

˜ר‡˙י יŒ‰ ענני במרחב יŒ‰" – פעם ˘מע˙י ˘יעור ˘ל רב ˘‰סביר ככ‰:
‡˙‰ חו˘ב ˘‡˙‰ ˜ור‡ ל‰' י˙ברך מן ‰מˆרים ˘לך, ‡בל ‰' י˙ברך מ‚ל‰ 
ל  ל מרחבים ‡„ירים̆  מים̆  ז‰ בכלל ל‡ מˆרים, ‡ל‡ מ˙נו˙̆  ומסביר לך̆ 

‡מונ‰ וט‰ר‰ ו„ב˜ו˙ בו י˙ברך.
כן, ‡נחנו ל‡ מב˜˘ים מר‡˘ מ˙נו˙ ˘מים כ‡לו!

כן, ‡נחנו רוˆים לחיו˙ בברי‡ו˙ רוחני˙, נפ˘י˙ ו‚ופני˙, ‡בל למי מ‡י˙נו ‡ין 
‡יז‰ מˆר ˘מˆי˜ לו?! למי מ‡י˙נו ‡ין ‡יז‰ מˆר ˘נר‡‰ לו ל‚מרי ב„יעב„ 

בחיים ˘לו, ו‰ו‡ מ„מיין כל ‰זמן ˘‡ם ‰מˆר ‰ז‰ ייעלם, ‰כל י‰י‰ טוב?!
ז‰ ˘˜ר מוחלט!!! ‰מˆרים ‰מ‚יעים מ‡˙ ‰' י˙ברך, ‰ם ממ˘ ‰מרחבים 

˘עלינו לח˘וף ב˙וכנו ובפנימיו˙ינו.

בדיעבד או לכתחילה?

צל"ש
לחיילים צ

רן ו נה י אי פרץ 

רוצים להיפגש על הגשר?  רוצים ללמוד את 
האומנות של תקשורת אמיתית ולאהוב מחדש? 

או אולי יש בעיה שעוד לא פתרתם. 

סדנת ה״אימאגו״ לזוג הדתי יתקיים באווירת
שבת במלון עדן בטבריה פברואר 1,2,3. 

הסדנא מיועדת לכל זוג שמעוניין בקשר ותקשורת אמיתיים. תלמדו 
איך לאהוב באמת, איך להבין את עצמך ואת הבן זוג בו זמנית, 

ואת המשמעות של חמלה.
 הסדנא  מהווה מסע לתוך החיים שלך ושל בן זוגך,  להכרה אמיתית. 

עורכי הסדנא: מימי ומשה דיקמן
מימי פסיכולוגית מומחית לטראומה וזוגיות

משה נוירולוג ומרצה בבי״ס לרפואה, ״הדסה״
מחיר עכשוי לזוג: 3,100 ₪ • החל מה31/12/17 3,500 ₪
אל תחמיצו הזדמנות מיוחדת זו להתאהב מחדש.

לפרטים והרשמה: 054-7554228

סדנת אימאגוסדנת אימאגו
לזוגות דתייםלזוגות דתיים

הרב אהרן בינה ראש ישיבת נתיב אריה: " אני מכיר ועבדתי עם מימי למעלה מ12 שנה, צפיתי 
בה הופכת גם קשיים מאד גדולים להצלחות. אני מתרשם לא רק מהמקצועיות של מימי, אלא 

גם מיראת השמים שלה. הסדנא הזאת חשובה לכל בית יהודי"  

השכנה מתעניינת ביהדות?? שלחו אותה
ry@neto.net.il  02-6791122 :ל                         אימייל                       
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ל‡ לנ‡ומים ‰‡ל‰ ‰יינו מˆפים ממ˘‰ ימים ספורים לפני ‰‚‡ול‰ ממˆרים. ז‰ 
ר‡˘ונ‰  ˙˜ופ‰  נכר. ‡חרי  על ‡„מ˙  ‚ולים  י˘ר‡ל  ˘בני  ˘נים  וע˘ר  מ‡˙יים 
˘ל ˘פע ונוחו˙ ‰ם נרמסו ו˘ועב„ו, ˘נים על ˘נים, ול‡חרונ‰ ‡ף נ‚זר עלי‰ם 
רˆחŒעם ˘˜ט ˘ל ‰רי‚˙ כל ‰בן ‰יילו„. עכ˘יו, ‡חרי ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים וס„ר‰ 
˘ל מכו˙ ˘‰ורי„‰ ‡˙ ‰‡ימפרי‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר בעולם ‰ע˙י˜ על ברכי‰, ‰ם 

עומ„ים לˆ‡˙ לחופ˘י. ועל מ‰ מ˘‰ מ„בר ‡י˙ם?
ל‡ על ‰חופ˘, ול‡ על ‡רı זב˙ חלב ו„ב˘ ‰מחכ‰ ל‰ם, ול‡ על ‰מסע ‰מ„ברי 
על ‰ע˙י„  ומ„בר ‡י˙ם  ˘ב  פעמים ‰ו‡  ˘לו˘  ול‡.  ל‡  בפני‰ם.  ע˙‰  ‰עומ„ 
 ıל‡חר ‰מסע, כ˘‰ם י‰יו חופ˘יים ב‡רˆם; ‡ך ל‡ על ‰‡ר ‰רחו˜, על ‰ימים̆ 
‰חובו˙  על  ל‡  ו‡פילו  לבנו˙,  ע˙י„ים  ˘‰ם  ‰חבר‰  על  ול‡  „בריו,  נסובים 

‰ב‡ו˙ עם ‰חופ˘. „בר ‡חר מעסי˜ ‡ו˙ו.  
מ„בר ‡י˙ם  יל„י‰ם. ‰ו‡  כלפי  חוב˙ ‰‰ורים  על  חינוך.  על  מ„בר ‡י˙ם  ‰ו‡ 
כ˘‰מסו˙ ‰‚„ולו˙  רחו˜ים,  בימים  י˘‡לו ‡ו˙ם  ˘יל„י‰ם ‡ולי  על ‰˘‡לו˙ 
˘עיני‰ם ˙ר‡ינ‰ ב˜רוב י‰יו לכל ‰יו˙ר זיכרון מטו˘ט˘. ‰ו‡ ‡ומר ל‡חיו בני 
י˘ר‡ל לע˘ו˙ ‡˙ מ‰ ˘עם י˘ר‡ל ‡כן עו˘‰ מ‡ז וע„ ‰יום. ספרו ליל„יכם ‡˙ 
˘וב ‡˙ ‰„רמ‰  לחוו˙  ל‰ם  ˙נו  ביו˙ר.  ב„רך ‰‡פ˜טיבי˙  ז‡˙  ע˘ו  ‰סיפור. 
˘ל ‰‚לו˙ ו‰יˆי‡‰ ממנ‰, ‰עב„ו˙ ו‰חירו˙. עו„„ו ‡˙ יל„יכם ל˘‡ול ˘‡לו˙. 
ספרו ‡˙ ‰סיפור כ‡ילו ‡˙ם יˆ‡˙ם ממˆרים, ל‡ כ„ין וח˘בון ‰יסטורי יב˘. 
 ‰ ‡מרו ל‰ם ˘‡ורח ‰חיים ˘לכם ו‰ט˜סים ˘‡˙ם מ˘מרים ‰ם כ‡ל‰ מפני ˘"ז∆
ּו ז‡˙ חי. ע˘ו ז‡˙ חם. ע˘ו ז‡˙ ח„.  ׂ̆ י" – ל‡ ל‡בו˙יי ‡ל‡ לי. ֲע ƒל '‰ ‰ ׂ ָ̆ ָע

ע˘ו ז‡˙ ח‚. 
ול‡ פעם ‡ח˙ ‰ו‡ ‡ומר ז‡˙, ‡ל‡ ˘לו˘. מ„וע סבר מ˘‰ ˘ז‰ ‰„בר ‰ח˘וב 
˘ל  יˆיר˙‰  ‰ו‡  חופ˘  כי  ‰‚‡ול‰?  ˘ל  ‰‚ורליים  בר‚עים  לומר  ˘י˘  ביו˙ר 
בסיפורים  מ˜ו„„  ו‰זיכרון  זיכרון,  ˆריכ‰  וז‰ו˙  ז‰ו˙,  ˆריכ‰  ו‡ומ‰  ‡ומ‰, 
˘ב‡ו  ‡ל‰  על  ‰סיפור  ‰ו‡  „ורו˙  בין  ביו˙ר  ‰חז˜  ‰˜˘ר  מספרים.  ˘‡נחנו 
מ˜ו„˘˙  כמור˘˙  ‡ו˙ו  מנחילים  ו‡נו  ˘לנו,  לסיפורנו  ‰‰ופך  סיפור  לפנינו: 

ל‡ל‰ ˘יבו‡ו ‡חרינו. 
כל ‡„ם חו˘ב חייב ל˘‡ול  ‡לו˙ ‰יסו„̆  סיפור ז‰ מספ˜ ‡˙ ‰˙˘וב‰ ל˘לו˘̆ 
‡חי‰? יכולו˙  ב˘לב ז‰ ‡ו ‡חר בחייו: מי ‡ני? למ‰ ‡ני כ‡ן? ‡יך ר‡וי ‡ם כן̆ 
בן, ‡ו  ל˘‡לו˙ ‰ללו. ‰˙˘ובו˙ ‰י‰ו„יו˙ ‰ן ‡לו: ‡ני  רבו˙  ˙˘ובו˙  ל‰יו˙ 
חבר‰ ‰מכב„˙  לבנו˙  כ„י  כ‡ן  לחירו˙. ‡ני  מעב„ו˙  פ„‰  ˘‡לו˜ים  לעם  ב˙, 
‡˙ ‰חופ˘ ˘ל ‡חרים ול‡ ר˜ ‡˙ ז‰ ˘לי. וחוב˙י לחיו˙ מ˙וך י„יע‰ פעיל‰ 
מ˘פטיו  ברי˙   ˙‡ ל˘מור  ‰י‡  לכב„ו  ו‰„רך  ‰‡לו˜ים,  מ˙˙  ‰ו‡  ˘‰חופ˘ 

ו‡‰ב˙ו. 

˘מר„ו  ‡ו  ממנ‰,  ˘‰˙עלמו  ‡ו  זו,  עוב„‰  נ˘כח‰  ‰מערב  ב˙ול„ו˙  פעמיים 
נ‚„‰. במ‡ו˙ ‰-17 ו‰-18 נע˘‰ מ‡מı מכוון ליˆור עולם בלי ז‰ויו˙. מ‡מı ז‰ 
‰י‰ חל˜ ח˘וב במיזם ‰נ‡ורּו˙. ‰נ‡ורו˙ ‰יי˙‰ חלום ‡ˆילי. לזכו˙‰ נז˜פו˙ 
‰˙פ˙חויו˙ רבו˙ ˘ערכן ‰ו‡ מעל לכל ויכוח, ו˘‡נו ˆריכים לעמול ל˘ימורן. 
‰יבט ‡ח„ ב‰ נכ˘ל, ו‰ו‡ ני„ון לכי˘לון מ˙חיל˙ בריי˙ו: ‰ניסיון לחיו˙  ‡ל‡̆ 

בלי ז‰ו˙.
˜ו ‰מח˘ב‰ ‰י‰ כ„ל‰לן. בימי ‰ביניים ‰ז‰ו˙ ‰ו˘˙˙‰ על ‰„˙. ו‰„˙, ל‡ורך 
‰רפורמˆי‰  ולמן  למוסלמים,  נוˆרים  בין  למלחמו˙  ‚רמ‰  רבו˙,  ˘נים  מ‡ו˙ 
 ı˜ ל˘ים כ„י  כן,  ו‡ם  ו˜˙ולים.  פרוטסטנטים  לנוˆרים,  נוˆרים  בין  למלחמו˙ 
לפיכך,  פרטי˜ולריו˙;  ו‰ז‰ויו˙ ‰ן  לז‰ויו˙.  מעבר  ל‰˙˜„ם ‡ל  י˘  למלחמו˙ 
‰ב‰ נס‚ו„ כולנו ר˜ ל„ברים ‡וניברסליים: ל˘כל ולניסיון, לפילוסופי‰ ולמ„ע. 
‰ב‰ נבנ‰ ˘יטו˙, ל‡ סיפורים. כך ˙‰י‰ ‰‡נו˘ו˙ ל‡ח˙, כמו זו ˘‰יי˙‰ לפני 

מ‚„ל בבל. 
‰˙‚וב‰,  ‰‡נו˘ו˙.  ˘ל  ‰י„וע  במˆב‰  ל‡  לפחו˙  ‡פ˘רי,  ‡ינו  ˘‰„בר  ‡ל‡ 
כ˘ב‡‰, ‰יי˙‰ ‡כזרי˙ ו‰רסני˙. ‰מ‡‰ ‰-19 י„ע‰ ‡˙ ˘יב˙ ‰מו„ח˜. ‰ז‰ו˙ 
מ˘לו˘˙  ז‰ ‡ו ‡חר  על  על ‰„˙ ‡ל‡  ל‡  וע˙‰ ‰ו˘˙˙‰  נ˜ם,  בסער˙  חזר‰ 
˙חליפי‰: מ„ינ˙ ‰ל‡ום, ‰‚זע (‰‡רי), ו‰מעמ„ (‰פרולטרי). במ‡‰ ‰ע˘רים, 
‰מ‡ב˜  ‰˘ו‡‰.   ˙‡ ‰ולי„  ‰‚זע  עולם.  מלחמו˙  ˘˙י  ‰ולי„‰  ‰ל‡ום  מ„ינ˙ 
נ‰ר‚ו  ‡י˘  מיליון  מ‡‰  ‰˜‚"ב.  ו‡˙  ‰‚ול‡‚   ˙‡ סטלין,   ˙‡ ‰ולי„  ‰מעמ„י 

ב˘מם ˘ל ˘לו˘˙ ‡לילי ‰כזב ‰ללו.
בכיוון  ע˙‰  ‰ז‰ו˙,   ˙‡ לבטל  ˘ני  בניסיון  נ˙ון  ˘‰מערב  ˘נ‰  חמי˘ים  ז‰ 
‰‰פוך. ‰פעם, ‰מערב ‰חילוני סו‚„ ל‡ ל‡וניברסל ‡ל‡ ל‡ינ„יבי„ו‡ל: לעˆמי, 
˘ל ‰ערכים ‰מ˘ו˙פים ‰מלכ„ים ‡˙ ‰חבר‰  ל"‡ני". ‰מוסר – ‰˜ו„ ‰סמיך 
ב„‡‚‰ לטוב ‰מ˘ו˙ף – ‰˙מוסס לכ„י מוסר „ליל ˘כל עניינו בזכו˙ו ˘ל כל 
‰ו‡ רוˆ‰, כל עו„ ‰ו‡ ‡ינו פו‚ע י˘ירו˙ בזול˙.  יחי„ לע˘ו˙, ‡ו ל‰יו˙, כל מ‰̆ 
בחל˜ים  מחייב˙.  ל‡  ער‡י  עטיי˙  לעטו˙  ˘‡פ˘ר  למסכו˙  נע˘ו  ‰ז‰ויו˙ 
ס„ ˘עבר זמנו, ‰‰ורו˙ מו˘‰י˙ ‡ו  נרחבים ˘ל ‰חבר‰ ‰ני˘ו‡ים נח˘בים מו…
מבוטל˙, ו‰˜‰יל‰ ‰י‡ ‰מון חסר פנים. ע„יין י˘ לנו סיפורים, מ‰‡רי פוטר „רך 
„ים, פנטזיו˙ – ל‡  ב¿ ƒר ‰טבעו˙ ע„ מלחמו˙ ‰כוכבים, ‡ך ‡ל‰ ‰ם סרטים, מ˘
‰ו‡ נ˙˜ל  כלים למעורבו˙ ‡ל‡ כלים לבריח‰. עולם ז‰ ‰ו‡ סובלני לעיל‡, ע„̆ 
‚סו˙,  ע„  ˜נ‡י  נע˘‰  מי„,  מ˙˜פ„  ‰ו‡  ˜ור‰  כ˘ז‰  לטעמו;  ˘‡ינם  במחזו˙ 
ונסחף לפוליטי˜‰ ‰לינˆ'‡י˙ ˘ל ‰‰מון. ז‰ו פופוליזם, ו‰פופוליזם ‰ו‡ מבו‡ 

לרו„נו˙.
חבר˙יים.  חיים  בעלי  ‡נחנו  ימים.  י‡ריך  ל‡  זמננו  ˘ל  ‡ינ„יבי„ו‡ליזםŒ‰י˙ר 
˜‰ילו˙  מ˘פחו˙,  ז‰ויו˙,  בלי  לחיו˙  יכולים  ‡יננו 
יכולים  ˘‡יננו  ‰„בר  פירו˘  מ˘ו˙פ˙.  ו‡חריו˙ 
לחיו˙ בלי ‰סיפורים ‰מחברים ‡ו˙נו לעבר, לע˙י„, 
ול˜בוˆ‰ ‚„ול‰ ˘‰‰יסטורי‰ ˘ל‰ ו‰ייעו„ ˘ל‰ ‰ם 
‰˙ור‰  ˘ל  ‰˙ובנ‰  ˘לנו.  ו‰ייעו„  ‰‰יסטורי‰  ‚ם 
ול˜יימ‰,  חופ˘י˙  חבר‰  ל‰˜ים  כ„י  פ‰.  ≈̃ ˙ עו„נ‰ 
ˆריך כל ‡ח„ לספר ליל„יו כיˆ„ ‰ו˘‚ ‰חופ˘ ומ‰ 
‰י‰ טעמם ‰מר ˘ל ‰חיים בלע„יו. ל‰טעימם מלחם 
סופו  ‰ז‰,  ‰סיפור   ˙‡ ‰מ‡ב„  ‰מרור.  ומן  ‰עוני 
וכחים מי ‡נחנו  ור‰ כ‡˘ר̆  ˘י‡ב„ ‡˙ חירו˙ו. כך̃ 

ולמ‰. 
בי„נו ל˙˙ ליל„ינו ‡ינ‰ כסף  ‰מ˙נ‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר̆ 
ו‡ינ‰ ˜ניין, כי ‡ם סיפור. סיפור ‡מי˙י, ל‡ פנטזי‰; 
˘ל  ע˘יר‰  מור˘˙  ו‡ל  סיפור ‰מחבר ‡ו˙ם ‡לינו 
ערכים נ‡ˆלים. ‡יננו ‚ר‚ירי ‡ב˜ ‰ני˘‡ים ‡נ‰ ו‡נ‰ 
‡נו  ‰ר‚ע.  ב˙  ‰רוחני˙  ‰‡ופנ‰  ˘ל  כיוונ‰  פי  על 
יור˘יו ˘ל סיפור ˘‰„ריך מ‡ו˙ „ורו˙ ˘ל ‡בו˙ינו 
נ˘כח  ‡˘ר   ˙‡ כולו.  ‰מערבי  ‰עולם   ˙‡ ו˘ינ‰ 
ל˘כוח  לנו  ‡סור  סיפורו.   ˙‡ ˘וכח  ‰מערב   .„ נַ‡ּב≈

‡˙ ˘לנו. 
ו˘לו˘  ˘לו˘˙ ‡לפים  פני  על  ל‡חור,  מביטים  ‡נו 
ונוכחים  וע„ ‰נ‰,  מ˘‰  מימי  ˘עברו  מ‡ו˙ ‰˘נים 
פני  על  ‰מסופר  סיפור  מ˘‰.   ˜„ˆ כמ‰  לר‡ו˙ 
‰„ורו˙ ‰ו‡ מ˙נ˙ ‰ז‰ו˙. ו‰יו„ע ‡˙ ז‰ו˙ו, ‰יו„ע 
‰זמן  במ„בריו˙  לנווט  יכול  ולמ‰,  ומ‰  ‰ו‡  מי 

ב‡ומı ובבטח‰. 

זקס ן  נת ו י רב  ה

פרשת בא | הסיפור שאנו מספרים
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עַל הַצִַּדּיקִים
וְעַל הַחֲסִיִדים
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אבי קלמן

‡˙ ˘ם ‰מ˘פח‰ "‡בוחˆיר‡" ‡ין מי ˘ל‡ ˘מע. ˘ו˘ל˙ רבנים 
"‡ביר  ב˘ם  ‰נ˜ר‡  ‡בוחˆיר‡,  יע˜ב  ברבי  ˘ר‡˘‰  ומ˜ובלים 
יע˜ב". בני ‰מ˘פח‰ ˘ימ˘ו כרבני מחוז ˙פיל‡ל˙ במרו˜ו, ו‰יו 
‡‰ו„ים מ‡ו„ על י‰ו„י ‰מ˜ום, ע„ כ„י כך ˘חמ˘ פעמים סירבו 
לעלו˙   – יע˜ב  – ‰‡ביר  ל‡בי ‰˘ו˘ל˙  ל‡פ˘ר  ‡נ˘י ‰˜‰יל‰ 
‡רˆ‰. ר˜ בפעם ‰˘י˘י˙ ‰ו‡ ‰ˆליח ל˘כנעם, ו‰ו˙ירם בי„י בנו 
ורבי  י˘ר‡ל  רבי  רבי „ו„,  מסעו„ ‰יו  רבי  ˘ל  בניו  מסעו„.  רבי 
יˆח˜. רבי „ו„ נרˆח במרו˜ו, כחל˜ מ‰מ‡ב˜ בין ˙ו˘בי ‰מ˜ום 
לˆרפ˙ים ˘ניסו לכבו˘ ‡˙ ‰‡זור. רבי יˆח˜ ‰ו‡ ‰'בב‡ ח‡˜י', 
מי ˘לימים ‰י‰ רב ‰ערים רמל‰ ולו„. ורבי י˘ר‡ל ‰ו‡ ‰'בב‡ 
לחו"ל  חזר  בירו˘לים,  ו‚ר   ıל‡ר ˘על‰  י˘ר‡ל),  (‡ב‡  ס‡לי' 
˜ברו  בנ˙יבו˙.  מו˘בו   ˙‡ ˜בע  ˘לבסוף  ע„   ,ıל‡ר על‰  ו˘וב 
‰ו‡ מ˜ום עליי‰ ל‰מונים מבי˙ י˘ר‡ל ˘פו˜„ים ‡ו˙ו ב˙פילו˙ 

וב˜˘ו˙, ובעי˜ר ביום ‰‰ילול‡ – „' ˘בט.
חי  „ו„  רבי  נמנ‰  ס‡לי  ‰בב‡  ˘ל  ‰מפורסמים  נכ„יו  בין 
ורני  ור‰ ולחיזו˜̇  ‡בוחˆיר‡, ‰מ˙‚ורר בנ‰רי‰ ופועל ל‰רבˆ˙̇ 
במ˜ום. רבי „ו„ נול„ בכ"ו ב‡לול ˙˘י"ב במחוז ˙פיל‡ל˙, על‰ 
ל‡רı ב‚יל ‡רבע ע˘ר‰ יח„ עם ‡ביו – רבי מ‡יר ‡בוחˆיר‡, בנו 
‰בכור ˘ל ‰בב‡ ס‡לי – ו‰˙יי˘ב עם מ˘פח˙ו ב‡˘„ו„, ומי„ 
ל‡חר מכן ‰חל ללמו„ בי˘יב˙ ‡י˙רי ˘בירו˘לים. רבי „ו„ ˘˜„ 
על לימו„ ‰˙ור‰, וכבר ב‚יל ע˘רים ו‡רבע עמ„ במבחני ‰רבנו˙ 
ל‡חר  כ˘נ‰  עיר.  כרב  לכ‰ן  ו‰וכ˘ר  יור‰"  "יור‰  על  ‰ר‡˘י˙ 
מכן מונ‰ לרב‰ ‰ר‡˘י ‰ספר„י ˘ל ‰עיר ‰ˆפוני˙ ביו˙ר „‡ז - 
נ‰רי‰, ו‰ו‡ בן ע˘רים וחמ˘ ˘נ‰ בלב„, ובכך ‰וכרז כרב ‰עיר 

 .ıעיר ביו˙ר ב‡רˆ‰
נ‰רי‰ ˘ל ‡ו˙ם ימים ל‡ ‰יי˙‰ מ˜ום פור‰ ˘ל ˙ור‰, ובטח ל‡ 
מל‡‰  לעיר  ו‰פך ‡ו˙‰  לנ‰רי‰  וחסי„ו˙. ‰רב ‰‚יע  ˘ל ˜בל‰ 
עם  ב˜˘ר  ˘‰יו  ‰סמוכו˙,  לערים  ‚ם  ‰‚יע‰  ‰‰˘פע‰  ˙ור‰. 
‰רב, ו˘מעו ‰‚יע לכל רחבי ‰‡רı. במ˘ך ‰˘נים ב‰ן כי‰ן כרב 
יע˜ב  רבי  ˘ם  על   - יע˜ב'  י˘יב˙ '‡ביר  בנ‰רי‰ ‡˙  ייס„  ר‡˘י 
‡בוחˆיר‡, מייס„ ‰˘ו˘ל˙. כיום ˜יימו˙ ˘˙י י˘יבו˙ ב˘ם ז‰, 
‡ח˙ במס‚ר˙ י˘יב‰ ˙יכוני˙ ו‰˘ניי‰ כי˘יב‰ ˜טנ‰ לבני ˙ור‰. 
מלב„‰ ‰˜ים ‡˙ מוס„ו˙ ‡ביר יע˜ב בעיר, ‰פועלים ˙ח˙ חסו˙ו 

˘מ"„ נפטר  ור‰ וכוללי ‡ברכים. ב˘נ˙̇  למו„י̇  ע„ ‰יום וב‰ם̇ 
‰בב‡ ס‡לי בעיר נ˙יבו˙, ובˆע„ מפ˙יע ‰חליט רבי „ו„ ל‰˙פטר 
כ˘‰ו‡  ל‰˙רחב,  ˜‰יל˙ו  ‰חל‰  ימים  ב‡ו˙ם  ‰עיר.  מרבנו˙ 

מכונ‰ בפי כל מ‡ז וע„ ‰יום "‰‡„מו"ר רבי „ו„ ‡בוחˆיר‡".

כל מוצ"ש
כ„י ל‰˙ר˘ם מפועלו ˘ל רבי „ו„, „יברנו עם ‰רב ברוך ויל‰לם, 
˘ליח חב"„ בנ‰רי‰, ˘‰כיר ‡˙ רבי „ו„ כ˘עו„ ‰י‰ פחו˙ מוכר:
ע˘ר‰  נמנו  עליו  „ו„,  רבי  ˘ל  בכולל  ולמ„˙י  לנ‰רי‰  "‰‚ע˙י 
‡ברכים. ‰כולל נפ˙ח מטעם בי˙ חב"„ נ‰רי‰ ב˘ו˙פו˙ עם רבי 
„ו„ ו˘כן בבי˙ מ„ר˘ו, ו‰י‰ ˙ח˙ חסו˙ו ‰כלכלי˙ במ˙ן מל‚‰ 
חו„˘י˙ ל‡ברכים בנוסף ל„יר˙ מ‚ורים. ב‡ו˙ו זמן ‰ו‡ ‰י‰ רב 
˘ל  ‰לימו„  ˘עו˙  ברוב  יח„  ‡י˙ו  ל˘ב˙  זכינו  ‰ספר„י.  ‰עיר 

‰כולל", מ˙‡ר ‰רב ויל‰לם ‡˙ ‰ימים ‰‰ם. 
 "ל‡ט ל‡ט ‰ו‡ ‰˙פרסם, ו‰יום מ‰בו˜ר ע„ ‰ערב ‡נ˘ים מחכים 
ל„בר ‡י˙ו, כ˘‰ם מ‚יעים מכל ‰עולם. י˘ לו כמו˙ עˆומ‰ ˘ל 
מחסי„ו˙  ספר„ים, ‡˘כנזים,   – ו‰ע„ו˙  מכל ‰‚וונים  מעריˆים, 
ברכב˙  לר‡ו˙  יכול   ‰˙‡ רבו˙.  חסי„ויו˙  ומעו„  וב‡בוב  ‚ור 
נוסעים ר˜ כ„י ל‰‚יע ‡ליו. י˘ לו כריזמ‰  לנ‰רי‰ חסי„ים רבים̆ 
ל‡ ר‚יל‰, י˘ לו חן וחביבו˙, וכמובן ˘‡נ˘ים מ‡מינים בברכו˙ 
˘ם  על ‰בעל  י„בר  ˙מי„  לחסי„ו˙, ‰ו‡  מ‡ו„ ˜˘ור  ˘לו. ‰ו‡ 
טוב ‡ו על ‰‡„מו"ר ‰ז˜ן. ‰ו‡ מכניס ‡˙ כולם יח„ כ‡י˘ ‡ח„ – 
חסי„ים, ספר„ים ו‚ם ליט‡ים. ‰חוברו˙ ˘לו מו„פסו˙ ברבבו˙".

ע„ כמ‰ מור‚˘˙ ‰‰˘פע‰ ˘ל רבי „ו„ על ˙ו˘בי ‰עיר? 

'קרוב  צוות  את  קיבל  אבוחצירא  דוד  רבי 
רב  שהיה  מי  אישית   לשיחה  אליך' 
כאדמו"ר  מכהן  בארץ  ביותר  הצעיר  העיר 
אידיש  דוברי  חסידים  נמנים  חסידיו  שעל 
ומצוות  תורה  שומרי  שאינם  אנשים  וגם 
ה'בבא  וסבו  מאיר'  ה'בבא  אביו  כמו   
בין  בטבעיות  מגשר  דוד  רבי  גם  סאלי', 
עולם הקבלה הספרדי ובין עולם החסידות, 
והמופתים – כמובן – מתגלגלים  האם 
לאליהו הנביא יש מבטא רוסי?  "ניסים 
תמיד  שלא  הרופאים  אומרים  רפואיים" 
הקודם  הביקור  בין  השתנה  מה  מבינים 
הרבי  ביקש  מדוע  הנוכחית   לבדיקה 
מבעלז אלפיים חוברות דווקא של משפחת 
הבבא  הסכים  לא  ולמה  אבוחצירא?  

סאלי לצאת מהמקווה?

לרגל יום ההילולא של הבבא סאלי, ד' שבט

"כשהייתי אברך בתחילת כולל דיינות, הוא אמר לי: 'כבודו 
יתמנה לאב בית דין בישראל'. להגיד לי את זה באותה תקופה, 

כשאני עוד בתחילת לימודיי, היה כמו לומר לי שאטוס לחלל"

ˆילום: י˘ר‡ל בר„ו‚ו

    קרוב אליך    13



על  "‰‰˘פע‰ 
‰עיר מ‡ו„ חז˜‰". ‰רב ויל‰לם מספר לנו עוב„‰ מפ˙יע‰: "ר‡˘ 
מ‰  ‡י˙ו  ומסכם  ˜בוע,  ב‡ופן  ˘ב˙  מוˆ‡י  כל  ‡ˆלו  יו˘ב  ‰עיר 
‰ולך ל‰יו˙. ‰יינו ב‡יז‰ פורום לפני ˘בוע וחˆי, ˘ם ר‡˘ ‰עיר 
כל  רבי „ו„.   – פי „בריו  על  ו‰ו‡ ‰ולך  רב  לו  ˘י˘  ב‚‡וו‰  ‡מר 
מ‰ ˘˜ור‰ בעיר בעˆם ˜˘ור ‰רב‰ פעמים ‡ליו. ‰ממ„ים ˘ל ‡לו 
˘˜˘ורים ‡ליו ‰ם עˆומים, וי˘ ‰יום ‡נ˘ים ˘ל‡ זזים סנטימטר 
מ˘פח˙  ˘ל  ‰מ‡‚י  ‰כוח  ז‰  ˘מו˘ך  מ‰  ‡י˙ו.   ıל‰˙ייע בלי 
‰˘ו˘ל˙  רבני  ˘ל  ‰מופ˙ים  על  ‰רבים  ‰סיפורים  ‡בוחˆיר‡. 

מו˘כים ‡˙ ‰ˆיבור ‚ם ‡ל רבי „ו„".

"היא תתהפך"
‡ם „יברנו על ‡יחו„ ‚לויו˙ ‡ˆל רבי „ו„, פ‚˘נו בבי˙ ‰מ„ר˘ ˘לו 
בחסי„ ‚ור, ˘סבו ‰י‰ חסי„ ‚ור עו„ לפני ‰˘ו‡‰, וכ˘‰כיר ‡˙ רבי 
‚ם ‡ו˙ו ‰ו‡ מכ˙יר עליו – חסי„ ‚ור  „ו„ „ב˜‰ נפ˘‰ בו, ו‰חליט̆ 

מפולין – ל‡„מו"ר. ‰ו‡ נו˙ן לנו טעימ‰ מרבי „ו„:
ל נ‰רי‰, כ˘‰י‰ מ˜בל  "רבי „ו„ ע˘‰ לי חל‡˜‰ עו„ כ˘‰י‰ ‰רב̆ 
˜‰ל בבניין ‰מועˆ‰ ‰„˙י˙". „וו˜‡ לחסי„ ז‰ סיבו˙ ‡חרו˙ לבו‡ 
לרבי „ו„: "‰רב‰ ב‡ים ‡ליו ב˘ביל ברכ‰ ‡ו ייעוı, ‡ני ב‡ כ„י 
ללבן סו‚יו˙ ב‰˘˜פ‰ ‡ו בחסי„ו˙. למ˘ל פעם ‰ו‡ „יבר ‡י˙י על 
‰מ˘נ‰ ב‡בו˙ 'ע˘‰ ˙ור˙ך ˜בע ומל‡כ˙ך ער‡י', ל‡ כ˙וב ‰רב‰ 
˙ור‰ ו˜ˆ˙ מל‡כ‰. ‡פ˘ר ˘י‰י‰ ‡„ם ˘עוב„ רוב זמנו, ‰˘‡ל‰ 

מ‰ ‰˜בע – ‰‡ם עי˜ר ‰˜ביעו˙ בלבו ‰י‡ ‰˙ור‰ ‡ו ‰מל‡כ‰".

‡נו פו‚˘ים בעיר י‰ו„י ˘‰‚יע מˆפ˙, ˘מספר לנו על ˜בל˙ ‰˜‰ל 
‡ˆל רבי „ו„: 

ב‡ח„  ‡בל  יו˘ב.  כ˘‰ו‡  ˜‰ל  מ˜בל  ‰י‰  „ו„  רבי  "ב‰˙חל‰ 
‰לילו˙, ל‡חר ˘‰מונים ב‡ו ל˜בל˙ ‰˜‰ל, רבי „ו„ ר‡‰ בחלומו 
‡˙ ‰מ˘יח, ˘‡מר לו ˘‰ו‡ ב‡ ל˜בל˙ ‰˜‰ל ‡ˆלו, ‡בל ‰ו‡ ‰ו‡ 
‰ל  ר‡‰ ‡ו˙ו יו˘ב. רבי „ו„ סיפר ז‡˙ לבני בי˙ו, ומ‡ז ‰ו‡ מ˜בל̃ 
בעמי„‰". ‰ו‡ ‚ם מוסיף לנו סיפור ממ˜ור ר‡˘ון על מופ˙ מרבי 
˘ˆריך  לל„˙. ‰רופ‡ים ‡מרו  ˘ל ‡חי ‰יי˙‰ ˆריכ‰  „ו„: "כל˙ו 
על  ברכ‰  „ו„  מרבי  לב˜˘  ב‡  ו‰ו‡  ‰פוכ‰,  ‰˙ינו˜˙  כי  ני˙וח 
‰ני˙וח. ‰רב ˘‡ל למ‰ ‰ני˙וח, ו‰ו‡ ‰סביר לו ˘‰˙ינו˜˙ ‰פוכ‰ 
וˆריך ני˙וח. רבי „ו„ ‡מר לו: 'ז‰ בס„ר, ‰י‡ ˙˙‰פך'. בסוף ‰י‡ 

‰˙‰פכ‰, ו‰לי„‰ ‰יי˙‰ ר‚יל‰".

שיחת הדיינים
עו„  לנו  ˘‰וסיף  ˘מו,  בעילום   ıחפ‰ ח˘וב  „יין  עם  „יברנו 

‰˙ר˘מו˙ מ‰ניסים ˘מ˙רח˘ים ‡ˆל רבי „ו„:
˘רבי  ובסביב‰ ‰˜רוב‰  במ˘פח‰  מכיר  ˘‡ני  סיפורים  כמ‰  "י˘ 
„ו„ עזר ל‰ם בברכ˙ו, ממ˘ בחינ˙ ˆ„י˜ ‚וזר ו‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ 
מ˜יים. על ‡חי ‡יימו בפיטורים מעבו„˙ו. ‰ו‡ ב‡ לרב ו˙ינ‰ ‡˙ 

ˆערו ˘‰ולכים לפטר ‡ו˙ו ול‡ י‰י‰ לו מ‡יפ‰ לחיו˙. רבי 
לפרנס‰.  לו  י„‡‚  ו‰'  בס„ר  י‰י‰  ˘‰כל  „ו„ ‰ר‚יע ‡ו˙ו, 
עם  יו˙ר  ˜רוב  במ˜ום  עבו„‰  לו  ‰ˆיעו  ˘בוע  ב‡ו˙ו 

"אשתי הייתה בהיריון 
עם תאומות. אחת מהן 
אובחנה עם מום קשה 
מאוד בלב, והרופאים לא 
נתנו לה סיכוי לחיות. כל 
הפרופסורים אמרו חד 
משמעית – התינוקת תצא 
לאוויר העולם ולא תחיה 
יותר מחמש דקות"

14    קרוב אליך



02-995-0997 

    קרוב אליך    15



מ˘כור˙ ‚בו‰‰ יו˙ר ו˙נ‡ים טובים יו˙ר". ‰„יין מספר לנו ‚ם על 
מי˘‰י  רב. ‰ו‡ ‰כיר  זמן  רוו˜  ˘לי ‰י‰  טוב  ˘נו˘ע: "חבר  חבר 
כבר ע˘ר ˘נים, ‡בל ז‰ פ˘וט ל‡ ‰ס˙„ר, ‰„ברים ‰יו מ˙נ„נ„ים, 
פעם כן פעם ל‡, ‡בל בסוף ז‰ נ‚מר ול‡ יˆ‡ כלום. ב‡˙י ‡ל רבי 
„ו„, ו‰ו‡ ‡מר לי במילים ‰‡לו: '˜ול ˘˘ון ו˜ול ˘מח‰ ˜ול ח˙ן 
ו˜ול כל‰', וב‡מ˙ זמן ˜ˆר ל‡חר מכן ‰ו‡ ‰˙ח˙ן". ‚ם על עˆמו 
‡מר  ‰ו‡  „יינו˙,  כולל  ב˙חיל˙  ‡ברך  "כ˘‰יי˙י  מספר:  ‰„יין 
לי: 'כבו„ו י˙מנ‰ ל‡ב בי˙ „ין בי˘ר‡ל'. ל‰‚י„ לי ‡˙ ז‰ ב‡ו˙‰ 
˘‡טוס  לי  לומר  כמו  ‰י‰  לימו„יי,  ב˙חיל˙  עו„  כ˘‡ני  ˙˜ופ‰, 

לחלל. וברוך ‰' ‡חרי ˘נים ב‡מ˙ ‰‚ע˙י ל‰יו˙ ‡ב בי˙ „ין".
בי˙ „ין  ב‡ב  ˘ם  פ‚˘  רבי „ו„,  ב‰ליכ˙ו ‡ל  ˘פעם  מספר   ‰„יין 
בו‡ו  פ˘ר  מ‰   ‰‰˙ ו‰ו‡  ˜בל‰,  מענייני  רחו˜  ‡„ם  ˘‰י‰  ‡חר, 
לרבי  ב‡  ‰ו‡  בכב„.  ‚י„ול  לו  ˘‚ילו  לי  סיפר  „יין  "‡ו˙ו  ל˘ם. 
„ו„, ו‰ו‡ ‡מר לו ˘'כב„' ז‰ ב‚ימטריי‰ '‰וי‰', ולכן כב„ זו מי„˙ 
‰רחמים, ו‡ין לו ˘ום „בר. ‰ו‡ חזר ‡ל ‰רופ‡ים ו‰ם ‰יו ב‰לם. 
ל‡ ‰י‰ לו ˘ום „בר בכב„. מ‡ז ‰ו‡ מחסי„יו ˘ל רבי „ו„. י˘ לי 
סיפור „ומ‰ על סרטן ˘נרפ‡ בזכו˙ ברכ˙ו ˘ל רבי „ו„ ל˘כן ˘לי, 
לרבי „ו„". ‰„יין  ˘ב‡ו  וטובים  רבים  לעו„  ˘כך ‰י‰  מעריך  ו‡ני 
רב  "ל‡ו˙ו  ‡ליו:  ˘‰˙˜רב  „ין  בי˙  ‡ב  ‡ו˙ו  על  לספר  ממ˘יך 
‰יי˙‰ כל‰, ˘זמן ˜ˆר לפני ˘‰˙ח˙נ‰ עם בנו ל˜˙‰ במחל‰ ל‡ 
פ˘וט‰. ‰ו‡ ‰י‰ מ‡ו„ בלחı מ‰סיפור ע„ ‰יום ˘ל ‰חופ‰, ורבי 
„ו„ ‰ר‚יע ‡ו˙ו ˘בח˙ונ‰ ‰י‡ ˙עמו„ על ˘˙י ר‚לי‰, ו‰כל י‰י‰ 

ו‰ח˙ונ‰ ‰‰י‡  ל‚מרי,  ע„ ‰ח˙ונ‰ ‰כל‰ ‰ברי‡‰  וב‡מ˙  בס„ר. 
‰יי˙‰ ˘מח‰ בכפליים". 

לא הבנתי מה קורה
כ‰ן  י‚‡ל  ‰רב  ‚ם  ˘נו˘עו.  ומספרים  „ו„  רבי  ‡ל  מ‚יעים  רבים 

מ‰י„ברו˙ מספר על ב˙ו ˘‰י‡ מ˜ר‰ ˘ל "נס רפו‡י":
"‡˘˙י ‰יי˙‰ ב‰יריון עם ˙‡ומו˙. ‡ח˙ מ‰ן ‡ובחנ‰ עם מום ˜˘‰ 
‰פרופסורים  כל  לחיו˙.  סיכוי  ל‰  נ˙נו  ל‡  ו‰רופ‡ים  בלב,  מ‡ו„ 
‡מרו ח„ מ˘מעי˙ – ‰˙ינו˜˙ ˙ˆ‡ ל‡וויר ‰עולם ול‡ ˙חי‰ יו˙ר 
ב˙ל  פרופסורים  ˘ני  ב‡סו˙‡,  פרופסור  ‡מרו  כך  „˜ו˙.  מחמ˘ 
‰˘ומר, רופ‡ בבני בר˜ ורופ‡ ב‚בע˙ ˘מו‡ל. כולם ‡מרו ל‰פיל 
ו„ר˙. "‡מר˙י ל‡˘˙י, 'בו‡י  כי ‡ין סיכוי", מ˙‡ר ‰רב כ‰ן בˆור‰̃ 
˘לו˘Œ‡רבע  חיכי˙י  ‡רוכ‰,  נסיע‰  ‡בוחˆיר‡'.  „ו„  לרבי  ניסע 
˘עו˙. ‰רב ˘מע ‡˙ ‰סיפור ו‡מר: '‰יל„‰ ‰ז‡˙ ˙חי‰'. כך ‰ו‡ 
‡מר לי, במילים ‰‡ל‰. ‰יי˙י חˆי „˜‰ ‡ˆלו, ‡בל ‰˙ר‚˘˙י מ‡ו„ 
מ‰מילים ‰‡לו. ‰ר‚˘˙י כז‰ כוח, ˘‡פילו ‡ם כל ‰עולם נ‚„י, ‡ני 
‡מונ‰.  לי  נ˙נ‰  ‰רב  ˘ל  ‰מיל‰  לעולם.  ‡בי‡  ‰ז‡˙  ‰יל„‰   ˙‡
ללכ˙ לב„ נ‚„ ‰זרם ל‡ ‰יי˙י מˆליח, ‡בל ‡ˆל ‰רב ˜יבל˙י כוח". 
ח„ר  ˘ל  ר‚עי ‰לי„‰: "במ‰לך ‰לי„‰, ˆוו˙  מ˙‡ר ‡˙  כ‰ן  ‰רב 
ני˙וח חיכ‰ ˘‰˙ינו˜˙ ˙ˆ‡ ויע˘ו ל‰ ני˙וח לב פ˙וח כ„י ל‰ˆיל 
וחו˘ב  ˙‰לים,  ‡ומר  ‡ני  מ‰.  זמן  לפחו˙  ˘˙חי‰  מ‰לב,  מ˘‰ו 
על ז‰ ˘יי˜חו ‡ו˙‰ י˘ר לח„ר ני˙וח. ו‰נ‰, ב‡‰ ‰‡חו˙ ו‡ומר˙ 
לי: 'מזל טוב, י˘ לך ב˙' ו˘מ‰ לי ‡ו˙‰ בי„יים. ‡ני ל‡ מבין מ‰ 
˜ר‰, למ‰ ‰י‡ ל‡ ב„רך לני˙וח? ‡ז ‰‡חו˙ ‡ומר˙ לי ˘ל‡ יו„עים 
נול„‰  ‡מנם  ‰ז‡˙  ‰יל„‰  עˆמ‰.  בכוחו˙  נו˘מ˙  ‰י‡  ‡בל  ‡יך, 
עם מום בלב, ‡בל ‰חמ˘ „˜ו˙ ˘נ˙נו ל‰ ‰˙‡רכו מ‡ז כמ‰ ˘נים 

."ֈ˙טובו

רוצה את הצדיק?
חי‰,  ובסוף  לחיו˙  סיכויים  ל‰  נ˙נו  ˘ל‡  ˙ינו˜˙  על  ˘מענו  ‡ם 
ל‡  ˘כלל  על ‡לו  סיפורים  י˘ ‚ם 
וברכ˙  ל‰יריון  ל‰יכנס  ‰ˆליחו 

‰רב עזר‰ ל‰ם.
במ˘ך  נפ˜„ו  ˘ל‡  זו‚  "‰כר˙י 
ח˙ונ˙ם.  מ‡ז  ˘נים  ˘מונ‰ 
לפנו˙ ‡ל  ביי‡ו˘ם ‰חליט ‰בעל 
רבי „ו„ בנ‰רי‰", מספר ‰רב ‡יל 
על ‰˙˜ופ‰  חי  ל‡˙ר ˜ול  עמרמי 
מוכר  ‰י‰  ל‡  עו„  „ו„  רבי  ב‰ 
„יו. "כ„י ל‡ ל‰‚יע בי„יים רי˜ו˙ 
˘˜לים  מ‡ו˙  ˘לו˘  ‰בעל  ‰בי‡ 
יר„  ‰ו‡  נפ˘'.  כ'פ„יון  לרב  ל˙˙ 
ו‰חל  בנ‰רי‰  ‰רכב˙  ב˙חנ˙ 
רבי  נמˆ‡  ‰יכן  ‡נ˘ים  ל˘‡ול 
ל‡  ‡ח„  ‡ף  ‡ך  ‡בוחˆיר‡,  „ו„ 
י„ע למי ‰ו‡ מ˙כוון. לבסוף פ‚˘ 
˜ס˜ט,  ˘חב˘  רוסי  ממוˆ‡  ‡„ם 
ו‰ל‰ ‡מר לו: '‡‰, ‡˙‰ רוˆ‰ ‡˙ 
˘ן  וח˘ף  ‰‡י˘  חייך  ‰ˆ„י˜?!', 
מח, סוף סוף  ז‰ב מנˆנˆ˙. ‰בעל̆ 
‰‡י˘  „ו„.  רבי  על  ˘מע  מי˘‰ו 
ו‡מר  מעט ‰‚ביר ‡˙ ˜ולו  ‰מוזר 
רוˆ‰   ‰˙‡ '‡ם  רוסי˙:  ב‰בר‰ 
˘˜לים!'.  מ‡‰  לי  ˙ן  ‰ˆ„י˜   ˙‡
‰חˆופ‰  מ„רי˘˙ו  נ„‰ם  ‰בעל 
לך  ˘‡˙ן  פ˙‡ום  'מ‰  ‰‡י˘.  ˘ל 
‡ו˙י  ‰סע˙  ‰‡ם  ˘˜לים?!  מ‡‰ 
˘ירו˙?!  לי ‡יז‰  נ˙˙  במוני˙ ‡ו 
ממ˙י בני ‡„ם מ˘למים על מענ‰ 
ח˘ב  ‰ו‡  ברחוב?!'.  ל˘‡ל‰ 
וניס‰  ‚זלן,  מולו  ˘‰‡„ם  בלבו 

‡ולם  ר‚˘ו˙יו  על  לפרוט 
‰ל‰ נו˙ר ב˘לו: '‡ם ‡˙‰ 

"אה, אתה רוצה את הצדיק? !', חייך האיש וחשף שן זהב 
מנצנצת. הבעל שמח, סוף סוף מישהו שמע על רבי דוד. 
האיש המוזר מעט הגביר את קולו ואמר בהברה רוסית: 'אם 
אתה רוצה את הצדיק תן לי מאה שקלים!"

‚ו
„ו
בר

ל 
ר‡
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רבי „ו„ על ˜בר „ו„ו ז˜נו בטברי‰. "‰˙פילו˙ כ‡ן ל‡ ˘בו˙ רי˜ם" ‡ומר ‰רב
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רוˆ‰ ˆ„י˜ ˙˘לם מ‡‰ ˘˜ליםֈ'. בלי˙ בריר‰ ˘לף ‰בעל מכיס 
חולˆ˙ו ˘טר ˘ל מ‡‰ ˘˜לים ונ˙ן ל‡י˘. ‰רוסי ל˜ח ‡˙ ‰כסף, 
ר‚ע  ב‡ו˙ו  נמˆ‡ ‰ˆ„י˜!'.  'כ‡ן  ו‡מר:  על ‰בי˙ ‰סמוך  ‰ˆביע 
ל  סוף סוף ‰‚יע לבי˙ מ„ר˘ו̆  מח̆  מח‰ וזעם. ‰ו‡̆  ח˘ ‰בעל̆ 

רבי „ו„, ומ‡י„ך 
‰‡י˘  על  זעם 
ממנו  ˘ל˜ח 
˘˜לים  מ‡‰ 
ל‰ורו˙  כ„י  ר˜ 
ולומר  ב‡ˆבעו 
מילים.  ˘לו˘ 
לˆעו˜  רˆ‰  ‰ו‡ 
עליו, ‡בל ‰רוסי 
כבר ברח מ˘ם".

עמרמי  ‰רב 
 ˙‡ מסיים 
‰מר˙˜:  סיפורו 
נכנס  "‰בעל 
‰מ„ר˘  לבי˙ 
„ו„,  רבי  ˘ל 
˘עומ„ים  ור‡‰ 
˘ם  ל‰˙פלל 
וערבי˙.  מנח‰ 
‰ˆטרף  ‰ו‡ 
ל˙פילו˙, ול‡חר 
ע„  ‰מ˙ין  מכן 
˙ורו  ˘‰‚יע 
לח„רו  ל‰יכנס 
˘ל רבי „ו„. ‰ו‡ 

‰˙יי˘ב מול ‰ˆ„י˜ מ‡יר ‰פנים, ‰וˆי‡ ‡˙ מ‡˙יים ‰˘˜לים 
˘נו˙רו לו, ו‰ניחם על ‰˘ולחן כפ„יון. ‡ולם עו„ טרם פ˙ח ‡˙ 
פיו וסיפר על סיב˙ בו‡ו, רבי „ו„ חייך ו‡מר: 'מ„וע ‰ב‡˙ לי 
˜לים, ו‡ילו ל‡לי‰ו ‰נבי‡ ‰ב‡˙ ר˜ מ‡‰?!', ‰‡י˘  מ‡˙יים̆ 
‡לי‰ו   ,‚‡„˙ '‡ל  ‰מ˘יך:  „ו„  ורבי  „בריו,   ˙‡ לעכל  ניס‰ 
לבעל  ‰חזיר  מכן  ל‡חר  לי˘וע‰!'.  ‡˙כם  בירך  כבר  ‰נבי‡ 
‡˙ מ‡˙יים ‰˘˜לים ו‰וסיף: '˘מור ‡˙ ‰כסף עבור ‰טיפול 

 '‰ בחס„י  זכו  ‰ם  לי„‰  ירחי  ˙˘ע‰  כעבור  ו‡כן,  ב˙ינו˜'. 
לחבו˜ בן".

נזהר ביותר
פעמינו  ˘מנו  ומופ˙יו,  „ו„  רבי  על  ˘˘מענו  ‡חרי 
‡ל רבי „ו„ עˆמו. רבים מבי˙ י˘ר‡ל מ˙„פ˜ים על 
זוכים  ‡נו  ‰רב.  ˘ל  ולעזר˙ו  לברכ˙ו  מחכים  „ל˙ו, 

˘ל  ‚יליונו˙  לרב  ול‰ˆי‚  פנימ‰  ‰˜ו„˘  ‡ל  ל‰יכנס 
‡נו  ב˘יח‰,  עמו  פו˙חים  ˘‡נו  לפני  עו„  ‡ליך'.  '˜רוב 

נˆליח ב˘ליחו˙  זוכים ליחס לבבי כ‡˘ר ‰רב מברך ‡ו˙נו̆ 
˘לנו לזכו˙ ‡˙ ‰רבים. ‰רב פו˙ח בחיזו˜ רוחני לנו ול˜ור‡ים 

בעניין ‰˘ליחו˙:
"‰בעל ˘ם טוב ‡ומר: ‡יך י„ע ‡„ם מ‰ ‰˘ליחו˙ ˘לו בעולם? 

˘לז‰ ‰ו‡  סימן  ז‰   – ל˜יים  לו  ל„בר, ‡ם ˜˘‰  י˘ ‰˙נ‚„ו˙  ‡ם 
ב‡ לעולם. כל ‰‚„ול מחברו יˆרו ‚„ול ‰ימנו, ולכן ‡ם ל‡„ם י˘ 
˘ליחו˙ במ˘‰ו מסוים – ‡ז ‰יˆר יפריע יו˙ר ב„בר ‰ז‰". רבי „ו„ 
מרחיב בנו˘‡ על ‰נ‰‚˙ם ˘ל ‚„ולי ‰ˆ„י˜ים: "‰יו ˆ„י˜ים ˘‰יו 
מ˜יימים מˆוו‰ ‡ח˙ – ע˘‰ ול‡ ˙ע˘‰ – במסירו˙ נפ˘. '‰י‰ו„י 
ו‡ם  ˙˙ורו'.  ועל 'ל‡  על ‰ˆ„˜‰,  נפ˘ו  מסר ‡˙  למ˘ל,  ‰˜„ו˘', 
˙רי"‚  כל  ל‡  למ‰  ˙ע˘‰,  ול‡  ע˘‰  מˆוו˙  „וו˜‡  למ‰  ˙˘‡ל: 
מי„ יוכל ‡„ם למסור נפ˘ו על כל ‰˙ור‰ כול‰,  ל‡̇  מˆוו˙? ‡ל‡̆ 
‡ך ‡ם ימסור נפ˘ו על מˆוו˙ ע˘‰ ומˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰ – ז‰ י˙ן לו 
כוח ל˘מור ‡˙ כל מˆוו˙ ‰ע˘‰ ומˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰ ˘ב˙ור‰". רבי 
‡ל ‡˙  ‡מור‡̆  „ו„ מˆיין ‚ם מ˜ור לכך ב‚מר‡: "‰‚מר‡ ‡ומר˙̆ 
נז‰ר  במ‰ ‰י‰  כלומר: ‡ביך,  טפי?'  ז‰יר  במ‡י ‰ו‰  חברו '‡בוך 
י˘  ולמ‰  מˆוו˙,  ˙רי"‚  בכל  ז‰יר  ל‰יו˙  ˆריך  ולכ‡ור‰  ביו˙ר? 
מˆוו‰ מיוח„˙ ˘ב‰ נז‰ר יו˙ר? ‡ל‡ ˘כוונ˙ ˘‡ל˙ו ‡יזו מˆוו‰ 
נז‰ר ב‰, ˘בכוח ‰‰˜פ„‰ על מˆוו‰ זו זכ‰ ל˜יים כל ‰˙ור‰. ז‰ 

‰סו„ ˘ל ‰ˆ„י˜ים". 
‰‚בור‰  מפי  לך  י‰י‰  ול‡  '‡נכי  ‡ומר:  ‰˜„ו˘  ‰חיים'  "‰'‡ור 
˘מענום' – למ‰ „וו˜‡ ‡לו ול‡ יו˙ר? ‡ל‡ ˘במˆוו˙ ‡לו כלולו˙ 
ו‰ל‡  ‰ע˘‰  מˆוו˙  כל 
על  עובר  ‡„ם  ‡ם  ˙ע˘‰. 
ב'‡נכי  פו‚ע  ‰ו‡   – ע˘‰ 
‰'', ו‡ם עובר על ל‡ו פו‚ע 

ב'ל‡ י‰י‰ לך'".

משאית 'לקוטי 
הלכות'

ב‰„פס‰  עס˜  „ו„  רבי 
יע˜ב  רבי  ספרי  ˘ל  מח„˘ 
– ‡בי ˘ו˘ל˙ ‡בוחˆיר‡ – 
במספר מ‰„ורו˙, כ˘בר‡˘ 
‰סכמ‰  נ„פס˙  ‰ספרים 
‡ל  ס‡לי  ‰בב‡  ˘ל  נ„יר‰ 
"ל‰˙עס˜  ‰מו"ל:  ‰נכ„ 
˙מימים  ל‰„פיס  ב˜„˘ים 
‰רב  ‰˜„ו˘ים".  ספריו 
ל‡ור  ב‰וˆ‡‰  ‚ם  מ˙עס˜ 
פניני  עם  חוברו˙  ˘ל 
‰˘בוע,  פר˘˙  על  חסי„ו˙ 
ו„ע˙  טעם  בטוב  ערוכו˙ 
"‡וˆר   – לˆיבור  ומונ‚˘ו˙ 
בלום לפר˘˙ ‰˘בוע" כמו 
‰י‡  ‰˙פוˆ‰  מכונו˙.  ˘‰ן 

רחב‰ ביו˙ר, ו‰רב מספר לנו ב‰˙ל‰בו˙ על ‰בי˜ו˘ ‰‚„ול:
 ıב‡ר ˘מופˆו˙  ‰חוברו˙  כמו˙   ˙‡ לר‡ו˙  ˆריכים  "‡˙ם 
בכל  מ„ר˘  ב˙י  למ‡ו˙  מ‚יעים  עו˙˜ים  ע˘רו˙ ‡לפי  ובחו"ל. 
רחבי ‡מרי˜‰. כמובן ‚ם ל‡ירופ‰ – למ˘ל בל‚י‰ ו˘וויı – ˘ם 
‰חובר˙  עם  ˘ב˙  ל˜בל  ‰חסי„ים   ˙‡ מחייבים  ‰‡„מו"רים 

‰ז‡˙".
‰רב יוˆר חיבור מעניין בין ‰חסי„ו˙ ‰‡˘כנזי˙ לבין חכמי ספר„, 
לחסי„ים,  פנו  ‰חסי„יו˙  ‰חˆרו˙  כ‰.  ע„  ‰יו  ˘ל‡  „ברים 
‰מזרח.  ע„ו˙  ‡ל  פנו  ‰ספר„ים  ‰מ˜ובלים  ˘ל  ו‰חˆרו˙ 

˘ו˘ל˙ ‡בוחˆיר‡ מ˜בל˙ ומכיל‰ ‡˙ כולם.
˙ור‰  מ˘נ‰  ‰וˆ‡˙  על  "עב„נו  ו‡ומר:  מ‰נ‰ן  ‰רב 
 'ıלרמב"ם, ומˆ„ ˘ני לי˜וטי ˘יחו˙ ˘ל ‰רבי מלובבי
ולי˜וטי ‰לכו˙ ˘ל ברסלב - לחבר ‡˙ כל עם י˘ר‡ל. 
י˘ ˆימ‡ון ‡„יר. ‰בי‡ו מ˘‡י˙ מל‡‰ לי˜וטי ‰לכו˙ 
ו˙כול˙  ‡לי‰ם,  ˘ולחים  ˘‡נחנו  ‰מ˜ומו˙  ל‡ח„ 
מעניינ˙  „ו‚מ‰  נו˙ן  ‰רב  נ‚מר‰".  פ˘וט  ‰מ˘‡י˙ 
‰חסי„י:  בעולם  ‡בוחˆיר‡  ˘ו˘ל˙  עם  ‰‰יכרו˙  על 
חוברו˙  ‡לפיים  ובי˜˘  ללונ„ון  נסע  מבעלז  "‰‡„מו"ר 
˘לנו. ‰‚ב‡י ˘לו ˙מ‰ – ‰רי ‰ם יכולים ל‰וˆי‡ ע˘ר˙ ‡לפים 
חוברו˙ ˙וך יום. ‡ז ‰‡„מו"ר ‡מר לו: '‡ם ז‰ י‰י‰ חוברו˙ ˘ל 
בעלז – ל‡ כולם ילמ„ו, ‡בל חוברו˙ ˘ל מ˘פח˙ ‡בוחˆיר‡ – 

כולם י˜ר‡ו'".
‚ם עם חב"„ ‰י‰ ˜˘ר ‰„ו˜. ‰רבי מלובביı' ‡מר ˘סביב מ˘פח˙ 

‡בוחˆיר‡ מ˙‚ל‚לים מופ˙ים על ימין ועל ˘מ‡ל.
"ב‚לל ˘‰רבי ‡מר – כך נ‰י‰", ‡ומר רבי „ו„ בחיוך. "בחסי„ו˙ 
כ˙וב ˘ב‚לל ˘מ˘‰ ‡מר 'למ‰ י‡מרו מˆרים' לכן מˆרים חייבים 
חיל˙ פר˘˙ פנחס. כ˘‰˜„ו˘  ל‰‚י„. כך ‡מר לי ‡בי מורי ע"‰ על̇ 
ברוך ‰ו‡ ˜ובע ˘פנחס נ‰י‰ כ‰ן, ‡ומר ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ למ˘‰ 
'לכן ‡מור'. למ‰ ˆריך ‡˙ ‰מיל‰ '‡מור'? ‡ל‡ ˘י˘ כוח לˆ„י˜ 
בכך ˘‰ו‡ ‡ומר, ולפעמים ‡פילו ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡ינו עו˘‰ ע„ 

˘יוˆי‡ ‰ˆ„י˜ מפיו".
‰˜˘ר עם חב"„ מ˙חיל לפני ˘נים רבו˙. רבי מ‡יר, ‡ביו ˘ל רבי 
„ו„, ‰י‰ ב˜˘ר ‰„ו˜ עם ‰רבי עו„ מימיו במרו˜ו. ‰ו‡ ‰וˆי‡ כרוז 
ל˘לוח ‡˙ ‰יל„ים למוס„ו˙ ‰חינוך ˘ל חב"„ במרו˜ו, ו‡ף עמ„ 
יל„יו,   ˙‡ ˘לח  ‰ו‡  מי„ל˙.  בעיר  ˙מימים  ˙ומכי  י˘יב˙  בר‡˘ 

 ‰˘˜ ‰˘˜לים
ם פ˙חם פ˙ח ‡˙
‰ב‡‰ב‡˙ לי
‰‡י˘ '!', ‰‡י˘!',
‰ו ‡לי‰ו‡ל  ,‚
ל לבעלל לבזיר   
‰טיפור ‰טיפול
 '‰ ‰'חס„י  ס„י 

לל
‡נו ‡נו 

ליחו˙ ליחו˙ 
‡יםל˜ור‡יםל˜

ל ל

רחב‰ ב
"‡˙ם 
ובחו"לובחו"ל
‡מרחבי ‡מ רחב
‰‡„מו"

‰ז‡˙".‰ז‡˙"
‰רב יוˆב יוˆ
רים„ברים
ו‰חו‰ח
˘ו˘ו

‰

על
‡‰‡‰"

̆˘לנו.לנו.
חחוברו˙חוברו˙

– –ז –בעלז
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ב˙ו  ‚ם ‰˘י‡ ‡˙  וב‰מ˘ך  חב"„,  למוס„ו˙  ביני‰ם,  „ו„  ורבי 
˘ל  ‰חינוכי˙  ב˘ליחו˙  ˘עב„  ˜ריספין  עמינ„ב  מכלוף  לרב 

חב"„ במרו˜ו.
‚ם עם ‰סב‡ – ‰בב‡ ס‡לי – ‰רבי עמ„ ב˜˘ר. ב‡ח„ ‰מכ˙בים 
‰רבי מכנ‰ ‡ו˙ו "עמו„ ‰˙ור‰, בוˆינ‡ „נ‰ור‡, ח„ מבני עלי‰, 
מר‡˘ו ומעל‰ עטר˙ ז‰ב ‚„ול‰", וכו˙ב לו על ˙פ˜י„ו ‰ח˘וב 
י˘ר‡ל.   ıב‡ר ‰ספר„י  ‰˙ור‰  לימו„  בחיזו˜  ס‡לי  ‰בב‡  ˘ל 
כ˘‰בב‡ ס‡לי ח˘ב ל‰‚ר ל‡רˆו˙ ‰ברי˙, ‡ולי ˘ם יוכל ללמו„ 
˘‰ו‡  בטענ‰  מכך,  ‡ו˙ו  ‰ני‡  ‰רבי  ו˘לוו‰,  ב‰˘˜ט  ˙ור‰ 
˘ב‡רı ‰˜ו„˘.  ב‰נ‰‚˙ו ‡˙ ‰˜‰ילו˙ ‰ספר„יו˙  מלך,  בחינ˙ 
ו‰ו‡ ‰י‰  חב"„,  מספרי ‡„מו"רי  ס‡לי  לבב‡  ˘ולח  ‰רבי ‰י‰ 

סבו  מספרי  בחזר‰  לו  ˘ולח 
‰‡ביר יע˜ב. 

חלום זהב
‰סב‡  ˘ל  ‰‰ילול‡  יום  ל˜ר‡˙ 
„ו„  מרבי  מב˜˘ים  ‡נו  ‰˜„ו˘, 
מי„ו˙יו  על  סיפורים  ל˘מוע 

ומעלו˙יו ˘ל ‰בב‡ ס‡לי.
˘ל  ‡‰ב˙ו  על  מספר  „ו„  רבי 
‰י‚יעו˙  ועל  י˘ר‡ל,   ıל‡ר סבו 
"כי„וע  ‡לי‰.  ל‰‚יע  כ„י  ˘עבר 
‰בב‡ ס‡לי על‰ ‡רˆ‰ לר‡˘ונ‰ 
בי˘יב˙  ללמו„  ˙רפ"ב  ב˘נ˙ 
‰מ˜ובלים בי˙ ‡Œל. ‰„רך ‰יי˙‰ 
ל‰יטלטל  ‰י‰  פ˘וט  ל‡   ,‰˘˜
ב„רכים, ‡ך ‰ו‡ ע˘‰ ז‡˙ ברˆון 
ל‡חר  ˘נים  ע˘רו˙  ובח˘˜. 
מעולי  ‡ח„  י‰ו„י  בו  פ‚˘  מכן 
‰עולים  למ‰  ‡ו˙ו  ו˘‡ל  מרו˜ו, 
˜ליט‰  מחבלי  סובלים  ‰ח„˘ים 
כל כך ˜˘ים, כ‡˘ר ‰ם מ˘וכנים 
˜˘ים  חיים  ˙נ‡י  עם  במעברו˙ 
˘נים  ˘עלו  ‡לו  ו‡ילו  ביו˙ר, 
ו‰˙ערו  במ‰ר‰  נ˜לטו  כן  לפני 
ס‡לי  ‰בב‡   .ıב‡ר בחבר‰ 
‡רˆ‰  עלי˙י  'כ˘‡ני  לו:  ענ‰ 
‰יי˙‰  ‰„רך  ˘נים  ע˘רו˙  לפני 
רבו˙  טר„ו˙  עלי  ו˜פˆו   ,‰˘˜
וייסרו  מ˘לוו˙י  ‡ו˙י  ˘‰טרי„ו 
 ıר‡˘ י„ע˙י  ‡בל  נפ˘י.   ˙‡
כמ‡מר  בייסורים,  נ˜ני˙  י˘ר‡ל 
‰ללו.  בייסורים  ו˘מח˙י  ר˘ב"י, 
במטוסים  ‡רˆ‰  כ˘עולים  כיום, 
ו‚ומ‡ים ‡˙ ‰מרח˜ בכמ‰ ˘עו˙, 
י˘ר‡ל   ıי˜נו ‰עולים ‡˙ ‡ר ‡יך 

מבלי ˘י˙ייסרו ב˘ביל‰?'"
מופ˙  על  לספר  ממ˘יך  „ו„  רבי 
ס‡לי  ‰בב‡  ˘ל  לרˆונו  ‰˜˘ור 
˙˜ופ‰  "‰יי˙‰  ‡רˆ‰.  ל˘וב 
בˆרפ˙.   ‰‰˘ ס‡לי  ‰בב‡  ב‰ 
כספו   ˙‡ חיל˜  ‰ו‡  זו  ב˙˜ופ‰ 
 ıל‡ר ל˘וב  וכ˘רˆ‰  לˆ„˜‰, 
ב‡ו˙ו  כסף.  מספי˜  לו  נו˙ר  ל‡ 
 – ‡ביו  בחלום  ‡ליו  נ‚ל‰  ליל‰ 
בי„ו  ˘‰חזי˜  זיע"‡,  מסעו„  רבי 
˘עון ז‰ב, ו‰ר‚יע ‡ו˙ו ˘‰˜„ו˘ 
יחסר  ול‡  ˆרכיו  ימל‡  ברוך ‰ו‡ 
‰בב‡  ‡ל  ‰‚יע  למחר˙  „בר.  לו 
ס‡לי י‰ו„י מר נפ˘, וסיפר ˘ב˙ו 
ו‰ו‡  רב  זמן  ז‰  מ‰בי˙  נעלמ‰ 
‡ינו יו„ע כלל ‰יכן ‰י‡ ומ‰ על‰ 
ס‡לי ‰ר‚יע ‡ו˙ו  ב‚ורל‰. ‰בב‡ 
ב˙ו  ˙˘וב  יום  ˘ב‡ו˙ו  לו  ו‡מר 

‰˙‚לע סכסוך  ר‰ – ‰ב˙ חזר‰ לבי˙‰, ל‡חר̆  לבי˙ם. ו‡כן כך̃ 
בינ‰ לבין ‰חבר ˘ל‰ ˘‡י˙ו ‰˙רועע‰. ‡בי‰ ˘‰י‰ ע˘יר ‚„ול, 
˘‰ועיל‰,  ברכ˙ו  על  לו  ל‰ו„ו˙  ס‡לי  ‰בב‡  ˘ל  לבי˙ו  מי‰ר 
יכול ‰י‰  ז‰  בסכום  נפ˘'.  כ'פ„יון  נכב„  כסף  סכום  לו  ו‰ו˙יר 

‰בב‡ ס‡לי לפרנס ‡ו˙ו ו‡˙ מ˘פח˙ו בעליי˙ם ‡רˆ‰".

בשבילי או בשבילכם
‰ˆיבור ˘מע רבו˙ על ‰מופ˙ים ‰‚„ולים ˘ל ‰בב‡ ס‡לי. 
‰רב ו„‡י מכיר עו„ סיפורים על ˙פילו˙ וב˜˘ו˙ ˘ל ‰רב 

˘עזרו ו‰ו˘יעו.
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ונזכר: "סב‡  רבי „ו„,  מחייך  מספר"  ע„ ‡ין  רבים  סיפורים  "ו„‡י, 
עם  ˙פילו˙יו  לפני  טובל  ו‰י‰  ˘בי˜˘,  מי  על  מ˙פלל  ‰י‰  ˙מי„ 
כוונו˙יו ‰נס˙רו˙. ‰ו‡ ל‡ ‰י‰ מוו˙ר על ‰טבילו˙ ‚ם ב‚יל מופל‚. 
פעם סיפרו לו על ‡י˘‰ ‰מ˙˜˘‰ בלי„˙‰. כ˘˘מע על כך, זירז ‡˙ 
‡נ˘י בי˙ו ל‰כין לו ‡˙ ‰מ˜וו‰ כ„י ˘יוכל ל‰˙פלל עלי‰. ‰רבני˙ 
ניס˙‰ ל‰ני‡ ‡ו˙ו מכך, כי ב‡ו˙ו יום ‰ו‡ ל‡ ‰ר‚י˘ טוב, ‡ך ‰ו‡ 
‰י‡ בסכנ˙ נפ˘ו˙,  לו. י˘ ‡י˘‰̆  ˙ערב בעבו„˙ ‰'̆  ל‡̇  נזף ב‰̆ 

ו‰ו‡ חייב ל‰˙פלל עבור‰. 
לעלו˙  לו  וכ˘˜ור‡ים  במ˜וו‰,  נ˘‡ר  ס‡לי  ו‰בב‡  עובר  "‰זמן 
‰ו‡ ל‡ מוכן ל˘מוע. מנסים ל˘כנע ‡ו˙ו ˘יעל‰, ‰רי ‰‡י˘‰ ‡ינ‰ 
מ‡נ˘י ˘לומנו, ‡ך ‰בב‡ ס‡לי ל‡ נענ‰: 'י˘ י‰ו„י בˆר‰, ו‡ני ל‡ 
יע˘‰ ‡˙ ‰מ˜סימום ב˘ביל י˘וע˙ו?' ‰ו‡ עונ‰ ל‰ם. כעבור פחו˙ 
מ˘ע‰ ‰טלפון ˆלˆל ו‰‡ב בי˘ר ˘ב˘ע‰ טוב‰ נול„ בן. ר˜ ‡ז 
עו„  נ˘‡ר  ˘‡ם ‰י‰ ˆריך ‰י‰  כ˘‰ו‡ ‡ומר  יˆ‡  ס‡לי  ‰בב‡ 

במ˜וו‰, ומוסר ‡˙ נפ˘ו ל‰ˆיל ‡˙ ‰‡י˘‰ מסכנ˙ נפ˘ו˙".
י„וע  ס‡לי ‰י‰  מ‰סב‡ ‰˜„ו˘. ‰בב‡  מוסר  בל˜יח˙  נסיים 

כפרו˘ מענייני ‰עולם ‰ז‰. נ˘מח ל˘מוע ‚ם על ‰ˆ„ ‰ז‰.
"מˆ„ ‡ח„ ‰ו‡ ב˜ו˘י ‰י‰ מכניס „בר מ‡כל לפיו, ומˆ„ ˘ני 
‡ורח ‡ף פעם ל‡ ‰י‰ נ˘‡ר רעב כ˘‰י‰ מ‚יע לבי˙ו. ˙מי„ ‰י‰ 
מנסים  כ˘‰יו  ‡ו  ‡וכל,  ‡ינו  למ‰  ‡ו˙ו  ˘ו‡לים  כ˘‰יו  מ˙חמ˜ 
ל‰‚י˘ לפניו ‡וכל. ‡ני זוכר ˘בכל פעם ˘‰י‰ נוטל י„יים לסעו„‰, 
‰יי˙‰ מ˙עורר˙ ˘‡ל‰ ‰לכ˙י˙ ל‚בי חיוב ברכ˙ ‰מזון, ˘כן לרוב ל‡ 
‡כל כ˘יעור ˘ביע‰", מ˙‡ר רבי „ו„ ‡˙ ‰פרי˘ו˙ ‰י˙יר‰ ˘‡ינ‰ מˆוי‰ 
כמעט  ל‡כול  ר‚יל  ˘ל‡ ‰י‰  ב‚לל  ˘ב˙.  בסעו„ו˙  ‚ם  "כך  במחוזו˙ינו. 
כלום, ‰י‰ ˆורך ל‡כול סעו„˙ ˘ב˙ מו˜„ם מ‡ו„, כ„י ˘יוכל לטעום כזי˙ 

ל˜ר‡˙ ˘˜יע˙ ‰˘מ˘ ב˘ביל סעו„‰ ˘לי˘י˙".
"ל‡ ‰רב‰ זמן לפני ˘‰בב‡ ס‡לי נפטר, ב‡ו ˜רוביו לספר ˘בנו לו בי˙ 
ח„˘, מפו‡ר ומרווח. ‰ם ‰˙חילו ל˙‡ר לו ‡˙ מספר ‰ח„רים, ‚ו„ל ‰˘טח 
ו‰מרחב. ‡ח„ ‡פילו ‰˙בט‡ ˘בנו לו ‡רמון". רבי „ו„ מספר על ˙‚וב˙ו 
˘ל ‰סב‡: "במ˜ום ל˘מוח, ‰בב‡ ס‡לי ממ˘ ל‡ ‡‰ב ‡˙ ‰רעיון ובי˜ר 
‡ו˙ם על כך: '‡ני ˆריך ‡רמון? ‡ני כמעט בן מ‡‰ ˘נים, ול‡ עו„ זמן רב 
פ‰ בעולם ‰ז‰, ומ‰ ‡כפ˙ לי ‡ם ‡ני ‚ר ב„יר‰ פ˘וט‰ ‡ו ב‡רמון? ‡ני 
ל‡ ˆריך ל‡רמון כ‡ן, ‡ל‡ ˘ם – בעולם ‰ב‡. כל חיי ‡ני מעביר על ‰ספ‰, 
מ˙פלל ולומ„, מ˜בל ˜‰ל ו‡וכל. ומ‰ ‡כפ˙ לי ‰יכן יניחו ‡˙ ספ˙י, ‡ם 
בבי˙ ז‰ ‡ו ב‡חר ‡ו ‡פילו ברחוב. ל‡ בני˙ם ‡˙ ‰בי˙ ‰ז‰ ב˘בילי ‡ל‡ 
ב˘בילכם'. כך ‰יי˙‰ מי„˙ ‰‰ס˙פ˜ו˙ במועט ˘ל סב‡. ומ‰סיפורים על 

סב‡ נוכל ללמו„ כולנו ול‰˙חז˜ בעבו„˙ ‰'".  ■

את  לאוורר  הגוף,  את  להניע  שבועית.  להליכה  יוצאת 
הראש. כ˘יˆ‡˙י מ‰˘ער ו‰˙˜רב˙י ל˘„ו˙ ‰ח˜ל‡יים ‰מ˜יפים ‡˙ 
רבו˙  ל מ‡ו˙ יונים̃  ‰יי˘וב נ‚ל‰ לעיניי מחז‰ מר‰יב: ל‰˜‰ ‡„יר‰̆ 
˘˘ולי‰  ענ˜י˙  ב„  יריע˙  כמו  כיחי„‰ ‡ח˙,  עופפו  ‰‡„מ‰. ‰ן  ‡ל 
על  ב‚לים  נח˙ו  ב‡ור ‰בו˜ר.  כסופו˙  נˆˆו  כנפי‰ן  ברוח,  מ˙ב„רים 

‰‡„מ‰, ‰˙מ˜מו ˜רוב לפני ‰˜ר˜ע ונעלמו מ˘„‰ ‰ר‡יי‰ ˘לי.
ומנ˜רו˙  עומ„ו˙  עסו˜ו˙.  נור‡  ˘‰ן  ר‡י˙י  ל˜רב˙ן  ‰‚ע˙י  כ‡˘ר 
במרı ‡˙ ‰חל˜‰ ‰מרוˆפ˙ ניˆנים זעירים ˘‰פˆיעו לעולם ‡ך לפני 

מספר ימים.
פתאום ברגע אחד התפוגגה כל הרומנטיקה ונעלם הקסם 
מעזו˙  ‰ן  ‡יך  עלי‰ן.  כעס˙י  ממ˘  הכסוף.  הבוקר  מחול  של 
ל‰רוס כל כך ‰רב‰ עבו„‰ וכסף, ול‰˘חי˙ בר‚ע ‡˙ ע˙י„ ‰˙בו‡‰?
ני ח˜ל‡ים מוו˙י˜י  וˆפ˙ על ‰יונים ‰˙˜רב טנ„ר ‚בו‰ ובו̆  בעו„ ‡ני̃ 
בוחנים ‡˙  מרחו˜,  ב‰ם  לב„ו˜ ‡˙ ‰˘טח. ‰˙בוננ˙י  ˘ב‡ו   ıיבו˜‰
‡ו˙ן  ˘יפריחו  בטוח‰  ‰יי˙י  ‰‡פ˘רויו˙.   ˙‡ יח„  ו˘ו˜לים  ‰˘טח 
מי„ עם יריי‰ ‡ו לפחו˙ עם ‡בן, ‡בל ‰ם ר˜ עמ„ו ו‰˙בוננו. כ˘חזרו 
‰יונים  כן,  ‡ו˙ם.  ו˘‡ל˙י  ל‰˙‡פ˜  יכול˙י  ל‡  לי„ם  ועבר˙י  לטנ„ר 
‚ורמו˙ נז˜. עו„ ל‡ י„וע ‰‰י˜ף ˘לו, ר˜ בעו„ ˘בועיים י‰י‰ ‡פ˘ר 
ל‰עריך ‡˙ ‰נז˜ ˘נ‚רם ל˙בו‡‰ מ‰בי˜ור ‰ל‡Œרˆוי ˘ל סמל ‰˘לום.
על  תמהה  נשארתי  ואני  לטנדר,  וחזרו  הסתובבו  הם 
˙‚וב˙ם. במ˜ומם ‰יי˙י מז„ע˜˙ וממ‰ר˙ בזעם לר„ו˙ ‡בנים בעופו˙ 
ורו‡ים ‡˙ ‰יˆיר‰  מנ‚„  עומ„ים  ו‡ילו ‰ם  מ˘י‚יŒ‰‚בול.  ‰‚זלניים, 
˘ל‰ם נ‰רס˙. מ˙בוננים, חו˘בים. רו‡ים ‡˙ ‰‡„מ‰ ˘זיבלו וחר˘ו 
במו י„י‰ם, ‡˙ ‰זרעים ˘נ˜נו בכסף רב, ‡˙ ‰‚˘ם ‰מועט ˘יר„ ע„ 
כ‰ ו‰˘˜‰ בממטרים בו„„ים ‡˙ ‰זרעים ‰ממ˙ינים בחו˘ך וב˘˜ט 
בריריים ו˙לו˙יים, מייחלים  מחו ניˆנים זעירים,̆  ל˜ר‡˙ו ובכל ‡ופן̂ 
לעו„ טיפו˙ ˘ל חס„ ˘ירוו ויˆמיחו ‡ו˙ם, ועכ˘יו מ‚יעו˙ ל‰ן ‰יונים 

‰חוˆפניו˙ ‰ללו ומנ˜רו˙ ‡˙ ‰˘„‰ כ‡ילו ז‰ רכו˘ן ‰פרטי.
לי  גילתה  המקומי  החורבן  על  מידית  להגיב  לא  היכולת 

כמה סבלנות ואמונה נדרשים בעבו„˙ ‰‡„מ‰.
בזכו˙  מעבו„˙ ‰'. ‚ם  ביסו„ו˙  ל‡חוז  עוב„Œ‡„מ‰ ˆריך  ל‰יו˙  כ„י 
בעי˜ר  ומורי„ ‰‚˘ם, ‡בל  במ˘יב ‰רוח  ו‰מוחלט˙  ‰˙לו˙ ‰י˘יר‰ 

בזכו˙ ‰י„יע‰ ו‰‰בנ‰ בנפ˘ ‡יך עוב„ים נכון בעולמנו ז‰.
לומ„ים ‡˙ ס„רי ‰טבע: בס˙יו ‡וספים ‡˙ ‰˙בו‡‰, בחורף זורעים 
מעונ‰  ‰עבו„‰,  מ˙נ‰ל˙  כך  ˜וˆרים.   ıוב˜י ב‡ביב  ‰‡„מ‰,   ˙‡
לעונ‰. מ˘נ‰ ל˘נ‰. חו˜ים נ˙ן ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ בעולמו, ו‰ח˜ל‡ים 
מ˙פללים  זורעים,  חור˘ים,  לע˘ו˙:  ˘ˆריך  מ‰  ועו˘ים  יו„עים 

ומ˜ווים לטוב.
ולפעמים, ‡ם מ˙חולל חורבן ‡ו ‰רס חליל‰ – ‡ז מ‚יע מבחן ‡מונ‰ 
ל‡  „וו˜‡  ‰ו‡  ‰‡˙‚ר  ˘לעי˙ים  ‰נ˜ו„‰  זו  יו˙ר.  ‚בו‰‰  ב„ר‚‰ 
ל‰‚יב, ל˘חרר ‡חריו˙ למרו˙ ‰‡ינסטינ˜ט ˘מור‰ ל‰ס˙ער ˜„ימ‰ 
ול‰ˆיל ‡˙ ‰מˆב. ז‰ ‰זמן ל‰יזכר ˘ל‡ ‡נחנו בעלי ‰בי˙ כ‡ן וי˘ 

‰י‚יון עמו˜ ונס˙ר מעינינו ˘מנ‰ל ‡˙ ‰עולם.
בתור צופה מבחוץ החולפת מדי פעם בכביש ליד השדות 
‡„מ‰  ˆבעים:  מחליפו˙  הנוף  קוביות  את  לתומי  רואה  אני 
חומ‰ ולח‰ מˆפ‰ לחבו˜ ‡˙ ‰זרעים, ניˆנים ירו˜ים רעננים, חיט‰ 
‰ר˜מ‰  מ‡חורי  ‡בל  ‰מב‰י˜.  ‰כו˙נ‰  לובן  ˘‰ב˘יל‰,  ז‰וב‰ 
‰סס‚וני˙ ‰מ˘˙נ‰ ˙„יר, מ‡חורי כל יˆיר˙ פ‡ר ˘כזו ו˘כמו˙‰ - י˘ 

עבו„˙ חיים ˘למ‰. עבו„˙ ‰‡מונ‰.
לכל ‡ח„ מ‡י˙נו י˘ חל˜ בעבו„‰ ‰זו. לכל ‡ח„ מ‡י˙נו י˘ יˆיר‰, 
ב‰˘˜ע‰  ˘מלוו‰  ל‰‚˘ים  חלום  חיים ‡ו  מפעל  בנין,  יל„ים,  בי˙, 

˙מי„י˙, ‰˘˙„לו˙ מל‡˙Œכוונו˙ וע˙יר˙ ˙פילו˙.
בזמן  ‰מפ˙חו˙   ˙‡ למסור  ‰ו‡  ‰‡˙‚ר   – ‰כל  ולפני  ‰כל  ו‡חרי 

‰מ˙‡ים ול„ע˙ ל‰רפו˙.
‡לף ‰˘˙„לויו˙ ו‡מונ‰ ‡ח˙ ˘למ‰.

מאמין וזורע
yaelkab@gmail.com | יעל קבסה
שיםנש
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בחירה מתוך חזון
˘מיניסט י˜ר ˘לום וברכ‰,

‡ני פו‚˘ כל ˘נ‰ מ‡ו˙ ˘מיניסטים, ו‡ני מו„ע ל˜ו˘י ב˜בל˙ 
‰‰חלט‰ ל‡ן ל‰מ˘יך ב˘נ‰ ‰ב‡‰.

ˆב‡/   - ומס‚רו˙  ‡פ˘רויו˙  ‰רב‰  כך  כל  י˘  ‡ח„,  מˆ„ 
ובכל ‡ח˙  ועו„,  י˘יב‰ ‚בו‰‰  י˘יב˙ ‰ס„ר/  מכינ‰/  ע˙ו„‰/ 
מ‰‡פ˘רויו˙ י˘ מ‚וון כ‰ רב. ‰˘פע ‰ז‰ מבלבל ומ˜˘‰ מ‡ו„ 

על ‰בחיר‰.

מˆ„ ˘ני, ‰בחיר‰ ‰ז‡˙ ‰י‡ כל כך מ˘מעו˙י˙, ‰בחיר‰ ‰ז‡˙ 
 ˙‡ בחיינו,  ביו˙ר  ‰ח˘ובים  ‰„ברים   ˙‡ ˙˜בע  רב‰  במי„‰ 

˙פיס˙ ‰עולם ˘לנו, ‡˙ „רך ‰חיים ˘לנו.

‰עניין  עם  ל‚מור  וז‰ו,  ל‰חליט  פ˘וט  מ˙ח˘˜  לפעמים 
˙ע˘‰ ‡˙ ‰בחיר‰  ˘ל‡  י˙כן  ול‰פסי˜ ‡˙ ‰לבטים, ‡בל ‡ז 
ˆרים ל˙˙  ל חמי˘‰ טורים̃  ‰נכונ‰ ב˘בילך. ‡נו ננס‰ בס„ר‰̆ 
„רך לבחיר‰, ונ˙חיל בˆע„ ‰ר‡˘ון – ˘‰ו‡ ‡ולי ‰ˆע„ ‰ח˘וב 

ו‰מ˘מעו˙י ביו˙ר: ‰ˆב˙ ‰חזון.

 ˙‡ ‡ליס  ˘ו‡ל˙  ‰פל‡ו˙'   ıב‡ר ‡ליס  '‰רפ˙˜‡ו˙  בספר 
לבחור  עליי  בב˜˘‰, ‡יזו „רך  לי,  לומר  ˙וכל  - "‰‡ם  ‰ח˙ול 
‡מר  ל‰‚יע",  רוˆ‰   ˙‡ ‡ליו  במ˜ום  רבו˙  ˙לוי  "ז‰  מכ‡ן?", 
‰ח˙ול. "ל‡ ‡כפ˙ לי כל כךֈ" ‡מר‰ ‡ליס. "‡ז ל‡ מ˘נ‰ ל‡ן 

˙לכי", ‡מר ‰ח˙ול.

ל‰‚יע, "סוף  רוˆ‰  ל‡ן ‡˙‰  ל„ע˙ ‰ו‡  ˘ˆריך  ‰„בר ‰ר‡˘ון 
מע˘‰ במח˘ב‰ ˙חיל‰". ˘‡ל ‡˙ עˆמך: מי ‡ני רוˆ‰ ל‰יו˙ 

בעו„ ע˘ר ˘נים?
˘ובו˙ ‰יי˙ רוˆ‰ ל˜בל  נים, ‡ילו̇  „מיין ‡˙ עˆמך בעו„ ע˘ר̆ 

על ‰˘‡לו˙:
·         ‡ילו „ברים בני˙י בעˆמי?

·         ‡יז‰ י„ע ˜ני˙י?
·         ‡ילו מי„ו˙ בני˙י ב‡י˘יו˙י?

·         מ‰ מוביל ‡˙ חיי?
·         ‡יז‰ טוב ‡ני מבי‡ לעולם?

·         ‡יזו מ˘פח‰ ‰˜מ˙י?
˙טיב לˆייר לעˆמך מי ‡˙‰ רוˆ‰ ל‰יו˙ בכל מע‚לי חייך,  ככל̆ 
ו˙וכל  ˙בחר,  ˘בו  במסלול  ל˜בל  מחפ˘  מ‰ ‡˙‰  ל„ע˙  ˙וכל 

ל‰˙חיל לˆעו„ לבחיר‰ מו˘כל˙.
רוˆ‰  ‡ני  מ‰  יו„ע  ‡ני  מניין   - ‡ומרים  מכם  ˘חל˜  יו„ע  ‡ני 
ל‰יו˙ בעו„ ע˘ר ˘נים? ו‡ני ‡ומר לכם - מ˙וך ניסיון עם מ‡ו˙ 
יו„ע. ˜ח  ˘לך  יו„ע, ‰לב  ל‡  ˘‚ם ‡ם ‡˙‰   - ˘פ‚˘˙י  ‡נ˘ים 
לך זמן ל‰˙בוננו˙, ˘‡ל ‡˙ עˆמך ‡˙ ‰˘‡לו˙ וחכ‰ ל˜בל ‡˙ 

‰˙˘ובו˙. ‡ם ˙‰י‰ סבלני ונינוח ‰ן י‚יעו.
‡וסיף עו„ „בר ˜טן לסיום: י˘ לנו נטיי‰ ל‡ ל‰˘‡יר ˘‡לו˙ 
פ˙וחו˙, ‡בל ב˘‡לו˙ ‚„ולו˙ ב‡מ˙ כמו מ‰ ‰חזון ˘לי, ˆריך 
ל‰יו˙ ‡מיı ול‰ס˙ובב עם ‰˘‡ל‰ פ˙וח‰ יוםŒיומיים ולעי˙ים 
˘בוע, ע„ ˘‰לב ˘לנו י˙ן לנו ‡˙ ‰˙˘ובו˙ ‰עמו˜ו˙ ל˘‡לו˙ 

‰חיים.
י‰י‰ לנו ˘בוע ˘ל ‰˙בוננו˙ ב˘‡ל‰ ‰ח˘וב‰ ביו˙ר – מי ‡ני 

ב‡מ˙ רוˆ‰ ל‰יו˙?
ונמ˘יך ב˘בוע ‰ב‡.

˘מע˙י ממורי זל‰"‰ ענין ˘חיט˙ יˆר ‰רע לע˙י„ לב‡, ˘מוˆי‡ 
וכו'.  י˙ברך  ˘מו  ו‰ו‡  ס‡"ל  ונ˘‡ר  מ',  ‡ו˙  ˘‰ו‡  ‰רע  ממנו 

ו„ברי פי חכם חן.
˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף, ˜„ו˘ים „"‰ וב‡מ˙

˘חיט˙ ‰יˆר ‰רע ‡ינ‰ ב‡ופן ˘ל חיסול וביעור כולו, ‡ל‡ ב‡ופן ˘ל ‰וˆ‡˙ 
‰רע ממנו. מ‰ מ˘מעו˙ ‰„בר לעבו„˙ ‰'?

י˘ ל„ברים מ˘מעו˙ פרטי˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„, ומ˘מעו˙ כללי˙ לעם י˘ר‡ל. 
בע"‰, ‰˘בוע נעסו˜ במ˘מעו˙ ‰פרטי˙, וב˘בוע ‰ב‡ במ˘מעו˙ ‰כללי˙.

˘‰‡„ם  כ„י  לרע,  בחיבור  י˘ ˆורך  ˘כביכול  טוען  רבו˙ ‰יˆר ‰רע  פעמים 
יר‚י˘ טוב ומרוˆ‰ ‡ו כ„י לבט‡ כוחו˙ חיים מסוימים ˘ב‡ים לי„י ‰‚˘מ‰ 
ר˜ על י„י חיבור לרע. ‡ם יˆר ‰רע ‰ˆליח ל˘כנע ‡˙ ‰‡„ם בכך, ‰ו‡ בעˆם 
‰ˆליח ליˆור ‡ˆל ‰‡„ם ˙חו˘‰ ˘ל ˙לו˙ ברע. ו‚ם ‡ם ‰‡„ם י˙‡מı מ‡ו„ 
י‰י‰ לו ˜˘‰ לעמו„ בניסיונו˙, כי בכל ניסיון ‰ו‡ יח˘וב ˘‰ו‡ 'בי„יים' ˘ל 
‰יˆר ‰רע, כי בלי ל‰ז„˜˜ ליˆר ‰רע ‰ו‡ ‡מור ל‰ר‚י˘ חוסר ב‰ר‚˘‰ טוב‰ 

‡ו במימו˘ כוחו˙יו. 
כ„י 'ל˘חוט' ‡˙ ‰יˆר ‰רע, ול‡ ר˜ לנˆח במ‡ב˜ מסוים, י˘ ˆורך לבטל ‡˙ 
‰ו‡ מנס‰ ל‰ר‡ו˙  ל ‰יˆר ‰רע ‰ו‡ בכך̆  ור˘ ‰‰טעי‰̆  טענ˙ו מ˘ור˘‰.̆ 
‡˙ כוחו˙ ‰חיים כעומ„ים בפני עˆמם, לל‡ ˘ייכו˙ לעבו„˙ ‰', ועל ‚בי ז‰ 
‰ו‡ מנס‰ לנ˙ב ‡ו˙ם ‡ל ‰רע. ומכיון ˘‰כוחו˙ ‰ללו ‡כן מפעמים ב‡„ם, 

˜˘‰ לו ל‰˙‚בר על ‰יˆר ‰רע. 
‰„רך  ‰רע.   ˙‡ ‰רע  מ‰יˆר  ל‰וˆי‡  ˘י˘  מלמ„  ‰˜„ו˘  טוב  ˘ם  ‰בעל 
לע˘ו˙ ז‡˙ ‰י‡ על י„י עבו„˙ ‰' ˘מבי‡‰ לי„י ביטוי ‡˙ כל ˆ„„י ‰‡י˘יו˙ 
ו‰כוחו˙ ‰מיוח„ים ˘לנו. ‰˙˘וב‰ ‰‡מי˙י˙ ליˆר ‰רע ‰י‡ ˘"לי˙ ‡˙ר פנוי 
מיני‰" (˙˜וני זו‰ר ˆ‡ ע"ב), וכל כוח ˘˜יים בעולם ‰ו‡ ‚ילוי ˘ל ‰' י˙ברך. כך 
מונעים מˆי‡ו˙ ˘ל כוחו˙ ˘עומ„ים בפני עˆמם ומנוˆלים על י„י ‰יˆר ‰רע. 
‰„בר „ומ‰ לבעי‰ ‰רפו‡י˙ ˘ל 'ר„י˜לים חופ˘יים' – ‡טומי חמˆן בו„„ים 
ל‰ם ‰ו‡  ˘נמˆ‡ים ב‚וף ‰‡„ם ויכולים ל‚רום לנז˜ים ‚„ולים ב‚וף. ‰˙י˜ון̆ 
חיבורם ז‰ לז‰, וכ˘‰ם מ˙חברים ‰ם נ‰פכים למול˜ולו˙ חמˆן ‰מועילו˙ 

וחיוניו˙ לחיים, ומ˙בטל מ‰ם ‰כוח ‰˘לילי ˘˜יים ב‰ם.
‰„רך ‰מע˘י˙ לע˘ו˙ ז‡˙ ‰י‡ לעבו„ ‡˙ ‰' בכל ˙חומי ‰חיים ו‰ע˘יי‰: 
˘˘ייכים  ˙חומים  ועו„  ועו„  ‰פרנס‰,  ‰זו‚יו˙,  ‰חי„ו˘,  ‰‡ר‚ון,  ‰יˆיר‰, 
˘כביכול  ˘לנו  ‰חיו˙  נ˜ו„˙   ˙‡ למˆו‡  ˆריכים  ‡נחנו  מ‡י˙נו.  ‡ח„  לכל 
 '‰ ˘עבו„˙  ככל  ב˜„ו˘‰.  מ˜ומ‰  ולמˆו‡ ‡˙  ב˙חום ‰רע,  ר˜  מ˙רוממ˙ 
מ˜יפ‰ ˙חומים רבים יו˙ר, מ˙בט‡ים ב‰ כוחו˙ רבים ומ‚וונים יו˙ר ˘לנו, 
‰בעל  וכ„ברי   .'‰ ובעבו„˙  ב˜„ו˘‰  ˘לנו  ‰חיו˙   ˙‡ מוˆ‡ים  ‡נחנו  וכך 
˘ם טוב במ˜ום נוסף: "'בכל „רכיך „ע‰ו', ז‰ו כלל ‚„ול. „ע‰ו וכו', ‡פילו 

ב„ברים ‚˘מיים ˘עו˘‰" (ˆוו‡˙ ‰ריב"˘ ‡ו˙ ˆ„).
מל‰יו˙ ‡ח„  כביכול ‡˙ ‰מˆי‡ו˙  מנ˙˜˙  ˘ל ‰יˆר ‰רע  ˘ב˘מו  מ'  ‰‡ו˙ 
ב‚ילוי.  ל‰יו˙   '‰ ˘ם   ˙‡ ול‰חזיר  ‡ו˙‰  לסל˜  ‰ו‡  ו˙פ˜י„נו   ,'‰ מ˘מו˙ 
ובכל  ומ‡ו„ו  נפ˘ו  בכל   '‰ ועוב„ ‡˙   ,'‰ בכל „בר ‡˙ „בר  רו‡‰  כ˘‡„ם 
ˆ„„י חייו, בלי ל‰˘‡יר ˘ום חל˜ ממנו מחוı לעבו„˙ ‰' – ממיל‡ מס˙˙מו˙ 
טענו˙יו ˘ל ‰יˆר ‰רע, ונ˘‡ר ר˜ ˘מו י˙ברך ˘‰‡„ם מחובר ‡ליו. ‰חיו˙ 
˘ל ‰‡„ם מ˙ממ˘˙ בעבו„˙ו י˙ברך בלב„: "לטוב לנו כל ‰ימים לחיו˙ינו 

כ‰יום ‰ז‰" („ברים ו, כ„). 
ל‡  עבו„˙ ‰'  ˘ב‰ם  ל‰˘‡יר ˆ„„ים  בעמל ‚„ול ‡בל  לעבו„ ‡˙ ‰'  ‡פ˘ר 
מ˙עס˜˙ כביכול. ‡בל ‡ז ‰יˆר ‰רע מ˜בל ‡חיז‰ ב‡ו˙ם ˆ„„ים, ומ˜בל מכך 
יני˜‰ וחיו˙ ומפריע לעבו„˙נו ב‡ופן ˙מי„י. לעומ˙ ז‡˙, כ˘זוכים ל‰עמי„ 
‡˙ כל ˆ„„י ‰חיים על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘, מנ˙˜ים ‡˙ ‰יˆר ‰רע ממ˜ור חיו˙ו 
ב„רך  ‰רע,  ‰יˆר   ˙‡ ל˘בר  זוכים  וכך  ˘בברי‡‰.  ‰‡לו˜ו˙   ˙‡ וחו˘פים 
˘ל ˘מח‰ ופ˘יטו˙, בחיו˙ וב˙עˆומו˙ נפ˘, ול‡ ב„רך ˘ל ˘ביר‰ עˆמי˙ 

וסי‚וף כוחו˙ ‰חיים ˘לנו.

הרב שמואל טל | ראש ישיבת תורת החיים
הבעל שםה

טוב אומר

כיצד שוחטים את 
היצר הרע

איך
בוחרים
הרב גור גלון | ראש ישיבת ההסדר הר ברכה, 

וראש בית הספר לאימון 'מאמנים לחיים'

איך
איך לבחור לאן להמשיך אחרי השמינית?
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המלאך רזיאל
לזכרו של הרב רזיאל שבח הי"ד
הרב דוד דודקביץ, רב היישוב יצהר

כל  לכן  ומלו‡ו,  עולם  מי˘ר‡ל ‰ו‡  כל ‡„ם 
כ‡ילו ˜יים ‡˙ ‰עולם  מי˘ר‡ל  נפ˘  ‰מˆיל 
ו‡ורחו˙  ˘מע˘י‰ן  י˘נן „מויו˙  כולו, ‡ולם 
ב„רכי  ל‰ליכ‰  לרבים  מופ˙  ‰ינם  חיי‰ן 
כ‡ילו  מעל‰  ‡נ˘י  ˘ל  ב‰ס˙ל˜ו˙ם  י˘רים. 
"חלל"  מכירי‰ם,  כל  בלב  עˆום  חלל  נפער 

˘חוב˙נו ל‰˘˙„ל ל‰˘לימו.
„ברים ‡לו ‰˘ייכים בכל ‡י˘ ‰מעל‰, נכונים 
ברי‰  כל  ˘‡ין  מלכו˙  ב"‰רו‚י  ערוך  ל‡ין 

יכול‰ לעמו„ במחיˆ˙ן" (בב‡ ב˙ר‡ י' ע"ב).
חברנו ו˙למי„נו, ‡‰וב ליבנו ‰רב רזי‡ל ˘בח 
‰י"„, ˘נפל לפני מרˆחים ערבים בני עוול‰, 
מעל‰  ˘בבני  מ‰מיוח„ים  בחוו˙ ‚לע„, ‰י‰ ‡ח„  בי˙ו  לי„  ˘עבר  ב˘בוע 

כ‡לו. מבני ˆיון ‰י˜רים ‰מסול‡ים בפז.
עו„  ול‡  ל„ברים ‰רב‰,  זוכ‰  ל˘מ‰  ב˙ור‰  כל ‰עוס˜  מ‡יר ‡ומר:  "רבי 
ע, ‡‰וב, ‡ו‰ב ‡˙ ‰מ˜ום, ‡ו‰ב  כל ‰עולם כולו כ„‡י ‰ו‡ לו. נ˜ר‡ ר≈ ‡ל‡̆ 
‡˙ ‰בריו˙, מ˘מח ‡˙ ‰מ˜ום, מ˘מח ‡˙ ‰בריו˙, ומלב˘˙ו ענו‰ ויר‡‰" 

(מ˘נ‰ מסכ˙ ‡בו˙ פר˜ ו).

רבי רזי‡ל ‰י‰ עוס˜ ב˙ור‰ ל˘מ‰ מ˙וך ‡‰ב˙ ויר‡˙ ‰' ו˙ור˙ו. ‰ו‡ למ„ 
ומי„ו˙  מוסר  ו‡‚„‰,  ב‰לכ‰  ‚„ול  ב˜י  ו‰י‰  רבו˙  ˘נים  ‚„ול‰  ב‰˙מ„‰ 

טובו˙, מ˙וך ˘ימו˘ ˙למי„י חכמים ו‡‰ב˙ חברים.
ב˘נים ˜ˆרו˙ ‰ו‡ סיים בי˘יב˙נו ‡˙ לימו„י ‰רבנו˙ ופנ‰ ללימו„י „יינו˙. 
‡זורי˙  לרבנו˙  נוספים  נו˘‡ים  על  ול‰יבחן  ללמו„  ‰מ˘יך  ‰ו‡  כך,  ˙וך 

ורבנו˙ עיר, ˘מכוחם זכ‰ ב‰סמכ‰ לרב ‡זורי.
ל ‰˙חום ‡ו˙ו ‰ו‡ למ„. מור‚ל  כל לימו„יו ‰יו מ˘ולבים עם ‰בנ‰ מע˘י˙̆ 
‰י‰ בפיו ˘לימו„ ˘ל‡ ני˙ן ליי˘מו ול‰ועיל בו ל‡חרים, ‡ינו לימו„ כר‡וי. 
לכן ב˘ע‰ ˘למ„ ‰לכו˙ מיל‰, ‰ו‡ למ„ למול ו‰פך ל‰יו˙ מו‰ל מ˘ובח 
ומסור. כ˘למ„ ‰לכו˙ ˘חיט‰, ‰ו‡ למ„ ל˘חוט ונ‰י‰ ˘וחט מומח‰. וכן 

ב‰לכו˙ ˘ב˙ ועו„.
˘ל  ‰˜ו„˘  ממל‡כ˙  חל˜  בעיניו  ‰יי˙‰  זו‚  בני  בין  ‰‚י˘ור  מל‡כ˙  ‚ם 
‰„יין, לכן ב˙˜ופ‰ ‰‡חרונ‰ סיים ˜ורס בנו˘‡ ז‰. וז‡˙ ל‡חר ˘כבר ˘נים 
לימו„י ‰לכו˙ ‰בי˙ ‰˘˙לבו ‡ˆלו ב‰„רכ‰  ˘ימ˘ כמ„ריך ח˙נים מבו˜˘̆ 
לום ורעו˙, בין ‡י˘ ל‡˘˙ו.  ל ‡‰ב‰ ו‡חוו‰,̆  ל˘לום בי˙, מל‡ בר‚י˘ו˙̆ 

כפי ˘נ‰‚ ‰ו‡ עם רעיי˙ו יעל ˘˙חי‰ ל‡וי"ט.
‰י‰ ‡‰וב ו‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙. כבר בˆעירו˙ו ‰חל בפעילויו˙ רבו˙ ˘ל חס„ 
ע˘‰  ‰כל   ˙‡ במ„"‡.  ו‰˙נ„בו˙  מיוח„ים  ˆרכים  בעלי  ביל„ים  ו˙מיכ‰ 

˙מי„ עם חיוך ‚„ול, מסירו˙ ו‡‰ב‰ לכולם.
‚ם ב˘ע˙ לימו„ו ‰‡יר פנים לכל ‡ח„, ו˘ימח ‡˙ חבריו ב„יבורים ובחלו˜‰ 
˜בוע‰ ˘ל מיני מטעמים ˘‰י‰ מכין ‡ו ˜ונ‰ כ„י לכב„ ב‰ם כל מי ˘‡פ˘ר.
‡˙ ‰ברי˙ו˙ ‰י‰ עורך לל‡ כל ˙מור‰, ‚ם כ‡˘ר לˆורך כך ‰י‰ נוסע לכל 
˙ינו˜ לפני ו‡חרי ‰ברי˙ לב˜רו, ו‡ף למרח˜ים ‚„ולים. ב˘עו˙ ˆורך ‰י‰ 
עוזב ‡˙ מ˘פח˙ו ‡פילו לח‚ים כמו ר‡˘ ‰˘נ‰, כ„י ל‰יו˙ מו‰ל במ˜ום 

˘ˆריך.
רבי רזי‡ל ‰י"„ נוע„ ל‚„ולו˙. ר‡ינו ‡ו˙ו בעיני רוחנו מכ‰ן בע˙י„ ‰˜רוב 
˙ור‰  כך ‰רב‰  כל  ˘ל  נ„יר‰  ˘ילוב  יכול˙  מ˙וך  ח˘וב‰,  רבני˙  במ˘ר‰ 
נ‚זר  מ˘מיים  ו‡„ם.  ‡לו˜ים  בעיני  חן  ‰נו˘‡ו˙  ונעימו˙  טובו˙  ומי„ו˙ 
י˜  ƒ„ּ ַ̂ ל  ָעו∆ ין  ≈‡ ו¿ מּוָנ‰  ¡‡ ל  ט, ‡≈ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ָרָכיו  ¿„ּ ָכל  י  ƒּכ לו…  ע√ ּפָ ים  ƒמ ָּ̇ ּור  ּ̂ ‰ַ" ‡חר˙. 

ר ‰ּו‡". ָ ׁ̆ ָי ו¿
‰˙ור‰  בבניין  ‰‡חרונו˙  ב˘נו˙יו  ‰˘˜יע  ‰‚„ול‰  ו‡‰ב˙ו  ˙ור˙ו   ˙‡
מבי˜ור  ב˘ובו  מ˘מר˙ו  על  נפל  ˘בסמיכו˙ ‡לי‰  ‚לע„,  בחוו˙  ו‰˜‰יל‰ 

˙ינו˜ ‡ו˙ו מל, ו˘ב‡„מ˙‰ נטמן.
‰˘בים  ‰י˜רים  ˆיון  בני  ˘ל  ומופ˙  סמל  ‡ל‡  ר‚יל‰,  מי˙‰  ‡ינ‰  נפיל˙ו 
על  עם ‰חי  ניˆב  ומולם  ˙ור˙ ‰נˆח,  ב‡ור  ל‚‡ול ‡˙ ‡רˆנו  בר‚˘י ˜ו„˘ 
חרבו ו˘ולח מרˆחים ˘מנסים ל‚„וע ‡˙ חזון ‚‡ול˙ י˘ר‡ל. ‡נו מ˙פללים 
ומייחלים ˘י˘יב ‰' ל˘ונ‡ינו ˘בע˙יים כ‚מולם, וי˙ן בי„י כוחו˙ ‰ביטחון 
‰י˜רים ˙בונ‰, עוז ו‚בור‰ ל‰כריע ‡˙ ‡ויבינו כר‡וי ל"‚ור ‡רי‰ י‰ו„‰" 
‰˘ב ל‡רˆו. ו‡נו ב˘ם ‡לו˜ינו נ„‚ול, נמ˘יך לפ˙ח חיי ˙ור‰ וחס„, נבנ‰ 
י˘ר‡ל  ˜רן  ב‰רמ˙  וירו˘לים  ˆיון  בנחמ˙  נר‡‰  ‡˘ר  ע„  ונ‚„ל  נ˙יי˘ב 

וב‰˘למ˙ י˘וע˙ י˘ר‡ל. 

ˆילום: יˆח˜ נ˙ני

יותר טוב מעין טובה
ד"ר אברהם ליפשיץ 

ראש מינהל החינוך הממלכתי הדתי במשרד החינוך

‡נו מור‚לים לח˘וב כי על כל „בר בחיינו, ובפרט על ˙למי„ים וחניכים, 
י˘ ל‰˙בונן ב'עין טוב‰'. ‡ך לכ‡ור‰, י˘ בעין ‰טוב‰ מרכיב כל˘‰ו 
˘ל ˘˜רֈ ‡ם ‰כל ‰י‰ ב‡מ˙ טוב, ל‡ ‰יינו נ„ר˘ים ל‡מı עין חיובי˙ 
כלפי ‰מˆי‡ו˙ ‡ו ‰‰˙נ‰‚ו˙ ‰ספˆיפי˙. ‡ם ‰עין ‰‡וביי˜טיבי˙ מז‰‰ 
‰ו‡ חיובי? לילי, ‡˙ מי ‡נחנו מנסים 'למרוח' כ˘‡נחנו ‡ומרים̆  „בר̆ 

שינוי מציאות
 – ‰ללו  „ברים  ˘לו˘‰  בי„ו  ˘י˘  מי  "כל  יט)   ,‰) ב‡בו˙  ‰מ˘נ‰   ˙‡
˘פל‰",  ונפ˘  נמוכ‰  ורוח  טוב‰  עין   ֈבינו‡ ‡בר‰ם  ˘ל  מ˙למי„יו 
ני˙ן לר‡ו˙ ל‡ ר˜ כ‰מלˆו˙ ‡ל‡ כ˙כונו˙ יוˆרו˙ מˆי‡ו˙ ‰מ˘נו˙ ‡˙ 
עיˆובו ˘ל ‡„ם. וכך כ˙ב ר' נחמן מברסלב (לי˜וטי מו‰ר"ן, פ"ב): "„ע כי 
ר˘ע ‚מור, ˆריך  ˘‰ו‡  מי  ו‡פילו  זכו˙,  לכף  כל ‰‡„ם  ל„ון ‡˙  ˆריך 
לחפ˘ ולמˆו‡ בו ‡יז‰ מעט טוב, ˘ב‡ו˙ו ‰מעט ‡ינו ר˘ע, ועל י„י ז‰ 
˘מוˆ‡ בו מעט טוב, ו„ן ‡ו˙ו לכף זכו˙, על י„י ז‰ מעל‰ ‡ו˙ו ב‡מ˙ 

לכף זכו˙, ויוכל ל‰˘יבו ב˙˘וב‰".
‰‰טי‰ לכף זכו˙ יוˆר˙ ‡מון, ˘עניינו ‰‚בר˙ כוחו˙ ‰חיים, ‰ˆמיח‰ 
‰‡„ם.  כל   ˙‡ ˘מ‡ירו˙  ‰חיוביו˙  ‰נ˜ו„ו˙   ˙‡ ומחז˜˙  ו‰‚י„ול, 
מן ‰עין ‡˙  ל‰עלים  פירו˘ו  טוב" ‡ין  עו„ ‡יז‰ „בר  בעˆמו  "למˆו‡ 
 ˙‡ ל˜בל  ל‡„ם  עוזר˙  בטוב,  ל‰˙מ˜„  ‰יכול˙  ו‰חול˘ו˙.  ‰˜˘יים 

עˆמו כפי ˘‰ו‡ ומיטיב‰ עם ‰ר‚˘˙ ‰חוסר ‰˙מי„י.
כל˘‰י,  טוב‰  בעין  עˆמו   ˙‡ לר‡ו˙  יכול˙ו   ˙‡ מ‡ב„  ‡„ם  לפעמים 
ל‰˙רומם  ‡חיז‰  נ˜ו„ו˙  מוˆ‡  ו‡ינו  ˘בו  ב˘ליל‰  עˆמו   ˙‡ „ן  ‰ו‡ 
ממˆבו. ‰זול˙ (‰מחנך במ˜ר‰ ˘לנו) במבטו ‰חיובי מ‚„יל ‡˙ מ˘˜ל 
‰טוב ב‡י˘יו˙ ומחזיר לו ‡˙ ‰‡מון בעˆמו. וכך ‰טוב מסו‚ל ל‰˙חז˜, 

ל‰˙פ˘ט ול‰‚יע ל‡„ם כולו.

התנוצצות
מרע", ‰ר˜ע  ב"סור  לעסו˜  מ˜ום  י˘  כ‡˘ר  ˘‚ם  לזכור,  לכולנו  ח˘וב 
כ‚ו„ל  ו‡‰ב˙ ‰˙למי„.  לכך ‰ו‡ ‰‡ר˙ ‰פנים, ‰עין ‰טוב‰  ‰‰כרחי 
‰˙למי„  ˘ל  ‰יכול˙  ‚ם  כך  טוב‰,  בעין  ו‰‰ס˙כלו˙  ‰‡‰ב‰  ‰‡מון, 

ל˜בל בי˜ור˙.
‚ם ב„ברי ‰רב ˜ו˜ זˆ"ל (‡ורו˙ ‰˜ו„˘ ‚ עמ' ˘לב) מˆ‡נו ‡˙ ‰‰טי‰ לכף 
‰‡ח„ו˙י˙  "וכ˘‰מח˘ב‰  ‰מˆי‡ו˙:  ויˆיר˙  לעיˆוב  כ‰„רכ‰  זכו˙, 
מ˙‚בר˙ ‰י‡, ‡ור ‰חס„ ו‰סליח‰ מופיע, ועוונו˙ ופ˘עים נמח˜ים. וכל 
מי ˘‰ו‡ מ˙˜רב לחו‚ו ˘ל ˆ„י˜ טוב ˘כז‰, ‰נ˜ו„ו˙ ˘ל ‰טוב ‰‚נוזו˙ 
ו‰ם   ֈל‚מרי ונ‡פס  ו‰רע ‰ולך  ובולטו˙,  מ˙נוˆˆו˙  נ˘מ˙ו  במעמ˜י 

‰ם ˙למי„יו ‰‡מי˙יים ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו, ‰‰ולכים ב„רכיו".

דלגו על הקנקן
רליבך: "כ˘‡˙‰  למ‰̃  ל ר' נחמן ו‰רב זˆ"ל כ˙ב ‰רב̆  כ‰מ˘ך ל‚י˘˙ו̆ 
‡ו‰ב מי˘‰ו מ‡ו„, ‡˙‰ מס˙כל עליו כל ‰זמן בעיניים. ‡˙‰ ל‡ מס˙כל 
עליו כ„י לר‡ו˙ ‡יך ‰ו‡ נר‡‰ - כי ‡˙‰ יו„ע ‡יך ‰ו‡ נר‡‰, ‡ל‡ ז‰ 'עיני 
מ˘יח'". כ˘‡˙‰ ‡ו‰ב מי˘‰ו מ‡ו„, ‡˙‰ ל‡ בו„˜ ‡ו˙ו בעין ˘לילי˙ 
ו‡פילו ל‡ מחז˜ ‡ו˙ו בעין חיובי˙ – ‡˙‰ פ˘וט ‡ו‰ב ‡ו˙ו ורו‡‰ בו טוב!

ל ‰‡„ם ו„ימויו ‰עˆמי ‰ו‡  ‡ח„ ‰מ˘פיעים ‰‚„ולים לעיˆוב ‡י˘יו˙ו̆ 
יחס‰ ˘ל ‰חבר‰ ‡ליו. ‡ˆל ˙למי„ינו – ‰חברים, ובעולם ‰מבו‚רים – 

‰ורים ומורים.

מבט ˘ל 'עיני מ˘יח' ‰ו‡ מבט ‡ו‰ב, ‰מ‡פ˘ר ל‡„ם ל˜בל ‡˙ עˆמו 
ˆ„„ים  ב‡י˘יו˙ו  ל‚לו˙  כוח  לו  ונו˙ן  בחיר‰  לו  מ‡פ˘ר  ˘‰ו‡,  כפי 

נוספים. 
מבט ˘ל 'עיני מ˘יח' מ˜בל ‡˙ כל ‰‡„ם, ‡˙ ס‚ולו˙יו, מעלו˙יו ו‚ם 

‡˙ חול˘ו˙יו.
מבט ˘ל 'עיני מ˘יח' נו˙ן ‡ופˆי‰ ל‰˘˙נּו˙, ורˆון לנוע ˙מי„ למעל‰ 

יו˙ר, פנימ‰ יו˙ר.
מבט ˘ל 'עיני מ˘יח' ‰ו‡ מבט ˘חו„ר פנימ‰, מ„ל‚ על ‰˜נ˜ן 

ומ˙בונן במ‰ ˘י˘ בו.
מבט ˘ל 'עיני מ˘יח' מ‡פ˘ר ל‰ˆיב יע„ים  מ˘ו˙פים, למורים 

ו˙למי„ים כ‡ח„, ו'עיני ‰מ˘יח' מסייעו˙ ל˘‡יפ˙ ‰‰˙עלו˙ 
‰מ˘ו˙פ˙.
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לרענן את הכלים
‰ר‚יל  ‰מח˘ב‰  ˜ו   ˙‡ ˘פורˆ˙  ‰פנוי,  עבו„˙   ˙‡ פ‚˘נו  ‰˜ו„ם  בטור 
מ˘‡ר  ˘ונ‰  ‰ס„נ‰  ˘ל  ‰ז‰  ‰חל˜  ל˜ופס‰.   ıמחו פ˙רונו˙  ומחפ˘˙ 
חל˜י‰, במ˜ורו˙ ˘עלי‰ם ‰ו‡ מבוסס. כ˘למ„נו על עבו„˙ ‰מˆוי ו‰ר‡וי 
ר‡ינו ˘‰י‡ מבוסס˙ על „ברי רבו˙ינו ל‡ורך ‰„ורו˙. ‰חלו˜‰ ל˜ט‚וריו˙ 
בי˙  עומ˜  מ˙וך  ‰‚יע  חו„˘ו, ‡ך ‰בסיס ‰רעיוני  ו„רכי ‰עבו„‰  ˘ונו˙ 

‰מ„ר˘. כך ‚ם בעבו„˙ ‰רˆוי, ˘עו„ נפ‚ו˘ ‡ו˙‰ 
– ‰י‡ מ‚יע‰ בעי˜ר מ„ברי ‰רב ˜ו˜ זˆ"ל, ומˆוי‰ 

בפס˜‡ו˙ רבו˙ ˘מוב‡ו˙ בספר 'כנפי רוח'.

מעולם  מ‚יע  ‰פנוי  לעבו„˙  ‰בסיס  ז‡˙,  לעומ˙ 
‡חר ל‚מרי – עולם ‰ייעוı ‰‡ר‚וני, ˘מפ˙ח רבו˙ 
‡˙ נו˘‡ ‰ח˘יב‰ מחוı ל˜ופס‰, ומחולל בעזר˙ו 
נכון  ‰עס˜י.  ב˙חום  ומבורכים  ‚„ולים  ˘ינויים 
לבי˙   ıמחו מ‡ו„  מפו˙ח  ‰ז‰  ‰˙חום  לעכ˘יו, 
מ„ובר  בי˙ ‰מ„ר˘ ‰ו‡ ‡ינו  ב˙וך  ו‡ילו  ‰מ„ר˘, 

כלל. ‡פ˘ר כמובן למˆו‡ ח˘יב‰ מחוı ל˜ופס‰ ‡ˆל חכמי י˘ר‡ל בכל 
 ˙‡ ˘טוענו˙  נ˘ים  ˘˙י  ‡ליו  ב‡ו˙  ˘כ‡˘ר  ‰מלך,  מ˘למ‰   – ‰„ורו˙ 
 ˙ ∆‡ רּו  ז¿ ּ ƒ‚" לכ‡ור‰:  ב‡כזריו˙ו  מזעזע  פס˜  פוס˜  ‡ח„  יל„  על  ‡ימ‰ו˙ן 
ָח˙", וכך ‰ו‡ מˆליח  ∆‡ י ל¿ ƒ̂ ˙ ַ‰ֲח ∆‡ ַ‡ַח˙ ו¿ י ל¿ ƒ̂ ˙ ַ‰ֲח נּו ‡∆ ¿̇ ם ּו ƒָני ׁ¿̆ ƒַחי ל‰ַ „ ל∆ ּ ַ‰י∆
˘ב‡  זו‚  ˘מ„ריך  יוח‡י,  בר  ˘מעון  רבי  למˆו‡ ‡˙ ‰‡ם ‰‡מי˙י˙; „רך 
ו‡ף  יח„  נ˘‡רים  ‰ם  לבסוף  וכך  סעו„‰,  מ˙וך  ז‡˙  לע˘ו˙   - ל‰˙‚ר˘ 
נפ˜„ים ביל„; וע„ לעˆו˙ ו‰כוונו˙ ˘ל חכמי י˘ר‡ל ב„ורו˙ ‰‡חרונים. 
‡ולם ‡ו˙‰ יˆיר˙יו˙ בח˘יב‰ ובפסי˜‰ מופיע‰ ר˜ ב˘לב ‰סופי ˘ל‰ – 
מ˜ום  למˆו‡  בל˙י ‡פ˘רי  ע„  יˆיר˙י˙. ˜˘‰  בפסי˜‰  מ˜ורי˙ ‡ו  בעˆ‰ 
„רך  ופורˆי  יˆיר˙יים  ח„˘ים,  פ˙רונו˙  למˆי‡˙  ‰„רך  מפורט˙  ˘בו 

לבעיו˙ בעבו„˙ ‰'.

רבו˙ינו  ב„ברי  במפור˘  נמˆ‡  ˘‡ינו  ˙חום  ל˜ח˙  ˘בחרנו  לכך  ‰סיב‰ 
˘עולם ‰חומר  י˙כן  ˘ל‡  לעבו„˙ ‰' ‰י‡ ‰˙חו˘‰  ככלי  בו  ול‰˘˙מ˘ 
י˙˜„ם וי˙פ˙ח בכלים וטכני˜ו˙ ח„˘ניו˙ ופורˆו˙ „רך, ו‡ילו ‰עולם ˘ל 

עבו„˙ ‰' ל‡ יזכ‰ לפריח‰ ‰זו.

ב‰ י˘  ו˜ מ˙‡ר סיטו‡ˆי‰̆  במ‡מר "עבו„˙ ‡לו˜ים" בע˜בי ‰ˆ‡ן, ‰רב̃ 
בו עולם ‰חול מפו˙ח וע˘יר מ‡ו„, ו‡ילו עולם ‰˙ור‰ ל‡ ‰˙פ˙ח  ˙חום̆ 
˘מבוסס  ˘ל ‰נפ˘ו˙,  בין ‰רˆון  נסבל  בל˙י  פער  נוˆר  כך  ˙חום.  ב‡ו˙ו 
על ‰כיוונים ‰ח„˘ים ˘‡לי‰ם ‰ולך ‰עולם, לבין ‰‰˙רח˘ו˙ ב˙וך עולם 
‰˙ור‰. על פי „ברי ‰רב, ל‡ י˙כן ל‰י˘‡ר עם ‰פער ‰ז‰ בין רוממו˙ עולם 

‰חול ל‰י‚ררו˙ עולם ‰˜ו„˘.

נ˙עלו  ‰כלליים  מו˘‚י‰ם  ˘כל  „ורו˙  ‡ו  „ור  ‡יז‰  יז„מן  ו‡ם 
˘לחו  ל‡  ‰‡ל‰יים  ‰מו˘‚ים  ˘ל  ‰חל˜‰  ‡ו˙‰  ועל  ו‰˙פ˙חו, 
ו‡ומלל,  ˘פל  במˆב  נ˘‡ר ‡ו˙ו ‰„ור  י„, ‡ז  ו‰עוב„ים  ‰מפ˙חים 
רפו‡‰  לו  ו‡ין   .ıפר פני  על   ıפר בו,  מ˙רבים  ‰„˙יים  ו‰ב˜יעים 
ע„   ֈ‰ב˙ור˘ ‰ˆ„ ‰פנימי  בעומ˜  מרוב‰  ˘כלי˙  בעבו„‰  כי ‡ם 
‰מ‰לך   ˙‡ ˙˘לים  ‰חלוˆים  ‰עוב„ים  ˘ל  ‰‚„ול‰  ˘‰‰˙מ„‰ 

ֈנח˘ל‰

ומ˘מעו˙י˙ ‰י‡ ˆריכ‰  בוער˙  ˙‰י‰  ˘לנו  ˘עבו„˙ ‰'  רוˆים  ‡ם ‡נחנו 
לפרוח, ל‰יו˙ מ˜ורי˙, חופ˘יי‰ ופורˆ˙, ול˘ם כך עלינו ל‰˘˙מ˘ בכל 
‰כלים ‰מוכרים לנו, וביני‰ם ‚ם בכוח ‰מיוח„ ˘ל ח˘יב‰ מחוı ל˜ופס‰. 

שאלת חכם
למ„נו כבר רבו˙ על „רכים למˆי‡˙ ˘‡לו˙ ˘יפ˙חו לנו ˘ערים ח„˘ים 
לעבו„˙ ‰', ‡ך י˘ סו‚ מסוים ˘ל ˘‡לו˙ ˘ל‡ נ‚ענו ב‰ן, וי˘ ב‰ן טעם 
‡לו˙ ‰„מו˙. ב˙ר‚יל ‰ז‰ ‡נחנו  ונ‰ במעט מי˙ר ‰˘‡לו˙. ‡לו̆  ייחו„י,̆ 
י‡יר לנו ‡˙ עבו„˙ ‰' ב„רכו ‰מיוח„˙, וטועמים מעט ממ‰  בוחרים ‡„ם̆ 
˘‡מרו חז"ל "‚„ול ˘ימו˘‰ יו˙ר מלימו„‰". למפ‚˘ עם ‰‰˙נ‰‚ו˙ ˘ל 
‰עיסו˜  ˘ל‰ם.  ‰˙ור‰  בלימו„  ˘‡ין  מיוח„,  כוח  י˘  ‰חכמים  ˙למי„י 

עם  ‰מפ‚˘  ו‡ילו  ‰עˆמי˙,  ב‡י˘יו˙  ‰נ‚יע‰   ˙‡ לפספס  עלול  ‰ענייני 
‰„מו˙ – במר‡‰ עיניים ‡ו ‡פילו בסיפורי ˆ„י˜ים, נו‚ע י˘ירו˙ ב‡י˘יו˙. 
˘ל ‡י˘יו˙  ו‰עומ˜  לנˆל ‡˙ ‰עו˘ר  לנו  י‡פ˘ר  עכ˘יו  ˘נלמ„  ‰˙ר‚יל 

˘‡נחנו מעריכים ל‰רחב˙ עבו„˙ ‰'.
בחר˙,  ‡ם  לעבו„.  נרˆ‰  ˘עליו  לנו˘‡  ˘˜˘ור‰  „מו˙  בוחרים  ‡נחנו 

ל„ו‚מ‰, לעסו˜ בנו˘‡ סעו„ו˙ ‰˘ב˙, ‰˘‡לו˙ י‰יו: 
מי ‰‡„ם ˘יכול לפ˙וח לך ‡˙ ‰˘ער, וסעו„ו˙ ‰˘ב˙ ˘לו יכולו˙ ‡. 

לעזור לנו לרומם ‡˙ סעו„ו˙ ‰˘ב˙ ˘לך?
מ‡פיינו˙ ב.  כונו˙ רבו˙ ככל ‰‡פ˘ר̆  מי ‰ו‡ ‡ו˙ו ‡„ם בעיניך? מנ‰̇ 

‡ו˙ו ל„ע˙ך. 
מבין כל ‰˙כונו˙ ˘מני˙, מ‰י ‰˙כונ‰ ‰מ˘מעו˙י˙ ביו˙ר בעיניך?‚. 
‡יפ‰ ב˙וכך ˜יימ˙ ‡ו˙‰ ‰˙כונ‰? „. 

˘במבט  ל˙כונו˙  ל‰יפ˙ח  מעˆמנו,  לˆ‡˙  לנו  מ‡פ˘ר  ב„מו˙  ‰עיסו˜ 
ר‡˘ון ‡ולי ‡פילו נ˙˜˘‰ לח˘וב ˘˜יימו˙ בנו, ו‡ז לחזור ולמˆו‡ ‡ו˙ן 
‡ו˙נו  ללוו˙  ˙וכל  ‚ם  ˘נבחר)  ‡חר˙  „מו˙  (‡ו  ‰ז‡˙  ‰„מו˙  ב˙וכנו. 
 ıב‰מ˘ך ‰„רך, בעבו„‰ ‰ב‡‰ ˘לנו, ˘ב‰ נˆע„ ˆע„ נוסף, וננס‰ לפרו

עו„ יו˙ר ‡˙ ‰ח˘יב‰ ˘לנו.

סבון שעוזר להתכוון בתפילה
יˆיר˙י˙ ˆריכ‰  ח˘יב‰   ?'‰ בעבו„˙  מ˜וריים  לפ˙רונו˙  מ‚יעים  ‡ז ‡יך 
˘‡י˙ו  לנו˘‡  בכלל  ˜˘ור  ˘‡ינו  מ˙חום  ל‚מרי.  מופרע  ממ˜ום  ל‰‚יע 

‡נחנו מ˙מו„„ים, ויכול ל‰‡יר ‡ו˙ו מזווי˙ ‡חר˙ לחלוטין.
ב˙ור ‰˙חל‰, ‡נחנו מעלים מילים ˘‡ין ל‰ן כל ˜˘ר לעולם ˘ל עבו„˙ 

‰': חור ב‚רב, לזני‰, מ˜ל„˙, סבון, פעמון ‡ופניים, כיל‰, כוכב.
‰‚ענו  ‡נחנו מר‚י˘ים̆  ‰יינו רוˆים לרומם, ‡ו̆  ל‡חר מכן נבחר מˆוו‰̆ 
ב‰ ל‡יז‰ מבוי ס˙ום ו‰יינו רוˆים לסלול ב‰ „רך ח„˘‰: ‡נחנו יכולים 
חנוכ‰,  נרו˙  ˙ור‰, ˆ„˜‰,  לימו„  ספיר˙ ‰עומר,  ב˙פיל‰, ˆיˆי˙,  לבחור 

חס„ ועו„ ועו„. 
מיל‰  ˘בחרנו  למˆוו‰  נחבר  ולכן  מחפ˘ים ‡˙ ‡למנט ‰‰פ˙ע‰,  ‡נחנו 
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ממרחק תביא לחמה

משדרגים את עבודת ה' אב
ירא פ י ש נעמ רבנית  וה ע  וש יה רב  ה

התשובה המפתיעה שקיבלנו ממנו הייתה: "מה שישנה את כיבוד 
הספקנו  לא  אופניים".  פעמון  הוא  דרמטית  בצורה  שלכם  ההורים 
בתור.  הבא  ידי  על  נדחפנו  וכבר  הכוונה,  למה  הצדיק  את  לשאול 

יצאנו אל החדר שבו נמצאים גדולי תלמידיו, והחלטנו להתייעץ
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זי˜‰  כל  ל‰  ˘‡ין  לנו  נר‡‰  ר‡˘ון  ˘ממבט  ר˘ימ˙ ‰מילים,  מ˙וך  ‡ח˙ 
ל˜˘ר  מרעיונו˙  ל‚מרי  פנוי  ל‰יו˙  ˆריך  ˘לנו  ‰ר‡˘  ‰נבחר˙.  למˆוו‰ 
‰ס„נ‡ו˙  ב‡ח˙  ב˜ופס‰".  "ב˙וך  ל‡  כבר  ˘‡נחנו  נ„ע  כך  ר˜  ביני‰ן. 
˘לנו, בחרנו למ˘ל לרומם ‡˙ מˆוו˙ כיבו„ ‰ורים בעזר˙ פעמון ‡ופניים. 
כ„י ל‡פ˘ר לעˆמנו ללכ˙ עם ‰„ימוי ול‰יפ˙ח לו, ‡נחנו יכולים ל„מיין 

‡˙ עˆמנו ב˙וך סיפור חסי„י:
‡נחנו חסי„ים ˘לֈ (כ‡ן מ˘לימים ˘ם ˘ל ‡ח„ מ‚„ולי י˘ר‡ל ˘‰יינו 
רוˆים ל‰˙ייעı ‡י˙ו, ז‰ יכול ל‰יו˙ ‡ו˙‰ „מו˙ ˘בחרנו ב˙ר‚יל ‰˜ו„ם) 
ו‰חלטנו לבו‡ ‡ליו ל˘יח˙ ייעוı, מ˘ום ˘‡נחנו מ‡מינים בכוחו לעזור 
כמ‰  במ˘ך  ‡י˙ו  לפ‚י˘‰  ‰˙כוננו  מ˙˜˘ים.  ‡נחנו  ˘בו  בנו˘‡  לנו 
חו„˘ים, ‰˙ר‚˘נו ל˜ר‡˙ ‰מפ‚˘ ‰מרומם עם „מו˙ו, וניסחנו לנו ˘‡ל‰ 

˘˙ב‰יר ‡˙ ‰ˆורך ˘לנו ב˙מˆי˙יו˙. 
„י˜, ו˘‡לנו: ‡יך נוכל לרומם ‡˙ כיבו„ ‰‰ורים  ‰‚יע ‰יום, נכנסנו ל‡ו˙ו̂ 
˘לנו? ‰˙˘וב‰ ‰מפ˙יע‰ ˘˜יבלנו ממנו ‰יי˙‰: "מ‰ ˘י˘נ‰ ‡˙ כיבו„ 
‰‰ורים ˘לכם בˆור‰ „רמטי˙ ‰ו‡ פעמון ‡ופניים". ל‡ ‰ספ˜נו ל˘‡ול 
‡˙ ‰ˆ„י˜ למ‰ ‰כוונ‰, וכבר נ„חפנו על י„י ‰ב‡ ב˙ור. יˆ‡נו ‡ל ‰ח„ר 
˘בו נמˆ‡ים ‚„ולי ˙למי„יו, ו‰חלטנו ל‰˙ייעı ‡י˙ם: ‡יך פעמון ‡ופניים 

ירומם ‡˙ עבו„˙ ‰' ˘לנו?
‡יך נˆליח לפענח ‡˙ „ברי ‰רבי?

ר‡˘י˙, עלינו לנסו˙ ל‰בין: מ‰ו פעמון ‡ופניים? מ‰ ‰˙כונו˙ ˘לו? מ‰ 
מייח„ ‡ו˙ו?

‰נ‰ כמ‰ ˙כונו˙ ˘‡נחנו מˆ‡נו לפעמון ‡ופניים:
מˆלˆל.• 
מ˙˜„ם ממ˜ום למ˜ום יח„ עם ‰‡ופניים ˘עליו.• 
מבט‡ ‡˙ ‰˘ליט‰ ו‰מ‰ירו˙ ˘ל רוכב ‰‡ופניים .• 
מז‰יר ‡˙ ‰ולכי ‰ר‚ל.• 
מˆלˆל בפ˙‡ומיו˙.• 
מ˘מיע ˜ול ‚בו‰ ורם.• 

‡חרי ˘פרטנו ‡˙ כל ‰˙כונו˙ ˘‰ˆלחנו למˆו‡ לפעמון ‰‡ופניים, ‡נחנו 
מנסים ל‰בין ‡יזו מ‰ן ˙וכל ל‰יו˙ ‰מפ˙ח ל˘ינוי במˆוו˙ כיבו„ ‰ורים, 

בˆור‰ ˘ל‡ ח˘בנו עלי‰ ע„ עכ˘יו.
למ˘ל:

לˆלˆל יו˙ר ל‰ורים.• 
ל‰בין ˘‡ני ז‰ ˘˘ולט ב˜˘ר ול˜ח˙ עליו ‡חריו˙.• 
ל‰פ˙יע ‡˙ ‰‰ורים ˘לי.• 
ל‰˙בונן על ‰עוב„‰ ˘‰מ‰ירו˙ ˘לי כבר ‚„ול‰ מ˘ל‰ם, ‡ני מ˙˜„ם • 

‰ל‡‰ ו‰ם נ‡לˆים לזוז לˆ„„ים.
ל˘נו˙ ‡˙ טון ‰„יבור ˘לי כ˘‡ני מ„בר ‡י˙ם – ˘ל‡ י‰י‰ ˆורם כמו • 

ˆלˆול ‡ופניים.

פיתרון מדליק
ב˘לב ‰ב‡, ‡נחנו מ˙בוננים על ‰‡פ˘רויו˙ ˘עלו ו˘ו‡לים ‡˙ עˆמנו: 
‰‡ם ‰ן פורˆו˙ לנו „רך ח„˘‰? ‰‡ם ‰ן נו˙נו˙ רעיון ח„˘? כ„‡י ל˘ים 
לב לכך ˘י˘ לנו נטיי‰ לחזור ‡ל ‰מס‚רו˙ ‰טבעיו˙ ˘ל ‰ח˘יב‰ ˘לנו, 
ולפעמים ‚ם כ˘‡נחנו מנסים לˆ‡˙ מ‰˜ופס‰ – ‡נחנו חוזרים ‡לי‰ ˘וב 
˘מ„לי˜ ‡ו˙נו.  נחפ˘ ‡˙ ‰כיוון  „רך,  פריˆ˙  כ‡ן  י˘  ב‡מ˙  ו˘וב. ‡ם 
‰˙˘וב‰ ˘‡נחנו מחפ˘ים ˆריכ‰ לר‚˘ ‡ו˙נו, לח„˘ ‡ו˙נו ול‰‡יר ‡˙ 

‰˘‡ל‰ מכיוון ˘ע„ עכ˘יו ל‡ פנינו ‡ליו. 
לעˆמנו  נברר ‡ו˙ו  עליו,  ללכ˙  רוˆים  ˘‡נחנו  ˘בחרנו ‡˙ ‰כיוון  ‡חרי 

פעם נוספ˙:
לˆלˆל ל‰ורים – ‡יך? ב‡יז‰ זמן ז‰ כ„‡י במיוח„?

חום ‡ני יכול ל˜ח˙ ‡חריו˙  ל˜ח˙ ‡חריו˙ על ‰˜˘ר – ב‡יזו „רך? ב‡יז‰̇ 
על ‰˜˘ר עם ‰‰ורים ˘לי, ול‰ˆמיח בכך ‡˙ מערכ˙ ‰יחסים בינינו?

ל‰פ˙יע ‡˙ ‰‰ורים ˘לי – ‡יזו ‰פ˙ע‰ ˙˘מח ‡ו˙י ו‡ו˙ם במיוח„? מ‰ 
כבר מזמן ל‡ ע˘י˙י ב˜˘ר ˘לנו?

יכול‰  ‰זו  ‰‰˙בוננו˙  מ˙י   – ‰ל‡‰  מ˙˜„ם  ˘‡ני  ‰עוב„‰  על  ל‰˙בונן 
ל‰יו˙ מ˘מעו˙י˙ עבורי?

ל˘נו˙ ‡˙ טון ‰„יבור ˘לי – ‡יך ‰יי˙י רוˆ‰ ל„בר ‡י˙ם? (כמו ˘מ„ברים 
(ֈלחבר ˜רוב, ל‡„ם ˘ל‡ ר‡ינו זמן רב, ל‡„ם חכם

במיוח„.  ˘מ„לי˜ ‡ו˙נו  ז‰  נחפ˘ ‡˙  לנו,  ˘י˙˜בלו  כל ‰רעיונו˙  מבין 
 ˙‡ ל˘נו˙  ‡מי˙י  פוטנˆי‡ל  לו  וי˘  לכן,  ˜ו„ם  עליו  ח˘בנו  ˘ל‡  רעיון 

‰„רך ˘ב‰ ‡נחנו מכב„ים ‡˙ ‰‰ורים ˘לנו.
כמובן, ‡פ˘ר ל‰˘˙מ˘ ב˙ר‚יל ‰ז‰ ‚ם בלי ל„מיין ‡˙ ‰סיפור ‰חסי„י. 
‰חל˜ ‰ז‰ ב‡ לכוון ‡ו˙נו למ˜ום פ˙וח ונו˙ן ‡מון. ‡„מו"ר (וכל „מו˙ 
 ıל‡נ˘ים) נו˙ן לנו כוח לˆ‡˙ בביטחון ‡ל מחו ıל ˙למי„ חכם ˘מייע˘
ל˜ופס‰. ‰ו‡ מסו‚ל לר‡ו˙ מ‰ ˘‡נחנו ל‡ רו‡ים, ומכיוון ˘י˘ לנו ‡מון 

מל‡ בו, נ‰י‰ מוכנים ל‰יפ˙ח ‡ל ˙˘ובו˙יו ‚ם ‡ם ‰ן מפ˙יעו˙.

א והצטרפ בֹּ
לחבורה קדושה ושמחה...
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yk156360@gmail.com

זני
@ח
קם
מר
דיו
טו
ס

אמ מתאימ לכ ללמוד תורה בהיקפ ובשמחה.... 
אמ הח�ידות וארצ ישראל נוגעת בליבכ! 

אתה מוזמנ אלינו! 
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ים ִסּפּוֵרי ַצִּדיקִִ
ַּתְנָיא ַה ַּבַעל  י,  ִלַאִד ִמ ן  ַזְלָמ ַרִּבי ְׁשֵניאֹור 

ן י י ט ש פ א ל  א ) ת ב ו ל  א נ ת נ  : ת א מ

2ַהְּבִריָחה ִמָנפֹוְליֹון
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עורו˙  סוחרי  ˘ל  ‚„ול‰  ˘˘ייר‰  ל‡חר  ז‰  ‰י‰ 
ל ‰חסי„ ‰עני. מנ‰י‚ ‰˘ייר‰  עˆר‰ בפ˙ח בי˙ו̆ 
‰˘ו˜  ‡ל  למ‰ר  ובי˜˘ו…  כסף  ˆרור  לי„יו  מסר 
כר,  ≈ ׁ̆ ‰מ˜ומי ול˜נו˙ בעבורו ובעבור חבריו יין, 
עו‚ו˙ ומליחים – ל‰מ˘ך „רכם. ל‡חר ˘ע˘‰ כן 
ל˘ביעו˙ רˆונם ˘ל ‰סוחרים ˘ילמו לו ‰ללו על 

טרח˙ו, בעין יפ‰.

‰‡יר  ו‰מזל  לסחור,  ‰חל  ‰ז‰  ‰ר‡˘וני  בכסף 
חבויים  ˘‰יו  חריפים  מסחריים  חו˘ים  פנים.  לו 
עס˜יו  פ˙‡ום.  נ˙‚לו  ‰˘נים,  כל  כמס˙בר,  בו, 
‰˙רחבו ו‰ו‡ ˘לח י„יו במ‚וון ענפי ח˜ל‡ו˙ – 
‰לך  ו˘מו  כרמים  נטע  ˘„ו˙,  זרע  ב‰מו˙,  ˜נ‰ 

לפניו בכל ‰מחוז.

Œ˙‡ע˜‡: ככל ˘‰˙רב‰ עו˘רו כך פח˙‰ יר ‡„
וך חיי ‰מסחר  לו. ב‰„ר‚‰ נ˘‡ב ‡ל̇  ‰‡לו˜ים̆ 
זמן  בי„יו  נו˙ר  ל‡  כי  ע„  ו‰מר„ף ‡חרי ‰כסף, 
עם  ‚ם  מˆוו˙.  ול˜יום  ל˙פיל‰  ˙ור‰,  ללימו„ 
פן  מח˘˘  ל‰˙רועע,  ח„ל  ‰חסי„ים  חבריו 
ייסרו‰ו ב˘בט ל˘ונם ויעמי„ו‰ו במ˜ומו. כלŒכך 
‰˙רח˜ ע„ כי ‡פילו לרבו, רבי נחמן, ל‡ נסע עו„. 
בו˘ ונכלם ‰י‰ ל‰˙ייˆב מול עיניו ‰ט‰ורו˙ ˘ל 

‰ˆ„י˜.

לירי„  מיו„ענו  ‰ז„מן  ‡ח˙  פעם  חלפו.  ˘נים 
כ„רכו,  בברסלב.  ‰˙˜יים  ˘נ‰  ˘ב‡ו˙‰  ‰‚„ול 
Œ˙נ‰ ו‡נ‰, מכר ו˜נ‰. ‡ל בי‡ ıˆם ‰פעם ‰˙רו‚
מ„ר˘ו ˘ל רבי נחמן מובן כי ל‡ סר, ו‚ם ממפ‚˘ 

עם חבריו ‰חסי„ים ‰˙חמ˜.

‡ך ‰נ‰ ‰ו‡ נ˜לע לחנו˙ ‡ח˙ ˘˘כנ‰ מול בי˙ 
‰ˆ„י˜. ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ‰ˆיı ‰ˆ„י˜ מחלונו ולר‚ע 
מ‰„רך  ˘סר  ‰מ˙ע˘ר  ˘ל  מבטי‰ם  נפ‚˘ו  ˜ט 
כי  ב‡ˆבעו  נחמן  רבי  לו  סימן  נחמן.  רבי  ו˘ל 
ול‰˙עלם  כ„יŒכך  ע„  פניו  ל‰חˆיף  ‡ליו.  ייכנס 
ל י˘  בבוטו˙ מ‰זמנ˙ ‰רבי – ל‡ ‰עז. ‚ם ל˘‡ו…

˙ח˙י˙.

כ˘נכנס פנימ‰ ‰ובילו… רבי נחמן ‡ל ‰חלון. "מ‰ 
. ‡˙‰ רו‡‰ ˘ם?", ˘‡לו…

וע‚לו˙  "סוסים  ‰˘יב.  ‡נוכי",  רו‡‰  "ירי„ 
ו‡נ˘ים ‡ˆיםŒרˆים ל‰רוויח ‡˙ פרנס˙ם".

ע˙‰ סימן לו ‰ˆ„י˜ כלפי מעל‰, בכיוון ‰˘מים. 
"ובכן", ‡מר, "בעו„ כך וכך ˘נים ‡ני ו‡˙‰ ל‡ 
נ‰י‰ בירי„, ‡ל‡ נ‰י‰ ˘ם, למעל‰. כל ‰‡נ˘ים 
פ‰ י˙חלפו, ‰ע‚לו˙ י˙ח„˘ו ו‡פילו ‰סוסים י‰יו 
‡חרים. ‰כול כ‡ן יפו‚ כל‡Œ‰י‰. ˘ו‡ל ‡פו‡ ‡ני 
י‰ו„י  מ‚יע  ‡יך  ולמ‰?  מ‰  על  זו  ריˆ‰  ‡ו˙ך: 
Œעולם‰ בענייני  כלŒכך  טרו„  ‰ו‡  ˘בו  למˆב 
‰ז‰ ע„ כי ל‡ נו˙ר לו כל פנ‡י ל‰ביט מע˙ לע˙ 
ממנו  נפר„  ‡ל‰  נו˜בו˙  ובמילים  ‰˘מימ‰?!". 

רבי נחמן.

‡‰ מ‰ עולל˙  ˜ר‡ רבי נחמן לחסי„ו ר' חיי˜ל. "ר¿
ב˘פע ˘בי˜˘˙ ו‰˘‚˙ בעבורו. כלום ˘וו‰ ‰י‰ 
כ‰  רוחני˙  ב„לו˙  ‰‚˘מי  ‰עוני   ˙‡ ל‰חליף 
וכעבור  במח˘בו˙יו  נחמן  רבי  ˘˜ע   ."!?‰˘˜
לבסוף  כי  "חו˘˘ני  ע‚ומו˙,  בפנים  ‰וסיף  ר‚ע 

ֈ"פילו ‰˙כריכים ב‰ם י˘כב, ל‡ י‰יו ˘לו‡

˘ל  ב˘˙י˜‰  ‰˙וכח‰  „ברי   ˙‡ חיי˜ל  ר'  ספ‚ 
רבו  ‰˘˙מט  ‡ז  מ„וע  ‰בין  ‚ם  ע˙‰  ‰כנע‰. 

מלברך ‡˙ בןŒמ˘פח˙ו ב˘פע.

ל‡Œרב  זמן  כעבור  כך ‰י‰:  כ„ברי ‰ˆ„י˜  ו‡כן, 
‡יב„  ˙חיל‰  למ˙ע˘ר.  פנים  ל‰‡יר  ‰מזל  ח„ל 
˘ב  כי  ע„  נכסיו,   ˙‡ ‚ם  מכן  ול‡חר  כספו   ˙‡

ל‰יו˙ עני ו‡ביון כב˙חיל‰.

נחמן  רבי  ‚ם  ‰בע˘"ט,  לסבוŒז˜נו  ב„ומ‰ 
מברסלב מרב‰ ‰י‰ לנוע ממ˜ום למ˜ום ולפעול 
˘‰יי˙ו   ˙‡ ˜יˆר  לעי˙ים  לנ„ר˘.  ב‰˙‡ם  בו 
‰יי˙‰  פעמים  ‰‡ריך.  ולעי˙ים  ‰יע„  בנ˜ו„˙ 
‡ו˙ו  לסובבים  וי„וע‰  ‚לוי‰  ‰נסיע‰  מטר˙ 
מע˘יו  כרוב  וח˙ומ‰,  ס˙ומ‰  נו˙ר‰  ופעמים 

ו‰ליכו˙יו.

ב‡ח˙ מנסיעו˙יו ‡ל‰ נלוו‰ ‡ל רבי נחמן ‰חסי„ 
למי„יו ‰˜רובים. בנסיע˙ם  נמנ‰ עם̇  ר' חיי˜ל,̆ 
ועבו„˙  ˙ור‰  בענייני  רבו  עם  חיי˜ל  ר'  ˘וחח 

‰בור‡ ובמי„˙ ‰ˆורך ˘יר˙ ‡ו˙ו.

ו‰נ‰ ˘˜ע רבי נחמן ב˘רעפיו ור' חיי˜ל ‰˙עטף 
ב˘˙י˜‰ עלŒמנ˙ ˘ל‡ ל‰פריע ‡˙ רבו. ‰נסיע‰ 
‡ו˙ו  כל  כ‡˘ר  ביו˙ר,  ‡רוכ‰  ˘ע‰  נמ˘כ‰  כך 
‰זמן ˘˜וע רבי נחמן במח˘בו˙יו. ב˘לב מסויים 
‡ף עˆם ‡˙ עיניו ור' חיי˜ל ˙‰‰ ‡ם ער רבו ‡ו 

מ˙נמנם.

לפ˙ע ‰בחין ‰חסי„ ב˘לטŒ„רכים ‰מור‰ לכיוון 
ו‰מ‰יר‰ ‡ל ‰מ˜ום  מסויים. ‰„רך ‰י˘ר‰  כפר 
˘‡ליו ‰יו פני ‰ˆ„י˜ מוע„ו˙ חלפ‰ עלŒפני ‰כפר 
ל ‰כפר, נזכר  מו̆  ול‡ עבר‰ ב˙וכו. ‡ך למר‡‰̆ 
˘ל  מחסי„יו  ‰ו‡  ‡ף   – בבןŒמ˘פח˙ו  חיי˜ל  ר' 

רבי נחמן – ˘‰˙‚ורר ב‡ו˙ו ‰כפר.

Œבן ‡ו˙ו  במוחו:  פ˙‡ום   ıנˆנ מברי˜  רעיון 
‰י‰.  מרו„  ועני  רבים  ביל„ים  מטופל  מ˘פח‰ 
י˘פיע  בבי˙ו, ‡פ˘ר  ל‡רח ‡˙ ‰רבי  יזכ‰  "‡ם 
ר'  ‰ר‰ר  ו‰ˆלח‰!",  ברכ‰  ˘פע  ‰ˆ„י˜  עליו 
ל רבי נחמן ממיל‡  עיניו̆  חיי˜ל בליבו. ומכיוון̆ 
עˆומו˙ ‰יו, ‰ר˘‰ לעˆמו ל‰ורו˙ לע‚לון לפנו˙ 

ול‰יכנס – ל˘ע‰ ˜ל‰ בלב„ – ‡ל ˙וככי ‰כפר.

‰ע‚לון  עˆר  ‰עני,  ‰חסי„  ˘ל  לבי˙ו  ב‰‚יעם 
ר'  ולמר‡‰  עיניו  פ˜ח ‡˙  נחמן  רבי  ‡˙ ‰ע‚ל‰. 
חיי˜ל ‰יור„ מ‰ע‚ל‰, יר„ ‡ף ‰ו‡. „רכו ˘ל רבי 
ו‚ם  „בר.  ˘ום  על  ל‰˙ע˜˘  ˘ל‡  ‰יי˙‰  נחמן 
ע˙‰, ב‰בינו כי ר' חיי˜ל ‰חליט לעˆור לזמןŒמ‰ 

ב‡מˆע ‰„רך – ˜יבל ז‡˙ ב‰סכמ‰ ˘ב˘˙י˜‰.

נכנסו רבי נחמן ור' חיי˜ל פנימ‰ ו‰„לּו˙ ‰˜˘‰ 
זע˜‰ מכל פינ‰ ופינ‰. בר‡ו˙ בןŒ‰מ˘פח‰ ‰עני 
‡˙ רבו ‰‚„ול חוˆ‰ ‡˙ מפ˙ן בי˙ו, ל‡ י„ע ‡˙ 
ועלוב  מ˜ולף   ıע כיס‡  מ˘ך  מ‰˙ר‚˘ו˙.  נפ˘ו 

ו‰זמינו ל‰˙יי˘ב עליו.

• 

ך לכבו„ רבנו ˘ולחן, למען יסע„  "‰ז„רז נ‡ וערו…
‡˙ ליבו ו‡‚ב כך י‡ˆול לך מברכ˙ו ‰˜„ו˘‰!", 

„ח˜ ר' חיי˜ל ב˜רובו ‰עני.

‡ל‡ ˘ז‰ ‰‡חרון ‰˘פיל ‡רˆ‰ עיניים נכלמו˙. 
"‡ין בבי˙י מ‡ומ‰", ‡מר כמ˙ייסר. "‰בי˙ רי˜, 

פ˘וטו כמ˘מעו!".

נ˘‡ ר' חיי˜ל מבט רחום ‡ל בןŒ‰מ˘פח‰ וניס‰ 
נ‡  סור  "‡םŒכן,  ‰בי˘.  ממˆב  מוˆ‡  למˆו‡ 
ו‰ב‡  לכ‡ן  ביו˙ר  ‰˜רוב‰  ל‡כסניי˙Œ‰„רכים 

מ˘ם מעט 'כיבו„'!", ‰ˆיע.

מע˘י˙  ‰יי˙‰  ל‡  ‰ז‡˙  ‰עˆ‰  ˘‚ם  ‡ל‡ 
Œמ˜ו„מ˙‰. "‡ין לי פרוט‰ לפורט‰", ‡מר בעל
˘‡ף  ‡ל‡  בלב„,  זו  "ול‡  בבו˘˙Œפנים,  ‰בי˙ 
חייב ‰נני לבעל ‰‡כסני‰ כסף בעבור מזון ˘כבר 

."ֈ‰מ˘כ˙י ממנו בעבר, ב‰˜פ

‡וב„Œעˆו˙,  חיי˜ל,  ר'  מלמל  עו˘ים?!",  "מ‰ 
"זו‰י ˘ע˙Œכו˘ר ו‡סור לך ל‰חמיı ‡ו˙‰!".

לפ˙ע ˆ„ו עיניו מנור˙Œ˘ב˙ ˘ניˆב‰ בו„„‰ על 

 ıזווי˙. "טול מנור‰ זו, רוŒמ„ף ˘‰י‰ ˙לוי ב˜רן
וַמ˘כן ‡ו˙‰, ובכסף ˜נ‰ ו‰ב‡ לכ‡ן מיני מ‡פ‰ 

ומ˘˜‰", יעŒıפ˜„ ר' חיי˜ל על בןŒמ˘פח˙ו.

ל‰ ‰י‰  ע‰̃  ע˘‰ ‰עני כמˆוו˙ ר' חיי˜ל וב˙וך̆ 
‰˘ולחן ערוך בכלŒטוב.

‰סבו רבי נחמן ו˘ני ‰חסי„ים ‡ל ‰˘ולחן, כ‡˘ר 
‰רבים  יל„יו  בסך  ‰ˆ„י˜  לפני  עברו  לביני  ביני 
למˆו˜˙  נוספ˙  נ„ר˘‰ ‰וכח‰  ˘ל ‰מ‡רח. ‡ם 
ני˙נ‰  ‰י‡  ‰מ˘פח‰,  בני  ˘ל   ‰˘˜‰ ‰עניו˙ 

ב„מו˙ לבו˘ם ‰˜רוע ו‰מטול‡ ˘ל ‰יל„ים.

ועל  ‰ז‰  ‰בי˙  על  ברכ‰  ˘פע  רבנו  נ‡  "י˘פיע 
יו˘ביו", בי˜˘ ר' חיי˜ל מרבי נחמן.

למרב‰ ‰פל‡, ‰˘ים עˆמו רבי נחמן כל‡Œ˘ומע. 
˘ים  "יברך נ‡ רבנו ‡˙ בעל ‰בי˙ ‰חי חיי „וח˜̃ 
מˆוו˙  ב‰י„ור  ל˜יים   ıמ˙‡מ ו‡ףŒעלŒפיŒכן 
במילים  חיי˜ל  ר'  ניס‰   ,"ֈ!ורחים‡Œ˙כנס‰

‡חרו˙.

‰פעם ני˙ן ‰י‰ ל‰בחין בבירור כי רבי נחמן ˘מע 
˘ל  מספר  ˘ניו˙  ל‡חר  ˘מע.  ‚ם  ‰„ברים   ˙‡
˘˙י˜‰ ‰˘יב לר' חיי˜ל: "‡ם ז‰ו רˆונך, ‰˘פע 

עליו ‡פו‡ ‡˙‰ ˘פע!".

‰ביט ר' חיי˜ל ברבו כמ˘˙ומם. "מ‰ ז‡˙ ‡ומר˙ 
רבו.  „ע˙  לסוף  לר„˙  ניס‰   ,"ֈ?פיע˘‡ ˘‡ני 
רבנו!".   ˙„ מ˜פ≈ּ "חו˘˘ני  ‰וסיף,  מז‰",   ıחו"
ח˘˘",  "‡ל  מר‚יעו˙.  עיניים  נחמן  רבי  בו  נ˙ן 

‡מר, "‡ל ח˘˘".

מים  מל‡  נטל „לי  ממ˜ומו,  חיי˜ל  ר'  ‡וŒ‡ז ˜ם 
‡חז  מכן  ל‡חר   .ıר‡‰ על  ˙כול˙ו   ˙‡ ו˘פך 
לכל ‡רבע˙ ‰כיוונים.  ו‚רף ‡˙ ‰מים  במט‡ט‡ 
"יי˙ן ‰' ˘פע מ„רום, ˘פע ממזרח, ˘פע מˆפון, 

˘פע ממערב!", ˜ר‡.

ל‡חר ˘סיימו לסעו„ ‡˙ ליבם ובירכו על ‰מזון, 
ו‰מ˘יכו  ‰בי˙   ˙‡ חיי˜ל  ור'  נחמן  רבי  עזבו 

‰ל‡‰ ב„רכם.

• 

ו‰נ‰ ל‡ חלף זמן רב וברכ˙ ‰˘פע ‡כן ‰˙˜יימ‰. 

מה העבודה הזאת יב, כו
בפסוק הקודם נאמר "ושמרתם 

את העבודה", והוא כנגד 
הזמנים שבהם יקומו הרבה 
בנים סוררים ויחשבו להרוס 
עבודה זו, להשבית את העם 
ממלאכת עבודת ה' יתברך 

באומרם, "מה העבודה הזאת 
לכם". ובעבור אותם מהרסים 
צריכה העבודה שימור ביותר. 

(כלי יקר)

לזמירות בין 
ן רודרמ ן  זלמ  | ם  ידי רי חס יפו ס

בין הדגים
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ב„רך כלל, כ˘‡ומרים על מי˘‰ו ˘‰ו‡ בינוני, מ˙כוונים ˘‰ו‡ ל‡ מˆטיין במ‰ 
למי„ בינוני. כל ‡ח„ ‰רי רוˆ‰ ל‰ˆטיין  ˘‰ו‡ עו˘‰: ספורט‡י בינוני, נ‚ן בינוני,̇ 
במ˘‰ו, ל‰יו˙ ‰כי טוב ב˙חומו, ‡ז למ‰ בעל ‰˙ני‡ ייע„ ‡˙ ‰ספר ˘לו ל‰יו˙ 

"ספר ˘ל בינונים"?
בחסי„ו˙ מסבירים ˘ˆ„י˜ ‰ו‡ ‡ח„ ˘‡ין לו כלל יˆר ‰רע, ‡בל ‰בינוני ‰ו‡ מי 
˘י˘ לו יˆר ‰רע ‡ל‡ ˘‰ו‡ נלחם בו, מ˙‚בר עליו ומנˆח ‡ו˙ו. למרו˙ ˘‰יˆר 
‰רע בוער ב˜רבו בכל מיני ˙חומים, ‰ו‡ ל‡ נכנע ומ˙יי‡˘ ‡ל‡ ממ˘יך לעמו„ 

על ‰מ˘מר בכל ˘ע‰.
‰רבי ‰ריי"ˆ, ˘יום ‰‰ילול‡ ˘לו חל בי' ˘בט, „יבר על כך ˘˙פ˜י„ ‰‡„ם ‰ו‡ 
ל‰˘כין ‡˙ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ב˙וככי ‰עולם ‰ז‰. ‡יך עו˘ים ל‰' „יר‰ בעולמו˙ 
 ˙‡ ˘מ˘כין  ‰„בר  ‡בל  מˆוו˙.  ומ˜יימים  ˙ור‰  לומ„ים  כמובן,  ‰˙ח˙ונים? 
‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ בעולם ומרומם ‡ו˙ו יו˙ר מכל ‰עולמו˙ ‰ו‡ '‡˙כפי‡' - כפיי˙ 
ממיל‡ ‰עבו„‰ ‰זו  יˆר ‰רע,  ˘לˆ„י˜ים ‡ין  כיוון  על ‰יˆר.  ו‰˙‚ברו˙  ‰רˆון 
ל‡ ˘ייכ˙ ל‰ם. ר˜ ‡נ˘ים ˘י˘ ל‰ם בעיו˙ עם ‰יˆר ‰רע יכולים לע˘ו˙ ‡˙ ז‰, 

ול‰˘כין ‡˙ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ בעולם ‰˙ח˙ון ביו˙ר. 

˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן.  נכ„ו  צדק,  הצמח  לאדמו"ר  מישהו  הגיע  שפעם  מספרים 
‰ו‡ ‰˙לונן בפני ‰רבי ˘ל‡ מ˘נ‰ כמ‰ ˘‰ו‡ לומ„ ולומ„, ‡ין לו ˙ענו‚ בלימו„. 
כ˘‰ˆמח ˆ„˜ ˘מע ‡˙ ז‰ ‰ו‡ ‰‚יב: "‡˙‰ חו˘ב ˘זו בעי‰? ל‰יפך, „ע לך, ז‰ 
˘‡ין לך ˙ענו‚ ז‰ „בר טוב, ‰יי˙י מ˙חלף ‡י˙ך! מ‰ ‡פ˘ר לע˘ו˙ ˘לי י˘?". 
ו„‡י ˘י˘ מעל‰ בלימו„ ˙ור‰ מ˙וך ‡‰ב‰ ו˙ענו‚, ‡בל י˘ מעל‰ מיוח„˙ במי 
˘לומ„ בלי ח˘˜, ב‡˙כפי‡, ר˜ מפני ˘‰' ‡מר ˘ˆריך ללמו„ ˙ור‰. מˆ„ ˘ני, 
‰רבי מלובביı' ‡מר ˘ˆריך ‚ם ו‚ם – ‚ם ‡˙כפי‡ ו‚ם ˙ענו‚, ‡ז כנר‡‰ ˘לˆמח 

ֈי‰ כז‰ ˙ענו‚ ˘כבר ל‡ ‰י‰ לו חל˜ ˘ל ‡˙כפי‡ בכלל‰ ˜„ˆ
מיוח„  י‰ו„י  ˘‰י‰   ,'ıמ˘‰ ‡לפרובי חיים  ר'  ב˘ם  מחסי„  ˘מע˙י  נוסף  סיפור 
‡נ˘ים עזבו  וחט, ‡בל כ˘˘מע̆  ‰ו‡ ‰‚יע ל‡רı ‰ו‡ ‰לך ל‰יו˙̆  מ‡ו„. ‡חרי̆ 
‡˙ ‰˘וחט ‰˜ו„ם ˘‰י‰ במ˜ום ועברו ‡ליו, ‰ו‡ עזב ‡˙ ‰מ˜ˆוע כ„י ל‡ ל‰זי˜ 
ל‡ף ‡ח„ בפרנס‰. במ˜ום ז‰ ‰ו‡ ‰פך לפועל פ˘וט במפעלי ים ‰מלח, ובמ˘ך 
כל ‰˘בוע ‰י‰ ‡וכל לחם ˆר ומים לחı. כשעבד שם, הוא היה שומע כל מיני 
דיבורים לא כל כך טובים וניבולי פה, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה 
חרש, כ„י ˘ל‡ יˆטרך ל˘מוע כ‡ל‰ „ברים! ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ˘מע ‡˙  אותו 
‰ב˜˘‰, ויום ‡ח„ נפל‰ לי„ו ‡בן ‚„ול‰ ומרע˘ ‰נפיל‰ ‰ו‡ נע˘‰ חר˘. ‡בל 
עˆמי  ˘ומע – ‡ני  כן ‰י‰  ˙ור‰ ‰ו‡  ˘„ברי  מ˘ום  מסוים,  מסו‚  חר˘  ‰ו‡ ‰י‰ 
‰ו‡ ‰י‰ מ˜˘יב ל˜רי‡˙ ‰˙ור‰ מרחו˜, ‡בל ‡ם ‰יי˙ מ„בר ‡ליו מ˜רוב,  ר‡י˙י̆ 

‰יי˙ ˆריך לˆעו˜ ע„ ˘‰י‰ ˘ומע מ˘‰וֈ י‰ו„י ˘ל פעם. 

התוועדו
ת דו ע ו ו ת ה

ש דייט לום  ים ש י ח רב  ה

הכרתי יהודי שביקש מהקדוש 
ברוך הוא להיות חרש, ואכן 
הפסיק לשמוע כל דבר חוץ 
מדברי תורה > הרב שכטר 
ניסה להסתיר את הצדקה 
אבל לר' שלומקה מזוויעל 
הייתה רוח הקודש גלויה > 
מדוע קינא הרבי הרש"ב 

בעגלון? > יהודי שלא היה לו 
חשק ללמוד תורה בא לשאול 

את הרבי וקיבל יחס מפתיע

לר
בכל

˘
ב
"

הבי
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בלובביץ',  אחד  יהודי  היה  פעמים:  כמה  ממנו  שמעתי  הבא  הסיפור  את 
אדם פשוט מאוד שעבד כעגלון. העבודה שלו הייתה מפרכת ביו˙ר, ‰ו‡ 
‰י‰ יוˆ‡ מ‰בי˙ מו˜„ם בבו˜ר וחוזר מ‡וחר בליל‰ עייף ורˆוı. ‡ף על פי כן, 
ל‡ נמˆ‡  ברור̆  ‰ו‡ ‰˜פי„ ל˜ום בכל ליל‰ ל˙י˜ון חˆו˙. י‰ו„י פ˘וט כז‰,̆ 
במ„ר‚‰ כ„י ל‰בין מ‰ ‰מעל‰ ˘ל ˙י˜ון חˆו˙, בוו„‡י ˜ם ר˜ ב‚לל ˘ככ‰ 
ˆריך. ‰רבי ‰ריי"ˆ ‰עי„ על ‡ביו, ‰רבי ‰ר˘"ב, ˘"‰לחיים ˘לו נפלו" מרוב 
˜נ‡‰ בע‚לוןֈ ‡חרי יום כז‰ ‰ו‡ מ˙‚בר על עˆמו ו˜ם ל˙י˜ון חˆו˙? ‡פילו 
‰ר˘"ב ‰ר‚י˘ ˘‰ו‡ עˆמו ל‡ זכ‰ ל‰‚יע למעל˙ ‡˙כפי‡, ב‡ופן יחסי, כמו 

‡ו˙ו ע‚לון.

אחת הבעיות של מי שרוצה להתגבר על היצר היא שהוא חושש מכישלון. 
אולי אוכל לעמוד בניסיון פעם אחת, פעמיים, אבל כל החיים? זה בלתי 

אפשרי. 
ˆריך ל„ע˙ יסו„ ‚„ול מ‡ו„ בעבו„˙ ‰' ˘‰רבי ‰י‰ ‡ומר: ‰‰פס„ מכי˘לון 
בלב„, "בילע  זמני  ˘כל ‰רע ‰ו‡ ‰רי  מ˘ום  נˆחי,  ל‡  רע ‰ו‡ ‰פס„  ב„בר 
‰מוו˙ לנˆח". יבו‡ יום ו‰רע ייעלם, ולכן ז‰ ˘נ„ב˜ בך רע זו בעי‰ חולפ˙. 
לעומ˙ ז‡˙, ‡ם ‡„ם ‰י‰ יכול לע˘ו˙ „בר טוב ול‡ ע˘‰ ז‰ כבר ‰פס„ נˆחי. 
כי ‰טוב ‰ו‡ בלי ‚בול ובלי ˜ı, וכ˘ל‡ ע˘י˙ ‡˙ ‰טוב ‰ז‰, ז‰ ‰פס„ בלי 
ל‡ ‰עביר‰  עביר‰ ‰ו‡  עובר  כ˘‡„ם  ˘עי˜ר ‰‰פס„  לכן ‚ם ‡ומרים  ‚בול. 
עˆמ‰ – על ז‰ ‡פ˘ר לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ול˙˜ן - כמו ‰עוב„‰ ˘‰ו‡ ‰י‰ יכול 

לע˘ו˙ מˆוו‰ ב‡ו˙ו זמן ו‰חמיı ‡˙ ‰ר‚ע. 
עכ˘יו נע˘‰ ח˘בון: מ‰ נח˘ב יו˙ר - ‰‡ם ‰פעם ‰‡ח˙ ב‰ ‰ˆלח˙י ל‰˙‚בר 
‡ו ‰פעמים ‰רבו˙ ˘ב‰ן ‰יˆר ניˆח? כ˘‰יˆר מנˆח ז‰ ל‡ ‰פס„ נˆחי, ‡בל 

‰פעם ‰‰י‡ ˘‡ני ניˆח˙י נח˘ב˙ לי ניˆחון לנˆח. 

של  שהאברכים  חידוש  לא  זה  מדוע  כתב,  מקרלין  אהרן  בית  האדמו"ר 
היום לא גדלים בעבודת ה'? כי הם לא יודעים להחשיב פעולות קטנות. 
כך  על  רו˜„  ‡ני  ‰בי˙‰,  ומ‚יע  ברחוב  עובר  כ˘‡ני  עˆמו:  על  ‰עי„  ‰ו‡ 
˘‰ˆלח˙י לעבור ‡˙ ‰רחוב ב˘לום. ‰ו‡ ל‡ פיר˘ למ‰ ‰כוונ‰, ‡בל ‡פ˘ר 
ל‰בין לב„ֈ ו‡ˆלנו? כ˘‡„ם נז‰ר ל‡ ל‰ס˙כל ‰יכן ˘ל‡ ˆריך, ‰ו‡ ˆריך 
פעם ‡ח˙  ˘ל  ל‰ח˘יב ‡˙ ‰מעל‰  יו„עים  ב‡ו˙ו ‡ופן, ‡ם  ברי˜ו„.  לˆ‡˙ 

‡˙כפי‡, ‚„לים בעבו„˙ ‰', ו‡ם מזלזלים בז‰, עומ„ים במ˜ום.
י˘ פירו˘ יפ‰ ˘ל ‰בי˙ ‡‰רן על פסו˜ ב˙‰לים, "חי˘ב˙י „רכי ו‡˘יב‰ ר‚לי 
‡ל ע„ו˙יך". ‡ם ‡ני מח˘יב ‡˙ "„רכי", ‡˙ מ‰ ˘‡ני עו˘‰, ‡ז "ר‚לי" – כל 

‰ר‚ילו˙ ˘לי ˘ב‰ ‡ל ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡. 

הרב שכטר מירושלים מספר סיפור נפלא ונורא על המעלה של מעשה 
אחד קטן. יום אחד אבא שלו, ר' דוד, הלך ברחוב ושמע מאחוריו אנחה. 
הוא המשיך ללכת, וכעבור זמן שמע עוד אנחה. ‰ו‡ ‰ס˙ובב ור‡‰ ‡„ם 
נ‡נח, ‰ו‡ ˘‡ל ‡ו˙ו: "למ‰ ‡˙‰ נ‡נח?" ו‰‡י˘ ענ‰, "מ‰ ז‰ מ˘נ‰? ‡˙‰ 
בסוף ‰ו‡  ˘יספר.  ממנו  ובי˜˘  ר' „ו„ ‰ס˙˜רן  לי".  לעזור  יכול  ל‡  ממיל‡ 
חמי˘ים  לי  וחסר  ˘בועיים,  בעו„  ב˙י   ˙‡ לח˙ן  עומ„  "‡ני  ו‡מר:  ‰˙רˆ‰ 
עומ„˙  ב˙י  ‚ם  "˘מע,  „ו„:  ר'  לו  ‡מר  ימים.  ב‡ו˙ם  ‚„ול  סכום  לירו˙", 
ל‰˘י‚ ‡ו˙ן. ‡בל ‰ח˙ונ‰  ו‰ˆלח˙י  לירו˙  חמי˘ים  ‚ם ‡ני ˆריך  ל‰˙ח˙ן, 
ח ‡˙‰ ‡˙ ‰כסף". ‰י‰ו„י ל‡ ‰סכים  ˙˙˜יים ר˜ עו„ כמ‰ חו„˘ים, ובינ˙יים̃ 
ל˜בל, ‡בל ‡חרי לחı ו˙חנונים מˆ„ ר' „ו„ ‰ו‡ ‰˙רˆ‰ ו‰˘˙כנע ל˜ח˙ ‡˙ 

‰כסף. 

ר' דוד היה אז ברחוב מפני שהוא היה בדרך לחברותא שהייתה לו עם ר' 
שלמה מזוויעל, אחד מגדולי הצדיקים בירושלים, בעל רוח הקודש בגלוי 
ממש. ב‡ו˙ם ימים, כמעט לכל מ˘פח‰ בירו˘לים ‰יו סיפורי מופ˙ים עליו. 
‡ל ‡ו˙ו: "מ‰ ע˘י˙ עכ˘יו?". ר'  למ‰ מי„̆  כ˘ר' „ו„ ‰‚יע ללמו„ ‡י˙ו, ר'̆ 
ע˘י˙י  ‰ו‡ רו‡‰ מ˘‰ו, ‡בל ל‡ ‰סכים לספר. "מ‰ ז‰ מ˘נ‰, מ‰̆  „ו„ ‰בין̆ 
‰י‰ ב˘ביל ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡". ‡בל ר' ˘למ‰ ‡מר לו, "‡ם ל‡ ˙ספר לי, ל‡ 
ז‡˙ ‰ו‡  ˘מע  ˘למ‰  וכ˘ר'  לספר,  בסוף ‰ו‡ ‰כריח ‡ו˙ו   ."ֈנלמ„ ‰יום
‡מר: "„ע לך, כל מ‰ ˘‰חסר˙ ב‚ל‚ולים ‰˜ו„מים - ˙י˜נ˙ בפעול‰ ‰ז‡˙". 
זמן ˜ˆר ‡חר כך ‰‚יע מי˘‰ו ורˆ‰ לב˜˘ ברכ‰ מר' ˘למ‰. ‰ו‡ ‰ו˘יט לו 
053-3328863פ˙˜‰, ‡בל ‰רבי מזוויעל ‡מר, "‡ל ˙י˙ן לי, ˙ן ‡˙ ז‰ לחברו˙‡ ˘לי, עכ˘יו 

 

 

 

 

‰ו‡ יכול לברך". ‡ו˙ו ‡„ם ‡כן נ˙ן לר' „ו„ ‡˙ ‰פ˙˜‰ ובי˜˘ ˘יברך ‡ו˙ו, 
ול‡חר ˘‰לך ‰בחין ר' „ו„ ˘‰יו בפנים חמ˘ לירו˙. ר' ˘למ‰ ‡מר לו ˘י˜ח 
‡˙ ‰כסף וי˙ן ‡ו˙ו למחו˙ן ˘לו, כמ˜„מ‰ על ח˘בון ‰חמי˘ים ˘‰ו‡ ˆריך 
‰יי˙‰ ל‰ם  ל‰̆  זו ‰יי˙‰ ‰ח˙ונ‰ ‰כי̃  ל˘לם לו. ר' „ו„ סיפר מ‡וחר יו˙ר̆ 

 ֈמחו˙ן ל‡ בי˜˘ יו˙ר כסף‰ –

כדי  אתכפיא  שעושים  אנשים  שיש  הוא  לדעת  שצריך  חשוב  דבר  עוד 
י‡ ‰מעל‰.  לשפר את המידות והאישיות.  זה לא דבר רע, אבל זה גם לא̆ 
ז‰ נ˜ר‡ כביכול "ל‡ ל˘מ‰", ‡ל‡ ˘מ˙וך ˘ל‡ ל˘מ‰ ב‡ ל˘מ‰. ‡˙כפי‡ 
ר‡˘  ˘‡ריסטו,  פי  על  ˘‡ף  מספרים  לע˘ו˙ ‡פילו ‚וי.  יכול  מטר‰  ב˘ביל 
‰פילוסופים, ‰כיר ב‡ח„ו˙ ‰', ככל ˘‰ו‡ ‰כיר ‡ו˙‰ יו˙ר כך ‰ו‡ נ‰י‰ יו˙ר 
מ‰לימו„ ‰רוחני   – ל‰ב„יל  ובין ‰רמב"ם,  בינו  ז‰ ‰ב„ל ‚„ול  בעל ‚‡וו‰. 
‰רמב"ם נ‰י‰ יו˙ר ב˘פלו˙ ו‡ילו ‡ריסטו ˜יבל יו˙ר ‚‡וו‰. ‚ם כ˘‰ו‡ ‰כיר 
מבין  ˘‰ו‡  כך  על  טוב  ל‰ר‚י˘  ˘לו,  ב˘ביל ‰י˘ו˙  ז‰ ‰י‰  ‡˙ ‡ח„ו˙ ‰' 

יו˙ר מ‡חרים. 
מ˘‰ו,  מז‰  ל˜בל  כ„י  ל‡  על ‰יˆר ‰י‡  ו‰‰˙‚ברו˙  עי˜ר ‰‡˙כפי‡  ב‡מ˙ 
‡ל‡ ב‚לל ˘כך רוˆ‰ ‰' י˙ברך, וכ˘נע˘‰ ‡˙ ז‰ נ˘כין ‡˙ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ 

בעולם, ‡פילו בפעול‰ ‡ח˙ ˜טנ‰. 
לחיים לחיים!

 058-6220278
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מדוע חכמים תיקנו לברך "שלא 
עשני אישה"? הם לא חששו 

שהאישה תיפגע?
יפ‚עו  ˘רבו˙ינו  ‰„ע˙  על  ל‰עלו˙  ˘‡ין  ˆו„˜   ‰˙‡
 – ‰˘‡ל‰  נו˙ר˙  כן  ו‡ם  ‰‡י˘‰,  ˘ל  ‰נ˘‚ב‰  ב„מו˙‰ 

מ„וע ‰ם ˙י˜נו כך ‡˙ ל˘ון ‰ברכ‰?
˙˘וב‰  ל‰בין  מ˙˜˘ים  ‡נחנו  ב„ורנו  ‰˘ולט  ב˘יח 
ל˘‡ל‰ זו. ‡ף על פי כן, ‡פ˘ר ל‰ˆביע על ˘לו˘ נ˜ו„ו˙: 
בבסיס ‰ברכ‰ עומ„˙ ‰זכו˙ ˘מ‡פיינ˙ ‡˙ ‰‡י˘ בריבוי 
ע˘‰  מˆוו˙   ˙‡ ‚ם  ‰כוללו˙  ב‰ן,  חייב  ˘‰ו‡  ‰מˆוו˙ 

˘‰זמן ‚רמן.
בעבר ‰יי˙‰  ˘„מו˙ ‰‡י˘‰  חיˆוני˙, ‰י‡  נוספ˙,  נ˜ו„‰ 
ב„ורו˙  נ‡מר‰  ו‰ברכ‰  כיום,  מ‡˘ר  לחלוטין  ˘ונ‰ 
˘ב‡מ˙ מˆב ‰‡י˘‰ ‰י‰ ˘ונ‰ ב˙כלי˙. ונ˜ו„‰ פנימי˙, 
ו‡ילו  וחסרונו˙יו,  מעלו˙יו  על  ˙חרו˙י  חל˜  ב‡י˘  ˘י˘ 
‰‡י˘‰ ‡ינ‰ פונ‰ ל˙חרו˙ כזו ו‡„רב‰, זו מעל˙‰ ‰‚„ול‰ 
עסו˜‰  ‡ל‡  ‰‡חרים  מול  עˆמ‰   ˙‡ בוחנ˙  ל‡  ˘‰י‡   –
במ‡פיינים ‰עˆמיים ˘ל‰ ובמ˜ורם ‰‡לו˜י, וז‰ו "˘ע˘ני 

כרˆונו".

האם יש מגבלות של 
צניעות גם לגברים?

מ‚בל‰.  ‡ינ‰  ˆניעו˙   - ל„יי˜  י˘  ר‡˘י˙, 
‰מ‚בל‰ ‰י‡ ˙ופע˙ לוו‡י ˘ל ‰ˆניעו˙ ול‡ 
במכס‰  עוס˜˙  ‡ינ‰  ‰ˆניעו˙  עניינ‰.  עˆם 
‡ל‡ במעל˙ו ˘ל ‰מכוס‰. ˙כ˘יטים י˜רים 
עˆמ‰  ‰כספ˙  ‡ך  בכספ˙,  מˆניעים  ‡נו 
ח˘יבו˙ם  ו‡ינ‰ ‰נו˘‡, ‡ל‡  ‡יננ‰ ˆניעו˙ 

ומעל˙ם ˘ל ‰˙כ˘יטים.
כי˘רון  בעל  ˘‰ו‡  עליונ‰  מעל‰  י˘  ל‡„ם 
ב‰ור„˙  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  עם  ל‰˘˙˙ף 
‰ב‡,  ‰„ור  ˘ל  וביˆיר˙ו  לעולם  נ˘מו˙ 
˘כולל ‡˙ ‰עיבור,  כו˘ר ‰‰ול„‰  כ˘עי˜ר 
כן  על  ל‡י˘‰.  יו˙ר  נ˙ון  ו‰‚י„ול  ‰‰נ˜‰ 
עמו˜,  ב‡ופן  ב‰  מ˙‚ל‰  ‰ˆניעו˙  מעל˙ 
רחב ונ˘‚ב יו˙ר. ובכל ז‡˙, כמובן ˘‚ם ‡ˆל 
ו˙פו˙ עם ‰˜„ו˘  ל̆  ‰‡י˘ י˘ מעל‰ י˙ר‰̆ 
ברוך ‰ו‡ בברי‡˙ ‰וול„ ולכן כמו ˘מפורט 

ב‰לכו˙, בוו„‡י י˘ „יני ˆניעו˙ ‚ם ל‡י˘.

מה המקום של 'דעת תורה' 
בחיים?

‡ין מ˜ום ל„ע˙ ˙ור‰ בחיים – י˘ מ˜ום לחיים ב„ע˙ 
‰˙ור‰.

„ע˙ ˙ור‰ ‡יננ‰ חל˜ מן ‰חיים. ‰י‡ ל‡ סעיף ול‡ 
פלח, ‡„רב‰ – ‰חיים כולם נובעים מן ‰˙ור‰. חז"ל 
 ˙‡ ובר‡  ב˙ור‰  ‰ס˙כל  ‰ו‡  ברוך  ˘‰˜„ו˘  ‡מרו 
˘ל  ‰‚לוי‰  ‰‰ופע‰  ‰ו‡  ˘‰עולם  כלומר  ‰עולם, 

‰˙ור‰ ˘˜„מ‰ לעולם.
‡יננו  ימינו"  ו‡ורך  חיינו  ‰ם  "כי  ‡ומרים  כ˘‡נו 
מיעוט  כ‡ן  י˘  ‡„רב‰,  ‰פרז‰.  ל˘ום  מ˙כוונים 
מ˘ום ˘‰˙ור‰ ‰י‡ למעל‰ מכך, וחיינו ו‡ורך ימינו 

‰ם ר˜ סעיף ‡ח„ ˘ל ‰˙ור‰.
˘יוליכו  י˘רים  נ˙יבים  מחפ˘  כ˘‡„ם  כך ‚ם  מ˙וך 
˘˙כוון  זו  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  ˘ו‡ף  ‰', ‰ו‡  ב„רך  ‡ו˙ו 
כ˘‡ין  מ˘‡לו˙ ˜˘ו˙  נבוכים  בני ‰‡„ם  רוב  ‡ו˙ו. 
מורכבים,  במˆבים  י˙ברך   '‰ רˆון  מ‰  ל„ע˙  בי„ם 
ולכן עלי‰ם ל‰˙ייעı עם ˙למי„י חכמים ‚„ולים על 

מנ˙ ˘י„עו ‡˙ ‰„רך ‡˘ר ילכו ב‰.

פש
גן ת  רמ יבת  יש ראש   , רא י פ ע ש וש יה רב  ה

יש לך שאלה בעבודת ה'? סמס ל-
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