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ממשיכים באמונה!

*המחירים הנקובים הינם לדירות סטנדרט בלבד ומוגבלים למעבירי הון עצמי עד סוף דצמבר.

בימים אלו מגבשת חברת 'באמונה' קבוצה איכותית 
של זוגות צעירים להקמת מתחם דתי-לאומי גדול 
– 'קהילת כרמי גת', כדי ליהנות ממחיר אטרקטיבי 
של קבוצת רכישה, ומשלל היתרונות של הפרויקט 
הלאומי החדש של מדינת ישראל. יחידות הדיור 
יותאמו באופן בלעדי לציבור הדתי, ויכללו מרפסות 
סוכה ומעליות שבת. התקשרו עכשיו ובואו לבית 
ובמחירים  מקסים  בפרויקט   - שלכם  החדש 

אטרקטיביים.

באיכות ולא בכמות
הרב שניאור זלמן גופין

משפיע ישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד
הוא  אחד  סוג  התחדשות:  של  אופנים  שני  ש  י
זקוק  אדם  לעתים  כמותית.  טכנית,  תחדשות  ה
להתרעננות, ולכן הוא מחליף עסק או מקצוע מפעם 
פותחים  או  סוגיה  מחליפים  חכמים  תלמידי  לפעם. 
או  החדש  העסק  שגם  הוא  המשותף  חדש.  פר  ס
הסוגיה החדשה היו שייכים אל האדם גם קודם, אלא 

שהוא לא הגיע אליהם.

למעלה  היא  הנפש  עצם  איכותית.  התחדשות  הוא  השני  סוג  ה
ממושגים שכליים ותחושות רגשיות. כשאדם מתייגע ועמל, הוא זוכה 
"מאין  בבחינת  הנפש  מעצם  חדשים  ויכולות  כישרונות  להמשיך"  "
שבו  מקום  באותו  ודווקא  תימצא",   - מאין  "החכמה  שהרי  יש".  ל
זוכה לקבל רעיונות חדשים, כוחות חדשים,  האדם הוא "אין" הוא 
מסירּות חדשה. זוהי התחדשות אמיתית. כשהכוחות הטמונים האלו 
יוצאים אל הפועל, זהו חידוש אמיתי, משום שהוא מתחדש מאין ליש.

הדבר נלמד גם מהעולם שנברא בדיבור, עליו נאמר שהקדוש ברוך 
הוא לא ברא אותו בנקודה מסוימת בזמן אלא בורא אותו בכל יום, 
אין הכוונה לכך  יום תמיד מעשה בראשית".  "המחדש בטובו בכל 
שבכל יום מוציא הקדוש ברוך הוא דיבור שונה, אלא שאותם עשרה 
הם  יתברך,  ה'  מעצמות  שנמשכים  העולם,  נברא  שבהם  אמרות  מ
חדשים בעצם, במהות, דווקא משום שזוהי התחדשות אמיתית מאין 

ליש.

ולמעשה: כשעוסקים בדבר רק עם הכוחות הגלויים לאדם זה מכבר, 
נראה שיצרנו דבר חדש או שונה ממה  אין בכך התחדשות, גם אם 
ונתינה  זה נשאר חיצוני. אך כשעוסקים בדבר במסירות  היה קודם. 
את  להוציא  שזוכים  הרי  והרצון,  הנפש  כל  עם  היינו  מיתיים,  א
ומביאים אותם אל  העניינים מעומק העומקים של הנפש הפשוטה, 

הגילוי, וזוהי ההתחדשות.

בפנים ולא בחוץ
הרב שאול יורוביץ'

משפיע, ארגון "עבודת אברהם"
טעות נפוצה היא לזהות התחדשות עם השתנות.

שעולה  הראשונה  האסוציאציה  ב"התחדשות",  שעוסקים  כ
רצון להתחדש,  דברים חדשים. כשאתה מרגיש  היא עשיית 
או  דירה  מעבר  הרגלים,  שינוי  טיול,  על  חושב  מיד  תה  א

רכישה של חפץ חדש... 

האמת היא שמרחק רב יש בין שני העניינים. הרצון לשינוי 
נובע ממאיסת המצב הקיים, ולעתים היא נובעת מאנוכיות, אך התחדשות היא 

טעם וגוון חדש בתוך המצוי, היומיומי והרגיל. 

יום:  בכל  אומרים  שאנו  שמע  בקריאת  מופיע  ההתחדשות  לעבודת  מקור  ה
"'והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום' - בכל יום יהיו בעיניך כחדשים". 
גם על הפסוק "היום הזה נהיית לעם" אומר רש"י "בכל יום יהיו בעיניך כאילו 

היום באת עמו בברית". 

המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה  בתפילת השחר אומרים אף יותר מכך, 
במציאות  אלא  חדשים,  הדברים  ובהרגשתנו  בתודעתנו  רק  לא  ראשית.  ב
הממשית. החיצוניות מכריזה "אין כל חדש תחת השמש", אך הפנימיות מגלה 

כי הקדוש ברוך הוא אכן מחדש תמיד את מעשי בראשית הקיימים.

התחדשות משמעה חידוש הקיים. המפתח להתחדשות היא הסתכלות פנימית 
בתוך הדברים. הכול מלא אורו יתברך, וממילא הכול מתחדש תמיד. 

בהישגים  ולא  שבנו,  היהדות  בנקודת  להתחדש  נחמן  רבי  לנו  מורה  כן  ל  ע
חיצוניים. מדברי תלמידו רבי נתן אנו לומדים שהדרך להתחדש תלויה בשכחת 
העבר: "בכל עת ובכל שעה צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך ולשכוח לגמרי 
כל מה שעבר עד הנה ולהתחיל מעתה מחדש ממש כל מה שיוכל…" )לקוטי הלכות, 

תפילין(.

כשתרפה את אחיזותיך בעבר, תוכל לראות את החיות החדשה המושפעת עליך 
ברגע זה. בכדי לזכור ולדבוק באחדות הפשוטה עליך לשכוח את הפירוד. 

כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן  יכולת זו מצויה בכל אחד מישראל. 
למשה בסיני. החידוש כבר מצוי בתוכך, עליך רק לגלות אותו.

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

גיליון 105 | י"ד טבת תשע"ו | פרשת ויחי

העתיד פתוח ואין טרגדיות
הרב יונתן זקס  בהבזקים לעבר החלום3

צבי יחזקאלי
שרפה לכבוד שבת קודש

5שבת תאילנד 4

שאלה:
מהי הדרך להתחדשות?הכל אותו דבר והכל יהיה אותו דבר. יום רודף יום ולילה לילה. 
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| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

 איך אבחר 
לאיזו ֶחְברה להשתייך?

הרבי מליובאוויטש התבטא פעם שהנעורים הם דבר 
כל־כך נפלא, וזהו פלא גדול שהקדוש ברוך הוא נתן 

אותם לאנשים כל־כך צעירים... 

גדול,  דעת  בר  אינו  עדיין  לרוב  הזה  שבגיל  אדם,  ה
העיקרי  והקריטריון  בקודש,  דרכו  את  לבחור  ריך  צ
הוא לבחון מה להבנתו היא הדרך הנכונה ששומרי 
שחפצים  אלוקים  יראי  אנשים  והמצוות,  תורה  ה
לעשות רצונו הולכים בה – מה היא הדרך שהקדוש 
ברוך הוא חפץ בה? זה חלק מתפקידו של האדם, שגם 
בגיל צעיר מקיים את מאמר רבותינו "עשה לך רב" 

ומכריע את דרכו בעבודת ה'. 

אני לעצמי סבור שמעשה ה' הגדול והנורא הנעשה 
לעינינו, לבנות אומה אחרי אלפיים שנות גלות – זהו 
את  לקרב  וההתמסרות  בדורנו,  עיקרי  אלוקי  הלך  מ
הגאולה השלמה באותו מעשה גדול שעשה ה' היא 

נשמת אפה של עבודת ה' של דורנו. 

 האם צריך להיות חברותיים
לכל אדם באותה מידה?

מצווים  אנו  אמנם  אי אפשר.  וגם  צריך,  לא  גם 
המילה  אבל  מישראל,  ואחד  אחד  כל  אהוב  ל
החברה  את  לשטח  ניסיון  היא  מידה"  באותה  "
קודמים  עירך  "עניי  אחת.  לרדידות  אנושית  ה
לעניי עיר אחרת", ובני ביתו של אדם קודמים גם 
לעניי עירו. האהבה באה במעגלים־מעגלים. ככל 

שהמעגל קרוב יותר, כך גדלה האהבה.

כלי התקשורת מביאים לנו ידיעות ממרחקים מדי 
יום, ועלולים לגרום לנו הזדהות עם סבל מרוחק, 
הזדהות שאינה מחייבת אותנו כלום. גם אם אנו 
אינה  זו   - אוהבים את אותו אדם בקצה העולם 
נתינה והתמסרות אלא  אהבה אמיתית שיש בה 
החדשות  למהדורת  עד  לרגע,  חיצונית  הבה  א
הבאה. ואילו אלה שקרובים אלינו, שאיתם אנו 
מרוב  נזנחים  לעתים  עמוקה,  בברית  שורים  ק

שקיעתנו בשמיעת החדשות. 

מה זה אומר שיש רק אמת 
אחת? הרי כל אחד מתבונן על 

הדברים אחרת.
זו  שתיים  אלוקים  דיבר  "אחת  אומר  כתוב  ה
שמעתי", ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. 
הכלי שבו אנו מקבלים את דבר ה' הוא כלי אישי, 
לו.  האופייניות  ומידות  דעתו  שיקול  אחד  כל  ל
"כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם 

שוות". 

אבל האמת האלוקית שמאירה בכל הכלים הרבים 
הללו היא אותה אמת ששמענו כאיש אחד בלב 
אחד בעמדנו על הר סיני. על אותה שעה נאמר 
רבותינו  דרשו  ההר",  כנגד  ישראל  שם  ויחן  "
ש"ויחן" בלשון יחיד כיון שבאותה שעה האירה 
האמת של האחדות האלוקית בכולנו. משם אנו 
מושכים יובלים, כל אחד ואחד לפי אופיו, שעתו 

ומאורעותיו. אך כולם מרועה אחד ניתנו. 

פסוקי  בפתיחת  הנאמרת  שאמר"  "ברוך  רכת  ב
דזמרה מיוחסת מאוד. מובא בפוסקים אשר "שבח 
זה תיקנוהו אנשי כנסת הגדולה על ידי פתקא דנפל 
מן שמיא )פתק שנפל מן השמיים( ומצאוהו כתוב 

בו" )מגן אברהם(. 

ברכה זו היא "ברכת הברכות". עוד לפני הברכה 
עצמה, שהיא החלק השני שבברוך שאמר, מברכים 

את ה' בחלק הראשון אחת־עשרה פעמים!

את  "המבריך  כמו  המשכה,  מלשון  היא  רכה  ב
אותו  ומושך  גפן  של  ענף  הלוקח  אדם  גפן",  ה
נוספת,  גפן  ממנו  למשוך  על־מנת  לתוך האדמה 
שבחלק  הברכות  אחת־עשרה  חדשים.  יים  ח
"סדר  לאורך  המשכות,  אחת־עשרה  הן  ראשון  ה
ההשתלשלות", ממה שמכונה אדם קדמון )א"ק( 
בהרחבה  מבוארים  הדברים  לעולם העשיה.  ועד 
במאמרי החסידות ומפני כובדם ונגיעתם בקבלה 

לא נפרטם במסגרת זו.

מתיישב בתוך העולמות
רצונו  אך  הזה,  העולם  בתוך  להתגלות  רוצה   ' ה
אותה  שנעורר  על־ידי  תתרחש  שההתגלות  וא  ה
לתוך  אותו  ולמשוך  "להבריך"  לברך,  תפילה.  ב
מזכירים  אנחנו  יום־יומית.  עבודה  זוהי  עולם,  ה
ומעוררים אותו להימשך לתוך העולם הזה,  לה' 
והימשכותו לכאן היא הברכה שלנו. אנו מברכים 
אותו והוא מברך אותנו. לאחר שה' נמשך אלינו, 
של  הפשוטה  במשמעות  אותו  מברכים  נחנו  א

ברכה בחלק השני של ברוך שאמר.

ברכת ברוך שאמר נתקנה כפתיחה לפסוקי דזמרה, 
לתוכן  הסבר  הוא  בה  שמתרחש  שמה  פני  מ

הפנימי של מזמורי פסוקי דזמרה. אנחנו מהללים 
הגדול  בעולם  אותו  מגלים  ה',  את  משבחים  ו
האדם  של  קטן"  ה"עולם  בתוך  אותו  מנכיחים  ו

המתפלל. 

התהילים  פרקי  אמירת  לקראת  שאמר,  ברוך  ב
של פסוקי דזמרה, אנחנו מכריזים שה' "משובח 
ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו ובשירי דוד עבדך" 
ובזמירות,  בשבחות  אלוקינו  ה'  "נהללך  אנחנו  ו

נגדלך ונשבחך ונפארך"!

כל חפצו יהיה הכוונה
גוזר  לעד,  חי  ה'  בברכה:  מודגשים  קצוות  ני  ש
ומציל.  פודה  הארץ,  על  מרחם  וה'  מקיים,  ו

השליטה של ה' בבריאה היא מוחלטת, הוא קובע 
את חוקי הטבע ועלינו מוטל לקיים את דבריו – עד 
כאן המפגש שלנו עם מלכנו. אך יש גם מפגש עם 
אבינו היקר – ה' מרחם, יכול ברגע אחד לרומם 
לנו  מעניק  הנוקשים,  הטבע  לחוקי  מעל  ותנו  א

שכר טוב על מעשינו ומרחם עלינו בנפילותינו.

הוא"  ב"ברוך  הראשון  החלק  את  פותחים  נו  א
ומסיימים אותו ב"ברוך שמו". הצמד הזה מלווה 
אותנו בכל פעם שאנו שומעים את שם ה' בברכה, 
השומע עונה "ברוך הוא וברוך שמו". "הוא" זה 
הגילוי  זה  "שמו"  והנעלם.  הנסתר  בעצמו,  וא  ה
ההמשכה,  בשם.  לכנותו  ויודעים  מכירים  אנו  ש
ה"ברוך", של ה' אלינו היא גם של "הוא" בעצמו 
היו  אם  הקדושים.  שמותיו  "שמו",  של  גם  ו
נמשכים אלינו רק שמותיו היינו רחוקים מעצמותו 
קשה  בעצמותו  רק  אלינו  נמשך  היה  הוא  אם  ו
היה לנו לתפוס ולהרגיש בו. לכן אנו זקוקים גם 

ל"הוא" וגם ל"שמו".

ועיקר הדיבור בברכה הזו הוא על הקשר של ה' 
מרוח  ממש  רגע  בכל  והתהוותם  העולמות  ם  ע
ָלם.  ָהעו… ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ רּוְך  ּבָ רּוׁש  ּפֵ "ְוֶזהּו  יו:  פ
ַרְך,  ִיְתּבָ יו  ּפִ ַמֲאָמר ְורּוַח  ּבְ ת ֵהם  ָלמו… ִהְתַהּוּות ָהעו… ׁשֶ
יג  ר ַמּשִׂ ִגּלּוי. ְוַכֲאׁשֶ ָכה ּבְ ָרָכה ְוַהְמׁשָ ְבִחיַנת ּבְ ְוהּוא ּבִ
ׁש'  ׁש', ָאז ֲהֵרי ֵאין ַה'ּיֵ ה ֶאת ַה'ּיֵ 'ַאִין' ָהֱאל…ִקי ַהְמַחּיֶ ּבָ
ׁש'  ַה'ּיֵ ַאֲחֵרי  ְך  ִנְמׁשָ ְוֵאינו…  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ְמִציאּות  ְרֶאה  ִנ
ל ֶחְפצו…  י ִאם ּכָ ׁש' ּכִ ל ַה'ּיֵ ֵיׁשּות ׁשֶ ׁש, ְול…א ִיְרֶצה ּבְ ַמּמָ
)מתוך  ה"  ַהּזֶ ש'  'ּיֵ ּבַ ׁשֶ ִקית  ָנה ָהֱאלו… ּוָ ַהּכַ ִיְהֶיה  נו…  ְרצו… ּו

מאמר הרבי יוסף יצחק מליובאוויטש(. 

 הברכה שכולה 
ברוך

| משה שילת |

ב  ִמְתַיּׁשֵ יֹוֵׁשב,  ְוַאָּתה  ֵמָהעֹוָלמֹות,  ּוֻמְפָרׁש  ָקדֹוׁש  ַאָּתה  ד(:  כב,  )תהלים  ִיְׂשָרֵאל"  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  "
ָבִחים ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ְמַׁשְּבִחים אֹוְתָך )הבעל שם טוב( ְוִנְמָׁשְך ְלתֹוְך ָהעֹוָלמֹות, ַעל ְיֵדי ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַהּׁשְ



איך לא מתייאשים כשהכול נראה ממש רע. לא קל בחיים האלו, אז מה 
הסוד? האם זו שאלה של זמן וסבלנות, אמונה, או הבטחה שניתנה ועוברת 

בקו דק ונסתר של טוב לאורך חיינו? 

אז כנראה שזה גם וגם וגם. כבר ברור שלדור האייפון אין סבלנות וצריכים 
לעבוד על זה. גם עניין האמונה הוא דבר שנידון למבחן יומי בכל מעשה 
קטן שלנו ובכל התנהגות כלפינו. אני מאמין שכל מה שקורה כאן הוא לא 
סתם, יש פה תכלית, אני לא יודע בדיוק מהי, אבל אני מבין שלסיפור הזה 
יוסף, יעקב וממשיכיהם, כולל אותי  יהיה סוף טוב. לסיפור של מי? של 
וילדיי וכל העם המתוק הזה, שמאוד רוצה ומנסה להרים את העיניים כדי 

לראות ניצוץ של טוב בעתיד, שבשבילו שווה להמשיך בדרך. 

רואים מרחוק
אמונה וסבלנות יכולים להביא את המרכיב השלישי שקיים בכל הפרשה 
הזו. הברכות של יעקב. יעקב תכל'ס יודע מה יקרה באחרית הימים. הוא 
וזהו. אלא שהוא  מילה שלי".   – טוב  יהיה  לומר: "תשמעו חבר'ה,  כול  י
בוחר להתאים לכל אחד ברכה שקשורה לייעוד שלו, כזו שתעזור לכל אחד 
מבניו להמשיך את הדרך. למצוא את הטוב הקטן שבו, את הייחוד שבו, 

ולהמשיך עם כוח שדוחף אותך מאחורה לעבר אותו טוב. לעבר החלום. 

בתוך תוכה יודעת הנפש שיהיה טוב, אבל היא צריכה חיזוקים וברכות בכל 
יום תמיד. יעקב סוגר מעגל. בסוף חייו הוא חש מעט נחת והוא עם לב מלא 
מברכים  כשאנחנו  ברכות.  להעניק  האידיאלי  המצב  זה  לצאצאיו.  הבה  א
מישהו, אנחנו כביכול רואים את הטוב מגיע, ומספרים לאותו אדם ש"הנה 

זה בא". הרפואה שחיכית לה, הישועה שהמתנת לה. 

הלב הפתוח נותן לראות בהבזק את הטוב הזה קורה בעתיד. תחשבו על 
ראינו שהכל  ודאגות.  פחדים  חסר  פתוח, שמח,  היה  רגעים שהלב שלנו 

רוצים ללכת אליו. רגע החתונה  טוב ושהעתיד הוא מקום שאנחנו ממש 
הוא כזה. רגעי הלידה של הילדים. רגע שאדם מרים את הראש לשמיים 
ואומר: "בורא עולם, אנחנו קשורים אחד לשני וכנראה שזה קשר של טוב. 

ואני לא עוזב". 

כמו אותו הבזק שקיבל אברהם "וירא את המקום מרחוק", שנתן לו כוח 
של  מחייהם  שניות  כמה  או  דקה  מקבלים  אנחנו  גם  לפעמים  המשיך.  ל
זוכים לרגעים של לב פתוח  אבותינו. רואים את הטוב מרחוק. גם אנחנו 

ואמיתי, כמו שהתכוון היצרן. 

יהיה טוב. עכשיו טוב
נעשות על סמך הרגעים האלו.  וההחלטות  יפה,  ברגע שהלב פתוח הכל 
למחרת אנחנו חושבים שהיינו שיכורים או תחת השפעת חומר לא ברור 
שהביא לאווירה אופטימית שמדלגת מעל לקשיי היום־יום. אבל זו לא הזיה. 
כשהלב פתוח אנחנו רואים את זה. מתעורר מנגנון הפנימי שאומר – יש סוף 
טוב. זה קיים בנו ורק מחכה לאותו לב פתוח שיתפוס הנהגה. ההחלטות של 
אותם הרגעים נראות לעתים מוזרות, אבל הן מעולם האמת שלנו. להתחתן. 
להיות קשור לה' יתברך ולא משנה מה יקרה. לגדל את הילדים, ולא משנה 
כמה מרגיזים הם יהיו. לב פתוח לדקה והחלטה לכל החיים. ואז, כשנגמר 
האור הגדול, נשארות הברכות להזכיר לנו. אתה מאחל טוב, למישהו או 
לעצמך, כי אתה רוצה טוב, כי אתה טוב, כי ברור לך שבסוף יהיה טוב או 

שבעצם הוא כבר עכשיו ואתה רק לא רואה אותו. 

יעקב ידע את סוף הסיפור. גם אם הוא היה מגלה אותו, עדיין היינו זקוקים 
ללב פתוח, עידוד וברכות, כי רק כך מגיעים רחוק. הנה אני מבטיח לעצמי 
לזכור את זה גם מחר ביום ראשון, במדבר הזה בלי שום חג באופק, אך הוא 

עדיין כנראה... טוב.

בהבזקים לעבר החלום / צבי יחזקאלי

אישית  ההחלטות של אותם הרגעים
    נראות לעתים מוזרות, 

    אבל הן מעולם האמת שלנו. 
        לב פתוח לדקה 

    והחלטה לכל החיים



ויחי
 על אי־חיזוי העתיד

| הרב יונתן זקס |

הרב יונתן זקס, רבה הראשי לשעבר של 
בריטניה, הוא פרופסור בקינגס קולג' 
 בלונדון, באוניברסיטת ניו יורק
 ובישיבה יוניברסיטי.

יעקב "ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו 
יעקב  אחרים".  דברים  אומר  והתחיל  כינה  ש
שאיננו  גילה  אך  העתיד  את  לחזות  יסה  נ
לחזות  יכולים  שאיננו  מאמינים  אנחנו  כול.  י
אנחנו מעצבים את  בני אדם.  את עתידם של 
התסריט  שלנו.  הבחירות  באמצעות  תידנו  ע

עוד לא נכתב. העתיד פתוח. 

זה היה אחד ההבדלים המרכזיים בין ישראל 
האמינו  היוונים  העתיקה.  ליוון  קדומה  ה
בגורל, מֹויָרה, ואפילו בגורל העיוור, אנאנֶקה. 
לו  שיהיה  ללאיוס  אמר  מדלפי  שהאוראקל  כ
ידו  שלאל  כל  עשה  לאיוס  אותו,  שירצח  ן  ב
לסכל זאת. המשך הסיפור ידוע. כל מה שניבא 
האוראקל קרה, וכל פעולות המנע רק עזרו לכך 
רעיונות  להשיבו.  ואין  נחתם  הגורל  קרות.  ל
אלה הם תשתיתה של אחת התרומות הגדולות 

ביותר של יוון לתרבות העולם: הטרגדיה.

והייסורים  הצרות  כל  למרות  הפלא,  מרבה  ל
אין  המקראית  בעברית  שבתנ"ך,  החורבנות  ו
מילה המציינת טרגדיה. "אסון" ויתר נרדפותיו 
המקראיות איננו טרגדיה במובן הקלאסי של 
או  למפלה  נידון  הגיבור  בטרגדיה  מילה.  ה
או  באופיו  ליקוי  בשל  לו  שיבואו  חורבן  ל
ליהדות  הגורל.  כגון  כוח־על  עם  התנגשות  ב
אין מילה לתופעה הזו, משום שאיננו מאמינים 
אנחנו  ובלתי־נמנע.  הכרחי  שרירותי,  גורל  ב
חופשיים. בידנו לבחור. כפי שאמר בשנינותו 
להיות  חייבים  "אנחנו  זינגר:  בשביס  צחק  י

חופשיים, אין לנו ברירה!"

בפיוט  ובחריפות  בעוצמה  מבוטא  זה  עיון  ר
מתאר  הוא  תוקף".  "ונתנה  נוראים  ימים  ל
כיצד "בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור 
ייחתמון" – "מי יחיה ומי ימות, מי בקצו ומי 

לא בקצו", וכן הלאה – אבל אז מגיע המהפך: 
רוע  את  מעבירין  וצדקה  ותפילה  ותשובה  "
הגזרה". גזר־הדין היוצא מלפני הקדוש ברוך 
שאיננו  גזרה  אין  לערעור.  תמיד  נתון  וא  ה
יכולים להמתיקה ולבטלה בהראותנו שחזרנו 

בתשובה ונשתנינו. 

בתנ"ך יש דוגמה קלאסית לכך: הנביא ישעיהו 
אמר למלך חזקיהו שהוא לא יקום ממחלתו, 
חמש־עשרה  עוד  חי  הוא  נרפא.  חזקיהו  ך  א
שנה. ה' שמע לתפילתו וחנן אותו בחיים. מכך 
מסיקה הגמרא, "אפילו חרב חדה מונחת על 
צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים".

הוא  מתגשם,  חיזוי  אם  חיזוי.  איננה  בואה  נ
נכשלה.  היא  מתגשמת,  נבואה  אם  צליח.  ה
נביא משמיע לא חיזוי אלא אזהרה. הוא איננו 
אומר סתם "זה יקרה", אלא "זה יקרה אם לא 
תשתנו". הנביא מדבר אל החופש האנושי, לא 

אל כורח הגורל.

ברנרד  נתבקש  שבה  באספה  פעם  כחתי  נ
לחזות  הדגול,  האסלאם  היסטוריון  ואיס,  ל
את תוצאתה של התערבות צבאית אמריקנית 
הייתה  תשובתו  אז.  שהחלה  זרה  מדינה  ב
נהדרת. "אני היסטוריון, ולכן אני מנבא רק את 
בגמלאות,  היסטוריון  אני  מכך,  יתרה  עבר.  ה
ולכן אפילו העבר שאני מנבא עבר זמנו". זו 

הייתה תשובה יהודית מאוד. 

אנחנו חופשיים מפני שאיננו רק אובייקטים. 
רק  לא  מגיבים  אנחנו  סובייקטים.  נחנו  א
שאנו  לאופן  גם  אלא  פיזיקליים,  מאורעות  ל
לנו  יש  הללו.  האירועים  את  בו  ופסים  ת
תודעה, לא רק מוח. יש לנו מחשבות, לא רק 
חישֹות. אנחנו מגיבים, אבל אנחנו יכולים גם 
לבחור שלא להגיב. יש בנו משהו שאי אפשר 

פיזיים  תהליכים  לכדי  חומר,  לכדי  צמצמו  ל
של סיבה ותוצאה.

והוא  אנחנו חופשיים מפני שאלוקים חופשי 
שלוש  מכוונות  לכך  בצלמו.  אותנו  שה  ע
אליו  כשהתגלה  למשה  ה'  שאמר  מילים  ה
בסנה: "א־היה אשר א־היה". פירושו האמתי 
שאבחר  ומה  מי  "אהיה  הוא  הביטוי  ל  ש
להיות". אני אלוקי החופש. אי אפשר לחזות 
דווקא כאשר הוא מטיל  זאת  ה' אומר  אותי. 
מעבדות  עם  להוציא  המשימה  את  משה  ל  ע
לחופש. הוא רצה שבני ישראל יהיו עדות חיה 

לעצמתו של החופש.

נידונו  לא  כתוב.  כבר  שהעתיד  תאמינו  ל  א
להיכשל, וגם לא נולדנו להיות הצלחה. איננו 
את  עושים  שאנחנו  מפני  העתיד,  את  וזים  ח
שלנו,  הרצון  בכוח  שלנו,  בבחירות  עתיד:  ה

בהתמדתנו ובנחישותנו להמשיך הלאה.

למקרא  מחוץ  לישראל  הראשון  אזכור  ה
חקוק על אסטלת מרנפתח, כתובת ניצחון על 
עמים רבים שחקק בסביבות שנת 1225 לפני 
של  יורשו  הרביעי,  מרנפתח  פרעה  ספירה  ה
פרעה רעמסס השני. על ישראל כתוב בה כך: 
ד.  ֶהְסּפֵ לפנינו  לו".  ֶזרע  אין  ם,  הּוׁשַ ישראל  "
עם ישראל הוספד שוב ושוב בפי אויביו, אך 
אלפים  ארבעת  אחרון.  שמספיד  מי  ספיד  מ

שנה עם ישראל חי, ועוד כוחו במותניו. 

לכן ניטלה רוח הקודש מיעקב כשרצה לספר 
לילדיו מה יקרה להם בעתיד. ילדינו ממשיכים 
ממשיכים  שאנחנו  כשם  אותנו,  הפתיע  ל
אלוקים,  בצלם  נבראנו  אחרים.  הפתיע  ל
ה'  בברכת  חופשיים.  שאנחנו  הדבר  פירוש  ו
מכפי  יותר  ולפרוח  לגדול  בכוחנו  בעזרתו,  ו

שֵאי־מי, אפילו אנו עצמנו, יכול לחזות. 

נוף חלום מכל חלון...נוף חלום מכל חלון...

חריש על הפארק. 
קהילה דתית, המיקום מצוין - וישירות מקבלן.
אל מול נוף פנורמי הצופה לשני פארקים גדולים בחריש, באופק 
פרויקט  אלו  בימים  נבנה  החוף,  מישור  קו  של  נשימה   עוצר 
'חריש על הפארק' - בעיר העתיד חריש. דירות מרווחות בנות 4-5 

חדרים, במיקום ייחודי, באווירה דתית-לאומית ובמחירים שלא יחזרו. 

זו ההזדמנות שלכם לדירה בדיוק כמו שחלמתם. שילוב מושלם 
של דירה באיכות מקסימלית המותאמת לצרכי המשפחה הדתית, 
וקהילה  המסחר,  ושדרות  הראשיים  התחבורה  לעורקי  בסמיכות 
של  נוסף  איכות  פרויקט  שחיפשתם.  כמו  בדיוק  חמה,   דתית 

1-700-500-555ג'יי הנדסה. עכשיו החל מ-945 אלף ש"ח בלבד. 
. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

קונים 
באחריות!

רכישה ישירות מקבלן

מחיר דירה סופי )לא אומדנים(

ערבויות בנקאיות

הון עצמי החל מ-20% 

ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

w w w . b e m u n a . c o . i l
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וערך,  סמל  גם  והייתה  לחיות,  הדרך  הייתה  הפשטות  פעם  ם  א
היא  עיצוב  בחיינו.  מרכזי  לחלק  ביופי  ההשקעה  הפכה  יום  ה
גרפי(,  )עיצוב  העלון  דפי   – תחום  בכל  כמעט  שנוגעת  ילה  מ
)עיצוב  בית  אופנה(,  )עיצוב  לבוש  אירועים(,  )עיצוב  מחות  ש
פנים(, וארוחות )עיצוב שולחן/ עוגות וקינוחים...(. אפשר לומר 

שההשקעה ביופי הפכה כמעט לערך.

פשוט או מורכב
ההשקעה  להשקעה.  הפשטות  בין  המתח  את  מרגישה  ני  א
מפתיעה, מחדשת, משדרגת, מוסיפה על הקיים. יש בה יצירה. 
בדרך כלל מדובר במותרות. ובדרך כלל זה מתרחק מהמקור. יש 

בה שכלול והתקדמות. משהו שמזכיר אנרגיה קווית. מתקדמת.

איתה  המפגש  למקור.  נאמנות  ואותנטיות,  קסם  יש  פשטות  ב
הוא מפגש עם כנות ועם כל העוצמה שיש להציע בדבר עצמו. 
הפשטות לא שואבת את המשאבים שמסביב, כמו זמן או כסף. 
היא מסתפקת בקיים. חוגגת עם מה שיש. משהו שמזכיר אנרגיה 

עגולה, נוכחת, מקבלת.

כמו המתח בין ששת ימי המעשה לשבת. ששה ימים אנחנו רצים, 
מתפתחים, מקדמים, יוצרים. באה שבת באה מנוחה. "כאילו כל 
היותה  עובדת  היא  בשבת  כל־כך  שחזק  מה  עשויה".  לאכתו  מ

"נאמנה למקור".

שלך יותר
חוויה של אותנטיות חיובית חוויתי כשביקרנו באילת לאחרונה. 
המצפה התת־ימי הוא מקום מקסים, המפגיש את הבאים בשעריו 
עם היופי של מה שמסתתר בתוך ים סוף. בריכות ואקווריומים 
גדולים וגם סרט אטרקטיבי, והמגדל המוכר שבנוי בתוך הים עם 

חלונות ענק המאפשרים להביט בדגים. מקסים!

הבלתי־ לחוויה  במצפה  הביקור  חוויית  בעיני  דומה  אינה  אבל 
ולהציץ  למים  להיכנס  מים,  משקפת  לקחת  פשוט  מצעית.  א
נגישים  כל־כך  ואלמוגים,  דגים  של  מרהיב  יופי  איזה  נימה.  פ

וקרובים, כשחווים זאת כך – זו חוויה קרובה יותר. שלך יותר.

כמו ההבדל בין טיול רגלי לנסיעה. מה שקרוב יותר ופשוט, נחקק 
והופך שלך. מה שמשוכלל יותר ומתרחק, פחות שלך.

ללא תוספות וללא מחיצות
לפעמים השקעה גדולה של כסף ועיצוב, הפתעות ושאר ירקות 

מקלקלת את החן הפשוט שטמון בדבר.

יצא לי להרגיש דבר דומה בחתונות בהן היו עוד ועוד אטרקציות 
את  להגדיל  כדי  שהובאו  בטוחה  שאני  גדולות,  או  טנות  ק
המוסיף  כידוע,  ולפעמים,  מיותרות.  היו  לטעמי  אבל  שמחה,  ה
גורע. כשהשמחה גדולה, מה עוד צריך? זה כמובן עניין של טעם 

אישי. ובכל זאת, אני מעלה את שאלת האיזונים.

ניתנת  ניכרת  לב  ותשומת  בתאוצה,  והחוץ  החומר  שבו  דור  ב
שבה.  היופי  כל  עם  הפשטות  את  מזכירה  אני  האלה,  חלקים  ל
המאפשרת לגעת בדברים כפי שהם, לכבד את כל מה שיש ברגע 
הזה, במקום הזה, באדם הזה, כפי שהוא, ללא איפור, ללא עיצוב, 

ללא תוספות וללא מחיצות. 

המשימה העדינה היא לאזן נכון בין השכלול לאותנטיות, שניהם 
כוחות שיש בעולם, ולשניהם יש איכות מיוחדת. שאלת האיזון 
תלויה כמובן במקום בו אנו עומדים ונשארת להכרעת כל אחד 

ואחת.

 אותנטיות, עיצוב
 ומה שביניהם 
 תהילה טאוב

ׂשרפה בשבת, זכרונות בשבת

טיילו  הם  כשנתיים  שלפני  סיפרו  דתיים  מטיילים  זוג 
בדרום אמריקה. ביום שישי אחד הם היו בפרו, בעיר שלא 
היה בה בית חב"ד או מקום יהודי להתפלל ולאכול בו, 

והם התארגנו לאכול בחדר. 

לפני כניסת השבת הם פגשו עוד זוג שומרי שבת והחליטו 
השבת  בכניסת  יחד.  ולסעוד  להתפלל  אליהם  שיבואו 
הדליקה האשה נרות בחדר, ואז הם הלכו למלון של הזוג 
השני. הייתה להם סעודת שבת מאוד נחמדה עם שירים, 

דברי תורה וסיפורים. 

אחרי הסעודה הם חזרו למלון וראו הרבה אנשים בכניסה, 
ומיד כולם הצביעו עליהם. הם נכנסו, והפקידה התחילה 
מסתבר  בחדר?".  אש  הדלקתם  "למה  עליהם:  לצעוק 
שפרצה שריפה בחדר, וחלק גדול ממנו נשרף. הפקידה 
אמרה שהם יצטרכו לשלם על הכל, ובחוסר ברירה הם 
אמרו שיישאו בתוצאות, אבל הם ידברו איתה על כך רק 
יברחו  נתנה להם חדר אחר כדי שלא  מחר בלילה. היא 
ידבר  והוא  הבית  בעל  יגיע  בבוקר  שמחר  להם  ואמרה 

איתם. 

בלובי  בדלת.  דפיקות  עם  אותם  העירו  בבוקר  מוקדם 
"למה  סבר:  חמור  מבט  בעל  מכובד  איש  להם  המתין 
הדלקתם אש בחדר?", הוא שאל. הם ניסו להסביר שזו 
הדת שלהם, והוא שאל אותם מה זו הדת הזו. הם סיפרו 
כניסת  לפני  שבת  נרות  הדליקו  והם  יהודים  שהם  לו 
השבת, ופתאום חייך האיש חיוך גדול, ואמר שזה בסדר, 

הם לא יצטרכו לשלם כלום. 

הם הסתכלו עליו בתדהמה, לא מבינים מה קרה פה, ובעל 
המלון מיד הסביר: "אמא שלי הייתה יהודייה, וגם היא 
אני  השקיעה.  לפני  שישי  יום  בכל  נרות  מדליקה  היתה 
זוכר איך הייתי מסתכל עליה ורואה את האור על הפנים 
שלה בכל שבוע מחדש. אם עשיתם את זה בגלל אותה 
מצווה שלה, אז אני לא רוצה שתשלמו כלום, אני אשא 
והסבירו  השבת,  כל  במשך  איתו  ישבו  הם  הנזק".  בכל 
יהודייה אלא גם הוא... בסעודת  לו שלא רק אמא שלו 
שבת בצהריים הוא כבר ישב איתם ושמע לראשונה בחייו 

קידוש.

בלובי המתין להם איש 
מכובד בעל מבט חמור סבר. 

למה הדלקתם אש בחדר?

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |
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היהודית ש  הקהילה  של  ורשיה 
במצרים מגיעים עד לימי חורבן 
על־פי  הראשון.  המקדש  בית 
לאחר   - ירמיה  בספר  המתואר 
לאחר  מיד  שהתרחש  אחיקם  בן  גדליה  רצח 
הפלטה  שארית  למצרים  נמלטו  הבית,  חורבן 
של תושבי יהודה ויתר חיילי הממלכה יחד עם 
ירמיהו הנביא, וחזרו לגור בה – לראשונה מאז 
יציאת מצרים. במקביל לימי שיבת ציון השניה 
ולהקמת בית המקדש השני נותרו במצרים מאות 
ספורות  בשורות  מזכירה  הגמרא  יהודים.  אלפי 
גם את "מקדש חוניו" שהקים באלכסנדריה בנו 
של שמעון הצדיק, משיירי כנסת הגדולה, עליו 
או  שמים  לשם  נבנה  האם  האמוראים  נחלקו 

נחשב כבית עבודה זרה. 

העיר  אלכסנדריה  הייתה  שנה  כאלפיים  לפני 
השנייה בגודלה ובחשיבותה באימפריה הרומית 
ובחלוף הזמן הפכה לעיר המסחר  רומא,  אחרי 
על  מספרת  הגמרא  העתיק.  בעולם  המרכזית 
שהיה   – אלכסנדריה  בעיר  הגדול  הכנסת  בית 
כה גדול, עד שהשמש היה מרים סודר כשהחזן 
היה מסיים ברכה מברכות חזרת הש"ץ על־מנת 

שהקהל ידע לענות אמן אחריה.

יהודים  סוחרים  כי  מלמד  ההיסטורי  התיעוד 

הקהילה  את  הקימו  מאלכסנדריה  שיצאו 
היהודית ברומא. רבי סעדיה גאון והרמב"ם היו 
מהדמויות הרוחניות הבולטות שהנהיגו את חיי 
היהודים במצרים, ומשם יצאה תורתם אל יהודי 

אסיה ואפריקה.

הקשר היהודי נותר שזור בקורות ימיה של העיר 
האימפריה  בימי  הדורות.  לאורך  המפורסמת 
שלטה  שנים  כמאה  לפני  שעד  העות'מנית 
בכלכלת  מעורבים  היהודים  היו  במצרים,  גם 
– מתפעול מסילת הברזל  נרחב  המדינה באופן 
המצרי.  הקולנוע  בתעשיית  וכלה  והנמלים 
הבורסה המקומית במדינה נשלטה בידי יהודים, 
ברחבי  המסחר  רוב  היה  מסוימות  ובתקופות 
מצרים עוצר מלכת בשבתות ובחגים, כיון שרובו 

היה בידי יהודים.

בית הכנסת המקורי המוזכר בדברי הגמרא חרב 
עם השנים, ועל מקומו נבנה לפני כמאה שישים 
'אליהו הנביא' שנבנה  וחמש שנים בית הכנסת 
משובח.  איטלקי  משיש  טפחות  ועד  ממסד 
אך  מקודמו,  בהרבה  קטן  היה  אמנם  זה  מבנה 
ישיבה  מקומות  אלפים  חמשת  מכיל  הוא  גם 
באורן  הואר  המפואר  המבנה  ולנשים.  לגברים 
של עשרות מנורות שבעת קנים, בנוסף לאור יום 

הבוקע מהוויטראז'ים המיוחדים.

שהתרחשה  הראשונה  המצרית  למהפכה  עד 
לפני כשישים וחמש שנים, בה עלה הנשיא נאצר 
לשלטון, התגוררו בארץ הפרעונים כשמונים אלף 
בעקבות  אלכסנדריה.  בעיר  כמחציתם  יהודים, 
הרדיפות הקשות שפרצו בתקופת שלטון נאצר 
נמלטו ממצרים רוב תושביה היהודים, והם עלו 

לארץ ישראל או היגרו למדינות אחרות. 

מאז חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים 
אבטחה  תחת  נמצא  היהודית  הקהילה  מתחם 
המפוארים  מבניהם  נמצאים  במקום  מצרית. 
הנביא, משרדי הקהילה  אליהו  בית הכנסת  של 
נוסף  ובניין  הרבני  הדין  בית  בעבר  שבהם שכן 
ששימש כבית הספר היהודי, מושכר כיום למוסד 

חינוך מוסלמי.

הרב  יזם  השלום,  הסכמי  על  החתימה  בעקבות 
לישראל  הראשי  הרב   - זצ"ל  יוסף  עובדיה 
בית  אב  בתפקיד  ששימש  ומי  הימים  באותם 
הדין במצרים לפני כשישים שנה - מבצעי תגבור 
 – הקטנה  ואחותה  אלכסנדריה,  לקהילת  רוחני 
הקהילה היהודית בקהיר. בעיקר לקראת מועדי 
על־ וחזנים  רבנים  למצרים  מגיעים  היו  ישראל 

לדאוג  החגיגיות,  התפילות  את  להוביל  מנת 
לשחיטה כשרה, ולחזק את הקהילה שהתדלדלה 
כחמש־ לפני  הגיע  המיזם,  במסגרת  במהירות. 

מצרים ישראל בארץ 
מימי חורבן בית ראשון, ועד לשנים האחרונות, היתה הקהילה 
 >> ישראל  בגולת  והחשובות  מהגדולות  במצרים  היהודית 
מקהילה שמנתה עשרות אלפים רק לפני כמה עשרות שנים, 

נותרו כיום בארץ הפרעונים פחות ממניין יהודים



ילידי  להורים  בן  דיין,  עשרה שנה הרב אברהם 
קהיר שעלו ארצה, יחד עם הקבוצה שערכה את 
באלכסנדריה.  היהודית  הקהילה  עם  הסדר  ליל 
בוונציה  היהודית  הקהילה  רב  כיום  דיין,  הרב 
פגש  צעיר,  ישיבה  בחור  ואז  שבאיטליה, 
החשבונות  מנהלת  ריטה,  את  הקהילה  במשרדי 
והאירוסין  לאשתו,  לימים  הקהילה שהפכה  של 

נערכו בבית הכנסת אליהו הנביא. 

האישי  הקשר  ובשל  השנים,  חלוף  עם 
והמשפחתי שנרקם, הפך הרב דיין לרב הקהילה 
הקטנה. בעזרת עורך דין מוסלמי הצליחו יהודי 
המקומות  את  לשמור  המעטים  אלכסנדריה 
אבוחצירא,  יעקב  רבי  של  קברו  כמו  הקדושים 
אי השושלת המפורסמת - ששופץ לאחר מאבק 
וכן לשמר את ההיתר לקבורה  משפטי ממושך, 
יהודית. במהלך השנים האחרונות נחשפו כתבי 
את  המתעדים  היסטוריים  ואוצרות  עתיקים  יד 
קורות ימיה של הקהילה היהודית המפוארת. רק 
המדינה  גבולות  את  לעבור  הצליחו  מהם  מעט 

במבצעים שהשתיקה יפה להם. 

"עניין של זמן עד שנצא ממצרים"
ישראלית  כפולה:  באזרחות  מחזיק  דיין  הרב 
ישראל  בין  השלום  הסכמי  חרף  ואיטלקית. 
מונעים  הישראלית,  אזרחותו  בשל  למצרים, 
שלטונות מצרים מהרב דיין לשהות באופן קבע 
כרב  משמש  הוא  האחרונה  ובתקופה  במדינה, 
על  לשמור  וממשיך  בוונציה,  היהודית  הקהילה 
שנותר  היהודים  קומץ  עם  רחוק  בשלט  קשר 

במצרים. 

האחים  שלטון  של  יחסית  הקצרה  "בתקופה 
המוסלמים, המצב ברחוב המצרי היה לא ברור 
מאז  יותר.  וגדולה  מוחשית  היתה  והסכנה 
הנשיא  של  שלטונו  ועליית  הצבאית  ההפיכה 
עדיין  אך  מעט  התייצב  הכללי  המצב  א־סיסי, 
נותרו  היהודים.  כלפי  וסכנה  עוינות  הרבה  יש 
רובם  מצרים,  בכל  יהודים  כ-30  בסה"כ  כיום 
קשישים שלא רוצים לעזוב את הארץ שבה חיו 
ותמיכת  מקצבאות  מתקיימים  והם  ימיהם,  כל 

הקהילה. גם מתוך אותה קבוצה – רק כמחציתם 
מחוברים לקהילה. בחנוכה האחרון שלחנו להם 
חנוכיות ונרות לחלק לכל מי שנמצא שם עדיין, 
של  הדלקה  התקיימה  חנוכה  של  ראשון  ובנר 
חברי הקהילה בבית הכנסת אליהו הנביא. חלק 
מהתושבים חשבו בעבר לעזוב את מצרים ואולי 
הללו  המחשבות  הזמן  עם  אך  לאירופה,  להגר 
במצרים,  נשארו  עדיין  יהודים  ואותם  נדחקו, 
את  עברנו  פרעה,  את  'עברנו  אומרים:  כשהם 
נאצר, עברנו את האחים המוסלמים, אז נעבור גם 
את זה'", הוא מצטט מתוך השיר המפורסם עם 
השורות האקטואליות שנוספו לו לאורך השנים. 

"יש הבדל גדול בין קיומה של הקהילה היהודית 
ודומותיה  בוונציה  היהודית  לקהילה  במצרים 
"הרבה  ההשוואה.  על  עומד  הוא  באירופה", 
אמנם  באירופה  הקטנות  היהודיות  מהקהילות 
בהם  יש  עדיין  אך   – בהדרגה  ונעלמות  הולכות 
לו  שדרוש  הספר,  ובבתי  ילדים  בגני  צעיר  דור 
חינוך יהודי. כמובן שככל שהאנשים שם עולים 
בין אחיהם, הרי שזה דבר  ישראל לחיות  לארץ 
שזה  הוא  העניין  רק   – לעידוד  שזוכה  מבורך 

מצב  לא  זה  האנשים,  בשליטת  שנעשה  דבר 
בלתי נמנע. המצב במצרים שונה לחלוטין - עם 
שם  שאין  לזכור  צריך  שנעשים,  המאמצים  כל 
מר  באלכסנדריה,  הקהילה  נשיא  המשך.  דור 
והוא הצעיר שבהם.  בן שישים  גאון, כבר  יוסף 
בינתיים הוא מחזיק את הקהילה, אך זה רק עניין 
ותפסיק  תדעך  הקהילה  שמסגרת  עד  זמן  של 
למעשה להתקיים, אי אפשר לעצור את השעון. 
יש באלכסנדריה ובקהיר הרבה אוצרות רוחניים 
כתבי  היסטורי,  תיעוד  יד,  כתבי   – והיסטוריים 
השלטון  לידי  שיגיעו  דברים  והרבה  הדין  בית 
המצרי, ומבחינת העם היהודי הם כנראה יאבדו. 
זכר צדיק  עובדיה  זה. חכם  נגד  אין מה לעשות 
השנים,  לאורך  בקשר  עמדתי  שעימו  לברכה 
הוא  במצרים  המצב  איך  שרואים  לי  אומר  היה 
פרי ההשגחה העליונה. כל זמן שיש שם יהודים, 
צריך לתת להם את מלוא העזרה, אבל ברור שזה 
יוצאים  יד ה', בסוף אנו  זו   - לא בשליטה שלנו 

ממצרים", הוא מחייך. מחייך ונאנח. 



פרשת ויחי

בפרשת ויחי, מברך יעקב אבינו את שנים עשר 
השבטים, בשפע ברכות. 

פעם, בעת התוועדות אצל הרבי מליובאוויטש, 
הורה הרבי להניח יד איש על ראש רעהו ולברך 

ברכת כהנים. ההתרגשות מהמחזה עוברת אצלי 
בזיכרון עד היום. כלשון הכתוב: "כה תברכו את 

בני ישראל". 

ובברכת יעקב ליוסף, מוסר לו יעקב אבינו 
שהבורא נגלה אליו "בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי, 

ויאמר אלי: הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל 
עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך". כן 

יתן ה' לקיים את הבטחתו, במהרה בימינו אמן. 

אמנות חסידית
| ברוך נחשון |
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צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, רשע שאינו גמור, רשע גמור. הקצוות מוחלטים, או שחור או 
לבן. האמצע הוא טווח אינסופי של מדרגות ביניים וגווני אפור. בפרק א' מופיעים שמות 

לו,  ורע  לו, צדיק  וטוב  שונים לארבע הדמויות הללו: צדיק 
גמור,  צדיק   = לו  וטוב  צדיק  לו.  ורע  רשע  לו,  וטוב  רשע 
צדיק  הוא  לו  ורע  צדיק  רע.  בו שום  ואין  לו  יש  טוב  רק  כי 
שאינו גמור, כי יש לו גם רע. כעת, ברור שלא מדובר בהגדרה 
מדויקת. יכולות להיות אפשרויות רבות מאוד של "רע לו", 
גם בכמות וגם באיכות, ולכן ישנם סוגים רבים מאוד של צדיק 

שאינו גמור.

שאינו  הצדיק  של  הצלחותיו  את  שמדרג  הזה,  הסולם  כנגד 
גמור, יש סולם אחר – סולם של רשע. הוא מתאר התקדמות 
מצליחה  שלו  הבהמית  שהנפש  אדם  של  עצובה,  אחרת, 
להתגבר עליו יותר ויותר מיום ליום, כשהיא דוחקת את רגלי 
"להצליח"  ויותר.  יותר  מצומצם  לתחום  האלוהית  הנפש 
לגמרי במגמה הזו, להגיע עד הקצה, משמעותו להיות רשע 
גמור. סימן ההיכר למדרגה הנדירה הזו ברור – אין חרטות. 

אין הרהורי תשובה. אין מצפון שצובט ושואל אם אולי אפשר אחרת, בכל זאת, ניסיון אחרון, 
וכולי. זה הרי כל כך טבעי, כל הרשעים שנדמה לנו שאנחנו מכירים )כולל אנחנו עצמנו( 

– מקדישים אחוז ניכר מחייהם לחרטה. זה אומר שהטוב שבתוכם עדיין חי, כואב, צועק.

פרק יא

סולם הרשע

כלס
כלס,
,

ניאניא
להגיע עד הקצה, 
משמעותו להיות 

רשע גמור. אין 
חרטות. אין 

הרהורי תשובה. 
אין מצפון שצובט 

ושואל אם אולי 
אפשר אחרת, בכל 
זאת, ניסיון אחרון



רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים וחומרים שמתאימים 
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"יש בי אהבה" 
יהל אלכסנברג

אנחנו מצווים על אהבת ה'. יש שאלה ידועה, איך אפשר 
לצוות על רגש, על אהבה?

כרגע  לנו  יש  ה'.  באהבת  מלאה  כבר  הנשמה  באמת, 
לנו מהאבות הקדושים,  ירושה  היא  לה',  בתוכנו אהבה 
לגלות  לנו  שקשה  רק  מובנית.  אהבה  אין",  "בילד  היא 

אהבה זו ולחיות אותה. 

איך מגלים אותה? התשובה ניתנת בסדר התפילה שערכו 
חז"ל. 

אנו  בה  שמע  קריאת  לפני  וערבית,  שחרית  בתפילות 
קודם  אנחנו מברכים  א־לוקיך',  ה'  'ואהבת את  אומרים 
ברכות על אהבה - "אוהב עמו ישראל", "הבוחר בעמו 
באהבה  ושמחים  מודים  קודם  אנחנו  באהבה".  ישראל 
אוהבים  שאנו  מזכירים  כך  אחר  ורק  אותנו,  אוהב  שה' 

אותו.

קץ  ואין  ונישא  רם  שהוא  שה',  ויודע  מבין  כשאדם 
לגדולתו, אכן מעוניין בו. ויש לו זיקה אליו – אם לא יותר 
מזה - שהוא באמת אוהב אותו, אז הוא מתעורר באהבה 
לאהוב את ה'. נכון, הוא תמיד אהב את ה' בסתר ליבו אך 
ה' אומר  היה בטוח שה' אוהב אותו... אבל עכשיו  לא 
לנו שהוא אוהב אותנו ועוד חותם בשמו על זה! )ברוך 
אתה ה' אוהב עמו ישראל(, אז אנחנו מבינים שאכן יש 
זו.  כלואה  לאהבה  דרור  ונותנים  ואמיתי,  חזק  קשר  פה 
קצת קשה לפעמים להאמין שה' אוהב אותנו, כי אנחנו 
ה'  של  אהבה  כחוסר  אותם  ומתרגמים  קשיים  עוברים 
אותנו, כי הרי ה' מנהיג העולם, והוא היה יכול לעשות 
שיהיה יותר קל כביכול. אז חז"ל וצדיקי האמת תיקנו לנו 
ברכה שנבין שגם אם אנו לא רואים אהבת ה' אותנו, היא 

האמת והיא המניע להכל.

שהיא  אהבה,  שיש  זו  בברכה  שגילינו  אחרי   , ועכשיו 
אליו  שלנו  הרדומה  האהבה   - עליה  חתום  ושה'  רבה, 

פורצת - "ואהבת". .

 נשמה של שיר 
נתנאל מור

יום אחד קרב,
קול הלב בו ישמע,
יום אחד הוא קרב,
משיעבוד לגאולה.

פתאום זה מורגש,
איך הכל מחופש,

עטוף בעטיפה,
מסנוורת אהבה.

הטוב לכאן והרע לכאן,
הלב מתנגד וממאן לאן. 

אין הוא בטוח,
קיבל החלטה,

חדור  לא  השכל,  בלי  אך 
מטרה.

רוצים תמיד אור אחר,
משהו קצת רחוק,

רוצים מה שמעל השגתנו,
חיסרון שלא ישלוט.

ותמיד ישנה כמיהה,
ורצון שלא מפסיק,

נשמה אל בוראה,
מלך לעמו,

אדם לחברו,
איש לאשתו.

זה מעיין נובע, שזורם בלי 
הפסקות,

מעיין של מים חיים,
של טהרת הנשמות.

ריבון העולמים,
את הלב אתה יודע,

הנשמה בחזקתך,
השקה בנו מים,

מהר את הבשורה.

כמה טוב גלום,
ומה נאוו פעמייך בת נדיב,

הסר מאיתנו כל שנאה סלק 
מדון וריב.

לא מוצאים איך לדרוך,
ואין חשקנו פסיעה גסה,

רוצים רק אותך,
באהבה עליונה.

שלא נפסיק לשאול
עידית שילה

של  הזו  בהתכתבות  הייתה  מתיקות  כמה 
אמא ובת על עבודת השם. הדיאלוג הפנימי 
הזה שחושף כנות, קשר פנימי ושיתוף עמוק, 
היה אינטימי אבל  גם משתף, משתף הרבה 
נשים שחוו את התסכול הזה. לכן הרשו לי 
להשתתף בו כאחות. נכון, לא ממש אחות, 
אחיות  אבל  מכירות,  ממש  לא  אנחנו  הרי 
כל  לשאול  אותנו  שמחייבת  הדרך   - לדרך 

הזמן מה השם שואל מאיתנו.

שאלתי,  בנעורי  כשלמדתי  שאלתי.  תמיד 
למדתי,  תשובות.  וקיבלתי  שאלתי 
בתפילות  להשתתף  אהבתי  התפללתי, 
רק  אבל  השם.  עובדת  והרגשתי  מרגשות 
לאחר שזכיתי להיות אם למדתי לשאול את 

השם, ויצאתי לדרך חדשה.

הדרך שלי התחילה ביום כיפור. בני הבכור 
הצלחתי  עוד  השנה  בראש  באלול.  נולד 
לעזרת  איתו  להגיע  ההנקות,  בין  לתמרן 
הנשים בישיבה ולספוג קצת מהאווירה של 

תפילה בקהל רב.

ואז הגיע יום כיפור וההכרעה היתה ברורה: 
אם אני רוצה לצום ולהניק, אין מצב להגיע 
להצטרף  לי  הציעה  טובה  שכנה  לתפילה. 
לסידור שהיא ארגנה לבנה: מטפלת נוכרייה, 
ונוכל  עליהם,  תשמור  כמובן,  צמה  שאינה 

ללכת להתפלל. "גויה של יום כיפור".

שלי  הפנימית  ההתקוממות  את  זוכרת  אני 
לרעיון, מתוך מקום תמים של אמא צעירה. 
גויה?!  עם  כיפור  ביום  הילד  את  להשאיר 
הרעיון  עצם  צעירה,  אמא  שבתור  )מסתבר 
"לתת את התינוק" ושמישהו אחר יידע איך 
אבל  מופרך...(   נראה  שלי  בתינוק  לטפל 
ההתקוממות התמימה הזו גרמה לי להתחיל 
כך  ואחר  להתבונן, להישיר מבט למציאות 
- מה באמת  להרים עיניים לשמים ולשאול 

נכון לעשות? 

אז גמלה  בי החלטה: ביום כיפור אני רוצה 
ממני  מבקש  שאלוקים  מה  את  לעשות 
פירושו לעשות  אותו  עובדת  להיות  באמת. 
הוא  ואם  עלי.  הטיל  שהוא  התפקיד  את 
בחר בי וזכיתי להיות אם, אז אני אעשה את 

התפקיד הזה, וממנו אבוא ליום הדין. 

אותה החלטה שקיבלתי לפני עשרים וארבע 
שנים ליוותה אותי בהרבה אירועים וחגים, 
ולתפילות  לפיוטים  שהתגעגעתי  בזמנים 
המרגשות, בעתים בהם כל עבודת השם שלי 
והקשבה,  וחיוך  כביסה  בקיפול  הסתכמה 
או בניסיון להרגיע בכי בלתי פוסק. בעתים 
רבי  על  החסידים  בסיפורי  נזכרתי  האלה 
להרגיע  כדי  נדרי  לכל  שאיחר  יצחק  לוי 
אותי  ליוותה  הצדיק  דמות  שבוכה.  תינוק 
של  לבה  הלב,  עבודת  של  הזו  בהתפתחות 
ומנסה  העולם  ללב  הפונה  יהודיה  אישה 

לכוון לרצונו. 

מאז נולדו עוד תינוקות, וגם הם כבר למדו 
לאנשים,  הפכו  לאט  לאט  ואפילו  ללכת, 

אותך,  מחפשים  תמיד  לא  כבר  והילדים 
ושוב  אותם.  שמחפשת  את  זו  ולפעמים 
אפשר לחזור לאותו סוג של עבודה מסודרת 
הכתב  את  הפוגשת  השם  עבודת  וקבועה, 
וללמוד  לתפילה  ללכת  ואפשר  והמילה, 
תמו,  לא  עוד  הלב  מפגשי  אבל  וללמד. 
נותרו  עדיין  כי  בעינן,  נותרו  השאלות  עוד 
גם  ועכשיו  וחג,  שבת  סעודות  הבית,  צרכי 
סיוע להורים  ולפעמים  העזרה עם הנכדים, 
המתבגרים. ומפגשי הלב של העבר וההווה 
מעשירים את הכתוב וההלכה, ומזכירים לנו 
שאנחנו לא רק מקיימי מצוות, אלא עובדי 

השם יתברך.

השנים  על  להודות  אפשר  זה  מבט  ומתוך 
שבהן זכיתי לחוות את עבודת השם כשותפה 
חינוך  דרך  או  בעלי,  של  השם  לעבודת 
עיסוק  מתוך   - החיים"  "עץ  ודרך  הילדים, 
בקיום החיים המבטאים את הרוח והקדושה. 
לחזור  אפשר  שבהן  האלה  השנים  על  וגם 
ולהיפגש עם הכתוב ועם הטקסים הקבועים.

אז אם מותר לי, מעין היקרה, כאחות גדולה 
לך  מאחלת  אני  כ"דודה",  קצת  אפילו  או 
כבר  את  מסורת.  להעביר  שתוכלו  ולבתך 
עשתה  שלי  אמא  ככה  לבתך:  לומר  תוכלי 

ביום כיפור...

עם  בביקור  פעם  ששמעתי  הדברים  כמו  
שלי  התלמידות  בעלז.  בחצר  תלמידותיי 
שאלו את הנשים הצעירות על אורח חייהן. 
באופן  ההבדלים  עומק  את  הבינו  וכשהן 
השידוך, למשל, או בכיסוי הראש )המחייב 
גילוח(, הן בקשו לדעת: וזה לא קשה לך? 
אחת הנשים הצעירות ענתה להן: ככה אמא 
שלי עשתה ואמא שלה וסבתא שלה... ואני 
אישה  אותה  את  רק  לא  בדימיוני  ראיתי 
חסידית עומדת פה, אלא שרשרת עוצמתית 
תורת  את  להוריש  שמצליחות  נשים  של 
האם מדור לדור עומדות ומושיטות לה יד. 
והיא, שמגישה את ידה ומתחברת לשרשרת 
הזו, יודעת את הכוח של להיות חלק ממנה  

ולהתכלל, וזה פשוט עבורן ומשמח.

אבל מלבד זה אני מאחלת לך ולבתך שלא 
תפסיקו לשאול, כי זו המתנה שלנו בעבודת 

השם.

נכתבו  ותשובות  שאלות  של  ספרות  הרבה 
והפכו להיות תורה שבכתב. אבל לנו  הנשים 
עוד נשארה חלקה של תורה שבעל פה, שבה 
פוגשים את המציאות ומנסים לדייק, לעשות 
העוברים  בזמנים המשתנים  דבר השם,  את 
ולאחריה,  לידה  לפני  הריון,  כנשים:  עלינו 
של.  נשים  של,  אמהות  סבתאות,  תינוקות, 
המצריך  החיים,  סוד  את  הנושאות  אנחנו, 
אותנו תמיד להקשיב לסודו של הלב, להרים 
עיניים ולהתבונן במתרחש ולשאול "הייטב 

בעיני השם?" ולנסות לדייק.

 באהבה
אחות

בתגובה לדיון בעמוד 1 
עבודת ה' נשיתשל שבוע שעבר בנושא 
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שתי פרשות בספר בראשית נקראות בשמות של חיים, פרשת חיי שרה 
ויחי,  המספרת על הסתלקותה של שרה אמנו, ופרשת השבוע שלנו, 

המדברת על הסתלקות יעקב אבינו. זה כמובן מוזר מאוד. 

משנה ידועה עוסקת בנושא החיים והמוות. כתוב במסכת אבות בשמו 
לידי  ואי אתה בא  בן מהללאל: "הסתכל בשלשה דברים  של עקביא 
עברה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין 
ולאן אתה  ואז מופיע פירוט: "מאין באת? מטפה סרוחה.  וחשבון". 
הולך? למקום עפר רמה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? 
לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא". בימים הנוראים, שהיו לא 
מזמן, הזכרנו "אדם כצל עובר, וכרוח נושבת וכחלום יעוף". אז זהו, 

אדם הוא כלומניק, בא מכלום והולך לכלום? אנחנו אפסים? 

ו"בית  "בית הקברות"   – יש שני שמות  למקום שבו שוכבים המתים 
אוקספורד  באוניברסיטת  לגמרי.  הפוכים  שמות  שני  אלה  החיים". 
באנגליה יש מחלקה מפורסמת לאנטומיה. בכניסה לבניין קבוע שלט 
ובו כתוב – "זה המקום שבו המוות מלמד על החיים". זו המשמעות 
אותנו  מלמד  המוות  שני,  מצד  ונגמר.  נקבר,  אתה  הקברות,  בית  של 
על החיים, ולכן הוא נקרא גם בית החיים. מה נותן ערך לחיים? שהם 
מוגבלים, שיש להם סוף. אם האדם היה חי לנצח, לחיים לא היה ערך.

לפני כמה שנים נפטר יהודי, שכתב בצוואתו מה הוא רוצה שיכתבו 

את  קרא  נובל  שאלפרד  לאחר 
עליו  שנכתב  ההספד  מאמר 
לא  שהוא  קלט  הוא  בטעות, 
ילד   >>> כלום  אחריו  משאיר 
עשרה  של  שטר  זרק  שובב 
סבא,  של  משפט  בגלל  דולרים 
חיי   >>> בלב  חי  משפט שנשאר 
חיי  אבל  אפסיים,  באמת  הגוף 
הנשמה הם אינסופיים  <<< מה 
יישאר  מה  רוצה?  שלי  הנשמה 

ממני גם אחריי? 

| הרב שבתי סלבטיצקי |
  שליח חב"ד באנטוורפן 

מה יהיה כתוב 
על המצבה שלך?



שיכתבו  ביקש  הוא  שלו.  המצבה  על 
מלחמת  בזמן  במארינס  חייל  "הייתי  כך: 
העולם השנייה. הקפדתי כל יום על הנחת 
שמר  וה'  כשר,  אוכל  על  שמרתי  תפילין, 
בחיים".  אותי  והשאיר  עלי  השגיח  אותי, 
אותו אדם נפטר ב־2009, שנים רבות אחרי 
והתעשר,  גדול  סוחר  היה  הוא  המלחמה. 
הייתה לו משפחה, ומה הוא ביקש שיכתבו 
שנים  בארבע  עשה  שהוא  מה  את  עליו? 
של מלחמה. הוא הרגיש שזה הביטוי של 
החיים שלו. כאן גיליתי מי אני באמת, את 
ושמרתי  תפילין  שהנחתי  שלי,  העוצמה 
היה  זה  המלחמה.  בתוך  אפילו  כשרות 
חושב  כזה  כשאדם  החיים.  של  השיא 
לעצמו, אני הולך למות – מה אני משאיר 
הפנימית  הנקודה  את  מגלה  הוא  בחיים? 
פעם  לי  סיפר  מישהו  שלו.  החיים  של 
הערים  מראשי  אחד  של  הספד  ששמע 
הגדולות בארץ על מישהו שנפטר. מה הוא 
לאכול  שכשהלכנו  זוכר  "אני  עליו?  אמר 
במסעדה ביחד, הוא היה יודע איך לבחור 

בשר". אלה החיים שלך??

שמעתם פעם על פרס נובל? אלפרד נובל 
אמר  מישהו  פעם  הדינמיט.  את  המציא 
לאיזה עיתונאי שאחיו של נובל מת, אבל 
העיתונאי התבלבל וחשב שמדובר בנובל 

עצמו. מערכת העיתון שלו הזדרזה ופרסמה מאמר הספד לזכרו. היה 
כתוב בו שהוא המציא את הדינמיט, חומר נפץ שהשתמשו בו במלחמה 
הזו והזו. נובל קרא את המאמר וחשב: ריבונו של עולם, מה אני משאיר 
בחיים? זה עשה לו שוק, ואת כל הכסף שהרוויח בחייו הוא תרם לקרן 
בעולם  החיים  את  שעושים  לאנשים  פרסים  שיחלקו  וביקש  מיוחדת, 

טובים יותר. 

הגדילה של האדם היא באיכות שלו – במחשבות שלו, ברגשות שלו, 
בערכים. זו גדילה אמיתית. כשאדם גדל במובן הזה, הוא מבין באמת 
אם היו אומרים לנו שיש לנו שנה לחיות, חצי שנה  מה הם חיים. 
לחיות – מה היינו עושים באותו זמן שנשאר לנו? אם השאלה הזו 
מדליקה אותי, מאירה לי פתאום מה עלי לעשות – למה שלא אעשה 

את זה כבר עכשיו? 

"אדוני  לו:  ואמר  רץ למשה  יהושע  ומידד התנבאו במחנה,  כשאלדד 
משה, כלאם!". אמר לו משה: "מי יתן כל עם ה' נביאים". האם באמת 
התנבאו  שהם  מסביר  רש"י  מתנבא?  נביא  שעוד  ליהושע  אכפת  היה 
שמשה מת ויהושע מכניס את העם לארץ. יהושע מרוב אהבתו למשה, 
נרעש, אך משה לא התרגש כל־כך. כשנר מבעיר נרות, שום דבר לא 
נחסר בו. משה חשב לעצמו, גם אחרי המאה־עשרים שנה שלי, אני 
לא נעלם – אני נשאר בלב שלהם. לכן כתוב בתורה על מישהו שמת, 
"נאסף על עמו". הוא לא נקבר, הוא נכנס ללבבות של כולם. הוא נמצא 

אצלנו בחיים. 

מהם  אחד  לטיול.  ילדים  של  קבוצה  עם  שהלך  מורה  פעם  היה 
היה ידוע בתור שובב גדול. הם נכנסו לפארק, והוא רואה שלאיש 
אחד נפל מהכיס שטר של עשרה דולרים. אחד הילדים ראה זאת, הרים 

ניגש  השובב  הילד  לכיס.  והכניס  בשקט 
מארנקו  דולר  עשרה  הוציא  האיש,  לעבר 
האישי, זרק את השטר על הרצפה והפנה 
נפל  זה  "אולי   – שלו  הלב  תשומת  את 

לך?". 

לילד,  ופנה  המעשה  את  ראה  המורה 
"מה עשית פה?". השובב לא רצה לענות 
ואמר:  הסכים  כך  אחר  אך  בהתחלה, 
לו.  עזרתי  ואני  סיגריות,  מכר  שלי  "סבא 
חפיסה,  קנה  לחנות,  מישהו  נכנס  פעם 
לו  נפל  עבורה.  ושילם  הארנק  את  הוציא 
את  ולקחתי  התכופפתי  דולר,  מהארנק 
הדולר לעצמי. סבא שלי ראה את זה, לא 
יצא החוצה  אמר מילה, אבל כשהאיש 
הוא הלך אחריו, זרק דולר על הרצפה 
ושאל אותו אם זה דולר שלו. אני הייתי 
את  שלקחתי  ראה  שסבא  הבנתי  בשוק. 
הדולר. סבא לא רצה לבייש אותי, אבל גם 
ובלי  הפסד,  יהיה  ההוא  שלאדם  רצה  לא 
לו את הדולר  והחזיר  לי כלום הלך  לומר 
לחנות,  חזרה  נכנס  כשהוא  כזו.  בדרך 
התביישתי מאוד, לקחתי את הדולר הזה, 
רק  סבא  לסבא.  ונתתי  הדלפק  על  שמתי 
אמר לי: 'ממך אני מצפה ליותר'. זה כל מה 
שהוא אמר. סבא שלי כבר נפטר, אבל את 

המילים האלה אני לוקח איתי כל החיים". 

מה אני מצפה מעצמי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אם הייתי 
פוגש את הרבי, מה הוא היה מצפה שאעשה עם החיים שלי? 

חוזרות  מדוע  הרבי  שואל  הולך"  אתה  ולאן  באת  "מאין  המשנה  על 
מי  ולפני  הולך,  אתה  ולאן  באת,  "מאין  בהתחלה  פעמיים.  השאלות 
בנפרד  שאלה  כל  חוזרת  מכן  ולאחר  וחשבון",  דין  ליתן  עתיד  אתה 
עם תשובה. על כך אומר הרבי, שאמנם בחלק השני מדברת המשנה 
על הגוף – שבא מטיפה סרוחה והולך למקום עפר וכו', אבל תחילת 
המשנה מדברת על הנשמה. דע לך - מ"אין" באת, מאלוקות! הנשמה 
האלוקי.  לאינסוף  בביטול  נמצאת  שהיא  מכיוון  "אין",  בבחינת  היא 
אתה חתיכת "אין", חתיכת אלוקות, היא מחייה אותך והיא השליחות 
שלך בחיים. ולאן אתה הולך? למקום שנקרא "אן", וזהו תחיית המתים. 
ולפני "מי" אתה עתיד ליתן דין וחשבון - "מי" הוא הקדוש ברוך הוא!, 

ככתוב: "שאו מרום עיניכם וראו – מי – ברא אלה".

אז כשאומרים שהאדם הוא כרוח נושבת וכחלום יעוף, תבין שמדובר 
רק על הגוף. אבל אתה האמיתי הוא הנשמה, היא המציאות האמיתית 
שלך. "טוב ללכת לבית האבל", לא כדי שתהיה בצער, אלא כדי שתדע 

מה נקראים החיים באמת. מי אתה באמת. 

מיתה?  על  מדברות  החיים  על שם  הפרשיות שנקראות  למה שתי  אז 
מכיוון שקל לבחון אם אדם חי – רק אחרי שהוא נפטר, חס ושלום. אם 
החיים שלו שינו בי משהו, נגעו בי, זה סימן שהוא חי. מתי אתה רואה 
ששרה הייתה חיה, שיעקב היה חי? רק אחר כך, כשהם כבר לא כאן. אז 

רואים מה הם השאירו אחריהם.

לחיים לחיים!

 המצבה של ברנרד הלר – ר' ברוך בן זאב ז"ל, 
בלונג איילנד, ועליה סמל ה"מארינס".


