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משה שילת

אז מה תכל'ס, החודש הראשון הוא תשרי או ניסן? ראש השנה היה לפני 
חצי שנה אבל פתאום את ניסן סופרת התורה בתור החודש הראשון, אז מי 

פה עובד על מי?

כללית  נקודה  הזה  בחודש  יש  התחדשות.  של  יום  הוא  ניסן  חודש  ראש 
ועקרונית, שמשפיעה על כל השנה כולה - עד כדי כך, שהיא מתחרה 'ראש 
בראש' עם ראש השנה שבחודש תשרי. ממחלוקתם הידועה של רבי אליעזר 
ורבי יהושע מתי נברא העולם - בתשרי או בניסן - ניתן להבין כי ראש השנה 
שבתשרי מייצג סוג מסוים של שנה וצורת חשיבה, וראש החודשים שאנו 
עוסקים בו כעת - ראש השנה שבניסן - מתחיל סוג אחר של מודעות ודרך 

בעבודת ה'.

דודי לי ואני לו
בחסידות מוסבר כי תשרי מייצג את הנהגת הטבע ואילו ניסן את ההנהגה 
עולם,  באי  כל  נידונים  יום שבו  הוא  ראש השנה שבתשרי  הטבע.  שמעל 
ונקצבים חיי האדם ואשר יקרה אתו במהלך השנה בגופו ובנפשו. בראש 
השנה אנחנו מתייחסים לעולם הזה בכובד ראש, כזה שלא לוקח בחשבון 
ניסן, לעומת זאת,  ניסים, קפיצת מדרגות וחסדים שלא לפי ערך מעשינו. 
ממצרים  משתחררים  אנחנו  זה  בחודש  ישראל.  לעם  מיוחד  חידוש  הוא 
בניסי ניסים, כשמו של החודש )ראה ברכות נז(, החורגים לחלוטין מכל חוק 
וטבע. זמן חירותנו ממצרים - הכבולה והכובלת את האנושות בכללי הטבע 
לעצור  יוכל  לא  הטבע  שעולם  כאלה,  נצחיים;  חורין  לבני  אותנו  הופך   -

בעדם ולהגביל אותם - לא בגוף ולא בנפש.

כך אומר המדרש על ראש חודש ניסן: "משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו - 
קבע בו ראשי חודשים ושנים, ומשבחר ביעקב ובניו - קבע בו ראש חודשים 
לבריאת העולם  בעולמו" מתייחס  יא(. "משבחר  טו,  רבה  )שמות  גאולה"  של 
והנהגת הטבע לפי ראש השנה של תשרי, ו"משבחר ביעקב ובניו" מתייחס 
המתחילה  העל־טבעית  והנהגתם  ישראל  בעם  ולבחירה  מצרים  ליציאת 

ב"ראש חודשים של גאולה".

בפרשת פקודי מתוארת הקמת המשכן שהתרחשה בראש חודש ניסן, שנה 
לאחר יציאת מצרים. הגמרא )שבת פז( אומרת ש"אותו יום נטל עשר עטרות" 

ואחת מהן היא שלראשונה שרתה השכינה בישראל.

 - תשרי  בחודש  לנו  ניתן  כוחותינו,  לפי  המוגבלים  הרגילים,  החיים  סדר 
"אני לדודי", מלמטה למעלה, ורק אחר כך "דודי לי". לפי המאמצים שלנו 
הקדוש ברוך הוא משפיע ונותן חיים. אבל על חודש ניסן דורשים את הפסוק 
הנוסף בשיר השירים: "דודי לי ואני לו". זהו החודש שבו הקדוש ברוך הוא 
בכבודו ובעצמו מתגלה, פוסח ומדלג מעל כל הפערים. הוא יורד אל מ"ט 
שערי טומאה ומושך אותנו אליו, לרמות הנישאות ביותר של רוחניות שלא 
לדרך  הֵמצרים אל מעבר  יוצאים מכל  ואנחנו  ודרגתנו,  ביוזמתנו  מוגבלת 

הטבע.

הגיע הזמן למוסף
רש"י בפירושו המפורסם בתחילת התורה, מדבר על המתח בין שני הקצוות 
הללו. התורה הייתה "אמורה" להתחיל "מעל הטבע" - במצווה הראשונה 
שנצטוו ישראל, קידוש חודש ניסן ביציאת מצרים, אך "למרות זאת" התורה 
מתחילה מבראשית - תיאור עולם הטבע, כפי שגם השנה מתחילה מתשרי. 
דווקא בתוך  כי החידוש הגדול הוא שהאלוקות תשכון  היא,  הסיבה לכך 
בונים  אנחנו  שלנו  הרגילה  ה'  עבודת  את  ונורמלי.  מוגבל  טבעי,  עולם 
זוהי מעלתה של העבודה  וכפופים לחוקיו.  כבני אדם החיים בעולם הזה 

היומיומית - "תמידים כסדרם".

מרימים  מתרוממים,  אנחנו  נסי"(  "ארים  )מלשון  ניסן  חודש  בהגיע  אבל, 
את הראש ומוציאים אותו מהעולם. כשמגיעים ה"מוספים" צריך לקיימם 
מתנקים  כולנו  לאסור,  הופך  מותר  השנה  שכל  החמץ  ואז  "כהלכתם", 
ומתעלים מאותם הדברים שבכל השנה הם חלק בלתי נפרד מחיינו הכשרים 

והטהורים, כי הגיעו ה"מוספים" ויש לנו חודש של גאולה.

ראש חודשים של גאולה
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שיחת־נפש בהמית  
בחסידות  עולבים.  ואינם  שנעלבים  אלה  את  במיוחד  אוהב  שה'  כתוב 
לא  אפשר  איך  בכלל.  להיעלב  לא   – יותר  גבוהה  מדרגה  על  גם  מדברים 

להיעלב? הרי הטבע הפשוט של האדם הוא להיעלב כשמעליבים אותו.

הבעל שם טוב אומר, שיש כמה תנאים בשביל להיות חסיד. אחד מהם זה 
לנהוג ב'מידת ההשתוות'. "שויתי ה' לנגדי תמיד – 'שויתי' לשון השתוות, 
בכל דבר שיארע לו יהא הכל שווה אצלו, בין בעניין שמשבחין אותו בני 

אדם, או מבזין אותו".

לאדם הממוצע זה נראה רחוק מהמציאות. ה' ברא אותנו עם צרכים אנושיים, 
כמו שמירה על כבוד עצמי מינימלי, וגם עם כוחות מנוגדים בתוך הנפש 
שתלמד  תורה  גם  לנו  נתן  הוא  אבל  גדול.  בלגן  ליצור  לפעמים  שיכולים 
אותנו איך להתמודד איתם, ותאפשר לנו לגלות שהכוחות שמושכים למטה, 

יכולים גם לקחת אותנו הכי למעלה, אם רק נדע לעבוד איתם נכון.

לכל יהודי יש נפש בהמית ונפש אלוקית. עם הנפש האלוקית אין לנו שום 
בעיה )חוץ מהעדר מסוים בנוכחותה בחלק גדול מהזמן...(, אך הבהמית 
מושכת אותנו לצרכים של גשמיות ושל אגו. אם נלמד לתקשר איתה, נוכל 
להוציא ממנה הרבה טוב. אפשר להגיד עליה שהיא מתוחכמת מאוד, ויש 
לה הרבה שיטות עבודה. היא יכולה למשל לבוא ולהגיד לך: בא לי קצת 
כבוד, קצת צומי, בואי נעשה איזה משהו טוב לעולם... אבל משהו שיזכה 
אותנו בהרבה הערכה!. ואת עונה לה – יאללה, בואי נלך על זה!. עד כאן 
זה טוב. הנפש הבהמית גורמת לך לעשות טוב בעולם, את רוכבת עליה. 

מעולה. גם המשיח רוכב על חמור.

הבעיה בציפייה האנושית לכבוד והערכה, היא שלא תמיד אנחנו משיגים 
בדיוק את מה שחשבנו, אולי אפילו בדרך כלל לא, והאכזבה שנוצרת כאן 
יכולה להיות מאוד פוגעת. המקום הטוב והפשוט של לרצות לעשות טוב 
בעולם, עלול להפוך למקום של התמרמרות על העולם כפוי הטובה והרבה 

רחמים עצמיים על מר גורלי.

מבחינת היחסים עם הנפש הבהמית, יש פה בעצם רק רגע אחד קטן של 
חוסר תשומת לב שבו מתרחשת התחלפות תפקידים בלתי מודעת, ופתאום 
איפה  שהבטחת?  הכבוד  איפה  היי!  בטענות:  אלייך  לבוא  מתחילה  היא 
הצומי? הלו, סיכמנו משהו!. ומכאן מתחיל בלגן. בשנייה היא קופצת לך 
על הגב, הבהמית, במקום שתרכבי עליה... וכשבהמה רוכבת לך על הגב, 

אין ספק שזו הרגשה מאד לא נוחה. מכבידה ממש.

לא רק אינטרסים
אז זה כל מה שמעניין אותי, רק הערכת הסביבה?! מן הסתם לא. כשיש 
שאני   – טוב  רצון  של  טהור  מקום  באמת  יש שם  אז  לנתינה,  פנימי  רצון 
אתן ואחרים יקבלו. אבל לפעמים מתלווה אליו עוד תופעת לוואי, אנושית 
ולגיטימית לחלוטין מצד אחד, אבל גם כזו שקצת תוקעת מקלות בגלגלים 
מצד שני, והיא הצורך להרגיש נצרכים וחשובים. לפעמים היא גם מלווה 
בפחד שיעשו לי 'השתמש וזרוק', ויתייחסו אליי כמו אל צלחת חד פעמית.

'השתמש  לי  יעשו  שאחרים  במקום  למכה:  רפואה  להקדים  אפשר  אבל 
וזרוק' אני אעשה את זה לעצמי. כלומר, לנפש הבהמית שלי. ואז אגלה שזה 
גורמת לי לעשות טוב  לא באמת כל כך מפחיד. אני אשתמש בכך שהיא 
מסיבותיה האינטרסנטיות, אבל אחרי שעשיתי אותו, כשהיא באה בדרישות, 
אני אגיד לה – הלו אחותי! את לא הסיפור כאן! אני רוצה לעשות רק את 
רצון ה' בפשיטות ובנקיות, אז אל תתערבי לי פה עם צרכים אגואיסטים... 

זה לא באמת מה שמעניין אותי. שתינו יודעות את זה.

זה  הוא  דבר,  של  בסופו  כי  הזה  האנוכי  הפנימי  מהקול  להיבהל  מה  אין 
שמניע אותי לפעול בעולם, וגם הוא, כמוני, שליח של ה' יתברך. ככל שאדע 
לתקשר עם המקום הזה בצורה נכונה, כך אצליח לגייס אותו לצד האמיתי 

שלי, זה שפשוט רוצה למלא את הייעוד שלו בעולם, הכי טוב שאפשר.



• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה” של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים אלא בספר תורה שלם! 
• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט לאיזה בית כנסת 

יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
• הזכייה בס״ת מזכה אותך גם במימון התהלוכה ובמודעות רחוב המבשרות 

על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך
• ספר תורה אשכנזי או ספרדי לבחירת הזוכים

שימו לב:

הזוכה בספר התורה - לפני שנתיים
משפחת נח מאשדוד

הזוכה בספר התורה - שנה שעברה
משפחת צירקוס מקרית מלאכי • עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • הודעה תימסר מיידית לזוכה

 • שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס’ 077-3136224

1-800-620-640
• הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים  • “אין מצווה גדולה כפדיון שבויים“ )רמב“ם(  • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו“ח

להשתתפות בהגרלה על ס“ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

ההגרלה תתקיים בעז“ה ביום חמישי, י‘ ניסן תשע”ז 

והזוכה בספר התורה הוא...

אתה!
הזדרזו! 

הגרלת ספר התורה 

של עמותת יד לאחים מתקרבת

בס״ד

www.yadlachim.co.il אפשר להצטרף להגרלה גם באתר



מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 052-566-5599   

שבת הגדול בצפת 
סופ"ש של מסע הנשימה בישראל!

בעקבות נסיעתו של רבי נחמן לארץ ישראל

בשילוב סדנת "נשימה מחוברת" 

והכנה רוחנית לקראת ליל הסדר

מסע הנשימה
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 073-3744333

[] י׳ ניסן - י״ב ניסן

מסע הנשימה
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 073-3744333

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

דרך הבעל שם טוב, ר' לוי יצחק מברדיצ'ב ור' נתן
5 ימים מדהימים של לידה מחדש

בשיטה חווייתית המשלבת "נשימה מחוברת" 
עם תפילות וניגונים, סיפורי צדיקים 
והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!

*מתאים גם למורים היוצאים לחופשת הפסח

 ג׳ ניסן - ז׳ ניסן

מסע הנשימה לאומן
חוויה עוצמתית של פעם בחיים!

לפרטים והרשמה:  אריאל 073-3744333   

לא מקבלים. מוצאים
הרב אריה הנדלר

ראש ישיבת ההסדר רמלה

זה  ניסיון בתנאי מעבדה.  אין 
אופיו של ניסיון, שהוא מגיע 
טובים  פחות  הכי  בתנאים 
בניסיון  המנוסה.  מבחינת 
העקדה אמר הכתוב "וירא את 
משפט  על  מרחוק".  המקום 
כל  כי  אמת'  ה'שפת  כתב  זה 
ניסיון הוא בבחינת 'מרחוק'. רגעים מרוחקים, 
סעד  כל  מוצא  המנוסה  אין  שבהם  רגעים 
חיצוני המסייע לו לעמוד בניסיון. כיוון שכך, 
בבואנו להשיב על שאלתנו, שומה עלינו לדעת 
כי הכוחות ודאי לא יימצאו מחוצה לנו, אלא 

רק בתוך עצמנו. 

בפרשנות לניסיון העקדה עמדו הראשונים על 
המרכזי  הרעיון  תכליתו.  ועל  בניסיון  הצורך 
זו הוא שניסיון לא בא  העולה מתוך פרשנות 
כדי לבדוק או כדי להוכיח. מהותו של ניסיון 
כאן  יש  האדם.  של  הנפש  כוחות  בירור  היא 
המעניקים  הנפש  כוחות  של  והבלטה  הבחנה 

לאדם את המסוגלות להתמודד עם הניסיון.

הניסיון,  אודות  חכמים  כללו  אותו  הכלל 
לא  שאלוקים  אומר  שיחנא",  גמלא  "לפום 
יכול לעמוד  יעמיד את האדם בניסיון שאיננו 
איזה  על  ויודע  קנקניו  את  המכיר  כקדר  בו. 
מהם יכול הוא להקיש כדי להוכיח את חוזקם, 
כך גם האלוקים יודע את מי הוא מנסה. הבנה 
זו יכולה לתת לנו את האמונה החשובה כל כך 
כי אכן הכוחות המאפשרים לנו לעמוד בניסיון 
לקרוא  אותם,  למצוא  רק  עלינו  בנו,  מצויים 

להם ולגייס אותם.

לא  בניסיון  לעמידה  כוחות   – מעתה  אמור 
לא  ומגלים.  מפיקים  מוצאים,  אלא  מקבלים 

מחוצה לנו אלא בתוך עצמנו. 

לצעוק ולהשליך את עצמו
הרב עמית קדם

מנהל ת"ת וישיבת 'שדה צופים' מעלות

הבעש"ט הקדוש סיפר משל על מלך 
שהניח אוצר במקום אחד והקיף אותו 
בחומות. בחסידויות שונות ממשיכה 
המלמדות  שונות,  בגרסאות  העלילה 
רבי  חסידות.  אותה  של  הדגשים  על 
המלך  בן  ראה  שכאשר  סיפר  נחמן 
שכל  יודע  "אני  אמר:  החומות,  את 
החומות הן רק אחיזת עיניים, ובאמת אין שום חומה 
כלל". החומות הן כל "המניעות וההסתות והפיתויים 
שיש על אוצר של יראת שמיים". ההבנה שכל החומות 
להיעלם;  לחומות  גורמת  אינה  עיניים  אחיזת  רק  הן 
ואימתניים  מאיימים  להיראות  ממשיכים  הניסיונות 
אחיזת  שהן  הפנימית  הידיעה  אבל  תוקפם,  במלוא 
עיניים מאפשרת לאדם "לב חזק ואמיץ לה' יתברך". 
יקבל  שהוא  חפץ  המלך  שבאמת  יודע  כשאדם 
מהאשליה  ומשתחרר  שמיים  יראת  של  האוצר  את 
- אזי הוא  נועדו להרחיק אותו  המחלישה שהחומות 
המלחמה"  בקשרי  "לרוץ  עצמו  את  להשליך  יכול 
ולעבור על החומות לבטח. הוא יודע שהחומות הללו 
מבין  הוא  אותו,  לעצור  כדי  בהן  ואין  כוחו  כפי  הנן 
שבאמת "המניעה הגדולה שבכל המניעות היא מניעת 
המוח" - כלומר העובדה שאנחנו טועים להאמין שאין 

בכוחנו לעמוד בניסיון. 

אנחנו  הניסיון  שבשעת  מכך  נוצר  הגדול  הקושי 
מאבדים את הדעת הזו, וזה עצמו הוא הניסיון הגדול 
יתברך  ה'  אל  הצעקה  רק  היא  כך  על  העצה  יותר. 
ושוב  צועקים  אזי  לבוץ  "כשנופלים  הלב.  מעומק 
צועקים ושוב צועקים". מכוח הצעקה הזו "אזי השם 
יתברך שומע קולו ופונה לצעקתו, ויכול להיות שמזה 
והמניעות  הקושיות  כל  לגמרי  ויתבטל  יפול  בעצמו 
שזה  קולו,  שומע  יתברך  השם  פנים  כל  ועל  הנ"ל, 

ישועתו" )על פי תורה מו בליקוטי מוהר"ן תניינא(. 

רק תאמין
איל לוגסי

ר"מ בישיבת 'ערשנו רעננה'

להתחתן  שהתכונן  צעיר  בחור 
מלובביץ'  לרבי  הגיע  גויה  עם 

וסיפר לו על כך.

רבים.  רבנים  פגש  לכן  קודם 
כמה  עד  לו  הסבירו  כולם 
המעשה חמור, אך שום דבר לא 

עזר. הוא נשאר איתה.

לעומתם אמר לו הרבי "אני מקנא בך! כשה' נותן 
ה'  לי  בו.  זה אומר שהוא מאמין  ניסיון,  ליהודי 
לא נתן ניסיון קשה כמו שלך, אבל לך הוא נתן. 

הקדוש ברוך הוא מאמין בך!".

את  לעזוב  הכוח  את  לבחור  נתנה  זו  תשובה 
הגויה. עד עכשיו הוא הסכים עם כל הרבנים שזה 
מסוגל.  לא  שהוא  חשב  פשוט  הוא  אבל  אסור, 

הרבי עזר לו להבין שהוא יכול.

זהו הבסיס של ספר התניא, כפי שכותב האדמו"ר 
הזקן בדף השער: "מיוסד על פסוק כי קרוב אליך 

הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".  

לפני שמתחילים את עבודת ה' צריך לדעת שעם 
כל קושי שניתקל בו בקיום התורה והמצוות, בין 
טוב",  ב"עשה  זה  אם  ובין  מרע"  ב"סור  זה  אם 
זה  תמיד.  ולהצליח.  להתמודד  יכולים  אנחנו 

פסוק מפורש בתורה!

לכל מטבע יש שני צדדים, כך גם לניסיון. מצד 
אחד קשה, מצד שני אפשרי.

הספק המקנן בתוכך, שאומר לך שאולי זה גדול 
עליך, הוא קליפת עמלק. 

לצאת  אפשר  אז  האחרון,  בפורים  אותה  מחינו 
לדרך.

תאמין. תתגבר. תנצח.

מאיפה מקבלים כוח לעמוד בניסיון? שאלה:

כרטיסים
 

אחרונים
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לא ברור איך הזמן עובר, אבל כנראה שבין פורים לפסח 
להתאושש  הספקתי  לא  עוד  שיא.  במהירות  קורה  זה 
ממשתה פורים וכבר החלו תחושות חדשות לתפוס את 
מקומן בבטן. מה יהיה עם ניקיון החמץ? איך מתחילים 
כל  לסדר?  ההכנות  שנקרא  הזה  הגדול  הדבר  כל  את 
מיני שאלות שגוררות אותי לתת בבית את התשובות 
הדרך  את  רק  יש  כאילו  זועף  במראה  מחמירות.  הכי 

שלי בעולם.

ואל  והחרציות  הכלניות  פריחת  אל  החוצה  מביט  אני 
ושואל  שמסביב  הירוקה־צהובה  הטבע  מסיבת  כל 
האם אני גם מזמזם את השיר "שמחה רבה  את עצמי 
שמחה רבה... אביב הגיע פסח בא" או שאני עם איזה 
כדור מועקה בקרקעית הבטן אותו אני מושך עד לליל 
הסדר בכל הניקיונות והסידורים, ובסוף מגיע עייף אל 
ליל הסדר? אני בטוח שהילדים מתרכזים יותר בכלניות 
ובשמש, בחופש ובמצה עם השוקולד. אני מתעסק עם 
ההכנות, עם זה שלא היה חורף בכלל והטבע מתקשה 
בטח  זה  שמצה  זה  עם  המים,  במעט  לשמוח  ממש 
טוב  חמץ  לבדוק  שכחתי  ושבטח  הקיבה,  על  יכביד 
טוב ויש חתיכה גדולה של לחם ישן שלא עליתי עליה 
והיא מחכה לי. תמיד תישאר לי התחושה שלא עשיתי 

מספיק. די. עכשיו יש מספיק זמן לבדוק את הדברים.

את  לשתף  בכלל  למה  עצמי,  את  שואל  אני  לפעמים 
הקוראים המתוקים של עלון השבת המגניב הזה בכל 
התחושות שעוברות עליי? על ההתבודדויות והקשיים, 
על ההרגשות שלא תמיד עולות יחד עם מטרות החגים, 

מה העניין? אז הנה התשובה: תפילה.

ומתבודד,  ה'  עובד  שהוא  יהודי  עם  חברים  בשיחת 
הוא סיפר לי שבהתבודדויות שלו הוא מתפלל על עם 
לעם שלנו  נכונה  לב  איזו תשומת  נפלא!  זה  ישראל. 

ולצורך של כולנו בתפילות.

גילה  הוא  אז  זה,  את  עושה  בדיוק  הוא  איך  שאלתי 
שהוא מספר לקדוש ברוך הוא על המצב בחדשות, על 
הטילים של חיזבאללה, על איראן ועל הטרור, ומבקש 
רחמים. "רגע, ומה אתך?" שאלתי, "מתי אתה מתפלל 
על האישה, הילדים, על עצמך?" הוא ענה מיד: "אני 

לא חשוב, העיקר כולנו".

איזה קטע, אצלי זה לגמרי שונה. אני מתחיל מבפנים. 
כדי  אני מרגיש,  זו הסיבה שאני מתעסק כל כך במה 
להתחיל ולנסח את התפילה שלי. איך אני אדע מה אני 

רוצה אם לא אברר זאת קודם.

התחוור  ולרגע  פנימה,  אתו  מה  שוב  אותו  שאלתי 
של  סוג  בעצם  זה  החיזבאללה  של  שהטילים  לשנינו 
רוצה שיהיה אכפת  אני  וגם  זה כמובן חשוב  בריחה. 
לי מכולם ואתפלל על זה, אבל כנראה שהטילים של 
יותר מהשאלה מה אשתי  נסראללה הם משימה קלה 
ליהנות  כדי  צריכה  שלי  הנפש  מה  או  באמת,  צריכה 
מיופי הטבע, ולא לחשוב שכל המציאות מריחה כמו 

סנט מוריץ ושאר מיני חומרי ניקוי אלימים.

התשובה שנשארה באוויר הייתה: חברים אתם צריכים 
איזון בתפילה. גם אתה וגם אתה. איך אני מדייק את 
אתה  מה  בשאלה  בלהתחיל  כל  קודם  שלי?  התפילה 
ולמה.  ממלחמה,  מפחד  אתה  באמת  האם  מרגיש. 
אם אתה באמת מרגיש שפסח בא ואתה לא שמח זה 
מה  למה,  לשאול  הזמן 
אתה  האם  לך.  מזכיר  זה 
מתחיל לשנוא חמץ באופן 
חסר פרופורציה והופך את 
לדיקטטורה  הניקיון  כל 
הבית.  בני  על  סמויה 
לנסח  החומרים  הנה  אז 

תפילה.

בתוך  הזה  המסע  כל 
הנפש הוא לא כדי לחפור. 
המפגש עם הכאב הוא לא 
כדי להרגיש כאב וליהנות 
לנסח  כדי  אלא  מזה, 
היא  המציאות  תפילה. 
אלחין  שממנו  גלם  חומר 
בסוף היום את השיר שלי 
כי  למעלה.  אותו  ואעלה 
על  תכל'ס  מתבוננים  אם 
היא  התפילה  ה',  עבודת 
והמרכזי  הבסיסי  העניין 
מול  בברכות,  לנו.  שניתן 
הכנסת,  בבית  הסידור, 
בקידוש, הנפש צריכה את 
הדיבור והדיבור שלה הוא 
לחבר  צריך  רק  תפילה. 
את זה כדי שהדיבור יעלה 
זה  את  להלחין  למעלה. 
כדי שזה יהיה אמיתי יותר. 
ופחות  מהלב  זה  אמיתי 
ממה שיש בחדשות. אפשר 
להתפלל שעות על רחמים 
אבל  והטרור,  איראן  מפני 
שבשמיים  להיות  יכול 
אחר.  טקסט  ממני  רוצים 
איפה השיר שלך, שואלים 
למעלה, מה הלחנת היום?

תפילה זה חרב. תפילה זה חופש 

צבי יחזקאליאישית

אפשר להתפלל 
שעות על רחמים 
מפני איראן 
והטרור, אבל יכול 
להיות שבשמיים 
רוצים ממני טקסט 
אחר. איפה השיר 
שלך, שואלים למעלה, 
מה הלחנת היום?

חירות  של  מובהקים  הכי  הביטויים  אחד 
מה  את  לקבל  וגם  לבקש  היכולת  הוא 
שמונח  בסיסי  חופש  הנה  רוצה.  שאני 
לנו כל יום בכיס ומה אני עושה עם זה? 
על  רץ  שאני  להרגיש  מתחיל  אני  אם 
האותיות כדי לסיים מהר את התפילה, אני 
משתדל לעצור, לחפש את עצמי באותיות 
נכתב  שזה  להאמין  הסידור,  ובמילות 
עבורי. אחר כך אני מתפנה לשירו של יום. 
זה לא  לא בסידור. אלא מהיום שלי. אם 
יוצא אז כנראה שיש סיבה שגם היא נושא 
לוחש  כאילו  הוא  ברוך  לתפילה. הקדוש 
יכולתי  לא  והרי  נגאלים,  מעט  עוד  לנו: 
הצעקה  בלי  ממצרים  אתכם  להוציא 

שלכם.

כל אחד  מה  למעלה  לגמרי שם  לו  ברור 
מרגיש, אבל עדיין את הטקסט אני צריך 
בתורה  העניין.  זה  מעלה,  כלפי  להוציא 
ב' בליקוטי מוהר"ן כותב רבי נחמן: "כי 
זינו של משיח הוא התפילה...  עיקר כלי 
איך  לידע  צריך  הזה,  לחרב  שזכה  ומי 
לימין  אותה  יטה  החרב שלא  עם  ללחום 
או לשמאל ושיהא קולע אל השערה ולא 
יחטא". תפילה זה חרב, לא סתם מלמולי 
וטקסט  שיר  כמו  קשורות.  לא  מילים 
מדויק.  מאוזן,  מבפנים  יוצא  זה  אמיתי, 
המשיח יריח את יראת ה' שלנו. המילים 
בהן.  שלנו  האמונה  את  מריחות  בסידור 

רצית חופש? קדימה תפילה.  

את  ניסן  חודש  בראש  שחוגג  נחמן,  רבי 
"אני  עצמו  על  אמר  שלו,  היומולדת 
תפילה". רוב עניינו של צדיק, זה לנסח את 
התפילה של צאן מרעיתו. יום הולדת הוא 
היום שהעולם כבר לא היה יכול בלעדיך, 
הוא היה חסר והושלם עם לידתך. כל כך 
יפה. הייתי חסר בעולם וכעת באתי. במה 
שלי  שהשיר  בזה  לעולם?  חסרתי  בדיוק 
והתפילה שלי עדיין לא נשמעו. כי בעצם 
אי אפשר בלעדיי. בשמיים מחכים לשיר 
הכל.  כמעט  לשיר  חופש  יש  שלי.  היומי 

בהצלחה, חודש שמח.  



 





































 

 


 





הרב יונתן זקס

תמיד במסע

ספר בראשית מתחיל בבריאת היקום בידי אלוקים; ספר שמות נגמר בבניית 
הרצף  כל  וכך,  אדם.  בני  בידי  בזעיר־אנפין,  סמלי  עולם  מיקרו־קוסמוס, 
הסיפורי של בראשית ושמות הוא מהלך אחד עצום שמתחיל ונגמר במרחב 
שאלוקים ממלא, בהבדל אחד: זהות יוצריהם של המרחבים הללו. הנה לנו 
נושא־העל של הסיפור הגדול: העברת הכוח והאחריות לבריאה מהשמיים 

לארץ, מאלוקים אל צלם אלוקים הקרוי אדם.

בפסוקיו האחרונים של ספר שמות יש קושי סגנוני קטן החומק מעיניהם של 
קוראים רבים אך, על פי פירושו של רש"י, נותן לנו רמז חשוב למהותה של 

הזהות היהודית ולאתגריה הייחודיים.

לֹא  ְוִאם  ַמְסֵעיֶהם.  כֹל  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ִיְסעּו  ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֵמַעל  ֶהָעָנן  ּוְבֵהָעלֹות 
ן יֹוָמם ְוֵאׁש  ָכּ ְשׁ י ֲעַנן ה' ַעל ַהִמּ ֵיָעֶלה ֶהָעָנן – ְולֹא ִיְסעּו, ַעד יֹום ֵהָעלֹתֹו. ִכּ

ָכל ַמְסֵעיֶהם. ָרֵאל ְבּ ית ִיְשׂ ְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו, ְלֵעיֵני ָכל ֵבּ ִתּ

ביניהן. בפעם הראשונה,  נאמר פה "בכל מסעיהם", אך הבדל רב  פעמיים 
פירוש הביטוי הוא כפשוטו. כשהענן התרומם בני ישראל ידעו שהם צריכים 
לצאת למסע נוסף. הפעם השנייה, לעומת זאת, איננה יכולה להיות מובנת 
ישראל;  בני  של  מסעיהם  בכל  ן"  ָכּ ְשׁ ַהִמּ "ַעל  היה  לא  הענן  הרי  כפשוטה. 
ורק  ישראל,  בני  את  הוביל  אלא  שם,  היה  לא  הוא  המסעות  בזמן  להפך: 
כך:  והסביר  בבעיה,  הבחין  רש"י  למשכן.  מעל  אל  חזר  הוא  חניה  בעתות 
"מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע ... לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו, לכך 

נקראו כולן מסעות".

ההערה היא לשונית, אבל המסר עקרוני. במילים ספורות, "מקום חנייתן אף 
ה קיומית של הזהות היהודית. כל עוד לא  הוא קרוי מסע", תמצת רש"י ֲאִמּתָ
הגענו ליעד, אפילו מקום מנוחתנו קרוי מסע – כי אנחנו יודעים שלא תמיד 

נישאר שם. שעוד יש לנו דרך ללכת.

להיות יהודי פירושו לנסוע, ולדעת שהמקום הזה שאנו נמצאים בו הוא רק 
מקום מנוחה, עדיין לא בית; שמהותו העיקרית של מקום זה, בשבילנו, היא 
לא שהותנו בו אלא הידיעה שמתישהו – מחר, בעוד שבוע, בעוד שנה, בעוד 
מאה, לפעמים רק אחרי שנות אלף – נצטרך לנוע ממנו והלאה. ומשום כך 

המשכן נעשה סמל לחיים היהודיים – אפילו יותר מהמקדש בירושלים.

מדוע? מפני שאלילי קדם היו אלים של מקומות: שוֵמר, מצרים, מואב, אדום. 
כל אל ותחום שיפוטו. התיאולוגיה הייתה עניין של גיאוגרפיה. האל המקומי 

שכן במקדשי פאר ומשם נטה את שלטונו על העיר או על האימפריה.

בכל  נמצא  שאלוקים  חדש:  רעיון  לעולם  הביאה  ישראל  עם  של  הופעתו 
מקום. במדבר ליווה ענן כבודו את בני ישראל בכל מסעיהם, ובאותו אופן, 

כדברי חז"ל, "בכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם".

גורם אחד האחראי לעוצמתה האדירה של הזהות היהודית בגולה,  יש  אם 
באמונתם  כמיעוט,  ותמיד  כך,  כל  רבות  שנים  היהודים  של  לדבקותם 
ובתרבותם, גורם זה הוא הכרתם בכך שהם ב"גלות". הם לא טעו אף פעם 
לראות את מקום מושבם כבית ואת משכנם הארעי ליעד סופי. "השתא הכא", 
דישראל",  "לשנה הבאה בארעא  בליל הפסח,  מדי שנה  כאן, אמרו  השנה 
בארץ ישראל. על פי ההלכה, "השוכר בית בחוצה לארץ והדר בפונדק בארץ 
ישראל – פטור ממזוזה שלושים יום", כלומר בשלושים הימים הראשונים, 
כי רק אז הבית מתחיל להיות בית־למעשה, "והשוכר בית בארץ ישראל חייב 
הם  היהודיים  החיים  לארץ  בחוץ  ישראל".  ארץ  יישוב  משום  מיד  במזוזה 

דרך, נתיב, מסלול. גם החניה קרויה מסע.

בפרק יט בספר מלכים א' יש סצנה מאלפת. אליהו הנביא הולך למשוח את 
אותה  חורב,  בהר  בהתגלות  כך  ציווהו  שה'  לאחר  תחתיו,  לנביא  אלישע 
ם  ׁ ֶלְך ִמָשּ התגלות ידועה של "קול דממה דקה" שלאחר רוח ואש ורעש. "ַוֵיּ
ֵנים  ְשׁ ר ְצָמִדים ְלָפָניו, ְוהּוא ִבּ ֵנים ָעָשׂ ָפט ְוהּוא ֹחֵרׁש ְשׁ ן ָשׁ ע ֶבּ ְמָצא ֶאת ֱאִליָשׁ ַוִיּ
ַאֲחֵרי  ָרץ  ַוָיּ ָקר  ַהָבּ ֶאת  ֲעזֹב  ַוַיּ ֵאָליו.  ְרּתֹו  ַאַדּ ֵלְך  ְשׁ ַוַיּ ֵאָליו  הּו  ֵאִלָיּ ֲעֹבר  ַוַיּ ר.  ֶהָעָשׂ
י  י ְוֵאְלָכה ַאֲחֶריָך'. ַויֹּאֶמר לֹו 'ֵלְך ׁשּוב ִכּ א ְלָאִבי ּוְלִאִמּ ָקה ָנּ ׁ הּו ַויֹּאֶמר 'ֶאְשּ ֵאִלָיּ
ָקר  ַהָבּ ּוִבְכִלי  ֵחהּו,  ְזָבּ ַוִיּ ָקר  ַהָבּ ֶצֶמד  ֶאת  ח  ַקּ ַוִיּ ֵמַאֲחָריו  ב  ָשׁ ַוָיּ ָלְך?'  יִתי  ָעִשׂ ֶמה 
)פסוקים  ְרֵתהּו"  ַוְיָשׁ הּו  ֵאִלָיּ ַאֲחֵרי  ֶלְך  ַוֵיּ ָקם  ַוָיּ ַויֹּאֵכלּו.  ָלָעם  ן  ֵתּ ַוִיּ ר,  ָשׂ ַהָבּ ָלם  ׁ ְשּ ִבּ

יט־כא(.

אלישע לא ציפה לקריאה הזו, ובכל זאת, בלי היסוס, עזב הכל תוך כדי עבודה 
ומיהר ללכת אחר אליהו. אליהו כמו נבהל מעצמו, מחומרת הדרישה שהוא 
מציב בפני הצעיר, ושולח אותו חזרה אל הבקר. פרשנות מרגשת לסצנה זו 

נמצאת בסיום חיבורו של הרב י"ד סולובייצ'יק 'איש האמונה הבודד':

אלישע היה נציגה הטיפוסי של קהילת ההדר. הוא היה בנו של איכר 
עשיר, בעל נכסים, אשר האינטרסים שלו היו מרוכזים בענייני חיי שעה, 
בנכסים חומריים כגון יבול, בקר ומחירי השוק. ... מה היה המשותף 
הנאבק  הברית,  בעל  הבודד  הנביא  אליהו,  ובין  הזה  ההדר  איש  בין 
למען האלוקים, יריבם של מלכים, שהתהלך כזר ברחובותיה הסואנים 
אדיש שנהנה  איכר  בין  להיות  יכול  היה  איזה קשר   ? של שומרון ... 
ממשקו לבין איש בעל אדרת שיער שהגיע מאי־שם ואשר נעלם במעטה 
לצמיתות.  ביתם  את  ועזב  ומאמו  מאביו  נפרד  הוא   ... מסתורין?  של 
כמו רבו הוא נעשה איש בלי בית. כמו יעקב הוא נעשה "ארמי אובד" 
שקיבל על עצמו את הכישלון והקלון בחסד ובהכרת תודה.  ... אכן, 
אלישע היה בודד, אבל בבדידותו הוא נפגש עם "האחד־הבודד" וגילה 
את העימות המיוחד ובעל אופי הברית של האיש הבודד עם האלוקים 

השוכן במרחקי הבדידות הטרנסצנדנטית.

סצנות כגון זו התרחשו שוב ושוב בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, 
כאשר הקהילות היהודיות בארצות ערב קמו בזו אחר זו, אמרו שלום למקום 
שהיה ביתן מאות שנים, ועקרו לישראל. הדלאי לאמה, החי בגלות מארצו 
טיבט מאז 1951, הזמין ב־1990 קבוצת מלומדים יהודים לבקרו בצפון הודו. 
הוא הסביר להם כי לנוכח מציאות הגלות הממושכת שהוא וחסידיו נתונים 
בה, הוא נתן דעתו לשאלה איך אפשר לקיים לאורך זמן תרבות, דת ואורח־

חיים הרחק מן המולדת – והגיע למסקנה שיש ללמוד זאת מהיהודים. לכן 
קרא להם.

ספק רב הוא אם התשובה היהודית לשאלה זו, תשובה שבמרכזה האמונה 
זאת  ובכל  בודהיסטי.  ליישום  ניתנת  בהיסטוריה,  אלוקים  של  במעורבותו 
המפגש היה מרתק, מפני שהוא הראה כי אפילו הדלאי־לאמה, מנהיגה של 
קבוצה רחוקה מאוד מהיהדות, הבין שיש משהו יוצא דופן בהצלחתם של 
היהודים להישאר נאמנים למהות קיומם גם בהיותם נידחים בארבע כנפות 

הארץ, מתוך אמונה מתמדת שיום אחד ישובו לארצם.

ההסבר לכך טמון במילותיו של רש"י בסוף ספר שמות. גם בחניה, גם בעתות 
אוהליהם,  יתדות  את  לעקור  עתידים  שהם  היהודים  ידעו  ושלווה,  מנוחה 
לפרק את המשכן, ולהמשיך קדימה. "מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע". עם 
שאף פעם אינו מפסיק לנסוע הוא עם שאינו מזדקן, אינו מתנוון ואינו נעשה 
לעברו  מודע  תמיד  הוא  אבל  הכאן־ועכשיו,  בתוך  לחיות  יכול  הוא  שאנן. 

הרחוק ולעתידו המזומן לו.

פרשת ויקהל פקודי

www.roshy.org     02-6791122 :רחוב האומן 25, קומה 2, תלפיות, ירושלים     לפרטים

מבצע אפיקומן!

ספרים 8
כולל רק ב-

משלוח! 379
ספר
רק ב-

כולל 
משלוח! 79&

על המדף!בעוד שבועחדש!



כנס פורום המדרשות התורניות לבנות. 

ג’ בניסן 30.3 בנייני האומה. להרשמה: 

hamidrashot.org.il/kenes

לגוף

שמה
ולנ



אביאל הלוי
דמותו הייחודית של הרב מנחם מנדל טוביאס 
)72( מוכרת בנוף הבני־ברקי, ויש המכנים אותו 
נושא  הוא  שאותו  תואר  הרחוב',  של  'הרבי 

באהבה. 

לאורך השיחה הארוכה אתו קולו נשנק בדמעות 
פעמים רבות – כאשר הוא נזכר בימי נעוריו, אז 
חווה עם אביו ואחיו מעצרים ורדיפות ברומניה 
מוכר  הוא  שבעטיין  רדיפות  הקומוניסטית, 
באופן רשמי כ'אסיר ציון'. הוא מתרגש לא פחות 
כאשר הוא מדבר על קירוב רחוקים ליהדות, או 
כיצד יש לכוון בעבודת ה' גם בהליכה למכולת 
ובשטיפת כלים. את השיחה בינינו, המתקיימת 
בצהרי יום שישי - הוא מתחיל בהקלטה שהוא 
מפיץ בקרב בני משפחתו, בה הוא מזרז אותם 
הולדת  לכבוד   – הבן  פדיון  בהלכות  להתעמק 
מהרה  עד  עובר  הוא  ובשיחתנו  הראשון,  נינו 
לדבר על ענייני מעלת ארץ הקודש ואפילו על 

משפטו של החייל אלאור אזריה.

מגוון  אליו  התקרבו  השנים  שבמהלך  פלא  לא 
של אנשים מחוגים שונים – מבאי בית המדרש 
דתיים  דרך  ברק,  בבני  עומד  הוא  שבראשו 
של  קשת  ועד  תקווה,  ופתח  גן  מרמת  בורגנים 

יישובים בשומרון ובנימין.

הרב טוביאס הוא נצר למשפחת רבנים מפורסמת 
שושלת  לאדמו"רי  מקורבת  שהייתה  ברומניה, 

הקיסרות   – בוקובינה  בנסיכות  שפרחה  רוז'ין 
האוסטרו־הונגרית שהתקיימה עד שלהי מלחמת 
רומניה  בין  ולימים התחלקה  הראשונה  העולם 
זצ"ל,  טוביאס  שמואל  רבי  אביו,  לאוקראינה. 
היה אחד מרבניה החשובים של יהדות רומניה 
כמחצית  נספו  בה  השואה,  לאחר  החרדית 

מיהודי המדינה.

פיאטרא־ העיר  של  רבה  טוביאס,  שמואל  רבי 
אהרן  רבי  של  המובהק  תלמידו  היה  ניעמץ, 
אצל  גם  ולמד  אמונים"  ה"שומר  בעל  ראטה 
רבי  אצל  מספינקא,  האדמו"ר  יצחק",  ה"חקל 
מקורב  והיה  משטפנשט,  מתתיהו  אברהם 

לאדמו"רי בוהוש וסדיגורה.

תחת רדיפות הסקוריטטה
רומניה  שערי  לסגירת  ועד  המלחמה  סוף  עם 
אותה  עזבו  הרומני־קומוניסטי,  השלטון  בידי 
בשנים  ישראל.  לארץ  בדרכם  יהודים  אלפי 
שומרי  כנגד  הרדיפות  התגברו  מכן  שלאחר 
המצוות והציונים שבקרב יהודי רומניה, שסומנו 
כאויבי המשטר. למעט בית כנסת עתיק אחד על 
שם הבעל שם טוב, הרס השלטון הקומוניסטי 
בעיר  שפעלו  הכנסת  בתי  ושלושה  עשרים  את 
פיאטרא ערב השואה. בשנים אלו, מאות יהודים 
הרב  גם  בהם  ומאסרים,  עינויים  ועברו  נעצרו 
בשל  ו'סומן'  צעיר  בחור  אז  שהיה  טוביאס, 

מעמדו של אביו.

"בשנות החמישים הייתה תקופה שנתנו ליהודים 
אנה  רומניה,  של  החוץ  שרת  מרומניה.  לצאת 
קומוניסטית.  מתבוללת  יהודיה  הייתה  פאוקר, 
הכרתי את אחיה ואביה שהיה שוחט ירא שמים. 
באמת  לא  קומוניסטים  בכירים  עוד  כמו  היא, 
רצו לעשות רע, הם חשבו שהם מקימים עולם 
טוב ושוויוני. בפועל, המצב היה רחוק מלהיות 
הוא  שכאשר  לי  אמר  זצ"ל  הקדוש  אבי  טוב. 
ראה בפעם הראשונה איך הם אוכלים, הוא הבין 

שהם רוצחים. בסוף הוכח שזה היה נכון".

ואנטי  לסטאלין  מקורבת  שהייתה  פאוקר 
ציונית, הציעה 'להיפטר' ממאות אלפי היהודים 
בערכים  מאמינים  שאינם  הבלקניות,  במדינות 
ברית  את  לעזוב  להם  ולאפשר  הקומוניסטים. 
המועצות – הצעה שהצילה את חייהם בגשמיות 

וברוחניות, רגע לפני סגירת מסך הברזל.

אלף  כמאתיים  ארצה  עלו  הזה  הזמן  "בפרק 
מעמד  רכוש,  מאחוריהם  שעזבו  יהודים, 
לעלות  ורצון  תמימות  מתוך  בכירות,  ומשרות 
לארץ הקודש. אחרי מספר שנים נעצרה העלייה 
מבוהוש  האדמו"ר  מעבודתה.  פוטרה  והשרה 
אמר עליה שהיא קידשה שם שמים בסתר. בשנת 
1952 עצרו הרבה יהודים שרצו לעלות ארצה - 
באופן רשמי היו נותנים אישורי יציאה, אבל זה 
עליו  שאמרו  מי  עצום.  וקושי  גדול  סיכון  היה 
יותר ממי שרוצח  גרוע  ציוני היה נחשב  שהוא 

את הוריו".

ענבל וייס

 שטריימל
 ודגל

הבולשת  ידי  על  ונאסר  נרדף  המדע  אולימפיאדת  אלוף  שהיה  הרב  בן 
הקומוניסטית ברומניה, ולאחר שעלה ארצה לימד תורה במשך עשרות שנים, 
שמעו  ברק  בני  בלב  החסידי־ציוני־חרדי  בבית   • ברחובות  וגם  מדרש  בבתי 
גם מוזיקה קלאסית ולמדו לתארים אקדמיים • משיחות הקירוב שלו עם כל 
יהודי, הרווחנו גם את אחד מרבני השומרון • אם לאפות מצות זה עבודת ה', 

אז גם ללכת למכולת זה עבודת ה'
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קולו מתמלא בדמעות כשהוא נזכר באותם ימים 
אותם  ועינו  יהודים  מאות  עצרו  "הם  קשים. 
פרך.  ועבודת  מאסרים  מכות,  עם  מוות,  עינויי 
מתבולל  ממש  שהיה  יהודי  לקחו  אחת  פעם 
אותו,  דווקא  שלקחו  אבי  בפני  התפלאתי  ואני 
שאל  הקדוש  אבי  מצוות.  שומרי  יהודים  ולא 
יהודי?  זה  מה  מבין  שאתה  חושב  'אתה  אותי: 
במהלך  הזה  היהודי  ממך'.  יותר  מבינים  הם 
חלק  ואני  יהודי  'אני  ואמר:  צעק  שלו  המשפט 
שינו  כך  ואחר  למוות  אותו  דנו  ישראל'.  מעם 
את עונשו למאסר עולם. אחרי חמש שנים בבתי 
הסוהר הכי קשים הוא שוחרר וגורש לפריז, שם 

הוא נפטר בהרהורי תשובה".

כנשיא  הרומנית  בבולשת  רשום  היה  "אבי 
היהודים הציוניים. עקבו אחריו לכל מקום ורשמו 
היהודים  בפני  נואם  היה  הוא  שלו.  תנועה  כל 
ביידיש בצורה מאוד חזקה. הייתה לו שפה מאוד 
עשירה. הוא היה אדם מאוד חלש גופנית, אבל 
לא  הוא  כאריה.  שואג  היה  הוא  דורש  כשהיה 

פחד למרות כל האזהרות".

במהלך השנים תשכ"ג־תשכ"ד הוכבד העול על 
משפחת הרב, שנעצר לפרקים ממושכים יחד עם 
שני בניו, הרב מנדל והרב יואל טוביאס – כיום 
תחת  נתונים  היו  והם  ברק,  בבני  ו'  שיכון  רב 

חקירות קשות ואיום מוחשי על חייהם.

"אחד מאסירי ציון ששוחרר ותכנן לעלות ארצה, 
להיפרד  כדי  שעות  שש  במשך  במיוחד  נסע 
את  "זכרתי  בסיפור.  נזכר  הוא  שלי",  מאבא 
הטלפון של האדמו"ר מבוהוש מתל אביב, שהיה 
כתוב על נייר המכתבים שלו עוד מערב השואה. 
ארצה  שכשיגיע  וביקשתי  המספר  את  לו  נתתי 
יתקשר אליו ויאמר שאנחנו בסכנה גדולה. בסוף 
היה  שניתן  מהממשל  מישהו  למצוא  הצליחו 
לשחד בכסף רב, ונתנו לנו לצאת לאוסטריה. זה 
היה ממש ערב סגירת השערים, שנותרו נעולים 

עד לנפילת הממשל הקומוניסטי".

שידע  ברב,  הפצירה  בווינה  היהודית  הקהילה 

עברית על בוריה, להישאר בעירם ולקבל משרה 
ברבנות, אך הוא ומשפחתו עלו ארצה. בעשרות 
של  ובכולל  בישיבה  למד  מכן  שלאחר  השנים 
ובישיבה  רוז'ין  בישיבת  ולימד  איש,  החזון 

הליטאית 'אוהל יעקב'.

מדענים, שימו לב אל הנשמה
הצהריים  בשעות  נערכת  בינינו  השיחה 
לי  מסביר  הוא  שישי.  יום  של  המאוחרות 
לעזור  כל  קודם  צריך  הוא  שבבוקר  בניחותא 
לרבנית לסיים להכין את השבת, לקראת הגעתם 

של הנכדים הרבים.

של  'הרבי  הכינוי  לפשר  אותו  שואל  כשאני 
קורת  את  מסתיר  ולא  מחייך  הוא  הרחוב', 
ילד  "כשהייתי  הייחודי.  מהתואר  הרוח 
הראשון  במקום  זכיתי  הקומוניסטי,  בחינוך 
והוכתרתי  רומניה,  של  המדעית  באולימפיאדה 
ואנטומיה",  פיזיקה  במתמטיקה,  המדע  כאלוף 
חושף הרב טוביאס פרט מפתיע. "בגלל הקשר 
שליט"א  שטיינמן  הרב  אותי  שלח  למדע,  שלי 
פעמים רבות לשוחח עם אנשים מלומדים ולקרב 
עם  הנשמה'.  אל  לב  'שימו  להם  לומר  אותם, 
השנים הבנתי שהביטוי הזה אומר, שאפילו אם 
עם  לדבר  יכול  אתה  במוסך,  פנצ'ר  מתקן  אתה 

המוסכניק על חינוך תורני לילדים שלו".

"צריך להיות ער ורענן לקרב כל נפש של יהודי", 
הוא אומר. "אם צריך לחכות בתור לקופת חולים 
או במשרד ממשלתי, אני משתדל לשבת דווקא 
שאוכל  כדי  ומצוות,  מתורה  שרחוק  אדם  ליד 
לדבר אתו קצת. צריך הרבה תרגול בזה, וזה לא 

דבר שנעשה מאליו".

הוא שולף דוגמה אחת מני רבות. "פעם הגעתי 
לא  אישה  בה,  שטיפלה  לרופאה  הרבנית  עם 
אתה  החלפתי  המועצות.  ברית  יוצאת  דתייה, 
חוברת  לה  והצעתי  ברוסית,  משפטים  כמה 
בקריסת  שעסקה  בתיק,  לי  שהייתה  ברוסית 
התאוריה של דרווין. אחרי הפעם הראשונה באה 
פעם שנייה ושלישית, וברוך ה' הבן שלה עשה 
שעשה  חשוב  הוראה  למורה  והפך  ארוכה  דרך 
הוא  היום",  וואזנר.  הרב  אצל  חכמים  שימוש 

מפתיע, "הוא רב קהילה בשומרון".

יש הרבה שבילים בעבודת ה'
משתייכים  נכדיו  ועשרות  ילדיו  שבעת  כל 
שמעו  בבית  אבל  חסידיות־חרדיות,  לקהילות 
והבנות  לנגן  למדו  קלאסית,  מוזיקה  מעט  לא 
אני  מתקדמים.  אקדמיים  בתארים  מחזיקות 
תוהה בקול רם איך סביבתו קיבלה את התופעה 
באמת  שאלו  יודעים  "אנשים  הבלתי־שגרתית. 
"כנראה  בפשטות.  מסביר  הוא  שלי",  הדעות 

בגלל זה קיבלו אותנו כפי שאנחנו".

"יש הרבה שבילים בעבודת ה', ויהודי כל הזמן 
מגויס לשמור על התורה הקדושה וארץ הקודש 
- כל אחד בשטח שלו, במה שהוא יכול לעשות. 
אם הוא בצבא, צריך לקחת את הנשק ולדעת איך 
מגנים על ארץ הקודש בכל הכוח. כמו שעושים 
בקדושה  זה  את  לעשות  וצריך  בצבא,  תרגילים 
וטהרה, כך צריך לדעת להתאמן בעבודת ה' – על 
ידי לימוד חסידות, עין יעקב או אורות התשובה. 

כל מה שמאמן את הלב".

זה  "מה שקורה היום בצבא עם כל הערבוביה, 
אל  המשל  מן  לפתע  עובר  הוא  ונורא",  איום 
ובמדינה.  הצבא  של  בכוח  פגיעה  "זו  הנמשל. 
לידי  שלנו  החיילים  את  שמפקירים  נורא  זה 
לא  זה  למשפט,  אותם  ולוקחים  ישראל  שונאי 
מתקבל על הדעת. אין אף מדינה נאורה באירופה 

שהייתה מפקירה ככה את חייליה".

אני מבקש ממנו הסבר נוסף על "האימון בעבודת 
מהאדמו"ר  ששמע  מימרה  מצטט  והוא  ה'", 
הנוכחי מבוהוש, ידידו מזה עשרות בשנים. "רבי 
שלום מפראביטש, אביו של רבי ישראל מרוזי'ן 
שעסק הרבה בקירוב יהודים, הסביר את המימרה 
לי  "נהירין  שמואל:  האמורא  של  המפורסמת 
לי  "נהירין  דנהרדעא".  כשבילי  דרקיעא  שבילי 
ותפילה  ומצוות  תורה  ענייני   - דרקיעא"  שבילי 
מאירים לי, אני יודע איפה עבודת ה' שבהם, אבל 
הארציות,  של  השבילים   – דנהרדעא"  "שבילי 
למצוא בהם את ה' יתברך זה יותר קשה, וזה דבר 

שמצריך אימון".

במשך  מצות  שמכין  שמי  חושב  לא  אחד  "אף 
הרבה  הטרחה  כל  תורה.  מבטל  שעות  שלוש 
היא חלק מההכנה של מצת מצווה, זו עבודת ה' 
ומצווה שאפשר להגיד עליה 'לשם ייחוד'. כך גם 
יש סימן שלם בשולחן ערוך על איך אדם חייב 
לזון ולפרנס את אשתו, ולכן גם מי שהולך לקנות 
לבן וחלב במכולת ומכין לאשתו כוס קפה, ועוזר 
לה בבית כי היא עייפה, זו מצווה מדאורייתא. זה 
הרבה יותר חשוב מנטילת ארבעת המינים ביום 

השני", הוא אומר בהתלהבות.

"לכן, אם יהודי חייב לעבוד במשך כל היום כדי 
לזון ולפרנס את משפחתו, הוא צריך להבין שזה 
חלק ממצוות ה', זו המצווה שלו, וזה לא פחות 
מלהכין מצות. בטח אם הוא נמצא בארץ הקודש 
שזו פלטרין של מלך. הבעל שם טוב ותלמידיו 
צריך  עדיין  אבל  הזה,  הדבר  את  מאוד  הסבירו 
זו עבודת קודש שצריך  ועוד.  עוד  בזה  להוסיף 
להתייחס אליה בתודעה כזו. ככה כל היום הופך 

לקודש ולקודש קודשים".

 לתגובות, הערות והצעות לכתבות:
Qarov.meod@gmail.com 

 "כשהייתי ילד בחינוך 
הקומוניסטי, זכיתי 

במקום הראשון 
באולימפיאדה 

המדעית של רומניה, 
והוכתרתי כאלוף המדע 

במתמטיקה, פיזיקה 
ואנטומיה", חושף הרב 

טוביאס פרט מפתיע.



ב
מובנים רבים שנת 1969 
על  הכרעה  שנת  היתה 
של  הביטחוני  עתידה 
שכנותיה.  מול  ישראל 
ובעקבותיהם  המצרים, 
התמידו  הירדנים, 
לאורך  מתגרות  מלחמה  בפעולות 
הקשה  התבוסה  למרות  הגבולות, 
ועל  הימים,  ששת  במלחמת  שספגו 
ישראל.  של  הצבאית  עליונותה  אף 
התנהלותן היתה כשל חיה פצועה. הן 
התגרו בלי הרף, אך נזהרו שלא להיגרר 

למלחמה נוספת.

השיטה היתה פשוטה. מלחמת התשה 
מהם  אחד  שכל  אירועים,  של  ברצף 
הבלתי  התקיפות  כי  העריכו  המצרים  בנפש.  פגיעות  להסב  אמור 
פוסקות יכניסו את הישראלים לדיכאון שישכיח מהם את הניצחון 
ויביאו  המדינה,  הנהגת  נגד  אזרחית  לתסיסה  יובילו  במלחמה, 
להחלטות  בהתאם  שנכבשו,  מהשטחים  מלאה  ישראלית  לנסיגה 
מוצבי  על  קומנדו  ופשיטות  ארטילריה  התקפות  חרטום.  ועידת 
צה"ל שממערב לתעלה נעשו דבר שבשגרה, והסבו לישראל אֵבדות 
כבדות. ישראל נגררה הפעם למלחמה מסוג חדש - מלחמה בגלים - 

שהתפרשֹה על פני יותר משלוש שנים.

במלחמה הזאת מצרים לא היתה לבדה. שיתוף הפעולה המצרי עם 
ברית המועצות הגיע לשיאו. הנשיא נאצר פתח את שערי ארצו לפני 
הצבא הרוסי, וזה החל לבסס יותר את האינטרסים הסובייטיים במזרח 
התיכון,  במזרח  סובייטית  לשליטה  הגשר  היתה  מצרים  התיכון. 
העולמית  הלב  תשומת  הסיטואציה.  את  היטב  ניצלו  והסובייטים 
היתה נתונה אז לזירות דרמטיות יותר: ארצות הברית היתה מעורבת 
עד צוואר במלחמה הקרה עם ברית המועצות ושקעה גם במלחמתה 
בווייטנאם. הגוש המזרחי, הסובייטי, התחזק באירופה, והרחיב את 
תיכון  מזרח  להבטיח  היה  האמריקאי  האינטרס  השפעתו.  תחומי 
נוספת עם  שקט, בלי התפתחויות העלולות להביא לידי התנגשות 
האמריקאים,  לעצמם  שביקשו  השקט  מחיר  את  המועצות.  ברית 

נדרשה ישראל לשלם.

קברניטי המדינה ומערכת הביטחון התחבטו רבות בשאלות הקשות 
לספק  נדרש  הישראלי  המודיעין  האמריקאית.  המעורבות  שיצרה 
כוונות המצרים, על  וניתוחי מודיעין המצביעים על  הערכות מצב 
טיב התערבותה של ברית המועצות, ועל ההפתעות שקהיר מכינה 

לישראל בסיועם הנדיב של הסובייטים.

•

הרבי מלובביץ' החזיק בעמדה ברורה בסוגיה הזאת. את דעתו הביע 
בהרחבה בהתכתבות העֵנפה עם מדינאים ואלופים, אך גם בנאומים 
התכתיבים  את  להדוף  צריכה  שישראל  גרס  הוא  שנשא.  פומביים 
האמריקאיים, מפני שלארצות הברית אינטרסים משלה, ואלה אינם 
לחשוש  לישראל  לה  אל  לדעתו,  ישראל.  של  טובתה  את  חופפים 

מתגובת־נגד אמריקאית, בדמות ניתוק קשרים והפסקת הסיוע.

גם אם ישראל תסרב, סבר הרבי, ארצות הברית תוסיף לתמוך בה 
כדי לשמר אותה חזקה מול ברית המועצות, שהיא האויבת המרכזית 
של ארצות הברית. האמריקאים גם הם רוצים לראות ישראל חזקה, 
ויכבדו אותה אם תעמוד על שלה. הרבי אף סבר, שבאמצעות פעילות 
במצרים  הסובייטיים  באינטרסים  לפגוע  אפשר  נחושה  צבאית 
ובאזור התעלה, וכך למתן את המעורבות הרוסית, ובעקבותיה את 

הלחץ האמריקאי.

בשורת מכתבים ששיגר באותם ימים הפציר הרבי בבכירי המערכת 
המדינית בישראל להציג עמידה נחרצת מול הלחצים האמריקאיים. 
ואולם המנהיגות בישראל לא ראתה את הדברים עין בעין. דחיית 

היוזמה האמריקאית נראתה מעשה עצמאי ומסוכן מדי.

התלות הגדולה באמריקאים הדאיגה את הרבי והוא סבר שאין זה 
נכון להישען על מעצמה אחת בלבד. בשיחותיו עם אישים ישראלים 
קרא לפתח את הקשרים בין ישראל לברית המועצות. דברים ברוח 
זו שמע מפיו ח"כ אהרון בקר, ששימש קודם לכן המזכיר הכללי של 
ההסתדרות, והיה בעל השפעה רבה במערך. על פגישתו עם הרבי 
מספר בקר כי בתחילה שאל הרבי על מוצאו המשפחתי ועל חייו 
)דנייפרופטרובסק(, שבה אביו של הרבי שימש  יקטרינוסלב  בעיר 

רב. לאחר מכן עברה השיחה לעניינים אקטואליים:

"הרבי היה מלא תרעומת על שמאשימים אותו שהוא שוחר מלחמה, 
וכל זאת בשל עמדתו בעניין גבולות ישראל. 'אני שואף מלחמה?', 
שאל הרבי, 'אני, שאיני מסוגל לראות בשחיטת עוף, ארצה בשפיכות 

דמים?!'".

במהלך השיחה דיבר הרבי על הצורך שישראל תַפתח את קשריה 
עם ברית המועצות, ואף ציין את חשיבותה הבין־לאומית של סין:

המצב  את  יותר  רחבים  בקווים  הרבי  שירטט  השיחה  "בהמשך 
הבין־לאומי ואמר שהמושג 'אומות העולם' איננו נכון. אין 'אומות 
ארצות  בחשבון:  להביאן  שצריך  אומות  שלוש  רק  יש  העולם'. 
יחסים  על  לשמור  יש  שלושתן  ועם  וסין,  המועצות  ברית  הברית, 
תקינים. אך כיוון שסין בשלב זה מנוכרת, יש לקיים יחסים לפחות 

עם השתיים הנותרות".

בקר מציין את התרשמותו מהרבי: "אישיותו עשתה עלי רושם עמוק 
)...( חד עין, איש משכיל, רחב אופקים, מצטיין בידיעה מעמיקה 
בתחומים ובנושאים רבים. דיבורו ענייני, אך טעון התלהבות פנימית. 
הוא יודע להקשיב ומגיב על דברי איש שיחו ללא שהיות. ערנותו, 
בשעה 2 אחר חצות, היתה מפליאה. כל מהלך השיחה לא משו עיניו 

מפני, והיתה לי הרגשה שהן חודרות חדרי לב, לפַני ולפנים".

לראש  שיחתנו  פרטי  את  למסור  הרב  "ביקשני  הפגישה  בתום 
עשיתי.  באמת  וכך  אבן.  אבא  החוץ  ולשר  מאיר  גולדה  הממשלה 

)...( כששבתי ארצה דיווחתי לנוגעים בדבר על שיחתי עם הרבי".

 

מצד  מגמה  מסתמנת  דווקא  האחרונות  בשנים  כי  לב  לשים  ראוי 
ממשלת ישראל לפתח קשרים גם עם רוסיה וסין, במקביל לשיתוף 
הפעולה ההדוק שלה עם ארצות הברית. בפאנל מומחים שהתכנס 
באמצע חודש כסלו תשע"ז, דצמבר 2016, הצהיר הפרופ' האמריקאי 
שלו  הקשרים  את  הרחיב  נתניהו  הממשלה  "ראש  דרשוביץ:  אלן 
בחוכמה והתקרב לסין, הודו ורוסיה. אתם לא צריכים להסתמך רק 

על ארה"ב".

•

כותרות  זעקו   1970 באוגוסט  ב-3 
"האדמו"ר  בישראל:  העיתונים 
טעות   - האש  הפסקת  מלובביץ': 

חמורה".

אחרי  נולדה  הזאת  האש  הפסקת 
נחשף  שבה  ארוכה,  התשה  מלחמת 
כמעט  לקורבנות  הישראלי  העורף 
מדי יום. מלחמת ההתשה פגעה קשה 
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במורל הלאומי בישראל, עד כדי תחושה כי כשל כוח הסבל. 
הציבור   – לחצים  של  בצבת  נתונים  היו  ההחלטות  מקבלי 
הישראלי מכיוון אחד, ארצות הברית מהכיוון השני, ופעילותה 

העוינת של ברית המועצות מהכיוון השלישי.

בה' באב תש"ל, 7 באוגוסט 1970, אחרי תהליך הכנה שארך 
עם  אש  להפסקת  לתוכנית  ישראל  הסכימה  שבועות,  כמה 
בפועל,  הברית.  ארצות  של  היתה  היוזמה  רשמית,  מצרים. 
צמרת הממשל המצרית דחפה מאחורי הקלעים לקידומה של 
שנות  משלוש  המצרי  הצבא  של  עייפותו  בשל  ולּו  ההצעה, 
הפטרונית  רוסיה,  גם  כבדות.  אֵבדות  ממנו  שגבו  המלחמה 
קהיר  את  דירבנה  זמן,  באותו  מצרים  של  והצבאית  המדינית 

לחתור להסכם.

המצרים רצו את הפסקת האש, גם מתוך הנחה שהצעד הבא 
יהיה מהלך של כפייה אמריקאית על ישראל לאמץ את תוכנית 
לציבור  הסבירו  בישראל  המדינאים  מסיני.  ולסגת  רוג'רס, 
עדות  גם  אלא  לישראל,  ברכה  רק  לא  היא  האש  שהפסקת 
מובהקת לניצחונה. העובדה שהערבים נכנעו וביקשו הפסקת 
אש מוכיחה עד כמה הצבא המצרי עייף, חבוט וכתוש. כך גם 

הוצגה התמונה במקצת הערכות אמ"ן.

רבה.  בתקיפות  הזאת  האש  להפסקת  התנגד  מלובביץ'  הרבי 
הוא סבר שההסכם יחזק את המצרים, יקל עליהם לתגבר את 
מחודשת  התארגנות  ויאפשר  סואץ  תעלת  ליד  הטילים  מערך 
הפסקת  הסכם  נכנס  שבו  למועד  סמוך  הבא.  הלחימה  לסבב 
)"הצֹפה"(  כהן  יונה  והעיתונאי  הסופר  ביקר  לתוקף  האש 
בחדרו של הרבי. הוא זכה לריאיון שבו הרבי הציג בפירוט את 

דעתו השוללת את ההסכם:

אם  אף  הערבים,  עם  לשיחות  שההסכמה  ואומר  חוזר  "אני 
באמצעות מתווך - לא היתה מוכרחה להיות קשורה בהסכמה 
משא  היה  לא  אחרים  עמים  של  במלחמות  גם  אש.  להפסקת 
ומתן תוך כדי הפסקת אש. להפך, שיחות במצב כזה אינן אלא 
יום  בכל  כשהמצרים  ומתי?  חדשה.  במלחמה  לפתוח  הזמנה 
מוסיפים נשק וטילים, וישראל מוכרחה לא רק להתגונן - אלא 

לתקוף לשם הגנה.

"כמה קורבנות נפלו כדי למנוע ממצרים הצבת מערכי טילים! 
יודע שהפסקת האש דרושה למצרים לחיזוק  אינו  עכשיו, מי 
לא  פנטומים  גם  זה  אחרי  הסואץ.  ליד  הצבאיות  עמדותיה 
מי  לקרבת התעלה.  טילים  מזיזים מערכי  הם  יום  יום  יועילו. 

יודע כמה קורבנות יפלו בעתיד בשל כך!".

לתחזית הזו, שלמרבה הצער התממשה במדויק, קדמו הערכות 
מערכת  ראשי  לפני  מלובביץ'  הרבי  שפרשֹ  מעמיקות  מצב 

הביטחון.

ימים  כמה  יריב,  האלוף  דאז,  אמ"ן  ראש  עם  בהתכתבות 
לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, חלק הרבי על הערכת אגף 
המודיעין, ולפיה ההסכם ייטיב עם ישראל. הוא פרשֹ בהרחבה 
את משנתו שהפסקת האש אינה אלא תחבולה אסטרטגית מבית 
היוצר הסובייטי, ומזהיר שהמצרים יפרו את ההסכם וישראל 

תישאר עם נייר חסר ערך:

 - חודשים  להפסקת אש למשך שלושה  "אם תתקבל ההצעה 
אין ממש בהבטחות על כך שלא ינצלו את הזמן ]של הרגיעה[ 
זאת,  להבטיח  אדם  ביד  אין  המערבי.  השטח  וביצור  לביסוס 
אפילו אלמלא היה כבר ניסיון עבר של שלוש פעמים, ובכלל 

זה בעת האחרונה".

 

הרבי מתח ביקורת בעיקר על ההיגיון שמאחורי כבילת הידיים 
את  לסקור  הציע  זאת,  להבין  כדי  הזמנית.  הרגיעה  בהסכם 
ההצעה מכל צדדיה בדרך מפוכחת ולגלות למי יש אינטרס בה. 
ברית המועצות, שמעוניינת  מובילה  את המהלך  כי  טען  הוא 

לפתוח את התעלה ולגרוף לעצמה הישג אסטרטגי עצום.

הרבי גם התנבא, כי הפסקת האש תנוצל להשלמת מערך הנ"מ 
וביטול העליונות האווירית הישראלית. כך יכינו המצרים את 
עצמם לחציית התעלה, בדרך למלחמה כוללת בישראל. ניתוח 
הרבי  את  הביאו  הנתון  בזמן  באזור  הצבאיים  הכוחות  יחסי 
למסקנה כי המאזן בתחומי כוח אדם, ציוד צבאי ונשק – נוטה 

במידה מדאיגה לרעתה של ישראל.

בכל הימים שקדמו להפסקת האש הרבי לא נתן לעצמו מנוח. 

קצב המכתבים גבר. שוב ושוב תבע עמידה קשוחה נגד הסכם, 
כי המצרים  הרבי  טוען  אמ"ן  לראש  במכתב  אסון.  ראה  שבו 
זקוקים כל כך לשיקום האזור, שיסכימו לנהל משא ומתן גם 

בלי התחייבות ישראלית להימנע מתקיפה:

היא  גדולה  התעלה  מפתיחת  ]למצרים[  שהתועלת  "מכיוון 
ביותר - בוודאי שלא יוותרו על הזדמנות זו".

בהמשך מכתבו מותח הרבי ביקורת על החיבור הבעייתי בין 
הפסקת האש והסכם שלום עתידי:

ולא  ביטחוני  לא   - הגיוני  הקשר  כל  אלו  עניינים  לשני  "אין 
על  לדבר  שמנסים  שנים  שלוש  כבר   - מוכחת  וראיה  כלכלי. 
שלום כאשר ברקע נשמעות הפצצות וכו'. וההסבר היחיד הוא 
שהצד שכנגד רוצה לנצל את הזמן של הפסקת האש לשיקום 

ההריסות ולביצור".

יריב  האלוף  לפני  מתריע  הרבי  המכתב,  של  השני  בחלקו 
מקום,  בקרבת  מצוי  נ"מ  טילי  מערך  לבניית  הדרוש  שהציוד 
זמן קצר עלולה ישראל לעמוד בפני מציאות שתשתק  ובתוך 

את יכולתה האווירית:

"הרי כל הדרוש לזה מוכן הוא, מקצתו בלוב ומקצתו בספינות 
הנמצאות בסמיכות מקום, וגם אנשי הידע – או שכבר נמצאים 

במקום או שבמשך שעות ספורות יוכלו להגיע לשם".

הרבי טען כי מי שחושב שבמהלך משא ומתן לשלום יוותרו 
המצרים על ההישגים הצבאיים שהשיגו בחסותה של הפסקת 

האש - האדם הזה הוא "נאיבי", ו"אינו מן היישוב כלל".

אולם ממשלת ישראל החליטה להיענות להצעה האמריקאית 
באריכות  מסביר  הרבי  לשרון  במכתבו  ההסכם.  את  ואישרה 
מדוע לא נכון לסמוך על ההתחייבות האמריקאית לערוב לקיום 
ברית  עם  תסתבך  לא  הברית  ארצות  לדעתו,  האש.  הפסקת 
שיביא  דבר  המצרית,  ההתחמשות  את  תעצור  ולא  המועצות 

לשינוי המאזן הצבאי לרעתה של ישראל:

הימים[,  ששת  מלחמת  ]ערב  שנים  שלוש  לפני  שהיה  "וכפי 
ולפני ארבע־עשרה שנה ]ימי מבצע סיני[ - ימשכו ויסחבו את 
הטענות ככל האפשר, ואחרי כן יחליטו על ססטוס־קוו והקפאת 
המצב כפי שיהיה בסוף המהלכים. לאחר מכן, כשיתנהל משא 
ומתן על תנאי שלום - אחרי שהצד השני ]מצרים[ התבצר וכו' 
– ידו של הצד הישראלי תהיה על התחתונה, מכיוון שהמציאות 

הביטחונית השתנתה מן הקצה אל הקצה".

הרבי מסיק, כי בתרחיש שבו מצרים מפרה את תנאי הפסקת 
האש ישראל צריכה להגיב במלוא העוצמה - "הדרך היחידה 
תהיה התקפה". ההתקפה הזו, כתב הרבי לשרון, תצטרך להיות 

מהלומת מחץ חד־משמעית:

"לא באופן חצי־חצי כפי שהיה עד עתה, כי אם הגנה אמיתית. 
ואז יש תקווה שהאש תופסק באופן של קיימא, ויבואו סוף סוף 

לידי שלום".

בפסיביות שישראל הפגינה לנוכח הפרת ההסכם מצד מצרים 
זיהה הרבי סכנה, וכ"דרך המובילה ישר לחידוש מלחמה. אלא 
מהתנאים  בהרבה  גרועים  בתנאים  מלחמה  זו  תהיה  שהפעם 

ביום הפסקת האש".

בסיום המכתב התנצל הרבי על הפירוט הצבאי הארוך במכתבו, 
עם  נוסף  מלחמתי  סבב  תחזיתו,  פי  שעל  בכך  זאת  והסביר 

מצרים הוא רק עניין של זמן:

"הארכתי בכתובים בקשר למה שַמר כותב לי ]במכתב ששיגר 
כבר  ]סואץ[  התעלה  על  שכתבתי  שמה  הרבי[,  אל  שרון 
הנושא  ארוך  לא  זמן  שבעוד  לומר  חוששני  כי   - זמנו  עבר 
זו  בהערכתי  צודק  לא  שאָמֵצא  והלוואי  שוב.  אקטואלי  יהיה 
ואתבדה, אף שלדעתי, לפי מהלך הדברים עכשיו בדרך הטבע 

אין זה נראה".

הברית  לארצות  בגין  מנחם  תיק  בלי  השר  נסע  ימים  באותם 
ונועד לפגישה ממושכת עם הרבי בנושא הסכם הפסקת האש 
יש  רוג'רס.  שיזם  האמריקאית  המדינית  והתוכנית  מצרים  עם 
להניח כי הביקורת הנוקבת שהשמיע הרבי על המהלך תרמה 
מן  לפרוש  ליברלים(  חירות  )גוש  גח"ל  שרי  של  להחלטתם 

הממשלה במקביל לחתימת ההסכם.

בכ' במנחם־אב תש"ל, 22 באוגוסט 1970, בנאום פומבי שנשא 
דיבר  מדרשו,  בבית  שבת  של  ה"התוועדות"  במהלך  הרבי 

"הרי כל הדרוש 
לזה מוכן 
הוא, מקצתו 
בלוב ומקצתו 
בספינות 
הנמצאות 
בסמיכות 
מקום, וגם 
אנשי הידע 
– או שכבר 
נמצאים 
במקום או 
שבמשך שעות 
ספורות יוכלו 
להגיע לשם"
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 הסעות מכל
רחבי הארץ

 שנה ראשונה
חינם*

לימודים חינם
ומלגות למצטיינים*

יותר גמישות במערכת הלימודיםפחות ימי לימוד בשבוע

החלה ההרשמה לתואר שני .M.Ed והסבת אקדמאים להוראה

ת:
       ימי היכרו

ג' בניסן

כ"ד בניסן
 )הרשמה מראש חובה(

באריכות ובפירוט על ההסכם שנחתם ותוצאותיו 
הרות האסון. במהלך דבריו לא יכול היה לכבוש 
את רגשותיו. בנהמת לב וכשדמעות חונקות את 

גרונו זעק:

"הפסקת האש הזאת לא תקרב את השלום אלא 
לשלום  הסיכויים  את  שתרחיק  זו  היא  להפך, 
ותמיט מלחמה. ה'מלמד' שלי היה שמח כשהיה 
היום. כשקראתי  מוצא פסוק הקשור למאורעות 
למצב  רמז  בה  שיש  ראיתי  היום,  ההפטרה  את 
'ַמּדּוַע  נאמר:  שם  שרויים.  אנו  שבו  העגום 
מזהירים  עֹוֶנה?!'  ְוֵאין  ָקָראִתי  ִאיׁש,  ְוֵאין  אִתי  ָבּ

ומתריעים, והזעקה אינה נשמעת".

•

התממשה  הרבי  של  התחזית 
 1970 באוגוסט  ב-7  במלואה. 
נכנס הסכם הרגיעה לתוקפו. סעיף 
הצדדים  "שני  כי  קבע  בהסכם   3
הסטטוס־קוו  את  מלשנות  יימנעו 
המשתרעים  האזורים  בתוך  הצבאי 
לקו  ומערבה  מזרחה  קילומטר   50
יכניס  לא  צד  אף  האש.  הפסקת 
חדשים  צבאיים  מתקנים  יקים  או 

כלשהם באזורים אלה".

יומיים לאחר שהפסקת האש נכנסה 
לתוקפה התברר כי המצרים מפרים 
ומקדמים  ההסכם  את  בבוטות 
טילי  של  בעיקר   – טילים  סוללות 
ישראל  התעלה.  לכיוון   –  3-SA
הברית.  לארצות  בתלונה  פנתה 
לאחר דיונים עם הממשל, שנמשכו 
שבועות, קיבלו האמריקאים בסופו 
כי  ישראל  עמדת  את  דבר  של 
המצרים הפרו את הסכם ההקפאה. 
סוכנויות  אישרו  אוגוסט  בסוף 
המצרים  כי  האמריקאיות  הביון 
עשרה  בין  ההקפאה  לאזור  קידמו 
 .3-SA-ו  2-SA אתרי  לשנים־עשר 
לחדש  ולא  להבליג  בחרה  ישראל 
 - היתה  תגובתה  הלחימה.  את 
שאותן  יארינג",  "שיחות  השהיית 
הדיפלומט  האו"ם,  שליח  הוביל 

השוודי גונאר יארינג.

יום.  ל-90  נקבעה  האש  הפסקת 
בספטמבר 1970 מת שליט מצרים 
נאצר. יורשו, אנואר סאדאת, האריך 
כמה  האש  הפסקת  תוקפה של  את 
פסקו  לא  זמן  אותו  כל  פעמים. 
את  לשדרג  המצרי  בצד  המאמצים 
ישראל,  עם  בגבול  הטילים  מערך 

וישראל הוסיפה לשתוק.

המעוזים  קו  מתכנן  אדן,  אברהם 
ומפקד אוגדת מילואים בחזית סיני 
כי  סבור  הכיפורים,  יום  במלחמת 
ההשלמה עם קידום מערך הטילים 
ראשונה  ממדרגה  "שגיאה  היתה 
רטרוספקטיבית  בראייה   )...(
המלחמה  את  לחדש  היינו  חייבים 
ולמנוע מהמצרים להשיג באמצעות 
הצליחו  שלא  מה  האש  הפסקת 

להשיג במלחמה".

לאחר שנים התברר כי נאצר הבהיר 
במפורש שכל מטרתה של הפסקת 
לו  לאפשר  היא  מבחינתו  האש 
בביקור  הטילים.  מערך  את  לקדם 
מוכן  הוא  מדוע  הסביר  במוסקבה 
אמריקאי:  בתיווך  אש  להפסקת 

"אנו חייבים מרווח נשימה, כך שנוכל 
לסיים את ]בניית[ עמדות הטילים. אנו 
ולצמצם  לצבאנו הפסקה  לתת  צריכים 
אנו  האזרחים.  בקרב  האבדות  את 
האש  והפסקת  אש,  להפסקת  זקוקים 
זו  היא  יקבלו  שהישראלים  היחידה 

המוצעת על ידי האמריקאים".

הגדולה  לטרגדיה  המבוא  רק  היה  וזה 
במלחמה  הכיפורים.  יום  מלחמת  של 
קשה  והוכתה  הופתעה  ישראל  הזאת 
עד שהצליחה להדוף את המתקפה. רגע 
קריסתה  רגע  גם  היה  המלחמה  פרוץ 

של הקונספציה.

הפסקת האש תנוצל להשלמת 
מערך הנ"מ וביטול העליונות 
האווירית הישראלית. כך יכינו 
המצרים את עצמם לחציית התעלה, 
בדרך למלחמה כוללת בישראל. 
ניתוח יחסי הכוחות הצבאיים באזור 
בזמן הנתון הביאו את הרבי למסקנה 
כי המאזן בתחומי כוח אדם, ציוד 
צבאי ונשק – נוטה במידה מדאיגה 
לרעתה של ישראל.
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החינוך הטכנולוגי פותח לתלמידיו דלת לתפקידים 
מרתקים בתעשייה ובהיי-טק

החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך מציע לתלמידיו מקצוע חשוב המשלב ידע וערכים. 
בזכות שילוב של ידע עיוני מעמיק והתנסות מעשית, תלמידי החינוך הטכנולוגי ישתלבו 

בעתיד במהירות בעולם התעשייה וההיי-טק שמובילה ישראל.

גם לימודי בגרות וגם לימודי מקצוע – העתיד כבר מחכה לכם!

המנהלים הבכירים בתעשייה ובהיי-טק 
מחכים לתלמידי החינוך הטכנולוגי

גד כהן
מנכ״ל ומנהל הקבוצה האזרחית

התעשייה האווירית



עושים סדר
בחינוך דור ההמשך

עיון חינוכי עכשווי 
במצוות והגדת לבנך

15:00 דברי פתיחה וברכה
פרופ' שאול קרקובר נשיא מכללת חמדת הדרום

מר איתיאל ברלוי, ראש האגף לתרבות יהודית במשה"ח
מושב פתיחה

הרה"ג דוד לאו, הרב הראשי לישראל
הרב יצחק לוי, יו"ר הועד המנהל, חמדת הדרום
הרב בן ציון אלגאזי, ראש מכון "צורבא מרבנן"

17:00 אתנחתא מוזיקלית, כיבוד קל ותפילת מנחה

דבר ראשי הישיבות
הרב שלמה בנימין, ראש ישיבת "לב לדעת" שדרות

הרב דוד אסולין, ראש ישיבת "אהבת ישראל" נתיבות
הרב דוד פנדל, ראש ישיבת "אפיקי דעת" שדרות

הרב חגי לונדין, דיקן תוכנית הגברים ב"חמדת הדרום"

18:30 ארוחה חלבית קלה

מושב נעילה 
הרה"ג ציון לוז, חבר בית הדין הרבני הגדול

הרב שמעון אמור, רב המכללה

תפילת ערבית
ַמנחה: הרב ישי פוירליכט

הציבור הרחב מוזמן
לפרטים: 054-5937663
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מכללת חמדת הדרום. אולם בית רבקה-שדות נגב, סמוך לנתיבות.

כנס תורני 
דרום

תשע"ז

בס''ד

עם הפנים לקהילה

משרד החינוך

ושמונה שנמצאת  לוטם היא בחורה בת עשרים 
שבת  בליל  חודשים.  שלושה  כבר  בתאילנד 

בבית  שבת  בסעודת  השתתפה  היא  האחרון 
חב"ד, וכשעמדה לצאת הזמנתי אותה להישאר 
לעונג שבת. היא אמרה לי: "לא נעים לי להגיד, 
אבל אין לי מושג מה זה עונג שבת". עניתי לה: 
"תישארי איתנו ואני מבטיח לך שלא תתחרטי". 
של  כשעתיים  ואחרי  ונשארה,  הסכימה  היא 
שהיא  ואמרה  לוטם  קמה  מרגשים  סיפורים 

רוצה לשתף אותנו בסיפור חייה.

עצמי  את  מחפשת  שאני  שנים  עשר  "כבר 
ולא  בהכל,  כמעט  נגעתי  ברוחניות.  ומתעסקת 
אני  ביהדות.  מלבד  בהכל  אבל  להגיד  נעים 
בהודו  הסתובבתי  מדיטציות,  המון  מתרגלת 
בבודהיזם.  גם  והתעסקתי  הינדואיזם,  ולמדתי 
שם  הברית,  בארצות  הייתי  האחרונה  בשנה 
הכרתי בחור לא יהודי ואפילו דיברנו על חתונה. 
והתעניינו  אינדיאנים  של  לשבט  בסמיכות  גרנו 
אחד,  יום  שלהם.  ובתורות  שלהם  החיים  בדרך 
כשהחבר שלי שאל את אחד מראשי השבט על 
צורת החיים שלהם, הוא אמר לו: 'אתה נוצרי, יש 
לכם תרבות משלכם. למה אתה מחפש בתרבויות 
אחרות?'. המשפט הזה קצת נגע בי אבל הדחקתי 

את זה.

"תקופה קצרה אחר כך נפרדתי מהחבר והחלטתי 

של  מה'יופי'  קצת  עוד  לקבל  לתאילנד  לנסוע 
כשלושה  לפני  לתאילנד  הגעתי  הבודהיזם, 

מדיטציה  קורס  לעשות  לצפון  ונסעתי  חודשים 
האלו  הימים  ימים בשתיקה. במהלך  של עשרה 
צפה ועלתה בי השאלה של אותו מנהיג אינדיאני: 
מחפשים  אתם  למה  משלכם,  תרבות  לכם  'יש 

בתרבויות אחרות?'.

חלק  קרוב.  למנזר  ועברתי  הקורס  את  "סיימתי 
לפסל,  השתחוויה  היה  היומיים  מהתרגולים 
את  לעשות  מסוגלת  לא  שאני  הרגשתי  ופתאום 
קפץ  בתוכי  משהו  אבל  להסביר,  יודעת  לא  זה. 
יצאתי מהמנזר  זה את לא עושה'.  'את  לי  ואמר 
בהרגשה שגם בבודהיזם אני עדיין לא מוצאת את 
שחיפשה נפשי, ועדיין היה לי קשה להגיד לעצמי 

שאני צריכה לבדוק את היהדות.

לבית  להיכנס  והחלטתי  לבנגקוק  הגעתי  "היום 

מהסעודה  נהניתי  מאוד  בחיי.  לראשונה  חב"ד 
וכשהרב אמר לי שיש עונג שבת הצטרפתי בלי 
לדעת למה. אני חייבת להגיד לכם שזה מדהים 
שלמרות  ראיתי  שהייתי  הקהילות  בכל  אותי, 
אין  תקופה,  ביחד  ונמצאים  ביחד  שיושבים 
באמת קהילה מגובשת. כאן אני יושבת רק כמה 
שעות עם עשרות אנשים שאני לא מכירה, וכולם 
לבקש  רוצה  אני  אחת.  משפחה  ממש  מרגישים 
את  להכיר  להתחיל  לי  לעזור  הרב,  כבוד  ממך, 

היהדות שלי קצת יותר מקרוב".

בשיעורים  לוטם  השתתפה  השבת  כל  במשך 
לי  לספר  באה  היא  שבת  ובמוצאי  ובשיחות, 
בעיקר  יש  שביהדות  חשבה  היא  החיים  שכל 
ציווים של מה לעשות ומה לא, ופחות רוחניות. 
רוחני  אוצר  איזה  גילתה  היא  השבת  בשיעורים 
והיא מרגישה שהיא חוזרת הביתה  יש ביהדות, 
מבחינה רוחנית. סוף סוף היא מרגישה שהנפש 
היא  ראשון  וביום  שחיפשה,  את  מצאה  שלה 
חוזרת לארץ ותלך ללמוד יהדות במדרשה בצורה 

מסודרת.

אמרתי ללוטם שהמתנה שאני קיבלתי בשליחות 
כמותה,  אנשים  לראות  זוכה  שאני  היא  שלי 
שמתעוררים ומוכנים מיד לגעת באמת ולהתקדם 
איתה. כשאתה רואה סביבך אנשים שמתעוררים 

זה לא מאפשר לך לישון, וכך גם אני מתעורר.

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק, תאינלד

בחסות:

כשהחבר שלי שאל את אחד 
מראשי השבט על צורת החיים 

שלהם, הוא אמר לו: "אתה נוצרי, 
יש לכם תרבות משלכם. למה אתה 

מחפש בתרבויות אחרות?"



בי אלימלך מליז'נסק היה מגדולי תנועת ר
החסידות שלפני מאתיים שנה, התנועה 
והנהיגה  הדתי  בעולם  מהפך  שיצרה 
ודיבוק  אור  שמחה,  מתוך  ה'  עבודת 
חברים. קדושתו היתה עצומה ודבקותו 
בפניו,  עמדו  לא  הטבע  שחוקי  אותו  זיכתה 

ומופתים התגלגלו בפתח חדרו לאלפים.

יום פטירתו שחל בשבוע שעבר החליטו  לכבוד 
את  לציין  בנימין  שביד  החיים'  'תורת  בישיבת 
המהפכה הזו ולהכיר את דמותו ותורתו גם לקהל 
הרחב שמכיר בעיקר את הסגולה לשים את ספרו 
'נועם אלימלך' תחת מיטת היולדת ללידה קלה. 
בסעודת המלווה מלכה וההילולה השתתפו הרב 
שמואל טל, הרב שלום ארוש, הרב דוד דודקביץ 

והרב דניאל סטבסקי.

הישיבה  של  האוכל  חדר  הפך  האירוע  לכבוד 
חג,  של  מעטפת  ולבש  מרשים  אירועים  לאולם 
הוא התמלא מפה לפה ומעל שמונה מאות איש 
זכו להגיע, ליהנות ולשמוע על דמותו הייחודית 
של רבי אלימלך. לא לחינם בחרו בישיבת תורת 
החיים לציין את יום פטירתו של רבי אלימלך. לרב 
טל, ראש הישיבה, יש קשר מיוחד לנועם אלימלך 
ודרכו הרוחנית, הוא משקיע הרבה בלימוד תורת 
מדבריו  מביא  ותורתו,  דמותו  הכרת  הצדיק, 
ודרכו הרוחנית בשיעוריו השונים, ובישיבתו אף 
מוציאים לאור את ספרי 'נועם אלימלך - ערכים' 
המסדרים את דברי הנועם אלימלך בצורה נגישה 
לקהל הרחב. את הערב הנחה הרב זאביק הראל, 
הקהל  את  הרקידו  טל  הראל  ובראשם  ונגנים 

בהתלהבות.

כל אחד צדיק
הרב שמואל טל פתח בדבריו בחידוש של עולם 
שכל  בפרט,  אלימלך  רבי  ושל  בכלל  החסידות 
זה נשמע מוזר  יכול להיות צדיק.  אחד מישראל 
החסרונות  את  יש  אחד  לכל  הרי  הגיוני,  ולא 
אלימלך  שרבי  היא  התשובה  שלו.  והחטאים 
מזכיר לנו מי אנחנו באמת. המקום האמיתי שלנו 
וטהורה,  זכה  נשארת  תמיד  היא  הנשמה.  הוא 
ולכן גם כשיש חסרונות וחטאים, היא לא נטמאת 

ונותרת האמת הפנימית של האדם.

כאשר אדם מסתכל על עצמו בצורה כזו, הצורך 

אותו  מחליש  לא  שלו  העברות  עם  בהתמודדות 
וכך  תשובה,  לעשות  אותו  מדרבן  רק  אלא 
זה נראה גם ב'תפילה קודם  להיוותר צדיק. דבר 
התפילה' שחיבר רבי אלימלך. מצד אחד מוזכרת 
בה השפלות הגדולה של האדם המתפלל, שהיצר 
הרע מבלבל אותו כל הזמן ואפילו בשעה שהוא 
מבקשים  אנו  שני  ומצד  ה',  לפני  בתפילה  עומד 
הקודש  לרוח  ביותר,  הגבוהות  למעלות  להגיע 
ושכל  ויעקב  יצחק  אברהם  אבותינו  ולמעלת 
הגוף.  תנועות  אפילו  שמיים,  לשם  יהיו  מעשינו 
ודאי שצריך לעבוד על  בין הדברים,  אין סתירה 
תיקון החטאים - להתפלל הרבה, להתבונן ולחזור 
בתשובה על כל דבר לפי עניינו, אבל אין להישאב 
למקום הנמוך אלא לחיות בתודעה של צדיקות. 
ולא  בנשמה  שתלויה  כזו,  היא  וכשהצדיקות 
במעשים שלי, אז היא גם לא מביאה לגאווה. רבי 
אלימלך הוא כמו מסוק שתופס את האדם ומרומם 

אותו למעלה אל הפסגות הגבוהות ביותר.

מטבעות בקוף
על  בסיפורים  דבריו  את  תיבל  סטבסקי  הרב 
הצדיק: יהודי קשה יום עבד אצל פריץ אחד, והיה 

אומר לפריץ שהפרנסה שלו )כלומר, של היהודי( 
הפריץ  טוב.  שליח  רק  הוא  והפריץ  מה'  היא 
התעצבן והחליט להפסיק את עבודתו. אותו יהודי 
הלך לרבי אלימלך לבקש את ברכתו, רבי אלימלך 
שלא  בביטחון  היהודי  התחזק  וכך  אותו  בירך 
והנה, קרה פלא. הקוף של הפריץ  רע.  לו  יאונה 
בלע מטבעות כסף ומת, ועוזריו של הפריץ זרקו 
את גופת הקוף אל בית היהודי. בני משפחתו של 
היהודי שמעו רשרושים מתוך הגופה, פתחו אותה 

ומצאו את המטמון.

שעשו  הארוכה  הגלות  את  הזכיר  סטבסקי  הרב 
זושא  ורבי  אלימלך  רבי  הקדושים'  'האחים 
במסירות נפש כדי להשיב יהודים בתשובה בכל 
מקום אליו הגיעו, והדגיש את תכונתו הייחודית 
ורצון  מיוחדת  ישראל  אהבת  אלימלך:  רבי  של 

לעזור לכל אחד ואחד.

יראת ה' העצומה של רבי אלימלך לא הייתה פחד 
שאני  המעמד  גודל  מהבנת  נבעה  אלא  וחרדה, 
עומד מול ה', ואם אני עומד מול ה' – כל חטא 
שלי הוא איום ונורא כי אני פוגם בקשר שלי איתו.

רבי  של  בניגון  פתח  דודקביץ  הרב  מכן,  לאחר 
אלימלך שנהוג לשיר בחתונות, וסיפר על הקשר 

תן בלבנו
אדרבה

רגעים מהילולת רבי אלימלך מליז'נסק במוצאי השבת שעברה
כתיבה: מוריה שיראל  |  צילום: מוריה מייסון



אלימלך.  רבי  של  ההילולה  עם  שלו  האישי 
לפני תשע שנים הוא קיים ערב הילולה בביתו, 
שהוא  כך  בביתו,  אביו  נפטר  הלילה  ובמהלך 
ניגוני  היו  ששמע  האחרונים  שהניגונים  זכה 

ההילולה.

חלק מהחשיבות של התכנסות כה גדולה, אמר 
הרב,  הוא בכך שאנחנו מגדירים מי המנהיגים 
של עם ישראל, מי הגיבורים שלנו, מי הדמויות 
שלאורן אנחנו הולכים ועד כמה זה חשוב ללכת 
בעקבות הצדיקים. כשעם ישראל הולך בעקבות 
הצדיקים, זה משנה את ההסתכלות על המציאות 
היום יומית שלפעמים לא פשוטה ורחוקה מה'. 
לו  ושיש  צדיק  שהוא  יאמין  אחד  שכל  חשוב 
אחריות על הסביבה והדור בו הוא חי - אחריות 
הוא  ואותה  אלימלך  רבי  אצל  קיימת  שהייתה 

מנסה להנחיל בספרו הקדוש לכל אחד.

לבבות פתוחים
לפני שהשמחה הגדולה פרצה והפכה לריקודים 
דיבר הרב ארוש על חשיבות ראיית הטוב של ה' 
להתאמץ  צריך  לא  שאב  כמו  האישיים.  בחיינו 
בשביל לאהוב את ילדיו, הוא רואה עד כמה הם 
חמודים באופן ספונטני, כך ה' אוהב אותנו תמיד 
ובלי תלות במשהו, ובזה צריך להאמין ולהתחזק 

יום יום.

מהנוכחים  ארוש  הרב  ביקש  זו  בהזדמנות 
נא  "ראה  במילים  בתפילותיו  אליו  להצטרף 
בעניינו" – על העוני הרוחני העצום של ישראל 
שנגרם על ידי המכשירים המתקדמים, השפלות 
בעטיים,  שמתרחשת  הבתים  והחרבת  הנוראה 
נס את התפילות להצלה מנגע קשה  והעלה על 

זה.

בסיום הערב התפללו כולם יחד את תפילת רבי 
אלימלך 'תפילה קודם התפילה' ובעיצומה שרו 
מרוממת,  הייתה  האווירה  'אדרבה'.  השיר  את 
לא היה מי שלא הרגיש איך היא עושה מסילות 
בלב כל אחד ואחד, התאגדות של מאות אנשים 
הצדיקים  בכבוד  התחזקות  הוא  רצונם  שכל 
המשיכו  בלילה  אחת  עד  לה'.  והתקרבות 

הניגונים והריקודים שפרצו מלבבות פתוחים.

רבים  מתנגדים  סביבו  שראה  אלימלך,  רבי  אם 
לדרכו, הצליח וראה את מעלתם והטוב שבהם, 
בינינו  המחיצות  את  להוריד  יכולים  אנחנו  גם 
וליצור אחדות בין הפלגים השונים בעם ישראל. 

'דרך המלך' של  האירוע הופק ביוזמת מדרשת 
ישיבת תורת החיים, ולאור ההיענות הגדולה של 
אירוע  מתוכנן  וכיפות,  גילאים  במגוון  הציבור 
מברדיצ'ב  יצחק  לוי  רבי  הילולת  לכבוד  גדול 

בחודש תשרי, ועוד אירועים קטנים יותר לאורך 
השנה.

הצליחה  שלא  מישהי  סיפרה  השבוע  בהמשך 
מההתעוררות  בוקר  לפנות  חמש  עד  להירדם 
שיתפו  אחרים  ההילולה.  אצלה  שיצרה 
בהתחזקות בתפילות שלהם, ועוד רבים מרגישים 
הטובים  רצונות  של  התעוררות  בהם  שנשארה 

לדבקות בה' בתוך הים הגועש של החיים.
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ראש ישיבת תורת החיים



חדרי המלך הפנימיים
שמעתי ממורי... המשיל למלך אחד גדול רחמן שהכריז שכל 
מי שצריך לשאול דבר יבא וישאל מהמלך שיתן לו. והנה יש 
אחד  איש  והנה  שררה.  עבור  ויש  וזהב,  כסף  בשביל  שבא 
משכיל נמצא, שביקש מהמלך שימצא חן בעיניו לדבר עמו 

פעמים.  ג'  יום  בכל  המלך 
שהוא  על  בעיניו  והיטיב 
דיבורי  לו  ונבחר  משכיל 
ומפז,  מזהב  עמו  המלך 
ירצה  שכאשר  אומר  וגזר 
לילך  משכיל  האיש  זה 
פנימה  המלך  חדרי  אל 
כל  דרך  שילך  עמו,  לדבר 
ויטול  האוצרות בית המלך 

מה שירצה באין מוחה.

תולדות יעקב יוסף ואתחנן ד"ה מצוה ואהבת

הקדוש  הבעש"ט  מלמד  זה  במשל 
צריך  בתפילה  שלנו  הרצון  שעיקר 
עמו.  ולדבר  לה'  להתקרב  להיות 
שאותו  למדים  אנו  המשל  מהמשך 
אדם שלא ביקש מהמלך כסף וזהב 
קיבל אותם מהמלך במתנה אף מבלי 
שביקש. כלומר, למרות שהוא נמנע 
אותם  כל  את  עצמו  עבור  מלבקש 
לא  הוא  חבריו,  שביקשו  הדברים 
בעצמו  דאג  והמלך  מכך,  הפסיד 

למלא עבורו את המשאלות הללו.

מאודו  בכל  שואף  אדם  כאשר 
מאת  שאלתי  "אחת  בה',  לדבקות 
ה'"  בבית  שבתי  אבקש  אותה  ה' 
נתונים לדבקות בה',  ועיקר מעייניו 
הוא משמח בזה את ה' יתברך, וזה 
כשה'  יתברך.  ה'  של  התענוג  עיקר 
אליו  להתקרב  רוצה  שהאדם  רואה 
ולהידבק בו, הוא דואג לכל צרכיו: 
ו"אורך  ואפלטהו",   – חשק  בי  "כי 
החיים  צרכי  אשביעהו".  ימים 
נעשים צדדיים ביחס לעניין העיקרי 
וזו  בבורא.  הנברא  דבקות  שהוא 
מדבר  שעליה  האחת"  "המחשבה 
ואומר:  )צוואת הריב"ש ט, ב(  הבעש"ט 
"וכלל זה יהיה בידך, שיהיה לאדם 
בעבודת  אחת  מחשבה  רק  תמיד 
שאם  לדעת  יכול  האדם  הבורא". 
דבוק  להיות  ברצון  מתמקד  הוא 
בה', זה עצמו מאפשר לו להשתחרר 
צרכי  את  מעייניו  בראש  מלשים 
הוא  ברוך  שהקדוש  כיוון  העולם, 

ישמח לתת לו את כל החסר לו.

 הבעל
 שם־טוב 

אומר...
הרב שמואל טל
ראש ישיבת תורת החיים
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קורס מיוחד – 12 מפגשים כפולים
תורת הנפש בראי מורי החסידות, 

בהשראת ימימה אביטל ז"ל 
ופסיכולוגיה אלטרנטיבית //

כלים לעבודה מעשית

סיליבוס הקורס:
• לפגוש את הילד הפנימי שבי

• שחרור והרפיה / שליטה ותסכול
• הסיפור הישן שלי והסיפור החדש

• עמדות קיומיות ורגשות אשמה
• "איני יכול" - חוסר אונים ככוח לשינוי

• פחדים, כעסים ותסכולים
• ריפוי העבר - שלימות מול השלמה

• אינטימיות - כיצד להקשיב לפחדים שבי
• קבלה עצמית כדרך לריפוי הנפש

• שחרור המנגנון הנפשי של
התמסרות למשקעי העבר

• התבודדות - כלים להקשבה פנימית נקייה
• סיכום וכלים לעבודה מעשית

החלה ההרשמה לקורס קיץ
לפרטים והרשמה:

053-221-8340

שלום קרומבי
מרצה לפסיכולוגיה יהודית ותורת
הבעש"ט ומטפל בשיטת 12 צעדים

מהמרצים המובילים
בישראל לתורת הנפש

לנרשמים 

עד ט' ניסן - 5.4 

בונוס 150 ש"ח

הנחה!

הדבקות  ממילא  מהם,  ומוטרד  החיים  בצרכי  מרוכז  האדם  אם  זאת,  לעומת 
האלוקית נעשית משנית לגביו. במצב כזה גם לא נותנים לו אלא רק את מה שהוא 
מבקש ולא יותר, כי הוא לא נכנס פנימה אל היכלו של המלך, ולמלך יש גם פחות 

תענוג מעבודתו.

מציאות דומה מתוארת גם ברמב"ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל: "כל איש ואיש 
מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו 
ולעובדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול 
החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם – הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה 
ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים; ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, 
כמו שזיכה לכוהנים וללויים". החסרונות והקשיים לא באו לעולם אלא בשביל 
לקשר את האדם לה', ואם האדם כבר דבוק בה', אין צורך לייסר אותו ולהשהות 
את מילוי צרכיו, וניתן לפתוח בפניו את "אוצרות בית המלך" ואת "חדרי המלך 

פנימה".

בדרך כלל יש קושי גדול לכוון בתפילה ולהיות מרוכזים בה. ובכלל יש קושי 
גדול להיות בדבקות תמידית בה', בגלל המחשבות הטורדות את האדם בכל עת. 
המשל העמוק של הבעש"ט מלמד אותנו איך אפשר להתגבר על כך. כשאנחנו 
מתמקדים ומתרכזים בבקשתנו מאת ה' להיות דבוקים בו, ולזכות לכוון את לבנו 
התפילה  על  מתפללים  אנחנו  אחר.  אופי  מקבלת  התפילה  גם  אזי  תמיד,  אליו 
עצמה! כשאנו אומרים "בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד" אנו מבקשים 
שנזכה לברך ולהלל אותו בכוונה ובדבקות, וכך בכל התפילה אנו מבטאים את 

השתוקקותנו לכך, וה' נענה לנו ומכוון את לבנו אליו.  



אל תצפה לראות את הילד 
שלך מתפלל טוב יותר ממך 
< הוא מתפלל שהיום לא 
תצעק עליו והברכה הזו 
עדיין לא כתובה בשמונה 
עשרה < הכפייה עובדת רק 
בחוץ ומשיגה את התוצאות 
ההפוכות בתוך הלב < ילדים 
יודעים להתפלל מצויין, מתי 
נדע לטפח את התפילה כפי 
שהיא בגובה העיניים שלהם?

לו שהוא  ואמר  מרוז'ין  ישראל  רבי  אל  הגיע חסיד  פעם 
בצרה – אחד הפריצים באזור דרש ממנו הרבה כסף ותבע 
אותו לדין בבית משפט של גויים. הרוז'ינר אמר לו שילך למשפט 
ויאמר לשופט כך וכך. החסיד הקשיב, אך עדיין היה מסופק: ואם התובע 
יטען בפני כך וכך, מה אומר לו? הרוז'ינר ענה לו תשובה גם על כך. אך 
היהודי המשיך: ואם התובע ימשיך ויטען כך וכך, מה אומר לו אז? הרוז'ינר 
התבלבל:  היהודי  יאמר.  לא  הוא  זה  את  תדאג,  אל  ואמר:  היטב  הקשיב 
מאיפה הרבי יודע זאת? הרוז'ינר חייך וענה: הגוי הזה לא מתפלל. מאיפה 

יהיה לו זמן לחשוב על טענה כל כך טובה?...

לשפתיים.  התעמלות  גם  ויש  ללב,  התעמלות  יש  לרגליים,  התעמלות  יש 
אנחנו מגיעים לבית הכנסת, פותחים את הסידור ומתחילים למלמל. חלק 
מאיתנו התרגל אבל כשהדבר מגיע לילדינו, קשה לנו לראותם כך. אנחנו 
פשוט לא מסוגלים לראות איך הילדים ממלמלים את התפילה במהירות או 

גרוע מכך, בורחים ממנה.

לפעמים כועסים עליהם מדוע הם אינם מתפללים, אבל הם רק מחקים את מה 
שהם רואים אצל המבוגרים. התפילה היא עבודה שבלב, ואי אפשר ללחוץ 
על ילד להתפלל: 'שים אצבע בסידור ותגיד מילה במילה בלי להרים את 
הראש'. יכול להיות שהילד יעשה דווקא הפוך, ואפילו אם בזמן שההורה 
עומד לידו הוא יעשה עצמו כאילו הוא מתפלל, אך בתוך הלב הוא יתחיל 
לקבל דחייה מתפילה. אם נצליח 'להכניע' את הילד ולגרום לו לעמוד לידנו 

כל התפילה, הניתוח אולי יצליח, אבל החולה עלול למות.

נשאר  הילד  אך  לשבת  שלו  לילד  פעם  אמר  אחד  אבא 
לשבת,  הילד  את  הכריח  האבא  דבר  של  בסופו  לעמוד. 
אני  הלב  בתוך  אבל  יושב,  "אני  לאבא:  ואמר  ישב  הילד 

עומד”. אז מה הרוויח האבא? הילד אולי מתפלל בשפתיים, אבל מה קורה 
בתוך הלב שלו?

הדבר הראשון הוא להגדיר לעצמנו את לב העניין. אם אנחנו מדברים על 
ישרות?  ברגליים  לעמוד   - תפילה  זו  מה  עצמנו  את  לשאול  עלינו  תפילה 
לענות אחרי החזן? להחזיק את הסידור ישר? מה נחשב בשבילנו תפילה 

טובה?

מהות התפילה היא פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא – לא משנה על מה. 
שאצליח במבחן, שאבא לא יצעק היום, שאמא לא תכריח אותי לאכול את 
המרק ירקות, שאצליח לקנות את הצעצוע החדש, שהמכשיר הזה יעבוד, 
שאמצא את הארנק, שהאוטובוס יגיע בזמן... אם זו ההגדרה, עלינו לדבר 
עם הילד בשפה הזו. לכן חשוב לזהות אצלו את הרגעים שבהם 
הרגעים  את  לחפש  ולא  ה',  עם  ומדבר  מתפלל  כן  הוא 

שבהם הוא לא, ולדבר על זה!
ביקשנו  איך  מה'.  שלנו  והבקשות  התפילות  על  לילד  לספר  יכולים  אנו 
שנצליח לקנות דירה, איך ביקשנו שנזכה לבת או בן זוג מיוחד וב"ה קיבלנו 
את אמא או את אבא שלך. וכאשר אנו מספרים לילדים על התפילות שבתוך 

הלב שלנו נוכל לבקש מהם לספר לנו על התפילות שלהם.

יודעים שכל ילד צריך משהו בחיים, וכשהוא רוצה את זה ומבקש  אנחנו 
זאת מה' – זו תפילה! גם אם היא מתבטאת רק במחשבה ולא בדיבור. עלינו 
לעודד את הילדים לדבר עם ה', למצוא את זרע התפילה שכבר קיים בתוכם 

ולהשקות אותו.

לפני כמה שנים ביקשו ממני לדבר עם תלמידים צעירים בבית ספר יהודי 
למדי.  צעירים  היו  והתלמידים  יסודי  ספר  בית  היה  זה  בבלגיה.  חילוני 
דיברתי על תפילה וחשבתי לעצמי, מה זה כבר עוזר, מי יודע מה הם הבינו 

הרב שבתי סלבטיצקי, שליח חב"ד באנטוורפן



ימים הגיעה מעטפה  אחרי כמה  ומה אפשר להשפיע בגיל כזה? 
לבית חב"ד ועליה נכתב "לכבוד אלוקים". כנראה שהדוור 
יגיע הכי מהר ליעדו... בתוך המעטפה  חשב שאצלנו המכתב 
היה מכתב ובו נאמר: "אלוקים היקר. אני מאמין בך. בכיתה שלי יש הרבה 
שלא מאמינים, בבקשה ממך תעשה שהם יאמינו בך מהר!!". המילה מהר 
אמר  לא  הוא  נכון,  נהדרת?  תפילה  זו  האין  קווים.  בשני  מודגשת  הייתה 
"הודו לה'" ולא"עלינו לשבח", אבל בוודאי שזו תפילה שעשתה רעש גדול 

בשמיים. העיקר הוא לעורר את הקשר לקדוש ברוך הוא.

אחרי שהילד הבין את ההגדרה הנכונה שכל דיבור עם ה' הוא תפילה, צריך 
לקשר את זה למילות התפילה. אמנם העיקר הוא הרגשת הלב, אבל עכשיו 
כלום!  לו  אומרות  לא  המילים  צריך לקשר אותה למילים בסידור. 
מה זה "לאסור מלכיהם בזיקים" או "פינות צבאיו קדושים, 
תמיד  לא  המבוגרים  גם  אבל  לומר,  מביך  ש־די"?  רוממי 

מבינים...
למה  שלנו,  לחיים  אותן  ולקשר  המילות  פירוש  את  הילד  עם  ללמוד  כדאי 
שעובר עלינו עכשיו במשפחה, בלימוד, בעבודה. מדוע באמת שלא נתפלל 
תמיד  לא  המילים  אם  שגם  משום  הסידור?  של  המילים  בלי  הלב,  מעומק 
מדברות אליך, למילים הקדושות יש כוח לרומם אותנו אליהן במקום שאנחנו 

נוריד אותן אל המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו.

שלהם.  לתפילה  צבע  ולהוסיף  רגש  לעורר  מקוריים,  להיות  צריכים  אנחנו 
אפשר לשבת עם ילד ולספר לו על פלוני אלמוני שהוא לא עלינו חולה ונמצא 
ושיש  לו,  כואב  מאד  וזה  ילדים  לו  שאין  אחר  מישהו  ועל  הרפואה,  בבית 
אנשים שאין להם פרנסה וממש אין להם אוכל כמו שיש לנו בבית, ולבקש 
אוהב  מאוד  שה'  לו  לומר  אפשר  התפילה.  בזמן  עליהם  שיחשוב  מהילד 

תפילות של ילדים, ובוודאי התפילה שלך עולה לשמיים.

ברכת  מברך  כשאתה  "שרולי,  שלי:  לבן  ואמרתי  לאכול  ישבנו  אחת  פעם 
כל  בבית.  אוכל  שלו  למשפחה  שיהיה  אלמוני  פלוני  על  תחשוב  המזון 
המלאכים עומדים בשמיים ומביטים על התפילה שלך". פתאום ראיתי 
"למה  קרה,  מה  אותו  ושאלתי  הילד,  של  בעיניים  דמעות 
אתה בוכה?” "אבא", הוא ענה לי בקול שקט, "כבר בירכתי ברכת 

המזון. האם לברך עוד פעם?".

אפשר לספר לילדים על עצמנו. 'פעם הייתי במכונית והגלגל התפוצץ באמצע 
הנסיעה. פחדתי נורא והתפללתי לקדוש ברוך הוא, והוא עזר לי'. צריך להיות 
'כולנו מתפללים ביחד  יצירתי, להתחבר לראש שלהם. אם יש לו בחינה – 

שתצליח במבחן!'.

שאומר  מי  שכל  ממכתביו  באחד  כותב  הזקן  האדמו"ר 
הרבי  מימיו.  מאורות  ראה  לא   – מדרבנן  רק  היא  שתפילה 
הסביר שכשאדם מתפלל ומתקשר לקדוש ברוך הוא באמת, הוא מגיע לאהבת 
שמסתכל  מי  אך  השיטות.  כל  לפי  מדאורייתא  מצוות  ואלו  ה',  וליראת  ה' 
על התפילה רק כעל מילים, בלי להתקשר לקדוש ברוך הוא, באמת לא ראה 
מאורות מימיו – הוא ראה רק מילים. יכול להיות שהוא התפלל כל החיים, 
אך את עצם הנקודה של התפילה – להתקשר לקדוש ברוך הוא – הוא איבד!

הוא.  ברוך  – העיקר שידבר עם הקדוש  להיות בכפייה  צריכה  לא  התפילה 
משנה  צריך  בתפילה  מאחרים  יותר  לעמוד  שמצליחים  ילדים  עם  דווקא 
איך  לפי  מתנהג  הילד  רבות  שפעמים  היא  הגדולות  הבעיות  אחת  זהירות. 
שמצפים ממנו ולא לפי מה שהוא מרגיש. אני עצמי ראיתי ילדים קטנים שהיו 

מתפללים יפה ואחרי זה התמרדו. למה זה קרה? או שהוא עשה את זה כדי 
לעשות רושם על האבא או על המורה, או שהוא פשוט הדחיק את הדחייה 

שלו מהתפילה.

מה בכל זאת עושים עם ילדים שלא רוצים, או שלא קמים בבוקר? כל אחד 
יודע מהניסיון שכשאנו מעירים את הילדים יש כאלה שקמים מיד, ויש כאלה 
שצריך להעיר אותם שוב ושוב. אי אפשר לומר שאחד טוב יותר מהשני, וחס 
ושלום לשים על ילד סטיגמה שהוא לא מתפלל. אסור לשים על ילד חותמת. 
פעם ילד אחד הביא לשולחן האוכל כלי זכוכית, ואבא שלו 
אמר לו: "תיזהר, זה יישבר!” וכעבור כמה שניות הכלי נפל 
מהידיים של הילד ונשבר. המילים של האבא השפיעו עליו כי הרי 
אבא תמיד צודק! אנחנו אומרים לפעמים לילד 'לא התפללת היום'; חוץ מזה 
שזו לא אמת, זה רק מחזק את הצד הלא טוב אצל הילד. אסור להגיד לו 'לא 
התפללת' אלא 'אתה יכול להתפלל טוב יותר', ואם הוא התחיל להתפלל צריך 
לעשות מזה אירוע גדול. "שמעתי שהיום התפללת יפה! ראיתי שהתרגשת, 

שהתעמקת בנקודה מסוימת בסידור". שהילד ירגיש שזה אמיתי.

אבל הדבר הכי חשוב הוא שהילד יראה שהתפילה חיה ואמיתית גם אצלנו. 
כשזה יהיה, הוא כבר יבין.

לחיים!

 יציאת מצרים היא רק ההתחלה!
ממשיכים את הדרך עם גליון חדש ומרתק  של

להשיג בבתי המדרש, ובאתר  www.toratchabad.com. למנוי בדואר 072-2792066

של מעיינותיך.



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

מה עדיף – להיות אדם דתי עם מידות 
רעות, או אדם לא דתי אך מוסרי 

ובעל מידות מתוקנות?
השאלה מזעזעת, מפני שהיא מעמידה את המידות הטובות 
משום  נכונה  אינה  הזו  ההעמדה  עצם  למצוות.  כמנוגדות 
קורעת את שלמותנו  שמדובר בשאלה שהיא בעצמה כבר 

לגזרים.

המצוות מולידות מידות טובות, והן אינן שלמות בשום פנים 
בלעדיהן: "תורת ה' תמימה", ורק אז היא "משיבת נפש".

אנו יכולים למנות שלוש דרגות בתורה השלמה: הראשונה, 
מידות טובות שקשורות לטוב בעולם הזה, בחינת 'דרך ארץ 
שקדמה לתורה', שגם אותן תובעת התורה. מעליה הדרגה 
של מצוות מעשיות, כמו תפילין ושעטנז. הדרגה השלישית 
העולם  גבולות  לפריצת  ששייכות  האלוקיות  המידות  היא 
הזה ולטוב נצחי שמעל לגדרי העולמות, שרק מי שמתרומם 

על ידי התורה מגיעה אליהן.

מטרת כל המצוות היא להרים אותנו לטוב האלוקי ולמידות 
האלוקיות – "מה הוא רחום אף אתה רחום", הנהגות שהן 
נשמת ותכלית כל התורה. והתורה שלמה דווקא על ידי כל 

הדרגות הללו יחד.

שמעתי על פרשת ילדי תימן ואני 
לא מפסיקה לבכות מאז. 

איך להתייחס לזה?
טרם התבררו כל הפרטים, אך אף על פי כן 
התמונה המצטיירת עגומה מאוד. אני עצמי 
של  גדול  מספר  בה  שיש  בשכונה  מתגורר 
יוצאי תימן שחלקם מספרים סיפורים קשים 

על אותן שנים.

זהו רשע שאין  אם אכן היו מעשים כאלה, 
איש  "גונב  ואומר  צווח  והכתוב  כדוגמתו, 
נוהגים  איננו  אמנם  יומת".  מות   – ומכרו 
היום בדיני מיתה כלל, אך ניתן ללמוד מכך 

על חומרת הדבר.

של  בתהליך  נמצא  כשעם  אמוני,  במבט 
קשים  דברים  גם  עליו  עוברים  עצמי  ליבון 
אפשר  והכללי  הרחב  במובן  מאוד.  ומרים 
לראות בזה מחלת ילדות נוראית, שברוך ה' 
התבגרנו ונרפאנו ממנה, יחד עם הכאב קורע 

הלב על כל משפחה שעברה סבל.

אני תלויה מדי בחברות שלי. 
מה אפשר לעשות?

הבעל שם טוב סיפר כי אביו, שמת עליו בילדותו, 
הורה לו במשפט אחד את צוואתו: אל תפחד מאף 
אחד חוץ מה' יתברך, ועוד הוסיף שזה היה היסוד 

של כל חייו וכל עבודת ה' שלו.

התלות באחרים קשורה לחיסרון במידת הבטחון 
בה'. כשאדם מתבונן כמה טובות עשה עמו הקדוש 
ברוך הוא עד עצם היום הזה, טובות שאף אחד לא 
יכול לעשות אפילו מקצת מדוגמתן, ומתבונן כמה 
חסד ה' מלווה אותו כל ימיו והוא משליך יהבו על 
ה' יתברך, ממילא הולך ופוחת הצורך לסמוך על 

בשר ודם.

באדם",  מבטוח  בה'  לחסות  "טוב  אומר  הפסוק 
ביטחון  זה  אין  ש'לחסות'  זצ"ל  קוק  הרב  ודקדק 
גמור, ואף על פי כן לחסות בה' טוב יותר מביטחון 
ודאי באדם. ככל שאדם בוטח בה' ומכוח זה צועד 
נזקק  ואינו  רגליו  על  עומד  הוא  כך  חייו,  בדרכי 

בצורה שלילית לאנשים אחרים.

מסע אל
הנשמה

הצטרפי למסע פנימי ומעצים
לאורם של שני המאורות הגדולים

בהדרכת נעמה מנוסי
ואביטל ברעם

הבעל-שם-טוב גילה את הדלת אל הלב,
אדמו"ר הזקן לימד איך לפתוח אותה...
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בליווי נגנית הנשמה נחמה שפילמן
אש"ל מלא ברמה גבוהה
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