
לצמוח,  השואף  האילן 
לשמים  לטפס  להזדקף, 
ולממש את עצמו בנתינת 
לעולם,  מתוקים  פירות 
האדם.  את  המסמל  הוא 
מהעת שבשלה דעתו של 
אדם הוא חש את הצורך 
לתת  בוראו,  אל  לטפס  רוחנית,  להתפתח 

מכישרונותיו ויכולותיו לכל הסובב אותו.
מאכל,  אילן  להיות  בדרך  הראשון  הצעד 
הוא נטיעת הגרעין באדמה. קליטת הגרעין 
אך  וריקבון.  שבירה  עם  מזוהה  בקרקע 
בכדי לנבוט ובהמשך גם להכות שורשים, 
לתת  אף  ובסוף  ובענפים,  בגזע  להיתמר 
פירות מתוקים – מוכרח הגרעין לחוות את 

אותו משבר קריטי.
הרוחנית של  דרך צמיחתו  היא  בדיוק  כך 
פיזי  בעולם  אותנו  שתל  הבורא  האדם: 
ונאצל  עדין  למקום  אותו  להפוך  בכדי 
של  נעלה  ממד  בתוכנו  לגלות  יותר; 
באה  צמיחה  צורת  כל  וטוהר.  קדושה 
בעקבות קושי ומשבר. אתגרי החיים נועדו 
ביותר של  לחשוף את הממדים העמוקים 
נשיב  כך  פירותינו.  את  ולהצמיח  נשמתנו 
את המציאות כולה למקורה האמיתי, בגן־

עדן מקדם.

לפני כמה שנים, הלכתי ברחובות 
שבט  מימי  באחד  ירושלים 
הרב  את  ופגשתי  החורפיים, 
מיצהר.  הוא  אף  אריאל,  ישראל 
אולי  ישראל,  "ר'  אותו:  שאלתי 
לט"ו  מחזק  תורה  דבר  לי  תספר 
בשבט?". הרב ישראל אמר לי: "אספר לך סיפור 
שיחזק אותך יותר מכל דברי התורה שאוכל לומר 

לך".

"לפני כמה שנים השתתפתי בהרצאה  סיפר:  וכך 
של יוצא האצ"ל. לאחר ההרצאה ניגשתי לשוחח 
התפלאתי,  מבולגריה.  שהוא  אמר  והוא  איתו, 
כיון שבבולגריה לא נשארו הרבה יהודים דתיים. 
מבית  הגיע  הוא  שאכן,  ענה  והוא  אותו,  שאלתי 
שכמעט לא ידע דבר על יהדות. לא פסח, לא שבת 
באמצע  בשנה,  פעם  'רק  דבר.  שום  חנוכה.  ולא 
מזמינה  היתה  סבתא  מיוחד:  אירוע  היה  החורף, 
את כל המשפחה לארוחת ערב חגיגית שבה אכלו 
הרבה פירות. בארוחות האלה היא סיפרה שהלילה 
הוא יום ההולדת של העצים, ולכבוד היום החגיגי, 
בחצות הלילה - העצים מנשקים זה את זה. הייתי 
הנשיקות.  את  לראות  והשתוקקתי  קטן,  ילד  אז 
הלילה.  חצות  עד  ער  והמתנתי  מאוד  התאמצתי 
ברגע המיוחל יצאתי החוצה בציפייה, אך לאכזבתי 
במקומם.  נשארו  העצים  כל  כלום.  ראיתי  לא 
סיפרתי לסבתא שלא ראיתי שום דבר, והיא אמרה 
רק העצים  לך,  דע  'טיפשון שלי, בטח שלא.  לי: 
בארץ ישראל מתנשקים בלילה הזה...'. מאותו יום 
גמלה בליבי החלטה לעלות לארץ, ובסופו של דבר 

אכן עליתי, והנה אני פה'".

כמה  "תראה  סיפורו:  את  ישראל  הרב  סיים  וכך 
שמרו  פסח  ולא  חנוכה  שלא  יהודים  יש  נפלא, 

עליהם, אפילו לא יום כיפור. רק ט"ו בשבט!".
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קדושה  ישראל  לארץ 
אותה  מכוח  עצמית. 
קדושה, יש מצוות ייחודיות 
בארץ  רק  לקיים  יש  אותן 
מצוות   - ובגידוליה  ישראל 
התלויות בארץ. ההתבוננות 
האישית והלאומית במהותו 
זה  היום היא בשני מישורים שקשורים  של 
לזה: קודם כל, התחדשות והעמקה בהבנת 
בעוד  זה.  בדור  ובניינה  ישראל  ארץ  מעלת 
האויבים  עליה  שממו  רבות  שנים  שבמשך 
הארץ  מאירה  ה',  ברוך  כיום,  בה,  שישבו 
והיא  אליה,  השבים  ולבנות  לבנים  פנים 
רבי  כדברי  יפה.  בעין  וירקות  פירות  נותנת 

אבא, "אין לך קץ מגולה מזה" )סנהדרין צח(.
המצוות  בקיום  התחדשות  לנו  יש  שנית, 
כלל  מקיימים  לא  בגלות  בארץ.  התלויות 
המצוות  שמיטה.  או  מעשרות  מצוות 
אנו  אבל  בלבד,  מדרבנן  אמנם  חלות  כיום 
מתקדמים, ולאט לאט החיבור למצוות אלו 
מהתורה.  תהיה  וחובתן  עוזו,  במלוא  יהיה 
קיום כל המצוות מהתורה בשלמותן מקרב 
דורש  זה  יותר.  עוד  גדולים  לימים  אותנו 
קומה  והלכתית.  נפשית  אמונית,  היערכות 
מצוות  בקיום  יותר  וגבוהה  חדשה  אחרת, 
ונבנית  ההולכת  לארץ,  העם  של  ובחיבור 

בידינו ולנגד עינינו.

התחדשות הארץ 
והתחדשות המצוות

הרב יהודה זולדן 
מפקח תורה שבעל פה בחמ"ד

 לשוב
אל הגן

הרב עומר הלוי
 מרצה בחסידות

נשיקה לעצים
הרב דוד אמיתי

ישיבת אלון מורה

ט"ו 
בשבט

עכשיו, כשזכינו במכרז להקמת המתחם הדתי-לאומי בכרמי גת, זו 
ההזדמנות שלכם לממש את החלום לדירה בפרויקט העתיד של ישראל, 

ובמחירים שלא יחזרו

1-700-500-555
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430 דונם 
שטחים ירוקים 

מגוון 
פתרונות דיור

קהילה דתית 
איכותית 

מודל 
'הסכם גג' 

ליווי משפטי 
ומקצועי 

נהנים מכוח 
של קבוצה

* פתוח לכלל הציבור

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.

דירות 3, 4 ו-5 חדרים
וקוטג'ים

ט"ו בשבט ושבת שירה בקרוב אליך! 
שירת הים / אהרן רזאל - 3

הרבה לפני העלייה הראשונה / החלוץ הראשון היה חסיד רוז'ין - 6
התוועדות שירה ולהט / הרב עדין אבן ישראל - 10

לזכרה של דפנה מאיר הי"ד עמ' 9



| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

האם מותר ללמוד 
תורה מפי רבנים שנחשדו או 

הורשעו במעשים לא ראויים?
דומה  הרב  "אם  רבותינו:  קבעו  גדול  כלל 
למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו, ואם 
מי  אמנם  מפיהו".  תורה  יבקשו  אל  לאו 
ללמוד  יוכל  לא  כפשוטו  זה  כלל  שיתפוס 
יאמר  מי  שהרי  חלילה,  לעולם,  תורה 
אולם  ה'?  מלאכי  בתוכנו  שמסתובבים 
ערך  לפי  להיות  צריך  שהרב  הוא  הביאור 
מידות  בעל  מעלה  איש   – ומעלותיו  הדור 
עניינים  עליו  שהתפרסמו  אדם  ולא  טובות, 

חמורים שאינם ראויים.

בעלמא,  חשד  נחשד  רק  הרב  אם  זאת,  עם 
יש להפקיד את העניין בידי אדם ראוי ונאמן 
שיברר את העניין, אולם משנודע שאכן כך, 
אדם זה אינו הכלי הראוי להעביר את התורה.

 מהי כוונה במצוות?

העשייה.  בעולם  עוסק  מהמצוות  גדול  חלק 
את  קיימנו  אם  המכריע  הוא  המעשי  המבחן 
אלא שהעולם  לא,  או  חובה  ידי  ויצאנו  המצווה 
המעשי הוא כגוף שיש לו נשמה – והנשמה היא 

הכוונה.

למשל, אם אדם שומע שופר ונפשו לא זעה, הוא 
אמנם יצא ידי חובת המצווה, אך כגוף ללא נשמה. 
כולנו יודעים עד כמה שמיעת קול שופר מהפכת 
אותנו לטובה. כשאדם שומע שופר ומכוון ליבו 
להתקרב לאביו שבשמיים, לשפר מעשיו, לשוב 
 – משיח  של  שופרו  קול  את  ולשמוע  בתשובה 

פעולת השופר חודרת לכל אישיותו.

כמצוות  ומעוררת  נדירה  היא  מצווה  כל  לא 
השופר, אך האמת היא שבכל מצווה, לפי עניינה, 
ישנה כוונה – מחשבות, רעיונות והתכווננות של 
האישיות להידבק בה' על ידי הצביון המיוחד של 

המצווה שלפנינו.

האם מותר לגור במקום בו תהיה לי 
 השפעה חיובית על הסביבה, 

אך יש גם חשש שאפגע? 
האם לוותר על הניסיון להשפיע?

שהלכו  אנשים  רבים,  שבמקומות  מראה  הניסיון 
למעלה  זכו  נכונה,  עמדה  מתוך  אחרים  על  להשפיע 
גדולה – הם, בניהם וצאצאיהם – יותר מאלה שנשארו 

בסביבה תומכת אך נהגו כמקבלים ופסיביים.

רבותינו היו שולחים את התלמידים ללמד תורה, וכמו 
את  שמלאו  עקיבא,  רבי  תלמידי  על  במדרש  שמסופר 
גם  נשלחו  שהם  למד  אתה  ומכאן  תורה,  ישראל  כל 

למקומות שלא היה בהם תורה.

הלכה  זה  בעניין  מטעים  היה  מליובאוויטש  הרבי 
מהלכות הגעלת כלים: "איידי דטריד למפלט לא בלע", 
ופירושו: כשהכלי טרוד לפלוט את האצור בקרבו, הוא 
אינו פנוי לבלוע. ובמו עיני זכיתי לראות רבים וטובים 
שנשארו  מחבריהם  יותר  והתעלו  לשליחות  שיצאו 

בקרבת החממה. 

יושבי  "אשרי  לאחר  שאומרים  התהילים  פרקי 
ה',  כלפי  והבריאה  פרקי שירת האדם  ביתך" הם 
התהילים,  ספר  את  המסיימים  הנהדרים  הפרקים 

והם רובם של פסוקי דזמרה.

מ"הללי נפשי" ל"כל הנשמה"
ניתן  מזמור,  לכל  ממצה  כותרת  לתת  שקשה  אף 

לציין מאפיינים בולטים.

היחיד,  באדם  מתחיל  )קמו(  הראשון  המזמור 
ביכולתו  אשר  עושהו  בה'  המוחלטת  בתלותו 
לעשוקים,  עוזר  ה'  מצוקותיו.  מכל  להוציאו 
לגר,  לצדיקים,  לאסורים,  לרעבים,  לכפופים, 
ליתום ולאלמנה. כל אחד ואחד מושגח בהשגחה 

פרטית המיוחדת לו.

כולו  ישראל  לעם  עובר  )קמז(  השני  המזמור 
ולירושלים - העיר שכולה קודש לה'. בפרק זה יש 
גם יותר התייחסות לחוקי הטבע הכלליים מאשר 
חוקי הטבע  ופרט.  פרט  כל  למצבו הספציפי של 
הוא  ברוך  הקדוש  שהציב  השומרים  בעצם  הם 
על  שיש  הפרטית  להשגחה  בנוסף  עלינו,  כהגנה 

כל יצור לעצמו.

המזמור השלישי )קמח( מדבר על הבריאה כולה 
לפרטיה, דומם, צומח, חי ומדבר. הבריאה בטלה 
הפרק  של  הראשון  החלק  בחסדו.  ותלויה  ה'  אל 
הוא הלל של צבא השמים על כל פרטיו, והחלק 
השני הוא ההלל העולה מן הארץ על שלל פרטיה.

המזמור הרביעי )קמט( עוסק בעתיד לבוא, בשיר 
ויתגלה  הרשעה  שתכלה  אחרי  שיושר  החדש 
את  להעמיד  יכול  שהאדם  הוא  הרעיון  הצדק. 
עצמו במצב גאולתי, לדלג כבר עכשיו אל מקום 

נפשי של גאולה מוחלטת מבלבולי העולם.

המזמור החמישי )קנ( הוא שירה נפלאה ומסכמת 
של כל קולות השיר כולם כלפי ה'.  

אלו  מזמורים  פותחים  מוזיקאלית  יצירה  "כמו 
יחיד,  של  קולו  בודד,  קול  של  חרישיים  בצללים 
העומד לבדו מול בוראו, 'הללי נפשי את ה'. חוזק 
ויותר קולות  יותר  והצליל מתגברים כאשר  הקול 
א־ל.  תהילת  המשבחים  מקהלת  אל  מצטרפים 
הסיומת של רינת המקהלות מגיעה לשיאה כאשר 
היקום כולו מריע בקול רננים – 'כל הנשמה תהלל 

י־ה'" )הרב ניסן מינדל, ואני תפילתי(.

סדר ההשתלשלות
האדמו"ר הזקן מסביר את הסדר שבפרק האחרון: 

הקדושה  לדרגה  הלל  הוא  בקודשו"  א־ל  "הללו 
המופרשת מאיתנו, שאין לנו בה שום השגה.

"רקיע עוזו", הם  ממנה נמשך השפע דרך הילול 
חוצצים,  מסכים שאמנם  ובינו;  שבינינו  המסכים 
לנו לקבל את האור אותו  אך בד בבד מאפשרים 

הם מסננים עבורנו.

בהמשך, האור אכן נמשך "בגבורותיו", עם הרבה 
צמצום, אך רק בזכות ההקטנה הזו אנו מרגישים 
ריבי  לעינינו,  הנחשף  גודלו"  "רוב  את  ומשיגים 

רבבות ברואים מכל הסוגים.

מתוך התבוננות בהשתלשלות האין סוף עד אלינו, 
בתקיעת  כמו  שופר",  "בתקע  הבריאה  מהללת 
בתשובה  חזרה  כאן  יש  השנה,  בראש  השופר 
בתשובה  לחזור  משתוקקת  הבריאה  כל  עמוקה. 
אל מקורה, ומהללת "בנבל וכינור, בתוף ובמחול, 
שמביעים  וקולות  נגינה  כלי  ועוגב".  במינים 
בגעגוע  מאוחד  כולו  היקום  וכמיהה,  השתפכות 

לה' יתברך.

"כל הנשמה תהלל י־ה הללוי־ה".

עשר ספירות
עשר  כנגד  מכוונים  זה  שבפרק  ההילולים  עשרת 
ספירת  שכנגד  בקודשו"  אל  מ"הללו  הספירות, 
שכנגד  תרועה"  בצלצלי  ל"הללוהו  ועד  החכמה 
בספרי  מבוארים  הדברים  המלכות.  ספירת 
החסידות, ומתוכם למדים אנו שהפרק הזה כולל 
את כל סדר ההשתלשלות והקשרים שבין הקדוש 
ואין מתאים ממנו לחתום את  ועולמו,  ברוך הוא 

התהילים ואת עיקרם של פסוקי דזמרה.

 היקום
כולו מריע!

| משה שילת |

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | קרוב אליך בפייסבוק! | העלון טעון גניזה
לתגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה: info@qarov.org | 054-4530951 לפרסום: 052-4061065



 באחת מנסיעותיי לצפת באוטובוס, מזמן, התחלתי מלחין את המזמור "ה' 
רועי לא אחסר". נולדה לי מנגינה שמחה ושובבה, צלילים שעולים ויורדים, 
כעדר הרחלים שעלו מן הגלעד. היה בה מקצת משהו מהמוסיקה ששמעתי 
באמריקה  היושבים  העמים  או  באפריקה  הכושיים  של  ניגון  בצעירותי, 

הדרומית.

סיימתי, ואדם זקן פנה אלי, ספק אמר ספק גער בי בעדינות, ושאל: "למה אתה 
לא  שר בסגנון היהודי האמיתי? במוסיקה כמו של פעם. כמו הניגונים של בית 

אבא מהשטעטל. זוהי המוסיקה היהודית האמיתית!".

אתוודה שאינני נוהג להכניס עצמי בוויכוחים. נעניתי לו ראשי דרך הסכמה. 
בתור בן לשבט לוי הבטחתי שאקשיב ואלמד את עולם הניגון המסורתי. ואכן, 
באותם ימים החל נגלה לפני עולם של ניגונים עתיקים, נפלאים ונשגבים. אך 
בלבי ידעתי גם ידעתי, שרבים מהניגונים החסידיים וכן מהמנגינות הפזורות 
בקהילות בעולם, הושפעו מהמוסיקה העממית של העמים שבסביבתם חיו. 

במקצב, בסולם, במקאם.

אין מנוס מהשאלה כיצד אמורה להישמע מוסיקה יהודית, מהי שירה יהודית?

 מכיר את הרועה

עברתי על כל השולחן ערוך ולא מצאתי ולו סימן או סעיף המפרט כיצד לחבר 
מוסיקה יהודית.

שירת הלויים השמימית וגם שירת הנביאים אבדו לבין אומות העולם ונתפזרו 
ניצוצותיהם בגלות.

ובתורה  הבנתי שיש הרבה ללמוד, לשאוף, לעמול במידות הנפש, באמונה 
בכדי להיות מוסיקאי יהודי. בעל־מנגן יהודי. 

המוסיקה היא קולמוס הנפש. וטוב שיידע מנגן יהודי את אותו חיבור לנשמה.

בהתוועדות הגדולה של י"ט כסלו בבנייני האומה, סיפר אברהם פריד סיפור 

על זמר אופרה ששר מנגינה יפהפייה למילים "מזמור לדוד ה' רועי". משסיים, 
מחאו כולם כפיים בהתלהבות ובנימוס. פתאום החל להישמע מסוף האולם 
קול שמימי, כקול תפילה עתיקה. בשורה האחרונה ישב יהודי זקן והחל לשיר 

את אותו מזמור. נכנס קולו בלב כל השומעים והחלו גועים בבכי.

"כיצד גרמת לכולם לבכות?" שאל זמר האופרה העולמי את היהודי הישיש.

ענה לו היהודי: "אתה מכיר את המנגינה. אני... אני... מכיר את הרועה!".

צריך  הוא  הרועה.  אל  להתגעגע  הרועה.  את  לחפש  צריך  יהודי  בעל־מנגן 
להיות החליל של הרועה, להיות המנגינה שמנגן הרועה כדי לקבץ את צאנו.

אם יש במוסיקה קרבת אלוקים, אם יש בה תוספת קדושה לנשמה, הרי היא 
שירה יהודית.

 שירת השורשים

אני כותב את השורות האלו ופתאום מבין מדוע שירת הים מתקשרת לט"ו 
בשבט שחל השבוע. בתורת החסידות מסבירים מדוע ראש השנה לאילנות 
ובודד  צנום  העץ  נשרו,  שהעלים  בתקופה  דווקא  באביב.  ולא  בחורף  הוא 

וענפיו ללא פירות.

אלא שכל זה רק למראית העין. עמוק בקרקע ניצבים השורשים מלאים; מלאי 
באביב.  שיבוא  השפע  כל  את  ולגדל  להפרות  להצמיח,  מוכנים  חיים,  מים 
ועריה", אלא שהכלים מלאים.  "ואת ערום  ישראל בסוף הגלות.  גם עם  כך 

השורשים גדלו, העמיקו והתעצמו.

שיצא  עם  של  פתאומי  ביטוי  רק  איננה  הים,  על  שפרצה  השירה  לכם,  דעו 
בצעקה,  בתפילה,  בגלות,  עוד  נולדה  שירה  אותה  בעומק  בעומק  לחרות. 
בכמיהה ובאמונה. אותה שירה מלמדת אותנו שכל אותן השנים לא היו שנים 
הצמיחה  השנים,  באותן  מהזיכרון.  למחוק  שצריך  זמן  מיותרות.  אבודות, 

הייתה פנימית, והיא הולידה – ועוד תוליד – שירה נפלאה!

שירת הים
אהרן רזאל

אישית
 פתאום החל להישמע

  מסוף האולם קול שמימי,
       כקול תפילה עתיקה.

  בשורה האחרונה ישב יהודי זקן   
    והחל לשיר

 המדור בחסות  פתרונות סינון התוכן המובילים בעולם
להורדת האפליקציה חפשו נטספרק בגוגל  מוסדות חינוך צרו קשר עם אריאל – 050-6555913

הדרה טכנולוגית
הבת שלי לומדת באולפנה הנחשבת טובה מאוד, בכיתה י'. אצלנו בבית לא משתמשים בסמארטפונים 
מתוך אידאל. בזמן האחרון בתי אומרת לבעלי ולי שוב ושוב, שהיא מוצאת את עצמה מחוץ למעגלים 
חברתיים בכיתה, מפני ש"לכולן יש סמארטפון והן קובעות ומדברות על כל הדברים בווטסאפ". מצד 
אחד אנחנו ממש חוששים לתת לה סמארטפון בגלל כל הבעיות הידועות ומצד שני אנחנו לא רוצים 

שהיא תהיה בסוף מבודדת חברתית. מה עושים?

תשובה - אכן את מציגה בעיה קשה. לצערנו, במקומות רבים, גם במוסדות החינוך הטובים ביותר, 
חשוב  הזו.  מהמציאות  להתעלם  ואי-אפשר  דיגיטאלית  לתקשורת  החברתית  התקשורת  הפכה 
לברר עם הבת שלך כמה התופעה הזו באמת רחבה בחברה שלה או שהיא פשוט "מרגישה" כך. 
חשוב גם להסביר לה את המשמעויות ולבקש ממנה לפנות למורה שלה באולפנה כדי שתפעל 
לדיון בין הבנות על הנושא )גם אם המדיניות של האולפנה היא ש"אין סמארטפונים"(. אם גם לאחר 
הדברים הללו הבת מרגישה שהיא מתחילה להיות מבודדת חברתית, ניתן בגיל של בתך לרכוש 
מכשיר סמארטפון פשוט עם מערכת סינון שתאפשר שיחות וגלישה לווטסאפ בלבד וכן הגבלת זמן 

השימוש לשעות סבירות.

לשאלות, הערות והארות yoelpickholtz@gmail.comהרב יואל פיקהולץ 
 להורדת האפליקציה

 חפשו נטספרק מובייל 
 בגוגל פליי 
 או היכנסו ל:

www.netsparkmobile.com



| הרב יונתן זקס |

בשלח
 אנרגיה מתחדשת

 

מצוות השבת נזכרת לראשונה בפרשתנו. 
החשובים  המוסדות  מן  היא  השבת 
את  שינתה  היא  פעם.  אי  ידע  שהעולם 
הולדת  לפני  האנושות.  של  הזמן  תפיסת 
פי  על  הזמן  את  אנשים  מדדו  היהדות 
מאות  שלוש  בת  החמה  שנת   – השמש 
השנה  ועונות  הימים,  וחמשת  שישים 
והֶיַרח  הָיֵרַח,  פי  על  או   – בה  הסדורות 
מחזור  את  מציין  הימים,  כשלושים  בן 
הימלאו והיחסרו. לשנה ולחודש יש אפוא 
אינו  זאת,  לעומת  השבוע,  טבעי;  בסיס 
קשור לשום מחזור בטבע וביקום. יחידת 
רוחה  פרי  היא  הימים  שבעת  בת  הזמן 
של התורה, והיא נפוצה בעולם כולו דרך 
ממנה  אותה  ששאבו  והאסלאם  הנצרות 
ורק הזיזו את יום המנוחה. וכך, לאנושות 
בגלל  חודשים  השמש,  בגלל  שנים  יש 

הירח, ושבועות בגלל היהודים.

שאנו  ובחברה  בחיינו  מחוללת  השבת 
חיים בה חלל שבתחומיו אנחנו חופשיים 
העבודה;  מלחצי  חופשיים  באמת. 
מעסיקים  של  מדרישותיהם  חופשיים 
תובעניים; חופשיים מיללות הסירנה של 
לַרֵצף  אותנו  המדרבנת  הצרכנית  החברה 
חופשיים  האושר;  אל  דרכנו  את  בכסף 
היום  יקירינו.  בקרב  עצמנו  אנו  להיות 
משמעות  להגיש  הצליח  הזה  האחד 
התמורות  למרות  ודור,  דור  בכל  רעננה 
הכלכליות והתעשייתיות מרחיקות הלכת. 
מעבדות  חופש  היה  פירושו  משה,  בימי 
ובתחילת  התשע־עשרה  במאה  פרעה. 
חופש  של  יום  היה  הוא  העשרים  המאה 
וארוכי־השעות  הקשים  העבודה  מתנאי 
של  יום  זה  בימינו,  היזע.  סדנאות  של 
על  החכם  מהטלפון  מהדוא"ל,  חופש 
שנהיה  ומהציפייה  וקבוצותיו,  רשתותיו 

זמינים מסביב לשעון.

לא  תקדים  חסרת  תופעה  היא  השבת 
מבחינה  גם  אלא  תרבותית,  מבחינה  רק 
מושגית. לאורך ההיסטוריה חלמו אנשים 
קרויים  כאלה  חזונות  אידיאלי.  עולם  על 
המילולי  שפירושו  מונח   – אוטופיה 
מונח  מקום".  "שום  בעצם  הוא  ביוונית 
מהם  אחד  לא  שאף  משום  להם  יאה  זה 
התממש. השבת היא אוטופיה עכשווית. 
וחמש  עשרים  למשך  בה,  יוצרים  אנו 
שעות בשבוע, עולם שאין בו היררכיות. 
קונים  לא  מועסקים,  מול  מעסיקים  לא 
או  בהון  חוסר־שוויון  לא  מוכרים,  מול 
רעש  ולא  תחבורה  ולא  ייצור  לא  בכוח, 
היא  ולא המולת השוק. השבת  החרושת 
ְסּתֹוֵבב";  ַהּמִ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָמָמה  ַהּדְ "ְנקּוַדת 
היא השקט שבין שני פרקים בסימפוניה; 
השבת  השעות.  מרוץ  של  השעיה  היא 
היא אוטופיה – אך לא בקץ הימים, אלא 
ושוב. באמצע העולם  ושוב  ועכשיו  כאן 

ובאמצע הזמנים.

מעגל  את  יתחילו  ישראל  שבני  רצה  ה' 
כבר  שלהם  היום־החופשי־בשבוע 
בצאתם ממצרים, כי להשגת חופש אמתי, 
דרוש  בשבוע,  ימים  שבעה  של  חופש 
זמן רב. מאות ואלפי שנים. התורה רואה 
ביטלה  לא  היא  אך  כעוול,  העבדות  את 
אותה באופן מידי מפני שבני האדם עוד 
וארצות  בריטניה  לכך.  מוכנים  היו  לא 
במאה  רק  העבדות  את  ביטלו  הברית 
הדבר  להן  עלה  אז  וגם  התשע־עשרה, 
זה  מאוחר  הישג  אך  פנימיים.  במאבקים 
של האנושות נעשה בלתי נמנע כבר ברגע 
שעבדים  מפני   – השבת  מצוות  שניתנה 
היודעים את החופש, ולו ליום אחד מדי 
הימים  מן  שביום  עליהם  חזקה  שבוע, 

יקומו הם או צאצאיהם על כבליהם.

לשאוף,  לנשום,  לזמן  זקוקה  האדם  רוח 
הוא  זמן  בניהול  הראשון  הכלל  לצמוח. 
לבין  חשובים  דברים  בין  להבחין  שיש 
לחץ,  בעתות  דחופים.  רק  שהם  דברים 
הנטייה היא לדחות את הדברים החשובים 
שהדברים  אלא  הדחופים.  הדברים  מפני 
יותר  הנחוצים  אלה  הם  החשובים 
לאושרנו ולתחושה שאנו חיים את חיינו 
כראוי. שבת הוא הזמן המוקדש לדברים 
משפחה,  והלא־דחופים:  החשובים 
תפילה  חווית־קדּושה,  קהילה,  חברים, 
והודיה לה' על הדברים הטובים בחיינו, 
שוב  מגוללים  שאנו  תוך  בתורה  וקריאה 
עמנו  של  והדרמטי  הארוך  הסיפור  את 
בידי  לא  שנוצר  יופי  זהו  מסענו.  ושל 
אי  בידינו:  לאונרדו אלא  או  מיכלאנג'לו 
שֵלו של זמן בלב ים רוגש של עולם חסר 

מנוחה.

השתתפתי פעם באמריצר שבהודו, העיר 
הקדושה לסיקים, יחד עם הדלאי לאמה, 
לדיאלוג  אליהו  מכון  שארגן  בסמינר 
קהל  מול  אל  השיחות,  במהלך  בין־דתי. 
אחד  פנה  סיקים,  סטודנטים  אלפיים  בן 
המנהיגים הסיקים אל הסטודנטים ואמר: 
"מה שדרוש לנו הוא מה שיש ליהודים: 

שבת!".

היוונים הקדומים לא הצליחו להבין איך 
ממעשה  חלק  להיות  יכול  מנוחה  יום 
כי  השבת.  יום  הוא  כזה  אך  בריאה. 
הנפש,  שלוות  הגוף,  מנוחת  אלמלא 
הזהות  קשרי  ורענון  הנשמה  רגיעת 
והאהבה שלנו, תהליך היצירה היה דועך 
לעיקרון  כפופים  ועמים  אנשים  ומתנוון. 
האנטרופיה, העיקרון הקובע שכל מערכת 
מאבדת אנרגיה לאורך הזמן. עם ישראל 
לא איבד את האנרגיה שלו לאורך הזמן, 
תמיד.  שהיה  כפי  ויצירתי  חיוני  ונשאר 
הסיבה לכך היא השבת, משאב האנרגיה־

1800-620-640המתחדשת הגדול ביותר של האנושות.
ע”פ פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות למס

לתרומות למצוות פדיון שבויים חייגו עכשיו ליד לאחים

www.yadlachim.co.il

לפי נתונים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(,
 לא פחות מ- 45 ילדים יהודיים

 שנולדו בשנה האחרונה לאם יהודיה ואב ערבי נקראו בשם מוחמד, 
11 ילדים יהודיים נוספים נקראו בשם אחמד, 6 ילדים בשם ַעֶבד ועוד. 

כמו כן מופיעה בנתונים רשימה ארוכה של ילדות יהודיות שנקראו בשמות ערביים. 

בס”ד

אין מצווה גדולה כמו פדיון שבויים )רמב”ם(

שתי מתנות יחודיות המפארות את שולחן השבת יגיעו אליכם ע”י שליח מיוחד 
לכל התורמים למצוות פדיון שבויים להצלת הנשים והילדים
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 אש קודש 
בקעת  בואכה  שילה  ליישוב  מזרחית  הנמצא  קודש  אש  היישוב 
הירדן, הוקם בחנוכה תשס"א ומונה כיום כארבעים משפחות. חלקן 
בבתי קבע וחלקן בקרוואנים. סביב היישוב חקלאות יהודית נרחבת 
נקרא על  ליין. המקום  גידול ענבים איכותיים  המתבססת בעיקר על 
שמו של אש קודש גילמור - מאבטח שנרצח בפיגוע, ועל שם ספרו 
בימי  שחובר  שפירא  קלמן  קלונימוס  ר'  מפיאסצנא,  האדמו"ר  של 

השואה בגטו ורשה.

 להרים את הלב
 ר' אורי פרץ, אש קודש

כשרוצים להרים אדם למעלה אפשר לנסות למשוך את רגליו או ידיו. 
הם יעלו אמנם, אך הגוף יוותר במקומו. מי שחושב לעומק יניף את 
עם  להתמודד  הדרך  היא  יתרומם. כך  כולו  והגוף  הלב,  או  הראש, 
כל אתגר, לכוון את כל הכוחות למטרה האחת, שמימושה ישנה את 
פני המציאות. אם נדע למצוא את הלב נחסוך עמל רב ונקבל תוצאה 

אמיתית ומושלמת.

רבי קלונימוס קלמן שפירא הי"ד, האדמו"ר מפיאסצ'נה, חידש דרך 
בעוד  ממש.  האריות  שיני  בין  חדש,  בנתיב  בהתהלכו  ה'  בעבודת 
נופלים  הבחורים  וטובי  מפז  מסולאים  נתחים  לה  כובשת  ההשכלה 

ברשתה, נעמד הרב מול יצר לב האדם, הרע מנעוריו, ומאמין בו.

אם תורת החסידות לקחה אדם בוגר, שכבש את יצרו וכעת מתפנה 
לעבוד את ה' בתמימות וקדושה, רבי קלונימוס הבין שלא יוכל לוותר 
על שלב הנערות, ובונה היכלי קדושה לזאטוטי בני ישראל. במקום 
את  ולהרוס  להחריב  במקום  הטבע,  את  היצר,  את  הלב,  את  לדכא 
האדם כדי ליצור יהודי טוב, מאמין הרב באש הנעורים שכולה אש 

קודש. 

לא סתם התקשר בו מאד הרב קרליבך זצ"ל, שדרכו לקרב ולהעלות 
היתה דרך הלב של כל אדם, דרך האמונה בכוחותיו הטבעיים שהעניק 
תאי  דור  דורו,  כי  מפיאסצ'נה  האדמור  ידע  אולי  יתברך.  הבורא  לו 
הגזים, הוא גם דור הגאולה, חומש מאותם שזעקו ותעל שוועתם אל 

האלוקים, יזכו לשיר את שירת הים.

ואנו, זוכים ובונים בארץ האבות דור גאול, דור איתן שטבעו טבע ארץ 
ישראלי, והאש הבוערת בעצמותיו אש קודש היא.

 מגבעות
אשורנו

רוצים גם להופיע כאן? 
 Qarov.meod@gmail.com שלחו הודעה לכתובת

ואנחנו ניצור עמכם קשר בהקדם



1800-620-640
ע”פ פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות למס

לתרומות למצוות פדיון שבויים חייגו עכשיו ליד לאחים

www.yadlachim.co.il

לפי נתונים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(,
 לא פחות מ- 45 ילדים יהודיים

 שנולדו בשנה האחרונה לאם יהודיה ואב ערבי נקראו בשם מוחמד, 
11 ילדים יהודיים נוספים נקראו בשם אחמד, 6 ילדים בשם ַעֶבד ועוד. 

כמו כן מופיעה בנתונים רשימה ארוכה של ילדות יהודיות שנקראו בשמות ערביים. 

בס”ד

אין מצווה גדולה כמו פדיון שבויים )רמב”ם(

שתי מתנות יחודיות המפארות את שולחן השבת יגיעו אליכם ע”י שליח מיוחד 
לכל התורמים למצוות פדיון שבויים להצלת הנשים והילדים
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העיר ה  את  החוצה  המרכזי  רחוב 
'אם  בשלט  מתהדר  תקווה,  פתח 
שטמפפר,  גוטמן,  המושבות'. 
מהשיר  לנו  המוכרים  וסלומון  ברנט 
המושבה  את  שהקימו  המפורסם 
שמים  יראי  יהודים  היו  הביצות,  מוכה  באזור 
שיצאו מירושלים בשנת התרל"ח, אך האם אכן 

הם היו ראשוני המתיישבים?

כשני עשורים לפני הקמת פתח תקווה, הקימו רבי 
יחזקאל יהודה וגיסו רבי יהושע לוין את מוצא, 
על שטח אדמה שרכשו בסמוך לירושלים, אולם 
יהודי־חקלאי  יישוב  קדם  מוצא  למושבת  גם 
לפני   – התקצ"ד  בשנת  הגליל  במרומי  שהוקם 
ג'רמק המתנוסס  ושמונים שנה! מהכפר  כמאה 
בראש הר מירון בגובה של יותר מאלף מטרים, 
ומספר  מים  באר  קירות,  חלקי  רק  כיום  נותרו 
עצי אגוז ענקיים, שרידים המספרים פרק מיוחד 

בתולדות שיבת ציון השלישית.

גל  לפני  שנים  מאה  כמעט  היסטוריה:  קצת 
העלייה שזכה במידה רבה של חוסר צדק לשם 
הבעל־ תלמידי  החלו  הראשונה',  'העלייה 
הקודש.  לארץ  דרכם  את  לעשות  שם־טוב 
קיטובר,  גרשון  רבי  היה  שבהם  מהמפורסמים 
בירושלים  שהתיישב  טוב  שם  הבעל  של  גיסו 
בשנת התק"ז. שני דורות לאחר מכן עלה לארץ 
הקודש רבי מנדל מויטבסק )תלמידו של המגיד 
ממעזריטש( בראש שלוש מאות מחסידיו וקבע 
את ישיבתו בטבריה, לאחר תקופה בה התגורר 
בעיר צפת. כשלושים שנה לאחר עליית החסידים, 
עלו ארצה גם עשרות משפחות מתלמידי הגר"א, 

שהקימו את 'כולל הפרושים' בירושלים.

רוב היהודים קבעו אז את מקומם בעיקר בצפת 
ובטבריה ורוב פרנסתם הייתה מ'קצבת הכוללים' 
לבני  אירופה  יהודי  ששלחו  כלכלית  תמיכה   –
ארץ ישראל, או ממלאכות של מסחר ותעשייה 

6

זעירה. גם יהודי ירושלים, שבאותה תקופה היו 
רובם בני עדות המזרח – טרם חלמו על היציאה 
על  אז  חשב  לא  איש  העתיקה.  העיר  מחומות 
בעליהם  את  שיקיימו  חקלאיים  יישובים  הקמת 

בכבוד וללא צורך להתפרנס מן הצדקה. 

ובנו  ישראל ב"ק  רבי  היו  מי ששברו את הסכר 
רבי  מרוזי'ן.  ישראל  רבי  של  חסידיו  ניסן,  ר' 
ישראל ב"ק היה בן למשפחה מפורסמת בהוצאת 
כתבי קודש. הוא ניהל את בית דפוסו בברדיצ'ב 
ארצה  עלה  התקצ"ב  ובשנת  שבאוקראינה, 
הראשון  העברי  הדפוס  בית  את  בצפת  והקים 
בארץ ישראל בעת החדשה. רבי ישראל הקפיד 
להכין את אותיות הדפוס במו ידיו, ואף צם וטבל 
לקראת הדפסת הספרים – מאחר וראה במלאכה 
זו מלאכת קודש של ממש. בבית דפוס זה עבדו 
עשרות פועלים יהודים והודפסו בו ספרי קבלה 
רבים. בהמשך הדרך הקים ב"ק את "החבצלת", 
תקופה  שבמשך  הראשון  היהודי  העיתון 

ממושכת היה גם העיתון היחיד.

עשיתי לי גנות, זרעתי שדות
המושל  כבש  ארצה,  ב"ק  של  לעלייתו  סמוך 
מידי  ישראל  ארץ  את  פחה  איברהים  המצרי 
סובלני  משטר  על  והכריז  הטורקי,  השלטון 
תיאר  ב"ק  ישראל  רבי  הדתות.  כל  לבני  ומכבד 
את   )1872( תרל"ב  בשנת  "החבצלת"  בעיתון 
פחה:  איברהים  של  הכיבוש  חיל  הסתערות 
"בראשית שנת תקצ"ב באתי אל העיר הקדושה 
צפת, אשר איויתיה למושב לי. לא ארכו הימים 
ואיברהים באשא, פחה מצרים, בא כנחל שוטף 
לכבוש גם ארצנו. בעכו החל מעשהו ובירושלים 
כלה. וה' נתן את חיני בעיני השר הזה ואת אשר 

שאלתי ממנו לא אצל מאיתי".

הקשר החם עם המושל המצרי נוצר בנסיבות לא 
חיילים  גיוס  שכפה  החדש,  השלטון  משמחות. 

לשורותיו, לא מצא חן בעיני ערביי הגליל – ובשנת 
"מרד  לכינוי  שזכה  במרד,  אלו  פתחו  התקצ"ד 
הפלאחים". הראשון לסבול מתוצאותיו היה כמובן 
היישוב היהודי, שהוכה בשורת מעשי רצח וביזה. 
והיכו  מאומה,  נשאר  ולא  והדפוס  ביתי  גם  "חרב 
לא  שמו  יתברך  ה'  חסדי  לולי  מוות.  מכת  אותי 
נשארתי בחיים מרוב הכאות", מספר רבי ישראל. 

ביד  המרד  את  ודיכא  לגליל  הוזעק  מצרים  צבא 
קשה, אך איברהים פחה עצמו חלה בקדחת. רבי 
ישראל שהיה מוכר כרוקח מומחה, הוזעק מצפת 
ההרוסה והמדממת אל העיר עכו וריפא את הפחה. 
אך  הריפוי,  תמורת  כסף  לקבל מהפחה  סירב  בק 
הפחה  נחלה.  אחוזת  ממנו  ביקש  יותר  מאוחר 
ג'רמק  הנטוש  הדרוזי  הכפר  את  לב"ק  העניק 
בראש הר מירון. "התנפלתי לרגליו ואבקשהו חסד 
ביתי  בני  ונפש  ונפשי  ביקשתי  עמי  את  ורחמים 
בשאלתי. והשר חמל עלי וייתן לי כפר קטן הנקרא 
ז'ארמיק לאחוזה. הכפר ההוא על ראש הר תבור 
)כך כינו את ההר יהודי צפת( ומעיינות מים סביב 
חצי  אם  כי  )מירון(  מיראן  מכפר  רחוק  איננו  לו, 
שעה. לפנים היו בכפר הזה גם גינות ופרדסים, אך 
בעת הזאת אין שם כי אם יער ואבנים גדולות וכל 

מזרע הארץ ההיא, בין פלחי האבנים ההן".

ר' ישראל ב"ק חזר לצפת כדי לתקן את בית הדפוס 
ניסן יצא בראש מספר משפחות  ר'  ואילו בנו  שלו, 
החקלאית  הקהילה  האדמה.  את  לעבד  לג'רמק 
משפחות.  עשרה  כחמש  בתפארתה  מנתה  הקטנה 
ברעש האדמה הגדול שהתרחש בשנת תקצ"ז )1837( 
וטבריה, בית הדפוס  ופגע אנושות בקהילות בצפת 

נהרס בשנית ורבי ישראל עבר אף הוא לג'רמק.

"בשנת צ"ז בירח טבת, בארבעה ועשרים בו, היה 
הרעש הגדול אשר הפך בחמתו את צפת וטבריה", 
כתב רבי ישראל. "אז נאלצתי לבא בהכפר אשר נתן 
גנות.  לי  בתים לשבת, עשיתי  בו  בניתי  לי הפחה, 
זרעתי שדות. ועוד בשנה ההיא אכלתי לשובע מזרע 
הארץ. בשנה השניה היה לי בקר וצאן, שה כשבים 
את  גם  ה'  ובעזרת  וחמורים.  סוסים  עזים,  ושה 
השבת שמרתי בכל פרטיה ודקדוקיה, גם כל מצוות 
התלויות בארץ קיימתי באופן נעלה. גם ביתי היה 
פתוח לרווחה וברכת ה' היתה בכל פעולתי, בבית 
ובשדה, אם כי המקום איננו מקום זריעה, כי אבנים 
רבות בו. לא ראיתי כמוה בכל ארץ ישראל לרוע, 

ובכל זאת ידי עשתה חיל ויד ה' היתה בעזרי".

 החלוץ
החסידי 
הראשון
עשרות שנים לפני העלייה הראשונה 

והריקודים בגורן של נהלל, הקימו חסידי 
רוז'ין את היישוב החקלאי הראשון בארץ 

ישראל, שכלל שמירה מדוקדקת על 
מצוות התלויות בארץ • לכבוד ט"ו בשבט

אביאל הלוי
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מהחלום שנגוז נותר רק עץ אגוז
והיווה  היישוב המיוחד היה אכן פתוח לרווחה, 
באזור.  שביקרו  נוסעים  של  לסקרנותם  מקור 
התקצ"ט  בשנת  בגליל  שביקרו  סקוטים  נוצרים 
זכו  לה  החמימה  האורחים  הכנסת  על  מספרים 
משה  השר  ישראל.  רבי  של  בביתו  ביקור  בעת 
בגליל  סיור  שערכו  יהודית  ורעייתו  מונטיפיורי 
ביישוב  הם  אף  ביקרו  האדמה  רעידת  בעקבות 
"עלינו  יהודית:  כותבת  זיכרונותיה  הקטן. בספר 
מעט  עוד  עלינו  כנרת,  ים  וראינו  ההר  ראש  על 
והנה הירדן לפנינו. חרדת קודש אחזתנו למראה 
מעונות  לעינינו,  נראו  אשר  והקברים  מערות 
בנו  והנה  קדם,  מימי  צדיקים  ומנוחות  חכמים 
לקבל  ההר  על  בסוסו  עולה  ישראל  ר׳  הרב  של 
בואנו".  על  מחכה  הרב  אביו  כי  ונדע  פנינו, 
מיוחד  ביום  היהודי  לכפר  הגיעו  ומלוויהם  הזוג 
במינו – ביום בו הכניס ר' ניסן ב"ק את בנו בכורו 
לברית, והשר מונטיפיורי כובד בסנדקאות. "אם 
אשר  ורעותיה  ילדיה  גיל  בשמחת  שמחה  הבית 
ומקושטת  יקרים  בגדים  מלובשת  והיא  כתרוה, 
בעדי עדיים - אף כי קירות הבית ענו ריש יושביו 
אהבה  ברכת  אותנו  ברכו  הבית  בני  כל  בפניהם. 

ורצון וישלחונו בתפילותיהם".

שנפשו  הדפוס  בית  מבעל  מאוד  התפעל  השר 
כיצד  ראה  הוא  האדמה.  עבודת  אל  שואפת 
יהודים שעלו מן הגולה מעבדים את שדותיהם, 
מתנחלים בארץ, ומקיימים את כל מצותיה. רבי 
תכנית  לרקום  החלו  מונטיפיורי  והשר  ישראל 
לחכירת קרקע שתספיק להקמת מאה עד מאתיים 
נגנזה  המיוחדת  אלא שהתכנית  יהודיים,  כפרים 
חודשים ספורים לאחר מכן, כאשר העות'מאנים 

שבו לשלוט בארץ ישראל.

בעקבות המהפך, הדרוזים תושבי הכפר הסמוך 
תושביו  היהודי.  הכפר  את  והרסו  שדדו  פקיעין 
נמלטו בחוסר כל לצפת, ובני משפחת ב"ק עשו 
את דרכם לירושלים, שם הקימו מחדש את בית 
המשפחה  בני  נחו  לא  הקודש  בעיר  גם  הדפוס. 

היישוב  בניין  למען  רבות  לעשות  והמשיכו 
מפרנסי  לאחד  הפך  מהרה  עד  ניסן  ר'  היהודי. 
לאורך  בסביבתה.  הקרקעות  ומגואלי  העיר 
השנים הקימו האב והבן בעמל וביגיעה את בית 
עם  שחרב  ישראל',  'תפארת  המפורסם  הכנסת 
כיבוש העיר העתיקה במלחמת השחרור. המקום 
נקרא על שם הרבי מרוז'ין, אך כינויו בפי כל היה 
"נישע'ס שול" – בית הכנסת של ר' ניסן. בשנת 
העתיקה,  העיר  לחומות  מחוץ  הקים  התרל"ה 
נאמנה'  'קריה  שכונת  את  שכם,  שער  ליד 
ננטשה בעקבות  ניסן בק", אשר  שכונתה "בתי 
מאורעות תרפ"ט. לפני מספר שנים נגאלו חלק 
מבתי השכונה ומתגוררים בהם מספר משפחות 
יהודיות הממשיכות את דרכם של בני המשפחה 
הקטן  הכפר  והחולמת.  החלוצית  החסידית, 
ספורות  יותר משנים  לא שרד  מירון  הר  בראש 
החדשה  ההתיישבות  כאבי  לזכרו  ראוי  אך   –
וכתמרור משמעותי שהורה ליישוב היהודי את 

דרך היציאה אל מרחבי הארץ הטובה. 
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5 ימים מדהימים של לידה מחדש בשיטה חוויתית 
המשלבת נשימה מעגלית עם תפילות וניגונים, 

סיפורי צדיקים והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!
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מס׳ המקומות מוגבל | להצטרפות התקשרו: 052-5665599 

מסע הנשמה
     לאּומן

דרך הבעל שם טוב, ר׳ לוי יצחק מברדיצ'ב ור׳ נתן אל ר׳ נחמן מברסלב 

יותר התחדשות. לתמיד!

״זה היה סוג של קפיצת ראש 
מצידנו לצאת למסע. זכינו 

להכיר קבוצה מדהימה. הטיול 
היה פשוט מושלם. תוכנן 

בקפידה עם מחשבה על כל 
פרט קטן. עם המון אופי. המון 

כיף. וכל אחד באשר הוא 
יכול למצוא את עצמו במקום 
שלו בתוך המסע הזה. ולקבל 
מקום ולהרגיש טוב ונח. תודה 

גדולה!״

מקס בלובנדחיים גבאי רוני דואני
״היה אדיר. קיבלתי מתנות 
שלא ציפיתי להן. הקבוצה 
היתה מרוממת, מאפשרת 

ושמחה. חמישה ימים 
שבהם אתה חי יותר ממה 
שאתה חי ביומיום. עברתי 
מסע אמיתי ופנימי שקשה 
להשיג בצורה אחרת. הייתי 
חוזר על המסע הזה שוב 

בלי למצמץ!

״יצאנו למסע עם 
חששות כבדים וחשיבה 
מאוד שכלית והמסע 
הזה פשוט עם אורות 
שקשה לבטא במילים. 
שווה מאוד לחוות את 
החוויה הזו! צוות נפלא. 

נהדר. קשוב. מהצד 
הגשמי והרוחני. משהו 

יוצא מהכלל!״



פרשת בשלח

כאשר נוכח פרעה שבני ישראל 
עשו לו תרגיל, "כי ברח העם", 
נהפך ליבו. הוא בעצמו אסר את 
רכבו, ונסע בחמה שפוכה להחזיר 
את העבדים.

ה' ציווה את בני ישראל שיבואו 
בתוך הים ביבשה, כדי שיתקיים: 
"וידעו מצרים כי אני ה'. בהיכבדי 
בפרעה, ברכבו ובפרשיו", עד 
אשר אמרו מצרים "אנוסה מפני 
ישראל, כי ה' נלחם להם במצרים".

בים ההצלה, ראו בני ישראל 
את היד הגדולה אשר עשה ה' 
במצרים, "ויראו העם את ה', 
ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

| ברוך נחשון |

אמנות חסידית

8

| דובי ליברמן |

לאדמו"ר הזקן חשוב מאוד להגדיר לך היטב את המשימה: 
אל תחיה באשליות. אל תציב לעצמך רף שגדול עליך. תדע 
שמדרגת הבינוני היא מידת כל אדם, והיא הפסגה שאליה 
ראוי לחתור. מעתה, אל תקדיש את האנרגיה שלך לרדיפה 
אחרי חלומות רחוקים שלא בידיך להגשימם, אלא תפנה 
 – ובנפש  בגוף   – לרשותך  שעומדות  העוצמות  כל  את 

ליעדים שבאפשרותך להשיגם.

מרע  "סור  אחד:  במשפט  מתומצתים  הללו  היעדים 
ובמחשבה.  בדיבור  במעשה,   – ממש"  בפועל  טוב  ועשה 
המוטיבציה שמאחוריהם היא פשוטה וחדה: אינני צדיק, 
אך אני מוכן לעשות הכול כדי שלא אהיה רשע! כל עוון, 
כל סטייה מן היעדים הנזכרים, משמעותה פירוד מאלוהים. 
לא. והכוח, מניין? לא מסגולה מיוחדת או ממדרגה עליונה, 

אלא ממה שיש לכל ישראל – אהבה מסותרת, טבעית.

במבט ראשון נראה לנו שאם זה הכול, זה לא הרבה. מהי 
האהבה  לעומת  אתה,  נולד  אחד  שכל  מסותרת  אהבה 
הבוערת של הצדיקים? אבל זו טעות. אהבה מסותרת היא 
שגורם  הכוח  היא  אלוהית.  נפש  בכל  שיש  הגרעיני  הכור 
ליהודים חסרי כל רקע של לימוד או קיום מצוות למסור 
בפרק  )בעיקר  הספר  בהמשך  ה'.  קידוש  על  הנפש  את 
כ"ה( אדמו"ר הזקן עוד יראה לנו איך לרתום את העוצמה 
הנוראה הזו לטובת עמידה בניסיונות יומיומיים. בפרק הזה 

הוא רומז לכך בקצרה בלבד.

מאידך, חשוב לאדמו"ר הזקן גם שלא נוותר על שום חלום. 
אנחנו  שתוכל,  ככל  רחוק  להגיע  נכספת  האלוהית  הנפש 
באמת רוצים להיות צדיקים. לכן, מצד אחד הוא מבהיר לנו 
שצדיק גמור אינו מודל לחיקוי עבור רוב ככל בני האדם, 
אתגר  מאשר  וזכות  מתנה  יותר  היא  בעולם  ושנוכחותו 
מעשי; ומצד שני הוא תובע מאתנו לייחד זמן קבוע שבו 
נעסוק בחלום בלבד. זמן שבו נחיה את הרצוי, מבלי להיות 
מוגבלים בכבלי המצוי. זמן שבו נשתדל להפוך את הרע 
למציאות מאוסה בעינינו, ואת גדולת ה' ואהבתו למציאות 

קרובה ומענגת עבורנו.

לעולם־הזה:  ירדה  בטרם  נשמתנו  הושבעה  שבועות  שתי 
"תהי צדיק ואל תהי רשע". רוב הזמן אנחנו מתאמצים לקיים 
את השבועה השנייה, אך לא נמשוך את ידינו גם מהראשונה. 
נכון, אין בנו הכוח לדאוג לקיומה, אך יש בנו היכולת והרצון 

לעשות ככל יכולתנו; ומה שלא נוכל – ה' גדול.

פרק טו

העבודה היא חיינו

כלס
כלס,
,

ניאניא

אצל הבינוני יש רק דבר אחד שמשנה: האם הוא 
עובד או לא. האם הוא כובש בכל יום חלק נוסף 
בנפש, והופך אותו לידידותי לקדושה. האם הוא 

עמל. להישאר במקום – גם אם זה מקום טוב – לא 
מזכה אותו בנקודות



מאמין בחיותו, מאמין בהשפעתו. בהקשבתו לרצונותינו, וזורע 
סבלנית  באמונה  וממתין  הזו.  האמונה  קרקע  על  הרצון  את 

ופעילה עד בוא המציאות להתדפק בדלת.

הרבה דובר על כוח המחשבה וכוח הרצון. ועם זאת אנו רואים 
ממשיכים  ו...  ומתפללים  חושבים  רוצים,  מאתנו  רבים  כי 
על  ולא  מחשבה  על  לא  ודברו,  דייקו  חז"ל  ולקוות.  להתפלל 

רצון, אלא על אמונה.

פשוט לי
היא  אמונה  רצונותינו.  את  לקנות  שלנו  היכולת  היא  האמונה 
המקום הבטוח שכך יהיה. סוג של ידיעה המסוגלת לגרום לי 
בידי הוכחות לאמיתותו.  ולעשות מעשה, אפילו כשאין  לקום 
כל עובדת היותנו כאן בארץ, היא מכוח אמונה ברורה במשך 
אלפי שנים, שכך יהיה. כך קמו פתח תקוה וחדרה, מכוח תמונה 
עתידית שהייתה ברורה וחיה אצל המקימים. כך אנו מאמינים 
עוגה;  לנו  ותצא  לתנור,  בלילה  שנכניס  ונקום.  לישון  נלך  כי 
שישלמו לנו משכורת בסוף החודש, שנזרע ויצמח... ומי שכך 

פשוט לה בעניין נישואין, זה פשוט קורה לה.

למה כסף בדרך כלל מגיע לבעלי כסף? כי זוהי הרמה הכלכלית 
הרגילה בעיניהם, אין כאן בקשה מיוחדת, לכן התמונה הפנימית 
פשוטה, הדברים מתיישבים ללא כל דין ודברים פנימיים. למי 
יותר,  מורכב  להיות  הדבר  מתחיל  המון,  לבקש  זה  שעבורו 
אמר  ה"ומי  כל משפטי  גם  כך  הזה?",  הטוב  לי  שיגיע  "למה 
שהוא ירצה?"; "ולמה זה ברור שאני אמצא?"; ו"באמת נראה 
הספק  ברורה,  תמונה  רואים  לא  אלו  כל  אותי?".  שיקבלו  לך 

נכנס לתוך האמונה ואוכל בה ובכלי לקבלת השפע.

קשה להאמין
נמצאת  אני  אם  ברע.  האמון  או  הפחד,  הוא  האמונה  היפך 
מכירה  אני  בסדר,  הכל  כי  אמונה  בי  ויש  חשוכה  סמטה  מול 
את המקום – אלך לי בבטחה. ואם אני מפחדת, אני לא אוכל 
להיכנס, שכן המחשבות שלי מאמינות, רואות כהווה ברור, את 
מזהירות שמגיעה  )בשונה  להיכנס  אעז  באם  אלי  שיבוא  הרע 
ממחשבה ושיקול דעת, הפחד הוא רגשי(. חשש, או ספק, יוכרע 

לפי מה שיצליח לשלוט בי בו ברגע.

העתיד כבר כאן
היא  האמיתית  העבודה  פשוטה,  תמונה  אין  בהם  במקומות 
במבחן הרגש. הרגש הוא האינדיקציה הישירה והבלתי־משקרת 
כיש  לנו  הרצוי  של  תמונה  בתוכנו  ליצור  נצליח  אם  שלנו. 
עכשווי, כאילו כבר זכינו לו וקיבלנו אותו ממש, אמונה ברמה 
כזו בה נבכה מרוב תודה על הילד המקסים שבידינו, שחיכינו 
על  אותי/  מצא  סוף  שסוף  המדהים  האיש  על  שנים/  כבר  לו 
סכום הכסף לו הייתי זקוקה כל כך לצורך מסוים – אז אנחנו 
נהפוך להיות כלי לשפע הזה. זה לא קל להגיע לזה, צריך לנקות 
כמה פחדים ולהזיז אמונות מרגיזות, לפעמים להכין את עצמינו 

במשהו לקראת הדבר, אבל זה אפשרי - מניסיון.

בדרך שאדם רוצה לילך
ואם נחזור למשפט ממנו יצאנו, כל העניין הוא קודם כל להאמין 
שיש במציאות שלנו אלוקים חי, שמקשיב ומוליך אותנו בדרך 
נתחיל  הזו,  הבסיסית  האמונה  עם  רק  בה.  לילך  רוצים  שאנו 
את מלאכת הזריעה, את מלאכת הניקוי והזיכוך של הרצון, עד 
להודיה על קבלת הדברים. האדמה מקבלת כל זרע שנזרע בה 

באהבה, אנחנו רק צריכים לזרוע אותו בתוך אמונה דשנה.

"מאמין בחי־העולמים וזורע" 
מיכל וולשטיין

mihalvos1@gmail.com

 חברתי הטובה 
דפנה מאיר, הי"ד 

 אביגל רוזנברג, עתניאל

סתם  לא  מתה.  דפנה  שלי  חברה  נזכרים.  ופתאום  בוקר  לעוד  קמים 
"מתה". היא נרצחה. לא סתם "נרצחה". היא נרצה בפיגוע ע"י מחבל חסר 

צלם אנוש. בן שטן מתועב.
עוד מספר שנכנס לסטטיסטיקה. עוד משפחה שמצטרפת ל"משפחת 

השכול". אני מכירה את זה מקרוב. גם אני שם.
ויש כל כך  כעת, מה שנותר, הוא להעלות דברים לזכרה. לספר עליה, 
לה  תת  ל לא  הזמן.  כל  זה  את  לשמר  חייבים  עליה.  לומר  מה  הרבה 

להישכח ולהיבלע בין כל המספרים הסטטיסטיים.
כשדפנה שאלה מישהו "מה שלומך?" היא באמת התכוונה שתספר לה 
איך אתה מרגיש. כולל הכל. היא התעניינה בשלומו של הזולת ושאפה 

לעזור ולהיטיב. לב ענק של חסד ונתינה.
דפנה הייתה אישה מאירה ומוארת. זה לא אותו דבר.

מאירה - זה חייכנית ומאירת פנים, עיניים שמביטות בך ישירות במבט 
חודר ושובב מלווה בקמטוטי צחוק בזוויות העיניים. דפנה אהבה לצחוק 
למישהו  שיש  לעיתים,  ציני  ומושחז,  חד  הומור  חוש  לה  והיה  והמון, 
שעבר מסכת חיים מורכבת ולא פשוטה ומבין דבר אחד או שניים )ויותר( 

על החיים.
מוארת - זה נשמה גבוהה עם טונות של רוחניות וחיבור גבוה לעולמות 
עליונים. אני יודעת זאת מכל מיני חוויות ודברים שדיברנו עליהם. דפנה 
הייתה קשורה בקשר חזק לריבונו של עולם וידעה שהכל מאיתו והכל 

אליו.
תכונה מאד בולטת שלה הייתה - האמת. דפנה הייתה אשת אמת. היא 
לא "חישבנה" לאף אחד, גדול כקטן, ואמרה את אשר על ליבה בישירות 
מפעימה. מי שהכיר אותה ידע שאין מה להיעלב מדפנה כי דפנה תציב 

לך מראה מול הפנים. לא נעים לך? תתמודד. עם האמת.
הייתה  מתחדשת.  תמיד  לומדת,  תמיד  אשכולות.  אשת  הייתה  דפנה 
סורוקה,   בבי"ח  מוערכת  כאחות  עבדה  היא  ואינטליגנטית.  רהוטה 
במחלקה תובענית ו"קשה" וביצעה את עבודת הקודש במסירות ובענווה.

דפנה עסקה בפוריות האישה והייתה בודקת טהרה. היא הייתה כותבת 
פעילה בפורומים באינטרנט, בבלוג משלה "דרך נשים" ובעיתוני נשים. 

היא תמיד הייתה נכונה להשיא עצות יקרות מפז מניסיונה העשיר.
כאמא, היה חשוב לה לספק את כל צרכיהם הפיזיים, הרוחניים והנפשיים 
חוגים.  וכל מיני   והיא לא חסכה במזון בריא, שלל חיזוקים  ילדיה  של 
ילדיה  הייתה אמא אוהבת וחמה שדגלה בפתיחות ועם זאת בגבולות. 

המקסימים והמחונכים לתפארת מעידים כאלף עדים.
ונתנה לסובבים אותה תחושה של  כחברה, הייתה מעורבת ומתעניינת 
חברות וסימפטיה. דפנה הייתה ברוכת כישרונות והיה לה "טורבו" של 
עשייה שהעמיד אותי לפעמים פעורת פה נוכח תחומי העיסוק המרובים 
וההספקים שלה. היא הייתה חברה פעילה )ואשה יחידה( בוועד היישוב 
ולטובת  חשש  ללא  דעותיה  את  להביע  דאגה  ותמיד  )"המזכירות"( 

התושבים.
שיחקנו יחד בתיאטרון "לבנה", תיאטרון נשים שפעל בעתניאל ועברנו 

חוויות מגבשות ומצחיקות יחד.
וחזרה  בביה"ח  משמרות  כדי  תוך  הנ"ל,  וכל  ופעלה,  עשתה  דפנה 
למשמרות הבית והמשפחה. קצרה היריעה מלפרט עוד רבות יותר מזה.

דפנה אהבה מאד. את בעלה, נתן. את ילדיה, את היישוב עתניאל ואת 
חבריה.

תחסרי לנו מאד, דפנה יקרה, את והלב הענק שלך.

אוהבים אותך ומתגעגעים.
משפחת עתניאל

אבינו מלכנו 
 נקום נקמת 

דם עבדיך השפוך
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מדויקת  בצורה  מביעה  שירה 
גם  והרגש,  הנפש  תמצית  את 
אם לא בצורה אינטלקטואלית << 
וחסרי  היטב  חרוזים  יש שירים 
את  שמעלים  שירים  ויש  תוכן, 
בדור    >> מעלה    מעלה  הנפש 
שלנו לומדים יותר ממה שלמדו 
החידושים  איפה  אז  בעבר, 

הגדולים?

המעלך  אלוקיך  ה'  "אנכי  יום:  בכל  שאומרים  ב"הודו"  שחרית  בתפילת  פסוק  יש 
מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאהו"; הכל מוכן, אבל אתה צריך לפתוח את פיך כדי 
לקבל. יש פסוק בתהילים: "בני, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך", אם רק תבקש – 
תקבל, אבל אם לא תבקש לא תקבל! יש הרבה אנשים שמחכים שיקרה להם 
יוכל להתממש צריך להחזיק להם את הפה  משהו טוב, אבל כדי שהטוב הזה 
פתוח בכוח, כמו שהיו עושים לאווזים. גם בצדדים גשמיים וגם ברוחניים יש מצבים 
בהם באה מתנה משמים אבל אני צריך לפתוח את הפה ואם לא, אז כמו הגשם, היא 

יורדת לתעלות הניקוז.

לחיים לחיים!

עד לפני כמאתיים שנה כמעט כל אחד מחכמי ישראל החשובים כתבו שירים, כמעט 
כולם. אתם יכולים למצוא רשימות כאלה. האם כולם כתבו שירה גדולה? נראה שלא, 
חלקם כתבו רק חרוזים. הש"ך, לדוגמה, נראה כמי שממש לא שייך לשירה. היו 
לו חיים לא קלים, הוא נקלע לגזרות ת"ח ונפטר צעיר, לא הייתי מכניס אותו 
וצדיק, אבל הוא מתחיל את ספרו בשיר  גדול  גדולי המשוררים על אף שהיה  בין 
מאוד מסובך, עם הרבה "קונצים" בשיר הזה. הרמב"ם יוצא מן הכלל בעניין הזה, אנו 
יודעים שהוא לא כתב שירה, הוא לא רצה לכתוב שירים כנראה מתוך עיקרון, הייתה 
עליו:  שנאמר  גאון,  האי  רב  כתב.  לא  הוא  אופן  ובכל  בשפה  מדהימה  שליטה  לו 
"אחרון הגאונים בזמן והראשון במעלה", כתב שירה. יש שהרבו בשירה, ובכללם לא 
רק רבי יהודה הלוי שהיה גם רופא לפרנסתו ופילוסוף, ורבי שלמה אבן גבירול שהיו 
מגדולי המשוררים, אלא גם הרי"ף. הרב קוק כותב את דבריו באופן שירי ופיוטי, 
אבל זו לא שירה במובן של שירה, הוא היה בעל נפש שירית וכך זה יצא. האחרון 
שממש כתב שירה זה ה"חתם סופר" שיצא ממנו ספר שירים שנקרא "שירת משה". 

איני חושב ששיריו יכולים להתחרות בשירת רבי ישראל נאג'רה, אבל בכל אופן 
הוא כתב שירה.

כתבו  והאגדה  ההלכה  תחומי  מכל  אנשים  ישראל,  חכמי  מדוע 
שירה? בשירה, בן אדם מנסה לתמצת דברים באיזשהו אופן, כך שצד הרגש שלו 

יצא באופן מתומצת, מדויק ומכוון הרבה יותר. יכול להיות שאת העניינים והביטויים 
האלו אפשר היה לכתוב בצורה אחרת, אבל בשירה זה מדויק. שירה לא נכתבת רק 
מפני היופי שבה, אלא מתוך צורך לקחת דברים ולגבש עניין. נכון שלפעמים אין 
בה את הבהירות האינטלקטואלית שיש בפרוזה טובה, אבל בשירה יש משהו שהוא 

מעבר לניתוח של נושא, נשוא ומושא של המילים.

יש שירים שלכאורה נכתבו לזמנם, ואנשים שרים אותם הרבה זמן אחר כך, כיוון 
שהם הביעו רעיון של אמת. לעומת זאת, כשבנאדם כותב תשפוכת, אז זה לא 
טוב לא בזמנו ולא לאחר זמנו. אדם יכול לכתוב שיר בלשון יחיד על הצרות 
שלו, אבל אם הוא לא אמר שום דבר, הוא חי בעולם קטן ואמנם עלה 

בידו חרוז, אך זה לא משמעותי.
וקוראים  יכול להיות שאני לא מאלה שיושבים  יש אנשים שרוצים לעבוד את ה'; 
של  שיר  איזה  מחפש  אני  זאת,  בכל  אבל  שלי,  הכוונות  עולם  לא  זה  שירה,  ספרי 
רוצה  והוא  וכך,  בכך  נכשל  או שיר של חרטה. אדם  געגועים  דביקות, שיר של 
לתמצת את זה לא רק בכך ש"ביום ג' חטאתי את חטא פלוני. מהרה יבנה 

|  הרב עדין אבן ישראל  |
 )שטיינזלץ(

התוועדות שבת שירה עם הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

איפה



המקדש ואביא חטאת שמנה", אני מדבר על ליבו נוקפו והוא כותב 
בן  גדולים.  חלומות  חולם  והוא  ליבו  נשאו  אדם  לפעמים,  בשיר.  זה  את 
יכול לכתוב: "היום החלטתי לזרז את הבאת המשיח". הייתי שמח  אדם 
למצוא את זה בהרבה יומנים. כשבן אדם מתמצת את הרגש והחלום, גם 
אם זה כמו שירה שהחרוזים שלה הם לא מאה אחוז, אבל כשקוראים את 

מילותיו – מתרגשים.

לידי  מביאים  לא  הם  אבל  בסדר  הם  והמשקל  שהחרוזים  שירים  יש 
התרגשות. "לא־ל ירצו כמנחה על מחבת" זה בסדר, אבל כשאני מתחיל 
לחשוב על זה, שהבן והבת ירצו כמנחה על מחבת... יש שיר שמבחינת 
המבנה שלו הרבה פחות טוב, גם כן שיר על שבת, ויש לו מנגינות, השיר 
של רבי אהרן מקרלין: "י־ה אכסף נעם שבת". אני רוצה לומר, מבחינה 
מקצועית הוא לא כל כך טוב, אבל, בתור שיר הוא מדבר על דברים גדולים 

ונוגע פנימה.

כשאדם כותב על גדולת ה' או על דברים אחרים, הדברים עשויים לרומם 
את הנפש. בספר תהילים יש המון שירים של מישהו שבוכה על צרות. חלק 
מהעניין זה שהוא בוכה. כשאני נמצא במצב רוח מתאים, אני יכול להגיד: 

"הוא בכה בשבילו, ואני אבכה בשבילי".

כשאני מדבר על דתיים כיום, איפה השירה? כשמשהו כואב לאנשים 
ומתלהט, הוא יוצא בשירה. יש אנשים שמרגישים רוח בקרבם, אז 
למה לא יוצא שום דבר מזה? יכול להיות שאנשים נעשים פשוט 
יותר שטוחים, אין להם כוח לעשות דבר שיצא ממנו צליל. חלק מהחינוך 
גבוהה שאפשר  זו השאיפה הכי  זה, שבינוניות  הולך לקראת  היום  הדתי 
שתהיה. אם זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות, אז בן אדם לא מגיע אפילו 
להיות בינוני. בדיפרנציאליים, יש משוואות ששואפות להגיע לחצי, אבל 

פה אפילו לחצי הוא לא מגיע, היא תגיע לבינוניות שלה רק לעת קץ.

עם כל זאת, אני רואה אנשים, שנראה שבכל זאת יש להם התרגשות; יש 
אנשים  יש  לב,  כאב  להם  שיש  אנשים  יש  לב,  שמחת  להם  שיש  אנשים 
שהיו רוצים להגיד משהו, אבל זה לא יוצא. אני מוצא אנשים שמתפללים 
ומתנועעים, יש ישיבות, שלכולם יש פאות ארוכות וכולם מתנענעים. אני 
יש  כי  יום,  כל  יכתוב שיר אחד  ואחד  כך שכל אחד  לא מדבר על 
זה באמת להט, אז איפה הוא? הוא צריך  אנשים שונים; אבל, אם 

להתגלות באיזשהו אופן. אם הוא לא מתגלה, אז יש בעיות.

אז  דור שהיה,  יותר מכל  כיום,  לומדים  אנשים  זוהי שאלה שאני שואל: 
משהו צריך לצאת בספרים, אני רואה קצת ושומע קצת אבל לא מספיק. יש 

כל כך הרבה אנשים, ואיפה החידושים?

מה הקשר בין לכתוב ספר של חידושים לעניין של לכתוב שירים? בשניהם 
יש צד של הניצוץ – שהוא בבחינת צד מסוים שאנחנו מתחלקים בו עם 
בורא העולם – הניצוץ של היצירה, שהוא זה שאני מצפה לראות. יש כל כך 

הרבה אנשים, אז אין אף אחד עם משהו שיעלה למעלה?

אני יושב ותוהה על כל מיני דברים כאלה, אלה הם שמוצניקים, ואלה הם 
דימינא"? אין  ש"בסטרא  אלה  כל  עם  קורה  מה  כותבים.  והם  שמאלנים 
התלהבות לכתוב שירי מלחמה - מלחמות גדולות, מלחמות קטנות, 
אין מספיק צער לכתוב שירי ֵאֶבל, ואין אש לכתוב שירי התלהבות, 
איפה השירים? האם לא קורה שאדם נשאתו נפשו באמת 
לא מצפה  נשרף באש,  אומר שהוא  לא  אני  להתלהב? 
איזושהי  לבני אהרן, אבל  שיקרה לאנשים מה שקרה 

התלהבות.

מוזיקה,  על  הוא  תהילים  של  האחרון  המזמור 
רק  לא  יש  אומר:  והוא  ה';  את  להלל  איך 
יש  בתוקף,  אופנים  יש  להלל.  אחד  אופן 
בתוף ומחול, יש גם במינים ועוגב, יש צלצלי 
שמע, יש צלצלי תרועה. אני רוצה לשיר לה'. 
אני לא אומר לכולם: "תכו בתוף"! יש מישהו 
אומר  הוא  יותר.  עדינים  בכלים  בכינור,  לנגן  שרוצה 
בתהילים: "תהללו את ה'", הוא לא אומר איך, אבל, 
אחד  בתוף,  להכות  יכול  אחד  הנשמה".  "כל  עם 
יחלל בחליל. אחד יגיד ברכה, השני יגיד אמן, אבל 

שמשהו יישמע.

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

"רק" ניגונים

בדרום תאילנד היה גר בחור ישראלי בשם אבי שהתעסק הרבה 
ביוגה והפך ל"יוגה מאסטר". הוא התמקם באחד האיים שמשך 

אנשים ללמוד את תורות המזרח, ופתח שם מרכז.

בכל פעם שהוא הגיע לבנגקוק הוא היה נכנס לבית חב"ד לומר 
חושש  שהוא  ראיתי  בורח,  ומיד  ממהר  היה  תמיד  אבל  שלום, 
להישאר יותר מדי. יום אחד, היה זה בתאריך ב' תמוז, ראיתי אותו 
מהדלת נכנס ומיד כשניגש אלי אמרתי לו "אתה חייב לבוא לכאן 
הערב!". הוא מיד שאל מה יש הערב, ואמרתי לו שג' בתמוז זה 
יום ההילולא של הרבי ויש התוועדות מאוד מיוחדת. הוא שאל 
מה זה התוועדות והסברתי לו ששרים הרבה ניגוני נשמה מיוחדים 

הוא  לבוא.  לו  ושווה 
יותר  יהיו  לא  אם  בירר 
והרגעתי  מדי "הטפות", 
בעיקר  שיהיו  אותו 

ניגונים.

באותה התוועדות באמת 
להמעיט  השתדלנו 
הרבה  וניגנו  בדיבורים 
ראיתי  ניגונים,  מאוד 
נהנה  מאוד  שהבחור 
סיום  לקראת  ומתרגש. 

בהתוועדות  שנהוג  אמרתי  בלילה,  שתיים  בשעה  ההתוועדות, 
חסידית שכל אחד מקבל על עצמו החלטה טובה. התחלנו סבב בין 
הנוכחים, וכשהגענו לאבי הוא אמר לי "אצלנו נהוג שהמאסטר 
אומר לך מה להחליט, כאן אתה המאסטר אז אתה תגיד לי מה 
להחליט". עניתי לו שאם אני אגיד זה יכול להיות יקר ועדיף לו 
אעשה".   – שתגיד  ומה  תגיד,  "אתה  בשלו  והוא  לבד,  להחליט 
אמרתי לו "אם כך, אני רוצה שתניח תפילין בכל יום". "זו בעיה" 
הוא ענה לי, "אבל אמרת שתעשה כל מה שאגיד!" טענתי, הוא 
צחק ואמר לי "לא הבנת, אין לי בעיה להתחיל להניח אבל אין לי 
איך, כי אין לי תפילין באי שלי". אמרתי לו שהבעיה הזו תיפתר 
עוד דקה, רצתי לבית הכנסת והבאתי לו תפילין, הראיתי לו איך 

להניח והוא הבטיח שיתחיל להניח כל יום.

חודש אחר כך, ביום שישי אחרי־הצהריים אבי נכנס לבית חב"ד 
ואמר לי: "הגעתי לעשות אתכם שבת". שמחתי מאוד לראות איך 
מצווה גוררת מצווה, והנה לראשונה הוא יחווה שבת כהלכתה. 
וסיפר  נעמד  הוא  אבי,  של  תורו  כשהגיע  בביתנו,  השבת  בעונג 
נהנה  ומאוד  בהתוועדות  השתתף  הוא  כחודש  שלפני  לכולם 
ייקח  אחד  שכל  ביקש  הרב  ואז  אליהם,  והתחבר  מהניגונים 
אני  ומאז  יום,  "ואני החלטתי להניח תפילין בכל  החלטה טובה 
מניח תפילין בכל בוקר ובכל ערב". כולם כמובן צחקו אבל נתנו 
פעם  בכל  מתרגש  מאוד  שהוא  סיפר  הוא  דבריו,  את  לסיים  לו 

שהוא מניח, ואמר תודה על שעזרנו לו להחליט את ההחלטה.

כשסיים שאלתי אותו "למה החלטת להניח גם בערב, הרי אמרתי 
לך להניח בכל בוקר?". אבי ענה לי "כבוד הרב, אתה עדיין לא 
מכיר אותי מספיק. אני אדם מאוד יסודי, כשאני עושה משהו זה 
בלי  שמע  קריאת  הקורא  'כל  שכתוב  שראיתי  מכיוון  הסוף.  עד 
תפילין, כאילו מעיד עדות שקר', וראיתי שיש פעמיים ביום 'שמע 
ישראל', הבנתי לבד שמניחים גם בערב. אם אני כבר עושה משהו, 

אני מעדיף לעשות אותו בצורה הכי מושלמת...".

כמובן שהסברתי לו את סדר הדברים והמשכנו ללמוד ביחד. כיום, 
ברוך ה', אבי נשוי לבעלת תשובה  והם מנהלים בית שומר תורה 

ומצוות לתפארת.

"אצלנו נהוג שהמאסטר 
אומר לך מה להחליט, 
כאן אתה המאסטר 
אז אתה תגיד לי מה 

להחליט"

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |


