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י˘נם  ועס˜ים,  ˙חבור‰  בניי‰,  כמו  ב˙חומים 
מומחים ‰ב˜י‡ים בחו˜, ו‡ילו ל‡„ם מן ‰יי˘וב 
לעומ˙  פרטי‰ם.  על  ‰חו˜ים  בי„יע˙  ˆורך  ‡ין 
˘בו  חו˜ים  ספר  עולם ‰‰לכ‰ ‰י‰ו„י ‡ינו  ז‡˙, 
‰‰לכ‰  ‰יי˘וב.  ˙י˜ון  לˆורך  מ˘˙מ˘ים  ‡נו 
חומי  מ˜יפ‰ ומ˙ער‰ בכל ר‚ע ור‚ע מחיינו, בכל̇ 
ויל„ים.  נ˘ים  ‚ברים,   – י˘ר‡ל  לכלל  ‰חיים, 
וממיל‡ ‡י ‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ בכך ˘ר˜ יחי„ים י‰יו 
ב˜י‡ים ב‰לכ‰, ‡ל‡ ‰„בר נ˙ון לכל בר י˘ר‡ל. 
לכן, מעבר לי„יע˙ ‰‰לכ‰ על בורי‰, י˘ ח˘יבו˙ 

עליונ‰ לחנך ‡˙ ‰„ור ל˘י˜ול „ע˙ ‰לכ˙י. 
ממ˜יים  נ„ר˘˙  בˆ„ ‰כללי,  ו‚ם  בˆ„ ‰‡י˘י  ‚ם 
י˘ר.  ˘כל  מפוס˜י ‰‰לכ‰, ‰פעל˙  וכן  ‰מˆוו˙, 
פעמים „י בעˆם ˜יום ‰‰לכ‰ כ‰וויי˙‰, וחומר‡ 
ב‰פס„ו.  ˘כרו  ˘יˆ‡  ע„  לטורח  ל‰יו˙  עלול‰ 
וכן במ˜ום ˆורך, כ‚ון ˘י˘ ‰פס„ מרוב‰ ‡ו נז˜ 
לˆיבור - כוח „‰י˙ר‡ ע„יף. וכן ל‰יפך: פעמים 
ריך לחז˜ „בר רופף.  י˘ ל‰פעיל ‡˙ ‰חומר‡ ‡ם̂ 
‰„ע˙  ˘י˜ול  ˘ל  ‰מרחב  ‰ם  ‡ל‰  פסי˜‰  כללי 
˘ני˙ן לפוס˜ים, וכן לכלל מ˜יימי ‰מˆוו˙, ב˘ביל 
‰מ˜ר‰  ל‡ור  ומכוננ˙  ˘למ‰  חיים  ˙ור˙  ליˆור 
עם  ל‰˙חס„  רוˆ‰  ו‡„ם  י˘  בפניו.  נ˙ון  ˘‡„ם 
ול‰חמיר  יו˙ר  ל‰˜פי„  רוˆ‰  וממיל‡ ‰ו‡  ˜ונו, 
ו‚„רים,  סיי‚ים  יו˙ר  לעˆמו  ˘ם  ובז‰ ‰ו‡  יו˙ר, 

ועליו נ‡מר "˙ב‡ עליו ברכ‰".
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 ֈ‰רב‰ ללמו„  ˆריך  ל‡  "‡סור"  לומר  עלŒמנ˙ 
מפלי‚ים,  ‰י˙רים  כ˙פיו  על  לו˜ח  ‡מי˙י  פוס˜ 
˘‚ר˙י.  ול‡  מורכב  מ˜ר‰  לפ˙חו  מונח  כ‡˘ר 
˘ב˘‚ר‰,  ו„בר  חיים  כ„רך  ‡מנם "כח „‰י˙ר‡" 
כ‡˘ר   .'‰ בעבו„˙  ˜רירו˙  לי„י  ל‰וביל  עלול 
מכריעים ל‰˜ל בכל ‰לכ‰ ˘י˘ מ˜ום ל‰˜ל ב‰, 
‰‰לכ‰ עלול‰ ל‰פוך ל"בעי‰" ˘„ור˘˙ פ˙רון, 

במ˜ום ל‰יו˙ ˙ור˙ חיים.
ר'  ‚ם ‰˜יˆוניו˙ ‰˘ניי‰ ‡ינ‰ ‰„רך ‰‡י„י‡לי˙. 
˙‰יו  "‡ל  לומר:  נו‰‚  ‰י‰  זˆ"ל  ˘פיר‡  ‡ברום 
עˆבניים ב‰לכ‰". „˜„ו˜ ב‰לכ‰ ˘מלוו‰ במ˙ח 
נפ˘י, ‡ינו ברי‡ ל‡„ם. מ˜ובל ‡ˆל חסי„ים, ˘י˘ 
חומר‰  מˆו‰.  ‰י„ור  לבין  חומר‰  בין  ל‰בחין 
ו"ל‰יו˙  חוב‰"  י„י  "לˆ‡˙  רˆון  מ˙וך  נובע˙ 
‰ˆליח  ל‡  ע„יין  ‰ו‡  ˘‡ם  יו„ע  (חסי„  בס„ר" 
ל‰בי‡ ‡˙ ‰מ˘יח ‰ו‡ ל‡ בס„רֈ). לעומ˙ ז‡˙, 
מˆוו˙  ‡ו  ע˘‰  מˆוו˙  זו  ‡ם  בין  מˆוו‰,  ‰י„ור 
ל‡ ˙ע˘‰, נובע מ˙וך חיב˙ ‰מˆוו˙ ורˆון ל‰יו˙ 
ˆוו˙‡  מל˘ון  (מˆוו‰  ‰מˆוו˙  ו‰  ו∆ ַ̂ מ¿ עם  ˜˘ור 

וחיבור).
(˘ל˘  מ˘ול˘˙  ר‡˘ונים  מחלו˜˙  י˘נ‰  כ‡˘ר 
כ˘יט‰  לפסו˜  נוט‰  ‰˘ולחןŒערוך  ˘יטו˙), 
 ˙‡ רבו˙  פעמים  מבי‡  ‰רמ"‡  ו‡ילו  ממוˆע˙, 
‰˘יט‰ ‰מ˜ל‰ ביו˙ר וב‡ו˙ו מ˘פט ‡˙ ‰˘יט‰ 
‰מחמיר‰ ביו˙ר. כל ‡„ם ˘לומ„ ‰לכ‰, בוו„‡י 
˘‡ל ‡˙ עˆמו ל‡ ‡ח˙: מ‰ ‰רמ"‡ רוˆ‰ ממני? 
‰רמ"‡ רוˆ‰ ל˙˙ בי„י ‰לומ„ ‡˙ ‰מרחב  נר‡‰̆ 
‰‰לכ˙י – ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ל‰˜ל ביו˙ר בסיטו‡ˆי‰ 
ל‰„ר  ‰˘‡יפ‰   ˙‡ ז‰  עם  ויח„  ז‡˙,  ˘מˆ„י˜‰ 

ביו˙ר מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב.
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‰ו‡  ב„ורנו  מ‡ו„  ˘נ˘˙ב˘ו  מ‰מו˘‚ים  ‡ח„ 
ב„רך  ‰מ˙פר˘  ע„יף",  „‰˙יר‡  "כח  ‰מו˘‚ 
ול‡  כמ˜ילים  לפסו˜  "ע„יף  ˘ל  במובן  כלל 
כמחמירים". ‡ך למע˘‰ ‡מר‰ זו נ‡מר‰ במ˜ור‰ 
˘יט˙   ˙‡ ל‰בי‡  ‰מ˘נ‰  בעלי  ‰ע„פ˙  לעניין 
לעניין  ול‡  ‰מחמיר,  ˘יט˙   ˙‡ מ‡˘ר  ‰מי˜ל 
בז‰  (ו‰‡ריך  כמו˙ו  ‰‰לכ‰  פסי˜˙  ע„יפו˙ 

ב‰˜„מ‰ ל˘ו"˙ מנח˙ יˆח˜).
יו˙ר  ב˜י‡ים  ‰מ˜ילים  ˘לפעמים  ‰ו‡  נכון 
‚מור‰  ב‰ירו˙  ˆריך  ל‰˜ל  כ„י  כי  מ‰מחמירים, 
מספי˜  ל‰חמיר  ב˘ביל  ו‡ילו  ‰„ינים,  בי„יע˙ 
לנו ספ˜. ‡ולם מˆ„ ˘ני י˘נם ‰רב‰ מ˜רים ב‰ם 
למחמירים ‰„ין ברור ב„יו˜ כמו למ˜ילים, ו‡ם כן 

‡ין ע„יפו˙ ל‰˜ל מ‡˘ר ל‰חמיר.
כ„˙  ‰י‰„ו˙  על  ל‰ס˙כל  נטיי‰  י˘נ‰  לענייננו, 
˘ל‡  בכ„י  מ˜יל‰  לפר˘נו˙  ˘ז˜ו˜‰  מכבי„‰ 
זו‰י  ˘ל‡  כמובן   ֈיומיום‰ בחיי  כלŒכך  ˙פריע 
‰˜ב"‰  „‰˙יר‡'.  ב'כוח‡  ˘מ˘˙מ˘ים  ‰סיב‰ 
ר„ו„‰  וי‰„ו˙  ‰מˆוו˙,  ב˜יום  ˘לימו˙  „ור˘ 

מ˙ח˙ ל˜ו ‰‡„ום ‡יננ‰ ‡פ˘רו˙ ל‚יטימי˙.
ב‰‚בלו˙  בעי˜ר  מ˘˙מ˘ים  ‰‰י˙ר  ב‰ע„פ˙ 
‰ב‡ו˙: במ˜רים ˘ל ‰פס„ וˆער ‚„ול, כ‰ור‡ו˙ 
וכ‰ור‡ו˙  יומיומי˙,  כ‰נ‰‚‰  ול‡  ח„Œפעמיו˙ 
ליחי„ים ‡ו לˆיבור ‰מ˙˜˘‰ לעמו„ בסטנ„רטים 

‰‚בו‰ים ˘ל ‰‰לכ‰.
כל מ˜ר‰ ‡חר ‰ינו ‰חט‡˙ ‰מטר‰, כ˘‰מ˘˙מע 
‰רב  ‰‚‡ון  ולמ˘‡.  לעול  עלינו  ˘‰מˆוו˙  מכך 
‰מ˜ילים  ‡ל‰  על  ˙מי„  ‡ומר  ‰י‰  זˆ"ל  וו‡זנר 
ע‚ונ‰,  ‡יננ‰  ‰˘ב˙  ˘ב˙:  ב‰לכו˙  ל„ע˙ו  מ„י 

ֈו‡ינ‰ ז˜ו˜‰ ל˜ולו˙ ו‰י˙רים

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד
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מתי החלטת שזה 
מאוחר מדי בשבילך? 

התוועדות עם הרב עדין אבן ישראל
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ודת ה' ברוח חסידית

"כח „‰˙יר‡ ע„יף" ‡ו 
"‰מחמיר ˙בו‡ עליו ברכ‰"?

אהרן רזאל נזכר במפגש עם מורשת ר' שלמה קרליבך 
טור מיוחד לרגל יום השנה לפטירתו ט"ז חשון



| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

מה גבוה יותר:
     לבקש מה' 

או להודות לו?
עלולים  ‡נו  יו˙ר,  ‚בו‰  מ‰  ˘ו‡לים  כ˘‡נחנו 
י‰י‰  ‚בו‰  ‰פחו˙  ‰חל˜  פעמיים:  ל‰פסי„ 
מזולזל בעינינו, ו‚ם מעל˙ו ˘ל ‰‚בו‰ מ˙‚מ„˙, 

מפני ˘‚„לו˙ו נמ„„˙ ביחס ל„בר מזולזל. 
מ‡ו„,  ונ˘‚בים  עליונים  ‰ם  ‰עניינים  ˘ני 
‡נו  בזול˙ו.  ˘‡ין  מעל‰  י˘   „ˆ לכל  ובוו„‡י 
מסמנים לעˆמנו מ‰ יו˙ר ח˘וב, ל‡ ב˘ביל ל˙˙ 
בˆור‰  חיינו   ˙‡ לנ‰ל  כ„י  ‡ל‡  ˆיונים,  ל‰ם 

נכונ‰ יו˙ר.
ע„  מופל‡  עניין  ‰י‡  מ‰'  ‰ב˜˘‰  ולענייננו, 
כולנ‰,  על  עול‰  ז‡˙, ‰‰ו„‡‰  עם  ויח„  מ‡ו„, 
ולכן לע˙י„ לבו‡ כל ‰˜ורבנו˙ ע˙י„ים ל‰˙בטל 
בסופו  ו„‰. טעם ‰„בר ‰ו‡ מפני̆  חוı מ˜ורבן̇ 
ו‡ילו  ˘לי,  בˆרכים  עוס˜˙  ‰ב˜˘‰  „בר  ˘ל 

‰‰לל ו‰‰ו„‡‰ עוס˜ים בטובו וחס„ו י˙ברך.

מה אפשר לעשות 
כדי לחזק את קדושת השבת?

ב„˜„ו˜  ‰לכו˙י‰   ˙‡ ללמו„  „ברים:  כמ‰ 
(וכמו  ‡מרו  רבו˙ינו  יכול˙ו.  כפי  ‡ח„  כל  רב, 
˘מוב‡ ב‰˜„מ‰ ל‰לכו˙ ˘ב˙ במ˘נ‰ ברור‰), 
עלול  ‰ו‡  ‡ו˙ן  ומ˘נן  לומ„  ‡ינו  ‰‡„ם  ˘‡ם 
ל‰יכ˘ל בעבירו˙ ו‡ף בעבירו˙ „‡וריי˙‡, ˘‰ן 
מל‡כ˙  ˘ל  פרטי‰  ב˙ור‰.  ˘י˘  מ‰חמורו˙ 
בורר, ל„ו‚מ‰, ‰ם מורכבים ומסובכים, ו˜„ו˘˙ 
˘‡חיז˙  כפי  ‰ללו  ‰פרטים  בכל  ˙לוי‰  ‰˘ב˙ 
ובמינונים  „˜ים  בנימים  ˙לוי‰  ב‚וף  ‰נ˘מ‰ 

ע„ינים. 
‚ם לימו„ ענייני ‡‚„‰, פנימיו˙ ‰˙ור‰ וחסי„ו˙ 
על  ‡ור‰  מוסיף  בוו„‡י  ‰˘ב˙  ˘ל  עניינ‰  על 
‡ור‰, וכן ‰‰כנ‰ ל˘ב˙, "ו‰כינו ‡˙ ‡˘ר יבי‡ו" 
ב˙פילו˙י‰,  ‰‰רחב‰  וברוחניו˙.  ב‚˘מיו˙ 
סעו„ו˙י‰.  ˘ל  ‰‚˘מי  ב˘פע  ו‡ף  בזמירו˙י‰ 
‰˘ב˙ כול‰ מ˙˜„˘˙ עלŒי„י עינו‚ינו ‰‚˘מיים 

ו‰רוחניים.
 

איך לעצור 
      הידרדרות רוחנית?

‰טרפו˙   ˙‡ מ„מים  ˘‡ין  נ‡מר  חולין  במסכ˙ 
˘‰ברי‡ו˙ ‰י‡ „ומ‰, ‡בל  לזו. ‰כוונ‰ ‰י‡  זו 
‰חו˜  ל‡  ˘‰ן  מפני  מיוח„ו˙,  ‰ן  ‰מחלו˙ 
˘‰„ברים  כ˘ם  ‰יוˆ‡Œ„ופן.  ‰ן  ‡ל‡  ‰˜בוע 
‚ם  נכונים  ‰ם  כך  ‰‚˘מיו˙,  במחלו˙  נכונים 
‰ו‡  חול‰  כ˘‡„ם  לכן  ‰רוחניו˙.  למחלו˙ 
ˆריך ללכ˙ לרופ‡ ול‡ לנסו˙ למˆו‡ כלל ‡ח„ 
ניסיונו˙  ‰יו  עלŒי„ו.  מ˙רפ‡ו˙  ‰מחלו˙  ˘כל 
בעˆ‰ ‡ח˙,  כל ‰מחלו˙  לרפ‡ ‡˙  ב‰יסטורי‰ 

וכולם כ˘לו. 
לרופ‡,  ללכ˙  ˆריך  ו‰נ˘מ‰  ‰נפ˘  בענייני  ‚ם 
חיים  מים  ל‰זרים  ˘יכול  מנוס‰  ל‡„ם  כלומר 
ב‡ופן  ו‰י‰„ו˙  ‰˙ור‰  ˜„ו˘˙  ˘ל  ורעננים 
˘מ‡פיינים  ‰מיוח„ים  ולכ‡ב  ל˜ו˘י  ‰מ˙‡ים 
מל‡‰   ıר‡‰  ,'‰ ברוך  ‰זו.  ‰‰י„ר„רו˙   ˙‡
‡פ˘ר  מ˜ום  ובכל  ומ‡ירים  מעמי˜ים  ‡נ˘ים 
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‡˙ ברכ˙ "‡˘ר יˆר" כולנו יו„עים בעלŒפ‰. מבין 
ברכו˙ ‰˘חר ‰י‡ ‰יחי„‰ ˘מלוו‰ ‡ו˙נו ל‡ורך 
עלולים  בפינו, ‡נו  ˘‚ור‰  ˘‰י‡  ומרוב  כל ‰יום, 
‰פל‡   ˙‡ לפספס  ו‡ף  ל˙וכנ‰  לב  ל˘ים  ל‡ 

˘ב‰˜„מ˙‰ ו‰ˆמ„˙‰ לברכ˙ "‡לו˜י, נ˘מ‰". 
‰יˆיר‰  על  ל‰'  מו„ים  ‡נו  יˆר"  "‡˘ר  בברכ˙ 
‰מופל‡‰ ˘ל ‚וף ‰‡„ם, בעל ‡יןŒספור מערכו˙ 
‡נו  מ„‰ימ‰.  ב‰רמוני‰  ˘עוב„ו˙  ‚‡וניו˙ 
מב˜˘ים מ‰' ל˘מור לנו עליו, על כל רמ"ח ‡בריו 
ו˘ס"‰ ‚י„יו, ˘נ‰י‰ ברי‡ים ונוכל לעבו„ ‡˙ ‰' 
ב˘מח‰. ר˜ ‡˙‰, ‰' י˙ברך, יו„ע ע„ כמ‰ ‰‚וף 
ו„ור˘  וע„ין  מורכב  וחלליו  ‡בריו  כל  על  ‰ז‰ 

˘מיר‰ מיוח„˙.

טיול ארוך
רום  על  מ„ברים  ‡נו  נ˘מ‰"  "‡לו˜י,  בברכ˙ 
ממ˘",  ממעל   ‰Œל ‰נ˘מ‰, "חל˜ ‡לו˘ מעל˙‰ 
Œ˘ב˜„ו ל‚מרי  מיוח„˙  ‰נ˘מ‰  ‰י‡!  ט‰ור‰ 
טיול  עו˘‰  ‰י‡  ‡לו˜ו˙.  כלŒכול‰  ברוךŒ‰ו‡, 
בר‡˙‰"   ‰˙‡" לעולמנו:  ע„  לר„˙  ב˘ביל  ‡רוך 
– לעולם ‰ברי‡‰, "‡˙‰ יˆר˙‰" – לעולם ‰יˆיר‰, 
חנ‰ ‡חרונ‰, ‰נ˘מ‰ ‰‚יע‰  "ו‡˙‰ נפח˙‰ בי" –̇ 

ליע„ ונכנס‰ ל‚ופנו. 
‰‚ע˙  על  מ„בר  ב˜רבי"  נפח˙‰   ‰˙‡"˘ למרו˙ 
˘‰נ˘מ‰  מר‡‰  למט‰, ‰ביטוי "נפיח‰"  ‰נ˘מ‰ 
‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡  ˘ל  מעˆמו˙ו  י˘ירו˙  מ‚יע‰ 
‰נופח, "ויפח ב‡פיו נ˘מ˙ חיים", "וכמו ˘כ˙וב 
 – ˘נופח  (מי  נפח'  מ˙וכי‰  „נפח  'מ‡ן  בזו‰ר: 
מוˆי‡  ‰חיו˙  ופנימיו˙  ˘˙וכיו˙  נופח),  מ˙וכו 

בנפיח˙ו בכוח" (˙ני‡ פר˜ ב).

העולם הזה איננו ארעי
לברכ˙  ‰‚וף  ברכ˙   ˙‡ ל‰˜„ים  פ˙‡ום  ומ‰ 
לנ˘מ‰:  ˜„ם  ˘לנו  ‰‚וף  כי  כל,  ˜ו„ם  ‰נ˘מ‰? 
בברי‡˙ו ביום ‰˘י˘י למע˘‰ בר‡˘י˙ נוˆר ‰‚וף 
ור˜ ‡חרŒכך נ˙ן בו ‰' נ˘מ‰; ‰‚וף מ˙פ˙ח בח„˘י 
‰‰יריון ומו˘לם ל˜ר‡˙ ‰לי„‰, ‡ך ‰נ˘מ‰ נכנס˙ 
ומ˘˙למ˙  ‰מיל‰  ‰˘ם/בברי˙  ב˜רי‡˙  ר˜  בו 
ולברך  ל‰ו„ו˙  ר‡וי  לכן  בב˙/ברŒ‰מˆוו‰,  ר˜  בו 
ל‚וף,  ‰נ˘מ‰  ירי„˙  ‡חרי  ‚ם  ‰‚וף.  על  ˜ו„ם 
ו‡ילו  ˘לנו ‰ו‡ ‰‚וף,  ו‰מו„ע  ‰"‡ני" ‰ספונטני 
"נ˘מ‰ ˘נ˙˙ בי" – ‰נ˘מ‰ ‰י‡ ‡ורח˙ מלמעל‰ 
‰‚וף  ברכ˙  ולכן   – ‰‚ופני  ‰ר‚יל,  "בי"  ˘נכנס˙ 

˜ו„מ˙. 

ע„ כמ‰ ˘ז‰ יי˘מע מוזר, ‰‚וף ˘לנו ‡יננו ˜ו„ם 
‚ם  ˘‰ו‡  ‡ל‡  ˙ו„ע˙י˙,  ‡ו  טכני˙  מבחינ‰  ר˜ 
ב˘ביל  לעולם ‰ז‰  יור„˙  עי˜ר ‰˙כלי˙. ‰נ˘מ‰ 
ל˙˜ן ‡˙ ‰‚וף ו‡˙ ‰‚˘מיו˙, מ‰ ˘‡ומר ˘‰‚וף 
ל˙˜ן  ל˘ר˙,  ˘ב‡‰  ‰נ˘מ‰  מ‡˘ר  יו˙ר  ח˘וב 

ול˜„ם ‡ו˙ו. 
ביניים,  ˙חנ˙  כעל  על ‰עולם ‰ז‰  ל‰ביט  מ˜ובל 
ו‡ם כך, ‰רי ˘ב‚וף ‡ין מטר‰ ו˙כלי˙ כ˘לעˆמו. 
 ˙‡ ‡ומרים  ‡נחנו  נ˘מ‰"  "‡לו˜י,  בברכ˙  ‡בל 
„וו˜‡ ‰עולם ‰ב‡!  ˙חנ˙ ‰ביניים ‰י‡   – ‰‰פך 
‡חרי "‡˙‰ נפח˙‰ בי", ‡מנם "‡˙‰ ע˙י„ לטל‰ 
˙חיי˙  לבו‡".  לע˙י„  בי  "ל‰חזיר‰  ‡בל  ממני" 
מ˜ומ‰  ו‰˙כלי˙.  ‰‡מי˙י  ‰יע„  ‰י‡  ‰מ˙ים 
סיום ‰ברכ‰  ב˙וך ‰‚וף.  ˘ל ‰נ˘מ‰ ‰ו‡  ‰נˆחי 
רומז  ‡מנם  מ˙ים",  לפ‚רים  נ˘מו˙  "‰מחזיר 
‡בל  למ˙ים,  ‡נו  „ומים  ˘ב‰  מ‰˘ינ‰  לי˜יˆ‰ 
עי˜ר ‰כוונ‰ ‰י‡ ל˙חיי˙ ‰מ˙ים ב‰ יר„ו ˘וב כל 

‰נ˘מו˙ לעולם. 
ברכ˙ "‡˘ר  ˘ל  ל˜„ימו˙‰  זו‰י ‰סיב‰ ‰עמו˜‰ 
‰‚וף  ברי‡˙   – נ˘מ‰"  "‡לו˜י,  לברכ˙  יˆר" 
בר‡˘ונ‰ ו˙ו„ע˙ ‰‚ופניו˙ ‰‚לוי‰ ו‰מי„י˙ ˘לנו 
˘ור˘  ˘ל  ˘י˜וף  ‡ל‡  ˘‚וי‰  חיˆוניו˙  ר˜  ‡ינן 
עליונ‰  ˜„ו˘‰  טמונ‰  ב‚וף  ברוחניו˙:  ‰„ברים 
ל‡חר  מ‚יע‰  נ˘מ‰"  "‡לו˜י,  לכן  ‰נ˘מ‰.  מ˘ל 
פו˙ח˙  ו‡יננ‰  ‡לי‰  סמוכ‰  ו‡ף  ‰‚וף,  ברכ˙ 
ברוך ‰ו‡  נ˙‡וו‰ ‰˜„ו˘  עˆמ‡י.  ב"ברוך ‡˙‰" 
בעולם  כ‡ן  ב˙ח˙ונים,  „וו˜‡  „יר‰  לו  ˘˙‰י‰ 
‰ז‰, ו„בר ז‰ י˙‚ל‰ בעי„ן ‰‚‡ול‰ ו˙חיי˙ ‰מ˙ים 

ב‡ופן מו˘לם.
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וירא לברך את המרחב שבינינו
| הרב יונתן זקס |

‡ינו  ‡בר‰ם  נבחר?  ‰ו‡  ולמ‰  ‡בר‰ם  ‰י‰  מי 
מ˙ו‡ר ב˘ום מ˜ום ב˙ור‰ ב˙י‡ור כ‚ון ז‰ ˘זכ‰ 
לו נוח, "‡י˘ ˙מים ˆ„י˜ ‰י‰ ב„ורו˙יו". ‰˙ור‰ 
‡ינ‰ מˆייר˙ לנו ‡˙ ‡בר‰ם ‰ˆעיר מ˙ערב ב‚ופו 
‰ˆעיר.  כמ˘‰  עוול,  על  למחו˙  כ„י  במריבו˙ 
כי˘עי‰ו.  חוז‰  ול‡  כָ„ו„  לוחם  ל‡ ‰י‰  ‡בר‰ם 
ר˜ במ˜ום ‡ח„, ‡ומר˙ ‰˙ור‰: "כי י„ע˙יו, למען 
‡˘ר יˆו‰ ‡˙ בניו ו‡˙ בי˙ו ‡חריו, ו˘מרו „רך ‰' 

לע˘ו˙ ˆ„˜‰ ומ˘פט".
‡בר‰ם נבחר כ„י ˘י‰י‰ ‡ב. ו‡כן, ‰„בר מוˆפן 
כבר ב˘מו ‰פרטי – ˘מו ‰מ˜ורי, ‡ברם, כלומר 
‡ב רם, ו˘מו ‰מורחב, ‡בר‰ם, "‡ב ‰מון ‚ויים".

על  ‰מˆביע  ב˙ור‰  ‰ר‡˘ון  ˘‰˘ם  מעניין 
‡ימ‰ו˙, חו‰ – "‡ם כל חי", ב‡ זמן רב (ע˘רים 
ב˙ור‰  ‰ר‡˘ון  ‰˘ם  לפני  ‰„יו˜)  למען  „ורו˙, 
‰י‡  לכך  ‰סיב‰  ‡בר‰ם.  ‡ב‰ו˙,  על  ‰מˆביע 
ביולו‚י˙.  ˙ופע‰  ‰ו‡  לוול„  ‰‡ימ‰י  ˘‰יחס 
˙רבו˙י˙.  ˙ופע‰  ‰י‡  ז‡˙,  לעומ˙  ‰‡ב‰ו˙, 
בעולם ‰ביולו‚י י˘ ר˜ מעט „ו‚מ‡ו˙ ל˜˘ר זו‚י 
יˆיב בין זכר לנ˜ב‰, ועו„ פחו˙ „ו‚מ‡ו˙ ל˜˘ר 
‡ˆ‡יו. על כן נז˜˜˙ ‰‡ב‰ו˙  ממ˘י בין זכר לבין̂ 
‰חבר‰ ‡וכפ˙. ˙מי„ לחיזו˜ מˆ„ ‰˜ו„ ‰מוסרי̆ 

‰„‚˘‰ זו ˘ל ‰‰ורו˙Œ‡ימ‰ו˙ ‡ˆל חו‰, ו‡ב‰ו˙ 
‡ˆל ‡בר‰ם – ˜ולע˙ ‡ל לב ‰רוחניו˙ ‰י‰ו„י˙; 
˘חולל‰ ‡מונ˙Œ‰ייחו„ ‰עברי˙  ˘‰חי„ו˘  מפני 
ב˙פיס˙ ‰‡לו˜ו˙ ל‡ ‰י‰ ר˜ ˆמˆום מ˙מטי ˘ל 
מספר ‰‡לים, מרבים ל‡ח„, ‡ל‡ ‚ם ˘ינוי ‰„‚˘ 
‰ו‡  י˘ר‡ל  ‡לו˜י  ‰‡Œל.  ˘ל  במ‰ו˙ו  ‰עי˜רי 
‡מנם ‚ם ‡לו˜י ‰מ„ענים ˘‰עמי„ ‡˙ ‰י˜ום על 
‰וויי˙ו ‰‰כרחי˙  מכונו, ו‚ם ‡לו˜י ‰פילוסופים̆ 
‰מיסטי˜נים,  ‡לו˜י  ו‚ם  ל˜יומנו,  ˙נ‡י  ‰י‡ 
לכל  מעל  סופיו˙נו. ‡ולם  ‰‡ינסוף ‰ממס‚ר ‡˙ 
‰‡Œל  ובר‡˘ונ‰  בר‡˘  י˘ר‡ל ‰ו‡  ‡ל‰, ‡לו˜י 
 ˙‡ ‡ו‰ב  ˘‰ור‰  כמו  לנו  ו‰„ו‡‚  ‡ו˙נו  ‰‡ו‰ב 

יל„ו ומטפל בו.
לע˙ים ‡לו˜ים מ„ומ‰ במ˜ר‡ ל‡ב, ולע˙ים ‰ו‡ 
‡פו‡  עומ„ים  ‡לו˜ים  עם  יחסינו  ל‡ם.  מ„ומ‰ 
בזי˜‰ מ‰ו˙י˙ ליחסינו עם ‰ורינו, ‡ך „וו˜‡ על 
ל‰בנ‰.  כ˜˘‰  סיפור ‡בר‰ם  מ˙‚ל‰  ‰ר˜ע ‰ז‰ 
יוו‰ו  ‡לו˜ים̂  ר‡˘י˙, ‡בר‰ם ‰י‰ ‰בן ‰ר‡˘ון̆ 
לעזוב ‡˙ ‡ביו. ˘ני˙, ‡בר‰ם ‰ו‡ ‰‡ב ˘‡לו˜ים 
ˆיוו‰ו ל‰˜ריב ‡˙ בנו. ‡יך ז‰ מס˙„ר? ‰ˆיוויים 
‚ילום  ל‰יו˙  ˘נוע„  למי  „וו˜‡  ני˙נים  ‰ללו 

‰מופ˙ ˘ל „מו˙ ‰‡ב ומו„ל לחי˜וי ליחסי ‰ורים 
ויל„ים.

 ˙‡ ‰נו‚„  יסו„י  „בר  ‡ו˙נו  מלמ„˙  ‰˙ור‰ 
ל‰יו˙  חייב˙  חיבור,  ˘י˙˜יים  כ„י  ‰‡ינטו‡יˆי‰. 
טובים  יל„ים  ל‰יו˙  כ„י  ‰פר„‰.  לכן  ˜ו„ם 
ל‰ורינו ‡נחנו ˆריכים מרחב לעˆמנו; וכ„י ל‰יו˙ 
‰ורים טובים ליל„ינו עלינו ל˙˙ ל‰ם ‡˙ ‰מרחב 

ל‰יו˙ ‰ם עˆמם. 
‰מ˘יך,  ˘‡בר‰ם  כ‡ן  טענ˙י  ˘עבר  ב˘בוע 
‡ביו  עם  ˘‰˙חיל  מסע  י˘ר‡ל,   ıל‡ר במסעו 
בכך  ל‰בחין  כ„י  ˘כ˙ב˙י,  כפי  ‡ולם,  ˙רח. 
מסור˙  עלŒפי  מˆ„נו;  ב˘לו˙  ˘ל  מי„‰  נ„ר˘˙ 
‰מ„ר˘ ‰מפורסמ˙, ‰יל„ ‡ברם ל˜ח פטי˘ ו˘בר 
‡נחנו  בחיינו  מ‡וחר  ב˘לב  ר˜  ‡ביו.  פסילי   ˙‡
‰נעורים  מרי„ו˙  כל  ˘למרו˙  כך  על  עומ„ים 
מ˘ח˘בנו  ‚„ול  חו˙ם  בנו  ‰ו˙ירו  ‰ורינו  ˘לנו, 
מע˘‰  לבו‡  חייב  ‰זו  ‰‰בנ‰  לפני  בˆעירו˙נו. 

˘ל ‰יפר„ו˙.
‰עי˜רי˙  ‰נ˜ו„‰  יˆח˜.  לע˜„˙  ב‡˘ר  ‚ם  כך 
בסיפור ‰ע˜„‰ ‡יננ‰ ˘‡בר‰ם ‡‰ב ‡˙ ‡לו˜ים 
לימ„ ‡˙   '‰˘ בנו, ‡ל‡  ל‰˜רב˙  נכונו˙  כ„י  ע„ 
‰‡נו˘י  ‰יל„  ˜נייננו.  ‡ינם  ˘יל„ינו  ‡בר‰ם 
‰ר‡˘ון נ˜ר‡ ˜ין, כי חו‰ ‡מו ‡מר‰ "˜ני˙י ‡י˘ 
‡˙ ‰'": ˜ין בנ‰ ‰י‰ בעיני‰ ˜ניינ‰ ˘‰י‡ ˜נ˙‰ 
‰‡לילי  בעולם  ‰מוסכמ‰  ‰יי˙‰  זו   .'‰ בעזר˙ 

ע„  ברוב ‰˙רבויו˙  ˘ריר‰  נ˘‡ר‰  ו‰י‡  ‰˜„ום, 
ל‡ מזמן: ˘‰יל„ ‰ו‡ נכס ˘ל ‰וריו ו‰ם ר˘‡ים 
לע˘ו˙ בו כרˆונם. כ˘‰ורים חו˘בים ˘יל„ם ‰ו‡ 

רכו˘ם, ‰˙וˆ‡‰ ‰י‡ לע˙ים ˜רובו˙ טר‚י˙.
˜ו„ם ‰יפר„ו, ו‡ז ‰˙חברו. ˜ו„ם בנו ‡˙ עˆמכם 
‡ח„  ז‰  לזול˙.  עˆמכם  ˜˘רו  ו‡ז  כיחי„ים, 
מיסו„ו˙ ‰רוחניו˙ ‰י‰ו„י˙. ‡נחנו ‡יננו ‡לו˜ים. 
˘בין  ‰‚בולו˙  ˘ל  ח„ו˙ם  ‡נחנו.  ‡ינו  ‡לו˜ים 
יחסים  לנ‰ל  לנו  ‰מ‡פ˘ר˙  ‰י‡   ıו‡ר ˘מיים 
לר‡ו˙  מפלי‡  ‰ו‡.  ברוך  ‰˜„ו˘  עם  ברי‡ים 
נ˘‡רים  ‡ך   '‰ עם  מ„ברים  ‰˙נ"ך  ‡י˘י  כיˆ„ 
‰עי˜רון  ז‰ו  עלינו.  מ‡פיל  ‡יננו   '‰ עˆמם.  ‰ם 
‰מכונ‰ ב˜בל‰ "ˆמˆום". ‰' מפנ‰ לנו מ˜ום, כ„י 

˘נ‰י‰ ‡נו עˆמנו.
יוכל  ˘‰ו‡  לפני  מ‡ביו  ל‰יב„ל  נ„ר˘  ‡בר‰ם 
ל‡ביו.  חייב  ‰ו‡  כמ‰  ל‰בין  ‡נחנו)  ‚ם  (ונוכל 
יˆח˜  י‰י‰  ˘יˆח˜  כ„י  מבנו  ל‰יפר„  נ„ר˘  ‰ו‡ 
ול‡ ס˙ם ˘יבוט ˘ל ‡בר‰ם. ‰' ‡ו‰ב ‡ו˙נו כפי 
˘‰ור‰ ‡ו‰ב ‡˙ יל„ו – ‡בל ‰ור‰ ˘ב‡מ˙ ‡ו‰ב 
מ˘לו.  ז‰ו˙  בו  לפ˙ח  מרחב  לו  מפנ‰  יל„ו   ˙‡
‡נו יוˆרים ז‰ לז‰ ‰ו‡ ‰מ‡פ˘ר ל‡‰ב‰  ‰מרחב̆ 
ל‰יו˙ כ‡ור ‰˘מ˘ לפרח, ל‡ כעı ‰‚„ול ל˘˙יל 
˘ל  ˙פ˜י„‰  לי„ו.  לˆמוח  ל˘וו‡   ıמ˙‡מ‰ ‰רך 
כניסוחו  וזו ‰‡לו˜י˙, ‰ו‡,  זו ‰‡נו˘י˙  ‰‡‰ב‰, 
‰יפ‰ ˘ל ‰מ˘ורר ‰‡ירי ‚'ון ‡ו'„ונו‰יו, "לברך 

‡˙ ‰מרחב ˘בינינו".

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



‡י ‡פ˘ר לומר ˘‚ילי˙י ‡˙ ני‚וני ר' ˘למ‰ בעˆמי, ‡ל‡ ˘יום ‡ח„ 
י˘ מניין ח„˘ ‡ˆלנו ב˘כונ‰. מניין ח„˘  ב‡ יונ˙ן ‡חי ‰בכור וסיפר̆ 
ב˙י  ˘ל ‰רב ˜רליבך.  ני‚ונים  עם  נחל‡ו˙  ˘ל  במ˙נ"ס  ˘ל ˆעירים 
כנס˙ רבים י˘ בנחל‡ו˙ ובכולם ‰˙פללנו ביל„ו˙נו, בי˙ כנס˙ לע„˙ 
˘˙י  בין  ‰מ‰  ‰ל‡  ‰‚'רמו˜לים,  ‰‡ורפלים,  ‰חלבים,  ˘יר‡זים,  ‰

‰נ‰רו˙ ‰‚„ולים, נ‰ר ‡‚ריפס ובˆל‡ל. 
ומי„  ני‚ון  בוחר  מחזן ‡ל‡  ל‡  בעל ‰˙פיל‰  חי„ו˘ ‰י‰.  ז‰  מניין 
˘‰יו  ‰מיוח„˙  ‰מ˘פח‰  ב˘יר‰,  ‰מ˙פללים  כל  ‡ליו  ˆטרפים  מ
כ˘‡ר  ל‡  ˘ם.  ר˜„ו  בעי˜ר  ˘‰˜ימו ‰מניין.  ˘למ‰ ‰ם  ר'  מחסי„י 
ו‰˙ל‰בו˙  ב˘מח‰  ומ˜פˆים  ˜ופˆים  ‰יו  ‡ל‡  במע‚ל  רו˜„ים  ‰
ונ‰  ר לי ‡˙ "‡Œל ‡„ון", ‰י‰ בו בני‚ון מ˘‰ו̆  מיוח„˙ֈ יונ˙ן ‰חל̆ 
 ֈוח„˘. ˘רים ‡ו˙ו ל‡ט יו˙ר ועמו˜ יו˙ר וחוזרים עליו ˘וב ו˘וב
ל‡ פעמייםŒ˘לו˘ ומחליפים ני‚ון ‡ל‡ ממ˘יכים כרבע ˘ע‰ֈ רוח 
ח„˘‰ וע˙י˜‰ נ˘ב‰ בו ו‰י‡ ‰חל‰ מפעמ˙ בנו, ב˘רים ובמ˙פללים. 
ני‚ון  ל‡ י„ע˙י ‡ז ל‰‚„יר, ‡ך ‡חר זמן מˆ‡˙י בכ˙בי ר' נחמן כ˙וב,̆ 
ב‡ מ‡˙ר ˘נבי‡ים יונ˜ים ממנו. ו‡כן מ˜ˆ˙ מ˘‰ו מנבו‡‰ י˘ ב‰ם 
בˆלילים.  מ˙מל‡  סביבך  ו‰עולם  ‡ו˙ם  ˘ר   ‰˙‡ ני‚ונים.  ‡ו˙ם  ב

ˆלילים יפים ומ˙ו˜ים ‰‰ולכים ונע˘ים ני‚ונים. 
כל ‰מ˙פללים מˆטרפים ל˘יר‰ ומוסיפים עו„  מנ‰‚ י˘ ב‡ו˙ו מניין̆ 
˘חובר˙ ‡ל ‰מנ‚ינ‰  מנ‚ינ‰  עˆמו ‡ל‡  בפני  ני‚ון  ˘‰ו‡ ‡ינו  ˜ול 
כולם  ויח„יו  מלמט‰  ‰מנ‚ינ‰  ‡ל  ‰חובר˙  מנ‚ינ‰  ועו„  למעל‰  מ
˙ו‡מים ונע˘ים ‰רמוני‰ ‡ח˙ֈ ‰לב ‚ו‡‰, ‰ר‚לים מ˙חילו˙ לר˜„ 
‰ני‚ון ‰חל מ˙פ˘ט  ‰י‰ לפני̆  ו‰עיניים כבר ל‡ מביטו˙ ‡ל ‰עולם̆ 
בח„ר. ‡˙‰ רו‡‰ ‡˙ ‰‡נ˘ים ו‡˙ ‰עולם „רך ‰ˆלילים ˘‡˙‰ ˘ר. 

עיני נבו‡‰. עיני מ˘יח, כפי ˘כינ‰ ז‡˙ ר' ˘למ‰. 

ס„ום?  על  למ‰ ‡בר‰ם ‰˘˜יף  ˘למ‰:  ר'  מסביר  מ˘יחו˙יו  ב‡ח„ 
למ‰ ‡בר‰ם ‰˙פלל על ס„ום? בפ˘טו˙ ‰עניין, בן ‡חיו לוט נמˆ‡ 
‰י‰ בס„ום ורˆ‰ ‡בר‰ם ל‰ˆילו. ‡ך במבט פנימי מ˙‚ל‰ סו„. מלוט 
‰מלך,  „ו„  ייוול„  וממנ‰   ֈ˙רו  ‡ˆ˙ וממו‡ב  מו‡ב,  לˆ‡˙  ˙י„  ע
ס„ום,  על  ל‰ס˙כל  מסו‚ל  ‡בר‰ם  ˘למ‰:  ר'  ‡ומר  ˆ„˜נו.  מ˘יח 
מ˘ם ע˙י„ לבו‡ מ˘יח! ‚עוו‡ל„! ‰מ˜ום ‰כי נמוך בעולם ולר‡ו˙̆ 
‰˙ורו˙  ‰˘יחו˙,  על  מ„בר  ונמˆ‡˙י  ‰ני‚ונים  על  לספר  ‡˙י  ב
ב‡מ˙ ‡ח„ ‰םֈ נחזור ל‡ו˙ו מניין. ‰˙חל˙י מˆטרף  ו‰רי˜ו„. ‡ל‡̆ 
‡ליו ולומ„ ני‚ונים ח„˘ים. ע˘רו˙ רבו˙ ˘ל ני‚ונים! וכן ˙ורו˙ ˘ל 
חסי„ו˙ ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל וכן ‰כר˙י ‡˙ ‰"חבר'‰" – כך ‰ם מכונים – 
˘ל ר' ˘למ‰ֈ ‡ו˙ם חבר'‰ ˘˜ירב ר' ˘למ‰ בחייו ו‰כירו‰ו וליוו 

‡ו˙ו ב‰ופעו˙יו ו˘יעוריו. 
פעם ח˘ב˙י ˘עלŒפי רוב ‰מפ‚˘ עם ˆ„י˜ כך ‰ו‡: ‡˙‰ נוסע לכפר 
 ֈ‰ל„ל˙ ˜טנ ˘מ‚יע  ע„  ב˙וכ‰  מ‰לך  סו„י˙,  לסמט‰  נכנס  רחו˜, 
ו‡י˘  ע˙י˜  לימו„  ספר  נר „ול˜,  עם  ח„ר  י˘  ו˘ם  פו˙ח ‡ו˙‰   ‰˙‡
מס˙ורי ˘עו˘‰ מופ˙ֈ למ„Œו‡ו'ני˜, ˆ„י˜ נס˙רֈ ל‡ כן ר' ˘למ‰ 
˘‰י‰ מפורסם בכל עם י˘ר‡ל. "‰רבי ‰מר˜„" ˜ר‡ו לו, עˆרו ‡ו˙ו 
כל עמך בי˙ י˘ר‡ל ברחוב ו‰זמינו ‡ו˙ו לנ‚ן לחיילים, לחולים, בנייני 
ל‡  י„עו.  ל‡  ב‡מ˙  מי ‰ו‡ ‡ך  י„עו  כולם   ֈ„ער ופסטיבל  ‰‡ומ‰ 

˘יערו בחייו ‡˙ ‚ו„ל ‰מור˘˙ ˘‰˘‡יר ‡חריו.
ובכן, ניסי˙י לספר מ˘‰ו, ונמ˘ך עטי לכ‡ן ול˘םֈ סוף „בר, ‰זכר˙י 
רˆון  י‰י  וממע˘יו.  ני‚וניו  ˘למ‰,  מר'  ˘˘מע˙י  ˙ור‰  „ברי   ˙ˆ ˜
˘יר˙ ‰לויים  ול˘מוע ‡˙  ב‡מ˙   '‰ לעבו„˙  ˙מי„  ל‰˙˜רב  ˘נזכ‰ 

בבי˙ ‰מ˜„˘, במ‰ר‰ בימינו ‡מן.

הכוכב שכבה ומאיר
ליום השנה לפטירתו של ר' שלמה קרליבך, ט"ז חשון

אישית

| אהרן רזאל |

  "אתה רואה 
את האנשים ואת העולם

     דרך הצלילים     
  שאתה שר. 

  עיני נבואה. עיני משיח"
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 מענה טלפוני בימים א-ה 
בין השעות 13:00-15:00 

לסטודנטיות ובנות מדרשה
maynotaich.co.il :ההרשמה דרך האתר

מועד המבחן: 
שלישי י"ט כסלו

מוקד התכנית: 
maynotaich.co.il |  072-2215388
מענה טלפוני בימים א'-ה' 
9:00בין השעות 9:00-13:00 ן השעות 13:00 0ב

עי י" במסגרת אירועי י"ט כסלו בבנייני וגרת

כ
ני

 לב
חרחר

20:30 7.11
gola.org.il | 03-5359963 7

D
E

S
I
G

N



‚ן. ‡˙ ‡זור י  רמ˙  לב  בˆ‰ריים,  ˘י˘י  ום 
בעיר  ‰מרכזי˙  ‰כיכר   – רמב"ם"  כיכר  "
– ˘וטפים ˆלילים עליזים ˘ל ˘ירי ˘ב˙. 
ול‡חריו  מרו˜‡י,  בפיוט  מ˙חלף  חסי„י  יר  ˘
ני‚ון ˜רליבך. סביב˙ ‰כיכר לב˘‰ מר‡‰ ˘ונ‰ 
ומעניין: „וכן מזון, יו„‡י˜‰, ספרי ˜ו„˘, עמ„‰ 
ל נרו˙  פילין, וכמובן ‚ם „וכן לחלו˜‰̆  ל‰נח˙̇ 
‰‚י˘  מ„ נ‚ני רו˜̆  ˘ב˙. על במ˙ ‰כיכר ‰ופיע̂ 
‡˙ ˘ירי ‰˘ב˙ ‰מוכרים בעיבו„ רו˜יסטי סוחף.
‰מחז‰ ‰בל˙יŒ˘‚ר˙י ‰י‰ ירי„ "ל˜ר‡˙ ˘ב˙" 
"נ‰ור‡"  ו˜‰יל˙  ˜ו„˘"   ˘‡" י˘יב˙  ˘‰פי˜ו 
‚ן,  רמ˙  ‰עיר  ˘ל  ‰˙ורני˙  ‰מחל˜‰  ˘י˙וף  ב

כ‡ו˙ ‰פ˙יח‰ ל‡ירועי "‰˘ב˙ ‰עולמי˙". 
˘נ˙יים  לפני  נול„  ‰עולמי˙"  "‰˘ב˙  רוי˜ט  פ
בע˜בו˙  ‡פרי˜‰,  „רום  ˘ל  ‰י‰ו„י˙  ˜‰יל‰  ב
יוזמ‰ מ˜ורי˙ ˘ל רב ‰˜‰יל‰, ‰רב ‚ול„˘טיין, 
˘"˘בר ‡˙ ‰ר‡˘" כיˆ„ ני˙ן לערוך ‰יכרו˙ עם 
בעירו,  י‰ו„ים ‰מ˙‚וררים  ל‡לפי  מ‰ו˙ ‰˘ב˙ 

כ‡לו ˘‡ינם ˘ומרים ˘ב˙ כ‰לכ˙‰. 
‰רעיון ˘‰‚‰ ‰רב ‚ול„˘טיין ‰י‰ פ˘וט, ובכך 
‚ם סו„ ‰ˆלח˙ו: לפני ‰˘ב˙ ול‡חרי‰, וכמובן 
‡ירועים  ˘לל  מ˙˜יימים   – ‰˘ב˙  ‡ורך  ˘לכל 
‰סובבים סביב רעיון ‰˘ב˙: ערב ל‡פיי˙ חלו˙ 
‡ירוח  ‰מוניו˙,  ˘ב˙  סעו„ו˙  ‰˘ב˙,  ˜ר‡˙  ל
‰„„י בין מ˘פחו˙, ˙פילו˙ ו˘יעורים מיוח„ים, 

ו˜ונˆרטים ˘ל ס„ר ‰‰ב„ל‰. 
˘עבר‰  וב˘נ‰  נחל‰ ‰ˆלח‰  ‰יוזמ‰ ‰מ˜ורי˙ 

עלŒפני  נוספו˙  ל˜‰ילו˙  ‰פרוי˜ט  ˙פ˘ט  ‰
‰‚לובוס: כמיליון י‰ו„ים מ‡רבע מ‡ו˙ ˘י˘ים 
‰˘˙˙פו  ‡רˆו˙  ו‡רבע  ב˘י˘ים  ערים  חמ˘  ו
רבים  עבור  ˘עבר‰.  ב˘נ‰  ‰˘ב˙  פרוי˜ט  ב
מ‰מ˘˙˙פים, ‰י˙‰ זו ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ בחיי‰ם 

ב‰ ˘מרו ˘ב˙. 
מ‰וו‰  ‰עולמי˙"  "‰˘ב˙  ˘ל  ‰‡ינטרנט  ‡˙ר 
‡ו  ˜בוˆ‰  כל   – עˆמו  בפני  מ˜ורי  סט‡רטŒ‡פ 
˜‰יל‰ ‰מעוניינ˙ ל˜יים ‡ירוע במ˜ומ‰, פו˙ח˙ 
"„ף ‡ירוע" מ˘ל עˆמ‰ – ומנ‚„ יכול כל ‚ול˘ 
למ˜ום  ‰סמוך  ‰‡ירוע  י˙˜יים  ‰יכן  חפ˘  ל
מ‚וריו. ‰‡˙ר ‰ח„˘ני מ‡פ˘ר ל‰ורי„ ול‰„פיס 
ל‰˙‡ים  ני˙ן  ‡ו˙ן  ומוכנו˙  מעוˆבו˙  רכו˙  ע
ˆרכי  על  לענו˙  ˙פ˜י„ן  ו‡˘ר  ‡י˘י  ‡ופן  ב
עבור  מ˜„ים,  לפרסום  ממו„עו˙  ‰חל  ˘ב˙:  ‰
ב˙„פיסי נוסח ‰˙פיל‰, ‰זמירו˙ ו‰ברכו˙, וכל‰ 

במˆ‚ו˙ ל‰˜רנ‰ במוˆ‡י ‰˘ב˙. 

ביקוש מטורף
˘‰˙˜יימ‰  ‰‡חרונ‰,  ‰עולמי˙"  "˘ב˙  ב
ב˘ב˙ ˘עבר‰, ‰מע‚ל ‰מ˘יך ל‰˙רחב בערים 
וביי˘ובים ˘ונים ברחבי ‰‡רı. "ב˘נ‰ ˘עבר‰ 
‰˙פרסמ‰ כ˙ב‰ ב'˜רוב ‡ליך' על יוזמ˙ ‰˘ב˙ 
‰ז‰,  מ‰רעיון  ‰˙ר‚˘˙י  כלŒכך  עולמי˙.  ‰
˘ום  ע˘ינו  ל‡  ‡יך  עˆמנו   ˙‡ ˘‡לנו  פ˙‡ום  ו
בי˘יב˙  ‰מלמ„  י‰ב,  „רור  ‰רב  מחייך  בר",  „
י˘ב  ברמ˙ ‚ן. "ז‰  לבעליŒ˙˘וב‰  "‡˘ ˜ו„˘" 
ר˜  ז‰  ל˜„ם ‡˙  בר‡˘, ‡בל ‰˙חלנו  ‡יפ˘‰ו 

‡חרי ˘מח˙ ˙ור‰".
ר˜  ˘‰חל  ופרסום  מ‡וחר˙  ‰יערכו˙  מרו˙  ל
˘לו˘‰ ימים לפני ‰˘ב˙, ‰בי˜ו˘ ‰‚„ול ‰פ˙יע 
‰יל˙ "נ‰ור‡". "ל‡ י„ענו למ‰ לˆפו˙,  ‡˙ ‡נ˘י̃ 
ולכן נערכנו עם מ‡˙יים מ˜ומו˙. ב„יעב„ יכולנו 
מטורף.  בי˜ו˘  ‰י‰  כי  ‰כמויו˙,   ˙‡ ‰כפיל  ל
ביום חמי˘י כבר נ‡לˆנו לומר ל‡נ˘ים ˘‡נחנו 
˘ב˙  ˜בל˙  ‰י˙‰  מ˜ום.  ‡פס  ע„  מל‡ים  כבר 
ב‡נ˘ים –  מל‡  ובי˙ ‰כנס˙ ‰י‰  ˘מח‰,  מ‡ו„ 
‡ורחים  ˙˘וב‰,  בעלי  ˘‰ם  מ‰˜‰יל‰  נ˘ים  ‡
‰ˆפיפו˙,  למרו˙  חילונים.  ‰רב‰  ו‚ם  ˜בועים, 
מי‰ר  ל‡  ‡ח„  ‡ף  טוב‰,  פ˘וט  ‡וויר‰  ‰י˙‰ 
ל˘ום מ˜ום. ‰סעו„‰ ˘כלל‰ „ברי ˙ור‰, ˘ירים 
‡בל  ע˘ר,  ב˘ע‰  בערך  ‰ס˙יימ‰  רי˜ו„ים,  ו
ל‰מ˘יך ‡˙  רˆו  ללכ˙ ‰בי˙‰,  רˆו  ל‡  ‡נ˘ים 
‰ביח„ ‰ז‰", ‰ו‡ ˆוח˜. "˘לפנו כמ‰ ב˜בו˜ים 
על  „יבורים  עם  ספונטני˙,  ‰˙ווע„ו˙  ‰˙חלנו  ו
˘ב˙, ‡ח„ו˙ ועם י˘ר‡ל. ‰י˙‰ חווי‰ מרוממ˙. 
כל  ˘‡לו  ˘‡נ˘ים  ע„  טבעי,  כלŒכך  ‰ ‰ר‚י˘  ז
כמ‰ זמן מ˙˜יימ˙ ˘ב˙ כזו. ‰ם ‰ופ˙עו ל˘מוע 
˘זו ר˜ ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰, ‡בל לנו ז‰ ‚רם לח˘וב 

˘‡פ˘ר ל˜יים ˘ב˙ כזו בכל חו„˘". 
מ‡נ˘י  „וו˜‡  ‰‚יע  ח˘וב  פחו˙  ל‡  י„ב˜  פ
בעיר. "‰˘ב˙ ‰כניס‰  ‰˜‰יל‰ ‰„˙י˙Œל‡ומי˙ 
ב˜ירוב,  עסו˜ים  ˘ל‡  ב‡נ˘ים  ‚ם  ח„˘‰  וח  ר
˘פ˙‡ום נח˘פו לˆימ‡ון ‰ז‰, ו‰ם פ˘וט נ„ל˜ו. 
במ‰לך ‰˘ב˙ „יבר˙י עם ‰רב‰ ‡נ˘ים ˘˘‡לו 
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למעלה ממיליון יהודים, בעשרות ארצות ומאות ערים התאחדו בשבת האחרונה סביב 
שולחן השבת, במסגרת יוזמת "השבת העולמית"    טעימה משלושה מוקדים בעיר 
רמת גן תמחיש את עוצמת הפרויקט המתעצם משנה לשנה    למה לא כל יום שבת

אביאל הלוי



ז‰  ב˙חום.  עˆמם  על  ל˜בל  יכולים  ‰ם   ‰ מ
מ„‰ים", מ˙ר‚˘ י‰ב. 

מאמצים את בית הספר
 ˙‡ ‰נו˘‡  ‰כנס˙  בבי˙  ‰˙˜יים  נוסף  ו˜„  מ
‰˘ם ‰יב˘ו˘יŒמ˜ורי "נוסח ‡˘כנז", ‰ממו˜ם 
רחב ‰י„יים  בי˙ ‰כנס˙  בעיר.  ברחוב ‰‰לכ‰ 
‡נ˘י  עלŒי„י  ˘נ‰  כ˘י˘ים  לפני  ‰ו˜ם  ˘
כ˘לעˆמו.  מעניין  סיפור  נו˘‡  ‰מזרחי",  "
‡ו  ‰˙ב‚רו  ‰מ˜ורי˙  ‰˜‰יל‰  ˘חברי  ‡חר  ל
ע„  ו‰˙„ל„ל,  ‰לך  ‰מניין  ‰˘כונ‰,   ˙‡ זבו  ע

˘כמעט ח„ל מל‰˙˜יים. 
‰כנס˙,  לבי˙  ח„˘  רב  ‰˙מנ‰  כע˘ור  פני  ל
‰רב ˆבי˜‰ וייס˜ופ, ˘‰חל ל‰רחיב ‡˙ מע‚ל 
ב‡מˆעו˙  ‰כנס˙,  בי˙  בפעילו˙  מ˘˙˙פים  ‰
ובי˙ ‰ספר  עם ‰˜‰יל‰  ˘ונים  יוזמ˙ ‡ירועים 
עליי‰  ˙פילין,  ‰נח˙  כ‚ון  ‰סמוך,  ממלכ˙י  ‰
ל˙ור‰ ו‡ירועי ב˙ מˆוו‰. מספר ˘נים נוספו˙ 
ולבי˙ ‰כנס˙ ‰ˆטרפ‰ ˜בוˆ˙ ‡ברכים  חלפו, 
˘חיפ˘‰  בר˜,  מבני  ˘‰‚יע‰  ר„י˙Œליט‡י˙  ח

בי˙ כנס˙. 
ב‡ופן מעניין, ‰חיבור בין ז˜ני ‰מזרחי לחבור‰ 
‰חר„י˙ ‰ˆמיח ‡˙ ˘˙י ‰˜בוˆו˙ ‰מס˙ופפו˙ 
יח„ בבי˙ ‰כנס˙, וכיום מונ‰ בי˙ ‰כנס˙ כמ‡‰ 
מ‚וונ˙ ‰מחבר˙  ב˜‰יל‰  מ˙פללים,  וחמי˘ים 

מ‚וון ‡וכלוסיו˙. 
‰‰לכ‰"  "˜‰יל˙  ‚ם  ‰מכונ‰  ז‰,  כנס˙  בבי˙ 
‰˘ב˙  ב‡ירועי  ‰˘˙˙פו  ‰רחוב,  ˘ם  ל  ע
רובן  מ‰˘כונ‰,  מ˘פחו˙  כ˘מונים  עולמי˙  ‰
ממ˘פחו˙ בי˙ ‰ספר ˘נח˘פו לפרסום ‰מזמין 
‰ספר,  בי˙  ˘ל  ‰מייל  וב˙פוˆ˙  פייסבו˜  ב
בי˙  מנ‰ל˙  עם  מוˆלח  פעול‰  ˘י˙וף  זכו˙  ב
‰ספר ווע„ ‰‰ורים. "חוı מ‰‰יענו˙ ‰רב‰ ˘ל 
‰˙˜˘ר  וייס˜ופ  ‰רב  ‰ספר,  מבי˙  ˘פחו˙  מ
מוכרו˙  ˘כבר  „מויו˙  מיני  לכל  ‡י˘י  ‡ופן  ב
ביום  ר˜  ‰כנס˙  לבי˙  ˘מ‚יעים  כ‡לו  נו,  ל
כיפור, י‡רˆייטים וכ„ומ‰. מי ˘„‡‚ לכל ˆרכי 
‰סעו„‰, ‰יו מ˘פחו˙ ‰˜‰יל‰. ‚ם ‰מ˘פחו˙ 
מבני בר˜ ˘ל‡ יכלו ל‰˘˙˙ף בעˆמן, ‰˙‚ייסו 
יו‡ל  מספר  ‰מ˘ובח˙",  ‰סעו„‰   ˙‡ בי˘לו  ו

‡˘כנזי, חבר ‰˜בוˆ‰ ‰ליט‡י˙. 
˘ע‰  לחˆי  לבו‡  ˘˙כננו  ‡נ˘ים  ‰רב‰  ‰יו  "
מˆ‡ו ‡˙  ופ˙‡ום  ˙כניו˙י‰ם,  ל‰מ˘ך  וללכ˙ 
עם  מ˘ובח,  ‡וכל  עם  בסעו„‰  יו˘בים  עˆמם 
˜רוב  ˘ם  נ˘‡רו  ו˘יר‰,  ˙ור‰  „ברי  כני˙,  ˙
‰מון  ˜יבלנו  ללכ˙.  רˆו  ול‡  ˘עו˙  ˘לו˘  ל
מסרונים  ומ˜רי‡  מ˙ר‚˘  חמו˙", ‰ו‡  ˙‚ובו˙ 
˘‰‚יעו עם ˆ‡˙ ‰˘ב˙. "‡˘‰ ‡ח˙ סיפר‰ לנו 
˘‰י‡  בחיי‰  ˘זו ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰  ˘ב˙  בליל 
יו˘ב˙ ב˘ולחן ˘ב˙. ‰י‡ כלŒכך ‰˙ר‚˘‰, ע„ 
חרי˙", ‰ו‡ ‡ומר בחיוך.  ˘‰‚יע‰ ‚ם ל˙פיל˙̆ 

שבת ישראלית לבחורים
 מאמריקה

בי˙ חב"„ ‰מ˜ומי ב˘כונ˙ רמ˙ ‰˘˜מ‰, ‡ו˙ו 
מנ‰ל˙ מ˘פח˙ ‚ל, נטל ‡ף ‰ו‡ חל˜ ב‡ירועי 
˘עבר  ב˘בוע  ר˜  בעיר.  ‰עולמי˙"  "˘ב˙  ‰
לבחורים  ח„˘‰  חב"„  י˘יב˙  במ˜ום  פ˙ח‰  נ
‰ר‡˘ונ‰  ‰˘ב˙  זו  ‰י˙‰  ועבורם  ‡מרי˜‡ים, 

˘ח‚‚ו בי˘ר‡ל. 
‰י˘יב‰  ˙למי„י  ‰˜‰יל‰,  ‡נ˘י  יח„,  י˘בנו  "
ומ˜ורבים  ‡ורחים  עו„  וכמובן  ח„˘‰,  ‰
חווי‰  ‰י˙‰  "זו  ‚ל.  יוסי  ר'  מספר  ˘‰‚יעו", 
‰˙חברו˙  ‡יזו  ו‰י˙‰  במיוח„,  וˆמ˙י˙  ע
‡‰ב‰  מ˙וך  כולם  עם  כולם  ˘ל  פונטני˙  ס
‰ח„˘‰  ‰י˘יב‰  בחורי  ‡מי˙יים.  ‡ח„ו˙  ו
˘‰‚יעו מ˜ˆוו˙ ˙בל זכו לחוו˙ ˘ב˙ י˘ר‡לי˙ 
זמן  ‰רב‰  ר‡ו  ˘ל‡  ˘סיפרו  כזו  ו˙נטי˙,  ‡
ומ˘מעו˙י  סמלי  מ‡ו„  מ˘‰ו  ‰י‰  ‚ול‰.  ב

רחל ‡מנו.  ˘ל  פטיר˙‰  יום  חל  ˘ב˘ב˙  בכך 
‡ח„,  ˘כולנו  ‰˙חו˘‰   ˙‡ ו‰עˆים  ‰וסיף   ‰ ז

˘כולנו בנים ˘ל ‰‡בו˙ ו‰‡ימ‰ו˙". 
˘ל ‰פרוי˜ט, „וו˜‡  סו„ ‰˜סם  רו‡‰ ‡˙  י‰ב 
˘ום  פ‰  ‡ין  "בעˆם,  לכ‡ור‰.  ס˙מי,  ב‰יו˙ו 
מפיל,  חי„ו˘  מברי˜‰ ‡ו  ˙ובנ‰  מר‚˘,  סיפור 
ובכל ז‡˙, זו ב„יו˜ ‰נ˜ו„‰. עˆם ‰חי„ו˘ ‰ו‡ 
מיוח„˙,  סיב‰  ˘ום  בלי  ר‚יל‰,  ˘ב˘ב˙  בכך 
ב‡ו ‰מוני י‰ו„ים לב˙י כנס˙, ‰˙פללו ו˘מרו 

יום  ל‡  ˘ז‰  למרו˙  ב˙  ˘
 ıבחו ‡חר.  ח‚  ‡ו  יפור  כ

חב"„,  בב˙י  בעי˜ר   ,ıר‡ ל
לע˘ו˙  ˘ב‡ים  חילונים  ‰ו„ים  י

˜י„ו˘ ז‰ ל‡ מחז‰ נ„יר. מˆ„ ˘ני", 
‰ו‡ מטעים, "זו ל‡ חכמ‰ כ˘במ‰לך מסע 

ומוכנים  חוויו˙  מחפ˘ים  ‡נ˘ים  טיול  ו  ‡
„ו˜‡  כ‡ן,  ‚ם  ‡בל  מ‰˜ופס‰.   ˙ˆ˜ לˆ‡˙ 

ו‰יום  ‰‰ר‚לים  ‰˘‚ר‰,  כל  ב˙וך   ,ıר‡ ב
כז‰  ל„בר  ל‰‚יע  בחרו  ˘‡נ˘ים  יום, ‰עוב„‰ 

מוכיח‰ ע„ כמ‰ ז‰ מ˘מעו˙י".
ב˜בוˆ˙ ‰ווטס‡פ ‰מ˘ו˙פ˙ ˘נפ˙ח‰ ל˜ר‡˙ 
‰˘ב˙, ‰חליפו חברי ‰˜‰ילו˙ ‰˘ונו˙ ˙מונו˙ 
‰„„יים.  ופר‚ונים  רעיונו˙  ל˘ב˙,  ‰‰כנו˙  מ
כ‡ן  "י˘  נוספ˙.  ˙ובנ‰  מכך  ˘ו‡ב  ˘כנזי  ‡
וזו  ˘ונים,  מ‚וונים  נפל‡ו˙,  ˜‰ילו˙  רב‰  ‰
‰ז„מנו˙ לע˘ו˙ ‰רב‰ „ברים ‚„ולים, ל‰פרו˙ 
‡ירועים  ל˜יים  ברעיונו˙,  ‰˘ני   ˙‡ ח„  ‡
מכבר  ז‰  עברנו  ב˘י˙וף ‰˙ו˘בים ‰חילונים. 
מ‰  ‰רב‰  כלŒכך  י˘  ‰פוליטי˜ו˙,  כל   ˙ ‡
לע˘ו˙ כ‡ן ב‰פˆ˙ י‰„ו˙, ו‰˘ב˙ ‰זו ‰וכיח‰ 

˘‡פ˘ר לע˘ו˙ ‡˙ ז‰ ביח„". 

"אנשים שתכננו לבוא
 לחצי שעה וללכת,

 מצאו את עצמם
 יושבים בסעודה עם
 אוכל משובח ושירה,

 ונשארו לשלוש שעות"

-  איגרת הגאולה של מורנו הבעש"ט
והשפעתה על גאולת הכלל והפרט

- נשמת האדם נפש רוח ונשמה
- תיקון הרצון

- סדר הכנעה הבדלה והמתקה
- עבודת הנפש דרך ניגוני הבעש"ט

-  דרכו החינוכית של הבעש"ט 
ונתינת כלים מעשיים להתפתחות בריאה



רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים 
אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים 

וחומרים שמתאימים לתכני העלון.
 info@qarov.org |  עד 150 מילים לטור

פרשת וירא
"וירא את המקום מרחוק", 
"וזה שער השמים"...
 
הקב"ה הראה לאברהם את הארץ 
-   המובטחת, מקום השראת שכינה, 
כאמור: "וירא את המקום מרחוק".
והקב"ה אמר:
 "ואברהם   היו יהיה לגוי גדול ועצום; 
ונברכו   בו  כל גויי הארץ. כי ידעתיו, 
למען אשר יצווה את    בניו ואת   ביתו 
אחריו, ושמרו דרך  ה' לעשות צדקה 
ומשפט,  למען הביא  ה' על   אברהם את 
אשר   דיבר  עליו"  (בראשית י"ח , יח-יט) 

אמנות חסידית
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אדיר, רמת גןצניעות
ˆניעו˙ ‰י‡ ‰מלח, ‰בˆל ו‰˘ום ˘ל ‰מוˆלחים. ‰ם בס„ר 

‚ם בלע„י‰, פ˘וט ‡י˙‰ ‰ם כבר מ˘‰ו ‡חר 
ֈרב‰ ‰רב‰ יו˙ר טעימים‰ ֈל‚מרי

‰י‡ ‚ם ‰˜סם ‰ח˘‡י ו‰סו„י ˘ל ‰ע˘יי‰.
כולם יו„עים ˘כ„י ל‰פוך מ˘‰ו ל‡טר˜טיבי ומו˘ך ˆריך 

ר˜ ללחו˘ ‡ו˙ו במ˜ום לומר ‡ו˙ו וכך לכולם 
.ֈי˙ח˘˜ ל„ע˙ מ‰ ז‰ ˘לח˘˙ על ‰‡וזן

ˆניעו˙ ‰י‡ כרטיס ‰כניס‰ לעולם ‰‡מון. ˙מי„ ˜ל יו˙ר 
לבטוח בחבר ˘‡ף פעם ל‡ סיפר לך ‡˙ כל 

ו‡לו „ברים  ˘˙„ע  בעי‰  ‚ם ‡ם ‡ין  כולם.  על  ˘י„ע  מ‰ 
ס˙ם ˘וליים. ‰ו‡ פ˘וט ל‡ ‡מר ‡ו˙ם וזכ‰ ב‡מונך.

ˆניעו˙ ‰י‡ לכסו˙ טפח ולס˜רן ˘בע˙יים.
ˆניעו˙ ‰י‡ „רך לומר לעולם ˘‡˙ ‰יופי ו‰‚בור‰ ‡נו 

מוˆ‡ים ב˜לו˙ ב˙וכנו, ‡יננו ˆריכים מחי‡ו˙ כפיים כ„י 
ל‰מ˘יך ל˘לב ‰ב‡.

‡ך, ‰י‡ נל˜ח‰ מ‡י˙נו זו. זו ˘˜˘‰ נעמול כ„י ל‰˘יב‰.
‡ם ‡יננו מˆלמים ומ˘˙פים כ‡ילו ל‡ ע˘ינו. ל‡ ‰יינו. 

ל‡ ‡כלנו ול‡ ‡‰בנו ‡ם ל‡ ˆילמנו ו˘י˙פנו.
‰י‡ נל˜ח‰ מ‡י˙נו כ˘‰חלטנו ˘‰מטר‰ ‰י‡ ל‰יו˙ 

מ‰ˆ„ ‰˘ני ˘ל מסך ‰טלוויזי‰.
‰י‡ נל˜ח‰ מ‡י˙נו כ˘‰נוˆı ו‰מברי˜ ‰˘˙לט לו על 

מ‚˘ ‰ˆבעים ˘לנו ועכ˘יו ‰ו‡ ˘ולט בכל.
‰י‡ נל˜ח‰ כ˘‰חלפנו ‡˙ ‰עı בזכוכי˙ כי „רכו ני˙ן 

לר‡ו˙ ‡˙ חיינו ‰˘מנים.
‡בל, ל‡ עו„. 

‡נחנו נחזיר ‡ו˙‰ ‡לינו.
כי ‰י‡ חסר‰ לנו ב‡‰ב‰ ובחברו˙ ובמ˘פח‰.

‡ז ‰נ‰. בו‡י.
מ‰יום ‡נחנו עו˘ים ‡˙ ‰„ברים כ„י ˘‡נחנו נ‰י‰ 

מרוˆים מ‰ם. כך ‰כל פ˘וט יו˙ר ונכון.

עם עששית בלילה...  
נועם בן יאיר, פתח תקווה

בליל‰ ‰ו‡ יוˆ‡ ב˘˜ט עם ע˘˘י˙, כ˘ני‚ון 
עול‰ מבין ˘פ˙יו.

מ˙‰לך ‰ו‡ בין ‰˙˜וו˙ ˘נכזבו, ‰חלומו˙ 
ֈנפˆו, ‰‡ורו˙ ˘נכבו, ‰ניˆוˆו˙ ˘נפלו˙‰˘
כ˘‰ו‡ מוˆ‡ ˙˜וו‰ נכזב˙, חלום מנופı, ‡ור 

כבוי ‡ו ניˆוı נפול, ‰ו‡ מ˙יי˘ב לי„ם. מניח ‡˙ 
‰ע˘˘י˙ על ‰˜ר˜ע, ומנ‚ן.

ני‚ונים ˘מיימים, ני‚וני ‡‰ב‰, מנ‚ן ‡˙ ‰לב. ‡˙ 
‰‡ור. מחזיר ˙˜וו‰ ל˙ום וטו‰ר.

מזכיר ˘‰כל ‡פ˘רי. ˘עו„ ל‡ מ‡וחר, לעולם 
ל‡ מ‡וחרֈ ˘בחו˘ך ‰‚„ול, ע˘˘י˙ ˜טנ‰ 

ֈיכול‰ ל‰‡יר ‡˙ כל ‰עולם
‰מ˙˜ן.
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ארבע שעות מקאלי 

˘נוסע ‰רב‰   ıמ‰‡ר חר„י  י‰ו„י  ˘ב˙ ‰י‰  בעונ‚  ‡ח„ ‰מ˘˙˙פים 
בעולם, וכך ‰ו‡ סיפר:

ב‡ח˙ ‰נסיעו˙ ˘לי ‰יי˙‰ לי טיס‰ לבו‚וט‰ ומ˘ם לעיר ˜‡לי ˘‰י‡ 
במרח˜ ˘ל עו„ כ˘ע‰ טיס‰, ‰טיס‰ לבו‚וט‰ ‰˙‡חר‰ ונח˙נו ממ˘ 
˜רוב לטיס‰ ‰˘ניי‰. מי„ עם נחי˙˙נו ‡ספו ‡ו˙י בריˆ‰ למטוס ‰˘ני, 
˘‰י‰ מטוס ˜טן מ‡ו„, וכ˘ב‡˙י לעלו˙ ל˜חו ממני ‡˙ ˙י˜ ‰י„ כי 

‡ין מ˜ום במטוס. עלי˙י למטוס ומי„ ‰מר‡נו. ˘מח˙י ˘‰ספ˜˙י. 
‡ך  יוˆ‡˙  ‰‚„ול‰  ‰מזוו„‰  למזוו„ו˙,  חיכי˙י  ב˜‡לי  נחי˙˙נו  עם 
˙י˜ ‰י„ ל‡ מ‚יע. ‰לכ˙י לברר ו‰ם ‡ומרים לי ˘ל‡ ‰ספי˜ו ל‰עלו˙ 
‡˙ ‰˙י˜ למטוס ו‰ו‡ י‚יע ר˜ מחר. ‰יי˙י ‰מום, ‰˙פילין ˘לי ב˙י˜ 
‰ז‰ ו‡ני נמˆ‡ ב˜ˆ‰ ‰עולם ב˘ע˙ בו˜ר כ˘ע„יין ל‡ ‰˙פלל˙י. מ‰ 

‡ע˘‰, ‡יך ‡ניח ˙פילין ‰יום?

‰נ‰‚ ‰‚יע ל‡סוף ‡ו˙י למלון וכל ‰„רך ‡ני בטלפונים, מנס‰ לברר 
‡יך ‡פ˘ר ל‰˘י‚ ˙פילין במ˜ום ‰ני„ח ‰ז‰, ‡ך ˘ום פ˙רון ל‡ נר‡‰ 

ב‡ופ˜. 
לי  נ‚מר‰  טלפונים  מרוב   .ıבלח ממ˘  ו‡ני  למלון,  נכנסים  נחנו  ‡
‰סולל‰, ומי„ בכניס‰ ‡ני מב˜˘ טלפון בינל‡ומי כ„י ˘‡וכל לברר 
מ‰ לע˘ו˙. ‡ני עומ„ ל‰רים ‡˙ ‰˘פופר˙ ו˘ומע ל˙„‰מ˙י ‡˙ ‰‡„ם 
כמעט  ו˘‡ל˙י  ‰˘יח‰  ב‡מˆע  ‡ו˙ו  עˆר˙י  עברי˙.  מ„בר  ˘לˆ„י 
‰˙י˜   ˙‡ פו˙ח  ‰ו‡  לענו˙,  בלי  ˙פילין?״.  ‡ולי  לך  ״י˘  בˆע˜‰: 
ומוˆי‡ לי ˙פילין. „מעו˙ עמ„ו לי בעיניים, נעמ„˙י בˆ„ ו‰˙פלל˙י 
סיום  עם  ˙פיל˙י.   ˙‡ ˘˘מע  ל‰'  ‚„ול‰  וב˙ו„‰  עˆומ‰  „ב˜ו˙  ב
‰˙פיל‰, בעו„י מורי„ ‡˙ ‰˙פילין, ‰חלט˙י ‰חלט‰ טוב‰ ˘מ‰יום 

‡ני ‰ולך עם ˙פילין ב˙י˜ לכל מ˜ום ‚ם ביוםŒיום.

עם  ב˘מח‰  ‰˙פלל˙י  ‰˙י˜,   ˙‡ לי  ‰בי‡ו  בו˜ר  לפנו˙  מחר˙  ל
למפעל  ˘עו˙  ˘ל ‡רבע  לנסיע‰  יˆ‡˙י  כך  ומי„ ‡חר  ˘לי  ‰˙פילין 
˘‰‚ע˙י ל‰˘‚יח בו על ‰כ˘רו˙. ל‡ ˘כח˙י ‡˙ ‰חלט˙י ול˜ח˙י ‡˙ 

‰˙פילין ‡י˙י.
ב„˜˙י ‡˙ ‰מפעל ˘˘ייך ל‡˘‰ ז˜נ‰ וכ˘סיימ˙י ‡˙ ‰עבו„‰, ‰ז˜נ‰ 
‡ומר˙ לי ״‡ולי ˙יכנס לבי˙ ˘לי ל˘˙ו˙ כוס ˙‰?״. ‡מר˙י ל‰ ˘עו„ 
י˘ לי „רך ‡רוכ‰ ו‡ני ממ‰ר, ‡ז ‰י‡ ‡ומר˙ לי "בעלי י‰ו„י, ‰ו‡ בטח 
י˘מח לר‡ו˙ י‰ו„י״. ז‰ כבר ‰י‰ מ˘כנע, נכנס˙י לבי˙‰ ופ‚˘˙י ‡˙ 

בעל‰ ˘‰י‰ כבר בן כמעט ˘מונים. 
‰ו‡ סיפר לי ˘‚„ל בעייר‰ ב‡ירופ‰, וב‰יו˙ו בן ˘מונ‰ ‰וריו ‰י‚רו 
‰ו‡  ברŒמˆוו‰,  ע˘‰  ‡ם  ‡ו˙ו  ˘‡ל˙י  ˘ם.  נ˘‡ר  ומ‡ז  ז‰  ‡זור  ל
‰˙חיל לבכו˙ ו‡מר לי ״‡ף פעם ל‡ ‰י‰ כ‡ן בי˙ כנס˙ ‡ו רב, ולכן ל‡ 
ע˘ו לי בר מˆוו‰״. ˘‡ל˙י ‡ו˙ו ‡ם ירˆ‰ ל‰ניח ˙פילין, ‰ו‡ ‡ומר לי 
"‰יי˙י מ‡ו„ ˘מח, ‡בל מ‡יפ‰ ˙בי‡ לכ‡ן ˙פילין עכ˘יו?". ‰וˆ‡˙י 
בחייו.  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  ˙פילין  ‡י˙ו  ו‰נח˙י  מ‰˙י˜  ‰˙פילין   ˙ ‡
‰ניח לר‡˘ונ‰ בחייו ו‡ני  ‰˙ר‚˘נו מ‡ו„. ‰י‰ו„י ‰˙ר‚˘ מ‰˙פילין̆ 
לי י‰יו ‡י˙י  ‰˙פילין̆  ‰וביל‰ לכך̆  ‰˙ר‚˘˙י מ‰‰˘‚ח‰ ‰פרטי˙̆ 

בזמן ‰נכון, ויזכו ‡ו˙י לע˘ו˙ בר מˆוו‰ לי‰ו„י בן ˘מונים.

"הייתי המום. התפילין שלי בתיק הזה ואני 
נמצא בקצה העולם בשעת בוקר כשעדיין 

לא התפללתי. מה אעשה?"
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פרק ד
הנפש והלבושים

עˆמ‰  מבנ‰ ‰נפ˘  ממעל.  חל˜ ‡לו‰  ‚רעין ‰נפ˘ ‰‡לו‰י˙ ‰ו‡ 
‡בל  מי„ו˙.  ˘ל  ו˘בע‰  מוחין  ˘ל  כוחו˙  מ˘לו˘‰  ורכב  מ
כלי˙ ל˜יום ‰נפ˘ נמˆ‡˙ בכלל ברוב„ חיˆוני  מעני˜‰̇  ‰מ˘ימ‰̆ 
ו"פר˜טי" יו˙ר, ל‡ בעˆם ‰יו˙‰ ˘ל ‰נפ˘ ‡ל‡ בפעולו˙ ˘‰י‡ 
מבˆע˙. ‰סו‚ים ‰˘ונים ˘ל פעולו˙ ‰נפ˘ נ˜ר‡ים ב˘ם לבו˘ים, 
מ‰ ˘‡ומר – בפ˘טו˙ ‚רפי˙ – ˘‰ם חיˆוניים לנפ˘, ו‰י‡ ‡מור‰ 

ל‰יכנס ל˙וכם כמו ˘‡„ם נכנס ל˙וך ‰לבו˘.
ביטוי  נו˙נים  לבו˘ים: מח˘ב‰, „יבור ומע˘‰. ‰לבו˘ים  ˘לו˘‰ 
לכוחו˙, ˘‰ם ˙כונו˙ ‰נפ˘ עˆמ‰. ב˘לב ז‰ ‡„מו"ר ‰ז˜ן מ„בר 
כוחו˙י‰ יˆרו ר‚˘ו˙ ‡‰ב‰ ויר‡‰ כלפי ‰‡ל,  על ‰נפ˘ ‰‡לו‰י˙,̆ 
‰ללו: מח˘ב‰  ‰ר‚˘ו˙   ˙‡ מממ˘˙  ‰י‡  ‰לבו˘ים  ב‡מˆעו˙  ו
˘ל לימו„ ˙ור‰ ו‰בנ˙‰; „יבור ב„ברי ˙ור‰, בענייני ‰מˆוו˙ ‡ו 
ב˙חום ‰חיים ‰רחב ˘ל עבו„˙ ‰'; מע˘‰ ˘ל ˜יום ˙רי"‚ מˆוו˙ 
כל  ˘ל  במיˆוי  ו‰ר‚עים  למל‡ ‡˙ ‰ימים  ˙כלי˙ ‰חיים:  בפועל. 
‡ח„ מן ‰לבו˘ים ‰ללו. ל„ע˙ ול‰בין כל מ‰ ˘‡פ˘ר על ‰' ועל 
˘יוˆ‡ים  מ‰„יבורים  ‰‡פ˘ר  ככל  ‚בו‰  ‡חוז  ל‰˜„י˘  ˙ור‰,  ‰
‰מˆוו˙  כל  ל˜יום  ‰‚וף  בכוח  ול‰˘˙מ˘  ‰ללו  למטרו˙  פינו  מ

‰מוטלו˙ עלינו.
‡נחנו ר‚ילים ל‰ס˙כל על ‰לבו˘ כטפל ‡ל ‰‡„ם ˘לוב˘ ‡ו˙ו, 
˘ל  ומע˘‰  „יבור  מח˘ב‰,  ‰פוכ‰:  ‰˙מונ‰  ‰ז‰  במ˜ר‰  ך  ‡
˙ור‰ ומˆוו˙ חˆובו˙ מ˘ור˘ ˘‰ו‡ ‰רב‰ למעל‰ ממ„ר‚˙ם ˘ל 
כל חל˜י ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙ (נפ˘, רוח ונ˘מ‰). ‰˙ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו 
˘‰י‡  לומר  ני˙ן  ועניין  „בר  ולכל  ‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡,  ˘ל  רˆונו  ו
ול˜יים  ˙ור‰  ללמו„  מ˙ן ‰‡פ˘רו˙  ˘ל  ו‰ו‡ – ‡ח„. ‰מ˘מעו˙ 
 ˙‡ ל˙פוס  ל‰בנ‰,  ני˙ן  ˘‡ינו  מי   ˙‡ ל‰בין  ˘ני˙ן  ‰י‡  מˆוו˙, 
מי ˘‡ינו ני˙ן ל˙פיס‰, "ל‚ע˙" במי ˘‡ין לו ‚וף ‡ו „מו˙ ‰‚וף. 
רˆונו   ˙‡ ‚נז  ‰˙ור‰,  ‡ו˙יו˙  ˙וך  ‡ל  עˆמו   ˙‡ ‰כניס  ‡לו˜ים 
ב‡ו˙יו˙ ‰˙נ"ך ובסו‚יו˙ ‰˙למו„, ו‰זמין כל י‰ו„י ל˙פוס, ל‰בין, 

ל„ע˙ ול‚ע˙.
‰ס‚ול‰ ‰זו ‡פ˘רי˙ ‡ך ור˜ בעולם ‰ז‰, ˘בו ‡נו מ‰ווים כ˙וב˙ 
לרˆון ‰' ומחויבים במˆוו˙יו. ˙כלי˙ חיינו בעולם ‰י‡ ל‰˙לב˘, 
ל‰יו˙ מו˜פים מכול וכול ברˆון ‰' – „רך ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙. כ‡˘ר 

‡נו עו˘ים ז‡˙, ‡נו „ומים למי ˘מחב˜ ‡˙ ‰מלך. 

,,כל�כל�,כל�
ניאניאניא

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |



ר‡י˙י ˘‡ל‰ בספר ‡ח„, מ„וע ‡בר‰ם ‡בינו מל ‡˙ עˆמו ב‚יל ˙˘עים ו˙˘ע, ו‰ו‡ עונ‰, ˘מˆ„ ‰‡מ˙ יכול 
ריך לע˘ו˙ – ‰ו‡ מל ‡˙ עˆמו. ז‰ ר˜ ‡ומר  יל„̂  עו˘‰ ‡˙ ‰˘לב ‰ר‡˘ון̆  נים̆  ˘עים ו˙˘ע̆  ל‰יו˙ ז˜ן בן̇ 
˘עים ו˙˘ע ע„יין ל‡ מ‡וחר. ‰˘‡ל‰ ‰י‡ ‡ם ב‚יל ע˘רים ו˘˙יים ז‰ כבר מ‡וחר מ„י, ומתי  ‚ם ב‚יל̇  לכולנו̆ 

בן־אדם מחליט שזה מאוחר מדי? מתי אתה החלטת שזה מאוחר מדי בשבילך? 
בן ‡„ם ל‡ יכול ל‰‡מין בז‰ ˘‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡ ל‡ נמˆ‡. יכול ל‰יו˙ ˘י‰יו לו ספ˜ו˙, ‡בל ‰ו‡ ל‡ יכול 
ל‰‡מין ב‡ופן ˘לם ומוחלט ב‰ע„ר, ˙מי„ יי˘‡ר לו ספ˜ ˜טן. ‡בל ‡י ‡פ˘ר לבנו˙ חיים על ‰ספ˜ ‰˜טן ‰ז‰ 
– ‡ני מ„בר על כך ˘בןŒ‡„ם ב‡ ו‡ומר: עכ˘יו! בו‡ו ונ˙חיל לבנו˙ ‡˙ ז‰, ב‚יל ˙˘עŒע˘ר‰, ב‚יל ע˘רים, 
ב‚יל ע˘רים ו˘˙יים, ב‚יל ע˘רים ו‡רבע, בו‡ו נ˙חיל לבנו˙ ‡˙ ‰עניין ‰ז‰ ˘ל "‡לו˜ים חיים ומלך עולם", 

בו‡ו נבנ‰ ‡˙ ז‰ בפועל.
ו‡יך בוני'ם ‡˙ ז‰? לפעמים י˘ לבןŒ‡„ם יסו„ בנפ˘ו, לפעמים ‡ין לו כבר ‡˙ ‰יסו„ ו‡ז עליו לחפור בעומ˜ 
יו˙ר ולח˘וב יו˙ר, ˘י˙בונן ‰‡„ם ויכניס ל˙וך ליבו ‡˙ ‰„ברים ˘ב‡מ˙ ˆריכים ל‰יכנס ללב. ‡ח„ מ‰„ברים 
˘ˆריכים ל‰יכנס ללב ‰ו‡ ‡מונ‰ כפ˘וט‰. ב˘ביל ל‰‚יע לז‰ ˆריך ל˘ב˙ ולח˙ור ב˙וך ‰לב, לח˙ור ב˙וכו 
ו‰רב‰ מ‡ו„. י˘ב ‰‡„ם וי˙בונן, ל‰˙בונן ז‰ ל‡ ˘‡ני ‡ומר לחבר ˘לי, "י˙בונן ‰‡„ם" ז‰ מ‰ ˘‡ני ‡ומר 
מ‚יע  כ˘מי˘‰ו  באמת.  בה  מחזיק  שהוא  אמת,  כולה  שהיא  כזאת  לנקודה  עד  ויגיע  האדם  יתבונן  לעˆמי, 

לנ˜ו„‰ כזו ז‰ ל‡ ‡ומר ˘‰ו‡ בב˙Œ‡ח˙ מ˙‰פך, ‡בל ז‰ ‡ומר ˘י˘ לו ממ‰ ל‰˙חיל.
ז‰ ל‡ ‰ולך בר‚ל. לח˘וב על ‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡ ˘‰ו‡ "חיי ‰חיים ומלך עולם", לח˘וב על ז‰ ל‡ ב˙ור נ˙ון 

|  הרב עדין אבן ישראל  |
 (שטיינזלץ)

כי ‡ניכי ‡ני

להאמין בקדוש ברוך הוא בדיוק כמו בשולחן יציב וממשי, זו 
תחילתה של האמונה >>> צריך להשקיע מאמץ ומחשבה בשביל 
שהאמונה לא תהיה סתם הצהרה אלא דבר נוגע וחי >>> ומדוע 

אמת חייבת להיות קיצונית?
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חסדי הפחד אלומה לב

˘‡ני מוכן לח˙ום על נכונו˙ו, ‡ל‡ לח˘וב על ז‰ במובן ˘‡ני מבין, ‡ני 
מ˙ייחס, ‡ני מז„‰‰, ז‰ ב˘בילי פ˘וט, ברור וחל˜. לפעמים ב˘ביל ל‰‚יע 
˘נ‰  ע˘רים  עˆמו  ב˙וך  לחזור  וברור, ‡„ם ˆריך  פ˘וט  י‰י‰  ˘ז‰  לכך 
‡חור‰, לזמן ˘‰ו‡ ‰י‰ יל„. לפעמים ‚ם ˘ם ‡ין מ‰ למˆו‡, ‡בל בןŒ‡„ם 

יו˘ב וחו˘ב. 
‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡ ‰ו‡ "חיי ‰חיים", ‡ומרים  על ‰‰˙בוננו˙ בבחינ‰ ‰זו̆ 
בכמ‰ ספרים ˘‰י‡ ‡יננ‰ ˘ייכ˙ לבחינ˙ ‰‡מונ‰ כלל, ‡ל‡ ˘ייכ˙ ל˘כל 
כלŒכך  ל‡  ז‰  עליו.  לעבו„  י˘ר ˆריך  י‰י‰  ˘‰˘כל  ב˘ביל  ˘ר; ‡בל  ‰י

פ˘וט. להגיד זה קל, לדעת זה קשה. 
‰סו‚ ‰ז‰ ˘ל ‰מח˘ב‰, כ˘‡„ם מ‚יע למˆב ˘‰ו‡ יכול ל‰‚י„: "כי ‡ני 
י„ע˙י כי ‚„ול ‰'", ז‰ מ‡ו„ מ‡ו„ מ˘מעו˙י. "‡ני י„ע˙י" – ‡ני, פרטי˙, 
מ‰  י„ע˙י.  ‡ני  ‡ל‡  ‡בו˙יי,  ‡בו˙  ול‡  ˘לי,  ‰˘כן  ל‡  י„ע˙י;  ˘י˙,  ‡י
בפועל ‡ני יו„ע? ‡ולי ˘מı, ‡פס ˜ˆ‰ו, נ˜ו„‰ זעיר‰, ‡בל ‰נ˜ו„‰ ‰זו 

‰י‡ ‰„בר ˘ממנו ‡ני יכול ל‰˙חיל. כל ‰˘‡ר ל‡ ב‡מ˙ ח˘וב. 

כמעט  ו‰י‰  מהבית,  ברח  שבשעתו  הגדולים  הצדיקים  אחד  על  סיפרו 
˘נ˙יים ‡ˆל ‰מ‚י„ ממעזריט˘. כ˘‰ו‡ ‰לך, ‰חו˙ן ˘לו מ‡ו„ כעס עליו 
על ˘כך ‰ו‡ ‰˘‡יר ‡˙ ‰ב˙ ˘לו, ‡בל כ˘‰ו‡ חזר ‰בי˙‰, ˜יבל ‡ו˙ו 
וע„יין  חי  ע„יין  חזר ‰בי˙‰, ‰ו‡  סוףŒסוף ‰ו‡  יפו˙.  פנים  בסבר  ‰חו˙ן 
רוˆ‰ ל‰י˘‡ר עם ‰‡י˘‰, ‡ז ‰חו˙ן ‰י‰ מוכן למחול לו על כל ‰עבירו˙, 
‰פ˘עים ו‰חט‡ים ˘חט‡ ל‡„ם ולמ˜ום. חו˙נו ˘‡ל ‡ו˙ו: "נו, ‰יי˙ ˘ם 
בעולם".  ˘י˘ ‡לו˜ים  ˘ם?" ‡ז ‰ו‡ ‡מר: "למ„˙י  למ„˙  מ‰  ˙יים.  ˘נ
‰חו˙ן פרı בˆחו˜, ו‡מר: "ב˘ביל ז‰ ‰יי˙ ˆריך ללכ˙ ˘נ˙יים?!". ‰ו‡ 
˜ר‡ למ˘ר˙˙ ˘‰יי˙‰ במטבח ו˘‡ל ‡ו˙‰: "נו, י˘ בעולם ‡לו˜ים?". 
החותן, "היא  פנה  "תראה",  בעולם".  ˘י˘ ‡לו˜ים  ענ˙‰: "בוו„‡י  ו‰י‡ 
הדבר". החתן  היא אומרת אותו  זאת  ובכל  למגיד לשנתיים,  לא הלכה 
הישיר מבט וענה בחדות: "ההבדל בינינו הוא שהיא אומרת, אני יודע!". 
‰‰ב„ל ‡יננו ר˜ ‰ב„ל בין פלוני ובין ‰מ˘ר˙˙ פלוני˙, ז‰ ‰ב„ל מ‰ו˙י. 
ל‰‚י„ – ‡ין ˘ום בעי‰. בניŒ‡„ם יכולים ל‰וˆי‡ כל „בר מ‰פ‰. ‡ל‡ ˘‡ני 

 ֈיו„ע על מ‰ ‡ני מ„בר
‰˘ולחן;  כמו   – ככ‰  ‰ו‡  ˘‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡  ‰י‡  ‰‡מונ‰  חל˙  ˙‰
‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡ ˜יים ל‚ביי ב‡ו˙ו ‡ופן ב„יו˜ ˘ברור לי ˘‰˘ולחן ‰ז‰ 
˜יים. ז‰ ל‡ סוף ‰‡מונ‰, ז‰ רחו˜ מל‰יו˙ סוף ‰‡מונ‰, ‡בל זו ‰˙חל˙ 
‰‡מונ‰. ˘‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡ ‰ו‡ ממ˘י ב˘בילי - "כי ‡ני י„ע˙י". מ‡ו˙ו 
מ˜ום ו‰ל‡‰ ‡ני יכול ל‰מ˘יך. ואם אני רואה שהקדוש־ברוך־הוא איננו 
ממשי בשבילי, פירושו של דבר שאני צריך להגיע לשורשים, זה המאבק 
שבאמת  בעיה  כשיש  מתפלל  שבן־אדם  כמו  עושה.  שבן־אדם  האמיתי 
מציקה לו – הוא מכה את הראש בקיר, כפשוטו, לא כמדרשו, מפני ˘‰ו‡ 
ב‡מ˙ ‰י‰ רוˆ‰ ל‰‚יע למ˘‰ו. מ˙י בןŒ‡„ם מ‚יע למˆב ˘בו ‰ו‡ יכול 

ל‰‚י„: ז‰ו ז‰, ז‰ ‡כן ‡מ˙ ויˆיב? ‡מ˙ ויˆיב ז‰ ˜ו„ם כל ככ‰, יˆיב כמו 
‰˘ולחן, ‡חרŒכך ז‰ ‚ם ‰רב‰ יו˙ר מ‡˘ר ככ‰.  

יוחנן  רבן  בעולם.  נמˆ‡  ˘‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡  ˘ייכנס ‰עניין ‰ז‰  ˆריכים 
ו„ם". ‡ז  ב˘ר  כמור‡  עליכם  ˘מים  מור‡  ˘י‰‡  זכ‡י ‡ומר: "ולו‡י  בן 
‡ני ל‡ מ‡חל ‡˙ ז‰ בינ˙יים, ‡ני ‡ומר: ˜ו„ם כל – כמו ‰˘ולחן; ‡ם ל‡ 
כב˘ר ו„ם ‡ז כמור‡ ‰˘ולחן, מפני ˘מור‡ ב˘ר ו„ם ז‰ ‰רב‰ יו˙ר מז‰, 
כפי ˘מסופר על רבי נחמן מברסלב, ˘כ˘‰י‰ יל„ ו‰י‰ עו˘‰ מ˘‰ו ל‡ 
בס„ר ‰ו‡ ‰י‰ מסמי˜, מפני ˘‰ו‡ נזכר ˘‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡ רו‡‰ ‡ו˙ו. 
כמור‡  ˘מים  מור‡  ˘ל  מ‰עניין  חל˜  ז‰  לב„?  נמˆ‡  כ˘‰ו‡  מסמי˜  מי 
ב˘ר ו„ם. ‡ני מ„בר על לי„ע ול‰‡מין, ל‰‡מין ולי„ע, לחו˘ ולנ˘ום ‡˙ 

‰עניין ‰ז‰ ˘‰˜„ו˘ŒברוךŒ‰ו‡ ממ˘י כמו ‰˘ולחן. 
בחמי˘ים  ב„ר˘ו˙  ל˘ב˙  יכול  ‡„ם  ‰‡מ˙.  מנ˜ו„ו˙  ל‰˙עלם  ˘ר  ‡פ
‰˘נים ‰ב‡ו˙, ‡בל לפני כן עליו לב„ו˜ ˘‰ו‡ ל‡ בונ‰ בניינים ב‡וויר 
ולרˆו˙ לר‡ו˙ ‡יפ‰ נמˆ‡ ‰יסו„. "יסו„ ‰יסו„ו˙ ועמו„ ‰חכמו˙": האם 
בשבילי  אומר  בשבילי?  קיים  לא  או  בשבילי  קיים  נכון?  לא  או  נכון  זה 
משהו או לא אומר בשבילי משהו? על זה אני מדבר, על יסו„ ‰יסו„ו˙ 

ועמו„ ‰חכמו˙. כ˘‰ו‡ ˜יים, ‡ז ‰כל ‡חר˙.
‚רוע  ˆיון  ˘˜יבל‰  ˙למי„‰  למ˙מטי˜‰.  מור‰  ‰יי˙י  ˆעיר  ‰יי˙י  כ˘
במבחן, ‰יי˙‰ יכול‰ ל‰‚יע ‡ליי ולומר: "˙ר‡‰, ‡ני פ˙ר˙י ‡˙ ז‰. לפי 
‰ח˘בון ˘לי ז‰ יˆ‡ ‡רבע ו˘לו˘˙Œרבעי, ‡˙‰ ‡ומר לי ˘‰פ˙רון ‰נכון 
‰ו‡ ‡רבע וחˆי, ‡ז זו ל‡ ˘‚י‡‰ ‚„ול‰ כלŒכך, ‡ז מ‰ ‡˙‰ רוˆ‰? ‡˙‰ 
ל‡ ˆריך ל‰ורי„ לי ‡˙ כל ‰ני˜ו„ ˘ל ‰˘‡ל‰ ‰זו, ˙ורי„ לי ר˜ חˆי ˆיון". 
‰יי˙י מסביר לכל ‰נפ˘ו˙ ‰ללו, ˘ב‡ופן מסחרי ‰יי˙י מוכן לוו˙ר ולר„˙ 
מ˘לו˘˙Œרבעי לחˆי, ‡בל בפ˙רון ˘ל ˙ר‚יל ז‰ ל‡ ‰ולך ככ‰, ‡ו ˘‰ו‡ 
בכמ‰ ‰יי˙‰  מ˘נ‰  ל‡  ז‰  נכון ‡ז  ל‡  ו‡ם ‰ו‡  נכון,  ל‡  ˘‰ו‡  נכון ‡ו 
‰סטיי‰. או שזה אמיתי או שזה לא, ואם זה אמיתי זה קיצוני, וז‰ ל‡ 

יכול לבו‡ ב˙ור "י˘ ‡ומרים" כך ו"י˘ ‡ומרים" ‡חר˙. 
˘ל  לנ˜ו„‰  ל‰‚יע  ˆריכ‰  ˜טנ‰  בנ˜ו„‰  ‡מונ‰  ‡פילו  ‰זו,  יˆוניו˙  ב˜
‡מונ‰ ˘לימ‰. יכול ל‰יו˙ ˘‡ני ל‡ יכול ל˘ב˙ כך עם כל י"‚ ‰עי˜רים, 
‡ולי ‡ני יכול ל˘ב˙ ככ‰ עם עי˜ר ‡ח„ ‡ו עם חˆי עי˜ר, ‡בל ב˙וך ‰עי˜ר 
‰ז‰, ב˙וך ‰נ˜ו„‰ ‰ז‡˙ ˆריך ל‰‡מין ב‡מונ‰ ˘לימ‰, ˘‰„בר ‰ז‰ י‰י‰ 
ב˘בילי מוחלט, ל‡ זמני, ל‡ יחסי ול‡ חל˜ מ˙פיס‰ ˘ל חבר‰, ‡ל‡ „בר 

מוחלט. מכ‡ן ו‰ל‡‰ ‡ני יכול ל‰מ˘יך. 
‡ל‰ ‰ם ‰„ברים ˘ב‡מ˙ ˆריך לחז˜ ‡ו˙ם כ„י ל‰‚יע, ˘˙‰י‰ ˜יˆוניו˙, 
˘ל‡ י‰יו פ˘רו˙ ב„ברים ‰ללו ˘עלי‰ם ‡ני עומ„. כי אם אני בונה על 
אבני תוהו, על קיר של בוהו, אז לא יישאר מזה שום דבר. צריך לבנות 

דברים על אבן השתיה, שעליה מושתת העולם.
ב˘י˙וף ˙למי„י י˘יב˙ ˙˜וע

‰פח„ ‰ו‡ ‡ח„ מ‡בו˙ ‰נפ˘ ‰‚„ולים ˘לנו. כמעט ˘‡ין מניע נפ˘י 
‚„ול ממנו. ‰ו‡ מניע ‡˙ חוסר ‰ביטחון, ‡˙ ‰כעס, ‡˙ ‰˜נ‡‰, ‰ו‡ 
מניע כמעט כל מי„‰ ומי„‰. ועי˜ר ‰עבו„‰ ‰ו‡ ל‡ לפח„ כלל. ‡ל‡ 
לפעמים  פח„,  בלי  בביטחון  ל‰יו˙  על  כ˘חו˘בים  כ‡ל‰,  ימים  ˘ב
‰מ‡מı ל‡ לפח„ ר˜ ‚ורם לנו לערבוב פנימי, ול˙חו˘‰ ˘‡ם פח„נו 
מו˙ר  בס„ר ‚מור.  מפח„ים ‡נחנו  ל‰פך, ‡ם ‡נחנו  בס„ר.  ל‡  ‡נחנו 
לפח„, מפני ˘‰פח„ ל‡ב„ חליל‰ ‡˙ ‰טוב ˘י˘ לנו – ר˜ מעי„ ע„ 

כמ‰ ברוך ‰' טוב לנו, ע„ כמ‰ ‡נחנו חיים. 
‡נחנו מפח„ים  „וו˜‡ מ˙וך̆  ˆ‡ו ור‡ו ‡יזו ‡ומ‰ חפˆ˙Œחיים ‡נחנו,̆ 
ללכ˙ ברחובו˙ ול‰פנו˙ ‡˙ ‰‚ב ‡ל ‰ל‡Œנו„ע, „וו˜‡ מ˙וך ˘‡נחנו 
מ˙˜ˆר˙  כ˘נ˘ימ˙נו  „וו˜‡  בנסיעו˙,  ממעטים  עיסו˜ים,  מ˘בי˙ים 
˘לנו  ˘‰פח„ים  ללמו„  מכל ‡ל‰ ‡פ˘ר  ו‰„מיונו˙ ‚וע˘ים – „וו˜‡ 

מעי„ים על חיים ‚„ולים ו˙וססים. ˘י˘ לנו ב˘ביל מ‰ לחיו˙.
לקרוס או לצמוח

‰פח„ יכול ל‰יו˙ מ˙ועל לטוב˙נו. ‰ן ב‰בנ‰ לעיל, ו‰ן ב„רך ˘‡לי‰ 
˜ופ‡  ו‰לב  ח˘ו„  רע˘  כ˘˘ומעים  „בר,  ˘ל  בסופו  ‰פח„.  ליך  מו
ר מ˙ח בכל ‰‡יברים,  ≈̂ במ˜ומו, ע„ כמ‰ ˘‰ר‚ע ‰ז‰ בל˙י נסבל ו‡ו
ר‚עים  לפנו˙.  כיוון  ל‡יז‰  מל‡‰  בחיר‰  לנו  י˘  ˘‡חריו  ר‚ע  ז‰ו ‚ם 
יכולים  חיינו,  על  ‰˘ליט‰  ˙חו˘˙  מ‡˙נו  מופ˜ע˙  ˘ב‰ם  ל‰,  כ‡
ז‡˙  ("בכי  כ‡ב  ˙פיל‰,  לרחמים,  ב˜˘‰  ר‚˘,  ‰רב‰  ‡לינו  ל‰כניס 
ל‡ חול˘‰", כ„ברי ימימ‰). ‰ר‚ע ˘בו ‰נ˘ימ‰ ˘ב‰ לס„ר‰ ו‡נחנו 
מ˙פנים ל‰ר‚יע ‡˙ עˆמנו, ז‰ו ר‚ע ˘בו ‡„ם יכול ל‰יו˙ ˜רוב מ‡ו„ 
‰בסיס ל‰˙˜רבו˙ ‰ז‡˙ ל‡ נעים כלל, בכל  לעˆמו ול‡לו˜יו. ועל ‡ף̆ 
ז‡˙ ‡פ˘ר לנˆל ‡˙ ‰‰˙˜רבו˙ ‰ז‡˙ ל˙פילו˙ מ˘מעו˙יו˙, ל˙ובנו˙ 
עמו˜ו˙ ˘ל רˆון לחיו˙ ו˘ל „רכים מ„וי˜ו˙ יו˙ר לחיו˙ ב‰ן, לחיבו˜ 

פנימי ‡מ˙י ולפרי˜˙ ר‚˘ו˙. 

ני ‡נ˘ים  בו ‰˘˙˙פ˙י, ‡מר‰ ‰מור‰: "יכולים ל‰יו˙̆  ב˘יעור יו‚‰̆ 
ב‡ו˙‰ ˙נוח‰, ומבפנים ז‰ ל‡ י‰י‰ ‡ו˙ו ‰„בר. ‰˘‡ל‰ ‰י‡ ‡ם ‰‚וף 
ס ל˙וך עˆמו ‡ו ˆומח". ו‰ר‚˘˙י ˘‡ו˙‰ ˘‡ל‰ יכול‰ ל‰י˘‡ל  ˜ור≈

‚ם על ר‚עים ˘ל פח„. 
ה' מלווה אותי

‡יני  כי  לי˘ון  ללכ˙  מפח„˙  ‰כי  ˘‡ני  בר‚עים  ‚ם  יום,  ˘ל  ובסופו 
ופן לי ‰ליל‰, ‡ני מזכיר‰ לעˆמי: ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ ‰נ˘מ‰  יו„ע˙ מ‰̂ 
יˆר˙י, ‰ם ‚ם ל‡  ‡ני, ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ מ‰̆  ˘לי, ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ מי̆ 
יי˜חו ‡˙ מ‰ ˘‰יי˙י ע˙י„‰ ליˆור. ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ ‰˘˜ט ו‰סערו˙ 
בנפ˘י, ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ ‰‡‰בו˙ ˘לי, ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ מ‰ ˘עב„˙י 
ב˙וכי ע„ ˘נ˙רפ‡, ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ ‰בכיו˙ ‰עמו˜ו˙ ˘מ˜רבו˙ ‡ו˙י 
‡ל לב ‰עולם, ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ כל מ‰ ˘מˆחי˜ ‡ו˙י, ‰ם ל‡ יי˜חו 
˘רו˜„ים  יי˜חו ‡˙ ‰ני‚ונים  ל‡  לי, ‰ם  ˘י˘  ‡˙ ‰חברויו˙ ‰י˜רו˙ 
ב˙וכי, ‰ם ל‡ יי˜חו ‡˙ ‰עומ˜ ו‰˙ענו‚ במילו˙ ‰לימו„, ‰ם ל‡ יי˜חו 
יי˜חו ‡˙ ‰„רך ‰ע„ינ‰  ל‡  ו‡˙ „‰ר˙ ‰לב, ‰ם  בעיניים   ıניˆו‰ ˙‡
יי˜חו  ל‡  נפיל‰, ‰ם  כל  עˆמי ‡חרי  מ˜ימ‰ ‡˙  ˘ב‰ ‡ני  ו‰פנימי˙ 
‰‡וויר   ˙‡ יי˜חו  ל‡  ‰ם  ‰‚וף,  על  ‰נפ˘  חמל˙  כל  ו‡˙  ‰חיוך   ˙‡
ˆלול,  ‡וויר  לביני.  עולם  ˘ל  ריבונו  בין  ‰זמן  כל  וזורם  ˘זרם  ב  ‰ר
ט‰ור, נ˘מ˙י. ‰ם ל‡ יי˜חו ממני כלום. ל‡ ב‡בן ˜לע, ל‡ בסכין, ל‡ 

בˆיפורניים.
נ˘ימו˙ עמו˜ו˙ עמו˜ו˙ ו‡יטיו˙ מפנו˙ ‰רב‰ מ˜ום ˘‰˙כווı ו˜פ‡ 

˘ם בפנים.
בכל מ˜ום ˘‡לך, בכל „רך ˘‡בחר, ‰' י˙ברך בעˆמו ילוו‰ ‡ו˙י. ‰ם 

ל‡ יי˜חו ‡˙ ז‰ ממני לעולם.
alluma@gmail.com

11


