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דירות ג'מבו בהתאמה מלאה למשפחה שלך.• 
קהילה דתית איכותית בדיוק כמו שחיפשת.• 
קנייה מקבלן עם ביטחון מלא לכסף שלך.• 
מפרט שיווקי ונוף פנורמי שאף מתחרה לא יציע לך.• 
קרוב למרכז הרבה יותר ממה שחשבת.• 
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איש חי", חצה בהלכה, 

בקבלה ובפיוט את גבול 
 העדות. מבבל ועד בעלז 
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תלמידי הבעל 
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 רוצה לחלק את קרוב אליך ליד הבית?
צור קשר ונשלח לך חבילת עלונים עד הבית  

info@qarov.org •  052-4061065



לאורך הדורות חז"ל מרבים להדגיש את חשיבות 
חשוב  נושא  הראייה,  ותיקון  המבט  שמירת 

ורלוונטי מאוד גם, ואולי בעיקר, לדורנו.
תיקון הראייה ברובד הפיזי בא לידי ביטוי בבחירה 
לא לראות מראות אסורים ואלימים, ולהבדיל לרכז 
ואותיות  הציצית  כמו  קדושה  בדברי  מבטינו  את 

התורה, ובפאר והדר פלאי הבריאה.
לראות  הוא  הראייה  תיקון  של  יותר  פנימי  רובד 
הכוס  לבחור בחצי  תרצו:  או אם  דבר,  בכל  טוב 
וכותב  לכת  מרחיק  מברסלב  נחמן  רבי  המלאה. 
לחפש  צריך  גמור,  רשע  שהוא  מי  ש"אפילו 

ולמצוא בו איזה מעט טוב" )ליקוטי מוהר"ן רפב(.

אחדות בעולם של שניּות
אך גם בראייה טובה וחיובית לא נשלמת העבודה, 
אומר  וזה  הרע  מתוך  הטוב  את  רואים  עדיין  כי 
הבנתי  למיטב  פירוד.  ויש  שניים  יש  שעדיין 
האלוקות וגן עדן נמצאים היכן שיש שלום ואחדות 
)לא אחידות(, להבדיל מהגיהינום שהוא עולם של 
בתוכנו,  בעיקר  ואלה מתקיימים  ופירוד,  מלחמה 

בדעתנו ובדרך שאנחנו מסתכלים על העולם.
בשיר  הפסוק שמופיע  על  מקסים  פירוש  שמעתי 
הכבוד ששרים בשבת "קשר תפילין הראה לעניו", 
שהקדוש ברוך הוא הראה לעניו )משה רבינו( את 
והאחד  המקור  שהוא  הראש  של  התפילין  קשר 
שתי  התפילין.  רצועות  שתי  משתלשלות  שממנו 
הרצועות מסמלות את עולם הפירוד ואת האות ב 
יום  והשניות:  העולם  נברא  של בראשית שאיתה 

ולילה, טוב ורע, עבר ועתיד, זכר ונקבה.
ייעודנו הוא לשוב למקור והתיקון המלא והשלם 
אומרים,  כך  על  אחד.  לראות  הוא  הראייה  של 
השנים  לאורך  יהודים  מיליוני  ושונים  חוזרים 
"שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד". מחשבה 
ביסוד האחדות של הבריאה, שבעצם  והתבוננות 
מלבדו  עוד  ואין  אחד  שהכל  שניים,  באמת  אין 

ממש, מעוררות השתוממות ופליאה.

ראיון אילם
לפני כשתים־עשרה שנה שיחקתי כדורסל בקבוצת 
הפועל ירושלים בעונה מיוחדת במינה, בה זכתה 
הקבוצה באליפות אירופה )גביע היול"ב(. למרות 
ודי  יציבה  לא  עונה  חווינו  בפועל  הנשגב,  השיא 
מכבי  מול  מרשימים  ניצחונות  לצד  מטלטלת. 
גם  נחלנו  מאירופה  בכירות  וקבוצות  אביב  תל 
הליגה,  מתחתית  קבוצות  מול  מטרידים  הפסדים 

ולא הצלחנו לשמור על מקום יציב בצמרת.
ובבטחה  בשקט  טיפסנו  האירופית  בליגה  דווקא 
במעלה הסולם. אחרי משחקים צמודים וניצחונות 
דחוקים בשמינית הגמר על סופוט מפולין וברבע 
הגמר על ריטאס וילנא מליטא, הגענו לפיינל פור, 
סדרה  מבלגרד,  ריפלקס  נגד  הגמר  חצי  שלב  אל 
אחד  משחקים,  שני  של  במתכונת  שהתקיימה 

בחוץ ואחד בבית.
למשחק הראשון בבלגרד עליתי עם חום וחולשה. 
69־70  התוצאות  לוח  הראה  המשחק  של  בסופו 
למקומיים, מה שאמר שאנחנו במרחק מינימאלי 
ופירוש הדבר  מן העלייה לגמר אליפות אירופה, 
בירושלים  הגומלין  במשחק  ניצחון  לנו  שנחוץ 

בפער של שתי נקודות בלבד. 
כרוכים  שהיו  הרבים  והמאמצים  המשחק  אחרי 
מיתרי  נפגעו  בחיי  לראשונה  למשכב.  נפלתי  בו 
קולי. "מה קורה לי?" שאלתי את רופא הקבוצה 

בלי קול.
יהודי מאמין   ,T ג'ון  יהונתן מרצקי המכונה  ד"ר 
יוצאת  בעיה  שאין  ווידא  אותי  בדק  סבר,  ונעים 
דופן ואז הניח את אצבעו על שפתיו והרים אותה 

כלפי מעלה, כאומר, הכל משמים.
וחולה  חלוש  הייתי  הגומלין  למשחק  כשעלינו 
ומתוח.  צמוד  היה  המשחק  קול.  נטול  ועדיין 
ניצחנו בהפרש זעיר:  76־79, כששחקן הקבוצה 
וויל סלומון מציג משחק מרשים עם 34 נקודות. 
לגמר  ההיסטורית  עלייתנו  את  הבטיחה  התוצאה 

גביע אירופה מול ריאל מדריד האימתנית.
הספורט  ערוץ  כתב  אותי  ראיין  המשחק  אחרי 

 "ומה עכשיו?   
  מתכוננים לגמר 

מול ריאל מדריד?" 
המשיך עומר.

שוב הפניתי את האצבע 
למעלה כאומר, "כן, עוד 

ניצחון אחד, זה מה 
שנחוץ"

דורון שפראישית

אחד!

עומר בנוביץ'. "מה דעתך על המשחק של וויל?" 
את  הרמתי  אלי.  שב  לא  עדיין  קולי  אותי.  שאל 
מספר  השחקן  היה  שוויל  מסמן  למעלה,  אצבעי 

אחד על המגרש.
"ומה עכשיו? מתכוננים לגמר מול ריאל מדריד?" 

המשיך עומר.
שוב הפניתי את האצבע למעלה כאומר "כן, עוד 

ניצחון אחד, זה מה שנחוץ".
"ומה לדעתך יהיה בגמר?" הוסיף עומר לשאול, 

מרוצה מן התקשורת הקולעת בינינו.
יותר  קצת  והפעם  למעלה  הונפה  שוב  אצבעי 
עוד  אין  משמים.  "הכל  במקומי:  דוברת  גבוהה, 

מלבדו". עומר ואני חייכנו בלי מילים.
התראיינתי אינספור פעמים, ראיונות ארוכים ורבי 
הריאיון  את  אבל  זוכר,  אני  כולם  את  לא  מלל. 
הקצר והאילם עם עומר בנוביץ' לא אשכח לעולם. 

זהו, בעיניי, הריאיון מספר אחד שלי.
"והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה 

השם אחד ושמו אחד".



אין "אני" בארמון המלך
הרב אברהם הלוי ליפשיץ

רב אב"ד כפר גדעון
מודז'יץ  בחסידות  הגדולה  העבודה 
היא, לדעתי, עבודת הניגון. ומדוע היא 
עבודה גדולה? מכיוון שעיקר העבודה 
עצמו  את  ועוזב  הניגון  עם  מתאחד  שהאדם  הוא 
רק  והוא  הניגון מזמר  לא הוא המזמר, אלא  לגמרי, 

כלי לזמרה זו.
ישראל'  ה'דברי  הרבי  של  רגלו  את  שכרתו  בעת 
שר  הוא  אותו.  ירדימו  שלא  הרבי  ביקש  ממודז'יץ, 
ניגון וכך לא חש בדבר ועבר את הניתוח בשלום. דבר 
זה יכול להיות רק כאשר אדם מביא את עצמו על ידי 

הניגון למצב שהוא לא קיים, אלא הניגון קיים.
ה"אני"  את  לעזוב  תמיד,  האדם  עבודת  זוהי 

ולהתאחד עם הרצון האלוקי.
של  ביטוי  בזה  יש  נעצב,  מתחרט,  אדם  כאשר 
מציאותו שלו. ה'חידושי הרי"ם' מגור היה אומר כי 
שנים  מספר  רק  העבירות  על  להתחרט  לאדם  מותר 
בחרטה  ששקיעה  מכיוון  תשובה,  שעשה  אחרי 
בסמיכות לחטא יכולה לגרום לו לטעם בעבירה, ומי 

יודע לאן זה יכול להוביל.
עצמו  על  לעבוד  האדם  על  לכל  ראשית  לכן, 
אותו  יוביל  הדבר  וממילא  למלך,  לגמרי  להתבטל 
לאחר  רק  לה.  שזכה  ה'  קרבת  על  עצומה  לשמחה 
מכן, כשיהיה בטוח שלא נשאר לו שמץ של הרגשת 

ה"אני", יגיע זמן צער החרטה.
למרות זאת, חשוב להדגיש נקודה נוספת. כשהגיע 
אמר  ישראל,  לארץ  ממודז'יץ  שאול'  ה'אמרי  הרבי 
כי בשעה שמלווים את האדם לבית עולמו, אומרים 
את המשנה "דע מאין באת ולאן אתה הולך... למקום 
עפר רימה ותולעה", אמר על כך הרבי שכאן, בארץ 
ישראל, צריך לשים יותר דגש על ה"דע מאין באת", 

ולא כל כך על ה"רימה ותולעה".
כאשר  זה.  בעניין  גם  לומר  יש  המשקל  אותו  על 
שביטל  ידי  על  המלך"  ל"ארמון  להיכנס  זוכה  אדם 
את עצמו לגמרי לריבונו של עולם, שוב אין כל כך 
מכיוון  העבר,  על  לחרטה  ותולעה",  ל"רימה  מקום 
שהשמחה על קרבת ה' גדולה כל כך וממלאת את כל 
החלל, עד שאין זמן ופנאי להתעסק בשום דבר אחר.

שאלה:
 מה היחס הנכון בין השמחה של קרבת ה' שבתשובה,

לבין הצער הנובע מהחרטה על העברות?

 עין במר בוכה 
ולב שמח

הרב בן ציון אלגאזי
ישיבת רמת גן, מכון 

"צורבא מרבנן" 
גדולים  קצוות  אין 
יותר כקצוות התשובה. מחד גיסא אין 
באפשרות  מהשמחה  גדולה  שמחה 
לבריאה  הוא  ברוך  הקדוש  שהקנה 
וקל  תשובה,  לעשיית  ישראל  ולכלל 
וחומר כאשר תהיה התשובה מאהבה 
יהפכו  שזדונות  עד  גדולה  כך  כל 
התשובה  בסיס  כל  מאידך,  לזכויות. 
שבור  התשובה  בעל  שיהיה  הוא 
הרמב"ם  כלשון  עוונותיו,  על  ומיוסר 
צועק  השב  להיות  התשובה  "מדרכי 
ובתחנונים".  בבכי  השם  לפני  תמיד 

כיצד מתמודדים עם פרדוקס שכזה?
אבינו  אברהם  את  הפייטן  בתיאור 
מתהלך לקראת העקדה, הוא נוקט בזו 
שמח".  ולב  בוכה  במר  "עין  הלשון: 
רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו רסיסי 
לילה )אות ב'( מבאר שהחיבור בין הלב 
במהלך  הכוונה.  שלמות  הם  והעין 
התשובה על האדם להיות בעין בוכה 
גמורה  לחרטה  עצמו  את  לעורר  כדי 
חש  שהוא  וברגע  דלבא,  מעומקא 
שהצליח להתרומם מעל החטא בכוח 
הטוב  אל  אותו  המטה  הפנימי  הרצון 
שזכה  על  שמח  בלב  יהיה  מרע,  וסר 

לשוב אל עצמו ואל אחוזתו.
ואמי  אבי  "כי  כ"ז:  בתהלים  נאמר 
ואם  אב  כידוע,  יאספני".  וה'  עזבוני 
עזבוני,  ושניהם  והלב,  המוח  הם 
בעוונות אין חכמה ואין בינה, "בשעת 
ליצר טוב"  ליה  לית דמדכר  יצר הרע 
)בזמן של יצר הרע, אין מי שזוכר את 
היצר הטוב. נדרים לב(, ואין לנו שכל 
ולא רצון. רק מכל מקום "ה' יאספני", 
והקדוש ברוך הוא עוזרו לאחר תחושת 

העזיבה ועשיית התשובה..

מתוך שמחה ואל השמחה
הרב דוד מאיר דרוקמן

רב העיר קרית מוצקין
שבא  הילד  אודות  הסיפור  את  מכירים 
המחצית  תעודת  את  לאביו  והציג  הביתה 
התעודה  למקרא  שליליים?  בציונים  הרוויה 
עצר האב ברוחו ולא החצין כעס. ברם, כאשר הוא הבחין 
'זמרה' קיבל הבן ציון מעולה, לא היה  שדווקא במקצוע 

מסוגל להתאפק והעניק לבנו סטירה.
מגיב  אתה  טוב  ציון  על  "דווקא  הבן,  תהה  "הייתכן" 
בכעס?", "כן" ענה האב, "אחרי ציונים גרועים כאלה אתה 

עוד מסוגל לזמר?..."
מפנים  והוא  צדק,  חשבון  לעצמו  עושה  כשאדם  אכן, 
- קשה מאוד לזמר.  וכשל במהלך השנה  כמה הוא חטא 

התגובה המתבקשת לכאורה היא רצינות, עד כדי בכייה.
שתוצאתה  ייתכן  לא  המפורסמות,  מן  זאת  וגם  ברם, 
שברון  שמחה!  תהיה  לא  התשובה  עבודת  של  הסופית 
להביא  חייב  בחטאים  מהתבוננות  כתוצאה  הבא  הלב 
ל"תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דיכית" )תהילים 
מהלכים  שני  בחובה  לטעון  הנפש  יכולה  הכיצד  נא(. 

הופכיים שכאלה - גם בכייה וגם שמחה?
אלא, שאם מדובר בדמעות מתפרצות של תשובה, ולא 
שכאלה  אמיתיות  דמעות  חלילה,  ייאוש  או  דיכאון  של 
האמצעי  האדמו"ר  כותב  וכך  שמחה!  לידי  יביאו 
בהיותו  הבכיה;  שאחר  השמחה  ענין  "וזהו  מלובביץ': 
הולך בבכיה... ברגע זו עצמה שב אל ה' בכל לבו בשמחה, 
כי ה' קרוב אליו ממש... כמשל הבן שנתרחק מאד מאביו, 
בוודאי 'הלוך ילך ובכה' לבקש את אביו. אבל בראותו )את 

אביו( ישמח ויבכה כאחת...".
עצמנו  את  ולכבס  לנקות  היא  הדמעות  של  מטרתן 
'מתכבסים'  שאנו  ככל  ברם,  בנו.  שדבק  הרוחני  מהרפש 
יותר, בד בבד נעשים אנו ראויים יותר לקרבתו של המלך 

– ועל זה אנו שמחים.
ועדיין לא דיברנו  זאת בנוגע לשמחה שלאחר הבכייה. 
מוכרחים.  אותה ממש  שגם  הבכייה,  על השמחה שלפני 
ראשי   – אלו"ל  וצחות:  חידוד  דרך  חסידים  אמרו  וכך 
גם  כי  ללמדך  ל'חיים,  ו'שוב  ל'חיים,  א'חת  תיבות: 
ההקדמה והגישה לכל עניין התשובה צריכות להיות מתוך 
התוועדות ואמירת 'לחיים' חסידית, המעניקים מוטיבציה, 
מרץ וחשק החיוניים כל כך לאתגר הכבד של תשובה בימי 

הרחמים והסליחות.
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משה שילת

בזמני  לדורותיו.  ישראל  כל עם  הדבקות בספר תהילים מקיפה את 
מצוקה, לא עלינו, התהילים נפתחים מאליהם והאדם קורא בהם מכל 

ליבו, אבל ביום יום צריך לפנות לכך זמן, אחרת לא נגיע לזה.

בחצרות חסידים ובקהילות יהודיות רבות נוהגים לומר תהילים מדי 
יום, לפי החלוקה לימי החודש. לפי החלוקה החודשית אנחנו זוכים 
לימי  המחולק  התהילים  )כמו  מדי  ארוכה  לא  יומית,  תהילים  במנת 
השבוע( ולא קצרה מדי )כפרק או שנים לאחר התפילה( אלא 'חתיכה 

הראויה להתכבד'. ומדי חודש בחודשו מסיימים את התהילים.

זצ"ל עסק רבות בהנחלת תקנת אמירת  יצחק מלובביץ'  יוסף  הרבי 
התהילים הזו בכל חוגי ישראל וקבע שיש בתקנה זו: "כוונה פנימית 
הנוגעת לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזוני, וברוחניות, בטל 

אורות, שפע ברכה, הצלחה, ישועה וגאולה". 

לכתחילה זמנה מיד לאחר תפילת שחרית, ומי שלא הספיק יאמרם 
במשך היום אך ישתדל להתחיל לפחות כמה פסוקים לאחר שחרית. 
בבית מדרשו של הרבי מלובביץ' זצ"ל, אמירת תהילים זו לאחר תפילת 

שחרית על ידי הציבר והחזן, בטלית ותפילין, הייתה חוק בל יעבור. 

תהילים

כאיש פשוט דווקא

סועדים כ האורחים  היו  אצל הבעש"ט,  נהוג 
דשבת  סעודות  מהשלוש  סעודות  שתי  רק 
בשביל  רק  מיוחדה  אחת  סעודה  כי  קודש, 

התלמידים חבריא קדישא.
פעם באחת השבתות אירע מאורע שהבהיל את 
הרבה  באו  ההוא  שבת  על  קדישא.  החבריא  כל 
אורחים ובהם אנשים פשוטים עובדי אדמה, בעלי 
וגנות,  כרמים  נוטעי  חייטים,  סנדלרים,  מלאכה, 

מגדלי בהמות ועופות, סוחרי שוק והדומה.
הבעש"ט  הראה  הלילה  בסעודת  בשבת 
להאחד  הפשוטים,  להאורחים  גדולה  התקרבות 
מקידוש,  בכוסו  הנשאר  מיין  מעט  בכוסו  נתן 
לאחדים  שיקדש,  שלו  המיוחד  הכוס  נתן  להשני 
עליהם,  שבירך  מהלחמים  לחם  פרוסות  נתן 
ועוד  ובשר מהמונח בקערתו  דגים  נתן  ולאחדים 

קירובים שונים שהפליא את החבריא קדישא.
אין להם  כי לסעודה השניה  ביודעם  האורחים 
רשות לכנוס, התקבצו לבית הכנסת של הבעש"ט, 
ולהיותם אנשים פשוטים ביותר התחילו כל אחד 

ואחד לאמר תהילים.
המאורע הלזה היה בשנות תקי"ג־תקט"ו, בעת 
הגאונים  היו  כבר  הבעש"ט  תלמידי  בין  אשר 
והרב  ממעזריטש  המגיד  הרב  כמו  המפורסמים 

הגאון מפולנאה ועוד.
את  סידר  שניה,  לסעודה  הבעש"ט  כשישב 
על  איש  איש  קדישא  החבריא  התלמידים  כ"ק 
זמן  מעט  וכשישבו  כרגיל.  מסודר  בסדר  מקומו 
קדישא  והחבריא  תורה  לאמר  הבעש"ט  התחיל 
מתענגים בנועם אלוקי. הסדר היה שהיו מזמרים 
קדישא  החבריא  וכראות  שונים,  וניגונים  בשיר 
גדל שמחתם  והנה  עליו,  טובה  רוחו  שהבעש"ט 

ועליצות נפשם הקדושה.
הוא  שעתה  הרהרו  קדישא  מהחבריא  ואחדים 
מתקבצים  כאשר  הוא  כן  לא  אבל  מאוד,  טוב 
מה  כלל  מבינים  הבלתי  הפשוטים,  האנשים 
הבעש"ט  מדוע  והרהרו  אומר,  נ"ע  שהבעש"ט 
מקרב את האנשים בקרובים נעלים ונשגבים כאלו.

שפני  ראו  אלו,  במחשבותיהם  טרודים  עודם 
הבעש"ט נעשו רציניות, והתדבק בדבקות גדולה 
שלום,  שלום  להגיד:  התחיל  הדבקות  ומתוך 
לרחוק ולקרוב, ואמרו רבותינו ז"ל מקום שבעלי 
תשובה עומדים שם, צדיקים גמורים אינם עומדים 
כי  וביאר  גמורים,  צדיקים  הנוסחא  ודקדק  שם, 
עבודת  יתברך  השם  בעבודת  דרכים  ב'  ישנם 
של  ועבודתם  תשובה,  הבעלי  ועבודת  הצדיקים 
תשובה,  דבעלי  בדרגא  הוא  הפשוטים  האנשים 
להיותם בהכנעה ושפלות בעצמם כעין חרטה על 

העבר וקבלה טובה על להבא.
שירים,  לזמר  התחילו  התורה  כשגמר 
והתלמידים שהרהרו תחילה אודות הקירוב הגדול 
שהבעש"ט  הבינו,  להאורחים  הבעש"ט  שהראה 

הרגיש במחשבתם והרהורם, ושעל כן אמר תורה 
זו, וביאר מעלת עבודתם של האנשים פשוטים.

גמרו  וכאשר  עצומה,  בדבקות  היה  הבעש"ט 
לנגן פתח את עיניו, והסתכל בפני החבריא קדישא 
יתן  ואחד  אחד  כל  כי  ואמר  מרובה,  בהסתכלות 
יד ימינו על כתפו של חברו היושב אצלו, באופן 
אשר כל היושבים סביב השולחן, יהיו משולבים 

אלו עם אלו.
להם  ואמר  השולחן,  בראש  ישב  הבעש"ט 
עליהם  ציווה  לנגן  וככלותם  ניגונים,  איזה  לנגן 

התמימות והפשטות שאיתם יש לומר את התהילים 
מודגשות בחסידות עוד יותר מהתמימות הנדרשת 
בכל מעשה טוב אחר. עיקרה של אמירת תהילים 

היא הצורה, איך אומרים אותם.

אבל  די,  בלי  עד  תהלים  בפרשנות  להעמיק  ניתן 
תהלים אינו ספר לימוד אלא תפילה של דביקות 
פשטות,  תוך  באה  ודביקות  הנפש.  והשתפכות 
אמר  טוב  שם  "הבעל  להישאב:  ורצון  תמימות 
שהתמימות האמיתית בה יהודי פשוט או יהודיה 
העליונה  הדרגה  היא  תהילים,  אומרים  פשוטה 

ביותר בדביקות".

אלו  של  דרגתם  את  מאוד  ייקר  טוב  שם  הבעל 
שאומרים תהילים מתוך התעוררות פנימית, אפילו 
אם אינם מבינים מה הם אומרים, והדגיש שמעלתם 

"המלאך  בארץ:  אשר  מהגדולים  נופלת  אינה 
של  מתפילותיהם  לקונו  כתרים  קושר  מט"ט 
ישראל, והבעל שם טוב אשר הרים את קרנם של 
שבישראל  הפשוטות  והנשים  הפשוטים  האנשים 

קושר כתרים לקונו מאמירת התהילים שלהם".

מעלת  שגבה  כמה  מבינים  שאנחנו  בטוח  לא 
הפשטות, אבל לעתיד לבוא היא תתגלה: "בביאת 
והתמימות  הפשיטות  מעלת  תתגלה  המשיח 
שמתפללים  פשוטים  אנשים  של  בעבודתם  שיש 

ואומרים תהילים בתמימות".

טוב  שם  הבעל  אצל  שהתרחש  מופלא  סיפור 
הריי"ץ,  הרבי  בכתבי  מובא  הקדושים  ותלמידיו 

הנה הוא:

למעשה
התהילים היומי

כי יעצמו עיניהם ולא יפתחום עד שיצווה להם, 
וישים את שתי ידיו הקדושים, יד ימינו על כתף 
כתף  על  שמאלו  ויד  מימינו,  היושב  התלמיד 

תלמידו היושב משמאלו.
לפתע שמעו כל התלמידים שיר וזמרה נעימה 
את  המחריד  תחנונים  קול  עם  בלולה  ועריבה 
עולם,  של  ריבונו  אוי  ואומר,  מזמר  זה  הנפש, 
בעליל  צרוף  כסף  טהורות  אמרות  ה'  אמרת 
ַאי  ואומר  מזמר  וזה  שבעתים,  מזוקק  לארץ 
כליותי  צרפה  ונסני,  ה'  בחנני  עולם  של  רבונו 
)אבא  הארציקער  טַאטע  ואומר  ישיר  זה  וליבי, 
לבבי( חנני אלוקים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל 
ואומר,  ישיר  וזה  הוות,  יעבור  עד  כנפיך אחסה 
)הצילו,  אין הימעל  זיסער פָאטער  געווַאלד  איי 
אבא מתוק שבשמים(, יקום אלוקים יפוצו אויביו 
וינוסו משנאיו מפניו, זה יצעק בקול מר ואומר, 
טייערער טַאטע )אבא יקר(, גם ציפור מצאה בית 
ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך 
ה' צבאות מלכי ואלוקי, וזה יצעק בקול תחנונים 
ואומר, ליבער פָאטער דערבַארעמדיקער טַאטע 
ישענו  אלוקי  שובנו  רחמן(,  אבא  אהוב,  )אבא 

והסר כעסך מעימנו.
החבריא קדישא השומעים קול השיר והזמרה 
כי  ואם  ורועדים,  זוחלים  תהילים,  אמירת  של 
דמעותיהם  הנה  עצומות,  הקדושים  עיניהם 
מקול  ורצוצה  שבורה  ולבם  מעצמם,  נגררות 
תחנוני בעלי השיר והזמרה וכל אחד מהחבריא 
יתברך  השם  שיעזרהו  בלבבו  מתברך  קדישא 

שיזכה לעבוד את ה' בכעין זה.
כתפי  מעל  קדשו  ידי  את  הסיר  הבעש"ט 
ומשמאלו  מימינו  שישבו  התלמידים  שנים 
ואטם אזניהם מלשמוע עוד בקול השיר והזמרה 
להם  ויצו  כבתחילה,  תהילים  מזמורי  באמירת 
שיאמר  כפי  ושינגנו  עיניהם  שיפתחו  הבעש"ט 

להם איזה ניגונים לנגן.
בעת ההיא ששמעתי את השיר דאמירת מזמורי 
לכ"ק  המגיד  הרב  מורנו  כ"ק  מספר   – תהילים 
רבנו הזקן – היה לי כעין שפיכת הנפש וגעגועים 
גדולים באהבה בתענוגים שכמוהו לא זכיתי עד 
אז, ונעלי הבית שלי היו רטובים מזיעה ודמעות 

של תשובה פנימית מעומקא דליבא.
כל  נשתתקו  כרגע  לנגן  הבעש"ט  כשפסק 
החבריא קדישא והבעש"ט היה בדביקות גדולה 
משך זמן, ואחרי כן פתח עיני קדשו ויאמר: השיר 
והזמרה ששמעתם הוא השיר והזמרה של אנשים 
לב  מקרב  בתמימות  תהילים  האומרים  פשוטים 

עמוק באמונה פשוטה.
שאין  אנחנו  ומה  וראו,  הביטו  תלמידי  ואתם 
אנו אלא רק שפת אמת, כי הגוף אינו אמת, ורק 
מן  חלק  רק  אינה  היא  וגם  אמת,  היא  הנשמה 
העצם שלכן נקראת שפת אמת, בכל זה הנה גם 
האמת  את  מרגישים  האמת,  את  מכירים  אנחנו 
כל  עצומה,  בהתפעלות  האמת  מן  ומתרגשים 
שכן וקל וחומר השם יתברך ויתעלה שהוא אמת 
של  תהילים  דאמירת  האמת  את  מכיר  לאמתו, 

אנשים פשוטים.

 ח"י אלול
יום הולדת הבעש"ט



מכון משיבת נפש מכשירה
מכוונות בתורת הנפש 

היהודית ומנגישה את דרך 
עבודת הנפש שמתווה התורה 
אל הצד המעשי ביותר בחיים, 

מתוך רצון לזכות את כל עם 
ישראל באשר הם.

הרב דניאל סטבסקי
נשיא המכון

ר‘ הראל חצרוני
מייסד, מרצה ומנהל המכון

מרצים:
גב‘ שירה סלע | גב‘ פרחיה אפטר 

הרבנית סגולה מלט | דיצה אור
גב‘ אורה חצרוני  | שירלי לויטה 

זיו יחזקאלי | שבות אפשטיין

תורת ה’ תמימה

זו לא סיסמא!

משיבת
נפש

בעמיאח“ה

הכשרה למכוונות בתורת הנפשנפשמשיבת

הדרך להגיע לנפש מיושבת 
היא על-ידי תורתו של הקב“ה 

בשלמותּה בתמימותּה ללא כל השפעות זרות 

www.meshivatnefesh.com
 machonmeshivatnefesh@gmail.com

בפייסבוק: משיבת נפש - הכשרה למכוונות רוחניות

החלה ההרשמה לשנה”ל תשע”ז
לפרטים

מלי סגל 050-7389759
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הלימודים הינם תלת-שנתיים 
ומתקיימים בירושלים

בימי שני בערב או בימי רביעי בבוקר

“אין מילים להודות על הבהירות שקיבלתי 
ועל הכלים המעשיים.

אשרינו שזכינו במשיבת נפש... 
שבאמת משיבה את הנפש למקום הבריא והאמיתי שלה.“

- רחלי גוטליב מחזור ד’

במהלך שלוש שנים 
מתעמקים בפתרונות לבעיות 

הנפש מהשורש, 
כגון: דכאונות, חרדות, סמים, 

התמכרויות למיניהן ועוד... 
כמו כן, חיזוק הנשמה וגילוי 

כוחותיה בפועל בחיי המעשה.

בהכוונת



הרב יונתן זקס

לא על האהבה לבדה

פרשתנו עמוסה במצוות, ואחת מהן מעניינת במיוחד. הנה היא: 

ָבִנים  ְוָיְלדּו לֹו  נּוָאה,  ְשׂ ְוָהַאַחת  ים, ָהַאַחת ֲאהּוָבה  ָנִשׁ י  ֵתּ ְשׁ ְלִאיׁש  ִתְהֶייָן  י  ִכּ
ָניו  יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָבּ ִניָאה – ְוָהָיה ְבּ ׂ כֹור ַלְשּ ן ַהְבּ נּוָאה, ְוָהָיה ַהֵבּ ׂ ָהֲאהּוָבה ְוַהְשּ
ֹכר;  נּוָאה ַהְבּ ׂ ֵני ֶבן ַהְשּ ן ָהֲאהּוָבה ַעל ְפּ ר ֶאת ֶבּ ר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבֵכּ ֵאת ֲאֶשׁ
י הּוא  ֵצא לֹו; ִכּ ר ִיָמּ ֹכל ֲאֶשׁ ַנִים ְבּ י ְשׁ יר ָלֶתת לֹו ִפּ נּוָאה ַיִכּ ׂ ן ַהְשּ ֹכר ֶבּ י ֶאת ַהְבּ ִכּ

ֹכָרה. )דברים כא, טו־יז( ט ַהְבּ ַפּ ית ֹאנֹו, לֹו ִמְשׁ ֵראִשׁ

ההיגיון בדין זה ברור. הבכור זוכה בנתח כפול מן הירושה. דין זה משמיענו 
שהדבר אינו נתון לשיקול דעתו של האב. האב אינו יכול להחליט להעביר את 
זכות־היתר הזו לבן אחר. ובפרט אסור לו לעשות זאת מתוך העדפה כלפי בנה 

של הרעיה שהוא אוהב יותר.

עד כאן הכול ברור. הבעיה היא שדין בן האהובה ובן השנואה עומד לכאורה 
בניגוד חד לאחד הסיפורים המרכזיים בתורה – סיפור יעקב ושתי נשיו, לאה 
עבים  לשוניים  רמזים  בשותלה  זאת  להדגיש  טורחת  עצמה  התורה  ורחל. 
אחד  דברים.  שבספר  המצווה  לבין  בראשית  שבספר  הסיפור  בין  הקושרים 
הרמזים הללו הוא צמד ההפכים "אהובה" ו"שנואה" החוזר ונשנה במצווה 
שלנו: במילים אלו עצמן מתאר הכתוב בספר בראשית את לאה ורחל. המילה 
"שנואה" מופיעה רק שש פעמים בתורה כולה. פעמיים ביחס ללאה, וארבע 

פעמים בדין שבפרשתנו.

ויש זיקה מילולית נוספת בין המצווה לבין הסיפור, חזקה אפילו יותר. הביטוי 
המיוחד "ראשית אונו", המתאר את הבכור כראשית כוחו של אביו מולידו, 
מופיע בתורה רק פעמיים: אצלנו, וביחס לראובן, בכורה של לאה, בברכות 

ית אֹוִני". ִחי ְוֵראִשׁ ה, ֹכּ כִֹרי ַאָתּ יעקב לבניו: "ְראּוֵבן ְבּ

יזהה על כורחו  לנוכח ההקבלות התכניות והלשוניות הללו, כל קורא קשוב 
ממש את המצווה שבספר דברים כפרשנות שלאחר־מעשה על התנהגותו של 
יעקב כלפי בניו. אלא שכאמור – התנהגות זו של יעקב הפוכה מזו שנדרשת 
במצווה. יעקב העביר גם העביר את הבכורה מראובן, בכורו האמתי, בנה של 
אמר  כך  רחל.  האהובה  אשתו  של  הבכור  בנה  ליוסף,  האהובה־פחות,  לאה 
ִאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה – ִלי  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ֹבּ ֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְבּ ה ְשׁ ליוסף: "ְוַעָתּ
ְמעֹון ִיְהיּו ִלי" )בראשית מח, ה(. כלומר, יוסף יקבל  ְראּוֵבן ְוִשׁ ה ִכּ ׁ ֵהם: ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשּ
חלק כפול בירושה, על ידי החשבת כל אחד משני בניו כבן של יעקב: כשבט 
משבטי ישראל. ראובן אמור היה לקבל נחלה כפולה – והנה דווקא יוסף זוכה 

לכך.

איך ניישב סתירה זו בין דברים לבראשית, בין הלכה למעשה? ייתכן שהעיקרון 
דרך  על  רק  הוא  תורה,  מתן  לפני  עוד  מצוות  חז"ל, שהאבות שמרו  שקבעו 
מציין  למשל,  כך,  מהדינים.  חלק  של  פרטיהם  השתנו  תורה  במתן  הקירוב. 

המותווה  מזה  מעט  שונה  ותמר  יהודה  בסיפור  המתואר  שהייבום  הרמב"ן 
במצווה שבספר דברים.

אברבנאל מציע הסבר אחר. הוא אומר שיעקב העביר את הזכות לכפל ירושה 
מראובן ליוסף כי ה' אמר לו לעשות כך. ואם כן, המצווה בספר דברים מרמזת 

לסיפור בספר בראשית כדי להבהיר שמקרה יוסף היה יוצא דופן, לא תקדים.

פתרון שלישי מציע רבי עובדיה ספֹורנו. לדבריו, האיסור שבספר דברים חל 
רק כאשר העברת הבכורה נעשית משום שהאב אוהב אישה אחת יותר מָצרתה. 
הוא אינו חל כאשר הבכור נאשם בחטא חמור וראוי לעונש של שלילת הבכורה. 
ראובן הוא הבכור – אך הוא נענש כי חילל את משכב אביו. בספר דברי הימים 
לֹו ְיצּוֵעי  כֹור ּוְבַחְלּ י הּוא ַהְבּ ָרֵאל, ִכּ כֹור ִיְשׂ הדבר אמור במפורש: "ּוְבֵני ְראּוֵבן ְבּ
כָֹרה" )דברי הימים א' ה, א(. ָרֵאל ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש ַלְבּ ן ִיְשׂ כָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶבּ ָנה ְבּ ָאִביו ִנְתּ

ואולי אפשר להציע פתרון מסוג אחר. התורה מיוחדת בכך שהיא, בעת ובעונה 
הוראה(  מלשון  תורה,  המילה  של  הראשי  פירושה  )וזה  חוקים  ספר  אחת, 
ישנו  נבדלות.  סוגות  הן שתי  אלו  היסטוריה. בכל התרבויות האחרות,  וספר 
החוק, שהוא מענה לשאלה "מה מותר, מה צריך ומה אסור לעשות?"; וישנה 
ההיסטוריה, שהיא תשובה לשאלה "מה קרה?". שתי מלכויות של תוכן שאין 

האחת מהן נוגעת בחברתה.

לא כן ביהדות. במקרים רבים, במיוחד במה שקרוי בתורה "משפט", כלומר 
הדין האזרחי, יש חיבור בין חוק להיסטוריה, בין מה שקרה לבין מה שצריך 
לעשות. התורה רואה בעבר מדריך לעתיד: לפעמים על דרך החיוב, אך לפעמים 
על דרך השלילה. ספר בראשית אומר לנו, בין היתר, שההעדפה שיעקב נקט 
בבית – כלפי רחל על חשבון לאה, וכלפי יוסף על חשבון ראובן – גרמה למתח 

בלתי פוסק. היא גרמה לכך שהאחים מכרו את יוסף וכמעט שהרגוהו.

יעקב עשה מה שעשה מתוך אהבה. אבל האהבה אינה חזות הכול. גם צדק 
חייב להיות, וגם שוויון בפני החוק. הכרחי שכולם ירגישו שהחוק וההוגנות 
לבדה.  האהבה  על  חברה  לבנות  אפשר  אי  המתרס.  של  צד  באותו  נמצאים 
האהבה מאחדת, אבל היא גם מפלגת. היא מותירה מאחוריה את האהובים־

יפה  לה  בהתהלכה  "שנואים".  מבוזים,  זנוחים,  נטושים,  המרגישים  פחות, 
וקורנת ובוערת, היא עלולה להתוות שובל חרוך של מריבות וקנאה ולחולל 

מערבולות של אלימות ונקמה.

זהו הדבר שהתורה אומרת לנו ביוצרה זיקות מילוליות בין החוק שבפרשתנו 
לבין סיפורם של יעקב ובניו בספר בראשית. היא מלמדת אותנו שהחוק איננו 
שרירותי. חוק הוא גם תיקון, הוא דרך להחזיר למוטב את מה שהשתבש בעבר. 
אנחנו צריכים ללמוד לאהוב; אבל אנחנו צריכים גם לדעת את מגבלותיה של 

האהבה ולהכיר בחשיבותם של הצדק וההוגנות במשפחה ובחברה.

פרשת כי תצא

זמן שיא!
ספר שמחת תורה

ביום שמסמל את שיא השמחה וההתעלות, בחג שמביא את 
חודש תשרי לשיאו, ברגעים של שיא השירה והריקודים – בואו 

לטעום מאורו המיוחד של חג שמחת תורה בבית מדרשו 
של הרבי מליובאוויטש, בהתוועדויות הסוחפות ובשיחות 

העמוקות שנאמרו על ידו לאורך השנים במהלך החג

 mbook.co.il להשיג בחנויות המובחרות ובאתר
ניתן להזמין גם בטלפון 072-2792076 והספר יישלח לביתכם





פני כמה שנים הזדמנתי להתפלל מנחה בבית הכנסת הירושלמי ל
הידוע 'מוסאיוף', השוכן בלב שכונת הבוכרים. לאחר התפילה 
שהרב  פעם  בכל  הסמוכים.  החדרים  באחד  דרשה  התקיימה 
הזכיר מימרה או פסק הלכה משמו של רבי יוסף חיים, ה'בן איש 
חי', ניתן היה להבחין במראה מרעיד לבבות. היהודים הקשישים 
שישבו על הספסלים המרופדים, קמו מעט ממקומם, בתנועה זעירה, כמעט 

בלתי מורגשת – כדין 'הידור' של מי שרואה את רבו מרחוק. 

מעטות הן הדמויות מהדורות האחרונים שהותירו חותם כה משמעותי על 
כל בני דורם ואף גם אחרי מותם. ביום שישי הזה י"ג אלול חל יום ההילולא 
ה־107 של רבי יוסף חיים, שהיה רבה של גלות בבל בדורות האחרונים, 

ושמעו הלך בכל המדינות אף ליהודי אשכנז ולקהילות החסידיות. 

מנהיגותו של רבי יוסף חיים לא התבטאה במשרה רשמית, אך הוא היה 
הציבור.  שכבות  לכל  מנהיגותו  את  להתאים  וידע  פנייה  לכל  הכתובת 
לקהילות  ענפה  הלכתית  פסיקה  דרך  המקובלים,  קהל  בראש  מעמידה 
היהודיות בעירק ושכנותיה, ועד פנייה לבבית בגובה העיניים לילדים. יותר 
ממאה חיבורים תורניים חיבר רבי יוסף חיים, חלקם בשמות בדויים מטעמי 
צניעות. רובם כלל לא יצאו לאור ואף אבדו, אך אלו שהודפסו משקפים 

היטב את עומק ורוחב דמותו. 

לצד פירושים מעמיקים על התנ"ך והתלמוד, כתב ספרי קבלה רבים בהם 
משתקפת שיטתו בה דגל להנגשת פנימיות התורה לכל מבקש השם. ספרי 

בהלכה  למדניים  חיבורים  נשמה.  פיוטי  מאות  לצד  התורה  על  דרושים 
ספרי  של  עושר  ליד  כריכה־אל־כריכה  הניצבים  הלכתית  שו"ת  ובספרות 
ותפילות  קבליים  'תיקונים'  ספרי  לצד  ומשלים.  סיפורים  ואגדה,  מוסר 
הגרסה  לנשים המהווה את  מיוחד  ספר  נאס',  אל  'קאנון  ניצב  מעמיקות, 
ומוסר  תורה  של  פשוטים  דברים  ובו   – וראינה'  'צאינה  של  הספרדית 

בערבית־יהודית מדוברת, שכוללים לא מעט בדיחות עממיות. 

בהיותו בגיל שבע התרחש המאורע המכונן בחייו. תוך כדי משחק נפל יוסף 
חיים לבור מים בחצר הבית וטבע. דודו שהשתלשל לבור בחבל הצליח 
ארבע־עשרה  בגיל  לתורה.  חייו  את  יקדיש  כי  אז  שנדר  הילד  את  לחלץ 
עבדאללה  רבי  בראשות  זלכה'  'בית  בבגדד,  המרכזית  לישיבה  התקבל 
התורנית,  גדלותו  את  שפרסמה  הראשונה  ההלכתית  והתשובה  סומך, 
ומופיעה בפתח ספר השו"ת רב ברכות, נכתבה כאשר היה בן שש־עשרה 

בלבד. 

של  הראשי  רבה  שהיה  חיים,  אליהו  חכם  לאביו,  שיגרו  ירושלים  חכמי 
בגדד, שאלה מורכבת בעניין אתרוגים שנפל בהם ספק. אחרי שרבי אליהו 
שיגר את פסיקתו בעניין, השיבו לו חכמי ירושלים במכתב מפתיע: "כבר 
לפני שבוע קיבלנו את תשובתו של בנך, יניק וחכים, שהקיף את כל שיטות 

הראשונים והאחרונים בעניין, והגיע לפסק זהה לתשובתך". 

הקשר התורני של הבן איש חי עם גדולי דורו הגיע גם עד אירופה, וחלק 
גדול מפסיקתו ההלכתית שנטתה לחומרה אחר הקבלה, מקבילה פעמים 

לאחר שטבע בגיל שבע, החליט הילד יוסף חיים להקדיש את חייו ללימוד התורה 
<< ללא מינוי רשמי הוא הפך למורם ורבם של מרבית קהילות עדות המזרח, וללא 
יודעים על  << ומה אתם  רמקול שמעו את דרשותיו בשבתות עשרת אלפים איש 
הקשר ההלכתי והקבלי בין ה'בן איש חי' ובין יהדות אירופה? לרגל יומא דהילולא

מימין לשמאל - עומדים: שוחט, חכם ניסים 
)אחיו של הבן איש חי(, חכם יחזקאל )אחיו 

של הבן איש חי(, משרת הודי של אהרון 
גבאי. יושבים: הגביר יוסף גורג'י, אהרון 

גבאי, מרן הבן איש חי. יושבים על השטיח: 
חכם משה )אחיו של הבן איש חי(, הנער 

אברהם חיים )בנו של חכם ניסים(

אביאל הלוי

מבבלהארי 



מזכירה  ולעיתים  הרמ"א  לפסיקת  דווקא  מעטות  לא 
החסידיות  הקהילות  של  הפסיקה  אופי  את  באופיה 
מחלוקת  את  מביא  הוא  הש"ס  על  בפירושו  באירופה. 
הגר"א והבעש"ט בעניין כוונת התפילה. בספרי ההלכה 
הרב'   ערוך  'שולחן  את  ספור  אין  פעמים  מזכיר  הוא 
רבי  ה'הגאון  בתואר  מחב"ד  הזקן  האדמו"ר  שחיבר 
ה'בני  מכתבי  דברים  מביא  הוא  דרשות  ובספרי  זלמן', 

יששכר', רבי צבי אלימלך מדינוב. 

מרבני  להערצה  חיים  יוסף  רבי  זכה  ההפוך,  בכיוון  גם 
רבי  ה'לשם',  ובעל  הרידב"ז  כמו  אירופה,  ומקובלי 
ובחסידות  אלישיב(,  הגרי"ש  של  )סבו  אלישיב  שלמה 
בעלזא אף ישנה מסורת המספרת כי האדמו"ר השלישי, 
רבי יששכר דב, לא רצה לכתוב על מצבת אביו "יחיד 
בדורו" באומרו כי כל זמן שחי הבן איש חי בבבל, לא 

ניתן לומר על מישהו אחר "יחיד בדורו". 

הרב כדורי נזכר: "אני זוכר את הספסל 
עליו ישבתי"

בז' אלול תרי"ט נפטר חכם אליהו חיים, וביום השביעי 
בפני  אביו  את  להספיד  חיים  יוסף  רבי  עלה  ל'שבעה' 
כוחו  לראשונה  התגלה  זה  במעמד  בגדד.  יהודי  אלפי 
הגדול בדרשה ובדיבור, ובו ביום החליטו חכמי בבל כי 
זה  היה  בהנהגה.  אביו  מקום  את  ימלא  חיים  יוסף  רבי 

בי"ג אלול תרי"ט – חמישים שנה בדיוק לפני יום הסתלקותו. 

לאחר   - יום  בכל  קבועים  שיעורים  שני  הרב  נשא  שנה  כחמישים  במשך 
תפילת ותיקין, שיעור ב'שולחן ערוך' ו'חוק לישראל' במשך כשעה וחצי, 
ולאחר תפילת מנחה - שיעור בן שעה בפרשת השבוע וענייני דיומא. חלק 

גדול מספריו מבוסס על השיעורים והדרשות שנשא.

בבית הכנסת הקטן של בגדד 'סלאת אל זע'ירי', שבו כאלף מקומות ישיבה, 
הלכה  בענייני  שעות  כשלוש  שארכה  דרשה  שבת  בכל  מתקיימת  היתה 
ופרשת השבוע, שהיתה מתובלת במשלים, דברי אגדה ומוסר. כידוע, ספר 
יובל השנים בהן כיהן  'בן איש חי' מכיל דרשות של שנתיים בלבד מתוך 
רבי יוסף חיים ברבנות. בשבת תשובה, בשבת זכור, בשבת הגדול ובשבת 
שלפני חג השבועות, היו מתכנסים רבבות מיהודי בגדד ב'סלאת אל כבירי' 
- בית הכנסת הגדול בעיר שהכיל כעשרת אלפים מקומות ישיבה, והאזינו 

לדרשותיו של רבי יוסף חיים. 

הדמות האחרונה בת דורנו שזכתה להסתופף בילדותה בצלו של הבן איש 
חי, היה רבי יצחק כדורי זצ"ל, זקן המקובלים שנפטר לפני שנים אחדות. 
גדול  מעמד  היה  "זה  הגדולות.  הדרשות  מאחת  זיכרונותיו  את  סיפר  הוא 
ליוותה  הכיפורים  יום  של  תחושה  רבה.  התרגשות  שררה  השומעים  ובין 

את השומעים. לאחר תום הדרשה היתה הרגשה כאילו 
בבית  ישבתי  היכן  זוכר  אני  מיד.  לבוא  עומד  משיח 
כדורי.  הרב  סיפר  הספסל",  מספר  את  ואף  הכנסת 
"כבר בהיותי ילד קטן נהגתי לשבת על מדרגות הבימה 
של בית הכנסת, עליה היה עומד הבן איש חי ודורש. 
הילדים היו נוגעים בשולי גלימתו ונושקים לה. מראה 
הבימה היה מעורר רטט. הבן איש חי היה עומד במרכז 
הבימה, וסביבו ישבו כ־80 מקובלים, כולם לובשי לבן 
בוהק. מי שראה מראה זה לא ישכחהו. והפלא הגדול, 
שקולו של הבן איש חי היה גבוה ביותר וכך שמעו אותו 
בבירור כל הנאספים, שלעתים מנו יותר מעשרת אלפים 
בבירור,  הדרשה  את  שמעו  הסמוך  ברחוב  ואף  איש, 
כשבכל אותה עת שוררת במקום דממה מוחלטת ואף 

התינוקות אינם מייבבים". 

"בית מרפא לחולאי הנפש"
לארץ  עמוקה  אהבה  שררה  חיים  יוסף  רבי  של  בלבו 
הקודש. למרות שבעיר בגדד פעלו בתי דפוס משובחים, 
על  ממושך  במסע  היד  כתבי  בטלטול  הסכנה  וחרף 
גבי גמלים, החליט הרב להדפיס לראשונה כמעט את 
כדי  הן  בירושלים,  פרומקין  בדפוס  דווקא  כתביו  כל 
להחזיק את ידי תושבי העיר והן כדי שהספרים יספגו 
את קדושת ירושלים בהדפסה ובדרכם הארוכה בחזרה 

אל בגדד.  

בן  ביקור  חיים  יוסף  רבי  ערך  לחייו  השלושים  בשנות 
מספר שבועות בארץ הקודש, בהם ביקר את חכמי ישיבת 
המקובלים 'בית אל' שעימם היה קשור, ואצל המקובל רבי 
בסביבות  קרקעות  רכש  אף  שעמו  בחברון,  מאני  אליהו 
יהודי במקום. במשך קרוב  יישוב  העיר בשאיפה להקים 
לשבוע שהה רבי יוסף חיים סמוך לציון בניהו בן יהוידע 
הוא  כי  השמים  מן  לו  גילו  כי  אמר  עליו  לצפת,  הסמוך 
משורש נשמתו. מאז, שזר רבי יוסף חיים את שמו של בן 
יהוידע, שר צבא דוד וראש הסנהדרין, בשמות של ספרים 
במהלך  רשב"י  ציון  על  השתטח  כאשר  שחיבר.  רבים 
אותו מסע, יצר את הפיוט הקבלי על דמותו של התנא – 
'ואמרתם כה לחי', שהפך למפורסם ביותר מתוך כמאתיים 

הפיוטים שחיבר, ושגור מאז בפי כל עדות ישראל. 

רבי יוסף חיים היה מבין מקימיה של ישיבת 'פורת יוסף' 
במלחמת  חרבה  אשר  התר"ס,  בשנת  העתיקה  בעיר 
השחרור והוקמה מחדש עם שחרור ירושלים. הגביר יוסף 
אברהם שלום מכלכותא שבהודו, שהיה מקורבו ומעריצו, 
ביקש לתרום בית חולים עבור יהודי בגדד. "תתרום בית 
מדרש, שהוא בית המרפא לחולאי הנפשות, ותבנה אותו 
לו הבן איש  בית קודש הקודשים", אמר  בירושלים מול 
חי. ישיבה זו הפכה לערש התורני של היהדות הספרדית 
בראשות  בה  שימשו  הקרובים  תלמידיו  הקודש.  בארץ 
הישיבה, ולמדו בה דמויות כמו הרב עובדיה יוסף והרב 

מרדכי אליהו.

אוצרות במרתף המודיעין העיראקי
דרישת שלום עדכנית מאוצרות הבן איש חי התגלתה לפני כעשור במרתפי 
המודיעין העיראקי, עם כיבוש המדינה והפלת משטר סדאם חוסיין על ידי 
במצב  ספרים  מאות  ושבע  כאלפיים  נמצאו  במקום  הברית.  ארצות  צבא 
ירוד ביותר וגם עשרות אלפי מסמכים שנשדדו מהקהילה היהודית. לאחר 
בדיקה מקצועית והשוואה לכתבי יד אחרים, זוהו חלקם כדפים בכתב ידו 
של הבן איש חי. הדפים הכתובים באותיות עבריות בשפה הערבית )כדוגמת 
האידיש והלאדינו(, מכילים יותר ממאתיים עמודים, חלקם מהווים טיוטות 
של ספרים שכבר פורסמו וחלקם כוללים ככל הנראה דרשות לא מוכרות 
על פרשת השבוע. ספרי תורה אחרים מבגדד שנמכרו על ידי סוחרי עתיקות 
ערבים, עשו את דרכם לארץ הקודש והגיעו לבתי כנסת שונים של כוחות 

הביטחון. 

הרב שמואל אליהו מספר כי אביו זצ"ל ששמע על הגעת הספרים העתיקים 
מעירק, אמר כי בבית הכנסת הגדול בבגדד היה ספר תורה שנכתב על ידי 
הבן איש חי בעצמו, וכי חתימתו מופיעה בגב העמודה האחרונה של הספר. 
דווקא  פלאי  באופן  דרכו  את  מצא  שהספר  גילינו  חיפושים  הרבה  "אחרי 
ביקור  תיאם  הדתות  שר  עוזר  'המוסד'.  של  הכנסת  לבית 
מיוחד עבור הרב מרדכי אליהו זצ"ל בבית הכנסת שבבסיס 
של  החתימה  את  וגילה  הספר,  את  פתח  כשהרב  המוסד. 
ה"בן איש חי" שנמצאת מאחורי הקלף, הוא פרש הצדה 
המוסד  ראש  כולל  במעמד,  הנוכחים  וכל  לבכות,  והחל 

עצמו, מחו את דמעותיהם". 

הרב זאביק הראל, מישיבת תורת החיים, הפיק לפני מספר 
'כוכבים  של  "בדור  חי.  איש  הבן  על  מיוחד  סרט  שנים 
דמויות  על  סרטים  סדרת  לייצר  חלום  לי  היה  נולדים' 
לתורתו  התוודע  שלא  כמי  היהודי.  בעולם  מופלאות 
העמוקה עד גיל מבוגר, רציתי להחזיר במעט את הדמות 
וגם  כמוני,  כלל,  אותו  הכירו  שלא  יהודים  להרבה  שלו 
למען אותם דורות של יהדות המזרח שאבותיהם גדלו על 

מורשתו אך שכחו אותו", הוא סיפר. 

בכמה  שפספסתי  הבנתי  הסרט  על  לעבוד  "כשהתחלתי 
או  שלו  תלמידים  החיים  בין  נשארו  לא  כבר  כי  שנים, 
כאלו ששמעו אותו בעצמם. במשך זמן רב הסתובבתי עם 
תלמידי התלמידים, כדי לפגוש בסמטאות ירושלים כל מיני 
יהודים עירקים זקנים שזוכרים את האווירה מבגדד. חיבור 
וחיים.  הליכות  של  פשטות  עם  עמוקה  כך  כל  תורה  של 
לשמוע סיפורים כאלו ממוכרים ב'מחנה יהודה' יצר אצלי 
אווירה חזקה מאוד של חיבור שמיים וארץ", הוא מתרגש. 
"עד היום, שנים לאחר הסתלקותו, ממשיכה תורתו להוסיף 

חיים". 

 הרב שמואל אליהו:
"גילינו שהספר מצא את 
דרכו באופן פלאי דווקא 

לבית הכנסת של 'המוסד'. 
כשהרב פתח את הספר, 

וגילה את החתימה של ה"בן 
איש חי" שנמצאת מאחורי 

הקלף, הוא פרש הצדה 
והחל לבכות, וכל הנוכחים 
במעמד, כולל ראש המוסד 
עצמו, מחו את דמעותיהם". 

הרב זאביק הראל: להיפגש 
בסמטאות ירושלים עם כל 
מיני יהודים עירקים זקנים 

שזוכרים את האווירה 
מבגדד. חיבור של תורה 

כל כך עמוקה עם פשטות 
של הליכות וחיים. לשמוע 
סיפורים כאלו ממוכרים 
ב'מחנה יהודה' יצר אצלי 
אווירה חזקה מאוד של 

חיבור שמיים וארץ"



חסיד אחד היה רגיל ללכת בביתו ובעירו עם חליפה קצרה, לפי צו האופנה. אך 
כאשר היה נוסע אל הרבי שלו, היה החסיד פושט את החליפה הקצרה ולובש 
במקומה חליפה ארוכה כדרך החסידים. לאחר כמה שנים של החלפת חליפות, 
קצרה.  בחליפה  לרבי  והגיע  פנים,  להעמיד  עוד  יכול  אינו  כי  החסיד  הרגיש 
כששאל אותו הרבי מה קרה, סיפר החסיד כי כבר שנים שהוא מתלבש כך, ורק 
הייתי בטוח, שלכל העולם אתה  "ואני  לו הרבי:  פנים. אמר  מול הרבי העמיד 

מעמיד פנים ורק אצלי אתה מתנהג באמת".

 את תוכן תשובתו של הרבי לאותו חסיד, אנו יכולים למצוא גם בפסק הלכה. 
בהלכות ראש השנה בשולחן ערוך )סימן תר"ג ס"א( נפסק, כי גם אדם שבכל 
השנה אוכל פת עכו"ם, ישתדל בעשרת ימי תשובה להימנע מכך. אם אדם רגיל 
לאכול, ומתכוון גם לאחר יום כיפור לשוב ולאכול פת עכו"ם – בשביל מה הוא 
עושה את ההצגה בעשרת ימי תשובה? תשובה: עשרת ימי תשובה הם הצהרת 
התהליך  את  עובר  ובכך  האמיתי,  רצונו  את  חושף  אדם  הללו  בימים  כוונות. 
הקריטי ביותר בתשובה – הוא רוצה את מה שהוא באמת רוצה. האני העמוק שלו 
מדבר. מבחינה זו, עשרת ימי תשובה יותר אמיתיים מכל השנה כולה. חמש דקות 

אצל הרבי הם יותר אמיתיות מחודשים ושנים בבית.

לזייף את הזיוף
תהליך התשובה מלווה פעמים רבות בתסכול. מעייף לטפס על הר גבוה ורחוק, 
ואני  רגע  עוד  מעמד,  יחזיק  לא  שזה  יודע  הרי  אני  מזה,  וחוץ  כוח?!  יש  למי 
מתגלש ומוצא את עצמי למטה, אז על מי אני עובד?! התשובה לתהיות הללו 
מתחבאת לנו ממש מתחת לאף, בתוך המילה 'תשובה'. האם תוכל לשוב למקום 
בו מעולם לא ביקרת? כנראה שלא. למאדים אולי תוכל להגיע, אך לא לשוב – 

'לשוב' אפשר רק למקום בו כבר היית בעבר.

להעלים  רוצים  לא  וגם  יכולים,  לא  נדרשים,  לא  אנחנו  פיות'.  'סתימת  פה  אין 
בפתאומיות חלק מהאישיות שלנו. לפתוח דף חדש לחלוטין, לנסות להיות מי 
שאני לא, זה מהלך שנידון לכישלון. להתחפש זה מעייף, וככל שאדם יותר רוצה 

לחזור בתשובה במובן הזה, הוא עוד יותר נלחץ ועוד יותר נשחק.

תשובה במובנה המקורי זה להפסיק להיות מי שאני לא, ולזהות דווקא את החטא 
משמח  מתוק,  הכי  זה  באמת,  שאני  כמו  אני,  להיות  מעייפת.  תחפושת  בתור 
ומרענן. התשובה במובנה הנכון זה לא להעפיל על שום הר, אלא פשוט להסכים 
להיות בבית, להפסיק להשתטות עם דברים שזרים לי ולא קשורים אליי ולחזור 

להיות אני.

לחזור בתשובה זה לא להתחפש לצדיק, אלא למצוא את הצדיק שמתחבא בתוכך 
ומחכה לך. לכל יהודי יש קשר בריא עם ה', ואם הוא היטשטש או נעלם, צריך 
מתפקדת  לא  שידו  אדם  עושה  מה  פיזיותרפיה.  כמו  זה  אותו.  ולמצוא  לשוב 
כראוי? מתחפש! הוא לא יודע להזיז את היד, אבל הוא עושה כאילו כן! האם 
זיוף של הזיוף! טבעה של היד הוא לנוע בחופשיות ואילו  זיוף? יש!  אין פה 
מטרתם   – המלאכותיים  האימונים  טבעי.  הלא  הדבר  הוא  שלה  התפקוד  חוסר 
להשיב את האדם לטבעו האמיתי. התשובה מורגשת כתחפושת, אבל האמת היא 

שתשובה זה להתחפש לאמת.

תהליך התשובה דורש מאמץ ומלווה גם בכאב לב, אך הכרה ברורה כי התהליך 
נשאר  המאמץ  לכדאית.  ההשקעה  את  הופכת  והטבעית,  האישית  טובתי  הוא 
מאמץ, אך המטרה איננה להתאמץ. המטרה קרובה, ולמעשה כבר נמצאת בתוכי: 

המטרה היא להיות אני, והכי אני זה להיות קשור לה'.

 לא חשוב לבכות

ִלּבֹו ְגמֹר ּבְ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ְלַבד. ּדְ ׁשּוָבה ִמן ַהּתֹוָרה ִהיא ֲעִזיַבת ַהֵחְטא ּבִ ה ִמְצַות ַהּתְ "ְוִהּנֵ
ֵרְך, ְולֹא ַיֲעֹבר עֹוד ִמְצַות ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ֵלם ְלַבל ָיׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ִלְמרֹד ּבְ ֵלב ׁשָ ּבְ

רּוׁש ְלׁשֹון ר ּפֵ ה. ְוֶזהּו ִעּקַ ֲעׂשֶ ִמְצוֹות לֹא ּתַ ה ֵהן ּבְ ִמְצוֹות ֲעׂשֵ לֹום, ֵהן ּבְ ֶלְך ַחס ְוׁשָ ַהּמֶ
ל ִמְצוֹוָתיו... ְולֹא מֹר ּכָ ָכל ִלּבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו ְלָעְבדֹו ְוִלׁשְ ׁשּוָבה - ָלׁשּוב ֶאל ה' ּבְ ּתְ

ֲעִנית". ׁשּוָבה ִהיא ַהּתַ ַהּתְ ַדַעת ֶהָהמֹון ׁשֶ ּכְ
)רבי שניאור זלמן מליאדי, ספר התניא, 'אגרת התשובה', פרק א(

חשוב  הדבר  התשובה  בנושא  וטפל,  עיקר  בין  להבחין  חשוב  תחום  בכל  אם 
אשמה   – בתוכנו  המתרוצצים  סותרים  לרגשות  קשורה  התשובה  שבעתיים. 
וייאוש, תקווה ושמחה, כאב ובושה – קל מאוד להתמסר לסערה ולשכוח מהנמל 
בו רצינו לעגון. לכן, מלמד אותנו בעל התניא כי העיקר הוא התכל'ס – עזיבת 

החטא בלבד.

יותר  אפילו  זה  אולי  חטא,  לעזוב  מאשר  ההמון"(  )"כדעת  להתענות  קל  יותר 
יותר משחשוב כמה תבכה,  הוא לשנות את ההתנהגות.  – אבל העיקר  מרשים 
תתאנח ותגנח על מצבך – חשוב שתחיה אחרת. יש בזה משהו מרגיע: 'הצלחה' 
מהמדידות  עצמי  את  לשחרר  אפשר  בי.  שיסערו  הרגשות  בכמות  נמדדת  לא 
העצמיות, עד כמה ואיך בדיוק הרגשתי, העיקר – בפועל להשתנות. ומצד שני, 
יש כאן רף גבוה; מתי לאחרונה הצלחתי באמת לשנות מעשים בעקבות החלטה? 
ממש  אבל  בהחלט,  אפשרי   – להתוודות  או  להצטער  הלב,  מעומק  להתפלל 

להשתנות – מי יודע איך בכלל עושים את זה?

 הבשלה תהליכית במקום הלקאה החלטית
חשוב לציין, שגם בעל התניא בעצמו תולה את עזיבת החטא בתנועה של הלב: 
אחרות:  במילים  לכסלה".  עוד  ישוב  לבל  שלם  בלב  בלבו  שיגמור  "דהיינו, 
איך עוזבים חטא? על ידי תהליך רגשי עמוק. אם היינו תוכנות מחשב, די היה 
בכתיבת פקודה, והופ! היינו מתנהגים אחרת. כמה פשוט וקל. אך אנחנו, ברוך 
די  לא  העבר.  על  בהרבה  נסמכות  בהווה  וחוויותינו  ומורכבים,  אנושיים  ה', 
בהחלטה נחושה: 'די! אני מפסיק להתנהג כך'! כי זה פשוט לא מחזיק מעמד. 
המתכון היחיד להצלחה הוא הבשלה נפשית. רק תהליך נפשי, יכול לגרום לשינוי 
התנהגותי לאורך זמן. עזיבת החטא לא מתבצעת בידיים, היא חייבת להתבצע 

קודם כל בלב.

ה'נתיבות שלום' מגדיר זאת כך:

ֵמם  ַקּיְ ּיְ לֹות ׁשֶ ל ִעְניֵני ַקּבָ ל ַעל ַעְצמֹו ּכָ ְמִרירּות ֲעצּוָמה ּוְמַקּבֵ ׁשּוָבה ּבִ ה ּתְ ם ִאם עֹוׂשֶ "ּגַ
ן ָמה ַהּכֹל חֹוֵזר  ּלֹא ָיׂשּוב ְלִכְסָלה, ַאֲחֵרי זְמַ ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ְוהּוא ָסמּוְך ּוָבטּוח ׁשֶ ּבִ
ֲעֵלי  ּבַ ְיֵדי  ה  ה. ְוֶזה ַמְרּפֶ ּנָ אּו ֶאל ִקְרּבֶ י ּבָ ּכִ ַֹבע ְולֹא נֹוָדע  ל ַהּשׂ ח ּכָ ּכָ ְוִנׁשְ ְלַקְדמּותֹו, 
ָבר  ּגֹוְרֵמי ַהּדָ ם. ָאֵכן  ְתַקּיֵ ּתִ ן  ּכֵ ַעם  ַהּפַ ׁשֶ ְתׁשּוָבתֹו  ּבִ ַעְצמֹו ֵאינֹו ַמֲאִמין  ּבְ ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ
ׁשּוָבה ְצִריָכה  ֵלם, ְוַהּתְ י ַהֵחְטא ֵיׁש לֹו ֲהַוי ׁשָ ָבֵרינּו הנ"ל, ּכִ י ּדְ ַח אֹוָתם ַעל ּפִ ֵיׁש ְלַנּתֵ

קֹום"  ה ּוַבּמָ ֲעׂשֶ ּמַ ֶפׁש ּבַ ּנֶ ּנּוי ּבַ ה, ַעל ְיֵדי ׁשִ ֵלם ַאֵחר, ְמִציאּות ֲחָדׁשָ ִלּצֹור ֲהַוי ׁשָ

התשובה היא עולם שלם, לוקח זמן להבין את זה, ועוד יותר זמן להתמסר לעולם 
תהליך  אלא  התסבוכת,  את  שיפתור  חד־פעמי  מעשה  פה  אין  הזה.  המופלא 
שמורכב גם מרגעי־שיא פתאומיים וגם מתהליכים איטיים. לאחר הבשלה נפשית 
ראויה, השינוי המעשי ישתלב בטבעיות בחיי האדם, וייקבע בנפש כדבר יציב. 
כמובן שאי אפשר להמתין לנפש, והאדם מצווה להילחם במסירות נפש נגד כל 
פיתוי, ולא לחטוא בשום אופן – אך במקביל, עליו לקדם את עצמו, כדי לחיות 

בתודעה רוחנית נכונה יותר.

בדרך הביתה
אהרוני ברנשטיין המלך בׂשדה

התשובה דורשת מאיתנו לשנות התנהגות < נוכל לומדים אלול תשרי
להצליח רק כשנבין שאנחנו זקוקים לתהליך ולא 

להחלטה < תשובה עובדת כמו פיזיותרפיה מבריאה 
ולא כמו ניסיון להשתלת אישיות

עִיִתים לַּתוָֹרה
המרכז לבוגרי ישיבות

בוגר ישיבה?
הצטרף למסלולי ההמשך

של עיתים לתורה!

 לפרטים
התקשרו למוקד 

058-5802288
itimlatora.co.il

הלימוד החל!



 

 לב האימון – 
לכתוב את החזון!

חודש אלול מגיע ואתו ימי חשבון הנפש. מדוע אין אנו מתחילים 
את תהליך התשובה בעשרת ימי התשובה, בתשרי? מדוע יש צורך 
בחודש מקדים? מפני שלפני כל שינוי חייבים תכנון. חודש אלול 
מביא אותנו להתעסק בתהליך הנחשב בעולם האימון ללב לבו של 

תהליך השינוי, התהליך נקרא: "כתיבת החזון שלי".

כדי להבין את כוחו של החזון, נעמוד ונתבונן על כוח הדמיון שלנו. 
שורשו  בקרבנו.  המצוי  ביותר  האדיר  הכוח  למעשה  הוא  הדמיון 
את  יוצר  הדמיון  לכוח  החושב  שכלנו  בין  והשילוב  בתת־המודע, 
יכולת השינוי. כיצד? לבעלי חיים אין יכולת כמעט לדמיין מציאות 
הדמיון  זאת,  לעומת  הווה.  בזמן  נתונים  הם  שבה  המציאות  זולת 
המפותח שיוצר מוח האדם מסוגל לצייר ולספק תמונת עתיד אחרת 
מהמציאות  יותר  טובה  שהיא  תמונה  רואה,  שהעין  ממה  ושונה 
המוגבלת של הווה בו נתון האדם. מכאן שורש היכולת לסלול נתיב 

לציור עתידי ולשנות מציאות נתונה.

אדם  בין  ההבדל  מלהיות  רחוק  לא  לבעל־חיים,  אדם  בין  ההבדל 
שפועלים   – כאלה  ורובנו   – אנשים  לבין  ברור  חזון  לאור  שהולך 
מתוך שגרה וחוסר תכנון מפורט וברור. עולם האימון מגלה שאם 
לו  קשה  ובעבר,  בהווה  רק  אחוז  דמיונו  אך  להתקדם  רוצה  אדם 
ולדמיין  להתקדם. לעומת זאת, ככל שאדם מצליח לעצור, לשבת 
למגבלות  להתייחס  מבלי   – האחרת  המציאות  את  חדה  בצורה 
שכרגע יש לו בחיים – יגדלו סיכוייו לנוע אל העתיד הזה ולחולל 

שינוי.

עולם האימון מחייב כל מתאמן להתנתק ממצב ההווה, לשבת עם 
את  ולכתוב  כמוהו  שאין  ומעצים  מרתק  לתהליך  להיכנס  עצמו, 
העתיד שלו, לכתוב חזון. בסיום התהליך יפיק האדם תיאור מפורט, 
חייו, מנקודת מבטו  ומדויק של מצב העתיד הרצוי בשיא  מלהיב 
הגדול  הלב  הוא  באימון,  אחרים  שלבים  בצירוף  זה,  תוצר  היום. 
של כל תהליך שינוי והטבה. אם אתה פועל בחייך ללא חזון – אל 
זו  מציאות  בראת  לא  עדיין  ליעד;  להגיע  מצליח  שאינך  תתפלא 
בדמיונך ולכן אין לך את המסלול אליה. באימון אומרים: מציאות 
צריך 'לברוא' פעמיים: פעם ראשונה בדמיון, ורק אחר כך יש את 

היכולת 'לברוא' אותה כמציאות ממשית.

כמו  עובד  העתיד  ציור  כל,  קודם  חזון?  בכתיבת  כך  כל  חזק  מה 
waze, הוא מסמן לנו לאן אנו רוצים להתקדם. ועמוק מכך, הציור 
העתידי מתאים לנו יותר מהמציאות החסרה של ההווה, ציור העתיד 
מלהיב אותנו, יוצר אנרגיה ומוטיבציה שגורמות לנו לנוע ולא לנוח 

עד שנגיע למימוש תמונת העתיד.

מה לעשות תכל'ס?
תרגיל כתיבת "יום בשיא חיי": עצרו את החיים. שבו עם עצמכם 
החיים  בשיא  יום  ייראה  "כיצד  ושמה:  יצירה  וכתבו  הטבע  בחיק 
שלי בעוד עשרים שנה?". שבו ותארו כיצד ייראה סדר היום שלכם 
מן הקימה בבוקר ועד הלילה. כתבו בפירוט, כאילו אתם כותבים 
מימוש  פרנסה,  בחיים:  התחומים  לכל  להתייחס  הקפידו  תסריט. 
עצמי, חברות, זוגיות ומשפחה, בריאות וגם עבודת ה'. כתבו זאת 
בשפת ההווה – כאילו זה כבר מתרחש. עופו על עצמכם. אל תחשבו 
לאחר  ומגשים.  מקשיב  החלומות  שמלאך  תחשבו  ה"איך".  על 
שסיימתם, שימרו את הדף במגירה וצפו לתנופה אדירה. כעת הגיעה 

העת לכתוב תכנית פעולה למימוש החזון.

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 15: בחייך!

ransarid10@gmail.com

 

כנס נהורא 

מתחברים
באלול

בעולם התשובה! מדברים על מה שבוער 

ב“ה

י"ח באלול תשע"ו  (21.9.2016 )
בית הכנסת הגדול ברמת-גן, 

רח‘ הרא“ה 2 (כיכר רמב“ם) 

19:20 תפילת ערבית
19:40 פתיחה ושיחה 

מאת הרב שיינברגר והרב אויערבך
21:00 פאנל | אתגרים והתמודדויות בתהליך התשובה 

בהנחיית אביתר בנאי
22:30 התוועדות חגיגית 

עם הרבנים והמנגנים
ב"בית האזרח", בסמוך לבית הכנסת הגדול.

האירוע לגברים ונשים
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לרכישת כרטיסים: 
 www.nehora.org.il
טלפון 03-5740007

כרטיסים: 
יחיד: 70 & 

זוג: 120 &

ילוו את הערב 
בניגונים

אביתר בנאי, 
חיליק פרנק 

וגדי פיינגולד.     

הרב
 מרדכי 

שיינברגר
נשיא תנועת 

"האומה"



הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

השגחה שניינית
בליל שבת האחרון הפתיע אותנו אלי עם סיפור אישי מרתק ונוגע ללב.

אלי נפצע קשה מאוד בשירותו הצבאי, ואיבד את הלסת ואת כל השיניים. 
בינתיים  לו לסת חדשה.  והושתלה  הוא עבר סדרה שלימה של טיפולים 
הוא היה עם שיניים תותבות והיה צריך לעבור סדרה שלימה של השתלות 
אותו  שברו  לו  ציפו  שעוד  הרבים  וההליכים  הבירוקרטיה  אבל  שיניים, 

והוא החליט לעזוב את הארץ לטיול בארצות הברית.

הוא שכר קרוואן והחל לנסוע ממקום למקום. בשבוע האחרון לטיולו הגיע 
לניו־יורק, ובמהלך הביקור בעיר הוא הגיע ל־770, בית המדרש המרכזי 
ואת  הקודש,  ארון  ליד  והצטלם  פנימה  נכנס  הוא  חב"ד.  חסידות  של 
התמונה שלח לחבר חב"דניק בארץ. בעודו מסתובב בשכונת קראון הייטס 
בברוקלין, עצר לידו רכב עם כמה חב"דניקים שהזמינו אותו להיכנס. הוא 
סרב בנימוס אבל אז אחד מהם הוציא את הטלפון, הראה לו את התמונה 
שלו ליד ארון הקודש ושאל אותו "זה אתה?". אלי המופתע אישר, והבחור 
יואל  הרב  של  בביתו  להתוועדות  אותך  להביא  הוראה  "קיבלנו  לו  אמר 
כהן". אלי סיפר: "לא יכולתי לסרב והצטרפתי אליהם, ישבנו בהתוועדות 
מרתקת במשך כמה שעות כשבמהלכה ר' יואל אמר לי שאני צריך לנסוע 

לאוהל של הרבי. אמרתי לו שאני לא מבטיח אבל אשתדל.

נסעתי  אכן  התעופה  לשדה  בדרכי  לארץ,  נסיעתי  לפני  האחרון  "ביום 

התחלתי  לארץ  בדרך  במטוס  התרגשתי.  ומאוד  שם  והתפללתי  לאוהל 
להרגיש פספוס שהייתי באוהל כל כך מעט זמן. מכל הטיול הארוך שלי 
זה היה המקום שהכי ריגש אותי, ולא מיציתי. הגעתי לארץ והסתובבתי 
בהרגשה לא טובה, לאחר הרבה מחשבה קניתי כרטיס וחזרתי לניו־יורק. 
מהשדה נסעתי ישר לאוהל, התפללתי שם הפעם באריכות יתרה וכשיצאתי 
עצר אותי בחור ישראלי מבוגר ושאל אותי מה קרה לשיניים שלי. סיפרתי 
לו את הסיפור והוא אמר לי שהוא רופא שיניים של משרד הביטחון והוא 
מוכן לטפל בי. אמרתי לו שאין לי כוח לכל הבירוקרטיה, אז הוא אומר לי 
'רק תביא לי אישור מהצבא ואני אטפל בך מידית'. חזרתי לארץ ביחד אתו, 
זה  בשביל  גם  צריך.  שהייתי  האחד  המסמך  את  לארגן  לנסות  והתחלתי 
טרטרו אותי ממקום למקום והאישור עדיין לא בידי, בינתיים הגיעו החגים 
ופנה אלי אחד החברים החב"דניקים החדשים שהכרתי בניו־יורק והציע 

לי להצטרף אליו לחגים לוורנה שבבולגריה, הסכמתי והצטרפתי אליו.

עצמה  את  והציגה  בסעודה,  מישהי  מולי  ישבה  בוורנה  הימים  "באחד 
כאחראית על נפגעי צה"ל, שמטפלת בדיוק באישורים שאני צריך. סיפרתי 
לה את כל הסיפור שלי ומיד כשהגעתי לארץ קיבלתי את האישור, וברוך 
ואני  הנדרשים  הטיפולים  כל  את  כבר  עברתי  רואים,  שאתם  כפי  השם, 

מרגיש הרבה יותר טוב".

מכל הטיול הארוך שלי זה היה המקום 
שהכי ריגש אותי, ולא מיציתי. הגעתי לארץ 
והסתובבתי בהרגשה לא טובה, לאחר הרבה 

מחשבה קניתי כרטיס וחזרתי לניו־יורק

לילה  שעת  הסמטה,  צדי  משני  ירושלמיות  אבנים  חושך,  קריר,  אוויר    
מאוחרת, נעליים גבוהות, חצאית ארוכה וצעיף. מה מביא אותי לכאן, מה 
גורם לי לעזוב את הפוך ולהרחיק נדוד בשעות לא שעות. וכמוני לא מעט 
אנשים, חלקם בעלי זקנים, חלקם חשופי קרחת, חלקם בקעקועים ואחרות 

במטפחות ראש. מנהג קדום. סליחות.

מנהגים, אין להם הלכות מוסדרות. ישנם נוסחים, ניגונים שנקלטו והתקבלו, 
בהם  אין  המנהגים.  בעולם  השנים  עם  שהתקבעו  דברים  הרגלים,  ישנם 
חיוב, לא תעבור על "לא תעשה" אם לא תתחפש בפורים או לא תאכל תפוח 
בדבש בראש השנה. גם אם לא תלבש לבן ביום כיפור, כנראה שיכופר לך. 
ועם זאת, אם נשים לב למה שקורה בשטח, נראה שדווקא את התחפושות 
כולם "מקיימים" ואת הלבן כולם לובשים. ותראו לי גן אחד בו לא לומדים 
על תפוח בדבש, מאכלי החלב בשבעות, והמים. ובחנוכה כולם מדליקים 
בהידור. המנהגים הם מעשים שהגיעו מחוויה, שנגעה בטעם, בריח, בצבע, 
בקול, מעשים שהגיעו מהשטח, מרצון ומחיבור אישי. לכן הם משתרשים 

לאורך דורות, מעצמם, ללא חיוב.

פעם שמעתי סיפור על עולה מברית המועצות שהגיע למרכז גיור וטען בכל 
- הוא יהודי! מאחר והוכחות לא היו  תוקף כי הוא לא צריך לעבור גיור 
בידיו, החל הדיין לשאול אותו כל מיני שאלות בניסיון להוציא איזה משהו 
יהודי מהבחור שהגיע. שבת? לא. פסח? מצות? לא יודע. סידור? נרות? יום 
כיפור? צום? כל הדברים נתקלו בפנים משתוממות שאין בהן אפילו חצי 
מבט של הבנה. "ומה עם חנוכה געלט )דמי חנוכה(?", קפץ היהודי ואמר 
"חנוכה געלט! סבתא שלי! היא נתנה לי כל שנה חנוכה געלט!!!" את זה 

הוא זכר. ואת זה קיימו גם שם, בתוך עולם הקומוניזם הקר.

בנו  משהו  ואנחנו,  הבאים.  לדורות  אחר  ממקום  עוברים  הם  המנהגים, 
לקלוט  גלות,  שנות  מאלפי  וחזרה  היסטוריה  של  הרים  אחרי  כיום,  יכול 
מדוע נאמר כי "מנהג ישראל דין הוא". המנהגים הללו שהגיעו מלמטה, 
מהעם, הם מחזיקים את הריחות של הגפילטע והחריימה, הם הלב הנפתח 
ממנגינה שרק בראש השנה ויום כיפור אתה שומע, ובתוכה מקופלות בכיות 
של דורות. המנהגים הללו הם ההתרגשות מלראות את כווולם לבנים כמו 
שהם באמת תמיד. המנהגים הללו קושרים אותנו יחד כאן בתוך הסמטאות 

האפלות, הטובלות בהדי ניגונים ישנים. הם העם.

mihalvos1@gmail.com

מה עניין סליחות לדמי חנוכה?

מיכל וולשטיין

ארחות אהרן
אור ועבודת המועדים
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ז
כ

ר
מ

לימי הרחמים והסליחות ומועדי האיתנים
חודשי אלול  ותשרי

מבחר שיחות קודש המעוררים את הלבבות מאת אוהבן של ישראל

כ"ק מרן אדמו"ר
מפינסק קארלין זיע"א

ספר יסוד ללימוד אופן עבודת ה׳ בירח האיתנים על פי תורת החסידות
מהדורה שניה מפוארת ומהודרת | ערוך ומסודר לפי ענינים | באותיות מאירות עינים

אליך' בקמפוס?לחלק את 'קרוב  סטודנט, רוצה 
צור קשר ונשלח לך חבילת עלונים עד אליך  

info@qarov.org •  052-4061065



 לשנה
  טובה

חדש!
 ערכת נש"ק חגיגית המותאמת לחגי תשרי
בכל יציאה מהבית, בכל טיול בחול המועד, זוכרים לקחת איתנו את ערכות מבצע נש"ק

מוקדי מכירה:

ב"ה

פעילי חב''ד

 נוסח הברכות 
 וזמני ההדלקה 

מופיעים בגב הערכה

 058-4289770 בלוך  משפ'  ביתר   050-7701502 דדון  משפ'  שמש  בית   058-7121770 נחום  משפ'  אשקלון   08-8662763 חב"ד  בית  אשדוד   054-9728131 מקובצקי  משפ'  אלעד 
050-9748770 כהן-אלורו  משפ'  חיפה   050-9318298 חזן  משפ'  חולון   054-6321780 שוורץ  משפ'  חדרה   052-4459009 קרישבסקי  משפ'  ברק  בני   054-8435302 בלשניקוב   משפ' 
054-7386898 גמליאל  משפ'   054-8447034 דייטש  משפ'   054-5480297 רוזנשיין  משפ'   052-4899921 אסולין  משפ'   052-4327943 שטיינברגר  משפ'   ירושלים 
 054-5302935 קלייטמן  משפ'   03-9607204 ריבקין  משפ'   052-9200770 חזי  משפ'   03-9606142 חב"ד  נשי   03-9607465 שטרסברג  משפ'   050-2230273 פרלינה  חב"ד   כפר 
 050-6454776 מוריאל  משפ'  נתניה   058-4303770 ליפש  משפ'  נתיבות   054-6761220 דוח  משפ'  נצרת   02-5354960 חב"ד  בית  אדומים  מעלה   054-6627703 אליאס  משפ'  העמק   מגדל 
 052-7007770 הרוש  משפ'  צפת   054-6655541 וויספיש  משפ'  תקווה  פתח   054-5642770 לבקיבקר  משפ'  ערד   050-7703158 דורון  משפ'  עפולה   052-2586849 ויסמן   משפ' 
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כמה פשוט
כשאת פוגשת מישהי בימי חמישי-שישי, אם זה המוכרת בחנות או חיילת ברכבת, 
העניקי לה את ערכת נרות שבת: זוג נרונים באריזה אישית שיזכירו לה להדליק 

נרות ולהאיר את הבית.

ועכשיו: ערכת נרות חגיגית המותאמת לחגי תשרי
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הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

הפצה

לחיים! לחיים!

שמציין  תאריך  הוא  אלול   ח"י 
יום הולדתו של  זהו  שלושה אנשים. 
הבעל שם טוב, יום הולדתו של בעל 
המהר"ל  של  היארצייט  התניא ויום 
מפראג – שלושה גדולי עולם שמאוד 
יוצרים  לא  הם  לשני,  אחד  דומים  לא 
אותה  קיימת  כולם  אצל  אבל,   אחת.  תחושה 
שהם  איך  בין  ההבדל  ישנו  תשתיתית;  תכונה 

נראים בחיצוניות לבין מה שקורה בפנימיות.

– אנשים  קרים  יש אנשים שמצטיירים כאנשים 
באלו,  וכיוצא  רציונליים  אינטלקטואליים, 
ולפעמים האנשים האלה בפנימיותם הם אנשים 
סוערים ואקסטטיים באופן שקשה להאמין. קחו 
למשל את בעל התניא, בכתיבתו, בעבודתו וגם 
שיש  הסיפורים  אבל  כאלה.  הן  שלו  הדרישות 
על עבודתו הנלהבת נראים לא מתאימים לדמות 

שבנתה עולם מסודר. 

אני כמובן מדבר על סיפורי דרכי העבודה שלו, 
לא על מה שנקרא 'סיפורי מופתים', שהם לא כל 
כך חשובים. אחרי פטירתו של הבעל שם 
טוב, חסידיו ישבו ודיברו על גדולתו. 
ואז הוא נגלה אליהם ואמר: "אני לא 
יודע למה אתם יושבים ומדברים על המופתים 
שמים  היראת  על  תדברו  לא  למה  שעשיתי, 
הוא  לעינינו  שנגלה  מה  רבות  פעמים  שלי?". 
רק קליפה חיצונית. אנשים בנויים כמו בצל, יש 
לבצל קליפה אחת חיצונית וכל השאר זה קליפה 
בתוך קליפה בתוך קליפה. סיפורי המופתים הם 
סוג של קליפה, וגם ההתרשמות החיצונית שלנו 
אך  יותר,  פנימית  קליפה  אמנם  היא  מדמויות, 

עדיין קליפה.

יש  והנסתר.  הנגלה  את  יש  המהר"ל  אצל  גם 
הכתיבה  את  ויש  והמופתים,  הסיפורים  את 
שלו. האמת היא שבספריו נמצאים כל הדברים 
הגדולים, גם בפילוסופיה, גם בקבלה, גם בתורה 
הברקות,  מלא  שם  ויש  אחרים,  בדברים  וגם 

הרבה יצירה, הוא היה עולם גדול.

מהצד הזה, גם אצל הבעל שם טוב יש את אותו 
מהסיפורים  מצטייר  הבעש"ט  הדבר. 
כדמות הסבא הזקן והטוב שנוסע עם 
נפש  איזה  להציל  והסוסים  העגלה 
אומר  לא  זה  אבל  אמת,  הכל  זה  מישראל, 
במקום  נמצא  האיש  נמצא;  היה  האיש  איפה 

הרבה יותר מסובך, הרבה יותר עמוק.

אלה  ולהדליק,  להאיר  שיכולים  אנשים  יש 
שבאמת עשו דבר שנשאר לדורות. יש איזה סוג 
של להבה פנימית, אש פנימית, והאש הפנימית 
את  שמגלה  אדם  ידי  על  לפעמים   – יוצאת  הזו 
עצמו  את  שמגלה  מי  ולפעמים  באש,  עצמו 
יש  זה  ובתוך  והסדר,  הרוגע  השקט,  בתכלית 
למרות  ופועלת,  נשארת  הזו  והאש  אש.  הרבה 
לא  אנשים  זה.  את  מבינים  תמיד  לא  שאנשים 
בתוך  יש  גדולה  עמקות  איזו  למשל,  מבינים, 
זה  לפעמים  טוב.  שם  הבעל  של  אחד  משפט 
הרבה יותר עמוק מספרים גדולים שכתבו אנשים 

אחרים.

 

לחיים!

איש  אחד,  ברסלב  חסיד   הכרתי 
נכד  שהרשים אותי באמת. הוא היה 

של רבי נתן מברסלב. כשהכרתי אותו היה 
כבן תשעים וחמש, וגם חולה מאוד ברגליו. אני 
התנצל  הוא  כיפור,  ביום  פעם במנין  אותו  זוכר 
לפני  מתפלל  הייתי  "פעם  ואמר:  הקהל  בפני 
הקול  עכשיו  אבל  התפילות,  כל  את  העמוד 
שלי לא כמו פעם". אז הוא התפלל רק מעריב, 
מישהו  אותו  פגש  אחד  יום  ונעילה...  מוסף 
ברגליו  חולה  היה  באמת  הוא  בדרך.  מהלך 
אבל  קצת  זוחל  הלך  הוא  ללכת,  לו  קשה  והיה 
לאן  אברום,  "ר'  האיש:  אותו  שאל  אז  הולך, 
אתה הולך"? הוא ענה שהוא בדרך למקווה, זה 
היה יותר מקילומטר והוא לא היה יהודי צעיר, 
אז  אחר.  עניין  או  כזה  לעניין  לחשוש  שצריך 
היהודי ניסה לומר שאולי יום אחד הוא יוותר על 
המקווה... ר' אברום אמר לו: "מה זאת אומרת? 

כל זמן שחיים, צריך לחיות!".

זה מה שאני אומר לכם, כשחיים צריכים לחיות. 
בן אדם יכול להיות בן תשעים וחמש והוא יודע 
שלחיות זה ללכת למקווה, אז הוא הולך למקווה, 
הוא זוחל וכל פסיעה כואבת לו, אבל הוא הולך 

בשביל לחיות.

אפשר  שבאלול  לעשות  בשביל  הוא  אלול  ח"י 
את  לבלות  איך  של  שאלה  לא  לחיות. זו  יהיה 
הזמן או איך לעבור את הזמן, השאלה היא איך 

לחיות את הזמן. 

הקדוש  שבו  בחודש  עומדים  אנחנו 
המלך  לכולם,  מתגלה  הוא  ברוך 
בשדה, ומצד שני אין בו שום חגיגיות. 
ראש השנה הוא חגיגה גדולה, ביום כיפור אנחנו 
זוכים שהקדוש ברוך הוא מתיישב לטפל בנו ויש 
לנו גם את שמחת סוכות, אבל באלול כמו בשאר 



קם  אני  איך  היא  השאלה  שיגרה,  של  זמנים 
בבוקר רגיל ועושה שסתם יום רביעי יהיה חי? 

יכול  בנאדם  אדם.  לכל  נכונה  השאלה  בעצם 
לבלות תשעים שנים מתות לאורך תשעים שנות 
כדי  עושה  הוא  מה  חי?  יום  יש  איפה  חיים. 

שהימים שלו לא יהיו ימים מתים?

בשיא  סולטן  היה  א־רשיד  הארון 
הגדולה של הממלכה העבסית. היה 
לו כל מה שאדם יכול לבקש לעצמו, 
אמר:  הוא  ימיו  בסוף  רק.  לא  אבל  בגשמיות 
לי,  היו  אושר  של  ימים  כמה  לחשב  "ניסיתי 
ועדיין לא הגעתי לשבעה ימים". עומד בנאדם 
שמה חסר לו? כל מה שבנאדם יכול רק לעלות 
על הדעת היה לו; ולא היו לו ימים מאושרים. 
יותר  יש  יותר  קטנים  שלאנשים  להיות  יכול 

אצלו  יושב  בנאדם  לפעמים  כאלו,  ימים 
בבית ומשחק עם הילדים הקטנים שלו ויש 

לו יותר אושר מאשר לסולטן הזה.

 

יחשוב  שבנאדם  אחת.  שאלה  שאלתי 
כמה ימים של חיים היו לו. לא רק כימים 
כמה  אלא  ימים,  של  כפריטים  שלמים, 
שעות של חיים היו לו בתוך החיים שלו? 
איך באמת הוא חי שמה? לא איך מילא את 
הזמן, אלא כמה זמן הוא חי? איך אני חי 

את אלול, האם משהו נוצר מזה? 

הקדוש ברוך הוא נקרא "אלוקים 
מחייה  הוא  עולם".  ומלך  חיים 
הכל,  של  התמצית  וזה  החיים, 

בזה אנחנו צריכים להידבק. 
דורש  זה  בדרכיו,  להידבק  כשאומרים 
מבנאדם "להיות כמוהו" בבחינה שיש רק 
אצל הקדוש ברוך הוא. בדומה למה שאומר 
הרמב"ם, שאלוקים הוא האמת האמיתית, 
רק  שאיננה  אמת  כאמיתתו",  אמת  "אין 
לומר  שאפשר  אמת  אלא  משקר  ההיפך 
אותה בשלמות רק לגבי הקדוש ברוך הוא. 
הוא  ברוך  בקדוש  להידבק  רוצה  וכשאני 
דבר  ויש  כמוהו.  להיות אמת  מנסה  אני   –
אני  איך  חיים.   – אליו  כן  גם  אחר ששייך 
בנאדם  עבודה.  זו  חי?  שאהיה  עושה 
יכול ללמוד דף גמרא ולהיות חי, 
תהילים  פסוק  להגיד  יכול  הוא 
לשבת  יכול  הוא  חי,  ולהיות 
בגינה ולשחק בעשב ולהיות חי, 

אבל להיות חי.
לחשוב  שטועה  לבנאדם,  קורה  לעיתים 
לגבי אירועים מסויימים שהם עיקר העניין, 
אך  בהם,  מהרפתקאה שהיתה  כתוצאה 
והמהומה אינם עיקר הענין. אצל  החגיגה 
היום  מהו  אומרים:  היו  חסידים  מיני  כל 
הכי גדול בשנה? זה היום אחרי יום כיפור 
השם"  "שם  האשכנזים  אצל  לו  שקוראים 
פורמלי  באופן  למה?  נָאמען".  "גָאט'ס   –
שבמקום  היום  שזה  מפני  הסבר,  לזה  יש 
חוזרים  אנחנו  הקדוש"  "המלך  להגיד 
לומר שם השם. אבל העניין באמת הוא מה 
קורה אחרי יום הכיפורים? מה קורה אחרי 
שהגעתי ועליתי ועליתי ועליתי? מגיע יום 
יכול  שאני  יום  זה  וטקסים.  חגיגות  ללא 
להגיד: עבר יום כיפור, אני נקי, אני טהור, 

עשיתי הכל, עכשיו אין לי מה לעשות ביום הזה, 
מה אני כן יכול לעשות? להיות עם הקדוש ברוך 
הוא, באופן שבו אני נמצא איתו, שאני חי איתו.

זה בעצם העניין שאמרתי, מה שצריך לעשות 
או חצי  או שעה,  יום,  זה לקחת  אלול  בחודש 
שעה, ולחיות! במובן הזה שלחיים האלה תהיה 

ממשות.

ושאלות  גדולות  שאלות  יש 
בעולם  אדם  ששואלים  אמיתיות 
יש  לפעמים  עשית?  מה  העליון: 
תשובות טובות, אפשר לתת דו"ח 
עם הרבה פרטים, יש אנשים שלא 
עשו הרבה ויש אנשים שכל החיים 
אבל  עשייה.  מלאי  היו  שלהם 
מה יקרה אם הקדוש ברוך 
הקדוש  לא  אולי  או  הוא, 

יבוא  קטן  מלאך  אלא  הוא  ברוך 
יהיה הרבה  היית? אז  וישאל אותי: מה 
יותר קשה לענות. מעבר לכל המעשים הגדולים 

והקטנים, מה היה האיש בעצמו?

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

0732-160467 

 מ„ריכו
כלו

ומ„ריכי 
חנים 
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הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

 אם הכל נקבע בתחילת השנה, 
 למה בכלל צריך להתאמץ 

לאורך השנה?
כשאנו מתבוננים על האדם, אנו יודעים שהרבה 
נקבע  לכך  קודם  ואף  לידתו,  ברגע  נקבע  מאוד 
באיזה גיל פחות או יותר יצמחו שיניו וזקנו, מתי 
יעבור תהליכי התבגרות ומתי יזדקן, וכיוצא בזה. 
האם הידיעה של הקווים הכללים של חיי האדם 
מרוקנת את העושר של הבחירה, היצירה והגילוי 

הייחודי של כל אישיות? כלל וכלל לא.

בראש השנה נקבעים הקווים הכוללים של השנה 
לפני  בוגר  להיות  יכול  אדם  שאין  כשם  הבאה. 
שנקבעים  הכלליים  הקווים  גם  כך  נער,  היותו 
השנה  של  דמותה  את  מעצבים  השנה  בראש 
והתהליכים שיעברו בה, אבל הם בשום פנים לא 
והערך  מרוקנים את כל עושר היצירה, הבחירה 

של כל רגע בשנה שתבוא עלינו לטובה.

  מה זה אומר
שהתורה קדמה לעולם?

לו  ולייחס  העולם  על  להסתכל  רגילים  אנחנו 
קביעות ונוכחות שלא זקוקות לטעם, הסבר ויד 
מכוונת. מראה העיניים החיצוני מניח שהעולם 
אנחנו  האמוני,  במבט  אולם  שהוא.  כפי  קיים 
מתרוממים להתקשר עם בורא העולם, המכוון 
אותו ליעדיו הנשגבים ונותן את הטעם והפשר 

למציאות כולה, בכל תהליכיה.

שהוא  לפני  עוד  קפה  כוס  לשתות  רוצה  אדם 
התכלית  המים.  את  להרתיח  לקומקום  ניגש 
לכל  בחשיבה,  והן  במעלה  הן  קודמים,  והיעד 
מעשה בפועל. וכך התורה קדמה לעולם שנברא 
בשביל להגשים אותה, עולם שנועד לגלות את 

האור העליון הגנוז בה.

"סוף מעשה" – שהרי המציאות כולה הולכת אל 
הגאולה השלמה, שהיא התגלות התורה בצורה 
מלאה – "במחשבה תחילה", זו התורה שקדמה 

לעולם.

 לא רצחתי, לא גנבתי ולא שדדתי
 על מה כבר יש לי לחזור בתשובה?

שאומרים  האחרון  שהדבר  תמיד  מסביר  מורי  אבי 
חטא  "על  הוא  הכיפורים  יום  של  הווידוי  בנוסח 
הוא  לבב  תימהון  לבב".  בתימהון  לפניך  שחטאנו 
התמיהה שיש במעמקי הלב: וכי אני לא בסדר? מה 
שגם  מפני  הווידוי,  של  החתימה  וזו  עשיתי?  כבר 
אחרי שמנינו את כל חטאינו, שאלה זו עדיין עלולה 

להימצא בין קפלי הנפש.

ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  "אין  הפסוק  על 
יחטא", ביאר הבעל שם טוב: לא יחטא באותו הטוב. 
וכי ראית מימיך תפילה שלא היה בה שום מחשבה 
זרה? למדת תורה שלא היתה בה שום פנייה לעניינים 
שאינם לשם שמיים? קיימת מצווה בכל לבבך, בכל 

נפשך, באהבה ויראה ללא שום בלבול?

רחוקים אנו מן השלמות מרחק רב, והיא אינה יכולה 
למרות  אחד.  לרגע  לא  אף  חומר  ביצירי  להופיע 
ריחוקנו מן השלמות, התשובה באורה הגדול מדלגת 
מי  אל  חזרה  אותנו  ומקרבת  והמרחק,  הפער  על 

שלמעלה מכל שלמות, ה' יתברך ותורתו הקדושה.

 מבצע מיוחד לרגל ההשקה! 
רק 50 ש"ח כולל משלוח מהיר

ב"ה

אוצרות חגי תשרי נחשפים...
• מה•באמת•מסתתר•במשל•'המלך•בשדה'?••	

• מהי•עבודת•'תמליכוני•עליכם'•בראש•השנה,•והאם•אפשר•'לערבב•את•השטן'?•	

• מה•הקשר•בין•'עיצומו•של•יום'•לענין•הכפרה•שביום•הכיפורים?	

• מדוע•'חג•הסוכות'•ולא•'חג•ארבעת•המינים'?•	

• למה•רוקדים•עם•התורה•ולא•מעיינים•בה?•	

 בספר•היסודי•על•חודש•אלול•וחגי•תשרי•מתורתו•של•הרבי•מליובאוויטש•זי"ע
תמצאו עשרות סוגיות עיוניות, ביאורים בדרוש ופניני הדרכה בעבודת ה' 

בענייני חודש אלול, הימים הנוראים וזמן שמחתנו

'אוצרות•המועדים•-•מועדי•תשרי'

להזמנה בכרטיס אשראי 

03-3745979התקשרו עכשיו:

מהדורה•
 מפוארת!
 470 עמודים

 המלך בשדה!
מלווים אותו לארמון עם גליון חדש ומרתק של

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


