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שאלה:

באגרת התשובה כותב הרב לרב חרל"פ: "ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה 
להיות  שצריכה  ֹעז,  ושמחת  השלוה,  וֹעצם  התשובה,  בטחון  של  הכללית 

מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו".

בספרי מוסר נכתב רבות על דכדוכה של נפש, "תשב אנֹוש עד דכא ותאמר 
שובו בני אדם". למשל, בספר 'שערי תשובה' מפרט רבינו יונה את כל שלבי 
ועליונים,  קדושים  דברים   – התשובה  שבתהליך  והכאב  החרטה  הצער, 

אמיתיים ונצחיים!

'אורות  וספרו  וברוממות,  בשמחה  שנעשית  תשובה  על  ומדבר  הרב  בא 
תשובה.  והבטחת  וחיזוק  עידוד  מלא  ומאיר,  מרומם  ספר  הוא  התשובה' 
ובאמת, הרב מדגיש את השלוה והביטחון, השמחה והעוז שהעוסק בתשובה 
של  בהדרכה  הדור  את  להדריך  הולך  שהוא  משום  מהם,  להתמלא  צריך 

תשובה עליונה, תשובה מאהבה, שבה עניינים אלה תופסים מקום חשוב.

יש בכך גם סכנה. כשהרב מעמיד את הביטחון, עוצם השלוה ושמחת  אך 
העוז, כמטרה עליונה – ישנה סכנה שכל מושג התשובה יתפס בצורה חיצונית 
ודמיונית, לא רצינית ולא אמיתית, כאילו הכל שעשוע ברעיונות יפים, באין 
צורך להיות אחראי על המעשים, לתקן את החיים, הדרכים והמידות, ולטהר 
את החיים מזוהמתם, אלא רק לתפוס את השלוה ושמחת העוז. לכן יש עוד 
עניין: "ולכֵון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת וֹנעם זיו ֹקדש זה איננו מפר 
יראה, חלילה", – שמחת אמת, נועם, תנחומים – הכל אמת! אך אין זה סותר 

את מידת הדין, הרצינות ויראת השמים. זה הקושי שעומד כאן בפני הרב, 
לכוון את המידה כמה לעסוק בעידוד ונחמה, ברוממות הרוח ושמחת העוז, 
ייתפסו  לא  שהדברים  יראה,  יפר  שלא  באופן  אולם,   – התשובה  בוודאות 
ורציני,  אמיתי  עמוק,  באופן  אלא  ודמיונות,  בצורה שטחית של שעשועים 
דברים  הרבה  וההשקעה.  האחריות  והזריזות,  הזהירות  את  באדם  שיעורר 
מעומק  לפטור  באים  הם  אין  אך  התשובה,  באורות  יש  ומשמחים  מאירים 

האחריות והרצינות.

מבאר הרב )אורות התשובה יב, י(: "התשובה היא ִחדוש החיים. אי אפשר לתשובה 
שלא תשנה את ערך החיים ֻכלם, כשהחיים נמשכים, וממילא הרי היא משנה 
את ערכם לטובה אפילו כשהיא נעשית ביום האחרון, 'ּוזכֹר את בוראך בימי 
בֻחרֹתיך, עד אשר לא יֹבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר: אין לי בהם 

חפץ. עד אשר לא תחשך השמש והאור, והירח והכוכבים'";

התשובה, צריכה היא לחולל מהפכה בחיים, לשנותם ולחדשם, ומובן אפוא 
שהיא איננה רק אמירת כמה מילים של סליחה, או איזו בקשה גרידא. כשאדם 
שמעומקא  דבר  של  פירושו  פטירתו,  לפני  מתוודה  הוא  אם  אף  מתוודה, 
דליבא מתחוללת בו מהפכה, אין אלו מילים בעלמא. יתכן, אמנם, שאחר כך 
הוא אנוס מלהוציא את רצונו אל הפועל, אבל יש בכדי הסכמתו העמוקה את 
הנכונות לעשות ולתקן את הכל, באמת ובתמים. זה עניין איכותי של עומק 
הסכמה, החלטה ורצון. וכשהרב מדבר על תשובה הנעשית ביום האחרון – 
באופן כזה עסקינן, כשיש בה רצון חדש שנובע מהסכמה פנימית, רצון אדיר 

וחזק של טוב.

בה  מאהבה,  התשובה  הסברת  היא  לדור  הראויה  התשובה  שהדרכת  מפני 
צורך  יש  לכן  מודגשת,  בצורה  התשובה  של  הרוחניים  הצדדים  מופיעים 
לכוון אל השערה שהדברים לא יביאו לקלות ראש ולהפרת יראה. יש להבין, 
שכשהדברים מוסברים בצורה הנכונה לא רק שאינם מפירים יראה אלא עוד 
חלילה,  יראה,  מפר  איננו  זה  ֹקדש  זיו  וֹנעם  זאת  אמת  ו"שמחת  מוסיפים, 
ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית, הנקנית בנפש מכל מיני 
ציורים של יראה תתאה" – זה כולל את יראת העונש. "יראה תתאה" פירושה 
הזהירות  והאחריות,  הדקדוק  כל   – ד'  דבר  אל  חרדים  להיות  יראת שמים, 
התמציתי  הכח  את  מרבה  הוא  עוד  "אדרבה,   – ד'  עבודת  של  והזריזות, 
של הזהירות והזריזות הנשמתית", עד שיש בו יותר יראת שמים. הזהירות 
והזריזות, הדקדוק והאחריות, עוד מתעלים ונהיים יותר גדולים ואיומים, לא 

מחשיכים אלא מרוממים, אימת האחריות. 

דומה הדבר לגנרל היודע שכל המערכה תלויה בו, ועל כן הוא נזהר שלא 
על  אחראי  הוא  אחד.  לרגע  לא  אף  הגדולה  מהמערכה  דעתו  את  להסיח 
יודע  יודע עד היכן הדברים מגיעים, ומתוך שהוא  כל תנועה שלו, כי הוא 
את גודל האחריות, הוא עוד יותר זהיר וזריז במעשיו. כן הוא גם במדרגת 
התשובה מאהבה; כל ענייני עומק הדין וחומרתו אינם תופסים אצלו מקום 
רק מפני פחד עונש ודאגה לגורלו הפרטי, אלא משום שכלל ישראל יסבול, 
תיקון העולם יסבול, המגמה האלוקית תסבול – והוא יהיה הגורם והמקלקל, 
יותר  בו  יש  כך  ומתוך  לגורלו,  הפרטית  יותר מהדאגה  עוד  לליבו  נוגע  זה 
אחריות ודקדוק בפרטי המעשים. אך אם הדברים הגדולים אינם גורמים לכך, 

אז הכל שעשוע, זה צריך להדליק נורה אדומה.

וב'ראשית חכמה'.  ושורש העבודה'  ב'יסוד  עוסק  הרב  היה  בימי התשובה 
ספרים אלו מלאים הדרכות מדוקדקות וחמורות, יראת שמים פרטנית על כל 
צעד ושעל ותפילה על כל דבר. נראה שהרב נהג כך משום שהוא עסק בדברים 
כל כך גדולים ועליונים, דברים החובקים זרועות עולם, כפי שרואים ב'אורות 
הקודש', והוא מדד את התעלותו הכללית על פי ספרים אלה שהיה רגיל בהם 
עוד מנערותו, אם נגרע אצלו משהו מהכתוב בהם; אם ה'טמפרטורה' נשארת 
ושורש  'יסוד  יכול לקרוא את  אינו  אזי הולך הוא בדרך בטח, אך אם כבר 

העבודה' – אז אוי ואבוי, זהו אסון.

*הדברים נערכו מתוך שיעורים של הרב טאו בעניני תשובה ועתידים לראות 
אור בספר.

מה היחס הנכון בין השמחה של קרבת ה' שבתשובה,    לבין הצער הנובע מהחרטה על העברות?
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לא צריך להבהל מהפכים. משפט יסוד של התניא הוא ביטוי מהזוהר הקדוש: 
"בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא וחדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא" )בכיה 
הזקן מסביר  זה(. אדמו"ר  וחדוה תקועה בלבי מצד  זה  תקועה בלבי מצד 
על  גם צער  בו־זמנית  להכיל  והוא מסוגל  נושא־הפכים,  היהודי  שלבו של 
חטאיו ומצבו הירוד, שמצד נפשו הבהמית, וגם שמחה על נפשו האלקית 

ועל קרבת ה' בקיום התורה והמצוות. 

מיוחד  זמן  להקדיש  יש  ולעתים  פשוטה,  אינה  בו־זמנית  ההפכים  נשיאת 
להדגשת כל צד בפני עצמו )תניא אגה"ת פ"י(, אך אפשר וצריך להגיע למצב 
בו הצער מהצד השלילי והירוד אינו מעיב על השמחה מהצד החיובי ו"תיקר 
ולבלבל  לערבב  שלא  הנבזה,  מהגוף  יותר  בשמחתה  לשמוח  בעיניו  נפשו 
)תניא  הבהמית־החיונית["  ]והנפש  הגוף  בעצבון  ]האלקית[  הנפש  שמחת 

פל"א(. 

היא־היא מהותה הפנימית של התשובה,  היהודי  הזו בלב  נשיאת ההפכים 
ומי שמאמץ אותה כחוית חיים קבועה "כל ימיו בתשובה". תשובה נעשית 
יוצא  האדם  אחד  ברגע  תשובה  בהרהור   – חדא"  וברגעא  חדא  "בשעתא 
ושמחה,  צער  כורך  רגע־של־תשובה  אותו  לה'.  ושב  מהשאול־תחתית 
הטוב  בעתיד  והשמחה  וחטאיו  העבר  על  הצער   – זמנים  לשני  ששייכים 
שיבוא לאחר התשובה. צער העבר ושמחת העתיד נפגשים ברגע אחד בהוה, 

רגע של תשובה המורכבת מחרטה על העבר וקבלה לעתיד.

'ויהי'  "אין  כללי־לשון:  בשני  מתבטא  לעתיד  והשמחה  לעבר  הצער  יחוס 
אלא לשון צער" ו"אין 'והיה' אלא לשון שמחה" – הצער שייך ל"ויהי", לשון 
עבר )"ויהי בימי אחשורוש"(, והשמחה שייכת ל"והיה", לשון עתיד )"והיה 
באחרית הימים"(. העבר והעתיד נבחנים בהוה, ברגע זה, שעליו אמרו חז"ל 
"אין 'ועתה' אלא לשון תשובה". ורמז יפהפה: צער )חרטה על העבר( ועוד 

שמחה )מתוך הקבלה לעתיד( בגימטריא תשובה )עבודת "ועתה"(!

בתהליך המתואר כאן יש חבור הפכים מהפכני: שלשת ביטויי־הזמן שהוזכר 
פותחים באות ו – ויהי, והיה, ועתה. ב"ויהי" ו"והיה" זו היא ו ההיפוך – יהי 
הוא לשון עתיד, אך ו ההיפוך הופכת את "ויהי" ללשון עבר; היה הוא לשון 
עבר, אך ו ההיפוך הופכת את "והיה" ללשון עתיד. ה־ו של "ועתה", בפשט, 
היא ו החבור, המחברת בין העבר והעתיד: הכתוב מתאר את המציאות עד 

כה )העבר( ומחבר לכך את המסקנה המתבקשת לעתיד.

אכן, בעצם חבור העבר )המצער( לעתיד )המשמח( יש היפוך פנימי: "אין 
'ועתה' אלא לשון תשובה" אומר שהרגע מתחולל שינוי, מתקבלת תובנה 
מהעבר  המשיך  העתיד  כה  עד  אחר.  משהו  להעשות  מתחיל  או  חדשה 
בטבעיות, ללא שינוי, "ועתה" הגיע הזמן לשינוי – ברגע הזה העבר הבלתי־

רצוי מפנה את מקומו לעתיד טוב יותר.

ו החבור בין העבר והעתיד, ה־ו של "ועתה", המחייבת שינוי תודעתי בהוה, 
גורמת למהפך ביחס לעבר ולעתיד גופא. כלומר, הצער על העבר והשמחה 
צורה  התורה  העדיפה  בעטיו  היפוך־תודעתי,  בתוכם  כוללים  העתיד  על 

יחודית של ו ההיפוך על פני לשונות עבר/עתיד רגילות.

כפי שהוקדם מהתניא, הצער שייך לזהות האנושית המוגבלת )המתבטאת 
בגוף ובחוויות הנפש הבהמית( והשמחה נובעת מקרבת ה' )שחווה הנפש 
האלקית( – עלי להצטער בעצמי ולשמוח בה'. עומק התשובה הוא ההכרה 
המצערת בהיותי מוגבל ומלא נטיות שליליות, עד שבלי עזרת ה' לא אוכל 
להתגבר על עצמי )"בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו להחטיאו ואלמלא ה' 
עוזרו אין יכול לו"(, המלווה בבטחון שמח שאם רק ארצה ה' בטובו יעזרני 

להתגבר וחיי ימלאו באור וטוב.

לכן, החרטה על העבר אינה נטישתו מאחור, אלא התבוננות שנפילות העבר 
מלמדות שאני, למרבה הצער, חלש ונוטה לרע. החרטה חורטת על הלב את 
פחיתּותי ומדגישה כי בלי התערבות אלקית המצב ימשך כפי שהוא, ללא 

שינוי. לכך רומזת לשון ההיפוך "ויהי" – צער העבר )"ויהי"( הוא בהכרה 
ולא  ש"יהי"  הוא  מה שהיה  האישי,  אופיי  מצד  טבעי,  המייאשת שבאופן 

ממני ומנחישות החלטותי תבוא הישועה.

לאידך, הקבלה לעתיד מלאה שמחה בה' שעוזר לי ומושיע אותי משופטי 
נפשי, יצרי הרעים – לבדי איני יכול להתגבר, אך בעזרת ה' הכל אפשרי. מתוך 
השמחה  וההתמסרות  בטוב,  לבחור  לי  ומאפשר  אותי  מנחה  שה'  ההכרה 
אליו, נבחן העבר מחדש ומתגלות גם בו 'טביעות האצבע' האלוקית, כשכל 
נפילה מתגלה גם כ'אזהרה חינוכית' ו"ירידה צורך עליה" שה' חולל. הלב 
מתמלא אהבה כלפיו, והתשובה גורמת ש"זדונות נעשו לו כזכויות" – מה 

ש"היה" שלילי בעבר מתהפך ל"והיה" עתידי משמח.

מזוית נוספת, בקצרה ובעומק, תשובת "ועתה" בנקודת ההוה הופכת את ציר 
הזמן עצמו: הפיכת העבר לעתיד )"והיה"( היא הפנית כח הבחירה, המשמש 
כרגיל להחלטות עתידיות, לתקן ואף להפוך את העבר – בתשובה בוחרים־

שברגיל  הצער,  הפיכת  היא  )"ויהי"(  לעבר  העתיד  הפיכת  עבר.  מחדש 
מתייחס לעבר, לחרטה־מראש על החלטות שליליות עתידיות וההתמסרות 
לידי ה' שיתקן־מראש את החלטתנו ויצילנו מחטא – בחירה כזו היא תשובה־

מראש על העתיד. 

ו החבור של התשובה מחברת לממד שמעל המקום והזמן, "תשובה קדמה 
לעולם", וכך הופכת־לטובה את סדריו.

*נרשם עפ"י שיעורים על ידי איתיאל גלעדי.

מה היחס הנכון בין השמחה של קרבת ה' שבתשובה,    לבין הצער הנובע מהחרטה על העברות?

הרב יצחק גינזבורג / תשובה מהפכנית

חדש

• בהנהלת ד"ר אבולעפיה מיכאל, פסיכיאטר לילד ונוער

• תוכנית תלת שנתית. לימודי תעודה. 

• כולל לימוד תיאורטי, סדנאות, הדרכות קבוצתיות ופרטיות.

• בתוכנית: טיפול דינאמי קצר מועד, טיפול בדרמה, טיפולי 
גופנפש שונים כמו טיפול התייחסותי, טיפול בתנועה,  

MINDFULLNESS, SE ועוד, טיפול דרך דמיון מודרך 
ודמיונובע, נטורופתיה, CBT, NLP ועוד קורסים רבים מרוכזים 

לבחירה (בתשלום נפרד) כמו EMDR, פירוש חלומות, טיפול 
בנשימות מעגליות REVERSING, טיפול זוגי קצר מועד  ועוד. 

• מיועד לבעלי תואר שני (או אקואיוולנט): בפסיכולוגיה, 
בעבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי ומקצועות הטיפול. 

• תנאים: תארים מתאימים וראיון אישי. 

• לאחר קבלת התעודה אפשרות לעבוד בצוות באחד המרפאות 
או הפניות מטופלים (הכל לפי העניין וטובת המטופל כמובן)

המרצים:
ד"ר מיכאל אבולעפיה (פסיכיאטר לילד ונוער), 
בכל התוכניות וכל השנים, דבורה נוב (מטפלת 
בתנועה) ד"ר אסתר לב (רופא ופסיכותרפיסטית), 
ד“ר שלמה שיש (רופא ברפואה סינית),

 ד“ר פורטו בן הראש (פסיכיאטר לילד ונוער), 
ניתאי מלמד (פסיכודרמה), הרב יצחק מנדלבאום 
(פסיכולוג), אלין בלומוף (פסיכולוגית), 
אורלי טויטו (פסיכולוגית), מזל ורס (עוסי"ת 
קלינית), מיכל פורת (פסיכודרמה), 
ד“ר יקיר קאופמן (נוירולוג התנהגות),
בת שבע סדן (פסיכותרפיסטית), דבורה ורטמן 
(עוסי"ת קלינית), משה ברלינר (פסיכולוג) ועוד...

מחיר התוכנית 
 9,800 ש“ח לנרשמים עד ה 01-07-16 
10,700 ש“ח לנרשמים עד ה01-09-16 

11,300 ש“ח לנרשמים מתחילת הלימודים
1000 ש“ח להרשמה

מספר המקומות מוגבל!

 psychotherapy.jerusalem@gmail.com    0528888786 :ירושלים: גד אסולין
shlomielboim@googlemail.com 0527710532  רמת אביב: הרבנית נעמי שפירא

     bloemhofaline@gmail.com   0526071407 :אשקלון \שער בנימין: אלין בלומוף
o	ce@yhbs.co.il    0527710448  :בית שאן: אורה שושן

shay5733@gmail.com   0528308462 :קרני שומרון: הרב שי גרין

פרטים והרשמה אצל 
מנהלי בתי הספר

אתר אינטרנט 
aboula�a.org.il

 הלימודים יתקיימו בימי ב'\ג‘\ד‘\ה‘ 
בירושלים, רמת אביב, אשקלון, שער בנימין, קרני שומרון, בית שאן

פסיכותראפיה אינטגרטיבית

רוצים להיות מקצועים ועשירים מבפנים?

אתם מוזמנים ללמוד איתנו!

פתיחה של בתי ספר
בפריסה ארצית ללימודי:



המלך בׂשדה

י,  ִביָעה "ְלָך ָאַמר ִלִבּ ִריָאה ּוַבּתְ ּקְ ִאים ּבַ ה, ָיִמים ַהּבָ ה ֵהם ַהָיִמים ָהֵאּלֶ ְיֵמי ְסֻגּלָ
ֶאת  ִנים,  ַהּפְ ֶאת  ׁשּו  ְקּ ַבּ כז,ט(.  )תהילים  ׁש"  ֲאַבֵקּ ה'  ֶניָך  ָפּ ֶאת  ָפָני,  ׁשּו  ְקּ ַבּ
ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ִניִמּיּות  ּפְ ְוֶאת  ִביָבה  ַהּסְ ִניִמּיּות  ּפְ ֶאת  ַעְצְמֶכם,  תֹוְך  ּבְ ִניִמּיּות  ַהּפְ

את ֶאת ָהעֹוָלם. ה ּוְמַמּלֵ ׁשּו ּוְתַגּלּו ֶאת ָהֱאלֹוקּות ַהְמַחּיָ ְקּ ָהעֹוָלם. ַבּ

 )הרבי מליובביץ', מכתב כללי חודש אלול ה'תשי"ח(

ימי הרצון של חודשי אלול ותשרי דומים למסע מופלא שבו אנו עוברים 
מתחנה לתחנה, מחג לחג, אוספים כוחות וממלאים מצברים לקראת שנה 
חדשה. לכל תחנה יש אוצר וסגולה המיוחדים לה, אך ישנה נקודה אחת 

המשותפת לכל התחנות, והיא – חיפוש וגילוי הפנימיות.

כשרוצים  המקור.  מן  להתחיל  מוכרחים  חדש  דבר  וליצור  להצמיח  כדי 
לגדל צמח מקלפים את הפרי ומגיעים אל הגרעין, וממנו ניתן להצמיח פרי 
חדש. כך גם בהתחדשות השנה. כדי להתחיל שנה ולקבל בה חיים חדשים, 
עלינו לגלות בתחילת השנה את נקודת המקור, להזכיר לעצמנו מהו הרצון 
הפנימי שלנו ולהפוך את המבט על הסובב אותנו למבט פנימי ומאיר. זו 
מהותם של חגי תשרי, וזו תכלית המסע אותו אנו עוברים בכל שנה מחדש.

 סוף הוא תמיד התחלה

חודש אלול הוא אחרית השנה, אך פניו נשואות קדימה, אל עבר השנה 
שיקרה  מה  לכל  היא המפתח  אלול  חודש  הרוחנית של  העבודה  הבאה. 

בחגי תשרי. וכך מבאר זאת בעל התניא:

בֹות ֱאלּול. ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" )שה"ש ו,ג( ָראֵשי ֵתּ

"ִאְתָערּוָתא  ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ְדּ ְלדֹוִדי",  "ֲאִני  ִחיַנת  ְבּ ַמְתִחיל  ֱאלּול  ֶבּ י  ִכּ ְוָהִעְנָין 
ִחיַנת  ֵהם ְבּ ּפּוִרים ֶשׁ ָנה ְויֹום ַהִכּ א" ]התעוררות של מטה[ ַעד רֹאׁש ַהָשּׁ ְלַתָתּ ִדּ
ה  ם ְלַמָטּ ְך ַגּ ּלּות... ּוִמֶזּה ִנְמָשׁ ְבִחיַנת ִהְתַגּ ה ִבּ ֵרְך ְלַמָטּ ַכת ֱאלֹוקּותֹו ִיְתָבּ ַהְמָשׁ
ַמִים ֲעֵליֶהם, ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל  ל עֹל ַמְלכּות ָשׁ ָרֵאל ְלַקֵבּ מֹות ִיְשׂ ָללּות ִנְשׁ ַעל ְכּ

ָנה. ל ַהָשּׁ ֵניֶהם ָכּ ְפּ

ַח  י ִאם ִמֹכּ ַח ַעְצמֹו, ִכּ ֵלב ָהָאָדם ִמֹכּ י ִיְרַאת ה' ְוַאֲהָבתֹו ֵאינֹו ֲעׂשּוָיה ְוָנטּוַע ְבּ ִכּ
ָנה  ַהָשּׁ רֹאׁש  ְבּ ַהְינּו  ְדּ ּלּותֹו.  ִהְתַגּ ּוְזַמן  ֵעת  ּבְ ַמְעָלה,  ִמְלּ ָעָליו  ְך  ְמָשׁ ַהִנּ ַהֶהָאָרה 

ִחיַנת "ְודֹוִדי ִלי". ִחיַנת ִיְרָאה כו', ְוֶזהּו ְבּ ְבּ

ִהיא  א ֶשׁ ְלַתָתּ ה ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ְוִיְרָאה ַעל ְיֵדי ִאְתָערּוָתא ִדּ ִחָלּ ִריְך ְתּ ָצּ ַרק ֶשׁ
ֱאלּול. ֶבּ

 )'ליקוטי תורה', פרשת ראה ד"ה "אני לדודי ודודי לי"(

 בראשי התיבות של חודש אלול רמוזות שתי תנועות: "אני לדודי" – הפנייה 
שלי אל ה', ו"דודי לי" – הפנייה של ה' אליי. ה"דודי לי" רומז על חגי 
תשרי, בהם ה' משפיע עלינו גילוי של יראת שמיים בימים הנוראים וגילוי 
של אהבה בימי סוכות ושמחת תורה. הימים האלו הם כל כך משמעותיים, 
עד שכל הקשר שלנו לה' במשך השנה תלוי בהם. אך כדי שהעוצמה הזו 
אכן תתממש צריך לבוא קודם ה"אני לדודי" באלול. אנחנו עושים אימונים 
ומתחילים להכיר את השטח, כדי שבבוא חודש תשרי, השפה כבר תהיה 

מוכרת לנו ונהיה בעניינים.

בשדה או בארמון?
יראה ואהבה  ולגלות  וימי החול הרגילים עלינו לעמול  ימות השנה  בכל 

לה', אז במה שונה חודש אלול מבכל יום?

י ָהִעיר ִלְקָראתֹו  ּקֶֹדם ּבֹואֹו ָלִעיר יֹוְצִאין ַאְנׁשֵ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ י ָמׁשָ ה יּוַבן ַעל ּפִ ַאְך ִהּנֵ
ָניו, ְוהּוא  יל ּפָ רֹוֶצה ָלֵצאת ְלַהְקּבִ ל ִמי ׁשֶ ִאין ּכָ ָ ֶדה, ְוָאז ַרּשׁ ּשָׂ ָניו ּבַ ִלין ּפָ ּוְמַקּבְ

ם. ִנים ׂשֹוֲחקֹות ְלֻכּלָ ִנים ָיפֹות ּוַמְרֶאה ּפָ ֵסֶבר ּפָ ם ּבְ ּלָ ל ֶאת ּכֻ ְמַקּבֵ

ּוְבֶלְכּתֹו ָהִעיָרה ֲהֵרי ֵהם הֹוְלִכים ַאֲחָריו.

ְבָחִרים  ם זֹאת ַהּמֻ ְרׁשּות, ְוַאף ּגַ י ִאם ּבִ בֹואֹו ַלֵהיָכל ֵאין ִנְכָנִסים ּכִ ְך ּבְ ְוַאַחר ּכָ
ה. ָעם ִויִחיֵדי ְסֻגּלָ ּבָ ׁשֶ

ֵרְך  ִיְתּבָ ָניו  ּפָ אֹור  יל  ְלַהְקּבִ יֹוְצִאין  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ּבְ ל  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ָהִעְנָין  ְוָכְך 
ָרֵאל, ַעל ְיֵדי  מֹות ִיׂשְ ֵרְך ִלְמקֹור ִנׁשְ ִניִמּיּות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּלּוי ּפְ ִאיר ּגִ ּיָ ֶדה... ׁשֶ ּשָׂ ּבַ
ֵלב ָוֶנֶפׁש  ֵרְך ְלָדְבָקה ּבֹו ּבְ ִניִמּיּות ְרצֹונֹו ]של האדם[ ֵאָליו ִיְתּבָ ר ּפְ ְהֶיה ִעּקַ ּיִ ׁשֶ

ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. א ]מעומק הלב[ ּבִ ִלּבָ ֵמֻעְמָקא ּדְ

)'ליקוטי תורה', שם(

ימות השנה אנחנו, אנשי העיר, רחוקים מראיית פני המלך. מפגש  ברוב 
ישיר פנים אל פנים דורש הכנות ואישורים מיוחדים, ורק בשבתות ומועדים 
יש לנו הזדמנות לפגישה כזו. לכבוד הימים האלו אנו מתכוננים במסירות, 
מקיימים מצוות בהידור וזוכים להיכנס להיכל המלך. אבל בימי החול, מי 

יכול לראות את המלך?

לימי החול,  הוא שייך  גם  דופן. מצד אחד  יוצא  הוא חודש  חודש אלול 
ימים של עבודה בשדה וטרדות העולם. אך מצד שני, יש בו הזדמנות לכל 
אחד לראות את פני המלך. בחודש הזה קורה דבר מופלא – המלך בעצמו 
עובר בשדה. אמנם בלי כל הפאר וההדר של הארמון, אך מה זה משנה? 
המלך בעצמו מגיע כל כך קרוב! ואז, עם בגדי החול והלכלוך על הפנים, 
באותם  פנים.  אל  פנים  עם המלך  ולהיפגש  ההזדמנות  על  לקפוץ  אפשר 
רגעים הכול תלוי בנו. המלך מעצמו רק עובר בשדה. אם נעזוב לרגע את 

המחרשה והכלים ונצא אליו, נוכל לפגוש אותו.

חודש אלול הוא הזדמנות. יש בו אפשרות לפגוש את פני ה' ולגלות את 
הרצון הפנימי שלנו להתקרב אליו, למרות שאנחנו עדיין מלוכלכים ולא 
ראויים לכך. חודש אלול הוא חודש של הארת פנים בתוך ימי החול. "אני 
לדודי" – חודש של עבודה מלמטה. קרבת ה' נותנת לנו כוחות מיוחדים, אך 
את כל הכוחות הללו אנחנו צריכים לממש. ואם נדע לנצל את ההזדמנות 
ולהשתמש בייחודיות של אלול, נוכל להמשיך ולצעוד בעקבות המלך גם 

אל תוך הארמון, ולהיכנס לתוכו בחגי תשרי. 

עִיִתים לַּתוָֹרה
המרכז לבוגרי ישיבות

בוגר ישיבה?
הצטרף למסלולי ההמשך

של עיתים לתורה!

 לפרטים
התקשרו למוקד 

058-5802288
itimlatora.co.il

לומדים אלול תשרי



"בחסד א־ל עליון, עומדים אנחנו כולנו בהיכל הרחמים – בחודש אלול – 
שהוא חודש הרחמים שבו מאירות שלש עשרה מדות הרחמים. החודש בו 
נפתחים שערי רחמים לכל הבא לגשת אל הקדש לעבודת הבורא בתשובה, 

תפילה ותורה".

חודש הרחמים, הוא 'העונה החמה' של אמירת תהילים. 

כך מתאר הרבי הריי"ץ את זיכרונות הילדות שלו מהקימה בבוקר בחודש 
ותיקין  בבוקר, שומעים שמנין  "כאשר שוכבים במיטה בשעה שש  אלול: 
השופר  קול  בשופר.  ותוקעים  תפילתו  סיים  כבר  המדרש  בבית  הראשון 
עם  רצון  שבע  אינו  והאדם  להתלבש,  ממהרים  בעולם.  אלול  הרי  מעורר: 
עצמו מדוע איחר כל כך בשנתו. ברעיונו חולפת המחשבה על משה רבנו 
ע"ה שהיה בימים אלו בהר, ועל כך שהימים הם ימי רצון ואפשר לפעול בהם 
באופן אחר לגמרי. צריכים להיות בן אדם, אסור להפסיד את הזמן. כשבאים 
לבית המדרש כבר מוצאים קהל גדול, חלקם אומרים תהילים, חלקם לומדים 

חסידות ואחרים – מתפללים" )אגרות קודש, וכן שאר הציטוטים במאמר(. 

לב שמח, לב דומע
בספר תהילים של דוד המלך נמצאות תפילות של עוז, גבורה וניצחונות, וגם 
תפילה לעני ודברי תחנונים רכים; גילוי של אהבה וגילוי של יראה. כל נבכי 
הנפש וחיבוטיה נשפכים בשירה ובתחנונים, כפי שרק דוד המלך יכול לבטא 

בשם כולנו.

יכול יהודי לומר שנים רבות תהילים בכוונה ולגלות פתאום עוד ועוד פירושים 
ומשמעויות של פורקן לבעיות נפשו. אין קץ לשפיכת הנפש שבתהילים ואין 

מצב נפשי שלא מוצא בה את ביטויו.

העיקר הוא לומר תהילים מתוך הלב. לעיתים הדגש יהיה על אמירה בשמחה 
ממתיקת הדינים ולעיתים על אמירה בדמעות המנקות, מכבסות ומטהרות.

מצד אחד מלמדת החסידות לומר תהילים בשמחה: "קבלה ממורנו הבעל 
שם טוב שהאמונה הפשוטה בה' יתברך עם פרק תהילים שנאמר בשמחה 

יכולים להפוך את ה'צרה' ל'צהר'". 

ומצד שני יש לומר תהלים בדמעות: "'כתית למאור', על ידי הכתיתה מגיעים 
כדי  בדמעות  תהילים  הרבה  עם  ועצומה  רבה  ליגיעה  זקוקים  אך  למאור, 

שיהיה 'כתית'". 

התפילה שבתורה
באמירת תהילים יש גם שלימות ושילוב של תורה ותפילה. התהילים הוא 
אחד מכ"ד כתבי הקודש, ועל אמירתם ביקש דוד המלך שתחשב לעם ישראל 
הוא  התהילים  עניין  כל  מאידך  ואוהלות.  נגעים   - עמוקות  הלכות  כלימוד 
תפילה, שירות ותשבחות לה'. יש כאן שילוב של התגלות של ה' אלינו כמו 

בלימוד תורה, והתרוממות מצדנו אליו, כמו בתפילה.

התהילים הוא התפילה שבתורה ולכן צריך בשבילו לב רוגש, אך גם מחשבה 
עיונית. זהו שבתהילים יש "תפילה למשה" )תהילים צ'(, התורה נקראת על שם 

משה ובתהילים התורה והתפילה מתאחדים.

תהילים - העונה החמה

משה שילת

למעשה
הנהיג הבעל שם טוב:

החל מיום שני של ראש חודש אלול עד ליום הכיפורים אומרים, נוסף 
)בא' באלול פרקים  ליום  על שיעורי תהילים שונים, שלושה פרקים 

א־ג, בב' באלול פרקים ד־ו וכו'( וכך עד יום כיפור.

וביום כיפור אומרים את שלושים וששה הפרקים האחרונים: תשעה 
)קכד־ לישון  הליכה  קודם  תשעה  )קטו־קכג(,  נדרי  כל  לפני  פרקים 
קלב(, תשעה אחר תפילת מוסף )קלג־קמא(, תשעה אחר נעילה לפני 

תפילת ערבית )קמב־קנ(. 

תהילים

הצטרף לצוותי 
הכשרת מטבחים 

באזור מגוריך

לא נדרשת הכשרה מראש )ראש הצוות בקיא בהלכות( | 

זקוקים לך!

חייג אלינו:
05-675-456

רוצים 
לארח 

משפחה 
דתית?

פעילי חב"ד

הידעת?

אנו זקוקים לך!

משפחות רבות
בישראל מעוניינות

להכשיר את
המטבח בביתם

לא נדרשת הכשרה מראש )ראש הצוות בקיא בהלכות(

מעוניין להצטרף לצוותי 
הכשרה באזור מגוריך?

קשה לך לצאת מהבית?
ביכלתך לתרום ציוד

הכשרת מטבח לזכותך:

0559647080

חייג אלינו:
03-739-4444

פעילי חב''ד

פעם בחודש 
בשעות הערב

אתה פנוי

?



ספרי  את  לציין  הנזיר(  כהן  דוד  והרב  )הרצי"ה  היו  צריכים  דעתי  "לפי 
החסידות הבעש"טית שעליהם נשען הראי"ה עוד יותר מעל ספרי הקבלה 
הראשונים וכתבי האריז"ל. הדבר ברור לפי הכרתי, שמרן הראי"ה תמך 
בכתבי  לוי',  ב'קדושת  אף  אלא  החב"ד,  בספרי  בלבד  לא  יסודותיו  את 
רבי מרדכי יוסף מאיזביצה ובנו )מי השילוח, בית יעקב ועוד(, ועוד יותר 
בכל ספרי הכהן )ר' צדוק מלובלין(. ולכל לראש, ב'ליקוטי מוהר"ן' וביתר 
הספרים של החוזה הגדול מברסלב. אילו היה סיפק בידי הייתי יכול להוכיח 
דבר זה באותות ובמופתים, כלומר בהשוואות מתוך כל אלה הספרים, עד 

שלא היה כל קורא יכול להטיל שום ספק בהנחתי". 
)הרב הלל צייטלין הי"ד, הצופה תרצ"ט(

"בתקופת רבנותו ביפו, היה הספר ליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב, 
מונח זמן מה בתוך מגירת עמוד התפילה של הרב, והיה הוגה בו מפעם 
לפעם. ואיש ברסלב מירושלים הוסיף והעיד לרב משה צבי נריה שהרב 
אמר על עצמו: "אני נשמת ר' נחמן...". פעם דיבר מישהו בנימה של זלזול 

על מוהר"ן. קם הרב מלוא קומתו ומחה על כך בחריפות עצומה".
)אוצרות הראי"ה – הרב משה צוריאל(

"ואשר ל"שפת אמת" – ספר מעמיק־תמציתי זה "נתגלה" להרב בלונדון, 
ומאז לא מש ממנו. על מפת השבת הצחורה היה מונח ה"שפת אמת" על 
יד ה"ליקוטי תורה" של הרב בעל התניא ז"ל, וכה אמר־הדריך הרב: "שפת 

אמת" צריכים ללמוד כמו שלומדים 'ראשונים'". 
)הרב משה צבי נריה – ליקוטי ראי"ה(

 "פעם אחת בערב שבועות נכנסתי לחדרו של הרב, ומצאתיו כשהוא רץ 
אנה ואנה כאברך צעיר, ובידו "ליקוטי תורה" על שיר השירים לאדמו"ר 
מפיו  התפרצה  עצומה  והתרגשות  עילאית  באכסטזה  התניא.  בעל  הזקן 
אלה,  חסידות  ודרושי  שבמאמרי  ושורה  שורה  שמכל  'ראה,  זו:  אמרה 

מבצבץ רוח הקודש גלוי!'. על אמרה זו חזר פעמים אחדות". 
)המזכיר הרב שמעון גליצנשטיין, מובא ב'שבחי הראי"ה'(

"בין הרב לאדמו"ר מגור היו קשרים מצוינים. מסופר שבדיבורם יחד ציטט 
הרב דפים שלמים של "שפת אמת" בעל פה. כאשר נסע הרב לארה"ב 
מן  אמת"  "שפת  היה  הישיבות,  לתועלת  מגבית  לעריכת  תרפ"ד  בשנת 
הספרים המועטים שלקח אתו, וכאשר יצא הרב לקבל פני אורחו, האדמו"ר 

רא"מ מגור, לבש בגדי שבת". 
)אוצרות הראי"ה – הרב משה צוריאל(

הרב.  של  דינקותא"  ל"גירסא  עוד  שייכת  זו   – חב"ד  חסידות  "השפעת 
התניא,  ספר  את  למד  כבר  מאוד  צעיר  שבגיל  הרב  מפי  זאת  ושמעתי 

ז"ל,  יאנובער  יחזקאל  הרב  מפי  החסידות  למאמרי  הקשיב  ובשבתות 
השלישי  האדמו"ר  של  הקרובים  ממקושריו  המצויינים,  המסבירים  אחד 
לבית חב"ד, הגאון הצמח־צדק ז"ל. ויכולנו לראות מדי שבת בשבתו את 

ה"ליקוטי תורה" של הרב בעל התניא ז"ל על שולחן לימודו של הרב".
 )הרב משה צבי נריה – ליקוטי ראי"ה(.

"כפי שאמר לי פעם הרב ז"ל, היה הוגה הרבה בימי נעוריו בספרי המהר"ל 
מהלך  על  הרבה  השפיעו  והם  החב"דית,  בייחוד  החסידות,  ובספרי 

מחשבותיו וסגנונו". 
)הרב ישעיה שפירא(.

"בעת שהיה רבה של בויסק, היה מתפלל בלילי הפסח בבית הכנסת של 
חסידי חב"ד, ודורש לפניהם בדרך החב"ד ואומר עמהם את ההלל - אע"פ 

שתלמידי הגר"א לא היו אומרים הלל בבית הכנסת בליל פסח". 
)הרצי"ה, חוברת ג' אלול, תרח"ץ(

 "וזכיתי גם אני לראות את הרב בשעת חדוותא בשמחת תורה בסעודת 
הצהרים, שהיתה התרוממות רוח גדולה בשירה שעל שולחנו הטהור. והנה 
קם הרב והתחיל מהלך על פני החדר, ושר בהתרגשות את שירתו של 'בעל 
התניא' על הפסוק בתהילים "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ" – "איני 
רק  רק אותך לבדך,  צריך את העולם הבא,  איני  הזה,  רוצה את העולם 

אותך לבדך".

דברים אלו שפרסמתים ב'שיחות הראי"ה' הגיעו לעיונם של כמה אנשי 
חב"ד, והם העירו לי שלא ידוע להם על שירת דביקות זו של בעל 'התניא'.

והנה זכיתי למצוא מקור מוסמך ביותר המביא את הדברים, וקובע בפירוש 
והמקור  דביקות,  נ"ע הוא הוא שהשמיע אותם בשעת  הזקן  שהאדמו"ר 
הוא נכדו המופלא – הנשיא השלישי לבית חב"ד – אדמו"ר הגאון ר' מנחם 
מנדל ז"ל בעל הצמח צדק הכותב בספרו "דרך מצוותיך", שורש מצוות 
התפילה: "שורש ענין אהבה דבחינת 'ועמך לא חפצתי', שלא לחפוץ שום 
דבר זולתו יתברך, ולא אילו שמים וארץ שהם גן עדן עליון ותחתון... אלא 
תהיה האהבה רק לו יתברך לבד... וכך היה נשמע הלשון ממורנו רבנו 
וויל  וויל זע גארנישט, איך  נ"ע בדביקותו, שהיה אומר בזה הלשון: 'איך 
ניט דאיין גן־עדן, איך וויל ניט דאיין עולם הבא וכו', איך וויל מער ניט אז 

דיך אליין'".

שירת הדבקות הזאת ודאי הגיעה אל הרב ישירות מפי מי ששמע אותה 
מה'צמח צדק' עצמו, שכן היה סבו של הרב מצד אמו, הרב ר' רפאל ז"ל, 
ז"ל  מהרי"ל  אדמו"ר  לבנו  ואחריו  הצמח־צדק  אל  ביותר  מקושר  חסיד 
זה הוא שהקים את השטיבל החב"די בעיירתו בגריבה,  והיה  מקאפוסט. 
רבי  ה'משפיע'  את  שבחבורה,  האריות  אחד  את  לשם  והביא  טרח  ואף 
יחזקאל יאנובער ז"ל שהרב היה מזכיר בהערצה את חזרת מאמרי החסידות 

שלו בשבתות בשעת רעווא דרעווין". 

)הרב משה צבי נריה – ליקוטי ראי"ה(

 הרב קוק
ותורת החסידות
טענה ישנה־חדשה אומרת שלתורת הרב קוק קשר ישיר לתורת 

החסידות < בציטוטים ובסיפורים שלפנינו יש לכך אישוש ממספר 
זוויות < לאלו חסידויות נמשך הרב קוק במיוחד, ומה טען ר' הלל 

צייטלין כלפי עורכי כתביו של הרב?
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תלפיות, ירושלים
 | www.emuna.co.il | מכינה קד“א אמונה

להגיע 
לאן שאת רוצה

השלמה ושיפור 
בגרויות 

במכינה לאקדמיה
 מלגת לימודים מלאה*

 מלגת קיום לבוגרות שירות לאומי*
 מעונות

*לזכאיות - במימון משרד החינוך ומשרד הביטחון

מכינה יחודית למכללות לחינוך - מסלול מקוצר

הלימודים
מתחילים

הזדרזו להירשםלפני החגים-
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 הרב
 זצ"ל

 והרבנים
שליט"א

במלאות שמונים ואחת שנים להסתלקותו של הכהן הגדול מאחיו, הרב 
אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ביקשנו מכמה מתלמידי תלמידיו, לבחור 

ציטוט או פסקה ממשנתו של הרב זצ"ל שהשפיעו עליהם יותר מכל 
ולהסביר לנו על קצה המזלג מה עומד מאחורי הבחירה הזו.

ישראל מאיר

 יום הסתלקותג' אלול

 
 הרב קוק

כשהנשמה מאירה
הרב שמואל אליהו

רב העיר צפת

הציטוט של הרב קוק שליווה אותי הרבה זמן הוא גם 

מאירה  "כשהנשמה  נחשפתי:  אליו  הראשון  הציטוט 

גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים". זהו ציטוט 

מאוד מוכר. 

לצעירים  בישיבה  ללמוד  והגעתי  צעיר  נער  הייתי 

הזה.  הציטוט  תלוי  היה  הקיר  על  הרב".  "מרכז  של 

על  ושוב.  שוב  כך  על  צעיר חשבתי  זוכר שכנער  אני 

עליה.  כפי שאתה מסתכל  היא  כך שהמציאות באמת 

אתה רואה ערפל ובלבול? אם הנשמה שלך מאירה, זה 

אפקטיבי הרבה יותר, הערפל הופך להיות "אור נעים". 

למעשה, ניתן לומר שזה הטקסט הראשון של הרב קוק 

שלמדתי. 

"אין נשמה בודדת גדועה"
ראש ישיבת "תורה בציון" הרב נחום נריה, 

ואת את הכיפה של בניין הישיבה בכפר הרא"ה, כולם מכירים.  הכיפה  פנים  את  ראה  פנימה,  שנכנס  מי  רק  שם עיטורה שעיטר הצייר מאיר בן אורי. פנים הכיפה מעוטר אבל  יש  קוק.  הרב  ומכתבי  בתהלים  ק"נ  מפרק  שנים: במילים  כבר  הולך  אני  שאיתו  קוק  הרב  מרן  של  הנגינה "אין נשמה בודדת גדועה, אלא הכול מסורג וארוג בהוויה ציטוט  כלי  כל  עם  יחד  שם  שזור  הזה  הציטוט  "צלצלי כולה".  שמע",  "צלצלי  בתהלים.  פרק  באותו  בתוך העולם כולו. את אהבת החינם. אני תופס יותר ויותר את האחדות גם בתוך עם ישראל וגם בהוויה כולה. המשפט הזה נחרט בנשמה שלי, ולאט לאט לגבי כל נשמה בודדת, נשמה גדועה, הכול מסורג וארוג הכול מקהלה אחת. זוהי תפיסת האחדות של מרן הרב קוק זה משקף את ההתחברות של כל יחיד ויחיד מעם ישראל. תרועה" הכול מתחבר ל"כל הנשמה תהלל י־ה הללוי־ה". שכתובים 

"טועים הם המבקשים להגדיר"
ישנה בשם "סיני", מהחוברות הידועות של מוסד ראש ישיבת כרם ביבנההרב מרדכי גרינברג לידי חוברת  לפני כחמישים שנה התגלגלה 

הרב קוק. קראתי את המאמר הראשון של הרב קוק זצ"ל, ששמו היה "נחמת ישראל", ומצאתי 
שם הגדרה מאוד מיוחדת: מהו עם ישראל? רבים מנסים להגדיר את עם ישראל ולא מצליחים, 
משום שקשה להגדירו במשפט אחד. הרב עצמו כתב "טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות 
בהגדרות ידועות... היא כוללת כל בנשמתה... כמו שכלול הכול באלוקות... כל הגדרה כזאת 

לגבה היא קיצוץ בנטיעותיה, ודוגמא להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוקי". 
ובהמשך מצאתי שם את המשפט הבא: "יסוד חכמת ישראל האמתית הוא ההכרה בערך האלוקי 
של נשמת האומה". משפט זה כולל הכול, ואין בו שום צמצום. משפט זה מלווה אותי בשיעוריי, 
לתחום  ואנו  הטבעי  לעולם  שייכים  אלו   – לעמים  ישראל  בין  החילוק  את  להסביר  בניסיונות 

האלוקי.



לא ידעתי מי המחבר
הרב יעקב אריאל

רב העיר רמת־גן
ּה: ּלָ ְלַחׁש ִלי סֹוד ַהֲהָוָיה ּכֻ ּתִ

ים ִלי ֵיׁש, ַקח ָנא, ַקח! ַחּיִ
ם, ב ּדָ ִאם ֵיׁש ְלָך ֵלב, ּוַבּלֵ
ַרַעל ֵיאּוׁש לֹא ִזֲהַמהּו. ׁשֶ

ְתָך ֲעֵרָלה ְוִאם ִלּבָ
י, סּוָרה, ֲהֵריִני ְלָך ֲאסּוָרה.ְוָיְפִיי לֹא ַיְקִסיְמָך, סּוָרה ֶמּנִ

ים, יר ְליִֹפי ְוַחּיִ ַמִים.ְודֹור ָיקּום ָוַחי, ָיׁשִ ל ׁשָ ִלי ַדי ִייַנק ִמּטַ ְוֶעְדָנה ּבְ
ל ִצְפצּוף ָעִדין, יַרת ֹקֶדׁשִאם ּכָ ל יִֹפי ַחי, לֹא ֲהַדר ׁשִ ָך ְיעֹוֵררּו,ּכָ י, סּוָרה, ֲהֵריִני ְלָך ֲאסּוָרה.ַאְך ֶזֶרם ֵאׁש ָזָרה ּבְ סּוָרה ֶמּנִ

ְפַעת ָרֵזי ַהֲהָוָיה רֹון ׁשִ ְרֶמל ְוׁשָ ּוֵמֲהַדר ּכַ
יב ֹאֶזן ַעם ַחי, ְקׁשִ ֵלא,ּתַ ים אֹור ֹקֶדׁש ִיּמָ יָרה ִוְיִפי ַחּיִ ּוֵמֵעֶדן ׁשִ

דֹוֵבב: ּה לֹו ּתְ ּלָ ְוַהֲהָוָיה ּכֻ
ֶרת. ִחיִרי, ֲהֵריִני ְלָך ֻמּתֶ ּבְ

השיר "לחשי ההוויה". התפרסם לראשונה ב"תרבות הישראלית" תחת 
מהתוכן החוברת הייתה מצויה בביתו של מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל.שם מושאל. עמוקות  והתרשמתי  בה  עלעלתי  לשיעור,  ההמתנות  באשר והצורה – גם לפני שידעתי מי המחבר.באחת  זצ"ל  הראי"ה  מרן  של  תפיסתו  תמצית  את  המקפל  שיר  בארץ ישראל נוצרת אחדות בין ניגודים.למערכת היחסים בין הרוח והחומר, בין הנשמה והחושים.זה 

זו תורת ארץ ישראל.

אטמוספירה שבעל פה
הרב יעקב שפירא
ראש ישיבת "מרכז הרב" 

השאלה מזכירה לי את דברי הגמרא "למדני כל התורה כולה על רגל אחת", 

והרי "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" ומשנתו מקבלת בכל פעם טעם חדש.

איני יכול להצביע על משפט מסוים בתורתו שבכתב שעל ידו נחשפתי לראשונה 

לתורת הרב זצ"ל, משום שלפני הכול גדלתי על תורתו שבעל פה, בבית הוריי, 

אצל אבי מורי זצ"ל. מיום השמיני והלאה על ברכיו של הרב צבי יהודה זצ"ל, 

ובמשך שנות ילדותי ונעוריי בשכנות לרב צבי יהודה זצ"ל, לרב הנזיר זצ"ל, 

בבית דודי הרב רענן זצ"ל ובתפילות ב"בית הרב". אטמוספירה שכולה סביב 

הרב, ואינה מתבטאת במשפט זה או באגרת זו. זו הייתה ראייה של ילד ונער. 

הסיפורים על צדקותו לא היו נושא רק לסיפורי ילדים לפני השינה, אלא לקומה 

שלמה של ַחיות נורמלית. אבל כל החוויות האלה נתחברו לי אחר כך עם לימוד 

וייבדל  זצ"ל  והלאה, אצל הרב קלכהיים  קבוע במשנתו, מהישיבה לצעירים 

ולמעלה בישיבה הקדושה, בית  ומן המזבח  ועוד,  לחיים טובים הרב פילבר 
חיינו.

היו  הטבעי",  המוסר  את  ליראת שמיים שתדחה  לה  כך ש"אל  על  האמירות 

לו  אמר  זצ"ל  שהרב  בנו,  שכתב  מה  כן  כמו  כמצליף.  ולא  כַמֶזה  מוחשיות, 

בחוליו: "כשאוכל להחזיק את הגמרא כראוי אדע שהוטב לי". דבריו שחכמת 

הקודש נעלה מכל חכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של 

לומדיה, דבריו על כך שכל נפילה היא מכשרת עלייה כפולה, ועוד ועוד על 

כלל  ראיה  על  הגדולה,  ותקופתנו  גאולה  על  וארצו,  ישראל  ואהבת  אמונה 

הראי"ה.  במשנת  גדול  כלל  עבורי  הם  כאחד  כולם   – הדור  והבנת  ישראלית 

תחילת כל אלה הכללים והיסודות היו בתורה שבעל פה, שעל גבה ומתוכה 

נחשפתי לתורה שבכתב. אשרינו.

רב המועצה האזורית שומרון וראש ישיבת ההסדר אלון מורההרב אליקים לבנוןבאותו רגע הכל התחבר
בשנה הראשונה והשנייה שלי במרכז הרב, גיליתי עולם מופלא. התמדתי בשמיעת שיעוריו של 

הרב צבי יהודה זצ"ל. הקסם אשר שבה אותי היה רחבות הדעת. הקדשתי זמן ללימוד שלושת 

ספרי היסוד של מרן הרב זצ"ל: "אורות התורה", "אורות התשובה" וספר "אורות".

בין  הקישור  את  ראיתי  אחת  ובבת  בישיבה,  הספסל  על  ישבתי  שבו  יום  אותו  את  זוכר  אני 

יהודה מסביר שזה ספר  צבי  ובארצו. הרב  ישראל  עוסק בעם  אורות  שלושת הספרים: ספר 

סתם, חלילה אינו קודש(. שהוא "קודש קודשים" )כי עלולים לחשוב שרק "אורות הקודש" קודש הוא, אבל "אורות" 

הלימוד הגדול מספר אורות הוא, שהכול נסמך ועומד על הופעתם של ישראל בעולם, שחיזוק 

ההשפעה והברכה של עם ישראל – זהו באמת רצונו של מקום. לשם כך זקוק עם ישראל לכלים 

טובים, שבעזרתם יוכל לבנות את עצמו כראוי כדי להיות למרכז האנושות. הכלי הראשון הוא 

עלול  ישראל  עם  גם  הוא התשובה.  הכלי השני  "אורות התורה".  ספר  ולכך מתחבר  התורה 

להגיע לנפילות ולנסיגות, אם לא תהיה דרך לתיקון, אנה אנו באים? לכך מתחבר הספר "אורות 
התשובה".

באותו הרגע, הכול התחבר. הבסיס לכל הוא עם ישראל השוכן בארצו, התורה והתשובה הן 

כלים לעם החסון הזה, כדי שבעזרתם יוכל להגיע לתעודתו ולהיות הלב והמרכז של כל העולם.
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הרב יונתן זקס

כוח עומקה של השמחה

יס לבקר  ּפִ ב־14 באוקטובר 1663 סר בעל היומנים האנגלי המפורסם סמואל ּפֶ
גורשו  אנגליה  יהודי  לונדון.  של  בסיטי  והפורטוגלי  הספרדי  הכנסת  בבית 
מאמסטרדם,  ישראל  בן  מנשה  רבי  של  ביוזמתו  ב־1656,  אך   ,1290 בשנת 
להתיישבות  משפטיים  חסמים  שאין  קרומוול  אוליבר  אנגליה  שליט  הודיע 

יהודים במדינה ולקיום פולחן יהודי גלוי בתחומיה.

בית הכנסת הראשון שהוקם באנגליה, זה שפפיס ביקר בו, הוקם בביתו הפרטי 
ַקְרָווָז'אל. ביקורו  של בן הקהילה, הסוחר היהודי־פורטוגלי אנטוניו פרננדס 
נכח באזכרה שנערכה  המדובר של פפיס במקום היה השני: עוד קודם לכן 
וחמורת  מאופקת  הייתה  ההיא  האזכרה  ב־1659.  שנפטר  לקרווז'אל,  שם 
סבר; והנה בביקורו השני ראה דבר אחר לגמרי, חיזיון צוהל שהותיר אותו 

משתומם. כך כתב ביומנו:

אל  רולינסון,  מר  של  בהדרכתו  ואני,  אשתי  יצאנו  הערב  ארוחת  אחרי 
בית הכנסת היהודי. והנה הגברים והנערים יושבים בו מעוטפים ביריעות 
מצויצות, והנשים נסתרות מעבר לשבכה. וכמה דברים מונחים במקום 
מוגבה – סבורני כי אלה חוקיהם של היהודים – בתוך תיבה שכל הבאים 
שהשומעים  דבר־מה,  אומרים  הם  ביריעות  ובהתעטפם  בפניה.  קדים 
ונושקים לציצת היריעה. התפילה כולה מתנהלת  אותו קוראים "אמן", 
בידי  נישאים  והם  התיבה  מן  מוָצאים החוקים  והנה  ובעברית.  בשירה, 
כמה אנשים, ארבע או חמש חבילות בסך הכול, והמשא עובר מיד ליד. 
אם זה מפני כובד המשא או משום שהכול משתוקקים לשאתו, לא אדע. 
וכך הם נושאים אותו סביב האולם, לקול שירת תפילות... אלי הטוב! 
לנוכח החיזיון הזה של האנדרלמוסיה, הצחוק, השעשוע נטול הריכוז, 
ציבור המתפללים המבולבלים הדומים לפראים יותר מלאנשים היודעים 
את אלוקי האמת – לנוכח חיזיון זה יכחיש הרואה כי ראהו אי פעם; ואכן, 
מימיי לא ראיתי כדבר הזה, וקשה לי להאמין שיש בכל העולם עוד דת 

אשר טקסיה משונים כל כך.

היה  בבית הכנסת  בו  לו שהיום שבחר לבקר  סיפר  לא  איש  פפיס האומלל. 
שמחת תורה, ומימיו הוא לא ראה בבית תפילה שמחה משתלהבת כשמחתנו 
בחג הזה, שאנו רוקדים בו עם ספרי התורה כאילו העולם הוא חתונה והספר 
הוא כלתנו, רוקדים בשכחה־עצמית כמו זו של דוד המלך בהעלותו את ארון 

ה' לירושלים.

מחה היא הדבר הראשון העולה בדעתו.  כשאומרים לאדם "יהדות", ספק אם ׂשִ
דומה כי טבעי יותר לחשוב על חומרתם של ההלכה ושל המוסר היהודי, או 
על דפיה רוויי הדמעות של ההיסטוריה היהודית. לנו היהודים יש תואר שני 
זאת,  ובכל  ובנהי.  בקינה  זהב  ומדליית  ברגשי אשמה  דוקטורט  באומללות, 
וקורנת;  טהורה  שמחה  היא  תהלים  ממזמורי  רבים  מתוך  המזדרחת  האמת 
והשמחה היא אחת ממילות המפתח בספר דברים. השורש שמ"ח מופיע רק 
פעם אחת בכל אחד מארבעת החומשים הראשונים בתורה – ותריסר פעמים 

בספר דברים, שבע מתוכן בפרשת ראה.

כי שמחה היא הרגש  לנו משה רבנו  בהזכירו שוב ושוב את השמחה אומר 
הראוי לבני ישראל בארץ ישראל – הארץ שנתן להם ה'; הארץ שכל החיים 
היהודיים, מימי אברהם ושרה ועד ימינו, הם מסע ההולך אליה. היקום העצום, 
יצירת האמנות של אלוקים  והכוכבים אשר בו, הוא  על אינספור הגלקסיות 
– אבל בתוכו נמצא כוכב לכת קטן ושמו ארץ, ועל פניו שוכנת ארץ קטנה 
ושמה ארץ ישראל, ובה עיר קדושה ושמה ירושלים, והארץ הזו והעיר הזו הן 
המקום שאליו אלוקים קרוב במיוחד, המקום ששכינת האל שורה באווירו. 
אלוקים  לבין  לכאורה  וזניח  קטן  עם  תיחגג האהבה שבין  אומר משה,  שם, 

שבחר בו לסגולתו והעלהו לגדולה.

שם, אומר משה, הוא המקום שכל סיפורו ההיסטורי הסבוך של עם ישראל 
ְוַאְמֹהֵתיֶכם  ְוַעְבֵדיֶכם  ּוְבֹנֵתיֶכם  ּוְבֵניֶכם  ם  "ַאֶתּ ונהיר בו. עם שלם,  יהיה בהיר 
ֲעֵריֶכם", ישיר שם ביחד, יעבוד את אלוקיו כאיש אחד ויחוג  ַשׁ ְבּ ר  ִוי ֲאֶשׁ ְוַהֵלּ
בהמוניו את חגיו, מתוך ידיעה כי לב ההיסטוריה שלו אינו מלכים וניצחונות, 
ומהותו החברתית איננה היררכיה וכוח, שכן הֶמלך וַהֶהֶלְך, הכוהן ובן־ישראל 

הפשוט, כולם שווים ויקרים בעיני ה'.

אנחנו  האנושי.  הקיום  של  העליונה  תכליתו  הוא  שהאושר  אמר  אריסטו 
חושקים בדברים רבים, אבל רובם הם אמצעים להשגת דברים אחרים. רק דבר 
אחד נחשק תמיד כשהוא לעצמו, ולא ככלי למשהו אחר: האושר. גם בעולמה 
של היהדות קיים הרגש הזה וקיים המושג הזה. "אשרי" היא המילה הראשונה 
בספר תהלים, והיא ממילות המפתח של תפילותינו. אך התנ"ך מדבר הרבה 

יותר על שמחה.

שמחה ואושר הם שני דברים שונים. אדם יכול להיות מאושר גם כשהוא לבדו, 
אבל השמחה בתורה לעולם איננה עניינו של היחיד; היא תמיד נחלקת עם 
הזולת, כך היא מתוארת גם בספר דברים. האושר יכול להימשך כשנות חיינו, 
אך השמחה היא בת הרגע. האושר נוטה להיות רגש קר, ואילו השמחה גורמת 
לאדם לרקוד ולשיר. במצבי אי־ודאות קשה להרגיש אושר, אך עדיין אפשר 
ופחדים,  סכנות  רוחשים  בתהלים  המלך  דוד  של  מזמוריו  שמחה.  להרגיש 
י  דכדוך ולפעמים אפילו ייאוש – אבל בדרך כלל הם נגמרים בסולם ָמז'ורי: "ִכּ
ִדי ְלָמחֹול  ה... ָהַפְכָתּ ִמְסְפּ ֶקר ִרָנּ ִכי – ְוַלֹבּ ֶעֶרב ָיִלין ֶבּ ְרצֹונֹו; ָבּ ים ִבּ ַאּפֹו – ַחִיּ ֶרַגע ְבּ
ם. ה' ֱא־לַֹהי, ְלעֹוָלם  ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיֹדּ ְמָחה; ְלַמַען ְיַזֶמּ ֵרִני ִשׂ ַאְזּ י ַוְתּ ִקּ ְחָתּ ַשׂ ַתּ ִלי; ִפּ

" )תהלים ל, ו־יג(. אֹוֶדָךּ

ביהדות, השמחה היא הרגש הדתי העילאי. כל נשימה שאנו נושמים היא רוח 
אלוקים שבתוכנו. סביבנו רוחשת האהבה האלוקית המניעה את השמש ואת 
כל הכוכבים. אנחנו כאן, בעולם הזה, כי מישהו רצה שנהיה כאן. והנשמה 

המהללת שרה.

כדי  מוסרי.  אומץ  נדרש  להתאבל  "כדי  פעם:  כתב  קירקגור  סרן  הפילוסוף 
לשמוח נדרש אומץ דתי". אני מאמין בכך בכל לבי. על כן אני מתרגש בראותי 
יהודים היודעים מהו ללכת בגיא צלמוות רואים את השמחה כמלכת הרגשות 
הדתיים. בכל בוקר אנו מתחילים את תפילתנו במזמור לתודה – על שאנחנו 
כאן, עם עולם לחיות בו, עם משפחה וחברים לאהוב ולהיאהב, יוצאים לעוד 
יום מלא באפשרויות שבו נוכל, באמצעות מעשי חסד, להיות צינור לשפיעת 
השכינה אל חייהם של אחרים. פצעים כאובים רבים בעולמנו, והשמחה עוזרת 

לרפא כמה מהם. 

פרשת ראה

02-5828908 
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'בית ה של  והציורית  הקטנה  חצר 
הרב' בו התגורר הרב קוק בשתים־
לחייו  האחרונות  השנים  עשרה 
גדרות  מאלה.  יפים  ימים  ידעה 
כמעט  מסתירים  קומות  רבי  ומגדלים  פח 
לחלוטין את הכניסה למבנה העתיק שהוקם 

לפני כמאה ושבעים שנים.

את ימי ההוד בהם התגורר הרב קוק במקום, 
'מרכז  ישיבת  ומראותיה של  קולותיה  ואת 
רבות,  שנים  במשך  במבנה  שפעלה  הרב' 
בקבוקים.  למחזור  ענק  ערימת  מחליפה 
ארנבים  תרנגולים,  כלובי  השני  מהעבר 
מאבק  את  במעט  מסגירים  ומכרסמים, 

האיתנים המתחולל על עתיד המקום.

השוכן  ירושלים  במרכז  הייחודי  המבנה 
ברחוב הנושא את שמו של הרב קוק, הוא 
בתקופת  שנבנו  הראשונים  המבנים  אחד 
בשלמותו  ונשתמר  מהחומות',  'היציאה 

כדגם לחצר ירושלמית טיפוסית המלמדת על הווי 
החיים של יהודי ירושלים במאות השנים האחרונות.

ר' דוד רייז שעלה מפולין והיה יהודי אמיד וחשוך 
בכספו  הקים  וזכר,  שם  לו  להשאיר  שרצה  ילדים 
בשנת תרל"ג את שכונת 'בית דוד' הנושאת את שמו. 
שבעה'  'נחלת  שכונת  בין  'גשר'  המהווה  השכונה 
ובין שכונת 'מאה שערים' שהוקמה כשנתיים לאחר 
מכן, מונה עשר דירות כבתי־הקדש למגורים, שנבנו 
מים  בורות  ובאמצעה  סגורה  ריבועית  חצר  סביב 
משותפים. בדירות אלו התגוררו דמויות מפורסמות 

רבות מנופה של ירושלים דאז.

עבור  משכן  השניה  בקומה  נבנה  תרס"ב  בשנת 
על  אחראי  שהיה  ישראל',  כנסת   – הכללי  'הועד 
הנדיב  לחומות.  מחוץ  החדשות  השכונות  בניית 
הארי פישל הקים בשנת תרפ"א בשלושת האגפים 
הנותרים את ביתו של הרב קוק, עם כניסה נפרדת 
וחצר מיוחדת. הרב קוק נכנס לגור בבית זה בשנת 
תרפ"ג והתגורר בו עד סוף חייו. בבית זה קיבל הרב 
קהל, ערך את השיחות המפורסמות מדי שבת בעת 
הסעודה השלישית, אליהן נהרו כל טובי ירושלים 
– מהמשכילים ועד אנשי היישוב הישן. גם ישיבת 
'מרכז הרב' פעלה במקום במשך ארבעה עשורים, 
למשכנה  תשכ"ד  בשנת  שעברה  ועד  ייסודה  מאז 

הנוכחי בשכונת 'קרית משה'.

שכונת  של  הכללי  הועד  החל  הרב  פטירת  מאז 
השניה  הקומה  על  לבעלות  לטעון  ישראל'  'כנסת 
בה שוכן בית הרב, בטענה שהמבנה שייך להם ורק 
הושאל לרב קוק. שלט שיש ענק שנושא את שמו 
של הנדבן הארי פישל ומתנוסס עד היום בכניסה אף 
אומר מפורשות כי הבית ניתן כמשכן לרב הראשי, 
אולם הרב שהיה כהן, רצה לקיים בעצמו את הפסוק 
אותו נקרא בפרשת השבוע הבא, "לֹא ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים 
ולא  ָרֵאל",  ִיׂשְ ִעם  ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  ֵלִוי  ֶבט  ׁשֵ ל  ּכָ ם  ַהְלִוּיִ

רצה לרשום על שמו אף נכס שהיה שייך לו.

רבה של ירושלים, הגאון רבי צבי פסח פרנק דחה 
אמנם את טענות הבעלות כבר לפני עשרות שנים, 
או  קוק  הרב  של  משפחתו  בני  עוד  כל  כי  וקבע 
בידי  יישאר  הוא  במקום,  לפעול  ימשיכו  מורשתו 
תלמידיו וממשיכי דרכו – ישיבת מרכז הרב ואנשי 

'בית הרב'.

'בית  שעמותת  שנים  משלושים  יותר  כבר  ואכן, 
ירושלים,  של  רבה  כיום  עומד  שבראשה  הרב', 
המקום  את  מפעילה  שליט"א,  שטרן  אריה  הרב 
מדי  מבקרים  בו  קוק,  הרב  למורשת  חי  כמוזיאון 
שנה כחמישים אלף מבקרים. אלו מסיירים בביתו 
שבו  האותנטיים  והפריטים  רהיטיו  על  הרב  של 
הדרכה  באמצעות  הרב  חיי  עם  היכרות  ועורכים 
והפעלות שונות. בית המדרש של הישיבה משמש 
כבית כנסת פעיל, בו מתקיימים שיעורים, ימי עיון 

על  בדגש  השבוע,  כל  לאורך  והרצאות 
השניות  ההקפות  כגון  מיוחדים,  זמנים 
הרב,  ימי  מאז  הנערכות  המפורסמות 
ותפילה  תורה  של  חיים  שוקק  והמקום 

המנציחים את מורשת הראי"ה.

השנים  עם  אחרים שנדרשו  דין  בתי  גם 
ישראל'  'כנסת  של  הבעלות  לטענות 
אולם  פרנק,  הרב  לדברי  הצטרפו 
לאור  הוויכוח,  התחדש  לאחרונה 
הנמצאת  הציורית  השכונה  כי  העובדה 
למבוקשת  הפכה  במיוחד,  יקר  במיקום 
רבי  נדל"ן  כרישי  ידי  על  ויותר  יותר 
בזה  הישנים  במבנים  הנוגסים  תיאבון, 
רבי  מגדלים  תחתם  ומקימים  זה  אחר 

קומות.

יום   – אלול  ג'  בכל  האחרונות,  בשנים 
'מרתון  הרב  בבית  נערך  הרב,  פטירת 
שיעורים' של גדולי הרבנים בציונות הדתית לאורך 
זה  ביום  יוצאות  הדתות  משרד  ובסיוע  היום,  כל 
אל  עגולה  שעה  בכל  התחמושת  מגבעת  הסעות 

ציונו של הרב קוק בהר הזיתים.

לחיזוק  הסברה  מסע  גם  זה  ביום  יתווסף  השנה 
התודעה הציבורית לפעילותו השוטפת של המרכז 
מסע  וכן  קוק,  הרב  מורשת  את  ומשמר  הנושא 
התרמה חד יומי שיסייע במאבק המשפטי על עתיד 

המקום.

אל כל שקל 'פרטי' שייתרם, ייתרמו שלושה שקלים 
על ידי הקרן על שם הארי פישל, )שהקים כזכור את 
בית הרב( ועל ידי משפחות וולקן וגרינפלד שנרתמו 

למאמץ.

לשימור  החוק  פי  על  אמנם  מוגדר  עצמו  המבנה 
אתרים, כאתר היסטורי שיש לשמרו מבחינה פיזית, 
ובית הדין הרבני של ירושלים אף הוציא לאחרונה 
פסיקה חדשה הקובעת כי המקום שייך ללא פקפוק 
לעמותת 'בית הרב' ולא לוועד של 'כנסת ישראל'. 
מתקדימי  חוששים  הרב'  'בית  אנשי  זאת,  למרות 
כי  לגרום  אזרחי, שעלולה  בית משפט  פסיקה של 
יריביהם יקבלו את המבנה לידיהם. במקרה שכזה 
קליפת הבניין העתיק אולי תשומר ותמשיך לעמוד 
על תילה בחזית מגדל חדיש, אולם תוכנו הפנימי 

של הבית המיוחד יימוג וייעלם.

האם בית הרב קוק ייהרס
לטובת מגדל רב קומות?

אביאל הלוי

וק
 ק

רב
 ה

ת
בי

ת 
בו

די
בא



את
גם ככה 
יוצאת 
לקניות
תכניסי לתיק 

גם כמה ערכות 
של נרות שבת

כמה פשוט: שאת פוגשת 
מישהי בימי חמישי-שישי, 

אם זה המוכרת בחנות 
או חיילת ברציף, העניקי 
לה את ערכת נרות שבת: 
זוג נרונים באריזה אישית 
שיזכירו לה להדליק נרות 

ולהאיר את הבית.

60 מוקדים 
למוקד רכישת הערכות 

באזור מגורייך, חייגי:

054-789-546
הערכות ניתנות במחיר מסובסד:

30 אג' לערכה

<

 הכניסי לתיק
 כמה ערכות של 

נרות שבת

כמה פשוט: כשאת פוגשת מישהי 
בימי חמישי-שישי, אם זו הקופאית 
בחנות או חיילת ברכבת, העניקי לה 
את ערכת נרות שבת:

זוג נרונים באריזה 
אישית שיזכירו לה 
להדליק נרות ולהאיר 
את הבית.

60 מוקדים
למוקד רכישת הערכות באזור מגורייך, חייגי: 

054-789-546
הערכות ניתנות במחיר מסובסד: 30 אג' לערכה

פעילי חב''ד

הן
מחכות 

לזה

054-809-5010

ארגון ’מחנה משותף‘ בשיתוף עם הרבנות 
הצבאית מזמינים אתכם לזכות את חיילי 

צה“ל במצוות היום ובאווירת החג.
יכולות נדרשות: תקיעה בשופר, מסירת 
דברי תורה בפני קהל גדול (כולל סימני 
החג בסעודות ליל ראש השנה), העברת 

שיעורים לקבוצות קטנות.
חזנות וקריאה בתורה - יתרון.

לפרטים נוספים נא לשלוח שם וטלפון
 isr5743@gmail.com לכתובת דוא“ל

יום השתלמות והכנה ייערך בירושלים
ביום שני ט‘ אלול. פרטים ישלחו לנרשמים

מלגה למתנדבים   |  אירוח מתואם ומסודר



מוצלחים  הכי  הסטודנטים  עשרים  על  סטטיסטי  מחקר  עשו  שנים  לפני 
בלימודים, באחד הקולג'ים. רצו לבדוק מה יקרה איתם לאחר עשרים שנה, האם 
הם יהיו מוצלחים באופן בולט גם אז. למרבה ההפתעה, אחרי עשרים שנה רובם 
שאלו  ומצא  בדק  מחקר  אותו  משפחה.  ובחיי  בעסקים  במיוחד  הצליחו  לא 
היו האנשים שניחנו ביחסי אנוש טובים.  ביותר  שהצליחו 
זאת אומרת, שהצלחה – לפחות בקני המידה המקובלים בחברה המערבית – 
ומצליח  נמדדת באיך אתה מסתדר עם אנשים. פחות חשוב אם אתה מוכשר 

בלימודים. 

אותו הדבר נכון לגבי הפצת יהדות. מי שרוצה לעסוק בקירוב יהודים לא חייב 
לדעת בדיוק את החילוק בין "חפצא" ו"גברא" )אף שאלו דברי תורה שמחיים 
את כל העולם!(, אתה לא צריך דווקא להיות בעל כישרון מיוחד בלימודים. 
אבל כן צריך לאהוב יהודים, להתחבר אליהם, לדעת איך להלהיב אנשים, לרגש 
אותם, לדבר איתם. הבעיה היא שאת זה בדרך כלל אנו לא לומדים בישיבות 
ובמוסדות חינוך. לכן כשאנו יוצאים לשליחות, אנו צריכים לדעת איך לעשות 

את זה נכון.

ובאם  השני.  עם  להתקשר  הוא  החשובים  הדברים  אחד 
למדת  לדוגמה,  שלך.  ההצלחה  את  תשחזר  שהצלחת  ראיתי 
היום עם מישהו שעושה את צעדיו הראשונים בעולם היהדות, וזה הלך טוב, 

נכנסת ללב שלו והתחברתם. עליך לחשוב מה קרה שהיום זה עבד טוב? מה 
אמרת לו שגרם לעיניים שלו להידלק? ואם לא הולך טוב, אני צריך לחשוב מה 
אמרתי שגרם לו להירדם... כלומר, צריך לתחקר מה עובד ומה לא. כדי להבין 

איך להתקדם איתו בהמשך.

 לא צריך להתרגש מתגובות שליליות. לפעמים לומדים עם מישהו 
אליך..."  אתקשר  אני  עסוק,  מאוד  "אני  פעם.  עוד  ללמוד  מתלהב  לא  והוא 
בהתחלה עוד יש לך איזו תקווה שהוא יתקשר, אחר כך פוגשים אותו ברחוב 
והוא לא מזכיר כלום ואתה נכנס לדיכאון. הכלל הוא שאין שחור ולבן, והראיה 
היא שאצל פלוני כן הצלחת. זה שלא הצלחת אצל מישהו מסוים, זה לא אומר 
כלום. צריך לקחת הכל בפרופורציה הנכונה. לפעמים לא דיברתי בשפה שלו, 
לא התחברתי להרגשות שלו. ומאי ההצלחה אנו לומדים איך להצליח. ממש 
כמו שילד קטן שמתחיל ללכת ונופל אחרי צעד אחד. דווקא מזה הוא לומד איך 

ללכת בפעם הבאה שני צעדים.

יש עוד נקודה שצריך להחדיר בנו. אחד ניגש לרבי בחלוקת 
דולרים ואמר לרבי : "רבי אני עוסק במה שאתם עוסקים". 
יהודי"  אותו  וענה  מתעסק?".  אני  "במה  הרבי:  אותו  שאל 
בקירוב רחוקים וגם אני עוסק בזה". ענה לו הרבי : "מי יודע 

 רוצים
ולא יודעים איך? 

. . . קבלו
 עצות בדרך להפצות חלק א'

התוועדות עם הרב שבתי סלבטיצקי
 > < צריך רגישות  המחקר גילה שלא החכמים מצליחים 
תחשוב מה עבד < תתלהב < לפעמים צריך עור של פיל 
< שפת גוף  < הסוד הוא אהבה  < אל תוכיח  < אל תנצח 
צריך  לפעמים   > התורה  עם  כיף  תעשה   > יותר  מדברת 
לחכות שנים < יש לך תשובה? תשתוק < חייך גם אם כואב 
< אל תתחנף < תבין שאתה משה רבנו < תן מילה טובה < 
כל אדם רעב להערכה < זהה מה מדבר אליו < תן לאדם 
ניגש לאדם לא דתי, מה  < כשאתה  לעסוק בתחום שלו 

אתה מרגיש?
 

הפצה



מי רחוק ומי קרוב". יש בזה עומק רב. אסור לי אף פעם לחשוב 
שאנחנו משני עברי המתרס, ושאני הולך להוכיח לו שתורת משה אמת והוא 
צריך  אני  זו לא השיטה החסידית.  אותו.  לנצח  הולך  ואני  חי בשקר, 
להראות לו שהוא יהודי ואני יהודי. אמנם לי יש זקן ולו אין, אולי אני שומר 
שבת והוא לא. אך במהות, בעצם שלנו אנו שנינו יהודים, ולא רק זה, ב"יהודי" 
שבנו אנו אותו דבר ממש בלי שום הבדל. והאמת היא שאין יהודי שמעולם 
בעולם שעשה  יהודי  ואין  לשני.  עזרה  מילה,  ברית  צדקה,  מצווה.  עשה  לא 
את כל המצוות, "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", אבל שנינו 
שומרים מצוות לפי הסביבה הטבעית שלנו, ושנינו יכולים 
יותר. ולכן לרבי מאוד כאב כאשר אמרו על יהודי אחר "חילוני". אין יהודי 

שהוא חול, אמר הרבי, כולנו קדושים.

כשאני ניגש לאדם שלעת עתה לא שומר מצוות, אני צריך לבדוק בנפשי מה 
אני מרגיש כלפיו? אם אני מרגיש אהבה, יש בינינו התקשרות. כשאני מרגיש 
בלב אהבת ישראל לזולת, זה פועל על הזולת ונוצר בינינו חיבור. לכן לפני 
שיוצאים מהבית, כדאי להתבונן בתניא בפרק ל"ב שמדבר על אהבת ישראל, 
חלק אלו־ה ממעל שקיים בכל יהודי. זה מעורר התקשרות אחרת. אבל אם אני 
ובגלל שאני מחפש  הרחוק,  והוא  הקרוב  למטה, שאני  עמו מלמעלה  מדבר 
"שלמות", שחוץ מכל המעלות הגדולות שיש לי אני רוצה גם להיות "מקרב 
רחוקים", הוא מיד ירגיש את זה. זה מקרין בלי שאני אומר מילה. יש שפת 
רוב המסרים שלנו   – יותר חשובה  הרבה  הגוף  ושפת  גוף,  ויש שפת  מילים 
עוברים דרכה, ולא במילים. אתה יכול לדבר מאוד יפה אבל אם 
לא תתחבר אליו, הוא ירגיש את זה. אתה מדבר מאוד נחמד אבל 

לא מתחבר אליו.

או  התורה  על  מדבר  הוא  אם  לשמוע,  לי  דברים שקשה  אומר  הוא  אם  גם 
יפה, לא צריך להוכיח לו כל הזמן שהוא טועה, "הנה  על חכמי ישראל לא 
אני אוכיח לך שאתה טועה לגמרי...". גם אם תצליח לשכנע אותו, הוא יוצא 
מהמפגש איתך בהרגשה שהוא הפסיד ואין לו הרגשה טובה, ואנחנו לא רוצים 

להגיע למקום הזה. אנחנו רוצים שכל יהודי ירגיש טוב עם התורה.

אולי שמעתם על וועלוועל גרין, מדען שחזר בתשובה לפני 
יהדות, הפריע  שכשהוא התחיל ללמוד  לי  הוא סיפר  הרבה שנים? 
לו שהתורה אומרת שהעולם קיים כמה אלפי שנים בעוד המדענים אומרים 
שהעולם קיים מיליארדי שנים. הוא היה בקשר עם הרב משה פעלער, שליח 
של הרבי במינסוטה, וסיפר לו על כך. הרב פעלער הראה לו מכתב של הרבי 
שמסביר את כל העניין. אחרי שגרין קרא את המכתב, הוא אמר: "יפה מאוד, 
אבל יש לי המון שאלות על המכתב הזה". אז הרב אמר לו: "למה שלא תכתוב 
לרבי בעצמך ותגיד לו מה מפריע לך?". הפרופסור ישב וכתב לרבי, והרבי ענה 
לו במכתב ארוך, שעסק בעניין של תורה ומדע באופן כללי אבל לא התייחס 
באף מילה לשאלות. גרין הלך לרב שלו ואמר לו: "הרבי לא ענה". הרב אמר לו, 
"אז תכתוב עוד פעם". הוא שוב כתב, והרבי ענה לו תשובה שלמה על חשיבות 
המדע ושהתורה סומכת על זה בתחומים רבים כמו בתחום הרפואה וכו', אבל 
שוב – ללא התייחסות לשאלה שלו. אחרי ארבע שנים פרופ' גרין התקרב יותר 
ליהדות והחליט להכניס את ילדיו לבית ספר יהודי. לאחר כמה ימים הוא קיבל 
מכתב מהרבי: "מאוד שמחתי לשמוע שהכנסת את הילדים שלך לבית ספר 
יהודי" וכו'. ובסוף המכתב כותב לו הרבי "נ.ב. בקשר למה ששאלת אותי לפני 
ארבע שנים...", ואז ענה תשובות מפורטות לכל השאלות שגרין שאל בזמנו 
במכתביו. והרבי הוסיף: "הסיבה שלא עניתי לך על השאלות לפני ארבע שנים 
כיון שלא באתי לעולם לנצח בוויכוחים אלא לקרב יהודים". 
זה מבהיל לחשוב שהרבי היה מוכן שפרופסור גרין יחשוב במשך ארבע שנים 
שלרבי אין מה לענות לשאלות שלו, וכל זה בכדי שלא יהיה ניצחון! גרין אמר 
לי: "אתה יודע, הרבי כל כך צדק. אז הייתי צעיר ולוחמני, ואם הרבי היה עונה 
לי, השיח היה עובר לפסים של ויכוח ולא ליהדות, והייתי מתרחק מהיהדות. 

אבל היום אני יכול לקבל את התשובות האלה".

יש יהודי אחד בשם ר' צבי גרינוולד. לפני שנים הוא היה נוסע הרבה לקיבוצים, 
כמעט כל ערב, ונותן שיחות. גרינוולד הוא יהודי עם לב חם. הוא מדבר מהלב 
וזה מחמם את  יפים  ונותן רעיונות  באמונה חזקה ובביטחון, מספר סיפורים 
הנשמה. פעם הרבי שאל אותו: "כשאתה הולך לדבר עם אנשים, על מה אתה 
מדבר איתם?" והוא ענה: "אני רוצה להוכיח להם שהתורה היא אמת". הרבי 
אמר לו: "תדבר עמם על הדברים שמאחדים בינינו ולא על הדברים שמפרידים 
בנינו". 'אתה יהודי ואני יהודי'". יש הרבה שאינם שומרי תורה ומצוות לעת 
עתה שחושבים לעצמם, מי זה היהודי הזה עם הזקן השחור? מה הוא רוצה 
ממני, כסף? שאני אהיה כמוהו? אם אתה גורם לו להרגיש שאתה לא רוצה 
אחדות,  לגרום  צריך  הצלחת.   – ביחד  שתהיו  רק  אלא  כלום,  ממנו 

לחייך הרבה, גם אם כבר כואב לך הפה...

להניח  וביקשו מהם  יהודים  ניגשו לכמה  באווירון,  לרבי  נסעו חסידים  פעם 
להניח  ואופן  פנים  בשום  רצה  לא  אנגלית,  דובר  שהיה  מהם,  אחד  תפילין. 
ר'  לעשות.  מה  אותו  ושאלו  פוטרפס  מענדל  ר'  החסיד  לרב  ניגשו  תפילין. 
יהודי ואמר  וניגש לאותו  מענדל לא היה דובר אנגלית אך הוא קם ממקומו 
לו :"I am a jew and you are a jew" ... "אני יהודי ואתה יהודי". ואותו יהודי 
עקשן נמס כמו חמאה בשמש, הפשיל שרוול והניח תפילין. ר' מענדל דיבר 
דברים היוצאים מהלב, הוא גילה ביהודי השני את הקשר הנשמתי שביניהם 

וזה הדליק את הקשר לקב"ה.

הנפש  ומה  ה'.  לעבודת  הבהמית  בנפש  להשתמש  שצריך  אומרת  החסידות 
העולם  בכל  לנסוע  מוכן  אדם  למה  שלה.  ה'אני'  את  אוהבת?  הכי  הבהמית 
ולהסתכן בסכנת נפשות כדי להרוויח הרבה כסף? כי כשיש לו כסף הוא מרגיש 
יותר 'אני'. כשמישהו אומר לך שהוא מחזיק בשלושים מיליון דולר, וכנראה 
שהוא לא ישתמש כל החיים בכל כך הרבה כסף, אז מה זה 
משנה אם יש לו שלושים או שלוש מאות? אלא שככל שיש לו 

יותר, הוא מרגיש יותר 'אני'.

יש אנשים שאוהבים להתלבש יפה. פגשתי אחד שיש לו חנות 
בגדים, החליפה הכי זולה אצלו עולה כמעט אלף דולר. באופן אישי, אני לא 
גם  מרגיש  אחר  אדם  אבל  כזו,  לחליפה  שלי  החליפה  בין  ההבדל  מה  מבין 
מרגיש. כשהוא הולך עם חליפה יקרה הוא מרגיש יותר 'אני'. הרצון להרגיש 
ככה יכול להתבטא בהמון צורות – תמונות יקרות, בית מפואר או אפילו עלייה 
לתורה. אני זוכר שכשהייתי ילד, היו בבית הכנסת שלנו שני אנשים שהיה להם 
"חיוב" באותו יום, והם ממש כמעט הלכו מכות מי יעלה ל"שישי". ואנחנו 
הילדים הקטנים הסתכלנו עליהם שהם כמו ילדים קטנים. אבל יש אנשים שזה 

העניין שלהם.

להבין  נסה  לקדושה.  אותה  ותכניס  הנפש הבהמית  את  קח   – הוא  הכלל 
ממה האדם הזה נהנה, מה מדבר אליו ותדבר אליו בשפה 
הזאת. אם אתה פוגש אדם שיש לו הרבה תמונות יקרות – אתה מיד מבין שזה 
העניין שלו, הוא מוכן להוציא על זה כסף. אז אם תאמר לו על תמונה מסוימת 
)שלדעתך היא באמת הכי יפה(: "זו תמונה יפה! איפה קנית אותה, כמה היא 
עלתה לך?". אם תעשה את זה תהיה לך שפה משותפת איתו, הוא ירגיש שהוא 
לו הנאה אמיתית. קראתי פעם שבארצות  קיבל מחמאה משמעותית. תעניק 
הברית היה שודד מפורסם שניסו לתפוס אותו הרבה זמן עד שבסוף הצליחו. 
כשהוא נכנס לבית הסוהר הוא ביקש שיביאו לו את כל העיתונים 
שבהם תואר כמה השקיעו במרדף ואיך תפסו אותו. הוא 
נהנה מזה... יתירה מזו, לאדם שנהנה מציורים, כאשר אתה רוצה להסביר 
מהענין  וסיפורים  משלים  דוגמאות,  תביא  ובחסידות  בתורה  מסוים  ענין  לי 
שהוא "חי" איתו. כשאתה מסביר משהו תשתמש במילים שמתארים ציור יפה. 

הרמוניה של הצבעים... זה היה מרגש כמו שאתה רואה ציור של פיקסו...

לחפש  צריך  אז  לזה.  בנויים  לא  הם  הרבה,  ללמוד  יכולים  שלא  אנשים  יש 
לו ללמוד,  יהודי שקשה  יכול להיות שאותו  במה הם כן מסוגלים להצטיין. 
תן לו  יכול לעזור להביא אנשים אחרים לשיעור או להכין פרסומות יפות. 

הערכה בדברים שבהם הוא באמת טוב.
הוא  איתנו.  שידבר  חב"ד  לכפר  מישהו  פעם  הזמינו  ישיבה,  בחור  כשהייתי 
שאל: "מה תעשו אם שלשה ימים אי אפשר יהיה להשיג אוכל?". אמרנו לו 
שזה באמת יהיה קשה מאוד. והוא אמר: "דעו לכם, כמו שאדם רעב למאכל, 
הוא רעב להערכה! אם אנחנו נקום בבוקר וכולם יגידו לנו 'אוו־אה, אתה נראה 
ממש טוב היום!' או 'איזו שאלה מצוינת שאלת!', אז למרות שאתם חסידים 
ויודעים שהכל אלוקות... גם לכם זה יזיז משהו בפנים". אז צריך להשתמש 
בזה לקדושה. דעו לכם, שגם מי שיש לו הכל – עדיין זקוק להערכה. ראיתי 
פעם ילד קטן שהולך לאיש מבוגר בבית הכנסת ואומר לו: "איפה היית? אני 
מחפש אותך!". ראו על המבוגר שהוא נהנה מזה. אז תחסכו בדברים 

אחרים, לא במחמאות.

מצד שני, אסור להתחנף, אסור להגיד למישהו שהוא חכם בזמן שאתה 
לא באמת חושב ככה. מצד שני, כמו שיש עבירה לומר דבר לא אמיתי, כך יש 
מצווה לומר דבר אמיתי. צריך לתת מחמאות על דברים אמיתיים. למשל, אני 
לומד עם מישהו והוא שואל אותי שאלה. אם זו שאלה מוצלחת, צריך להגיד 
לו: "שאלה מצוינת! למדתי את הפסוק הזה הרבה פעמים ואף פעם לא עלתה 
מייצג  ואתה  לו להתקרב אליך באמת,  גורם  זה  לי המחשבה הזאת בראש". 
את התורה. אנשים הרי מסתכלים עליך כאילו אתה התורה, 
משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אם יש לו הברקה, 

תן לו מילה טובה.



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

 מה זה אומר
שהנשמה מתגעגעת לה'?

דברים כפשוטם. האישיות שלנו עשויה שכבות שכבות, כשאנו מקשיבים לצד 
האלוקי שבה שנקרא "נשמה", אנו יכולים לשמוע שכל חפצה ורצונה הוא רק 

להיות כלי לה' יתברך, וכמו שאומר המשורר, "כי חולת אהבה אני".

רבותינו המשילו את הנשמה לבת מלך שאיבדה את דרכה, והתאכסנה אצל איש 
פשוט, עירוני, שכל המאכלים שהוא נותן לה וכל תשומת הלב שהוא משקיע בה 
לא מועילים מאומה מפני שהיא זוכרת את הכבוד והיקר של בית אביה, שאינו 

דומה כלל למה שאותו עירוני יכול להציע לה.

כל הנאות העולם הזה, כל הערכים הנעלים שלו, לא יכולים להשביע את הנשמה 
ששוקקת לבית אביה, לאור פני מלך חיים, בו שרתה לפני שירדה לעולם הזה. 

שמרנו לך מקום
שמור

18:00-18:50
לשוב או ללכת

הרב אהרוני ברנשטיין
פקידת שרה

הרבנית אורה וינגורט
מה ה' רוצה ממני? 

הרב משה שילת
19:00-20:00

ופתחון פה למייחלות לך
סיון רהב מאיר

20:30

התוועדות עם 
הרב יהושע שפירא 

ואביתר בנאי

:18:00-19:00
תפילת חנה

הרבנית אסתר פיקרסקי 
19:00-20:00

ופתחון פה למייחלות לך
סיון רהב מאיר

20:30

הזמרת רוחמה בן 
יוסף במופע התעו־

ררות לאלול

 18:00-18:50
הכל בראש

הרב אהרוני ברנשטיין
תפילת חנה

הרבנית אורה וינגורט
קרבת אלוקים - תוך 
התמודדות עם היצר

הרב משה שילת 

19:00-20:00
מה יהיה אחרי החגים?! 

סיון רהב מאיר

 20:30

התוועדות נשים 
ייחודית עם הרבנית 

ימימה מזרחי 
ואודהלי'ה ברלין

יום ראשון, ח' באלול, (11.9)
בנייני האומה, אולם שוורץ

יום חמישי, במקביל ליריד הוד והדר
י"ב אלול, (15.9)

אולם המכינה בגבעת שמואל. 
ז'בוטינסקי 55, במקביל ליריד הוד והדר

יום ראשון, כ"ב אלול, (25.9),
בנייני האומה ירושלים - אולם שוורץ

מחירים: 
כרטיס לשיעורים ולהתוועדות- 45 ש"ח
כרטיס משולב יריד ושיעורים-55 ש"ח 

סטודנטיות, בנות מדרשה ובנות שירות- 35 ₪

מחירים: 45 ₪ לקהל הרחב. 
סטודנטיות, בנות מדרשה ובנות שירות- 35 ₪.

מחירים: כרטיס משולב ליריד ולמופע 35 ₪

לומדות
חסידּות

לפרטים ולתכניה מלאה
כנסי לאתר:

www.maynotaich.co.il
054-9210131

חפשי אותנו בפייסבוק    
מעיינותייך

ה:
יר

ח
ב

ה:
יר

ח
ב

אם התורה אמרה "לא תוסיפו על הדבר אשר 
 אנכי מצווה אתכם...", 

אז איך חכמים הוסיפו מצוות?
הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בבית המדרש, ותורתם של חכמי ישראל 
היא התורה, היא דבר ה' ורצונו, אלא שהיא מופיעה לא בדרך נבואה אלא 

דרך העיון והחכמה על ידי רבותינו הקדושים שבכל דור ודור.

ועושים  תקנות  מתקנים  מפרשים,  הם  מצוות.  מוסיפים  לא  ישראל  חכמי 
סייג לתורה, והם למדו זאת מהקדוש ברוך הוא עצמו )תחילת אבות דרבי 
נתן(. התורה מציינת במפורש שיש להם את החובה והסמכות לעשות זאת. 

קורס הכשרת מאמנים התמחות בחתונה וזוגיות
ערב היכרות חוויתי ומעצים 
חינם וללא התחייבות!

בשיתוף והכוונה של הרב יהושע שפירא

ג' אלול 6.9
ירושלים

א' אלול 4.9

גבעת שמואל רת!
אח

ה 
תהי

לך 
ה ש

השבוע! אל תפספסו!השנ
חייגו  050-5990080 
office@meamniml.co.il

הרשמו לערב 
היכרות והבטיחו 
מקומכם

חיפה   | ירושלים   | שמואל  גבעת 
עפרה   | איילון  נוף   | שלום  חבל 

אל תעשה את זה לעצמך
אשמנו; בגדנו; בזבזנו; החמצנו; ויתרנו; נתקענו; פיספסנו; פחדנו; פישלנו;


