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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.• 

חורף טוב!

 כן אחי אהובי,

יש מבול 
 ויש תיבה  

עמוד 4
אפרת רזאל,  אוריה בר לב ופרץ איינהורן

 חודש חשוון
 אומר לנו
להתפלל

אורח לשבת

 ייסורי הנפש
היו דומים, הגילויים 

 היו שונים.
רוחמה בן יוסף. אישית

מתפלל במכחול
פרויקט התהילים של 
הרב עדין אבן ישראל 

והצייר ברוך נחשון

אינדינגב!



משה שילת

בסוף פרשת בראשית ה' מתעצב אל לבו ומביע 
את  למחות  מתכנן  ה'  האדם.  בריאת  על  חרטה 
כי  נחמתי  כי  בהמה...  עד  "מאדם  הבריאה  כל 
עשיתים". אם אין בני אדם שאפשר לבנות אתם 
אז לא יהיה מי שיעשה כאן דירה לה' בתחתונים 

וכל הבריאה מיותרת.

כוח  לו,  רק  שניתן  עצום  כוח  עם  נברא  האדם 
הבחירה. בכוח זה דומה האדם לבוראו: "בצלם 
אלוקים ברא אותו". בבחירתו בטוב נעלה האדם 
מן  הוא  גרוע  ברע  ובבחירתו  המלאכים,  מעל 
העצמאית  הישות  כוח  של  מטרתו  היתושים. 
לאדם  תהיה  האלו,  ה"תחתונים"  שבתוך  היא 
ביותר,  התחתון  ולהיות  להתדרדר  האפשרות 
מתוך גאוות העצמאות שתפיל אותו עד עפר. אם 
להתבטל  האדם  יבחר  הזאת  האפשרות  למרות 
העצומים  הכוחות  את  בכך  יחשוף  הוא  ה',  אל 
של  המואר  הצד  אל  ויעבור  שלו  והאלוקיים 
כך  רק  העצמאית.  והישות  החופשית  הבחירה 
תיעשה דירה לה' בתחתונים ממש. פלא פלאים. 
דווקא יכולת הבחירה ברע נותנת את המשמעות 

לבחירה בטוב.

אז המטרה היא כמובן שהאדם יבחר בטוב. אבל 

האדם הסתבך מהר ובחר ברע, והקדוש ברוך הוא 
מתחיל להתחרט מהתאווה של "נתאווה הקדוש 

ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים". 

אמון מחודש
מכך  הוא  ברוך  הקדוש  בו  חוזר  נח  בפרשת 
ואף  שהוא חזר בו... ומחדש את האמון בעולם 
מקבע אותו על ידי כריתת ברית. בתחילה חזרה 
חלקית. העולם יימחה אבל לא יבוטל אלא ייבנה 
מחדש על בסיס העולם הקודם. ה' משאיר איש 
והחיות  ודוגמית מכל מין מהבהמות  צדיק אחד 
המבול,  שאחרי  לעולם  תשתית  שתהיה  בשביל 
והוא יתברך מנקה את העולם בניקיון אחד גדול 
וקשה מדברים גסים במיוחד שבני האדם הגיעו 
אליהם בבחירתם ברע. בסופו של תהליך כורת ה' 
ברית עם העולם שלא יהיה יותר מבול. ה' מחליט 
החזון  מימוש  על  לוותר  ולא  אמון  שוב  לתת 

שמהתחתונים האלו סוף כל סוף תיבנה דירה.

הוא  נח  בימי  העולם  עם  הברית  כריתת  זיכרון 
הזיכרון הראשון שאנו מזכירים בברכת זיכרונות 
עומד  העולם  כשכל  השנה.  ראש  של  מוסף  של 

למשפט אנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא שהוא 
רוצה את העולם הזה וחפץ בו ובנו.

סיבה מתהפכת
ומעניין – אותה הסיבה שהביאה למבול הובילה 

להחלטה ההפוכה, שלא יהיה יותר מבול! 

בסוף פרשת בראשית )ו,ה(: "וירא ה' כי רבה רעת 
האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע" ולכן 
"אמחה את האדם" )ו,ז(. ובנח )ח,כא(: "ויאמר ה' 
אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור 
האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו". הקדוש ברוך 
הוא אומר לעצמו, אני הרי כך בראתי אותו ואת 
זה רציתי... אז מה לי להלין על כך שהוא בוחר 
זה למענו אבל  וגם  נקודתית  ברע? אעניש אותו 
בתחתונים  זה  ככה  כי  העסק,  כל  את  אבטל  לא 

האמיתיים שבהם אני מתאווה לדירה.

לדירה  הוא  ברוך  הקדוש  תאוות  ומעכשיו 
בתחתונים מקבלת צורה לא פשוטה. התחתונים 
הנבראים הם כל כך אמיתיים עד שהם מצליחים 
להכעיס את בוראם ובכל זאת, ודווקא משום כך, 
הם תאוותו להתגלות דווקא במקום נפרד; נפרד 

עד שמרגיש את עצמו כאילו מציאותו מעצמו.

העסק מסתבך

התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים 
בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

 מ‡ו˘ר

בס"ד

הליקובטר פילורי

בזכות נסיון רב שנים בס״ד מצאנו את הדרך הטובה ביותר לאבחן 
ולטפל בחיידק ללא שום תופעות לוואי ובוודאי שללא פגיעה בגוף.

נפיחות לאחר האוכל, בחילות, מתח ולחץ נפשי, צרבת, ריפלוקס, 
מרובה,  לחה  עיני,  תוך  לחץ  בטן,  ברום  כאבים  במשקל,  ירידה 
אלרגיות/אסטמה, ריח רע מהפה, נקודות אדומות על הגוף, נפיחות 

אחרי אוכל, גזים, שלשולים/עצירות, מעי רגיש. 
עד המחלה הנוראה ל"ע בקיבה

במרכז לבריאות טבעית חקרנו ומצאנו שהטיפול בחיידק ע״י אנטיביוטיקה
עלול להועיל למעט זמן (אם בכלל), אך לטווח הארוך לעשות הרבה נזק.

זיהוי  צואה.  או  נשיפה  דם,  בדיקות  צריך  לא  החיידק  לזהות את  כדי 
החיידק נעשה אצלנו ללא מגע כלל.

בס"ד

50%

החיידק המסוכן בעולם!

אם יש לכם שניים או יותר מהסימופטומים
כדאי לכם להיבדק במרכז שלנו

״מחקרים מראים את הקשר בין הליקובקטר פילורי לסימפטומים 
בבדיקות  החיידק  את  לראות  ניתן  תמיד  לא  הבאים. 
הקונבנציונליות כי החידק מאוד מתוחכם ובעל יכולת לעטוף את 
עצמו בריקמה בסיסית, מה שגורם לחומציות הקיבה לא לחסל 
על  גם  ברקמת הקיבה מה שמקשה  הוא מתחפר  ובנוסף  אותו 
הרופאים וגם על מערכת החיסון למצוא אותו ולאנטיביוטיקה לא 

למגר אותו. 

מרכז רפואי-מרכז שטנר 3 קומה 1 (בניין לפני הדואר המרכזי)
גבעת שאול 052-3587007 

בהתוועדות הזאת   יש מקום לכולם

כרטיסים במכירה מוקדמת 
19Kislev.co.il • 072-2792075בטלפון ובאתר האינטרנט:

יריד ענק של ספרי חסידות
600 כותרים • 170 כותרים חדשים! • 50 כותרים שיוצאים במיוחד ליריד

התוועדויות
עם גדולי הרבנים והמשפיעים

בנשים: אודהליה ברלין | אתי אנקריבגברים: שולי רנד | ישי ריבו

ואורחים נוספים

יט כסלו
בבנייני האומה

אברהם פריד
עמיר בניון

על הבמה מופע ניגוני 

50% הנחה

על הכרטיס הרביעי

 F6D8BE85 קוד קופון

שוון)
(בתוקף עד י' ח

ב“ה
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חמש נשים מתחבאות בקבר
אפרת רזאל 
יוצרת ותרפיסטית

המבול שלי הוא אלפי דאגות מציפות, דמיונות, חרדות ופחדים.
התיבה הנה טוב ה' שמציל מכל התהומות.

ה'פני מנחם' וה'אמרי אמת'. בניין עשוי לבנים אדומות, לקוח מאירופה לפני שנה בראש חודש מרחשוון הזדמנתי לקברם של האדמו"רים מגור, 
של פעם... ליד שוק מחנה יהודה.

מתוחה.  תקופה  ויורדות.  עולות  סירנות  ונשמעו  געשה  הארץ  בחוץ, 
שנה שהחלה בדאגה.

בשנות  ליטאית  אישה  מרוקאית,  זקנה  נשים:  מספר  היינו  שבאה בפנים  צעירה  נערה  מבוגרת,  גור  חסידת  המאוחרות,  השלושים 
להתפלל על זיווגה ואני.

הרחובות  שבאחד  מסתבר  לצלצל.  הפלאפונים  התחילו  לפתע 
הסמוכים היה פיגוע דריסה.

מסוכן ביתו בשכונת גאולה. היא הגיבה בקריאות זעקה. הוריה של הנערה אחת הנשים קיבלה דיווח ישיר מבעלה שהשקיף על הנעשה מחלון  כי  תצא  ולא  נמצאת  שהיא  היכן  שתישאר  לומר  לעוד התקשרו  ענתה  הנשים  כשאחת  בפרט  כולנו.  הרגשת  הייתה  זו  שיחה והתחילה לצעוק. עוד זה מדבר וזה בא... הסתבר שהיה פיגוע בחוץ. 
נוסף בירושלים. 

נשמעו  בחוץ  שאת.  ביתר  תהילים  להגיד  התחלנו  מחנק.  אדם הרגשנו  ראינו  אם  ושאל  אחר  מישהו  אחר  רדף  ומישהו  ריצה  אותנו, צעדי  האין־אונים הביאה  ותחושת  גברה  וכך. הבהלה  כך  לבוש 
חמש נשים בקבר הצדיקים, לקחת ספסל ולחסום את הדלת. אנה 

נברח?
חשבתי על כך שאנו כמו בתיבת נח, מוגנים מפני המבול השוצף 
בחוץ. הצדיקים מגנים עלינו, התיבה שהיא מילת התפילה מגנה על 
לגורל הפתאומי: "אל תירא מפחד פתאום". נדמה כאילו שם אשאר לנצח.שפיותנו. הייתי כדמות במחזה סוריאליסטי לוחשת עם שותפותיי 

שהתלוו  הקשות  בתחושות  פעמים  הרבה  לצערי  נזכרתי  השנה  במהלך  שהתגלתה שם היכולה לנצח כל אויב, באמונה ובביטחון שהשתדלתי לגייס אל לאותו מאורע הזוי, אך גם בתחושה הטובה המוגנת כמו ברחם, באחוות הנשים מאז 
לבי בטרם פסעתי אל הרחוב השומם בדרכי הביתה...

מה המבול שלך ומה התיבה שלך?

 כן אחי אהובי
 יש מבול ויש תיבה 

 הרב פרץ איינהורן
ר"מ במכינת 'עצם', נווה

 יש מבול
 מבול שמבלבל

 מבול שבולם אותך מלהתקדם
 מבול שאתה ממש מובל אליו

 בעת חוסר תשומת לב

 ויש תיבה
 תיבה = תיבות של תורה

 תיבה = מילים של תפילה
 תיבה = דיבורים של השפעה טהורה

 המבול
 ים של טרדות

 מצבי רוח מוזרים
 מחשבות הרסניות

 חוסר ריכוז
 עמוק בסיבוכים

קטנות דמוחין

 התיבה
 ים של אמונה – שלוות צדיקים

 מצבי רוח מרוממים
 מחשבות טובות וטהורות

 יישוב הדעת
 "מן המיצר קראתי י־ה"

 גדלות דמוחין

 המבול
 הקנאה, התאווה והכבוד

 הכעס והגאווה
 העצלות והפזיזות

 העין הרעה

 התיבה
 שמח בחלקי

 "לשמך ולזכרך תאוות נפש"
 "כבוד חכמים ינחלו"

 "שיוויתי ה' לנגדי תמיד"
 ענווה

 זריזות מתחשבת וטהורה
 עין טובה

 המבול
 חיצוניות
 כמותיות
 שטחיות
 פרטיות

התיבה
 פנימיות

 איכות
 עמקות
 כלליות

 המבול
 פיגועים

 רווקים ועקרים
 מחלות וחולים

 עניים
 תאונות דרכים
 דעות ומפלגות

 אלימות פיזית ומילולית
 מחלוקות בין תלמידי חכמים

 התיבה
 תפילות ללא הפסקה

 לגאולה כללית ופרטית
 מצוות ביקור חולים

 "אשרי משכיל אל דל"
 לא מסמסים בזמן נהיגה!!!
 "החיים והמוות ביד הלשון"

 "רשע, למה תכה רעך"
 תלמידים שמשמשים כל צורכם

מסילת ישרים, תניא ואורחות 
 צדיקים

 "ישים עצמו כאילם"!

 ואסיים
 עקבתא דמשיחא

 דור נפלא
 ריבוי ישיבות ולומדי תורה

 ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה
 סוף ישראל לתשובה

 "אני ה' השוכן איתם"!

הלחץ שמשכיח
 הרב אוריה בר לב 

ר"מ בבית המדרש 'ברקאי', רמת הגולן

לבד  עומד  בעבודה,  לא  עדיין  ואני  בבוקר   9:30 השעה  מאמין.  לא  "אני   

בתחנה והגשם שוטף אותי, כולי רטוב מהכיפה עד הגרביים, הבגדים שלי כל 

כך כבדים שאני בקושי זז...".

לכולנו יש ימים כאלה.

יומיומיות הנדמות כטיפותיו הגדולות של  החיים מלאים בשטפי מחשבות 

בזמן  להגיע  חייב  "אני  ובתוכו.  הראש  על  וזולגות  הנופלות  הזה'  'העולם 

לפגישה, חייב ללכת לסידורים בבנק, חייב להספיק מטלה". כל אלו, מטבע 

הדברים, לוקחים את תשומת הלב למחוזות רחוקים מבית המדרש ומעשייה 

לפרוץ  שרוצה  שבי  אלו־ה  החלק  את  עצמי,  את  ממני  משכיחים  קדושה, 

ולמלא כל משבצת בלוח הזמנים היומי.

אם אקשיב קצת יותר למחשבות שלי, נדמה שהן אינן הבעיה האמתית, הן 

אינן תמציתו של המבול הנורא. המבול האמתי הוא - הלחץ הפועם במחשבות 

ובריצות, הלחץ שמשכיח ממני את תפילת הבוקר, משכיח ממני את הערב של 

אתמול בו עפתי בחברותא עם כמה דפי קודש.

כדי  והתפילה  התורה  תיבות  אל  לבוא  טוב שעלינו  הבעל שם  פירוש  ידוע 

לגבור ולהתחסן כנגד המבול. עיסוק רגיל ויבש באותיות הקדושות לא יספיק. 

ישנו צורך לצלול ולהיכנס אל התיבה עם כל הגוף והנפש, להתפלל וללמוד 

עם להט שמייצר דביקות, עם חום שמייצר ניגון. לימוד קצר ותפילה חטופה 

לא יספיקו. רק אם מנועי הראש והלב שלי יתחממו היטב, התיבות הקדושות 

יגנו עלי וירוממו אותי מעל פני המים.

שאלה:
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יחד. אחת  כמה משפחות  סעדנו  במהלך החגים 
עם  לה  שיש  בקשיים  אותי  שיתפה  האימהות 

בנותיה המתבגרות. 

מוצאת  לא  והיא  חוזרת בתשובה,  האמא עצמה 
את הדרך והמילים להעביר להן את האמונה בה',  
את גודל התהליך והבחירה שהיא חוותה בעצמה. 
והן... מתחילות להתרחק מהדרך שלה. איך אני 

אסביר לה?

 יש הרבה תורה שאני לומדת מחוזרות וחוזרים 
שחיפשו  עצמם,  בכוחות  שהגיעו  בתשובה 

ומצאו. 

יותר  או  הזה,  האור  את  אנשים שידליקו מחדש 
נכון שיפתחו לי את העיניים לראות את המקום 
שאני נמצאת בו, ומקבלת אותו כמובן מאליו כל 

כך.

וזה באמת מחיה ונותן הרבה כוח. 

יוצאות  בתיכון  וחברותיי  עצמי  את  זוכרת  אני 
מההרצאות האלה מוארות, וואו, מה היא עשתה, 
ואיפה היא הייתה ובסוף - האור הכי מתוק הוא 

ה', הוא בתורה, מ.ש.ל. 

ואחרי שהאור קצת שוכך... עולה קצת טעם מר. 
אז מה איתי? אני שנולדתי למציאות הזאת, ינקתי 
אותה מבית הורי, עליתי על מסלול ידוע מראש. 
איפה האש? איפה הבחירה? להיות שם כל כולי, 

להרגיש שזה שלי...

לא  פעם  שאף  תשובה  לבעלת  הופכת  אני  איך 
במסיבות  ורקדה  סמים  עישנה  או  בהודו  הייתה 

טבע חופשיה ומשוחררת? 

המחיים  הלכה  בגדרי  לשמוח  כוח  לי  יהיה  איך 
כשאף פעם לא חיללתי שבת, אף פעם לא אכלתי 

טריפות? 

מתמיד,  יותר  פועמת  הזאת  השאלה  שלנו  בדור 

והיא רק הולכת ומתחזקת. 

אנחנו רוצים להרגיש. להתרגש. לבחור. 

 לפני עשר שנים עבדתי עם קבוצת נערות מדהימה 
שהוגדרו כ'נוער בסיכון'. בסך הכל ארבע־חמש 

שנים הפרידו בינינו.

פרצו  הן  מאוד.  שונות  היינו  חוץ  כלפי  לכאורה 
הלכו  החיים,  של  המסגרות,  של   - הגבולות  את 

על הקצה. 

הבגדי־שכבות  עם  ולתמיד,  מאז  דוסית,   - ואני 
וכיסוי הראש.

מבינה  את  איך  פעמים,  מלא  אותי  שאלו  הן 
אותנו ככה? אנחנו מרגישות כאילו באת מאותם 

המקומות שלנו, מהכיכר, מהסמים, מהאיבוד. 

חשבתי על זה, כל־כך אהבתי והרגשתי אותן כי 
באמת באנו מאותו המקום. אותו החיפוש, אותו 

המסע. 

ייסורי הנפש היו דומים, הגילויים היו שונים. 

 כשאני רוצה להיות בנקודת האמת שלי, כל דבר 
בחיים האלה הופך למשמעותי, מלמד אותי עליי 

ועל העולם. על ה'. 

התפללתי  לרצות.  התפללתי  שבכלל  שנים  היו 
בלי מילים, להצליח לבכות.

ממה  רחוק  היה  מבחוץ  שראו  שמה  זמנים  היו 
שהיה בפנים. וזה טוב!

למצוא  בשביל  לאבד.  צריך  למצוא,  בשביל 
בתיכון את האור של ה' בבריאה, את החסידות, 
את הרב קוק, צריך מוקדם יותר לעבור במקומות 

שיש בהם התרסה, מרד, רצונות אחרים.

ויחד עם זאת, העולם הפנימי הוא העולם האמיתי.

כל השאר זה תעתוע חולף שלא צריך להתרשם 
ממנו יותר מדי.

הן שאלו אותי מלא פעמים, 
איך את מבינה אותנו 
ככה? אנחנו מרגישות 
כאילו באת מאותם 

המקומות שלנו, 
מהכיכר, מהסמים, 

מהאיבוד. 
חשבתי על זה, כל־כך 

אהבתי והרגשתי אותן כי 
באמת באנו מאותו המקום. 
אותו החיפוש, אותו המסע. 

רוחמה בן יוסףאישית

כמעיין המתגבר 

 

איך שאבחר לעבור את החיים, לספר את הסיפור 
לעצמי, לחפש, ככה הם יהיו. 

ואת  המידות  את  התודעה,  גבולות  את  לפרוץ 
קשה,  יותר  הרבה  עבודה  זאת  ההסתכלות, 

אמיתית ונצחית מלפרוץ את הגבולות שבחוץ.

אז אפילו שזכיתי לגדול בבית שומר תורה ומצוות 

אני מרשה לעצמי ומתאמצת להיות בתשובה.

בתהליך תמידי שלא מסתפק בקיים

ותמיד שואף לדיוק וחיבור, כמעיין המתגבר.

כי רחמנא לבא בעי. הפעימות של הלב, זה מה 
שמשנה.
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חודש חשון הוא החודש של "אחרי החגים". חגי התורה מתרכזים בחודשי 
גם חגי חורף בכסלו־ )מניסן עד תשרי(. במשך הדורות התווספו  הקיץ 
טבת )חנוכה( ובאדר )פורים( כשביניהם מצוין חגיגית גם ט"ו בשבט. כך 
נותר חשון החודש היחיד שכולו חול. התאריך הבולט בחודש – ז' חשון, 
בו נתחיל השבוע לשאול גשמים – מציין שגם אחרוני עולי הרגל חזרו 
לביתם, והחגים כבר ממש־ממש מאחורינו. חודש חשון, עם תפלת הגשם, 

הוא אפוא הזמן לברר את יחסינו לימי החול הסתמיים.

לקדש את החול
התורה מנחה שלא לפרוש מהעולם הגשמי, ולצד החתירה למחוזות הרוח 
בקיום  לכן  ולתקנה.  לקדשה  במציאות,  היטב  אחוז  להיות  היהודי  על 
לאין־ספור  מתייחסת  וההלכה  העיקר",  הוא  "המעשה  והמצוות  התורה 
פרטי החיים. מעבר לכך, גם כשאין היהודי עוסק במצווה מסוימת, עליו 
לקדש את כל תחומי חייו. המשנה באבות אומרת "כל מעשיך יהיו לשם 
שמים" והפסוק במשלי אומר "בכל דרכיך דעהו". על האדם לכוון לשם 
שמים ולדעת את ה' גם בעיסוקיו הפרטיים ובדרכו האישית – ב"מעשיך" 

ו"דרכיך" שלך.

"בכל  לבין  שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  "כל  בין  הבדל  מוסבר  בחסידות 
דרכיך דעהו": ב"כל מעשיך יהיו לשם שמים" המעשה עצמו נותר בגדר 
חולין, אלא שמטרתו לתמוך בעתיד בעניין שמימי ומקודש – הוא מכוון 
בהווה,  מתחוללת  ה'  ידיעת  השניה,  בדרך  זאת,  לעומת  שמים".  "לשם 
בתוך מעשה החול ממש, "בכל דרכיך", ובכך חושפת בו עצמו ממד של 

קדושה. 

בקדושה  עוסק  ואינו  הסתמי,  החול  עולם  חכמת  הוא  המדע  לדוגמה, 
וערכיות. כיצד ניתן לקדש את העיסוק במדע? האדמו"ר הזקן מציע בספר 

התניא שתי דרכים:

ההולך בדרך של "כל מעשיך יהיו לשם שמים" עוסק במדע כדי לרכוש 
לעצמו מקצוע מכניס, מתוך כוונה לנצל את זמנו הפנוי לתורה ותפילה 
מתוך שלוות הנפש, ללא דאגות כלכליות )כמובן, הוא מתכנן גם להשקיע 
את כספו בחינוך תורני לילדיו ובכלל במעשי צדקה וחסד(. באופן זה, אין 
קדושה בלימוד המדע ובעיסוק בו, אלא שהתכלית הסופית היא קדושה – 

החול נועד לשרת את הקודש. 

לעומת זאת, אצל מי שמקיים "בכל דרכיך דעהו" לימוד המדע עצמו הוא 
חלק מעבודת ה' – הלימוד חושף בפניו את פלאי הבריאה, מעורר בנפשו 
אהבת ה' ויראתו, ואף משתלב בלימוד התורה שלו. כאן החול הוא חלק 

מהקודש.

הדרך הראשונה שווה לכל נפש, משום שאינה דורשת שינוי מהותי של 
אופי הלימוד עצמו, אך סכנתה בצדה – אפשר לשקוע בחולין שבהווה, 
ולשכוח את המטרה העתידית. לעומתה, הדרך השניה, התובענית יותר, 
מקדשת את החול בהווה ופוגשת את ה' בתוך המציאות עצמה. שאיפתנו, 

כשהולכים ומתקרבים לגאולה, היא לזכות לעבודת "בכל דרכיך דעהו".

התאוות של ה'
האישית  לטובתנו  מעבר  החולין?  את  לקדש  חשוב  כך  כל  מדוע 
של  העיקרי  היעוד  מילוי  הוא  החולין  קידוש  במשמעות,  חיינו  במילוי 
ב]עולמות דירה  לו  להיות  הוא  ברוך  "נתאווה הקדוש   –  בריאת העולם 
ה[תחתונים". העולם הגשמי כה נמוך, נדמה לנו כנפרד מהבורא ואפילו 
מסתיר עליו. מדוע ברא ה' עולם כזה ושלח אותנו לתוכו? משום שהיתה 

וזרה  דווקא בתוך מציאות רחוקה  בלבו, כביכול, תאווה כמוסה לשכון 
כזו )וזאת מדוע? על כך השיב אדמו"ר הזקן כי "על תאווה אין מקשים 
קושיות" – הביטוי "נתאווה", הנראה כה זר ביחס לה', מבהיר כי מדובר 
ברצון כמוס שלמעלה מכל הבנה והשגה(. קידוש החולין, יותר מכל דבר 
אחר, מפנה מקום לה' בתוך־תוכה של סתמיות העולם – מימוש היעוד של 

"דירה בתחתונים".

והנה, התיאור המופלא של תאווה אלוקית מתייחס במדרש לדבר נוסף 
– "הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של ישראל". הקשר בין "דירה 
בתחתונים" במציאות החולין לבין עבודת התפילה שייך במובהק לחודש 
מבטאת  חשון  ב־ז'  הגשמים  על  התפילה  תחילת  שפתחנו,  כפי  חשון: 
את סיום החגים המוחלט והחזרה לעיסוקי היום־יום )ובחסידות נתפרש 
הנוסח "משיב הרוח ומוריד הגשם" כהשבה כלפי מעלה של הרוחניות, 
היא  הגשם  תפילת  לעולם(.  הגשמיות  שפע  והורדת  בחגים,  עסקנו  בה 
תפילה במובנה הפשוט ביותר, תפילת דרי הארץ לקבל מן השמים את 
בפרשת  ה'  ברכות  לכל  הגשם  רומז  )ובעומק  הבסיסיים  חייהם  צרכי 
בחוקותי – "ונתתי גשמיכם בעתם", "ונתתי שלום בארץ" ו"ונתתי משכני 
בחשון  המתחילים  החולין  שבימי  מסמנת  הגשמים  שאלת  בתוככם"(. 
יש להתמקד בעבודת התפילה )כך מוסבר השם מרחשון כרומז לשפתים 

מרחשות בתפלה(.

האדם המתפלל
לבין  בתחתונים"(  )"דירה  ה'  לנוכחות  העולם  הכשרת  בין  הקשר  מה 
ממילא  שהרי  לה',  פיזי  מקום  פינוי  אינה  בתחתונים"  "דירה  התפילה? 
ובכלל  מלא",  אני  הארץ  ואת  השמים  ו"את  כבודו"  הארץ  כל  "מלוא 
פירושה  בתחתונים"  "דירה  והזמן.  במושגי המקום  כלל  מוגדר  אינו  ה' 
– המודעות  וקבוע בתוך מודעות העולם  פנימי  נוכח באופן  נעשה  שה' 
האנושית. התורה מתארת כיצד לפני בריאת האדם היתה המציאות כולה 
ירד  לא  והגשם  גשם,  ירד  לא צמחו משום שלא  ב'סטנד־ביי', הצמחים 
משום ש"ואדם אין לעבוד את האדמה" – טרם נברא האדם שיכיר בטובת 
יעודה  את  למלא  מתחילה  הבריאה  כלומר,  עליהם!  ויתפלל  הגשמים 
 – אותיות  במילוי  אדם  )ורמז:  המתפלל  האדם  מודעות  כשמופיעה  רק 
הְנכחת  שדווקא  כשם  מתפלל(.  אדם  המילים  את  יוצר   – מם  דלת  אלף 
כך  ה',  של  למקומו  העולם־לכשעצמו  את  הופכת  החולין  במציאות  ה' 
דווקא התפילה היא פנייה אל ה' של עצם ה'אני' האנושי, על כל צרכיו, 
מצוקותיו, שמחותיו ותקוותיו. בלימוד תורה או קיום מצוות האדם מסיח 
את דעתו מקיומו האישי להבנת ומילוי רצון ה', אך בתפילה עומד האדם 

כפי שהוא מול אלוקיו.

מצב  להיווצר  עלול  ובלעדיו  הכרחי,  ובמצוות  בתורה  העיסוק  כמובן, 
הגמרא  כתיאור  ואסור,  שלילי  באופן  פועל  ובה־בעת  מתפלל  שהאדם 
לגנב המתפלל לעזרת ה' בגנבה – "גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא". 
אך לאידך, אסור שהעיסוק בהוראות ה' ישכיח את עצם העמידה מולו 
והקריאה אליו בכל מצבי החיים, גם הקשים והשליליים. אכן, את הפסוק 
אחד  עבירה"!  לדבר  "אפילו   – חז"ל  מפרשים  דעהו"  דרכיך  "בכל 
ונופל  הרע  יצרו  על  גובר  אינו  האדם  כאשר  שגם  הוא  לכך  הפירושים 
לחטא עליו להתפלל ולצעוק אל ה'. סיום הפסוק "בכל דרכיך דעהו" הוא 
"והוא יישר אורחותיך": אם הגנב־החוטא קורא לה' בכל מצב בסופו של 

דבר יעזור לו ה' ליישר את דרכיו ולחזור למוטב.

יום־יום ושעה־שעה, מכל  עבודת "בכל דרכיך דעהו" באופן זה, כאשר 
אותו, מאפשרת  לדעת  ו'דורש'  ה'  אל  ומכל מקום, מתפלל האדם  מצב 

לכל אחד לקדש גם את העיסוק בחולין. שיהיה לנו חורף בריא וגשום!

תפילת חול

 אורח

לשבת
הרב יצחק גינזבורג

נערך ע"י איתיאל גלעדי



הרב יונתן זקס

אחריות אישית ואחריות קולקטיבית

התגלגלה לידי פעם הזדמנות לשאול את ההיסטוריון הקתולי פול ג'ונסון איזה 
דבר ביהדות הרשים אותו ביותר בתקופת עבודתו על מחקרו המונומנטלי 'תולדות 
היהודים'. וכך השיב, בערך: "היו לאורך ההיסטוריה חברות שהתמקדו ביחיד, 
למשל המערב החילוני בזמננו. היו חברות אחרות שהעדיפו את הקולקטיב – 
כגון המדינות הקומוניסטיות. היהדות היא הדוגמה המוצלחת ביותר שאני מכיר 
היא הצליחה  ולכלל משקל שווה.  ליחיד  נותנת  היא  בין השניים.  עדין  לאיזון 

להיות דת של יחידים חזקים ושל קהילות חזקות. זה הישג נדיר וגדול".

ספק אם ג'ונסון ידע שאבחנה מדויקת זו שלו התנסחה עוד בפי הלל הזקן: "אם 
אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני?"; כלומר, אחריות אישית, של אדם 
זו  תובנה  חיוניות.  שתיהן   – הדדית  ערבות  קולקטיבית,  ואחריות  עצמו,  כלפי 
תסייע לנו לפענח את המסר של פרשת נח, מסר שבלעדיה אולי היינו מחמיצים.

הפרשה מתחילה ונגמרת בשני אירועים גדולים, המבול ומגדל בבל. לכאורה, 
אין קשר בין השניים. חטאיו של דור המבול הם של כשל מוסרי שיטתי. בבל, 
לעומת זאת, נראית כמעט אידילית, פניהם של האנשים בבבל היו לבנייה, לא 
להרס. אין זה ברור כלל מה היה חטאם. אולם ברור שמנקודת ראותה של התורה 
גם בבל מגלמת תפנית שלילית חמורה, לא רק מפני שה' העניש את תושביה 
סיפור  לאחר  מפני שמיד  אלא  הארץ,  בכל  אותם  ובהפיצו  לשונם  את  בבוללו 
מגדל בבל ממהרת התורה לספר על בחירתו של ה' באברהם. אלוקים כמו נואש 

מן האנושות בשנית. 

ועוד  ג'ונסון,  שני סיפורים אלה מגלמים את שני הכשלים שנרמזו בדברי פול 
לפניו במימרתו של הלל. סיפור המבול מלמד אותנו מה קורה 
לציוויליזציה שכל עניינה ביחידים ואין בה קולקטיב. סיפור 
מגדל בבל מראה לנו מה קורה כשהקולקטיב הוא חזות הכול. 

הפוליטיקה  יסודות  את  שהתווה  ההוגה  הובס,  תומאס 
'לווייתן' )1651(, היטיב להסביר  המודרנית בספרו הקלאסי 
זאת בלי לומר כלל את המילה "מבול". לפני היות המוסדות 
הטבעי".  ב"מצב  היו  האדם  בני  הובס,  אומר  הפוליטיים, 
קבוע, ממשל  באין שליט  חבורות.  להקות,  יחידים,  היו  הם 
ביניהם  הטבעית  התחרות  ומתוך  אכיפים,  וחוקים  אפקטיבי 
על המשאבים המצויים בצמצום, היו חייהם למלחמה בלתי־

אומר  כזה,  בעולם  אדם".  לכל  אויב  אדם  "כל  פוסקת שבה 
מתמדת  וסכנה  מתמיד  ב"פחד  האדם  בני  מתקיימים  הובס, 
דלים,  בדידות  חיי  הם  אדם  של  וחייו  אלים;  מוות  מפני 
בימינו  גם  המציאות  היא  כזו  וקצרים".  חייתיים  מאוסים, 
בכמה וכמה מדינות כושלות. כך בדיוק גם מתארת התורה את 

החיים לפני המבול.

בידינו  המצוי  ההיסטורי  הידע  מן  מכך.  ההפך  היא  בבל 
ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים  עולה פירוש חדש לפסוק "ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָשׂ
ֲאָחִדים". אין מדובר באיזו אנושות קדמונית שלפני התפצלות 
ה  "ֵמֵאֶלּ התורה  אמרה  הקודם  בפרק  כבר  הרי  הלשונות. 
גֹוֵיֶהם"  ְבּ ֹחָתם  ְפּ ְלִמְשׁ נֹו  ִלְלֹשׁ ִאיׁש  ַאְרצָֹתם  ְבּ ַהּגֹוִים  י  ִאֵיּ ִנְפְרדּו 
הפעולה  שיטת  הייתה  הארץ  על  אחת  שפה  השלטת  )י,ה(. 
כתובת  שכבשה.  בארצות  הניאו־אשורית  האימפריה  של 
אחת  שפה  "שם  השני  אשורבניפל  כי  מספרת  התקופה  מן 
בפי כל העמים". כתובת־גליל של סרגון השני אומרת "גויי 
ועילגי שפה... שלקחתי לשלל  ארבע כנפות תבל, כבדי פה 
בפקודת אשור אדוני ובכוח שרביטי, את כולם אילצתי לדבר 
בקול אחד". הניאו־אשורים ביטאו את עליונותם על העמים 
והאוכלוסיות שהם ניצחו בכך שהכריחו אותם לדבר אך ורק 
הוא  בבל  מגדל  סיפור  זו,  קריאה  פי  על  האשורית.  בשפה 

ביקורת על האימפריאליזם.

לשון התורה רומזת לכך ביוצרה מקבילות בין בוני מגדל בבל 
לבין פרעה מלך מצרים ששעבד את בני ישראל. בבבל אמרו, 
ן  ם ֶפּ נּו ֵשׁ ה ָלּ ַמִים ְוַנֲעֶשׂ ׁ ל ְורֹאׁשֹו ַבָשּ נּו ִעיר ּוִמְגָדּ "ָהָבה ִנְבֶנה ָלּ
"ָהָבה  )יא,ד(. במצרים אמר פרעה,  ָהָאֶרץ"  ָכל  ֵני  ְפּ ַעל  ָנפּוץ 
ם הּוא  י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגּ ה ְוָהָיה ִכּ ן ִיְרֶבּ ָמה לֹו ֶפּ ִנְתַחְכּ
ָהָאֶרץ" )שמות א,י(. החזרה  ִמן  ְוָעָלה  נּו  ָבּ ְוִנְלַחם  ְנֵאינּו  ֹשׂ ַעל 
על נוסחת "הבה... פן..." מודגשת מכדי שתהיה מקרית. בבל 
ומצרים שתיהן אימפריות ששעבדו אוכלוסיות שלמות ושללו 

מהן את חירותן ואת זהותן. 

אם נכונים דברינו, עלינו להבין את מהלך הדברים כך: בפרק י 

מתוארת התפלגות האנושות לשבעים אומות ולשבעים לשונות )אולי זה המקום 
לאנקדוטה אישית: באוגוסט 2000 הייתה לי הזכות לנאום בפני 2,000 מנהיגים 
המילניום  לרגל  האו"ם  שארגן  בין־דתית  שלום  בוועידת  העולם  דתות  מכל 
החדש. התברר שהנציגים שנכחו שם השתייכו לשבעים מסורות בדיוק, שבעים 
משלמדנו  ותת־חלוקותיה(.  פלגיה  על  מהן  אחת  כל  כמובן,   – תרבויות־יסוד 
על התפצלות זו בא פרק יא ומספר איך, לאחר מכן, מעצמה אימפריאליסטית 
אחת כבשה אומות קטנות וכפתה עליהן את שפתה ואת תרבותה. כאשר, בסוף 
מצב  יוצר  אינו  הוא  המגדל,  בוני  של  לשונותיהם  את  בולל  אלוקים  הסיפור, 

עניינים חדש, של ריבוי שפות ותרבויות, אלא מחזיר את הסדר הישן. 

על פי פירושנו, סיפור מגדל בבל הוא ביקורת על כוחו של הקולקטיב המוחץ 
את היחידיות – את יחידיותן של שבעים תרבויות המתוארות בפרק הקודם, פרק 
תרבויות  ייחודיותן של  ולרמיסת  לדיכוי הפרט  י. כאשר שלטון החוק משמש 
שבשמיים  שהאחדות  הוא  שבמונותיאיזם  הנס  ה'.  בעיני  הדבר  רע  ולשונות, 
יוצרת רבגוניות על פני האדמה. אלוקים מבקש מאתנו )במגבלות המתבקשות( 

לכבד את הרבגוניות הזו.

המבול ומגדל בבל הם אפוא קטבים מנוגדים של ציר אחד, ופרשת נח המכילה 
את שניהם היא מחקר מרתק של טבע האדם. אחרי שני הכישלונות הגדולים של 
המבול והמגדל, נקרא אברהם להקים סדר חברתי מסוג חדש, שיכבד את הפרט 
וגם את הכלל, את האחריות האישית ואת הטוב המשותף. זוהי מתנתם המיוחדת 

של היהודים והיהדות לעולם.
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אביאל הלוי

מ
אדם  המתאר  המוכר  הלשון  טבע 
שבעתיים  נכון  צבעונית,  כדמות 
ימיו  כל  מי שעוסק  על  כשמדובר 
ומעתיק  בגוונים  חולם  בצבעים, 
באמצעות  נשמתו  מסעות  את 
יותר  אחרי  והבד.  המכחול 
לא  )"אני  ציורים  מאות  משמונה 
נחשון  ברוך  ר'  עומד  המדויק"(,  המספר  את  יודע 

לקראת הוצאתו של ספר חדש, חדש־ישן אם נדייק. 

מאז שחר הדפוס קרוב לוודאי שספר התהילים הודפס 
כבר באלפי מהדורות שונות, אולם דומה שהמהדורה 
ביאורו  לצד  לגמרי.  חדשה  חוויה  מעניקה  החדשה 
המקיף של הרב עדין שטיינזלץ, וליקוט של ביאורים 
ספרי  ממאות  נמלים  בעבודת  שלוקטו  חסידיים 
חסידות שונים, ונערכו על ידי דובי ליברמן, מעוטר 
כל פרק ופרק באיוריו הייחודיים של הצייר החסידי 
עירו  מחברון המתהלך כבר עשרות שנים במשעולי 

של דוד המלך. 

כנראה שאין צורך לערוך לישראלי הממוצע היכרות 



עם ציוריו הייחודיים של נחשון, המלאים בקסם 
בית המקדש,  ומעופפים,  רוקדים  חסידים   – חי 
צורות  קשת עצומה של צבעים, אותיות, חיות, 
חברון  מנופי  מראות   – לא  ואיך  וצבעים, 

וסביבתה בואכה מדבר יהודה.

נחשון )77(, יליד חיפה, עסק באמנות כבר כילד 
צעיר. הוא למד אצל האמן שלמה נראני, תלמידו 
של פול סזאן, הצייר הצרפתי המפורסם שנחשב 
הקפיצה  את  המודרני.  הציור  מאבות  לאחד 
הגדולה עשה נחשון בזכות לא פחות מאשר הרבי 
מלובביץ' עצמו. נחשון נולד להורים מהציונות 
הדתית ועשה את הדרך במסלול המוכר, לאחר 
חסידית,  להתוועדות  התגלגל  הצבאי  שירותו 
שלח  הוא  והניגונים.  מהדיבורים  והוקסם 
מכתב אישי אל הרבי, שהשיב לו במכתב לבבי 
שנה  למשך  צרכיו  לכל  ידאג  כי  ובהתחייבות 
תמימה בה ילמד ציור בניו יורק. בשנת התשכ"ה, 
זמן קצר לאחר שנישא לרעייתו שרה, נחתו בני 
הזוג בניו יורק, וביום השני נכנס ברוך ל'יחידות' 
נדירה באורכה, שנמשכה שלוש שעות תמימות, 
דברי  "עיקר  לנצח.  חייו  את  ששינתה  יחידות 
הציור  וחוש  עברו,  רבים  ש'דורות  היו  הרבי 

בכשרות לא נתקן, ואתה תתקן!'".

זמן  ולקח  יורק,  בניו  ללמוד  אותי  שלח  "הרבי 
לא קצר עד שמצאתי את בית הספר שהתאים לי. 
במשך שנה, כל יום לקראת תפילת מנחה, הייתי 
מתפלל",  היה  הרבי  שלידו  השולחן  ליד  עומד 
"לא  געגוע.  נעימת  לובש  וקולו  ברוך,  מספר 
ראיתי אצלו שום תנועה חיצונית, כמו שרואים 
בכל מיני מקומות. הרבי ידע להסתיר את עצמו, 
גדולתו  על  כי  הנפש,  עבודת  זו  היתה  ובוודאי 
וראייתו העמוקה בטווח של יבשות ודורות אין 
הרווח שלי  הזווית האישית,  מן  צורך להרחיב. 
לכן  קודם  לי.  שהקשיב  מישהו  שמצאתי  היה 
היה  והוא  לי,  שהקשיב  מישהו  היה  לא  בחיים 
הראשון. בלעדיו הייתי צריך לצאת פקיד מסכן 

או מורה במסגרת מרובעת". 

וביקש  הרבי  עם  נחשון  שוחח  התשל"ה  בשנת 
לשלוח לו מספר ציורים לחדרו, והרבי הציע כי 
יפתח בספריית הישיבה שבחצרו תערוכה אליה 
אף יגיע בעצמו. במשך כמעט שעה תמימה ארך 
השונים,  בציורים  התעמק  הרבי  החריג,  הביקור 

העיר והאיר. 

את  לפרסם  התערוכה  בסוף  לי  אמר  "הרבי 
העולם.  ובכל  האמצעים  בכל  שלי  היצירה 
התחלתי עם פרסום לוחות שנה עם הציורים שלי 
שקיבלתי מהם 'דרישות שלום' מרחבי אמריקה 
זה  של  ההתפתחות  ברוסיה.  נידחים  ומכפרים 
המשיכה כשהבן שלי הקים עבורי אתר אינטרנט 
אליו נכנסים אנשים מכל העולם – מאינדונזיה, 
דרום אמריקה, מזרח אירופה ובעצם מכל רחבי 

הגלובוס". 

של  והמדוייקים  החיים  בציורים  התבוננות  בכל 
והאמירה  חדש,  משהו  למצוא  אפשר  נחשון 
גם  כנראה  מצליחה  ממנו  מחלץ  שאני  האישית 
להסביר מדוע: "כתוב 'טוב מראה עיניים מהלך 
נפש', כשאתה רואה משהו – אתה ישר תופס את 
עבודת  זו  הזה,  ליצור את המשהו  הרעיון, אבל 
זו  לפרטים  להכנס  ומשם  לכללים  להכנס  פרך. 
עבודת פרך של גוף ושל עיניים עייפות. אני עובד 
על כל יצירה בבחינת 'אנא נפשי כתבית יהבית', 
שאני  יצירה  בכל  שלי  הנשמה  כל  את  שם  אני 

עושה, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב". 

שמי כוכבים מעל המדבר
נחשון מתאר קשר מיוחד שנבט בתוכו במהלך 
השנים עם ספר שיריו של נעים זמירות ישראל. 
אנקדוטה  מקדים  הוא  לו  האופייני  בהומור 

להעלאת ניצוצות חסידית. 

מגיבורי  אמוץ,  בן  דן  לו  שקראו  אדם  "היה 
הפלמ"ח ואייקון תרבות חילוני ידוע, אבל השם 
תהילים־ 'משה  היה  נולד,  הוא  שבו  המקורי 
היהודי  על  הסיפור  תהילים.  קורא    – זאגער' 

מימי הבעל שם טוב שאמר תהילים וקבע את זה 
מקדים  הוא  אמיתי",  סיפור  כנראה  הוא  בשמו 
ואומר. "אני לא 'תהילים זאגער' כל היום, אבל 
אשתי כן – כל רגע פנוי לא פסיק פומה מגירסה. 
אני עומד עם ראש מורכן בענווה כל זמן שהיא 
אומרת תהילים – אני הולך לכל הפחות ואומר 
חת"ת, כמו שהרבי אמר לעשות. כל החיים לא 
אמרתי תהילים, אבא שלי לא לימד אותי, וסבא 
לא היה לי – רק מאז שהתקרבתי לרבי התחלתי 

לטעום את דברי דוד". 

פה  ראיתי שיש  כדי אמירה,  תוך  הזמן  "במשך 
הגיונות, מצבים נפשיים, אויבים ואוהבים, אהבת 
שמים  שחוזר:  ביטוי  ראיתי  ועוד.  דביקות  ה', 
המלך  דוד  נסיבות,  מיני  בכל  הזמן  כל  וארץ. 
קצת  התחלתי  וארץ.  שמים  הביטוי  על  חוזר 
להתבונן בזה. אני מכיר קצת את הגאוגרפיה של 
המייסדים  נחשון, מהאבות  אומר  הזה",  האזור 
לחיי  יוצא  "דוד  בחברון.  היהודי  היישוב  של 
הרועה באזור שמתחת לבית לחם לכיוון מזרח 
על  שכב  הוא  צאן.  רועה  היה  הוא  והמדבר, 
האדמה, הוא הרגיש אותה, ובלילה הוא הסתכל 
על הכוכבים. אצלו שמים וארץ היו דבר אחד. 
אני פשוט נכנסתי להרגשות הטבעיות הפשוטות 

ביותר של רועה צאן באיזור ההוא של סף מדבר 
יהודה, ואחר כך ראיתי שהוא מתחיל להתבונן 
רוח  שיורדים,  נחלים  שמיך',  אראה  'כי  בטבע 
'שאו  נשגבים  ותיאורים  סוף  ים  קריעת  סערה, 
מרום עיניכם וראו מי ברא אלה'. אהבת ישראל 
הנסים  וכל  הקודמים  הדורות  של  הזכרון  שלו, 
והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, 
את בריאת הטבע ונפלאותיו, עם כל תיאורי החי 
יושב על  והצומח. אלו תיאורים של אדם שלא 
ספסל בישיבה קרה ורחוקה, אלא של מי שהיה 

דבוק בה' כשהוא מתהלך על הרי יהודה". 

 – נגינה  מיני  ועשרה  ושיר  מזמור  זה  תהילים 
אתה  השמיעה,  לחוש  מתחבר  שמאוד  משהו 

לוקח את תהילים לחוש הראייה 

"חז"ל מתארים כיצד שירת הלוויים, של חמישה 
עשר שירי המעלות היו כאלה שהביאו את האדם 
ניגונים  לשמוע  זכיתי  לא  עדיין  אני  לתשובה. 
כאלה שיחזירו אותי בתשובה כמו שירי המעלות 
הקרבנות  מקריבי  את  מרומים  לגובהי  שהעלו 
בבית המקדש, מה שכן, מפעם לפעם אני מתחיל 
בלב פנימה לראות פנימה, ומה שאני רואה אני 

מצייר". 

כנראה שקשה לתאר את זה במילים, אבל תנסה 
להסביר איך החוויה הזו מתערבלת בתוכך

"אין לי תשובה מוסמכת ומסודרת, חוץ מסיפור 
ליד  אותי  פגש  שנה  כארבעים  לפני  מופלא. 
מערת המכפלה ר' וועלוועל חשין, מזקני חסידי 
ברסלב בדור הקודם. בשיחה שהתפתחה בינינו 
ארבעים  במשך  תהילים  להגיד  לי  אמר  הוא 
לילות אחרי חצות הלילה, ומאז התחלתי לראות 
מפרק  לפעמים  כתמונה.  אותם  לחוות  דברים, 
אחד ולפעמים מכמה פרקים ביחד נהיה לי ציור 

שנבנה בתוך הראש". 

"לתת הסבר טכני של איך התהליכים האלו קורים 
בנפש, זו שאלה כנראה לפסיכולוגים או לחוקרי 
רואה  אני  לראות.  אני מתחיל  התת־מודע, אבל 
בפשטות.  אומר  הוא  תמונה",  חלקי  או  תמונה 
"את מה שאני רואה אני מתחיל לעבד ולתרגם 
בצורה ובצבע. התהליך של היצירה הוא הדבר 
יכול להשקיע  אתה  כואב.  הכי  וגם  מעניין  הכי 
לפעמים  דבר,  לשום  להגיע  לא  ובסוף  הרבה 
אפשר להגיע למצב של מבוי סתום, שאתה לא 

יודע לאן הוא יוליך הלאה". 

לחזור אל בורות המים שלנו
כמעט  הוא  האחרונות  בשנים  כי  מעיד  נחשון 
על  חריפה  ביקורת  לו  יש  אך  מביתו,  יוצא  לא 
מצב האמנות בארץ, זה שנמלט מאמנות יהודית 
מצב  כאן  "נוצר  ממייצגיה.  ומתעלם  שורשית 
שהאמנים הכי גדולים בארץ זה תומרקין וגרבוז 
כי  אביב,  בתל  הבוהמה  של  השוק  אנשי  וכל 
מהתרבות  חוץ  והיחידה,  האחת  התרבות  הם 
אומר  הוא  הכיבושית",  הפלשתינית,  החדשה, 
בעוקצנות, "אבל תרבות יהודית, בל ייראה ובל 
בעולם.  מקומות  בהרבה  להיות  לי  יצא  יימצא. 
הרבה כסף לא היה לי, אבל בכל מקום שביקרתי 
המקום,  את  שמאפיינות  קטנות  מזכרות  קניתי 
עם  החיות  גן  את   – דברים  שני  לראות  והלכתי 
ואת המוזיאון  ואזור,  אזור  כל  פלאי הטבע של 

המקומי". 

"הייתי במקום על גבול ארצות הברית־מקסיקו, 
ראיתי שם תרבות אינדיאנית. הייתי באוסטרליה, 
אבל  האבורג'ינים,  של  התרבות  את  שם  ראיתי 
במוזיאונים  אפס.  אין,  פה?  יהודים  של  תרבות 
המקומיים אצלנו אין אמנות יהודית כמעט, אולי 
עשו  עתיקות  שסוחרי  מהעבר  יהודית  אמנות 
מהם ביזנס, דברים שגנבו מהקהילות היהודיות, 

"בשיחה שהתפתחה 
בינינו הוא אמר לי 

להגיד תהילים במשך 
ארבעים לילות אחרי 
חצות הלילה, ומאז 

התחלתי לראות 
דברים, לחוות אותם 

כתמונה"

ֲהֵלִני ֻנחֹות ינְְַ יֵצִני ַעל־ֵמי מְְ ּבִ א יַרְְְ ֶשׁ אֹות ּדֶ נְְְ ּבִ



אבל אמנים חיים – אין למצוא, אלא אם כן הם שייכים לברנז'ה 
של תל אביב. אם אני אראה תרבות אינדונזית או תרבות מונגולית 
או תרבות של העמים במקסיקו – בכל מקום בעולם, אני אתבונן 
ואראה את ההשגות הנפשיות של יוצרי התרבות האלה, ואני אדע 

להעריך אותן, אתה רואה את המסורות והרגשות שלהם". 

רק  קיימת  לא  הזו  התופעה  אפס.  של  תרבות  זו  פה  שיש  "מה 
אצלנו – הייתי פעם במוזיאון על שם גוגנהיים בשדרה הגדולה 
שעל יד גבעת הקפיטול בוושינגטון. זה מוזיאון ענק אבל אתה 
לא רואה כלום, רק מכות צבע, מכות צבע. כל אחד עם האמת 
שלו,  הדמיונות  ועם  שלו 
אבל אין מה לראות בעומק. 

הנוצרי,  יש''ו  אחד  היה 
עשו  הזה  היהודי  וסביב 
אמנות במשך כאלפיים שנה 
להבדיל,  תבל.  קצוות  בכל 
ואת  הנביאים,  את  יש  לנו 
את  והאמהות,  האבות 
לנו  יש  והמדרשים.  הקבלה 
עשירים  הכי  האוצרות  את 
לנו  נגמר  אבל  בעולם, 
מחפשים  ואנחנו  השכל, 
בורות נשברים, וזה נורא".  

להיזרק אל 
המכחול והצבעים 

עורך  אני  איתו  השיחה  את 
מתכונן  הוא  בו  בשלב 
יודע  המי  הציור  לקראת 
כמה, על בסיס רעיון שנבט 
בתוכו במהלך החג האחרון. 
שנחשון  הפעמים  בכל 
לעכל  שניה־שתיים  לי  נדרשות  השיחה,  לאורך  לי"  "בא  אומר 
כי הכוונה איננה למטבע הלשון המוכר והשימושי, אלא לחוויה 
שמופיעה בתוכו ומציפה אותו בתמונה ובמראה. "בחג הסוכות 
ה',  וברוך  ולמדתי  ישבתי  אז  לא לעבוד בכלל,  לי עקרונות  יש 
בלי תכניות, פתאום בא לי משהו. עכשיו אני עובד על זה, לתרגם 
לצורה את מה שראיתי בעיני רוחי ואחר כך אתרגם זאת לצבע. 
כשבא לי רעיון כלשהו, אני משרטט אותו על נייר קטן, ואם יש 
לי הערות אני כותב אותן בצידו. לפעמים מהשרטוט אי אפשר 
על  עובד  אני  כלום.  לראות 
פי התכנית הכללית בהתאם 
ולפעמים  הראשוני,  לרעיון 
את  לראות  בכלל  אפשר  אי 
זה   – לרעיון המקורי  הקשר 

דבר מתפתח". 

שעשיתי  הציורים  כל  "לא 
תהילים,  פי  על  בהכרח  היו 
אבל בשנה האחרונה עבדתי 
פסוקים  וחלקי  פסוקים  עם 
שמתאימים  מתהילים 
מצאתי  הציור.  בד  לגודל 
פסוקים  מיני  כל  ושם  פה 
ירושלים,   - בי  שנוגעים 
המדבר,  נופי  המקדש,  בית 
ומסביב לזה נתתי להשראה 
האחרונה  בשנה  לעבוד. 
חודשים  וכמה  כמה  עשיתי 
שנגמר  עד  תהילים,  על  רק 
מחייך.  הוא  פתאום",  לי 
פי  על  לי  "עשיתי מה שבא 
מה שהרגשתי בזמן היצירה, 
את  לארגן  ממני  כשביקשו 
הספר,  בעבור  הציורים 
זה או אחר, ישבתי על כל  והגיע הזמן של הבחירה עבור פרק 

החומר הרחב והתחלתי לשבץ לפי הבנתי". 

כשאני שואל לסיום מה יותר מכל בספר תהילים זורק אותו אל 
מדודות,  במילים  ומשיב  מעט  מהרהר  הוא  והצבעים,  המכחול 
באידיש  שכשאומרים  זקן,  ברסלב  חסיד  לי  "אמר  נרגשות. 

פניני חסידות לתהלים / דובי ליברמן - עורך
באורחותיה,  והן  החסידות  בתורת  הן  מיוחד  מקום  יש  תהלים  לספר 
ולא בכדי. מי שאומר תהלים תדיר נחשף לכמה מאפיינים "חסידיים" 
מובהקים המציצים מבין שורותיו, תנועות נפש שתורת החסידות אמנם 
וביקשה  דגלה  על  אותן  חרתה  אך   – עליהן  יוצרים  לזכות  טענה  לא 

התבוננות  בנתיבותיה.  הצועדים  לבבות  בעומק  להטביען 
בכל  שמים  שם  שיתוף  הלב;  נקודת  עד  נוקבת,  פנימית 
בוערת  אהבה  והציבוריים;  האישיים  החיים  המאורעות 
ונפש צמאה ומשתוקקת; יראת רוממות והכרת חסרונו של 
האדם לנוכח הא-ל; תשוקת תיקון עולם וגאולה שלמה; כל 
אלו ועוד בוודאי משיקים ליסודות תורתם הגדולה של רבי 
ישראל בעל־שם־טוב ותלמידיו. ביטוי מובהק לחשיבותו של 
תהלים בחסידות ניתן למצוא בדבריו הבאים של רבי נחמן 
מברסלב: "כשאומר תהלים צריך לראות שימצא את עצמו 
בתוך מה שאומר, כי ספר תהלים נאמר בשביל כלל ישראל, 
שנעשה  מה  וכל  עליו  שיש  היצר  מלחמות  כל   – אדם  וכל 
)ליקוטי מוהר"ן ח"ב, קא(.  – הכול מפורש בתהלים"  עמו 
באופן אחר ועמוק מוארת משמעותה של העמדה הנפשית 
 , ביטויה בתהלים בדברי הרבי מליובאוויטש  המוצאת את 
המבאר שספר תהלים נחלק לחמישה ספרים כנגד חמישה 
אלינו  היורד  ה'  דבר  היא  התורה  אם  שכן  תורה,  חומשי 
משמים לארץ, תהילותיו של דוד הן המענה הבוקע מלבם 

של ישראל ועולה מארץ לשמים.

מתוך כך, ראתה החסידות את ספר התהלים כמסכת שלמה 
הצריכה לימוד, מסכת עבודת ה'. בכל רחבי החסידות ניתן 
למצוא עושר עצום של דיונים, תובנות, פרשנויות והארות 
של  בדרכם  האומר,  בקצירת  פעמים  תהלים.  בפסוקי 
אדמו"רי בית רוז'ין שהוד המלכות של השתיקה חביב היה 
עליהם; פעמים באריכות ובעמקנות, המאפיינות את תורתו 

של ר' צדוק הכהן מלובלין ושל רבותיו לבית איז'ביצא; פעמים באזמל 
והמשמעויות  הרבדים  את  יקשור  בטרם  נח  שאינו  החב"די  המנתחים 
ל"מעשה  הוראה  מתוכם  ויוציא  באלו  אלו  במילים  האצורות  השונות 
ית והמרומזת של השפת־אמת מגור;  הוא העיקר"; פעמים בשפתו הִלּבִ
ותפילה  תורה  הכורכת  ברסלב,  שפת  של  הסוערת  בשלהבת  ופעמים 
לו  ולהראות  נפשו  כיסופי  את  לאדם  לגלות  ומבקשת  אחת  במחברת 
את שלבו מבקש ממנו. ממקורות אלו ומרבים אחרים נוצר לקט פניני 

החסידות המלווה את דפי המהדורה המיוחדת הזו, ועדיין 
אין בו אלא כטיפה מן הים הגדול של העיון החסידי בספר 

תהלים. 

להתקרב  ביקשנו  הדברים  בניסוח  הלקט:  עריכת  לדרך 
לשפתו של הקורא בן זמננו. משום כך ימצא הקורא בציוני 
כך שמרבית  על  המעידות  פי",  "על  המילים  את  המקורות 
לומר  אף  ניתן  מסוימים  ובמקומות  מעובדים,  המקורות 
למבנהו המקורי.  לא  אך   – לרוח המקור  נאמנה  שהכתיבה 
את  הסופי  בנוסח  לשמר  ביקשנו  כללי  באופן  זאת,  עם 
לצורך  ניתן.  שהדבר  ככל  האותנטית,  החסידית  הלשון 
הרכבת המארג העשיר של קטעי הלקט השתמשנו במאגרי 
המידע הבאים: פרויקט השו"ת מבית אוניברסיטת בר אילן, 
התקליטור התורני )d.b.s(, אוצר החכמה. קטעים רבים נלקחו 
מתוך ספרי ליקוט שקדמונו במלאכתנו, ומכיוון שרבים הם 
לא נוכל לפורטם. מביניהם יצוין בכל זאת הספר "תהילות 
של  מתורתו  ומסודר  עשיר  במאגר  אותנו  שזיכה  מנחם", 

הרבי מליובאוויטש לפסוקי תהלים. 

על השימוש בלקט: שלא כפירושו של הרב עדין אבן־ישראל 
שליט"א, הנצמד למשמעותן של המילים ומביא את הקורא 
בשערי פשטותיהן, אין ללקט החסידי שלנו מגמה פרשנית 
או אף שיטתית. מוטב לראות כל קטע מתוכו כניצוץ הקורא 
יובאו  שדרכו  פתח  לפתוח  מבקש  מיוחדת,  לב  לתשומת 
הדברים אל הלב פנימה. בהתאם לכך, כל קטע עומד בפני 

עצמו. אינו מבוסס על קודמו, ואף אינו מניח שהקורא כבר עבר על כל 
פסוקי המזמור ועמד על משמעותם.

"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וֹגאלי" )תהלים יט טו(.

י ִאיָרא ִעי ִמּמִ ִיׁשְְְ ָדִוד ה' אֹוִרי וְְ לְְ

ב ּכֹוֵנן  עֹוָלם ֵיׁשֵ ַוה' לְְ

אֹו: סְְְ ט ִכּ ּפָ ׁשְְְ ַלּמִ
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מילה  לא  בעצם  זו  להתפלל,  לך  בא   – דאווענען'  'גיי 
באידיש, אלא בארמית, 'דאבונן' – של אבותינו. במילים 
אחרות, כמו שאומרים בברסלב 'התבודדות' – לדבר עם 
ה' כמו שמדברים איש עם רעהו, בלכתך בדרך ובשכבך 

ובקומך". 

שהוא  מה  כל  ה',  עם  שמדבר  אדם  היה  המלך  "דוד 
ראה והתפעל מהעבר ומהווה, כל מה שהוא חווה עם 
ואמי  אבי  'כי  עבר  שהוא  הצער  והאוהבים,  השונאים 

הגדיל  שלומי  איש  'גם  אחריו,  רדף  כששאול  עזבוני', 
אלוקים  'בבית  של  ודבקות  שמחה  ומנגד  עקב',  עלי 
נהלך ברגש' – בכל המצבים הוא היה במצב של 'צמאה 
כעומד  חייו  כל  עצמו  את  ראה  דוד  לאלוקים'.  נפשי 
בישיבת  הסטנדר  על  היה,  זה  איפה  בודד.  צוק  על 

פונוביז'?! הוא עמד על הצוקים במדבר יהודה. הקשר 
שלו בין שמים לארץ – זה הסולם של יעקב שמחבר בין 
שמים לארץ. הדמות הזו מצאה חן מאוד בעיני, תפסה 

את ליבי". 

הספר יוצא לאור לקראת 'יריד החסידות' 
של י"ט כסלו בבנייני האומה

 תהילים - ספרו של אדם
הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ

כל המקרא כולו הוא התיאור והביטוי של מערכת 
האדם  ובעיקר  והאדם,  הקב״ה  שבין  היחסים 
בהם  יש  המקרא  ספרי  רוב  ואולם  מישראל; 
אל  ה׳  מן  למטה,  מלמעלה  הבאות  התייחסויות 
האדם, ואילו ספר תהלים הוא הספר היחידי שבו 
הקב״ה.  אל  שפונה  זה  הוא  המדבר,  הוא  האדם 
חלקים  לחמישה  מסורתי,  באופן  מחולק,  הספר 
הקבלה  ליצור  כוונה  מתוך  אולי   - )״ספרים״( 
״חומשי״  חמישה  ובין  תורה  חומשי  חמישה  בין 
התגלות  היא  במהותה  התורה  כאשר  תהלים, 
כתוב  התהלים  שספר  בעוד  למטה,  מלמעלה 

מנקודת הראות של האדם, על מוגבלותה ומורכבותה.

יותר  בו הרבה  יש  ה',  ספר המדבר בתהילת  לאמור:  ״תהלים״,  נקרא  אף שהספר 
מאשר דברי תהילה בלבד, למעשה אפשר למצוא בו כמעט כל מה שאדם היה רוצה 
לומר לקב״ה. בין בבירור ובמפורש ובין בצנעה ובהעלם - תמיד נרגיש ונמצא את 
המשורר כאדם מסוים, פרטי. מבחינה זו אפשר לומר כי חלק מגדולתו של הספר היא 

בכך שהוא תמיד סובייקטיבי.

למרות שמבחינה היסטורית דוד המלך היה מוקף רוב ימיו בידידים ובמעריצים, הצד 
הבולט ביותר בפרקי התחינה שבתהלים הוא דווקא הרגשת הבדידות, רק לעתים 
רחוקות יש בספר הרגשה של ״אנחנו״ - לטוב או לרע. דבר זה משקף ומבטא את 
אישיותו של המשורר, אשר גם בהיותו בין רבים הוא עדיין מרגיש בודד לעצמו. אך 
זה מה שהביא לכך שמזמורי תהלים לא רק מושרים בקול רם ובמקהלות,  דווקא 
אלא גם נותנים ביטוי לחוויותיהם - הן הטובות והן הקשות - של הרבה מאוד אנשים 

פרטיים. 

אמנם בספר יש פה ושם קבוצות של מזמורים שיש ביניהם קרבה חיצונית או פנימית 
מסוימת; אבל בסך הכל אפשר לומר שאין בספר תהלים סדר, ונראה שחוסר הסדר 
רגשות  קובץ של מזמורים המביעים  הוא  עולם. הספר  עניין של תפיסת  הוא  הזה 
פנימיים של אדם; והרגשות הללו, משום שהם אנושיים, אין להם סדר קבוע, כשם 
שגם בחיים עצמם אין זמנים מסוימים וקבועים מראש של צער או שמחת הלב, של 
התבוננות או של תהילה. ומצד זה, ספר התהלים הוא ספרו של אדם, על הרבגוניות 
שבו, עם הדילוגים וחוסר העקביות שלו - שהרי כך הם חייו של אדם, גם כשהוא 

מנסה להיות מסודר ומאורגן ככל שרק אפשר.

והן  הסגנון  מבחינת  הן  התוכן,  מבחינת  הן  מזה  זה  מאוד  שונים  התהלים  מזמורי 
מבחינת המבנה והגודל, ואולם דבר אחד בולט בכל סוגי המזמורים, עם כל השוני 
על  מדלגים  או  פינות  מעגלים  אינם  הם  כך  משום  אמת.  מבטאים  כולם  ביניהם: 
דיסהרמוניה  במזמורים  יש  פעם  לא  אכן,  הרמוניה.  ליצור  כדי  רק  שונים,  עניינים 
מובנית, משום שהמשורר איננו מוותר על איזו נקודת אמת גם כאשר היא אולי אינה 
הללו  שהמזמורים  לכך  פנימית  סיבה  עוד  בוודאי  זוהי  הכללי.  הניגון  את  תואמת 
דיברו, ומדברים, אל כל כך הרבה אנשים השונים זה מזה בכל קצות העולם; וכך, 
למרות שספר תהלים שייך מאוד למקום מסוים, ארץ ישראל, ולזמן מסוים, תקופת 

התנ״ך, הוא חוצה את גבולות הזמן והמקום.

ספר התהלים איננו ספר של שירה המבטא את ה״אני״ של המשורר, אלא - גם אם 
זה לא תמיד נמצא באותה מידה של הדגשה בכל הפרקים - קיימת בו גם הנוכחות 
של ה״אתה״ האלוקי, שהוא תמיד צדו האחר של השיר. בין ששם שמים מוזכר בכל 
פסוק ופסוק ובין כשכמעט אינו מוזכר במזמור כלל, ברור שיש כאן, כדברי המשורר 
איננו  שבספר  הדתי  העולם  קב,א(.  )תהלים  ה״׳  ״לפני  והשתפכות  שיחה  עצמו, 
מסובך או מסתורי במיוחד, ואף שיש בו גם שירים של תלונה ואף תרעומת, הרי שלא 
כמו באיוב או בקהלת, התרעומת הזו היא תמיד מוגדרת ומבוקרת; וגם כשעולות מן 

המזמורים שאלות שאין עליהן תשובה, עדיין המזמורים הללו הם מזמורי תפילה.

גם  ספרותית, אלא  רק מבחינה  לא  דופן  יוצא  זה מקום  לספר  נודע  כל אלה  בשל 
ספר  עוד  נראה שאין  והמקומות.  הזמנים  בכל  אליו  האדם  בני  יחסם של  מבחינת 
במקרא שנתלוו אליו כל כך הרבה דמעות, כמו גם דברי תודה ושמחה. אכן, ספר 
עמנו,  תולדות  בכל  ביותר  הרב  האנושי  השימוש  בו  שנעשה  הספר  הוא  התהלים 
משום שדרכו ואתו יכול כל אדם - הן המשורר והן מי שאינו יודע למצוא את המילים 
והביטויים המתאימים - להתחנן ולהודות, לשפוך את מר לבו או פשוט לשוחח עם 
הקב״ה. בין שמדובר באישה בודדת המבכה את צרותיה, באדם שנמצא במבוך מדיני 
או צבאי או במי שבא לשיר שיר תודה, לכל אלה משמש ספר תהלים פה. אכן, אם 
דוד המלך מכונה בשם ״נעים זמירות ישראל״ )שמואל ב׳ כג, א( הרי זה משום שהוא 
שר את שירתו של עם שלם, ובצד הדברים הנאמרים בכל אחד מהמזמורים משאיר 
המשורר גם גיליון ריק, שעליו יכול הקורא־המתפלל להוסיף את שורותיו האישיות.

יַבת ָנֶפׁש  ׁשִ ִמיָמה מְְ ּתֹוַרת ה' תְְּ

ִתי:: יַמת ּפֶ ִכּ ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה ַמחְְְ

ם ָרּבּו ִתירֹוׁשָ ָגָנם וְְ ּ י ֵמֵעת דְְ ִלּבִ ָחה בְְ מְְְ ה ׂשִ ָנַתָתּ
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הפסטיבל  לקיומו.  עשור  שעבר  בשבוע  ציין  אינדינגב  פסטיבל 
ומכל  הסגנונות  מכל  מוזיקה  הרכבי  עשרות  שנה  בכל  מארח 
העולמות, מאות שעות של תוכן, ואלפי אוהדים שמכתתים רגליהם 
הבשור,  נחל  של  המקראי  הארץ  בחבל  המערבי,  הנגב  לאדמת 
ליד  הבארות,  בחפירת  הקדושים  האבות  מהיכן שפעלו  רחוק  לא 
נחל גרר בפאתי באר שבע. משנותיו הראשונות, הפסטיבל מקדם 
מוזיקה עצמאית ושונה, דווקא באזור זה, משם צמחו מקימיו, עד 

שניתנה לו הסיסמה 'מפריחים את הדממה'.

הרבי מלובביץ' אומר, שליהודי יש כוח לקדש את האוויר. במקום 
מעורערת,  הקדושה  בו  במקום  או  נכר,  בארצות  הולך,  יהודי  בו 
של  דרך  פילס  הוא  וכבר  משניות,  או  תהלים  קצת  שיגיד  מספיק 
תשובה על אותו מקום, שכל מי שיעבור שם אחריו יזכה לקבל מזה 
משהו. גם רבי נחמן כותב אותו דבר לגבי התבודדות, במקום שבו 
בדעת של  דחוס  לא  האוויר  ריקה מאדם, שם  אנשים, בשעה  אין 

אותו היום, כדי שיוכל האדם למצוא את דעתו שלו. 

שהופכת  זו  היא  הזה,  במדבר  אבותינו  שהותירו  הרוח  כאן,  גם 
כך,  בתוך  במעלה.  לראשונים  האדם  ואהבת  החסד  גמילות  את 
היהודי  המתחם  חדש.  חבר  לפסטיבל  הצטרף  האחרונות  בשנים 
בו צומח, גדל ומתפתח משנה לשנה, והופך להיות מוקד משיכה 
מיוחד בפסטיבל. מתחם לכל מי שמחפש קצת שקט, עומק, מפגש 
כה,  עד  שנה  בכל  כמעט  ולמחשבה.  ללב  והתעוררות  משמעותי, 
הפרשה שליוותה את הפסטיבל נעה לסירוגין בין 'נח', ל'לך לך', 
והשאלה הייתה ברורה. האם מה שאנחנו עושים פה הוא תיבת נח 
ממבול הצלילים והמראות סביב, של עולם רחוק מן הקדושה, שרק 
מבקשת לזכור את האמת המבוישת ולצאת לאחר שיעבור זעם, או 
יוצאים מתוך מידת חסד, להכיל כל  שהוא אוהל אברהם, בו אנו 
אחד באשר הוא ללא פחד, עם סיר חמין, חיוך וקצת מים לרחוץ את 

החול מעל ההרגלים שמעבר לגדר...

אז בשנה הזו, התקיים הפסטיבל על פרשת בראשית, וסימן השאלה 
הפך לסימן קריאה. נראה ששני הדברים יכולים להתמזג יחד. בין 
השאר אירח האוהל ערב של ניגוני קרליבך שמימיים שפתחו את 
הלב עמוק וגבוה; שיחה על מסעות עם הרב דורון רוזוליו בעקבות 
ספרו החדש, מופע לילי מהפנט בו סיפרו וניגנו יגל הרוש ואיתמר 
שחר, שני מאסטרים של שורשיות, על שירי בקשות, כמיהה וערגה 
לגאולה, לצד סיפורים, מול קהל צמא שמילא את האוהל ולא נתן 
ואווירת  עמיר,  ומוטי  דקל  יפתח  של  בוקר  מופעי  להפסיק;  להם 
התחדשות יהודית אמיתית. וכשהגיעה השבת, היה נראה שאוהל 
במקום  נח.  תיבת  של  לפנטהאוז  שהפכה  כקומה  נבנה  אברהם 
האבק,  גרגרי  של  הגשמיות  וירדה  היהודית  הרוח  שבה  מבול, 
בקבלת שבת שהגיעה מעולם אחר. האנרגיה והשמחה שהתפרצו 
של  אחד  ברגע  והתפרקו  שסביב  הצלילים  מכל  נטענו  כאילו  אז, 
קודש מפעים וקידשו את הזמן והמקום. באווירה הזו נמשכה שבת 
של סעודות מפוארות של שלוש מאות איש, שיחות מלב אל לב, 
דיבורים ולימודים של חסידות, זמירות וקירבה מרגשת בין אחים. 
עד שלאחר שדממו צלילי הפסטיבל, רק באי האוהל נשארו, עם י־ה 
אכסוף של סעודה שלישית, והבדלה שהאירה את החושך והשקט 

שנותרו במדבר המתייתם לאטו.

אש? יש לך
סיפורים מהשטח

 מקדשים
את היממה

המדור בחסות: info@qarov.org גם לכם יש סיפור? שלחו לנו



רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים עם פרשנות 
אישית שלכם וחומרים שמתאימים לתכני העלון, ואולי גם אתם תופיעו במדור "קרוב אליכם".
info@qarov.org :שימו לב, מספר המילים מוגבל - עד 150 מילים לטור | את הקטעים נא לשלוח לכתובת המייל שלנו

ַמְרֶחְׁשָון
חנה שפיגל )טוניק(

ה ְוֶאְתרֹוג, לֹא עֹוד לּוָלב ְוֻסּכָ
לֹא עֹוד ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֵאֶליָך ֶאֱערֹג,

ָנה, ָ ּפּוִרים ְורֹאׁש ַהּשׁ לֹא עֹוד יֹום ַהּכִ
ה. ּנָ ּתַ ׁשְ ה ּנִ ּסּוֵמי ּוִמּמַ ָרחֹוק ִמּבַ

ה – ֵמָרחֹוק ְמַהְבֲהִבים ֵנרֹות ֲחֻנּכָ
תֹוָכּה ֲאָנָקה, ֲחנּוָקה. ת ּבְ ּכֹוֶבֶשׁ

ֵהא ָעַלי? ַוֲאִני, ַמה ּיְ
נּו. ה הֹוַתְרָתּ ּיָ ּצִ ֵאיָכָכה ּבַ

ה? ּכָ ַאּיֶ

א ְכבֹוֶדָך? ּסֵ ה ַרֲחֶמיָך? ְוֵאי ּכִ ְוַאּיֵ
יַע ֵאֶליָך? ְוֵכיַצד ֶזה ַנּגִ

רּו ֶהָעִלים ְוָהרּוַח ָצְלָפה ְוָנׁשְ
ה. ָרה, ָיְבׁשָ ִחי ָנׁשְ ְוִדְמָעה ַעל ַהּלְ

 ָוֵאַדע -

ית ה ְבֵראׁשִ י ְלַאַחר ַמֲעׂשֵ ּכִ
ּבּול, ֵני ַהּמַ ְתרּות ִמּפְ ְוִהּסָ

ָתא יׁשְ ִכיְנָתא־ַקּדִ ְנֵפי ׁשְ ֵצל ּכַ ּבְ
ֵיׁש ִלְצֹעד ְוָלֶלֶכת ְוַלֲעזֹב ֶאת ַהּכֹל
בֹות ַהּקֹול. ִעּקְ טּות, ּבְ ַפׁשְ ֹתם ּבְ ּבְ

ְוִלְסּתֹר - ֶאל ה'.
לֹות. ּוְלִהּגָ

ֵלה ָנא ּוְפרֹׂש – ַמֵהר ֱאֹהב. ִהּגָ

להתחיל מבראשית 
הדר אלפסי

ׁשּוָקֵתְך ְך ּתְ ֶאל ִאיׁשֵ
שּוָקּתֹו ִהיא ֵהיָכן ּוְתּ

מּורֹות ּוַבֲעבּור ַהְתּ
ֶשָנגֹוזּו
ֶאל ְזַמן

ְוֶאל ְזַמן ַאל ּתֹאַֹֹמר
ׁשּוב עֹוד ָיבֹוא ּיָ ׁשֶ

ה הּוא י ַהּכֹל ַנֲעׂשָ ּכִ
ַחת ָידֹו ּתַ

ַחת ָידֹו ְוַתּ
ְרחּוָמה

ֲחנּוִנים ּתַ
ב ָהָיה הּוא יֹוׁשֵ

רֹוִמים ּמְ ב ּבַ ַהּיֹוׁשֵ
יב ְוָהָיה הּוא ַמְכּתִ
ֶאת ִסְדֵרי עֹוָלמֹו

יא ְוָהָיה ֶשִהְפִשיר ְוִהְקּפִ
ֶאת ִלּבֹו

ר לֹו ּתֹאַמר ּוַבֲאׁשֶ
ר לֹו ְיָרא ּוַבֲאׁשֶ

ָהָיה ל ׁשֶ ּכָ
הּוא ֶזה
ְהֶיה ּיִ ׁשֶ

שבת נח
דוד וייס חשמונאים

כבר מבראשית ידענו שלא יהיה כל כך נח
שלא נוכל להחזיק דבר 

מהטוב הזה שרק הולך וגדל.
פשטות היותנו ואי יכולתנו שלא להיות 

חלק אלוק, תו בשיר אל.
וההבנה שתמיד היינו בבית, גם כשרחקנו מאוד
סוף  סוף  בה  ונשיר  לפרוח  לה  מבקשת שניתן 

מבט לא שואל.
נמציא לעצמנו מנוח מכל היגיעות והכוח
שדרכן ניסינו לכבוש ולהרגיש את האל.

שבת וכמו כל מלאכתנו באמת עשויה
נרשה לעצמנו לצנוח אל תהומות הרפיה

ואת הווייתנו הנצחית בענווה ואמת לקבל.

הרהורים בעקבות הגשם הראשון
רחל שטיינפלד

רעננות,  חיות,  ראשון.  גשם  של  משכר  ריח 
התחדשות, שפע. אני שואפת אותו עמוק עמוק 
לתוכי שוב ושוב ושוב. קשה לי להפסיק, אני 
עם  ויחד  בכוח.  מהחלון  עצמי  את  מנתקת 

האוויר המדהים שממלא לי את הריאות מתגנב 
לי צער ללב. אני חושבת לעצמי שזה רק הגשם 
הראשון שמרגש אותי ככה. שבעז"ה יהיה שפע 
של גשמי ברכה, ואחרי כמה ממטרים שכאלו 
ואת  הרטיבות  את  וארגיש  אתרגל,  כבר  אני 

הקור יותר מאשר את כל מה שתיארתי לעיל. 

וכך זה בכל דבר בחיים, הגשם הוא רק דוגמה. 
החידוש אמנם מעלה חששות, אבל גם מרגש, 
ונותן אנרגיה. ואחר כך הכל דועך: גם החשש - 

אבל גם האוויר המיוחד של ההתחלה. 
טעם  את  תמיד  לטעום  להתפלל  צריך  כמה 
גם  חדש  עומק  יום  כל  לגלות  ההתחדשות, 
בתוך המוכר והידוע. בעבודה הרוחנית, בשגרה 
שבכל  בטבע.  בעבודה,  בזוגיות,  היומיומית, 

יום הם יהיו בעינינו כחדשים ומלהיבים.



לחיים לחיים!

בראש השנה, עשרת ימי תשובה, סוכות ושמחת תורת קיבלנו הרבה השפעות. 
לעולם.  חזרנו  ועכשיו  הזה  העולם  מענייני  מנותקים  היינו  בשמים,  הרגשנו 
מרגישים לפעמים קצת מוזר וקצת אי נעימות, אבל עכשיו מתחילים החיים 
האמיתיים שלנו. כשהרבי הריי"צ היה עדיין נער, אביו הרבי הרש"ב הדריך 
אותו במהלך חגי תשרי על כל צעד ושעל. במוצאי יום כיפור הוא נכנס אל 
עבודת  מתחילה  "עכשיו  הרבי:  אביו  לו  ענה  עכשיו"?  "ומה  ושאל:  אביו 

התשובה". 

אחרי תקופת החגים נוהגים בחב"ד לדפוק על הבימה בבית הכנסת ולהכריז 
ישראל  כמו השם  לא  'עקב',  על שם  הוא  יעקב  לדרכו". השם  "ויעקב הלך 
גם  ולהמשיך את הקדושה  יעקב היא להוריד  'לי ראש'. העבודה של  שהוא 
לרדת  אלא  מהעולם  לברוח  לא  היא  היהדות  החשוכים.  במקומות  ב'עקב', 

לעולם ולגלות את השמים שבארץ.

איך עושים את זה?

פעם קרא המגיד ממזריטש, בכיר תלמידיו של הבעל שם 
טוב הקדוש, לתלמידיו ואמר לכל אחד מה העבודה הרוחנית 
שלו ומהי הדרך שלו בעבודת ה'. כשהגיע אליו האדמו"ר הזקן ושאל 
לבד".  למצוא  צריך  אתה  שלך  הדרך  "את  המגיד:  לו  אמר  שלו,  הדרך  מה 
נותן לך את  'מלמטה למעלה'. אמנם הרבי  היא  בחב"ד מלמדים שהעבודה 
הדחיפה, אבל העבודה היא שלך. כשהאדמו"ר הזקן היה בבטן אמו, ביקש 
הבעל שם טוב מהאב, ר' ברוך, לא לספר לילד שום דבר אודות הבעל שם טוב. 
אדמו"ר הזקן כל כך לא הכיר את החסידות, עד שכאשר הוא הגיע לגיל שש־
עשרה הוא התלבט אם ללכת ללמוד אצל הגאון מווילנה, ראש המתנגדים, או 
אצל המגיד, ראש החסידים. ברגע האחרון הוא אמר לעצמו שללמוד אני קצת 
ונסע למזריטש. תארו לעצמכם שהאדמו"ר  יודע,  יודע, אבל להתפלל אינני 
הזקן לא היה מגיע בסוף לרב המגיד, מי יודע אם היינו מתוועדים פה היום? 

ובכלל, איך העולם כולו היה נראה?

לקחת  מוכן  היה  טוב  שם  הבעל  כמה  עד  הוא  ביותר  המדהים  הדבר  אך 

סיכון, שהאדמו"ר הזקן לא יכיר אותו ולא את תורת החסידות. למה הוא 
עשה את זה? כיוון שבחב"ד צריכה להיות העבודה מלמטה 
למעלה, לא נותנים לך כפית בפה. אתה צריך לעשות הכל בעצמך. 
יבוא לחסידות מעצמו, מתוך  לכן גם הבעל שם טוב רצה שהאדמו"ר הזקן 

העבודה שלו.

אומרים שתרנגולת דוגרת על הביצה עשרים ואחת יום. היא לא זזה מהמקום 
כדי  ואהבה  חום  הביצה  על  מרעיפה  היא  האוכל,  את  לה  מביא  והתרנגול 
שתתפתח ויבקע מתוכה אפרוח. אבל לפעמים, כשהביצה נפתחת, רואים שם 
אפרוח מת. למה זה קרה? אמא שלו כל כך התאמצה והשקיעה עד שהוא נהיה 
לאפרוח שלם. אבל אז, ברגע הזה, הוא צריך לפתוח בעצמו את הביצה ורק אז 
נהיה אפרוח. אבל אם יש לו את כל הכוחות והוא לא עושה את הצעד האחרון 
הזה, לבקוע את הקליפה, הוא ימות. כך גם אנחנו, בכל החגים קיבלנו הרבה 

שפע ועכשיו הגיע הזמן לנצל את הכוחות, לבקוע את הביצה ולעוף.

לפעמים – אפילו אם רק לעתים נדירות – יש לנו התלהבות לקראת התפילה או 
לקראת עשיית מצווה, אנחנו מרגישים כל כך טוב. אבל האמת היא שכשיש 
לנו בתפילה חיות שהגיעה מעצמה, זה לא שלנו. זה מגיע מלמעלה. אנחנו 
עם  טוב  כך  כל  מרגישים  הבוקר  בארוחת  ואז  רוח,  בהתרוממות  מתפללים 
ועכשיו?  אלוקים.  את  הרגשתי  וממש  זרה  מחשבה  לי  היתה  לא   – עצמנו 
אוכלים לחם עם ביצה. איזה יופי, יש לי גם עולם הזה וגם עולם הבא. זהו 
בדיוק הרגע בו הנפש הבהמית תופסת אותנו. הרי כל זה לא 
שלנו, הכל בא ממנו יתברך! אני לא עשיתי כלום, אז מה אני 

כל כך מדושן עונג מעצמי?
אנחנו  ועכשיו  והתלהבות,  רוח  התרוממות  לנו  נתן  ה'  שלנו.  ההזדמנות  זו 
צריכים להמשיך הלאה את החום שקיבלנו ולא לבזבז את השפע הזה על הנאה 
הנפש  לתיקון  בה  נשתמש  התלהבות,  איזו  לנו  שיש  פעם  בכל  ולכן  זמנית. 
הבהמית: נחשוב על איזו מידה לא טובה, כגון כעס, ונכניס את ההתלהבות 
הזאת ישר לתוכה עד שהיא תימס ותתפורר. הרעיון הוא שנעשה מזה הרגל, 
ה'עקבים'  לתוך  זה  את  ניקח   - ל"היי"  ומגיעים  פעם שאנחנו מתלהבים  כל 

שליח חב"ד באנטוורפןהרב שבתי סלבטיצקי

מה היה קורה אם האדמו"ר הזקן לא היה מתקרב לחסידות? הבעל שם 
טוב לקח סיכון כזה > < הנהג של האוטובוס לרחובות זכה להמון ברכות 

בזכות טעות יזומה > < ומה אמור לקרות לנו בהתוועדות?

 איפה משיגים
דבק טוב



והמקומות החשוכים שלנו, כדי שנוכל להשתחרר מהם.

במוצאי ראש השנה האחרון חיכו בבני ברק המוני אנשים בתחנת האוטובוס 
אפס  עד  מלאים  היו  האוטובוסים שחלפו  לירושלים.  ברק  מבני   402 קו  של 
מקום, ואנשים חיכו וחיכו במשך שעות. כמובן שכולם כעסו מאוד על חברת 

התחבורה שהבטיחה להם לשלוח תגבור.

בשעה אחת וחצי בלילה הגיע לתחנה אוטובוס קו 318, ושאל את האנשים למי 
הם מחכים עכשיו באמצע הלילה? אנשים ענו לו שהם תקועים וביקשו ממנו 

שיחליף את מספר הקו ל־402 ויקח אותם לירושלים.

נהג  - הרי הוא  זה  הנהג התנצל ושאל אותם איך הם מבקשים ממנו לעשות את 
בקו 318 בדרך לרחובות, והוא יפוטר מהעבודה... אנשים המשיכו להפציר בו עד 
שהסכים, החליף את מספר הקו ל־402 ונסע לירושלים. במשך כל הנסיעה לירושלים 

הנוסעים עשו לו "מי שברך", וכולם באו לברך אותו בשנה טובה ומתוקה.

לקראת סוף הנסיעה, ניגש אליו אחד הנוסעים ושאל אותו: איך באמת הסכמת 
לו  ענה  מהעבודה.  תפוטר  יתכן שמחר  הרי  למעננו?  הקו שלך  את  להחליף 
הקבוצה  אל  יסע  הנהגים  שאחד  ביקש  הסדרן  האמת,  את  לך  אגיד  הנהג: 
שממתינה בתחנה כבר כמה שעות. אף אחד לא הסכים, כי כולם צפו את הזעם 
והקללות שיקבלו מהנוסעים על איחור מורט עצבים שכזה. מי רוצה קללות 
כך  ולהגיע   318 הקו  על  לכתוב  רעיון,  לי  עלה  ואז  לקראת השנה החדשה? 

לתחנה. בזכות זה הרווחתי כל הדרך ברכות שיעשו לי את השנה...

אנחנו מקבלים ברכה, שפע והתלהבות וחושבים שזה שלנו. צריך לדעת שזה 
מהקב"ה, אבל כל זה לא היה יוצא לפועל אם אנחנו לא מבקשים. אם הנוסעים 
לא היו מבקשים מהנהג להחליף את מספר הקו זה לא היה קורה. אנחנו צריכים 
לעשות את שלנו, ואז הקב"ה נותן לנו הרבה יותר. זה מה שכתוב "יגעת ומצאת 
שפע  מהקב"ה  תקבל  ואז  שלך,  את  ולעשות  להתייגע  צריך  אתה   - תאמין" 

הרבה יותר גדול ממה שיגעת.

בחזרה לסיפור על אדמו"ר הזקן: אחרי שנתיים הוא הגיע אל הרב המגיד ואמר 
לו: "רבי, את חומרי הגלם לבניין יש לי. את התכנית לבניין – גם יש. אך חסר 
לי דבר אחד: מלט שידביק את הכל יחד. יש לי תורה, יש לי תפילה, אבל אין 
לי את הלחלוחית. אני פשוט לא מצליח להשיג את זה". אמר לו הרב המגיד: 

"דע לך, את הדבק מקבלים רק דרך רבי, ואני מוכן לתת לך את הדבק שקיבלתי 
מהבעל שם טוב".

את  אך  התכנית,  את  גם  מעצמו,  השיג  הזקן  האדמו"ר  הגלם  חומר  את  אז 
אתה  הדבק.  את  נותנת  התוועדות  שלו.  מהרבי  לקבל  צריך  היה  הוא  הדבק 
על  אחת  יפות  לבנים  לך  ויהיו  חסידות,  הרבה  תורה,  הרבה  ללמוד  יכול 
ההתוועדות  יקרוס.  הכל  חזקה,  רוח  כשתנשב  דבק,  אין  אם  אבל  השניה. 
 מחברת הכל יחד. זו תורה שבעל פה, ויש דברים שיכולים לקבל רק בעל פה. 
עם  בהתוועדויות  ישבו  בחורים  איך  ראיתי  עיני  במו 
החסידים הכי גדולים שכל מילה מהפה שלהם שווה זהב, 
ישנים,  אותם  ראו  רק  לא  לפעמים  וישנו.  וישנו  ישנו  והם 

אלא גם שמעו... איך זה יכול להיות? כי לא היה להם דבק.
רוצה  אתה  אם  להתוועד?  צריך  בכלל  למה  שואל,  היה  פוטרפאס  מנדל  ר' 
ללמוד חסידות – קח ספר ותלמד. אבל למה צריך לשבת עם חסידים, לדבר, 
חידושים.  לא מחדשים  בהתוועדות  ענה:  והוא  לחיים?  ולהגיד  ניגונים  לנגן 
אך  מאוד.  טוב  בחסידות?  שיעור  רוצה  בבקשה.  בנגלה?  שיעור  רוצה  אתה 
שלמדנו  מה  את  להוריד  צריכים  אנחנו   – אחר  לגמרי  משהו  היא  התוועדות 
לתוך הלב, למלא את הדם שלנו במה שספגנו לתוך מערכת העיכול הרוחנית.

בחסידות מסבירים את ההבדל בין כוח לחוש. כוח הוא יכולת שיש לאדם: יש 
את כוח המחשבה, כוח הדעת. אבל חוש בא מהמילה לחוש, למשש. זה מה 
שגורם לנו להרגיש את עצם הדבר. יש אדם שלומד חסידות והוא מחזיק את 
זה בראש טוב מאוד, אבל זה עדיין לא נדבק בו. הוא נשאר הוא, והחסידות 
נשארת היא. התוועדות באה להדביק את החסידות לתוך הלב שלנו. אפשר 
ללמוד הרבה חסידות והיא תעבור מעליך, ולעומת זאת יש כאלה שאולי למדו 

קצת, אבל מה שיש להם נדבק לגמרי והפך להיות חלק בלתי נפרד מהם.

אז למה חשוב להגיד לחיים? היתה פעם התוועדות של הרבי הרש"ב, והוא 
ראה שבחור אחד שתה משקה ונשאר לו קצת בכוס. שאל אותו הרבי: "אתה 
יודע ממה עושים משקה?" והבחור ענה, "בוודאי, משעורה". אמר לו הרבי: 
"דע לך, צמחה לה שעורה בשדות רוסיה, וכל הזמן התפללה 
או  ברוח  תעוף  סתם  לא  והיא  וודקה,  ממנה  שיעשו  בלבה 
תתייבש. ברוך ה' היא זכתה לגדול יפה וחזקה, ואז כשהגיע הזמן 
קצרו אותה והביאו אותה לבית חרושת למשקה. אבל שם לא לוקחים את כל 
השעורים, רק את היפות ביותר, ועכשיו היא התפללה שלא יזרקו אותה לפח. 
היא אכן זכתה שיעשו ממנה משקה, ואחרי זה היא התפללה שהבקבוק שלה 
ילך למקום בו יש יהודים. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלה ושלחו 
אותה בקרון מיוחד ללובביץ'. שם, כשהגיעה לחנות, הניחו אותה על מדף, 
והיא כל כך התחננה בשקט שיקנה אותה דווקא יהודי ולא גוי. גם את התפילה 
הזאת הקדוש ברוך הוא שמע, ובסוף לקח אותה יהודי, הביא אותה להתוועדות 
ומילא בה כוס. היא התפללה שהיהודי לא ישכח לברך ואכן, היהודי הזה אמר 
והיא  נהיה בדברו' ושתה. אך הוא שתה רק חצי כוס,  'לחיים', בירך 'שהכל 
נשארה בחצי התחתון. אתה יודע איזה דפיקות לב יש לה עכשיו?  
להגיע  כדי  ההשתלשלות  סדר  כל  את  עברה  היא  מהשדה 

לכוס שלך, ואתה לא אומר 'לחיים'"?

לחיים לחיים!



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

האם מי שלא מאמין בי"ג עיקרים 
של הרמב"ם הוא כופר?

לדעת הרמב"ם, ודאי שכן. לשיטתו זה בדיוק 
עניין העיקרים. 

אם אדם טועה בעניינים מסוימים בתורה הוא 
אך  טעותו,  את  ולתקן  בתשובה  לשוב  צריך 
הוא לא יצא בכך מכלל שלומי אמוני ישראל. 
היסודות  את  מקבל  שאינו  מי  זאת,  לעומת 
אמוני  שלומי  מכלל  יצא  בהם  וטועה  הללו 

ישראל. 

אמנם, יש שחלקו על הרמב"ם בפרטים כאלה 
ואחרים. הדבר אמור לעורר אותנו לחשיבות 
האמונה,  ביסוד  שעומדים  לעניינים  שניתנת 
יותר מאשר לשפוט על ידם אחרים. זה עניין 
ליסודות  אהבתנו  ומרוב  ומסובך,  מורכב 
עמוקים אלו, התפשט בישראל פיוט שמזכיר 
 – הרמב"ם  של  העיקרים  עשר  שלושה  את 

"יגדל אלוקים חי וישתבח".

פיטרו אותי מהעבודה, ואני בחרדות 
נוראיות איך נסגור את החודש. איפה פה 

הביטחון?
כדאי לעיין בשער הביטחון בספר חובות הלבבות, שדבריו 
הנפלאים מאירים את העיניים לראות נכוחה את המציאות 
שבה אנו חיים. ברחם אימנו היינו כלואים במקום צר, והוא 
יתברך שמו דאג להתפתחותנו, לפיתוח איברינו, לשכלול 
מוחנו, וזאת ללא כל מאמץ ועבודה מצדנו. אחרי שהגחנו 
לעולם הוא דאג שיהיו לנו הורים שיפרנסו ויכלכלו אותנו 
הוא  וכך  ללכת.  או  לעמוד  היכולת  בידינו  היתה  כשלא 
מלווה אותנו לאורך כל חיינו, בכל פרט, עד שדאג בהשגחה 

פרטית שתהיה לנו עבודה ופרנסה בנחת ובשמחה. 

כמי שמעולם לא עזב ולא נטש, הוא מלווה אותנו בחסדו 
הוא  טוב  איזה  הבנה  לנו  כשאין  גם  הקשות,  בשעות  גם 

עתיד להצמיח לנו על ידי הקושי. 

כהזדמנות  המצב  את  לראות  מקום  יש  אנושיות  בעיניים 
יותר  בעבודה  יתר,  בשפע  פרנסה  של  חדש  דף  לפתיחת 
שמיים  ברכת  לכם  תהיה  ה'  ובעזרת  ומוצלחת,  מתאימה 

לפרנסה טובה במהרה.

למה לי לשים ציצית?
הקדוש ברוך הוא מלמד בתורתו את מצוותיו שהן 
הסודות  עומק  את  יודעים  ואיננו  מדעתנו  למעלה 
האלוקיים שגנוזים בכל מצווה. אחת אנו יודעים – 
שהרצון האלוקי הוא יקר וחשוב, ומכריע לטובה 
יותר מכל מעשי העולם הזה ומכל ענייניו, קטנים 

כגדולים. 

 – עלמא  בהאי  מצווה  חז"ל ש"שכר  אומרים  לכן 
ליכא", אין שכר למצוות בעולם הזה. גם אם ייתנו 
לאדם את כל השפע הגשמי ואפילו את כל השפע 
אפילו  להעריך  בשביל  בכך  די  יהיה  לא  הרוחני, 
מצווה אחת, ואפילו לא כטיפה אחת מים אוקיינוס 
– "רחבה מצוותך מאוד". השכר על כל מצווה הוא 

לנצח נצחים ומעל כל גבולות העולם הזה. 

והוא  טעם,  מגלה  התורה  ציצית  במצוות  דווקא 
הציצית  מצוותי".  כל  את  ועשיתם  תזכרו  "למען 
בקישור,  עטוף  ילך  שהאדם  ולכך  לזיכרון  נועדה 
שזוכה  מי  אשרי  יתברך.  בה'  ובדביקות  בחיבור 

למצווה הנפלאה הזו.
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