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‡נו מ‚יעים ל˘י‡ ‰מו„עו˙ ו‰‰˙חברו˙ ‰פנימי˙ 
˘לנו ל˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ומכריזים מ˜ירו˙ ליבנו: 

˘מע י˘ר‡ל ‰' ‡לו˜ינו ‰' ‡ח„!
˘מע י˘ר‡ל, י‰ו„י! ‰בן ו‰פנם: ‰' ‰י‰, ‰וו‰ 
‰ו‡  ל‚מרי,  מ‰˘כל  למעל‰  זמני˙,  בו  וי‰י‰ 
‡לו˜ינו - ‰ו‡ כוחנו וחיו˙ינו, ו‡ין עו„ מלב„ו 
ו‰יחי„  ‰‡ח„  ‰כוח  ‰ו‡  ‡ח„,   '‰  – ממ˘ 

בעולם.
ב"˘מע י˘ר‡ל" ‡נחנו ל‡ ר˜ מ˜בלים על עˆמנו 
בו,  מבט‡ים ‡˙ ‰‡מונ‰  מלכו˙ ‰' ‡ו  עול   ˙‡
עו„  לנו  ˘‡ין  ‡ומרים  ‡נחנו  י˘ר‡ל"  ב"˘מע 
„בר בעולם חוı מ‰'. ‰' ‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙ ‰יחי„‰ 

ו‡נחנו ל‚מרי ˘ייכים ‡ליו.
רˆון  בע˙  י˘ר‡ל"  "˘מע  זוע˜  י‰ו„י  לכן 
יכול  ו‡ף  רוˆ‰  י‰ו„י  ˆר‰,  בע˙  ול‰ב„יל, 
ל‰˙עלו˙ מעל ‰עולם ול„ע˙, ל˘מוע ול‰ר‚י˘, 

˘‡ין עו„ מלב„ו ממ˘. 

נאספים לקריאה
˘ל ‰˜˘ב‰  במ˘מעו˙  י˘ר‡ל"  ל"˘מע  בנוסף 
'˘מע'  ˘ל  פירו˘  בחסי„ו˙  מופיע  ו‰פנמ‰, 
‰עם"   ˙‡ ˘‡ול  ַמע  ַ̆ "ַוי¿ כמו  ‡סיפ‰,  מל˘ון 

(˘מו‡ל ‡ טו, „). 

‡לו  ˘לנו,  ‰כוחו˙  כל   ˙‡ ל‡סוף  ‰זמן  ז‰ 
חליל‰  נופלים  ו‡ף  מבוזבזים  ‰יום  ˘במ˘ך 
ל‰חזירם  ו‡פ˘ר  ˆריך  עכ˘יו  ‰˜ליפו˙,  בי„י 
‡ל "‰' ‡לו˜ינו ‰' ‡ח„". ‡ם נ‡סוף ‡˙ עˆמנו 
על  י„  ונ˘ים  ב‰ם  מפוזרים  ˘‡נחנו  מ‰מ˜ומו˙ 
‰עיניים, י‰י‰ עם מי ל„בר וי‰י‰ מי ˘י˘מע ‡˙ 

 ֈ"מע י˘ר‡ל˘"‰

אין עוד מלבדו
‰' ‰ו‡ ‰‡לו˜ים   ‡ח„ו˙ ‰' ‡יננ‰ ר˜ במ˘מעו˙̆ 
‰יחי„ ‰˜יים בעולם. ‰רעיון ˘ל ‡ח„ו˙ ‰' לפי 
˙ור˙ ‰בעל ˘ם טוב ‰ו‡ ˘‰' י˙ברך ‰ו‡ בעˆם 
‰„בר ‰יחי„ ˘י˘ בעולם, מכיוון ˘˜יום ‰עולם 
לכן  מח„˘,  ר‚ע  בכל  נבר‡  ו‰עולם  בו  ˙לוי 

פ˘וט ‡ין עו„ מלב„ו.
ב„יו˜ כמו ˘‡ם נר‡‰ ‡בן מ˙עופפ˙ נבין ˘‡ין 
ל˙ע˙ע  ˙ˆליח  ל‡  ˙י‡טרון  ובוב˙  כנפיים,  ל‰ 
עˆמ‰,  מ˘ל  חיים  ל‰  ˘י˘  ‡ו˙נו  ול˘כנע  בנו 
כך, ויו˙ר מכך ל‡ין ערוך, ‡נחנו רו‡ים ב˙נוע‰ 
ב˘ונ‰   .'‰ ˘ל  נוכחו˙ו   ˙‡ ˘בעולם  ובחיו˙ 
מ‰מ˘ל, ל‡ ר˜ ˘‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ מחי‰ ומניע 
כך  ˘לו,  ‰חומר   ˙‡ יוˆר  ‚ם  ‡ל‡  ‰‚וף,   ˙‡

לחלוטין  ˙לויים  ‰עולמו˙  וכל  ‰עולם  ˘‰‚וף, 
בו י˙ברך בכל ר‚ע ור‚ע, וב‡מ˙ ‡ין עו„ מלב„ו 
כלל. ‰עולמו˙ ˜יימים ברˆונו, ו‰‡לו˜ו˙ ˘ור‰ 

ב‰ם בכל פרט, בכל ר‚ע ובכל פינ‰.
"‡ח„" ‡ומר ˘י˘ עולם, י˘ "ח" ˘‰י‡ ‰מעל‰ 
 "„" וי˘   ,ıו‰‡ר ‰ר˜יעים  ˘בע˙   - ו‰מט‰ 
‰ו‡  ברוך  ו‰˜„ו˘  ‰עולם,  רוחו˙  ‡רבע  ˘‰י‡ 
‰ו‡ "‡", ‰ו‡ "‡לופו ˘ל עולם", ב˙וך ‰עולם 

ומ‡וח„ ‡˙ו ל‚מרי.

מאריכים ימים או מוסרים נפש?
ב‡ח„  ‰מ‡ריך  ˘"כל  ‡ומר˙  י‚)  (ברכו˙  ‰‚מר‡ 
˜רי‡˙  ˘ל  ‰˘י‡  ו˘נו˙יו".  ימיו  לו  מ‡ריכין 
ל‰‡ריך,  וˆריך  ‰"‡ח„"  עניין  ‰בנ˙  ‰י‡  ˘מע 

ל‰עמי˜ ול‰פנים ‡ו˙ו. 
ב˘ע‰ ˘‰‡„ם ˜ור‡ ˜רי‡˙ ˘מע ומ‡ריך ב‡ח„ 
‰‡לו˜ו˙   ˙‡ לפרסם  עˆמו  על  מ˜בל  ‚ם  ‰ו‡ 
בעולם, ‰ו‡ מוסר ונו˙ן ‡˙ עˆמו לרעיון ˘ל ‰' 
‡ח„ ו‡ין עו„ מלב„ו בחיים ˘לו ובכל סביב˙ו. 
עו„  לו  נו˙נים  ו˘נו˙יו",  ימיו  לו  לכן "מ‡ריכין 
 ,'‰ ‡ח„ו˙   ˙‡ בעולם  ל‚לו˙  ‡פ˘רויו˙  ועו„ 

ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם ב‡ור ˙ור‰ ומˆוו˙. 
בכ˙בי  ‰מופיע  עם  ‡ח„  ב˜נ‰  עול‰  ז‰  עניין 
˘מע,  ב˜רי‡˙  ‰נפ˘   ˙‡ למסור  ˘י˘  ‰‡ר"י, 
‰י‡  כ‡ן  ‰נפ˘  מסירו˙  ב‡ח„".  נפ˘ו  "למסור 
˘ל  ‰רˆון  ˘כל  ‰רˆון,  מסיר˙  ˘ל  במ˘מעו˙ 
עו„  בעולם - ‡יך ‡ין  ל‚לו˙ ‡˙ ‰'  י‰י‰  ‰‡„ם 
מלב„ו בכל פרטי ‰נבר‡ים, בכל זמן ובכל מ˜ום. 
לבבו  בנ˜ו„˙  לכווין  ב‡ח„,  ‰מ‡ריך  כל  "וז‰ו 
ימיו  מ‡ריכין  ו‡ז  ב‡ח„,  נפ˘ו  למסור  ורˆונו 

ו˘נו˙יו" (מ‡מרי ‰‡„מו"ר ‰‡מˆעי).

‡ני ˘לך
 | משה שילת |

"ְׁשַּמע" הּוא ְלׁשֹון ֲאִסיָפה ְּבתֹו ּתֹוכֹו ְוא ְיִדיָעה ְלַבד ִּכי־ִאם ַהֲעָמַקת ַּדְעּתֹו ְּבִהְתּבֹוְננּות ּוִבְבִחיַנת "ְלִאְסַּתְּכָלא ִּביָקָרא 
ִמֶּזה  ְוָיבֹוא  ּבֹו  ֵמִהְסַּתֵּכל  ֵעינֹו  ִתְׂשַּבע  ֶׁשֹּלא  ָוֶפֶלא  ַהְפֵלא  ָּדָבר  ַעל  ֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ִמי  ְּכמֹו  ַהְינּו  ְלִאְסַּתְּכָלא  ִּדְלׁשֹון  ְדַמְלָּכא" 

ִלְבִחיַנת ְוָאַהְבָּת... ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגָּלה אֹור ִנְׁשָמתֹו ְּבגּופֹו ֶׁשֹּלא ַיְסִּתיר ׁשּום ָּדָבר.

(אדמו"ר הזקן, לקוטי תורה שיר השירים)

   גדוללפורים  

קטןמפורים
לדמותה של
אסתר

כיפור,  מיום  יותר  הוא  שפורים  אומר  הזוהר   אם 

מתח  מסיפור  יותר  היא  אסתר  שמגילת  כנראה  אז 

מאחת  המסכה  את  נסיר  שבוע,  מידי  מוצלח. 

מדמויות המגילה ונלמד איך מגילת ההסתר מגלה 

לחפש  אותנו  ומניעה  בעלילה,  הנסתר  המלך  את 
אותו דווקא דרך התחפושת 

ֈ‰ ˜ ֲ‡ֻיּמָ מ∆ ן ע≈ ַ ׁ̆ ו… ׁ̆
˘‡ף  ב˘ע‰  ‰ליל,  „ממ˙  ב˙וך  בעמ˜,  ˘ם 
ו‰מזלו˙  נכנסין  ו‰כוכבים  ˘ו˜ע˙  "‰לבנ‰ 
נ˙ונ‰  כב),  ˙‰לים  ˘מעוני,  ל‰ם" (יל˜וט  ‰ולכים 

‰˘ו˘נ‰ ב˙ר„מ‰ עמו˜‰.
ומב‰ל‰  מחט‡  סמו˜‰  ‰חוחים,  בין  ˘רוע‰ 
נּו עם  ¿ ׁ̆ ומיינו ˘ל ‡ו˙ו ר˘ע. ו‰מ˜טר‚ לוח˘: ָי
‚„ול‰   ֈ‡˙ב‚לו י˘נ‰  ‡ני   !(‡ י‚,  ‡ח„ (מ‚יל‰ 

‰ח˘כ‰, ו‰יכן ‰י‡ ‡ס˙ר ˘נמ˘ל‰  ל˘חר?
˘ו˙˜˙  „בר.  בי˜˘‰  ל‡  ‡ס˙ר  ˙ור  ב‰‚יע 
‡ס˙ר, כנס˙ י˘ר‡ל ‰˘˜וע‰ ב"‰ס˙ר ‡ס˙יר". 



זרוק את עצמך!
הרב חיים שלום דייטש

משפיע חב"די ירושלמי

‡„ם ‡ח„ כ˙ב לרבי מליוב‡וויט˘ מכ˙ב 
על כך ˘‰ו‡ בעˆבו˙ ˙‰ומי˙, ‰ו‡ כבר 
נ‰י‰ חול‰ מז‰, מ‰ עליו לע˘ו˙? ‰רבי 

‰י‡  לז‰  ‰עˆ‰  לו:  ענ‰ 
‰מ˘נ‰  „ברי  על  ˘יח˘וב 
 ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י  "‡ני 
˘ב‡˙  ‰סיב‰  כל  ˜וני". 
כ„י  ‰י‡  ‰ז‰  לעולם 
‰˜„ו˘  ˘ל  ‰˘ליח  ל‰יו˙ 
בר‚ע  בעולם.  ‰ו‡  ברוך 
˘˙ח˘וב על ז‰, ל‡ ˙‰י‰ 
ל‰‚יע   ‰˘˜ ל‡  בעˆבו˙. 
 ˙‡ ל‰ר‚יל  ˆריך  ‡ך  לז‰, 

‰מח˘ב‰ לח˘וב כך. 
‰עˆבו˙  ˘ל  ‰בסיס 
כ‡ן  ‡נחנו  ‰"‡ני".  ‰ו‡ 
˘מונים  ‡ולי  ל˘בעים, 
‰ו‡  ˘לנו  ‰"‡ני"  ˘נ‰. 
לו  עו˘ים  ר˜   - חולף  „בר 
„ם,  לו  יור„  ומי„  ˘ריט‰ 
ˆריך  ‰ו‡  „˜ו˙  כמ‰  וכל 
ל˘ירו˙יםֈ ‡ם ‰‡„ם ל‡ 
‰˘ליחו˙,  ב˘ביל  נבר‡ 
כ‡ן?  ‰ו‡  מ‰  ב˘ביל 
ב˘ביל כסף, ויל‰ ומכוני˙ 
˘ום  עˆמו ‡ין  לו  ח„˘‰? 
כ‡ן,  ‰ו‡  ‰יום  ח˘יבו˙, 
ב„בר  יו„ע?!  מי   – ומחר 
כז‰ ‡ין ˘מח‰. ר‡י˙ פעם 
מי˘‰ו ˘כ˙וב על ‰מˆב‰ 
 ˙‡ ‡‰ב  ‰ו‡  כמ‰  ˘לו 

 ‰˙‡ ז‰ ל‡ „בר ח˘וב. ‡ם כל מ‰̆  עˆמו? כולם יו„עים̆ 
עו˘‰ ז‰ לעˆמך, ז‰ מר‚י˘ חסר ערך. 

˘מח‰ ב‡‰ כ˘‡ני עו˘‰ מ˘‰ו ערכי ב˘ביל ‰‡חר. ‡ם 
‡„ם חי עם ‰˙חו˘‰ ˘‰ו‡ וכל ‰מˆי‡ו˙ ˘לו ‰ם ב˘ביל 
מלך מלכי ‰מלכים, ‰ו‡ י‰י‰ ב˘מח‰. י˘ לך ˙˜וו‰. ‡ם 

‰' בחר ‡ו˙ך, סימן ˘‡˙‰ יכול.

קפוץ פנימה
הרב דוד פוטש

ישיבת ההסדר בקרית ארבע, 
בית מדרש "בצלו" ירושלים

כמ‰ ‡„ירו˙ ‰ן  ע„  ללמו„  עלינו  בעבו„˙ ‰'  ˘נ˘מח  כ„י 
ו‡˙  ‡ו˙נו  מ˙˜נו˙  ‰ן  וכיˆ„  ל˜יים,  זוכים  ˘‡נו  ‰מˆוו˙ 
נבין  כ‡˘ר  כולו.  ‰עולם 
מנכיחו˙ ‡˙ ‰˜„ו˘  ‡יך ‰ן 
ברוך ‰ו‡ במˆי‡ו˙ ו‚ורמו˙ 
לו נח˙ רוח ‚„ול‰, י‰י‰ לנו 
ח˘˜ ומרı לע˘ו˙ן ב˘מח‰ 

‚„ול‰. 
‰חסי„ו˙,  ‰סו„,  כ˙בי 
חו˘פים  ועו„,  ‰רמח"ל 
‰פנימי  ‰עומ˜   ˙‡ בפנינו 
מלמ„ים  ו‡ף  ‰מˆוו˙,  ˘ל 
‰נ‰‚˙  „רכי  על  ‡ו˙נו 
‰בחירו˙  „רך  ‚ם  ‰בור‡ 
ופעולו˙ינו  ˘לנו  ‰‡נו˘יו˙ 
‰מע˘יו˙. ככל ˘נפנים יו˙ר 
ו„רכנו,  ‡לינו   '‰ ˜רב˙   ˙‡
יו˙ר  ‚„ול‰  במו„עו˙  נפעל 

וב˘מח‰ פנימי˙ יו˙ר. 
בלב„,  ב˘מח‰  „י  ל‡  ‡ך 
מ‡˙נו  „ור˘˙  ‰˙ור‰ 
‚ם  ל"ב˘מח‰"  ל‰וסיף 
"ובטּוב לבב". ˘מח‰ נובע˙ 
ל˜ר‡˙  ומ˙נוע‰  מ˘למו˙ 
‡ך  ('‰˘˙למו˙'),  ˘למו˙ 
מ‰יו˙י  נובע  לבב'  'טוב 
‰עבו„‰ ‰‚„ול‰  מו„ע לכך̆ 
‰זו ˘ייכ˙ ‡לי, ˘י˘ לי כלים 
‰˘מח‰  ‡ז  ‡ו˙‰.  לע˘ו˙ 
לבבי  ב˙וך  ˘וכנ˙  ‚ם  ‰זו 
י˘  בעומ˜ ‰מˆוו˙,  עם ‰‰כר‰  ˘יח„  מכ‡ן  ברמ˙ ‰י„יע‰.  ר˜  נ˘‡ר˙  ול‡ 

ללמו„ ע„ כמ‰ וכיˆ„ ‡ני ˘ייך לז‰. 
למ‰ „וו˜‡ בחו„˘ ‡„ר? לע˙ים ‰חומר ‚ובר עלינו ו‡נו עוס˜ים ב‰˘˙למו˙ 
ז‰  בחו„˘  לרוח –  חומר  בין  י˘ ‰˙‡מ‰  ב‡„ר  נפילו˙. ‡ך  י˘  ו‡ז  ‚˘מי˙, 
ייכים ורוˆים ‡˙ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡, ולכן ז‰ ‰זמן  ‚ם ‰‚וף ו‰חומר̆  מ˙‚ל‰̆ 
‰מ˙‡ים ביו˙ר לעסו˜ בפנימיו˙ ‰˙ור‰ וממנ‰ ל‰‚יע ל˜יום מˆוו˙ ב˘מח‰.

???? איך אצליח לשמוח? שאלת
ירו˙ ‰ן 
ו‡˙  ˙נו 
נבין

? השבוע

נ‡למ˙י „ומי‰, ‰ח˘י˙י, בחו˘ך ‰ז‰ ניחר ‚רוני 
כלו עיני. מ‡ז ‚לי˙י ‡ל עמ˜ ˘ו˘ן, נס˙ר ממני 
ו‰‰˙‚לו˙.  מ˜ור ‰חיו˙  מעיין ‰„יבור ‰‡לו˜י, 
‡ין ‡ס˙ר מ‚„˙, ‡בל נפ˘‰ ˘ו‡ל˙ ב‡לם ˜ול, 
˘ל‡  פנימי  (ב˜ול  ‡˘˙מע  „ל‡  פנימ‡‰  ב˜ל‡ 

נ˘מע):
‡ם נ˘‡˙י חן לפני ‰מלך, מלכו ˘ל עולם (‡ס˙ר 
רב‰ ‚), כיˆ„ ז‰ ‚י„ל ‰מלך ‡˙ ‰מן? ‡יך ‰עביר 
˘ו˘נ˙  ˘ו˘ן,  ‰עיר  ז‰  ומ„וע  טבע˙ו?   ˙‡ לו 

‰עמ˜ים ‰ר„ומ‰, כלŒכך נבוכ‰?
‡מר‰ ‡ס˙ר: ‡Œלי ‡Œלי למ‰ עזב˙ני (יל˜וט ˘מעוני 

˘ם).

‡ס˙ר ‰י‡ ילי„˙ ‰‚לו˙. ל‡ ב‡‰ מירו˘לים עם 
זכ˙‰  ול‡  מר„כי,  כ„ו„‰  ‰‚ל˙‰  ‡˘ר  ‰‚ול‰ 
יל„˙  ב˙פ‡ר˙ו.  ‰מ˜„˘   ˙‡ לר‡ו˙  כמו‰ו 
‰‰ס˙ר. ‡בל ‰ביטו עכ˘יו על ‡ס˙ר ‰ז‡˙, מנין 
ל‡ס˙ר ‡˘ר  ל‰  מ‰ ‡ירע  ל‰ ‰כוח ‰ז‰?!  ב‡ 
מסירו˙  ˘ל  ב‚לימ‰  מ˙עטר˙  מלכו˙,  לוב˘˙ 
ימי  ב„ברי  ו‡חרון  מופל‡  פר˜  ורו˘מ˙  נפ˘, 

‰ניסים ‡˘ר ל‡ יעברו מ˙וך ‰י‰ו„ים?
לבו‡  נ˜ר‡˙י  ל‡  ו‡מר‰:  ˘‰˙נער‰  ‡ס˙ר  זו 
ל‡רמון,   ıמחו כ‡ן  נעזב˙י  ‡ם  ‡בל  ‰מלך.  ‡ל 
ו‡ם ‡ין ‰מלך מזמינני ‡ל ‰יכלו, ובכן, ‡בו‡ ‡ל 

‰מלך ‡˘ר ל‡ כ„˙.

השושנה הנרדמת
‡˘ר  ו‡˘‰  ‡י˘  "כל  ˘ל  עונ˘ו  מ‰  יו„עים  ‰כל 
‡בל  יי˜ר‡"!  ל‡  ‡˘ר  ‰פנימי˙  ‰חˆר  ‡ל  יבו‡ 
‡ס˙ר ‰‡מיˆ‰ ו‰ע˜˘ני˙ יו„ע˙ ˘בחˆר ‰פנימי˙ 
‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  ז‰  "‡ח˘ורו˘  ‰מלך,  נמˆ‡ 
˘‡חרי˙ ור‡˘י˙ ˘לו" (מ‡ורי ‡ור ‡, ˜פב), ור˜ ‡ליו 
עיני‰ נ˘ו‡ו˙. ‰י‡ ˙לך ו‰י‡ ˙‚יע – ‡ח˙ ‰י‡ ל‰ 

‡ם "כ„˙" ‡ו "ל‡ כ„˙".
ע„  ומ‚יע‰  ‰ח˘כ‰   ˙‡ בו˜ע˙  ‰˘חר  וכ˘‡ייל˙ 
כיס‡ ‰כבו„, ו‰מלך מו˘יט ל‰ ‡˙ ˘רביט ‰ז‰ב, 
‡ז פורח ‰˘ו˘ן, ויופיו מ‡יר מבע„ לחוחים. מ˙וך 
נ‰פוך  עו„  –  נבוכ‰  ו‡ינ‰  ‰˘ו˘נ‰  ˜מ‰  ‰עמ˜ 

‰ו‡.

יצחק קפלן

ˆיור: י‰ו˘ע ויסמן
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כי תישא
קרבת

אלוקים

ככל ˘‡ני מוסיף ולומ„ ˙ור‰, כך ‡ני מו„ע יו˙ר למס˙ורין ‰עˆום ˘ל פר˜ 
ל"ב  פר˜  בין  ‰ע‚ל,  חט‡  סיפור  ב‡מˆע  מוˆב  ז‰  פר˜  ˘מו˙.  בספר  ל"‚ 
בו מ˙‚ל‰ ‰' למ˘‰ ו‡ומר  וˆ‡ו˙יו, לבין פר˜ ל"„̆  ‰מ˙‡ר ‡˙ ‰חט‡ ו‡˙̇ 
ים ומח„˘ ‡˙ ‰ברי˙.  ƒי ƒע˘ר‰ מי„ו˙יו, נו˙ן לו ‡˙ ‰לוחו˙ ‰˘נŒ˘לו ‡˙ ˘לו

סבורני ˘בחי„‰ זו טמונ‰ מס‚ר˙‰ ‰מעˆב˙ ˘ל ‰רוחניו˙ ‰י‰ו„י˙ כול‰.
בפר˜  עוס˜.  ‰ו‡  במ‰  ברור  ל‡  ר‡˘י˙,  בחינו˙.  מכמ‰  מבלבל  ל"‚  פר˜ 
‰˜ו„ם מ˘‰ ‰˙פלל פעמיים ל‰' ˘ימחל לעם. בפר˜ ל"„ ‰ו‡ מ˙פלל ˘וב 

למחיל‰. מ‰ ‡ם כן ‰ו‡ מנס‰ ל‰˘י‚ בפר˜ ל"‚?
ָך". לכ‡ור‰,  ב…„∆ ּ ˙ כ¿ י ָנ‡ ‡∆ ƒנ ≈‡ ָ„ֲעָך" ו"ַ‰ר¿ ≈‡ ָך ו¿ ָרכ∆ ּ ¿„ ˙ י ָנ‡ ‡∆ ƒנ ע≈ ƒ„ מ˘‰ מב˜˘ "‰ו…
‡לו ‰ן ב˜˘ו˙ ל‰בנ‰ ‡ו לחווי‰ מיסטי˙, ל‡ ב˜˘ו˙ מחיל‰. ז‰ו ר‚ע ˘ל 
ז‰  ב‰ל‰. ‰‡ם  כול‰ ‡חוז˙  זועם. ‰ע„‰  ברוך ‰ו‡  ל‡ומי. ‰˜„ו˘  מ˘בר 

‰זמן ‰‰ולם לב˜˘ בו סמינר ˙י‡ולו‚י פרטי?
ל‡? ‰‡ם  עˆמו. ‰‡ם ‰ו‡ ‰י‰ ‡ליל, ‡ו  למס˙ורין ‰ז‰ ‡˙ ‰ע‚ל  ‰וסיפו 
חליף למ˘‰ ‡ו ל‡לו˜ים? מסביב לכל ז‰ נמˆ‡˙ ‰˙עלומ‰ ‰‚„ול‰  חיפ˘ו̇ 
ב„בר ס„ר ‰מ‡ורעו˙ בכל מחˆי˙ו ‰˘ניי‰ ˘ל ספר ˘מו˙. ‰‡ם ‰ˆיווי על 

‰מ˘כן ב‡ לפני חט‡ ‰ע‚ל ‡ו ‡חריו? מ‰י ‰זי˜‰ בין ‰מ˘כן ו‰ע‚ל?
בלב ‰מס˙ורין ˘ל פר˜נו נמˆ‡ פרט מוזר ומטרי„, ‰מוב‡ בפסו˜ים ז–י‡. 
עזיב˙   .‰ ֲחנ∆ ַלּמַ  ıחּו ƒו˙ו מ‡ ונט‰  ‡ו‰לו   ˙‡ ל˜ח  ˘מ˘‰  לנו  מסופר  ˘ם 
‰מחנ‰ ב˘ע‰ ˜˘‰ זו ו„‡י ‰נמיכ‰ עו„ ‡˙ רוח ‰עם. בע˙ מˆו˜‰ ל‡ומי˙, 

מנ‰י‚ ˆריך ל‰יו˙ ˜רוב ‡ˆל עמו, ל‡ ל‰יב„ל ממנו.

לי  זו ‰נר‡י˙  לפענח ‡˙ ‰פר˜ ‰חי„˙י ‰ז‰. ‡ˆי‚ ‡˙  רבו˙  י˘ „רכים 
‰פ˘וט‰ ו‰מ˘כנע˙ מכולן. מ˘‰ ‰˙פלל כ‡ן ‡˙ ˙פיל˙ו ‰נועז˙ ביו˙ר. 
ל˘חזר  עלינו  ו‚לוי.  י˘יר  ב‡ופן  מˆי‚‰ ‡ו˙‰  ˘‰˙ור‰ ‡ינ‰  נועז˙,  כ‰ 

‡ו˙‰ מ˙וך ‰חרי‚ויו˙ ו‰רמזים ‰טמונים בכ˙וב.
מ˘‰,  ˘ל  ‰יע„רו  ב‚לל  חר„‰  נ‡חז  ˘‰עם  ‰˘˙מע  ‰˜ו„ם  ‰פר˜  מן 
מנ‰י‚ו. ‰יע„רו ˘ל מ˘‰, ‡ו ריחו˜ו, ‚רמו לחט‡. מ˘‰ ‰בין ‡˙ ‰רמז, 
יר„ מ‰‰ר, ‰עני˘ ‡˙ ‰‡˘מים ו‰˙פלל ל‰' ˘יסלח לעם. מ˘‰חזיר ‡˙ 
‰ס„ר על כנו, מ˘‰ מ˙חיל לנ˜וט ‚י˘‰ ח„˘‰. כ˘‰ו‡ מוˆי‡ ‡˙ ‡ו‰לו 
רָב˙י ˘לי. ‡ני  ƒ̃ מ‰מחנ‰, ‰ו‡ בעˆם ‡ומר ל‰': ‰„בר ˘‰עם ˆריך ‡יננו 
ר˜ ‡„ם. ‰יום ‡ני כ‡ן, מחר כבר ל‡. ו‡ילו ‡˙‰ נˆחי. ‡˙‰ ‰‡Œל ˘ל‰ם. 

רב˙ך. ƒ̃ ‰ם ˆריכים ‡˙ 
מ˘‰ כ‡ילו ‡מר – "ע„ עכ˘יו, ‰ם חוו ‡ו˙ך ככוח עˆום ונור‡, ‰מנחי˙ 
מכ‰ ‡חר מכ‰ על ‰מˆרים, ˜ורע ‡˙ ‰ים ו‰ופך ‡˙ ס„רי ‰טבע. ב‰ר 
ַמע ˜ולָך ‰ב‰יל ‡ו˙ם ע„ ˘בי˜˘ו ל‰פסי˜ ל˘ומעו. ‰עם  ¿̆ ƒסיני, עˆם מ

ˆריך עכ˘יו ל‡ לחוו˙ ‡˙ ‚„ול˙ ‰‡לו˜ים ‡ל‡ ‡˙ ˜רב˙ו.
ולכן ‰ו‡  ל‰', ‡ל‡ ‡˙‰.  מ˘‰  ב˜רב ‰עם, ‡ומר  ל˘כון  ל‡ ‡ני ˆריך 
ל„ע˙ ‡˙ „רכי ‰'  מב˜˘  לכן ‰ו‡ ‚ם  רב ‰מחנ‰.  ∆̃ ƒמ מוˆי‡ ‡˙ ‡ו‰לו 
ולר‡ו˙ ‡˙ כבו„ו. ‰ו‡ רוˆ‰ ל„ע˙ – ‰‡ם יכול ‡לו˜ים ל‰˙˜רב למ˜ום 

˘י˘ בו ‡נ˘ים? ‰‡ם יכול ‰טרנסˆנ„נטי ל‰יע˘ו˙ ‡ימננטי? 
למ˘‰:  ˙חיל‰ ‡מר  מ‡ו„.  י˙  נ≈ מוב¿ לכך  ברוך ‰ו‡  ˘ל ‰˜„ו˘  ˙˘וב˙ו 
ם".  ר ֲ‡ַרח≈ ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ‡∆ ּ ƒ̇ ַחמ¿ ƒר ן ו¿ ר ָ‡ח… ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ‡∆ ƒ̇ ַחנ…ּ ל‡ ˙וכל ל‰בין ‡˙ „רכיי. "ו¿
ל‰˘‚‰  מעבר  טמיר,  ˙מי„  ל‰י˘‡ר  ‰מוכרח  יסו„  י˘  ‰‡לו˜י  בˆ„˜ 
ָרי", ‡˙ ‚בי כביכול. ‚ם  ˙ ֲ‡ח… ‰‡נו˘י˙. ‰‡„ם יכול לכל ‰י˙ר לר‡ו˙ "‡∆
במבט  ב„יעב„,  ר˜  בכך  ל‰בחין  יכולים  ב‰יסטורי‰, ‡נו  מ˙ערב  כ˘‰' 

ל‡חור.
ב„יו˜  יו„עים  ז‰ ‡יננו  ב˘לב   .'‰ "כבו„"  ז‡˙, ‡פ˘ר לר‡ו˙ ‡˙  ובכל 
ז‡˙  ל‚לו˙  ע˙י„ים  בנ˜ר˙ ‰ˆור, ‡ך ‡נו  ˘נ‚ל‰   "'‰ "כבו„  מ‰ו ‡ו˙ו 
 ‰ ׁ∆̆ ל…‡ ָיכ…ל מ… ממ˘ בסוף ספר ˘מו˙. כ˘‰מ˘כן מוכן ‡ומר ‰כ˙וב כך: "ו¿

ן". ָכּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ∆‡ ‡ „ ‰' ָמל≈ בו… ָעָנן, ּוכ¿ ַכן ָעָליו ‰∆ ָׁ̆ י  ּ ƒכ ,„ ע≈ ל מו… ל ‡…‰∆ ∆‡ ‡ ָלבו…
‰ז‰ב.  ע‚ל  בע˘יי˙  ˘˙חיל˙‰  ‰˘למ‰  ‰„רמ‰   ˙‡ ל‰בין  נוכל  עכ˘יו 
לפ‚ו˘  ˘יוכלו  כ„י  ‰עם,  ‡ל  ל‰˙˜רב  ‰ו‡  ברוך  ב˜„ו˘  ‰פˆיר  מ˘‰ 
‡ו˙ו ל‡ ר˜ בר‚עים ח„Œפעמיים ˘‰ו‡ מחולל ב‰ם נסים, ‡ל‡ „רך ˜בע, 
‚ַר˙ יומיום; ול‡ ר˜ ככוח ‰מ‡יים למחו˙ ‡˙ כל ‡˘ר ב„רכו, ‡ל‡ ‚ם  ƒ̆ כ
כ˘כינ‰ מור‚˘˙ בלב ‰מחנ‰. מ˘ום כך ˆיוו‰ ‰' על מ˘‰ ל‰ורו˙ לעם 
ָכם".  ˙ו… ּ י ב¿ ּ ƒ̇ ַכנ¿ ָׁ̆ ׁ̆ ו¿ ּ„ָ ¿̃ ƒי מ ƒּו ל ׂ̆ ָע לבנו˙ ‡˙ ‰מ˘כן. לכך ‰˙כוון ב‡מרו "ו¿
מ˘‰  לב˜˘˙  ו‰יענו˙  ‰ע‚ל,  לחט‡   '‰ ˘ל  ˙˘וב˙ו  ‰ו‡  כולו  ‰מ˘כן 

˘י˙˜רב ‡ל ‰עם.
ל‡  „˙ ‰י‰„ו˙, ‡י˘  ע„ ‰ול∆ ˘ל ‰רוחניו˙ ‰י‰ו„י˙.  ז‰ו ‰נס ‰מ˙מ˘ך 
˙י‡ר ‡˙ ‡לו˜ים בˆור‰ כ‰ מופ˘ט˙ ומעורר˙Œיר‡‰: ‡לו˜ים רחו˜ מן 
‰כוכב ‰רחו˜ ביו˙ר, ונˆחי יו˙ר מ‰זמן עˆמו. ויח„ עם ז‰, ˘ום „˙ ‚ם 
ל‡ ר‡˙‰ ‡˙ ‡לו˜ים כ˜רוב כל כך. נבי‡י ‰מ˜ר‡ מ˙ווכחים עם ‡לו˜ים. 
מ˜˘יב  ‰ו‡  ב˙למו„  ממ˘.  ב‡ינטימיו˙  ‡ליו  מ„ברים  ˙‰לים  מ˘וררי 
מנו‚„ו˙  כ˘‰ן  פסי˜ו˙י‰ם ‚ם  ומ˜בל ‡˙  ˘ל ‰חכמים  ולטרי‡  ל˘˜ל‡ 
לב˙ ˜ול מ˘מיים. ‰נבי‡ים „ימו ‡˙ זי˜˙ו ˘ל ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ לי˘ר‡ל 
„ומ‰  ‰י‡  ‰˘ירים  ב˘יר  ורעי‰.  בעל  ˘בין  ולזו  ליל„,  ‰ור‰  ˘בין  לזו 
˘ל  נועז˙  ל˘ון  נו˜ט  ‰זו‰ר  ספר  ‡ו‰בים.  ˆמ„  ˘ל  ‰„„י˙  ל‰י˜סמו˙ 

˙˘ו˜‰.
˘ל ‡ח˙  סימני‰  מ‚ל‰ ‰˜ור‡ ‰˜˘ּוב ‡˙  ל"‚  ˘מו˙  ˘ל  בין ‰˘ורו˙ 
‰י‰ו„י˙.  ‰רוחניו˙  ˘ל  ביו˙ר  ו‰פר„ו˜סליו˙  ‰ייחו„יו˙  ‰˙כונו˙ 
י  ƒכ…ר ב¿ י  ƒנ ּ ("ב¿ ‰˜רוב  מ˘פח˙ו  בן  עˆמו  ‰רו‡‰  ‰יחי„  ‰עם  ‰ם  ‰י‰ו„ים 
ל"). ˘ום „˙ ‡חר˙ ל‡ ר‡˙‰ ‡˙ ‡לו˜ים כנ˘‚ב כל כך, ‡ך ˘ום  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי
„˙ ‡חר˙ ‚ם ל‡ ‰ר‚י˘‰ ב‰יו˙ו כ‰ ˜רוב. ז‰ מ‰ ˘מ˘‰ בי˜˘, ו‰˘י‚, 

בפר˜ ‰ז‰, ב˘יח˙ו ‰נועז˙ ביו˙ר עם ‡לו˜ים.
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נכנס  ל‡  ‰ו‡  ים,  בלב  לסער‰  נ˜לע  חכם  חובל  כ˘רב 
לפ‡ני˜‰.

‡ם ‰ו‡ י˘חרר ‡˙ י„יו מ‰‰‚‰, ‰ספינ‰ ˙ס˙חרר ל‚מרי,
ו‡ם ‰ו‡ יחזי˜ חז˜ וינוע ˜„ימ‰ נ‚„ ‰‚לים, ‰‚לים יטרפו 

‡ו˙ו וי˘ברו ‡˙ ‰‡וני‰.
רב חובל חכם ומנוס‰ מˆליח ל˘רו„ סער‰ כ˘‰ו‡ מחזי˜ 
‡˙ ‰‰‚‰ ול‡ מחזי˜ ‡ו˙ו. ז‰ מן כ˘רון מופל‡ וסו„י ˘ל 

רב חובל ו˙י˜. מחזי˜ ‡˙ ‰‰‚‰ ול‡ מחזי˜.
ל‡ נלחם ב‚לים ‡בל ‚ם ל‡ מוו˙ר.

‡נחנו כולנו רב חובל על ‡וני‰ בסער‰. כל ‡ח„ מ‡י˙נו 
בסער‰ ‰פרטי˙ ˘לו וכולנו יח„ בסער‰ ‡ח˙ כללי˙. ל‡ 
זו, ‰חיˆוניו˙  זו ‡חר  ˙ו˜פו˙  מוˆ‡ים ‡˙ ‰ˆפון. ˆרו˙ 

 ֈמ˘˙ולל˙, נר‡‰ ˘‰מˆב ל‡ מ˘˙פר מיום ליום
ו‰‚לים ‚„ולים.

ליי‡ו˘.  ליפול  מן ‰‰‚‰. ‡סור  ל‰רפו˙  מˆ„ ‡ח„ ‡סור 
‡סור ל‰ר‚י˘ ˘‰‚לים ‰‡ל‰ ‚„ולים עלי.

בכל  י˘  בי.  ˘ניטע  ‰כוח  בעומ˜  ל‰‡מין  ˆריך  ‡ני 
‰‚לים  כל   ˙‡ ל‰כניע  ˘יכול  ‡לו˜י   ıניˆו מ‡י˙נו  ‡ח„ 

ו‰מ˘ברים ˘בעולם. ‰ניˆוı ‰ז‰ מוס˙ר מ‡חורי ערמו˙ 
˘ל ‰ר‚לים י˘נים ומח˘בו˙ ˘ל ספ˜ ועˆבו˙. ‡בל ‰ו‡ 

˘ם. י˘ בי כוח ˘‚„ול יו˙ר מכל ז‰. 
י˘ בי כוח ל‰‡מין. 

ל‰‡מין ˘‰סער‰ ‰זו ב‡‰ כ„י ל‰וˆי‡ ממני כוחו˙ ˘ל‡ 
זכר˙י ˘טמונים בי.

‡ני  בי.  ˘טמונ‰  ו‰˘˜ט‰  ‰ענ˜י˙  ‰נ˜ו„‰   ˙‡ לח˘וף 
˘וכח ‡ו˙‰ כ˘‰ים ר‚וע.

ל‰‡מין ˘י˘ סיב‰ לכל מ‰ ˘˜ור‰ פ‰, ז‰ ל‡ ס˙ם כ‡וס 
מבעי˙ וחסר ‰בחנ‰.

ל‰‡מין ˘‰סער‰ ˙‚מר ומ˘‰ו ח„˘ ייפ˙ח.

מˆ„ ˘ני ל‡ ל‰חזי˜ ‡˙ ‰‰‚‰ חז˜ מ„י.
ל„ע˙ ˘נפיל‰ וכי˘לון ‰ם חל˜ מ‰˙נוע‰ ˜„ימ‰. 

ל„בר עם עˆמי ועם ‰מˆי‡ו˙ ב‡‰ב‰, בסבלנו˙, במ˙ינו˙, 
ב˜ול „ממ‰ „˜‰.

בלי ל‰רביı. בלי סטי˜רים וכו˙רו˙.
‡נחנו ˜רובים לחוף.

קרובים לחוף
אביתר בנאי

אישית
הניצוץ הזה מוסתר

    מאחורי ערמות 
של הרגלים ישנים 

ומחשבות של  ספק ועצבות. 
     אבל הוא שם. 

יש בי כוח שגדול יותר מכל זה
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כל ‡˘‰ ונ˜ו„ו˙ ‰חוז˜ ו‰חול˘‰ ˘ל‰.
‰פעם ‡ני כו˙ב˙ לנ˘ים מ‰סו‚ ‰ז‰ ˘ל‡ יו„ע לנוח. ל‡ זוכר 
לעˆור. ‡ו לחל˜ ‰ז‰ ˘˜יים ב˙וך כולנו לפעמים. חז˜ו˙. רˆו˙. 
‰˜פˆ‰,  וסי„ורים,  ו˜‰יל‰  ועבו„‰  בי˙  עניינים.  מ˙˜˙˜ו˙ 
בכל  ˘˘ומעים  „יבורים  ‡לו   ֈמר˙ון י˘נ‰,  ב˜ו˘י  טלפון, 
נ‡מר „וו˜‡ על ע˘יו  פינ‰. ז‰ מזכיר לי ‡˙ ‰פסו˜ "י„ו בכל",̆ 

וב‰˜˘ר פחו˙ חיובי. 
לפעמים ‡ני ˘ו‡ל˙ ממי ב„יו˜ ‡נחנו מחכו˙ לˆל"˘? 

˘‡נחנו  נוכיח   - יו˙ר  עˆמינו  על  ˘נעמיס  ˘ככל  לנו  נ„מ‰ 
˘‡נחנו  ˘ככל  נ„מ‰  מˆליחו˙.  יכולו˙.  חז˜ו˙.  בז‰.  עומ„ו˙ 
יו˙ר  מל‡ו˙.  יו˙ר  טובו˙.  יו˙ר   ֈיו˙ר ‡נחנו   – יו˙ר  עו˘ו˙ 

מממ˘ו˙. יו˙ר ˘וו˙. 
‡בל לפעמים ז‰ ממ˘ ‰פוך.

מור‚˘ים ‚ם  על עומס מ˘למים מחירים ו‰רב‰ פעמים מחירים̆ 
נו˙נ˙ לעˆמ‰ ‚ם מרחב, מנוח‰  מח‰̆  בסביב‰ ‰˜רוב‰. ‡˘‰̆ 

ומענ‰ לˆרכים ˘ל‰, מחזי˜‰ ‡˙ כל ‰בי˙ עם ‰˘מח‰ ‰זו.
˙ני  לי".  "כב„  לומר  ˙למ„י  סל ‡ח„.  ˙ניחי  ˙י˜ ‡ח„.  ˙ורי„י 
מ˜ום למי ˘לי„ך לעזור לך, זכי ‚ם ‡ו˙ו ב˘ו˙פו˙. במˆו‰. ˙ני 

לו ‚ם מ˘מעו˙ . ‰ז„מנו˙ לחס„.
כמ‰ פעמים ‡ני חל˘‰ ‡ו חסר‰ ול‡ נו˙נ˙ לז‰ מ˜ום? ‰‡ם ‡ני 
מוכנ‰ ל‰ר‚י˘ חסר‰, לר‡ו˙ מ‰ ‡ני יכול‰ ומ‰ ‡ני ל‡, במ‰ 

‡ני חז˜‰ ובמ‰ חל˘‰?
‡חרי ‡ח˙ ‰לי„ו˙ מˆ‡˙י ‡˙ עˆמי ‰ולכ˙ ברחוב עם מנ˘‡ ובו 
כמובן  נור‡.  כב„  לי  יר˜ו˙. ‰י‰  ˘ל  ˘˜יו˙  ועם ‰מון  ˙ינו˜˙, 
לי  ‰ˆיע  ‡ח„  ˘‡י˘  ע„  ‡ח„,  מ‡ף  עזר‰  לב˜˘  ‰עז˙י  ˘ל‡ 
עזר‰, וסחב ‡י˙י ‡˙ ‰˘˜יו˙ ע„ „ל˙ ‰בי˙. ‰י‰ לי כל כך ל‡ 
נעים. ב‡מ˙ ˘ל‡ יכול˙י לב„ ‡ז נכנע˙י. ‰ו‡ ‰י‰ ל‡ ˆעיר ועם 
לעˆמי  ח˘ב˙י  ˘לו.  ‰‚„ול  „רכו ‡˙ ‰לב  ˘רו‡ים  זורח  חיוך 
‡חר כך על ‰סיפור ‰ז‰, למ‰ ‡ני כל כך נבוכ‰ מ˜בל˙ עזר‰? 

‡פ˘ר לח˘וב ˘ע˘י˙י מ˘‰ו ל‡ בס„ר.

להיות מקבלת 
מ˜בל˙.  ונ˜ב‰  מ˘פיע  ˘זכר  ‡ו˙נו  מלמ„˙  ‰˙ור‰  פנימיו˙ 
נ˜ביים,  ו‚ם  זכריים  ˆ„„ים  ‚ם  י˘  ו‡˘‰  ‡י˘  ˘בכל  כמובן 
ובכל ז‡˙ בו‡ו נ˙בונן בחל˜ ‰נ˜בי. בעי„ן ˘ל ע˘י‰, ˙וˆ‡ו˙, 
‰רכ‰,  ל‡נר‚י‰  מ˜ום  ‰רב‰  נ˘‡ר  ל‡  ו˙עו„ו˙,  ‰וכחו˙ 

‰מ˜בל˙ ו‰נ˙מכ˙.
עלינו ללמו„ מח„˘, ו‰י‡ יכול‰ לבו‡ לי„י ביטוי בכל  זו מ‰ו˙̆ 
מיני מ˜ומו˙. ‰י‡ חיוני˙. ˜יומי˙. ‰י‡ בכל מ˜ר‰ נמˆ‡˙ בנו 

ו‰י‡ חל˜ עמו˜ ממי ˘‡נחנו.
לול‡ יכול˙ ‰˜בל‰ ל‡ ‰יי˙‰ ‰פרי‰ בעולם. מ‰ ‰טעם ב‡ינסוף 
י‰י‰  ˘פע ‡ם ‡ינו מ˙˜בל ב˘ום מ˜ום? ‰' בר‡ ‡˙ עולמו כ„י̆ 
מ˜בל ל‡ורו וטובו ‰‡ינסופי, ‡ז מי ‡נחנו ˘נ‰י‰ כ‡ל‰ חז˜ו˙ 

 ?ֈמ„י
‚ם ‰יכול˙ ל˜˘ור ˜˘ר זו‚י טמונ‰ ב‡ומנו˙ ‰נ˙ינ‰ ו‰˜בל‰. 
ל‡ פעם נ„ר˘ זמן ללמו„ ‡יך ‡ני מבי‡‰ ‡˙ עˆמי מח„˘ עם 
‡ין לי ו‡ו˙ו ‡ני ז˜ו˜‰ ל˜בל. י˘ לי ל˙˙, ‡בל ‚ם עם מ‰̆  מ‰̆ 

בפר˜י „רבי ‡ליעזר מ˙ו‡ר ר‚ע נסיר˙ ‰‡„ם – ‰ו‡ ‰˜יı מ˘נ˙ו 
ור‡‰ ‡ו˙‰ עומ„˙ לנ‚„ו: "מי„ חיב˜‰ וני˘˜‰ ו‡מר ברוכ‰ ‡˙ 
ל‰'ֈ". ו‡יפ‰ ‰י‡? מ‰ ‰י‡ ‡מר‰ ‡ו ע˘˙‰? ‰י‡ פ˘וט ˘ם. 
מכיל‰ ‡˙ כל ז‰. נו˙נ˙ לו מ˜ום. ל‡ ב‰כרח נ˘מע˙ ב˜ול ‚„ול, 
ל‡ ב‰כרח מניפ‰ ‡יז‰ „‚ל, ‡בל מ‡פ˘ר˙ ומבי‡‰ ברכ‰ ‚„ול‰ 

ו˘פע טוב לעולם.
ממ˘ כמו ‰לבנ‰ ˘מ˙מעט˙ ור˜ ‡ז מ˙מל‡˙, ב‡ור לבן ב‰יר 
וזורח, ˘מ˜בל˙ ב‡‰ב‰ מ‰˘מ˘. בנ˙יים ז‰ כך, ע„ ‡˘ר יזרח 
מ‡יר‰ בנו  ‡ור ‡חר בעולם ו‰ירח י‡יר מעˆמו. ו‡ולי ‰עוˆמ‰̆ 

‰י‡ מכוח ‰‡ור ‰ח„˘ ‰עומ„ ל‰פˆיע.

להסכים להיות חסרה 
תהילה טאוב

 בהתחשב... ובהתחשב

סיפור טרי טרי: 
˘˙י  עם  י˘ר‡לים  זו‚  ב˙‡ילנ„  לטייל  ‰‚יעו  כחו„˘  לפני 
בנו˙י‰ם. ‰ם טיילו ˘בוע בˆ'‡נ‚מיי ו‡ז ‰מ˘יכו לפו˜ט. ב˘„‰ 
‰˙עופ‰ בˆ'‡נ‚מיי ר‡‰ ‡בי ‰מ˘פח‰ זכוכי˙ ˜טנ‰ ויפ‰ זרו˜‰ 
מ„י ‰ניח ‡ו˙‰  יו˙ר  לח˘וב  ובלי  על ‰רˆפ‰, ‰ו‡ ‰רים ‡ו˙‰ 

ב˙י˜.
‰ם טסו לפו˜ט וטיילו ˘ם כ˘בוע ו‡חרי ˘בוע ‰ם ‰‚יעו ל˘„‰ 
בי„ו˜  לע˘ו˙  לבנ‚˜ו˜. כ˘ב‡ו  לחזור  ‰˙עופ‰ בפו˜ט כ„י 
לטיס‰, סימן ל‰ם ‰„ייל ל‰מ˙ין ר‚ע, ‰ו‡ ˆלˆל ל‡נ˘‰ו ו˙וך 
˘‡לו ‡˙ ‡בי ‰מ˘פח‰ ‡ם ‰ו‡ מˆ‡  וטרים̆  „˜‰ ‰˜יפו ‡ו˙ם̆ 
‡בןŒחן י˜ר‰. ל˜ח לו „˜‰ ל‰בין על מ‰ מ„ובר, ע„ ˘‰ר‡ו לו 
מˆ‡. ‰ו‡ ‰וˆי‡ ‡ו˙‰ מי„ מ‰˙י˜ ונ˙ן ‡ו˙‰  ל ‰זכוכי˙̆  ˙מונ‰̆ 
ל˘וטרים, ‡ך ‰ם ‰סבירו לו ˘‰ו‡ חייב לטוס לˆ'‡נ‚מיי ל‰חזיר 

בריר‰  בלי˙  ‰‡בן.   ˙‡
כרטיסי  ‰זמין  ‰ו‡ 
‰מ˘פח‰  לכל  טיס‰ 
וטס לˆ'‡נ‚מיי מלוו‰ ב˘ני 
ל˘ם  ‰‚יעו  ‰ם  ˘וטרים, 
בליל‰ ובלי ל˘‡ול ˘‡לו˙ 
ל˙‡  י˘ר  ‡ו˙ו  „חפו 
‡˘˙ו  ל˙„‰מ˙  ‰מעˆר, 

ובנו˙יו ‰˜טנו˙. 
‡לינו  פנו  בבו˜ר 
 ˙‡ לנו  סיפרו  מ‰˘‚רירו˙, 

 '‰ ברוך  ‰ˆלחנו  מ‡מˆים  ל‡חר  עזר˙נו.   ˙‡ ובי˜˘ו  ‰סיפור 
ל˘חרר ‡ו˙ו בערבו˙, בי˜˘נו מ‡נ˘ים ˘‡נחנו מכירים ˘יעזרו, 
וסו„ר ˘˙וך ˘בוע ‰ו‡ יעל‰ למ˘פט ו‰כל יי‚מר על ‰ˆ„ ‰טוב 

ביו˙ר.
ביום ˘ני לפני ˘בועיים ‰י‰ ‰מ˘פט. ˘לחנו ‡˙ ‡ח„ ‰‡נ˘ים 
מˆלˆל ‡לי ‰‡י˘  בבו˜ר  ומי„  במ˘פט,  ˘ם  ˘י‰י‰  לנו  ˘עוזר 
‰עניינים  ‚„ול‰,  בעי‰  לי ״י˘  ו‡ומר  ‰מ˘פט  מבי˙  ˘לנו 
‡ו˙ו  ומ‡˘ימים  ˘ופטים  ‡רבע‰  למ˘פט  ‰‚יעו  ‰ס˙בכו״. 
ב‚ניב‰ ˘ל ‡רבע מיליון ב‡ט, ˘ז‰ יו˙ר ממ‡‰ ‡לף „ולר. ‰ו‡ 
מספר לי ˘‰˘ופט˙ ˜ר‡‰ לו ‰ˆי„‰ ו‰סביר‰ לו ˘י˘ כ‡ן בעי‰ 
נים, ו‡ם ‰ו‡ יו„‰ ‰מ‡סר יר„  פוי ל‰י˘פט לע˘ר̆  ˜˘‰, ו‰ו‡̂ 

לחמ˘ ˘נים.
בי˜˘˙י ˘יסביר ל‰ ˘‰‡„ם עוב„ ב˘ירו˙י ‰ביטחון ‰י˘ר‡ליים 
מ˙ח  ˘ל  ‡רוכו˙  ˘עו˙  ל‡חר  ו˘י˙ח˘בו.  מ˘פח‰,  לו  ו˘י˘ 
‰„ין:  ‚זר   ˙‡ ו‰˜רי‡ו  ‰ˆ‰ריים  ‡חרי  ב˘לו˘  ‰˘ופטים  יˆ‡ו 
Œ˙וע˘ר מ‡סר  ˘נו˙  ‡רבע  עליו  ‚וזרים  ˘‰ם  ‰ו„יעו  ‰ם 

 ˙‡ מורי„ים  ‰ו„‰  ˘‰ו‡  בעוב„‰  וב‰˙ח˘ב  ‡לפים ב‡ט ˜נס, 
‰ו‡  ‰מ‡סר ל˘נ˙יים וחמ˘˙Œ‡לפים ב‡ט ˜נס, וב‰˙ח˘ב בכך̆ 
מחליפים ‡˙ ‰˘נ˙יים  מ˘פח‰ ‰ם  ו‡י˘  כוחו˙ ‰ביטחון  ‡י˘ 
ל˘נ˙יים על ˙נ‡י, ו‰ו‡ ר˜ י˘לם חמ˘˙Œ‡לפים ב‡ט ˜נס ויוכל 

ֈ‰˙לחזור ‰בי
ו‡כן ברוך ‰' לפני כ˘בוע ‰ם חזרו ‰בי˙‰. כ˘פ‚˘˙י ‡ו˙ו ‡חרי 
‡„ם  ני „ברים: ‰ר‡˘ון ‰ו‡̆  ‰ו‡ למ„̆  ˘˘וחרר ‰ו‡ ‡מר לי̆ 
‰ו‡  ‰˘ני  ו‰„בר  ‡ו˙ו,  מוליכים  „רך  ב‡יזו  יו„ע  ל‡  פעם  ‡ף 
˘ל‰יו˙ י‰ו„י ז‰ ‰ביטוח ‰כי טובֈ ˙מי„ י‰י‰ מי˘‰ו ˘יבו‡ 

וי„‡‚ לך בכל מ˜ום ובכל מˆב ˘˙‰י‰.

מיד בבוקר מצלצל 
אלי האיש שלנו מבית 
המשפט ואומר לי ״יש 
בעיה גדולה, העניינים 

הסתבכו״

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |

tehilata@gmail.com 



50 10

1/16

893,000
10 50 50

052-5665993

6



8

על˙‰ ‰˘מימ‰. יח„ עם כמ‰ ‡נ˘ים  ‰מפו‡ר˙̆ 
˘˘ר„ו מ˜‰יל˙ ערלוי, ‰ו‡ ‰י‰ מבין מח„˘י‰ 
˘ל  ‚ול˙ ‰פ‡ר ‰˙ורני˙  פר˘בור‚,  י˘יב˙  ˘ל 

י‰„ו˙ ‰ונ‚רי‰. 
ובנפ˘,  ב‚וף  ורˆוˆים  ˘בורים  ‰יו  "כולם 
כ'ˆיבור'",  ל‰‚„ירו  ˘ני˙ן  מ˘‰ו  ‰י‰  וב˜ו˘י 
‡ט  "‡ט  יˆ‰ר.  ˘ל  רבו   ,ıו„˜בי„ ‰רב  מספר 
ו‰˙למי„ים  ‰חרב,  ˘רי„י  כל  סביב‰  ‰˙‚ב˘ו 
מי„  ‡רˆ‰  על‰  ‰רבי  מ˘פחו˙.  לבעלי  ‰פכו 
בע˘ר  ל‰˜ים  ו‰חל  ‰מ„ינ‰,  ‰˜מ˙  ‡חרי 
ככ‰  י˘ר‡ל,   ıב‡ר ערלוי  י˘יב˙  ‡ˆבעו˙יו ‡˙ 
מ˘כנ‰   ˙‡ ˘˜בע‰  ‰˜‰יל‰  ל‰יווˆר  ‰חל‰ 
˘נ‰  מ˘בעים  למעל‰  במ˘ך  ב˘כונ˙ ˜טמון". 
ערלוי  חסי„י  ˜‰ל   ˙‡ סופר  ‰רב  וביסס  ‰˜ים 
˜‰ילו˙  מע˘ר  למעל‰  ‰˘ו‡‰.  ל‡חר   ıב‡ר
חר„יו˙  וב˘כונו˙  בר˜  בני  בירו˘לים,  ‰ו˜מו 

פועלו˙  נוספו˙  ˜‰ילו˙   .ıר‡‰ ברחבי  נוספו˙ 
‰כנס˙  ב˙י  ‰ברי˙.  ו‡רˆו˙  בל‚י‰  ב‡נ‚לי‰, 
ו‰כוללים ˘ל חסי„י ערלוי ˜רויים על ˘ם ‡ביו, 
‰"כ˙ב  ˘ם  על  ‰˙ור‰  ו˙למו„י  סופר"  ,  ‰"י„ 
‰˜‰ילו˙  כרבני  מ˘מ˘ים  ונכ„יו  בניו  סופר". 
ור‡˘י ‰כוללים ˘ל ‰חסי„ו˙, וב‡ופן ˘ב˘נים 
ל‰י˘‡ר  ˆפוי‰  ‰י‡  לˆיינו,  ר‡וי  ‰‡חרונו˙ 

מ‡וח„˙ ול‡ ל‰˙פˆל לחסי„ויו˙ ˜טנו˙. 

חסי„ו˙ בנוסח ‡˘כנז
‰רבי  ˘ל  „מו˙ו  ‰י˙‰  ‰מופל‚  ל‚ילו  מעבר 
וחˆרו˙  ‰‡„מו"רים  בנוף  מיוח„˙  מערלוי 
˘‡ו˙‰ ‰˜ים  ערלוי  ˘ב„ורנו. ˜‰יל˙  ‰חסי„ים 
ימר‰ ‡˙ ‰מו„ל ‰מיוח„  מ‡פר י‰„ו˙ ‡ירופ‰,̆ 
˘‚יב˘ ‡˙ ‰˜‰יל‰ ‰חר„י˙ ˘ל ‰ונ‚רי‰, ‡ו˙ו 

‰‡„מו"ר מערלוי ˘נ˙ב˜˘ ‰˘בוע לי˘יב‰ ˘ל מעל‰, ‰נ‰י‚ במ˘ך 
˜ומם מ˘רי„י ‰‡פר. „מו˙ו  ‰יל‰ חסי„י˙ ייחו„י˙̆  ˘בע‰ ע˘ורים̃ 

‰י˙‰ פסיפס ˘ל ˙ור‰ ו‰לכ‰, ‡‰ב˙ י˘ר‡ל וחיב˙ ‡רı ‰˜ו„˘  

י‰ו„ים  ‡לפי  ‰˘בוע  ליוו  סוחף  ‚˘ם  ˙ח˙ 
למנוחו˙ ‡˙ ‰רבי מערלוי, רבי יוחנן סופר זˆ"ל, 
ונפטר  ‰˜ו„˘   ıב‡ר ‰‡„מו"רים  ז˜ן  ˘‰י‰ 
ב˘יב‰ טוב‰ ב‚יל 93. „מו˙ו ‰מופל‡‰ ‰יוו˙‰ 
י‰„ו˙ ‰ונ‚רי‰  ˘ל  חיי ‰˜ו„˘  בין  ˘חיבר  ‚˘ר 
ב˘נים ˘˜ו„ם פרוı מלחמ˙ ‰עולם ‰˘ני‰, עבר 
‰פליט‰  ˘‡רי˙  ˘י˜ום  ˘ל  ‰ר‡˘ונים  בימים 
ב˘נים  י˘ר‡ל   ıב‡ר ˙ור‰  ˘ל  עול‰  ו‰˜מ˙ 
ל  נו˙ „ור̆  ום ‰מ„ינ‰, „רך̆  ‰ר‡˘ונו˙ ל‡חר̃ 
‰ˆמח˙ ˜‰יל‰ מפו‡ר˙ ˘ל ˙ור‰ ויר‡˙ ˘מים, 

וע„ ל˙˜ופ˙נו ‡נו. 
בעיר  ב˘נ˙ ‰˙רפ"‚ (1923)  נול„  מערלוי  ‰רבי 
סופר.  לח˙"ם  חמי˘י  „ור  ˘ב‰ונ‚רי‰,  ערלוי 
מחנו˙ ‰עבו„‰,  ˘ר„ ‡˙  ב˙˜ופ˙ ‰˘ו‡‰ ‰ו‡ 
כ„י  ‰ונ‚רי‰,  ביר˙  לבו„פ˘ט,  חזר  ול‡חרי‰ 
ל˜‰יל‰  ‰פליט‰  ˘‡רי˙   ˙‡ מח„˘  ל‰˜ים 

ל ל ל לל ל

̆ופרי‰ „רבי יוחנן̆ופרי‰ „רבי יוחנן

‰‡„מו"ר זˆ"ל בטי˘ בחברון



ו‚ם  ובעיון,  ב‰לכ‰  ˘יעורים  יום  כל  מוסר 
מלמ„ '„ף יומי' ‡˙ ‰בעליŒב˙ים. 

‡י-‰‰בחנ‰  ‡ˆלו  ניכר˙  מ‡ו„  "‰י˙‰ 
ב‡˘ר  י‰ו„י  לכל  ו‰כבו„  ו‰‡‰ב‰  ‰מ‚זרי˙, 
‰ו‡", מוסיף ‰רב „ו„˜ביı'. "‰ו‡ ‰י‰ ב˜˘ר 
‡ני  וחמימים.  חיים  ב˜˘רים  ‰רבנים  כל  עם 
‰י˙‰  ˘לו  ‰‡ב‰י˙  ˘‰‰˙נ‰‚ו˙  ל‰עי„  יכול 
ו‚ם  ל˜‰יל‰,  ו‚ם  ל˙למי„ים  בולט˙ ‚ם  מ‡ו„ 
בענייני  עוס˜  כ˘‰ו‡ ‰י‰  ˘ב‡ ‡ליו.  מי  לכל 
‰כלל ‡ו בענייני ‰פרט – ‰ו‡ ‰י‰ מעורב בז‰ 
עם ‰מון מ‡מˆים ו‡כפ˙יו˙, כפי ˘מ˙ו‡ר על 
‡‰רן ‰כ‰ן בפר˘‰ "ונ˘‡ ‡‰רן ‡˙ ˘מו˙ בני 
י˘ר‡ל", ז‰ ‰י‰ ממ˘ בליבו ובנפ˘ו. ז‰ „בר 
מ‡ו„ מיוח„ לר‡ו˙ ‡יך רב'‰ עם ‡לפי חסי„ים 

‰ו‡ ‚ם 'מענט˘' בכל ‰פרטים ‰˜טנים". 

'טי˘ ˘ו˜ול„' בחברון
ני˙ן  ‰מיט‰   ˙‡ ˘‰˜יפו  ‰מ‚בעו˙  ‡לפי  בין 
‰י‰ ל‰בחין ב˜לו˙ ‚ם במספר ל‡ מבוטל ˘ל 
ל  חוב˘י כיפו˙ סרו‚ו˙, ביטוי ל˜˘ר ‰מיוח„̆ 
י˘ר‡ל,  ‡מוני  ˘לומי  כלל  עם  מערלוי  ‰רבי 
י‰ו„‰  למ˙יי˘בי   ‰‚‰˘ ‰עז‰  לחיב‰  ובפרט 

ו˘ומרון. 
מ˘‰ו  ‰י‰  ז‰  בי˙.  כבני  ‡ˆלו  ל‰יו˙  "זכינו 
מיוח„ במינו, ‰ו‡ כל כך „‡‚ ו‰ר‚י˘ ‡חריו˙ 
לחברון", מספר ‰רב ‰לל ‰ורביı, ‡י˘ חברון. 
"‰מחז‰ ˘˙מי„ ‰ר˘ים ‡ו˙י, ‰י˙‰ ‰‰˙מ„‰ 
עוס˜ ‰רב‰  ˘לו ב˙ור‰. ‡˙‰ מ‚יע ל‡„מו"ר̆ 
מ‡ו„ מ‰יום ב˜בל˙ ˜‰ל ובברכו˙, ‡בל ˙מי„ 
כ˘‰‚ענו ר‡ינו ˘‰ו‡ יו˘ב ועוס˜ ב˙ור‰. ‡ם 
בחורים  חבור˙  עם  יו˘ב  ‡פילו  ‡ו  לב„,  ז‰ 

ולומ„ ‡י˙ם". 
"בכל ענייני ‰כלל ‰ו‡ ‰י‰ עו˘‰ „ברים "עובר 
ל‡ ‰י‰ ‡ומר "‡ני  בזריזו˙". ‰ו‡  לע˘יי˙ם" 
ומ˙˜˘ר  לו˜ח ‡˙ ‰טלפון  מי„  ‡טפל", ‡ל‡ 
‰י‰  ‰רב‰.  ועו˘‰  מעט  מ„בר  ˘ˆריך.  למי 
‰‡כפ˙יו˙   ˙‡ ‰זמן  כל  ל‰ר‚י˘  מ„‰ים 
‡יך  לר‡ו˙  מפחי„  ‰י‰  וז‰  ˘לו,  ‰‚„ול‰ 
מ˙ר‚˘  ביח„",  „מעו˙  ‡י˙ך  מזיל  ‰י‰  ‰רבי 

‰רב ‰ורביı, "ומחזי˜ ‡˙ ‰י„ בחום ‡ב‰י כל 
לכל  ˘לו  ‰˜ו„˘  חר„˙   ˙‡ ר‡ינו  מיוח„.  כך 
ב‡ח„  ו‡כפ˙יו˙.   ‰‚‡„ עם  ˘ב˜„ו˘‰,  „בר 
˘למ‰  עם ‰רב  ל‰פ‚י˘ ‡ו˙ו  זכינו  ‰בי˜ורים 
זלמן ‡וירבך זˆ"ל במרכז ‚וטני˜ בחברון. ‡יזו 

‡‰ב‰ ו‰ערכ‰ ‰„„י˙ בין ˘ני ענ˜י עולם". 
עסו˜  ‰י‰  ‰ו‡  בי˙ו  ‡ל  כ˘‰‚ענו  "˙מי„ 
בלימו„, ו‰רב‰ פעמים כ˘‰ו‡ עטור ב˙פילין. 
ענוו‰  וב‰מון  פנים  ב‰‡ר˙  ‡ו˙נו  ˜יבל  ‰ו‡ 
ונעימו˙", מוסיף ‰רב „ו„˜ביı' סיפור מיוח„. 
בן  י˘וע‰  רבי  עם  יח„  פעמים  כמ‰  "‰‚ענו 
‰ו‡  בחברון  בבי˜וריו  ב‡ח„  יב„ל"‡.  ˘ו˘ן 
ר‡‰ ‡˙ ‰רב י˘וע‰ מ˙פלל במער˙ ‰מכפל‰ 
ביחס  כלפיו  נ‰‚  ומ‡ז  מ‡ו„,  ממנו  ו‰˙פעל 
מלו‡  ˜ם  ‰ו‡  לרבי  כ˘נכנסנו  מכב„.  מ‡ו„ 
˘ו˘ן  בן  ‰רב  בפני  ר‡˘ו   ˙‡ ‰ורי„  ˜ומ˙ו, 

ובי˜˘ ˘יברך ‡ו˙ו". 
‰˜בוע‰  ‰‰ר‚˘‰   ˙‡ לנו  נ˙ן  "‰‡„מו"ר 
מרזל  ברוך  ר'  מˆיין  בˆר‰'",  ˘ל "עמו ‡נוכי 
מ˘‰ו  ˘˜ר‰  ˘מע  ˘‰ו‡  פעם  מחברון. "בכל 
מ‡ח„ ‰‚ב‡ים:  טלפון  מ˜בלים  בחברון ‰יינו 

"˘לום, ‰רבי ˘ו‡ל ‡ם ‰כל בס„ר"".   
‰‡„מו"ר  בי˜ר  לחייו  ‰‡חרונו˙  ‰˘נים  ע„ 
ע˘ר˙  בכל  ‰מכפל‰.  במער˙  רבו˙  פעמים 
ימי ˙˘וב‰ ‰ו‡ ‰י‰ מ‚יע לחברון עם חסי„יו 
ועורך טי˘ מיוח„ ˘בו ‰˘˙˙פו ˙ו˘בי חברון. 
ל˜נו˙  ‰י˙‰  ˘לו  ‰מיוח„ו˙  ‰‰נ‰‚ו˙  "‡ח˙ 
‡˙ כל ‰מוˆרים לטי˘ ‰ז‰ „וו˜‡ בחברון כ„י 
לחז˜ ‡˙ ‰‰˙יי˘בו˙", ˘ולף מרזל עו„ ועו„ 
‰‚„ול‰  „מו˙ו   ˙‡ ‰מ‡ירים  ˜טנים  סיפורים 
‰מכפל‰,  במער˙  ‰˙פילו˙  "‡חרי  ‰רבי.  ˘ל 
‰‡„מו"ר זˆ"ל ‰י‰ עורך 'טי˘ ˘ו˜ול„', ו‰י‰ 

מעני˜ לי‰ו„י חברון „ברי חיזו˜ ועי„ו„". 
"ל‡„מו"ר ‰י‰ ˜˘ר מיוח„ עם ‰˙למו„ ˙ור‰ 
מספר  ‰מכפל‰",  במער˙  זילברמן  ב˘יט˙ 
‰מ˜ום,   ˙‡ ל‰חזי˜  ˜˘יים  לי  "‰יו  ברוך. 
לי  ‡סור  ‡ופן  ˘ב˘ום  לי  ‡מר  ו‰‡„מו"ר 
‚ן  בפ˙ח  ˘יו˘ב  ˙ור‰  ‰˙למו„   ˙‡ לס‚ור 
כ„רכו  ו˙פיל‰.  ˙ור‰  בו ˜ולו˙  ונ˘מעים  ע„ן 

‡לו  ב˜‰ילו˙  סופר.  ‰ח˙"ם   - סבו  סב  עיˆב 
‰י˘יב‰  ר‡˘ו˙  כ˙ר   ˙‡ ‚ם  ‰˜‰יל‰  רב  נ˘‡ 
ו‚ם ˘ימ˘ כמעין ‡„מו"ר חסי„י, למרו˙ ‡ופי‰ 
במנ‰‚י  נ‰‚‰  ˘ל‡  ‰˜‰יל‰,  ˘ל  ‰‡˘כנזי 

‰חסי„ים. 
˘‰יו  ‰וו˙י˜ו˙  ‰ירו˘למיו˙  ל˘כונו˙  בני‚ו„ 
˜טמון  ˘כונ˙  מו‚„ר,  חר„י  ‡ופי  בעלו˙ 
ע˘ורים,  כ˘בע‰  לפני  ‰‡„מו"ר  ‰‚יע  ˘‡לי‰ 
מלחמ˙  ל‡חר  ˘‡וכלס‰  ערבי˙  ˘כונ‰  ‰י˙‰ 
˘כונ‰  ו‰י˙‰  בפליטי ‰עיר ‰ע˙י˜‰  ‰עˆמ‡ו˙ 
ל‰˙‡רח  ‰רב‰  זו  ב˙˜ופ‰  וˆבעוני˙.  מ‚וונ˙ 
רו˜ח  רבי ‡‰רן  מבעלז‡,  ב˜טמון ‰רבי ‰˜ו„ם 
˘‰י‰ ‡ף ‰ו‡ מניˆולי ‰˘ו‡‰. ‰רב סופר ‰˙˜רב 
מ‰מנ‰‚ים  חל˜   ıל‡מ ו‰חל  מבעלז‡  לרבי 
‰חסי„יים, כך ‰˙‚ב˘‰ ˜‰יל‰ חסי„י˙ ייחו„י˙ 
ב„רך ‰‰ולכ˙ ומ˘לב˙ ‡˙ מנ‰‚י ‰ח˙"ם סופר 

˘‡סר על ˘ינוי נוסח ‡˘כנז ומנ‰‚יו. 
רבי  ˘ל  ˙למי„ו  ‡ח„  מˆ„  ‰י‰  סופר  "‰ח˙"ם 
פנחס 'בעל ‰‰פל‡‰' ˘‰י‰ מר‡˘וני ‰חסי„ו˙, 
ומˆ„ ˘ני ‰י‰ ˙למי„ מוב‰˜ ˘ל רבי נ˙ן ‡„לר, 
˘‰י‰ מ‚„ולי ‡˘כנז", מסביר ‰רב „ו„˜ביı' על 
ערלוי. "לחיבור ‰ז‰ ‰י‰  ˘ל ˜‰יל˙  ייחו„יו˙‰ 
ביטוי מוב‰˜ ב‰נ‰‚ו˙יו ˘ל ‰ח˙"ם סופר. מˆ„ 
‡ח„ ‰ו‡ ˘ימר ‡˙ ‰מנ‰‚ים ו‡˙ „רכי ‰פסי˜‰ 
מ˘פיע  ˘‰ו‡  ˙וך  ‰ונ‚רי‰  לי‰ו„י  ‰‡˘כנזיו˙ 
לר‡ו˙  ˘ני ‡פ˘ר  ומˆ„  י‰ו„י ‡ירופ‰,  כלל  על 
‰רב‰  ˘ל  ˘ילוב  סופר  ‰ח˙"ם  ˘ל  ב„ר˘ו˙יו 
ו„רו˘   ‰„‚‡ ויכול˙  ‰˙ור‰  פנימיו˙  י„יע˙ 
מיוח„ים. ‰חיבור ‰ז‰ ב‡ לי„י ביטוי ‚ם במ‡ב˜ 
‰רב‰  נ˙ן  ומ‡י„ך  ‰י‰„ו˙,  ‚„רו˙  פורˆי  מול 

טעמים ונעימו˙ בענייני עבו„˙ ‰˘ם". 
סופר,  ‰ח˙"ם  ˘ל  ב˜ו„˘  ל‰נ‰‚ו˙יו  ביטוי 
נר‡˙‰ במוב‰˜ ‚ם ב‰ליכו˙יו ˘ל ‰רבי מערלוי, 
ל ספרי ‰לכ‰  ˘‰י‰ ‡י˘ ‰לכ‰ מוב‰˜ ומחברם̆ 
ומנ‰‚. מח„, ‰ו‡ נ˘‡ ב˙ו‡ר ‚‡ב"„ ערלוי כרב 
‰˜‰יל‰ ‰מונ‰ מ‡ו˙ רבו˙ ˘ל מ˘פחו˙, ולˆ„ 
ז‰ נ‰‚ במנ‰‚י ‡„מו"רו˙ ייחו„ים ˘חל˜ם ˘‡ב 
ע„  בעˆמו.  ‰נ‰י‚  וחל˜ם  פולין  מחסי„ויו˙ 
‰י‰  ‰ו‡  ‰‡חרונו˙  ב˘נים  מחל˙ו  ל‰˙‚ברו˙ 



ב˜ו„˘ ‰ו‡ ל‡ ‰ס˙פ˜ ב‰ור‡‰ ‰זו, ‡ל‡ מי„ פעל ובי˜˘ 
‡ל  מבי‡  ‰יי˙י  ˘נ‰  כל  ולעזור.  ל˙רום  ˘‰כיר  מ‡נ˘ים 
לכל ‡ח„  ונ˙ן  בחן ‡ו˙ם  ו‰ו‡  ‰‡„מו"ר ‡˙ ‰˙למי„ים, 
˘כח  ל‡  ‰ו‡  ˘ו˜ול„,  ‡ח„  לכל  ‰עני˜  ‚ם  ‡בל  ברכ‰, 

˘‰ם יל„ים". 

על חומו˙יך ירו˘לים
‰רבי  עם  זˆ"ל  סופר  לרב  ˘‰י‰  ‰מיוח„  מ‰˜˘ר  חל˜ 
ו˘לימו˙  ‰˙ור‰  חומו˙  חיזו˜  על  ‰י‰  מליוב‡וויט˘, 
נ‚„  „ע˙ו   ˙‡ מערלוי  ‰רבי  ‚יל‰  רבו˙  פעמים   .ıר‡‰
‰ערבים,  לי„י   ıר‡‰ חל˜י  ל‰פ˜ר˙  ‰˘ונים  ‰‰סכמים 
ו‰י‰ מר‡˘י ‰חזי˙ ˘ל ‰י‰„ו˙ ‰חר„י˙, לˆ„ ‰‡„מו"רים 

 .ıמס„י‚ור‡ וסלונים - למען ˘למו˙ ‰‡ר
ב‰˘˙˙פו˙  בבי˙ו,  ‰˙˜יימו  מיוח„ים  כנסים  מספר 
רבנים ו‡י˘י ˆיבור מכל ‰זרמים על מנ˙ לטכס עˆ‰ כנ‚„ 
מי˘ר‡ל  ל‡י˘  וסמכו˙  זכו˙  "‡ין  ‰רעו˙.  ‰מח˘בו˙ 
לי„י   – י‰ו„ים  בי„י  י˘ר‡ל ‰מוחז˜   ıמ‡ר ˘טח  ל‰חזיר 
נכרים. ‡ין מ„ובר כלל על ע˘יי˙ ˘לום, ˘יעל‰ על ‰„ע˙ 
‰˜„ו˘‰.  מ‡רˆנו  חל˜ים  לערבים  ל˙˙  ˆריך  ˘ב‚ללו 
י˘  למע˘‰ ‰ולכים כעיוורים ומרמים ‡˙ עˆמם. ממ˘ל‰̆ 
מ˘יחו,  ועל   '‰ על  סר‰  לˆלן  רחמנ‡  מחברי‰ ‰מ„ברים 
ח˙מו עם  ‡ינ‰ מסו‚ל˙ ל‰וביל ל˙וˆ‡ו˙ טובו˙. ‰‰סכם̆ 
ר‡˘ ‰רוˆחים נר‡י˙ מופרכ˙ על פני‰", ‡מר ‰רבי מערלוי 
לום  ברˆונם ‰י‰ ל˜בל ב„רך ‰סכם̆  ב‡ח„ ‰כנסים. "כל̆ 
‚'י‰‡„  יע˘ו  י˙חז˜  כ˘מעמ„ם  כך  ו‡חר  ˘‡פ˘ר,  מ‰ 
י˘ר‡ל  לעם  ברורים  כך  כל  ירו˘לים. ‰„ברים  לכבו˘ ‡˙ 
‰˙‰ליך   ˙‡ ל‰פסי˜   ıומ‡‰ ‡ין  לממ˘ל‰  ‡בל  כולו, 

ולומר ברורו˙: רימי˙ונו, טעינו ˘נ˙נו בכם ‡מון". 
 - עניין  בכל  ‰„ל˙   ˙‡ לפ˙וח  נ‰‚  מערלוי  "‰‡„מו"ר 
‡בו  מכיר˙  חברון,  ‰סכם  ‡וסלו,  ‰סכם  נ‚„  במ‡ב˜ים 
„יס ו˙כני˙ ‰‰˙נ˙˜ו˙ – ˙מי„ ‰ו‡ לחם כמו ‡רי‰ ו‰פך 
ועס˜נים  כנס˙  חברי  ועם  נוספים  ˙ור‰  עם ‚„ולי  עולמו˙ 
"כ˘ממ˘ל˙  מרזל.  ‡ומר  ‰‚זיר‰",  רוע   ˙‡ ל‰פוך  כ„י 
ל˘ליט˙  מירו˘לים  ˘כונו˙  ל‰עביר  רˆ˙‰  י˘ר‡ל 
‰ערבים, ‰‡„מו"ר מערלוי ור' מנחם פרו˘ ‰יו ‡לו ˘עב„ו 
ל‡  ˘ב"‰  נ‚„ ‰כוונ‰ ‰רע‰ ‰זו,  ל‚ב˘ ‡˙ ‰חזי˙   ‰˘˜
יˆ‡‰ לפועל. מעבר לי„ע ‰˙ורני ‰י˙‰ לו חכמ‰ ˆיבורי˙ 
מברי˜‰  בˆור‰  ‰סו‚יו˙   ˙‡ ני˙ח  ‰ו‡  ˘ב‰  פוליטי˙, 
י˘ירו˙,  ל‰˙ערב  סו‚י‰ – ‰‡ם  בכל  לטפל  ˘חו˘ב˙ ‡יך 

‡ו ר˜ ל‰כין ‡˙ ‰˜ר˜ע לעניין". 
"‡ני בטוח ˘‡ילו ‰‡„מו"ר זˆ"ל ‰י‰ ב˜ו ‰ברי‡ו˙ ‰ו‡ 
‰˜ו„˘,  בענייני  וברור  ב‰יר  ˜ול  ל‰˘מיע  ממ˘יך  ‰י‰ 
˘‰יום כל כך חסר. ‰‰ליכ‰ ˘לו מסמנ˙ ‡˙ ‰ליכ˙ ‡חרון 
לˆי„נו  ˙מי„  ˘‰יו  ˆ„י˜ים  ‰˜ו„ם,  ‰„ור  ˘ל  ‰נפילים 
ומחוברים לעם י˘ר‡ל ‰כללי ול‡רı י˘ר‡ל, ז‰ סיום ˘ל 

פר˜ ˘ל „ור ˘לם ˘‡יננו". ■
 

הרבי מליובאוויטש
והרבי מערלוי

‡ˆל  מערלוי  ‰‡„מו"ר  בי˜ר  ‰˙˘מ"ט  ב‡„ר 
‰רבי מליוב‡וויט˘, ובין ‰˘ניים ‰˙פ˙ח‰ ˘יח‰ 

מיוח„˙, ל‰לן ˜טע מ˙וכ‰: 

‰רבי מליוב‡וויט˘: יי˘ר חילך ל‡וריי˙‡, ויפוˆו מעיינו˙יך חוˆ‰. כיון 
‰לכו˙  פס˜י  „‰לכ˙‡",  ‡ליב‡  ˘מע˙‡  ב"‡סו˜י  מ˙עס˜ים  ˘‰נכם 
˘לכם  „ין  ˘‰פס˜  ו˙ר‡ו  לבו‡,  ˘מ˘יח ˆ„˜נו ˆריך  ˙פס˜ו ‰לכ‰   –
בי„כם.  ‰˙למי„ים  יסייעו  ובוו„‡י  ומי„!  ˙יכף  ממ˘  בפועל  י˜ויים 

˙מי‰ני, מ„וע ל‡ עו˘ים "טומל" (רע˘) בעניין ז‰. 
‰י˙‰   ı˜‰ „חי˜˙  ‰רי,   –  ı˜‰  ˙‡ ל„חו˜  בנו‚ע  ב‚מר‡  ˘כ˙וב  מ‰ 
˘כבר "כלו  ל‡חרי  בימינו ‡לו,  כן  ˘‡ין  מ‰  ˘נים,  מ‡ו˙  לפני  ˘ייכ˙ 
כל ‰˜יˆין", ‡ין ז‰ „חי˜˙ ‰˜ı, כיון ˘‰‚‡ול‰ ‰י˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ כבר 
יפס˜ו ‰‰לכ‰ „בי‡˙ מ˘יח  ˙זכו ל‰יו˙ מ‡ל‰̆  מזמן. יעזור ‰' י˙ברך̆ 

ˆ„˜נו, ו‰עי˜ר – לר‡ו˙ ˘‰פס˜ „ין י˜ויים בפועל ממ˘. 
‰רבי חייך, ו‰וסיף: "בוו„‡י י˘ בבי˙ „ין ˘לכם "˘מ˘ בי˙ „ין", ‡זי 

˙˘לחו ‡˙ ‰"˘מ˘", ו˙ר‡ו ˘‰פס˜ „ין י˜ויים בפועל!
בני  כל  ב˙וככי  וכולנו,  ‰רבי,  ˘ל  „ין  ‰פס˜  כבר  י˘נו  מערלוי:  ‰רבי 
י˘ר‡ל מˆטרפים לפס˜ „ין ז‰, ובוו„‡י יפס˜ו כן ‚ם בי˙ „ין ˘ל מעל‰, 

וי˜ויים ‰פס˜ „ין בפועל ממ˘.
על  ‡ם,  כי  ‰יחי„,  על  ז‰  ענין  ל˙לו˙  ‡ין  ‡מן.  מליוב‡וויט˘:  ‰רבי 
‰רבים, ˘‰רי, מ˘יח ˆ„˜נו – רבים ˆריכים לו, ובמיל‡, ˆריכים ‰רבים 
לפסו˜ כן, ˘‡ז  י˘נו ‚ם כח ומעל˙ ‰ˆיבור – "‰ן ‡Œל כביר ול‡ ימ‡ס".
לייחו„ ˜ב"‰  ורומז  חיל",  ב‚ימטרי‡ "‡˘˙   – ˙˘מ"ט  מערלוי:  ‰רבי 
ו˘כינ˙י‰ ˘˘לימו˙ו ˙‰י‰ ב‚‡ול‰ ‰˘לימ‰, ˘˙‰י‰ ˙יכף ומי„, כפס˜ 

„ין ˘ל ‰רבי.

11--770000--55000---555555
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| ברוך נחשון |

אמנות חסידית

ל‰ס˙כל  ˘‡פ˘ר  ‰„ברים  ‡ח„  ‰ו‡  „ול˜  ˘נר  ‡ומרים 
עלי‰ם בלי סוף. ז‰ מר˙˜. ‰˘ל‰ב˙ ‰˜טנ‰ פועמ˙, מנ˙ר˙, 
מ˘˙חוו‰ ו˘וב ˜ופˆ˙ כלפי מעל‰, כל ‰זמן רוטט˙, לר‚ע 
נ„מ‰ כ‡ילו ‰י‡ עומ„˙ ל‰˙נ˙˜ מ‰פ˙יל‰ ולפרוח ‡ל על – 
‡בל ‡יכ˘‰ו ‰י‡ ˙מי„ נ˘‡ר˙ ˜˘ור‰, ור˜ ממ˘יכ‰ לנ˙ר 
טבעי˙  ˙˘ו˜‰  ב‰  י˘  ‰ז‰.  לנר  „ומ‰  ‰נ˘מ‰  ול‰˙‚ע‚ע. 
‰זמן  ‡ל  ˘ל‰,  ‰טבעי  ‰מ˜ום  ‡ל  לחזור  ‰‚וף,   ˙‡ לעזוב 
˘בו ‰יי˙‰ כלול‰ ב‡לו‰ים – בלי ˘ם, פנים ‡ו ‡י˘יו˙. כוח 
‡ח„ בנפ˘ מר‚י˘ ‡˙ ‰˙˘ו˜‰ ‰זו כל ‰זמן, בוער כמו נר 
ומ˙‚ע‚ע, ו‰ו‡ ‰חכמ‰. ˙˘ע‰ כוחו˙ ‡חרים מו˘כים ‡ו˙ו 
למט‰, נו˙נים לו עו‚ן במˆי‡ו˙, כ„י ˘ל‡ יפרח ויבטל ‡˙ 

‰˘ליחו˙ ‰ח˘וב‰ ˘י˘ לו „וו˜‡ בעולם ‰ז‰.

˘‰חכמ‰  למרו˙  וע„יין, 
˘‰י‡  מ‰  מ˜בל˙  ל‡ 
˘ל‰ ‰י‡  רוˆ‰, ‰˙˘ו˜‰ 
˘לנו  ‰‡זרחו˙  ˙עו„˙ 
˘ל  ובעˆם  כי‰ו„ים, 
Œ‡לסטר ˘˘ייך  מ‰  כל 

‰מ‡פיין  „˜„ו˘‰. 
‰בסיסי ביו˙ר ˘ל ˜„ו˘‰ 
ובעברי˙:  ביטול,  ‰ו‡ 

רוˆ‰  ˙מי„  ‰סטר‡Œ‡חר‡  בעו„  ‰˙כללו˙.  ‰˘˙ייכו˙, 
ל‡ינטרסים  ל„‡ו‚  ˘ל‰,  ‰עˆמ‡י  ‰˜יום   ˙‡ ל‰„‚י˘ 
Œ‡נוכיים ˘ל‰, ל‰יו˙ יו˙ר "‡ני", מ‰ ˘מניע ‡˙ ‰סטר‡‰

ייך ‡ליו, יו˙ר  „˜„ו˘‰ ‰ו‡ ‰רˆון ל‰יו˙ יו˙ר "‰ו‡", יו˙ר̆ 
ˆמו„ ‡ליו, יו˙ר כלול בו.

חיים  חי  ‰חכמ‰,  ˘ל  לביטול  ‰ז‰,  לטבע  ˘מחובר  מי 
‰ˆינור   ˙‡ לעˆמו  סו˙ם  ‰טבע,  נ‚„  ˘‰ולך  מי  ‡מי˙יים. 
ל‰ם  ‰חיים̆  ‡לו ‰ר˘עים,̆  ונ˘‡ר בלי חיים. כבר ‰זכרנו̆ 
ו ‚ירו˘ ליˆר ‰טוב,  ‰וˆי‡ו̂  ב‡מ˙ „ומים יו˙ר למוו˙. ‡לו̆ 
ובעˆם ‰כריחו ‡˙ ‰חכמ‰ ˘בנפ˘ ˘ל‰ם ל‰יכנס ל‰ר„מ‰ 
כללי˙. במ˜ר‰ ‰ז‰, ו‚ם במ˜רי ביניים רבים ‡חרים, ‰‡‰ב‰ 
מסו˙ר˙.  ‡‰ב‰  נ˜ר‡˙   – מ‰חכמ‰  ˘ב‡‰   – ל‰'  ‰טבעי˙ 
נ‚„  ‰ולכים  ˘‡נחנו  פעם  בכל  נר‡י˙.  בל˙י  ‡בל  ˜יימ˙, 
חליל‰,  מ‰'  ‡ו˙נו  ˘מפרי„  במ˘‰ו  בוחרים  ˘לנו,  ‰טבע 
ל‡  זכיר לנו,̆  ל‡̇  פריע,̆  ל‡̇  מים עלי‰ כיסוי –̆  ‡נחנו̆ 

ֈביי˘ ‡ו˙נו. ‰כיסויים ‰‡ל‰ מˆטברים˙

ר‡˘  ל‰יכנס  מנס‰  ‚ורם  ˘‡יז˘‰ו  פעם  בכל  ז‡˙,  ובכל 
כמ‰  מ˘נ‰  ל‡  מ˙עורר˙.  ‰חכמ‰   – ˘לנו  בטבע  בר‡˘ 
זו  ביו˙ר.  ‰‚מור  ‰ר˘ע  ‡ˆל  ‡פילו  עלי‰.  ˘מנו  כיסויים 
"„ל˙ ‡חורי˙" ב˙וכנ‰ ˘לנו, ˘‡ין לנו ˘ום ‡פ˘רו˙ לבטל. 
˘מע˘‰  בבירור  יבין  ˘י‰ו„י  מ˜ר‰  בכל  יˆרן:  ‡חריו˙  זו 
ספˆיפי מנ˙˜ ‡ו˙ו מ‡לו‰ים, בלי ‡פ˘רו˙ לט˘ט˘ ‡ו לע‚ל 
כפ‰ עליו ל‰ימנע ממנו בכל מחיר – ‚ם  בו̇  פינו˙, ‰חכמ‰̆ 

במחיר חייו ˘לו.

טבעית  תשוקה  בה  יש 
לעזוב את הגוף, לחזור אל 
אל  שלה,  הטבעי  המקום 
כלולה  הייתה  שבו  הזמן 
באלוהים – בלי שם, פנים 

או אישיות

| דובי ליברמן |

פרק יט

הטבע המוזר של הנר

פרשת כי תשא
י˘ר‡ל  לבני  ‰˙‚ל‰  ו‰מס˙ורי,  ‰מופל‡  ‰ענן  עמו„ 
˘ל  ‰חיˆים  מפני  עלי‰ם  ‰‚ן  ‰ו‡  ממˆרים.  בˆ‡˙ם 
כ˘‰ו˜ם  ַמנח‰.  לעמו„ ‡˘  ובליל‰ ‰פך  מˆרים,  ˆב‡ 
‰מ˘כן, ˘כן עליו עמו„ ‰ענן ו‚ם כיס‰ ‡˙ כל ‰מחנ‰ 

מל‰ט ‰˘מ˘. 
בני י˘ר‡ל, על חניי˙ם ומסעם, נעו על פיו, ובפר˘˙נו 
נ‡מר: "ו‰י‰ כבו‡ מ˘‰ ‰‡‰ל‰, יר„ עמו„ ‰ענן ועמ„ 
עמו„   ˙‡ ‰עם  כל  ור‡‰  מ˘‰.  עם  ו„בר  ‰‡‰ל  פ˙ח 
‰ענןֈ ו˜ם כל ‰עם ו‰˘˙חוו". וכ‡˘ר חוזר מ˘‰ עם 
˘לו˘   ˙‡ לנו  ומעני˜  בענן   '‰ יור„  ‰˘ניו˙,  ‰לוחו˙ 

ע˘ר‰ מ„ו˙ ‰רחמים. 
‰ברכ‰   ˙‡ חווינו  ˘כבר  ‡חרי  ‡נחנו,  נענ‰  ומ‰ 
ו‰רבך   ֈורחמך  ֈלו˜יך‡  '‰ "ו˘ב  ו‰˜לל‰? 
עכ˘יו  ‰ז‰.  ‰מסע   ˙‡ כולנו  עברנו  ‰נ‰,  מ‡בו˙יך". 

‡ומר ‰נבי‡: ‰‚יע זמן ‚‡ול˙כם!



ְּפֵני ּתֹוָרה
כרמי דובינסקי

ֲעָר‰  יָר‰ ַ‰ּנַ ƒּב ס¿ ƒ‰ / ‰ָר‰ָ יל ּונ¿ ƒ‚ ּב¿
ָר‰ ָּ̇ ח ַלֲ‰ ַ̇ ן ּפ∆ ≈ּ̇ ƒָר‰ / ל ו… ּ̇ ים ַל ƒנ ים ּפָ ƒע ב¿ ƒ ׁ̆

˙ מ∆ ַסּכ∆ ך¿ מ¿ ָרˆּו˙ ּכָ ח¡ נ∆ ˙ / ּב¿ מ∆ ּכ∆ י ַמס¿ ƒינ ן, ‡≈ ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆  ˙ וו… ¿̂ ƒמ ׁ̆ י≈
נּוָנ‰ ¿ ׁ̆ ˙ ּו ∆̂ ר∆ ח¡ ָנ‰ / נ∆ ו… ׁ̆ ָפ‰  ָ̃ ¿ ׁ̆ י ַ‰ ƒל

ר ּב≈ ס¿ ∆‰ ן ו¿ ˙ ע…‚∆ וו… ¿̂ ƒּמ ַלּ ∆ ׁ̆ ר /  ַסּב≈ ָנ‰ ל¿ ˙ ָ‡ז¿ ∆‡
סּום ר¿ ƒל…‡ ּכ בּוָע‰ ל¿ ¿̃  ˙ מ∆ יר ָחסּום / ָ‰‡¡ ƒּ̃ ל ּבַ ָ̃ ¿̇ ƒנ
‰ ַלֲ‰ָמָר‰ ּלָ ƒין מ ָר‰ / ‡≈ ו… ּ̇ ן  ַּ̇ ַמּ ƒמ , ׁ̆ ≈‡ ‰ ּבָ ָ̃ ֲח˜ּו
ר ∆̂ ע∆ ‡ ּב¿ לו… כ¿ ƒל , י˙ו… ƒל כ¿ ַּ̇ ר /  ∆̂ „ ַ‰ּי≈ ‡ו… ם מ¿ ַחּכ≈ ¿̇ ƒמ

˙ ַוֲעמּוָמ‰ ∆̃ ֻסּפ∆ יָ‚‰ מ¿ ƒ̂ ‰ַ יָמ‰ / ל¿ ƒמ ¿̇ רּוָפ‰ ּו ¿̂ מּוָנ‰  ¡‡
ל ַ‚ֲחָמ‰ ‰ ּכָ ּ ∆̂ ַר ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ ָמ‰ /  ּכָ ַ‰ס¿ ‰ ל¿ ָ̃ ˜ּו נּו, ל…‡ ז¿ ≈̇ ָר ו… ּ̇

ינּו ָי„≈ יָר‰ ּב¿ ƒח ַ‰ּב¿ יָר‰ ו¿ ר≈ ינּו / ַ‰ּב¿ ָפנ≈ ים ּב¿ ƒב ָּ̂ ƒים נ ƒיב ƒ̇ י נ¿ נ≈ ¿ ׁ̆
ָל‰ פ≈ ¿ּ̇ ָל‰  כ¿ ƒּ̇ י, ל¿ ƒח ¿̂ ƒּיּום נ ƒ̃ ין  ָל‰ / ּב≈ ר ַלֲ‡פ≈ ין ָ‰‡ו… ּב≈

ׁ̆ „ו… ָ̃ ˘ / ֲעבּורו… ‰ּו‡  יב ָנ„ו… ƒנ ף ּב¿ נ≈ ַנפ¿ ן מ¿ ָ̃ פ¿ ַ‰ַסּ ו¿
‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ּל…‡ ָ‰ָי‰ ו¿ ∆ ׁ̆ ּטּוי,  ƒּב / "‰ י∆ ח¿ ƒמּוָנ˙ו… י ¡‡ ׁ̆ ּב∆ י ƒ‡"

‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ו∆ ָ‰ָי‰ ‰… ∆ ׁ̆ סּו˜,  ‰" / ּפָ י∆ ח¿ ƒמּוָנ˙ו… י ¡‡ י˜ ּב∆ ƒ„ּ ַּ̂ ן " ָ‡כ≈

שיל"ת
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ומטביע‰

ַמ‡ור ‚ב‰ו˙‰
מ˘כיח ממני ‡˙ מ˜ומ‰
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למ˜ומי ‰˜טן ול„בו˜ בו בעי˜˘ו˙
ב„רך

ל‡ור ‡ינסוף
‰י‡ לוח˘˙:

"„חי ז‡˙
‰˙מסרי לז‰
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טובת הכלל
ראובן כהן

‚˘ם בחוı. ‚˘ם ˘ל ברכ‰.
‡בל ‡ני ˙˜וע בבי˙ ב‚לל ‰מטר ‰ני˙ך ‡רˆ‰.

‰‚˘ם ‰ז‰ ˘יב˘ לי ‡˙ כל ‰˙וכניו˙. מ‰ בסך ‰כל 
רˆי˙י? ללכ˙ לב˜ר חברים ר˜ ב˘ביל ל‡ ל‰˘‡ר 

לב„ בבי˙ - ‡בל ‰‚˘ם ‰ז‰ מ‡לı ‡ו˙י ל‰יו˙ כ‡ן.
מביט בחלון ורו‡‰ ‡נ˘ים עם מטריו˙ מז„רזים 

ל‰‚יע ל‡ן ˘‰ו‡ ול‡ ל‰רטב. ‡ני ‡י˘י˙ ל‡ בן ‡„ם 
˘ל מטרי‰, ‚ם ל‡ מעיל, ול‡ - ‡ני ל‡ מז„‰‰ לי עם 

‰˘יר ״‡ני ‡י˘ ˘ל חורף״.
‡ז למ‰ בכל ז‡˙ כ˙ב˙י ˘‰‚˘ם ‰ז‰ ברכ‰? כי 

ב˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰ בברכ˙ ‰˘נים כ˘‡ומרים 
״ו‡˙ כל מיני ˙בו‡˙‰ לטוב‰״ מכוונים לחיטים 

למˆ‰, ל‡˙רו‚ וליין ל˜י„ו˘. ועל מנ˙ ˘‰ם יˆמחו 
לטוב‰ ˆריך ‚˘ם. ו‰רב‰ ‚˘ם.

ו‰˙ור‰ מלמ„˙ ‡ו˙נו ˘לפעמים טוב˙ו ˘ל ‰פרט 
נ„חי˙ מפני טוב˙ו ˘ל ‰כלל:

‰כ‰ן ‰‚„ול נכנס פעם ב˘נ‰ ביום ‰˜„ו˘ ביו˙ר, יום 
‰כיפורים, למ˜ום ‰מ˜ו„˘ ביו˙ר, ˜ו„˘ ‰˜„˘ים 
- ומ˙פלל ˙פיל‰ ˜ˆר‰: ״ו‡ל ˙כנס לפניך ˙פיל˙ 

עוברי „רכים״!
‡ז ‡ולי בכל ז‡˙ ‡י˘ ˘ל חורף ‡ני?

"און התפעילס" 
 יהודה לוין

ל‡, ‡ני ל‡ "מ˘י‚ינע ˜ופ"
‡˙ם יכולים לח˘וב ככ‰

‡בל פ˘וט ‰יום ‰י˙‰ לי 
˙פיל‰ ˜ˆ˙ ‡חר˙
מל‡‰ ‰˙ל‰בו˙

‰יום ‰בנ˙י ‡יך ז‰
‡˘רי ‰עם ˘ככ‰ לו

˘‡ם ˘ו‡לים ‡ו˙י למ‰
‡ין ˙˘וב‰

וכל ‰‰בלים
˘ל ‰עולם ‰ז‰
מרˆ„ים מולנו

ב˘ל‰ב˙ מ‚ר‰

‡בל מול ז‰ י˘ ‡˘
˜ˆ˙ ‡חר˙

˘„ול˜˙ בכל מ˜ום
כן, ‚ם ב˙וכנו

ו‡˘ ‰‡לו˜ו˙ ‰זו 
ל‡ ˙כב‰

ו‰‡˘ ‰‡חר˙
עלי'‰ ל‡ ˙‚בור

"‡ון ‰˙פעילס"
בלי ל‰˙פעל
מכל ‰‰בלים

סביבנו

 ıר˜ ל˜פו
ל˙וך ‰‡˘

˘כמו ˆוח˜˙
עלינו

ול‡ ל‰˘רף
‡ל‡ במ˜ום ז‰

ל‰בעיר ‡˙ ‰‡˘
‰טוב‰, עו„ יו˙ר

"‡ון ‰˙פעילס"
בלי ל‰˙פעל
מכל ‰‰בלים

˘סביבנו
ר˜ ל‰בעיר
עו„ יו˙ר
˘‡‰ ˙‡

˘ב˙וכנו.



עונה על שאלותיך
ומספק מידע רפואי מקצועי ועדכני
על מחלות, תרופות וטיפולים חינם

המידע באינטרנט נגיש אך לא תמיד מדוייק - לשם כך אנחנו כאן
צוות מקצועי 

עם גישה למידע מקצועי

המספר החדש שלנו:

03-9543349
02-6444500
daatri@yadsarah.org.il

רקע כללי של המחלה  •  טיפולים מתאימים 
למחלה  •  מידע על תרופות ותופעות לוואי  •  
טיפולים אלטרנטיביים  •  טיפולים חדשניים

̇ ‰לימו„ בחסי„ו˙ ˙כני ‰יר˘ם עכ˘יו! בו‡ ללמו„ לעבו„ ‡˙ ‰'!
̇ ל‡ברכים ובחורי י˘יב‰ ‰˙כני

למה אני כל כך מתאמץ 
ועדיין באות לי 

מחשבות חטא תפילה?
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לא־ בטלן,  שמישהו  להיות  יכול 
לא  אפילו  ואולי  טיפש  יוצלח, 
שלו  הלב  את  אבל  גדול,  צדיק 
הוא נתן לקדוש ברוך הוא >>> אם 
והכבוד  מנוח  לך  נותן  לא  הכסף 
שלך,  הלילה  חלומות  את  כובש 
הלב שלך תקוע במקום הלא נכון 
מי  נראה  המשיח  וכשיבוא   <<<

באמת ירוץ אחריו

ו‡מר ˘ר˜ חסרים לו ‰˜רניים ו‰זנב, ‡ז י˘ 
סו‚ כז‰ ˘ל בעלי ב˙ים, ו‰ם יכולים לעלו˙ 

מעל‰ מעל‰.

˘ל  בעבו„‰  ˘י˙עס˜  ל‰יו˙  יכול  חסי„, 
י‰י‰ פועל פ˘וט, ‰ו‡  ˜ו„˘, ויכול ל‰יו˙̆ 
מ‰  ‡בל  ל‡,  ‡ו  מלומ„  ‡י˘  ל‰יו˙  יכול 
˘‡כפ˙  בלבו",   '‰ יר‡˙  "נ‚ע‰  ˘ח˘וב: 
לו. מ‰ ז‰ ‡י˘ ˘נ‚ע‰ יר‡˙ ‰' בלבו? ז‰ 
מ˘נ‰ ‡ם  ל‡   - בחיים  ˘יע˘‰  ˘מ‰  ‡„ם 
מור‰  י‰י‰  למט‰,  יר„  ‡ו  למעל‰  יעל‰ 
˙מי„   – ‡ינסטלטור  ‡ו   '„ בכי˙‰  לבנו˙ 

יי˘‡ר לו מ‰ ˘ח˘וב. 

ב˙ים  בעלי  כולל  ‡נ˘ים,  מיני  כל  י˘ 
‰‚ונים, י˘ב ‡„ם ולמ„ כמ‰ ˘נים בי˘יב‰, 
בעולם, ‡ז  כסף  ˘י˘  ‚יל‰  זמן ‰ו‡  ‡חרי 
 ıב‰˜י חולם  ז‰,  על  וחולם  יו˘ב  ‰ו‡ 
וחולם ב˘ינ‰ ‡יך י˘מור על ז‰, וי˘ ‡חרים 
˘רו„פים ‡חרי ‰כבו„; כל ז‰ ב„רך ‰טבע. 
חיˆוני˙  ˘מבחינ‰  ‡חרים,  על  מ„בר  ‡ני 
נ˘‡ר‰  ל‰ם  ‡בל  „רך,  ב‡ו˙‰  ‰לכו 
‰י‡  ‰ח˘וב‰  ‰נ˜ו„‰  ‰פנימי˙.  ‰בעיר‰ 

|  הרב עדין אבן ישראל  |
 (שטיינזלץ)

צור
לבבי

'בעליŒב˙ים'  על  ˘עבר‰  פעם  „יבר˙י 
ל‰˘מˆו˙  זכו  ב˙ים  בעלי  כ‡מור,  בי˘ר‡ל. 
‚ם מחסי„ים ו‚ם ממ˙נ‚„ים, ‰˘מˆ‰ בנוסח 
מ„ע˙  ‰יפך  ‰י‡  ב˙ים  בעלי  ˘"„ע˙  ליט‡י 
„בר  ל„ע˙  רוˆ‰  ‡ני  ˘‡ם  ‡ומר˙  ‰˙ור‰", 
ב˙ים  בעלי  ל˘‡ול  יכול  ‡ני  ‡ז  ב˙ור‰, 
ֈולע˘ו˙ ‡˙ ‰‰יפך ‰‚מור ממ‰ ˘י‡מרו

˘בעלי  ‡ומרים  ‡ינם  ˘‡מר˙י,  ‰„ברים  כל 
זו.  ב„ר‚˙ם  ל‰י˘‡ר  ˆריכים  ˙מי„  ב˙ים 
יו„ע,  ‡ני  וירי„ו˙;  עליו˙  ˘ל  „ורו˙  י˘ 
מ˜ומו˙  וב˘‡ר  בעיירו˙  ב‚ול‰,  ˘‰י‰ו„ים 
‰יו ˆיבו"ר, „‰יינו ˆ„י˜ים בינוניים ור˘עים, 
וז‰ ‰י‰ 'בי˙Œי˘ר‡ל', ‡בל לפעמים ‰ˆליחו 

ל‰זיז ‡˙ כולם למעל‰ ‚בו‰‰ יו˙ר. 

שראה  מישהו  על  סיפור  יש 
הוא  שמתפלל,  חסיד  יהודי 
מרוב  דמעות  זלגו  ועיניו  הקשיב 
‰˙פעלו˙ - ‡יך ‰י‰ו„י ‰ז‰ מ˙פלל, ‡ז ‰ו‡ 
˘לי,  ‰˜רניים  "‡יפ‰  ו‡מר:  ‰חוˆ‰  יˆ‡ 
ב‰מ‰,  כמו  ‰ר‚י˘  ‰ו‡  ˘לי"?  ‰זנב  ‡יפ‰ 



נמˆ‡˙  - ‡יפ‰  בכך  מ‰  ˘ל  ˘‡ל‰  ל‡  ז‰  ˘לך?  נ˜ו„˙ ‰לב  ‡יפ‰ 
נ˜ו„˙ ‰לב ˘ל י‰ו„י.

בוער,  ככ‰  מ˘‰ו  ל‰ם  ונ˘‡ר  ‰˙פללו  למ„ו,  ˘י˘בו,  ‡נ˘ים  י˘ 
בוער - ל‡ ר˜ במובן ˘בערב יום כיפור ‡חרŒ‰ˆ‰ריים ‰ו‡ נזכר בז‰, 
ומˆי˜  ב˙וכו  ובוער  ‡י˙ו  ‰ולך  ‰ו‡  ˘לו  ‰חיים  מ˘ך  ˘בכל  ‡ל‡ 
י˘  ‡חרים,  „ברים  מיני  לכל  ‰בעיר‰   ˙‡ ˘‰חליפו  ‡נ˘ים  י˘  לו. 
˘‰חליפו ‡˙ ז‰ ל˜רייר‰. אמר לי מישהו שהיו שנים בהן 
האמביציה לא נתנה לו לישון בלילה, זה לא שהוא 
היה זקוק לכסף, ‡ל‡ כ„י ˘יעל‰ עו„ „ר‚‰ בסולם ‰„ר‚ו˙, ז‰ 
ל‡ ‰כסף עו˘‰ ל‰ם ‡˙ ז‰ ‡ל‡ ‰רˆון  ‰י‰ ח˘וב לו. י˘ כ‡לו̆  מ‰̆ 

בחיים ˘ל נח˙, חיים ˘ל ˘לוו‰, וז‰ ‰חלום ‰פנימי ˘ל‰ם. 

י˘ סיפור על ˘ני חברים, ‡ח„ יˆ‡ ‰‡י˘ ‰‚„ול במ„ינ‰, ו‰˘ני נ˘‡ר 
‰חסי„  ˘‡ל  חברים,  כמו  ו„יברו  ‰˘ניים  נפ‚˘ו  ˘נים  ל‡חר  חסי„. 
‡˙ חברו למע˘יו, ו‰ו‡ ענ‰: "לחטו‡ - ‡ני חוט‡ ברווח‰, ‡בל ‡ין 
יש  ב‡מ˙.  בז‰  ו˘˜ועים  חט‡ים  ˘עו˘ים  ‡נ˘ים  י˘  ˙ענו‚".  לי 
הוא  בשבוע  אחד  שיום  הוא  שלו  שהעונג  בנאדם 
שלו,  העונג  זה  הסינר,  עם  ועובד  במטבח  מבשל 
ממש העולם הבא שלו. תראו בשבוע־הספר כמה 
ו‰‰  ספרי בישול יש... הם פרים ורבים כשרצים, ‡ני̇ 
 - ז‰  ככ‰  מספי˜ ‡ח„? ‡ז  ל‡  בי˘ול,  ספרי  כך ‰רב‰  כל  י˘  למ‰ 
במ˘ח˜  ˘ל‰ם  ˘‰חיים  בירו˘לים  י˘ ‡נ˘ים  בסירים.  ב‰ם" -  "וחי 
˘ל בי˙"ר ירו˘לים, ‡ם בי˙"ר ‰פסי„‰ ‡ז ‰ו‡ ממורמר; ‡ני ˘ו‡ל 
‡ו˙ו ‡יך ‰חיים? בס„ר, ‡יך ‰יל„ים? בס„ר, ‡בל ‡יך ‡ני יכול ל‰רים 
˘נו‚ע  ‡נ˘ים  י˘  לעומ˙ם,  ‰פסי„‰.  ירו˘לים  ˘בי˙"ר  ‡חרי  ר‡˘י 

ללבם מ‰ ז‰ "ˆור לבבי", מ‰י נ˜ו„˙ ‰לב?

י˘ מי ˘י˘ב, למ„ ו‰˙פלל, ונ˘‡ר לו חל˜ מ‰„ברים ‰‡לו. מ‰ נו‚ע 
בי, מ‰ ח˘וב לי? מ‰ ‡ני רוˆ‰ ˘יי˘‡ר? וז‰ ל‡ „ברים ˘ל מ‰ בכך. 
˘ל  ענין  ר˜  ל‡  ז‰  - ‰חסי„ים ‰‡לו  חסי„ך"  ל‡י˘  ו‡וריך  "˙ומיך 
˘לי.  ‰נ˜ו„‰  עומ˜  ‡יפ‰  נמˆ‡˙,  ˘לי  ‰נ˘מ‰  ‡יפ‰  ‡ל‡  ‚‡רטל, 
‰כרע‰ ב‡יז‰ ˆ„ ‡ני עומ„. י˘ ‡נ˘ים ˘כ˘‰‚יעו למˆבים ˜˘ים ‰ם 

מסרו ‡˙ נ˘מ˙ם בע„ בˆע כסף ו‡ף פחו˙ מז‰.

בו  למוסד  נוגע  לא  וחלקי"  לבבי  "צור  של  הענין 
למדתי, אחד המרבה אחד הממעיט, וייתכן והייתי 
בטלן, וזה לא נוגע לאיפה היה הלב שלי. כ˙וב ˘‡ין 
ביני‰ם  ˘‰יו  על ‡ף  מלכו˙,  במחיˆ˙ ‰רו‚י  לעמו„  יכול‰  ברי‰  כל 
‡נ˘ים ‚„ולים ו‡נ˘ים ˘פחו˙, מ„וע? כי ז‰ ‰י‰ ‰ר‚ע ‰‡חרון ו˘ם 

‰ם מסרו ‡˙ נפ˘ם. 

נ˜ו„˙ ‰לב ˙ˆי˜ ביום ובליל‰. יכול ל‰יו˙ ˘מי˘‰ו יו„ע חמ˘ מ‡ו˙ 

„פי ‚מר‡, ‡בל ז‰ ל‡ יחסוך לו ‡˙ ‰‚י‰נם; וי˘ מי ˘‡כפ˙ לו. י˘ 
‰ענין ˘ל "לעב„ך ב‡מ˙" - ‡יפ‰ נמˆ‡ ‰מ˜ום ˘‡„ם "˘ם ‡ל לבו". 
יכול  רוˆ‰ ‡˙‰  עולם, ‡ם ‡˙‰  ˘ל  ז‰ ˆ„י˜ ‡ח„: "רבונו  על  ‡מר 

ל˘לוח ‡ו˙י ל‚י‰נם, ‡בל ‡ני ‡מ˘יך ל‰יו˙ ˘לך ‚ם ב‚י‰נם". 

יש אנשים כאלו שיום אחד - ואני לא יודע מתי יום 
כזה יגיע - אבל יום אחד הקדוש ברוך הוא יכריז: 
"מי אלה שיבואו איתי?", אז יש כאלו שיבואו ויש 
˘ומעים  ‡˙ם  ‡ח„  ˘יום  לעˆמכם  ˙‡רו  ימהרו.  שלא  כאלו 
ב„רך  נמˆ‡  ו‰ו‡  ‰‚יע  ˘‰מ˘יח  י˘ר‡ל  ˜ול  ˘ל  ‰ר„יו  ב˙חנ˙ 
לירו˘לים, ˙ר‡ו ‡יך עם י˘ר‡ל י‚יב, וז‰ כולל ‡˙ כל ‡ל‰ ˘‡ו‰„ים 
בי˙"ר ירו˘לים, ו‚ם ‡לו ˘‰ולכים למוע„ונים, ‰ם יבו‡ו ב‰מוני‰ם; 
כ˘יונף „‚ל כז‰ ‡נ˘ים יבו‡ו, ‰מ˘יח יבו‡ עם חמור ‡ו בלי חמור, 

‡בל כל מי ˘לבבו בוער ירוı ‡חריו.

בכמ‰  ‡ו˙ו  ל˜נו˙  ˘‡פ˘ר  מ˘‰ו  ‰י‰  כן,  לפני  ˘‰י‰  מ‰  כל  ‡ם 
„ולרים, ‡ז מ‰ ‡ני עו˘‰ עם ‰חיים ˘לי, מ‰ עם "ˆור לבבי וחל˜י"? 
יש  ‡ל‡,   ,'‰ ˜י„ו˘  על  ל‡˘   ıופ˜˘ מי˘‰ו  על  מ„בר  ל‡  ‡ני 
קדיש,  שעושים  כאלו  ויש  קדיש,  שאומרים  כאלו 
אותו,  עושים  הם  אבל  אומרים  לא  הם  לפעמים 
˘"י˙‚„ל וי˙˜„˘" נו‚ע לבנ‡„ם, ז‰ ל‡ ‡ומר ˘בכל ר‚ע ‰ו‡ מו„ע 

לז‰ ‡בל ˘ם נמˆ‡ לבבו.

‡ח„ י‰י‰ ‚„ול ˘בלמ„נים, ‡ו ˘י‰י‰ ˜טן ˘ב˘מ˘ים ‡בל ז‰ ח˘בון 
ל‚מרי ‡חר, וי˘ ‡˙ ‰ח˘בון – ˘‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡ומר "‡ספו לי 
ל‰ם  ˘‡ין  ‰‡נ˘ים  ‡לו  ‡מר,  ‰רבנים  ‡ח„  ‰‡נ˘ים.  ‡לו  חסי„י", 
בי˙, כ˙וב: "בי˙ י˘ר‡ל", "בי˙ ‰לוי", "בי˙ ‡‰רן ברכו ‡˙ ‰'", ‡בל 
"יר‡י ‰'" - ‡ין ל‰ם בי˙. ‰ם ל‡ ‚רים ב˘ום מ˜ום. ‡ין ל‰ם מפל‚‰ 

ול‡ מוס„ו˙ מסו„רים. 

י˘ פסו˜ ב˘יר ‰˘ירים: "„ו„י יר„ ל‚נוֈ לל˜וט ˘ו˘נים" - ‰˜„ו˘ 
בחממו˙,  ˘‚„לים  כ‡לו  י˘  ˘לי?  ˘ו‡ל ‡יפ‰ ‰˘ו˘נים  ברוך ‰ו‡ 
וי˘ בין ‰˜וˆים. ˘ו˘נ‰ בין ‰חוחים - ˘‰חוחים מסביב ל‰ ונכנסים 
ל˙וכ‰, ו‰י‡ ˆריכ‰ ‡˙ ז‰. יכול ל‰יו˙ ˘‰˜וˆים מפריעים לי ל‰‚יע 
‰ם  ו‰חוחים  ˘ו˘נ‰  ‰י‡  ‰˘ו˘נ‰  „בר  ˘ל  בסופו  ‡בל  ל˘ו˘נ‰, 
חוחים. כ˘‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ יר„ ל‚נו, חל˜ מ‰‡נ˘יםŒ˘ו˘נים ˘לו 
חלק  עליהם,  לסמוך  אפשר  אי  „בר,  ˘ום  יו„עים  ל‡ 
רצפה  לטאטא  בשביל  אפילו  לא־יוצלחים,  מהם 
אומר  הוא  ברוך  הקדוש  מה  אבל  אותם,  אקח  לא 
על הקבוצה הזאת: "הם שלי. למה? כי אני שלהם". 

ב˘י˙וף ˙למי„י י˘יב˙ ˙˜וע

'אין עוד מלבדו' 
האם הקיום שלי
בכלל אמיתי?

̇ ‰לימו„ בחסי„ו˙ ˙כני ‰יר˘ם עכ˘יו! בו‡ ללמו„ לעבו„ ‡˙ ‰'!
̇ ל‡ברכים ובחורי י˘יב‰ ‰˙כני



| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

איך אני יכול לדעת
   אם אני עושה מספיק 

בעבודת ה'?
‡ם כוונ˙ך ‰י‡ "‰‡ם ‡ני ˘לם בעבו„˙ ‰' ˘לי" 
מספי˜. ‡ך  ˙ע˘‰  ל‡  ˘לעולם  – ‰˙˘וב‰ ‰י‡ 
‡ם ‰˘‡ל‰ מניח‰ ˘‡˙‰ ‡מור ל˘מוח בעבו„˙ 
 ‰˙‡˘ ˙וך  ‚„ול‰  ונעימו˙  ˜ירב‰  ל‰ר‚י˘   ,'‰
עסו˜ בעבו„˙ו ולימו„ ˙ור˙ו, ‡זי ‡„ם ˘מ˙בונן 
בל˙י  ב„רי˘ו˙  ול‡  ובפ˘טו˙,  ביו˘ר  עˆמו  על 
וב˙מים  ב‡מ˙  לעסו˜  ומ˘˙„ל  מˆי‡ו˙יו˙, 
בעבו„˙ ‡בינו ˘ב˘מיים – בוו„‡י ˆריך ל˘מוח 

בז‰. 
ל˘מוח  ˘ב‰.  ‰נ˘מ‰  ‰י‡  ‰מˆוו‰  ˘מח˙ 
 ‰˙‡˘ מˆוו‰  בכל  ל‰ר‚י˘  ‡לו˜ים,  ב˜רב˙ 
 ,‰˙‡ ומ˙˜„˘;  י˙ברך  ל‰'  רוח  נח˙  עו˘‰ 

סביב˙ך ו‰עולם כולו. 
יח„ עם ז‡˙, זכור ‰יטב ˘י˘ לך עו„ „רך ‡רוכ‰ 
ו‡ין סופי˙. מ˙וך כך ˙‰י‰ לך ˘מח‰ כפול‰, ‚ם 
ו‰‡פ˘רו˙  על ‰‡˙‚רים  ו‚ם  בי„ך  ˘י˘  מ‰  על 

לעלו˙ ול‰˙עלו˙ ע„ בלי „י.

לאחרונה עלתה לי שאלה מוזרה: 
מי זה ה' יתברך?

בעˆמ‰.  ב‰  כלול  מ‰  „יון  מˆריכ‰  זו  ˘‡ל‰ 
מ‰ בעˆם ‰יו ‚בולו˙ ‰‚זר‰ ˘‰‚„ר˙ ב˘‡ל‰? 
לך  י˘  ˘כבר  כנר‡‰   '‰ מי‰ו  ˘ו‡ל  כ˘‡˙‰ 
ל‡  ומי ‰ו‡  ל‰יו˙  יכול  מי‰ו  מרחב ‡פ˘רויו˙ 

יכול ל‰יו˙. 
למעל‰  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  חמור‰.  טעו˙  זו‰י 
מכל ‚בול, מי„‰ ו‚„ר. ר˜ במעמ˜י ‰נ˘מ‰ ‡נו 
˘˘ום  במי  ל‰י„ב˜  ˘‡יפ‰  לנו  ˘י˘  יו„עים 
מ˙וך  לז‰ו˙ ‡ו˙ו.  ל‡פיין ‡ו  יכול‰  ל‡  ‰‚„ר‰ 
למו˙  ‰ו‡̆  ום ‰‚„ר‰,̆  ‡ין לו̆  ˘‡נו יו„עים̆ 
מעל כל ˘למו˙ וטוב מעל כל טוב, ‡נו עוס˜ים 
ב„רכים ב‰ן ‰ו‡ מ˙‚ל‰ ‡לינו – ו‰ן „רכים ˘ל 
כ‡˘ר  ו‚ם  ‰ננו  כ‡˘ר  ‚ם  „י,  בלי  ו‡‰ב‰  טוב 

‡יננו מז‰ים ז‡˙. 

איך מתגברים על
   תאוות כבוד?

ˆריך  ‰כבו„  ˙‡וו˙  על  ל‰˙‚בר  ‰ניסיון  ‚ם 
בעˆמו  ˘ז‰  לח˘ו˘,  ‚„ול  מ˜ום  י˘  ב„י˜‰. 
מ˜וˆ˜  מנ„ל  מנחם  רבי   ֈ„כבו מ˙‡וו˙  נובע 
‰˙‡וו‰   ˙‡ ˘ובר  ‡„ם  ˘‡ם  לומר,  נו‰‚  ‰י‰ 
‰˙‡וו‰  ‰י‡  ‰ר‡˘ונ‰  ˘˙יים:  לו  י˘  ˘לו, 
כך  על  ‰‚‡וו‰  ‰י‡  ו‰˘ני‰  ˜ו„ם,  לו  ˘‰י˙‰ 

 ֈ‰ליח ל˘בור ‡˙ ‰˙‡ווˆ‰˘
ל‰˙פלל  בחול˘ו˙ינו,  כל  ˜ו„ם  ל‰כיר  עלי נו 
ל‰' י˙ברך ˘יער‰ עלינו רוח ˘ל ענו‰, ˜„ו˘‰ 
‡נחנו  ל‡  כמ‰  ע„  ל‰˙בונן  ממרום,  וט‰ר‰ 
י˙ברך.  ממנו  ‰כל  ‡ל‡  ‰מˆי‡ו˙   ˙‡ מנ‰לים 
ובעי˜ר לעסו˜ בל‰יטיב לעולם מ˙וך ‰˙מסרו˙ 
נפסי˜ לר‡ו˙ ‡˙ י˘ו˙נו ‰פרטי˙  ל‡חרים, כך̆ 

כחזו˙ ‰כל. 
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