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משה שילת

לנו חידושים  יכולים להמתין  נדושים,  לומר  בתוך פתגמים מוכרים, שלא 
שיכולים להפוך לנו את החיים. אם רק נסכים להקשיב. לדוגמה: "יפה שעה 
אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא" )אבות ד, יז(. 

מי לא מכיר, מי לא יודע?!

הבא  בעולם  רוח  קורת  של  אחת  שעה  "יפה  קלאסי.  הוא  המשנה  המשך 
לרגע אחד של  ישוו  לא  עולם הגשם  תענוגות  כל  הזה".  חיי העולם  מכל 
תענוג הנשמות בגן עדן. שעה אחת שם היא בסקאלה אחרת לגמרי, והטוב 
שבעולם הזה מחוויר לידה. לכן מכריזה המשנה הקודמת שהעולם הזה הוא 
כפרוזדור לטרקלין. עד כאן מובן ויפה. אבל פתאום נוצרת משוואה הפוכה 
– שעה אחת פה שווה יותר מכל מה שיש שם! שעה בגן עדן שווה יותר מכל 

חיינו, ניחא; אבל שעה אחת בשטיבל שווה יותר מגן עדן העליון? 

מה הולך כאן?! מי יותר שווה, העולם הזה או גן עדן?

כשהגאון מוילנה בכה
אדם עובד עובד עובד, מצליח לעמוד בניסיונות, חוזר בתשובה על כישלונות 
ובסוף מגיע לגן עדן; יתירה מכך – משה רבינו, שעולה מ"חיל אל חיל" בכל 
נכנס לגן עדן העליון, אברהם אבינו, הרמב"ם,  רגע כבר אלפי שנים מאז 
זה ממש לברוח מגן עדן אל העולם  יעדיפו ברגע  כולם   – האר"י הקדוש 
גם  הסוד.  יודעים את  הם  ה'.  עבודת  ולו לשעה אחת של  הזה,  המבולבל 
אם נמצה את אינסופיות תענוג הנשמות שבכל העולמות הרוחניים לגלולה 
רוחנית אחת, היא לא תעמוד בתחרות מול שעה של תפילה בעולם הזה. 

ואפילו תפילה פשוטה. 

אותו  שאלו  ובכה.  בציצית  אחז  הוא  הגר"א  של  פטירתו  שלפני  מספרים 
סוף הוא מסיים לצעוד בפרוזדור...  סוף  בוכה, הרי  תלמידיו על מה הוא 

וללבוש  ציצית  לקנות  אפשר  פרוטות  במספר  הזה,  "בעולם  ענה:  והוא 
אותה. אבל בעולם הבא אין ציצית ואין מצוות. אם פתיל ציצית אחד ייכנס 

לגן עדן, גן עדן יישרף מרוב אור!".

הגעת ליעד
הדבר האמיתי קורה בעולם הזה. ה' רוצה להתגלות דווקא בו, והוא ייעד את 
התורה והמצוות דווקא אליו. רק בעולם הזה ניתן להגיע לחיבור אמיתי עם 
עצמותו של ה' המתגלה בתורתו ומצוותיה העוסקות בחומר. כל ההלכות 
וכל הש"ס הם התעסקות עם הגשמיות, רובן ככולן של המצוות הן פעולות 

ממשיות בעולם הזה.

אבל  השמיים",  על  הודך  "תנה  התורה,  את  לקבל  לה'  התחננו  המלאכים 
מיועדת  ואמר להם שהתורה  הוא השליך את האמת ארצה,  ברוך  הקדוש 
ותחרות  קנאה  נסיונות של שנאה,  לו  ואם, למי שיש  לו אב  רק למי שיש 

והתמודדות יום יומית עם יצר הרע.

ומכאן ההפתעה הגדולה: התורה והמצוות אינן אמצעי כדי להגיע על ידיהן 
לחיי העולם הבא או אפילו לזכך אותנו על מנת שנהיה ראויים להתקרב אל 
ה', אלא הן מטרה בפני עצמן. הקדוש ברוך הוא מאוחד לגמרי עם המצוות, 
ורק בהן הוא נוכח בצורה בלתי אמצעית. למדת תורה וקיימת מצוות? הגעת 

ליעד, זו לא תחנת ביניים. "אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד". 

תופסים  הזה  ובעולם  השכינה".  מ"זיו  רק  אבל  מאוד  נהנים  הבא  בעולם 
בעצמותו יתברך ממש. אמנם לא מרגישים זאת במודע, ההנאה חסרה, אבל 

זוהי האמת. ומזה נהנה ה' יתברך. כאן היא ההנאה שלו! 

ואם נסכים להקשיב נבין שיש לנו פה, בתוך העולם הזה, קלף מנצח. מנצח 
את כל ה'עולם' הזה ואת כל העולם הבא. 

קלף מנצח

מיכל וולשטיין

אין לך לאן ליפול
 אמת היא כמו פנס. בשביל לראות אמת צריך להסכים לראות. אמת היא 

מה שיש, מה שהיה, וכל שקר יושב על אמת שכזו...

זה מה   - איך שהבנו  חיינו באמת הפנימית שלנו בלבד.  כשהיינו קטנים 
צוחקים,  שמח  בוכים,  עצוב  החוצה,  הדברים  את  הקרנו  גם  כך  שקרה, 
ואומרים את האמת... שלנו כמובן. לפעמים הדמיון נכנס לתוך היומיום, 

ופילים יכולים לשחק אתך תופסת.

מחכה שמישהו יראה
כשילד משקר במודע, צריך לשאול למה. אדם ממציא אמת שונה כשלא 
טוב לו עם זו הקיימת. השקר הוא סימפטום למקום שלא משלים עם מצב 
להרשים,  רוצה  הוא  כי   - מטוס  יש  שלו  שלאבא  לספר  יכול  ילד  קיים. 
אתה יכול להבין שהמקום הנוכחי שלו לא מספק אותו. אם מישהו משקר 
בנוגע לכך שיש לו שתי דירות בחו"ל, קשה לו מאוד עם מצבו הכלכלי, 
ויותר מכך קשה לו עם המקום החברתי שזה יוצר אצלו. מישהי שמשקרת 
לעצמה שהוא מאוד אוהב אלא שהוא לא יכול היה להמשיך את הקשר כי 
הוא ממש עסוק בתקופה הזו - בדרך כלל לא מסוגלת להכיל את המקום 
נפטר  לא  שלי  שסבא  שהחלטתי  זוכרת  אני  ילדה  בתור  הפרידה.  של 
וסיפרתי לחברות שלי ובעיקר לעצמי, שהוא בחו"ל, וכשאנחנו ממציאים 
פקק תנועה שלא נברא - זה פשוט כי אנו לא מוכנים שהבוס יראה אותנו 

כמו שאנחנו...  

האמת נמצאת שם מתחת לשקרים ומחכה בשקט שאולי מישהו יראה. היא 
שם כדי שתדע לחזק את ביטחונך העצמי כשתגלה שאתה מנסה להרשים 

בכל כך הרבה רוח...  

השקר הזה, שנראה מבריק כל כך מבחוץ, שמאפשר לך לקבל עוד עוגיה 

כי אמרת שעדיין לא קיבלת, ומעביר לך את האיחורים בשקט, וסותם את 
מהתיקון,  אותך  שמרחיק  זה  הוא   - איפור  של  בשכבות  הביטחון  חוסר 
מהאמת שלך. מהיכולת לראות ולשנות או לקבל. הוא זה שלוקח את הזמן 
נתונים  לצרף  מנסה  אתה  לעצמך,  ברור  ולא  ריק  אותך  ומשאיר  לעצמו 
ולהבין איך אתה פועל, אך המידע לא זמין בתוכך עד הסוף, כי יש שם 

עטיפה של שנים שכבר נראית לך חלק ממך.

בלי להתאמץ
שום   - בה  תדבק  שאם  זו  היא  וכנה.  יציבה   - כזו  היא  שהאמת  האמת, 
פחד לא ישרוד בך. כי כשאתה מחליט שאתה רוצה אמת באמת - אתה 
מוכן לשמוע. ומוכן לראות, את עצמך או זולתך בדיוק כמו שהוא. אמר 
לי פעם איש חכם, שכשאתה לא מנסה להיות מישהו אחר, אתה פשוט 
חי, ואם יאמרו לך שמה שאמרת לא נכון, אז תשמח כי רצונך להכיר את 
יודע. כשאתה לא מנסה לעמוד מול העולם על כיסא  ולא לצאת  הנכון, 
גבוה ולומר שזה אתה - אתה יכול לרקוד חופשי כי אין לך לאן ליפול. 
דווקא היכולת לומר: 'כזה אני – בזה מעולה, בזה נוראי, בתחום הזה אל 
נופל, לפעמים צורח...  יודע... כן, לפעמים אני  תשאלו אותי כי אני לא 
בטח שרוצה להשתפר, ועם זאת מודע ומקבל את האמת. כזה אני עכשיו' 

- היא המאפשרת התקדמות שקטה ובוטחת.

אז איך מביאים את האמת הזו אל חיי? טוב, לא צריך להתאמץ מדי - היא 
שם. צריך רק להסכים לראות ולחיות אותה.

הרצון לראות, וכן התפילה המבקשת את הזכות לראות יותר, להכיר אותי 
יותר, את הבריאה יותר, את הבורא יותר, 'חותמו של ה' אמת' - היא זו 
שפותחת את עינינו, לאט לאט שלא נסתנוור, שנוכל לראות, להכיל ולתקן.

 mihalvos1@gmail.com
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י“ט כסלו • 19.12.2016
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שאלה:

 זהו המשחק!
 הרב שמואל רסקין

שליח חב"ד ורב קהילת 'בית הכנסת הפתוח', חולון

חסידים היו אומרים, שחסיד איננו תמונה קפואה, הוא דבר 
חי. בחי יש עליות ויש גם ירידות. הירידה היא חלק בלתי 
אלמלי  הסיפור.  כך מתחיל  בעצם  הגדול.  נפרד מהסיפור 
)או  עדן  בגן  עדיין  היינו  העגל  חטא  או  הדעת  עץ  חטא 
הוא טעם התיקון   – נכון, טעם החיים  יותר  או  סיני(. משמעות החיים,  בהר 

וההשלמה.

הנה כמה נקודות פרקטיות:

השלב הראשון: האמונה שאפשר לקום. המילים "חנון המרבה לסלוח" אינן 
מליצה. ה' באמת רב לסלוח.

עלול  הוא  אותו,  לנצח  עומד  שהיריב  רואה  כשאדם  שחמט:  במשחק  כמו 
להתייאש. אבל אם אדם מקבל "חידת שחמט", שבה הוא מתחיל את המשחק 
מנקודה מאתגרת, הוא לא מתייאש – הרי זהו המשחק! גם הנפילה, בדיעבד, 
מצפה  וה'  נפילה,  אחרי  עומד  אני  הזה  הנתון  ברגע  מהמשחק.  חלק  היא 

שאקום. זהו אתגר חדש שיש לנו הכוח לעמוד בו בכבוד.

יהודי  על  היו מספרים  נפלנו. חסידים  לא  כאילו  קדימה  לרוץ  השלב השני: 
הכפרות  תרנגול  אם  אעשה  מה  חרדות:  וכולו  ראש-השנה  במוצאי  שישב 
יחליט ללכלך אותי? הוא לא יכול היה להירדם עד שהגיע למסקנה: ננגב את 

הלכלוך ונמשיך הלאה!

בשלב השלישי צריכים לראות את הנפילה כמנוע להתקדמות מואצת. תחשבו 
איך היה נראה ספר התהלים אלמלי חטאו של דוד המלך )כמובן, חטא במובן 

גבוה(. היכן היו כל השתפכויות הנפש וכיסופי התשובה של דוד?

 בלי מסקנות
הרב נועם שרעבי

משפיע בבית הספר לתומכים 'שקוף', מבוא חורון

ונפל לשלולית. ראה  יהודי שהלך ברחוב  ישנה אגדת-עם על 
אותו גוי וצחק עליו ואמר "איך נפלת, יהודי שכמותך...", ענה 

לו היהודי "ועכשיו תראה איך אני קם!".

סודו העמוק של היהודי הוא היכולת לקום ולהתחדש בכל יום מחדש! "שבע 
יפול צדיק וקם, ורשעים יכשלו ברעה" )משלי כד(. דהיינו, גם הצדיק וגם הרשע 
נכשל  אך הרשע  בטוב.  עצמו  ומחזק  קם  אך הצדיק מתעורר,  נפילה,  חווים 

ומסתבך בכישלונו.

כשאדם עובד את ה' הוא גם נופל. זהו כורח המציאות ויותר מכך זה מבחן 
נאמנות. "על כן מי שנפל מאוד חס ושלום, צריך שידע זאת, ששם במקומו 
חיות  נעלם  דייקא  שם  כי  ביותר,  יתברך  לה'  להתקרב  יכול  )דווקא(  דייקא 
גבוהה מאוד!" )ליקוטי מוהר"ן נו(. מפתיע, לא?! דווקא עכשיו ה' מסתכל ורואה 

כיצד תגיב, כיצד תפעל ומה תחשוב. ואם תתכוונן נכון אתה הולך להרוויח.

תסכול,  של  עזים  רגשות  בו  וצפים  וחושך  כאב  חווה  האדם  הנפילה  בזמן 
אכזבה ורגשות אשם. אך רגשות אלו הם לא הבעיה, הפח המסוכן באמת הוא 
המסקנות שאדם מסיק בעקבות נפילתו, הייאוש וחדלון הכוח להמשך הדרך. 

אז מה עושים? מבינים שנפילה היא חלק מדרך. מבינים עוד שאסור בשום 
אופן להסיק מסקנות בעת כאב ונפילה. 

אדם צריך למשוך עצמו לטוב, לשמחה, לראות את הטוב שבו, הטהור והנקי, 
נקודת התום בלבבו שעליה אין מחלוקת. רק שעה ביום עלינו לעסוק בחשבון 
נפש והסקת מסקנות לשיפור ותיקון דרכינו, ושאר היום לעסוק בעידוד וגידול 

הטוב שבלבנו.

 לעצור. ולרשום
 הרב איתמר כהן

ראש המכינה הקדם צבאית "מגן שאול", נוקדים

את  היא לייאש  היצר  מטרת  העבירה,  מעצם  יותר 
מסוכנים  הם  והאפסות  הכישלון  תחושת  האדם. הייאוש, 
גורמים  שהם  רבות  פעמים  עצמו,  מהחטא  יותר  הרבה 

לשיתוק האדם ומונעים ממנו יכולת נפשית לנוע קדימה.

לאדמו"ר מסלונים הסבר מופלא הממתיק במעט את הקושי: כשאדם הראשון 
חוטא באכילת עץ הדעת פונה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו "איכה"?

במהלכו  עולם.  של  ריבונו  ובין  האדם  בין  מעניין  דיאלוג  מתנהל  בהמשך 
אומר אדם הראשון על עצמו שהוא ערום: "את קולך שמעתי בגן ואירא כי 
עירום אנוכי ואחבא". התגובה המידית של ריבונו של עולם היא: "מי הגיד 
לך כי עירום אתה?", אבל במשמעות הפוכה לגמרי ממה שהיינו חושבים, כפי 
עצת  זו  אתה?  שעירום  הזאת  המחשבה  נובעת  האדמו"ר: "מהיכן  שמסביר 
היצר הרע שאומר ליהודי הנך עירום וכבר התנתקת לגמרי מהשורש, ואין לך 
שום דרך חזרה", ופה מופיע משפט המחץ: "כי באמת אצל יהודי אין מציאות 

שהוא עירום לגמרי ושהוא מנותק ואבוד...".

ההבנה שצריך לשנן אותה היטב, שלכל יהודי יש נקודה טובה, יכולה להוות 
מנוף להתחדשות ולהתקדמות למרות הנפילה הכואבת. 

מה שנדרש זה לעצור. לרשום ממש על נייר מהן הנקודות הטובות שקיימות 
אין מצב שאין  ולהפוך אותן למרכזיות במארג האישיות.  בי, להעצים אותן 
נקודות טובות! עלינו להפנים שזה מה שריבונו של עולם רוצה שנעשה, ולא 

שנתבוסס בביצת הייאוש.

נפלתי. איך קמים?
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איכלוס מידי בתים אחרונים

בית צמוד קרקע
חד משפחתי

על כחצי דונם במחיר שלא יחזור

אתם מוזמנים להצטרף ליצהר - הישוב הכי רענן בשומרון
יצהר,  הישוב  נמצא  מירושלים  דקות  ו-50  דקות בלבד מאריאל   10 במרחק של 
שפותח בימים אלה את שעריו למשפחות חדשות. אם אתם מחפשים לגור בקהילה 
מקסימה המתאימה למשפחה שלכם, אתם מוזמנים לבוא ולגור בבית צמוד קרקע 
חד משפחתי על כחצי דונם בישוב עם נוף ההרים הקסום של הרי השומרון, אווירה 

* צמוד למדד 7/16 | ט.ל.ח ההדמיות להמחשה בלבדמיוחדת ובמיקום קרוב ונגיש להכול.

926,000 ש"ח בלבד
10 דקות

אריאל

50 דקות

ירושלים

50 דקות

תל אביב

התקשרו עכשיו - הראל
052-5665993
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ספסל עץ ביער. דף חלק ועט. אני מתחיל לכתוב 
את הטור על הפרשה, הפעם לא על המחשב אלא 
נייר. כמו פעם. למה דווקא חיי שרה ביער?  על 
בין  להיות  אותי  שמחייב  בפרשה  לי  האיר  מה 

האורנים ששורקים מעט מהרוח? 

התבודדות  בחיי.  נדירה  תפאורה  לא  הוא  היער 
זה לא איזה חיזוק שאני משווק. התבודדות היא 
דרך חיים. בפועל כל יום ביער. מי שמחפש את 
הצד השני והרגוע של החיים המהירים ימצא את 
האיזון ביער. לעתים אחרי התבודדות אני ממשיך 
זה  ביער.  כאן  אותי,  שצריך  מי  עם  להיפגש 
המשרד שלי בחלק משעות היום המוקדמות. כל 
יום. פק"ל קפה על ספסל קק"ל נוח, שקט קבוע 

ועבודה הכי קרוב לבוס. 

עיקר  לדעתי  זה  הוא  ברוך  הקדוש  עם  לדבר 
העניין של המאמין. את האמונה בונים כמו קשר 
וקשר זה לדבר. ביער הכי שקט אבל בעיקרון כל 
ה'.  עם  שיחה  להתחיל  בשביל  טוב  הוא  מקום 
ביומן  פגישה שכתובה  כמו  אלא  אגב  כדרך  לא 
ההתבודדות  אחרי  בלו"ז.  שעה  תופסת  והיא 
ביער  השמיים  עם  השיחה  איך  לחשוב  ניסיתי 
קשורה לפרשה ובעיקר לשני הגיבורים החדשים 

בפרשה. אליעזר ויצחק. 

נתחיל באליעזר. העוזר המושלם מבצע בדיוק את 
המשימה כמו שדורש ממנו האדון. כמו שעבד ה' 
מיישם את רצון בוראו. אבל איך יוצאים למשימה 
כזו להביא כלה ליצחק? אליעזר לא אומר אלא 
את  ומכניס  להצליח  מאוד  רוצה  הוא  עושה. 
עוד  עם  לא  רוצה  שהחל.  למסע  שלו  הרצון 
רצונות אחרים אלא רוצה רוצה רוצה. רק את זה. 
להם  כואב  כבר  וזה  משהו  שרוצים  ילדים  כמו 
בבטן, ולא מעניין אותם שום דבר בעולם אלא רק 
הרצון שלהם. המשימה היא משימת חייו למרות 

שהוא רק המתווך. 

מה עושים שעות על הגמלים העמוסים? השיחה 
עם שאר הסבלים כבר ממצה את עצמה. מתחילים 
לאט  ולאט  לשקט  להתרגל  לבהות,  לחשוב, 

מי  ישמע.  שמישהו  החוצה  קול,  מקבל  הדיבור 
שומע? מי שמסתכל עלי מלמעלה, אולי אפילו 
רק עלי, ואומר לי 'תרים את העיניים ותראה אותי. 

גם אני כאן, אתה לא לבד'. 

ה'  את  משתף  מתפלל,  ה',  עם  מדבר  אליעזר 
ליד  הסיטואציה  למטרה.  בדרך  שלו  בלבטים 
כל  הקו:  של  השני  מעברו  התשובה  היא  הבאר 

מילה נשמעת. רק תדבר ותשתף. יענו לך. 

הוראות  את  לבצע  מנסים  נוסעים.  אנחנו  גם 
האדון ו... לדבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתף 
אותו במה שעובר עלינו, שנסביר לו מה המטרות 
להצליח  הרצון  בדרך.  שלנו  הקושי  מה  שלנו, 
מביא  המשימה  במילוי 
אנחנו  הרי  הדיבור.  את  אתו 
מדברים כל כך הרבה במהלך 
לפתוח  הבעיה  מה  אז  היום, 
לספר,  מעלה  כלפי  הפה  את 

להתלונן ולגלות סודות... 

היא  אליעזר  של  ההצלחה 
שהוא  העובדה  בשל  בעיקר 
לא אמר כלום אלא אמר כלפי 
אני  קובע,  'אתה  השמיים 
שאני  סימן  לי  תן  שליח.  רק 
בכיוון'. ואכן אליעזר תפס את 

הכיוון.

מהמסע,  חוזר  אליעזר 
המשימה בוצעה, יצחק באותו 
עוד  הנה  בשדה.  נמצא  רגע 
בדיבור.  מתחבר  מתבודד 
כנראה ששם הוא בילה את כל 
הזמן הזה בהמתנה לחצי השני 
תמיכה  קיבל  אליעזר  שלו. 
יצחק  שלו.  למשימה  מהבית 
רוצה  מאוד  כנראה  הוא  גם 
להתחתן. הוא כנראה בירר את 
רב  זמן  ביער כבר  הרצון הזה 

עד שהחל להתפלל על בקשתו.

 

לפעמים יש לי שיחות שנשמעות כך:

- אחי, תתפלל עלי.

- בשמחה. מה הבקשה?

- להתחתן! זיווג משורש הנשמה. אני כבר שנים 
מתפלל על זה, יאללה שיפתח כבר משהו.

- טוב אחי, בעזרת ה'.

פעם יצא לי להמשיך את השיחה הזו כך:

- אחי, אתה רוצה להתחתן?

- ברור! הייתי מבקש משהו שאני לא רוצה? בטח 
רוצה.

- רוצה הכי הכי? מוכן הכי הכי? כולך שם?

- כן.

שאולי  צד  בתוכך  יש  אם  תבדוק  אולי  תגיד,   -
רווק, או צד שרוצה לרצות  רוצה קצת להישאר 

את הסביבה או אולי עדיין לא ביררת את זה?

- וואלה אבדוק. אם הבטן לא כואבת מרוב רצון 
נעול על המטרה, אז כדאי לבדוק. איך  ואני לא 

עושים את זה?

מומלץ וכדאי לנסות 
ביער הקרוב לביתכם. 
להעביר את המשרד 
לשם. שכירות בחינם, 
קפה עם טעם של 
שטח וכל כך הרבה 

עזרה מהסביבה 

אישית
תפילת העשבים

- ביער.

- איך?

- פשוט מדברים על זה, מבררים את זה.

כך:  שבוע  אחרי  התשובה  את  שמעתי  פעם  לא 
"אחי, גיליתי שיש בי עוד רצונות שסותרים את 
הרצון להתחתן. גם פחדים שלא דיברתי עליהם. 

תודה, אני מבין לאן ללכת מכאן".

 

יצא  בשדה.  לשוח  יצחק  ויצא  ליצחק.  חזרה 
לשוחח. רבי נחמן כותב שזה ראשי תיבות יבול. 
זה היבול מהשדה, הסוד להצלחה מצוי בשדה: 
ִבים  ָהֲעשׂשָ ל  כּכָ ֲאַזי  ּׂשֶָדה  בּכַ ל  לּכֵ ַ ִמְתפּכ ָאָדם  ֶ שׁש כּכְ ע,  "דּכַ
לוֹו  ְתִנין  ְונוֹו  , לוֹו ִעין  ְמַסיּכְ וּכ ה  ִפלּכָ ַהתּכְ ך  תוֹו בּכְ ִאין  בּכָ ם  לּכָ כּכֻ
יָחה,  ה שׂשִ ִפלּכָ ְקֵראת ַהתּכְ נּכִ ֶ ִחיַנת שׁש תוֹו ְוֶזה בּכְ ְתִפלּכָ ַח בּכִ כּכ
יַח ַהּׂשֶָדה  ל שׂשִ כּכָ ֶ יַח ַהּׂשֶָדה", שׁש ִחיַנת )בראשית ב( "שׂשִ בּכְ
ַח  וּכ ָלשׂש ִיְצָחק  ֵצא  "ַויּכֵ  ; תוֹו ְתִפלּכָ בּכִ ַע  וּכ ְוִסיּכ ַח  כּכ ְתִנין  נוֹו
ל  כּכָ ֶ ֶדה שׁש שׂשָּכ ַע ְוכַח ַהַ וּכ תוֹו ָהְיָתה ִעם ִסיּכ ִפלּכָ תּכְ ֶ ֶדה" שׁש שׂשָּכ בּכַ

 ." תוֹו ְתִפלּכָ ַע בּכִ וּכ ַח ְוִסיּכ ֶדה ָנְתנוּכ כּכ ֵבי ַהשׂשָּכ ִעשׂשְ

רגע, גם הם מתפללים איתי ? כנראה שכן.

 ושירת העשבים זה גם מכאן? כנראה שכן.

פששש.

ואני  החדשה,  אשתו  בדמות  יבול  קיבל  יצחק 
לא  אני  שבוודאי  וחושב  הטור  את  כאן  מסיים 
כתבתי אותו לבד. ברור שהבוס שותף לכל פעולה 
השיחים  הברושים,  האורנים,  גם  הפעם  אבל 
בעולם.  נחשב  לא  שכמעט  והעשב  הקטנים 
כולם היו שותפים למה שנכתב ונאמר כאן. הרי 
התפללתי שיצוץ לי רעיון חדש. הם התפללו אתי. 
"השיחה היא תפילה" אומר רבי נחמן. זה הופך 
וכדאי  מומלץ  ביותר.  לשווה  ביער  הדיבור  את 
לנסות ביער הקרוב לביתכם. להעביר את המשרד 
לשם. שכירות בחינם, קפה עם טעם של שטח וכל 
כך הרבה עזרה מהסביבה. רק אצל הבוס מקבלים 
כאלו תנאים. אברהם, אליעזר ויצחק התחילו את 

זה. כנראה שזה עובד.

צבי יחזקאלי



דרושים מפיצים ברחבי הארץ.

להזמנות בסיטונאות בלבד: טל': 050-6534024

הנרות היחידים שבהדלקתם
מקיימים בוודאות ''הדלקה עושה מצוה''

הנרות היחידים שבהדלקתם
מקיימים בוודאות ''הדלקה עושה מצוה''

שמן זית ישראלי
משק-אחיה

ראוי למאכל

שמן זית ישראלי
משק-אחיה

ראוי למאכל

הרב מרדכי אליהו זצ"ל:  "טוב שידליק בשמן זית הראוי לאכילה 
ולא "בשמן זית למאור", שאפשר שיש בזה מן הזלזול להדליק בשמן פגום"

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

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

 מ‡ו˘ר

בס"ד

הליקובקטר 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 
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צומחים  ותלמידיו  בניו  את  לרב שרואה  או  לאב  יש  וסיפוק  אושר  כמה 
על  עולים  אפילו  ולפעמים  תיישים  נעשים  והגדיים  ולתפארת  לגאון 
רבותיהם, כי 'הניחו להם אבותיהם מקום להתגדר בו'. אדם לא מקנא לא 
ויעלו מעלה  יצליחו  ולא בתלמידו. הוא מפרגן להם. הלוואי שרק  בבנו 
מעלה. הדאגה היחידה היא שהבנים והתלמידים לעולם לא ישכחו שהם 

תלמידים. שלעולם לא ישכחו שאין להם משל עצמם 
כלום, ולא יתנשאו על הוריהם ולא יבעטו ברבותיהם, 
ממצרים  אותו  הוציא  מי  ששכח  כקורח  יהיו  ולא 
הוא  שמשה  בטענה  ישראל  עדת  על  להשתרר  ורצה 

המשתרר.

עבד  אליעזר  את  רואים  אנו  שלנו  השבוע  בפרשת 
אברהם שכבר שנים מתאבק בעפר רגליו של אברהם 
והולך אחריו במסירות נפש ודולה ומשקה מתורת רבו 
לעדרים; פניו מאירות כפני אברהם אבינו וקלסתר פניו 
דומה לו עד שאפילו משפחתו של אברהם טועים בו, 
כמובא במדרש, שחשבו שהוא אברהם בעצמו; הוא 
ונפלאות;  לניסים  זוכה  הוא  רבו;  כמו  ביצרו  מושל 
העפר הופך לו לחרבות ורמחים; הוא זוכה לקפיצת 
טרם  המקום',  'על  ופועלות  נענות  תפילותיו  הדרך; 

מכלה לדבר וכבר נענה; מי שמנסה לפגוע בו נענש ונהרג מיד; מלאכי 
שמיים מלווים אותו ועוד ועוד. אבל הוא לא שוכח לשנייה אחת מהיכן כל 
הטוב שיש לו, ממי קיבל הכל. והוא גם לא נותן לאחרים לטעות בו, אלא 
מכריז בקול: "עבד אברהם אנכי!" כמו שאומר ה'ישמח ישראל': "החזיק 
עצמו שרק כל טוב וכל המידות טובות שיש לו המה מאדוניו וזה הוא בידו, 
אבל מצד עצמו אין מאומה בידו". וכן אומר ה'שפת אמת': "בוודאי הכירו 
בו שהוא צדיק שהרי אמר לו 'בוא ברוך ה'', ורצה שלא יסברו שמעצמותו 

כן, רק שעל ידי אברהם זכה לבוא מבחינת ארור לברוך".

 – לטהור  'מחובר  היותו  מכוח  רק  הן  שלו  המדרגות  שכל  ידע  אליעזר 
וינתק עצמו מאברהם, הרי הוא חוזר ברגע אחד  יפריד  טהור', אבל אם 
להיות ארור ועבד עבדים שהרי אליעזר הוא מכנען. ועל ידי הנאמנות של 

אליעזר זכה לצאת מכלל ארור וזכה להיות ברוך ה', כמובא במדרש.

הרבי מסדום
רבותינו  לנו  מעמידים  אליעזר  של  הדמות  לעומת 
אדוניהו  חגית.  בן  אדוניהו  של  דמותו  את  בהפטרה 
מות  לאחר  המלך  דוד  של  שבבניו  הגדול  היה 
הכוונה  אין  ובוודאי  תואר,  יפה  היה  והוא  אבשלום. 
ליופי החיצוני בלבד, אלא היה מושלם ומפואר בכלי 
מפואר. ואומר ר' צדוק הכהן שזו הסיבה ש"לא עצבו 
הכוונה  אין   – עשית"  ככה  מדוע  לומר  מימיו  אביו 
שדוד המלך הפקיר את חינוך בנו ח"ו, אלא הוא ראה 
לו.  להוסיף  או  להעיר  מה  לו  היה  ולא  שלימות,  בו 
למעשה אדוניהו לא נפל מדוד המלך בכלום. "אך נגד 
ה' משיחו". כולם סברו שהוא היורש וממלא המקום 
הטבעי ביותר. אפילו גדולי הדור ותלמידיו הוותיקים 

אדוניהו  של  הטעות  הממשיך.  להיות  צריך  שהוא  סברו  המלך  דוד  של 
הייתה שגם הוא חשב כך. גם הוא חשב שהוא מתאים למלוכה. הוא חשב 
ובנקודה   – "אני אמלוך"  קניין אישי שלו. הוא אמר  הן  שהמעלות שלו 
ליה  ש"לית  ידע  חייו  ימי  שכל  המלך  מדוד  הגמור  ההיפך  הוא  הזאת 
מגרמיה כלום", "מי אני ומי ביתי כי הביאותני עד הלום", "ואני תולעת 

ולא איש".

ואדרבא, הרב דסלר אומר שמסירות הנפש של לוט על הכנסת האורחים 
חינוך  של  בדרך  לאדם  שבא  מה  כל  כי  לוט,  של  לזכות  נחשבת  אינה 
מקודמיו לא נחשב למעלת עצמו ולזכות כלל. ועל פי דרכנו נבאר שאין 

זו מעלת עצמו כלל שהרי הכל מכוח הוריו ורבותיו, אך ברגע שהוא יודע 
שזה מכוחם – זו כן נחשבת מעלת עצמו; רק אם הוא חלילה מתנתק ונפרד 
מרבו – או אז אין כל ערך למעשיו הטובים שכולם שייכים לרבו. ואכן 
וראה  דבר'  ב'העמק  כמובא  אבינו  אברהם  של  תלמידיו  גדול  היה  לוט 
בעצמו היורש הטבעי של אברהם. עד שהגיע להרגשה שהוא יותר גדול 
מאברהם אבינו כי בסך הכל, מצד ה'ייחוס' הוא עולה 
הוא  ואילו  תרח  של  בנו  הוא  אברהם  כי  אברהם,  על 
בנן של קדושים, שאביו נשרף על קידוש ה'. גם מצד 
רוח הקודש עינו הטעתו שראה שיוצא ממנו דוד המלך 
האבות,  לשלושת  ראש  שהוא  השלישי  ראש  שנקרא 
ולכן החליט להיפרד ולפרוש מאברהם ולפתוח לעצמו 

חסידות עצמאית: "הרבי מסדום".

כי  חכם',  'תלמיד  נקרא  בתורה  ביותר  הגדול  היהודי 
החכמה הגדולה ביותר היא לזכור תמיד שאתה תלמיד. 
לכן  והגונים.  טובים  תלמידים  להיות  רוצים  אנחנו 
העיקר הוא הכרת הטוב. אל תשכח לעולם מה קיבלת 
מרבותיך. אל תשכח לעולם מה קיבלת מהוריך. אתה 
הבחינה  את  ולמצוא  ולגדול  וללמוד  להמשיך  יכול 
שלך ואת הנקודה שלך, אך לעולם אל תקום ותחלוק 
על רבותיך ואל תעז פנים כנגדם. וככל שתרגיש תמיד "עבד אברהם אנכי" 
כך תזכה באמת לקבל עוד ועוד קדושה וטהרה ודעת מן המעיינות שמהם 

אתה שואב ויונק.

תתבטל – תקבל 
או  גדולות  בהשגות  להתגאות  "אין  המידות:  בספר  כותב  נחמן  רבי 
במעשים טובים, כי הכל על ידי הצדיק שבדור, והוא אצל הצדיק כעט אצל 
סופר". ואין לנו מי שקיים זאת יותר מרבי נתן מברסלב תלמידו. ר' נתן היה 
יכול להיות אדמו"ר שבאדמו"רים, משרות רבנות בכל רחבי אוקריינה רק 
חיכו וציפו לו. אבל הוא עמד וצעק "עבד אברהם אנכי" עד שזכה לבחינת 
'פי שניים' מרבו, כמובא בליקוטי מוהר"ן שתלמיד יכול לזכות לבחינת פי 

שניים מרבו והכל בכוחו של רבו.

נתבונן  אלינו?  זה  מכל  לקחת  יכולים  אנחנו  ומה 
לחשוב  המטופשת  לגאווה  לאדם  גורם  מה  בשורש: 
לכל  האדם  את  מביא  מה  מרבותיו?  טוב  יותר  שהוא 
כפיות טובה. אדם שכופר בטובה  רק  הרע שבעולם? 
ברבותיו  יכפור  אתו,  שעשו  הטוב  כל  את  רואה  ולא 
ויכפור בקדוש ברוך הוא. אליעזר עבד אברהם הרגיש 
תמיד שהוא חייב הכל לרבו, הוא לקח אותו מפח הזבל, 
הכרת  ומתוך  הכל,  לו  נתן  אותו,  לימד  אותו,  אימץ 
ביותר  והקשות  ביותר  הגבוהות  למידות  זכה  הטוב 
להשגה: מידת הביטול ומידת הענווה. ואילו לוט שכח 
שהוא חייב את כל החיים שלו לאברהם שאסף אותו 
לתוך ביתו וגידל אותו כבן, ושכח שכל טיפה של אמת 
של  העצומה  המסירות  מכוח  הכל  בו  שיש  ואמונה 
אברהם אבינו להפצת האמונה. שכח, בעט וכפר, כמו 
שאומר המדרש: "פשעת באברהם, כפרת ביה, שקרת ביה". ומה זה גרם 

לו? לכל הכיעור בעולם ולרדת עד שאול תחתית.

וכך זה בכל דבר בחיים. קיבלת מאנשים, אתה מקבל מאשתך, מחבריך – 
תזכור תמיד את הטובות שעשו לך ואל תמהר לריב, אל תמהר לחלוק, וכל 
שכן לא לפגוע ולא להעליב. כבוד לזולת, דרך ארץ, וכל הטוב שבעולם 
– הכל מתחיל מהכרת הטוב. אי אפשר להמשיך את התורה מדור לדור 
צומחות  הטוב  הכרת  של  הפורייה  הקרקע  על  הטוב.  הכרת  הרבה  בלי 
כל המידות הטובות, ועל ידי הכרת הטוב נעשים כלים ותלמידים הגונים 

לקבל תורת אמת ולהעביר ולהנחיל את התורה מדור לדור.

לומדים להיות תלמידים

 אורח

לשבת
הרב שלום ארוש

אפילו גדולי הדור 
ותלמידיו הוותיקים 
של דוד המלך סברו 
שהוא צריך להיות 
הממשיך. הטעות 

של אדוניהו הייתה 
שגם הוא חשב כך

היהודי הגדול 
ביותר בתורה נקרא 

'תלמיד חכם', כי 
החכמה הגדולה 
ביותר היא לזכור 

תמיד שאתה 
תלמיד



 אור
התוף

חבורה של נערים מחפשת משמעות 
בכל העולם, מנגנת וחופרת ובסוף 

חצי מחבריה חוזרים בתשובה < אביב 
אמסלם מתופף על תופים מחמשת 

היבשות, רותם את המקצבים לטובת 
תלמידים ושומע הדים מבית המקדש

אביאל הלוי

א
לבית  להיכנס  שרוצה  ורח 
משפחת אמסלם במושב בר 
יוחאי שבגליל, צריך כנראה 
למצוא רעיון יצירתי להודיע 
על בואו. סתם נקישה בדלת 
תשמע  היא  כי  תעזור,  לא 
ככה  הביתי.  מהפסקול  חלק 
מחזיק  הבית  כשבעל  זה 
ומיוחדים  שונים  הקשה  כלי  של  רבות  עשרות 
מתופים  החל   - העולם  רחבי  מכל  שאסף 
ובקחון  הקובני  בקונגס  עבור  אפריקאיים, 
הדף  ומתוף  השקט,  האוקיינוס  באיי  שמקורו 
בשווייץ  שפותח  הפאנטם  ועד  העתיק  הפרסי 

לפני מספר שנים. 

ותרפיסט  מוזיקאי   ,)32( אמסלם  אביב  עבור 
מהמסע  נכבד  חלק  הם  ההקשה  כלי  במוזיקה, 
האישי שהוא עבר מחיפה החילונית ועד המושב 
הציורי הסמוך ונראה לציון רשב"י, אך לשיטתו 
הם גם חלק מהמשך החיפוש, השואף להתחקות 
הקדומה של  היהודית  הנגינה  של  עקבותיה  על 

הלוויים בבית המקדש. 

כמעט בכל בוקר הוא לוקח ברכבו שלל מייצג 
לעבוד  ויוצא  העולם,  מרחבי  אתניים  כלים  של 
עם  המתמודדים  תורה  תלמודי  תלמידי  עם 
הפרעות למידה, ולמוסדות חינוך מיוחד ברחבי 

הצפון. 

מחליף  הוא  והריכוז  הקשב  הפרעות  את 
פנימיים  כוחות  בפיתוח  ומסייע  וריקוד,  בקצב 
הקשה  כלי  רובנו  אצל  ההקשה.  כלי  באמצעות 
לא נתפסים ככלי נגינה, אלא רק ככלים שנותנים 
לא  שלכאורה  עובדה   – הקצבי  ההיבט  את 
היפר  עם  המתמודדים  לילדים  לסייע  אמורה 
כנגד  והפרעות למידה. "התופים הם  אקטיביות 
יסוד האדמה, ולכן הם מאוד מחברים לקרקע. זה 
אחד  כל   – אליו  מתחברים  שכולם  כללי  משהו 
את  שמחפשים  כאלה  יש  אליו.  ששייך  בהיבט 
הקצב, אבל אפשר לנגן על כלי הקשה גם באופן 
מניסיונו.  אומר  הוא  ממש",  נגינה  של  מלודי, 
"אפשר לשלב בין הקצב למלודיקה, לתת איזה 
שאפשר  כזה  מסוימת,  אנרגיה  עם  קצבי  גרוב 

לשמוע בתוכו גם איזה ניגון, סיפור פנימי". 

החוסר,  את  לזהות  דשמיא  בסייעתא  "מנסים 
או  קושי בהבעה עצמית,  ביטחון,  זה חוסר  אם 
מוקצנות",  להתנהגויות  שגורם  מופרז  ביטחון 
הוא מסביר על קצה המזלג מהי בעצם תראפיה 
מנסים  הנקודה,  על  שעולים  "אחרי  במוזיקה. 
להמשיך דרך הניגון ודרך הכלים את האור שחסר 
היא  לדוגמה  השירה  הזה.   החשוך  למקום  לו 
ביטוי משמעותי לפיתוח יכולת וחיזוק של הבעה 
עצמית, והרעיון של החזקת הקצב בלי לזוז ממנו 
בדבר  להישאר  דורש  שהוא  בגלל  יציבות  נותן 

אחד ולא להיות תזזיתי". 

מסע תשובה משותף 
זיקה  נטול  לא  שהיה  בבית  בחיפה  גדל  אביב 
למסורת, אבל משום מה הוא לא העלה בדעתו 
כי ליהדות יש תשובות מצוינות לשאלות שקיננו 
בית  שמגיל  חבורה  "היינו  צעיר.  מגיל  בתוכו 
חיפוש  היה  ותמיד  ביחד,  היתה  תמיד  הספר 
זה  – למלא את החלל.  כזה של תכלית  משותף 
התבטא בלא להיות בזרם הרגיל – במקום ללכת 
בנחלים,  לטייל  הולכים  היינו  ולים  לבילויים 
השיחות  והתבוננות.  שקט  של  מקום  למצוא 
בינינו תמיד היו כאלה. כבר בגיל צעיר היו לנו 
המון כיסופים, שאלות של מה קורה פה, ואיפה 
מוצאים שקט ורוגע. בצבא זה התגבר ועבר דרך 
עד  מהמזרח.  רעיונות  של  'רוחניקים'  מקומות 



שמצאנו את האוצר מתחת לגשר, עברנו מסעות 
מקומות  מיני  וכל  ובאמסטרדם  בהודו  של ממש 
כמה  להעלות  צריכים  שהיינו  כנראה  נוספים. 

ניצוצות מפוזרים", הוא מחייך. 

התשובה  בעלי  של  הקלאסיים  הסיפורים  רוב 
של  דומים  בקווים  מתאפיינים  האחרון  מהדור 
תכלית, אלא שאצל  ואינטימי אחר  אישי  חיפוש 
נעשה  הממושך  החיפוש  תהליך  וחבריו  אביב 
מבני  כמחצית  ומשותף, שבסופו  קבוצתי  באופן 
החבורה חזרו בתשובה. חלק מהמהלך היה לעזוב 
ולהתחבר   – והרוק המערביות  הפופ  מוזיקת  את 
לסגנון של מוזיקת עולם אתנית, מה שגרם לאביב 
לבצע עבודת מחקר של ממש אחרי מאות להקות 
אתניות מרחבי העולם, וגם להשיג עוד ועוד כלי 

הקשה שקיבץ מכל קצוות הגלובוס. 

הפכה  החבורה  מהצבא,  השחרור  "אחרי 
בהודו  ארוכות  תקופות  שעשתה  נודדת  ללהקה 
נכנסנו לסצינת המועדונים  ובאמסטרדם, שם גם 
ישראל'  'בני  להקת  לעצמנו  קראנו  המקומית. 
רק  זה  אבל  אותנטיות,  לשדר  אמור  היה  השם   -
ועומק",  בלי להגיע למשמעות   – גירד מלמעלה 
הוא נזכר. "בתקופות שהיינו בהודו, נהגנו לקיים 
אירועי 'קבלת שבת' ענקיים. בלי לדעת, בתמימות, 
שירים  עם  בשמחה  השבת  את  מקבלים  היינו 
וניגונים עד אמצע הלילה. הכל נעשה בהתחדשות 
גדולה ובתמימות שלא ידעה מה מותר ומה אסור, 
עד שמישהו אמר לי שלא מנגנים בשבת. לקח לנו 
זמן להתברר בעניין הזה, והחלטנו שאם הולכים 
זה היה מקום  זה – אז מקיימים את ההלכה.  על 
אליו  לבוא  כדי  אליו,  שמתגעגעים  כזה  אמיתי 

אחר כך מצד הקדושה". 

אחרי פרק המסעות בנכר חזר אביב לארץ וכחלק 
צאן  לרועה  הפך  הוא  השקט  חיפוש  מהמשך 
תקופה  הכרמל,  ברכס  מבודדת  חקלאית  בחווה 
את  הכיר  וגם  שבת  לשמור  החליט  שבמהלכה 
בר  במושב  ביתם  את  הקימו  הם  לימים  אשתו. 
יוחאי, בו פועלת קהילת בעלי תשובה המקורבים 

לברסלב. 

גאולת המוזיקה היהודית 
ממשיך  אמסלם  הטיפולית,  מהעבודה  חוץ 
פעילים,  הרכבים  במספר  מוזיקלית  בעשייה 
בלהקת חתונות וגם בהנחיית סדנת נגינה שפיתח. 
היא  ההקשה,  כלי  מגוון  עם  מההיכרות  חוץ 
זכות,  משה  רבי  שהגה  קבלי  רעיון  על  מבוססת 
הגיע  בעולם  הנגינה  כל  שורש  לפיו  הרמ"ז, 

בשורשו מבית המקדש. 

מאות  כשלוש  לפני  באיטליה  ופעל  שחי  הרמ"ז 
וחמישים שנה, והיה תלמיד תלמידו של רבי חיים 
ויטאל ומשורר בעצמו, האריך להסביר על שורשי 

כלי הנגינה ויסודות המוזיקה. 

"פרס מוגדרת לא פעם כמולדת המוזיקה, מאחר 
ורוב הכלים האתניים מגיעים מפרס, אבל השורש 
בקצרה.  אביב  מסביר  מירושלים",  מגיע  שלהם 
משירת  המקדש,  מבית  בא  הנגינה  "שורש 
הלוויים, הן בכלים הפיזיים ממש והן בהתבוננות 

ברעיון של הנגינה – מה עושה ניגון לאדם. ניגון, 
הוא  כי  ונשמה,  גוף  נפש  של  תיבות  ראשי  הוא 
משהו עמוק מאוד אצל כל אחד, הוא מעל המילים 
מעניין  תיאור  יש  דניאל  בספר  הדיבור.  ומעל 
משרוקיתא  "קרנא  קדומים  נגינה  כלי  הרבה  של 
קתרוס סבכא פסנתרין וסופוניה", שהם אבות כלי 
המיתר והנשיפה המודרניים. ידוע שלקראת גלות 
כל  את  גם  כלל  וזה  המקדש,  כלי  כל  נגנזו  בבל 
כלי הנגינה הקדמונים שהיו במקדש. כאשר פרס 
האלו  הכלים  הבבלית,  האימפריה  את  החליפה 

התגלו שוב". 

הסולמות  הערבית,  במוזיקה   - נוספת  "דוגמה 
חז"ל  מקום.  מלשון  שזה  'מקאם',  נקראים 
בכל  התבוננו  המקדש  בבית  מסבירים שהלוויים 
אדם שבא להקריב קרבן וזיהו את המקום הרוחני 
שבו הוא עומד, וכך בחרו מה לנגן באופן שיכוון 
לנקודה שתוליד בתוכו התעוררות נפלאה שתעיר 

אותו לתשובה". 

אביב מסיים ברעיון פנימי נוסף על עבודת הנגינה 
הפנימית של כל אדם, זו שנעשית לא באמצעות 
כלים, אלא על ידי הקשבה לניגון הבריאה. "התורה 
המפורסמת של רבי נחמן מדברת על הניגון שיש 
רבי  אומר  אחר  ובמקום  רועה,  ולכל  עשב  לכל 
המדמה'.  'בירור  של  עניין  הוא  שהניגון  נחמן 
במילים פשוטות, המדמה הוא כוח הדמיון שלנו, 
שמצד אחד נותן לנו מעוף ויצירתיות, ומצד שני 
הוא  איך  הזמן  כל  לעצמו  ומדמה  חושב  אדם 
בירור  לעבוד.  איך  להתפלל,  איך  להיות,  אמור 
הדמיון הזה נעשה על ידי ניגון. הקדוש ברוך הוא 
פנימי  קול  ניגון,  איזה  בבריאה  פרט  בכל  הכניס 
שבאמצעותו הוא פונה אלינו ומדבר אתנו. הניגון 

הזה מושמע לנו בכל צעדינו". 

זה  טעם  'טעמים'.  נקראת  התורה  של  "המנגינה 
ששואלים  כמו  דבר,  כל  של  הפנימית  המהות 
לכן ההתבוננות במהות  'מה הטעם',  על משהו: 
צעד  בכל  שמסתתר  הנסתר  בניגון  הפנימית, 
בחיים, הן בצעדים השמחים והן בצעדים הקשים 
– מאפשרת לנו לברר את הדמיון, לעורר עבודה 
פנימית בכל דבר. זו עבודת חיים שפורטים אותה 
הילדים,  עם  בבית,  גם   – החיים  בכל  לפרוטות 
לי הוא חלק מהדיבור  כל דבר שקורה  בעבודה. 
שהקדוש ברוך הוא מדבר אתנו, הוא לא נשאר רק 

בבית הכנסת". 

יותר מחצי פרויקט כבר נמכר!
. . יגמר. אז כדאי למהר לפני שי
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הבהרה
בכתבה "מקווה ישראלי" בשבוע שעבר 
פורסם על מקווה בבית פרטי שנבנתה 
בהכוונתי, אשר משמשת לעיתים גם 

לטבילת נשים.

הריני להסתייג ולהבהיר שאין ראוי 
להשתמש במקווה פרטית ביתית לטבילת 

נשים אשר כרוכה בתנאים רבים.

 הרב אברהם מיכאל הלפרין,
 רב הגבעה הצרפתית ירושלים



הרב יונתן זקס

מסע של אלף מילין

בפרשתנו:  נמצא  ופטירה  לִזקנה  כולה  בתורה  ביותר  השֵלו  התיאור 
ְגַוע  ל" )בראשית כד, א(; "ַוִיּכ כֹוּכ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבּכ ִמים, ַוה' ֵבּכ ָיּכ א ַבּכ "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבּכ

יו" )כה, ח(.  ָאֶסף ֶאל ַעָמּכ ֵבַע, ַוֵיּכ ָבה, ָזֵקן ְוָשׂש יָבה טוֹו ֵשׂש ָמת ַאְבָרָהם ְבּכ ַוָיּכ

הפותח  הפסוק  גם שרה.  רש"י,  פי  על  כזו.  בשלווה  זכה  אברהם  רק  לא 
י  ֵני ַחֵיּכ ִנים ְשׁש ַבע ָשׁש ָנה ְוֶשׁש ִרים ָשׁש ָנה ְוֶעְשׂש ָרה ֵמָאה ָשׁש י ָשׂש ְהיוּכ ַחֵיּכ את פרשתנו, "ַוִיּכ
י  ַחֵיּכ ֵני  "ְשׁש המילים  בסופו  חוזרות  מה  לשם  תהייה:  מעורר  א(,  )כג,  ָרה"  ָשׂש
הזו  לפניהן? רש"י מסביר שהתוספת  ָרה", שאינן מוסיפות על האמור  ָשׂש
ָרה –  י ָשׂש ֵני ַחֵיּכ מתייחסת לא לכמות של שנות חיי שרה, אלא לאיכותן: "ְשׁש

כולן שווין לטובה". 

ה'  בידי  נצטוו  ושרה  אברהם  האומנם?  ומשתוממים.  זאת  קוראים  אנו 
לא  ארץ  אל  וללכת  ובית-אב,  ומולדת  ארץ  להם,  המוכר  כל  את  לעזוב 
נודעת. זמן לא רב אחרי שהגיעו נאלצו לעזוב בשל רעב. פעמיים היו חיי 
אברהם בסכנה, כאשר בהיותו בגלות, פעם במצרים ופעם בגרר, פחד פן 
נאלצה  כדי לקחת את אשתו לארמון. שרה  אותו השליט המקומי  יהרוג 
זרים.  בתי  אל  בהילקחה  חולל  וכבודה  אברהם,  של  אחותו  שהיא  לומר 
והייתה, כמובן, ההמתנה רבת השנים לפרי-בטן, שהכאיבה כפל כפליים 
בשל הציפייה הנכזבת להתגשמותה של ברכת ה', שניתנה להם שוב ושוב, 
כי זרעם ירבה ככוכבי השמיים וכעפר הארץ. סיומה החלקי של המתנה זו, 
בהולדת ישמעאל להגר שפחת שרה. היחסים בין האמה וגבירתה הידרדרו 
עד כדי דרישה מצד שרה לגרש את הגר ואת בנה. דאבון לב היה, בדרך זו 
או אחרת, מנת חלקם של כל ארבעת המעורבים. ייסורים חדשים באו על 
אברהם בעקדת יצחק. אברהם עמד בפני אובדן האדם היקר לו ביותר. אי 
אפשר לומר שאברהם ושרה נהנו מחיי שלווה ונחת. חייהם היו רצופים 
ניסיונות, ואמונתם הועמדה במבחנים חוזרים ונשנים. איך יכול רש"י לומר 
שכל שנות חייה של שרה היו שוות לטובה? ואיך יכולה התורה לומר שה' 

בירך את אברהם בכל? 

התשובה נמצאת בגוף הפרשה, והיא מפתיעה מאוד. שבע פעמים הובטחה 
לאברהם הארץ. ובכל זאת, כאשר שרה נפטרה לא רק שהארץ לא הייתה 
שייכת לאברהם, אפילו פיסת קרקע לקבור את אשתו לא הייתה ברשותו, 
והוא נאלץ להתחנן בפני תושבים ִחתים שיתירו לו לקנות שדה קטן עם 
מן  זה  מצב  רחוק  כמה  כסף.  שקלי  מאות  ארבע  מופקע,  במחיר  מערה 

ה רֹוֶאה"!  ר ַאָתּכ ל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁש ההבטחה לקבל את "ָכּכ

וצאצאים – הללו הובטחו לאברהם ארבע פעמים לפני שיצחק נולד. כה 
עומד  שזה  ה'  להם  אמר  שכאשר  לילד,  שרה  ושל  שלו  ההמתנה  ארכה 
ֶבן  ַהְלּכ  , וֹו ִלבּכ ְבּכ ַויֹוּכאֶמר  ְצָחק  ַוִיּכ ָניו  ָפּכ ַעל  ַאְבָרָהם  ל  פֹוּכ "ַוִיּכ צחקו:  שניהם  לקרות 

הּכ ֵלאמֹור, ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה  ִקְרָבּכ ְבּכ ָרה  ָשׂש ְצַחק  )יז, יז(; "ַוִתּכ ֵלד?"  ִיָוּכ ָנה  ָשׁש ֵמָאה 
)יח, יב(. )אמנם, חז"ל הבחינו בין שני הצחוקים הללו, ואמרו  ֶעְדָנה?"  י  ִלּכ

שאברהם צחק בשמחה ושרה צחקה באי-אמון(. 

הארץ  הבטחת  ושרה,  לאברהם  הגדולות  ההבטחות  בשתי  כן,  כי  הנה 
והבטחת הזרע, המציאות הזדחלה הרחק מאחורי הציפיות המתבקשות. 
שרה.  חיי  פרשת  של  המסר,  בדיוק  זהו  המשמעות,  בדיוק  שזוהי  אלא 
הקרקע  חלקת  את  קונה  הוא  דברים:  שני  עושה  אברהם  הזו,  בפרשה 
הראשונה שלו בארץ כנען, והוא מארגן את נישואי יצחק. שדה קטן אחד 
ל".  כֹוּכ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבּכ די היה בו בעיני התורה להצדיק את האמירה "ַוה' ֵבּכ
ילד אחד, יצחק, שהספיק להוליד את תאומיו יעקב ועשו עוד בחיי אברהם, 
ָבה, ָזֵקן  יָבה טוֹו ֵשׂש מספיק מבחינתה של התורה כדי לומר שאברהם מת "ְבּכ

ֵבַע". ְוָשׂש

-צוּכ ידוע במימרתו כי גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד  החכם הסיני ָלאוֹו
אחד. על זאת מוסיפה חכמת אבותינו, "לא עליך המלאכה לגמור – ולא 
יו  י ְיַדְעִתּכ אתה בן חורין להיבטל ממנה" )אבות ב, טז(. ה' אמר על אברהם, "ִכּכ
ְצָדָקה  ת  וֹו ַלֲעשׂש ֶרְך ה'  ֶדּכ ְמרוּכ  ְוָשׁש ַאֲחָריו  יתוֹו  ֵבּכ ְוֶאת  ָניו  ָבּכ ֶאת  ה  ְיַצֶוּכ ר  ֲאֶשׁש ְלַמַען 
יט(.  יח,  )בראשית  ָעָליו"  ר  ֶבּכ ִדּכ ר  ֲאֶשׁש ֵאת  ַאְבָרָהם  ַעל  ה'  ָהִביא  ְלַמַען  ט,  ָפּכ ִמְשׁש וּכ
משמעות הדבר ברורה. מי שהצליח להשפיע על ילדיו לחיות לאור הערכים 
שהוא עצמו חי לאורם, יכול להאמין שהם ימשיכו במסע שלו עד שלבסוף 
יגיעו אל היעד. אברהם לא צריך היה לראות את כל ארץ ישראל בידיים 
עבריות, ואת עם ישראל הופך לעם עצום ורב. הוא צעד את הצעד הראשון. 
שצאצאיו  וידע  המלאכה,  את  התחיל  הוא  אחד.  זקונים  בן  אחת,  חלקה 
ך, משום שהאמין בה'  בע וברוּכ ימשיכו בה. הוא יכול היה למות בשלווה, שׂש
והאמין שהבאים אחריו ישלימו את אשר התחיל לעשות. וכמוהו גם שרה.

אותנו, לדעת  לקורות  וטעם  סיבה  לשים את מבטחנו בה', להאמין שיש 
שאנחנו חלק מסיפור גדול, ולהאמין שאחרים ימשיכו את מה שהתחלנו – 
פירושם להגיע בחיינו לסיפוק נצחי ששום רוח רעה לא תמוטטו. לאברהם 
ושרה היו הביטחון, האמונה והידיעה הללו, ועל כן יכלו לעזוב את העולם 

בתחושה של מימוש. 

המאושר אינו מי שהשיג כל מה שרצה או כל מה שהובטח לו. המאושר 
הוא פשוט מי שעשה את מה שנקרא לעשות, שצעד צעד ראשון והעביר 
יח  )ברכות  חיים"  קרויים  במיתתם  אפילו  "צדיקים,  הבא.  לדור  הלפיד  את 
ראו את  ושרה  דרכם. אברהם  חי בממשיכי  כי הם משאירים חותם  ע"א(, 
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ָמר ְרִעין תּכָ ם גּכַ ה ָקסוּכ מּכָ  כּכַ
ר. ל ַהמּכַ ם כּכָ ְפִנים תּכָ ם בּכִ ָ שׁש

ם לוּכ ֵלם גּכָ ָ ן שׁש  ַרְעיוֹו
ם ְרִעין ֶאָחד ָעלוּכ ְך גּכַ תוֹו  בּכְ

ם. י ָרדוּכ ֶרַגע דּכֵ ר כּכָ ֶ ֲאשׁש

א ֱאֶמת, שׂשֵ ְרִעין ָקָטן נוֹו  גּכַ
ֵעת. ין כּכָ וֹו – ַמְמתּכִ ֹוא ְזַמנּכ ַעד בּכ

ְרִעין ָקָטן  ַמן - גּכַ ָבא ַהזּכְ  וּכ
ְך ָהֲאָדָמה ִנְטָמן. תוֹו בּכְ

עֹוֶמק ֲאָדָמה, ם בּכְ ָ  ֵאי־שׁש
ָמָמה, דּכְ ֶקט, בּכַ ֶ ׁש ְך ַהשּכ תוֹו בּכְ

ָכה ֵ ְך ַהֲחשׁש תוֹו ם בּכְ ָ  שׁש
ָכה! ֵ ַמְתִחיָלה ַמְהפּכ

ל דּכֵ תּכַ ְ ְרִעין, לֹוא ִמשׁש  ָנח גּכַ
ֵאל וֹו ֹוא ָהֶרַגע ַהגּכ ַעד בּכ

ְרִעין ָקָטן, ת גּכַ ים ִלְהיוֹו  ַמְסכּכִ
ָגן, ה מוּכ ָ שׁש תוֹו ַהקּכָ ָ ְקִליפּכ  בּכִ

מוֹו – ַיֲהפֹוְך ִאיָלן. ֹוא יוֹו ַעד בּכ

ר יְנַתִים ִמְתַמסּכֵ  בּכֵ
ְכָלל ָחֵסר. ישׁש בּכִ ְולֹוא ַמְרגּכִ

ן א ַרְעיוֹו ְרִעין ָקָטן הוּכ  גּכַ
ן ר ֶעְליוֹו אוֹו רוֹו בּכְ קוֹו מּכְ ֶ שׁש

ֵרד וֹו יּכ ֶ ם שׁש ֶ ה ֶגשׁש  ְוִהנּכֵ
ֵעד. י ָבא מוֹו יר ַלַגְרִעין כּכִ ַמְזכּכִ

, תוֹו ִקים אוֹו ְ ִבים ַמשׁש  ַמִים טוֹו
תוֹו ד ֶאת ְזהוּכ א ְמַעבּכֵ  הוּכ

. תוֹו ד ֶאת ְזהוּכ מוֹו ְמַאבּכֵ כּכְ

ב, צּכָ ַ ל ֶאת ַהמּכ  ָצִריְך ְלַקבּכֵ
ְרִעין ִנְרָקב. ְך ָהֲאָדָמה גּכַ תוֹו בּכְ

ד א סוֹו שׂשֵ ְרִעין ָקָטן נוֹו  גּכַ
ד, ִסיס ְוֶזה ְיסוֹו ְוֶזה בּכָ

ֵדל, ת ִאיָלן גּכָ ִביל ִלְהיוֹו ְ שׁש  בּכִ
ל. טּכֵ ְרִעין ְלִהְתבּכַ ָצִריְך ַהגּכַ

ם ב ָקדוּכ ר ַעל ַמצּכָ מוֹו ְמַותּכֵ  כּכְ
ם. ְרִעין ָרדוּכ ֵתר גּכַ ָבר לֹוא יוֹו כּכְ

יו ֲאָדָמה ַעְכָשׁש  ִאם ַנֲהפֹוְך בּכָ
ְרִעין ִנְרָקב. אי גּכַ ִנְמָצא ַודּכַ

ַמן זּכְ ָנה בּכַ  ְוַדְוָקא ַהְמתּכָ
ַמְבִטיָחה  -  ֶנֶבט ָקָטן.

ְך, ָהֲאֵפָלה ְך ַהחֹושֶׁ תוֹו  בּכְ
ִדיָלה. ַמְתִחיָלה ָלהּכ ַהגּכְ

ָמר, מוֹו ַהתּכָ ה – כּכְ  ְוַגם ַאתּכָ
ר.  ל ַהמּכַ ם כּכָ ְכָך תּכָ תוֹו בּכְ

ָמה ֲהָווָייְתָך ה ְקסוּכ מּכָ  כּכַ

ְכָך, תוֹו ְמֵצאת בּכְ ַהנּכִ

ָרה ֶנֱעֶלֶמת ת ְטהוֹו  ַמהוּכ
ֶמֶרת. ְ אי ִנשׁש ץ ַודּכַ חוּכ ִבים בּכַ צּכָ ַ ִממּכ

ָך ֶאל ַעְצְמָך ַדְרכּכְ  בּכְ

ִיים, וּכ סּכ ף כּכִ שׂשֵ ה חוֹו  ַאתּכָ

ִיים, וּכ צּכ ִ ת, ְקָצת פּכ  ְקָצת ֲהָגנוֹו
ְפִנים. בּכִ ֶ ֵסף ֶאל שׁש וֹו י כּכ כּכִ

יל ְקִליָפה, ִ ׁש  ְלַאט־ְלַאט ַמשּכ
ה, ָ ַחפּכ ְ מּכ ֶ יָרה, שׁש ְסתּכִ ַ מּכ ֶ  שׁש
יָפה ָכן ַלֲחשׂשִ ֵתר מוּכ יוֹו

ם ִפי ָעלוּכ ֹוח ֵאיְנסוֹו ל כּכ ֶ  שׁש
ם. ִמיר ָעצוּכ ֶקל תּכָ ל ֵעץ דּכֶ ֶ שׁש

ת ֵגשׁש ַמהוּכ וֹו ה פּכ ם ַאתּכָ  גּכַ
ת. לוּכ ל תּכְ ר ַעל כּכָ ְמַוֵתּכ ֶשׁש ְכּכ

ְזַהר  נּכִ ֶ תוֹו ֶיֶלד שׁש  אוֹו
ַמר ָ ב שׁש וֹו ֹוחוֹו ַהטּכ ְוַעל כּכ

ַצר וֹו נּכ ֶ ם שׁש ֶ שׁש ְך ָהרוֹו וֹו  ִמתּכ
ְזַמן ָעַבר. ַאר בּכִ ְ ְקָצת ִנשׁש

ל דוֹו י גּכָ ָבר ֶיֶלד דּכֵ ם כּכְ וֹו  ַהיּכ
ל. ת ְלָהִסיר ָיכוֹו ֶאת ַהֲהָגנוֹו

ם ָהֲאָדָמה ִהיא ֲהָגָנה,  גּכַ
יָנה. ְכֶשִנְרַקב ִהיא ַמְמתּכִ

ַמן, זּכְ ֵכַח בּכַ ְרִעין נוֹו  גּכַ
ָכן וּכ מּכ ֶ שׁש ִציא ִניָצן ַרק כּכְ מוֹו

, תוֹו ֹושׁ ֶאת ַמהוּכ ֵדי ִלְפגּכ  כּכְ
. תוֹו ישׁש ְמִתיקוּכ ְלַהְרגּכִ

ָמר  ְמִרים תּכָ  אוֹו
סֹוֶלת, ְ וֹו פּכ  ֵאין בּכ

ל ֲחָלָקיו –  כּכָ
ִאים ְיכֹוֶלת, שׂשְ נוֹו

ֵטל, בּכָ ֶ וֹו ֵחֶלק שׁש  ֵאין בּכ
ר ְוֵאין ָטֵפל. וֹו ִעקּכָ לּכ כּכֻ

ָלִבים, וּכ ת, ַהלּכ רוֹו וֹו  ַהקּכ
יִבים, ת ְוַהסּכִ ַהֲחָריוֹו

ָמִרים ים ִעם ַהתּכְ ְנִסנּכִ  ַהסּכַ
ִקים. ִקים – ַהְמתוּכ תוּכ ַהמּכְ

יָך, ָכל ַחיּכֶ ה בּכְ ם ַאתּכָ  גּכַ
יר ֶאת ֲחָלֶקיָך, ֵמד ְלַהכּכִ לוֹו

ב , ֵ שׁש ה חוֹו ַאתּכָ ֶ ת שׁש בוֹו ָ ֲחשׁש  ַהמּכַ
ב, לּכֵ ישׁש בּכַ ה ַמְרגּכִ ַאתּכָ ֶ ׁש ל ַמה שּכ כּכָ

ר, ה ְמַדבּכֵ ַאתּכָ ֶ ר שׁש וּכ בּכ  ַהדּכִ
ֵמר. ֹוא אוֹו ר – ַמה לּכ ֵ ַמה ְמַספּכ

ת, ַהֲהָבָנה, ב, ָהֵערוּכ ֶ שׁש  ַהקּכֶ
ָנה. וֹו ְתָך בּכ אוֹו ֶ ב שׁש וֹו ַרת ַהטּכ ַהכּכָ

א ה ְמַמלּכֵ ַאתּכָ ֶ ְפִקיד שׁש  ַהתּכַ
ה, ָך ְמַגלּכֶ לּכְ ֶ ת שׁש וּכ ִדיּכ חוּכ ֶאת ַהיּכִ ֶ שׁש כּכְ

ן ן ְוָהָרצוֹו רוֹו כּכָ  ַהזּכִ
ן ְתָך ָנכוֹו ִבים אוֹו ֶשמַיצּכְ

ֵרר ְלַאט־ְלַאט ְתבּכָ ִ מּכ ֶ שׁש  כּכ
ב ֻמְחָלט. א טוֹו ָרם הוּכ קוֹו מּכְ ֶ שׁש

ֵהב, ה אוֹו ל ַאתּכָ ְמַהלּכֵ  כּכִ
ב. ל ַהלּכֵ ֶדה ִעם כּכָ ה מוֹו ַאתּכָ

ים ה ַמְסכּכִ ֵנן ַאתּכָ וֹו ִמְתבּכ  כּכְ
ִיים וּכ נּכ ִ ה שׁש שׂשֶ  ְועוֹו

ִנים ְ ר ַהפּכ ה ֶאת אוֹו י ְמַגלּכֶ כּכִ

ב, א טוֹו ב הוּכ ֶאה ָהרוֹו  ְורוֹו
ָמט ָהֵאין ְ  ֵמֵאָליו ִנשׁש
ן, ה ִנְצָמד ַלֵכּכ ַאתּכָ ֶ שׁש כּכְ

ֹול ַהֲהָבָנה  ִלְפֵני ַהכּכ
ָנה.   י ַמתּכָ ְלתּכִ ֹול ִקבּכַ ַהכּכ

ָך, ַדְרכּכְ  ְקָצת ֲעָנָוה בּכְ
ָך ְ י ֲהֵרי ִממּכ לּכִ ֶ ׁש שּכ ֶ ל שׁש כּכָ

ֵתר ִעְנָין, ה יוֹו שׂשֶ  ָאז לֹוא עוֹו
ְנָין. ֵני בּכִ וֹו ָכה ֶזה בּכ כּכָ

ֵעד ים מוֹו ֵמד - ְלִעתּכִ ים עוֹו  ְלִעתּכִ
ֵרד ים יוֹו ֶלה - ְלִעתּכִ ים עוֹו  ְלִעתּכִ

ר רוּכ ים בּכָ ר – ְלִעתּכִ ים ֻמְסתּכָ  ְלִעתּכִ
ר. ְחרוּכ ִ ֹוא שׁש ל ַעד בּכ בוּכ ים כּכָ ְלִעתּכִ

ל דּכֵ תּכַ ְ ְרִעין  - לֹוא ִמשׁש  ָנח גּכַ
ֵאל, וֹו ֹוא ָהֶרַגע ַהגּכ ַעד בּכ

ְרִעין ָקָטן ת גּכַ ים ִלְהיוֹו  ַמְסכּכִ
מוֹו ַיֲהפֹוְך ִאיָלן. ֹוא יוֹו ַעד בּכ

ָמר ִיְפָרח" תּכָ יק כּכַ  "ַצדּכִ
ַכח, ָ ַרק שׁש ֶ ר שׁש י ִנְזכּכָ כּכִ

ָמר ְרִעין תּכָ ם גּכַ ה ָקסוּכ מּכָ  כּכַ
ר. ל ַהמּכַ ם כּכָ ְפִנים תּכָ ם בּכִ ָ שׁש

מילים: רונית אפרתי

ָמר ִיְפָרח ּתָ יק ּכַ  ַצּדִ



ר' אברהם מאיור היה חסיד מהדור הקודם. הוא נולד בחוץ לארץ למשפחה בה 
הסבא והסבתא היו חסידי לובביץ', אבל ההורים כבר לא כל כך. בצעירותו, 
הוא וחברו יצאו לחפש ישיבה ללמוד בה. הם נדדו מישיבה לישיבה ובכל 
בסוף  נשארים.  היו  בעיניהם  חן  מצאה  הישיבה  ואם  קצת,  התעכבו  מקום 
הם גם הגיעו ל'תומכי תמימים', הישיבה שהקים הרבי הרש"ב מלובביץ'. 
הם נכנסו באמצע 'סדר' וראו שזו עוד ישיבה: לומדים גמרא ומתפלפלים. 
אבל בזמן התפילה התלמידים עשו דברים משונים. לפני התפילה הם ישבו 
עטורים בתפילין, האגודל מונח על האף, כל הראש נשען על האגודל, וכך 
הם הסתכלו בדף שהיה מונח על השולחן לפניהם. הם ישבו כך שעות לפני 

התפילה, ורק אחר כך היו מתפללים. 

שני החברים החליטו בלבם שהבחורים האלה לא נורמליים. 
בהתלהבות,  לומדים  ששוב  ראו  הם  התפילה  אחרי  אבל 
כמו בכל ישיבה. אז אולי הם נורמליים רק לפעמים? באותן 
השנים לא היו הרבה ספרי חסידות מודפסים, הכל היה בכתבי יד – תלמיד 
הם  למה  הבעיה שלהם,  אז מה  את מאמרי החסידות מחברו.  היה מעתיק 
נראים משוגעים? כנראה בגלל הדפים האלה שהם קוראים לפני התפילה... 
כך עבר יום ועוד יום, ר' אברהם החליט להישאר והחבר נסע. הוא לא רצה 
סביב  סבב  הכל  בישיבה  איך  תיאר  אברהם  ר'  המשוגעים.  עם  להישאר 
התפילה. הלימוד, הארוחות, הכל היה רק בשביל שהתפילה תהיה מרוממת 

יותר. זה היה סימן ההיכר של 'תומכי תמימים'. 

כשהייתי  כולל.  ראש  הוא  היום  מבוגר,  יהודי  מכיר  אני 
בחור הוא היה מגיע לבקר אותי בישיבה בכל ליל שבת. עד 
היום, כשהוא נזכר איך נראתה שם קבלת שבת, זולגות לו דמעות. "הבחורים 
שנים  עברו  מתפלל".  היה  המשפיע  חיים  שלמה  ר'  מתפללים,  היו 
רבות, אבל את התפילות האלה הוא לא שוכח. אני חושב שאם היו מתפללים 
המשגיחים.  כל  את  לפטר  אפשר  היה  מזמן  באריכות,  ימינו  של  בישיבות 
ת פנימית צריך משגיחים, שירשמו מי בא בזמן, מי דיבר, מי  בגלל שאין חיוּכ
לא מרוכז. אם יש חיות חסידית אין צורך בכך – כולם בוערים באש מרוממת 

ואין מה לרשום.

חיים  ר' שלמה  המשפיע  התבוננות.  מכוח  בעיקר  נעשית  באריכות  תפילה 
קסלמן היה מחנך אותנו איך להתבונן. דבר ראשון – לרכז את המחשבה. 

לא  בהתחלה,  הולך  לא  זה  אם  אבל  חסידות,  בדברי  להתרכז  טוב  הכי 
בלי  למקום אחד  ולהתכוונן  להתרגל לחשוב  העיקר  נורא. 
טוב.  גם  גמרא,  עם  לך  עובד  זה  בהתחלה  ואם  להתפזר. 

תתאמן.
כל דבר שאדם לומד יכול להפוך להתבוננות שמולידה בו רגשות של אהבה 
אהבה  מתעוררת  יותר,  אלינו  שקרובים  בדברים  שמתבוננים  ככל  ויראה. 
ולהפוך  וגבוהים  נושאים עמוקים  גם  יותר. עם הזמן, אפשר לקחת  גדולה 

בהם, עד שהם הופכים לחלק מאתנו. 

ר' שלמה חיים היה מדריך אותנו לא להתבונן בקטע חדש שלמדנו זה עתה, 
יודעים היטב. אתן לכם דוגמה:  אלא להתבונן בדבר שכבר למדנו ואנחנו 
באותו זמן למדנו את 'המשך תש"ג', ספר עמוק של אדמו"ר הריי"צ. הוא 
מתאר את הרצון שיש לקדוש ברוך הוא בבריאת העולמות. יש כמה מדרגות 
ברצון: רצון נעלם, רצון גלוי, רצון מוחלט. מדרגות גבוהות, זו למעלה מזו. 
הרצון הכי גבוה הוא מה שאנו אומרים בפיוט שכל כך רגילים בו: "אדון 
יציר נברא". אם עדיין לא נברא שום יצור, אז  עולם אשר מלך, בטרם כל 
על מי מלך הקדוש ברוך הוא? זה מראה שהרצון למלוך היה עצמי ומוחלט 
ולא כתגובה לקיומם של יצורים בעולם, זו אכן מדרגה מאוד גבוהה. הוא גם 
מביא ציטוט הלכתי מהספר 'אליה רבה', שמקובל מהגאונים שמי שמכוון 
שנה  לו  ותהיה  נשמעת  תפילתו  הזה,  בפיוט  הכיפורים  ויום  השנה  בראש 

טובה. רק ששם לא כתוב על מה צריך לחשוב כשאומרים 'אדון עולם'...

איך מתבוננים בכל זה?

מה  טוב  ללמוד  הרב'.  של  ב'אותיות  להסתכל  צריך  ההתבוננות  בתחילת 
הלשון  על  להתגלגל  לרעיונות  לתת  פעמים,  כמה  זה  את  לקרוא  כתוב, 
ובמחשבה. השלב הבא זה להפוך את זה ל'אותיות שלך'. הרבי הריי"צ 
על  בפניו  לחזור  בשביל  הרש"ב  הרבי  לאביו  נכנס  היה 

הרב חיים שלום דייטש

 בזכות
המשוגעים

אבא של בחור הגיע לצעוק עליי 
בגלל שבנו 'נתפס' לחסידות. רק 
משפט אחד הרגיע אותו < בגלל 

שאין חיּות בתפילה צריך משגיחים 
שירשמו מי בא בזמן, מי דיבר ומי לא 
מרוכז. אם היו מתפללים בפנימיות, 

היה אפשר מזמן לפטר אותם



שאמר  החסידות  מאמרי 
חוזר  שהיה  אחרי  הרש"ב. 
הרבי  פה,  בעל  המאמר  על 
ועכשיו  "נו,  לו:  אומר  היה 
באותיות  אותיות',  'אייגענע 
התפילה,  לפני  דקות  כמה  שלך". 
צריך  תפילין,  שמניחים  אחרי  רצוי 
על  שלך  במילים  ולחשוב  לשבת 
אותו  תסביר  שלמדת.  החסידות  דבר 

לעצמך.

זה  את  להוריד  זה  הבא  השלב 
אותי?  פוגש  זה  איפה  ל'עבודה'. 
בזמנו, כשלמדתי על הרצון המוחלט 
של הקדוש ברוך הוא, הסברתי לעצמי 
את המאמר במילים שלי, ואז ניגשתי 
למשפיע ר' שלמה חיים ושאלתי מה 
אני  מה  הזה?  הרצון  כל  עם  עושים 
עושה? ר' שלמה חיים אמר: "תחשוב 
על כך שהרצון של הקדוש ברוך הוא 

התחיל  מלך  להיות 
כל  גבוהה  במדרגה 
יהיה  שהוא  כדי  כך. 
באיזו  משנה  לא  מלך, 
שאנחנו  צריך  מדרגה, 
עלינו.  אותו  נקבל 
טובים.  נתינים  שנהיה 
על  מקבל  כשאני  אז 
המלוכה של  את  עצמי 
זה  הוא  ברוך  הקדוש 
הכי  במקום  לו  נוגע 
אני  אם  עמוק.  הכי 
מתנה,  למישהו  נותן 
בנפש  קצת  נוגע  אני 
אני  אם  אבל  שלו. 
שהוא  דבר  לו  נותן 
נוגע  אני  אוהב,  מאוד 
עמוקה.  בנקודה  אצלו 
העומק של העומק של 
עצמי  על  מקבל  שאני  מזה  מתעורר  הוא  ברוך  הקדוש 

להיות עבד שלו!"

כל  של  התכל'ס  "בכן",  נקרא  זה  התפילה  בעבודת 
החסידות העיונית. זה קורה בהתבוננות שלפני התפילה. 
המטרה היא לגלות את העומק הכי עליון. ר' שלמה חיים 
הנחה אותי איך להתבונן בעניינים הכי עמוקים, במדרגה 

הכי עליונה, ודווקא מזה להוציא 'בכן', משהו מעשי.

שמתרגלים  ככל  להתאמן.  זה  חשוב  הכי 
אלוקות,  הוא  העולם  שכל  לחשוב  יותר 
מצליחים לראות את זה במציאות. בעל התניא 
את  המאמן  אומן  כמו  הרגל,  מלשון  זה  שאמונה  כותב 
ידיו. תתאמן לחשוב שכל מה שאתה רואה זה רק לבושים 

חיצוניים, ובתוכם נמצא הקדוש ברוך הוא עצמו.

התבוננות היא יסוד מאוד חשוב בעבודת ה'. גם במסילת 
האדם  נגד  כוחו  כל  את  שם  הרע  שהיצר  כתוב  ישרים 
הוא  יתבונן  הוא  אם  כי  להתבונן,  ממנו  למנוע  בשביל 
הוא. הקדושה מתחילה  ברוך  יתחיל לעבוד את הקדוש 
מהמוחין, מהשכל, והקליפה מתחילה מהמידות. קדושה 

מתחילה מהתבוננות. 

ליטאי שמע מחבר על  בחור אחד שגדל בבית 
החסידות, והוא התחיל להתעניין וללמוד. הוא היה בעל 
רוצה  שהוא  שלו  להורים  וכשנודע  מזהירים  כישרונות 
מאוד  זה  את  לקחו  הם  חסידות,  שלומד  חסיד  להיות 
קשה. נהיה להם חושך ממש. הוא היה תלמיד חכם, וככה 

פתאום נתפס לחסידות? היום, כל מה שתרצה לדעת על חסידות – תשאל 
אותו. הוא יודע הכל, ממש אנציקלופדיה מהלכת, גם בגמרא והלכה.

יום אחד נודע להם שיש לו קשר אתי, והם באו לצעוק עליי. 
האמא 'שטפה' אותי. "אבל מה את רוצה ממני?" אמרתי, "אני רק עונה 
לשאלות שלו". בפעם אחרת האבא הגיע, גם הוא 'שטף' היטב, אבל תוך כדי 
הכעס הוא שאל: "יש עדיין כאלה שמתפללים בחב"ד?" עניתי לו שבוודאי, 
ופתאום "וחמת המלך שככה", כל הטון והתרעומת נעלמו. זה החזיק אמנם 
רק כמה רגעים, אבל זה לפחות עבד... זה שהבן שלו לומד פחות 'נגלה' – 
כאב לו. זה שהוא לומד הרבה חסידות – גם כאב. אבל זה שמתפללים שם 
כמו שצריך, מזה הוא התפעל. האם האבא ראה תפילה כזו פעם בחייו? אני 

בספק. אבל הוא שמע שיש כאלו שמתייגעים בעבודת התפילה. 

מתפללים  באמת  כמה  חסידות,  שלומדים  עשרה  מכל 
באריכות? לא הרבה. זה דבר קשה. להתבונן בתפילה זו יגיעה, התרכזות 
עצומה, ולא כל אחד רוצה להתייגע, אז ממילא אין הרבה. צריך לדעת שמה 
שמייחד חסיד, זו התפילה שלו. אנחנו לומדים כל מיני כתבים שעושים אותנו 
"משוגעים". אבל בזכות המשוגעים האלה, אפילו האבא הזה נרגע. גם הוא 

יודע שתפילה עמוקה היא הדבר החשוב ביותר בעולם.

לחיים לחיים!

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

לוקחים אחריות
עוברים להרצליה

נשמח לתאם ביקור בהרצליה, אביטל: 054-3111688
בקרו באתר ובפייסבוק 'גרעין תורני הרצליה'

עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

דרושים:
אברכים לבית המדרש

מורות ומחנכים לחמ"ד (יסודי ותיכון)
רכזת מרכז חוגים  רכזת קהילה 

bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד

מלגה גבוהה למתאימים!



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

לפעמים אני מלמד שיעורי תורה ומוסר, 
ומרגיש שמה שאני אומר זה שקר – 

הרי אני עצמי לא במדרגה הזו. להפסיק?
התביעה שלא לומר אלא ענינים שאנו שייכים אליהם 
באופן מלא עלולה לרפות את הידיים ולמנוע אותנו 
שרבותינו  מקובלנו  ולהאדירה.  תורה  מלהגדיל 
כתבו  שלא  כזו,  עליונה  במעלה  היו  הראשונים 
בכתביהם אלא על המדרגות שזכו להן בעצמם, אבל 
טעות היא לראות עצמנו כאילו אנו שייכים למדרגת 

אמת שכזו. 

כולם יודעים שלא כל מי שמלמד תורה בדורנו זוכה 
לקיים את כל מה שהוא אומר בשלמות, ואף על פי 
וללמד  ללמוד  לתורה,  להתמסר  מחויבים  אנו  כן 
שאנו  למה  יכולתנו  ככל  עצמנו  להתאים  ולהשתדל 
על  שלו  במשל  עקיבא  רבי  התכוון  לכך  מלמדים. 
איננו  תורה  לומדים  כשאנו  אם  והשועל:  הדגים 
חס  אם  נגיע  לאן  הללו,  למדרגות  להגיע  מצליחים 

מדי  להזכיר  מקום  יש  תורה?  נלמד  לא  וחלילה 
איננו  שבדורנו  שפשוט  לקחך,  לשומעי  פעם 
זוכים למדרגות עליהן אנו מדברים, אך ברוך ה' 

שזכינו לשאוף אליהן ולרצות בהן.

חשוב לי מאוד להתפלל במניין, ואם אני מאחר קצת זה גורם לי 
המון לחץ. איך אפשר להמתיק את זה?

בדרך כלל אנו מאחרים כי אנו מניחים שלא נורא לאחר. בדברים שחשובים לנו באמת איננו 
מאחרים. אדם סבור לעתים שאם הוא יגיע דקות לפני תחילת התפילה, יש בכך בזבוז זמן ולכן 
הוא מחליט להגיע בדיוק בזמן. אך כיון שאין לתפילה חשיבות מספקת בעיניו הוא מוצא את 

עצמו מאחר ונאלץ לרוץ בתפילתו, ומרגיש בצדק לא בנוח. 

הדרך הטובה ביותר היא לא לאחר, ולתכנן את הזמנים כך שתגיע בזמן ואף קצת קודם. 

האמת היא שלהגיע מספר דקות לפני התפילה זו הדרך הנכונה כדי שהאדם יסדר את מחשבותיו 
לפני מי הוא עומד, לחשוב על הזכות הגדולה שהקדוש ברוך הוא רוצה בתפילתו ולכוון מתוך 

ה' שמחה  עם  לדבר  מחשבתו  את  נפשית  ופניות 
יתברך ולשפוך לפניו את ליבו. 

איחרת,  זאת  בכל  אם 
הכתוב  כפי  עשה 
היכן  ערוך  בשולחן 
הדרכת  לפי  לדלג 
תעסוק  אל  רבותיך. 
נפש,  בחשבון  כעת 
ונהג  בתפילתך  שמח 
בהלכה,  המבואר  פי  על 

היא רצון ה'.  

בעלות של 10 ש"ח לחודש בלבד
מקבלים הביתה בכל שבוע
10 גליונות של קרוב אליך

לאנשים שקרובים אליך
להעניק בקלות

qarov.org הירשם עוד היום באתר
או שלח מסרון אל 052-4061065

והתחל להפיץ לשכניך, חבריך ומכריך בעבודה או בלימודים

חודש ראשון חינם!

העלון מוקדש השבוע לע"נ ישראל שי ז"ל בן אסנת וירון קנדל


