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יזם:שיווק: אנו מקדמים בברכה 
את עשרות המשפחות 

האיכותיות שזכו להצטרף 
לקהילה הדתית החמה
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גם אתם רוצים לזכות 
ולהצטרף אלינו?

נותרו דירות אחרונות
בשלב א'!

?
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הזוכים הבאים?

בחורי ישיבה רוצים 
ללמוד תורה, אבל למה 

כל כך הרבה גמרא?

מי יודע לכתוב 
 שיר ללא השראה?

אהרן רזאל

 עצות שלא תשמעו בשומקום אחר. 
הרב שבתי סלבטיצקי פותח את 
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צילום: ענבל צח

הרב
מרדכי שיינברגר

נשיא תנועת 'האומה'

הרב שמואל אליהו
רב העיר צפת

הרב שבתי סלבטיצקי
שליח חב"ד בבלגיה

הרב ארז משה דורון
מרבני ברסלב, "אור פנימי"

הרב יהושע שפירא
ראש ישיבת ההסדר

ברמת גן

הרב דוד דודקביץ'
מרבני 'נהורא'
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הרב מרדכי אויערבך
רב קהילת 'אביר יעקב'

תל אביב

21:00
פאנל בהנחיית

אביתר בנאי
אתגרים והתמודדויות 

בתהליך התשובה

ב"ה

י"ח באלול תשע"ו )21.9.16(
בביהכנ"ס הגדול ברמת-גן, רח' הרא"ה 2 )כיכר רמב"ם(

בעולם התשובה!מדברים על מה שבוער

מתחברים
באלול

כנס נהורא 

חניה 
ברחובות 
הסמוכים

צילום: ענבל צח

הרב
מרדכי שיינברגר

נשיא תנועת 'האומה'

הרב שמואל אליהו
רב העיר צפת

הרב שבתי סלבטיצקי
שליח חב"ד בבלגיה

הרב ארז משה דורון
מרבני ברסלב, "אור פנימי"

הרב יהושע שפירא
ראש ישיבת ההסדר

ברמת גן

הרב דוד דודקביץ'
מרבני 'נהורא'

כרטיסים: יחיד: 70 ₪, זוג: 120 ₪  מכירה מוקדמת: עד י"א אלול )14.9( יחיד: 45 ₪, זוג: 80 ₪
לרכישת כרטיסים: www.nehora.org.il  טלפון: 5740007 - 03

 19:00
התכנסות

ותפילת ערבית

19:40
פתיחה ושיחה
הרב שיינברגר
והרב אויערבך

ניגונים
אביתר בנאי 
חיליק פרנק 
וגדי פיינגולד

22:30
התוועדות 

חגיגית
עם הרבנים 

והמנגנים
ב"בית האזרח"

סמוך לביהכנ"ס הגדול

El
ad

H
a
le
vy

D
E

S
I
G

N

האירוע
לגברים ולנשים

הרב מרדכי אויערבך
רב קהילת 'אביר יעקב'

תל אביב



052-5665599

|

5 ימים מדהימים של לידה מחדש בשיטה חוויתית המשלבת נשימה מעגלית
עם תפילות וניגונים, סיפורי צדיקים והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!

הסוד
הרב מאיר טויבר

ראש ישיבת נתיב מאיר ומרכז 
תוכניות ביהמ"ד בישיבות בנ"ע

תורה".  מתן  זה  חתונתו –  "יום 
דומה  התורה  לימוד  תהליך 
כלתו.  לבין  החתן  בין  למתרחש 
ההבנה  האהבה,  האווירה, 
שביניהם  והשפה  השיח  ההדדית, 
מסתרי  את  לשני  אחד  מגלים 
ואת  המשמעויות  עולם  את  הלב, 
החושפות  והחלומות,  התכניות 
את עומק אישיותו של החתן ואת 

טבעה המיוחד של הכלה.

מהלכים  בקרבה  מכילה  הגמרא 
החתן  בין  דורות  רב  שיח  של 
הבאה  התורה  בין  והכלה, 
מדור  במסורת  ועוברת  מלמעלה 
ובין כנסת ישראל המגלה   – לדור 
את דבר ה' בעולם. תהליך למידה 
זה מתוך נאמנות למקור, לדבר ה' 
שניתן לנו, ומצד שני ליבון, עימות 
ואימות הדברים בכל המישורים - 
והמעשי,  השכלי, הערכי, המוסרי 
הגמרא  בלימוד  ביטוי  לידי  באים 
המהווה מקום מפגש חי של דורות 

רבים.

לומד הגמרא, שותף ויוצר בתהליך 
ה'  רצון  להכרת  מביא  אשר  זה 
ובמקביל מביא למפגש עמוק וחי 
שותף  הגמרא  לומד  עצמנו.  עם 

בסוד.

 הקרקע
הרב אור טאוב

ישיבת אש קודש, רמת גן

החיפוש אחר משמעות, עומק וחוויה, שולח אותנו למחוזות 
אחר  באופן  חברים.  והתוועדות  ניגון  תפילה,  של  מתוקים 
החיפוש הזה ממקד אותנו בלימוד פנימיות התורה ומאמרי 
חסידות. כל אלה קדושים וטהורים – אך חסרים ללא הגמרא.

מעבר לרגשי הלב הגואים, כדי לבסס ולשמר קשר אנו זקוקים 
לפנים  עומק  להיכנס  נוכל  לא  זה,  בלי  ליציבות.  לקרקע. 

מעומק, ולא נוכל באמת להפוך את הדברים לנתיב חיינו.

הגמרא היא הקרקע. בלעדיה אין לנו יציבות וממילא אין לנו 
חיבור אמיתי לרבדים הנוספים. לימוד גמרא, כמוהו כבניית 
היסודות שעליהם יוכל להיבנות כל עולמנו הרוחני. יסודות 
ה'  רצון  את  שמבארים  הש"ס,  לאורך  חז"ל  דברי  הם  אלו 

מאתנו לפרטיו.

גמרא במקצועות  ללימוד  נצרכים לעסוק במקביל  אנו  נכון, 
שונות  לימוד  לדרכי  זקוקים  גם  ואנו  ויתכן  בתורה,  נוספים 
שיפתחו לנו שערים נכונים – אך בלי קרקע, אין על מה לעמוד.

העיניים
הרב נחמיה טאו

ר"מ בישיבת 'מדברה כעדן', מצפה רמון

אנושיות.  בעיניים  הזה  העולם  על  להסתכל  היא  ביותר  הגדולה  הנפילה 
הגמרא מעניקה לנו את היכולת להסתכל על העולם בעיניים אלוקיות, מהו 

רצון ה' בדרכי החיים, גם מהכלל וגם מכל אחד מאתנו.

אנחנו לומדים גמרא, כי היא דבר ה' אלינו בפי חז"ל, ובה מתגלה האמת 
לפרטי  יורד  שבכתב,  שבתורה  ה'  דבר  משתנה.  אינה  אמת  שבתורה. 

המעשים דרך התורה שבעל־פה, שכולה נאמרה למשה מסיני.

הדברים  כנגדו.  שונה  הוא  ברוך  הקדוש  בתורה,  עוסק  שאדם  רגע  בכל 
יוצאים מפיו יתברך עכשיו ממש. וכיוון שהוא יתברך ודיבורו אחד הם, 
וכל לימודנו הוא דבר ה', אין לנו דבקות נפלאה בו יתברך ואהבה אליו 

כלימוד התורה.

וגילוי מידת האמת האלוקית בעולם מתבטא בעיקר  גילוי אהבתנו אליו 
בלימוד הגמרא. מעלתם של ישראל היא שהם מסתכלים על המציאות, על 
ההיסטוריה ועל החיים – בעיניים אלוקיות. בזה הם חותמים את חותמו של 

הקדוש ברוך הוא - שחותמו אמת – במציאות.

האלוקות 
 משה שילת

מעיינותיך

השתתפתי  בהן  ההתוועדויות  באחת 
לפרנסתו  שיגע  חסיד  דיבר  בצעירותי 
תיאר  הוא  יהדות.  בהפצת  גם  ועסק 
הביתה,  'גמור'  בלילה  חוזר  שכשהוא 
הוא מכריח את עצמו ללמוד חצי שעה, 
בגמרא,  יהיה  שלימודו  משתדל  והוא 

דווקא גמרא!

לימוד  עיקר  התניא  הסביר שלפי  הוא 
של  הנפלאה  ההתאחדות  הוא  התורה 
שכל האדם ב'שכלו' של הקדוש ברוך 
ושם  בגמרא  הוא  השכל  ועיקר  הוא, 
התורה  בפנימיות  ממש.  בו  תופסים 
מדברים על ה'מציאות' האלוקית ללא 
'מהות'  את  הסוף  עד  מבינים  שאנו 
הגמרא,  לימוד  את  דווקא  העניין. 
אנחנו  גשמיים,  במושגים  העוסק 
מגיעים  אנחנו  וכך  הסוף,  עד  קולטים 

לשיא ההתאחדות הקדוש ברוך הוא.

הוא  מה  הסוף  עד  הבנתי  לא  בזמנו 
סיבה  שיש  קלטתי  לפחות  אבל  אמר, 
בישיבות  היום  שרוב  לכך  חזקה 
ההסברים  גמרא.  בלימוד  מושקע 
חידוד  דעתי.  את  הניחו  לא  המוכרים 
השכל יכול להתבצע גם עם מתמטיקה 
אינו  השכל  שחידוד  מי  יעשה  )ומה 
שאיפת חייו?(, וידיעת שורשי ההלכה 
גם  הלכה...  פוסקי  לרבנים  חשובה 
יולד",  "לעמל  ישיבה  ההסבר שבחור 
והכי קשה זה גמרא, לא מאוד משמח. 
כאן  שיש  הבנתי  התוועדות  באותה 

סיבה נוספת ועמוקה.

וכך מפרש בעל התניא )פרק ד( את דברי 
כפי  למים:  נמשלה  שהתורה  חז"ל 
המים,  אותם  ונשארים  נמוך  למקום  גבוה  ממקום  יורדים  שמים 
כך התורה ירדה ממקום גבוה מאוד – "שעשועי המלך בעצמותו" 
ונותרה  הזה,  העולם  אל   – לעולם"  תורה  קדמה  שנה  ו"אלפיים 
עצום  אור  אותו  היא  הגמרא  ושמיימית.  קדושה  תורה  אותה 
מבינים  שבו  לעולם  ירדה  היא  אמנם  העולמות;  מכל  שלמעלה 
בעיקר "שור שנגח את הפרה", אך לא עומעמה מעלתה וקדושתה. 
את הצמא לקדוש ברוך הוא ניתן להרוות דווקא על ידי מים חיים 

אלו.  

לתפיסתנו,  שיתאימו  גשמיים  בלבושים  התלבשה  שהתורה  ואף 
הרי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נמצא בלבושים אלו ו"הרי 
זה כמחבק את המלך דרך משל. שאין הפרש במעלת התקרבותו 
ודביקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא 

לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם!".

אז בוודאי שהכרחי ללמוד ולשנן הלכות בשביל לקיים את מצוות 
וברור שנלמד חסידות ומחשבה בשביל למלא את כוחותינו  ה', 
הפנימיים, אבל לא נשכח את המעלה המיוחדת שבלימוד הגמרא, 

בו 'מבינים את הראש' של הקדוש ברוך הוא ומחבקים אותו!

שאלה:
 למה דווקא
גמרא?

 נסיעת ח"י אלול
21.9 עד 25.9

חזור 
מ

אחרון 
 
ע"ו

לתש



הרב יונתן זקס

הגדּולה שבענווה
מהן.  אחת  איננה  כלל  בדרך  ענווה  אך  רבות,  סגולות  יש  גדולים  למנהיגים 
לבד מחריגים נדירים, מנהיגים נוטים להיות שאפתנים ובעלי הערכה עצמית 
גבוהה. הם מצפים שישמעו להם, יכבדו אותם וייראו מפניהם. יש מהם שהכרת 
הברית  ארצות  נשיא  של  רעייתו  רוזוולט,  אלינור   – מופגנת  אינה  עליונותם 
לשעבר, קראה לזה "עונדים כתר בלתי נראה" – אך רב המרחק בין זה לבין 

צניעות.

על רקע מציאות זו מוצגת בפרשתנו מצווה מרשימה ומפתיעה. המלך, שהכול 
י רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו". משה, גדול מנהיגי  חייבים לכבד, נדרש להיות עניו, "ְלִבְלִתּ
ֵני ָהֲאָדָמה". זוהי  ר ַעל ּפְ ישראל בכל הדורות, היה "ָעָנו ְמֹאד, ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ
אחת המהפכות שהיהדות חוללה בתולדות הרוחניות. בעולם העתיק, הרעיון 
שמלך צריך להיות עניו היה ודאי נשמע כבדיחה גרועה. עד היום אפשר לראות, 
בחורבות ובתלים של מסופוטמיה ומצרים, סדרה אינסופית כמעט של מיזמי 

יוהרה ששליטים הקימו כדי להגדיל את כבודם ולהאדירו.

ִסיכֹוס  גם אריסטו לא הסכין לרעיון שהענווה היא מן המידות הטובות. הֶמָגאלֹוּפְ
שלו, האדם בעל הנפש הגדולה, היה בן אצולה המודע לעליונותו על ההמונים. 
הענווה נועדה לדלת העם, לאלה שנולדו להישלט ולא לשלוט; הענווה, כמו 
רעיון  עניו,  להיות  צריך  שמלך  הרעיון  הרוח.  ושפלות  השעבוד  הציות,  גם 

שהיהדות הגתה ואשר לימים אימצה אותו הנצרות, היה רדיקלי בחדשנותו.

התנהגותנו,  אופן  את  להתוות  הרוחניות  של  ליכולתה  מצוינת  דוגמה  זוהי 
הרגשתנו ומחשבתנו. המאמין שיש אלוקים שאנו עומדים בפניו - מאמין מתוך 
כך שהוא עצמו אינו מרכז העולם. ה' הוא מרכז העולם. "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר", 

אמר אברהם, אבי האמונה. "ִמי ָאֹנִכי?" שאל משה, אדון הנביאים. ענוותנות זו 
לא גרמה להם להיות רופסים או חנפנים. אברהם כינה את עצמו "עפר ואפר" 
דווקא בשעה שהרהיב להתמקח עם אלוקים על העונש שהשית על סדום וערי 
הכיכר. משה, העניו מכל אדם, הוא־הוא אשר העז לקרוא לה' שיסלח לבני 
". אברהם ומשה היו מנועזי  ָתְבּתָ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְפְרָך  ִמּסִ ָנא  ְמֵחִני  ַאִין –  ישראל "ְוִאם 

הרוח הגדולים שהעמידה האנושות.

אותה  תיאר  שהרמב"ם  כך  כדי  עד  ממנה  רחוקה  היא  שפלות.  איננה  ענווה 
עצמית  הערכה  היא  וגאווה. שפלות  פלּות  ׁשִ קצוות,  שני  שבין  הזהב  כשביל 
נמוכה. העניו מעריך את עצמו, ובטוח בהערכתו זו, ועל כן אינו זקוק לאישור 
מפי אחרים. על כן אין העניו מרגיש צורך להוכיח את עצמו ולהראות שהוא 
חכם מהאחרים, פיקח מהם, מוכשר מהם או מוצלח מהם. הוא בטוח בעצמו 
מפני שהוא יודע שה' אוהב אותו. הוא יודע שה' מאמין באדם גם אם האדם 
מפקפק בעצמו. אין לו צורך להשוות את עצמו לאחרים. יש לו משימה משלו, 
לאחרים משימות משלהם, ועובדה זו גורמת לו לרצות לשתף איתם פעולה, 

לא להתחרות בהם.

יכול להעריך אנשים אחרים על פי מה שהם. הוא אינו חווה את  לכן, העניו 
הזולת כראי לו־עצמו, כמי שכל מהותו היא לשקף את ערכו. מי שבטוח בערך 
להוקיר  יכול  בזהותו  שבטוח  מי  עצמם.  כערכם  אחרים  להעריך  יכול  עצמו 
אנשים שאינם כמותו. הענווה היא מוכוונות של העצמי אל מה שמחוצה לו. 

היא ההבנה של האדם שלא הכול סובב סביבו.

כבר ב־1979 פרסם כריסטופר ַלש המנוח ספר ושמו 'תרבות הנרקיסיזם: החיים 
יצירה נבואית. לש טען  זו הייתה  האמריקניים בעידן של ציפיות מופחתות'. 
שהתמוטטות המשפחה, הקהילה והאמונה הדתית הותירה אותנו מעורערים, 
נטולי המשענת המסורתית של הזהות ושל הערך. לש לא זכה לחיות בעידן 
של  החיצוני  בצדו  התפורות  המעצבים  תגיות  הפייסבוק,  פרופיל  הסלפי, 
הבגד, וכל יתר הצורות של ה"פרסומת לעצמי", אך ודאי לא היה מופתע מן 
ההתפתחויות הללו לּו זכה והאריך ימים. הנרקיסיזם, אמר לש, הוא צורה של 
ולהזרקֹות  חוסר ביטחון, המצריכה את האדם לזרם קבוע של אישור חיצוני 
יותר  מוצלחות  דרכים  יש  בעדינות?  לומר  איך  עצמית.  הערכה  של  סדירות 

ִלחיות.

לפעמים אני חושב שהנרקיסיזם ואובדן האמונה הדתית כרוכים זה בזה. כשאנו 
זה  אין  נשאר העצמי.  התודעה שלנו  במוקד  אלוקים,  את  מוציאים מעולמנו 
הענווה  את  ראה  ניטשה,  פרידריך  המודרניים,  האתיאיסטים  שגדול  מקרה 
כמידה־רעה. הוא תיאר אותה כנקמתם של החלשים בחזקים. אין זה גם מקרה 
לאחר  קצר  זמן  כך".  כל  חכם  אני  "למה  נקרא  האחרונים  מחיבוריו  שאחד 
כתיבתו נסוג ניטשה אל מחלת הנפש שאטמה אותו באחת־עשרה שנות חייו 

האחרונות.

אבל כדי להבין מדוע חשובה הענווה אין צורך להיות דתי. בכתב העת למנהל 
עסקים של אוניברסיטת הרווארד פורסמו בשנת 2014 תוצאות סקר שהראה כי 
"המנהיגים הטובים ביותר הם מנהיגים ענווים". אלה הם מנהיגים הלומדים 
מביקורת. ביטחונם העצמי איתן, והוא מאפשר להם להאציל סמכויות ולשבח 
אחרים על תרומתם. הם מַסכנים את עצמם למען טובת הכלל. הם משרים על 
סביבתם נאמנות ורוח צוות. ומה שנכון לגבי מנהיגים נכון גם לכל אחד מאתנו 

כבן־זוג, כהורה, כעמית־לעבודה, כבן־קהילה, כחבר.

זכר צדיק  ביותר שפגשתי בחיי היה הרבי מלובביץ',  אחד האנשים הענווים 
לברכה. לא היה בו שמץ של שפלות רוח. הוא התנהל מתוך גאון חרישי. הוא 
בטח בעצמו, והוד מלכות שרה עליו. אבל כאשר נמצאת איתו ביחידות, הוא 
גרם לך להרגיש שהאדם החשוב בחדר הוא אתה. זה היה כישרון יוצא דופן. 
מלכות בלי כתר. גדּולה בבגדי חול. מהליכותיו למדתי שהעניו אינו זה החושב 

שהוא עצמו קטן – אלא זה היודע כי באנשים אחרים שוכנת גדּולה.

עזרא טאפט בנסון, איש דת ושר בממשלת ארצות הברית, אמר כי "הגאווה 
אמר  באהבה,  ה'  את  לעבוד  צודק".  מה  אכפת  לענווה  צודק;  מי  שואלת 
הרמב"ם, פירושו לעשות את האמת מפני שהיא אמת ולא משום סיבה אחרת. 
האהבה היא היציאה מהעצמי. כך גם הסליחה. וגם האלטרואיזם. אם נעמיד 
את עצמנו כמרכז עולמנו, סופנו שנראה בכל זולת ובכל דבר רק אמצעי להשגת 
מטרותינו. והצמצום הזה של האֵחר הוא, מיניה וביה, צמצום של עצמנו. ענווה 
פירושה חיים לאורו של הגדול והעצום ממני. כשאלוקים עומד במרכז חיינו, 
אנחנו נפתחים אל תפארת הבריאה ואל יופיו של הזולת. ככל שהעצמי שלנו 

קטן כן רחבים אופקי עולמנו.

פרשת שופטים

חדש

• בהנהלת ד"ר אבולעפיה מיכאל, פסיכיאטר לילד ונוער

• תוכנית תלת שנתית. לימודי תעודה. 

• כולל לימוד תיאורטי, סדנאות, הדרכות קבוצתיות ופרטיות.

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

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

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

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

• תנאים: תארים מתאימים וראיון אישי. 

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

המרצים:
ד"ר מיכאל אבולעפיה (פסיכיאטר לילד ונוער), 
בכל התוכניות וכל השנים, דבורה נוב (מטפלת 
בתנועה) ד"ר אסתר לב (רופא ופסיכותרפיסטית), 
ד“ר שלמה שיש (רופא ברפואה סינית),
 ד“ר פורטו בן הראש (פסיכיאטר לילד ונוער), 
ניתאי מלמד (פסיכודרמה), הרב יצחק מנדלבאום 
(פסיכולוג), אלין בלומוף (פסיכולוגית), 
אורלי טויטו (פסיכולוגית), מזל ורס (עוסי"ת 
קלינית), מיכל פורת (פסיכודרמה), 
ד“ר יקיר קאופמן (נוירולוג התנהגות),
בת שבע סדן (פסיכותרפיסטית), דבורה ורטמן 
(עוסי"ת קלינית), משה ברלינר (פסיכולוג) ועוד...

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

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

מספר המקומות מוגבל!

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

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

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

פרטים והרשמה אצל 
מנהלי בתי הספר

אתר אינטרנט 
aboula�a.org.il

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

פסיכותראפיה אינטגרטיבית

רוצים להיות מקצועים ועשירים מבפנים?

אתם מוזמנים ללמוד איתנו!

פתיחה של בתי ספר
בפריסה ארצית ללימודי:



הרבה שואלים אותי על תהליך כתיבת שיר. האם זה כרוך בעבודה קשה או 
בהשראה של רגע, ומה קודם למה, ההשראה או העבודה?

עבודה  גם  אבל  אמרתי.  כמובן שיש השראה,  בתשובותיי:  התחלתי מסתבך 
קשה. ושמא העיקר הוא העבודה והתיקונים, ובתנאי שיש קודם השראה...

טובה עשו עמי והראו לי גמרא מופלאה במסכת שבת: "'מזמור לדוד' – מלמד 
ששרתה שכינה ואז שר שירה. 'לדוד מזמור' – מלמד ששר שירה ואז שרתה 

עליו השכינה".

אפילו דוד המלך, עתים שישב לאור הירח בחדרו והחל לשורר בלי השראה, 
ולעיתים  בעבודתו.  שכינה  שרתה  ולפתע  אמונה,  מתוך  או  נשבר  לב  מתוך 
שרתה עליו שכינה, פתאום משמיים. נחה עליו הרוח והוא החל לומר שירה 

ולזמר תפילה.

יהודי צריך לעבוד את ה' מתוך השראה, אך לא כתנאי מקדים.

שמעתי פעם על משורר לא ידוע שניגש אל משורר גדול ומפורסם וביטא לפניו 
את תסכולו: "כיצד זכית שרבות מיצירותיך הפכו נחלת הכלל, ומשלי אף לא 
שיר אחד? אני יכול להעיד שבכל עת שנחה עליי הרוח, פונה אני מעסקיי וניגש 

ליצירה". 

ענה לו המשורר הידוע: "זהו ההבדל בינינו. אני כל הזמן עסוק ביצירתי, כל 
השנה כולה. ואילו בעת השראה אני ניגש למחוק ולתקן".

לפני שנים במניין קרליבך בנחלאות, נעמד ר' מויש גלר לומר דבר תורה לפני 
מוסף. חודש אלול היה בפתח, והוא ציטט את ר' שלמה: "באלול לא מתקנים 
רק את המעשים הרעים. אלול נוגע גם במעשים  הטובים". הוא חזר על זה שוב 

ושוב. חוזרים בתשובה גם על המעשים הטובים. 

לקח לי זמן להבין.

בסוף הבנתי את הפשט. בכל השנה צריכים אנו לשוב בתשובה. לא יתכן לומר 
בחודש שבט למישהו שמרבה לדבר לשון הרע – "חכה לאלול. בנתיים תמשיך 
כרגיל". אלול איננו 'תאריך אחרון לתשלום הארנונה'. יהודי שואף כל השנה 

לקרבת ה' ותמיד הוא עמל על תיקון מידותיו וזיכוך לבו בעבודת התפילה.

וכשמגיע אלול, מגיע זמן השראה. זמן לתקן מתוך השראה.

עבודת ה' מתעטפת בניגון חדש. 

הנה אתה פוגש את  עצמך, ח ו ז ר  א ל י ך.

הניגון החרישי של אלול פוגש את רגעי העמל של כל השנה, ומעלה אותם. 
אתה מתכונן לערבית של ראש השנה, 

לומר בדמעות: "לדוד  מזמור. לה' הארץ ומלואה".

 אלול איננו 
     'תאריך אחרון 

 לתשלום    
       הארנונה'. 

הניגון החרישי של אלול 
 פוגש את 

       רגעי העמל 
 של כל השנה 

ומעלה אותם 

אהרן רזאלאישית

זמן השראה
הנה אלול, עכשיו הזמן למחוק.



 לגדול
בתורה

עם פתיחת זמן אלול בישיבות, זה הזמן להכיר 
קצת מספרים המספרים סיפור של צמיחה 

וריבוי תורה בעולם התורה של הציונות 
הדתית ובכלל, איש על מחנהו ואיש על דגלו

אביאל הלוי

הכתבה מתייחסת לתלמידים מעל גיל תיכון

אחרי שלושה שבועות של ריענון ומילוי מצברים, קול 
התורה חוזר לבתי המדרש ולהיכלי התורה ברחבי הארץ. 
מאחורי המספרים היבשים לכאורה, מסתתרת משמעות 

'עסיסית' ומרגשת, המלמדת על פריחה וצמיחה מתמשכת 
 של עולם התורה בארץ הקודש. 

 אל 33 
בתי המדרש 

של הישיבות הגבוהות 
הסרוגות, נכנסו בתחילת השבוע 

כ־550 תלמידים לשיעור א'. בסך הכל 
ישנם כ־3,450 בחורים בישיבות הגבוהות של 

הציונות הדתית בשנת התשע"ז.

בשנת התשע"א למדו בישיבות הגבוהות 
כ־3,000 תלמידים ב־26 ישיבות, ואילו 

בשנת התשס"ז היו רק 16 ישיבות גבוהות בהן 
למדו כ־2,700 תלמידים.

 הנתונים מלמדים אם כן, על 
גידול של 18% במספר התלמידים בישיבות 

הגבוהות בתוך כעשור, שאף הכפילו 
בזמן זה את מספרן.

ישיבות 
 ההסדר 

רושמות גידול נאה של 
כ־25% במספר התלמידים בתוך 

עשור. על פי נתוני 'איגוד ישיבות ההסדר', 
בשנת התשס"ז היו 7,997 תלמידים 

שהתחלקו בין 50 ישיבות. כעבור חמש שנים, 
בשנת התשע"א, למדו 9,007 תלמידי הסדר 

ב־69 ישיבות.

עם פתיחת זמן אלול לקראת שנת התשע"ז, 
הצטרפו כ־2100 תלמידים לשיעור א' שבכלל ישיבות 

ההסדר, ובסך הכל ישנם כבר כ־10,200 תלמידים 
ב־75 ישיבות ההסדר. בתוך כ־40 מישיבות 

ההסדר, יש גם מסלול פנימי של 'ישיבה גבוהה' 
בו התלמידים דוחים את שירותם הצבאי 

וממשיכים לעסוק בתורה.

 ב־23 
אולמות בתי 
 המדרש של

המכינות הקדם 
 הצבאיות

 ילמדו השנה כ־1,150 תלמידים, 
כאשר מספר התלמידים במכינות 

רושם גידול של כ־8% מדי שנה. המכינה 
הראשונה 'בני דוד', המכונה גם 'אם 

המכינות', שהוקמה ביישוב עלי 
– פותחת השנה את המחזור 

ה־29 שלה.

 משך הלימוד הממוצע
 של תלמיד ישיבת הסדר הינו 60 חודשים.

 תלמידי הישיבות הגבוהות מחזיקים
 בממוצע של 80 חודשי לימוד,

 ושל האברכים בכולל – 48 חודשים, נוספים 
על פרק הלימוד שלהם כתלמידים רווקים בישיבה.

מספר האברכים הנשואים 
במוסדות הציונות הדתית עומד 
על כ־3,100. בכוללים הסמוכים 

למסגרת הישיבות הגבוהות לומדים 
קרוב ל־1,200 אברכים.
בכוללים של ישיבות 

ההסדר לומדים כ־800 אברכים, ולצדם 
עוד כ־50 כוללים שאינם בישיבות, 

בהם לומדים כ־1,100 אברכים.
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בציבור החרדי פועלים כיום כ-1400 
ישיבות וכוללים, בהם, על פי שנתון 
הציבור החרדי שהתפרסם בשנה 

שעברה, לומדים כ-35,700 בחורים 
ועוד כ- 72,600 אברכים.

מספר הבחורים שנכנסו השנה לשיעור 
א' בישיבות החרדיות נאמד בכ-9,000 
תלמידים, המתחלקים פחות או יותר, 

באופן שווה בשווה בין הישיבות 
הליטאיות, החסידיות והספרדיות.

לא פחות מעניין לבחון את נתוני הגידול 
של לומדי התורה בציבור החרדי. 

בין השנים תשנ"ט לתשע"ג, חל גידול של 
 4% מדי שנה במספר הלומדים. 

מספר האברכים העצום בציבור החרדי 
מעורר השתאות, ובשים לב לעובדה כי 
לרובם הגדול )76%( יש פטור משירות 
צבאי, ברור שהלימוד הממושך בכולל 
איננו תוצאה של דחיית הגיוס, אלא 

 מתוך אהבת תורה. 

 בסך הכל ישנם כ־1,550 
 מוסדות ללימוד תורה, 
ובסך הכל, מספר לומדי 

התורה נאמד כיום 
 בכ־126,000 איש
בין גילאי 67־18.

אבל הכי מרגש זה פשוט להסתכל 75 שנה 
אחורה. עם ישראל ועולם התורה בארצות 

אירופה עלה השמימה, גוויליו נשרפו ואותיותיו 
פרחו באוויר עם השריפה הגדולה אשר שרף 

השם.

בשנת התשכ"ב כבר נספרו כ־150 ישיבות בכלל 
המגזרים, ומאז ועד היום צמח עולם התורה 
בשיעור של פי עשרה. ערב ראש השנה 
התשע"ז ישנם כבר 1,550 ישיבות וכוללים 

ללימוד תורת השם התמימה. כולם אהובים, כולם 
ברורים, מיניה ומיניה יתקלס עילאה.

מכון משיבת נפש מכשירה
מכוונות בתורת הנפש 

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

מתוך רצון לזכות את כל עם 
ישראל באשר הם.

הרב דניאל סטבסקי
נשיא המכון

ר‘ הראל חצרוני
מייסד, מרצה ומנהל המכון

מרצים:
גב‘ שירה סלע | גב‘ פרחיה אפטר 

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

זיו יחזקאלי | שבות אפשטיין

תורת ה’ תמימה

זו לא סיסמא!

משיבת
נפש

בעמיאח“ה

הכשרה למכוונות בתורת הנפשנפשמשיבת

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

בשלמותּה בתמימותּה ללא כל השפעות זרות 

www.meshivatnefesh.com
 machonmeshivatnefesh@gmail.com

בפייסבוק: משיבת נפש - הכשרה למכוונות רוחניות

החלה ההרשמה לשנה”ל תשע”ז
לפרטים

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

בימי שני בערב או בימי רביעי בבוקר

“אין מילים להודות על הבהירות שקיבלתי 
ועל הכלים המעשיים.

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

- רחלי גוטליב מחזור ד’

במהלך שלוש שנים 
מתעמקים בפתרונות לבעיות 

הנפש מהשורש, 
כגון: דכאונות, חרדות, סמים, 

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

כוחותיה בפועל בחיי המעשה.

בהכוונת



תורת  אך  לחטאים,  וכפרה  תיקון  הוא  התשובה  מצוות  של  הרגיל  המובן 
החסידות מגלה שלתשובה יש משמעות רחבה ובסיסית יותר, ותיקון החטאים 
"לאהדרא  בא  המשיח  שמלך  מובא  הקדוש  בזוהר  ממנה.  חלק  רק  הוא 
לצדיקייא בתיובתא" ]להחזיר את הצדיקים בתשובה[ )ח"ג קנג, ב(. זאת אומרת, 
שגם מי שלא חטא צריך לחזור בתשובה. התשובה היא עולם שלם, הקשור 

לתשתית עבודת ה', גם של רשעים וגם של צדיקים.

הופעתה של התשובה בתוך שבעת הדברים שקדמו לבריאה )מדרש תנחומא פרשת 
לאנשים  עזרה  פנצ'רים',  ל'תיקון  רק מסלול  איננה  כי התשובה  מוכיחה  נשא(, 

מעשים  היו  לא  עוד  עולם,  היות  טרם  עוד  הופיעה  התשובה  שחטאו.  קטנים 
אסורים וגם לא היה מי שיעשה אותם. מדוע? כי התשובה היא דבר יסודי ומהותי 

ששייך לעולם כולו. יסודי עד כדי כך, שהעולם לא יכול היה להיברא בלעדיו!

תרופה למכה
תשובה איננה קשורה בהכרח לאשמה. התשובה היא התרופה להיותנו רחוקים 
לידתו, הוא רחוק מה' – שלא באשמתו.  וכל מי שחי בעולם, מרגע   – מה' 
בפירושו לפסוק "גם את העולם נתן בלבם" )קהלת ג,יא( מציין רש"י עיקרון, 
שנידון רבות בספרי החסידות: "ולכך כתוב כאן העלם חסר, לשון העלמה". 
המילה עולם, כתובה בפסוק ללא האות ו', בשביל לרמוז לנו כי עולם הוא 
מלשון העלם, העולם מעלים לנו את הבורא. קיומו של העולם ותפקודו נראים 
לנו מובנים מאליהם, בעוד נוכחותו של הבורא נסתרת מפנינו. התשובה היא 
היכולת 'לשחות נגד הזרם', לגלות את האור מתוך החושך ולחשוף את ה' 
המסתתר לנו מאחורי הטבע. התשובה נבראה לפני העולם, כהקדמת תרופה 
למכה – עוד לפני שהעולם ייפרס לעינינו ויסתיר מפנינו את ה', נברא הכוח 

איתו נוכל לשוב אל השורש, לשוב אל ה'.

כשהנביא הושע קורא לנו "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" )יד, ג(, הוא לא 
מדבר על חטאים בלבד, אלא על שיבה אל השורש הראשון ממנו הגענו – 
לפני  עוד  לחזור בתשובה.  צריך  בכל מצב  אדם  כל  זה,  לפי  ה'!  אל  לשוב 
שתשובה היא שינוי של מעשים, עוד לפני שהיא שינוי בחיים, תשובה היא 

להיות אחר – להיות קשור לה'.

וכך מלמד אותנו ה'שפת אמת':

ק  ּבֵ ִריְך ָהָאָדם ָלׁשּוב ְלִהְתּדַ ּצָ ׁשּוָבה ֵאינֹו ַעל ֲעֵבָרה ַדְוָקא, ַאְך ׁשֶ ר ַהּתְ ה ִעּקַ י ִהּנֵ ּכִ
ִריִכין ָלׁשּוב  ּצְ לֹוַמר ׁשֶ בֹוד", ּכְ א ַהּכָ ּסֵ ַעת ַעד ּכִ ּגַ ּמַ ְרׁשֹו. ְוַעל ֶזה ָאְמרּו חז"ל "ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ֱאלֶֹקיָך"  ה'  "ַעד  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעל,  ִמּמַ ֱאלֹוִקי  ַמת  ִנׁשְ ִאיׁש  ְלָכל  ש  ּיֵ ׁשֶ ַהֵחֶלק  ֶאל 

)הושע יד,ב(.

)פרשת נצבים תר"נ(

ההגדרה הבסיסית של התשובה היא שיבה אל השורש ממנו נוצרה נשמתנו. 
כמו ילד שמתגעגע לאמו, כך כל נשמה שואפת להידבק מחדש בה'.

לא לצדיקים בלבד
בעל התניא מסביר את הפער העצום בין מצב הנשמה כפי שהיא בשורשה, 

לבין מצבה בחיים בעולם הזה:

י  ָכל ָאָדם. ּכִ א ֲאִפּלּו ּבְ לֹום, ֶאּלָ ָידֹו ֲעֵברֹות ַחס ְוׁשָ ש ּבְ ּיֵ ִמי ׁשֶ ְוָקא ּבְ ׁשּוָבה ֵאינֹו ּדַ י ַהּתְ ּכִ
רּוְך  ַמֲאִציָלּה ּבָ לּוָלה ּבְ ָהְיָתה ּכְ ְרָשּה ׁשֶ ָמה ִלְמקֹוָרּה ְוׁשָ ׁשָ יב ַהּנְ ׁשּוָבה הּוא ְלָהׁשִ ִעְנַין ַהּתְ
עֹוָלם  ּבָ ה  ׁשָ ְוִנְתַלּבְ בֹוָדּה  ּכְ קֹום  ִמּמְ ְוָיְרָדה  ׁש,  ַמּמָ ה'  ֶאת  ים  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ּוְצרּוָרה  הּוא 
תֹוְך ַהּגּוף, ֵהם  ׁשּוָתּה ּבְ ִהְתַלּבְ ֶשֶגת ּבְ ּׂ ּמַ ים ׁשֶ גֹות ָהרּוָחִנּיִ ל ַהֲהׂשָ ֲאִפּלּו ּכָ ִמי. ׁשֶ ׁשְ ה ַהּגַ ַהּזֶ
ר ָלֶהם  ּצַ ּבַ ְצֲעקּו ֶאל ה'  ְיֵדי "ַוּיִ יָבּה ַעל  ְוָצִריְך ַלֲהׁשִ ְזַמן ּוָמקֹום.  ִחיַנת  ּבְ ַחת  נֹוְפִלים ּתַ

ִחיַנת ֵמַצר ּוְגבּול. הּוא ּבְ קֹום ׁשֶ י ַצר לֹו ַהּמָ יֵלם" )תהילים קז,ו( ּכִ צּוקֹוֵתיֶהם ַיּצִ ִמּמְ
)רבי שניאור זלמן מליאדי, 'תורה אור' פרשת ויחי מ"ה ע"א(

 בעל התניא מלמד אותנו כי התשובה היא געגועי הנשמה לפרוץ את גבולות 
העולם הזה, ולשוב למקורה ושורשה. כאשר נשמה 'מתלבשת בעולם הזה 
מהשורש  מתרחקת  היא  אדם,  כבן  כאן  לחיות  מתחילה  כלומר   – הגשמי' 
הראשון שלה. כל דרגה שהנשמה יכולה להגיע אליה בעבודת ה', לא תשווה 
מוגבלת  הנשמה  כאן  הזה.  לעולם  ירדה  טרם  הנשמה,  המקורי של  למצבה 
תחת גדרי זמן ומקום, והיא שואפת 'לחזור הביתה', היא רוצה להיות במצבה 

הטבעי – קרובה לה' ומרגישה אותו.

ההבדל בין אנשים בדרגות שונות הוא בכמה הם התרחקו מהשורש. הצדיק 
אדם  לעומתו,  מכך;  יותר  לא  אך  הזה,  בעולם  חי  שהוא  זה  בעצם  התרחק 
ופעל  הוא,  ברוך  לקדוש  הגב  את  שהפנה  בכך  ערוך  לאין  התרחק  שחטא 
מתמשך  חטא  לבין  חד־פעמי  חטא  בין  להבחין  יש  כאן  גם  נגדו.  'חזיתית' 
ולכן  גודל אחרים,  ומזיד. החטא מחריף את הריחוק מה' לסדרי  ובין שוגג 
גדולים  הם  שההבדלים  אף  על  אך  בתשובה.  לשוב  הצורך  את  גם  מחריף 
ומשמעותיים, התוכן של התשובה הוא בסופו של דבר אותו תוכן: לסובב את 
הפנים לה', לרצות להתקרב אליו ולחוש את קרבתו. לא רק צדיקים זקוקים 
להגדרה הזאת של התשובה. גם אדם שחטא, ובכך התנתק משורשו באופן 
הגרוע ביותר – אם יבין את התשובה במובנה המלא, יגיע לתיקון עמוק יותר.

תעתוע אותנטי
החטא מרחיק אותי מה' וגורם לי להסתכל על ה' כזר ורחוק ממני, אך האמת 
אותי  מנתק  לעצמי. החטא  להיעלם  לי  גורם  גם  – החטא  היא שבלי משים 
עצמי  את  מוצא  רוצה;  באמת  לא  שאני  דברים  רוצה  אני  פתאום  מנשמתי. 

מתלהב מדברים שמזיקים לי ומעכירים את רוחי.

נראית כל כך טבעית  אחרי שהוא מסתנן פנימה, התחפושת של היצר הרע 
ומשכנעת, עד שלא רק שהוא נדמה לחבר הכי טוב שלי, אלא הוא משכנע 
אותי כי הוא בעצם אני. כולנו מכירים את מצב הנפש המתואר בגמרא: "בשעת 
יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טוב" ]בזמן יצר הרע אין מי שזוכר את היצר 
הטוב[ )נדרים לב, ב(. כשאני שקוע בתאווה, בכעס או בעצלות, החטא נראה לי 
נראות  ואילו ההתגברות והמלחמה ביצר  'אני',  ביותר, הכי  הדבר האותנטי 
כדבר הרחוק מן הלב, ציווי ש'נוחת עלי' מהשמיים ואין לי כל הזדהות אתו. 
האמת היא הפוכה: החטא גורם לי להיעלם מהשטח, מישהו אחר משתלט על 

החשיבה שלי ופתאום אני מישהו אחר.

וכך מסביר ה'שפת אמת':

יע ַ  ָחָטא ְוִהְרׁשִ ָרֵאל. ְוַאף ׁשֶ ֲעֹוֶנָך" הושע יד,ב - ֶזה ֶנֱאַמר ְלָכל ִאיׁש ִיׂשְ ְלּתָ ּבַ י ָכׁשַ ּכִ
תּוב  ּכָ ְמקֹוָמּה. ּוְכמֹו ׁשֶ ּבֹו ִהיא ּבִ ְרֵאִלית ׁשֶ ה ִיׂשְ ר ְנֻקּדָ י ִעּקַ ה ָצִריְך ְלַהֲאִמין ּכִ  ַהְרּבֵ
ְוֶזהּו  ִמְכׁשֹול.  ְוִנְקָרא  ע"א(  ג  )סוטה  טּות"  ׁשְ רּוַח  ּבֹו  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ַעד  חֹוֵטא  ָאָדם  "ֵאין 
מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאיׁש  ָכל  ּבְ ש  ּיֵ ׁשֶ ַחּיּות ֱאלֹוִקי  תּוב "ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך" )הושע שם( -  ּכָ ׁשֶ
ה  תּוב "ְולֹא ֹנאַמר עֹוד ֱאלֵֹקינּו ְלַמֲעׂשֵ ּכָ י ְטהֹוָרה". ְוֶזהּו ׁשֶ ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ תּוב "ְנׁשָ ּכָ ׁשֶ

ּבֹו. ר ַחּיּות ֱאלֹוִקי ׁשֶ ִעּקַ ק ּבְ ּבֵ ׁשּוָבה ָלׁשּוב ְלִהְתּדַ ר ַהּתְ ה ִעּקַ ּזֶ ָיֵדינּו" )הושע שם,ד( ׁשֶ
)שבת תשובה פרשת וילך, תרל"ד(

חטא הוא מכשול, אך כישלון בשום אופן לא מייצג אותי האמיתי. גם אם אדם 
מיואש מרוב כישלונות עליו להאמין כי הנפילה היא תמיד תחפושת. המילה 
'חטא' היא מלשון 'להחטיא את המטרה', לפספס. החטא איננו מייצג אמיתי 
שלי, אלא של הפספוס וההחטאה שלי. כשחז"ל קובעים את הכלל: 'אין אדם 
עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות', הם מגלים לנו כי החטא הוא 
לא באמת אני, אלא רוח שטות שהתלבשה עלי ובלבלה אותי. ברגע שאחזור 

לשפיות, אתנתק מהחטא ולא אזדהה אתו כלל.

תשובה ללא אשמה
אהרוני ברנשטיין

המלך בׂשדה
לומדים אלול תשרי





רושם  בך  משאירים  שדבריהם  אנשים  יש 
עז; מאמר, משפט או ביטוי ששמעת מהם, 
לכתוב  תוכל  אותו  רב  עומק  בתוכו  קיפל 
ולצטט. עבורנו היה הרב דמות שבראייתה 
ומלא  טהור  לעולם  חיבור  הרגשת  בלבד, 
הבריות  וכבוד  נעימות  שילב  הרב  הוד. 
ותובנות  קדומים  הוד  וחכמה,  תורה  עם 
עמוקות, מעין בבואה של שפירי ירושלים. 

כיצד  במוחש  ראינו  הרב  עם  מפגש  בכל 
דמויות רבותיו־רבותינו, הרב חרל"פ, הרב 
הנזיר והרב צבי יהודה זכר צדיקים לברכה, 
וראשון  ראש  מחודש.  באומר  איתנו  חיות 
הקפיד  שהרב  זצ"ל,  הראי"ה  היה  לכולם 
הרב  וקדושו  ישראל  אור  "מרן  לכנותו: 

אברהם יצחק הכהן קוק". פעמים רבות לימד חידושים מתורת הראי"ה שהיו ידועים 
לו בלבד.

זכינו להכיר את הרב לפני כ-27 שנים בעת שהיינו זוג סטודנטים צעיר בטכניון. הגענו 
סמוך לכניסת שבת לבית הכנסת שבביתו של הרב. הרב מיד שאל מהיכן אנחנו והזמין 
המשימה",  עם  להתמודד  תוכל  בוודאי  שלי  החיל  "אשת  שבת,  ליל  לסעודת  אותנו 
אמר בהערכה כלפיה. הרבנית תבדל"א הכפילה בדקות הספורות לפני שבת את המזון 
לסעודה. כשהגענו בפעם השנייה הוזמנו שוב לסעודה ונתבקשנו להודיע מראש להבא 
"כי אתם בני בית כאן". מאז זכינו פעמים רבות לסעוד על שולחנם של הרב והרבנית. 
הרב נולד כנזיר, וגם כשגדל המשיך לקיים חלק ממנהגי אביו: הוא התנזר מיין ולא אכל 

בשר. לאחר שירת "אשת חיל" נטל הרב את ידיו ואמר את נוסח הקידוש על החלות. 

בשלב מסוים הרבנית תבדל"א שמה לב שעברה תקופה משמעותית ואנחנו עדיין זוג... 
היא בירכה אותנו ב"מה שמקובל אצל זוג צעיר" ואכן ב"ה הברכה התקיימה. כמובן 
שלום  שר  אביעד  לבן  לקרוא  ההחלטה  את  לקבל  לנו  סייע  שאף  הרב  היה  שהסנדק 
)"הלוא אני והוא אחים, בניו של ישעיהו"(. עם סיום התואר הרב עודד אותנו לעבור 
לירושלים, למדתי במכון "אריאל" שהרב שימש כנשיאו וכך נמשך הקשר. כשחזרתי 
לחיפה על מנת לשמש כרב קהילה, הרב קירב אותי מאד ועודד אותי להקים את כולל 

האברכים ובהמשך את הגרעין התורני והישיבה.

ביתו של הרב היה בית ועד לחכמים, אנשים מזרמים שונים ודתות שונות ראו בו כתובת 
לגישור ואף רבנים שנקלעה מחלוקת ביניהם, באו אליו על מנת שיישב את הסכסוך. 
פסיפס האנשים שהגיעו אליו מדי שנה בפורים, העיד על האישיות שלו שידעה לחבר 
ועזרה  אנשים  לאירוח  לרווחה  פתוחים  היו  וביתו  ליבו  ישראל.  בעם  הזרמים  כל  בין 
לנזקקים. הרב התאמץ אישית למצוא משרות לאנשים חסרי עבודה, ופעל רבות על מנת 
לפתור מצוקות של אנשים ומוסדות. יחד עם גדולתו, היומן העמוס והקשרים הענפים 
בעולם, הרב היה איש שיחה מאיר פנים. הרב שימש כדמות אבהית עבור אנשים רבים, 
בשילוב של חוכמה גדולה ואהבת הבריות. "אני אוהב אנשים בבגדי לבן", אמר, אלו 
הרואים את הטוב במציאות ומחפשים ללמד זכות על אחרים. הרב ניחן בפשטות נפלאה 
בהומור  הילד".  נשאר  הפלא,  "הלך  בחיוך.  אמר  פלא",  ילד  "הייתי  אמיתית.  וענווה 

ובפשטות ידע לפתור בעיות רבות.

אדם גדול שהסתופף במחיצת אנשים גדולים, מתקשה לפעמים לרדת "למטה מעשרה 
טפחים", אולם הרב ידע להעביר מדי בוקר שיעור משנה יומית ל"בעלי־בתים" ובערב 
להרצות בענייני אמונה והלכה בכנס רבנים. הרב כיבד מאוד תלמידי ישיבה צעירים, 
התורה  בדברי  והשתעשע  ארוכות  איתם  שוחח  הישיבה  בחורי  עם  אליו  וכשהגענו 
ששמע מהם. באחד הביקורים, ביקשו בחורי הישיבה מהרב לשיר את "ישאלוני רעיוני" 
של הרב קוק, במנגינה המיוחדת. הרב שר ופניו קרנו מחיבור וכיסופים לבית הרב קוק. 
בליל הושענא רבה הקפיד ללמד אידרא, כדרכו של אביו, כשהוא מצטנע ואומר "אין לנו 
עסק בנסתרות, אבל כמנהג אבא, בואו נלמד". לרב הייתה התבטלות גדולה כלפי אביו 

ותורתו, ופעמים רבות לימד מספריו.

על פרשת השבוע. מדי שבוע  בבית הכנסת שבביתו  דורש  היה  בכל ערב שבת, הרב 
הסביר הרב כיצד שם הפרשה מבטא את התוכן העמוק שבה, וכיצד הוא כולל בתוכו 
את כל הנושאים המופעים במהלכה. בשיעורים רבים הבליע רעיונות עמוקים מתורת 
החסידות, בלי לציין מקור אולם מי שהכיר ידע מהיכן הדברים שאובים. הרב אף כתב 

מספר חיבורים בכתב יד העוסקים בפנימיות התורה. 

הרב היה "איש אשר רוח בו", מנהיג תורני מופלא "שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד 
ואחד", כדברי ה"ילקוט שמעוני" לפרשת פנחס. הרב בחר לגור בחיפה, למרות אהבתו העזה 
לירושלים ומוסדותיו שבה, מתוך הבנה שבחיפה זקוקים לאיש שכמותו. מתוך מסירות נפש 
היו  יחד  רוחנית פגע בהתפתחותו האישית למען הציבור. באחד הכנסים בהם השתתפנו 
הרבה דוברים ודיבורים. הרב שח לי בכאב: "אתה רואה על מה אני מבזבז את החיים?!" 

היה חבל לו על הזמן, אבל הוא רצה מאוד להשקיע בציבור ככל יכולתו.

חיפה ועם ישראל איבדו היום מנהיג דגול. תלמיד חכם בעל שיעור קומה, נצר מתלמידי 
הרב קוק זצ"ל ואוהב ישראל אמיתי. יהי זכרו ברוך. 

_____________

הכותב הוא רב הקהילה הספרדית באחוזה וראש ישיבת "מבשר שלום" בחיפה

את
גם ככה 
יוצאת 
לקניות
תכניסי לתיק 

גם כמה ערכות 
של נרות שבת

כמה פשוט: שאת פוגשת 
מישהי בימי חמישי-שישי, 

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

ולהאיר את הבית.

60 מוקדים 
למוקד רכישת הערכות 

באזור מגורייך, חייגי:

054-789-546
הערכות ניתנות במחיר מסובסד:

30 אג' לערכה

<
 הכניסי לתיק

 כמה ערכות של 
נרות שבת

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

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

60 מוקדים
למוקד רכישת הערכות באזור מגורייך, חייגי: 

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

פעילי חב''ד

הן
מחכות 

לזה

054-809-5010

אי"ש אשר רוח בו
דברים לזכר מורנו הרב אליהו יוסף שאר ישוב זצ"ל

הרב אבידן חזני



18:00-18:50
 לשוב או ללכת

הרב אהרוני ברנשטיין
 פקידת שרה

הרבנית אורה וינגורט
 מה ה' רוצה ממני? 

הרב משה שילת
19:00-20:00

 ופתחון פה למייחלות לך
סיון רהב מאיר

20:30 

התוועדות עם הרב יהושע 
שפירא ואביתר בנאי

:18:00-19:00
 תפילת חנה

הרבנית אסתר פיקרסקי 
19:00-20:00 

 ופתחון פה למייחלות לך
סיון רהב מאיר

20:30 

הזמרת רוחמה בן יוסף 
במופע התעוררות לאלול

 18:00-18:50
 הכל בראש

הרב אהרוני ברנשטיין
 תפילת חנה

הרבנית אורה וינגורט
 קרבת אלוקים - 

 תוך התמודדות עם היצר
הרב משה שילת 

19:00-20:00
 מה יהיה אחרי החגים?! 

סיון רהב מאיר

 20:30

התוועדות נשים ייחודית 
עם הרבנית ימימה מזרחי 

ואודהלי'ה ברלין

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

במקביל ליריד הוד והדר

 יום חמישי, 
 י"ב אלול, )15.9(

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

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

כרטיסים 
אחרונים

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

סטודנטיות, בנות מדרשה ובנות שירות- 35 ₪

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

מחירים: כרטיס משולב ליריד ולמופע 35 ₪

חסידּותלומדות

www.maynotaich.co.il :לפרטים ולתכניה מלאה כנסי לאתר 
054-9210131  או חפשי אותנו בפייסבוק    מעיינותייך- בית הספר לחסידות

ה:
יר

ח
ב

ה:
יר

ח
ב

במתן אלול  לתכנית  הצטרפי 
 )11-28.9( באלול  כ"ה   - ח' 
מבחר מרצים בשיעורים בבוקר ובערב | ירושלים ורעננה

מכון תורני לנשים ע"ש שרה בת יצחק יעקב רעננערט

מכון תורני לנשים ע"ש מינדי גרינברג

תכנית לימודים שנתית  ‹ הדף היומי
בית מדרש ‹ ימי עיון ‹  בת מצווה 
שיעורים מקוונים ‹ ערבי לימוד 

WWW.MATAN.ORG.IL   

חיפה
קניון קסטרא

25-26/9/16
כ"ב-כ"ג באלול תשע"ו

א' 12:00-23:00
ב' 10:00-23:00 

רעננה
היכל הספורט הפלמ"ח 2

18-19/9/16
טו"-ט"ז באלול תשע"ו

א' 12:00-23:00
ב' 10:00-23:00 

גבעת שמואל
קומפלקס יב"ע ז'בוטינסקי 59

14-16/9/16
יא" - י"ג באלול תשע"ו

ד' 12:00-23:00
ה' 10:00-23:00
ו' 9:00-14:00

ירושלים
בנייני האומה

9,11,12/9/16
ו', ח', ט' באלול תשע"ו

ו' 10:00-15:00
א-ב 10:00-23:00

בכל הירידים:
סיון רהב מאיר

בהרצאתה
"אלול,

התקשורת
ואנחנו"

 70%
הנחה

עד

כניסה לנשים בלבד | לפרטים: נורית: 054-9498275 משרד: 03-6320333

עלות כניסה ליריד: 15 ש"ח | בנות שרות לאומי, חיילות, סטודנטיות, מורות, נשות אמונה כניסה: 10 ש"ח בהצגת כרטיס חבר

לרשימת המעצבים והיוצרים המפורטת בכל יריד כנסו לדף הפייסבוק שלנו  יריד המעצבים הוד והדר

the social clothing store

רשת בגדים חברתית
Ï‡¯˘È†Ò¯Ù†˙ÎÂÊ

ה-39!חוזר בפעם

לגוף

לנשמה

ט " ל ע ב ה ז  " ע ש ת ה  נ ש ה ש  א ר
יריד האופנה הגדול ביותר!יריד האופנה הגדול ביותר!

ביריד כ-80 מעצבי אופנה מובילים  בגדי נשים | מטפחות | כובעים | אקססוריז | תכשיטים | בגדי ילדים
התחדשנו! מתחם "הוד והדר ועוד" כ-50 יוצרים עם הפתעות ומתנות לחג

18:00-18:50
לשוב או ללכת

הרב אהרוני ברנשטיין
פקידת שרה

הרבנית אורה וינגורט
מה ה' רוצה ממני? 

הרב משה שילת
19:00-20:00

ופתחון פה למייחלות לך
סיון רהב מאיר

20:30

התוועדות עם הרב יהושע 
שפירא ואביתר בנאי

:18:00-19:00
תפילת חנה

הרבנית אסתר פיקרסקי 
19:00-20:00

ופתחון פה למייחלות לך
סיון רהב מאיר

20:30

הזמרת רוחמה בן יוסף 
במופע התעוררות לאלול

 18:00-18:50
הכל בראש

הרב אהרוני ברנשטיין
תפילת חנה

הרבנית אורה וינגורט
קרבת אלוקים - 

תוך התמודדות עם היצר
הרב משה שילת 

19:00-20:00
מה יהיה אחרי החגים?! 

סיון רהב מאיר

 20:30

התוועדות נשים ייחודית 
עם הרבנית ימימה מזרחי 

ואודהלי'ה ברלין

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

במקביל ליריד הוד והדר

יום חמישי, 
י"ב אלול, )15.9(

אולם המכינה בגבעת שמואל. 
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הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

המפקד התאילנדי

ורבקי  גבי  הרב  היקרים  השלוחים  נרצחו  בו  במומביי,  הפיגוע  מאז 
וביקשנו  בתאילנד  לרשויות  פנינו  הי״ד,  מאורחיהם  וכמה  הולצברג 
הצלחנו  מאמצים  לאחר  בתאילנד.  חב"ד  בבתי  הביטחון  את  לחזק 
לקבל שוטרים מקומיים שישבו באופן קבוע בבתי חב"ד, ועם הזמן 

הוספנו גם מאבטחים ישראלים. 

מפקדים  גם  לפעם  מפעם  מגיעים  חב"ד,  בבית  שוטרים  שיש  מאז 
חב"ד  לבית  נכנס  אחד  יום  בסדר.  שהכל  ולראות  לבקר  תאילנדים 
בבנגקוק מפקד בכיר עם הרבה עיטורים וביקש לדבר איתי. ניגשתי 
אליו והוא שאל אותי: ״אתה זוכר אותי?״. האמת היא שלא זכרתי, אז 
הוא אמר לי: "אני אזכיר לך. לפני כמה שנים הייתי שוטר פשוט ובאתי 
עם עוד שוטרים לאבטח את האירוע הגדול של פסח. בסיום האירוע 
ניגשת אלי ונתת לי בקבוק יין מישראל, ומאוד ריגש אותי שחשבת גם 
על השוטרים הזוטרים. עכשיו מוניתי להיות המפקד של כל משטרת 
הקאוסן, שאחראית על כל האזור שאתם נמצאים בו. באתי לומר לך 

שתרגיש בנוח לפנות אליי בכל דבר שתצטרך, ואשמח לעזור". 

מאז הוא סייע לנו בשחרור אסירים שנעצרו על דברים קטנים, ובעוד 
כל מיני קשרים שהיינו צריכים.

שחיפש  מפקד  חב"ד  לבית  נכנס  אז  ובדיוק  בארץ,  ביקרתי  השבוע 
אותי. הוא הציג את עצמו בתור המפקד האחראי על הלוחמה בטרור 
של תאילנד. הבחורים שמחליפים אותי סיפרו לו שאני לא נמצא. תוך 
תאילנדי.  לגמרי  נראה  לא  שהוא  לו  אמר  הבחורים  אחד  שיחה  כדי 
המפקד ענה לו: "כן, אמא שלי אמריקאית ורק אבא שלי תאילנדי". 
הביאו  מיד  יהודיה...  שלו  שאמא  גילו  שיחה  של  דקות  כמה  עוד 
תפילין וסייעו לו להניח תפילין לראשונה בחייו, בגיל ארבעים וחמש.

יותר הוא כתב לנו הודעה: ״הביקור היום היה ממש מיוחד  מאוחר 
בשבילי, הבחור הצעיר עשה איתי משהו שחיכיתי לו שלושים ושתיים 
שנים. אף פעם לא היתה לי הזדמנות, וסוף סוף עשיתי בר־מצווה! כל 

חיי הרגשתי שמשהו חסר לי והנה, בסוף זה הגיע״.

וההמשך  הזה,  המפקד  עם  הקשר  בתחילת  רק  שאנחנו  מאמין  אני 
יבוא...

"לפני כמה שנים הייתי שוטר פשוט ובאתי 
עם עוד שוטרים לאבטח את האירוע הגדול 
של פסח. בסיום האירוע ניגשת אלי ונתת לי 

בקבוק יין מישראל, וזה מאוד ריגש אותי"

מפקד המשטרה מניח תפילין השבוע

 

בוקר וערב לָך ועליָך שרו שיריי, אני עומדת מול הווילון הסרוג, עליו חרוזים, 
אחד מהם גלש ממקומו כי החור הפנימי שלו נשחק וגדל. בוקר בוקר אני 

עומדת מולו ובין רפאנו לשמע קולנו מנסה להשחיל אותי בחזרה למקומי.
•

כמו אסיר עם כפית מפלסטיק אני נמלטת מההווה אל עבר העתיד, חופרת 
את דרכי אל איזה חופש. חופרת לך, לא מפסיקה לנדנד את הכסא. אבל בכל 
פעם מתקדמת רק בחצי מילימטר, והכוחות שלי נוזלים לי מבין האצבעות 
ימימה והתפלאתי עליו  כמו חול. אחד מן המשפטים שמצאתי בחלק של 
מאוד הוא שהרצון הגדול ביותר של האדם הוא להיות מובן. לא שישמעו 
אותו, לא שיראו אותו, לא שיעריכו, אפילו לא שיתנו לו כבר את מבוקשו. 

רק להיות מובן.
•

מה הבעיה בלהתפלל מכל הלב, ככה ממש עם הלב פתוח?
את  ורחימו  בדחילו  וחושף  נרעד  אחד  כשצד  אנשים,  שני  בין  שיחה  כמו 
צפונות לבו, ואז נושא עיניים מהססות אל הצד השני, ומבקש בפנים וגם 
מכילה,  מבינה,  תהיה  השני  של  שהתשובה  שלו,  החיצונית  בתנועה  קצת 
בשבריר  מתאחרת  התשובה  ואם  לשווא.  הייתה  לא  שהחשיפה  אוהבת. 
שניה, כשהצד השני טיפה מהסס, זה מכווץ ומעליב קצת את כל מה שנפתח 

ונחשף.
ולפעמים שברירי השניה המתאחרים האלה  זה להתפלל מכל הלב.  וככה 
הם כל הסיפור שבגללו אנשים מבקשים מהר וכמעט מיד מעבירים לשון על 
חריצי השפתיים כדי לנקות את התפילות שעמדו שם רק לפני רגע, ואחר כך 

רצים הלאה ועושים כאילו בכלל לא אכפת להם מה תהיה התשובה.
•

בקרים אהובים עלי הם אלה שאיני רוצה להתפלל בהם. אני מתעכבת או 
עושה דווקא, או שסתם קמתי מאוחר. ובגלל החוקיות הזו, הטבועה בנפש 
ולא נותנת לי להרפות מלבקש, אני נמשכת לומר רק משפט אחד, רק ברכה 
אחת. אבל ריבונו של עולם יודע את מלאכתו איתי, תוך דקות אני מתאווה 
דקים, בעבותות של משי משכני  דקים  נמשכת בחבלים  לומר הכול מכל, 
אחריך נרוצה, דלתי תשוקה חי פותח לי לרווחה. ותמיד בסוף, הבוקר כבר 

נראה מפויס, ואי אפשר לשער את ערכו.
•

למדתי  הכול",  כמעט  "זוכר  בנאי,  אהוד  של  הספר  את  כשקראתי 
כאן  ש"גם  שמבינים  שמירה  בתורנות  שניים  על  הסיפור  ארכיטקטורה. 
עכשיו זה החיים" הדהד לי בכל לילה שבו נשארתי ערה להדביק קרטוני 
העזתי  לא  שמאז  ישן  כך  כל  זמן,  באותו  ישן  העולם  וכל  למודל,  ביצוע 
להיות ערה בזמן שכולם ההפך. את המבנים האדריכליים זנחתי מזמן לטובת 
מבנים נפשיים, אבל לא מזמן, כשחזרתי הביתה בלילה והרי ירדן הבריקו 
אליי אורות שזכרתי מילדּות, תהיתי אם לנצח זה יהיה הנוף או שיום אחד 
אגלה גם ארץ אחרת, ונזכרתי שגם כשהכול נראה תקוע – גם כאן ועכשיו 
מול  ששיחקנו  הילדות  למשחקי  כלות  עד  להתגעגע  אפשר  החיים.  אלה 
שמשהו  ידעתי  לא  בכלל  שבהם  לזמנים  האלה,  הוורודים־סגולים  ההרים 
חסר. בהתרפקות על העבר יש ִמקסם שווא. בתפילה על העתיד לא פחות. 

לפעמים צריך להתפלל על הרגע הזה לבדו.
•

ועוד בנסיעה בבקעה, ליד אחת התחנות ראיתי רב גדול, עומד לשוח שלא 
לפספס שעת מנחה. אני מכירה אותו, ִמסך כל בניו וחתניו אפשר להרכיב 
מניין שלם, אבל הוא עמד שם ליד הרכב, עיניו עצומות, לבו לירושלים, גוו 
זקוף, וחשבתי לעצמי שאפילו הוא רוצה לפעמים רגע אחד עם אלוקיו, לבד.

alluma@gmail.com
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הצטרף לצוותי 
הכשרת מטבחים 

באזור מגוריך

לא נדרשת הכשרה מראש )ראש הצוות בקיא בהלכות( | 

זקוקים לך!

חייג אלינו:
05-675-456

רוצים 
לארח 

משפחה 
דתית?

פעילי חב"ד

הידעת?

אנו זקוקים לך!

משפחות רבות
בישראל מעוניינות

להכשיר את
המטבח בביתם

לא נדרשת הכשרה מראש )ראש הצוות בקיא בהלכות(

מעוניין להצטרף לצוותי 
הכשרה באזור מגוריך?

קשה לך לצאת מהבית?
ביכלתך לתרום ציוד

הכשרת מטבח לזכותך:

0559647080

חייג אלינו:
03-739-4444

פעילי חב''ד

פעם בחודש 
בשעות הערב

אתה פנוי

?

תכנית לימודים חד-תלת שנתית של היכרות מקיפה 
עם סודות הנפש ועם עולם הייעוץ והעזרה הנפשית.

תורת הנפש
בית הספר הגבוה לפסיכולוגיה יהודית

02-5662323
www.torathanefesh.org

ירושלים, תל אביב,
 חיפה

 קבוצות נפרדות 
לנשים ולגברים

הכנעה

הבדלה
נפש

רוח
המתקה

תר
חכמהכ

מלכות
בינה דעת
מידות

 ללמוד, 
 להעמיק,
 לייעץ, 
 לשנות

באמת
שפת הנשמה

שתשנה
את חייך

 ההרשמה לשנת
הלימודים הקרובה בעיצומה

יום עיון מיוחד
עבודת התשובה-
המפתח לשינוי 
משמעותי בחיים

ירושלים 
ט״ז אלול )19.9(

הנחה
לנרשמים עד 

י״ט באלול

 האירוע בחסות:



 רוצים
ולא יודעים איך? 

. . . קבלו
 עצות בדרך להפצות חלק ב'

התוועדות עם הרב שבתי סלבטיצקי

הזקנה שילמה לילדים שהציקו לה, כדי שימשיכו 
כשניסה  התפתל  בכפירה  שהצטיין  יהודי   >
להסביר שהלחם הכשר שלו הוא לחם בריאות < 
אין כללים, צריך לקלוט את האדם מולך ולהחליט 
באותו רגע אם להיכנס בדלת הראשית או דווקא 
אתה  הקשב  הפרעות  ובדור   < האחורית  בדלת 

חייב שיהיה לך סטוק שלם של סיפורים

הפצה

שנים  כמה  לפני  רק  עצומה.  בצורה  היום מתפתח  עולם התקשורת 
המציאו את האינטרנט, וכל יום נולדים מכשירים שלפני כמה שנים 
אפילו לא חלמו עליהם. אני חושב, מה עוד אפשר להמציא ולחדש? 
ברור שעוד כמה שנים העולם של היום ייראה עתיק וישן ביחס למה 

שיהיה אז. 

יותר  גם  יש  האם  אך  תקשורת,  יותר  יש  היום  אז 
מובילים  האלה  האמצעים  כל  האם  אנשים?  בין  התקשרות 
וילדים, או להיפך  ובין הורים  זוגות  בין  יותר, להבנה  לקשר פנימי 

- ליותר ריחוק?

כשרוצים להתקשר עם מישהו, צריכים לדבר בשפה שלו. אם הוא 
מדבר סינית ואנו עברית, הוא ישמע אותנו אך לא יבין ולא יתקשר 
יותר מזה.  אלינו. אבל שפה זה לא רק סינית או אנגלית, זה הרבה 
שחשובים  העניינים  על  לדבר  צריכים  אנו  השני  עם  שנתקשר  כדי 
לו, שקרובים ללבו, שאכפת גם לו מהם. לדוגמה, אבי היה כימאי. 
כאשר הוא נכנס לרבי ליחידות, הרבי דיבר עמו בענייני כימיה, ומזה 
הרבי עבר לענייני יהדות. עם מדען או מתמטיקאי, הרבי תמיד דיבר 

בעניינים שלהם.

נסעה  שלנו  מהקהילה  אחת  משפחה  לדבר:  משל  יש 
ורצה  עגל  ראה  הילדים  אחד  בהרים.  לחופשה 
להכניס אותו לרפת. הילדים ניסו למשוך אותו, אבל הוא תקע 
שתי רגליים באדמה ולא זז. עברה שם אישה אחת, טבלה את האצבע 
וככה היא  לו לפה. העגל התחיל ללקק,  והכניסה  סוכר  שלה בכוס 

משכה אותו עם האצבע לרפת. 

אתה צריך לתת לשני את מה שהוא צריך, והוא כבר יבוא לבד. לא 
צריך לדחוף אותו או לשכנע בכוח. רק תן לו הרגשה טובה. 

מתעניין.  הוא  במה  להבין  שלו,  מהמקום  אחד  כל  עם  לדבר  צריך 

כאלו  יש  פילוסופיה.  אנשים שאוהבים  יש  ללמוד?  אוהב  הוא  מה 
שאוהבים גמרא עם קושיות ותירוצים, או דווקא רמב"ם או משנה. 
יש שאוהבים הלכה – אפשר להכניס הלכות מהחיים: מה אתה עושה 
אם מצאת אבידה ברחוב? אם ילד קטן מזיק, מי צריך לשלם? איך 

שלא יהיה, צריך למצוא מה מדבר אל השני, מה שייך לעולם שלו.

פעם היתה אישה זקנה שגרה לבד. ילדי השכונה שרצו 
להשתולל היו דופקים על דלת ביתה, ומתחבאים. היא 
הייתה פותחת את הדלת, רואה שאין אף אחד, מתעצבנת וצועקת. זה 
קרה שוב ושוב. היא הלכה למשטרה אך לא היה להם מה לעשות. 
היא הלכה לרב והוא אמר לה: "בפעם הבאה שתפתחי את הדלת והם 
יתחבאו, תגידי בקול רם, 'ילדים חמודים, אני אישה זקנה, ואף אחד 
לא בא לבקר אותי. בבית שלי תמיד שקט ומשעמם. הדפיקות שלכם 
כל כך משמחות אותי וזה נותן לי הרגשה טובה. אז מי שיבוא לדפוק 
אצלי בדלת, יקבל חמישה דולרים". למחרת כל ילדי השכונה 
והיא אכן חילקה לכל אחד חמישה דולרים.  הגיעו, 
עבר יום נוסף, היא פתחה את הדלת ואמרה לילדים: "אני מצטערת, 
דולרים".  שני  רק  לתת  יכולה  אני  אז  לי,  יקר  קצת  שזה  רואה  אני 
אליהם,  יצאה  היא  ושוב  בדלת,  ודפקו  הופיעו  כולם  שוב  למחרת 
חילקה לכל אחד שני דולרים כמו שהבטיחה, ואמרה: "אני מצטערת, 
יום, והמחיר ירד  אבל מהשבוע הבא זה יהיה רק דולר אחד". עוד 
לחצי דולר, ולבסוף היא נאלצה לומר להם שאין לה יותר כסף והיא 
יכולה לשלם לאף אחד. הילדים התרגזו ואמרו לה: "אם ככה,  לא 
אנחנו לא נדפוק יותר בדלת שלך!". והיא אמרה, "חבל, אך מה אני 

יכולה לעשות, תעשו מה שאתם מבינים...".

מה הרעיון? אתה צריך 'לתפוס' אותו בתחילה עם הדברים שמעניינים 
שהוא  אחרי  עליו.  לדבר  רוצה  שאתה  למה  תגיע  כך  ואחר  אותו, 

מתקרב ללימוד התורה, הקדושה של התורה מזככת אותו. 



הוא  היום  המועצות.  מברית  שהגיע  יהודי  אצלנו  יש 
נגד  היה  הוא  אותו,  כשפגשתי  אבל  שמיים,  ירא  חסיד 
היהדות לחלוטין. אנטי גמור. הוא סיפר לי שבתקופת השלטון הסובייטי, 
בפרס  זכה  והוא  אלוקים,  שאין  להוכיח  חובה  קורס  באוניברסיטה  היה 
הצטיינות בקורס הזה. כשנפגשנו לראשונה, שאלתי אותו אם הוא יהודי 
והוא אישר שכן. שאלתי אותו אם הוא יודע את ההיסטוריה של היהודים, 

והוא מאוד התעניין והסכים ללמוד בתנאי שלא נלמד בכלל תורה. 

הוא היה מגיע כל שבוע, וישב באופן הפגנתי בלי כיפה. סיפרתי לו על 
פעם  מדי  ישראל.  עם  של  ההיסטוריה  וכל  יעקב,  יצחק,  אבינו,  אברהם 
רק   – "תורה"  לדבר  לא  השתדלתי  אבל  רעיון,  איזה  שם  מכניס  הייתי 
לו,  אמרתי  שיעורים  כמה  ואחרי  עניין,  ברוב  הקשיב  הוא  "היסטוריה". 
"אנחנו מדברים כל הזמן בעל פה, אולי נלמד מהספר?". הוא שאל אותי 
"איזה ספר?", ואמרתי: "ספר התורה, שם זה כתוב". הוא הסכים, ובכל 
שבוע הגיע ללמוד, עדיין בלי כיפה. אמרו לי: "תגיד לו שלפחות ישים 

כיפה!", אבל ידעתי שהוא יברח אם אומר לו משהו. 

אחרי שנה הוא החליט שהוא רוצה להתחיל לקיים מצווה אחת. הצעתי לו 
תפילין, והוא קיבל. אחרי כמה זמן נולד לו בן, והוא ביקש ממני שאהיה 
רוצה שאהיה סנדק,  רוצה, אבל אם אתה  נורא  לו, "אני  הסנדק. אמרתי 
האוכל צריך להיות כשר". הוא ערך את הברית בבית, והסכים להכשיר 
את המטבח. לאט לאט הוא התרגל לאכול כשר. הוא עבד בבנק, והיה שם 
חדר אוכל בו כולם אוכלים ביחד. אז הוא הביא אוכל מהבית ואמר לכולם 
שיש לו בעיות בבטן, והרופא רשם לו דיאטה מיוחדת. פעם מישהו 
כמו  רגיל,  לחם  שם  לו  שיש  וראה  בצלחת  לו  הסתכל 
שכולם אוכלים. אז הוא התחיל להתפתל, "לא, לא, זה באמת 
לחם מיוחד...". לקח לו עוד כמה שנים עד שהוא התחיל לחבוש כיפה, 
והרגיש שהיא בוערת לו על הראש... אחרי שנים רבות הוא אמר לי: "אם 
אז היית מבקש ממני לשים כיפה, בחיים לא הייתי מסכים". המפתח שלנו 

היה היסטוריה. לכל אחד יש מפתח שלו, אנו צריכים לחפש אותו.

לא  אך  ביהדות,  נושאים  מיני  כל  מישהו  עם  למדתי  פעם  שני,  מצד 
שזה  חששתי  מעשיות.  מצוות  על  הרבה  עמו  דיברתי 
ילחיץ אותו. ופעם בהתוועדות, כשהלבבות נפתחו, הוא 
לי שצריך לשמור שבת?  "למה אתה לא אומר  לי:  אמר 
למה אתה אף פעם לא מדבר איתי שצריך להכשיר את המטבח? שאני 
צריך להכניס דיני טהרה בחיי המשפחה שלי?". מה אומר לכם, החכמה 
היא להכיר את האדם שעומד מולנו, לדעת מהם הפתחים שלו ומהי השפה 
שלו, ושם להיכנס. באוהל של אברהם אבינו היו ארבעה פתחים, הוא דיבר 

ופתח דלת לכל אחד לפי השפה שלו. 

עוד עצה חשובה: הרבי הרש"ב כתב שכל אחד צריך לחשוב כל יום חצי 
לחנך  לא שצריך  נפלא!  זה דבר  איך לחנך את הילדים שלו.  שעה 
הילד  על  להתבונן  לחנך.  איך  לחשוב  אלא  שעה,  חצי 
לעיניים  גורם  מה  לו.  חשוב  מה  אליו,  מדבר  מה  שלנו, 
שלו להתנוצץ ומה חס ושלום סוגר אותו. ואחרי ההתבוננות 

הזאת צריך להכין תכנית עבודה. 

כך בקירוב יהודים: צריך לחשוב על מה לדבר. כדאי מאד לאסוף ולכתוב 
התוועדויות, סיפורים ורעיונות יפים. כשהיינו בישיבה, אחרי התוועדויות 
היינו רושמים את הסיפורים בנקודות, ואחרי כמה חודשים היו לנו הרבה 
סיפורים. תכתוב הכל! אותו סיפור יכול לשמש אותך לשלושה או ארבעה 
רעיונות שונים. היום אנשים לא יכולים לשמוע יותר מעשר 
פה  מכניס  אתה  אז  רעיוני.  תוכן  של  שעה  דקות־רבע 
סיפור ושם סיפור, וכך תוכל להחיות את השיחה ולחדור ללב שלו. 
הבדיחה  או  הסיפור  ידי  על  דווקא  הרעיון  את  יזכור  הוא  פעמים  הרבה 
את  תחבר  תמיד   - ולריק  להבל  סתם  תחמושת  תבזבז  אל  אך  שסיפרת. 

המסר לסיפור ולבדיחה.

יהדות.  יהודים שלא רוצים לדבר על  יש  לפעמים קשה להגיע לאנשים. 
דבר ראשון צריך לדעת שזה סימן שהם קשורים מאוד ליהדות. אם בני זוג 
באים ומתחילים להתלונן ש"הוא אמר לי כך" ו"היא עשתה לי כך", והם 
כועסים אחד על השני, דבר ראשון צריך לומר להם: "טוב מאוד! זה סימן 

שיש לכם קשר עמוק ולכן אכפת לכם מה שכל אחד אומר לשני". 

במצב שתיארנו עליך לדבר על הכל, חוץ מיהדות. תיצור איתו קשר אישי, 
תאהב אותו, והוא יתקשר אליך. לפני כמה זמן עשו כינוס של כארבעים 
המנחה  וסטודנטים.  צעירים  בקרב  היהדות  בהפצת  שעוסקים  שלוחים 
ביקש מכל אחד לומר את שמו ומקום שליחותו ובמילה אחד להגדיר מהי 

אצלו שליחות. שליח אחד אמר שאצלו שליחות זה להיות 

אצלי  עצמו,  על  רק  שחושב  אחד  זה  פרזיט  הסביר:  והוא  "פרזיט". 
שליחות זה רק לתת ולתת בלי לחשוב בכלל על לקבל, אז אני מתמקד רק 
במה שאני צריך לעשות ולא במה שהשני צריך... שליח אחר אמר שאצלו 

שליחות זה "מהפכות". שליח אחר אמר שאצלו שליחות זה "אהבה".

אחרי שהתקשרתם תוכלו לדבר על הדברים החשובים באמת. כשהתחלתי 

להיכנס  מאוד  קשה  שהיה  מקומות  היו  שלי,  השליחות  את 

מצב  על  מאמר  כותב  שאני  להם  אמרתי  אז  אליהם. 
היהדות בחוץ לארץ, נכנסתי לשם עם מחברת ועיפרון 
והתחלתי לשאול אותם שאלות. "כמה שנים אתה חי פה? למה אתה הכי 
מתחבר ביהדות? מהי היהדות בשבילך? כמה יהדות אתה חושב להעביר 
להרחיב  יכול  אתה  שאמרת,  מה  מעניין  מאוד  זה  אוו,  שלך?  לילדים 
קצת?". אתה אומר איזה וורט, הוא עונה לך, ואז אתה שואל אותו: "באמת 
מעניין, מה לדעתך היה 'עץ הדעת' - תפוח? איזה חטא כבר יכול להיות 
חשוב  מאוד  גם  שבו.  הניצוץ  את  מדליק  אתה  לאט  ולאט  מתפוח?..." 
לדבר על השורשים שלו, בוודאי יש איזה רב או צדיק במשפחה שלו, ואז 

תחפש חומר עליהם, תקבע איתו שיעור בספרים שלהם. זה עובד נפלא!

אי אפשר לתכנן. צריך לחשוב על זה בזמן אמת. בהתחלה 
זה הולך קשה ועם הזמן לומדים ומשתפרים. אם יש איזה וורט או סיפור 
להניח  "רוצה  אותו:  תשאל  אל  הזה.  הסיפור  את  לו  מספר  אתה  יפה, 
תפילין?", אלא: "הספקת כבר להניח היום תפילין?". ככה אתה נותן לו 
את האפשרות לצאת מזה, כדי שהוא לא יענה לך "לא". מקסימום יגיד 

כן, אולי הוא כבר הניח... כשאתה מזמין אותו להניח תפילין 

אתה לא רוצה רק את המצווה, אלא את האדם. יכול להיות 
שהצלחת לגרום לו להניח תפילין אבל לא התחברת אליו, אז הפסדת אותו. 

בהלכה יש כלל שאסור להיכנס סתם לחנות ולשאול מחירים אם אין לך 
כי  למה?  מותר,  זה  בימינו  אבל  דעת".  "גניבת  נקרא  זה  לקנות.  כוונה 
המוכר רוצה שיכנסו אליו לחנות אפילו שלא יקנו, בגלל שתי סיבות. דבר 
ראשון, ככה החנות שלו נראית מלאה יותר. ושנית, גם אותו אדם – היום 
הוא רק נכנס ומחר הוא יקנה. יש אחד שאתה יודע שהוא לא יקנה, לפי 

האף אתה רואה שאין לו שקל, ובכל זאת תשקיע בו – אולי תפסיד 

בחיים,  דבר  בכל  נכון  וזה  קליינט.  תרוויח  אבל  עסקה, 
הוא  אם  גם  לשיעור  אותו  תזמין  היהדות.  בהפצת  גם 
לא יבוא. הוא יהנה שאתה רוצה עמו קשר, באותו רגע שהוא שומע על 

שיעור תורה או על פעולה אחרת. לרגע אחד הוא קרא מסרון מהנשמה. 

אם שואלים אותך שאלה, אל תנסה לבלף. זה בסדר לומר "שאלה טובה, 
תבדוק  לך  ובאמת  תבדוק,  הבא  השיעור  שלקראת  תגיד  יודע".  לא  אני 
ותענה. ואם ייקח עוד הרבה זמן עד שתיפגשו, תתקשר אליו ותמסור לו 
את התשובה. הוא מרגיש שאתה מתייחס אליו ברצינות, ושאלה שלו היא 
שאלה טובה ומילה שלך היא מילה. אתה מתקשר אליו, ודרך התקשורת 

נוצרת התקשרות.

עִיִתים לַּתוָֹרה
המרכז לבוגרי ישיבות

בוגר ישיבה?
הצטרף למסלולי ההמשך

של עיתים לתורה!

 לפרטים
התקשרו למוקד 

058-5802288
itimlatora.co.il

הלימוד החל!



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

מה מיוחד באלול?
חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, 
היה  בהם  יום  ארבעים  באותם  ושורשו 
הלוחות  את  לקבל  ההר  על  רבנו  משה 
השניים. על ימים אלה אומר הכתוב "כימים 
ראשונים  מה   – חז"ל  ודרשו  הראשונים", 
ברצון, אף אחרונים ברצון. כלומר, שלאחר 
שהקדוש ברוך הוא הורה למשה לכתוב את 
הלוחות השניים הוא התרצה, והאהבה חזרה 

למקומה.

בימים הללו יש שעת רצון מיוחדת, דרגתם 
גמורים  צדיקים  שאפילו  תשובה  בעלי  של 
הזמן  זהו  במחיצתם.  לעמוד  יכולים  אינם 
מכל  לשוב  מתעוררות  ישראל  נשמות  בו 
ומקיימות  שבשמיים,  אביהן  אל  עוונותיהן 
כך  ומתוך  לדודי".  "אני  הפסוק  את  בעצמן 

הן זוכות לאור הגדול של "דודי לי".

לפעמים אני מקבל על עצמי איזו הנהגה 
טובה או הידור מצווה, ועם הזמן זה נהיה 
כבד ומעיק. איך יודעים מתי זה קושי שצריך 

להתגבר עליו ומתי צריך להרפות?
ראשית, יש כאן מעין נדר שאולי צריך התרה כמנהג טוב, ועל 

כך יש לשאול רב.

לעיקר השאלה, זוהי שאלה יסודית מאוד בעבודת ה'. שמעתי 
בדיוק.  שאלה  אותה  את  מלובביץ'  הרבי  את  ששאלו  פעם 
תשובתו היתה, שתלוי מה הציור שיש לנו לגבי תוצאות המאמץ.

ההצלחה  של  הציור  אם  נשמח?  האם  ונצליח,  שנתאמץ  נגיד 
ממלא אותנו שמחה וחיוניות בהתאמה פנימית לדרך שעשינו – 
סימן שאנו צריכים להתגבר ולהיאבק, עד שנצליח לסגל לעצמנו 
את המנהג הטוב הזה. ואם אותו הידור או מעשה טוב שרצינו 
אותנו  ומרומם  מחיה  וכעניין שאינו  כמעמסה  בעינינו  מצטייר 
אלא נוטל מאיתנו כוחות, אזי גם אם נצליח – כנראה שזה סימן 
שהקדוש ברוך הוא חפץ שנעבוד אותו בכל לב ונפש בעניינים 

אחרים.

 האם חשוב להשתמש
דווקא בתאריך עברי?

את  לנו  מזכיר  העברי  התאריך  ראשית,  בוודאי. 
שמתחילה  העולם,  של  האלוקית  ההיסטוריה 
אלפים,  חמשת  לפני  שהיתה  העולם  מבריאת 
שבע מאות שבעים ושש )ועוד מעט ושבע( שנה. 
את  האלוקית  להנהגה  קישור  מתוך  חי  כשיהודי 
שלאחר  בהנהגה  רק  לא  דבק  הוא  העולמות, 
בריאת העולם אלא באלוקות הנשגבה עד בלי די. 
בזיכרון התאריך אנו מתקשרים אל הבורא יתברך.

ששייך  תאריך  הוא  הכללי  התאריך  מזאת,  לבד 
לעולם הנוצרי, שהלך בדרך של עבודה זרה, רדף 
את ישראל ושפך דמם כמים. ומלבד הצד ההלכתי 
זרה,  עבודה  מפני  בו  להשתמש  האוסרים  שיש 
טהרתה  את  מבקשת  הטבעית  היהודית  הנשמה 

ולא חלילה את טומאת הספירה הנוצרית.

ארחות אהרן
אור ועבודת המועדים

בס"ד

להשיג בחנויות הספרים – להזמנות עד הבית, מכון מטה אהרן טל. 05271-41446

ז
כ

ר
מ

לימי הרחמים והסליחות ומועדי האיתנים
חודשי אלול  ותשרי

מבחר שיחות קודש המעוררים את הלבבות מאת אוהבן של ישראל

כ"ק מרן אדמו"ר
מפינסק קארלין זיע"א

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

התעלות רוחנית
שמחה וקדושה

שיעורים והתוועדויות
עם מיטב המרצים

עם הרב יאיר כלב
רחל בולטון

הרב משה ויינברג
הרב אבי עינבר

לסדר
סמינר ראש השנה

בס״ד

www.hitkashroot.com   |  info@hitkashroot.com  |   03-9302030 :לפרטים
חוויה עמוקה שתשאר אתכם לאורך זמן.

במלון גליל פנורמה. עמק יזרעאל

שבת ״ניצבים״ כהכנה לראש השנה ו/או ראש השנה


