
משהו בולע את הבחור הזה 
שם למטה, והוא לא קולט / 

צבי יחזקאלי

מתי אני יודע להרפות 
ולהמשיך הלאה? / הרב 

דולי בסוק, הרב דן לויזנון, 
הרב אריק מלכיאלי

מתי נפסיק לשטות? / 
התוועדות עם הרב זלמן 

גופין

עבודת ה' ברוח חסידית
כ"ה טבת תשע"ח

פרשת וארא

גמילות חסדים. 
בלי פשרות.

נאות נריה הוא פרויקט חדש של דירות ענקיות, מיזם שלא מתפשר על איכות. 
למשפחות שרוצות יישוב תורני, שלא מתבייש שהוא כזה.

אל תתפשרו. בואו לנאות נריה.

דירות גן
החל מ-1,250,000 ₪ 

דירות ענקיות
החל מ-1,070,000 ₪ 

חייגו עכשיו
02-995-0997

או חפשו בגוגל: נריה

20
6

בס"ד

17:36  16:16 ירושלים	
17:34  16:35 תל	אביב	
17:35  16:24 חיפה	 בת

ש
	ה
מני

יציאהכניסהז

2

6

414
הסכנה 

האמיתית היא 
שכשאת יוצאת עצובה 

אז ״כל מר – מתוק״, זה 
לא שלא תרצי אף אחד, 

 אלא שתרצי
כל אחד

הרבנית ימימה מזרחי 
בפאנל 'עלץ ליבי' עם 

הרבנית רבקה לפידות, 
אודהליה ברלין, הדסה 

תגובות סוערות סאסי ואלומה לב

לכתבה "קשה עכשיו, 

קלה אחר כך"

12



נוף  פיסת  איזה  לחפש  מנסה  אני  ערפל.  חורף, 
ביער כדי לראות רחוק. המבט לעבר הנוף הרחוק 
מכניס לפעמים את המבט גם פנימה. אבל עכשיו 
אין נוף, רק תפאורה של לבן ואפור סמיך שלא 
הערפל  של  לקצוות  מטייל  השראה.  שום  נותן 
לראות אולי משם רואים משהו. אין כלום. לאט 
תופסים  פרטים  שפחות  שכמה  מגלה  אני  לאט 
את העין, אפשר לא רק לראות פנימה אלא ממש 
לקבל השראה. כאילו שאתה יושב על ענן ורואה 

את חייך מהצד או מלמעלה.

בתנועה  הנפש  את  מחפשים  אנחנו  כלל  בדרך 
עבודה  עושה  מבחוץ  מבט  לשכל.  הלב  שבין 
שונה. כמו לשבת על ענן ולראות את מה שקורה 
מעלה  היא  "ההתבודדות  מחיצות.  בלי  למטה 
עליונה וגדולה מהכל" אומר רבנו. אדם מסתכל 
את  לראות  זוכה  אחר,  מעט  במבט  עצמו  על 
שנקרא  הזה  התבלין  בתוספת  חייו  ואת  עצמו 
״אפשר גם אחרת״. רק עצם השאלה והמוכנות 
לבדוק אפשרות אחרת מגלה לך כמה אתה תקוע 
על צורת מחשבה שהיא אמנם נכונה אבל אולי 
ישנה. שהיא באה מטוב אך היא כרגע לא נכונה. 
שלא  הסיבה  זו  אבל  הדרך  שזו  בטוח  שאתה 

בדקת עוד אפשרות. 

אחת  לשעה  טרמפיסט  להיות  הדרך  הוא  הענן 
ביום, ולראות את הכל בלי להתחייב לכלום אלא 
המציאות  כל  על  ענק  אאוט  זום  לפתוח  פשוט 
ואיזה  גיחוך  איזה  תמיד משתחרר  כמעט  שלך. 
כך  התעקשתי?  כך  נראיתי?  כך  מה,  צחוק. 
לי  שעולה  גיחוך  אותו  והתווכחתי?  נלחמתי 
וכל  צעצוע  איזה  על  נלחמים  כשהילדים  תמיד 
מה  ביותר...  לו  היקר  את  לו  שגזלו  צורח  אחד 
לך  אבל  מתווכח?  אתה  מה  מתרגש?  אתה 
מהר  משתכנע  שילד  משוכנע,  למבוגר  תסביר 
יותר. המבוגר אוחז ואוחז ובונה קמפיין ובטוח 
מבין  שהוא  לרגע  עד  אמיתי,  ושהכל  הוא  שזה 

שאפשר אחרת. 

שמכניסה  עדשה  באותה  מתחיל  הזה  האחרת 
רואים  כל המציאות. מלמעלה  את  לפרופורציה 
ברור מה חשוב, וגם מה פחות חשוב. מלמעלה 

רואים גם דברים קטנים אך חשובים באמת. 

נו צבי, אז מה אתה רואה מהענן על החיים שלך 
ביממה האחרונה? 

אני רואה המון תנועות בלחץ. מה הוא בלחץ? 
שובבי״ם? העבודה? לימוד תורה? כן, הכל נכון. 

אבל למה בלחץ? 

החוצה  שיצאתי  עד  קלטתי  לא  בלחץ?  אני   -
לראות. 

מעשים,  מילים,  תנועות,  המון  רואה  אני  שוב 
טלפון.  שיחות  המון  וכמובן  ופתרונות  תגובות 
המטרה  מה  ברור  לא  כלל  מלמעלה  לפעמים 
של הבחור הזה למטה. זה לא נראה שהוא ממש 
נינוח. לא נראה שכך מוגדר יישוב דעת, ובעיקר 
אלא  בשמחה  שנעשות  תנועות  נראות  לא  אלו 

יותר ברצון להספיק, לָרצות. 

הכוונה.  ומעט  למטה  רצון  המון  קצת.  מצחיק 
משהו בולע את הבחור הזה שם למטה והוא לא 

קולט. מצחיק. וגם חבל. 

אמורים  הדברים  איך  יודע  שאני  אומר  הצחוק 
ללכת כשאתה מתעקש על הצעצוע. זה צחוק של 
אמונה. צחוק של צדיקים. צחוק של רבי עקיבא 
מול המקדש החרב. צחוק של צדיק שאתה בא 
אליו ומספר לו את כל הבלגן שלך והוא צוחק. 
בעיותינו  למשמע  צוחקים  תמיד  הצדיקים 
הפוקוס  שזה  בעיקר  אותם  מצחיק  הגדולות. 
שלנו. תפתח קצת את העדשה, ותגלה משהו קטן 
ודק שעובר  ובסיסי שחומק לך כמו חוט שקוף 
לידך כמעט בכל רגע ואתה למטה לידו לא קולט. 
ולא  ממנו,  נופל  איתו,  מסתבך  אתה  לפעמים 
השקוף  החוט  בכלל.  חוט  כזה  כאן  שיש  קולט 
הפרטים  אחד  הוא  מלמעלה.  היטב  נראה  הזה 
החשובים בסיפור. חוט של אמונה שמזמין אותך 

לראות את המציאות בעזרתו. חוט שעובר ומזמין 
מרגיע  יותר  אחר  מבט  לתפוס  רגע  בכל  אותך 
ותעביר  תאמין  בעולם,  השם  יש  המציאות.  על 

סמכויות. אתה רב של שטויות... חלאס.

האמונה והרצון הם שני הדברים שעושים רושם 
עצום בשמיים ונראים היטב מהענן ובהתבודדות. 
אז יאללה, מה אתה מתקוטט על צעצועים שעוד 

כמה ימים תשכח שהיו בכלל. 

עם  ענקית  הצגה  בעצם  הוא  למטה  העולם  כל 
הראש  את  תרים  שאתה  כדי  ותפאורה  שחקנים 
החוט  את  לתפוס  כדי  למעלה  קופץ  אני  ותגיד 
למטה, בכדי לא להאמין למציאות ולייאוש אלא 

לאמונה ולרצון... שהכל טוב והכל לטובה.

בברית  השתתפתי  מהענן  הירידה  אחרי  יום 
מילה של בן ראשון של חבר ילדות שלי שחיכה 
אחת עשרה שנה לילד. כן, כן, אחת עשרה שנה 
כמו  נראה  היה  זה  וירידות.  עליות  של תפילות, 
אחרי  העיניים  מול  נס  שם  ראו  כולם  חתונה. 
יקרה.  לא  שזה  חתמו  לומר,  איך  שהרופאים, 
לראות את מה שהם  באו  מוזמנים  ארבע מאות 
רצו תמיד, אך לא ממש האמינו. והנה כשזה קרה 
דמעות  אלא  נאומים  ולא  ריקודים  שם  היו  לא 
וכמה  טוב  השם  כמה  וצחוק  יש...  הנה...  של 
כך עומד להסתיים הסרט הזה כאן בעולם. לפני 
שנתיים, החבר קנה עגלה וציוד לתינוק והכין את 
החדר לתינוק. אז חשבו שהוא משוגע ושהוא לא 
קולט את המציאות. בברית המילה הוא צחק וכל 
אלו שצחקו עליו עשו תשובה. החוט של האמונה 

היה ברור לו. לחברים מסביב קצת פחות. 

ולצחוק  הזה  השקוף  החוט  את  לתפוס  מיד  אז 
לצחוק. אפשר טעימות מגן עדן גם בעולם הזה. 

למה לא?

יחזקאלי צבי 

שית
אי איש

החוט הזה שעובר לידך

הצדיקים תמיד צוחקים למשמע בעיותינו הגדולות. מצחיק אותם 
בעיקר שזה הפוקוס שלנו. תפתח קצת את העדשה, ותגלה משהו 
קטן ובסיסי שחומק לך כמו חוט שקוף ודק שעובר לידך כמעט בכל 

רגע ואתה למטה לידו לא קולט.

עבודת ה' מתוך שמחה.

תיאר
לאור משנת הרב קוק זצ”ל.

שפע פעילויות חברתיות.

פנימייה חלקית \ מלאה.

בגרות מלאה.

אולפנה תורנית במרכז הארץ 

יום רביעי, א‘ בשבט

בשעה 11:00

*יש להרשם מראש

יום פתוח וראיונות 

        לבנות:    
  

יום שני , י”ג בשבט

בשעה 20:30

* יש להרשם מראש

              

מפגש הכרות 

         להורים:   
מפגש הכרות  

         להורים:   
 

לפרטים נוספים ולהרשמה מקוונת:
 0544-223780 / ureshit.org

בס”ד

אווירת לימודים רצינית,

תית

לצמוח באווירה משפח

ת.ד.	52589	רמת	גן		<		עורך:	אהרוני	ברנשטיין		<		עיצוב גרפי:	אליעזר	מרגליות
לפרסום, תגובות, יצירת קשר והצטרפות למנויי הפצה:  info@qarov.org • 052-4061065		•							קרוב	אליך

עלון	שבועי	לעבודת	השם	בדרך	החסידות
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תכנית שילובים הר ברכה
נותנת לך מעטפת תומכת מושלמת

yhb.org.il/shiluvim  ?רוצה לדעת עוד
הרב יזהר אשור 052-8319977

התכנית מוכרת כנקודות זכות בלימודי מורשת ישראל

”70% מהסטודנטים בוגרי ישיבות ההסדר 
(סקר בוגרי ההסדר)יורדים ברמה הדתית“



ותודה לשואל
הרב דעואל )דולי( בסוק

מנהל מרחב במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

שלא  אמר  "מי  בשאלה:  אפתח  טוב  יהודי  כמו 
התאמצתי מספיק"?

אם ה'אומר' הוא אני עצמי, אזי יש כאן ביקורת 
אמור  אני  כזה  במקרה  ובונה.  חיובית  עצמית 
לענות לעצמי האם להרפות או להמשיך להתאמץ.

אבל אם האומר שלא התאמצתי מספיק הוא אדם 
למי?  מספיק  נוספת:  שאלה  לשאול  עלי  אחר, 
מספיק  התאמצתי  לא  שאכן  מסכים  אני  האם 
שלי  לציפייה  לכישרונותיי/  ליכולותיי/  לעצמי/ 
 - מעצמי? במקרה כזה שוב השאלה חוזרת אלי 

האם להרפות או להמשיך להתאמץ.

זאת  אומר  מספיק  התאמצתי  שלא  האומר  אם 
כלאחר יד מתוך מחשבה אוטומטית שתמיד כדאי 
לדרבן כל אדם ובכל הקשר, אני מציע להתעלם 

מדבריו ולחזור לביקורת עצמית בונה.

זאת  אומר  מספיק  מתאמץ  שאינני  האומר  אם 
סיבה  מכל  איתו  מסכים  ואינני   - מבטו  מנקודת 

שהיא - זו השאלה שלו והיא איננה נוגעת לי .

משאביו  את  לנהל  אוטונומיה  לאדם  יש 
העדיפויות  סדרי  ולפי  דעתו  לפי  הפנימיים 
רק  החלטותיו.  על  המחיר  את  ולשלם  שלו 
ומוטיבציה  כוחות  בעצמו  למצוא  יוכל  כך 

להשקיע בדברים החשובים באמת.
)בנים  נוער  לבני  ביחס  הדבר  חשוב  במיוחד 
ומעצבים  בונים  הם  בו  בגיל ההתבגרות,  ובנות( 
בהתמודדות  התנהלותם  דרכי  ואת  אישיותם  את 

עם אתגרי החיים.

להיות  עצמם  הנוער  לבני  מאוד  שכדאי  כמובן 
המשקפים  ומדריכים,  מחנכים  להורים,  קשובים 
להם את דעתם על המאמץ המספיק שהשקיעו או 
הם  גם  קשובים  מבחוץ  שהאומרים  ובתנאי  לא, 

לבני הנוער ולצרכיהם הפנימיים.

האדם  על  האלו,  הראשוניים  הבירורים  לאחר 
שלא  הפנימית  הסיבה  מהי  עצמו  את  לשאול 

השקעתי את המאמץ המספיק גם על פי דעתי?

ידי שימוש בכוח  ניתן לתקנה על  זו עצלות,  אם 
הרצון. אם זהו סדר עדיפויות משובש, ניתן לתקנו 

על ידי חשבון נפש ומודעות פנימית.

לעצם  פנימית  בהתנגדות  מדובר  שמא  או 
העשייה? אם כן, מדובר בתהליך מעמיק יותר של 

בירור ממה נובעת ההתנגדות. 

או  טוב  מחבר  עצה  בלוויית  כזה,  מעמיק  בירור 
מבוגר אחראי, יכול להביא לתוצאות משמעותיות 
והזדהות  להבנה  או  הדרך,  להמשך  ביותר 

מחודשת עם העשייה והכיוון אליו היא מוליכה.

ייתכן  הפוכה.  למסקנה  להגיע  גם  שניתן  ייתכן 
ועשייה זו ודרך זו אכן אינה מתאימה, ואז חשיבה 
יובילו  כנ"ל  היוועצות  בצירוף  מעמיקה  פנימית 
כוחות  בתוכי  אמצא  ולפתע  לגמרי.  אחר  לכיוון 
בוודאי  שיביאו  כוחות  קיומם,  על  ידעתי  שלא 

הישגים משמעותיים, ככל שיהיו בלתי צפויים.

אסיים בדברי רבי נחמן: "כל העולם כולו גשר צר 
מאד והעיקר שלא יתפחד כלל".

ואולי זו רק ההתחלה 
הרב דן לוינזון 

נהר דעה

דבר  יש  שאם  נחמן,  רבי  של  בתורתו  ידוע  כלל 
טוב שאני רוצה להשיג, ויש עליו "מניעות", זה 
סימן שהדבר נצרך ומשמעותי עבורי מאוד, ועל 

כן צריך להיזהר שלא להפסיד אותו. 

ובתוצאות.  בהישגים  רק  נמדדת  אינה  הצלחה 
בפועל,  מה  דבר  להשיג  מצליח  איני  לפעמים 
בתוכי  אך  אכזבות,  נוחל  אני  מעשית  ומבחינה 
רוצה  עדיין  ואני  ממנו,  מתייאש  איני  פנימה 
וזוהי  ישתנו,  אחד  יום  שהדברים  באמת  ומקווה 
גם כן הצלחה, והקדוש ברוך הוא שמח בי על כך.

מעשית.  בהשתדלות  רק  נמדד  אינו  מאמץ  גם 
הצדיקים מלמדים אותנו שהשתדלות מעשית היא 
רק חלק מהמאמץ הנדרש מאיתנו כדי להשיג דבר 
והוא   – פחות  לא  – חשוב  נוסף  וישנו חלק  מה, 
ולהחזיק  בסבלנות,  להתאזר  להמתין,  היכולת 

מעמד עד שה' יעזור.

את  לעשות  אחראי  להיות  ממני  שדורשים  כמו 
מה שאני יכול, כך הקדוש ברוך הוא דורש ממני 
את  ולבקש  ולייחל  עליו,  לסמוך  גם  במקביל 

עזרתו.

ה',  לישועת  בהמתנה  ציפייה  של  זו  עבודה 
בזמן  גם  בשמחה  להחזיק  ובמאמץ  בתפילה, 
לא  עבודה  היא  מסתדרים,  לא  עדיין  שהדברים 
קלה. בעבודה זו ניכרת החולשה והמוגבלות שלנו 
– וממילא מתגלה שיש כאן עוד "מישהו" שמנהל 
מצליח  כשאיני  גם  ולכן  ממני,  חוץ  הדברים  את 
במשהו, עדיין מצידו יכולה להיות עזרה וישועה 

עבורי, וחבל שאוותר ואתייאש.

על  מסופר  קבצנים',  משבעה  'מעשה  בתחילת 
לו  ואמר  בחייו,  לבנו  המלוכה  את  שמסר  מלך 
וירד  ייכשל  שהוא  יודע  שהוא  ההמלכה  בטקס 
מן המלוכה, אך הניסיון שלו יהיה אם הוא יצליח 
להחזיק בשמחה למרות זאת. כי רק מלך שיורד 
למרות  בשמחה  להתחזק  ומצליח  המלוכה  מן 

ירידתו, ראוי להיות מלך.

סוף  לא  בכלל  זה  בפועל,  מצליחים  כשלא  גם 
לכך  נגיב  איך  ההתחלה.  רק  זו  ואולי  הסיפור, 
להאמין  נוכל  האם   – מצליחים  שאיננו 
שהקדוש ברוך הוא נמצא שם איתנו? האם 
נצליח לגייס כוחות כדי לפנות אליו ולבקש 
בסבלנות?  להמתין  נזכה  האם  עזרתו?  את 
אלו הן עבודות יקרות וחשובות בעבודת ה', שאנו 

נוטים לעיתים לשכוח.

nahar.org.il - "בית המדרש "נהר דעה

כמו גירושין 
הרב אריק מלכיאלי

מרצה לחסידות 

ראשית חשוב להדגיש שהדילמה הזו היא בסיסית 
שעבודת  מי  כל  רבות  להעסיק  ואמורה  מאוד 
במידה  תלויה  שבה  כיוון  לליבו,  קרובה  ה' 
ההיטלטלות  האדם.  של  הרוחנית  צמיחתו  רבה 
והבדיקה העצמית איפה אני נמצא בסקאלה, היא 
בתרדמת  ישקע  לא  שהאדם  גורמת  כשלעצמה 
רוחנית, ויפתח יותר את היצירתיות שלו להתקדם 
בעבודת ה' בכמות ואיכות. בנוסף, ברור שחשוב 
להתייעץ עם סמכות רוחנית שמכירה אותנו יותר 

בצורה אישית ויש לה פרספקטיבה.

ולגופו של עניין:

לומר  צריך  אדם  שכל  חז"ל  אמרו  אחד  מצד 
"מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם יצחק 
ויעקב". דהיינו שאדם צריך לשאוף לגדולות עד 
התורה  ניתנה  "לא  שני  מצד  היכולת.  גבול  קצה 
למלאכי השרת", ויהודי צריך לעבוד את ה' מתוך 
מעּונה'  'קדוש  להרגיש  ולא  לבב  וטוב  שמחה 
החבל  את  מותחים  אם  ליכולתו.  מעבר  שעובד 
ובמקרים  למשברים  להגיע  אפשר  מדי,  יותר 

קיצוניים אף לפריקת עול.

כך  על  רבות  דיבר  מלובביץ'  הרבי  למעשה, 
דברים  לעשות  עצמו  על  מקבל  שכשיהודי 
לו  פותח  ה'  הגלויות,  ליכולותיו  מעל 
צינורות וכוחות חדשים. הרבי תמיד הדגיש 
שכל מקום ותפקיד שיהודי הגיע אליו, היה 
זה בהשגחה פרטית ואל לו לעזוב. הוא ראה 
בעזיבה שכזאת סוג של עריקּות, מתחת יד ה' 

וההשגחה.

בשאלה  עוסקת  גיטין  במסכת  האחרונה  המשנה 
לגיטימית.  היא  גירושין  של  אופציה  מתי 
לעזוב  של  הרוחנית  בעבודה  זאת  הסביר  הרבי 
של  הפרטית  ה'  בעבודת  מתחום  ו'להתגרש' 

האדם:

אשתו  את  אדם  יגרש  לא  אומרים,  שמאי  "בית 
אלא אם כן מצא בה דבר ערווה" - רק אם המצב 
גורם לעברות בפועל, זהו תמרור שמחייב אותנו 

לעזוב.

 – תבשילו"  הקדיחה  אפילו  אומרים,  הלל  "בית 
אם האדם מרגיש ירידה קצת בגובה הרוחני, הוא 

יכול להחליף מסלול. 

נאה  אחרת  מצא  אפילו  אומר,  עקיבא  "רבי 
את  איבדה  כבר  ה'  שעבודת  ברגע   - הימנה" 
הריגוש והברק, והאדם מרגיש שהוא רוצה משהו 
יותר חיּות, אין שום בעיה שיעבור להתעסק  עם 

עם משהו אחר.

ירידה  של  שבמקרה  הלל,  כבית  היא  ההלכה 
מעבודתו,  כתוצאה  הרוחנית  באנרגיה  מסוימת 
האדם כבר יכול לחפש מקום אחר. זוהי ההלכה 
וממידת  הדין  משורת  לפנים  אך  הדין.  ושורת 
חסידות, יש לנהוג כבית שמאי. על האדם לעשות 
את המקסימום כדי להישאר במקומו ועבודתו. רק 

במקרה חירום עליו לחפש שליחות אחרת.

תמיד אפשר לומר שלא התאמצתי מספיק; 
מתי אני יודע להרפות ממשהו ולנסות דברים אחרים?

שאלת 
?השבוע
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מגרילים
וזוכים

  בוחרים
פרסים 

תורמים
ורוכשים
כרטיסים

לחוברת הפרסים המלאה ולהשתתפות במבצע

פרס
מציל
ים חי

אתם זוכים בפרסים. הם זוכים בחיים!

פרס
מציל
ים חי

יצאה לדרך!
ההגרלה השנתית של 'עזר מציון'

1977 ז  ן התשל" נשי העו חוק  לפי  כת ההגרלה  לערי וחד  המי להוראות ההיתר  בהתאם  מבצע ההגרלות 
את תקנון ההגרלה ניתן להשיג אצל: רו"ח יהודה קינן רח' ר' עקיבא 106 ב"ב ו/או עו"ד אסתי היימן רח' רבינוב 5 ב"ב
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כתבנו לענייני שטיבלך

שליחים באולפן

ָצַלם בהיכל

בשידור ישיר ממעז'יבוז'

תקשורת והתקשרות

ִלִּבי
ָעַלץ 

פאנל נשי על 

עבודת ה׳ 
בשמחה

חלק שני ואחרון
שמחת חיים

ַוְּתַאְּזֵרִני ִשְׂמָחה | הדסה סאסי

שמדברים על שמחה, נדמה לי שלכל אחד עולה בראש משהו או כ
מישהו שמשמחים אותו במיוחד. במקרה שלי, זה תמיד סבא שלי. 
כשאני  לחייך,  חשק  לי  אין  כמה  עד  או  לי,  עצוב  כמה  משנה  לא 
נספתה  משפחתו  שרוב  איש  משתנה.  הכל  יהודה,  בסבא  פוגשת 
תמיד  והוא  במיוחד,  מזהיר  היה  לא  פעם  אף  הבריאותי  שמצבו  בשואה, 
מתעקש על השמחה, בין אם מדובר בלהתרגש מהיונים שמקננות על אדן 
או  במסירות,  משקה  הוא  אותן  היפהפיות  ברקפות  בביתו,  הסלון  חלון 
בקוביות שוקולד איכותי שהוא אוכל במינון קטן מאוד ״רק בכדי להשאיר 
טעם טוב על הלשון״. כשהעיתונים לא מספקים חדשות מזהירות במיוחד - 
הוא קורא פרק או שניים מתוך כתבי קישון. פעם בשבוע הוא יוצא לשתות 
בבית  המלצר  זה  אם  אפילו  אותו,  הסובבים  בשלום  מתעניין  בחוץ,  קפה 
בקפה או המוכר בבית המרקחת. החיים שלו לא היו פשוטים, אבל הוא מצא 

את דרך המלך להתמודד מולם - במינונים מדויקים וקטנטנים של שמחה. 

בערב שבת שעבר, ממש תוך כדי עבודה על פאנל השמחה, הודיעו לי שהסבא 
השמח שלי השיב את נשמתו לבורא במפתיע. כל השבת הסתובבתי הלומת 
קרב, מצד אחד ידעתי ששבת היא מלזעוק, שכשהמלכה בבית – האור בבית. 
ומצד שני, פשוט לא יכולתי לעצור את הדמעות. בכל פעם שנכנסתי למטבח 
ההלוויה,  אחרי  אצלנו  לשבות  שנשארו  לאורחים  נוספת  מנה  להביא  כדי 
י. אבל במשך כל  ַנְפִשׁ ה  ְבּכֶ ּתִ ִרים  ִמְסּתָ ּבַ בכיתי, מיישמת בפועל את הפסוק 
השבת, הדהדו בי אותם מילים ורעיונות שעלו בפאנל. איך תמיד צריך להיות 
מונח בשאלה על השמחה, בחיפוש אחריה בסכנה של נפילה טוטלית אל בין 
זרועות העצבות. שבת שלמה בחקתי, כפי שנוהגת הרבנית ימימה לומר – 

בוכה על הגעגוע לסבא, וצוחקת אל פני שבת מלכתא. 

אני לא רוצה לבאס אף אחד. הרי התכנסנו כאן כדי לדבר על השמחה. וזה 
בדיוק העניין, לבחון את השמחה דווקא בשעות העצב. ממש כמו שאודהליה 
רגעים  בלזהות  היא  לי,  כיף  הזמן  כשכל  לא  היא  שמחה  פעם,  לא  אמרה 
הוא  ברוך  מהקדוש  שלי  הבקשות  של  בזיכרון   – בהם  נאחזתי  אז  קטנים. 
שאזכה להיות נכדה טובה ולדבר יותר עם סבא, ואיך ה׳ הטוב זיכה אותי 
שבשנה וחצי האחרונות נפגשנו כמעט כל שבת. איך כשליוויתי אותו מדי 
פעם לבית החולים הייתה לנו מעל יממה רק שלו ושלי, ולשם שינוי הצלחתי 
לספר בדיחות מצחיקות שהעלו על פניו חיוך וניצוץ בעיניים. וגם איך שבת 
הגיעה לעטוף אותנו מיד כשפגשנו בחלל הגדול שנפער לנו בלב, וניחמה 
אותנו כמו שרק שבת יודעת לנחם. כשקמנו מהשבעה ביקשתי לקבל שני 
דברים: הראשון, את השעון של הסבא הייקה, שיזכיר לי להשתדל לדייק. 
גדול שהוא  לי את השיעור הכי  והשני, את המשקפיים של סבא, שיזכירו 

הנחיל לנו - להביט על העולם בחיפוש מתמיד אחר השמחה. 

שמחת  של  בשאלה  רבות  עסקנו  שעברה  בפעם 
החיים, ושמחה בכלל, בעבודת ה׳; השבוע נתעמק 
והאם  העצבות  על  יתרון השמחה  בעיקר בשאלת 

יש מציאות של עצבות שהיא ׳נכונה׳

שמחה וטוב לבב או לב נשבר 
ונדכה?

אלומה: בשיחה עם הרבנית רבקה לפני הפאנל 
של  מעניינים  מקורות  שני  אלי  העבירה  היא 
מעשים  לעשות  של  בהקשר  מלובביץ'  הרבי 
מתוך שמחה: ״תכונת השמחה שפועלת וחודרת 
חיים  חי  הוא  שמח  כשאדם  האדם.  חיי  בכל 
כל  על  מעשיו,  כל  על  שפועלת  שמחה  שמחים, 
יותר  זו מכניסה  דבר שבא איתו במגע. ושמחה 
על  במוחש.   – חייו  וכל  פעולותיו  בכל  הצלחה 
ידי שמחה נעשים בן עולם הבא, אבל הוא נעשה 
בעולם  אמיתיים  חיים  שחי  הזה,  עולם  בן  גם 
הזה...״. למעשה, הרבי אומר שכשאנחנו עושות 
דברים בעולם הזה מתוך שמחה, אנחנו הופכות 
מאוד,  מובן  דבר  שזה  הבא,  עולם  בן  להיות 
שמחה  ידי  שעל  באמירה  הוא  החידוש  אבל 
אנחנו הופכים להיות גם בני העולם הזה, זוכים 

לתחושת חיות בעולם הזה.

השמחה  חשיבות  על  עומד  השני  המקור  גם 
שמצווה  לומר  ומגדיל  המצוות  בעשיית 
שנעשית בשמחה, היא הידור בעשיית המצווה: 
״כשמקיימים מצווה ללא חיּות – זה לא בהידור. 
כלומר  בהידור.  מצווה  היא  בשמחה  מצווה 
שמחה היא הידור מצווה. חיות ושמחה נחשבת 

"מדרכי ה'", ומביאה לשלמות בקיום המצוות״.

שמחה  על  מצוות  אנחנו  אחד,  מצד  כלומר, 
ה'  את  עבדת  לא  אשר  "תחת   – ה'  בעבודת 
כתוב שגם  לבב", אבל  ובטוב  אלוקיך בשמחה 
– אלוקים לא תבזה״, אפשר  ונדכה  ״לב נשבר 
אז  נפש,  תנועות  הרבה  כך  בכל  ה׳  את  לעבוד 

למה דווקא שמחה?

 הרבנית ימימה: היתרון בשמחה הוא שהיא תמיד 
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מרימה אותך. גם אם חלילה יש עיתים של צער או כאב, אם היעד שלך 
הוא שמחה, היא תקדם אותך בבחירות נכונות. לכן, אני תמיד אומרת 
בשמחה  ״כי  בשמחה,  זה  את  תעשי  בחור  לפגוש  יוצאת  שכשאת 

תצאון״.

״נפש  כתוב  בדיוק:  הזה  הפסוק  על  מדהים  פירוש  יש  שלנגר  לרב 
לא  הוא  כל מר, מתוק״. החשש   – רעבה  ונפש  נופת,  תבוס   – שבעה 
עוד  ״נו,  ותאמרי  חשק  בחוסר  תעשי  את  עצובה,  יוצאת  שכשאת 
פגישה, עוד השתדלות״, זה גם לא שבגלל שיצאת עצובה מהבית – לא 
תזהי שהבחור שמולך מדהים ותפספסי אותו. הסכנה האמיתית היא 
שכשאת יוצאת עצובה אז ״כל מר – מתוק״, זה לא שלא תרצי אף אחד, 
אלא שאת תרצי כל אחד כי תהיי עסוקה בלחפש נחמה. זה כמו שתלכי 
לשוק רעבה, ואת פתאום קונה כל מיני פירות שלא חשבת עליהם, רק 
כי את מתה ברעב. לכן כשאת עומדת לצאת לפגישה, או בדרך ללדת, 
לא  שמחה,  מתוך  זה  את  עושה  כשאת  עושה,  שאת  פעולה  בכל  או 
משנה מה תהיה התוצאה בסוף, את תדעי שלקחת החלטה נכונה. כי 

כשאת עצובה – זה לא שלא תבחרי בכלום אלא שתבחרי בכל דבר.

אודהליה: אני אתן דוגמה להסכמה להיות בתוך התנועה הזו שנקראת 
יצאתי  אביב.  בתל  מצווה  בבת  להופיע  פעם  נסעתי  ״שמחה״: 
ככל  שאני  והבנתי  פקקים  באינסוף  נתקעתי  אבל  בזמן  מירושלים 
הנראה עומדת לאחר. רבע שעה לפני השעה המיועדת של ההופעה, 
אותה  ועדכנתי  אני,  איפה  לברר  ילדה  אותה  של  האמא  אלי  טלפנה 
להיות  יכול  איך  אותי  'שטפה'  היא ממש  שהתעכבתי קצת. בתגובה 
הטלפון  את  ניתקתי  שאגיע.  עד  יעשו  הבנות  ומה  לה  מאחרת  שאני 
בתחושה כבדה ופניתי אל הקדוש ברוך הוא בבקשה לעזרה. בהתחלה 
לא  זה  הוא,  ברוך  ״הקדוש  תירוצים:  מיני  בכל  אותו  לשכנע  ניסיתי 
בשבילי, בשבילן תעשה...״, או ״עשה בשבילי בעבור זה ובעבור זה״, 
ואז פשוט אמרתי ״הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו עוזבת את הכל, אתה 
אותה  הפתעת  למרבה  שמחה.  מתוך  ושחררתי,  בזמן!״  אותי  מביא 

אמא ולהפתעתי, הגעתי למקום חמש דקות לפני הזמן.

בזמן,  אותי  תביא  אתה  ״ה׳  לומר  בדבר,  נוכח  להיות  של  עניין  יש 
אתה תדאג לי, וזהו״ ולשחרר, לא להישאב אל תוך הצער הזה, אלא 
יתן לעולם מוט  להתעלות מעליו מתוך שמחה. בתהילים כתוב "לא 
לצדיק״ – אבל ראינו צדיקים שקשה להם, אז איך זה מסתדר? והרבי 
מלובביץ' מסביר שאצל הקדוש ברוך הוא צינור השפע כל הזמן מכוון 
אליך, כך שאם אתה לא מרגיש את זה, כנראה שאתה זזת, אז תחזור 
למקום. שמחה היא דבר מורכב, אבל לדעתי זה גם היתרון שלה, כי 
כשאתה מסכים להיות נוכח במצבים שקורים לך, כשאתה שמח למרות 

המורכבות, יש שפע שעובר סביבך.

הרבנית רבקה: בשיחה שהרבי אמר לכבוד ח״י אלול הוא מסביר שיש 
הבדל מהותי בתוצאה כשעושים משמחה או מתוך חוסר חשק. כשאדם 
עושה פעולה מתוך שמחה, לא רק ברוחניות, אלא בכלל, או אם הוא 
אפשר  אי  אהבה,   – לשמחה  המקבילה  התנועה  מתוך  אותה  עושה 
עול. כשדבר  קבלת  או  צורך  מתוך  לפעולה שנעשית  אותה  להשוות 
יותר.  טובה  תהיה  תמיד  התוצאה  חשק,  שמחה,  רצון,  מתוך  נעשה 
לפעולות  כנפיים  מעין  משמשת  שהשמחה  הזוהר  מתוך  מביא  הרבי 

שאנחנו עושים ומרוממות אותן להיכן שהן צריכות להגיע.

לרב יחזקאל סופר יש דוגמה יפה להבדל הזה בעשייה: בתהלים כתוב 
יקצורו״. על פניו אפשר לחשוב שכל מי  – ברינה  "הזורעים בדמעה 
שמשקיע, מתייגע, מכניס כוחותיו בלזרוע – קוצר, כי ״יגעת ומצאת – 
תאמין״, מי שמתייגע גם מוצא. אבל הרב סופר מדייק שהמשך הפסוק 
עושה הפרדה בין מי שזרע בבכי ומי שזרע ברינה: ״הלוך ילך ובכה״ 
– מי שזרע בבכי ובצער, הוא ״נושא משך הזרע״, כלומר מה שהוא 
השקיע וזרע, זה בדיוק מה שהוא יקצור. לעומתו – ״בוא יבוא ברינה״, 
מי שפעולת הזריעה שלו נעשתה ברינה, בשמחה וחיות, הוא ״נושא 
אותן,  לסחוב  שצריך  רבות  אלומות  תהיה  שלו  התנובה  אלומותיו״. 

כלומר הרבה מעבר למה שהשקיע.

האם יש עצבות נכונה?
אלומה: כשבעל התניא עוסק בתשובה הוא מדבר על שתי תנועות 
ביחד: ״בכיה תקועה בלבי מצד זה, וחדווה תקועה בלבי מצד זה", 
גם בפרק ל״א בתניא הוא מבצע את ההבחנה הזו ואומר שיש גם 
לא־טובה שלא מצד  ועצבות  טובה הבאה מצד הקדושה  עצבות 
"שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, כי  הקדושה: 
בצד הקדושה כתיב 'עוז וחדווה במקומו', ו'אין השכינה שורה אלא 
מתוך שמחה וכו׳', אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיא )מענייני 
היא מבחינת טוב שבנוגה... ועל זה נאמר 'בכל עצב  עבודת ה'( – 
יהיה מותר', והיתרון הוא השמחה הבאה אחר העצב". אנחנו מגלות 
בעצם  בעצבות,  שיש  ההסתרה  עם  להתמודד  הקושי  אף  שעל 
את  לגלות  וגם  לה',  להתקרב  של  שורש  יש  לעצב  גם  לפעמים, 
השאלה היא מתי אין  להתקרב.  כדי  עצמנו  עם  להיפגש  עצמנו, 
סתירה בין עצבות לשמחה? איך אפשר למנף את העצבות למקום 

בונה, משמח, מייצב ומחזק?

הרבנית ימימה: לאחרונה שכלתי את אבי, רבי אלי נתן רוטשילד ע״ה, 
והוא ממש לימד אותנו באופן מעשי לעשות את השילוב הזה בחיים 
שלנו, של לדעת תמיד שכשאת עצובה – זו  מקפצה לשמחה, אבל גם 
כשאת שמחה –  ״לשמחה אמרתי מהולל״, להיזהר מאוד מאוד עם 
השמחה שלא תהפוך להוללות. בעצב לאזן עם שמחה, ובשמחה לאזן 

עם העצב.

אני קוראת לאיזון הזה ״בוחקת״, בוכה וצוחקת, שזאת התכונה הנשית 
שאני הכי אוהבת בעולם, כלומר להיות נוחה לעבור מעצבות לבכי, 
ומבכי לשמחה, כי זה אותו דבר: מי שיודעת לבכות – יודעת לצחוק, 
ומי שיודעת לצחוק – יודעת לבכות. לפעמים, יכולה לגשת אלי מישהי 
מפורקת ולומר לי: ״הרבנית, הוא עשה לי כך וכך״, ״הוא אמר לי״ 
ואז אני אומרת לה איזו מילה מצחיקה והיא  או ״הוא לא אמר לי״, 
אומרת: ״נכון! מה אכפת לי ממנו, אני אלך ואשמח את עצמי״. וזו 
תנועה מהממת שיש לנשים, שהעצב והשמחה קשורים – מי שיודעת 
לצחוק יודעת לבכות, ומי שלא יודעת לבכות לא יודעת לצחוק. אני 
רואה זה בשיעורים שלי, איך רגע אחד בנות מתגלגלות מצחוק, וברגע 

שאחרי הן ממררות בבכי.

שבה  בתקופה  מאוד  אליהם  שהתחברתי  השיעורים  אחד  אודהליה: 
למדתי תניא, עסק באמת בפרק ל״א שבו האדמו״ר הזקן מבדיל בין 
שמחה למרירות ומדייק שהלב שלנו כלול משניהם: ״אך באמת, אין 
לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני ה׳ והתלבשותה בסטרא 
אחרא, נקראים בלשון ׳עצבות׳ כלל בלשון הקודש. כי ׳עצבות׳ היא 
כשלבו מטומטם כאבן ואין חיות בלבו; אבל מרירות ולב נשבר, אדרבא 
מבחינת  חיות  שהיא  רק  ולהתמרמר,  להתפעל  בלבו  חיות  יש  הרי   -
גבורות קדושות, והשמחה היא חסדים כי הלב כלול משתיהם...״. בעל 
התניא מסביר שקיימת עצבות טובה שעוזרת לנו במלחמה על היצר, 
כנגד  פנימית  התקוממות  נובעת  הלב  ושברון  העצבות  אותה  ומתוך 
היצר הרע, שמגיעה כשאנחנו עושים מעשים שלא טובים או נכונים 
לנו, וכשמשברים את היצר ואת המעשים האלו – מגיעים לידי שמחה. 
לפעמים  צריך  הדינים  את  להמתיק  וכדי  לעצבות  גם  מקום  יש  אז 
ולשמחה,  להודיה  להגיע  כך  ומתוך  לרדת לשורש העצבות  להסכים 

אבל צריך להיזהר שלא להיתקע בה או להתרשם ממנה.

באופן אישי, זה בדיוק מה שקרה לי 
כשטסתי לשליחות בארגנטינה. הגעתי 

לשם כאישה צעירה אחרי החתונה 
עם תינוקת קטנה וגיליתי שאף אחד 

בקהילה לא יודע עברית ואנגלית, ואני 
לא ידעתי מילה בספרדית. פתאום, 

ממורה ללימודי חסידות ותניא שכוחה 
בפיה, מצאתי את עצמי שותקת 

האחראי על המחנה הוקסם עד כדי כך 
שהוא ביקש שאעביר סדנה נוספת לנשים 

בלבד, וכבר למחרת מצאתי את עצמי 
שרה עם כעשרים נשים לא יהודיות 

שביקשו את המיוחדות של המפגש הנשי
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על ייחודיות השמחה הנשית
אלומה: כנשים, יש לנו שמחה נשית ששונה משמחת העולם. איך אנחנו 
משתמשות ביתרונות שלנו – הבינה, הרגש, החום, הלב ואפילו הדעת 

הקלה, כדי לשמוח?

הרבנית ימימה: באמת יש הבדל בשמחה בין נשים לגברים: גברים שמחים 
כשבשר ויין נכנסים אל קרבם, אישה תשמח בבגדים ובתכשיטים, אבל את 
כולנו הקב״ה חנן בדבר שיכול לשמח את העולם, וקוראים לו ׳מילים׳. אין 
את זה לחיה או לאף ברייה, רק לאדם ניתנה שפה שיכולה להעביר כל דבר.

אני תמיד מספרת איך למלך יאשיהו הייתה צרעת, הוא ידע שהוא הולך 
בגורלו.  יעלה  מה  אותה  וישאלו  הנביאה  לחולדה  שילכו  וביקש  למות 
שתי שאלות עולות כאן – הראשונה, למה ללכת לשמוע מה יעלה בגורלו 
אם הוא יודע שהוא ימות? והשנייה, למה ללכת דווקא לחולדה הנביאה 
ולא לירמיהו הנביא שהיה מנבא באותו הדור? מה ההבדל? הרי נבואה זו 
נבואה, הם יאמרו אותו הדבר! הרבי מפיאסצנא, בעל ה'אש קודש' הי״ד, 
מסביר שכששומעים שמועה מאישה, גם אם היא לא טובה, לא עלינו, כמו: 
אתה תמות מצרעתך, או אתה תיענש ותנושל מהמלוכה, זה משהו שאפשר 
ים, גם מלשון אישה, אבל גם מלשון נשימה.  לנשום ולעכל אותו. זה מסר נׁשִ
כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו משהו שהוא לא נתן לגברים, קיבלנו תשעה 
קבין שיחה כדי לנחם את העולם, ללכת ולשמח אותו עד כמה שאפשר. 
לכן כתוב על האיש ״ודבק באשתו״, מפני שלאישה יש יכולת להדביק, כמו 
שפעת. אישה היא משפיעה, יש לנו את היכולת הזאת להיות גרעין תורני 

של שמחה, לא תשתמשי בה?

אודהליה: אם דיברנו על שמחה נשית ששונה משאר העולם יש לי דוגמה 
לאנשים  בגרמניה  קיץ  במחנה  סדנאות  העברתי  האחרון  בקיץ  נהדרת. 
דוברי וחובבי יידיש מכל העולם, חלקם יהודים וחלקם לא. באחד הימים 
והראינו  "מצווה־טאנץ"  הנקרא  החסידי  הריקוד  על  אותם  ללמד  רצינו 
להם סרטונים מחתונות של אדמו״רים, שבהם הבת רוקדת עם אביה. הם 
ממש נזעקו לכך שלא ראו נשים נוספות רוקדות בחתונה. כתשובה לשאלה 
איפה הנשים בריקודים, הראיתי להם קטע קצר מההופעה שלי, ״אוחילה״, 
 – היו מדהימות  התגובות  נשים.  ריקודי  בה  והיו  בלבד  לנשים  שמיועדת 
ורגש  רכות  הרבה  כך  כל  בה  שיש  הגברית,  מזו  שונה  הנשית  שהשמחה 
והמון פתיחות. האחראי על המחנה הוקסם עד כדי כך שהוא ביקש שאעביר 
סדנה נוספת לנשים בלבד, וכבר למחרת מצאתי את עצמי שרה עם כעשרים 

נשים לא יהודיות שביקשו את המיוחדות של המפגש הנשי הזה.

שם  כשהייתי  אבל  לגויים״,  ״אור  מהמשפט  לברוח  רוצים  מאוד  אנחנו 
הבנתי שאנחנו מחזיקים אור גנוז ומים טהורים שכשאתה פוגש בהם, מתוך 
זה  הצמא הגדול לרוחניות שקיים היום, אתה מיד רוצה להצטופף סביב 
ולשתות מזה. בעיניי, זה תפקידנו בעולם – לשמור על הכלי שלנו טהור 

ומכוון כדי שנוכל להשתמש בו להאיר לכל דורש.

 

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד – על 
שמחה מתמשכת

השמחה.  בטלה   – דבר  וכשבטל  בדבר,  שתלויה  שמחה  יש  אלומה:   
שמחה שהיא בעירה מתפרצת, וצריך להדליק אותה בכל פעם מחדש. 
אל  עיניים  לוטשת  כבר  שבועיים  אחרי  אבל  חדש  בבגד  שמחה  אני 
חלונות הראווה ורוצה לקנות חדש... איך הופכים שמחה לקבועה, במה 

מכלכלים אותה כך שתחזיק לאורך זמן, תחדש ותרענן אותנו?

 הרבנית ימימה: היית רוצה לקנות בגד שיישאר לנצח? ודאי שלא, יש לנו 
מזל שזה מתבלה. הטבע שלנו הוא שכאשר בטל דבר בטלה השמחה, לכן 
צריך כל הזמן להמציא מחדש, לעבוד בהתחדשות. החיים האלו מורכבים 

השירים  שרוב  היא  והמציאות  בנפש,  זמזום  תמיד  לי  יש  כאמנית, 
ודווקא  לעצבות,  מקום  לתת  שצריך  כך  כאב,  של  ממקום  מגיעים 
לתרגם  זמזום,  אותו  את  להוציא  אני מצליחה  באותם מקרים שבהם 
מצליחה  אני  כי  שמחה,  יש   – ליצירה  אותו  ולהפוך  למילים  אותו 
להפריד ממני את הכאב, וזה מאפשר לי להסתכל עליו מהצד ולנסות 
העצבות  רגש  את  לכתוב  צריכות  שכולן  אומר  לא  זה  אותו.  להבין 
אותו  לומר  במילים,  אותו  ולהסביר  לתחום  שינסו  מספיק  שלהן, 
בפה, מפני שברגע שהצלחת לדבר אותו – הפרדת אותו ממך. הכאב 
או העצב עדיין שלך, אבל את יכולה להסתכל עליו ולהבין אותו. זה 
מצריך אומץ להסתכל על התהליכים ולקבל אותם, אבל כשמפרקים 

את העומס, יש מקום לעוד דברים, כמו למשל לשמחה.

הרבנית רבקה: כמו שאלומה ואודהליה ציינו, האדמו״ר הזקן מבחין 
בין עצבות טובה, שנקראת בשם "מרירות", לבין עצבות סתם. ההבדל 
המהותי ביניהן הוא ש"עצבות" היא תנועה של כבדות שמנמיכה את 
לבריחה  לייאוש,  לאי־עשיה,  גורמת  מאנרגיות,  מרוקנת  האדם,  רוח 
אותי  להביא  שיכול  רגש  שהיא  "מרירות"  לעומת  ידיים,  ולהרמת 
לתסכול או לאכזבה, אבל יש בו חיּות מפני שהוא מביא אותי לעשות 
שינוי, לפעול, להתקדם, ולא משאיר אותנו במקום עם הרגש השלילי 
הזה. זו מרירות טובה כי היא מביאה לידי עשייה. בכך המרירות גם 
מקבילה לשמחה, כי השורש של שתיהן הוא שהן מביאות את האדם 

לפעול ולהגיע להישגים.

אליהם  הגיעה  שהיא  הישגים  שישנם  לבינה  בינה  יודעת  אחת  כל 
מהתחתית, מתוך ההרגשה של ״אוף, למה לא הצלחתי? למה אני לא 
יכולה?״ ודווקא מהמקום הזה, האדם מתמלא באיזושהי אנרגיה ללכת 
קדימה. לכן גם נהוג לומר: "חסיד שאינו מרוצה – הוא שמח", כי הוא 

כל הזמן מתקדם.

באופן אישי, זה בדיוק מה שקרה לי כשטסתי לשליחות בארגנטינה. 
וגיליתי  הגעתי לשם כאישה צעירה אחרי החתונה עם תינוקת קטנה 
מילה  ידעתי  לא  ואני  ואנגלית,  עברית  יודע  לא  בקהילה  אחד  שאף 
בפיה,  שכוחה  ותניא  חסידות  ללימודי  ממורה  פתאום,  בספרדית. 
מצאתי את עצמי שותקת כל הזמן, ולא מפני שאין לי מה לומר אלא 
מפני שלא ידעתי איך לומר את זה. באחד הימים הזמינה אותי אישה 
מהקהילה לשיעור תניא שהיא נתנה בביתה בספרדית שוטפת. בסוף 
אישה  שאותה  לגלות  נדהמתי  הרבה(,  הבנתי  לא  )שממנו  השיעור 
הגיעה לשליחות מאנגליה, ממש כמה שנים לפניי, וגם היא לא ידעה 
ונפלתי לתחושת עצבות של למה  ספרדית. חזרתי הביתה מתוסכלת 
הייתי צריכה את זה, או איך אצליח ללמוד את השפה, ופקפקתי מאוד 
שאי פעם אני אגיע ליכולות שלה. התחושה הקשה הזו ליוותה אותי 
כמה ימים, עד שקיבלתי החלטה שאני הולכת ללמוד ספרדית. עבדתי 
אותה  והזמנתי  הגברת  לאותה  טלפנתי  כך  אחר  ושנה  מאוד  קשה 
לשיעור תניא שמסרתי בספרדית. כשסיימתי את השיעור אמרתי לה, 
לקהילה  אותי  קרבה  הזו  השפה  בדיעבד,  בזכותה.  שזה  בספרדית, 
בארגנטינה וממשיכה לקרב אותי גם בארץ לעולות חדשות, וזו ממש 

הדוגמה המובהקת למרירות שהביאה אותי לעשייה.

נסעתי פעם להופיע בבת מצווה בתל 
אביב. יצאתי מירושלים בזמן אבל 

נתקעתי באינסוף פקקים והבנתי שאני 
ככל הנראה עומדת לאחר. רבע שעה 
לפני השעה המיועדת של ההופעה, 

טלפנה אלי האמא של אותה ילדה לברר 
איפה אני, ועדכנתי אותה שהתעכבתי 
קצת. בתגובה היא ממש 'שטפה' אותי

זו קבלה שקיבלתי מהרב עובדיה יוסף 
זצ״ל שנתן לה המון חשיבות ואני עושה 

אותה בשיעורים גדולים: כל אחת לוקחת 
חצי דקה לצעוק את מה שהיא הכי רוצה 

וצריכה, ומה שעם ישראל הכי רוצה 
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 ימים פתוחים 
 להורים ובנות:

 כ׳-כ״א בשבט )5-6.2(
כ״ז-כ״ח בשבט )12-13.2(

בהרשמה מראש

 בוגרת כיתה ח׳! 
 אם יש לך רצון לשלב בין לימוד תורה, 
עבודת אדמה ולימודי בגרות מלאים,

בואי לעשות שליחות משמעותית!

רק באולפנת רגבים תוכלי לשלב
עבודת אדמה עם עבודת ה',

לימודי קודש עם לימודי בגרות מלאים,
צמיחה אישית עם עשייה חלוצית.

מחוברות לאדמה

נוגעות בשמיים

להרשמה ליום הפתוח או לתיאום חוג בית התקשרו: מירב 050-3177779 | 073-2697822
למעוניינים להכיר את רוח מוסדות רגבים, חוגי בית עם צוות האולפנה מתקיימים בכל רחבי הארץ

klita.uregavimbagolan@gmail.comניתן להירשם דרך אתר הרישום של חמ״ד
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מה שהגיע לפני 'עלץ לבי' | אלומה לב

נשית כ  שמחה  בנושא  רב־שיח  לבנות  ממני  שביקשו 
בעבודת ה', תהיתי לעצמי אילו דרכים חדשות אפשר 
לסלול בתוך הכביש המהיר הזה, שאלפי לבבות ונשמות 
הבנתי  מהר  די  ויום.  יום  בכל  בו  ועוברות  מתייגעות 
נפשי מסתתרת המשאלה  וחיפוש  תנועה  כל שאלה,  שבתחתית 
הפשוטה: להיות שמחים. שהתפילה הזאת תשמח אותי, שהקשר 
עם ריבונו של עולם ישמח אותי, שאצליח להיות בלב פתוח ונדיב 
וזה יגרום לי אושר עילאי. כל הדרכים מובילות אל הרצון ללכת 
בהן בשמחה, להרגיש סיפוק בעמלנו. יגעת ומצאת – תאמין, אבל 
יותר מזה, תשמח. כי השמחה היא החיּות של עבודת השם, היא 
נותנת בה נשמה, לחלוחית, היא הופכת את עבודת השם מעניין 

תאורטי, על הנייר, לעניין חי ופועם בקצב חדש.

בהקשרים  אותן  למצוא  אותן,  ללוש  מילים,  לחקור  אוהבת  אני 
להיות  הפכה  הרב,  לצערי  שמחה,  המילה  ומפתיעים.  חדשים 
אותה,  קוראים  או  שומעים  שכשאנחנו  משומשת,  כך  כל  מילה 
אנחנו נדבקים אל נתיב שנסלל כבר, ולא מודעים אפילו לאפשרות 
ה'  יכולים לפרש אותה לעצמנו מחדש. אין אדם עובד  שאנחנו 
שלא נדרש לסוגית השמחה, אין אישה שלא עוצרת כמה פעמים 
שמחה  אני  האם  שלה:  העשייה  של  הדופק  את  ובודקת  ביום 
בזה? האם זה מוסיף לי חיּות? ואם כך, אז מה אפשר לחדש על 

השמחה?

מדברת על לבה
בשיח המרתק במסגרת אירועי 'צמאה' בי"ט כסלו, שזכיתי לארח 
הרבנית  ואת  ברלין  אודהליה  את  מזרחי,  ימימה  הרבנית  את  בו 
של  וכיוונים  צורות  ואחת  באלף  מהן,  ביקשתי  לפידות,  רבקה 
שאלות, לעזור לי לפרש את המילה שמחה מחדש. נשים שונות, 
על  שונים  חידושים  שמחה,  של  שונים  טונים  שונות,  דעות 
חיות  בה  נוסך  הזקן  אדמו"ר  טוב של  מי שמאמר  יש  השמחה. 
שניות  בכמה  למאה  מאפס  האנרגיה  את  מטעין  ממש,  חדשה 
אופטימיות  אותה, מכניס בה  מי שצחוק טוב מעורר  יש  בלבד. 
ושוב היא מאמינה שמלאכתה רצויה. יש מי שהקשר עם ריבונו 
ועוד  עוד  ויש  ושמחה,  חיה  אותה  שמחזיק  זה  הוא  עולם  של 
אל  מאוד,  העשיר  מעולמה  הביאה  אחת  מרתקים, שכל  פתחים 

הנושא הזה.

תוך כדי השיח העפתי מבט ארוך בקהל של למעלה מאלף נשים, 
ונפל לי האסימון שאין אישה שמחה ממה שחברתה שמחה, אז 
מדוע שלא ניקח ונפרש את המילה שמחה באופן עצמאי, אישי, 
שסומך על החשיבה האישית של כל אחת ואחת, ועל הרצונות 

האישיים?

נלקח  שממנה  הנביא,  שמואל  של  אמו  העולצת,  חנה  לתפילת 
גם שמו של השיח: "עלץ לבי בה', רמה קרני בה'... כי שמחתי 
נפש,  ומרת  חסרה  שקטה,  אחרת,  תפילה  קדמה  בישועתך", 
כיום  נהוג  לב  על  לדבר  הביטוי  לבה".  על  מדברת  היא  "וחנה 
כדיבור על לב של אחר, אולם הדיבור־על־לב המקורי היה דיבור 
של אישה אחת על לבה שלה־עצמה. חנה מדברת את אשר על 
נעות  בשפתיים  פורשת  היא  העקרות  כאב  דקויות  כל  את  לבה, 
בלי קול, את חמיצות הצער, את השנים, הפחד המר והאכזבות. 
כשחנה מדברת את לבה שלה ממש – שם היא סוללת נתיב חדש 
לשמחה המקורית שלה. היא לא משתכנעת משמחה של אחרים, 
מפרשנויות שמורות לה כיצד לשמוח בחסרונה כרגע, היא אפילו 
לא משתכנעת מבעלה שמבטיח לשמח אותה יותר מעשרה בנים. 
היא יודעת את לבה, ומשם יודעת גם את שמחתה הרצויה ואת 

עבודת ה' שלה ושל בניה, עד עולם. זו תחילת הדרך.

כשמילה כמו שמחה הופכת להיות גדולה עלינו, שייכת לאחרים, 
כדאי  אז  הבנו,  ולא  טעמנו  לא  שמעולם  פרשנויות  על  נסמכת 
לעצור ולשוב שלב אחד אחורה, לדיבור על הלב. לציור שמחה 
אישית, גם אם אחרים חושבים שזו שכרות וטירוף הדעת. זה מה 
שלמדתי מהשיח הזה, ומהתקופה הארוכה שעסקתי בו וסביבו. 
בסוף, הכול חוזר אל הלב, רחמנא ליבא בעי, ומשם מתחילה כל 

העבודה.

מאינספור מירוצי מאה מטר קטנים – מנצחים פה, מנצחים שם, וזה 
נפלא. לא צריך להיות שמחים תמיד, אבל תמיד להיות ב־שמחה, תמיד 
להיות מונחים בסוגיה הזו, להיות מוטרדים ממנה גם כשהיא איננה. 
אני מאמינה גדולה בכוח של מילים וכשחוזרים על המילה ״שמחה״ 
להיות  כשעצובים  גם  לנשמה.  נדבקת  היא  פעמים,  הרבה  כך  כל 
מוכנה לשמוח, לומר: ״אני מכינה את עצמי לשמחה שבוא תבוא״. 
לא להילחם להיות שמחה עכשיו, כי אני לא, אבל שתרחף לי בחלל 

האוויר וזה כבר ממלא.

יודעת  אני  אם  ימימה,  הרבנית  לדעה של  מאוד  מצטרפת  אודהליה: 
שבגד חדש משמח אותי, או אם משמח אותי להיראות טוב– אז לקנות 
בגד חדש. לא לחפש תירוצים או לומר לעצמי שזה רק חיצוני. ואם 
את רוצה שמחה קבועה – אז אפשר לקנות כל שבועיים בגד, במינון 

מדויק. להיות עסוקה בהתחדשות.

הרבנית רבקה: כשבני השלישי נולד הוא היה בפגייה בארגנטינה, וזה 
היה מאוד לא פשוט מבחינת המרחק והקושי בשפה. באחת הפגישות 
עם הרופא הגוי של בני, הוא התעניין בשלומנו ואני נאנחתי מדאגה 
ואמרתי שנצטרך להסתכל על חצי הכוס המלאה. בתגובה, הוא אמר 
לי שאם אני אקח את חצי הכוס המלאה ואעביר אותה לכוסית, היא 
תהיה מלאה לגמרי. זו עצה שהולכת איתי עד היום, מפני שאנחנו כל 
את  להקטין  ננסה  אם  אבל  הטוב,  על  להסתכל  מתאמצים  הרבה  כך 
הציפיות, הן יהיו במינון גבוה ומרוכז יותר. לסיכום, כשנתבונן ונעמיק 
בהסתכלות החיובית נבין שיש לנו כל כך הרבה – הכל תלוי בנקודת 

המבט.

תפילה לשמחה
אלומה: באופן אישי, הדבר שהכי משמח אותי הוא התנועה העדינה 
ושעה־שעה  יום־יום  מלאכתי  את  עושה  שאני  מרגישה  אני  שבה 
בקו רצוף ושקט. אין בה צלצולים אבל זו הדרך שלי ואני נאמנה לה 
ומודה על שהיא קיימת ומקיימת אותי. התפילה שאני נושאת היא 
שנלמד להיכנס פנימה, לתפוס את הנקודה שבה אנחנו מסופקות 
ממה שאנחנו עושות, לא מצטנעות בה, מתביישות בה או מסתירות 

אותה, אלא נאמנות לדבר.

השם,  בעבודת  לחיזוק  תפילה  לשאת  צריכה  היית  אילו  לסיום, 
לשמחה, לפתיחת שערים, איזו תפילה היית נושאת?

פשוט  היא,  תהיה  פשוט  אחת  שכל  תפילה  נושאת  אני  אודהליה: 
מי  שכשאתה  מפני  להיות״,  אמור  אני  ״מי  של  מהעול  להשתחרר 
שאתה – זה כבר משמח. שנזכור שהשאלה היא לא האם הקדוש ברוך 
הוא יקבל אותנו כשאנחנו כך וכך; הוא תמיד מקבל אותנו, השאלה 
מי שאנחנו, כשאתה  להיות  עצמנו. שנזכה  את  נקבל  אנחנו  אם  היא 

מקבל את עצמך – זו השמחה.

ובתפילה האישית של כל אחת  ימימה: אני מאמינה בברכה  הרבנית 
ואחת. כתוב ״שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות״. אם אנחנו 
עושים ״שוועה וצעקה״ על מה שכואב לנו, אז למה צריך לומר ״יודע 
תעלומות״? ורבי צדוק מלובלין, בעל ה'פרי צדיק', מסביר שהתפילה 
יוסף  עובדיה  זו קבלה שקיבלתי מהרב  הלב.  היא צעקת  גדולה  הכי 
זצ״ל שנתן לה המון חשיבות ואני עושה אותה בשיעורים גדולים: כל 
אחת לוקחת חצי דקה לצעוק את מה שהיא הכי רוצה וצריכה, ומה 
שעם ישראל הכי רוצה וצריך. לצעוק – בלב, בשקט, והתפילה שלי 

היא שיהי רצון וכל אחת תבוא ותאמר ״נשמעה צעקתי״.

 – לחושך"  פעם  אף  להתרגל  "לא  היא  התפילה שלי  רבקה:  הרבנית 
וזה מי שאני. מספרים על חסידים  זהו, ככה אני  אף פעם לא להגיד 
שבתקופת הקומוניזם היו עורכים התוועדויות במרתף חשוך כדי שלא 
יתפסו אותם. אחד החסידים הגיע מאוחר והיה צריך לגשש את דרכו 
באפלה לכיוון ההתוועדות. כשהוא פרץ סופסוף למקלט, מבוהל קרא 
לו מבפנים אחד החסידים ואמר: ״בער'ל, אל תדאג, עוד מעט תתרגל 
לחושך ואז זה לא יהיה כל כך נורא״, והחסיד שלנו, בצעקה פנימית, 
קרא בחזרה: ״אוי ואבוי, הלוואי שלעולם לא נתרגל לחושך. שתמיד 
נמשיך ונחפש את האור״. הקדוש ברוך הוא נתן בנו שמחה, כך הוכנס 
בד.נ.א. שלנו. יש לנו שמחה פנימית, המטרה שלנו היא לא להתרגל 
לחושך, אלא לחפש אותה תמיד, לשמח את עצמנו ואת האחרים. אני 
מתפללת על עצמי ועל כל אחת ואחת שתמיד נשאף לאור, ושלעולם 

לא נשלים ונתרגל לחושך.

moransasi@gmail.com 
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     אדם
   אדמה
הכנה לט״ו בשבט

ני
לו

שי
ה 

יל
ה

ם: 
לו

צי

יום פתוח
מדרשת ׳אמונה׳ בארי < פרדס חנה

לפרטים והרשמה מראש )חובה(

0 5 2 - 2 2 4 - 3 5 3 2

היכרות ודברי פתיחה הדס פוקס   17:00

"שתלתם ניגונים" שרה וייסמן   17:15

"ואדם ַאִין לעבוד את האדמה" -  הרב ד"ר משה הרשקוביץ   18:00

"חג לאילנות?  על עצים, אנשים ושאר ירקות" הרב אבישי מזרחי   19:00

ארוחת ערב  

"משירי הארץ" שירים וניגונים לכבוד ט"ו בשבט  20:30
עם אודהליה ברלין  

<< לאורך הערב ייתקיימו ראיונות לשנת תשע"ט

<< במהלך הערב יתקיים פאנל פתוח עם צוות המדרשה

 16:30

הסעה 

מרכבת 

פרדס חנה

הצפירה 1, 
פרדס חנה
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פן תשכח את ה'!  
סיון אמונה

שלום וברכה!

קראתי את הכתבה על המתאמנות לקראת חתונה.

רשמו  הכתבה, שם  סוף  על  רק  להגיב  רוצה  ואני 
המאמנים - משפחת זולדן - את השקפת עולמם.

האמת? שממש כעסתי. ממש. 

לדבר  והפיכתו  השידוכים  נושא  כל  האנשת 
טבעי  בנו, משהו  רק  תלוי  שלנו,  בידיים  שלגמרי 
- סימן שיש בעיה  שאמור לקרות לכולם ואם לא 
באמת   - בבחירותיו...  עולמו,  בהשקפת  ברווק, 

גרמה לי לכעוס. 

ונחליט  שמיים  לחשבונות  שניכנס  אנחנו  מי 
בוודאות שכזאת מה הסיבות לזה שה' נותן או לא 

נותן בזמן שהיינו רוצים?

אפשר לשער השערות. אבל לצאת בהכרזה גורפת 
שיש  בוודאי  בנו?  ורק  אך  תלוי  שהכל  ונחרצת 
השפעה למעשים, לבחירות, לאמון הפנימי בטוב 
לחיבור  לי,  יקרה  אכן  שהטוב  לאמון  ובכוחות, 
עולם  תפיסות  מול  להתברר  ליכולת  לעצמי,  שלי 

שגויות.

באימון,  הצורך  את  ומחזקת  לחלוטין  מסכימה 
בהתבוננות ועבודה אישית.

האמת? אני בעד אפילו להכניס את זה בתור משהו 
מובנה במערכת החינוך, באולפנות, במדרשות. לא 

לחכות לגיל גדול ולהסתבכויות...

רק  קשור  לא  בכלל  שזה  חושבת  אני  והאמת, 
לחתונה. חלק מעבודת ה' שלי זה לעבוד נכון עם 
הכוחות שה' נתן לי, לבנות רצונות מתוקנים, להכיר 

את עצמי וללמוד לקרוא נכון את המציאות...

דווקא שמחתי לקרוא על הדרך שעברו המטופלות 
מיידי.  טוב  סוף  לזה  היה  לא  אם  אפילו  בכתבה. 
לה'  לעצמן,  יותר  אותן  קרב  בוודאי  הבירור  עצם 

ולתכלית שלהן. וברוך השם שגם זכו לישועה.

אבל האם זה ה־כ־ל?

נפש  עבודות  שעושים  ורווקות  רווקים  אין  האם 
מדהימות, שמתבוננים, שרוצים באמת, שמאמינים 
בבן  רצונותיהם  את  לדייק  שמנסים  יקרה,  שזה 

הזוג...?

זה  קלות  בקלי  שהתחתנה   19 בת  בחורה  האם 
יותר  והייתה  עצמה  עם  עבודה  יותר  עשתה  כי 

מבוררת?

נכון שלאו דווקא? אז למה ההפך הוא כזה מוחלט 
- שמי שמתעכב זה סימן שלא עשה מספיק?

שיש  יודע  רבים  חולים  שמקבל  שרופא  כמו  זה 
למחלה  להם  גרם  נכון  לא  חיים  שאורח  חולים 
)תזונה לקויה, עישון, חוסר פעילות גופנית וכו'...(, 
ויש פעמים שאותה מחלה מופיעה ללא שום גורם 

ידוע... פשוט רצון ה' טהור?

בו  היחיד בחיים שיש  לא התחום  זה  ויותר מזה: 
מצווה ושהוא לא תמיד קורה בזמן שמצופה ממנו, 
שזו  תגידו  להיפקד  זכו  שלא  לזוגות  גם  נכון? 
מצווה, והרי לא יכול להיות שה' יצווה אותם על 
משהו שלא בידיהם לקיימו... אז אולי אם הם לא 

זכו עדיין יש בהם איזשהו משהו לא מתוקן...?

פנימית.  בעבודה  הצורך  על  מוחה  איני  ותבינו, 
בשיטות  אימון  לומדת  ועודני  למדתי  בעצמי  אני 
על הצורך לקשר  רק מוחה לחלוטין  אני  שונות.  
בוודאות בין עבודה אנושית לבין התוצאה. לעבוד 
על עצמי אני צריכה ומחויבת כיהודיה בעלת נשמה 
עם שליחות בעולם, עם רצון להיות מדויקת מול ה' 

ולתקן את עצמי.

את  בודקת  אני   - דבר  כל  מול  חיים,  כדרך  ולכן, 
עצמי לראות איפה אני מונחת, מהם רצונותיי, עד 
כמה אמונה יש בי, איפה אני צריכה דיוק ותיקון... 
רעיון  כך.  לשם  מקצוע  באיש  להיעזר  גם  ומצוין 

מבורך ומועיל.

אבל לא הכל יושב על זה.

כרגע  בוחר  וה'  מדויקת,  עבודה  עושה  ואני  יתכן 
לא לתת לי מסיבותיו שלו. ואני משתדלת להאמין 

שלטובתי הדבר. על אף הכאב.

וייתכן ובדבר אחר לא עשיתי אף עבודה וה' בחר 
קשר  לא  זה  שלו.  מסיבותיו   - זאת  בכל  לי  לתת 
מפתח  לא  זה  אימון  ותוצאה.   סיבה  של  ישיר 
אפס שפותח הכל.  אימון ועבודה שלנו זה חשוב 
זיווגים  זה שמזווג  הוא  ה'  אבל  והכרחי.  ומדהים 
הם  מעשינו  רק  ולא  דבר,  ייפול  אימתי  ומחליט 

השיקול. יש גם גורמים נסתרים.

ומה באתי לומר בזה - לא לעשות כלום כי ממילא 
מה שיבוא יבוא ומה שלא לא?

אבל  השתדלות.   כל  אעשה  מצידי  שלא.   וודאי 
בלב זוכרת שהמפתח הוא בידי שמיים. שהוא לא 
ייתן את הטוב בזמן ובאופן הכי  חייב לי.  שהוא 

מדויק לי.

ואני לא עוצרת באמצע, לא מתייאשת. משתדלת 
שלו  הכי  להיות  שמחה,  להיות  ראויה,  להיות 

שבעולם.

קצת  לכם  אני מספרת  נכון,  יובנו  וכדי שהדברים 
אמא  השם.  ברוך  באושר,  נשואה  אני  עצמי:  על 
שנות   8 אחרי   27 בגיל  התחתנתי  מתוקים.  ל-3 
ציפיות,  עמוסות  וכואבות...  ארוכות  שידוכים 
עבודות  סגולות,  תפילות,  השתדלויות,  אכזבות, 
יש הצעות, אין  נפש, המתנות, חלומות, שדכנים, 

הצעות, התלבטויות וכו'...

רציתי להתחתן בכל ליבי.

אורך  לכל  לה'  קשורה  להיות  באמת  השתדלתי 
מאיתי.  בקשתו  את  רצונו,  את  לחפש  הדרך, 
לבדוק  השתדלתי  רצונותיי.  את  לדייק  השתדלתי 
לשדכנים.  ללכת  השתדלתי  בחירותיי.  את 
להתייאש  לא  השתדלתי  להתייעץ.  השתדלתי 

ולהתחיל מחדש.

לפעמים הצלחתי יותר. לפעמים פחות. 

ולא, לא חושבת שהתחתנתי בגלל משהו ששיניתי 
הדרך  כל  של  המכלול  קרה.   זה  ובשלו  בעצמי 

והעבודה שלה בוודאי עזר לפתוח את השער. 

אבל בוודאות לא רק זה. 

אלא הזמן הנכון הגיע וה' החליט לשלוח את האדם 
הנכון. ולא רואה שום דרך בה יכולתי להקדים את 

המפגש בינינו.

אני מחזקת את עבודת הקודש שלכם, אבל להבא 
הממד  את  גם  בהתנסחות  להכניס  חשוב  חשוב 

האלוקי בתוך כל עבודות הנפש.

בעיניי זה משמעותי כדי ליצור כלי נקי לברכת ה'. 

תודה רבה רבה 

גם לצעירות
מיכל

והמעניינת,  החשובה  הכתבה  על  כוח  יישר 
לעניין  ובמה  מקום  שנותנים  לראות  שמחתי 

החשוב הזה.

רציתי להוסיף הערה קטנה: 

מהכתבה היה נראה שאימון לחתונה מתאים רק 
לרווקות  רק  השחור'...  ה'בור  בתוך  שכבר  למי 

בנות 30 או קרוב לכך.

הלכתי  בקרוב.  בעז"ה  ומתחתנת   20 בת  אני 
לאימון כשנפגשתי עם הבחור הראשון כשהייתי 
חסרת  או  מתוסבכת  הייתי  כי  לא   ,)!!(18 בת 
הדרך  זה  שאימון  הבנתי  כי  פשוט  אלא  מוצא, 
בצורה  הזה  התהליך  את  לעבור  טובה  הכי 

האמיתית  הבטוחה,  האופטימית, 
איתי  הולכת  המאמנת  ביותר.  והנכונה 
לי  ונותנת  הזה  הסבוך  בעולם  ביד  יד 
שיודע  שלי  ובלב  בעצמי  ואמון  ביטחון 
הכי נכון... פשוט עוזרת לי להקשיב ללב 

ולאמת שלי.

הם  כי  לא  שמסתבכות,  בנות  רואה  אני 
עולם  זה  כי  פשוט  בחורים;  הרבה  עם  נפגשו 
שצריך בו הדרכה, יש מי שיודע לעזור לך לעשות 
פשוט  אז  שלך.  לאמת  להקשיב  נכון,  זה  את 
חבל להפסיד את הטוב הזה שה' הוריד לעולם. 
איזו  לה  שיש  בגלל  לא  זה  לאימון  שהולכת  מי 
בעיה או דפוס שגוי, תוציאו את זה מהראש, מי 
שהולכת לאימון זה כי היא רוצה להיות קשובה 
וממילא  לעצמה  יותר  קרובה  אמיתית,  לעצמה, 

כך  כל  לעבור  צריך  למה  יתברך.  לה' 
שיש  לגלות  אז  ורק  להתייאש  הרבה, 
לא  למה  יותר?  הרבה  פשוטה  דרך 

מההתחלה?

וכסף? אנחנו מוציאים על כל כך הרבה 
אמיתי  משהו  יש  סוף  סוף  שטויות... 

ששווה להוציא עליו כסף.

מאחוריך,  כשזה  לדבר  קל  קטן...  דבר  ועוד 
הסוף,  את  לראות  מאוד  קשה  תהליך  כדי  תוך 
פוקוס'  'הוקוס  זה  שאימון  לא  זה  הישועה,  את 
זו העבודה  זה הרבה עבודה, אבל  ומתחתנים... 
כמעט  עבודה אמיתית.  וכיפית שיש,  טובה  הכי 
לכולם התהליך הזה קשה, אבל אני רוצה לומר 
שעם הכוונה אמיתית יכול לרדת מהכתפיים המון 
קושי ותסכול ואז התהליך הוא קצת פחות קשה.

עבודת ה' ברוח חסידית
י"ח טבת תשע"ח

פרשת שמות

אהבת חינם. 
בלי פשרות.

נאות נריה הוא פרויקט חדש של דירות ענקיות, מיזם שלא מתפשר על איכות. 
למשפחות שרוצות יישוב תורני, שלא מתבייש שהוא כזה.

אל תתפשרו. בואו לנאות נריה.

דירות גן
החל מ-1,250,000 ₪ 

דירות ענקיות
החל מ-1,070,000 ₪ 

חייגו עכשיו
02-995-0997

או חפשו בגוגל: נריה

20
5

בס"ד

17:30  16:10 ירושלים	
17:31  16:29 תל	אביב	
17:29  16:18 חיפה	 בת

ש
	ה
מני

יציאהכניסהז

שני תמהוניים מנחלאות /  
אהרן רזאל

 האדמו"ר והתזונאי / 
הרב דייטש בהתוועדות 

 גמר
 הדתה

 טובה / צל"ש, 
פרץ איינהורן

2
1412

אלף נכנסים, אחד יוצא 

מה עושים 
?999

 עכשיו, קשה
 כלה

אחר כך
ארבע מתאמנות לחתונה 

מספרות על עצמן
עמ' 10

4

בשבוע הבא: החלק השני של פאנל הנשים 'עלץ ליבי'

קוראים
כותבים
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הוקוס או פוקוס?

שלום רב,

רציתי להודות על העלון הנפלא 
שאתם מוציאים כל שבוע!

בתוכן,  ההשקעה  ניכרת 
המגוונים  בנושאים 

המעניינים,  בכותבים  והחשובים, 
בעיצוב... מחזק כל שבת מחדש!

תודה רבה!

"ארבע  העלון  בשער  הכותרת  את  כשקראתי  האחרונה,  בשבת 
מתאמנות לחתונה מספרות על עצמן", נדלק בי ניצוץ קטן של תקווה 

– הנה יש בנות שעברו אימון, כמוני, והצליחו להתחתן בסוף! 

לדיון,  הנושא  את  שהעלו  שמחתי  הכתבה  את  שקראתי  לפני  עוד 
חושבת  אני  חתונה  לקראת  אימון  תהליך  שעוברת  שכאחת  מכיוון 

שזה היה הדבר הנכון בשבילי, אפילו שזה לא היה צעד קל...

אני מאמינה שיש עוד בנות רבות שנרתעות מהנושא בגלל סטיגמות 
וחוסר ידע וחבל, כי זה בהחלט תהליך טוב ומקדם. אז יישר כוח על 

העלאת המודעות!

אחרי שסיימתי לקרוא את הכתבה קצת התאכזבתי...

הרגשתי כאילו מוצג כאן קסם – את רק צריכה ללכת לאימון, והופ! 
תפגשי את בעלך המקסים!

התחושה הכללית שלי מהקריאה הסתכמה במשפט הזה - "... בדיוק 
אז שמעתי על מישהי שעושה אימון לחתונה והתקשרתי. חודש וחצי 

אחר כך פגשתי את בעלי...".

אצלי המצב ממש לא כזה. אני נמצאת כבר כמעט שנה בתהליך של 
ויודעת שהוא בהחלט  בו  ושמחה  לקב"ה  עליו  מודה  אימון, שאני 
מקדם אותי לאחד שלי בעז"ה, אבל האימון הוא - ת ה ל י ך! זה לא 
פותרת  ואת  מוצאת מה הבעיה  עם מאמנת שמיד  או שניים  מפגש 
והמון  כוח  זמן,  דורשים  נפשיים  תהליכים  צ'יק־צ'אק...  אותה 

התמדה...

הציפייה לאימון מהיר - "זבנג־וגמרנו" - קצת מסוכנת, כי אף אחד 
לא יכול להבטיח חתונה ובטח שלא בכזאת מהירות... 

אני מאמינה בכל הלב שהתהליך הזה טוב ומקדם, ובהחלט ממליצה 
להיכנס אליו, אך כשבחורה מגיעה לאימון היא צריכה להיות מוכנה 
מראש להשקעה שזה דורש, ולזה שתהליך אימון יכול לקחת הרבה 

זמן...

אותי,  שמעכבת  המדויקת  הנקודה  "מציאת  לא  הוא  המצב  לרוב 
פתרונה ויאללה חתונה!" אנשים הם דבר מורכב מתובנות, מעשים, 
גם  בחיים.  ועברנו  שחווינו  לדברים  שקשורים  ומחשבות  אמיתות 
מה   - עליה  ועובדים  מאוד  ומשפיעה  חזקה  נקודה  מגלים  כאשר 
חשובות  נקודות  עוד  שאין  אומר  לא  זה   - זמן  מעט  לא  שלוקח 

ש"מתחבאות" ואולי עוד יצוצו וידרשו את שלהן...

גם בנות שכבר נמצאות בתהליך אימון יכולות לקבל מהכתבה הזאת 
וייאוש, כי אם הן לא התחתנו עדיין זה אומר  קצת חלישות הדעת 
זה  בכתבה  הבנות  שלכל  עובדה  בשבילן.  טובה  לא  הזו  שהדרך 
עבד... )דיברתי עם חברה שגם עוברת תהליך אימון לא קצר, וגם בה 

עלו תחושות אלו במהלך קריאת הכתבה...(

ייתכן שכדי לגרום לבנות שנרתעות מהמילה "טיפול" להבין שאולי 
זו דרך שכדאי להן לנסות - הכתבה נכתבה בצורה כזו של הבטחה 
לחתונה מהירה, אבל לאורך זמן הגישה הזו עלולה להזיק ולכן אולי 

כדאי לסייג את הדברים...

תמשיכו להעלות נושאים כאלו חשובים ולרומם ולקדם בכל מקום 
שאתם מגיעים!

אשריכם!

25%

L.Ac

02-644-8944
w w w . r e f u a h s i n i t . c o . i l

 השכנה מתעניינת ביהדות?? שלחו אותה
 ry@neto.net.il :ל                         אימייל  

02-6791122
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בחסידות מדובר על עבודה מיוחדת של הפיכת ה"שטות דלעומת זה", 
השטות של היצר הרע, ל"שטות דקדּושה".

"שטות	דלעומת	זה"	היא	'הָנחות	העולם'.	מוסכמות.	דברים	שהם	
מקובלים	ומוחלטים אצל הבריות באופן ש"למטה מטעם ודעת". אין 
יסוד  ואין כאן שיקול דעת אמיתי. מה כן יש פה? הנחות  כאן היגיון 
שדברים מסוימים חייבים להיעשות "כך ולא אחרת". והעבודה שלנו 
היא להפוך את הנחות היסוד הללו ל"שטות דקדושה". כלומר שהנחות 
היסוד שלנו יהיו לצד הקדּושה. שיהיו לנו הנחות יסוד אלוקיֹות באופן 
ש"למעלה מטעם ודעת". גם כאן הדברים צריכים להיקבע בנפש שלא 
במסגרת גבולות השכל וההיגיון, אלא שבאופן הזה – כאשר זהו לצד 

הקדּושה – הרי זה למעליותא.

דרך  כל  ואת  שלנו  ההשקפה  כל  את  היסוד  מן  לשנות  מאיתנו  נדרש 
החיים שלנו.

הרבי הריי"צ נותן לכך דוגמאות במאמרו:

"וכמו	על	דרך	משל,	זמני	האכילה	וזמני	השינה,	הנה	מצד	הרגש	
במשא  להתעסק  כשצריך  וגם  וזמנים,  בעיתים  קבועים  הם	 העולם	
ומתן, מכל מקום הנה זמנים האלו על פי הרוב בלתי ניָזזים ובלתי נְדחים 
כלל ועיקר". בהקשר זה הוא מזכיר גם "כמה ענייני נימוס". הדברים 
האלו, מוסיף הרבי הקודם ואומר, "הם כמו חוק... לפי דכן הוא הנהגת 
העולם". ולעומת זה, בכל הנוגע לקביעת עיתים לתורה ולתפילה, "הם 

נְדחים ואין להם קבע, ויש שהם נְדחים חס ושלום לגמרי!".

בעניין הזה צריכים להפוך את ה"שטות דלעומת זה" ל"שטות דקדושה", 
דהיינו שהעיתים שקובעים ללימוד תורה ולתפילה יהיו קבועים ובלתי 
ניתנים להזזה, ואילו 'הנחות העולם' בכל הקשור לנימוסי העולם ולחיי 

התוועדות
ת דו ע ו ו ת ה

ין גופ ן  זלמ רב  ה

אנחנו נדרשים להפוך את כל צורת 
החשיבה שלנו, לא פחות < כל עוד 
ארוחות בוקר וצהריים יציבות יותר 

מסדרי הלימוד שלנו, אנחנו שוטים 
< כל עוד אנחנו דואגים לפרנסה או 
לשידוך שלנו, אנחנו שוטים < גם 

אם העולם הבא שלנו מעסיק אותנו, 
אנחנו שוטים < מתי תהיה לנו דקה 

להקדיש לריבונו של עולם?!

 אתה 
דתי, אז 

מה?!
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הגוף, יהיו באופן של "לאו דווקא".

זאת אם כן העבודה שנדרשת מכל אחד מאיתנו – להפוך את ה"שטות 
דלעומת זה" ל"שטות דקדושה".

לחיים, לחיים ולברכה! 

ומקובלות  הנהוגות  היסוד  הנחות  על  הרבי  דיבר  השנים,  באחת 
באמריקה ובראשן על כך שכל אדם, מרגע עמדו על דעתו, חייב לדאוג 
ל'תכלית' של עצמו. וכל הורה אחראי מוכרח להתחיל לדאוג ל'תכלית' 

של הילדים שלו, שזה עתה נולדו.

לשלוח	 לצורך	 מתכוונים	 הזה,	 בהקשר	 'תכלית',	 על	 כשמדברים	
מנת  על  ומקצוע,  ידע	 שירכוש	 כדי	 לאוניברסיטה,	 הילד	 את	
שבהמשך החיים יהיה לו ממה להתפרנס. באמריקה הדבר נעשה ללא 
בזבוז של רגע. כלומר, כבר מקטנּות מחדירים למוחו של הילד שהוא 

חייב לחשוב על עתידו ולדאוג ל'תכלית' שלו.

לכאורה, הגישה הזאת היא די הגיונית. לכאורה, אפשר להסביר ולנמק 
לגדול  אחד  יום  עתיד  הלוא  הילד  מופרכת!  כך  כל  לא  והיא  אותה 
ישאף  הוא  מילדותו  שכבר  בכך  רע  מה  אז  משלו,  משפחה  ולהקים 

ויחתור להשגת מקצוע?

עם	 קשר	 להן	 שאין	 יסוד	 בהנחות	 שמדובר	 הרבי,	 אמר	 כך	 על	
ההיגיון. כלומר, גם אם )מסיבה כלשהי( יהיה ברור לגמרי שהילד לא 
יצטרך לעבוד כדי שיהיה לו ממה לחיות, הוריו בכל זאת ישלחו אותו 
לקולג' ולאוניברסיטה כדי לדאוג ל'תכלית' שלו. זהו עניין ש"למטה 
מדובר  כי  זה",  דלעומת  "שטות  לזה  קוראים  גם  לכן  ודעת".  מטעם 
בעניינים המושרשים עמוק בתרבות של אזרחי אמריקה. למה? ככה! 

כי ככה זה באמריקה...

ועל כך באים ואומרים ליהודי: התפקיד שלך הוא להפוך את ה"שטות 
חייבים  לפיה  ההנחה  את  לעקור  דקדושה".  ל"שטות  זה"  דלעומת 
לדאוג ל'תכלית' הגשמית, ולהפוך זאת לחתירה מתמדת למילוי תכלית 

הכוונה העליונה של הקב"ה. 

עלינו לתת את הדעת לכך שיש אכן לכל העסק הזה – תכלית. עלינו 
לדעת שיש תכלית וכלשון חז"ל, "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני". 
שבתור	 בפשטות	 מבין	 שיהודי	 כפי	 מבֵצע,	 שאני	 רק	 הכוונה	 אין	
יהודי	עליו	לציית	לה'	ולקיים	את	מצוותיו.	זה	לבד	לא	מספיק. אלא 
באים ואומרים לך, עליך לדעת שיש בכל זה תכלית. יש כוונה עליונה 
בכך שנשמתך ירדה לעולם הזה. יש כוונה עליונה בזה שנתנו לך תורה 
ומצוות. והכוונה היא שאתה תמשיך ותגלה את השכינה הקדושה כאן 
למטה בארץ. תעשה לו יתברך "דירה בתחתונים". תכשיר ותכין את 
וכל מעשה שלך הם  דיבור  וכל  וכל מחשבה  לגילוי אלוקות.  העולם 
חלק מהשליחות למלא את התכלית הזו, את הכוונה העליונה. ממילא 
גם ברור שאם חלילה אם אתה עושה להפך מהנ"ל, אתה מוליך את 

הדברים אחורה וגורם נסיגה בהשגת התכלית.

השליחות שלך זה לפעול בעולם – לפעול עם עצמך ולפעול עם הזולת. 
הכל זה חלק מהתכלית. בלי העניין הזה, אפילו אם אתה לומד תורה 
ומקיים מצוות, הכל לוקה בחסר בבחינת "עיקר חסר מן הספר". כשלא	
מכירים	חסידות,	אתה	שואל	יהודי,	נו	הנחת	תפילין	ולמדת	תורה,	
פליאה,	 מלאות	 עיניים	 שתי	 עליך	 פותח	 הוא	 זה?	 מכל	 נהיה	 מה	
"מה	נהיה	מזה?!	מה	הפשט?	אני	אקבל	על	זה	שכר!". והאמת היא 
שזאת תשובה מאוד הגיונית. עשית מה שנדרש ממך, מה שביקשו ממך 
– מגיע לך על זה שכר! שכר בעולם הזה, שכר בגן עדן, שכר לעתיד 
לבוא )לאחר ביאת המשיח(. אבל לפי זה יוצא שהכל מסתובב סביב 

השכר וסביב מה שאני אקבל מזה.

אבל התכלית הגדולה איננה השכר שלך. למדתי תורה, קיימתי מצווה, 
אז מילאתי את הכוונה העליונה. עשיתי מעצמי כלי ועשיתי מהעולם 
ובכל מעשה שלי אני מקדם את המהלך הגדול.  כלי לגילוי אלוקות. 
ולגלות  להמשיך  התחיל  אבינו  אברהם  הדורות.  משרשרת  חלק  אני 
משה  שבא  עד  הלאה,  וכן  בזה  המשיך  אבינו  יצחק  בעולם,  אלוקות 

רבנו ו"הורידה למטה בארץ".

יוצא	מזה	שהחיים	שלנו	–	התורה	שאנחנו	לומדים	והמצוות	שאנחנו	
מקיימים	–	אינם	סביב	עצמנו. לא סביב השכר שאנחנו נקבל. אלא זה 
סביב תכלית הכוונה של הקב"ה! ממילא זה משנה את כל ההסתכלות 
שלי ואת כל ההרגשה שלי. התורה שאני לומד והמצוות שאני מקיים 
מעוררות בי ביטול פנימי לעניין. והעניין הוא )כאמור( להמשיך ולגלות 
שכינה בתחתונים. להכין את עצמי, להכין את עם ישראל, להכין את 

העולם כולו להתגלות כבוד ה' בכל מקום.

נברא  "בשבילי  כך:  ונאמר  נוסיף  הדברים  את  יותר  עוד  לחדד  כדי 
העולם", על פי פשט, הכוונה היא שהמציאות שלי היא העיקר והכל 
סובב סביבי. אני אקיים מצוות ואני אקבל שכר. לעומת זאת "בשבילי 
ולגלות  היא, שהעול להמשיך  הכוונה  פי חסידות,  על  נברא העולם" 
ואת  עצמי  את  לזכך  מצּווה  אישית  אני  עליי.  מוטל  בעולם  אלוקות 
העלם  שגורם  מה  כל  מהעולם  לסלק  נדרש  אישי  באופן  אני  העולם. 
והסתר על אלוקות. ממילא לא אני הוא העניין, אלא תכלית הכוונה היא 

העניין. ולתכלית הזאת צריך להתמסר. 

זה גם הפירוש להפוך את ה"שטות דלעומת זה" ל"שטות דקדושה". 
זה  ולהפוך את   – וכו'  פרנסה, שידוך   – להפסיק לחשוב על התכלית 

למחשבה על תכלית הכוונה העליונה, התכלית האמיתית.

לחיים לחיים!!!

לנו  נוגע   – ִלשמּה  וחסידות,  נגלה  התורה,  לימוד  של   – הזה  העניין 
ביותר:

כל אחד יודע שצריכים ללמוד תורה. ללמוד בשקידה ובהתמדה. כל 
עד  בשיחותיו  כך  על  ועורר  דיבר  והרבי  זה  את  שצריכים  יודע  אחד 
לאופן של בלי גבול. אבל לא כל אחד קולט באופן פנימי שזה חלק 

מהתכלית והכוונה.

תשאל	אותו:	ללכת	להניח	תפילין	עם	יהודי	שני?	הוא	יגיד	לך:	זה	
בוודאי	חלק	מהתכלית.	לצאת	לשליחות	ולנדוד	לפינה	רחוקה	כדי	
להציל	נשמה	יהודית	נידחת?	בוודאי	ובוודאי	שזה	חלק	מהתכלית. 
בכלל, כל דבר שקשור לעשיית טובה לזולת, נתפס באופן ברור כחלק 
ובשעת  חסידות  מאמר  או  גמרא  דף  וללמוד  לשבת  אבל  מהתכלית. 
מעשה לזכור שזה חלק מהתכלית? – אז אמנם זהו דבר שכולם יסכימו 
זה לא מספיק  זאת  זאת חלילה, אבל בכל  יכחיש  ואף אחד לא  איתו 
בהכרה  חדור  ולהיות  זאת  לקלוט  מצליח  הכל  שלמרות  מי  נקלט. 
שכשיהודי לומד תורה בהתמדה ושקידה הוא מבצע וממלא את תכלית 

הכוונה, הרי הוא הופך עוד "שטות דלעומת זה" ל"שטות דקדושה".

ישיבה קטנה – שש שנתית
"מאור התורה"

מיסודו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

רוצים שבנכם יגיע לישיבה קטנה?
אצלנו ישיבה קטנה מתחילה בכיתה ז'

הישיבה הקטנה הינה המשך לדרכו החינוכית של תתמ"ד "מאור התורה", 
אשר נוסד על ידי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל ובהכוונתו הרוחנית של הרב דוד חי הכהן שליט"א

מפגש היכרות להורים 
 יתקיים ביום ראשון כ"ז טבת )14.1.18 למניינם( בשעה 21:00
בתתמ"ד "מאור התורה", רחוב בן ציון 7, קרית משה, ירושלים.

במעמד הרב דוד חי הכהן שליט"א

אנו שמחים להודיע כי החלה ההרשמה לכיתה ז'
בישיבה קטנה שש שנתית "מאור התורה" בירושלים

הלימודים בישיבה משלבים 
תוכנית חברתית עשירה

תוכנית בר מצווה יחודית 
יחס אישי לכל תלמיד

לימודי קודש ישיבתיים ברמה גבוהה
מסגרת אקסטרנית )ללא פנימייה(

הכנה למבחני בגרות כחלק מהתוכנית
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מהי הבשורה הגדולה של 
היהודים לעולם?

כמה חלקים: אחדות  כוללת  היהודית  הבשורה 
אלוקית, בריאה, תורה, הנהגה וגאולה.

אברהם אבינו גילה את אורו של ה' יתברך לכל 
והעמיד  דורו  אלילי  את  ניתץ  אותו,  שסבב  מי 
כל  את  ההיסטוריה  במהלך  שסילק  אור  עמוד 

ההעלמים וההסתרות.

עם ישראל הוא דגם לקישור ודבקות במי שברא 
גדרי העולמות  את העולם, שהוא למעלה מכל 
כולם  היצורים  את  מנהיג  הוא  כן  פי  על  ואף 
התגלה  הבורא  כינים.  ביצי  עד  ראמים  מקרני 
האור  שהיא  תורה,  להם  ונתן  ישראל  לעמו 
ייעודו.  אל  כולו  העולם  את  שדוחף  האלוקי 
'קורא הדורות מראש' מוביל ומוליך ומצעיד את 
האנושות כולה לעתיד המופלא עד שידעו אותו 
בלי  ושלווה,  שלום  מתוך  גדולם  ועד  למקטנם 

קנאה, שנאה ותחרות.

אני רוצה לא לדבר לשון הרע 
אבל זו נראית לי משימה בלתי 
אפשרית. אפשר להתחיל מיום 

אחד בשבוע?
היצר הרע  חיים' אומר בהקדמתו שדרכו של  ה'חפץ 
טוען  הוא  בהתחלה  הכיוונים:  מכל  לתקוף  היא 
אחר,  או  כזה  היתר  בגלל  מותר  בעצם  שהמעשה 
ולאחר שהוא עומד ומגלה שההיתרים שלו היו חסרי 
ביסוס הוא אומר: 'אם כך, אי אפשר לעמוד בדבר!'. 

הוא טועה בסיפא כשם שהוא טועה ברישא.

מדבק  הרע,  לשון  הלכות  את  משנן  שאדם  ככל 
להתבונן  עצמו  ומרגיל  האחרים  על  בטוב  מחשבתו 
איזו השפעה עמוקה יש למילותיו, הן לטוב והן לרע, 
כך הוא זוכה להיגמל מן החטא הנורא של לשון הרע. 
ולעצם השאלה, שמעתי בשם הרב מרדכי אליהו זצ"ל 
על  מוותר  אני  שבהם  ימים  שיש  מראש  שלהחליט 
מצווה מסוימת  - אי אפשר, אבל לומר שיש יום בו אני 

מתחזק לשמור אותה יותר מהרגיל, אפשר ואף רצוי.

למה דווקא בתקופת אבלות, 
כשהמוסיקה יכולה לעודד, 

אסור לשמוע אותה?
משכחת  גם  היא  אבל  מעודדת,  אכן  המוסיקה 
כתוספת  מגיע  האבלות  בעת  העידוד  ומשמחת. 
לבסיס של הצער והבעת הכאב על הליכתו של אדם 
קרוב מאיתנו. רבותינו הדריכו אותנו בהלכות אבלות 
שמצווה גדולה לנחם את האבל כדי לפרוק את כאבו, 
אבל יש להימנע מלהסיח את דעתו לעניינים אחרים 
ולברוח מעיסוק בכאב. בסברה אנושית נוכל להוסיף 
את  מסתירה  אלא  מרפאת  אינה  שהבריחה  ולומר 
אותנו  הדריכו  לכן  מרפאת.  הנחמה  ודווקא  הכאב, 
רבותינו לעסוק בנחמות ולא בשמחות והסחות דעת, 

שמוסיקה היא מהחריפות שבהן.

ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא  "אז  נאמר  לבוא  לעתיד 
מעל  דמעה  יסיר  הוא  ברוך  שהקדוש  מפני  רינה", 
כל פנים וירפא את כל מחיצת מכותינו, שנזכה לכך 

בעזרת ה' במהרה.
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