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ם ַהבעל שם טוב ז"ל: ׁשֵ ָמָשל ּבְ

ׁש.  ָבַבת ֵעינֹו ַמּמָ ָהָיה ָחִביב ֶאְצלֹו ּכְ ד ֵהיֵטב ׁשֶ ן ָיִחיד ְמֻלּמָ ָהָיה לֹו ּבֵ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ע ִלְמִדינֹות ֲאֵחרֹות ִלְלמֹד ָחְכמֹות ְוֵליָדע ַהְנָהגֹות  ּסַ ּיִ ַדַעת ָהָאב ּוְבנֹו ׁשֶ ְוָעָלה ּבְ
ְוָיתּור  ֵלך  ּיֵ ׁשֶ ַרב  ְוהֹון  ְרִתים  ּוְמׁשָ ִרים  ׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ ָאִביו  לֹו  ָנַתן  ָאז  ָאָדם.  ֵני  ּבְ
ֵאֶצל  ֱהיֹותֹו  מֹו  ִמּכְ יֹוֵתר  ְיֵתָרה  ְלַמֲעָלה  ן  ַהּבֵ יע  ַיּגִ ְלַמַען  ם,  ַהּיָ י  ְוִאּיֵ ְמִדינֹות  ּבִ

ֵביתֹו. ָאִביו ּבְ

הבן החביב הוא מלומד היטב, ואביו שולח אותו ללמוד דברים שאי אפשר 
נקודת המוצא,  הן  והקרבה  ללמוד בארמון המלוכה. האצילות, החכמה 

אבל יש דברים נוספים בעולם, הנהגות בני אדם, שעל בן המלך להכיר.

שימו לב לשני דברים מעניינים. החיכוך עם המדינות ואיי הים הרחוקים, 
אביו.  בקרבת  לרכוש  יוכל  לא  שלעולם  יתרה  למעלה  המלך  לבן  יגרמו 
ומטרת המסע הזה איננה טובת המלך כי אם טובת הבן. הוויתור הכואב, 
לפי המשל הזה, איננו של הבן הנשלח לארצות רחוקות כי אם של האב 
כשהיא  יותר  גבוהה  לדרגה  מגיעה  שלנו  הנשמה  עינו.  כבבת  האוהבו 
נכנסת לגוף, כיף לה בגן עדן אבל אין לה באמת מה לעשות שם. העלייה 
תגיע רק מתוך הירידה, ואבינו שבשמים אוהב אותנו כל כך, ומוכן לשלם 

את המחיר.

ֶרְך ֵמִהְצָטְרכּות  ר ָנַתן לֹו ָאִביו ָהַלְך ַעל הֹוָצאֹות ַהּדֶ ִמים ְוָכל ֲאׁשֶ ְרבֹות ַהּיָ ַוְיִהי ּבִ
ִעְנָיִנים  ּבָ ֲאָותֹו  ּתַ ַעל  ֲאָוה  ּתַ הֹוִסיף  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ר  ְוָהִעּקָ ל,  ֻמְרּגָ ָהָיה  ׁשֶ ְפנּוָקיו  ּתַ

ר לֹו. ל ֲאׁשֶ ַכר ּכָ ּמָ ה ַעד ׁשֶ ָעָלה לֹו ָלֶזה הֹוָצָאה ְמֻרּבָ ים, ׁשֶ ָהַרּבִ

ָלל. ּוְבָאְמרֹו  ם ּכְ ם ָאִביו לֹא נֹוַדע ׁשָ ם ׁשֵ ּגַ ְך ָהַלְך ִלְמִדיָנה ְרחֹוָקה ַעד ׁשֶ ּוֵבין ּכָ
ם ָאִביו. ָלל ׁשֵ ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים לֹו, לֹא נֹוַדע ּכְ ַבד ׁשֶ לֹוִני, ִמּלְ ן ֶמֶלְך ּפְ הּוא ּבֶ ׁשֶ

כמעט תמיד זה קורה. האמצעי משתלט על המטרה, הדרך הופכת ליעד, 
־המטרה נשכחת ובן המלך מוצא את עצמו בסיטואציה שלא התכוון לה

גיע אליה. לא מאמינים לו שהוא בן של ובכלל מי שמע על המלך )טענה 
מעניינת, אם לא שמעת על המלך, מניין לך שאני לא הבן שלו?(.

אבל למה זה אכפת, בשביל מה הבן רוצה שידעו את ייחוסו? הוא הרי בא 
ללמוד עליהם, לקבל את הפרספקטיבה של בני האדם, מה בכך שאינם 

מכירים את שם אביו?

זה עניין של אטמוספרה. כשהסביבה לא נותנת מקום למלך, כשהסביבה 
לא רוחשת אמון לזיקה שלך אליו, גם אתה מתחיל לאבד את הצפון.

איך  יודע  לא  אני  עלייה, אבל אם  לצורך  ירידה  להיות  נועד  הזה  המסע 
יוצאים מכאן, אם אני עוד רגע שוכח מאיפה הגעתי ובשביל מה, אני לא 
וכיצד  שכחתי,  כבר,  שידעתי  מה  את  לשקוע.  רק  אלא  להתקדם  מסוגל 

אוסיף חכמה על חכמתי? אני מאבד את עצמי.

ואולי זהו השיעור שהיה על הבן ללמוד; לא לצפות מרחוק באנשי העולם 
ולהישאר מורם מעם ועסוק בתובנות, אלא למצוא את עצמו כאחד מהם. 

מקורקע וחסר הוד. הולך לאיבוד.

ר לֹו, ָעָלה  ּצַ ָעלֹות ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשֹו ּבַ רּופֹות ּתְ ל ּתְ ְלָתה ּכָ ּכָ ר ָרָאה ׁשֶ  ְוַכֲאׁשֶ
ם ְלׁשֹון ְמִדיָנתֹו,  ַכח ּגַ ַמן ׁשָ ִלּבֹו ַלֲחזֹר ִלְמִדיַנת ָאִביו, ֲאָבל ֵמֲחַמת ֲאִריכּות ַהּזְ ּבְ

ַכח? ׁשֹון ׁשָ ם ַהּלָ ּגַ כֹול ַלֲעׂשֹות ֵמַאַחר ׁשֶ ּוְבבֹואֹו ִלְמִדיָנתֹו ַמה ּיָ

חוסר אונים הוא שלב מתסכל וחשוב כל כך בתהליך השיבה. אין לי פה. 
לא יודע איך אומרים את זה. זה לא רק עניין של לבקש סליחה, אני פשוט 

לא זוכר מה רציתי. לא יודע מה זה קדושה. אולי הכל דמיון?

ואז מגיעות הסטירות המצלצלות:

ן ֶמֶלְך  ּבֶ ֵכן ׁשֶ חֹק, ֲהִיּתָ ם, ְוָהָיה ֶאְצָלם ִלׂשְ ן ַמְלּכָ הּוא ּבֶ ְוִהְתִחיל ִלְרמֹז ָלֶהם ׁשֶ
ָמֵלא  ה  ְוַנֲעׂשָ ָקְדקֹודֹו,  ַעל  אֹותֹו  ְוִהּכּו  ְך?  ּכָ ל  ּכָ ּוָבלּוי  ָקרּוע  ֵיֵלך  ֶזה  ּכָ יר  ַאּדִ
ֶלְך ְוִהְתִחיל ִלְרמֹז ָלֶהם  יַע ַלֲחַצר ַהּמֶ ִהּגִ ׁשֶ ה. ַעד  ה ְטִרּיָ ּוַמּכָ ְוַחּבּורֹות  ָצִעים  ּפְ

לּום. יחּו ָעָליו ּכְ ּגִ ֶלְך, ְולֹא ִהׁשְ ן ַהּמֶ הּוא ּבֶ ׁשֶ

לא  ולכן  מלך  שיש  ידעו  לא  הרחוקה  במדינה  אם  המלך!  בן  לא  אתה 
האמינו לך, כעת לא מאמינים לך בגלל שמכירים את המלך היטב, ואתה 

בכלל לא דומה!

האמירות האלו, שנשמעות מבחוץ ובעיקר מבפנים, הן פוצעות. אם לפני 
כן רק הבגדים קרועים, עכשיו גם הראש וכל הגוף קרוע. חוסר האמון הזה 
מדרדר, ואני הרבה פחות נסיך. לא מצליח לדבר, וכעת אפילו לא מצליח 

לרמוז. מה נשאר? נשארת רק האמת כשלעצמה.

ֶלְך  ַהּמֶ יר  ִהּכִ ּוְכׁשֶ ֶלְך קֹולֹו.  ַהּמֶ יר  ּכִ ּיַ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ִלְצעֹק  ִהְתִחיל  ׁשֶ ַעד 
נֹו  ְחקֹו!' ְוִנְתעֹוֵרר ֶאְצלֹו ַאֲהַבת ּבְ ִני צֹוֵעק ִמּתֹוְך ּדָ קֹולֹו, ָאַמר: 'ֲהלֹא ֶזהּו קֹול ּבְ

קֹו כו'. )הוספות לכתר שם טוב אות קצד(. ְ קֹו ְוִנּשׁ ְוִחּבְ

מילים.  בלי  אותי  ומבין  שמזהה  היחיד  אל  מילים,  בלי  פונה  הצעקה 
כשאנחנו פונים אל החיצוניות ונתלים בה, המצוקה הולכת וגוברת, אנחנו 
רוצים להתקרב אל המלך אבל רק מתרחקים ממנו. וכשכלו כל הקיצים, 
אנחנו פונים מעצמיותנו אליו ישירות, בלי מתווכים ובלי חכמות. אהה, 
רבונו של עולם! והוא שומע מיד, מכיר אותנו יותר משאנו מכירים את 
עצמנו. הוא מחבק ומנשק ונושא אותנו אליו. הירידה, שלא שיערנו עד 

כמה תהיה תלולה וכואבת, הופכת כנגד כל הסיכויים, לעלייה אמיתית.

פעם אחת ציווה הבעל שם טוב זכרונו לברכה להרב ר' זאב קיצס זכרונו 
בראש  התקיעות  מסדר  יהיה  הוא  כי  התקיעות,  כוונות  שילמד  לברכה 
השנה לפניו. וילמד הרב ר' זאב את הכוונות ויכתבן על נייר להביט בהן 
בעת הסדור, וישם את הנייר בחיקו. בבואו לסדר התקיעות התחיל לחפש 
ויבך בכי  לו מאוד.  וירע  לכוון.  ידע מה  ולא  ואינו,  ואנה  הנייר אנה  את 

תמרורים בלב נשבר, וסידר את התקיעות פשוט בלי שום כוונות.

אחר זה אמר לו הבעל שם טוב: "הנה בהיכל המלך נמצאו חדרים והיכלות 
הרבה, ומפתחות שונים בכל פתח ופתח, אך הכולל מכל המפתחות הוא 
כן  כולם.  השערים  כל  של  המנעולים  כל  את  לפתוח  אפשר  שבו  הגרזן, 
נשבר".  לב  הוא  והכולל  אחרת,  כוונה  שער  לכל  מפתחות,  הן  הכוונות 
ליכנס בכל השערים  יכול  יתברך באמת  ה'  לפני  לבו  ישבר אדם  כאשר 
בהיכלות של המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. )ש"י עגנון, סיפורי 

הבעש"ט(

מציאה  לצורך  איבוד  יותר.  גבוהה  לפסגה  עלייה  לצורך  ירידה  כאן,  גם 
דף. ערעור  היה לתכנן על  כוונה שאי אפשר  יצר  איבוד הכוונה  חדשה. 

הקיים סודק ופוצע, ומאפשר לשנה חדשה להפציע.

אנחנו  הכוונות,  כל  עם  מוכנים  להיות  במצב,  לשלוט  רוצים  כשאנחנו 
שוכחים להזדקק לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מסתדרים בלעדיו בכוונת 
קול  ללא  אך  הכוונות  דף  עם  עצמנו  את  למצוא  עלולים  אנחנו  השופר, 
יום הדין, ולשכוח  השופר; להיתקע עם התאוריות שלנו על עצמנו ועל 
שאנחנו עומדים בתפילה וזקוקים למענה ולמשען. הרחמים והסליחות הם 

אצלו ולא בראש שלנו.

ללב  תנו  המילים.  ומכל  הכוונות  מכל  תשכחו  שופר,  תקיעת  לפני  רגע 
לצעוק את שלו, גם אם אינכם מבינים את שפתו, אל תזלזלו בו ואל תכו 

על קדקדו. תנו לשברים ללכת לפניכם. אל תנסו לאחות אותם.

אל תרביצו לשברים
 סיפורים על ראש השנה ועלינו

אהרוני ברנשטיין

המלך בׂשדה
לומדים אלול תשרי
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בס"ד

השנה, כולנו תורמים פדיון כפרות למקימי
ומסייעים למשפחות לצאת מהמשבר

מאות משפחות מהסביבה הקרובה שלנו
מוותרות על מוצרים לחג בעקבות מצב כלכלי קשה
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בהמלצת רבני הציונות הדתית

תרמו עכשיו
1-800-800-340
www.mekimi.org.il

לא כולל משלוח | מלאי הסטים מוגבל | מסובסד ע״י קרן 
׳ודברת ב״ם׳ |  הקרן רשאית להפסיק את המבצע בכל עת

בהזמנת 2 סטים  -  שליח עד הבית ללא עלות!

בחסות

הדפסה בהירה 
ומהודרת

 מתנה ייחודית
ושימושית

6 כרכים המכילים
את כל השו"ע

 חובה 
בכל בית

 המתנה המושלמת לחג!
 סט מהודר ומפואר בסבסוד 

 קרן ׳ודברת ב״ם׳ 
התקשרו עוד היום והזמינו. 

המלאי מוגבל!
1-700-500-777

במקום ₪420

בלבד220מבצע מיוחד
₪
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www.tzurba.com עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | עורך: אהרוני ברנשטיין | קרוב אליך בפייסבוק!



מצבו של עם ישראל והאתגרים הנכונים 
לו בכל העולם, מדירים שינה מעיני רבים. 
דומה שאין מי שיכול להעניק תמונת מצב 
הראשיים  הרבנים  שלושת  כמו  עדכנית 
אפריקה,  ודרום  בריטניה  רוסיה,  של 
בתורתם  יהודים  מיליוני  על  המשפיעים 
ובפרוייקטים המהפכניים שהם שמובילים. 
ההתמודדות  על  שלהם  הראייה  זווית 
של  מקסים  שילוב  היא  בעולם  היהודית 
מה  וריאליות,  פיקחות  עם  הציפור  מעוף 
שמניע אותם לעבודה במסירות נפש סביב 
השעון וסביב הגלובוס בהמלכת ה' בעולם 
ובהרמת קרן ישראל < ראיון עם הרב לזר, 

הרב גולדשטיין והרב זקס > אביאל הלוי

   לתקן
עולם 



דומעות, ב  ובעיניים  הומה  לב 
המוני  השנה  בראש  ילחשו 
את  לעולם  מסביב  יהודים 
אלפי  כבר  הנישאת  התפילה 
כולם  כי  המבקשת  זו  שנים, 
שלם,  בלבב  רצונו  לעשות  אחת  אגודה  יעשו 
נדמה  כולה.  הבריאה  על  תתנשא  מלכותו  וכי 
כי הסיסמוגרף הרגיש ביותר לבחינת מצבו של 
היהודיות  הקהילות  רבני  הם  היהודי,  העולם 
את  נופחים  השנה  שבכל  אלו  לעולם,  מסביב 
מיליוני  של  היהודית  הגחלת  בשימור  הרוח 
ארצות  בין  מפוזרות  שעודן  יהודיות,  נשמות 

ויבשות עד לשמיעת קול השופר הגדול. 

לקראת ראש השנה קיימנו שיחה חובקת עולם 
עם הרב בר'ל לזר, רבה הראשי של רוסיה, עם 
מדינת  של  הראשי  רבה  גולדשטיין,  זאב  הרב 
ששימש  זקס,  יונתן  הרב  ועם  אפריקה,  דרום 
בין  בריטניה.  של  הראשי  כרבה  מכבר  לא  עד 
לא  מרתקת,  מצב  תמונת  מסתתרת  התשובות 
פשוטה לעיתים, ממנה ניתן לעמוד על ההבדלים 
שבין חיי הקהילה היהודית בגולה, לבין מציאות 

החיים בארץ הקודש. 

ובראשונה ביקשנו להבין מכל רב, מהו  בראש 
היהדות  לשמירת  ביותר  הגדול  האתגר  לדעתו 
שמלווה בשנים האחרונות את הקהילה היהודית 

בארצו ובכלל. 

"בזמן שלטון הקומוניזם היהודים סבלו רבות, 
הערימו עליהם קשיים רבים והייתה התבוללות 
איומה", פותח הרב לזר. "בעקבות ההתעללות 
שהם עברו בגין יהדותם ועל אף שחלפו שנים 
שאינם  יהודים  רבבות  לצערנו  ישנם  רבות, 
מתביישים  הם  יהדותם,  עם  מזדהים 

בה. המטרה שלנו היא להביא אותם להיות גאים 
ביהדותם, ומתוך כך לרצות לקחת חלק בפעילות 
הקהילה היהודית; ובמקביל לגרום למצב בו הם 
יחושו שקיום המצוות הוא מתנה, לא הגבלה או 
קושי. מטרתנו להביא לכך שהם יחושו שאפשר 
שמחה,  מתוך  אותן  לקיים  ויש  מצוות,  לקיים 
להם  תביא  והמצוות  התורה  ששמירת  מכיוון 

אושר וטוב בחייהם הפרטיים". 

הקומוניזם,  שנות  במהלך  כי  מזכיר  לזר  הרב 
השלטון הרס והלאים כל דבר שהיה קשור ליהדות 
– סגרו בתי כנסת, אטמו מקוואות ומנעו לימוד 
ולבנות  לפתוח  היא  כיום  המטרה  ולכן  תורה, 
אותם מחדש. "דווקא במדינה זו, יש חובה לשים 
ויופי  באסתטיקה  ואנווהו'  א־לי  'זה  על  דגש 
חיצוני. יש לכך השפעה עצומה. בשנה האחרונה 
רוצה  ואני  מקוואות,  וכמה  כמה  ברוסיה  נפתחו 
פאר  ברוב  שנפתח  המקווה  את  כדוגמה  לציין 
והדר בעיר אומסק שבסיביר. השליחים שם, הרב 
ומהודר  יפה  מקווה  בנו  קריצ'בסקי,  והרבנית 
המקווה  זהו  אחרות.  במדינות  גם  רואים  שלא 
מקווה  ללא  שנה  ועשרים  מאה  לאחר  הראשון 
יהודיות  משפחות  של  נהירה  אליו  יש  במקום! 
מהעיר ומהסביבה. ברגע שמעניקים ליהודים את 
האפשרות לקיים את המצווה ומסבירים להם את 
מהותה, וכשהם רואים את ההדר והיופי הפיזיים, 
הפן  את  חשים  הם  בבד  ובד  אותם,  מושך  זה 

הרוחני שבדבר". 

הרב גולדשטיין מתאר תמונת מצב שונה למדי. 
יש  מסורתית.  מאוד  אפריקה  בדרום  "הקהילה 
המון יהודים, שאף על פי שאינם שומרים הרבה 
בחגים  הכנסת  לבית  באים  הם  המצוות,  מן 
ומאוד מעריכים את התורה ואת הרבנים. למעלה 
מתשעים אחוז מילדי הקהילה לומדים בבתי ספר 
ומסורת.  תורה  עברית,  לומדים  בהם  יהודיים, 
ישנה גם תנועה חזקה של בעלי תשובה. התופעה 
התחילה בטפטופים לפני כשלושים שנה ותפסה 

תאוצה בשנים האחרונות", הוא מספר. 

הציבור  את  לקרב  הוא  אצלנו  הגדול  "האתגר 
"יש  גולדשטיין.  הרב  מוסיף  התורה",  ללימוד 
את  יודעים  ולא  מבינים  שלא  אנשים  המון 
לדור  החדש  הדור  בין  מרחק  גם  ויש  ההלכה, 
ומזוהים  יהודים  מרגישים  הצעירים  הקודם. 
כמו  מסורתי  איננו  החדש  הדור  אך  ככאלו, 
הדור הקודם. יש פרוייקטים שונים בקהילה כדי 
יש צמאון  כי  והם מצליחים  להעצים את הקשר 
גדול. האתגר הוא למצוא כל הזמן דרכים להגשת 
היהדות ברוח של התחדשות והתלהבות. אנשים 
מקבלים את הפעילות בסבר פנים יפות, מעמיקים 
את הזהות היהודית שלהם ומפתחים קשר ארוך 

טווח". 

הברית  בארצות  לאחרונה  המתגורר  זקס  הרב 
וכמרצה מבוקש טס רבות ברחבי העולם, מצביע 

בדבריו על היבט גלובלי יותר. 

לאלילות  נגדי  במצב  תמיד  נמצאת  "היהדות 
תמיד  נתקלת  היא  ולכן  השלטת,  ולתרבות 
להתרחק  היהודית  היכולת  מכאן  באתגרים. 
מהתרבות הנוכחית ולהציע פרספקטיבה אחרת, 
וזו עמדה חשובה ואקטואלית. חמשת האתגרים 
המרכזיים שבהם אנחנו נתקלים, לא רק כיהודים 
אלא כחברה בכלל הם הלחץ להיות זמינים 24/7, 
והעובדה שהתקשורת האלקטרונית מחליפה את 
מערכת הקשרים המסורתית של פנים אל פנים; 
הצעירים  בין  במיוחד  טווח,  לקצר  הפך  הקשב 
חברתית,  בתקשורת  המוצף  בעולם  הגדלים 
אתגר  ישנו  הקשב;  טווח  את  מקצרת  שבעצם 
במיוחד  הארוך,  לטווח  ההתחייבויות  בנושא 
בנישואים ובקשר בין הדורות, לצד הדגש המוחץ 

על ערכי כלכלה וכספים. 

הבעיות  לכל  פתרונות  לנו  יש  כיהודים  "כמובן, 

מהזמינות  זמן  פסק  מאפשרת  השבת  שהוזכרו, 
המשפחה  טהרת  והקשר,  הקשב  את  ומאפשרת 
מחזקת את מערכות היחסים, לימוד התורה הוא 
מאמץ ממושך לשכל והכוח של התפילה מאפשר 
היהודיים  הערכים  בחיינו.  חיובי  שינוי  ליצור 
נמשכים לתופעות המועילות  הם כאלה שאמנם 
של שינויי הטכנולוגיה אך בד בבד גם מצליחים 

להתרחק מהם".

לשלב  ניתן  כמה  עד  היא  האמיתית  "השאלה 
שמרנות עם רוח התקופה והמוסכמות שבחוץ", 
לשחות  היה  תמיד  יהודי  "להיות  אומר.  הוא 
משתנים  שהאתגרים  למרות  אז  הזרם.  כנגד 
מדור לדור, ובפרט בדור שלנו, הצורה הבסיסית 
תמיד זהה. כל כך חשוב לעולם במאה העשרים 
ואחת שיהיו לו יהודים שלא יתפשרו על הערכים 
שלנו, על טהרת הנישואים ועל החשיבות לשמור 
מרחק מהתרבות. ערכים אלו חיוניים, אפילו אם 

הרב זאב גולדשטיין
דרום אפריקה 

כרבה  מונה   )44( גולדשטיין  הרב 
בלבד.   32 בן  כשהיה  המדינה  של 
שבדרום  פרטוריה  העיר  יליד  הוא 
הגדולה  הישיבה  ובוגר  אפריקה, 
לזרם  המשתייכת  ביוהנסבורג, 
דוקטורט  הוא בעל תואר  הליטאי. 
במשפטים, מוסמך לדיינות על ידי 
כולל ארץ חמדה ומחברם של ספרי 
הלכה ומאמרים תורניים העוסקים 

במשפט העברי. 
בלוויותו של נלסון מנדלה, נשיאה 
אפריקה,  דרום  של  המיתולוגי 
היה הרב גולדשטיין המנהיג הדתי 
שנישא  הנאום  לו.  שספד  הראשון 
בכל  ושודר  בטלית,  עטוף  כשהוא 
רשתות הטלוויזיה העולמיות, עסק 
מנדלה  שערך  השלום  בהשכנת 
האפרטהייד  משטר  נפילת  לאחר 
בכלא(,  שנים   27 ישב  )שבעטיו 
במחילה  אקטואלית  קריאה  מתוך 

שהעניק יוסף הצדיק לאחיו. 
יהדות דרום אפריקה היא הקהילה 
ביבשת אפריקה.  הגדולה  היהודית 
ברובה,  אשכנזית  קהילה  זוהי 
יהודים.  כ-75,000  כיום  המונה 
כשני שליש מהם מתגוררים בבירה 
יוהנסבורג, עוד 17,000 בקייפטאון, 
ברחבי  וכפרים  בערים  והיתר 
כ-54  מונה  שאוכלוסייתה  המדינה 

מיליון נפש. 



אתגרים  יש  אז  וקשים.  מאתגרים  הם  לפעמים 
ברורים, אבל הם אתגרים טובים, ואנחנו שמחים 

להתמודד איתם".

מדורת השבט וטיולים בסיביר 
של  החברתיים  במאפיינים  הניכר  השוני 
ייחודי  מענה  לתת  רב  מכל  דורש  הקהילות, 
הדמיון  קווי  הקהילה.  בקרב  היהדות  לחיזוק 
של  בחינוך  הסיזיפית  ההשקעה  הם  הבולטים 
הדור הבא ובחיזוק הקשרים החברתיים בין חברי 

הקהילות. 

המיועד  'יחד',  פרוייקט  על  מספר  לזר  הרב 
לצעירים יהודיים בכל רחבי רוסיה. "לפני כארבע 
שנים פתחנו את התכנית הזו, שבמהלכה נפגשים 
יהודיים עם השליח המקומי פעמיים  סטודנטים 
בשבוע ולומדים תורה בעיון. משם הם מתקדמים 
בסמינרים  הכנסת,  בבית  בשבתות  להשתתפות 
של  לשבועיים  נכנסים  הסטודנטים  ובשבתונים. 
במוסקבה,  תמימים'  'תומכי  בישיבת  לימודים 
והם עוברים מהפך של ממש בחייהם. הפרוייקט 
הבסיסית  מהנקודה  צעירים  אותם  את  לוקח 
ומצוות.  תורה  של  מלאה  לשמירת  ועד  ביותר 
מילה,  ברית  לפני  עדיין  הם  מצטרפים  כשהם 
יהודיים  זוג  בני  עם  משתדכים  נכונה  ובעבודה 
תורה  שומרי  בתים  בישראל,  בתים  ומקימים 
של  חברתיות  פעילויות  המון  כולל  זה  ומצווה. 
האטרקציה  אבל  ואטרקציות,  הופעות  טיולים, 
שעוברים  הרוחנית  המהפכה  היא  האמיתית 
הצעירים הללו", מחייך הרב לזר. "כשפתחנו את 
התכנית הזו, השתתפו בה כמה עשרות בודדים, 
החמישית  השנה  פתיחת  לאחר  שבועיים  וכעת, 
מאלפיים  יותר  על  עומדים  אנו   – התכנית  של 

צעירים". 

הרב זקס מצידו מצביע על הצורך והאפשרויות 
הטכנולוגי  בעידן  היהדות  בהנגשת  הגלומות 
טוויטר,  "פייסבוק,  החברתיות.  הרשתות  דרך 
המקוונות,  הפלטפורמות  ויתר  אינסטגרם 
את  באמצעותן  להפיץ  ההזדמנות  את  מעניקות 
בסיס  על  והמוסריים  הקדושים  היהדות  ערכי 

גלובלי. באופן אישי אני נעזר בכך על ידי דברים 
שמאפשר  מסגרת(  )ראה  טמפלטון  פרס  כגון 
בלעדיהם  שאולי  גלובליים,  ומעמד  נוכחות  לי 
את  ולחקור  להמשיך  צריך  לכך.  דרך  היתה  לא 
האפשרויות של אמצעי התקשורת והטכנולוגיות 
חינוכיות  הזדמנויות  איזה  נראה  וכך  החדשות, 
ובעיקר איזה הזדמנויות קדושות הן מספקות".  

נתפסת  בלתי  מציאות  מתאר  גולדשטיין  הרב 
במונחי החברה הישראלית. "מה שמיוחד בדרום 
וחילוניים,  שדתיים  העובדה  היא  אפריקה, 
וחסידים  דתיים־לאומיים  וחרדים,  מסורתיים 
קהילה  אנחנו  אחדות.  בהמון  נמצאים  כולם   –
החוגים  כל  של  אחת  רבנים  אגודת  ויש  אחת, 
והמגזרים. פעם בשנה אנחנו עורכים כנס תורני 
של  במשמעות  סייניי   – אינדבא'  'סייניי  שנקרא 
הר סיני, ואינדבא זו מילה בניב אפריקאי מקומי 
שמשמעותה היא כינוס שבטי. הכנס כולל רבנים, 
אנשי ונשות חינוך שמעבירים שיעורים ושיחות 
מכל  יהודים  אלפי  ומגיעים  הערב,  עד  מהבוקר 
בהתרגשות.  גולדשטיין  הרב  מספר  הזרמים", 
אלפים  ששת  ביוהנסבורג  לכנס  הגיעו  "השנה 
איש, ובקייפטאון השתתפו למעלה מאלף חמש 
מאות אנשים ביום שכולו תורה. כחלק מהמאמץ 
ישנו  הצעיר,  הדור  את  ולחבר  להתחבר  שלנו 
סיני(,  )דור  סייניי'  'ג'נריישן  שנקרא  פרויקט 
שמתקיים בראש חודש סיוון – לפני חג השבועות. 
יחד  מגיעים  ובנות,  אמהות  ובנים,  אבות  אלפי 
ללמוד נושא הלכתי בסיסי. השנה עסקנו בברכת 
המזון – גם בהיבט המהותי וגם בהיבט ההלכתי, 
וחוץ מהלימוד יש באירוע גם זמן איכות לחיזוק 

הקשר בין ההורים לילדים". 

המרוץ למיליון
בדרום  היהודית  הקהילה  של  הדגל  פרוייקט 
אפריקה, הוא ללא ספק מיזם "השבת העולמית" 
שהחל בשנת התשע"ד כיוזמה מקומית ומקורית 
כיצד  הראש'  את  ש'שבר  גולדשטיין,  הרב  של 
לאלפי  השבת  מהות  עם  היכרות  לערוך  ניתן 
יהודים המתגוררים בעירו, כאלו שאינם שומרים 

שבת כהלכתה. 

הרעיון שהגה הרב גולדשטיין היה פשוט, ובכך 
גם סוד הצלחתו – יותר קל לשמור שבת ביחד. 
סביב  הסובבים  אירועים  שלל  הציעה  הקהילה 
לבחור  ואחת  אחד  לכל  לאפשר  כדי  השבת, 
לקראת  חלות  לאפיית  מערב  החל   – ולהתחבר 
אירוח  המוניות,  שבת  בסעודות  עובר  השבת, 
הדדי בין משפחות, תפילות ושיעורים מיוחדים, 

וכלה בקונצרטים של סדר ההבדלה. 

הרב יונתן זקס
בריטניה

של  כרבה  כיהן   )67( זקס  הרב 
משנת  שנים   22 במשך  בריטניה 
הוא  התשע"ג.  ועד  התשנ"א 
עץ  בישיבת  לרבנות  הוסמך 
נחום  הרב  אצל  למד  שם  חיים 
וראש  מייסד  )לימים  רבינוביץ' 

של  ומחברם  אדומים(  מעלה  ישיבת 
והוא  לבית המלוכה הבריטי,  נחשב כמקורב  הגות. הרב  כעשרים ספרי 

מרבה להיפגש עם אנשי דת ופוליטיקאים ברחבי העולם ליצירה ופיתוח של שיח 
בין־דתי. לצד פתיחותו הרבה, בכהונתו הרבנית הוא נקט בקו אורתודוקסי נוקשה 

מול הארגונים הרפורמים במדינה. 
הלורדים  לבית  צורף  התשס"ט  ובשנת  אבירות  תואר  לו  הוענק  כעשור  לפני 
הבריטי בתואר הברון זקס. השנה זכה הרב זקס בפרס טמפלטון היוקרתי, בסך 
מיליון וחצי דולר, הניתן לאנשי דת, מדע וחוקרים שונים, על תרומה יוצאת דופן 

לחיזוק המימד הרוחני בעולם. 
אזרחי  מיליון  כ-55  מתוך  נפש,  מיליון  כרבע  מונה  באנגליה  היהודית  הקהילה 
ובבירה  וחרדים,  דתיים  הם  אנגליה  מיהודי  מ60%  למעלה  המאוחדת.  הממלכה 
מנצ'סטר  בעיר  נמצאת  בגודלה  השניה  הקהילה  יהודים.  כ200,000  חיים  לונדון 
ווילס  וחבל  סקוטלנד  באנגליה,  קהילות  מספר  עוד  וישנן  נפש,  כ40,000  ומונה 

שכל אחת ממנה מונה בין מאות לאלפים בודדים.

"פעם בשנה אנחנו 
עורכים כנס תורני 
שנקרא 'סייניי אינדבא' 
– סייניי במשמעות של 
הר סיני, ואינגבא זו 
מילה בניב אפריקאי 
מקומי שמשמעותה היא 
כינוס שבטי"

להגיש יהדות בהתלהבות. הרב גולדשטיין



"סקר שנערך גילה כי למעלה מ70% ממשתתפי 
בפעם  כהלכתה  השבת  את  שמרו  המיזם 
הראשונה בחייהם, ולכן זה היה מתבקש להרחיב 
את הרעיון למדינות נוספות בעולם", הוא מספר. 
"לפני שנתיים השתתפו בפרויקט השבת כמיליון 
יהודים מ-465 ערים ב64 ארצות, בשנה שעברה 
ב-80  וקהילות  ערים  ל-919  התפשט  הפרויקט 
מדינות ברחבי העולם, באופן שכבר הפך לתנועה 

עממית גלובלית". 

דווקא האירוע האזוטרי לכאורה, כמו הכנת חלות 
מיני  אחד  סיפור  גולדשטיין  לרב  מזכיר  לשבת 
הגחלת  של  הפלא  תמצית  את  שממחיש  רבים, 
היהודית המתעוררת לחיים מתחת ערימות הרמץ 
כאן,  שקיימנו  הראשון  השבת  "באירוע  הכבוי. 
והפרשת  חלות  בהכנת  שהשתתפה  אשה  היתה 
חלה לקראת השבת. היא כל כך התרגשה ממעמד 
עצמה  על  קיבלה  שהיא  עד  החלה,  הפרשת 
הבעיה  בעלה.  עם  יחד  כהלכתה  שבת  לשמור 
הייתה שבעלה בכלל לא היה יהודי", הוא מחייך. 
ולפני  שבת,  לשמור  מאז  החלו  הם  זאת  "בכל 
שבעלה  מייל  ממנה  קיבלתי  שבועות  שלושה 

מתחיל בתהליך גיור". 

"קיבלנו פניה נוספת של משפחה בעיירה קטנה 
היחידה  היהודית  המשפחה  שהיא  שחשבה 
שבת.  לשמור  ניתן  איך  לדעת  וביקשה  באיזור, 
עוד  יחסית  הקרובה  בסביבה  שיש  גילינו 
לשבת  אותן  ושידכנו  יהודיות  משפחות  שלוש 
קשר  של  להיווצרות  פתיחה  שהיתה  משותפת, 

חם ומתמשך". 

מציון תצא תורה, אבל מסתבר שיש לציון גם מה 
"לפני  הפצות.  בענייני  התפוצות  מתורת  ללמוד 
שנה דיברתי עם מפקד בסיס חיל האוויר ברמת 
של  לרעיון  והתחבר  התלהב  מאוד  והוא  דוד 
השבת העולמית, הוא סיפר לי שהם ערכו קבלת 
שבת מוזיקלית בערב שבת וגם עונג שבת, והם 
כל כך נהנו עד שהחליטו לעשות משהו כזה פעם 
לחזק  כדי  מאמץ  הרבה  עושים  אנחנו  בחודש. 
השלישית  הפעם  לקראת  בארץ  הפרויקט  את 
שתתקיים בשבת פרשת לך־לך, ולכן מאוד חשוב 
שיוכלו  כדי  שלנו  האתר  אל  יתחברו  שאנשים 

להפוך לשותפים ושגרירים של העניין".

אנטישמיות ומלחמות דת 
ראש  לקראת  שעבר  בשבוע  שהתפרסם  סקר 
בתופעות  ניכרת  עלייה  ישנה  כי  טוען  השנה, 
נערך  הסקר  אירופה.  במדינות  האנטישמיות 
 700 של  מייצג  מדגם  בקרב  האחרון  בחודש 
רחבי  בכל  פריפריה  וערי  בירה  בערי  קהילות 
לאוקראינה  ועד  במערב  מבריטניה   – אירופה 
מהקהילות  כ-50%  כי  עולה,  מהנתונים  במזרח. 
במספר  ירידה  על  מדווחות  ביבשת  היהודיות 
היהודים החברים באופן פעיל בקהילה, כתוצאה 

ישירה מעלייה באנטישמיות.

רק כ-11% מהקהילות ברחבי אירופה דיווחו על 
עלייה בכמות החברים. 39% מהקהילות דיווחו 

כי אין שינוי במספר חברי הקהילה הרשומים. 

אבל  ורצינית,  אמיתית  בעיה  היא  "אנטישמיות 
עם  מתחילה  האנטישמיות  ליהודים.  רק  לא 
יהודים אבל אף פעם לא מסיימת עם היהודים", 

בפרלמנט  לדבר  הולך  "אני  זקס.  הרב  אומר 
של  העתיד  שאם  להגיד  כדי  השבוע,  האירופאי 
עליית  בגלל  בסכנה  באירופה  היהודיים  החיים 
האירופאים  החיים  של  העתיד  אז  אנטישמיות, 
עולה  האנטישמיות  אם  בסכנה.  הוא  באירופה 
כל מה שהמערב עבד בשבילו  אז  ה-21,  במאה 
לשווא.  יהיה  האחרונות  השנים  מאות  בארבע 
אנטישמיות  על  לחשוב  להפסיק  חייבים  אנחנו 
כבעיה יהודית, זו שרק ליהודים יש את הפתרון 
שזו  ולהמחיש  להראות  צריכים  אנחנו  עבורה. 
בני  לגייס  עלינו  יהודית,  רק  ולא  אנושית  בעיה 

ברית מפני שאנחנו בנחיתות דמוגרפית".

הרב זקס שהוציא לאחרונה ספר בשם "לא בשם 
מציין  דתית",  אלימות  עם  התמודדות  הא־ל: 
שמלחמות המבוססות על דת הן אחד האתגרים 
מאמין  "אני  והמסובכים.  הלחוצים  העולמיים 
שזה חילול ה' וכל בן אדם הגון, אם הוא או היא 
יהודי, נוצרי, מוסלמי, הינדו, ג'יין, הזורואסטרית, 
ולהפגין  לקום  צריך  בודהיסט  או  בהאי  סיקי, 

בשמה של הדת כנגד חילול הדת".  

של  מיצרים  אלא  מדת  נובעות  אינן  "המלחמות 
אנשים", מוסיף הרב לזר. "דת אמיתית מבוססת 
בני  מצוות  שבע  ועל  עולם  בבורא  אמונה  על 
נח. כל דת שאין בה את הדברים הללו – איננה 
ואין לה קשר לבורא העולם. העבודה שלנו  דת 
האמיתי  במובן  הדת  משמעות  את  להפיץ  היא 
ואת התוכן של 'לשבת יצרה'. האחריות של כל 
אחד ואחת, וודאי של ראשי הדתות היא להביא 
קדושת  ושל  העולם  בבורא  אמונה  של  לערכים 
ולאחדות  במחנינו  לשלום  להביא  עלינו  החיים. 
בעולם  לשלום  השם  בעזרת  יביא  וזה  בינינו, 

הרחב". 

מרגישים קשורים לארץ
מול נתוני הסקר על גילויי האנטישמיות במערב 
תקופה  על  דווקא  לזר  הרב  מספר  אירופה, 
את  רואים  אנחנו  ברוסיה  לא־ל,  "תודה  נינוחה. 
ועוזרים ליהודים. בזמן  ההיפך, אנשים מכבדים 
גואה,  המוסלמית  האנטישמיות  שבאירופה 
ברחוב  הולכים  אנחנו  יהודים.  מכבדים  ברוסיה 
מכבדים  ואנשים  דתיים,  יהודים  של  חזות  עם 
הערכה.  ומביעים  תומכים  ניגשים,  הם  אותנו, 
הרבי  התבטא  תשמ"ג  באב  ט"ו  בהתוועדות 
במקום  שדווקא  ואמר  לרוסיה,  ביחס  מלובביץ' 
תתחולל  היהדות,  עבור  הרבה  הכי  סבלו  בו 
את  רואים  אנחנו  מרוממת.  הכי  המהפכה 

התממשות דבריו". 

הרב לזר ממחיש את דבריו בסיפור טרי ומעורר 
כינוס  במהלך  כחודש  לפני  שהתרחש  סקרנות 
מחמש  יותר  השתתפו  בו  האירופאי,  השלוחים 
הכנס,  במהלך  אירופה.  רחבי  מכל  רבנים  מאות 
גם  המשתתפים  נסעו  וסדנאות,  עיון  ימי  שכלל 
הרבי  של  אביו  של  ולציונו  לובביץ',  לעיירה 
שבעיר אלמא אטא שבקזחסטן. הנסיעה הארוכה 
לקזחסטן היתה למעשה מימוש בקשתו של הרבי 
מלפני חצי יובל בכנס דומה שהתקיים אז. ביום 
האחרון של הכינוס, שלח הרבי מברק ובו בקשה 
כי המשתתפים ייסעו לערי ערש חסידות חב"ד, 
בעל  פעל  שם  ו"ליאזנא",  "ליאדי"  העיירות 

התניא. 

ארה"ב  בין  התקשורת  קשיי  בשל  "בשעתו, 
הכינוס,  תום  לאחר  הגיע  המברק  לרוסיה, 
של  משאלתו  את  לממש  רצינו  הנוכחי  ובכינוס 
לשם,  "כשהגענו  לזר.  הרב  מספר  מאז",  הרבי 
הגיעו למקום נציגי הממשל המקומי, נציגי נשיא 
המברך  מהנשיא  מכתב  איתם  והביאו  בלרוס, 
הנשיא,  כתב  במכתבו  הכינוס.   משתתפי  את 
שמדינתו גאה בעובדה שבטריטוריה שלה נולדו 

"חמשת האתגרים 
המרכזיים שבהם אנחנו 
נתקלים כחברה הם 
הלחץ להיות זמינים, 
העובדה שהתקשורת 
האלקטרונית מחליפה 
את מערכת הקשרים 
המסורתית והקשב הפך 
לקצר טווח. ישנו אתגר 
בנושא ההתחייבויות 
לטווח הארוך, לצד 
הדגש המוחץ על 
ערכי כלכלה וכספים. 
כיהודים יש לנו 
פתרונות לכל הבעיות 
שהוזכרו"

נוכחות ומעמד גלובליים. הרב זקס



הרב בר'ל לזר
רוסיה

דובער  שלמה  הרב 
נולד   )52( לזר  פנחס 
בשנת  באיטליה 
והוסמך  התשכ"ד, 
ודיינות  לרבנות 
בישיבת תומכי תמימים 

בניו יורק.  
הרבי  ע"י  נשלח 
מליובאוויטש מיד לאחר 
כדי  הברזל  מסך  נפילת 

לחדש את חיי היהדות ברוסיה ובבירתה מוסקבה והוא משמש כשליח הראשי 
של חב"ד ברוסיה. בשנת התש"ס נבחר לכהן כרבה הראשי של רוסיה מטעם 
איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה, המונות כיום מאות קהילות ברחבי המדינה. 

הרב לזר אחראי על עשרות בתי ספר ומכללות, ומוסדות צדקה ורווחה. 
ונחשב  ובעלי הון ברוסיה,  הרב לזר נמצא ביחסים טובים עם ראשי השלטון 
כבעל קשרי ידידות קרובים עם הנשיא פוטין. הוא ממייסדי מועצת הרבנים של 

מרכז רבני אירופה.  
אולם  יהודים,  כ-240,000  הרוסית  בפדרציה  כיום  חיים  רשמיים  נתונים  לפי 
נפש  בכמיליון  במדינה  היהודים  מספר  את  אומדות  רשמיות  הלא  ההערכות 
בטשטוש  נעוצה  לפער  המרכזית  הסיבה  בקירוב.  תושבים,  מיליון   143 מתוך 
ואובדן הזהות היהודית של מאות אלפים מיהודי רוסיה במהלך שנות השלטון 

הקומוניסטי.

בעל  זלמן,  שניאור  רבי  חב"ד  חסידות  מייסד 
התניא, ובנו האדמו"ר האמצעי. לנשיא הזה היו 
בעבר התבטאויות לא חיוביות, הקהילה היהודית 
וכאן  קשר,  איתו  ליצור  הצליחה  לא  המקומית 
הוא התבטא בחום ובהערכה יוצאי דופן. למחרת 
הכינוס, התקשרו אלי מלשכתו של הנשיא, ואמרו 
לי שהכינוס היה כבוד גדול עבורם, והם ביקשו 
בפנינו  פתוחות  שלהם  שהדלתות  מסר  להעביר 
שינוי  חל  כיצד  ראינו  היהודית.  הקהילה  לצרכי 

מקצה לקצה". 

נמוך  האנטישמיות  סף  האפריקאית  במדינה  גם 
מסמלת  "ישראל  גולדשטיין.  הרב  מעיד  ביותר, 
את כל הטוב בעולם, ולכן הטרור מופנה בראש 
השניה  העולם  שמלחמת  כמו  נגדה.  ובראשונה 
והמשיכה  היהודים,  שנאת  בגלל  בעצם  פרצה 
להרוס את העולם, גם הטרור האסלאמי התחיל 
העולם.  לכל  התפשט  כך  ואחר  ישראל  במדינת 
התפקיד של עם ישראל הוא לעמוד בקו הגבול 
רואים  ואנחנו מרחוק  והרע בעולם,  שבין הטוב 
ומעריצים  ישראל  ארץ  יהודי  של  הגבורה  את 
אותם. גם אצלנו יש את בעיית הטרור האיסלאמי, 
בכל  להתרחש  יכולה  ושלום  שחס  סכנה  שזו 
ואוהדי  חברים  המון  יש  אבל  בעולם,  מקום 
ישראל בדרום אפריקה כולל במפלגת השלטון. 
שאוהבים  נוצרים  של  גדולה  תנועה  גם  ישנה 
ומבינים את הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל, 
לתמוך  כדי  איתם  עובד  ואני  שלנו  חברים  הם 
אפריקה  בדרום  היהודית  הקהילה  בישראל. 
מחוברים  מרגישים  והאנשים  ציונית  מאוד  היא 
לישראל, בכל שנה ישנן משלחות רבות של בני 

נוער שמגיעות ארצה". 
הרב  מבקש  הנמוך,  האנטישמיות  סף  למרות 
הישראלית  המודעות  את  לעורר  גולדשטיין 
לזרמים התת־קרקעיים המתרחשים בחוץ לארץ. 
"בשנים האחרונות יש כמה קבוצות של אזרחים 
תנועה  ומפעילים  לישראל,  שמתנגדים  במדינה 
חזקה שרוצה להחרים את ישראל כחלק מתנועת 
ה-BDS. אנחנו פועלים נגדם בדרכנו שלנו, אבל 
חשוב שבישראל יבינו היטב את האתגר הזה ואת 
להקל  התירו  חז"ל  לגרום.  יכולים  שהם  הנזק 
איבה',  'משום  מסויימות  הלכתיות  בסיטואציות 
כדי שהגויים לא יבואו לידי שנאת ישראל, משום 

שהדבר עלול להביא לסכנת נפשות חס ושלום. 
לא  כרגע  אם  גם  איבה,  מייצרת  הזו  הפעילות 
בישראל  ולכן  בפועל,  מתרחש  זה  את  רואים 
ולהשקיע  האתגר  גודל  את  להבין  חייבים 

מאמצים, תקציבים ואנשים כנגד התנועה הזו". 

בין  החיבור  חשיבות  על  דגש  שם  לזר  הרב  גם 
"ברוך  הקודש.  ארץ  ליושבי  התפוצות  קהילות 
ה' ישנו קשר חזק בין הקהילה לארץ ישראל. לא 
מכבר ראש הממשלה ביקר כאן בביקור ממשלתי 
שעורר הדים רבים. כמעט לכל יהודי אצלנו יש 
בני משפחה המתגוררים בארץ, יש עשרות טיסות 
מלאות בכל שבוע בקו ישראל־רוסיה. לא די במה 

שמציגים כדי למשוך תיירים, עלינו לתת לאנשים 
להבין מה מסמלת עבורנו ארץ ישראל; להראות 
את היופי הרוחני, את הקדושה והתוכן הפנימיים 
כבוד  לארץ  מעניק  זה  דבר  ישראל.  ארץ  של 

והערכה עמוקים יותר". 

"אני פונה בקריאה של חיבה לציבור הדתי בארץ, 
לגשת ולקרב את ציבור העולים מרוסיה", אומר 
לסיום הרב לזר. "הרבה מהם עדיין לא שומרים 
לגשת  יש  יודעים.  אינם  הם  כי  ומצוות  תורה 
להזמין  אותם,  לאהוב  בהם,  ולהתעניין  אליהם 
אותם, לכוון אותם ולהראות להם איכפתיות, וזה 

יקרב אותם ליהדות". 

"הפרוייקט לוקח צעירים 
מהנקודה הבסיסית 
ביותר, הם עדיין לפני 
ברית מילה. בעבודה 
נכונה הם משתדכים 
עם בני זוג יהודיים 
ומקימים בתים שומרי 
תורה ומצווה. זה כולל 
המון פעילויות חברתיות 
של טיולים, הופעות 
ואטרקציות, אבל 
האטרקציה האמיתית 
היא המהפכה הרוחנית 
במקום בו סבלו יותר מכל, תתחולל מהפכה. הרב לזר עם סטונדטים יהודים מרוסיה בביקור שעוברים הצעירים הללו"

ב'היפר כשר' בפריז השנה.

הרב לזר, הנשיא פוטין והראשון לציון הרב מרדכי אליהו לפני 15 שנה
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הצטרף עכשיו ללומדי הרמב”ם היומי!
חיבור משנה תורה מקיף 

את כל חלקי התורה.
לימוד יומי 

קצר.
ביאור מיוחד כולל מדור פסקים 
ושיטות של הרב עדין שטיינזלץ. 

לפיכך קראתי שם חיבור זה ‘משנה תורה’, 
לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר 
כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה

הקדמת הרמב״ם ליד החזקה



דמעות של סוד
היה צהריים וחם נורא, הרחוב היה ריק 
והשמש הכתה חזק מאוד. אני מסתובב 
כל  בשופר.  לו  לתקוע  מישהו  ומחפש 
לא  האם  המחשבה  אותי  מייסרת  הזמן 
כמו  תהלים  ולומר  לשבת  כעת  עדיף 
חל  הימים  כשאחד  )תמיד  טוב  יהודי 
אפשרות  לי  שיש  מרגיש  אני  בשבת, 
ולומר  נורמלי  יהודי  קצת  גם  להיות 
והולך,  הולך  אני  הרף...(.  ללא  תהלים 
לאט לאט החשק יורד, החום עולה וזה 

לא נעים.

ובת.  אבא  פוגש  אני  הרחובות  באחד 
גבוה מאוד,  רוסי,  יהודי ממוצא  האבא 
נראית בת  הוא נראה בריא ומלא. הבת 
שבע או שמונה, הוא מחזיק לה את היד, 
הם באים לחצות את הכביש ובדיוק אני 

עובר לידם.

"שנה טובה, רוצים לשמוע קול שופר?"

אומר  לכיווני,  להסתובב  בלי  הבחור, 
רם  בקול  היטב,  מוטעמת  אחת,  מילה 

מאוד: לא!

לוויכוחים,  לא  לדיון,  נכנס  לא  הוא 
והמשמעות די פשוטה: שלא תעז!

באותו  בראש  לי  עבר  מה  יודע  לא 
בכל  "אולי  לו:  אמרתי  ובחוצפה  רגע, 
ואמרה:  הילדה  התעוררה  וכאן  זאת?" 
היה  הגיב,  לא  הוא  רוצה".  אני  "אבא, 
מה  לו  אכפת  לא  שממש  מאוד  ברור 
מעשה  לעשות  החלטתי  הילדה.  אמרה 

והתחלתי לתקוע.                         

את  חצו  לא  זזו,  לא  הם  הפלא  למרבה 
הכביש. תוך כדי התקיעות אני מסתכל 
עליו בחשש מסויים, ואני רואה שהפנים 
לתקוע,  מסיים  אני  דמע.  שטופות  שלו 
האיש מושיט לי יד, לוחץ אותה בחוזק 

ולא אומר מילה. 

הסתובב  הרגליים,  את  תפס  הוא  ואז, 
וחצה את הכביש עם הילדה.

לא ראיתי אותו מאז.

הרב שמואל רסקין, חולון

בנצרות מקובל שכשאדם חוטא הוא מתוודה בפני כומר והעבירות מתכפרות לו. בימי הביניים שידרגה 
הכנסיה הנוצרית את המנהג הזה והפכה אותו למונח הזוי בשם 'אינדוליגנציה'. החוטא היה משלם כסף 

ובתמורה היה מקבל שטר מחילה.

פעם ניגשה כנופיית גנבים לכומר, ובפיה בקשה מיוחדת. "אנו מבקשים שתסלח לנו גם על מה שעשינו 
וגם על מה שנעשה". "אתה מבין", הסבירו לכומר ההמום, "אין לנו כוח לבוא אליך בכל פעם מחדש. 
נשלם לך הרבה כסף עכשיו ותמחל לנו גם על החטאים שנעשה בעתיד!". הסכום היה גדול, והכומר 

הסכים.

מהעיר  כשיצא  העיסקה.  על  הכומר  מאוד  הצטער  יותר  מאוחר 
תקפה אותו כנופיית שודדים ולקחה ממנו את כל כספו. "איך אתם 
הטיח  ביותר",  חמורה  עבירה  זאת  הקדוש?  בכסף  לגעת  מעיזים 
הכומר בכנופיה. השודדים חייכו. "זאת אכן עבירה חמורה מאוד", 

הודו, "אבל כבר מחלת לנו עליה".

הגישה הנוצרית נראית מעוותת, ובצדק. המצב שבו אדם מתכפר, 
למרות שברור שאחר כך יחזור לסורו נראה מוזר מאוד וחסר טעם. 
מה הטעם בתיקון אם מיד אחר כך מקלקלים. מה ההיגיון לתקן 

מכשיר, אם מיד אחרי התיקון הוא יישבר שוב.

אבל אם כך הוא הדבר, מה הטעם ביום כיפור? מה ההבדל בין תורתנו הקדושה לבין הנצרות? האם זה 
לא מה שאנחנו עושים? מתנקים ומתמרקים ביום כיפור וחודשיים לאחר מכן חוזרים לסורנו.

לנו  נותן  הבורא  מוותר;  לא  הבורא  מעיו".  יוותרו   - ותרן  הוא  ברוך  "האומר שהקדוש  ענק.  ההבדל 
הזדמנות לתקן.

 מטרת יום הכיפורים היא לאפשר לנו להתקדם במשך השנה. ביום כיפור אנחנו לא מתקנים, אלא מנקים. 
מנקים, כדי שאחר כך במשך השנה גם נוכל לתקן. התיקון הוא תהליך ארוך שמתחיל בניקוי והיטהרות.

"מקווה ישראל ה'. מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל" )יומא ח(. ביום 
הכיפורים אנו טובלים במקווה טהרה. ההתנתקות מהעולם הזה וההתחברות לעולם הרוחני והגבוה נועדה 

לנקות אותנו. נכון, אחרי היום הנפלא נחזור שוב לעולם המעשה, אבל הפעם נחזור אליו נקיים.

למה חשוב לנקות את עצמנו אם אנחנו מתלכלכים אחר כך? משתי סיבות. הסיבה הראשונה זהה לסיבה 
שבגללה אנו דורשים מהילדים שלנו להתקלח כל ערב למרות שלמחרת הם יחזרו ויתלכלכו. אם לא 

ננקה - הלכלוך יצטבר ויצטבר. 

ישנה גם תשובה נוספת. לפני שנים הכרתי בעל תפקיד בארגון חברתי גדול שנתן הוראה לשטוף אחת 
לשבוע את הרכבים של הארגון. "מה זה משנה", הטיחו בו החבר'ה, "הכל ממילא מתלכלך שתי דקות 

אחר כך, כשאנחנו נכנסים ליער".

"זה משנה מאוד", ענה נותן ההוראה. "אם תדעו שבאופן בסיסי הרכב נקי, אתם תשמרו עליו יותר טוב. 
אתם תדאגו שהוא לא יידפק ולא יינזק. ברכב מטונף מזלזלים. על רכב נקי שומרים". 

 • • • 

נועדה  הזמנית  ההתנתקות  הרוחני.  לעולם  ומתחברים  הגשמי  מהעולם  מתנתקים  אנחנו  כיפור  ביום 
לשטוף אותנו מלכלוכי העולם הזה. כשנשטוף את עצמנו, הלכלוך לא יצטבר. כשנשטוף את עצמנו 
נזכור שבמקור, מתחת לכל הלכלוכים, אנחנו נקיים. נכון, אנחנו נכשלים פה ושם, אבל הבסיס, הנשמה 

הפנימית, עדיין טהורה וזכה.

מתוך ניקיון וטהרה נצא לדרך, באמונה שהשנה נצליח לתקן עוד משהו קטן.

 שינוי אמיתי 
או משחק זמני

הרב עמיחי גורדין
ישיבת הר עציון

תנועות 

התשובה

"מה זה משנה",
 הטיחו בו החבר'ה, 
"הכל ממילא מתלכלך 
שתי דקות אחר כך, 
כשאנחנו נכנסים 
ליער".

בודת התשובה נעה בין קטבים אישיותיים ורוחניים. בתקופת ע 
בהתחבטות  ומתבטאים  הדברים  מתחדדים  ותשרי  אלול 
ערכית או בטלטלה נפשית. יש הממהרים להכריע בין שתי 
האפשרויות, אך שאלות שעולות שוב ושוב מגלות שאנחנו בתנועה 
בין שתי נקודות קיימות, ובמקום להחליט מה נכון או צודק, כדאי 
להניח אותן על השולחן, להתבונן בהן ולהקשיב. נדבר על התנועה 
ברצוא ושוב בתוך הצירים הללו ונבדוק האם ניתן לשלב בין הקצוות.

לא באמת אצליח להשתנות. הרבה לפני 
חשוון אחזור לעצמי... אז על מי אני 
'עובד' פה בדיוק, על הקדוש ברוך הוא 
או על עצמי?



דורכים נשקים
בחברון.  שלנו  לשליחות  הראשונה  בשנה  היה  זה 
מיד לאחר התפילה עשינו קידוש קל בבית הכנסת, 
לזכות  הילדים  עם  יצאנו  החג  סעודת  לפני  ועוד 
פזורים  החיילים  שופר.  בתקיעת  החיילים  כל  את 
בעמדות רבות ובראש השנה מגיעים חיילים נוספים 
לתגבור, ובכל עמדה תקענו שלושים קולות... כך 
אחרי  וחצי  ארבע  שבשעה  עד  שעות  כמה  במשך 
הצהריים טיפסנו לאדמות ישי - תל רומידה לבסיס. 
לא  וגם  אוויר,  ובלי  ומאמץ  מעייפות  גמור  הייתי 
אכלנו כמעט כלום במשך כל היום. אמרתי לילדים 
"בואו, חוזרים הביתה לסעודת החג", אבל הילדים 
עם  מה  אבא,  "רגע  לי:  אמרו  והשבע  החמש  בני 
מנוחה רחל?". הסתבר שמעל בית העלמין העתיק 
הייתה  רחל,  מנוחה  הרבנית  קבורה  בו  האשכנזי 
עמדה נוספת של חיילים, עמדה רחוקה וגבוהה עוד 
יותר... ממש לא היה לי כוח אבל לא היה לי נעים 
לסרב לילדים מתוקים שרוצים להגיע לעוד יהודי, 

אמרתי בסדר. 

בו  העמדה שלהם הייתה בגג של בית ערבי שגרו 
נכנסנו  שתי משפחות ערביות. בלי לחשוב הרבה, 
לעבר  במדרגות  ועלינו  הערבית  המשפחה  לבית 
קומת הגג. הגענו לדלת הגג שהייתה נעולה מבפנים 
אנחנו  ואז  לנו.  שיפתחו  בחוזקה  לדפוק  והתחלנו 
וחיילים רצים  שומעים התרוצצות ובלגאן למעלה 

אל הדלת ודורכים את הנשק.

והחיילים  תירגעו!",  חבר'ה,  "הי  להם,  צעקתי 
שבאנו  חב"דניקים  "אנחנו  זה?".   "מי  צועקים 
פרצי  נשמעו  ואז  בשופר!".  לכם  לתקוע 
משוגעים  "איזה  אומר  ומישהו  משוחרר  צחוק 
מי  ואת  הדלת.  את  ופותח  האלה",  החב"דניקים 
ביחידה  ששירת  שלי  דוד  בן  בפתח?  רואה  אני 
על  אותם  ומיקמו  לחג  אותם  שהקפיצו  מובחרת 
הגג. הם סיפרו שבדיוק דיברו ביניהם על כך שעוד 
ואז הופתעו  והם לא שמעו שופר!  מעט השקיעה 
המאמץ  גדולה,  הייתה  ההתרגשות  אותנו.  לראות 
וההתעקשות של הילדים היו שוות. הספקנו לחזור 

הביתה לסעודת חג לפני השקיעה.

דני כהן, בית חב"ד חברון

חייב סיבוב
יצאתי  מוסף  תפילת  לאחר  השנה,  ראש  של  ראשון  יום 
של  צהריים  שופר.  שמעו  לא  שעדיין  יהודים  לחפש  מהבית 
ברחוב.  אחד  אף  אין  פיליפיניים  מטפלים  מכמה  וחוץ  חג   יום 
ראיתי  הביתה  לחזור  וכשפניתי  התייאשתי,  כמעט 
מתקרב.  קצרים  ומכנסים  כפכפים  עם  צעיר  בחור  מרחוק 
לדבר.  מי  עם  יהיה  לפחות  לחכות,  שכדאי  לעצמי   אמרתי 
כשעבר לידי פניתי אליו עם חיוך של חג שמח ושאלתי אם כבר שמע 
 שופר היום.  הוא הביט בי במבט המום ואמר, "האמת שעוד לא". 
עינים  עצם  הוא  לתקוע.  והתחלתי  שיברך  ביקשתי  כיפה,  לו  נתתי 
והתחיל לבכות. אחרי שסיימתי דיברנו קצת והוא סיפר: "לפני שבוע 
אבל  הכנסת  בבית  שופר  לשמוע  להגיע  רציתי  כך  כל  בן.  לי  נולד 
לאשתי היה קשה שאעזוב אותה עם התינוק. כל היום חשבתי על זה 
אבל כבר הבנתי שפספסתי את השעה. מרוב דיכאון אמרתי לה שאני 

חייב לצאת לסיבוב להתאוורר קצת. והנה פגשתי אותך...".

דרור יהב, רמת גן

  צאו 
לרחוב!!!

בכל בית ובכל גינה ממתין לכם סיפור מטורף של לבבות 

יהודיים שנמסים מקול השופר. אין מה לפחד, כולם מחכים 

לכם, ביודעין ובלא יודעין. קחו שופר ואנרגיות, ובואו לכבוש 

את העולם לכבוד הקדוש ברוך הוא

משתוללת זה בוערת
השנה  בראש  שוהם  בעיר  תפילה  בעל  כשהייתי  אחת  שנה 
ויום כיפור. הלכתי ברחוב עם חברי שמוליק מעטוף, והצענו 
לאנשים לשמוע שופר. אנשים שמחו מאוד, אבל היה שם בחור 
אחד צעיר שהגיב מאוד בעצבנות, וצעק עלינו "תלכו מפה! 
אתם מפריעים לנו באמצע מנוחת הצהריים!". חייכנו, בירכנו 

אותו בשנה טובה והמשכנו הלאה.

שמוליק מעטוף ידידי אמר לי באותו רגע: "אתה תראה שמתוך 
בתשובה  שיחזור  הראשון  השופר,  את  ששמעו  האנשים  כל 
יהיה הבחור הזה. אתה נגעת לו בנקודה רגישה. הנשמה שלו 
בוערת ומשתוללת, הוא לא אדיש. כל האחרים בסדר, חלקם 
לא  הזה  הבחור  אבל  לשמוע.  אכפת  לא  ולחלקם  מתרגשים 

אדיש". 

בשנה הבאה הגענו שוב לשוהם, ובבית הכנסת אנחנו פוגשים 
מהתפילה  להתפלל  שהגיע  בחור,  אותו  מאשר  אחר  לא 

הראשונה ועד האחרונה.

שמואל וולף
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מצווה גוררת
ליברמן  לרב  הצטרפתי  זריזה  סעודה  אחרי 
בשמיעת  יהודים  לזכות  השטח,  אל  ליציאה 
בצורה  את המסלול  תכננו  קול שופר. מראש 
כזאת שנגיע בשעה מסויימת לבית הוריי, שגרו 
בזמנו בקומה תשיעית בסמוך לים באשקלון. 
תוכנן שסבתי ע"ה תגיע לחלון על מנת לשמוע 

את תקיעת השופר. 

מלמטה  קטנה  קריאה  מושלם,  היה  התזמון 
לידינו  התאספו  בינתיים  לחלון,  הגיעו  וכבר 
מה  לראות  שרצו  ומבוגרים  ילדים  הרבה  גם 
נוספת של הזמנה  נתנו קריאה  אנחנו עושים. 
לתקיעת שופר, אט אט נפתחו חלונות ואנשים 
רבים הצטרפו. סבתא שלי שמעה את תקיעת 
השופר, והיתה מאושרת מאוד. אבל.. בזה לא 

נגמר הסיפור. 

חג  להתקדש  הכיפורים  יום  בין  הקצר  בזמן 
הסוכות, החלטנו להקים סוכה במרפסת, אולי 
הסוכה עם הנוף הכי יפה בעיר. רק מה? חלק 
מהמרפסת מכוסה בגג. בינתיים שכנים נוספים 
המוזר  המהלך  את  מתחילים  אותנו  שראו 
החליטו גם הם לזכות לשבת בסוכה במרומי 
סוכות  וכמה  כמה  להם  צצו  ופתאום  הבניין, 
הרב  את  הזמנו  טפחים".  מעשרה  "למעלה 
ויאמר איך  ליברמן שיבדוק את הסוכה שלנו 
לעשות אותה הכי מהודרת, הוא הגיע ונתן את 
מהקומה  השכן  ואז  שלו,  וההארות  ההערות 
העשירית בבניין הסמוך החל להכות בפטיש 
על הסוכה שגם הוא החליט לבנות. התסכלנו 
בצורה  אותה  קלט שבנו  והרב  הסוכה  לכיוון 
הפוכה. כמובן שכשיהודי כבר מחליט לעשות 
צריך  במצווה,  לזכות  מנת  על  קשה  משימה 
לעזור לו שאכן יקיים אותה כהלכתה, והחלטנו 
הסוכה,  בבניית  ולסייע  שלו  לבניין  ללכת 
אליו, שאלה אשתו  כשהגענו  כשרה.  שתהיה 
בחצי חיוך והתרגשות מלאה, האם הוא הרב 
שתקע בשופר ליד הבניין בראש השנה. כולה 
נרגשת, סיפרה איך הם שמחו שזכו לשמוע את 
שגרים  מבוגרים  בזוג  מדובר  השופר.  תקיעת 
בקומה העשירית ולא פשוט להם להגיע לבית 
הכנסת, אבל הקדוש ברוך הוא לא שכח אותם. 

עם הזמן גיליתי שהיו עוד הרבה שכנים בבניין 
תקיעת  את  לשמוע  שזכו  נוספים  ובבניינים 
הילדים  את  קחו  שופר,  לכם  יש  אם  השופר. 
עם  יצאו  כולם  נוספים,  יהודים  לזכות  וצאו 

רווחים... שנה טובה!

אודי בן דוד, אשקלון

 בסוף ימיו מכנס יעקב את בניו, ומברך אותם. בברכה הוא אומר מהי המהות 
המיוחדת של כל אחד מבניו. למשל: "גור אריה - יהודה", "בנימין - זאב יטרף", 

"יששכר - חמור גרם". לכל בן מהות מיוחדת ותפקיד מיוחד שעולה ממנה.

אך לאחר שכל אחד קיבל את הברכה המיוחדת לו, חזר יעקב וכלל את כולם 
ַרְך ֹאָתם" דורשים  ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ בכל הברכות. על הפסוק בסיום הברכות "ִאיׁש ֲאׁשֶ
נפתלי  בנחש,  דן  באריה,  יהודה  שבירכן  "לפי  ד'(:  צ"ט,  רבה  )בראשית  חכמים 
נחשים".  ועשאן  אריות  ועשאן  כאחד  כולן  וכללן  חזר  בזאב,  בנימין  באילה, 
למרות שלכל אחד יש מהות ותפקיד מיוחדים, כל אחד יכול להיות אריה כמו 

יהודה ונחש כמו דן.

של  המורכבות  על  אותנו  מעמידים  חז"ל 
אחד  מצד  בעולם.  האדם  של  השליחות 
צריך  שהוא  מוגדר  תפקיד  יש  אחד  לכל 
לעשותו. מילוי התפקיד הזה הוא המימוש 
העצמי המלא ביותר, וגם השליחות הטובה 
כל  שני,  מצד  בעולם.  עושה  שאדם  ביותר 
אחד יכול לעשות גם דברים נוספים. גם מי 
יכול לפעול  שתפקידו הוא להיות "אריה", 

כ"נחש" ולהצליח בכך.

הרמח"ל מוסיף הגדרה נוספת בענין זה )אדיר 
במרום עמ' כ"ח(: "כתיב 'עת לעשות לה׳ הפרו 

חיבתו  להראות  שרוצה  מי  כי  תורתך'... 
לפניו,  חן  ולמצוא  הוא  ברוך  המקום  לפני 
הוא כאשר חסרים עובדים ומתקנים בעולם, 

ליטול הוא על שכמו העבודה והתיקון גם לכל האחרים, שאז הוא נרשם ומצויין 
בתיקוניהון  עומדים  בהיות המדרגות  והנה  לטובה...  הוא  ברוך  הקדוש  לפני 
לכל  ונמצא  העובדים,  כל  נודעים  אז  הנה  ולמטה,  למעלה  כראוי  ובסדריהון 
אם  אך  כולו...  העולם  כל  לצורך  בחינתו  כפי  עליו שפע  ונמשך  חלקו,  אחד 
מבטלין אותה, הנה אי אפשר לילך בזה הדרך לעשות חלקו לבד, כי לא ימצא 
תיקון מספיק לעולם... כללות הענין, שכל אדם צריך להקריב עצמו בזמן שאין 
אחרים, וליכנס אפילו במקום שאלמלא היו אחרים הוא לא היה נכנס, כי אין זה 

פגם והריסה אלא תיקון".

כשהעולם מסודר וכל דבר נמצא במקומו - יכול כל אחד לעשות את תפקידו ודי 
לו בכך. אך כאשר יש כאלה שאין עושים את תפקידם - נדרשים האחרים למלא 
את החסרון. במצב כזה נדרש כל אחד לצאת מתפקידו המיוחד לו ולפעול גם 
בתפקידים אחרים, כדי שלא יחסר העולם את הופעת התורה והמצוות שראוי 

להיות בו.

בזוהר הקדוש מבארים את עומק הענין )תיקוז"ח, מ"ט ע"א(: "ולמדנו, שחטאיו של 
האדם גורמים שלא יזכה לטובה שמזומנת עליו להיות מששת ימי בראשית... 
יש מי שהתרחק ממנו, עד שמתקן מעשיו ומחזיר לו האבדה שלו, ויש מי שאבד 
לו בחובו ולא תחזור אליו לעולם, וזו היא אבדה שהתייאשו הבעלים ממנה, ומי 

שזכה במציאה קנה לה".

פעמים שאדם, בגלל חטאיו או בגלל דורו, מאבד משהו. התפקיד שלו אבד 
ממנו, ולא יחזור אליו. אדם אחר מצא את אבדתו – וזכה בה. הוא ממלא את 

תפקידו של הראשון, וזה הופך להיות התפקיד שלו.

ושורש  אישיותי  פי  על  לי,  המיוחד  התפקיד  מילוי  שבין  הציר  על  חיים  אנו 
נשמתי, ובין הצורך לעשות מה שנכון לעולם, ולהשלים את החיסרון שבעולם. 
מלמד  בעולם  מזהה  שאני  החסרון  הצדדים.  שני  בין  סתירה  יש  תמיד  לא 

שמצאתי אבדה שמישהו איבד, ומעכשיו זה הופך להיות התפקיד המיוחד לי.

בחזרה לעצמי או 
לצאת מעצמי

הרב יהושע ויצמן

תנועות 

התשובה

כי מי שרוצה להראות
 חיבתו לפני המקום
 ברוך הוא ולמצוא
 חן לפניו, הוא כאשר
 חסרים עובדים
 ומתקנים בעולם,

 ליטול הוא על שכמו 
העבודה והתיקון גם
 לכל האחרים

האם החזרה בתשובה עושה 
אותי אותנטי יותר ונאמן 
ל'אני' שלי או מגייסת אותי 
למשימות נעלות שפעם לא 
העמסתי על כתפיי?

ראש ישיבת ההסדר מעלות

  צאו 
לרחוב!!!

המשך



יש קונה עולמו 
האדמו"ר  מפי  סיפור 
לרב  שסיפר  ממאקווא, 
דיסקין רבה של קרית אתא:

ה'אבני  של  הנכדים  אחד 
נזר' שעבר את השואה, עזב 
שמירת  את  המלחמה  אחרי 
באופן  והמצוות  התורה 
מוחלט. לפני שנתיים בראש 
השנה עברו חב"דניקים ליד 
בשופר.  ותקעו  שלו  הבית 
השופר  על  בירך  ירד,  הוא 
חייו,  סיפור  את  להם  וסיפר 
הפעם  שזו  ציון  כדי  תוך 
שומע  שהוא  הראשונה 
תקיעת שופר מאז המלחמה.

כעבור כמה ימים הוא נפטר. 
שמאז  סיפרו  משפחתו  בני 
תקיעת השופר בראש השנה 
וחזר  לגמרי  השתנה  הוא 

לשמור מצוות.

מנחם מדינה, קרית אתא

והמשיך בדרכו
יחד  היינו  השנים  באחת 
בראש  הסוללים  בקיבוץ 
מתושבות  אחת  השנה. 
הקיבוץ הגיעה לבית הכנסת 
היא  שופר.  תקיעת  לשמוע 
המניין  על  לאחראי  סיפרה 
מכיוון  מרוגשת,  שכולה 
את  השקתה  היא  שבבוקר 
עבר  ובמקום  שלה  הגינה 
'דוס', ובמקום לצעוק עליה 
הוא ניגש אליה ואמר: "איזו 
והמשיך  לך",  יש  יפה  גינה 

בדרכו לבית הכנסת. 

דב לוין

תשמע, זהו!
רציתי לשתף אתכם במשהו. אני מאוד מתרגש. מאוד מאוד. מתרגש לפני ראש השנה. יום אדיר, גדול 

וקדוש, מלא רוממות של התגלות המלך העליון עלינו, בני המלכה, המצויים בממלכה.

על מה אני מתרגש, ולמה אני מחכה? לדבר אחד - לתקוע בשופר לאחים שלי!

רציתי לספר לכם סיפור שקרה לי היום, ועוררני למכתב זה. הולך אני בשעות הצהרים בדרך לביתי. 
ממרחק מבחין אני ביהודי, איש צעיר, חבוש כיפה. מבעד לכביש אני מנופף לו לשלום. חציתי את 
הכביש, הלכתי במדרכה סמוך לביתי. הוא נכנס לרכבו שהיה סמוך למדרכה. כשעברתי לידו, פתח את 
החלון ובחיוך גדול אמר לי "תכנס, אקח אותך. לאן אתה צריך?". הצבעתי על הכניסה לחצר ביתי, 
ואמרתי לו שאני גר כאן. לשמע הדבר הוא הישיר מבטו אלי ואמר לי – "דע לך, שעד אילת הייתי לוקח 

אותך. עד אילת!". כמעט נשבע לי. בכנות גמורה.

מיהו היהודי? מדוע היה נושא אותי בחפץ לב לכל מקום בגלובוס?

לפני השקיעה  דקות  כמה  כמה שנים, בדמדומי חמה,  לפני  הייתה  ובכן, הפעם הראשונה שנפגשנו 
יום ראש השנה. היהודי עבר ליד בית הכנסת שלנו, לבוש בגדי חול. אני  של היום הראשון בשנה. 
עמדתי בחוץ ושאלתי אותו אם שמע תקיעת שופר. לאחר שהשיב שלא שמע, רצתי להביא שופר, 
לפני שתשקע החמה. עמדתי לידו, אני בבגדי לבן והוא בצבעוני. שם לעצמו יד על הראש, ברכתי את 
הברכות, עצמתי עיני ותקעתי שלושים תקיעות. בכל התקיעות אני עוצם עיני ומכוון ממעמקי לבבי 
שיהיה קול השופר מקיים ביהודי שמולי - עורו ישנים מתרדמתכם. אכן, אני ישנה וליבי ער. הלבבות 
ערים, וסגולת השופר להצית את אש הקודש הבוערת בנשמה. מה יכול לעורר יותר מאשר תקיעת שופר 

בראש השנה! 

וכך, אני מכוון את ליבי, תוקע ומייחל לה' יתברך שיהיה קול השופר הולך וחזק מאוד, קול דודי דופק 
על פתחי לבבו, פתחי לי אחותי רעייתי. כך, סיימתי את התקיעה. פתחתי את עיני, והנה אני רואה את 
פניו שטופות דמעות. כולו מרוגש. מתפעל שהסכמתי להשקיע שלושים תקיעות בשביל יהודי אחד 

בלבד... 

הבטתי בו באהבה, והנה הוא אומר לי: "תשמע, זהו, אני חוזר בתשובה! תוך כדי הקולות הללו גמרתי 
בליבי! אני רוצה לבוא לבית הכנסת, להיות יהודי כשר. לא כזה שמסתובב ככה בראש השנה". סגרנו 

שיבוא לישיבה לאחר ראש השנה ונשב ונדבר.

כך, לאחר גלגולים, הנה הוא עם כיפה, ציציות, מלא שמחה, הקים בית נאמן ומאושר בישראל. כבר 
הספיק לחבק אותי בקול תרועה באמצע סּוּפר הומה אדם. בכל פעם שאני עובר והוא ברכבו, הוא עוצר 

כנהג מונית המייחל לקליינט.

הוא, הצדיק הזה, עד אילת יקח אותי. אבל אני לקחתי אותו רחוק יותר. התקיעה, השברים והתרועה, 
לקחו אותו מכל הגלובוס, מכל הקוסמוס, עד העולמות העליונים, עם הקול הפשוט והחודר של השופר 
ביום ראש השנה. והוא לא היחיד. לא אגזים אם אומר לכם, שהכפלתי את כמות המכרים שלי לאחר 
ראש השנה שעבר. פשוט נכנסנו לכל חצר וחצר, רובם יושבים בחוץ, רובם לא שמעו תקיעת שופר. 

וכולם מתרגשים ומתעוררים מקולות אלו.

אני מחכה ל'ונתנה תוקף', מחכה ל'כבקרת' של ר' שלויימ'ה, ל'ויתנו לך כתר מלוכה'. אבל יותר מכל 
אלו, אני מחכה לאחים שלי בחצרותיהם ובטירותם, לאותו אחד ששם יד על ראשו, כשהוא ברכבו, 

באמצע הכביש, מחזיק ביד אחת פלאפון, מברך, עוצם עיניו ומתרכז בתקיעה.

ידי חובה במצוות תקיעת שופר קודם לתפילה בציבור )ראה הליכות שלמה  כידוע, להוציא אנשים 
לעורר  הן  וסגולתה  מהותה  כל  אדירה.  יקרה,  מצווה  וזו  דאורייתא.  עשה  מצוות  זו  כי  יא(,  ב  ר"ה, 
לבבות ישראל לאביהם שבשמים, כדברי הרמב"ם. זאת ועוד, ביום ראש השנה יורד השפע התמציתי 
של השנה כולה. והוא יורד על ידי המצווה המעשית של יום זה, השופר. כל איש ישראל ממשיך שפע 
ראוי  עד כמה  ישראל,  לכל  כדי שתהא שנה מבורכת  כן,  על  זו.  נצטוונו במצווה  כולנו  לכן  ייחודי, 
שיהיו רבים מישראל שותפים בהמשכה זו. ומה גם שהתקיעה היא הכרזת המלוכה, ומה ראוי שכל בני 
הממלכה ישתתפו בשמחת המלכת המלך. אם בכל לב אנו מתפללים ביום זה לה', אפילו על אומות 

העולם, ש"יעשו כולם אגודה אחת", הלא ראוי שנאגד את אחינו אתנו, ביום שורשי ועליון זה.

ביום זה ובתקיעה זו אנו מתחננים שה' יעמוד מכיסא דין וישב על כיסא הרחמים. ואין קץ ושיעור 
לרחמים ולחסדים שמתעוררים בשמים. כי כשבן קרוב שומע קול שופר, זה נפלא. אבל כשבן רחוק 
מתעורר, זה מגלגל המון רחמים וחסדים, ומעורר בעליונים את הפסוק "הבן יקיר לי אפרים אם ילד 

שעשועים הוא כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאום ה'".

מה יכולה להיות עבודת ראש השנה יותר מאשר להיות עבד לה' יתברך. אין לך עבד יותר נאמן ממי 
שממליך את ה' על עם ישראל בפועל ממש!

כל מי שעושה זאת, אפילו לא צריך לכתוב שמובטח לו שהוא בן העולם הבא, קל וחומר שלא צריך 
להוציא אותו עם הפאות מהגיהנום. הוא מוציא אחרים...

נכתב על ידי ראש ישיבה מאזור המרכז
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תפילת סליחות היא התפילה היחידה שבה ההבדלים בין הספרדים לאשכנזים 
הם הגדולים ביותר מכל התפילות. לאשכנזים נוסח שונה בכל יום. גם מספר 
הימים של הסליחות שונה. גם הסגנון שונה. עם זאת יש בסליחות נוסחים 
שנמצאים הן בסליחות של הספרדים והן בסליחות של האשכנזים והם כנראה 
בעיקר  עוסקים  הללו  הנוסחים  מוקדמים.  ומאוד  חשובים  מאוד  נוסחים 
בתפילה על הגאולה ועל בנין ירושלים. ובאמת זה פלא גדול. למה מכניסים 
בסליחות את התפילה על בנין ירושלים ובנין בין המקדש. לכאורה סליחות 

צריכות להיות על החטאים שלנו.

אחד  אצל  מוצאים  אנו  התשובה  את 
מצוטטים  שדבריו  המקובלים  מגדולי 
מביא  כך  הפוסקים.  גדולי  ידי  על 
דברי  את  א(  )תקפא  תשובה"  ה"שערי 
החיד"א שכתב כי "מי שקם באשמורת 
וכבר הצבור אומרים סליחות ואין פנאי 
לומר תקון חצות וסליחות וצריך לבטל 
חצות  תיקון  שיאמר  טוב  מהם,  אחד 
גדול  עיקר  והוא  זצ"ל,  האר"י  כסדר 

יותר ויותר מהסליחות".

מקור דבריו הוא בתשובת מהר"ם זכותו 
)אגרות הרמ"ז טז(, שמסביר כי התפילה על 

גלות שכינה, גלות ישראל, שיעבוד מלכויות, חורבן ירושלים והמקדש היא 
יותר חשובה מכל שאר התפילות והסליחות האמורות בזמן ההוא. "כי הוא 
הוא עצם הסליחה והתפלה היותר מקובלת לפני המקום, כי השעה צריכה לכך 
והזמן מזומן לכל איש נאמן לבלתי ישכח אהבת ירושלים וחבת ציון, וגדול 

זכותו נוכח פני עליון".

שאדם  העובדה  דעתו עצם  את  שהביאו  הפוסקים  כל  ולדעת  לדעתו 
גדול,  היותר  החטא  היא   – לגאולה  ולבוא  מהגלות  לצאת  משתוקק  לא 
זכות  גדולה מאוד  "כי  היא עצם הסליחה.  לגאולה השלימה  וההשתוקקות 

אהבת ירושלים וחיבת ציון נוכח פני עליון" )בא"ח וישלח. כה"ח תקפא טז ד(.

ובאמת מי שמתבונן בתפילה של ראש השנה רואה כי למרות שזה יום הדין, 
דרך  ה' שמתגלה  במלכות  אלא  ובכפרה  בסליחה  כלל  עוסקת  לא  התפילה 
ָך,  ה הּוא ה' ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ מלכות עם ישראל. אנו מבקשים "ְוִתְמלֹוְך ַאּתָ
ָך". ובאותה ברכה  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך, ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך, ּבְ ל ַמֲעֹשֶ ַעל ּכָ
דוד  בית  מלכות  על  גם  מתפללים  אנו  לבדה  ה'  מלכות  על  מבקשים  שבה 
שֹֹון ְלִעיָרְך, ּוְצִמיַחת  ְמָחה ְלַאְרָצְך ֹשָ ָך, ֹשִ בֹוד ְלַעּמֶ ן ּכָ שתהיה ביחד איתה: "ּתֵ
לא  דוד  בית  ובאמת מלכות  יֶחָך".  ְמׁשִ י  ִיׁשַ ְלֶבן  ֵנר  ַוֲעִריַכת  ְך  ַעְבּדָ ְלָדִוד  ֶקֶרן 
כן  ועל  ה'  כלפי  ענווה  מלאה  כולה  דוד  בית  מלכות  כי  ָך",  ב"ְלַבּדֶ פוגעת 
א  ֹשֵ ְוִהּנָ ְוהֹוַפע  ְמֵהָרה,  ָעֵלינּו  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ ה  ּלֵ עליה. "ּגַ מתגלה  ה'  מלכות 

ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ָכל ָחי". 

קיבוץ  את  מזכירים  אנו  השנה  ראש  שלפני  ההפטרות  שבע  בכל  לכן 
ְצָבָאם  ר  ְבִמְסּפָ ַהּמֹוִציא  ה  ֵאּלֶ ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכ֤ם  ָמרֹום  אּו  הגלויות, "ׂשְ
ירושלים,  ר". בנין  ֶנְעּדָ לֹא  ִאיׁש  ּכַֹח  יץ  ְוַאּמִ אֹוִנים  ֵמרֹ֤ב  ִיְקָרא  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ְלֻכּלָ
יִרים". כבוד עם ישראל, "ְלַמַען  ִפּ ַסּ יְך ַבּ ּפּוְך ֲאָבַנִיְך ִויַסְדִתּ יץ ַבּ ה ָאֹנִכי ַמְרִבּ "ִהֵנּ
ִויׁשּוָעָתּה  ִצְדָקּה,  ַכּנַֹגּה  ֵיֵצא  קֹוט, ַעד  ֶאׁשְ ַלִם לֹא  ְירּוׁשָ ּוְלַמַען  ה,  ֶאֱחׁשֶ ִצּיֹון לֹא 
בֹוֵדְך". נצחון ישראל, "עּוִרי עּוִרי  יד ִיְבָער. ְוָראּו גֹוִים ִצְדֵקְך ְוָכל ְמָלִכים ּכְ ַלּפִ ּכְ
י  ַלִם ִעיר ַהּקֶֹדׁש". יישוב הארץ, "ּכִ ְך ְירּוׁשָ ְגֵדי ִתְפַאְרּתֵ י ּבִ ְך ִצּיֹון ִלְבׁשִ י ֻעּזֵ ִלְבׁשִ
ה'  הופעת  יבּו".  יֹוׁשִ ּמֹות  ְנׁשַ ְוָעִרים  ִייָרׁש  ּגֹוִים  ְוַזְרֵעְך  ְפרִֹצי  ּתִ ֹמאול  ּוׂשְ ָיִמין 
לעיני כל חי, "ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך ּוְמָלִכים ְלֹנַגּה ַזְרֵחְך". כל אלה הם ההכנה 
למלכות ה' שאנו מתפללים עליה בראש השנה. והיא מביאה אותנו לתיקון 
כל המעשים הפרטיים שצריכים תיקון אישי, כי איך יחטא אדם כשכבוד ה' 

מתגלה עליו?

כלל מול פרט
הרב שמואל אליהו

תנועות 

התשובה

עצם העובדה שאדם 
לא משתוקק לצאת
 מהגלות ולבוא
 לגאולה – היא
 החטא היותר גדול,
 וההשתוקקות
 לגאולה השלימה
היא עצם הסליחה

על מה להתפלל בראש 
השנה? עלי ועל משפחתי 
בגשמיות וברוחניות או על 
כלל ישראל, או להיות מרוכז 
ב"וידע כל פעול כי אתה 
פעלתו" ולשאוף לכבוד ה' 
והתגלות מלכותו?

ריבונו של עולם,
כך  על  שמחה  בי  עולה  שנה,  לסיכום  מגיעה  שאני  פעם  בכל 
שחייתי עוד שנה בעולמך. הזמן עושה לי טוב, משביח. הוא משדר 
רגעים  שהיו  ונכון  כאן.  לפעול  כדי  בי  נותן  שאתה  האמון  את  לי 
שבהם כל כך נכשלתי, עד שנדמה היה לי שבכל הארץ שמעו את 
לא  ממך  זאת  ובכל  האבן.  על  התרסקו  שלי  כשהכנפיים  החבטה 
נעו מעגלותיה, תמיד קמתי והאמנתי שוב. "מהותך אינה עיכוב", 
יש  ונפילות,  יש עומסים, עיכובים  ימימה מרגיעה אותי, כהרגלה. 
המתוק  בפרי  נוגעות  לא  הן  קליפות.  רק  אלה  אבל  אונים,  חוסר 

שבפנים, שמשנה לשנה הולך ומבשיל. 
כשנתת לנו את התורה, אמרנו מיד ובאהבה שלמה "נעשה ונשמע", 
את  ואוהבים  מאוד  מאמינים  אנחנו  כי  עושים,  אנחנו  ובחסדך 
המציאות הזו מאוד. אבל השנה אני רוצה לבקש ממך להרחיב גם 
ואיתך. לפתח שיח עם עומק,  לך  לגדול בהקשבה  את ה"נשמע". 
בפניך  להביע  גם  נשימה  ובאותה  אותך,  לשמוע  ומרחב  עדינות 
את הדעה האנושית שלי, ולהאמין שאתה שומע. להשתמש בצלם 
האלוקי שנטעת בי כדי להיות שותפה בעולמך, להשלים את יצירתך. 
לא תמיד אצליח לפעול רק בכוחות עצמי, אבל נתת בי כאלה כוחות 

יקרים, שאני חייבת לנסות.
"הרי  ללב:  עמוק  אלי  שנכנס  משפט  כתב  מליובאוויטש  הרבי 
כשמישהי רואה חיסרון אצל עצמה, העצה איננה לצער את עצמה, 
אלא לחפש דרכים שאינן כרוכות בכאב כדי לתקן זאת" )מהספר 
לשנה  גדולה  בקשה  וזו  "מעיינותיך"(.  בהוצאת  כולנה",  "על 
החדשה: לא להאמין שמה שכרוך בכאב הוא משמעותי יותר. אלא 
למצוא עצות ודרכים שירוממו את רוחי, דרכים שבהן אוכל ללכת 
במלוא כוחותיי, ולא כשבר־כלי. לא לוותר על שמחת החג ושמחות 
כמו מתוך  ללכת  רבה.  והדרך  לתקן  לי המון  גם כשיש  היום־יום, 

ריקוד פנימי בוטח, ונסו יגון ואנחה.
וכמו שעושים הארקה לבית, מחברים לקרקע כדי להגן מפני זרמי 
יתר ומתח חשמלי גבוה, כך אזכה לעשות גם לנפשי. לחבר כל הזמן 
כל  שיהיו  הקרקע.  אל  הגבוהים  הרעיונות  את  ובחבלים  בסיבים 
התפילות והעבודה הרוחנית קשורות אל עולם המעשה. ואולי בגלל 
זה הולכים בתפילת שמונה עשרה צעדים לפני ואחרי, כדי להרגיל 
אותנו לצעדים. לפעמים הם שורשיים יותר מכל המילים הנלחשות.
כל  ליישר  זכני  רעננות.  שלי  התקוות  את  שמור  עולם,  של  ריבונו 
הזמן עקמימויות שהמציאות מכה על הלב, ולא להתייאש כלל, כי 
כל רגע שבו אני מעזה לפתוח מחדש את חרכי הציפייה הוא רגע 

של להיוולד מחדש.

אור צומח ממעשייך
"המעבר  הספר  מתוך  )ערוכה  זצ"ל  מימימה  נוספת,  ותפילה 
לחשיבה הכרתית – נגני נפשי" של שרון(. זוהי תפילה שנכנסת אל 
מחזור התפילות שלי, והיא יקרה ללבי מאוד. אני ממליצה לקרוא 
אותה לאט ובלי לפסוח על מילים, עד שמימד התפילה שבה נפתח:
"יהי רצון מלפניך שתזכנו לטהרה ויראה אמיתית. יהי רצון שכולנו 
נזכה לטוב האמיתי באמת. יהי רצון שלבך יפסיק לבכות, ושתדעי 
שמחה בו. ושתהיי שמחה גם מהבנת קיומך המעמיק, ושתשני טוב 
קיומך.  את  תחיי  אחרת.  ושתביני  שוב,  שמחה  ושתקומי  בלילות, 
אז תהיה בך ודאות של קיום שקט, של קיום מלא. אור פורח צומח 
ממעשייך. ותנוח נפשך וגם לבך מלשאול למה, ואז על מקומך כולך 
תהיי שוקטת. את תלמדי ותהיי שמחה. את אשר קורה ואינו מובן 
– תקבלי, קשה לקבל, זה בגרות מעמיקה מאוד. אם תדייקי תדעי 

לקבל. תתבגרי, תקבלי ואז תנוחי.
נפלאות הן רק מהקדוש ברוך הוא. אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות 
כלום. מה שאני יודעת זה שאני לא מבינה כלום. יש לי אין בשכל, 

ומחשבה טובה שלא זזה ממקומה".

שנה טובה, מתוקה וברוכה, כתיבה וחתימה לחיים טובים ולשלום.

alluma@gmail.com

תפילה לשנה החדשה

אלומה לב

רבה של צפת



ובזכות האבות והאמהות הקד' ישני חברון נזכה לחתימה טובה,
לחיים טובים ולשלום, ויתקבלו כל תפילותינו באהבה וברצון! אמן!

קרן מורשת מערת המכפלה | מחדשי היישוב היהודי בחברון | הכנסת אורחים חברון | 
מועצה דתית קרית ארבע חברון | מנהלת מערת המכפלה

לאור הביקוש הגדול בשנים האחרונות, אנו נערכים למבצע 
גדול ומיוחד לקליטת הציבור הרחב והקדוש לתפילה, 

ללינה ולסעודה מפסקת לפני ואחרי הצום.

הזדרזו והרשמו: 072-259-2293 
ההרשמה חובה, כל הקודם זוכה מספר המקומות מוגבל.

w w w . k i p u r . o r g . i l

לגברים בלבדוהמקום, האירוח מפאת קדושת היום 
אולם יצחק 

פתוח

דרכו  עולות  התפילות  מקום שכל  עדן,  גן  פתח  המכפלה  מערת 
למרום, וכעדותם של כל אשר השתוקקו להתפלל במקום קדוש 
בו  מקום  השמיים",  ב"שער  התפילה  זכות  בגודל  בהפליגם  זה, 
התפילות אינן חוזרות ריקם. ביום הכיפורים יערך כינוס גדול של 
עמך בית ישראל, לעורר זכות ישני חברון לישועת הכלל והפרט.
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בתפילת ראש השנה אנחנו אומרים לפניו יתברך "מי לא נפקד כהיום הזה". אין 
לפניו,  עצמינו  את  להזכיר  עלינו  מדוע  כן,  אם  שכחה.  הוא  ברוך  הקדוש  אצל 
שאנחנו  בכך  הטעם  מה  לטובה"?  לפני  זכרונכם  שיעלה  זכרונות  לפני  "אמרו 

מזכירים את עצמינו, אם ה' לא שוכח?

ניקח דוגמה מהחיים. ילד מתנהג בבית באופן שאסור להתנהג. הוא יודע שאבא 
אחת,  אפשרויות.  שתי  לילד  יש  שותק.  בינתיים  האבא  אבל  כך,  על  יודע  שלו 
ורק  יודע  שלו  שאבא  מכך  להתעלם  אסור,  דבר  עשה  שהוא  מכך  להתעלם 
בוחר לשתוק, ולהתנהג כאילו לא קרה כלום. ואז, כשאביו רואה שבנו מתעלם 
ממעשהו, הוא מבין שאין לו ברירה, והוא חייב לגעור בילד וגם להעניש אותו כדי 
שלא יחזור על מעשהו. הילד, בתגובה, מעמיד פני תם, אחר כך מתגונן ואחר כך 

מקבל את עונשו וכועס... כאשר כל הזמן יש בתוכו שקר עצמי וריחוק מהאבא.

חשבון  יעשה  שהילד  היא,  שניה  אפשרות 
שאבא שלו יודע שהוא עשה מעשה אסור. 
נוסף על כך, יש לו צער פנימי על כך שהוא 
פגע  שהוא  כך  על  וכן  אסור  מעשה  עשה 
נכון  הכי  הדבר  לכן  לאביו.  שלו  בנאמנות 
הוא לגשת לאבא, ולדבר על המעשה האסור 
שהוא עשה, ולבקש סליחה. כשהאבא רואה 
שהילד מיוזמתו לוקח אחריות על מעשהו, 
וניגש מתוך אמון וקרבה לאביו ומבקש את 
צורך  לי  אין  לעצמו:  אומר  הוא  סליחתו, 
להעניש את בני, אין לי אפילו צורך לגעור 
בו. אדרבא, לבי יוצא אליו על הצער העצמי 
שלו על חטאו. ואני רוצה לא רק לסלוח לו, 
אלא לחזק אותו ולומר לו כמה אני מאמין 

בו.

בעונש.  והסתיים  ריחוק  יצר  התעלמות,  גרר  החטא  הראשונה,  באפשרות 
באפשרות השנייה, בעקבות החטא הייתה קבלת אחריות, ומתוך כך אמון, קרבה 

וחידוש הקשר.

אנחנו יודעים שעשינו במהלך השנה מעשים אסורים. אנחנו יודעים שה' רואה 
זאת. מגיע יום הזיכרון. מה אנחנו עושים? אנחנו ניגשים לפניו יתברך ואומרים. 
אתה זוכר כל הנשכחות, ורואה כל נסתרות. אנחנו חטאנו. כואב לנו על כך. אך 

יותר כואב לנו על המרחק שנוצר בינינו.

אנחנו מזכירים בפניך את החטאים, לא בגלל שכביכול אתה לא יודע אותם. אלא, 
כי זה כואב לנו, ואנחנו רוצים להירפא ולתקן אותם. ויותר יקר לנו להיזכר בפניך, 
כי גם כשאנחנו  יעלה את חטאינו לפניך, מאשר להישאר מרוחקים.  זה  גם אם 
נשפטים, אנחנו נשפטים לפניך. ה'שפת אמת' מסביר שכשעם ישראל מזכירים 
את עצמם לפני ה' למרות חטאם, יקר בעיניהם זיכרונם לפני ה' מהחשש לעונש. 

וכשה' יתברך רואה זאת, הוא עובר מכיסא דין לכיסא של רחמים.

כמו במשל, כשאנחנו לוקחים אחריות על חטאינו ופונים אל ה', על ידי זה אנחנו 
ממתיקים את הדינים ועושים ממידת הדין, רחמים.

כשהלב מלא יראה מהעברות שלנו, זוהי הזדמנות בשבילנו לברר. בפני מי אנחנו 
נשפטים? ומי מכפר עליהם? ה' יתברך, אבינו, אב הרחמן. ויקר בעינינו שהוא 
ישפוט אותנו כי ברור לנו שהקרבה אליו, זוהי המתנה הגדולה ביותר שמוענקת 
לנו, וגם הכפרה היא מתנה יקרה. היא מביעה אמון רב של ה' יתברך בנו, אהבה 
ורחמים גדולים. הבנה זו ממלאת את הלב בביטחון ובשלווה, שהרי לאן שנלך, 
נהיה בידיו של ה' יתברך, הרחום והחנון. וכן, ההתנקות מהעברות היא משאת 
הנפש שלנו. לשחרר את הנשמה מכובד העוונות ולחזור להיות קרובה למקורה, 

לחיי החיים.

את  להפוך  כדי שיוכל  לפניו  עצמינו  את  ורוצה שנזכיר  אותנו,  זוכר  ה'  כן,  אם 
הדין ברחמים, את הריחוק בקרבה ואת החרדה בביטחון ברחמיו המרובים של 

ה' יתברך.

יראה מול שמחה
הרבנית נעמי שפירא

תנועות 

התשובה

באפשרות הראשונה, 
החטא גרר התעלמות,
 יצר ריחוק והסתיים
 בעונש. באפשרות
 השנייה, בעקבות
 החטא הייתה קבלת

 אחריות, ומתוך כך 
אמון, קרבה וחידוש
 הקשר.

הדין מפחיד מאוד. אני לא 
בסדר. אבל אני לובש בגדי 
לבן ואוכל סעודת חג ואמור 
לשמוח. איך בדיוק? איך 
אפשר להישען על ה' כשהוא 
יושב על כס השופט ובוחן 
כליות ולב?

הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

 על מה כדאי לחשוב
    בזמן תקיעת שופר?

תקיעת שופר היא מצווה מיוחדת ונפלאה, שהכוונות בה הן רבות 
עד בלי די. נדמה שאין עוד מצווה שכיוונו בה כל כך הרבה כוונות 
כמו בתקיעת שופר, ולכן עלינו לזכור את הכלל הגדול ש"לא עליך 

המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל ממנה". 

נדמה לי שהכוונה הנפלאה ביותר נמצאת בדרשה בת שלוש מילים 
של רבי מנחם מנדל מקוצק, שהיה אומר את לשון הגמרא: "רחמנא 
אמר תקעו!". כלומר, שהקב"ה ציווה ולכן אנו תוקעים בשופר – 
הכוונה  וזו  חפצתי",  אלוקי  רצונך  "לעשות  הפסוק  שאומר  כמו   ,

היקרה מכל הכוונות. 

רבנו סעדיה גאון סידר עשר כוונות על התקיעות, שמובאות בחלק 
מהמחזורים – וכדאי לעיין בדבריו. העיקריות שבהן הן כדי שיעלה 
תורה,  מתן  את  להזכירנו  יתברך,  לפניו  יצחק  עקדת  וזכות  זיכרון 
והחותמת היא - התפילה לשמוע במהרה את קול שופרו של משיח 

צדקנו.

 מה בדיוק הזכות הגדולה
     של אברהם בעקדת יצחק?

הוא  בעיני  הפשט  אל  והקרוב  זה,  בעניין  נאמרו  רבים  פירושים 
שהרי  סתירה,  בנפשו  שיצר  אלוקי  ציווי  שמע  אבינו  שאברהם 

הקב"ה בכבודו ובעצמו אמר "כי ביצחק יקרא לך זרע". 

כשדבר ה' מגיע אלינו בבהירות, יש לנו יותר כוחות לעבוד אותו, 
אבל כשהוא מופיע באופן שסותר את רצון ה' בעצמו, הדבר יוצר 
לקיים  לא  כדי  ותירוצים  מפלטים  מוצאים  אנו  ואז  וערפל,  ספק 

דברים שתובעים מאיתנו הקרבה גדולה. 

אברהם ידע להיצמד למה שאמר לו הקב"ה בשעה זו, מבלי לפלפל 
ולהקשות מזמנים אחרים, לבקוע את חומות הספק ולהציב את נקודת 

מסירות הנפש לדבר ה' כיסוד היסודות של האומה הישראלית.

 איך להתפלל בראש השנה:
      לבקש על השנה החדשה, לחזור בתשובה או 

להודות לה' שהוא ברא את העולם?
עיקר העבודה בראש השנה היא המלכת ה' בעולם. ההמלכה אמנם 
קשורה לבריאת העולם שהזכרת בשאלתך אך לא כהודאה. ההמלכה 
מבטאת את הרצון והשותפות שלנו במלכות ה' יתברך ועל ידי כן 
אנו מגבירים את האור האלוקי בבריאה כולה מצד שורש בריאתה. 

ה'  והמלכת  במלכויות,  פותחות  השנה  לראש  המיוחדות  הברכות 
מתוך  הזה.  הקדוש  היום  של  הפיוטים  מירב  את  החורז  הקו  היא 
המלכת ה' עלינו אנחנו מבקשים שהמלך יזכרנו לטובה, ומוסיפים 
לפניו  זיכרוננו  והעלאת  ההמלכה  של  הכלי  הזיכרונות.  פסוקי  את 
הוא השופר – וכמו שאמרו חז"ל, "אמרו לפני בראש השנה מלכויות 
זיכרונות ושופרות. מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי 

שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה? בשופר".

 רוצה לחלק את קרוב אליך ליד הבית?
צור קשר ונשלח לך חבילת עלונים עד הבית  

info@qarov.org •  052-4061065



מפתח זולדן מחויבות מבית טוב

איכותאחריות מפרט ובוניםשירות יוזמים 

www.zoldan.co.il

1800-80-20-40

שנה של התחלות מרגשות!
נותרו עוד 6 וילות בשבי שומרון אל תחכו



התכוננתי  שאליה  זו  שופר  תקיעת  שואל,  האב  וכאן 
אלול,  חודש  מראש  בעיר  שופר  היתקע  שלם,  חודש 
ואני מהעם הנחרד. קמתי לסליחות באשמורת, הכנתי 
את עצמי בלימוד ספרי הלכה מוסר וחסידות. ועכשיו 
ידי  על  המלך  הכתרת  של  הנשגב  הרגע  מגיע  הנה 
השופר, הנה אומרים את קטעי הזוהר הקדוש, אומרים 
הקר"ע  פסוקי  את  צועקים  למנצח,  פעמים  שבעה 
שט"ן. לוחשים את ה'לשם יחוד', את התפילה לתוקע, 
את התפילה לשומע. הנה הרגע הגדול והנורא מתקרב, 

והבעל תוקע מתכונן לומר 'ברוך אתה'.

זה?  ואני, מה תפקידי כעת, מה חובתי בעולמי ברגע 
"לשמור על הבן שהגיע לחינוך שלא יבלבל את שאר 
המתפללים" )ראו משנה ברורה סימן תקפ"ז ס"ק ט"ז(. 
ומה איתי, אותי מותר לבן שלי לבלבל, אני לא יהודי 
החייב בתקיעות בלא הפרעות ובלבולים? אולי עדיף 
שהבן ישאר בבית, או ילך לעזרת נשים, ואני יתייחד עם 
זכרונות  המלכיות  את  ובהתלהבות  ברגש  אומר  קוני. 
ברוחניות  הריקים שלי  את המצברים  שופרות, אמלא 

מהיום הגדול הזה, והוא יהיה בבית.

וקול שני מהבהב ואומר, לא, לא זו הדרך, אתה חייב 
במצות חינוך, אתה חייב להביא את הבן לבית הכנסת. 
אתה חייב למנוע ממנו להפריע לאחרים, גם אם זה על 
חשבון התקיעות הגבוהות שלך, גם אם זה על חשבון 
ובלבד  מבולבל,  להיות  חייב  אתה  שלך.  הרוחניות 

שהשכן שלידך לא יהיה מבולבל.

ריבונו של עולם, מה עושים כאן, מה עדיף על מה, מה 
חובתי בעולמי.

את ימי אברכותי אני זוכר, השתתפתי באסיפת אברכים 
כ"ק  של  בביתו  שנערכה  ומשהו,  שלושים  בגילאי 
הוא  שלום'.  ה'נתיבות  בעל  זצ"ל  מסלונים  אדמו"ר 
בואו של אדם מבית הכנסת לאחר התפילה  על  דיבר 
המרוממת של קבלת שבת, על אמירת ה'גוט שבת' לבני 
הבית והילדים... על אמירת 'שלום עליכם' למלאכים, 
הלב  תפילת  על  לשלום'.  'ברכוני  לשלום'  'בואכם 
והרגש של 'רבון כל העולמים', מודה אני לפניך על כל 
החסד אשר עשית עימדי. כי הדלקתי נרותי  החלפתי 
שמלותי ובאתי לביתך, ושויתי ד' לקראתי שתרחמני, 
ומרגשת.  מרוממת  זו  בתפילה  ומילה  מילה  כל 
הקידוש,  על  ויכולו,  אמירת  על  ודיבר  הרבי  והמשיך 
על השותפות עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. 
על זמירות השבת, על אוירת שולחן שבת, זה השולחן 
אשר לפני ה'. ודיבר ודיבר, ושאב את כולנו ליופי ציורי 

מרתק, לאוירה שבתית רוחנית שלא מעלמא הדין.

כשסיים את דבריו והקהל החל להתפזר, פנה אליו אחד 
האברכים בשקט ואמר: "רבי, אני רוצה לתאר לרבי את 
שולחן השבת בביתי. השולחן ערוך בנרות שבת, ביין 
לסעודה.  מוכן  ה'  ברוך  הכל  וסכו"ם,  בכלים  וחלות, 
התפילה עברה בלא תקלות מיוחדות, שלושת הגדולים 
מחכים  הקטנים  וארבעת  הכנסת,  מבית  איתי  חוזרים 
בבית עם זוגתי. אני יודע שסעודת שבת הוא ענין רוחני, 
ואלין מליא יהון לרקיעיא, כל מילה עולה לשמים. 'גוט 
שנשארו  ולילדים  לאשה  אני  אומר  שבת'  'גוט  שבת' 
השרת,  מלאכי  עליכם  שלום  להגיד  ומתחיל  בבית, 
בלהט  ואומר  מתלהב  עליון.  מלאכי  השלום,  מלאכי 
ובחום, ממש מרגיש את המלאכים שבאו איתי מבית 

הכנסת לומר יהי רצון שגם בשבת הבאה כן.

"ובעוד עיניי עצומות, המפה נסחבת לצד אחד, פאותיו 
ביתי  של  צמותיה  השני,  ידי  על  נמשכים  אחד  של 
היין  נופלים,  הנרות  האחיות,  אחת  ידי  על  נמרטים 
נשפך, החלות על הרצפה. זה בוכה, זה שר, זה צוחק, 
ילדים קטנים... הגדול בן תשע והקטנה בת חודשיים. 
מה נאמר ומה נדבר, על מה הרבי מדבר איתי, על איזו 

אוירה של שבת?"

בעיניו  בו  ומביט  שומע,  מקשיב  מאזין  והרבי, 
אומר:  בזרועו  ובאוחזו  מעט  מהרהר  הרחמניות. 
"שמע נא ידידי ר'... לך ולזוגתך יש כעת מצוה אחת 
'חינוך  ויחידה,  אחת  מצוה  בשמים,  מאוד  חשובה 
אתה  הענינים  שאר  מכל  וברוגע...'.  בשלוה  הילדים 
כעת פטור, ובגיל ארבעים תבא לשאול אותי עוד פעם 
"אתה  לי,  והסביר  המשיך  וכך  בעולמך".  חובתך  על 
יודע שצריך שיהיה אוירה בשולחן השבת, אתה מבין 
אתה  הביתה  מגיע  וכשאתה  לך,  מפריעים  שהילדים 
מכניס אוירה של לחץ, מסר של מתח. הילדים קולטים 
את האויר והאוירה, הם חשים שאפשר לחתוך את הכל 
בסכין חד, והם לא מסוגלים לעמוד בזה. לא יעזרו לך 
הילדים  גערותיה.  כל  לזוגתך  יעזרו  לא  צעקותיך,  כל 
שלום  ונדבה,  אהבה  מנוחת  ורוגע,  חום  כעת  צריכים 
ושלוה והשקט ובטח. וכל זמן שלא תהיה פטור מכל 
עניניך, ותקדיש את עצמך רק לשלוה ולרוגע, מלאך רע 

יאמר את דברו...".

אמר לי אותו אברך: "לא קל היה לי לקבל את השינוי, 
אני רוצה להרגיש 'שבת', אני חייב להיות רוחני בשבת. 
אני  לילדים  טובה  לאוירה  רק  מהכל,  אני  פטור  והנה 
אין מילים בפי  מחוייב. אך עכשיו אחרי שנים רבות, 
עברה  לא  הנפלאה.  עצתו  על  זצ"ל,  לרבי  להודות 
תקופה קצרה וכל המתח שהיה בבית בליל שבת נמוג 
ונעלם, וממילא כל התנהגות הילדים שונתה לחלוטין, 
והטבעית,  האמיתית  צורתו  את  קיבל  השבת  ושולחן 

אבל מתוך אהבה ונדבה".

תקיעת שופר הינה מצוה נעלית ביותר, אחת בשנה היא. 
אנחנו רוצים להיות חלק מההתעלות, חלק מהמלכיות 
הנצחי  הקשר  לילדים,  המסירות  אך  שופרות.  זכרונות 
לילדים מתוך אהבה, מתוך זה שאנחנו מוותרים משלנו 
כה  מצוה  ולילדים,  לנו  נותן  הילדים.  למען  ומדמינו 
גבוהה, עד שלבסוף גם תקיעת השופר שלנו מתעלית 

על ידי כך.

ישראל  זמירות  נעים  הענין.  יסוד  כל  זה  ואולי  ועוד, 
דוד המלך, משתמש בתהלים באהבת אב לבנו כמשל 
לאהבת הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, "כרחם אב על 
בנים ריחם ה' על יראיו". המשל הוא אהבת אב לבנים, 
רחמנות של אב לבנים, והנמשל הוא שכך היא אהבת 
הקדוש ברוך הוא לבניו יראיו. על כן חובתינו בימים 
קדושים אלו, שבהם נידון אדם על "אם כבנים" או "אם 
כעבדים", להשקיע הרבה מאוד במשל, באהבת אבות 
לבנים, במסירות להם, בויתור על הרוחניות שלנו למען 
הרוחניות שלהם. ואז יביט הקדוש ברוך הוא מלמעלה 
קל  בניהם,  אל  כך  מתנהגים  ישראל  בני  אם  ויאמר: 
אזכרנו  וזכור  אהובי.  בני  אל  כך  אתנהג  שאני  וחומר 

ורחם ארחמנו, אמן כן יהי רצון.

התפילה שלי או 
הילדים שלי...

 הרב משה בצלאל וינברג
ראש ישיבת 'אבני נזר' סוכטשוב

תנועות 

התשובה

דווקא כשאני רוצה לפרוש כנפיים וסוף 
סוף להתרומם, הילד בוכה כי נשפכה לו 
הבמבה...
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א
את  לומדים  נחנו 
ניזונים  כתביהם, 
שהותירו  מהתורות 
ומפסקי  לנו 
המרתקים.  ההלכה 
תלויות  תמונותיהם 
והפנים  רבים  בבתים 
מגיל  כבר  רבים  לילדים  מוכרות  שלהם 

הגן.

אבל מי באמת היו הרבנים הגדולים של 
הדור שלנו? איפה גדלו, התחנכו וכיצד 
הלכה  ופוסקי  דור  גדולי  להיות  הגיעו 
במאה  שלנו  ההיסטוריה  את  ששינו 

השנים האחרונות?

הסדרה החדשה שעלתה השבוע בערוץ 
יכולה  המחנה',  לפני  'הולכים   ,20
לעשות לכם קצת סדר בעניין ועל הדרך 
דמותם  את  רבים  יהודים  בפני  לחשוף 

מעוררת ההשראה.

שרגיל  הטלויזיה,  מסך  בין  הסינתזה 
של  מחמיאה  הלא  הזווית  את  להציג 
לשון  ולהגיש  העם  בין  לפלג  היהדות, 
הרע על מצע חגיגי, ובין דמותם המאירה 
תיקון  של  סוג  היא  הדור,  גדולי  של 
ואין מתאים מלבצע תיקון כזה,  לחטא. 

דווקא בחודש הרחמים והסליחות.

הסדרה, השייכת לז'אנר הדוקו־ריאלטי, 
סוקרת במשך ארבעה פרקים את חייהם 
את   האחרון.  הדור  גדולי  של  ופועלם 
שצולמו  הראשונים  הפרקים  ארבעת 
הרב  על  לעשות  בהפקה  בחרו  כבר, 
קוק, הרבי מלובביץ', הרב עובדיה יוסף 
והרב מרדכי אליהו זכר צדיקים לברכה. 
והבמאי  היוצר  עומד  הסדרה  מאחורי 
יוסי אשדות, שחתום על עשרות יצירות 
טלויזיה וקולנוע, שהחליט לאחר כמעט 
הזמן  שהגיע  בתעשייה  שנה  שלושים 

לסדרה על השורשים שלנו, כעם יהודי.

בכל פרק מתחקה אשדות אחר שורשיהם 
של הרבנים הללו. הסקירה מתבצעת למן 
חייהם  וקורות  השקפתם  דרך  הולדתם, 
לפטירתם שהותירה  ועד  אותה  שעיצבו 
ודואבים.  המומים  מחסידיהם  רבים 
בר־ מאוניברסיטת  הרשקוביץ  צחי  ד"ר 

האקדמי  הליווי  על  שאחראי  הוא  אילן 
בני  הן  מרואיינים  פרק  בכל  לסדרה. 
המשפחה של הרבנים, הן אנשי אקדמיה 
אחר  בהתחקות  שנים  כבר  שעסוקים 
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דמויותיהם של הרבנים הללו והן אנשים שהכירו 
אותם מקרוב.

של  הרבנות  בצמרת  לעסוק  לרעיון  הגעת  איך 
דורנו?

הדתי  לציבור  ונחשף  דתי  לא  בבית  שגדל  "כמי 
והחרדי דרך התקשורת והפריזמה המאוד מסויימת 
שהיא מציעה, החלטתי שהגיע הזמן לגעת בנושא 

הזה, ברבנים ובמורשת שהותירו לנו.

"בבית בו גדלתי היו נגיעות מסורתיות בולטות, 
לדת  יחסי  ומתמיד  מאז  ספרדים.  שאנחנו  כיוון 
היה כמשהו שקשור בלכידות ובמורשת. עד גיל 
ארבע עשרה בערך, הדת הייתה עבורי משהו מלא 
תום, חוויה כיפית ומשפחתית. ביום שישי הולכים 
לתנועת  הולכים  ואז  קידוש  עושים  כנסת,  לבית 
הולכים  למחרת  טלוויזיה.  רואים  או  הצופים 
ל'פתיחת ההיכל' בבית הכנסת ומנשקים את ספר 
כי תמיד הייתה בר  זרקו סוכריות  התורה. תמיד 
מצווה למישהו. מבחינתי הדת הייתה דבר מחבק. 
לקרוא  והתחלתי  התפתחה  שלי  כשהדעת  אולם 
הוגים ופילוסופים שונים, ההבנה שלי התרחבה 
ויחד איתה התקשורת שגרמה לי לחשוב שהדת 
 - צעדינו  את  להצר  שמנסה  כפייתי  דבר  היא 
החילונים. מושגים כמו 'העגלה הריקה' עוררו בי 
התנגדויות גדולות מאוד. גדלתי ברחובות ובגיל 
צעיר עברתי לתל אביב ולמדתי קולנוע ותיאטרון 
היוצרים  מברנז'ת  לחלק  הפכתי  וכך  צבי,  בבית 

התל־אביביים".

מה יצר אצלך שינוי?

בראש.  הקופסא'  לי  'הסתובבה  "באיזשהו שלב 
בחירות  בכנס  השתתפתי  וארבע  שמונים  בשנת 
של ש"ס. הרב עובדיה יוסף נכנס ליד אליהו )היכל 
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נוקיה לימים( שהיה מפוצץ באלפי אוהדים, הוא 
נכנס ממש כמו כוכב. ושם התאהבתי... קלטתי 
שיש כאן משהו ענק. אם אלפי אנשים מסוגלים 
ישנים,  מהרגלים  לצאת  הראש,  את  להרים 
להתחבר למסורת וללכת אחרי האיש הזה, היה 

ברור לי שיש כאן סיפור גדול.

העולם  את  יותר  קצת  וללמוד  לחקור  "התחלתי 
הדתי וישב לי בראש במשך שנים שיום אחד אני 
'אטפל' בעניין הזה של הדת. זה לקח הרבה זמן... 
כתבתי לש"ס סלוגנים וסיסמאות לקמפיינים של 
בחירות במשך תקופה ארוכה אבל מעבר לכך לא 

באמת הרמתי את הכפפה".

עד הסדרה 'הולכים לפני המחנה'

"נפגשתי לפני מספר חודשים עם אבי בר, מנכ"ל 
יהודית  יצירה  ערוץ 20, ערוץ בצמיחה שמעודד 
שהיא מחוץ למיינסטרים התקשורתי הרגיל, דבר 
שאני נמשך אליו. אבי שאל אותי 'אם היית כותב 
עכשיו סדרה חדשה, על מה היא הייתה?' באותו 
אליהו  ביד  עובדיה  הרב  הזאת של  התמונה  רגע 
עלתה במוחי ואמרתי לו 'אני רוצה ללמוד וללמד 
בדורות  שלנו  התווך  עמודי  היו  מי  הקהל  את 

האחרונים'.

גדול  אידיאל  עומד  שלי  המחשבה  "בבסיס 
על  יודעים  באמת  מעטים  כה  כוח.  הוא  שידע 
מה הוויכוחים האידיאולוגיים נסובים, כך שאני 
מדובר  שליחות.  של  אלמנט  אפילו  מרגיש 
וקירוב גדול מאוד בין  מבחינתי בחיבור לבבות 
על  פרק  לראשונה  שיראה  חב"דניק  המגזרים. 
תולדותיו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, יבין לדעתי 
לראשונה את העומק שלו, ואת הלך הרוח בציונות 
שיפגוש  רציני  'קוקניק'  בחור  או  בכלל.  הדתית 

ואת  מלובביץ'  הרבי  של  הפנומנלית  דמותו  את 
יבין  אובייקטיבית,  בפריזמה  שלו  הגידול  בית 
מה מניע את החסידים שלו לפעול בכל העולם, 
אנשים  שלהם.  ההשקפה  צומחת  עומק  ומאיזה 

פשוט לא יודעים!".

מה הוא הפרק שהכי נגע בך אישית?

הסדרה  במהלך  בניי'.  היו  ש'כולם  "האמת 
החכמתי בצורה בלתי רגילה ולמדתי דברים שלא 
ידעתי. אבל אם בכל זאת לשים את האצבע על 
נקודה מכוננת אחת, היה זה המפגש עם אלמנתו 
אליהו  צביה  הרבנית  אליהו,  מרדכי  הרב  של 

שתבדל לחיים.

"הרב מרדכי אליהו עמד במרכז המאבק הציבורי 
על עתידו של גוש קטיף. האמירה שלו 'היה לא 
ולמעשה  בפינוי  המחאה  לסיסמת  הפכה  תהיה' 
מה  הציבור.  בעיני  הזאת  במלחמה  'נכשל'  הוא 
שבור  מכך  יצא  שהרב  זה  יודעים,  לא  שאנשים 
ומוכה ממש. בסביבה הקרובה של הרב טוענים 
בוודאות שהרב הקריב את חייו למען הצלת עם 
ישראל מאסונות נוספים שהיו צפויים לו. הרבנית 
אליהו מספרת את הפרט הזה בכזה ביטחון, ואת 
בו  התאריך  את  בדיוק  לה  מסר  שהרב  העובדה 
הוא הולך למות וממש האמנתי לה. ממש ממש 
האמנתי לה. ואני האדם האחרון שמאמין בחיים 
היוצא  וכל  נשמות  בגלגולי  או   המוות  שאחרי 

בזה. היא בהחלט נגעה בי.

בנושאים  דוקומנטריים  סרטים  בעבר  "עשיתי 
אבל  מעניינים  ואישים  כלכליים  חברתיים, 
הסדרה הזו היא דבר שונה לגמרי וחדש לחלוטין 
מאוד  סקרן  ואני  מדהימה  בצורה  אותי  שמרגש 

לראות ולשמוע איך זה יתקבל".

ענבל וייסעל מסך הטלויזיה
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כל מי שלמד אי פעם בישיבה מכיר את המשפט הבא: "היה לך כבר 
'משבר' )במלעיל(?" אם חלילה לא זכית לכך אומרים לך "חכה חכה 

זה עוד יבוא..."

ואתה תמה ושואל, האם אין אפשרות אחרת מבלעדי ה'משבר'?

ואכן, כך היא דרכו של עולם התקדמות האדם לפסגות חדשות חייבת 
לעבור דרך נפילות ומשברים.

צדיק  יפול  "שבע 
מלמדנו  וקם", 
אדם  מכל  החכם 
בספר משלי. הקימה 
במעלה  והטיפוס 
מתוך  באים  ההר 
רבות  מעידות 
האיש  את  שמלוות 

העמל בעבודת ה'.

פני  הם  כך  מדוע 
לא  האם  הדברים? 

ניתן להיות עובד ה' באמת בלי לעבור בדרך חתחתים מלאת מהמורות 
בעלי  של  שמקומן  חז"ל  בדברי  טמון  מה  ועוון?  חטא  מכשולי  של 

התשובה מרומם יותר מאשר מקום הצדיקים?

ובכן, אספר בקצרה אודות מה ששינה באחת את מהלך חיי והביאני 
מעולם זר לתורה ומצוות אל תוככי בית המדרש.

למעשה, חייתי ב'טוב' בשנות נערותי ובגרותי בשירות צבאי משמעותי 
כמפקד פלוגה בסיירת שקד ולא נתתי את לבי למשהו אחר. עד שפרצה 
בסערה מלחמת יום הכיפורים בה חוויתי על בשרי את אימי הקרבות 
עברתי  כולה  בישראל  החברה  עם  וביחד  חבריי  טובי  נהרגו  בהם 

טלטלה עזה עד למאד.

ללא  לכאורה  שהיו  וחיים  נפש  שלוות  עצמי,  בטחון  של  ממציאות 
מחסור, מצאתי את עצמי שואל ומעלה תהיות על פשר חיי האישיים 
אותה  לאחר  כעת,  שחיי  מהרה  עד  הבנתי  עולם.  של  קיומו  וחידת 

מלחמה יהיו שונים בתכלית מאשר אלו שקדמו לה.

כאן טמונה לדעתי התשובה למה ששאלנו בדבר הכרח המשבר כדי 
אישיותך,  את  שמזעזע  מאורע  החיים.  במסילות  יותר  גבוה  לעלות 
מנער אותך מתרדמת ההרגל בה היית שרוי קודם לכן. או אז, הנך שם 

לב לעיוותים, לסטיה מדרך הישר.

לעמוד  יכולים  העבירות  שמעשי  חז"ל  דברי  את  להבין  אפשר  כך 
לזכותו של האדם. ההסבר לכך הוא שאותן נפילות יעוררו את הכרתנו 
ורצוננו לדעת את מקומנו האמיתי ויביאו לשינוי למשמעות ותכלית 

החיים.

זו נקודת היסוד למהלך התשובה. הסלידה מהחטא מביאה להעמקה 
הדרך  ואילך  מכאן  אישיותך.  קווי  של  יותר  טובה  ולהבנה  ובירור 
לתיקון השלם הינה ארוכה ואף היא מועדת לנפילות רבות. אך בשונה 
מן ההתחלה, הנך פוסע כעת בדרך העולה בית א־ל, מטרת חייך ברורה 

לפניך וכשלונות ככל שיהיו לא ירתיעו אותך מלצעוד במסע החיים.

ווינר או לוזר

תנועות 

התשובה

עד שפרצה בסערה 
מלחמת יום הכיפורים
בה חוויתי על בשרי את אימי
 הקרבות בהם נהרגו
טובי חבריי וביחד עם

החברה בישראל כולה 
עברתי טלטלה עזה עד למאד.

למה החיים הם רצף 
של התרסקויות וקימות 
מחדש, למה אני לא 
צדיק שמצליח לו?

מטרה ומיקוד
שנה חדשה מציבה לעצמנו את האתגר של התחדשות והצבת יעדים 
ומטרות לעתיד טוב יותר. כולנו רוצים להתקדם בשנה הבאה, אף 
ממלאת  המטרה  הצבת  כאשתקד.  להפטיר  רוצה  לא  מאתנו  אחד 
אותנו בפחד וחשש עמוק: הלוא גם בשנה שעברה פתחנו את היומן 
מזעיר  מעט  אך  הטוב  ובמקרה   – וגבעות  הרים  לעצמנו  והבטחנו 
מומש בשנה החולפת. ההפתעות, הדחיינות וחולשת הנפש והגוף 
שוב  אז  מרובה.  במידה  המטרה  את  להחטיא   – לחטוא  לנו  גרמו 

להציב מטרות, האין זה קרב אבוד מראש?

מציבים  "כיצד  של  והפרקטי  המעשי  השלב  עם  חיכינו  סתם  לא 
מטרות ומממשים אותן?" רק לשיעור הנוכחי, למרות שבדרך כלל 
אנשים הבאים בשערי האימון באים עם בעיה ומצפים לפתור אותה 
בהעצמת  להתמקד  קודם  צריך   – מטרה  להציב  כדי  ומיד.  תכל'ס 
המטרה  כיצד  לראות  המבט,  ובהרחבת  המטרה  מבצע  של  הנפש 
יפרע  חזון  "באין  חייו.  של  הגדול  החזון  מן  חלק  היא  הספציפית 
לפני שלב התדלוק הרוחני־נפשי  ניגשים לשנה החדשה  עם". אם 

של הימים הגדולים של תחילתה – אין סיכוי לביצוע.

לכן הקדמנו לפרק הצבת המטרה את הפרקים הקודמים העוסקים 
באמון הגדול שצריך האדם להאמין בכוחותיו. רק לאחר שעסקנו 
ביכולת שלנו לחבק ולאהוב את עצמנו ולהתבונן בעצמנו בגדלות 
צרכינו  את  הכרנו  יכולותינו,  את  שאיתרנו  לאחר  טובה  ובעין 
כל  את  לנו  ויש  חזון  וכתבנו  חלומותינו  עם  התייחדנו  הייחודיים, 
האנרגיה והמוטיבציה החיובית והגדולה – רק אז אפשר לגשת לחלק 
אפקטיבית  שתהיה  בצורה  מטרה  מציבים  כיצד  וללמוד  הפרקטי 

ומניעה לפעולה מוצלחת.

הכלל הגדול של כל הצלחה – בפרט בבואנו לחלק המעשי והביצועי 
רוצים להצליח להגשים  – הוא: היכולת להתמקד. אם  של החיים 
ניסוח מדויק  מטרה אסור לגשת אליה ככה סתם ללא הכנה וללא 
ויתפזר  יתמוסס  הכל  לכישלון.  נידון  העסק  אחרת  שלה,  ומפורט 
מול  אל  המטרה  של  הנכונה  בהצבתה  תלויה  ההצלחה  במהרה. 
עינינו, בצורה שנתמקד בה ולא נזוז ימינה ושאלה עד לביצועה. אל 
תסיח את דעתך. התייחד ויחד זמן לכל מטרה, היה 'נעול עליה' – 

ותוליד אותה אל המציאות.

אז מה עושים תכל'ס?
שבו עם דף חלק וכתבו את מטרותיכם לשנה החדשה לפי "כללי 
הזהב של הצבת מטרה". ננסח אותם לפי ראשי תיבות – אמ"ן )לשון 

אימון(.

נ – נקודתית וממוקדת: כשאנו כותבים ומנסחים את המטרה היא 
חייבת להיות מנוסחת בדוגמת "רחל בתך הקטנה". לא אנסח בצורה 
כללית: "לאכול בריא", גם לא: "לאכול ירקות ודגנים". אלא הכי 
מפורט וספציפי: "לאכול כל בוקר ארוחת דגנים מסוג x משולבת 

בשני ירקות פרוסים".

מ – מלהיבה וחיובית: לא להגדיר מטרה בשלילה "לא להיות שמן" 
אלא בחיוב: "ארד במשקל על ידי..." )התת־מודע שלנו לא מבין 
שלילה, זוכרים?( צריך גם לבדוק שהמטרה מלהיבה אותך בשלב 

זה בחייך ומקדמת אותך.

א – אפשרית ומוצבת בתוך זמן ומקום ותאריך: צריך לבחור מטרה 
שאינה קשה ובלתי אפשרית כלל לביצוע. לכן לא נבחר "להיות רזה 
בשבעים קילו" אלא "לרזות שלוש קילו בחודש הקרוב על ידי...". 
צריך להציב את המטרה במציאות על ידי שיבוצה ביומן, תוך פירוט 

מי מבצע, באיזה מקום ומתי.

שתהיה לכולנו שנה טובה. שיתגשמו כל מטרותיכם לטובה ולברכה 
אמ"ן.

אימון שבועי  תאמין,
עם רן שרידבחייך!

ransarid10@gmail.com

הרב אביחי רונצקי
ראש ישיבת איתמר
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02-5662323
www.torathanefesh.org
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תכנית לימודים חד-תלת שנתית של היכרות מקיפה 
עם סודות הנפש ועם עולם הייעוץ והעזרה הנפשית.

תורת הנפש
בית הספר הגבוה לפסיכולוגיה יהודית
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מעומק ההבנה של נפש האדם עם הרב יצחק ערדמסע לימודי מרתק
ממקורות הקבלה והחסידות 

אל תהליך של מימוש בכלים 
האישיים.ובהעצמת החייםישומיים בעבודה הטיפולית 

CBT יהודי

חדש!ביביליותרפיה חסידית

מאמנים זוגיים

מאמנים להורים

הכשרת מאמנים אישיים

מגוון מאמרי תוכן 
ושיעורים מוקלטים

להאזנה וצפיה באתר דעת
www.daat.org.il

לפרטים והרשמה:

077-3137800
www.tvunah.com

רחובות | ירושלים
רעננה | יקנעם | צפת 



החטא  כ"עזיבת  התשובה  מצוות  את  הזקן  האדמו"ר  מגדיר  התשובה  באגרת 
בלבד", החלטה מעשית של שינוי, קבלת עול מלכות שמים ומחויבות לקיים את 
רצון ה'. התשובה מוצגת כעניין ביצועי, אופרטיבי, וזה עיקר התשובה, מצד אחד.

לאידך גיסא, מבואר במקומות רבים שהתשובה היא עניין רוחני.

עניינה של מצווה הוא צוותא וחיבור. המצוות נקראות "דרכי ה'", דרך היא דבר 
שמחבר שני קצוות, והמצווה מחברת יהודי מהקצה התחתון שהוא העולם הזה, 
עם מצווה המצוות – הקדוש ברוך הוא. אם יהודי עושה עבירה הוא עובר על 

רצונו והופך את הצוותא לריחוק ואפילו ניתוק.

זוהי בעיה אמיתית, ונימוסים אינם מספיקים בשביל לפתור אותה. אם סתם אדם 
חטא לסתם מלך, התפייסות תיישר את ההדורים. אבל כשאדם התרחק או התנתק 
מהקדוש ברוך הוא, התנצלות ודרך ארץ לא מספיקים. התשובה מתקנת את החטא 

מכיוון שהיא איננה רק התפייסות אלא פעולה עמוקה של תיקון הנתק הרוחני.

הקשר  מאשר  יותר  עמוקה  הנשמה;  של  עמוקה  התעוררות  היא  התשובה 
קיום מצווה.  המורגש בנפש בשעת 
כשמתעורר העומק הזה של הנשמה 
– מתגלה הקשר הפנימי והעצמי של 
לא  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  הנשמה 
המצוות,  על־ידי  לא  המצוות,  מצד 

אלא מצד הנשמה עצמה.

על ידי מצוות הנשמה מתקשרת רק 
עם רצונו של הקדוש ברוך הוא, אך 
נקשרת  הנשמה  התשובה  ידי  על 
לבעל  נקשרת  היא  בעצמו;  אליו 

הרצון שעומד למעלה מן הרצון. לכן תשובה מתקנת את הריחוק והניתוק שנוצרו 
על־ידי החטא. לאור זאת מובן כי עיקר התשובה הוא הרגש הנפשי ולא העניין 

המעשי. זהו אפוא הצד השני של המטבע.

כדי להכריע בין שני הצדדים, עלינו לשאול שאלה פשוטה, מעין 'קלאץ קאשע': 
בלי  הוא  ברוך  לקדוש  הנשמה  בין  עמוק  קשר  נוצר  התשובה  ובתנועת  היות 
המעשים?  בתיקון  שעסוקה  כפשוטה,  תשובה  עם  מסתדר  זה  איך   – המצוות 
יותר שלמעלה מהמצוות, מה יביא את  כאשר פתאום מתברר שיש קשר עמוק 

האדם לקיים מצוות מכאן ולהבא?

הדברים  אותה.  מקטין  ולא  המחויבות  את  מגדיל  עמוק  שקשר  היא,  התשובה 
נותרים  והם  כהוראה  נאמרים  אינם  לרוב  הלב,  בפנימיות  שנוגעים  העמוקים 
מחויבות  מרגיש  סמויות,  למשאלות  לב  ושם  שרגיש  מי  אך  סמויה,  כמשאלה 

למלא אותן עוד יותר מאשר בקשות רגילות.

יש דברים שאבא אומר לבנו לעשות, כמו להגיע בזמן לתפילה, אבל יש דברים 
ופתאום  לעניינים'  'נכנס  הבן שלו  את  לראות  האב משתוקק  אומר.  לא  שאבא 
מתעמק בתפילה או מהדר במצווה, אך לעולם הוא לא יאמר לבנו שהוא חייב 
לעשות אותם. אי אפשר לומר את זה כציווי, זה אישי מדי. אם הבן לא יעשה את 
הדברים האלה, זו לא עבירה, אי אפשר לומר שהוא לא בסדר. אך למרות זאת, אם 
מתפתח קשר עמוק בין אב ובנו, הבן הרגיש יקלוט את הראש של האב, ויירתם 
בכל כוחו למילוי משאלות לבו הפנימיות של אביו. הרצונות האלו יהיו הרבה 

יותר יקרים לו, והוא יעשה אותם בהרבה יותר התלהבות וחיות.

באותו אופן, כשאנחנו חושפים את פנימיות הקשר הבלתי־תלוי שלנו עם הקדוש 
ברוך הוא, אנחנו חשים צורך פנימי חזק לקיים את מצוותיו. בשעה שאדם עושה 
תשובה והוא מתחבר עם בעל הרצון, הוא מרגיש עד כמה שהמצוות הן לא רק 
הוראה אלא משאלת לב פנימית של הקדוש ברוך הוא – האם הוא לא יעשה את 

המצוות ביתר תוקף וחיות?!

וכאן התשובה לדילמה האמורה, האם חשוב הדגש הפנימי או החלק המעשי? 
מובן שהם דבר אחד. דווקא הרגש הפנימי הוא זה שמביא את המעשה בפועל 

לתכלית השלמות, וזו התשובה האמיתית.

שינוי ריאלי מול 
רגשות בתפילה

הרב שניאור זלמן גופין

תנועות 

התשובה

הדברים העמוקים שנוגעים
 בפנימיות הלב, לרוב אינם
 נאמרים. מי שרגיש ושם לב
 למשאלות סמויות, מרגיש
 מחויבות למלא אותן עוד
 יותר מאשר בקשות רגילות

האם אזיל דמעה או אשאר 
אטום? אולי רולטת הרגשות 
הזו איננה חשובה ועדיף 
לעשות לעצמי קאוצ'ינג 
ולהתארגן לשינוי פרקטי 
בחיי?

חדש

פסיכותראפיה אינטגרטיבית

בתי ספר בפריסה ארצית ללימודי:

 psychotherapy.jerusalem@gmail.com    0528888786 :ירושלים: גד אסולין
     bloemhofaline@gmail.com   0526070407 :אשקלון \רמת אביב: אלין בלומוף

o	ce@yhbs.co.il    0527710448  :בית שאן: אורה שושן
shay5733@gmail.com   0528308462 :קרני שומרון: הרב שי גרין

מנהלי בתי הספר:

אתר אינטרנט 
aboula�a.org.il

14:00  הגעה והרשמה
15:00  הרב יצחק מנדלבאום (פסיכולוג): היבטים אודות תשובה מפרספקטיבה של טיפולים  

time line therapy לריפוי טראומות ובפרט תרפיית קו זמן         
15:30  פרופ' רפי וועקנין (פסיכולוג): טיפול נראטיבי בטראומה

16:00  הרב יואל בנהראש: טיפול יהודי בטראומה
16:30  שרה שיש (מרפא בעיסוק ותרפיסטית): תרגילי מוח לטיפול בחרדות פוסטראומתיות

17:00  ד"ר אסתי לב (רופאת משפחה ותרפיסטית): NLP  אמוני
17:30  הפסקה

18:00  ד"ר מיכאל אבולעפיה (פסיכיאטר לילד ונוער): טיפול בקצה הפרימיטיבי של הקיום
18:30  הרב אליהו אקרמן (פסיכולוג): מטראומה לטראומתנה

19:00  ד"ר יקיר קאופמן (נוירולוג): טיפול בדמנציה ממקור טראומתי
"(p.e) 19:30  הרב מתתי׳ה מגן (עו"ס קליני): "הטיפול בטראומה באמצעות חשיפה ממושכת

ברוכים הבאים!20:00  שו"ת לגבי בית ספר לפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית 'לב אל לב'
לפרטים והרשמה ליום העיון: נטע פואה 0526070407

* עלות: 100 ש“ח

על שם ”לב אל לב“ בהנהלת ד"ר מיכאל אבולעפיה

בואו להכיר את המרצים שלנו ביום עיון בנושא:

תשובה: מה'עור' אל ה'אור'
טיפול חווייתי במצבים פוסט-טראומתיים

יום ראשון, ז' תשרי 9.10 אכסניית אנ"א באגרון 6, ירושלים

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

משפיע בכפר חב"ד



הרב יונתן זקס

קרוב אליך הדבר מאד
כשהייתי סטודנט בשלהי שנות השישים – תקופת מהומות הסטודנטים, הסמים 
הפסיכודליים והמדיטציה של הביטלס עם המהרישי ָמֶהש יוגי – התהלך בינינו 
סיפור. יהודייה אמריקנית בת שישים ומשהו נסעה לצפון הודו, לפגוש גורו 
מפורסם. קהל רב חיכה שם בתור לראות את האיש הקדוש, אך היא התמרפקה 
פנימה בהסבירה שהיא מוכרחה לראות אותו בדחיפות. מה שאמרה למאסטר 
היא  האורבנית.  האגדה  של  הזהב  ספר  על  נרשם  האוהל  אל  ִהשתחלה  ֶ ִמּשׁ

אמרה לו, "מרווין, תקשיב לאימא שלך. מספיק כבר. בוא הביתה".

רבות:  ולתרבויות  לדתות  דרכם  את  יהודים  מצאו  ואילך  השישים  משנות 
רשימה נכבדה של יעדים, עם נפקדת בולטת אחת: דתם שלהם. והרי ליהדות 
ומשוררים  משלה,  ומודטים  משלה  מיסטיקנים  הרבות  שנותיה  לאורך  היו 
ופילוסופים גדולים לא חסרו בה, וצמחו בה אנשי קודש ונשות קודש, חוזים 
גוברים ככל שהיא  נדמה שכיסופינו אל ההארה הרוחנית  ונביאים. לא־פעם 

זרה ונידחת יותר. אנחנו מעדיפים את הרחוק על פני מה שבהישג ידינו.

פעם חשבתי שתופעה זו ייחודית לעידן המשונה שלנו. אך האמת היא שכבר 
משה רבנו חזה את האפשרות הזו:

ְרֹחָקה  ְולֹא  ָך  ִמְמּ ִנְפֵלאת ִהוא  ַהּיֹום לֹא  ָך  ְמַצְוּ ָאֹנִכי  ר  ֲאֶשׁ ַהֹזּאת  ְצָוה  ַהִמּ י  ִכּ
ִמֵענּו  נּו ְוַיְשׁ ֶחָה ָלּ ַמְיָמה ְוִיָקּ ׁ נּו ַהָשּ ַמִים ִהוא ֵלאֹמר "ִמי ַיֲעֶלה ָלּ ׁ ִהוא. לֹא ַבָשּ
ַהָיּם  ֵעֶבר  ֶאל  ָלנּו  ַיֲעָבר  "ִמי  ֵלאֹמר  ִהוא  ַלָיּם  ֵמֵעֶבר  ְולֹא  ה?"  ָנּ ְוַנֲעֶשׂ ֹאָתּה 
ִפיָך  ְבּ ְמֹאד;  ָבר  ַהָדּ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  ִכּ ה?".  ָנּ ְוַנֲעֶשׂ ֹאָתּה  ִמֵענּו  ְוַיְשׁ נּו  ָלּ ֶחָה  ְוִיָקּ

תֹו. )דברים ל, יא־יד( ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ

משה רומז שביום מן הימים בני ישראל יאמרו שכדי למצוא השראה יש לטפס 
לשמיים או להפליג אל מעבר לים. שדבר האלוקים נמצא היכנשהו, אך ודאי 
לא כאן. ואכן, כך היה בחלק נכבד מתולדות ישראל, עוד בימי בית ראשון 
בעל  השכנים:  העמים  של  אליליהם  אל  הלבבות  נמשכו  תחילה  שני.  ובית 
או כמוש, מרדוכ או עשתורת. לאחר זמן, בימי בית שני, נהו היהודים אחר 
היטב  המתומצתת  מוזרה,  תופעה  זו  והרומיות.  היווניות  לצורותיו  ההלניזם 
שיקבל  למועדון  להשתייך  מסרב  "אני  מרקס  גראוצ'ו  של  הידועה  במימרה 
אותי כחבר". ליהודים יש מאז ומקדם נטייה להתאהב באלו שאינם אוהבים 
אותם, ולצעוד כמעט בכל נתיב רוחני נוכרי שמזדמן להם. והנטייה הזו פוגעת 

בהם.

חסרה.  נמצאת  היהדות  היהדות,  את  עוזבים  גדולים  כישרונות  בעלי  כאשר 
היהודית  הרוחניות  זרים,  בשדות  לרעות  הולכים  הרוחניות  מבקשי  כאשר 
מפסידה. כך קרה שהיהודים העשירו את התרבויות האחרות יותר משפיתחו 
ושל  היהודים  של  יהודיותם  בקבלת  נכשלה  אירופה  האם  תרבותם.  את 
היהדות? שמא היהדות היא שכשלה בהתמודדות עם אתגרי הזמן והסביבה? 
התופעה ההיסטורית הזו מורכבת וסבוכה, והסבר אחד לא ימצה אותה. אבל 

בכל מקרה, היא גרמה לנו להפסיד אוצרות אמנות ורוח, השראה ודעת.

מצב זה השתנה במידת מה, בישראל וגם בתפוצות. המוזיקה היהודית מתחדשת 
בשלל גווני יצירתיות, והמיסטיקה היהודית קמה לתחייה. יש סופרים והוגים 
יהודים דגולים. ועדיין, אנחנו נתונים בתת־הישגיות רוחנית. שורשיה העמוקים 
רגישות.  של הרוח באים מבפנים: מתוך תוכה של תרבות, של מסורת, של 
הם נעוצים בתחביר וסמנטיקה של שפת־האם של הנשמה. קרוב אלינו מאוד, 

בפינו ובלבבנו.

יופייה של הרוחניות היהודית טמון בדיוק בכך: בהיותו של האלוקים קרוב. 
כדי למצוא את שכינת האל אין צורך לא להעפיל למרומי הרים ולא להרחיק 
הנרות,  לאור   – שלנו  השבת  בשולחן  היא  כאן.  היא  מבודדים.  לאשרמים 

החיל  לאשת  התהילה  בשיר  והחלות,  הקידוש  יין  של  הפשוטה  בקדושתם 
העולם  את  בעוזבנו  עלינו  השורה  הנפש  בשלוות  והבנות,  הבנים  ובברכת 
לנפשו ליממה אחת ובהתעְנֵגנו לא על פרי העמל אלא על פרח המרגוע, לא 
על קניות אלא על מתנות המצויות ברשותנו מאז ומתמיד אך איננו מספיקים 

להוקירן. 

הנשמה  ספרות  תהלים,  שבמזמורי  בשירה  כאן,  הוא  אלינו.  קרוב  אלוקים 
הגדולה ביותר שנכתבה אי פעם. הוא כאן, מאזין לשקלא ולטריא שלנו על דף 
גמרא ולפירושים החדשים שאנו מציעים לכתובים ישנים. הוא כאן, בשמחת 
הֶרגל ובדמעות תשעה באב, בהדי השופר של ראש השנה ובהרהורי התשובה 
של יום כיפור. הוא כאן, באווירה הטוב של ארץ ישראל ובאבניה האהובות 

של ירושלים, מקום שם הקדום והמתקדם מתערים זה בזה כֵרעים אהובים.

אלוקים קרוב. זו התחושה המציפה אותי אחרי עשרות שנים של עיסוק באמונת 
אבותינו. היהדות איננה צריכה קתדרלות ולא מנזרים, לא תיאולוגיות סתומות 
ולא פלפולים מטפיזיים, יפים ככל שיהיו, מפני שה' אלוקינו הוא אלוקים לכל 
אדם ובכל מקום, א־ל שיש לו זמן לכל אחד מאתנו ואשר פוגש אותנו באשר 

הננו, ובלבד שאנו מוכנים לפתוח אליו את לבנו.

אני רב. במשך עשרים ושתיים שנה הייתי רב ראשי. אך בחשבון אחרון אני 
סבור כי אנחנו, הרבנים, לא עשינו די לעזור לאנשים לפתוח את דלתותיהם, 
את ראשיהם ואת רגשותיהם לאביהם־שבשמיים שברָאם־באהבה־על־הארץ, 

לאלוקינו שאבותינו ידעוהו היטב כל כך ואהבוהו עד אין גבול.

התרבות  עם  ההתמודדות  של  האינטלקטואליים  מהקשיים  פחדנו  פחדנו. 
להיות  בצורך  הטמונים  החברתיים  מהקשיים  פחדנו  שמסביב.  החילונית 
הרגשי  מהקושי  פחדנו  משלו.  עולם  זאת  בכל  לו  שיש  איש־העולם־הגדול 
שבהיחשפות לביקורת ולהשתלחות ביהודים, ביהדות ובמדינת ישראל. ועל 
כן נסוגונו אל מאחורי חומה גבוהה, וחשבנו שאנחנו בטוחים. אבל חומות 
הביטחון  אמצעי  פחד.  רק  יוצרות  הן  ביטחון;  יוצרות  אינן  לעולם  גבוהות 
מופת  העמדת  ומתוך  פחד  בלי  הקשיים  עם  התעמתות  הוא  היחידי  היעיל 

לאחרים.

כשמשה אמר "לא בשמיים היא... ולא מעבר לים", הוא התכוון לדבר כזה 
בהר  האלוקים  קול  את  שמעו  כשהם  רעדו  שלכם  ההורים  "ילדודס,  בערך: 
סיני. הם היו מוצפים. הם אמרו: אם נמשיך לשמוע את הקולות הללו נמות. 
ה' ראה שהם נבהלו כל כך, ומצא בשבילם ובשבילכם דרכים חלופיות לפגוש 
אותו, בלי אימה. כן: הוא בורא העולם וריבון העולם, הוא הכוח העליון והוא 
עילת כל העילות, הוא מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. אבל 

הוא גם אבא, ושותף, ואוהב, ואפילו חבר. השכינה היא גם שֵכנה.

"איך תפגשו אותו? הודו לו בכל בוקר על מתנת החיים. אמרו קריאת שמע 
אחרים  של  לקולם  קולכם  את  צרפו  אהבתו.  במתנת  והיזכרו  ביום  פעמיים 
בתפילה, וכך תתמלאו ברוחו שתנסוך בכם עוצמה ואומץ לשנות את העולם. 
אם אינכם מצליחים לראות אותו, אין זאת אלא שהסתכלתם בכיוון הלא נכון. 
כשנדמה לכם שהוא חסר, הוא פשוט עומד מאחורי הדלת ואתם צריכים לגשת 

ולפתוח אותה.

"אל תנהגו בו כבזר. הוא אוהב אתכם. הוא מאמין בכם. הוא רוצה בהצלחתכם. 
כדי למצוא אותו אינכם צריכים לעוף לשמיים או לצלוח את הים. הוא הקול 
שאתם שומעים בדממת הנפש. הוא האור שאתם רואים כשאתם פוקחים את 
עיניכם בפליאה. הוא היד הנוגעת בכם על סף הייאוש. הוא הנשימה הנופחת 

בכם חיים".

פרשת נצבים

בערב ראש השנה של אחת השנים, צלצל אליי אחד 
אנשים  כמה  אותי  ושאל  שלנו  הגדולים  התורמים 
יהיו אצלנו בראש השנה. אמרתי לו שבעזרת השם 
אלפים  כארבעת  בתאילנד  חב''ד  בתי  בכל  יהיו 
ראש השנה  ליל  לסעודת  לא מתכוון  ״אני  יהודים. 
מתכוון  "אני  אמר,  הוא  בדבש"  התפוח  ואכילת 
כמה יהיו בתקיעת שופר?״. עניתי לו שכל מי שיגיע 
לשמוע  פוטנציאל  הוא  השנה  ראש  בליל  לסעודה 

שופר למחרת.

לכולם שהמצווה  סיפרנו  השנה  ראש  ליל  בסעודת 
אלא  בדבש  התפוח  לא  היא  החג  של  העיקרית 
לשמוע את השופר. אמרנו שאל מי שלא יגיע אלינו 
בבוקר, אנחנו נגיע עד המלון. אחרי התפילה אנחנו 
ותוקעים  הישראליים  הריכוזים  בכל  מסתובבים 

בשופר עשרות פעמים.

לבית  זוג  באו  שנתיים  לפני  השנה  ראש  במוצאי 
שהם  סיפר  הבחור  איתי.  לדבר  וביקשו  חב"ד 
השנה:  ראש  ליל  בסעודת  והשתתפו  קיבוצניקים 

שופר  לתקיעת  כולם  את  שהזמנת  ״כששמענו 
דיברנו בינינו שאם בארץ אנחנו לא הולכים לשמוע 
נלך? בבוקר שמענו הרבה  שופר, למה שבתאילנד 
שהרבה  וראינו  הדלת  את  פתחנו  במלון,  מהומה 
ויוצאים לבית חב"ד לשמוע שופר, אבל לא  קמים 
ישבנו  הצהריים,  אחר  למלון  כשהגעת  הצטרפנו. 
בלובי. אמרתי לאשתי: 'אם הוא בא עד לכאן, בואי 
לתקוע  שהתחלת  ואיך  והקשבנו,  עמדנו  נשמע'. 
הסתובבתי  מהעיניים.  דמעות  לי  לרדת  התחילו 
הצידה כדי שאשתי לא תראה, אבל כשחזרנו לחדר 
אשתי אומרת לי: ״אני לא מבינה מה השופר הזה 
התחלתי  לתקוע  התחיל  שהוא  איך  אבל  עושה, 
לבכות..״ החלטנו שנבוא לספר לך, שתדע שעוררת 

שתי נשמות של קיבוצניקים״

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

שאשתי לא תראה
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הזמן הוא המשאב היקר ביותר שיש לאדם, וגם המבוזבז ביותר. שגרה 
גם  אבל  בעלי משמעות,  לחיים  בריאה  מסגרת  להיות  יכולה  מסודרת 
מלכודת של הרגלים רעים שקשה מאוד להנצל ממנה. התורה מאפשרת 
ביום,  התפילות  שלוש  בדמות  בזמן,  התרעננות"  "תחנות  לנצל  לנו 
קביעת עתים לתורה, שבת קודש והמועדים. אבל כשם שאנחנו רוכשים 
וכדומה, עלינו  ובעבודה  לניצול שגרת החיים במשפחה  כישורי חיים 
ללמוד כישורים רוחניים אישיים שיאפשרו לנו למצות את זמני ומועדי 
וברכה בשגרת  אור  אמיתית שתיתן  ולינוק מהם התחדשות  הקדושה, 
היום יום. כתוצאה מחוסר הבקיאות שלנו בחוויית זמני הקודש, עלול 
מהימים  שחוששים  חולין,  של  אנשים  להיות  שנהפוך  מצב  להווצר 
ונוכל לחזור ל"אחרי החגים", לשגרה  יעברו  הקדושים ומצפים שהם 
המוכרת והפשוטה. ואצל אנשים רבים דווקא ימי אלול והימים הנוראים 

גורמים כבדות מיוחדת כזו.

חשוב שנשים לב לנקודת חיזוק שניתן ללמוד מפרק חשוב בספר נחמיה 
)פרק ח(. עזרא הסופר קורא לפני העם מן התורה ביום ראש השנה, והעם 

בוכה ומתאבל על חטאיו. אבל עזרא, נחמיה והלויים מזהירים את העם 
לא לבכות: "לכו אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון 
לו, כי קדוש היום לאדונינו. ואל תעצבו, כי חדוות ה' היא מעוזכם". 
במה  לו  שאין  למי  וחסד  וצדקה  עונג,  שמחה,  מחייבת  היום  קדושת 
לשמוח. שלוש פעמים בתוך שלושה פסוקים חוזרת האזהרה לא להעצב 
אלא דווקא לשמוח מפני שהיום קדוש. קדושת הזמן, יום הזכרון ויום 
הדין מחייבת שמחה, על כל הצדדים האנושיים שבה. "חדוות ה' היא 
מעוזכם", כלומר שמחת יום טוב שהיא שמחה של מצוה תיתן לכם עוז 
ותעצומות, כפי שכותבים המפרשים על הפסוק. השמחה נובעת מעצם 
נקודת הקדושה של הזמן, אבל הביטוי המעשי שלה הוא עונג יום טוב 
המשותפת.  החברתית  והאחריות  העניים  וזכרון  ושתיה,  אכילה  של 
שמחה כזו נותנת כוח ועוצמה לנפש, ויכולה להשפיע על הימים הבאים 

אחרי המועד.

וחיפוש  בעבודה  תלויה  שבזמן  השמחה  את  להרגיש  המעשית  הדרך 
מזוית אישית. רבי נחמן מברסלב אומר שתיקון הלב בא על ידי "שמקשר 
את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת" )ליקוטי מוהר"ן ל"ד(. תלמידו 
שאין  ומפני  ובזמן,  בעת  תלויות  התורה  מצוות  שרוב  מפרש  נתן  רבי 
להיות עסוקים  עלינו  דומה לחברו,  יום אחד  ואין  דומה לחברו,  אדם 
ולקבל  בה  להתקשר  הזמן,  באותו  לליבנו  השייכת  הנקודה  בחיפוש 
מחייבת  עומד  אני  שבה  הזמן  בנקודת  ההתקשרות  חיים.  רוח  ממנה 
ועכשיו.  התעלמות מזיכרונות העבר ומחששות מהעתיד. לחיות, כאן 
"כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו" )ליקוטי 

מוהר"ן רע"ב(.

ההרגשה שהקדושה "גדולה עלי", והידיעה שהריחוק ממנה נגרם גם 
להתכנס  לרצון  לפעמים  גורמות  שעשיתי,  ראויים  לא  מעשים  ידי  על 
שבכל  מלמד  נחמן  רבי  חולין.  שגרת  של  והחשוכה  הקטנה  בפינה 
מצב שהלב נמצא בו, שבור ואחוז באהבות ותאוות רעות ככל שיהיה, 
תמיד נשארת בו נקודה אחת, בלתי ניתנת לקלקול, שבה ניתן להתקשר 
בחי העולמים. "רחמנא ליבא בעי" )הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב( 
נאמר גם על הלב שלי, יהיה איך שיהיה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת 
חיים, ואני זקוק לחיים. ועכשיו, בנקודת הקדושה שבזמן, יש הזדמנות 

להתקשר בשמחת הלב, להתחבר ולשאוב חיים.
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מול ימים קדושים
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עצרו רגע. לא משנה מה דעתכם, לנסוע או לא. 
סיפור  של  ההמשך  זה  שלי.  לסיפור  תקשיבו 
לעיירה  חזק  בקשר  קשור  והוא  שלי  התשובה 

האוקראינית הנידחת הזו שנקראת אומן.

נתחיל ממה שאי אפשר להסביר. עשרות אלפים 
דבקות  בכזו  ונוסעים  ומשפחות,  בתים  עוזבים 
בוודאי  קשור  שנוסע  מי  לאומן.  שנה  אחר  שנה 
שהוא  שטוען  למישהו  או  עדיין  נסע  שלא  למי 
לעולם לא ייסע. זה כבר כאן בתוך חיינו. זה לא 
מעבר  זה.  על  לדבר  הזמן  הגיע  אך  פשוט  דבר 
לעניין המופלא של מפעל התשובה שהביא רבי 
האחרונות,  השנה  בשלושים  ישראל  לעם  נחמן 
למקרה  לסוציולוגיה.  במחלקה  יחקרו  זה  את 
שלגמרי התחיל במקרה, יש לי הסבר רגשי, אולי 

נשמתי.

סוף מלחמת לבנון לפני עשר שנים. 
אופנוע  תאונת  מאותה  אני משתקם 
שבה ריסקתי את העקב בפרשת עקב. 

סיקור המלחמה והכאב מעקירת גוש 
קטיף האיצו את העניין. מאז במחשבות 

שלא מפסיקות לשאול מה קרה שם בתאונה 
ובמלחמה, האם יש השגחה, איך מתקרבים, איך 
חברים?  שואלים  לכותל?  הולכים    – בודקים 
המחשבות הביאו אותי לתשובה שהכרתי. לנסוע 
לאן  ולהבין  ההימלאיה,  בפסגות  להירגע  להודו 
הגיע  שלי  הישראליות  מכאן.  הולכים  החיים 
לנקודה שבה היא שאלה איפה הנשמה שלי, לאן 
יש  בוודאי  חשבתי,  כך  להודים,  מועדות.  פניה 

תשובה. הם רוחניים ורגועים.

הנסיעה תוכננה לחגים, התרמיל היה מוכן ובתוכו 
המון ספרי יהדות, ניו־אייג' ועוד ספרי מחפשים. 
לעצירת  בקייב  תעצור  לניו־דלהי  שלך  הטיסה 
טוב,  הנסיעות.  בסוכנות  לי  אמרו  כך  ביניים, 
קייב. במטוס נחרדתי לגלות עשרות ברסלבים עם 

שופרות ותופים.

התאפקתי. הטיסה להודו תהיה שקטה יותר. בין 
לבין אני מתחיל לגלות פרצופים מוכרים מבעד 
לזקנים ולפאות. ההוא מהצבא, והנה אחד שהיה 
הם  ולמה  להם,  קרה  מה  שעברה.  בשנה  בהודו 

שמחים?

אתארח  איפה  מהם  אחד  אותי  שאל  כשנחתנו, 
באומן. כשאמרתי לו שאני נוסע להודו, הוא נבהל 
שכנועים  מסע  החל  ואז  להגיע.  לחבריו  וצעק 
בלתי פוסק. "אחי בוא איתנו, נסדר את הכרטיס 
שתמשיך אחרי החג להודו. רק תראה מה זה אומן 
שמשהו  סיכוי  אין  אמרתי,  עזבו,  השנה".  ראש 
ששייך לאנשים שנראים כמותכם יכול לסקרן או 
אחד  ובסוף  התאמצו  כך  כל  הם  אותי.  להדליק 
מהם אמר "מה אכפת לך? זו עוד מסיבה. תבוא 
ותלך, מה יקרה?". באותו רגע הגיע אחד החברים 
עם בשורה: "דחיתי לך את הכרטיס לעוד שלושה 

ימים". יאללה למונית.

מסיבה, חשבתי. מה הם כל כך שמחים. כשהגעתי 
ראיתי מחזה שבאמת הצדיק את הירידה. עשרות 
אלפים בבגדים לבנים שרים, רוקדים, מתפללים 
והכל סביב דבר אחד. רבי נחמן. למה? "כי הוא 
כך  כל  לרדת  ויכול  לדור שלנו  הצדיק שמותאם 

עמוק למטה ולהרים אותך למעלה". אבל אני לא 
למטה! "זה מה שאתה חושב", ענו לי החבורה. 
אבל אין שם רבי נחמן, רק מצבה. "תגיע, תבין". 
לראשונה בחיי ראיתי שמחה שהדלק שלה הוא 
חייב  שלא  מישראל  רחוק  הכי  במקום  אמונה. 
פשוט  הגדרה.  או  קבוצה  לשום  להשתייך  אותי 
שמחה של אנשים שרוצים להיות שמחים כי... 
יש להם אמונה. אמונה? שהכל לטובה ושהצדיק 
עצומה  סיבה  היא  עצמה  האמונה  אותם.  יציל 
לשמוח והם אצל הצדיק הרופא שעומד להעביר 
זה  בגלל  אז  הבנתי.  אהה   - ניתוח.  הנשמה  את 
שוב  הם  הראש.  על  לבנות  תחבושות  עם  אתם 

צחקו.

ההתנגדויות  כל  את  הכילה  סביבי  המציאות 
שלי בעזרת אהבה. התפאורה היתה 
שחקים  גורדי  מזעזעת. 
משנות  סובייטים 

השישים 

סף  על 
חורבן, 
בתוכם 

גרים 
מישראל.  התיירים 

של  וריח  נטושים  מפעלים 
שירים,  זה  כל  ובתוך  באוויר,  צ'רנוביל 

וישראלים  יהודים  של  פשטות  ואהבה.  שמחה 
שיהיה  אפשר  שאי  כמו  לשני  אחד  שקשורים 
על  נוח. כשחלפתי  הרגשתי  מוזר  באופן  בארץ. 
התקרבתי  לחייך.  התחלתי  אפילו  הרוקדים  פני 
מה  ברסלבים.  מאות  בין  נדחק  הקדוש  לציון 
לרבנו  ספר  פשוט  מהם.  אחד  שאלתי  עושים, 

למה הגעת.

באתי  הדחוס.  לאוויר  מדבר  אני  רבנו.  שלום 
בטעות. אספר לך מי אני. והתחלתי פתאום לספר 
ברקים  הרגשתי  לא  האחרונה.  השנה  מהלך  את 
ורעמים אלא רק כאילו אני מדבר מרצון. ומישהו 
משם.  יצאתי  עצומה.  מאהבה  מקשיב  שם 
התחושות לא היו ברורות אבל הדיבור עם כל מי 
שפגשתי שם, שזה מעין פגישת מחזור של החיים 
מטלטל.  היה  האוניברסיטה,  ועד  מהשכונה 
לי בדיוק את הדבר  העניין הוא שכל אחד אמר 
מצמצמת  אומן  שלי.  במסע  לשמוע  שחיפשתי 
את הטווחים. דיבור שנשמע בארץ פעם בשנה, 
מתנה.  לך  לתת  רוצה  שכרגע  אדם  מפי  נאמר 
מתנה לנשמה. הזמן כאילו לא קיים, זה יום כיף 
לנשמה. הכל רוחני. אכלת לא אכלת? ישנת לא 

ישנת? העיקר באומן היית.

הסטיקרים המילוליים עפים בקצב מבהיל. הכל 
מתנות  יאוש.  אין  יהודי.  אתה  תשמח  לטובה. 
פותחים בבית. החיים זה רצף של אומנים. שום 
דבר לא מקרי. אתה יכול לחזור ולהיות טהור, יש 
תשובה. התבודדות ראשונה תחת השם מדיטציה 
שלי  הנשמה  משהו.  כאן  שיש  לי  הבהירה 

 "מה אכפת לך?
      זו עוד מסיבה. 

   תבוא ותלך, מה יקרה?". 
באותו רגע הגיע אחד 

החברים עם בשורה: "דחיתי 
לך את הכרטיס לעוד 

 שלושה ימים". 
    יאללה למונית. 

צבי יחזקאליאישית

אני רוצה שנדבר על אומן

מרגישה את זה. זה ברור לי. מה זה? זה הצדיק 
הדיבורים  כל  מה  ייתכן.  אותי?  להרים  שצלל 
הרוחניים האלה? יש מקום שהוא רק רוחני והוא 
לא בהודו. כנראה שכן. תחנת ביניים למחפשים. 
פנים נוספות ליהדות. מעודכן כמו שיקוי רפואה 
שקלע בול. סעודות ותפילות שכמעט לא הבנתי, 
אבל האוויר היה מחוייך. ממוקד בנשמה. לקדוש 
ברוך הוא יש סוכנים שאפילו אני עם כל הנסיון 

לא יכולתי לפענח מי הם.

בדרך להודו חשבתי שהיה נחמד ושמח אבל זה 
לא מייצג. הגעתי להודו אבל ישבתי שם וקראתי 
את כל הספרים שהבאתי מאומן. ומאז אני מגיע 
כל שנה לבדוק מה יש שם. בדרך אני לא מבין 
האהבה  עם  האוויר  מתחיל  ואז  עושה,  אני  מה 
לנשמה. בדרך חזור אני ממלמל את אותו משפט. 

אני רוצה לחזור לכאן עוד פעם.

נוסף עוד משהו בחיי. שבת,  בכל פעם שחזרתי 
פלוס  נשוי  אני  כעת  ילדים.  נישואין,  תפילין, 
חמישה ילדים מתוקים. יש לי תחבושת על הראש 
שלי,  הנשמה  למצופה.  מעל  שהצליח  מהניתוח 
מישהו  באומן.  התחברו  שלי  והיהודי  הישראלי 
שם קשר את החוטים. המון מתנות נפתחו בבית. 
אני  רבנו.  לה  קוראים  כתובת,  יש  שלי  לנשמה 
מנסה כל שנה להבין לקראת ראש השנה למה אני 

נוסע. לא מצליח לענות.



חודש אלול והימים הנוראים מחזירים לחיינו את המתח בין שאיפה לתוצאה. 
לשאוף ולהצליח לשוב בתשובה, לשאוף ולהגיע לקרבת אלוקים. למתח הזה 
יש מחיר לא פשוט. בשנה שעברתי הבטחתי לעצמי שאתרכז בתפילה; שאהיה 
בן אדם יותר טוב; שאהיה מרוכז; שלא אביט במראות לא צנועים – והנה שוב 

נפלתי. הפער בין הרצון לבין הביצוע הולך ומתגבר משנה לשנה.

הצלחה ממשית ונוצצת היא משאת נפש של כולנו. הצלחה בעבודה; הצלחה 
במשפחה; הצלחה ברוחניות וכן הלאה. בשלב זה או אחר מגיעה ההתמכרות 
להצלחה – ההגעה ליעד הנכסף, תחושת ההישג – הופכות להיות חזות הכל. 
אולם אם נבחן מקרוב את חיינו, נראה שלמעשה אין תחום בו ניתן לומר בלב 
שלם: 'הצלחנו'! כל הישג הוא פתח לאתגר חדש, כל יעד שנכבש מגלה רק 

עוד כמה ארוכה הדרך: 
הוא  הלימודים  סיום 
לבגרות;  הכניסה  שער 
תחילת  היא  חתונה 
משיח  המשפחה;  חיי 
הפתח  הינו  דוד  בן 
ואפילו  חדש;  לעידן 
אינו  כידוע,  המוות, 
קוק  הרב  פסוק.  סוף 
"ישמח  בפסוק  מדייק 
דוד  כי  ה'"  מבקשי  לב 

המלך מתנסח בפועל 'מבקשי' ה' ולא 'מוצאי' ה' מפני ש"הבקשה בעצמה היא 
התכונה המבוקשת, לא המציאה, שהיא תמיד בלתי אפשרית, כי הננו צועדים 
יותר  לודאות  ומודאות  לבהירות  ומבקשה לבקשה, מבהירות  גודל,  אל  מגודל 
עליונה" )עולת ראיה, א, רא(. לעולם בו אין "יעד סופי" בעבודת אלוקים. ברגע 
שהגענו לאלוקים ולשלמות – זהו כבר אינו אלוקים וזו כבר אינה שלמות. ניתן 
להתקדם אל אלוקים ולהתקדם אל השלמות ועצם השאיפה, הרצון וההתקדמות 
ההתקדמות  בגרף  ציון  נקודות  מציינים  אנו  לעתים  ההצלחה.  הם  האיטית 
ו"הגעה":  "הצלחה"  של  מושאלים  במושגים  עליהן  ומדברים  האינסופי 
על חוסר השליטה שלי  "הצלחתי לתפקיד שבו חשקתי", "הצלחתי להתגבר 
במידת הכעס", "הגעתי לחוויה רוחנית", ואפילו "הגענו לבניין בית המקדש". 
זה טוב ויפה, אך מה הלאה? ואף בתוך ההישג הנוכחי אין מה לשפר? תמיד 
עוד  כל  מושגת  השלמות  יותר:  נכון  או  בלתי־מושגת,  שלמות  יש  תמיד  יש. 
שואפים  העת  שכל  בכך  ולשלמות  לאלוקים  מגיעים  להתקדמות.  שאיפה  יש 

ומשתלמים.

עם  נכונה  התמודדות  גם  בתהליכיות מתמדת מאפשרת  מצויים  ההבנה שאנו 
אשליית  אל  הנמשכת  מערבית  מתרבות  נובע  להיכשל  לא  הרצון  כישלונות. 
השלמות. החושים הגסים תובעים סיפוק מיידי: משהו שניתן למשש ולחוש אתו 
תחושת הישג. תהליכיות, קרי, הבנה שתוצאה מבשילה לאט לאט, גם אם כעת 
ההצלחה השלמה לא ניכרת בעין – זוהי תובנה הדורשת יכולת הפשטה ומבט 
רוחני. כאשר אדם מסתכל על חייו מתוך בגרות רוחנית אזי הוא רואה אותם 
כרצף ארוך של התקדמות ואזי גם הכישלון תופס את הפרופורציה הנכונה. אין 
דבר כזה הצלחה גמורה וממילא גם אין כישלון גמור. כל חיינו הם שילוב של 
הצלחה מתמשכת המלווה בעיכובים, המכונים אצלנו משום מה בתור 'כישלון'.

הדברים החשובים ביותר שיש לחזק בימים הללו הם שני הקטבים שמשלימים 
בראש  מאידך.  הממשית)!(  וההתקדמות  מחד;  והשאיפה  הרצון  זה:  את  זה 
השנה תשע"ז אני קצת יותר מבין; קצת יותר שולט ביצריי; קצת יותר רגיש – 
מאשר ראש השנה תשע"ו. בראש השנה תשע"ז אני קצת יותר רוצה ומשתוקק 
לקרבת אלוקים מאשר ראש השנה תשע"ו. תובנות מעין אלו מציפות את האדם 
באושר אדיר של תשובה וגורמות לכך שבראש השנה תשע"ח המצב יהיה עוד 
יותר טוב. "תלמידי חכמים – אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, 

שנאמר: "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון".

לרצות או לעשות

תנועות 

התשובה

ההבנה שאנו מצויים בתהליכיות
 מתמדת מאפשרת גם התמודדות
 נכונה עם כישלונות. הרצון
לא להיכשל נובע מתרבות
 מערבית הנמשכת אל אשליית
 השלמות. החושים הגסים
 תובעים סיפוק מיידי

מה שווה רצון אם אני לא 
מצליח לממש אותו, מה 
אמיתי בכיסופים אם הם 
מתנפצים בדרך אל החוף? 
איך ה' מודד אותי, איך אני 
מודד את עצמי – בלב או 
בידיים?

הרב חגי לונדין
ישיבת 'אפיקי דעת' שדרות



"לאנשים שאוהבים אתגר

 מרגישה שאני צריכה לצעוק את זה חזק חזק
 שיש מקום אחד בו הלב מוצא את המעיין 

 והוא במרכז תל אביב.
מקום אחד אשר המעיין בו ממשיך לפכות ללא 

 הפסקה ולהחיות לבבות שבורים
 גם אם יתחלפו האנשים 

 המעיין ימשיך.
למקום המדהים הזה קוראים קהילת 

ראש יהודי בתל אביב.

 והלב שלי שם
 והגעגוע
והמעיין.

כי יש שם חבורה שהחליטה להקדיש 
את חייה לא להפסיק את חייה נוכח 

 אילוצי החיים, פרנסה, טיטלים ועוד. 
שלא לדבר על שכר הדירה והחניה 

 הבלתי אפשריים.
אך זו חבורה של בני מחשבה טובה 
המקדישה עצמה לעשות טוב יחד: 

לחלום יחד, להתפלל יחד ובעיקר לגעת 
 בלב. שלי, שלך, של כל יהודי המחפש. 
היא שם בפשטות במאור פנים, בהרבה 

 מסירות נפש.
מביאה גאולה."

מחברות  חקשורי,  כתבה עליה  הזה  המכתב  את 
אביב,  תל  בלב  השוכנת  יהודי"  "ראש  קהילת 
שלה.  מסיבותיה  מהאיזור  להפרד  נאלצה  טרם 
מגורים  דווקא   – שגרתי  במכתב  מדובר  לא 
מזוגות  לסחוט  יכולים  אביב  תל  של  בליבה 
זיק של כח נפשי, אך  צעירים ומשפחותיהם כל 
כאן נראה שהשהות רק עושה טוב עם הנפשות 
הפועלות – מקום לחלום, להתפלל, לגעת בלב. 
"קהילת 'ראש יהודי' קיימת בערך כעשר שנים", 
יהודי' תל  'ראש  )32(, מנהל  אייזנר  מספר חיים 
שכדי  גילינו  יהודי',  ב'ראש  "החבר'ה  אביב, 
לחבר אנשים לעולם היהדות לא מספיק רק תוכן 
שיעורים מצויין, אלא חוויה של עולם היהדות. 
זה המרכז. התחלנו לפתח חיי קהילה סביב הגוף 
הזה שנקרא 'ראש יהודי' – משפחות דתיות שיחיו 
יחד עם החילוניות, יארחו אותן בשבתות או סתם 

כחברים. זה אידיאל שמנחה חיים שלמים".

הסתובבות מועטת ברחובות העיר הסואנת מגלה 
נוכחות שאכן לא שמים לב אליה – כיפות סרוגות 
מטפחות  הרחוב,  ולאורך  סנטר  דיזינגוף  ליד 
משחקים  ציציות  עם  ילדים  רוטשילד,  בשדרות 
שלא  אפשר  אי  העירוניים.  השעשועים  בגני 

להתמלא הרגשת אחדות בין תנועות החיים של 
פה  מורגשים  היו  לא  שבוודאי  והחול,  הקודש 

לפני כמה שנים בודדות.

אז למה לא שמעתם על הקהילה הזאת מעולם? 
לא מדובר בגרעין תורני סטנדרטי. אפילו אפשר 
לא  הקהילה  בכלל:  תורני  בגרעין  מדובר  שלא 
וכמעט  הגרעינים,  ביריד  עצמה  את  מפרסמת 
שכח  למרות  הצטרפות,  הזמנות  מפרסמת  שלא 

אדם בוודאי חסר:

אביב  תל  בלב  משפחה  עם  דירה  "להחזיק 
יכול  אחד  כל  לא  גדולה,  כלכלית  אחריות  זו 
"חוץ  אייזנר.  ממשיך  זה"  את  לעצמו  להרשות 
מזה, הפנייה לחיפוש משפחות היא לא פומבית 
אלא מפה לאוזן. בשביל לעשות עבודה איכותית 
צריך להיות מורעל על הרעיון, להבין שזו משימה 
לאומית. מצטרפות לפה ב'פול' כח רק משפחות 
לתקופה  המשפחה  משימת  שזו  שמקבלות 
כלכלית,  מבחינה  כאן  נח  לא  לעבור.  שהחליטו 
של  סוג  להקים  כמו  ממש  זה  וחינוכית.  רוחנית 

בית יהודי בהודו. לכן אנחנו לא רוצים להציג את 
עצמנו כמו כל שאר הגרעינים החשובים בארץ, 
קצת,  אחר  משהו  על  כאן  שמדובר  להבין  אלא 
דורש אומץ מיוחד". ומיד מוסיף – "אבל אנחנו 
שיהיה  המשפחות  את  למצוא  מנסים  בהחלט 
להם טוב כאן. אלו ששייכות למשימה ושיכולות 

לעזור".

מה יחס השכנים?

"אין עוינות. בשנתיים שאני גר לא שמעתי יציאה 
אנטי דתית. יש מורכבויות רבות – במפגשים עם 
הציבור החילוני הכבד, בקניות בסופר או סביב 
עגילים  עם  טיפוס  עם  לשבת   - השבת  שולחן 
חשובה  היא  השליחות  הילדים.  מול  וקעקועים 
מאין כמותה, וזה יפהפה - אבל לא לכל משפחה 

זה מתאים. זה בהחלט מאתגר מאוד חינוכית".

אמרתי  הרביעית,  הבת  את  ילדה  "כשאשתי 
ברור.  זה  נארח,  לא  הלידה  אחרי  ששבת 
התיישבנו רק אנחנו לשולחן. הבן הבכור שלי בן 
השבע מיד שאל "אבא, אין אף אורח?", עניתי 
לו שלא, רצינו שאמא תהיה במנוחה ושיהיה לה 
כח לגדל את איילת השחר. הבן שלי הסתכל בי 
ושאל בתום לב - אבל אברהם אבינו, אפילו אחרי 

הברית מילה שלו הוא חיפש אורחים! זה הדהים 
אותנו כהורים. דיברנו על זה אחר כך, ומבחינתנו 
זו היתה הנקודה בה הרגשנו שהצלחנו לחבר את 

הילדים למשימה".

 

"זה נראה שמשהו ממש טוב קורה כאן"
שנה,  מזה  הקהילה  רב  הוא  טבצ'ניק  אסף  הרב 
אליה עבר יחד עם אשתו צביה, מנהלת מדרשת 
בעיר  פה  היום  "סדר  והילדים.  אביב',  'שושנת 
חתנים,  הדרכות  מצווה,  בר  בסדנאות  עמוס 
אירוחים, שיעורים, הרבה שיחות והכרויות" הוא 

מספר.

במה בכלל בא לידי ביטוי חיי 'קהילה'? זה נשמע 
בכל זאת כמו גרעין תורני תל אביבי טיפוסי.

"אז זהו, שיש משפחות חילוניות שעובדות איתנו 
בתשובה  שחזרו  משפחות  ויש  כצוות.  ממש 
חלק  הן  גם  )כיום  להשתייך  מקום  וחיפשו 
לזכור שההתנהלות  צריך  מהצוות(. בכל מקרה, 
סביב  בעיקר  היא  כאן  הקהילתית 
המון רווקים ורווקות בגילאי 20-30. 

בכל זאת, תל אביב". הוא מחייך.

פועלת  אביב  יהודי  תל  "ראש 
המדרשה,  תחומים:  בשלושה 
הקהילה, ושיעורי ערב. אלו מסגרות 
שלא בהכרח חופפות – יש שמגיעים 
בבית  לתפילות  ולא  לשיעורים 
הכנסת  לבית  ויש שמגיעות  הכנסת, 
 – בבית  לשיעורים.לארוחות  ולא 
מהמדרשה  מהשיעורים,  מזמינים 
ומבית הכנסת." ומוסיף כבדרך אגב 
אצלנו  ממוצעת  שבת  "בארוחת   –

משתתפים בערך עשרים אנשים".

עבור  מחויבות  אביב  בתל  "יש 
מטעם  זוגית  והדרכה  כלה  הדרכת 
צריך  חתונה  לפני  זוג  כל  הרבנות. 
יהודי'  'ראש  כגוף,  זוגית.  הדרכה  גם  לעבור 
מורשה להעביר את זה. אתה מבין איזו מהפיכת 

הנגשה מתרחשת מתחת לשטח?"

אז הכל בעצם עובד וחי. מה חסר לכם?

כאן  אין  להתפתח.  מחפשים  ספק  ללא  "אנחנו 
יותר מבקשי ארוחות שבת  מספיק כח אדם. יש 
ממה  חברותא  בקשות  יותר  להציע,  שיש  ממה 
ממני  ביקש  אחד  אדם  לספק.  יכולים  שאנחנו 
ללמוד משהו יחד כבר לפני שבוע וחצי, ועוד לא 

הספקתי בכלל לחזור אליו".

ושיעורים.  קהל  יותר  משפחות,  יותר   – "היעד 
לו  טוב שיש  עושים משהו ממש  נראה שאנחנו 
ביקוש גדול. המטרה המרכזית היא להנגיש את 
היהדות ברמה הגבוהה שלה. לא יהדות כמשהו 
שרקי  הרב  ידי  על  מועברים  השיעורים  רגשי. 
בעיקר  מתרכז  הקונספט  זאת,  בכל  וידר.  והרב 
מבליינים   – ברוחו  הצעיר  אביבי  התל  בקהל 
שמחפשים  אמיצים,  מבוגרים  ועד  וסטודנטים 
אינטלגינציה  להם  ושיש  אינטלקטואלי,  עומק 

רגשית גבוהה". 

"העבודה שלנו שמראש יהודי נגיע גם לב יהודי".

מראש יהודי – ללב יהודי
 | אדם פז | 

הם מארחים לפחות עשרה אנשים 
לא דתיים כל ארוחת שבת, 

מארגנים תפילות של מאתיים 
מתפללים, ונפגשים עם הציבור 

הכללי דרך משקפיים של שכנות. 
נעים להכיר – קהילת "ראש 

יהודי". 

בימים אלו ארגון ראש יהודי עולה לאוויר עם פרוייקט "הדסטארט" חדש לגיוס כספים להגדלת הפעילות ולהבאת משפחות 
חדשות. בין הפעילויות: שיעורים לציבור החילוני, שבתות אירוח, פעילויות בעיר ועוד. חפשו בגוגל "הדסטארט ראש יהודי".



קולות השופר הנשמעים במרחבים מנגנים את ניגון התשובה, "בן אדם 
מה לך נרדם". מיתרי הלב המתעוררים לקולו,

ולחפש את הדרך אל התשובה. לעצור,  תוויו  בין  שולחים אותנו להלך 
להתבונן על הימים שחלפו ולבקש על הימים הבאים.

נמצא  לעולם  לאחוז תמיד במידת התשובה".  נחמן מלמד "שצריך  רבי 
שלנו  הנפשית  והתנועה  מאחר  לשפר,  נבקש  שאותם  מקומות  בעצמנו 
נמצאת בהתחדשות תמידית; כדי לגלות את הכוחות שקיימים בנו ולדבוק 

בטוב ובבוראנו.

באים  שהם  ויש  בעבודתנו  הדיוק  חוסר  מגילוי  באים  אלה  ורבדים  יש 
היא  שבכולם  התכלית  מגעגוע, 
להגיע  הרצון  והגדילה,  הצמיחה 
למדרגות הראויות לנו כעם ה'. הדרך 
לכך מתאפשרת על ידי אימון ואמון, 
המדרש  בעצמי.  פחות  ולא  בבוראי 
ברוך  הקדוש  שרצה  שבשעה  מספר 
הלך  הוא  האדם  את  לברוא  הוא 
להתייעץ עם המלאכים, ואלה נחלקו 
שייברא  אמרו  חלקם  בדעותיהם. 
וחלקם שלא ייברא. כאשר באה מידת 
שקרים  מלא  שהוא  ואמרה  האמת 

והשליכה  "אמת"  חותמו  את  הוא  ברוך  הקדוש  לקח  ייברא,  ולכן שלא 
ארצה. למה, וכי לא אמת היה בדברי החולקים? עדים אנו הניצבים היום, 
כי אמת היה בדבריהם אלא שה' יתברך שברא את האדם בידו "ותשת עליו 
כפיך", הטביע באדם את מידותיו ומאמין בטוב הגמור שקיים בכל הנברא 
בצלם. מאמין בכוחו להגיע אל השלימות דווקא מתוך המגע עם השניות 
הזו של טוב ורע, גוף ונשמה, שקר ואמת. זו דרכנו לזכך את המציאות 

ולהחזירה אל שורשה שהוא גילוי הטוב הגמור בעולם ובנו.

כך היה עם משה רבנו, עת עלה לקבל את התורה. המלאכים תמהו "מה 
ליילוד אישה בנינו"? פנה ה' למשה: תשיב אתה! נבהל משה, מה יאמר 
לשרפים ולמלאכים? "אחוז בכיסא כבודי", חיזק אותו הקדוש ברוך הוא. 
אני מאמין בך, קבל את כוחך מכוח האמונה שלי בך, קח את התורה והפוך 

אותה לתורת חיים. חיים ששזורים מהמגע עם ההפכים ולהופכם לאחד.

זו מעלת האדם על המלאך. בנו בחר ה' למלאכה הקדושה הזו של תיקון 
של  בהחטאה  בחטא,  ההכרה  היא  לתשובה  הדרך  של  עיקרה  העולם. 
המטרה שסימנו לעצמנו. זהו רגע ההווה. מכאן המעבר לעתיד נכון יותר, 

תלוי בבחירתנו.

מלמדים בחסידות שהיצר הרע לא נמצא בנפילה אל החטא אלא בייאוש 
שנולד ממנו ומעצמנו, שם נמצא הניסיון שלנו

או  העולם,  נברא  עוד טרם  בכוחה של התשובה שנבראה  נאמין  . האם 
יודע אז, כיצד  ומי  ונרקוד איתו את "מחול הייאוש"  שמא נחזיק בעבר 
נעמוד מול ה' ונקרא את המילים "כי לא אחפוץ במות המת כי אם בשובו 

מדרכו וחיה".

חיינו נעים בתנועה ספירלית שבמרכזה ציר התיקון של כל נברא, נקודת 
דומה  הציר  על  ההליכה  בשמים.  וראשו  ארצה  מוצב  בסולם  ההתחלה 

לצירי היולדת הנמצאת במעגל של רצוא ושוב,

אני טוב או רע

תנועות 

התשובה

"מה זה משנה",
 הטיחו בו החבר'ה, 
"הכל ממילא מתלכלך 
שתי דקות אחר כך, 
כשאנחנו נכנסים 
ליער".

אני טוב ורוצה טוב, אבל 
אינני טלית שכולה תכלת 
ובווידוי אני מכה על לבי 
ומייסר את הרע שבי, יש 
בי רע והוא חלק ממני. אני 
שניים, אז מי אני באמת?

הרבנית נעמי מרגלית
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 בנושא תפילה



הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

לפיצוץשניות חמש 
גדול עלינו היום המפחיד 
בניגוד  בו  נוצרנו  הזה  
המומחים   להמלצת 
קונפליקט  אנחנו  מאז 
אחד  כל  גדול   אחד 
נחש,  שועל,  מאיתנו 
מלאך  וגם  שימפנזה 
אבל  בגדול  תחשבו    
תחליטו בקטן, יהיה מזה 

רעש 

ובברכת  מזמן,  לא  מנחה  התפללנו 
הזאת".  השנה  את  עלינו  "ברך  אמרנו:  השנים 
לפני השקיעה של כ"ט אלול, חצי שעה לפני סוף 
יכול לקרות  כבר  השנה, מברכים את השנה. מה 
יכולים  שעה  שבחצי  היא  האמת  שעה?!  בחצי 
להתגלות,  יכול  חדש  אי   - דברים  הרבה  לקרות 
הר געש יכול להתפרץ ולהרוס מדינה שלמה. או 
הברית  בארצות  התאומים  מגדלי  נפילת  למשל 
די מהר,  הוא קרה  כל האירוע?  זמן לקח  - כמה 

ובזמן הקצר הזה השתנה משהו בעולם.

של  התחושה  את  מכירים  פה  מהאנשים  הרבה 
שאוכלים(.  רימון  לא  יד,  )רימון  רימון  להחזיק 
יש  הניצרה,  של  המנוף  את  שמשחררים  אחרי 

חמש עד שבע שניות – והרימון מתפוצץ. אפשר 
האלה  ברגעים  שנשארו,  השניות  את  לספור 
הרבה  יש  האלו  לשניות  שנייה.  היא  שנייה  כל 
רק  לא  זה  אחרים.  מזמנים  משמעות  יותר 
גם  הן  יותר,  ארוכות  האלו  שהשניות 
שוות יותר, ברגעים כאלה הזמן נמדד 

באופן אחר. 
אומרים  אנחנו  חדש.  זמן  מתחיל  השנה  בראש 
המילה  משמעות  עולם".  הרת  "היום  בתפילה 
אנחנו  שבה  מהמשמעות  שונה  במקרא  'עולם' 
היקום  לא  זה  'עולם'  כלל.  בדרך  בה  משתמשים 
או הגלקסיה, אלא זמן, כמו שגם בלשוננו הביטוי 
הביטוי  משמעות  נצחי.  זמן  מבטא  ועד'  'לעולם 
"היום הרת עולם" הוא, אם כן - היום יום הלידה 
שהקדוש  רק  לא  זה  כלומר,  הזמן.  של  והיצירה 

אלא  זמן,  של  חתיכה  עוד  מוסיף  הוא  ברוך 
שמתרחשת פה בריאה חדשה של זמן חדש. שנה 
היא לא רק כך וכך ימים או כך וכך שעות, שנה 
היא מהות לעצמה. ולכן שנה חדשה היא בריאה 

חדשה.  

  • • •

בשמים  מתבונן  שכשהאדם  כותב  הרמב"ם, 
ובכל הכוכבים, זה גורם לו להרגיש, בלשונו של 
אפלה".  שפלה  קטנה  ברייה  "שהוא  הרמב"ם, 
כוכבים  יותר  הרבה  הרבה  על  יודעים  אנו  היום 
ממה שידעו בזמנו של הרמב"ם. גם בראש השנה, 
כשנוצר זמן חדש, כשנולדת שנה חדשה, זהו דבר 
הרבה יותר גדול מאיתנו, והוא יכול לגרום לנו את 
אותה תחושה של קטנות. כמו ילדים שיש משהו 
שמפחיד אותם והם מחזיקים ידיים, בראש השנה 



ולהיות  לשני  אחד  להיצמד  משתדלים  ביחד,  כנסת  בבית  נמצאים  אנחנו 
ביחד. אנחנו מפחדים, אז אנחנו עומדים ביחד ומחזיקים 

ידיים. אנחנו מרגישים יותר טוב כשאנחנו נמצאים ביחד. 
  • • •

אנחנו אומרים "היום הרת עולם", ו"הרת" פירושו הריון, אבל האמת היא 
שלפי כל המפרשים ראש השנה הוא לא היום שבו נברא העולם, אלא היום 
שבו נברא האדם. כשאנחנו אומרים "זה היום תחילת מעשיך" – אז תחילת 

מעשיך היא הבריאה של האדם; האדם הוא מרכז הבריאה. 

האדם הוא יצור שמורכב משני חלקים: הקדוש ברוך הוא 
לקח נשמה של מלאך והכניס אותה בתוך גוף של שימפנזה. 
הוא  ברוך  שהקדוש  כתוב  בראשית,  בספר  האדם  של  הבריאה  בסיפור 
אמר: "נעשה אדם", והמפרשים מסבירים שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם 
המלאכים לפני שהוא ברא את האדם. המלאכים הם האינטלקטואלים הכי 
גדולים שיש; אצל בני אדם, מישהו עם מאה־וחמישים IQ הוא מיוחד, לכל 
אחד מהמלאכים יש אלף וחמש מאות IQ. הקדוש ברוך הוא שאל אותם 
"מה דעתכם על הניסוי הזה?". הם ענו לו שאין סיכוי, זה לא ילך, זה שילוב 

לא מוצלח. האדם הוא קונפליקט אחד גדול. 

באופן אחר מפרשים את המילים "נעשה אדם", שהקדוש ברוך פנה לכל 
היצורים בעולם ואמר להם: בואו נעשה אדם. ואז האדם נברא מכל חלקי 
קצת  בו  הכניס  השועל  חלק:  בו  הכניס  יצור  כל  המציאות, 
שועליות, האריה – אריּות, התולעת – תולעיּות, והנחש גם 
שתל את חלקו. את כל החלקים האלה אפשר לראות בבני האדם. ובסוף 
הקדוש ברוך הוא אמר: אני רוצה לצרף את החלק שלי ולהכניס לתוכו. וזה 
פירוש הפסוק "ותחסרהו מעט מאלוקים" – מעט, לא כמו אלוקים אבל הכי 
קרוב שיש. הקדוש ברוך הוא נתן באדם את היכולת להיות כמוהו, הקדוש 
ברוך הוא יכול לברוא עולמות ולהרוס אותם, וגם בני האדם יכולים לברוא 

עולמות ולהרוס אותם. 

'הרת עולם' פירושו הריון, ובסוף הריון, כידוע נולד ילד. לפעמים נולד ילד 
יפה וטוב, אבל קורה לפעמים שנולדת מפלצת. על שנים מסוימות אפשר 
לומר שהן היו שנים טובות, והיו גם שנים אחרות שהיו שנים מפלצתיות 
– היו כמה וכמה שנים כאלו שהיו מפלצתיות מתחילתן, בכל מה שאפשר. 
יכולים  ואנחנו  חדשה,  שנה  נוצרת   – השנה  ראש  עכשיו 
לשנות את השנה. על ידי אותו החלק שהקדוש ברוך הוא 
הכניס באדם, בזכותו ובכוחו, יש לנו את הכוח לברוא עולם 
ובפועל. עכשיו,  בכוח   – עולם  להרוס  או  ובפועל,  בכוח   –
בשני הימים של ראש השנה, בואו נעשה את השנה קצת 

יותר מזהירה ויפה. 
  • • •

'דינא  הוא  הדין  הראשון  ביום  הדין:  ימי  הם  השנה  ראש  של  הימים  שני 
קשיא', דין קשה, וביום השני 'דינא רפיא', דין רפוי. 

של  הקיום  את  להמשיך  כדאי  האם  היא  שעולה  השאלה  הראשון  ביום 
העולם? יש סיבות טובות להחליט שזה לא כדאי. פעם אמר לי נהג מונית 
לא  להם  האנשים,  בשביל  לא  הגשם?  יורד  מי  בשביל  יודע  "אתה  ערבי: 
מגיע. הגשם יורד בשביל החמורים, הפרות והעצים". ייתכן שהעולם קיים 
בשביל הבהמות, ולא בשביל אנשי המחשבים. אולי העולם קיים גם בשביל 

הילדים הקטנים, הם מסתובבים פה, נראים נחמדים, יש להם פוטנציאל, יש 
להם תקווה. 

לקדוש ברוך הוא אין שום בעיה להפסיק את הקיום של העולם. פעם אחת 
הוא החליט להביא מבול, הוא אמר: בני האדם לא מתנהגים טוב, אז הוא 
שבשביל  היא  האמת  אבל  אחד.  רק  נשאר  האדם  בני  ומכל  מבול,  הביא 
להפסיק את העולם, לא צריך מבול של מים או של אש, הקדוש ברוך הוא 
יכול פשוט לכבות את העולם, ללחוץ על כפתור וזהו. זהו הדין הקשה של 

היום הראשון. 

היום השני הוא דרמטי פחות, אבל כואב יותר. אחרי שביום 
השני  ביום  העולם,  קיום  את  להמשיך  הוא  ברוך  הקדוש  החליט  הראשון 

עולה השאלה – איך העולם ממשיך, באיזה אופן? 

  • • •

מיני  כל  עליהם  ומקבלים  גדולות  החלטות  מחליטים  אנשים  לפעמים 
דברים גדולים, בדרך כלל זה לא מחזיק מעמד שלושה ימים, 
לפעמים  עצמו.  את  לשנוא  לאדם  גורם  אפילו  ולפעמים 
אנשים מצהירים: "הוריי, אבי ואמי, אחיי ואחיותיי, מהיום אהיה מלאך" – 
מהמלאכים הגדולים האלה לא נולדים אפילו מלאכים קטנים. אפשר לראות 
אחרי יום הכיפורים מה נשאר מכל היום הקדוש, איך הארוחה שמיד אחרי 

הצום נראית... 

שלושה  או  שניים  לעשות  צריך  קטנים.  שינויים  הם  להחזיק  שיכול  מה 
שינויים קטנים ולהחזיק בהם, או לפחות שינוי אחד, צעד אחד, חצי צעד, 
תזוזה כלשהי. כשאדם עושה משהו, אפילו קטן, אז יש תנועה, וגם אם זה 
לא נראה הרבה, אחרי שנים, כשאדם מסתכל אחורה, הוא יכול 
לחלום  צריך  וגם  אפשר  אמנם,  אמת.  של  רגע  היה  כאן  לומר: 
חלומות גדולים; אבל הם פועלים במישור אחר. השינויים שאנחנו מנסים 

לעשות בראש השנה לא צריכים להיות גדולים מדי. 

היה לי קרוב משפחה שהיה נהג אגד והיה לו קו קבוע. יום אחד החברה 
החליטה להעביר אותו מהקו הזה לקו אחר, ואז התחילו להגיע לאגד מכתבי 
שיחזירו  ביקשו  הם  קבוע.  באופן  בקו  אתו  נוסעים  שהיו  מאנשים  מחאה 
אותו לקו הקודם. מישהו כתב: הוא היה אומר לי כזה 'בוקר טוב', שהיה 
עושה לי את היום. אני מספר את זה רק כדי שתראו מה אדם יכול לעשות 

בכל מקום שהוא נמצא. 

כשאדם עושה הרבה שינויים קטנים, נוצר בסוף שינוי גדול. בגמרא משלו 
את נתינת צדקה לשריון קשקשים, כל חתיכה קטנה סותמת עוד חור בשריון, 
עד שנוצר שריון גדול; כך נותנים מטבע ועוד מטבע עד שמגיעים לחשבון 
גדול. גם בשינויים קטנים אפשר לסתום ככה חורים. היה פעם מישהו 
שקיבל על עצמו שישקר שקר אחד פחות בכל יום ושירמה 
על  אולי תקבל  לטובה.  שינויים  כן  גם  אלה  פחות,  את חברו בשקל אחד 
עצמך לא להציק לאחותך הקטנה? ואם אין לך אחות קטנה, אז שלא תציק 
לאשתך. אם תיכנס הביתה עם חיוך, יש סיכוי שתקבל חיוך בחזרה. ואולי 
לא תכתוב לשון הרע בעיתון למרות שהעורך שלך רוצה. על ידי השינויים 

הקטנים האלה יהיו פחות חורים בבגד. 

כשאדם עושה צעד אחד קטן אמנם לא שומעים אותו, אבל כשמאה אנשים 
זזים ביחד זה עושה רעש. וכשמיליון אנשים זזים יחד, זה מזעזע את העולם. 
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