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שיווק: יזם:

דירות ג'מבו בהתאמה מלאה למשפחה שלך.• 
קהילה דתית איכותית בדיוק כמו שחיפשת.• 
קנייה מקבלן עם ביטחון מלא לכסף שלך.• 
מפרט שיווקי ונוף פנורמי שאף מתחרה לא יציע לך.• 
קרוב למרכז הרבה יותר ממה שחשבת.• 

"אין לי הסבר למה שאני רואה. עם ישראל 
מבקש סליחה. חולצות עם ציורים, כיפות 
לבנות, לפעמים חד פעמיות, מונחות על 
תספורות קוצים. והטקסט אותו טקסט, 

סליחה אבא.

אני מבין שצריך לבקש 
סליחה, אז באתי".

צבי יחזקאלי בטור סליחות. עמוד 5

 הזוג הצעיר
שמחולל מהפכה

 בנמל חיפה
כתבה עמוד 8

 גם נפגעתי
 וגם לסלוח?! 
עמוד 3
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התמונות להמחשה בלבד, כפוף לתקנון

תחל שנה וברכותיה
רשת ואהבת מזמינה אתכם לפתוח את השנה
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הזדמנות מגולמת
הרב עמית קדם

מנהל תלמוד תורה וישיבת 'שדה צופים', 
מעלות

ובראשונה  בראש  הנו  סליחה  של  תהליך 
תהליך בינך לבין עצמך. אתה נושא עמך כל 
אדם שלא סלחת לו. היכולת לסלוח היא יכולת לשחרר את 
המשא המיותר הזה. אין כאן התכחשות לרגשות הטבעיים 
שמתעוררים מהפגיעה אך יש כאן הפניית הרגשות הללו 

למישור שונה.

המלווה  הביזיון  לתהליך  מתייחס  נחמן  רבי 
הצורך  התשובה.  יסוד  כאל  פגיעה  לכל 
את  לשמר  מצורך  נובע  הביזיון  על  להגיב 

הדימוי העצמי הדמיוני שיצרנו לעצמנו. 
הצורך הזה נובע מתוך גאווה ומתוך פחד 
אותנו  מרחיקה  שרק  דמות  מקבע  והוא 
תחושת  שלנו.  הפנימיים  מהמרחבים 
בעצם  היא  לביזיון  המלווה  ההתרסקות 
הפתח  מחדש.  עצמנו  את  לגלות  פתח 
הזה תלוי בהסכמה שלנו לשתוק אל מול 
לחוות  שלנו  בהסכמה  וממילא  הביזיון 

את ההתפרקות המלווה אליו.

את  משמר  הביזיון  על  להגיב  הרצון 
החיצונית  ברמה  שלנו  העצמי  הכבוד 
קטנים  אותנו  משאיר  בפועל  אך 
עסוקים  להיות  במקום  ומאוימים. 
את  לקחת  יכולים  אנחנו  בפוגע 
בנו  המתעוררים  הקשים  הרגשות 
מול  מחודש  לשיח  אותם  ולהפנות 

ה' ולגלות שלא רק את עצמנו הקטנו 
דרבי  אליבא  אותו.  גם  אלא  וקיבענו 

נחמן זהו התהליך של התשובה. כאשר אדם מסתכל על 
הביזיון כהזדמנות לתשובה הרי הדגש מוסר מעל האדם 
הפוגע וממילא גם קל לנו יותר לשחרר אותו ולדון אותו 
פחד  של  מעגלים  בתוך  לכוד  הוא  גם  הלא   – זכות  לכף 
לאפשר  יכולה  כזו  הסתכלות  מאיתנו.  פחות  לא  וגאווה 
לנו מרחב לראות אותו מעבר לפגיעה ולגלות את החלקים 
הטובים שבו. להסתכלות הזו יש כוח לאפשר גם לו לחזור 

בתשובה.

ושכלתנית.  חיצונית  כזה בצורה  לקיים תהליך  אי אפשר 
דרך  לעבור  חייבת  היא  כך  יותר  עמוקה  שהפגיעה  ככל 
מסוגלת  גם  שהיא  כנראה  אך  יותר,  כאובים  מחוזות 

להוביל לתשובה עמוקה יותר.

שאלה:
 חבר ביקש ממני מחילה אך קשה לי לסלוח. לא רק שהוא הזיק לי, 

עכשיו אני הופך להיות הלא בסדר אם לא אסלח. הרצחת וגם ירשת?

עסקה משתלמת
הרב משה יונגשטיין 

ראש ישיבת 'דגל ירושלים', 
נחלים

בהלכות  הרמב"ם  כותב 
שאסור  "לפי  ב(:  )פרק  תשובה 
יהיה  אלא  יתפייס,  ולא  אכזרי  שיהיה  לאדם 
שמבקש  ובשעה  לכעוס,  וקשה  לרצות  נוח 
שלם  בלבב  מוחל  למחול,  החוטא  ממנו 
וחטא  הרבה  לו  הצר  ואפילו  חפצה;  ובנפש 
לו הרבה, לא ייקום וייטור. וזה הוא דרכם של 
זרע ישראל ולבם הנכון. אבל הגויים ערלי 
לב אינן כן". הגויים ערלי לב ועם ישראל 
בהלכות  גם  ומוחל.  רחמן  לב  בעלי 
הרמב"ם:  אומר  י(  )ה,  ומזיק  חובל 
ולא  אכזרי  להיות  לנחבל  "ואסור 

ימחול לו, אין זו דרך זרע ישראל".

במסכת ראש השנה )יז( אומר לנו רבא 
המעביר  "כל  משתלמת:  שהמחילה 
על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, 
ועובר על פשע'  עוון  'נושא  שנאמר: 
על  שעובר  למי  עוון?  נושא  למי   -
על  "המעביר  רש"י:  ומפרש  פשע". 
מידותיו - שאינו מדקדק למדוד מידה 
למצערים אותו ומניח מידותיו והולך 
 - כל פשעיו  על  לו  - מעבירין  לו... 
אחריהן  מדקדקת  הדין  מידת  אין 
בשמים  והולכת".  מנחתן  אלא 
שאנחנו  כפי  בדין,  עמנו  מתנהגים 
אנחנו  אם  אחרים.  עם  מתנהגים 
מעבירים על מידותינו ואיננו מדקדקים 
ידקדקו  לא   - אותנו  שציערו  אדם  בני  עם 
נתכפרו  שלא  למרות  וזאת  בדין.  עמנו  גם 
מקום  מכל  הוא,  חוטא  ועדיין  פשעיו  לאדם 
כיוון שמעביר על מידותיו מידת הדין מנחת 
לו. וכך כתב המשנה ברורה )תרו, ח(: "לא יהא 
אכזרי מלמחול – דכל המעביר על מידותיו, 
מעבירין לו על כל פשעיו. ואם הוא לא ירצה 

למחול, גם לא ימחלו לו".

עבודת המחילה, אם כן, היא עבודת המידות 
ושייכת לתכונתם של ישראל, והיא הממתקת 

את הדין מעל המוחל.

 שליחות נסתרת
הרב נעם שפירא

בית הספר לתורת הנפש
ואם לא תסלח, מה תרוויח?

לא  שאתה  מישהו  עוד 
של  רגשות  אתו?  מדבר 
להחזיק  מבפנים?  אותך  שאוכלים  כעס 
בתוכך את הזיכרון של הפגיעה שלו בך? 
ואתה  חייך  את  מנהל  שהחבר  לחשוב 

קרבן לבחירותיו?

לא כדאי להשתחרר מכל זה?

אי־המחילה  שבזכות  חושב  שאתה  או 
את  וישלם  עונשו,  על  יבוא  הוא  שלך 
באמת  אתה   – בך  הפגיעה  על  המחיר 
אתך  שגם  הסיכון  את  לקחת  מעוניין 
ידקדקו כך, ויקפידו לגבות מחיר על כל 

נפילה והחטאה שלך?

אז אם הבנת שעדיף להשתחרר ולסלוח, 
ואתה רק תוהה עכשיו איך לעשות זאת – 

אפשר להתקדם הלאה:

ראשית, גם לך יש חשבונות חובה כלפי 
רצון  אותו  ואת  חברים,  וכלפי  שמים 
שלך  חובותיך  את  לך  ויעלימו  שיעבירו 
תפנה עכשיו גם כלפי עצמך וכלפי הצורך 

והרצון לסלוח לחבר.

ומה עם הטינה כלפי החבר? כאשר אתה 
הוא,  ברוך  הקדוש  מול  באמת  עומד 
המאזן  את  ויודע  עצמך  עם  כן  ואתה 
פגיעה  שכל  מבין  אתה  מולו,  האמתי 
שספגת מחבר היא בעצם מסר משמים – 
שמעי  קללות  על  המלך  דוד  שאמר  כפי 
היא  ואם   – קלל"  לו  אמר  "ה'  גרא:  בן 
משמים, ברור שהיא רק למענך ולטובתך. 
הרי גם אם הוא לא בסדר בהתנהגות שלו 
כלפיך, מצדך אתה היית צריך לקבל את 
מה שקבלת, והוא היה רק שליח להביא 
אליך את דבר ה'. ועכשיו כשהוא מתחרט 
כך,  אליו  להתייחס  יכול  אתה   – באמת 
חטאיך־ לך  גם  ושיימחלו  ולמחול. 

החטאותיך.

זמן שיא!
ספר שמחת תורה

ביום שמסמל את שיא השמחה וההתעלות, בחג שמביא את 
חודש תשרי לשיאו, ברגעים של שיא השירה והריקודים – בואו 

לטעום מאורו המיוחד של חג שמחת תורה בבית מדרשו 
של הרבי מליובאוויטש, בהתוועדויות הסוחפות ובשיחות 

העמוקות שנאמרו על ידו לאורך השנים במהלך החג

 mbook.co.il להשיג בחנויות המובחרות ובאתר
ניתן להזמין גם בטלפון 072-2792076 והספר יישלח לביתכם



הרב יונתן זקס

זיכרון הוא זהות
אחת הסיבות לכך שהדת שרדה בעולם המודרני למרות מאות שנות חילון היא 
שהדת עונה לשלוש שאלות שכל אדם חושב שואל את עצמו בשלב זה או אחר 

בחייו: מי אני? למה אני כאן? מהי הדרך הנכונה ִלחיות?

של  הגדולים  המוסדות  מארבעת  לקבל  יכולים  איננו  הללו  לתשובות  מעֶנה 
הדמוקרטית  והמדינה  השוק  כלכלת  הטכנולוגיה,  המדע,  המודרני:  המערב 
כוח,  לנו  נותנת  הטכנולוגיה  למה.  לא  אבל  איך,  לנו  אומר  המדע  הליברלית. 
אבל אינה יכולה לומר לנו איך להשתמש בכוח הזה. השוק נותן לנו אפשרויות 
בחירה, אבל אינו אומר לנו מה לבחור. המדינה הדמוקרטית הליברלית נמנעת 
זמננו  בת  שהתרבות  היא  התוצאה  מסוימת.  חיים  דרך  מעידוד  עקרוני  באופן 
פורסת בפנינו מגוון אפשרויות כמעט אינסופי, אבל איננה אומרת לנו מי אנחנו, 

למה אנחנו כאן, ומהי דרך החיים הראויה לנו.

ובכל זאת, אלו הן שאלות יסוד. השאלה הראשונה שמשה שואל את אלוקים, 
בהתגלותו הראשונה אליו בסנה, היא "ִמי ָאֹנִכי?" )שמות ג, יא(. מובנו הפשוט של 
אני שאצליח לבצע  מי  זה, בהקשרו בתוך הפסוק, הוא שאלה רטורית:  ביטוי 
משימה אדירה כל כך, להוציא עם שלם לחופשי? אבל מעבר למובן פשוט זה, 
נמצאת כאן שאלה אמתית של זהות. על פי גידולו משה היה מצרי, על פי רוב 
שנותיו היה מדייני – אך הנתון המכריע היה מוצאו. הוא היה צאצאו של אברהם 

ובנם של עמרם ויוכבד. 

זהות היא עניין גנאלוגי, עניין של אילן יוחסין. זהותי קשורה לזהותם של הוריי, 
וזהות הוריי לזהות הוריהם, וכן הלאה. לא תמיד זה נכון. יש ילדים מאומצים. יש 
ילדים המתנתקים מהוריהם במודע. אבל אצל רובנו הזהות טמונה בהתוודעות 
חלקו  מנת  היו  ונדודים  שעקירה  ַעם  היהודים,  ואצלנו  אבותינו.  של  לסיפורם 
במידה שאין דומה לה, סיפורם של אבותינו הוא כמעט תמיד סיפור של מסע, 

של אומץ, של סבל או בריחה מסבל, ושל כוח עמידה. 

בנוסף, הגנאלוגיה עצמה מספרת סיפור. מיד לאחר שאמר למשה להגיד לבני 
"ֵלְך  לו:  ואומר  אלוקים  מוסיף  אליהם,  אותו  שלח  אבותיהם  שאלוקי  ישראל 
ֱא־לֵֹהי   – ֵאַלי  ִנְרָאה  ֲאֹבֵתיֶכם  ֱא־לֵֹהי  ה'  ֲאֵלֶהם,  ְוָאַמְרָתּ  ָרֵאל  ִיְשׂ ִזְקֵני  ֶאת  ְוָאַסְפָתּ 

ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים... ֶאל  ֵמֳעִני  ֶאְתֶכם  ַאֲעֶלה  ָוֹאַמר:  ְוַיֲעֹקב...  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם, 
ּוְדָבׁש". 

האלוקים  גם  הוא  אבותיהם.  אלוקי  הוא  שאלוקים  בכך  מסתכם  אינו  העניין 
מן  ויביאם  לחירות  מעבדות  יוציאם  שהוא  מסוימות:  הבטחות  להם  שהבטיח 
הגלות אל ארצם. בני ישראל הם, אם כן, חלק מסיפור המשתרע על פני הדורות. 

הסיפור עוד לא נגמר, ואלוקים עומד לכתוב את הפרק הבא שלו. 

יתרה מכך. כשאלוקים אמר למשה שהוא אלוקי אבותיהם של בני ישראל, הוא 
ר". יש כאן אבחנה בין שמו, המתקיים  ֹדּ ְלדֹר  ִזְכִרי  ְוֶזה  ְלֹעָלם  ִמי  ׁ ְשּ "ֶזה  הוסיף 
לעולם מעל לזמן, לבין זכרו העובר מדור לדור בתוך הזמן. הזהות העוברת מדור 
לדור תלויה לא רק במה שההורים היו; היא תלויה גם במה שהם זכרו והעבירו 

הלאה. הזהות הקבוצתית נקבעת באמצעות הזיכרון הקולקטיבי.

והנה אנו מגיעים לפרשת השבוע שלנו, ולמצווה מיוחדת הנכללת בה: מצוות 
ר ִיְבַחר" ומסירתם לכוהן,  קֹום ֲאׁשֶ מקרא ביכורים. עם הבאת הביכורים אל "ַהּמָ

יש לומר הצהרה זו: 

דֹול ָעצּום  ם ְלגֹוי ָגּ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשׁ ם ִבּ ָגר ָשׁ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיּ י ֹאֵבד ָאִבי. ַוֵיּ "ֲאַרִמּ
ְצַעק ֶאל ה' ֱא־לֵֹהי  ה. ַוִנּ נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשׁ ְתּ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיּ ֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמּ ָוָרב. ַוָיּ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו, ַוּיֹוִצֵאנּו ה'  ַמע ה' ֶאת ֹקֵלנּו ַוַיּ ְשׁ ֲאֹבֵתינּו, ַוִיּ
ֶאל  ַוְיִבֵאנּו  ּוְבֹמְפִתים.  ּוְבֹאתֹות  דֹל  ָגּ ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה  ָיד  ְבּ ְצַרִים  ִמִמּ
ה ֵהֵבאִתי  ה ִהֵנּ ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזּאת, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. ְוַעָתּ ֶתּ קֹום ַהֶזּה, ַוִיּ ַהָמּ

י, ה'". ה ִלּ ר ָנַתָתּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ית ְפּ ֶאת ֵראִשׁ

פסקה זו מוכרת לרבים כחלק מרכזי מן ההגדה של פסח, אך במקורה היא נאמרה 
מודים  ביכורים, כאשר  זה מפליא, משום שכאשר מביאים  הביכורים.  בהבאת 
כאלוקי  אותו  לשבח  יותר  מתבקש  פרותיה,  ועל  תבואתה  ועל  הארץ  על  לה' 
ר על בריאת העולם, לא על מעשיו של יעקב  הטבע, לא כאלוקי ההיסטוריה; לדּבֵ
אני,  ביכורים מסביר מדוע  יציאת מצרים. הסיפור המסופר במקרא  ועל  אבינו 
מביא הביכורים, נמצא כאן, ולמה העם שאני שייך אליו הנו העם שהנו ומדוע 
ואין כמוהו גם  מקומו הוא "המקום הזה". לא היה כדבר הזה בעולם העתיק, 
בימינו. כדבריו של יוסף חיים ירושלמי בספרו הקלאסי 'ָזכֹור', היהודים הם העם 
הראשון שראה את אלוקים בתוך ההיסטוריה, העם הראשון שמצא בהיסטוריה 

משמעות־על, העם הראשון שעשה את הזיכרון לחובה דתית. 

מן הסיבה הזו, הזהות היהודית היא הזהות העיקשת ביותר שהעולם ידע. זהותנו 
היא זיכרוננו, ומקרא הביכורים הוא דרך להבטיח שהיהודים לא ישכחו אף פעם. 

את מדפי הספרים החדשים בארצות הברית שוטף זה כמה שנים גל של ספרים 
התוהים על מצבו של הסיפור הלאומי האמריקני: האם הוא עוד מסופר? האם 
לדורות  ומזכיר  האזרחים,  כלל  של  הלאומית  התודעה  את  ממסגר  עדיין  הוא 
תחושת  לחופש?  מולדת  לבנות  כדי  אבותיהם  נדרשו  מאבקים  לאילו  חדשים 
המשבר מורגשת היטב בספרים הללו, ואף כי מחבריהם בעלי דעות פוליטיות 
מגוונות ומנוגדות, התזה של כולם זהה פחות או יותר: אם תשכחו את הסיפור, 
תאבדו את זהותכם. גם אומות עלולות ללקות באלצהיימר, והאפשרות הממשית 
ד את זיכרונו הקולקטיבי היא איום מיידי על עתיד החירות.  שהעולם המערבי יאּבֵ

רבות  ובהתמדה  במסירות  שלהם  אנחנו"  ה"מי  סיפור  את  מספרים  היהודים 
משל כל אומה אחרת על פני האדמה. לכן הזהות היהודית עשירה ומהדהדת 
כל כך. בעידן שבו הזיכרון הדיגיטלי במכשירים שבידינו גדל במהירות עצומה 
והזיכרון שבמוחנו מתכווץ מפניו, ליהדות יש מסר לאנושות כולה. את זיכרון 
הזהות אי אפשר להעביר למכֹונה. צריך לרענן אותו דרך קבע ולהנחילו לדורות 
הבאים. וינסטון צ'רצ'יל אמר, "כרוחק מבטך לאחור – כן רוחק מבטך קדימה". 

כשאנו מספרים את סיפור ֲעָבֵרנו, אנו בונים את עתיד ילדינו.

פרשת כי תבוא

מדרשת הגולן וארגון 
׳אור פנימי׳ מזמינים 

אתכם למפגש של 
התבוננות, מוזיקה,

חיבור, לימוד ותפילה

י לִמְנּוחָיְכִי" ּובִי נַפְִשׁ "שׁ

לשוב אל השורש ברוח החסידות 
ופנימיות התורה, בדרכו של בעל הסולם

ד׳-ו' בתשרי תשע"ז
6-8.10.16
חמישי-שישי-שבת

בהשתתפות:
הרב אסף בילר,

הרב אסף אהרון מכבי,
ידידה כהן, עפר שניידר,

יואל אופנהיימר ועוד
פנסיון מלא

מרכז סיור ולימוד מבית רוח הגולן ע"ר

המקום
לחוויה.המקום

לתוכן ואירוח.

 לפרטים והזמנות:
michaorpnimi@gmail.com | )050-6462599 )מסרונים

שנה טובה ומתוקה!mhg.rgl.org.il |  מדרשת הגולן חספין

התוועדות לקראת  ראש השנה
עם הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

ישיבת תקוע מזמינה את בוגריה, תושבי תקוע והציבור הרחב לערב 
הכנה והתוועדות לכבוד ימי הסליחות ולקראת ראש השנה הממשמש ובא

יום חמישי אור לכ"ז אלול (29.9.16)
בשעה 21:00 בבית המדרש של ישיבת תקוע.

עזרת נשים פתוחה

21:00 "סדר ניגונים" הכנה לימים הנוראים בהנחיית ובליווי שניאור גודינגר
22:30 התוועדות הכנה לראש השנה עם מו"ר הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).

ת:
תכני

ב

05
28

95
44

75
 -

ר 
שי

בי 
צו

עי



תכלית הידיעה שלא תדע, אל תנסה להבין אלא 
שוב  עצמי  את  לשכנע  מנסה  אני  להרגיש,  רק 
ושוב. רבנו אמר את זה בשיחות הר"ן, אין סיכוי 

שתדע...

השיחה הזו מתקיימת בחצות לילה בכותל, ואין 
מבקש  ישראל  עם  רואה.  שאני  למה  הסבר  לי 
סליחה. חולצות עם ציורים, לפעמים גם על הגוף, 
על  מונחות  חד־פעמיות,  אולי  לבנות,  כיפות 
סליחה  טקסט,  אותו  והטקסט  קוצים.  תספורות 

אבא. אני מבין שצריך לבקש סליחה אז באתי.

עם ישראל, אני אומר לעצמי, יהודים. אין 
להיות  יכול  איך  זה.  את  שאבין  סיכוי 

שהאנשים הללו יחלפו על פני ברחוב 
וברמזור, ואני אסתכל ואומר "אהה 
הוא בטח לא דתי, מה לו ולאלול?". 
רואה  כשאני  בזה,  טועה  אני  שוב 

בכותל מאות של אנשים מבקשים מדי 
לילה סליחה. לא שזה כיף כל כך גדול, 
לא שזה ממש חיוב הלכתי, ועדיין הם 

באים. למה?

מה כל כך מחבר אותנו בסליחות? לכל 
הזה.  הזיכרון  את  יש  ירושלמי  ילד 
בחופש הגדול או מעט אחריו מעירים 

סליחות,  לשיר  כדי  בוקר  לפנות  אותך 
ובעיקר כדי לקבל איזו עוגייה בשעת לילה 

מאוחרת. אבל מה מביא אדם מבוגר לומר שזה 
הזמן לבקש סליחה?

תכלית הידיעה שלא נדע. יש כאלה דברים גדולים 
בחיים שבתכל'ס אנחנו לא יודעים לגביהם כלום. 
בשמיים,  החשבון  מה  מתנהל,  העולם  איך  לא 
למה זה קיבל והאחר לא. בין אם הוא רופא או 
טייס או טייח או נהג, כל אדם מגיע בשלב מסוים 
ויש  ממנו  גדול  בעולם  כאן  שהעניין  לתחושה 
זאת  בכל  למה  אז  הכל.  את  פה  שמנהל  מישהו 
לקום לסליחות? למה בכותל אפשר לראות ממש 

דגימה של כל עם ישראל, גם את הרחוקים ביותר 
באים  סליחות",  "סיור  הכותרת  תחת  שבאים 
להקשיב לאחרים ואולי מבלי לדעת מבקשים גם 

לקחת חלק. למה?

רבי  נדע.  לא  שכנראה  התכלית,  את  יש  כאן  כי 
נתן אומר שיכול אדם להבין בש"ס או בפוסקים, 
יהודי! כן  זה...  מה  והבנה  מושג  לו  אין  אבל 
וקשור לשמים בדיוק  כן, כל אחד מאתנו עמוק 
כמו היופי של העולם והמסתורין שבו. כל יהודי 
קשור בנשמה שלו לכל כך 
ושורשים,  ענפים  הרבה 
להסביר  יכול  לא  והוא 
למה  רציונאלית  לעצמו 
הוא עושה את מה שהוא 

עושה.

משהו  מרגיש  יהודי  כל 
בתוכו, את אותה נשמה 
גם  בגוף.  אתו  שחיה 
הוא מתעלם ממנה,  אם 
והיא  שהוא  פעמים  יש 
או  צומת.  באיזו  נפגשים 
שחס וחלילה קורה משהו 
הלב  שפשוט  או  איום, 
אומר בשם הנשמה... גוף 
להתנהג  יכול  לא  אתה  יקר 
כך. אתה צריך להתבונן, לסכם 
מה קרה כאן, מה הכיוון שלך לשנה 
הבאה? התהליך הזה הוא מסוג הדברים שיש לנו 
מאבותינו  שקיבלנו  בסיס  תכונות  מעין  בפנים, 

ונולדנו אתן.

האחר  לו,  שנראה  איך  השנה  כל  מתנהל  אדם 
בסוף  ושניהם  לו,  הורה  שה'  מה  פי  על  פועל 
מרגישים!  הם  למה? כי  סליחה.  לבקש  מגיעים 
מה  על  יש  המאמצים,  שלמרות  מרגישים  הם 
לבקש; שלמרות הריחוק יש לי הזדמנות לעשות 

 כל יהודי 
    קשור בנשמה 
 שלו לכל כך הרבה     

   ענפים ושורשים, והוא 
לא יכול להסביר לעצמו 

למה הוא עושה את 
מה שהוא עושה

צבי יחזקאליאישית

למה קמים לסליחות?

בשקט,  בלילה  לצאת  הכל.  את  ולחדש  תשובה 
כשאף אחד לא רואה. לעצום עיניים ולומר כשאף 

אחד לא שומע. סליחה. טעיתי. אפשר לחזור?

לבקש  ממי  שיש  בעולם,  ה'  שיש  מרגישים 
סליחה. אחרת לא היו קמים כל כך מוקדם. אלו 
אפשר  אי  יהודי.  כל  של  העמוקים  המסתורין 
כך  כל  הבחוץ  בנשמה.  אצלו  הולך  מה  לדעת 
מטעה. הבפנים כל כך עמוק. הרי אם אני חזרתי 
אז  ובדיבור,  במחשבה  שהייתי  מהיכן  בתשובה 
כל אחד יכול. לכל אחד 'יש את זה', קוראים לזה 

'יהודי', והוא לא לבד בעולם.

זה  מה  קולטים  אלול  בחודש  הסיבה שרובנו  זו 
תשובה וסליחה. זו הסיבה שאנחנו מרגישים בלי 
יכולת להסביר. זו הסיבה שאנחנו כאלה מיוחדים 
עלינו הוא שאין  לומר  יפה שאפשר  והדבר הכי 
סיכוי שנבין עד כמה אנחנו מיוחדים. וואוו... אני 
מחזיר לעצמי בקור הירושלמי של חצות בכותל. 
סיכוי  אין  צבי,  ולכן...  כן,  כזה?  הוא  אחד  כל 
טוב  יותר  תרגיש  וגם  תרגיש.  רק  אלא  שתבין 
לבקש סליחה. הרי כך מצליחים לקום. עוד מעט 
נקי  מתחילים הכל מהתחלה. בראש השנה הכל 

וחדש, אתה לא לבד.

אוצרות חגי תשרי נחשפים...
• "זה•היום•תחילת•מעשיך"•-•הרי•העולם•נברא•בכ"ה•באלול?	

• מה•מיוחד•בתפילת•חנה•מכל•שאר•התפילות•שבתורה?	

• "ותשובה•ותפילה•וצדקה•מעבירין•את•רוע•הגזירה"•-•תשובה•לבד•לא•מספיקה?	

• מדוע•לא•השתמשו•ב'בגדי•לבן'•לשנה•הבאה?	

• למה•שמחים•עם•התורה•ב'שמחת•תורה'•ולא•בחג•השבועות?	

 בספר היסודי על חודש אלול וחגי תשרי מתורתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע 
 תמצאו עשרות סוגיות עיוניות, ביאורים בדרוש ופניני הדרכה בעבודת ה' 

 בענייני חודש אלול, הימים הנוראים וזמן שמחתנו 

'אוצרות המועדים - מועדי תשרי'

מהדורה 
 מפוארת!
 470 עמודים

 מבצע מיוחד לרגל ההשקה! 
רק•50•ש"ח•כולל•משלוח•מהיר

להזמנה•בכרטיס•אשראי•בטלפון•ובאתר:

03-3745979
orhachasidut.org

לרכישת כמות במחיר מיוחד: 054-548-2434

ב"ה



הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

זה יעשה לך טוב
אחי הגדול נוהג כבר מספר שנים לצאת בכל יום שישי עם חבר נוסף 
מעמידים  הם  תפילין.  בהנחת  יהודים  לזכות  באשדוד,  פאשן'  ל'ביג 
יום שישי אחד הוא שם לב שאחד מבעלי  דוכן במקום קבוע בביג. 
כעבור  אותו.  ומצלם  יוצא  התפילין  לדוכן  בסמוך  הנמצאת  החנות 
בהליכה  אליו  וניגשה  סמכותית  אישה  לעברו  הגיעה  דקות  מספר 
ואמרה:  עליו  הסתכלה  ופתאום  משהו  לומר  התחילה  היא  נמרצת, 
"רגע, אתה לא אח של הרב נחמיה מבית חב"ד בתאילנד?", אחי ענה 

שאכן אחים אנחנו, ועדיין לא הבין מה קורה.

אני  בסדר,  "הכל  להם:  ואמרה  החנות  בעלי  אל  מיד  פנתה  האישה 
"כל הכבוד  לו:  ואמרה  אחי  אל  חזרה  היא  העניין".  את  לכם  אסדר 
שאתם מניחים תפילין לאנשים. אני מהנהלת הביג, בעלי החנות שלחו 
אלי תמונות ובאו בטענות שזה מפריע להם, עליתי אליכם לומר לכם 
לפנות את המקום, אבל ראיתי את פעילותכם ואני דווקא מרוצה. רק 
תזיז  "אולי  בשטף,  המשיכה  היא  לתלונות",  סיבה  תהיה  שלא  כדי 
קצת את הדוכן מפתח החנות. ראיתי שמדובר באח של הרב נחמיה - 
לא שייך שאסרב לפעילות שלכם, אפילו אשמח לשתף פעולה ביחד 

להכניס קצת 'אידישקייט' לביג".

מאז, ברוך ה', יש שיתופי פעולה עם הנהלת הקניון לטובת פעילות 
יהודית במתחם. בחנוכה שהיה כמה שבועות לאחר המפגש הראשון, 
היא ארגנה ביחד עם אחי חנוכייה ענקית בביג, הנהלת הקניון חילקה 
סופגניות לחוגגים וסידרה מערכת הגברה במקום. בכל ערב הדליקו 
בהזדמנויות  גם  כך  תורה,  דברי  ושמעו  חנוכה  שירי  שרו  חנוכייה, 

נוספות.

כמובן שאחי צלצל להתעניין על מיכל, זה שמה של האישה. סיפרתי 
לו שמיכל בקשר אתנו כבר הרבה שנים, ובכל שנה כשאנחנו עושים 
בירושלים 'שבת מפגש' של יוצאי תאילנד, היא משתתפת. לפני כמה 
זוכר  אתה  אם  יודעת  לא  "אני  לי:  ואמרה  במפגש  קמה  היא  שנים 
מתי הייתה הפעם הראשונה בה נפגשנו, ואני רוצה להזכיר לך. לפני 
כחמש־עשרה שנה טיילתי בתאילנד, עמדת ברחוב הקאוסן וחיפשת 
אנשים למניין. כשראית אותי, פנית אלי בשאלה: 'את זוכרת שמחר 
חב"ד.  בבית  לתפילה  אותי  הזמנת  ואתה  בחיוב  עניתי  כיפור?'.  יום 
אמרתי לך שאני לא שומרת כיפור, ואתה אמרת: 'תצומי אפילו בחדר 
שלך, זה יעשה לך טוב'. אני חייבת לומר שברגע הראשון כעסתי על 
ביום  לעשות  מה  לנו  לומר  בשביל  תאילנד  עד  שמגיעים  ה'דוסים' 
שזה  דבריך  על  וחשבתי  נרגעתי  קצת  לחדר  כשהגעתי  אבל  כיפור, 
כיפור,  ביום  לצום  בחיי  לראשונה  לנסות  החלטתי  טוב.  לי  יעשה 

ובאמת זה עשה לי טוב מאוד.

"מאז אני צמה בכל שנה ושומרת לא רק על יום כיפור. אפילו הילדים 
שלי ברוך ה' מקבלים חינוך יהודי טוב. ראיתי לנכון לספר לך את זה, 
וחושב  קצר  אחד  לבנאדם משפט  אומר  אתה  כדי שתדע שלפעמים 
שזה לא עשה כלום. אתה לא יכול לדעת עד כמה המשפט הנכון יכול 

לחולל שינוי בחייו".

פעמים אתה אומר לבנאדם משפט אחד 
קצר וחושב שזה לא עשה כלום. אתה לא 
יכול לדעת עד כמה המשפט הנכון יכול 

לחולל שינוי
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ענבל וייס

קליין מ לייזר   )27( הצעיר  גילו  מרום 
של  השני  מהצד  בבטחון  מצהיר 
הטלפון, כי בית חב"ד שלהם הוא "הכי 
אחד  גם  ולדעתי  ישראל,  בארץ  יפה 

היפים בעולם כולו". 

העז  על  הידוע  בסיפור  וכמו  צודק,  כנראה  הוא 
שהוכנסה והוצאה מן הבית, יש לאליעזר ודבורי 
כבר  מרוצים.  להיות  מאוד  טובה  סיבה  קליין 
שלוש שנים שבני הזוג קליין נמצאים בשליחות, 
חיפה.  בעיר  בקמפוס",  "חב"ד  תכנית  במסגרת 
– חב"ד', מבנה  ב'בית הסטודנט  גרים  היום הם 
לפני  עד  אבל  המפרץ,  אל  הנשקף  ועדכני  חדש 
כחצי שנה הם חיו ופעלו בדירה קטנטנה ודלוחה 

של 40 מ"ר בבניין ישן בעיר התחתית, שכללה גם 
נדוניה של מספר שכנים מאתגרים. 

במיזם  חיפה  עיריית  החלה  שנים  מספר  לפני 
שהצליחה  גרנדיוזית  תכנית  הנמל',  'קמפוס 
וגם  המורכבת,  בשכונה  המציאות  את  לשנות 
לתת מענה לצורכי הסטודנטים הרבים שלומדים 
התחתית  בעיר  שופצו  התכנית  במסגרת  בעיר. 
מדוקדק.  שיקום  שעברו  ישנים  מבנים  עשרות 
מכללות  עבור  לקמפוסים  הסבה  עברו  חלקם 
בעיר,  הפועלים  גבוהה  להשכלה  ומוסדות 

למעונות  הפכו  וחלקם 
מבני  שיפוץ  בעזרת  סטודנטים. 
של  שלוחות  והעברת  לסטודנטים  מגורים 
הפך  למקום,  נוספות  ומכללות  האוניברסיטה 
האזור הנטוש ורווי הבעיות למתחם עירוני צעיר 
ועדכני, שמזכיר במידה רבה את הפופולריות של 

שכונת פלורנטין בתל אביב. 

מהדירה הקטנה הנושקת לדירת השכנים הערבים, 
לאחר  מיד  למקום  שהגיע  הצעיר  הזוג  החל 
הסטודנטים  אוכלוסיית  בקרב  לפעול  נישואיו, 
הצעירה, כשהם נותנים את הנופך האישי שלהם 
הוריה  והתחנכו.  גדלו  עליה  השליחות  לאתגרי 
כבר  עקיבא  באור  חב"ד  שליחי  הם  דבורי  של 

ענבל וייס

אביאל הלוי

מאות 
סטודנטים 

שחלפו 
בשנים 

בביתם  האחרונות 
של לייזר ודבורי קליין, 

שליחי חב"ד ב'קמפוס הנמל' 
בעיר התחתית של חיפה, סייעו 
להם בהקמת מתחם חדש ומזמין 

להפצת יהדות בעיר האדומה

הרחוקהמזרח    
סניף חיפה



לייזר,  עשורים.  שלושה 
נכד  יליד קריית מלאכי, הוא 
לחסיד שנשלח למחנה מעצר 
שנים,  מספר  למשך  בסיביר 
אחרי שהורשע בעוון החמור 
יהודי  'חיידר'  פתיחת  של 

לילדי קייב. 

חיפה  של  התחתית  "העיר 
האחורית  החצר  פעם  היתה 
המשתמע  כל  עם  העיר,  של 
במסגרת  לשם  הגענו  מכך. 
בקמפוס'  'חב"ד  תכנית 
לפני כארבע  שהחלה לפעול 
כל  את  מקיפה  והיום  שנים 
אנחנו  בישראל.  הקמפוסים 
הראשונה  בעשירייה  היינו 

מעניין  הכי  למקום  והגענו 
לשליחות",  עדן  גן  זה  עליו.  לדמיין  שאפשר 

מחייך לייזר.  

בתי חב"ד בהודו ותאילנד הפכו זה מכבר לחממה 
מאות  עבור  חובה  ולתחנת  ותוססת  צעירה 
של  נתון  רגע  בכל  למקום  שמגיעים  הישראלים 
לריחוק משאון  קשור  הקסם שלהם  סוד  השנה. 
המבקרים.  של  הצעיר  ומההרכב  הפוליטיקה 
להימלט  קשה  יותר  קצת  הקודש  בארץ  כאן 
מהמציאות, אך הקמפוסים האקדמאיים מעניקים 
זמן  ותוססת שצמאה לקחת פסק  סביבה צעירה 

ממרוץ המבחנים והציונים. 

השורשים החב"דיים של 
נפתלי בנט

בקמפוס  הושק  לאחרונה  ממושך,  שיפוץ  אחרי 
הנמל 'בית הסטודנט', בטקס מכובד בהשתתפות 
בנט,  נפתלי  החינוך  שר  יהב,  יונה  העיר  ראש 
הסטודנטים  מאות   – וכמובן  ואח"מים  תורמים 

שמבקרים במקום באופן קבוע. נפתלי בנט חשף 
אישיים  זיכרונות  כמה  שנשא  הברכה  בנאום 
"זה  חיפה.  של  התחתית  בעיר  ילדותו  משנות 
הגיע  לא  חיפאי  אף  לחלוטין.  אחר  מקום  היה 
לעיר התחתית מרצונו, ועכשיו מרגש לראות את 
מה שקורה כאן – בית של אהבת ישראל, אהבת 
התורה ואהבת הארץ שלנו, בית שיחבר את עם 

ישראל על כל גווניו לייעוד שיש לעם היהודי".

במונטריאול  גרו  הוריי  שלוש  בן  "כשהייתי 
בשליחות. ההורים שלי רצו לשמר את העברית 
היהודי  הגן  חב"ד,  לגן  אותי  שלחו  ולכן  שבפי 
'דוס'  ילד  חזרתי  משם  באזור.  שהיה  היחידי 
ומתחיל  ולאבא  לאמא  שבא  וכיפה  ציצית  עם 

סיפר  וכיפה",  וקידוש  מצוות  על  להם  להעיר 
בנט אנקדוטה משנות ילדותו. "כשחזרנו לחיפה 
כעשור,  שנמשך  ארוך  תהליך  אצלי  התחיל 

ובסופו מצאתי את עצמי בציונות הדתית". 

חילונית  למשפחה  בת  לגילת,  נישאתי  "לימים 
ליהדות.  אותה  לקרב  עצמי  על  לקחתי  לגמרי. 
הוסיף  הצלחתי",  ולא  שונים  בדרכים  ניסיתי 
בנט. "דווקא כשעברנו לארה"ב וגרנו חמש שנים 
המתחילים'  ב'מנין  מענה  מצאה  גילת  במנהטן, 
גילת  חב"ד.  ידיד  רוהר,  ג'ורג'  ברובע  שארגן 
התלהבה מאוד ומשם החל מסע ההתקרבות שלה 
ליהדות. מה שאני לא הצלחתי לעשות – חב"ד 

הצליחו".

"רואים המון מופתים 
אנושיים"

באופן מובהק למדי שיפוץ המבנה הותאם במכוון 
במזרח  הגדולים  חב"ד  בתי  של  התכנוני  לאופי 
הרחוק. בקומה התחתונה יש אולם ישיבה נעים 

עם פינות ישיבה מזמינות, המשמש גם לתפילות 
ולסעודות מרובות המשתתפים המתקיימות בכל 
ושיעורים  חוגים  חדרי  יש  השניה  בקומה  שבת. 
מתכניות  החל   – השבוע  לאורך  המתקיימים 
אמנות  תרבות,  אירועי  יהודית,  ומדיטציה  יוגה 
קלאסיים  ושיעורים  לחברותות  ועד  ומוזיקה, 
בפרשת השבוע ובהלכה – וכמובן המון שיחות 
אישיות אחד על אחד, או אחת על אחת. הקומה 
העליונה משמשת כדירתם של הזוג קליין, וגם גג 

הבניין משמש לפעילויות שונות. 

סעודות השבת בביתם של הזוג מהוות לרוב את 
לא  כמעט  "אנחנו  הראשונית.  ההיכרות  נקודת 
צריכים לשווק את המקום, הפרסום עובד בשיטת 
אנחנו מארחים  הקטנות  בסעודות  לאוזן'.  'מפה 

והמספר  אורחים,  כחמישים 
עצמו  את  להכפיל  יכול  הזה 
בקלילות  זורק  הוא  בקלות", 
"כל  העצומים.  המספרים  את 
ארבעה  בממוצע  יש  שבת 
חבר'ה חדשים שלא הגיעו אף 
פעם. כל השבת אנחנו משננים 
את השמות שלהם בראש, כדי 
ליצור  השבוע  במהלך  שנוכל 
הוא  בפייסבוק",  קשר  עמם 

מחייך. 

"כל אחד יכול להגיע איך שבא 
של  קבועה  מתכנית  חוץ  לו. 
קצר  תורה  ודבר  שירים  כמה 
מסגרת  פה  אין   – נותן  שאני 
וחוקים, ולכן הסטודנטים מאוד 
יש  השבת  סעודת  אחרי  לכאן.  להגיע  אוהבים 
'פארבריינגען'  עושים   – לכת  למיטיבי  תכנית 
אז  הלילה.  של  הקטנות  השעות  עד  חסידי 
סטודנט  כל  של  הנשמה  של  האוצרות  נפתחים 

שיכול להיפתח ולדבר". 

"יש פה המון סיפורים קטנים ומרגשים, שאנחנו 
זה  אנושיים.  מופתים  כמופתים.  אותם  רואים 
יכול להיות קשר עם סטודנטית שגדלה בקיבוץ 
קידוש,  זה  מה  ראתה  בחייה  הראשונה  ובפעם 
והיום משתתפת בקביעות בשיעורים, או סטודנט 
בני  מספרים  שבת",  לשמור  להתחיל  שהחליט 
הזוג. "היתה סטודנטית שלפני כמה שנים ביקרה 
אצלנו פעמים בודדות, ולאחרונה היא התקשרה 
לשאול שאלות בהלכות אבלות – מבחינתה אנחנו 
היינו הכתובת לעניין. בחיפה שהיא עיר מעורבת 
יש המון התמודדות עם בעיית ההתבוללות שהיא 
נושא מאוד קשה ומאתגר, כי הוא לא בגבולות 
הזה  בנושא  עוסקים  קורקט. אנחנו  הפוליטיקלי 
בעדינות עם בנות שכבר יש לנו קשר משמעותי 
בחייהן  אותנו  לשתף  חופשי  מרגישות  והן  אתן 
האישיים, וברוך השם יש לנו לא מעט הצלחות". 

בקמפוס  שליחות  של  הגדולים  האתגרים  אחד 
של  המהירה  ההתחלפות  הוא  סטודנטים, 
מחדש  פה  בונים  אנחנו  שנה  "כל  האוכלוסיה. 
את הקהילה. זה אתגר גדול מצד אחד, ומצד שני 
מאפשר התחדשות תמידית", הם אומרים. מסתבר 
העמוק  בקשר  פגעה  לא  המהירה  שההתחלפות 
בשנים  הזוג  בני  עם  הסטודנטים  מאות  שיצרו 
האחרונות, וחלקם כבר המשיכו לדרכם עם תום 
הלימודים. ההוכחה לכך התבטאה באופן מרגש 
בית  של  השאפתני  השיפוץ  בפרויקט  במיוחד 
הסטודנט, ששיפוצו עלה מיליון שקלים שגויסו 
שלושה  של  לתרומתם  מעבר  המצ'ינג.  בשיטת 
תורמים גדולים, בני הזוג התחייבו באופן אישי 
'צ'רידי'  רבע מהסכום, באמצעות קמפיין  לגייס 
– מבצע מימון המונים, הנמשך יום אחד בלבד. 

את  שקרעו  סטודנטים  עשרות  פה  "ישבו 
הם  לחלוטין  מטורפת  יממה  במשך  האינטרנט. 
לכל  ובעיקר  משפחה,  ולבני  לחברים  התקשרו 
הסטודנטים שהיו אצלנו בשנים עברו. גם כשאני 
היממה  לאורך  בטירוף  המשיכו  הם   – קרסתי 
לייזר. "חוץ  שחלפה כמעט ללא שינה", מחייך 
מזה שהצלחנו בסייעתא דשמיא לגייס את הסכום 
היה  זה  ואישיות,  קטנות  תרומות  אותן  ידי  על 
מבחינתנו דרישת שלום מרגשת מכל הסטודנטים 

שחלפו אצלנו". 

 לתגובות, רעיונות לכתבות וסיפורים:
qarov.meod@gmail.com 

השליח, ראש העיר ושר החינוך בחנוכת הבית



ׁשּוָבה.  ַעל ּתְ ה לֹו ִלְהיֹות ּבַ מּור, ָקׁשֶ יק ּגָ ְוָקא ַצּדִ ָאָדם רֹוֶצה ִלְהיֹות ּדַ ׁשֶ "ּכְ
 )אורות התשובה(. 

אם אתה לא מסתדר עם זה שאתה נופל וקם, מחליט ושוכח, ושוב מחליט, אז 
שבין  להבין  גמיש,  להיות  חייב  תשובה  בעל  לדרך.  לצאת  הסכמת  לא  עדיין 
נכנס להלם  זה קשה. אם  ולא לקחת את  נפילות,  גם  יש  התקדמות להתקדמות 
בכל פעם שניפול – לא נצליח להתקדם סנטימטר. מי שרוצה להיות דווקא צדיק, 
לא יצליח מכיוון שעל הפסגה הוא לא נמצא, ולמיומנויות ולסבלנות הנדרשות 

לטיפוס ולמכשולים שבדרך הוא לא מוכן להזדקק.  

הפתיחות לשינויים בעבודת ה' בהתאם למצבי הנפש השונים, היא האל"ף בי"ת 
של התשובה. כך כותב רבי נחמן )לקוטי מוהר"ן תורה ו(: 

ִקי  ָרצֹוא' 'ּבָ ִקי ּבְ ִקיאּות, ַהְינּו 'ּבָ ֵני ּבְ ְהֶיה לֹו ׁשְ ּיִ ׁשּוָבה ָצִריְך ׁשֶ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּתְ י ׁשֶ "ּמִ
ַלֲחגר  ָצִריְך  ׁשּוָבה  ַהּתְ ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ הּוא  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ְוַהּפֵ ׁשֹוב'...  ּבְ
ֲאִפיּלּו ִאם ִיּפׂל,  יִריָדה... ׁשֶ ין ּבִ ה ּבֵ ֲעִלּיָ ין ּבַ ִמיד ּבֵ ַדְרֵכי ה' ּתָ ק ַעְצמֹו ּבְ ְתַחּזֵ ּיִ ָמְתָניו, ׁשֶ
ן ַאל ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם  ם ּכֵ ּיֹות, ּגַ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ּפׂל ֲאִפיּלּו ּבִ ּיִ לֹום, ְלָמקֹום ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
ַמה  ָכל  הּוא ּבְ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ק  ִויַחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ִויַבּקֵ ׂש  ְיַחּפֵ ְוָתִמיד 

ּיּוַכל". ׁשֶ
החיים דינמיים, הכול משתנה כל הזמן. הגוף שלנו בתנועה תמידית והנפש על 
לשמים  לנסוק  'רצוא',  היא  השאיפה  ונושפת,  שואפת  הנפש  וכמה.  כמה  אחת 
ולשאוף לעוד ועוד קרבת ה'. ואחרי העלייה הגדולה תמיד צריכה להגיע הנשיפה 
הטבעיים.  לממדנו  חוזרים  ואנחנו  מהמפרשים  יוצאת  הרוח  'שוב',  הנקראת 

השמים נראים פתאום רחוקים, והרצוא כמו דמיון.

המעברים האלו יכולים לתסכל את מי שלא מבין שככה זה בחיים. עבודת ה' צריכה 
להתעדכן תוך כדי תנועה, כי מה שהיה נכון למצב הנפש של אתמול יכול להיות 
יודע  הוא  הזאת,  התמידית  לטלטלה  יותר  מודע  שאדם  ככל  להיום.  רלוונטי  לא 
התשובה",  בדרכי  "לילך  נדרשים  אותה. אנחנו  לנצל  ואף  נכון,  איתה  להתמודד 

וללכת זה לוותר על הנוחות שבשיווי המשקל ולהתקדם מתוך ניגודים.

פשוט להסתובב
בתוך כל יהודי, בכל מצב, מתחבא רצון טהור לה'. גם אם מתגלה ממנו רק ניצוץ 
אחד, הוא אמיתי לחלוטין. תנועה אחת, תזוזה קטנה, חושפת את האוצר האדיר 
הזה ומשנה את כל התמונה. את העיקרון הזה למדה תורת החסידות מהלכה בדיני 

גיטין.

גט שניתן לאישה ללא רצונו של הבעל איננו גט. אישה שקבלה גט כזה נשארת 
נשואה ואם תנשא לאחר בניה יהיו ממזרים. למרות זאת, אם בית הדין הכריח בעל 
על ידי מלקות לתת גט לאשתו – למרות שהוא הסכים רק בשביל להפסיק לספוג 

מלקות, הגט כשר. איך זה יכול להיות?

ל  ין ׁשֶ ּדִ ית  ּבֵ ְלָגֵרׁש -  ּתֹו, ְולֹא ָרָצה  ְלָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ּכֹוִפין אֹותֹו  ׁשֶ ין נֹוֵתן  ַהּדִ ׁשֶ "ִמי 
ט, ְוהּוא  ּיֹאַמר רֹוֶצה ֲאִני. ְוִיְכּתֹב ַהּגֵ ין אֹותֹו ַעד ׁשֶ ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן, ַמּכִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ָרֵאל:  ַיד ִיׂשְ ין ּבְ ַיד ּגֹוִיים ּבֵ ין ּבְ ֲהֵרי הּוא ָאנּוס, ּבֵ ט ֶזה - ׁשֶ ֵטל ּגֵ ה לֹא ּבָ ר... ְוָלּמָ ׁשֵ ט ּכָ ּגֵ
ב ִמן ַהּתֹוָרה  ֵאינֹו ַחּיָ ָבר ׁשֶ ְלָחץ ְוִנְדָחק ַלֲעׂשֹות ּדָ ּנִ א ְלִמי ׁשֶ ֵאין אֹוְמִרין ָאנּוס, ֶאּלָ ׁשֶ
ל  ְלַבּטֵ ִיְצרֹו ָהַרע  ָקפֹו  ּתְ ׁשֶ ָנַתן; ֲאָבל ִמי  ַכר, אֹו  ּמָ ׁשֶ ה ַעד  ֻהּכָ ׁשֶ גֹון ִמי  ּכְ ַלֲעׂשֹותֹו, 
ְתַרֵחק  ּנִ ב ַלֲעׂשֹותֹו, אֹו ַעד ׁשֶ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ָעׂשָ ה ַעד ׁשֶ ִמְצָוה, אֹו ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה, ְוֻהּכָ
ַדְעּתֹו ָהָרָעה.  א הּוא ָאַנס ַעְצמֹו ּבְ ּנּו, ֶאּלָ ָאסּור ַלֲעׂשֹותֹו - ֵאין ֶזה ָאנּוס ִמּמֶ ָבר ׁשֶ ִמּדָ
ָרֵאל, רֹוֶצה הּוא  ׂשְ הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ִמּיִ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלָגֵרׁש - ֵמַאַחר ׁשֶ ְלִפיָכְך ִמי ׁשֶ
ה ַעד  ֻהּכָ ָקפֹו. ְוֵכיָון ׁשֶ ּתְ ְצוֹות ּוְלִהְתַרֵחק ִמן ָהֲעֵברֹות; ְוִיְצרֹו הּוא ׁשֶ ל ַהּמִ ַלֲעׂשֹות ּכָ

ַרׁש ִלְרצֹונֹו". ָבר ּגֵ ׁש ִיְצרֹו ְוָאַמר רֹוֶצה ֲאִני - ּכְ ׁשַ ּתָ ׁשֶ
         )משנה תורה הלכות גירושין פרק ב(

המלקות מכניעות את היצר הרע – לא את הבעל! מדהים הוא שבהלכות החמורות 
בפנימיותו,  יהודי,  כל  רוחני.  וודאות של עקרון  פוסקים הלכה מתוך  שבתורה, 
רוצה לעשות את רצון ה'. אנחנו יודעים את זה כל כך בוודאות, עד שאין כל סיבה 

לחשוש לכשרותו של הגט.

הרצון הפנימי הזה הוא הדבר החשוב ביותר בתהליך התשובה, ועלינו להעריך 
נכונה את הטמון בנו, ולהשתמש בו.

ל ּכֹח ָהַרע  ְרֶצה יּוַכל ְלָהִסיר ּכָ ּיִ ָכל ֶרַגע ׁשֶ ּבְ ְרֵאלי, ׁשֶ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ ֵרְך ּכֹח ּבָ "ָנַתן ה' ִיְתּבָ
סּוק  רּוׁש ַהּפָ ָאַמר אאמו"ז זצוק"ל ּפֵ מֹו ׁשֶ ֹבא ְוַאל ּתֹוִסיף', ּכְ ּבֹו. ְולֹוַמר 'ַעד ּפֹה ּתָ ׁשֶ
מֹו ָאָדם  ֵעינּו" )תהילים קג,יב( - ַהְינּו ּכְ ׁשָ ּנּו ֶאת ּפְ ֲעָרב ִהְרִחיק ִמּמֶ ְרחֹק ִמְזָרח ִמּמַ "ּכִ
מֹו  ּכְ ֲעָרב.  ַלּמַ ָניו  ּפָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעְצמֹו  ַלֲהֹפְך  יּוַכל  ַאַחת  ּוְבֶרַגע  ְזָרח,  ַלּמִ ּוָפָניו  עֹוֵמד  ׁשֶ
ֶרַגע ַאַחת יּוַכל ָהָאָדם ַלֲהֹפְך ַעְצמֹו  ּבְ נּו, ַהְינּו ׁשֶ ֵעינּו ֵמִאּתָ ׁשָ ֵרְך ּפְ ֵכן ִהְרִחיק ה' ִיְתּבָ
ין )דף מ"ט ע"ב(:  ִקּדּוׁשִ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרו  ׁשֶ מֹו  ּכְ מּור.  ּגָ יק  ַצּדִ ְוִלְהיֹות 
א ִהְרֵהר  ּמָ ׁשֶ ת,  ׁשֶ מּור ְמֻקּדֶ ּגָ ע  ָרׁשָ יק, ֲאִפּלּו  ַצּדִ ֲאִני  ׁשֶ ה... ַעל ְמָנת  ָ ׁש ִאּשׁ ַקּדֵ "ַהּמְ

ַדְעּתֹו." ׁשּוָבה ּבְ ּתְ
 )רבי יצחק יעקב מביאלא, 'דברי בינה' פרשת בהעלותך(

הרבי מביאלא מדבר על רגע המהפך: כאשר אדם נמצא בתוך חטא, הוא מפנה 
את הגב אל ה'. התיקון הראשון והחשוב ביותר למצב הנפש הזה הוא – פשוט 
להסתובב! שוב 'להסתכל לה' בעיניים', ולהסכים שגם הוא יסתכל עלי. מה יקרה 
אם אסתובב? אולי אגלה שאני לא רחוק כמו שחשבתי, ואולי אגלה שאני רחוק 
יותר משהעלתי על דעתי. בין כך ובין כך יהיה טוב יותר. ה' מול עיניי, אני יודע 

לאן אני הולך, למי אני שייך.

אי אפשר להתרחק מה' מכיוון שהוא נמצא בכל מקום. הריחוק שלנו הוא בהפניית 
העורף, והתשובה היא פשוט להסתובב חזרה ולהיות פנים בפנים. איך מסתובבים? 
חושפים מה אנחנו באמת רוצים. לחשיפה הזאת קוראים 'הרהור תשובה', אני בעצם 
מאוד רוצה את ה', והתגלית הזאת מחוללת מהפך בנפש האדם, והוא מיד נקרא בעל 

תשובה! כמה זמן לוקח לחזור בתשובה? שנייה וחצי!

יש לכך השלכות הלכתיות מרחיקות לכת, לא רק בהלכות גיטין אלא גם בהלכות 
שהיא  לה  ואמר  לאישה  טבעת  נתן  רשע  אדם  אם  כי  אומרת  הגמרא  קידושין. 
מקודשת לו בתנאי שהוא צדיק גמור – היא מקודשת מספק, שמא הרהר בתשובה 
באותו רגע. שימו לב! הספק הוא האם הוא הרהר בתשובה או לא, אך אם היינו 
יכולים לדעת בוודאות כי הוא הרהר בתשובה, היא הייתה אשתו בוודאות! הרהור 

תשובה אחד הופך אדם רשע לצדיק גמור – וזאת הגדרה הלכתית לכל דבר.

גם אם אנחנו לא מאמינים לעצמנו שאנחנו באמת רוצים, גם אם איננו מרגישים 
את  יודע  הוא  ברוך  הקדוש  משהו,  שווים  שלנו  המעורפלים  הלב  שהרהורי 

אמיתיותם ומייקר אותם, וכך נפסק להלכה.

תשכחו מזה
אהרוני ברנשטיין המלך בׂשדה

לומדים אלול תשרי
יושב לנו בראש להיות צדיקים, ולכן אנחנו בהלם 

בכל פעם שאנחנו מתגלשים ושוב עולים < יושב לנו 
בראש תהליך ארוך ומייגע, ולכן אנחנו לא מאמינים 

להלכה שאומרת שתשובה לוקחת שנייה וחצי

ארחות אהרן
אור ועבודת המועדים

בס"ד

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



  צפוןעורי 
בואי להתחדש    

לקראת השנה הבאה מדרשת טהר עילית  
שלוחה חדשה בנצרת עילית

ערב היכרות ופתיחת הלב 
לקראת ר"ה והימים הנוראים

יום שלישי כ״ד באלול 

בהשתתפות:

הרה"ג הרב שמואל אליהו שליט"א - רב העיר צפת

הרה"ג הרב ישעיהו הרצל שליט"א - רב העיר נצרת

הרב זאביק הראל - ראש המדרשה

נעה ירון דיין - מקימי
ר׳ הראל חצרוני - הזולה של חצרוני

׳נפשי בשאלתי׳
הופעה מרגשת עם הזמר הראל טל 

שי לכל משתתפת
הערב יתקיים בבית הכנסת 
המרכזי נצרת עילית רח׳ הגבעה

16:00 פתיחת שערים 

16:30 תחילת התוכנית

השתתפות סמלית 30 ₪ 
בנות אולפנה / שרל״א/ בוגרת - 15 ₪

ההרשמה בעיצומה
לפרטים 050-8684096

זאת ההזדמנות שלך
יחד נחייה את הגליל

בס"ד



לא ספק – השבוע נחקק בגנזך התרבות הישראלית מאורע היסטורי ל
אגדי בין הימין והשמאל לדורותיהם בתולדות המדינה. מימין הרב 
אורי שרקי, רב במכון מאיר ומרצה קבוע ב"ראש יהודי", ומשמאלו 
יריב אופנהיימר – מזכ"ל תנועת "שלום עכשיו" לשעבר, מתנועות 
מרצף  כחלק  התרחש  המפגש  במדינה.  והמשפיעות  המוכרות  השמאל 
ועמדות  דעות  לברר  בנסיון  יהודי"  "ראש  בית  הדופן של  יוצאי  המפגשים 
בחברה הישראלית. אי אפשר היה להתיישב בחדר בלי לחוש שמדובר בציון 
אויבי  עם  להיפגש  נכונותו  על  שרקי  הרב  מידה:  קנה  בכל  היסטורי  דרך 
כך  על  ואופנהיימר  כך;  כל  רחבה  במה  הישראלי  לשמאל  ולתת  דעותיו, 
בני  יריב השתתף לאחרונה בכינוס  ובא להשמיע ולשמוע.  שנראה שנפתח 
עקיבא, בסרטון של חברי אנדרדוס, וכעת בראש יהודי. את מגמת ההתקרבות 
בעניין".  ומלא  גדול, מפגש מפרה  כ"כיף  מגדיר  הוא  לאומי  הדתי  לציבור 
מבחינת "ראש יהודי" מדובר דווקא במגמה לכתחילאית ולא מובנת מאליה: 

במה לציבור החילוני והדתי להיפגש האחד עם השני ולברר דעות. 

ואכן, אופנהיימר והרב שרקי נכנסו לאולם מחוייכים ומלחשים סוד. שניהם 
מודים כבר בתחילת הדברים כי המפגש הזה חיכה זמן רב מדי והוא חייב 
כבר להיעשות. "כשהייתי צעיר הצטרפתי לנוער מפלגת העבודה, הסתובבתי 
מועצת  מול  "עמדתי  אופנהיימר,  פותח  ובאוסלו",  ברבין  תמיכה  בהפגנות 
ובאלימות  בסיסמאות  בחב"ד  לחמנו  הרשע'.  'מקור  להם  קראנו  יש"ע, 
פיזית ממש. ברצח רבין קרתה מבחינתנו טרגדיה - הרגשנו שהרעים ניצחו 
לא  שלי  האג'נדה  אמנם  מחנה.  מול  מחנה  של  תחושה  הטובים. ממש  את 
השתנתה עם השנים, אבל כן התפכחתי מבחינה אחרת: הבנתי שבצד השני 
לא  מנסה להסביר במחנה שלי שאתם  אני  כיום  עם אחד.  כולנו  אויב.  אין 
אויבים, ובה בעת אני עומד לפניכם ומנסה להסביר שאינני האויב שלכם". 
ועוד הוסיף – "אני רוצה להתנצל שבלהט הויכוח ובגלל צרכים תקשורתיים 
הייתי  ופוגעניים.  מכלילים  דברים  בעבר  אמרתי  לפעמים  לזעזע,  המנסים 
רוצה להציג תפיסות עולם יותר מורכבות שבאות לתקן את השיח הישראלי 

ולא להלהיט אותו".

הקהל המורכב מגלויי ראש ובעלי כיפות, עומדים צפופים ומסתקרנים רווחים. 
כולם מתבקשים לנהל את הדיון בכבוד, ולמעט סינוני תגובות אמוציונאליות 
ראש  "האירועים של  רע.  לא  בזה  דווקא מצליחים  מהקהל במהלך השיח, 
יהודי מיועדים לכתחילה לציבור הכללי ולא לציבור דתי", אמר חיים אייזנר, 

מנהל המקום. "אנחנו שמחים למצוא כאן מכל קשת הציבור הישראלי".

בין חשיפת הנקודות המשותפות, בדיחותיו של המנחה, הסטנדאפיסט אורי 
ד"ש  יקר,  )"בחור  שרקי  מיאיר  ליריב  ד"ש  ומסירת  התשובות,  בין  מלמד, 
המדינה.  עתיד  על  ביותר  ומשמעותי  עמוק  שיח  בחדר  התקיים   -  ) חזרה" 
עידוד  הירוק משמעותו  לקו  הריבונות מעבר  שני האישים הסכימו שחוסר 
אלימות ומתחים בין ישראל לפלסטינאים. המחלוקת הגדולה היא על אופן 
הקמת  לטובת  הפרדתם  או  המדינה,  לשטחי  החלקים  סיפוח   – הפעולה 
מכל  שמשוכנע  אידיאליסט  כאדם  התגלה  אופנהיימר  פלסטינאית.  מדינה 
וכל שהימין הורס את 'הציונות', שלהגדרתו היא 'מדינה יהודית בעלת רוב 
לקו  מעבר  שטחים  של  סיפוח  כל  לטענתו  דמוקרטי'.  רוב  ובעלת  יהודית 
הירוק משמעותה נתינת מנדטים בכנסת לבל"ד )הרשימה הערבית(, ואיבוד 
איבדנו   – בסיסיות  אזרח  זכויות  בלי  במדינה  ישהו  הם  אם  היהודי.  הרוב 
את הדמוקרטיה. הרב שרקי הגיב בחריפותו האופיינית – "אני מסכים שכל 
האזרחים צריכים לקבל שוויון זכויות, אבל כמו במדינות דמוקרטיות אחרות 
- לא כל תושב אוטומטית הופך להיות אזרח. אפשר בהחלט לדרוש מהם 
מפתחים  שאינם  בתנאי  נניח,   – לנו  נוחים  שיהיו  בסיסיים  בתנאים  לעמוד 
 – הרב  הוסיף  עוד  ישראל."  מדינת  של  בחורבנה  הרוצה  לאומנית  תפיסה 

היינו  שאם  לחלוטין  ברור  עומדים.  אנחנו  מי  מול  היא  האמתית  "השאלה 
מדברים על ויכוח טריטוריאלי בין לוקסמבורג לבלגיה איפה עובר הגבול, 
הסכסוך היה נפתר לפני מאה שנה. האמת שהמלחמה שלנו אינה בין מדינת 
ישראל הציונית לנרטיב הפלסטיני, אלא בין המרחב התרבותי המוסלמי, ובין 
הציבור הישראלי. הפלסטינים הם נציגים של זרימה תרבותית כוללת. גם אם 
תמצא אנשים שמוכנים לשלום על בסיס האג'נדה שלך, בסופו של דבר האדם 
מייצג לא רק את הרצון של הקבוצה המצומצמת שלו, אלא למרחב התרבותי 

אליו הוא שייך. כל ניצחון פלסטיני הוא ניצחון לאסלאם הרדיקלי".

בסיומו של דיון מרתק וטעון, שנקטע בעיקר מפאת קוצר הזמן, סיכם יריב 
ונותנות תחושת עוינות, אבל חובה  ואמר: "מבחינתי המחלוקות הן קשות 
מה  לברר  כדי  השני,  לצד  ולהקשיב  להסביר  לפחות  מאיתנו  אחד  כל  על 
אחד  משמידים  אותנו  לראות  ישמחו  שלנו  האויבים  זה,  בלי  לעשות.  נכון 
את השני." דווקא הרב שרקי היה זה שחייך בסיום הדיון וטען - "ולדעתי, 
בסופו של יום כל הויכוחים בינינו ייכנסו בכלל לארכיון ההיסטורי. אל תשכח 
ידידי, שהדמוגרפיה היהודית מההתנחלויות עד הים עולה על הדמוגרפיה 

הערבית".

מלחמת שור הבר והלויתן
חוקרי חלל ומדע העלו שייתכן ובעתיד הרחוק 
נצליח לחזות במפגשים יוצאי דופן בין עולמנו 
יהודי"  "ראש  בבית  אליו.  מקבילים  לעולמות 
בתל אביב הוכיחו השבוע שעולמות מקבילים 
לדיון  כשאירחו  בימינו,  כבר  להיפגש  יכולים 
נציגי אג'נדות, שכבר שנים  וענייני שני  סוער 
ויריב  שרקי  הרב   – דעות  ריחוק  על  שומרים 
בפני  מתנצל  "אני   – שרקי  הרב  אופנהיימר; 

יריב שהמפגש הזה לא נערך מוקדם יותר".



הנה  יותר.  המעניינות  המחשבות  את  תמיד  ממני  מוציא  אלול  א. 
כבר  הגדולים  הפחדים  כל  הרי,  מופרעת:  כמעט  מחשבה  למשל, 
בור  אותו  שעה,  אותה  מקום,  אותו  השנה,  ראש  שוב  התממשו. 
בלחיות  אפשרית  בלתי  תחושה  יש  האדם.  במרכז  כרוי  געגוע 
רעש  לשמוע  כמו  זמן,  לאורך  אבל  ממנו,  מפחד  שאתה  מה  את 
 מצמית, מתרגלים. הבלתי אפשרי מתרכך. נעשה כבר קצת אפשרי. 
כנפיים  לפרוש  יכולות  והתפילות  הנינוחות,  מתנת  מגיעה  ואז 
צורך  אין  שבהם  רפויים,  למקומות  יותר,  צבעוניים  למחוזות 
להחזיק ולתחזק שום דבר. הרי, הפחדים הגדולים כבר התממשו, 
זה מאחורינו. מכאן והלאה אפשר לעמוד בתפילה לשנה החדשה, 

ולבקש מה שבא לך.

ב. האדם צריך ללמוד מן הטבע. צמחים לא משנים את סביבת המחיה 
שלהם. ואם כבר רוצים להעביר עץ, חופרים סביבו ומוציאים את כל 
האדמה שלו איתו, ומעבירים בכובד ראש ואפילו במנוף, ומשקים 
אל השינוי  ראש  קופצים  אנחנו  ורק  נקלט.  הוא  טוב אם  ובודקים 
כאילו דווקא בו יצמחו לנו סוף סוף שורשים יציבים. ונעים ונדים 
ככה שלפעמים אפשר לראות מאיתנו רק הבזק בין מקום למקום, 
קללה.  בכלל  הייתה  ולנוע  לנדוד  בראשית  שבספר  זוכרים  ולא 
שלהם,  באדמה  מים  עוד  למצוא  מטה  כלפי  תמיד  יצמחו  צמחים 
שלהם. ואין להם עסק עם צדקה וצעקה ושינוי השם ושינוי מעשה 
ושינוי מקום. ולרוב הם נראים רעננים מאיתנו. והאדם משנה את כל 
ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים,  ומכריז: אני אחר  אלה, 
יודע שהוא לא העז להגיע עמוק פנימה עם  אבל בתוכו הוא כבר 
השינוי. במקום זה הוא נע ונד, וילך, ויחזור, וזר לאדמתו ולעצמו, 

ובתוך עצמו עוד לא הכה שורש.

ג. אנשים אומרים, הכי חשוב זה להגיד תודה על מה שיש, כי זה כל 
כך הרבה, וצריך לראות את הצד החיובי. הנה תראי כמה התפתחת 
השנה, כמה התקדמת במקומות שלא חלמת שתתקדמי בהם, ואיך את 
 מוכשרת ואהובה וחושבים עלייך. תגידי תודה, וזה יפתח את השפע.
אבל אני חושבת קצת אחרת. אדם צריך ליילל על מציאות חסרה, כי 
זה לא הגיוני שבעולם המופלא שברא ה' יתברך יש מציאות כזאת. 
והוא לא צריך לטמון את ראשו בחול התודה כי זאת לא עבודת ה' 
אפויה עד הסוף. אדם צריך להיות נרעש מהפער, איך יכול להיות 
שאני רואה רחמים בכל, ופתאום אתה בא לי עם בומבה לפרצוף. 
כך  כל  שאתה  עולם,  של  ריבונו  וכיוון,  אלוקית.  שלמות  לא  זאת 
מחסיר  שאתה  יודעת  כשאני  לבכות  לעצמי  מרשה  אני  לי,  חשוב 
ממני דבר. כי אתה יודע שאני יודעת ששנינו יחד מסוגלים להרבה 

הרבה יותר.

אחרי  שבועות  שלושה  שהתקיימה  שלי,  לסבתא  באזכרה  ד. 
הרבה  עם  עליהם,  ודיברנו  הים  מול  ישבנו  שלי,  לסבא  האזכרה 
החריפה  השתייה  של  הסליק  על  סיפר  שלי  דוד  והומור.  אהבה 
בוקר  שבכל  סיפרה  שלי  ודודה  הכנסת,  בבית  שלי  לסבא  שהיה 
שלי.  סבתא  עם  ושתה  וישב  הביתה  בא  הוא  התפילה  אחרי 
פרנסה,  בבריאות,  אותנו  יברך  שה'  ואמר,  הכוסית  את  והרים 
חפץ. שלבם  מה  כל  וביקשו  הלכו  וככה  והנכדים,  מהילדים   נחת 
הקודמים  בדורות  החיים  ובריאות  פשטות  על  אתי  דיברה  חברה 
אני  גם  יודעת,  את  לה:  ואמרתי  זה,  את  לה  וסיפרתי  לעומתנו, 
לחיים  ולהיחתם  רוצה להיכתב  אני  וגם  ופרנסה,  בריאות  מבקשת 
מלאי משמעות ואהבה וסיפוק. גם אני מבקשת הכול, אבל לא על 

כוס יין.

לא  כבר  שאת  בגלל  רק  הזאת,  בשנה  גדלת  שלא  תחשבי  אל  ה. 
ילד. גדלת די והותר, אפשר לראות עלייך,  גובהת ומתפתחת כמו 

ומכל מה שעשית ולא עשית בשנה הזאת, ידייך מלאות אמונה.

alluma@gmail.com

חמש דרכים לאלול

אלומה לב

קורס הכשרה לריתמקאית מוסמכת
אפשרות לשילוב בעבודה בגנים כבר במהלך הקורס

אין צורך בידע מוסיקלי קודם
מועבר ע"י הגב' מלכהלי בלוי חנוכה

לפיתוח  המסייע  ומעצים  חוויתי  קורס 
ילדים  אצל  ורגשיות  חברתיות  מיומנויות 

באמצעות בובות ודמויות
הקורס מטעם בית הספר לאומנות 

התיאטרון-חולון 

בס"ד

03-9602350-2-3-4
פקס: 03-9602356
www.rivka.org.il
askila@rivka.org.il

ההרשמה עכשיו

מכללת “בית רבקה”
מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי הוראה

 כפר חב”ד

לימודים מקצועיים למהדרין

ריתמיקה

תיאטרון בובות ככלי חינוכי

הכשרת מנחות הורים

הכשרת מדריכות כלות

מקצוע
מקור פרנסה

שליחות

תעודה מטעם משרד החינוך

מוכר ע"י הרבנות והמועצות הדתיות



הרב  שבתי סלבטיצקי  שליח חב"ד באנטוורפן

איתך אני
ראש השנה הוא יום ההמלכה של הקב"ה על העולם 
כולו. על היום הזה אומרת הגמרא ש"מצוות היום 
הפנימית  הנקודה  היום",  "מצוות  למה  בשופר". 
אחד  אמנם  שופר?  דווקא  היא  השנה,  ראש  של 
שהמליכו  שבזמן  הוא  שופר  למצוות  הטעמים 
את המלכים תקעו בשופר, אך מה עומד מאחורי 
גדולים  רואים שבמאורעות  אנחנו  זה? 
בעם ישראל היו תוקעים בשופר: בזמן 
בריאת העולם, בהר סיני "וקול השופר 
"יתקע  המשיח  בביאת  מאוד",  חזק 
בשופר גדול". ועוד דבר שצריך להבין: מדוע 
נאמר במדרש שכשתוקעים בשופר ה' עובר מכיסא 
"הוקוס  מין  הוא  שופר  האם  רחמים.  לכיסא  דין 

פוקוס"? מה יש בו בשופר הזה?

אומרת  התורה  העולם,  את  ברא  כשהקב"ה 
"בראשית ברא א־לוהים את השמים ואת הארץ". 
ואת  השמים  את  ברא  ה'  הרי  אומרת?  זאת  מה 
הבאים.  בימים  אלא  הראשון  ביום  לא  הארץ 
נבראו  הרביעי  וביום  השני  ביום  נבראו  השמים 
המאורות. יתירה מזו: חז"ל דורשים "את השמים 
– לרבות חמה ולבנה ומזלות; ואת הארץ – לרבות 
אילנות ודשאין וגן עדן". אז למה כל אלו נקראים 

"בראשית"?

נבראו  לא  הראשון  ביום  שאכן  מסביר  הרמב"ן 
השמים והארץ אלא ה"כוח היולי" שהוא השורש 
כל  הראשון  שביום  כלומר  הנבראים.  כל  של 

הכוח  מה  היולי.  של  בצורה  נבראו  הנבראים 
שלו,  הצורה  את  יש  נברא  לכל  הזה? 
עגולה או מרובעת, דקה או עבה, ואת 
התכונות שלו – כמו חזק או חלש. אבל 
עצם  וזה  הנבראים,  בכל  שווה  צד  יש 
הקיום שלו, בלי צורה ובלי תכונות. אי 
אפשר  שאי  משום  הזה  החומר  את  לתאר  אפשר 
נברא מופשט. כשהקב"ה ברא את העולם,  לתאר 
כוח היולי זה המקור של כל הנבראים. זה ה"תהו 
רק  היה  צורה, הכול  אין   – לבריאה  ובהו" שקדם 

נקודה אחת.

הנקודה  את  יש  לאדם  גם  הגדול,  בעולם  כמו 
שבתחיית  כתוב  הלוז.  עצם  שהיא  שלו  הפנימית 
לא  זה  הלוז.  מעצם  לתחיה  יקום  האדם  המתים 
בין השניים.  רב  דמיון  יש  דבר, אבל  אותו  בדיוק 
האדם,  של  היולית  נקודה  מעין  היא  הלוז  עצם 
שורש עצמותו. וכך בכל דבר – יש את העצם שלו, 

הנקודה הפנימית שעושה את הדבר למה שהוא.

ניקח דוגמה: יחסים בין הורים לילדים. בדרך כלל 
לו  נותנים  אבא או אימא מעניקים לבנם כל טוב. 
אוכל וקונים לו בגדים, לוקחים אותו לבית הספר, 
מחשב.  לו  קונים  חסכון,  קופת  עבורו  פותחים 
ולפעמים, למרות הכול, יש ילדים שמתמרדים נגד 
רגיל,  הכול  אותם.  שונאים  אפילו  ואולי  ההורים 
ופתאום מתפרץ איזה כעס. כלפי חוץ הילד נראה 
שלו, אבל בתוך הלב יש סערות שלמות. הוא לא 

קשור ומחובר אלי.

מבית  אליו  התקשרו  אחד  שיום  אדם  מכיר  אני 
הספר והודיעו לו שבנו נשאר כיתה. הוא לא הבין 
איך זה קורה, הרי תמיד התעודות שהבן שלו הביא 
היו כל כך מצוינות. האבא הוא איש העולם הגדול, 
לבית  התקשר  הוא  בעסקים.  מוכשר  מאד  אדם 
הספר והתברר לו שהילד תמיד מקבל ציונים מאוד 
השנה  כל  שבמשך  מתברר  עובר.  בקושי  נמוכים, 
הבן זייף את התעודה. האבא שאל "למה עשית את 
לי  לו, "בגלל שחשוב לך שיהיו  והבן ענה  זה?", 
ציונים טובים". האבא אמר לי: תראה מה 
חזק  יותר  היה  ממני  שלו  הפחד   – זה 

מהאמון שלו בי, הוא לא הרגיש בנוח 
והעדיף  בעיה  לו  לי שיש  ולומר  לבוא 
בין  ביחסים  הפנימית  הנקודה  מהי  כי  לרמות. 
ילד צריך להרגיש את הקשר, את  וילדים?  הורים 
צריך  הוא  תנאים.  בלי  אליו.  ההורים  האהבה של 
לדעת שההורה נהנה להסתכל ולחשוב עליו סתם 
פשוט  אלא  משהו,  לו  נותן  כשהוא  רק  לא  כך. 

להרגיש את הקשר הפנימי.

אותו דבר נכון גם בין איש לאישה. נוהגים לערוך 
בין  כתוב  ושם  החתונה,  לפני  תנאים"  "שטר 
היתר: "ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה... ויחיו 
מתחיל  לא  שאתה  הוא  המעניין  ורעות".  באהבה 
הבסיס של  באהבה ורעות אלא דווקא באמון. 
אמון.  הוא  זוג  בני  בין  הפנימי  הקשר 
יספר  לא  זוג  שהבן  לדעת  צריך  אתה 
עליך דברים לאדם אחר, לא יבגוד בך 
בשביל אינטרסים. אם יש את זה – יש 
את הנקודה הפנימית. כמו שאומרים באשת 
חיל, "בטח בה לב בעלה – ושלל לא יחסר". הלא 
כאן מדברים על המעלות של האישה, מה פתאום 
את  לגלות  שהמפתח  משום  הבעל?  את  מזכירים 
ה"אשת חיל" זה האמון שיש לאחד בשני, ואם יש 

"בטח בה", אז גם "שלל לא יחסר"...

בספר יצירה כתוב שיש לאדם שנים עשר חושים. 
כמו  הנגינה.  חוש  בנפש?  נוגע  הכי  מהם  איזה 
קולמוס הנפש.  הניגון הוא  שאדמו"ר הזקן אמר: 
בשביל להבין דיבור צריך קודם ללמוד את השפה, 
אבל הניגון משפיע גם על מי שלא מבין שום שפה. 
שומעים  כשהם  ופתאום  בוכים,  ילדים  לפעמים 
ניגון הם נרגעים, מפני שהנגינה נוגעת בנפש. לכן 
בבית המקדש עבודת הלויים היא לא להתפלל אלא 

לשיר, לגלות את עצם הנפש! 

שהוא  אמר  סופר  שהחתם  מספרים 
מוכן לתת חצי עולם הבא שלו בשביל 
שיהיה לו חוש בנגינה. למה? כי נגינה 
פותחת את הלב. בדיבור, אם חוזרים על אותן 
הניגון  את  אבל  משעמם.  זה  ושוב,  שוב  מילים 
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נקודה  יש  בבריאה  דבר  לכל 
פנימית, הדבר שהופך אותו למה 
שהוא <<< עבור מה החת"ם סופר 
מהעולם  חצי  לתת  מוכן  היה 
הבא שלו? <<< ואיך בחור שנשכב 
על השולחן בהתוועדות השתנה 
התוועדות   >>> לקצה  מקצה 

מיוחדת לקראת ראש השנה



אפשר לשמוע הרבה פעמים, ולא רק שזה לא משעמם – זה נהיה יותר עמוק. 
בגלל שהנגינה מגלה את הנפש ולנפש אין גבול.

יש דבר מעניין: בדיבור אי אפשר לשמוע כמה אנשים מדברים ביחד גם כשהם 
ידברו את אותן המילים. לעומת זאת בניגון אפשר לשמוע כמה אנשים מנגנים 
יחד את אותו הניגון. זה בגלל שהדיבור מגלה את השכל ואין דעותיהם שוות. 
לך יש דעה מסוימת ולשני דעה אחרת ואי אפשר לקלוט בו זמנית שתי דעות 
סותרות. לעומת הניגון שמגלה את הנפש והרי בנפש כולנו מאוחדים. לכן גם 

אפשר לשמוע ניגונים יפניים או סיניים כי אין בעיה של שפה. 

מה הכוח היולי של הניגון? לניגון יש צורה – תווים, קצב. אבל יש לו גם עצם 
בלי צורה, וזה קול השופר. זה מה שכתוב ששופר הוא "קול פשוט". בשופר 
אני לא יודע איזה קול ייצא. זה יכול להיות קול עבה או דק, העיקר שהוצאת 
משהו מעצמך. כמו שכשאדם נאנח, יש אחד שאומר "אוי ויי"... 
יש אחד שצועק "געוואלד!", ויש אחד שמתייפח "הא, הא".... 
אין כללים. אבל באיזו צורה שלא תהיה, תרגיש באנחה את 
עצם הנפש של האדם. לכן כתוב בהלכה שבשופר "כל הקולות כשרים" 
– זה יכול להיות שמחה, עצב, צער או ציפייה. השופר לא מגלה לך צלילים 

מסוימים מסודרים אלא את העצם שלך. 

בניגון אתה קולט את החיצוניות, אבל באנחה אתה שומע את ה"עצם" שלו. 
וזהו הכוח היולי של הניגון שבא לפני הצורה. לכן כל פעם שיש איזו התחדשות 

בבריאה – יש שופר: בבריאת העולם, שאז נוצר הכוח 
היולי – נשמע קול שופר. במתן תורה, כשהיה חיבור 
עליונים ותחתונים – היה קול שופר. וגם בביאת משיח 

יישמע קול שופר.

הנקודה בראש השנה היא "אני לדודי", תן את עצמך 
לקב"ה. יש אנשים שהקשר שלהם לקב"ה הוא טכני. 
הם מקיימים מצוות, אבל בצורה יבשה ונטולת חיות. 
קשר  ליצור  היא  העבודה  השנה  בראש 
פנימי עם הקב"ה. לא רק קשר טכני כמו 
של פועל שעובד במפעל וממלא הוראות 
השנה  בראש  לו.  שאומרים  מה  לפי 
העבודה היא שופר – את העצם שלך תיתן 
וזה אומר כמה  תרגיש את הקשר הפנימי.  לקב"ה! 

דברים.

דבר ראשון, צריך להתבונן כמה הקב"ה אוהב אותך 
אימא שהבן שלה  היתה  בכל מצב שלא תהיה. פעם 
נשלח לכלא על מעשה נוראי, והיא לא הסכימה לבקר 
אותו בכלא. אימא אחרת שמעה על המקרה הזה, ויום 
אחד סיפרה על כך לבן שלה בארוחת הצהריים, "היא 
צודקת, אם הבן עשה כזה מעשה נוראי, לא מגיע לו 
שאימא שלו תבקר אותו". כעבור זמן האימא הרגישה 
יום  למה.  הבינה  ולא  אליה  קרוב  כך  כל  לא  שבנה 
אחד היא ניגשת אליו ושואלת אותו "מה קרה? למה 
כמה  אחרי  עונה.  לא  הילד  עצוב?".  כך  כל  אתה 
ימים היא ניגשת שוב אל הבן ואומרת לו 
עונה  הבן  ופתאום  אותך!"  אוהבת  "אני 
לה: "אבל אם אהיה בכלא, את לא תבואי 
לבקר אותי". ואז היא קלטה שהבן הרגיש 
גבול,  בלי  לא  היא  אליו  שלה  שהאהבה 
אימא  האם  כלפיה.  שהפגין  לריחוק  הסיבה  וזאת 
אוהבת אותנו רק כשאנחנו בסדר? אדם צריך להתבונן 
עוזב  המלך  באלול  הקב"ה.  של  האינסופית  באהבה 
ששקועים  אלה  אל  לשדה,  ומגיע  מלכותו  היכל  את 
בבוץ. למה הוא צריך לבוא אליהם? מן הראוי שהעם 
יבואו אליו לארמון! אלא: בגלל שהמלך כל כך קשור 
עם העם שלו, אז גם כשהם לא באים אליו, גם כשהם 
שקועים עמוק בעולם הגשמי, הוא יוצא מארמון המלך 
ובא אל העם. זה קשר פנימי. גם כשאתה לא 
בסדר, אל תדאג! ה' יבוא לבקר אותך בכל 
מצב, גם בבית הסוהר... וכשאדם מתבונן בזה 

הוא מתחיל להרגיש גם מצידו קשר פנימי לקב"ה.

וזאת העבודה של ראש השנה: לא רוצים את הצלילים 

היפים שלך, את הפסנתר, הכינור או החליל שלך. רוצים אותך, את הקול שמעבר 
לקול שבך. וזו הסיבה שברגע שהקב"ה שומע את קול השופר הוא עובר מכיסא 
דין לכיסא רחמים. כשבן המלך צועק "אבא הצילני", ה' בא לבקר אותו ולא 
משנה היכן הוא נמצא. זה לא תלוי במה שאתה עושה, מרגיש או חושב. וזה 
הפירוש של מצוות היום בשופר – ראש השנה זה להכתיר את הקב"ה למלך. 

מצוות היום, הנקודה הפנימית, היא להניח את עצמו.

כשלמדתי בכפר חב"ד, הייתה התוועדות מיוחדת עם המשפיע ר' שלמה חיים 
קסלמן. היה איתנו בחור אחד שלא למד כל כך, לא התפלל כל כך. ר' שלמה 
חיים דיבר כל ההתוועדות בעיקר אל הבחור הזה. הבחור שתה קצת משקה, וראו 
שהוא מתרגש מתשומת הלב שהוא מקבל. תוך כדי ההתוועדות, ר' שלמה חיים 
פתאום שאל אותו: "האם אתה מוכן לתת את עצמך? להיות לגמרי שלי? מה 
שאומר לך תעשה – כשאומר לך ללמוד תלמד, כשאומר לך להתפלל תתפלל, 
כשאשלח אותך לישון תישן. מסכים?". הבחור מאוד התרגש, קפץ והשתטח 
על השולחן של ההתוועדות שהיה מלא כמו שצריך בכל טוב, בחומוס, טחינה 
וחצילים וכו', וצעק "אני שלך!" מאותו יום הוא כבר לא היה אותו אדם, הוא 
השתנה מקצה לקצה. תמיד כשמדברים על ביטול אני חושב על 
הרגע הזה – לשכב על השולחן ולצעוק "אני שלך". ביטול זה 
זה  לימוד.  תוספת  או  חומרה  של  קבלה  עוד  לקבל  רק  לא 
טוב, אבל זה לא הביטול שצריך בראש השנה. בראש השנה לא 

צריך להתעסק בפרטים, אלא להחליט: אני שייך לקב"ה!

בוקר אחד תקומו 
הנדסאים מקצועיים!
מוסדות של  ההנדסאות  למסלולי  עכשיו   הירשמו 
 ׳תורת החיים׳ בשיתוף ה׳מרכז החרדי להכשרה מקצועית׳ 
ובעז"ה בוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים!

*המלגה לגברים בכפוף לקריטריוני מה"ט. 
לנשים במחיר מסובסד.

להרשמה: 050-8684122
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הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

 מה עושים עם מחשבות של 
    "מה חושבים עלי" 

ועיסוק מוגזם בדימוי העצמי?
הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם המחשבות 
על עצמנו והן לא יעזבו אותנו לעולם, מפני 
אל  להוציא  היא  בעולם  שלנו  שהשליחות 
העיסוק  וכוחותינו.  יכולותינו  את  הפועל 

בעצמנו דוחף אותנו למלא את תפקידנו. 

השליחות הזו מביאה גם ניסיון גדול, אם אנו 
רואים את עצמנו במרכז או גרוע מכך, כחזות 
ידי שנשקיע  על  בא  לכך  עיקר התיקון  הכל. 
על  טוב  השפעת  של  במחשבות  עצמנו  את 
סביבתנו, במאמצים פנימיים וחיצוניים להיות 
פגם  ולכל  נזקק  לכל  צורך,  לכל  קשובים 
הכוחות  הוצאת  תהפוך  כך  תיקון.  שדורש 
תהיה  והמטרה  לכלי,  הפועל  אל  שלנו 
להידמות לקדוש ברוך הוא ולהיות טוב לכל 

ללא גבול. 

חבר שלי מהעבודה אמר לי שמוזר לחשוב 
שה' מסתכל לתוך הצלחת שלי ובודק 

 מה אני אוכל. 
מה אפשר לענות לו?

ראשית, העמדה לפיה אנו אמורים לענות לכל אחד על כל 
שאלה עלולה לגרום לעיוותים, מפני שאנו תולים עצמנו 
ביכולת לשכנע את הזולת להסכים לדעתנו, ובדרך כלל 
הדבר אינו מתאפשר בקלות. השאלה האמיתית היא מה 

אנו עונים לעצמנו, ואם מישהו ישתכנע – זכינו. 

לי  שתהיה  דאג  מי  וכי  קודם.  הרבה  מתחילה  השאלה 
הגוף  את  ברא  ומי  רעב?  להיות  אותי  הניע  מי  צלחת? 
שיש  המזון  את  ברא  ומי  האוכל?  את  לעכל  שיוכל 
התורה,  להדרכת  מגיעים  כשאנו  שרק  זה  איך  בצלחת? 
השורה  האלוקי  הטוב  את  לדחות  רוצים  אנחנו  פתאום 
בכל פרט? אין זה אלא מפני שאנו מציירים את ההדרכה 
האלוקית כמעמסה, בעוד שהיא פותחת שער לטּוב עליון 

ונשגב לאין ערוך ממאכלי העולם הזה.

אותנו  מביאה  מאכל  בענייני  והמצווה  התורה  הדרכת 
לטּוב של העולם הבא. הקדוש ברוך הוא חפץ בטובתנו 
לא רק במה שמגיע על ידי המאכל במובן הגשמי, אלא 
גם, ובעיקר –  בטוב המגיע על ידי המאכל במובנו הרוחני.

אני מתפלל די לאט והמניין רץ לי מהר מדי. 
לא עדיף להתפלל לבד בקצב 

שלי?
אמר  כך  ועל  ונפלאה,  עצומה  היא  המניין  מעלת 
המגיד ממזריטש, שתשעה מגדולי הדור אינם יכולים 
בצורתה  שהשכינה  מפני  ו'קדושה',  'קדיש'  להגיד 
המלאה אינה שורה עליהם. לעומת זאת, כל עשרה 
ו'קדושה'  'קדיש'  לומר  ומחויבים  יכולים  פוחזים 

מפני השכינה ששורה ביניהם. 

הזכות להיכלל בתוך עדה מישראל היא כל כך יקרה 
ונשגבה, עד שכל המעלות האישיות נמסות בפניה. 
לכן רוב גדולי ישראל, עם כל רצונם להאריך בשפיכת 
הנפש בתפילתם, היו מתפללים במניין ו"הופכים את 
העולם" כדי להתפלל במקום בו השכינה שורה. יחד 
והיו  מיוחדת  חסידות  במידת  שנקטו  יש  זאת,  עם 
מתפללים ביחיד, אבל אין זו הדרך לרבים וגם לאו 

דווקא המעלה הגדולה יותר. 

אם יש באפשרותך למצוא מקום שמתפללים בו יותר 
היא  הנכונה  הדרך   – לאו  ואם  רצוי.  הדבר  בנחת, 
להעמיק הרבה במעלת הקדושה של עשרה מישראל, 
להיכלל  היכולת  על  עצומה  שמחה  ולשמוח 

בקדושתם.
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