
רק אתה, 
בנאדם 

הרב דוד גבירצמן 
עלים לתרופה 

„‰יינו  נכונו˙,  ‰‰נחו˙  ˘˙י  כל,  ˜ו„ם 
ועם  ב˘ור˘ן  מ‡ו„  ‚בו‰ו˙  נ˘מו˙ינו   -
ז‡˙ ‰ן מ˙חב‡ו˙ נמוך מ‡ו„ במˆי‡ו˙ן. 
מי˘‰ו ‰חבי‡ ‡ו˙ן ומ˙וך כוונ‰ עמו˜‰. 
נמˆ‡˙  למעל‰  ל‰‚יע  ‰יחי„‰  ‰„רך 
'בירור  ‰רעיון  מכונ‰  ב˜בל‰  למט‰. 
כ„י  ומ˙ן:  מ˘‡  ˘ל  סו‚  וז‰ו  ניˆוˆו˙', 
‡י˙ך  ל‰בי‡  חייב   ‰˙‡ למעל‰  לעלו˙ 
מ˘‰ו ˘‡ין למעל‰, ‡בל למט‰ י˘ ממנו 
לר„˙  יכולים  ל‡  מל‡כים  ו‡כן,  ‰רב‰. 
‡ר י˘ויו˙ רוחניו˙, ר˜ ‡˙‰ - בן  ו‚ם ל‡̆ 
‡„ם. ‰חל˜ים ‰חסרים בפ‡זל ‰עולמו˙ 
˘ני‡ו˙  וכ„י  למט‰,  מונחים  ‰עליונים 
מ˙חב‡˙  לעי˙ים  ‰נ˘מ‰  ˘ם,  לחפ˘ 
ונ‚ל‰  בע˜בו˙י‰  ˘נבו‡  מנ˙  על  עמו˜ 
ניˆוˆו˙ ‡בו„ים. ובמילים פ˘וטו˙ - מ‰ 
˘חסר ב˙ענו‚ ˘ל ‰' נמˆ‡ ב„יו˜ בפינ‰ 
˘‰נ˘מ‰ ‰˘ובב‰ ˘לך בחר‰ ל˘ח˜ ב‰ 

מחבו‡ים. 
‰סו„ ‰ז‰ מרכיב ‡˙ כוונו˙י‰ ‰˜בליו˙ 
‰י‡  ‰כוונ‰  ˙מˆי˙  ‡פיים'.  'נפיל˙  ˘ל 
‡נו  ‰עיל‡י˙,  ‰עמי„‰  ˙פיל˙  ˘‡חרי 
מפילים עˆמנו למט‰ כ„י ל‰בי‡ „ברים 
מלב„נו  ˘‡י˘  ממ˜ומו˙  ב‡מ˙  ח„˘ים 
מ˘‰  וכ˘על‰  ב‰ם.  לב˜ר  יכול  ל‡ 
˜טר‚ו,  ומל‡כים  ˙ור‰  ל˜בל  למרום 
לפרע‰  יר„˙ם?  "למˆרים  ל‰ם:  ענ‰ 
לכם?!".   ‡‰˙ למ‰  ˙ור‰  נ˘˙עב„˙ם? 
במעמ˜ים ‰י‡ ‰נימו˜ ‰טוב  ‰‰ימˆ‡ו˙ 

יו˙ר לזכ‡ו˙נו ב‚ב‰ים.
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מה שאמיתי - 
עולה ביוקר 

הרב יאיר כלב
משפיע חסידי

‰יסטורי‰, נסיבו˙ ‰חיים, ˘ריטו˙ וכל ‰˘‡ר – ‰כל 
ל‡ נבר‡ ‰ו‡ מ˘מעו˙  ‚זר‰ מ‡˙ ‰', ‰„בר ‰יחי„י̆ 
‰ו‡  ‰ו‡.  ברוך  ל˜„ו˘  ‰‡„ם  „ומ‰  ובז‰  ‰חיים, 
חייו.  מ˘מעו˙  ˘ל  "‡לו˜ים"  ממ˘  ל‰יו˙  ˆריך 
ז‡˙ מ˘ום ˘‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ˙ובע מ‰‡„ם עבו„‰ 
˘ל‡  בחס„,  ול‡  בזכו˙  ל‰י˘‚יו  ˘י‚יע  כך  עˆמי˙, 
מ˜בלים בחינם, "נ‰מ‡  י‰י‰ בבחינ˙ "לחם בו˘˙"̆ 
ברוך ‰ו‡  טבע ‰˜„ו˘  כך  חז"ל.  בל˘ון  „כיסופ‡" 
מ˘מעו˙  בעבור  מעˆמו  לˆ‡˙  ‰‡„ם  על  בברי‡‰: 

חייו, כ„י לברו‡ ‡˙ עˆמו. 
י˘ לי רˆון פנימי וחז˜ ל‰יו˙ ‚יטריסט, ול˘ם כך עליי 
ל˜בל ‡˙ עול ‰˙ר‚ילים ‰מעˆבנים. ‡בל חול˘ו˙יי, 
בי  מולי„ים  ‰סביב‰,  מן  למיני‰ם  ולחˆים  עˆלו˙י 
כך  ‡ם  ל‰˙ממ˘.  ממני  ‰מונעים  חיˆוניים  רˆונו˙ 
‰„בר בענייני ‚יטר‰, כל ˘כן ברוב„ ‰נ˘מ‰. ‰רˆון 
חיˆוני  ברˆון  עטוף  ‰‡לו˜י˙  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ‰פנימי 
‡ם  ר˜  ˙ˆליח  ‰נ˘מ‰  ח˘יפ˙  ‚ילויו.   ˙‡ ‰מונע 
נפ˘,  במסירו˙  מ‡ו„ו,  בכל  ל‰ילחם  ‰‡„ם  י˙מסר 

על מ˘מעו˙ חייו – כל כך י˜ר ‰עניין!
‰נ˘מ‰  בכוח  ול‰עלו˙,  לברר  ‰י‡  ˘לי  ‰˘ליחו˙ 
מ˙ח˙  ‰מס˙˙רים  ‰ניˆוˆו˙   ˙‡ ˘לי,  ‰מס˙˙ר˙ 
ר˜  לי.  ר˜  ו‰ממ˙ינים  ˘ל ‰עולם ‰ז‰  לפני ‰˘טח 
‰עבו„‰ בפועל ˙‰פוך ‡˙ ‰נ˘מ‰ ל‚לוי‰ ומּו„ע˙, 
וב˘ביל ˘ז‰ י˜ר‰, עליי ל‰˜ריב ‡˙ ‰„בר ‰י˜ר לי 

מכל – ‡˙ ‡‰ב˙ עˆמי!

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

פשוט לחיות 
הרב חגי לונדין

ראש בית המדרש 
בקריה האקדמית אונו

˘‰נ˘מ‰  מוˆ‡  ‰נח˙  בחוב‰  טומנ˙  ‰˘‡ל‰ 
מ˙מ„˙  במלחמ‰  ˘מˆוי  רוחני  ‡וביי˜ט  ‰י‡ 
עם ‰עולם ‰‚ופני ˘מס˙יר ‡ו˙‰. זו‰י ‰בנ‰ ל‡ 

מ„וי˜˙ ˘י˘ ללט˘‰. 
מ‰י בעˆם ‰נ˘מ‰? 

‰י„יע‰ ‰יˆיב‰ ביו˙ר בחיינו ‰י‡ עˆם ˜יומנו. 
‡ני ‰ולך, ‡וכל וחו˘ב, ‡ולם ברור כי כל ‡ל‰ 
‰רב‰  ˘‰ם  חיי  מעˆם  ˜לו˘  מו˘‚  ר˜  נו˙נים 
נ˜ו„˙  לכימו˙.  ני˙נים  ‡ינם  ולעולם  מכך  יו˙ר 
‰חיים ‰י‡ ‡ינסופי˙. לנ˜ו„˙ ‰˜יום ˘ל ‰‡„ם 
ם בי‰„ו˙ – נ˘מ‰. נ˘מ‰ מל˘ון "נ˘ימ‰",  ≈̆ י˘ 
‡נו מ˘˙מ˘ים  פעול˙ ‰חיים ‰˘ור˘י˙ ביו˙ר,̆ 
חיינו.  ˘ור˘   ˙‡ לבט‡  כ„י  ‰מו˘‡ל  ב˘מ‰ 
ב˜יומנו  ˘מופיע ‰ן  יסו„ ‡ינסופי  ‰נ˘מ‰ ‰י‡ 

‰רוחני ו‰ן ב˜יומנו ‰פיזי. 
˜יומי  ˘ור˘  י˘נו  ˘לחיינו  כ˘ם  מז‡˙,  י˙ר‰ 
למˆי‡ו˙  ‚ם  כך  "נ˘מ‰",  ב˘ם  ‡ו˙ו  ˘כינינו 
חיינו  „רך  ל˜יומ‰  מו„עים  ˘‡נו  בכלל‰, 
‰˜יום  נ˜ו„˙  ˜יומי.  ˘ור˘  י˘נו  ‰‡י˘יים, 
חיים  ˘‡נו  ‰מˆי‡ו˙  מרחב  ˘ל  ‰‡ינסופי˙ 
כל˘ונו  "‡לו˜ים".   –  (!) ב˘בילנו  נ˜ר‡˙  ב‰ 
ע"‡): "נ˘מ˙‡ „כל  מ‰,  (בר‡˘י˙  ספר ‰זו‰ר  ˘ל 

נ˘מ˙ין". ‰נ˘מ‰ ‰‚„ול‰ ˘ל ‰כל. 
מ˘מעו˙ ‰ביטוי "‡ני מ‡מין ב‡לו˜ים" בעומ˜ 
ל חיים ממרחב  ‰עניין כוונ˙ו ‰י‡: ‡ני חי טיפ‰̆ 
כלל  ˘‰נ˘מ‰  יוˆ‡  ז‰  מכל  ‰‡ינסופי.  ‰˜יום 
מלחמ˙  ל‰ילחם  ˘י˘  ב‡ופן  'מס˙˙ר˙'  ‡יננ‰ 
עימ‰,  ל‰יפ‚˘  מנ˙  על  וכוחו˙יו  ב‚וף  חורמ‰ 
במובנם ‰‡לו˜י.  לחיו˙ ‡˙ ‰חיים  פ˘וט  ‡ל‡ 
˘מח‰,  מל‡  חיים,  מל‡   ,ıנמר ‡„ם  ל‰יו˙ 
מ˙מ„˙  ב˙נוע‰  נמˆ‡  ‰פס˜,  לל‡  מ˙ח„˘ 
‰רוחניים  ‰˙חומים:  בכל  ˘לם  עולם  ל˜ר‡˙ 

ו‰חומריים. 
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| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

האם חייבים 
לעשות כושר?

 ֈלכ‡ור‰ זו ˘‡ל‰ לרופ‡ים ול‡ לרבנים
ברי‡ו˙ו,  על  ל˘מור  מחויב  ˘‡„ם  ו„‡י 
ברי‡ו˙נו  על  ל˘מור   – ב‰ם"  "וחי  ˘נ‡מר 
מכל פ‚ע וסכנ‰, ו‡ף מחללים ‡˙ ‰˘ב˙ ויום 

‰כיפורים על ספ˜ פי˜וח נפ˘. 
נפ˘  פי˜וח  ‰י‡  ‰˙עמלו˙  כל  ל‡  כי  ‡ף 
במלו‡ מובן ‰מיל‰, ‰י‡ כן ˘ייכ˙ לעניין ז‰, 
וברי‡ים  ‡רוכים  חיים  חי  ‡„ם  בזכו˙‰  ˘כן 

בעולם ‰ז‰.
ז‰  לˆורך   – ‰מ„וי˜ים  ו‰מינון  ‰„רך  מ‰י 
נמˆ‡ים חכמי ‰רפו‡‰ וברי‡ו˙ ‰‚וף, ˘י˙נו 

לכל ‡ח„ ‰„רכ‰ לפי עניינו. 
בוו„‡י ˘זו מˆוו‰ ‚„ול‰ וח˘וב‰ ‰נכונ‰ ל‡ 
ר˜ ל‰˙עמלו˙ ‡ל‡ ‚ם ל˙זונ‰ ברי‡‰, ובעי˜ר 

ל‰ימנע ממ‡כלים ˘פו‚עים בברי‡ו˙. 

למה יש היום הרבה דתל"שים?
ובי‡ר  ז‰,  בעניין  רבו˙  ‰רחיב  זˆ"ל  ˜ו˜  ‰רב  מורנו 
‡˙ מ˘ברי ‰„ור בר‡י‰ חו„ר˙. סיב‰ ‡ח˙ ‰י‡ ˘עם 
 ıי˘ר‡ל, ‡נו עוס˜ים ˘וב ב˜„ו˘˙ ‰‡ר ıחזר‰ ל‡ר‰
ו‰חומר, ˘ל‡ ‰יו מנ˙ חל˜נו ב‡רˆו˙ ‰‚לו˙. ‰עיסו˜ 
לנ‰נ˙נו˙  רבים  ˘„וחפים  חז˜ים  כוחו˙  מ‡˙נו  „ור˘ 
חומרי˙, ‡ך ז‰ו ר˜ ˘לב ב˜וממיו˙ ‰‡ומ‰. כמו יל„ 
ו‰רוח  חומריים,  בעניינים  ר˜  עוס˜  „רכו  ˘בר‡˘י˙ 

ו‰נ˘מ‰ ‰ולכים ומ‡ירים בו במ˘ך ‰זמן. 
‰בנ˙ ‰˜˘ר בינינו ובין ‰˜„ו˘ ברוך  סיב‰ נוספ˙ ‰י‡̆ 
˘‰‚לו˙  מפני  ‰עונ˘,  יר‡˙  על  בעבר  ‰˙בסס‰  ‰ו‡ 
‰י‡ ‰עונ˘ בעˆמו. ‡ך כ˘‰‡ב מ˘יב ‡˙ בניו ‰בי˙‰, 
מ˙‚לי˙ ‡‰ב‰ ˘‡ינ‰ ˙לוי‰ ב„בר, ˘‰רי זוכים ל‰ ל‡ 
ל‡ ‰ולכים ע„יין ב„רך  „י˜י ‰„ור ‡ל‡ ‡ף כ‡ל‰̆  ר˜̂ 

י˘ר‡ל סב‡. 
מערכו˙ יחסים רבו˙ עוברו˙ ˙‰ליך מ˘ברים ב˙˜ופ˙ 
‰ביניים, ו‚ם ‰מעבר מיר‡‰ ל‡‰ב‰ ‰ו‡ ˙‰ליך ˘כז‰.

 האם קיימת השגחה פרטית 
על המחשבות 
והרגשות שלי?

טוב  ˘ם  ‰בעל  ˘ל  ‰מופל‡ים  מחי„ו˘יו  ‡ח„ 
בכל  מח˘ב‰,  בכל  כי  בב‰ירו˙   ‰˘‚„‰‰ ‰י‰ 
˘עוברים  וב‡ירועים  ‰‡„ם  בנפ˘  ˜ל‰  ˙נוע‰ 
כ˘‡„ם  מלוו‰ ‡ו˙ו.  ברוך ‰ו‡  עליו – ‰˜„ו˘ 
‡לו˜ים  ל˜רב˙  זוכ‰  ‰ו‡  ז‰  בעניין  מ˙בונן 
כבן  ‡ל‡  כבן,  ר˜  ל‡  ל‰ר‚י˘  זוכ‰  מיוח„˙. 
ב„˜י  ויור„  ענייניו,  בכל  ‡ו˙ו  מלוו‰  ˘‡ביו 
כ‡ב  ומע˘יו.  ר‚˘ו˙יו  מח˘בו˙יו,  ‡ל  „˜ו˙ 
כל  כו‡ב  ו‚ם  ו˙ומך,  עוזר  מסייע,  ‰ו‡  רחמן 

נפיל‰ וחפı ב˙י˜ונ‰ ברחמים רבים. 
י˘ ‰˘‚ח‰  ל ‰רמב"ם,̆  ‡כן י˘ „ע‰ נוספ˙ –̆ 
ר˜  זוכים  ל‰  פרטי˙  ו‰˘‚ח‰  כולם  על  כללי˙ 
ובייחו„  ‰סו„  חכמי  ‡ך  מיוח„˙.  מעל‰  בעלי 
˘בכל  ו˘יננו  חזרו  ו˙למי„יו  טוב  ˘ם  ‰בעל 

˙נוע‰ ˘ל ‰‡„ם – ˘ם נמˆ‡ ‡לופו ˘ל עולם. 

מ„י יום ‡נו ˘רים ‡˙ ˘יר˙ ‰ים. יˆי‡˙ מˆרים 
יסו„  ‰ו‡  ˙ור‰  מ˙ן  ב‡מונ˙נו,  ‚„ול  יסו„  ‰י‡ 
‰נס  סוף?  ים  ˜ריע˙  ‡בל  ימינו,  ו‡ורך  חיינו 
‡ך  ועˆום,  ‚„ול  ‡מנם  ‰י‰  ל‡בו˙ינו  ˘נע˘‰ 
ב˙פיל‰  פעמים  מספר  ל‰זכירו  עלינו  מ„וע 
בפסו˜י  ביו˙ר  נכב„  פר˜  לו  ל‰˜„י˘  ובנוסף 
„זמר‰ ול˘נן ‡˙ ‰˘יר‰ לכל ‡ורכ‰ מ„י בו˜ר?

בחסי„ו˙ מוסבר ˘˜ריע˙ ים סוף ‰ו‡ עניין יום 
יומי. כל ‡„ם מ˙חיל ‡˙ יומו  ו˜˘יים חוסמים 
יˆליח  סוףֈ ‡יך ‰ו‡  ים  כ˜ריע˙  ˜˘ים  ‡ו˙ו, 
ו‰ביטחון?  ‰כוחו˙  י‚יעו  מניין  ‡ו˙ם,  לˆלוח 

ו‰˙˘וב‰ ‰י‡: י‰ו„י! ‰' ˜ורע לך ‡˙ ‰ים!

בשורה ענקית על הבוקר
ל ‰' י˙ברך:  ˜ריע˙ ים סוף ‰יי˙‰ ‡מיר‰ ברור‰̆ 
מכלום.  יח˘ו˘  ˘ל‡  ‰נכונ‰,  ב„רך  ˘‰ולך  מי 
ל‰˙פעל  מ‰  ‡ין  יי˜רע.  ‰ים  ‚ם   – ˆריך  ו‡ם 
˘עם  מוב‡  במכיל˙‡  מניסיונו˙.  ול‰˙בלבל 
כ˘מˆרים  ‰ים,  ˘פ˙  על  מבולבל  ‰י‰  י˘ר‡ל 
מ‡חוריו ו‰פח„ בלבו. עם י˘ר‡ל נחל˜ ל‡רבע 
ל  כ˙ו˙: כ˙ ‡ח˙ ‡ומר˙ ניפול לים (במ˘מעו˙̆ 
כ˙  למˆרים,  נ˘וב  כ˙ ‡ח˙ ‡ומר˙  ‰˙‡ב„ו˙), 
‡ח˙  וכ˙  כנ‚„ן")  ("נˆווח  נ˙פלל  ‡ומר˙  ‡ח˙ 
כולם (!) ‰˘˙י˜ ‰'  מלחמ‰. ‡˙  נע˘‰  ‡ומר˙ 
ו‡מר למ˘‰ רבנו: "„בר ‡ל בני י˘ר‡ל ויסעו"! 
לים  ˙יכנסו  לכם,  ‰ורי˙י  ב‰  ב„רך  י˘ר  ˙לכו 

ו˙ר‡ו ˘‰כל בס„ר.
י‰ו„י מ˙חיל ‡˙ ‰יום וי˘ לו ב˘ור‰ ענ˜י˙ על 

˘לך,  ‰עבו„‰   ˙‡ ˙ע˘‰  ˜„ימ‰!  סע  ‰בו˜ר: 
˘לו. ‡ם ˆריך ‰ו‡ ‚ם  יע˘‰ ‡˙  ו‰ו‡  ‰' ‡י˙ך 
ב˙וכ‰  ויטביע  ב˙וך ‰סער‰  „רך  עבורך  יסלול 
‡˙ כל מי ˘ˆריך ל‰טביע. ר˜ ˙‡מין בו, ‡מונ‰ 

‚„ול‰ ומוחלט˙.

גדולים מהחיים
‰יומי˙:  ‰ים  ב˜ריע˙  טמון  ועמו˜  נוסף  „בר 
‰מכוס‰  ‰עולם  ‰˙‚לו˙  ‰יי˙‰  סוף  ים  ˜ריע˙ 

ו‰נעלם ב˙וך ‰עולם ‰ז‰.
על  מכס‰  ח˘וף, ‰ים  ˘ב‰ ‰כול   ıלעומ˙ ‰‡ר

מכסים". ‰עולם  לים  "כמים  ˘ב˙וכו,  ‰נבר‡ים 
כל  ˘בו  ‰‡לו˜י  למ˜ום  ביטוי  ‰ו‡  ‰מכוס‰ 
‰חיים מכוסים ומ˙בטלים במו„ע כלפי מ˜ורם; 
‰נס˙ר˙  ‰חיים  ˙ו„ע˙  ‰יב˘‰,  כיˆורי  ˘ל‡ 
מר‚י˘‰ בˆור‰ ב‰יר‰ ‡˙ ‰יו˙‰ ˙לוי‰ ב˘ור˘ 
עˆמ‰   ˙‡ מ„מיינ˙  ל‡  ‰י‡  ˘ל‰,  ‰חיים 
˙לו˙י˙  ל‰יו˙  בנוח  ומר‚י˘‰ ‰כי  כ‡וטונומי˙ 

ויונ˜˙ ממ˜ור‰ ‰‡לו˜י.
כלומר,   – ליב˘‰  ‰פך  ‰ים  סוף  ים  ב˜ריע˙ 
ב"עלמ‡  ‰˙‚ל‰  „‡˙כסי‡"  ‰"עלמ‡ 
פ˘וט  ל‰יו˙  ‰פך  ‰נעלם  ו‰סו„  „‡˙‚ליי‡", 

וברור.
‰‚לוי,  בעולם  ‡ו˙נו  ˘˙ל  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘ 
‰ו‡  ‰‡מי˙י˙  ‰‰˙רח˘ו˙  ˘ל  ˘רוב‰  ‡ף  על 
ל˜בל  י‰ו„י  לכל  ‰כוח   ˙‡ נו˙ן  ‰ו‡  בנס˙ר. 
מסמל  ‡ו˙ו  ‰מכוס‰,  מ‰עולם  ו‰˘ר‡‰  כוחו˙ 
‰‚לוי  ל˙וך ‰עולם  חייו,  ל˙וך  ול‰מ˘יכו  ‰ים, 

ו‰‡רˆי.
ולפני   ,ıר‡‰ ערוו˙  ממˆרים,  ‰‚‡ול‰  ל‡חר 
„רך  לעבור  חייבים  ‰יינו  ‰˙ור‰,  ˜בל˙  מעמ„ 
מ‰   ˙‡ ˘פח‰  ר‡˙‰  ב‰  ‰מסכים,  כל  ב˜יע˙ 

˘ל‡ זכ‰ לר‡ו˙ ‰נבי‡ יחז˜‡ל!
בכל בו˜ר מח„˘ ‡נחנו יוˆ‡ים ממˆרים ומ˜בלים 
‡˙ ‰˙ור‰, ובכל יום מטעים ‡ו˙נו ‰˜„ו˘ ברוך 
כוחו˙  ˜חו  לנו:  ו‡ומר  סוף  ים  ˜ריע˙   ˙‡ ‰ו‡ 
מ‰עולם ‰מכוס‰. ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ מ‡פ˘ר לנו 
ללכ˙ ב˙וך ‰ים! ל‡ ר˜ לנבי‡ים ול‚„ולי י˘ר‡ל, 

‡ל‡ לכל ‡ח„ ו‡ח˙ מ‡י˙נו י˘ כוחו˙ עליונים!

י˘ לך ‡˙ ז‰
| משה שילת |



מ‰ ‰י‰ כל כך מיוח„ בי˙רו ˘זכ‰ לפר˘‰ ˘ב‰ ני˙נ‰ ‰˙ור‰?
‰ר‚˘˙י ממ˘ ב˙וכי, ˘‰˙˘וב‰ ˜˘ור‰ ‚ם ‡לי. למי ˘‡ני ‰יום, ‡לפי ˘נים 

‡חרי ‡ו˙ו יום.
‰˘יטו˙  כל   ˙‡ מכיר  עˆמו".  על  "ס‚ור  מכונ‰  ˘בפינו  טיפוס  ‰י‰  י˙רו 
‡בל  מוכן.  ל‡  ‡ו˙ו  ˙˙פסו  ל‡  ובכיר,  ו˙י˜  ‰רב‰.  ˘יו„ע  ‡ח„  ו‰„˙ו˙, 
ר‚ע  ב‚לל  בסוף ‰פר˘‰,  ערפל ‰מופיע  ערפל, ‡ו˙ו  ˘ל  ר‚ע ‡ח„  ב˘ל  ‡ז, 
ב˙˘וב‰, ‡ח„ ‰ר‡˘ונים.  חוזר  ל‰יו˙  פ˙‡ום ‰כל ‰˘˙נ‰. ‰ו‡ ‰פך  כז‰ 
ו˜יבל כבר על ‰‰˙חל‰ ‡˙ ‰פר˘‰ על ˘מו, וכמובן ˜ירב‰ למ˘‰ ועו„ ועו„ 
מ˙נו˙. נכון, בעלי ˙˘וב‰ זוכים! בעי˜ר ב˘ל ‡ו˙ו מנ‚נון פנימי ˘‡ומר ל‰ם 
ב‡יז˘‰ו יום, ˘י˘ כ‡ן מ˘‰ו. כנר‡‰ ˘כל ‰מ‚„ל ˘לנו ‰ו˘˙˙ ע„ כ‰ על 
˘˜ר. ‰‡מ˙ ‰פנימי˙ מ˙חבר˙ עם ‰‡מ˙ ˘ל ‰˜„ו˘ ברוך, ז‰ מופיע ב‰רב‰ 
˘נ˘מעים ˜ולו˙ ‰ריסו˜,  לפני  עו„   ֈו‡ז מבנ‰  ˘˘וברו˙ ‡˙ ‡ו˙ו  ˆורו˙ 

מ˙חיל‰ ‡‰ב‰ עˆומ‰, חיים ח„˘ים ועולם ח„˘.
‰חיים ‰˜ו„מים מחווירים לעומ˙ ‰ר‚ע ‰ח„˘ ‰ז‰. ככ‰ ז‰, ‰כל ב‚לל ˘ני‰ 
˘ל ערפל, ˘ל ר‚ע ˘‡˙‰ ‡ומר: י˘ מˆב, יי˙כן. ‡ני לו˜ח בח˘בון ˘‡ני ל‡ 
יו„ע כלום ול‡ מבין, ˘‡ני ˜טן וי˘ מ˘‰ו ענ˜ ממני, ‰ו‡ ל‡ נ‚„י ‡ל‡ חל˜ 

ממני. ו‡ז מ˙רח˘ ‰חיבור.
ע„  ‰חוˆ‰  ˘ב„רך  ‡ל‡  ז‰,   ˙‡ יו„עים  ‡נחנו  ˘לנו  עמו˜  ‰כי  במ˜ום  כי 
‰ערפל  מעט  לפעמים.  מ˙בלבלים  ‡נחנו  ו‰עיניים,  ‰˘כל  ו„רך  ל˘פ˙יים 
‰ו‡ בעˆם חיבור בין ˘ני ˜טבים ˘פעם ‰יו יח„ ומ˙‚ע‚עים ‡ח„ ל˘ני. ˜˘‰ 

ל˜טבים ‰ללו לומר לנו ‡˙ ז‰, ב‚לל ˘‡נחנו ס‚ורים על עˆמנו ובטוחים. 

˘לנו  ל‰˙מוטט. ‰˙ור‰  סופו  ˘לנו,  ‰-DNA ‰‡מי˙י  על  בנוי  ˘‡ינו  מבנ‰ 
לנו. נוˆרנו יח„, ובכל  ˜יבלנו מ˙י˘‰ו, ‡ל‡ ‰י‡ עˆם ‰ז‰ו˙̆  ‡יננ‰ „בר זר̆ 
פעם ˘‡נו מ˙רח˜ים ‡ז מ˘‰ו ב˙וכנו מ˙‚ע‚ע ‡לי‰. ל‡ ˙מי„ ‡נחנו יו„עים 
‡˙ ‰סיב‰, ‡בל „וו˜‡ ‰ערפל עוזר לנו לחזור ‡ל ‰נ˜ו„‰ ˘לנו, ‡ל ‰˙ור‰ 
פנימי  ל‰יו˙ ˜ול  יכול  ז‰  מ‚וונו˙.  ב„רכים  ל‰˙בט‡  יכול  ערפל  ˘ב˙וכנו. 
˘˙ו‰‰ "‡ולי ‡פ˘ר ‡חר˙?"; ‡ו: "‡יפ‰ ‰‡‰ב‰ ˘‰בטיחו לי כ˘נול„˙י?" 
ועו„ ועו„ֈ ˙נסו ל‰עלו˙ ˘‡לו˙ ערפל כ‡ל‰. מ˘‰ו בפנים כבר יבי‡ ‡˙ 
‰˙˘וב‰. בפנים ו‡ז בחוı. ז‰ עניין ‰˙ור‰ ˘חרטו ‡ו חר˙ו (מל˘ון חירו˙) 

לנו בנ˘מ‰ עו„ לפני ˘נול„נו.
כנר‡‰ ˘‡י ‡פ˘ר לברוח מז‰, ‡ל‡ ר˜ ל˘מוח ˘זו „רך ˘‡פ˘ר לˆעו„ ב‰ 
בכל יום. כל יום ל˘‡ול, ל‰˙ערפל ו‡ז למˆו‡; בעי˜ר מכיוון ˘‡ני מחליט 
˘‡ני ל‡ יו„ע ‰רב‰ וי˘ ˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ˘מחכ‰ מ‡חורי ‰ערפל. י˘ ר‚ע 
כז‰ מי„ ‡חרי כניס˙ ˘ב˙; ‡ין יו˙ר מ˘ימו˙ ופ˙‡ום מ˙‚נב מבט ‡ל ‰˘מ˘ 
על  ˙ו„‰  לנו  ב˙וכנו ‡ומר  חיוך, ‰מ˜ום ‰פנימי  מבי‡  ‰˘ו˜ע˙. ‰ר‚ע ‰ז‰ 
ב‡מ˙  ומ‰ ‡ני  כל ‰מערכ˙  ˘ל  רוˆ‰ ‰מפעיל  מ‰  זי‰י˙י  ב˘ב˙.  ‰מנוח‰ 
ˆריך ורוˆ‰. בר‚ע ‰ז‰ י˘ ˘מח‰ נ˜יי‰ וט‰ור‰, ‰נ‰, מכל ‰„ברים בעולם 
‡ני עו˘‰ ‡˙ מ‰ ˘‰נ˘מ‰ ˘לי ˆריכ‰. ככ‰ ‰י‡ ˙ור˙נו, ב„מנו ב˙וכנו. ‰י‡ 
מ‡חורי ‡ו˙ו ערפל ˘‰ו‡ בסךŒ‰כל ˙מרור ברור כ„י ˘נבין ˘י˘ ‰' בעולם 
מב˜˘  ל‰יו˙  ˘יו„עים ‰כל.  מ‡לו  ל‰יו˙ ‡ח„  ל‡  ור˜ ˆריך  ב˙וכנו,  ו‰ו‡ 
˙˘וב‰, ˘מוכן, כמו י˙רו, ללכ˙ לערפל ול‰חזיר ‡˙ ‰י‰לום ˘‰לך ל‡יבו„.

˙„לי˜ו ‡ורו˙  בחיים. ‡ז  יום  לכל  טכני˜‰  מן ‰עבר, ‡ל‡  סיפור  ר˜  ל‡  ז‰ 
ערפלֈ ב‰ˆלח‰.

אורות ערפל
 צבי יחזקאלי

אישית
עוד לפני שנשמעים 
     קולות הריסוק, 

 מתחילה אהבה עצומה, 
       חיים חדשים 

ועולם חדש
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מ„ברים  ‡חרים  ˘‡נ˘ים  חו˘בים  ‰ם  כי  ל‰יעלב 
עלי‰ם ‡ו ˘וללים ‡ו˙ם. ‰מח˘ב‰ ˘ל‰ם מנו˙˜˙ 
מ‰מˆי‡ו˙, ‡ך ‰יו˙ ˘כך ‰ם חו˘בים ‰ם מר‚י˘ים 

ר‚˘ כן ˘ל כעס וטינ‰. 
ל‡לימו˙  מן ‰‚ורמים ‰עי˜ריים  ˘ני˙, ‰˜נ‡‰ ‰י‡ 
בחבר‰. ˜נ‡‰ ‚רמ‰ לי‡‚ו ל‰וליך ‡˙ ‡ו˙לו ˘ולל, 
‰י‡  ‰˜נ‡‰   – וב˙ור˙נו  רˆחניו˙.  ‰יו  ו‰˙וˆ‡ו˙ 
יוסף  סיפור  ולכל  ‰בל,   ˙‡ לרˆוח  ל˜ין  ˘‚רמ‰ 

ו‡חיו. 
‰ ז'יר‡ר, בספרו ‰˜ל‡סי '‡לימו˙ ו˜„ו˘‰', ‡ומר  נ∆ ר∆
‰˙˘ו˜‰  ‰ו‡  ל‡לימו˙  ביו˙ר  ‰בסיסי  ˘‰‚ורם 
מ‰  ˘ל  בעליו  ל‰יו˙  ‰˙˘ו˜‰  כלומר   – ‰מימטי˙ 
ל‰יו˙  „בר,  ˘ל  ביסו„ו  ובעˆם,  ‡חר,  ל‡„ם  ˘י˘ 
‰ו‡. ‰˙˘ו˜‰ ‰זו עלול‰ ל‰וביל לעביר‰ על כמ‰ 
וכמ‰ מן ‰„יברו˙ ‰‡חרים. ל‰וביל לני‡וף, ל‚ניב‰, 

לע„ו˙ ˘˜ר ו‡פילו לרˆח. 
חמו„" ‡יננו מ˘ונ‰ ‡פו‡ כלל. ‰חמ„‰,  ‡יסור "ל‡̇ 
 ˙‡ ‰מערערים  ‰כוחו˙  מכל  ‰בסיסי  ‰י‡  ‰˜נ‡‰, 
‰‰רמוני‰ ‰חבר˙י˙ ו‡˙ ‰ס„ר ‰חבר˙י. ‡נחנו כ‡ן, 
˘י˘  מ‰  כ‡ן.  ˘נ‰י‰  רˆ‰  כי ‡לו˜ים  בעולם ‰ז‰, 
לנו ‰ו‡ מ‰ ˘‡לו˜ים רˆ‰ ˘י‰י‰ לנו. למ‰ לנו, ‡ם 
ל‡חרים? ‡ם ‰„בר ‰ח˘וב  ˘י˘  במ‰  לח˘ו˜  כן, 
ביו˙ר בחיינו ‰ו‡ כיˆ„ רו‡‰ ‡ו˙נו ‰˜ב"‰, מ‰ ‡נו 
בעיניו, למ‰ ˘נח˘ו˜ במ˘‰ו ר˜ מפני ˘י˘נו ל‡„ם 
‡חר? כ‡˘ר ‡נו מפסי˜ים ל‰‚„יר ‡˙ עˆמנו ביחס 
ל‡נ˘ים  ביחס  עˆמנו   ˙‡ ל‰‚„יר  ומ˙חילים  ל‰', 
‰חמ„נו˙  ‰מריב‰,  ‰˙חרו˙,  ‡וŒ‡ז   – ‡חרים 
מ‡˙נו  ונוטלו˙  עלינו  ל‰˘˙לט  מ˙חילו˙  ו‰˜נ‡‰ 

‡˙ ‡ו˘רנו.
ע˘יר?  "‡יזו‰י  ‰טוב.  ‰כר˙  ‰ו‡  ל˜נ‡‰  ‰נו‚„ן 
י‰ו„י  מנ‰‚  זומ‡.  בן  ‰˙נ‡  ‡מר  בחל˜ו",  ‰˘מח 
י„וע ויפ‰פ‰ ‰ו‡ לומר מ„י בו˜ר, עם ‰‰˙עוררו˙, 
"מו„‰ ‡ני לפניך, מלך חי ו˜יים, ˘‰חזר˙ בי נ˘מ˙י 
ברˆינו˙  ז‰  מנ‰‚  ‰מ˜יים  ‡מונ˙ך".  רב‰  בחמל‰. 
ימין.  בר‚ל  ˘לו  ‰יום   ˙‡ מ˙חיל  וב‰˙כוונו˙ 
ר‚ל  ל‰˙חיל ‡˙ ‰יום ב‰כר˙ ‰טוב, ב‰ו„י‰ – ז‰ ‰∆

˘יכול ל˘נו˙ חיים. 

| הרב יונתן זקס |

יתרו
 לא חומדים, 

 כן מודים
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ו‰מוסרי  ‰„˙י  ‰˜ו„  ‰ם  ‰„יברו˙  ע˘ר˙ 
‰מפורסם ב‰יסטורי‰. ע„ ל‡חרונ‰ ‰ם עיטרו ‡˙ 
‡ולמו˙ ‰מ˘פט ב‡רˆו˙ ‰ברי˙. ˙מונ˙ ענ˜ פרי 
מכחולו ˘ל ‚'ון רו‚'רס ‰רברט, וב‰ מ˘‰ מורי„ 
˘˙ על ‡ולם ‰י˘יבו˙  ‡˙ ‰לוחו˙ מ‰ר סיני, חול∆
‰לוחו˙  ˆמ„  ב‡נ‚לי‰.  ‰לור„ים  בבי˙  ‰מרכזי 
ועי„נים  עי„ן  מז‰  ‰ו‡  ‰„יברו˙  ע˘ר˙  ועלי‰ם 

סמלו ˘ל ‰חו˜ ‰נˆחי בריבונו˙ ‰‡Œל.
חˆ‡ים,  ל˘ני  ‰„יברו˙  ע˘ר˙   ˙‡ לחל˜  מ˜ובל 
חמי˘‰ „יברו˙ לכל לוח. זו‰י חלו˜‰ ‚רפי˙ – ‡ך 
עוס˜ים  ‰ר‡˘ונים  ‰„יברו˙  חמ˘˙  ענייני˙.  ‚ם 
מˆוו˙  ‚ם  ז‰  (ובכלל  למ˜ום  ‡„ם  ˘בין  במ‰ 
ל ‡לו˜ים  ו˙פיו̆  כן ‰ורינו ‰ם̆  כיבו„ ‡ב ו‡ם,̆ 
ב‰ב‡˙נו ‡ל ‰עולם). ‰חמי˘‰ ‰‡חרונים עניינם 

מ‰ ˘בין ‡„ם לחברו. 
זו חלו˜‰ ‰‚יוני˙, ‡ך י˘ חלו˜‰ ‰‚יוני˙ נוספ˙: 
˘לו˘ ˜בוˆו˙, ˘בכל ‡ח˙ מ‰ן ˘לו˘‰ „יברו˙ 
לעˆמו.  כ˜בוˆ‰  ‰ע˘ירי  ‰„יבר  ולבסוף   –
˘לו˘˙ ‰„יברו˙ ‰ר‡˘ונים עוס˜ים כולם ביחסנו 
בברי˙:  ‡י˙נו  ‰ב‡  ‰מˆוו˙  נו˙ן  ל‡לו˜ים, 
‡לו‰ים  לעבו„  ‰‡יסור  ‡ח„,  ב‡Œל  ‰‡מונ‰ 
ל˘וו‡.   '‰ ˘ם   ˙‡ ל˘‡˙  ו‰‡יסור  ‡חרים, 
˘ל  נבר‡יו  ‰יו˙נו  עניינ‰  ‰ב‡‰  ‰˘לי˘יי‰ 
‰עולם;  ברי‡˙   ˙‡ לנו  מזכיר‰  ‰˘ב˙  ‡לו˜ים: 

‰בי‡ו ‡ו˙נו לעולם ‰ז‰;  עלינו לכב„ ‡˙ ‰ורינו̆ 
נבר‡ו  ‰‡„ם  בני  ˘כל  מפני  עלינו  ‡סור  ו‰רˆח 
בˆלם ‡לו˜ים (בר‡˘י˙ ט, ו). ‰˘לי˘יי‰ ‰˘לי˘י˙ 
‡יסור  ‰חבר‰:  ˘ל  ‰בסיסיים  במוס„ו˙  עוס˜˙ 
‰ני‡וף מ˜„˘ ‡˙ ‰ני˘ו‡ין; ‰‡יסור ל‚נוב מכונן 
‡˙ זכו˙ ‰˜ניין; ו‰‡יסור ל‰עי„ ע„ו˙ ˘˜ר ‰ו‡ 
כל ‡ח„  בלי  ו‰ˆ„˜.  מערכ˙ ‰מ˘פט  ˘ל  יסו„‰ 
ו‡ח„ מ‰„ברים ‰ללו ל‡ י‰י‰ ‰‡„ם חופ˘י, ול‡ 

˙י˙כן חבר‰ חופ˘י˙. 
ל ‰„יבר ‰ע˘ירי, "ל‡  ‰ ז‰ מ„‚י˘ ‡˙ זרו˙ו̆  מבנ∆
˙חמ„". לפחו˙ במבט ˘על פני ‰˘טח, „יבר ז‰ 
˘ונ‰ מכל ˜ו„מיו. ‰ם עס˜ו במע˘ים וב„יבורים, 
ולכל ‰יו˙ר במח˘בו˙ ˘‰‡„ם יכול ל˘לוט ב‰ן. 
לעומ˙ ז‡˙, ‰חמ„‰ ו‰˜נ‡‰ ב„בר ‰˘ייך לזול˙, 
‰י‡ ר‚˘. ר‚˘ ‰מˆיף ‡ו˙נו ‚ם בעל כורחנו. ‡יך 
‡ל‡  עו˘ים,  ‡נו  ˘ל‡  „בר  עלינו  ל‡סור  ‡פ˘ר 
‰ו‡ נע˘‰ בנו? ו‚ם ‡ם ‡פ˘ר – מ‰ כל כך נור‡ 
בר‚˘ ‰˙ו˜ף ‡ו˙נו מפעם לפעם, כל עו„ ‡ין ‰ו‡ 

מוביל ‡ו˙נו למע˘‰?
ס„ר‰  ז‰  ב„יבר  לנו  מנחיל‰  ˘‰˙ור‰  לי  נר‡‰ 
ר‡˘י˙,  ˘כחנו.  נו  ≈̇ ˘ ˘לבו… יסו„  ‡מ˙ו˙  ˘ל 
כפי ˘מלמ„˙ ‡ו˙נו ‰ˆלח˙‰ ˘ל ˘יט˙ ‰טיפול 
מו˘פעים  ר‚˘ו˙ינו  ‰˜ו‚ניטיביŒ‰˙נ‰‚ו˙י, 
מרבים  נר˜יסיסטים  למ˘ל  כך  ממח˘בו˙ינו. 

פעימה
בעקבות ט"ו בשבט / מ.ב.

‰ילכ˙י כ˘יכור‰ על ˆמרו˙ ‰עˆים 
˘ר˜ ‰יום ˆמחו, יר˜ רך, פועם

חול˙ ‡‰ב‰ ‡ני
רˆי˙י ל‚לו˙ סו„י, לˆעו˜ סו„י
‡ך מילים ל‡ ‰יו, ו‡וזן ‡ין

‡ך ליבי ˘מע, לחי˘‰, פעימ‰
Œ‰וי"‰

ורˆי˙י לˆעו˜ ל‰ם: 
‚‡ול‰.

‡ך ‡ין מילים ל‰, ברעוו‡ „רעווין
ו‡ין לב ל‰, ו‡ין ˆור‰ וכסו˙

‡ז רˆי˙י ל˙˙ ל‰ם במ˙נ‰ פעימ‰ מליבי. 
˘י„עו.

‡ך נס‚ר ‰לב כ˘ב‡ו זרים.
‡ז ˘˙˜˙י ל‰ם במ˙נ‰ ‡˙ ˘יר ‰˘ירים.

ו„מי ב˜ע ו‡ו˘ר
וחיים ‚ילו בי ‡ו˙י

ולח˘˙י: ‰ו‡ ˘ומע,
˘ומע ˜ול ˙פיל‰ 

ו‡‰ב‰

כולו הפך לבן
אלישוב הר־שלום
פ˙י˙ים פ˙י˙ים
‰ם יר„ו, ינח˙ו
יל„ים ויל„ו˙ 

י˘מחו, י˘ח˜ו 
זו ‡רˆי לוב˘˙ לבן

כמ‰ יופי יור„ לעולם,
ו˙כף ˙ˆיı ‰˘˜„י‰ 

ו‰כלני˙ חבר˙‰ 
ומ˘מיים י˘˜יף 

בור‡ ‰‡ילנו˙ 
ו‰בריו˙ ‰טובו˙ 

ול‡ יחסיר בעולמו כלום
ל‡ עיוור ול‡ פיסח 

ל‡ י˙ום ול‡ ‡למנ‰ 
מ‰ר‰ י˘מע ˜ול ˘ופר 

ובניסן נ˙ב˘ר בבי‡˙ ‚ו‡ל 
יח„ כל ˘בטי י˘ר‡ל

"‡ם חט‡יי כ˘ני
כולו ‰פך לבן"

בשלי הסער הזה
דוד אלרואי

ז‰ ר˜ ‡ני, ˘‡חרי כל פי‚וע מ˙חיל לח˘וב
˘‰„בר ˙לוי בי, ומ‰ ל‡ ע˘י˙י טוב

מ‰ חסר˙י ב˙ור‰ ו‚בור‰,
‡יפ‰ עי‚ל˙י מיו˘ר וט‰ר‰ -

‡ו ˘י˘ עו„ ˘מר‚י˘ים,
‡חר‡ים ממרח˜ על ‡נ˘ים?

פצל"ש
ידידיה מלמד

יומני ‰י˜ר!
„י, ‡ני כבר ל‡ מסו‚ל! ‡יך ‡פ˘ר לחיו˙ בכז‰ ני‚ו„?! ‡יך ‡פ˘ר 
ל‰כיל כז‰ פיˆול ‡י˘יו˙?! „יבר˙י עם ‰בוס, ‡מר˙י לו ˘‡ני ל‡ 
מסו‚ל. ל‡ מסו‚ל לעבו„ כל כך ˜˘‰ על „בר ˘‡ני כל כך ל‡ רוˆ‰ 
˘יˆליח! ל‡ מסו‚ל למל‡ ‡˙ ‰מ˘ימ‰ ב„בי˜ו˙ ˙וך ˘‡ני בוכ‰ 

ומ˙חנן ˘‰ל˜וח ‰˙ורן י‰י‰ חז˜ ול‡ ייכנע לי. 
רו˙, כמ‰ רע.  ער, כמ‰̂  ל‡ מסו‚ל לר‡ו˙ כמ‰ נז˜ ‡ני ‚ורם, כמ‰̂ 
˘מˆי‚ים  ל˘מוע  עלי,  מ„ברים  ל˘מוע ‡יך  לי  ˘נמ‡ס  לו  ‡מר˙י 
‡ם   ֈו˙י‡ מכירים  ‰יו  ב‡מ˙  ‰ם  ‡ם  ומפלˆ˙י.  רע  כיˆור  ‡ו˙י 
˘‰ם  רוˆ‰  כמ‰ ‡ני  ע„  כמ‰ ‡ני ‡ו‰ב ‡ו˙ם,  ע„  יו„עים  ‰ם ‰יו 
ויעיפו ‡ו˙י  בעיניים   ıח לי  יירו  ˘‰ם  רוˆ‰  כמ‰ ‡ני  ע„  יˆליחו, 
לכל ‰רוחו˙ֈ. ‰ו‡ ‰סביר, כמו ˙מי„, ˘‰˙פ˜י„ ˘לי ח˘וב מ‡ו„ 
‰ו‡  י‚מר,  ז‰  ˘בסוף  ‰בטיח  ‰ו‡  ˜ורס.  ‰י‰  ‰עס˜  כל  ובלע„יו 
ל‰סי˙ ‡ף ‡ח„.  יˆטרך  ל‡  ו˘ם ‡ני  במ„בר,  לנופ˘,  י˘לח ‡ו˙י 

ֈבל בינ˙יים כל כך ˜˘‰ לי‡
(מ˙וך יומנו ˘ל ‰יˆר ‰רע. על פי סוף פר˜ ט' ב˙ני‡)



חו„˘ ˘בט מזמין ‡ו˙י ל‰˙בונן בעı. לכל ‡ח„ עול‰ ˙מונ‰ 
˘מ˘ו˙ף  מ‰  י˘  ‡בל   ,ıע על  חו˘ב  כ˘‰ו‡  בר‡˘,  ‡חר˙ 

לכולם.
‰˙נוע‰  זז.  ל‡  במ˜ום.  עומ„  ˘‰ו‡  נר‡‰  ‰ר‡˘ון  בר‚ע 
˘רו‡ים בו, ˜˘ור‰ ברוח – כוח חיˆוני ˘מניע ‡˙ ענפיו. ו‰ו‡, 

ככ‰, עומ„ לו.
נר‡‰ „ומם, ‡בל ל‡. ‰ו‡ ˆומח. 

ל‡  ‰י‡  פעמים  ‰רב‰   ıחו כלפי  פנימי˙.  ˙נוע‰  י˘  לˆומח 
ניכר˙, ‡בל ‰י‡ ˘ם. מ˙רח˘˙ ב˜ˆב ˘ל‰, ומחולל˙ פל‡ו˙. 
ב˙‰ליכים ‡יטיים מ˘˙נ‰ ‰עı, ‚„ל, מ˙רחב. ו‰ו‡ עובר „רך 
כמו  ‡פילו  נר‡‰  ˜יפ‡ון,  ˘ל  סו‚  ו‰˙כנסו˙,  נ˘יר‰  ˜מיל‰, 
ול‡ט  בו,  עול‰  ˘רף  ל‰פˆיע,  מ˙חיל  מ˘‰ו  חי„לון, ‡בל ‡ז 

ל‡ט מ˙עוררים סימני חיים וירו˜ ופריח‰, ע„ פרי ב˘ל.
ֈוחוזר חליל‰. ל‡ י‡מן

מתאים מבפנים
‡נחנו ל‡ ˆמחים, ‡נחנו חיים. כל ‰זמן כמעט ב˙נוע‰. ניכר˙. 
מור‚˘˙. ‡פילו ˙ובעני˙ ו‡ולי ‚ם טובעני˙, ‡בל כלולים בנו 
‚ם מ„ר‚ו˙ ‰„ומם, ‰ˆומח ו‰חי. וי˘ מ˘‰ו ב‡יכו˙ ‰עˆי˙ ‰זו 

˘טוב ל‡מı לעˆמנו.
ל‰יו˙ ˜יימ˙ ‚ם בלי ˆורך ל‰וכיח ז‡˙ ב˙נוע‰ ‡ינסופי˙ ˘ל 

ע˘יי‰ ˘ניכר˙ בחוı. ל‰˙פ˙ח ב˜ˆב ‰מ˙‡ים, מבפנים. 
מ„ובר  כ˘ל‡  ‚ם  ˘לנו  ל˜יום  ערך  וי˘  חיים  ˘י˘  ל„ע˙ 
בכו˙רו˙ מר˘ימו˙ ˘נ˘מעו˙ טוב. ‚ם כ˘בחוı ז‰ ל‡ ב„יו˜ 
מ‰ ˘נח˘ב. מי ˘נ˙ן לי חיים ומ˜יים ‡ו˙י ‰יום מ‡מין בי ‚ם 

בר‚ע ‰ז‰.  
מ˙בוננו˙  כ˘‡נו  כ‡ימ‰ו˙,  ‚ם  כך  כל  מ˘מעו˙י  ‰ז‰  ‰מבט 
ו‡נחנו   ֈחורף ˙ר„מ˙  כזו  עלי‰ם  עובר˙  לפעמים  ביל„ים, 

˘וכחו˙ ‡˙ ‰‰˙רח˘ו˙ ‰פנימי˙.
‚ם  ‰פריח‰  ר‚עי   ˙‡ לזכור  כוח  לנו  יעני˜   ıע‰ זיכרון  ‡ולי 
בר‚עי ‰‰˙כנסו˙ ‰חורפיים, ו‡˙ ר‚עי ‰˘לכ˙ בזמנים ˘‰פרי 

.ıכבר כב„ על ‰ע

להסכים להיות
‰˙בוננו˙ נוספ˙ מ‚ל‰ לי ˘‰עı ‰ו‡ כמו ˆינור ענ˜ ˘ל עיבו„. 
ניזון מן ‰מים ו‰‡וויר ˘עוברים „רכו, „רך ‰˙כונו˙ ‰ייחו„יו˙ 
˘לו. ולל‡ מ‡מı מ‡ולı, ‡ל‡ בטבעיו˙ ˘ל חיים, נוˆרים מ‰ם 

פירו˙ ˘ל מ‰ ‰פוטנˆי‡ל ‰טמון בו. 
ו‡ין  ˙‡נים,  יˆמיח  ‰˙‡נ‰   ıע רימונים,  יˆמיח  ‰רימון   ıע
בוס˙ן  לר‡ו˙  ומ˘מח  יפ‰  נעים,  מ‡ו„  ל‰˙בלבל.  מ˜ום  כ‡ן 
נ„מ‰  כ˘לר‚ע  ˘לנו  ‰עבו„‰  ב„יו˜  וזו  עˆים,  ˘ל  מ‚וון  עם 
עˆים  ל‰יו˙  מסו‚ ‡חר, ‡ו  פירו˙  ל‰ˆמיח  רוˆים  ˘‰יינו  לנו 
בנו ‰ו‡  ˘י˘  מ‰  מבוס˙ן.  חל˜  ˘‡נחנו  לזכור  עלינו  ‡חרים. 
טעם מיוח„ ˘‰ונח ר˜ בנו, ו‰עולם חסר ‡ו˙ו וז˜ו˜ לו ב„יו˜. 

 
לפעמים נ„מ‰ לנו ˘‡נחנו ˆריכים ל‰˙‡מı, ל‡ מ‡מı ברי‡, 
ל˘ים  ˘מנס‰  ˘לנו,  מ‰מסלול  ‡ו˙נו  ˘מוˆי‡   ıמ‡מ ‡ל‡ 
מ„וי˜. „וו˜‡ ‰מ‡מı ‰ז‰  ל‡  ב‰˜˘ר  ב‡„מ‰ ‡חר˙,  ‡ו˙נו 

לו˜ח ‡ו˙נו רחו˜ מ‡י˙נו. 
חיים ברי‡ים כרוכים בר‚עי מ‡מı, ‡בל כז‰ ˘מוˆי‡ מ‡י˙נו 
י˘  חן  כמ‰  ‡חר.   ıע ˘ל  פרי  ול‡  ˘בנו  ‰מ˜ורי  ‰פרי   ˙‡
בל‰סכים ל‰יו˙ מי ˘‰ננו. וכמ‰ טוב‰ ב‡‰ לעולם כ˘‡נחנו 

˘ם. 
‡בל  ל‡ט  ‰˘מים,  ‡ל   ‰„˘‰ מן  ˆומח   ,‰„˘‰  ıע ‰‡„ם  כי 

‚בו‰.

עץ האדם
 תהילה טאוב

טייסת במרפסת

רם ‰י‰ טייס בחיל ‰‡וויר. כמ‰ חו„˘ים ל‡חר ˘חרורו מˆ‰"ל, ל‡חר 
˘לו˘˙  ועם  יעל  עם ‡˘˙ו  לˆ‡˙  ˘נים ‡רוכו˙, ‰ו‡ ‰חליט  ˘ל  ˘רו˙ 
חו„˘ים  כמ‰  במ˘ך  טיילו  לעולם. ‰ם  מסביב  ˘נ‰  ˘ל  לטיול  יל„י‰ם 

ב„רום ‡מרי˜‰ ו‡חר כך ‰‚יעו למזרח. 
‰ם ‰‚יעו ‡לינו לעונ‚ ˘ב˙, ורם ˜ם וסיפר: "‡ולי מ‡ז ברŒ‰מˆוו‰ ˘לי 
˘ר ל„˙, ור˜ עכ˘יו בטיול נכנס˙י לכמ‰ ב˙י חב"„ ו„וו˜‡  ל‡ ‰י‰ לי כל̃ 
‰ר‚˘˙י טוב עם ז‰ ו‰˙חבר˙י מ‡ו„ ל‡וויר‰ ולכל מ‰ ˘מסביב. בימים 
˘לפני ˘ב˙ פר˘˙ בר‡˘י˙ ‰˙עורר˙י בבו˜ר ופ˙‡ום ב‡‰ לי מח˘ב‰ 
על כך ˘פר˘˙ בר‡˘י˙ ‰י˙‰ ‰פר˘‰ בברŒ‰מˆוו‰ ˘לי. ‰ר‚˘˙י מ˘‰ו 
פנימי ˘‡ומר לי ללכ˙ לבי˙Œ‰כנס˙ ול˜רו‡ ‡˙ ‰פר˘‰ ˘לי. פ˙ח˙י ‡˙ 
‰˙נ"ך ˘‰י‰ ‡˙נו ור‡י˙י ˘‡ני ע„יין זוכר ‡˙ ‰פר˘‰. יעל ב„יו˜ נכנס‰ 

˘‡ני  ל‰  ו‡מר˙י  לח„ר 
חב"„  לבי˙  ללכ˙  רוˆ‰ 
‰י‡  ‰פר˘‰,   ˙‡ ל˜רו‡ 

מ‡ו„ ‰˙ר‚˘‰. 
"‰לכנו לבי˙ חב"„ וסיכמנו 
עם ‰רב ˘נ‚יע לבי˙ ‰כנס˙, 
‰ו‡ ˘מח מ‡ו„ ‡ך ‡מר לנו 
˘ע„יין מו˜„ם מ„י ל‰˙ל‰ב 
כי כבר ˘˙יםŒע˘ר‰ ˘ב˙ו˙ 
ו‡ם  מניין;  ל‰ם  ‰י‰  ˘ל‡ 
נוכל  ל‡  מניין,  י‰י‰  ל‡ 
ור‰. ‡מרנו לו  ל‰וˆי‡ ספר̇ 
˘י‰י‰  ונ„‡‚  נעזור  ˘‡נחנו 

מניין.
כע˘רים  ‰‚יעו  ˘ב˙  "בליל 
וממ˘  לסעו„‰,  י˘ר‡לים 

בי˜˘נו מכל מי ˘‰י‰ ˘ם ˘יע˘‰ מ‡מı לבו‡ בבו˜ר ל˙פיל‰. ב˘ב˙ 
בבו˜ר ‰‚ע˙י לבי˙ חב"„, ‰יינו ˘בע‰ ‡נ˘ים, ‰˙חלנו ל‰ס˙ובב ברחוב 
ומˆ‡נו עו„ ‡ח„, ‡חרי כחˆי ˘ע‰ ‰‚יע עו„ ‡ח„, ˙˘ע‰ ‡נ˘ים מחכים 
למנייןֈ ‡ח„ ‰בחורים ˜ם ו‡מר: "‡ני יו„ע ‡יפ‰ י˘ן בחור י˘ר‡לי". 
‰ו‡ רı ו‡חרי ע˘רים „˜ו˙ חזר עם בחור חˆי י˘ן. ‰˙פללנו וזו ‰י˙‰ 
˙פיל‰ ב‡מ˙ מר‚˘˙, כ˘כל ‡ח„ מ‡˙נו ‰בין כמ‰ ‰ו‡ ח˘וב למניין. 
מר‚י˘  ממ˘  ומ‡ז ‡ני  ˘‰ˆלחנו,  מ‡ו„  ו˘מח˙י  כמובן  ב˙ור‰  ˜ר‡˙י 

רˆון ל‰˙חבר בחזר‰ לי‰„ו˙ ˘לי".
כ˘רם סיים ‡˙ סיפורו ˜מ‰ יעל ו‡מר‰: "‡ני רוˆ‰ ל‰מ˘יך ‡˙ ‰סיפור, 
רם סיפר, ‡נחנו מטיילים  ‰ו‡ ל‡ יו„ע. כפי̆  ו‡ולי לח„˘ ‚ם לרם מ˘‰ו̆ 
 ˙‡ וח‚‚נו  חב"„  ב˙י  בכמ‰  ‰יינו  ‰ח‚ים  ובמ˘ך  חו„˘ים  כמ‰  כבר 
‰ˆלחנו לח‚ו‚ ‡˙ כל ‰ח‚ים. כ˘‰ס˙יים  ‰ח‚ים כ‰לכ˙ם; ממ˘ נ‰ני˙י̆ 
ו‰˘‚ר‰  ‰חול  לימי  חוזרים  ז‰,  ז‰ו  עˆבו˙.  עלי  נח‰  ˙ור‰  ˘מח˙  ח‚ 
לבי˙  ˘נלך  לרם  ל‰ˆיע  רˆי˙י  לי.  חסר‰  כך  כל  ˘˙‰י‰  בלי ‰רוחניו˙ 
למרפס˙  יˆ‡˙י  ˘לו.  מ‰˙‚וב‰  ח˘˘˙י  ב˘ב˙ ‰ב‡‰, ‡בל  ‚ם  ‰כנס˙ 
ופני˙י ל‡ב‡ ˘ב˘מיים, ‡מר˙י לו: "ריבונו ˘ל עולם, ‡ני כל כך רוˆ‰ 
˘כמ˘פח‰ נ˙חבר ‡ליך יו˙ר ונ˙˜רב יו˙ר, בב˜˘‰ ˙עזור לי ˘‡ˆליח 
ל‚רום ‚ם לבעלי לרˆו˙ ‡˙ ז‰". כך י˘ב˙י ו˘פכ˙י „מעו˙. כ˘סיימ˙י, 
ו‡ני  ב˘ב˙  כנס˙  לבי˙  ˘נלך  לי "מ‰ „ע˙ך  ובעלי ‡ומר  לח„ר  נכנס˙י 
רˆי˙י  ל‡  ב˘ו˜ ‡בל  ˘לי?", ‰יי˙י  ברŒ‰מˆוו‰  ˘ל  ‡˜ר‡ ‡˙ ‰פר˘‰ 

ל‰‚י„ לו ˘ב„יו˜ על ז‰ ‰˙פלל˙י. 
יח„,  ו˘נינו  ו‡ני,  ˘בעלי  מר‚י˘‰ ‡יך  מ‡ז ‡ו˙‰ ‰˘ב˙ ‡ני  "ברוך ‰', 
עכ˘יו,  חב"„.  לבי˙  חב"„  ומבי˙  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰יל„ים  עם  מטיילים 
על  לו  לספר  ˘ז‰ ‰זמן  ˘לו, ‰ר‚˘˙י  לספר ‡˙ ‰סיפור  נעמ„  כ˘בעלי 

‰˙פיל‰ ˘לי".
ברוך ˘ומע ˙פיל‰.

יצאתי למרפסת ופניתי 
לאבא שבשמיים, אמרתי 
לו: "ריבונו־של־עולם, אני 
כל־כך רוצה שכמשפחה 

נתחבר אליך יותר 
ונתקרב יותר, בבקשה 

תעזור לי שאצליח 
לגרום גם לבעלי לרצות"

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |



ני‡ל (33) ו‡ורי˙ (30) ‰יר˘ מ˙‚וררים „ 
בכרמי‡ל.  יל„י‰ם  ‡רבע˙  עם 
י˘  ‡נ˘ים  כמ‰  ‡ו˙ם  ˙˘‡לו  ‡ם 
ב˜‰יל˙ם, ˙˜בלו ‡˙ ‰˙˘וב‰ "י˘ לנו ˜‰יל‰ 
˘ל ˘י˘ים ‡לף ‡י˘". מבחינ˙ם, כל ‰עיר ‰י‡ 
˜‰יל‰ ‡ח˙, ו‰ם רו‡ים ‡˙ עˆמם ˘ייכים לכל 

‚ווני‰ ורב„י‰. 
‰„ו„ים  עם  יח„  ‰ˆפוני˙  ‰עיר  ‡ל  ‰‚יעו  ‰ם 
לכ‡ן  "עברנו  ל„רבר‚.  ונטע  נ˙נ‡ל  ‡ורי˙,  ˘ל 
עם  ˙ור‰  ˘י˘לב  מ˜ום  ל‰˜ים  ˘‡יפ‰  מ˙וך 
נטע  ˘ל  לחלומ‰  ˘לנו ‰ˆטרף  ˙רבו˙. ‰חלום 
ל‰˜ים מ„ר˘‰ לבנו˙, מ˜ום בו ‰˙ור‰ ˆומח˙ 
‰מע˘‰,  לחיי  מ˙מי„  חיבור  מ˙וך  ומ˙‰וו‰ 
ויח„ פ˙חנו ‡˙ ‰מ„ר˘‰. נטע, ˘‰י‡ ר‡˘ בי˙ 
ל‰˜ים  ˘ל‰  ‰חלום   ˙‡ ‰על˙‰  כיום,  ‰מ„ר˘ 
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בי˙ מ„ר˘ לנ˘ים ˘מכין ‡˙ ‰בנו˙ לחיים. בי˙ 
כ˘‰˜ונספט  ‰˘ניי‰,  ‰˘נ‰  זו  פועל  ‰מ„ר˘ 
˘לו ומ‰ ˘מיוח„ בו ˘כל ‰˙חזו˜‰ ˘ל ‰מ˜ום, 
˜רי, ‰ני˜יון, ‰בי˘ול וכל ‰נ„ר˘ ‰ו‡ ב‡חריו˙ 
‰בנו˙ עˆמן. ‡ין מנ˜‰, ‡ין מב˘ל˙, ממ˘ כמו 
בחיים. כפי ˘‰חיים ˙ובעים ממני ללמו„ ˙ור‰ 
‰בנו˙  ‚ם  כך  ‰˙ייחסו˙,  „ור˘  כ˘‰בי˙  ‚ם 
"ז‰  ומוסיף  „ני‡ל  מסביר  ל˙מרן",  לומ„ו˙ 
יו˘ב על רעיון ˘ל ˙ור‰ ˘ˆומח˙ מ˙וך ‰חיים, 
˘ל‡ מפסי˜‰ בר‚ע ˘‡ני נ„ר˘ ל‰˙פנו˙ לˆרכי 

˘ע‰".

ע„פנ‰  ‰ן̇  ז‰ יר˙יע בנו˙?̆  ‰‡ם ל‡ ח˘˘˙ם̆ 
‡˙ ‰נוחו˙ ˘‰ן יכולו˙ ל˜בל במ˜ומו˙ ‡חרים? 
ע˘רים  נר˘מו  בפועל  ‡ך  מסוים,  ח˘˘  "‰י‰ 
ו˘˙יים בנו˙, ˘מעבר ל‡חריו˙ ˘ל‰ן על ˜יומן 

‰ן  ˘טחים.  מיני  בכל  ב˜‰יל‰  פעילו˙  ‚ם  ‰ן 
כ˘˙ס˙יים   ıל‰˙נפ ˘עלול‰  בבוע‰  חיו˙  ל‡ 
‰˘נ‰". למ„ר˘‰ ני˙ן ‰˘ם "מ˙˙" על ˘ם מ˙˙ 
ל נטע ונרˆח‰  למי„‰̆  ‰יי˙‰̇  רוזנפל„ ‰י"„,̆ 

בפי‚וע בˆומ˙ ‰‚ו˘ לפני כ‡ח˙Œע˘ר‰ ˘נ‰. 

מ‰ מ˘ך ‡˙כם „וו˜‡ ‡ל ‰עיר כרמי‡ל?

"מי ˘סייע לנו ל‰‚יע „וו˜‡ לכרמי‡ל ‰י‰ ספי 
בר‡˘י˙  ‰מ˘ימ˙י  ‰‚רעין   ˙‡ ˘‰˜ים  חוטר, 
בעיר. ‰‚ענו לעיר ור‡ינו ˘‰י‡ מזמינ‰ ומו‡ר˙, 
˘י˘ ב‰ מרחב נ˜י ומסו„ר, נח˙ וזרימ‰ טוב‰, 
ובחרנו ל‰י˘‡ר. בכרמי‡ל ‡ין בעל ‰בי˙. ‡˙‰ 
ל‡ ˆריך ל‰˙יי˘ר לפני פרופיל מסוים", מסביר 
מ‡„  ו‡ני  ‡ינ„יווי„ו‡ליים  ˘ל  עיר  "זו  „ני‡ל. 

‡ו‰ב ‡˙ ז‰". 

כתיבה וצילום: אילה יבגי

וללא  מנקה  ללא  מדרשה 
מלמדים  בה  מבשלת, 
תורת  ומתרגלים  בזוג 
חיים • דניאל הירש מלמד 
אשתו,  (עם  במדרשה 
שירים  מלחין  כמובן), 
(אך  אנשים  מול  ומופיע 
לא מול היוטיוב), סטודנט 
מנקה  וגם...  שני  לתואר 
הצליח  איך   • חלונות 
לו  לגרום  בנאי  אביתר 
בעברית,  שירים  לכתוב 

ולמה דווקא כרמיאל?

מכווןצליל



רעשי רקע אותנטיים
‡ורי˙ ‰י‡ בו‚ר˙ ‰חו‚ למחול במכלל˙ 
‰י‡  בנ˘מ˙‰.  וכורי‡ו‚רפי˙  ‡ל˜נ‰, 
בכרמי‡ל  ‰מחולו˙  בפסטיבל  מנ‰ל˙ 
‰ופעו˙ נ˘ים לנ˘ים בלב„. „ני‡ל כו˙ב, 
ממ˘  מוסי˜‰. "‰יˆיר‰,  ומ˜ליט  מלחין 
מכוונ˙  לומ„ים,  ˘‡נחנו  ‰˙ור‰  כמו 
‡ני  ˘לי  ‰מוסי˜‰   ˙‡ ‡ינטימי.  למ˜ום 
על  ‰רבים,  בר˘ו˙  כר‚ע  מפרסם  ל‡ 
‰יˆיר‰.  עם  ‡ינטימיו˙  ל˘מור  מנ˙ 
לזו‚יו˙  ני‚˘  ˘‡ני  מ˜ום  מ‡ו˙ו  ב„יו˜ 
כו˙ב,  ˘‰ו‡  ‰˘ירים   ˙‡ ול‰ורו˙". 
בבי˙ו  „ני‡ל  מ˜ליט  ומנ‚ן,  ˘ר  מלחין, 
"ל‡  לליבו.  ˜רובים  ‡נ˘ים  עם  וחול˜ 
עניין  ז‰  ‡בל  סטרילי,  נ˜י,  נ˘מע  ‰כול 
‰חיים,  ˘טחי  לכל  ˘נו‚ע  ‡י„‡ולו‚י 
לע˘ו˙ ‡˙ ‰„ברים ב‡ופן עˆמ‡י. לרוב, 
˘‰ו‡  עˆמו ‰י‡  ˘ל ‰‡מן ‡˙  ‰˙פיס‰ 
לי ‰בי˙  במרכז ‰עניינים, ‡בל ב˙פיס‰̆ 
ו‰מ˘פח‰ ‰ם ‰מרכז". ‡˙ ˜טעי ‰כינור 
נר„מים  ˘‰יל„ים  ל‡חר  מ˜ליט  ‰ו‡ 
ו‰‰˜לט‰ נמ˘כ˙ ע„ ‡ח˙ ע˘ר‰ בליל‰ 
˘ל‡  מ‰  ל˘כנים,  ל‰פריע  ˘ל‡  בכ„י 
רע˘י  "‡ני ‡ו‰ב ‡˙  רב.  זמן  לו  מו˙יר 
‰מל‡כו˙י  ‰ני˜וי   ˙‡ ‡ו‰ב  ול‡  ‰ר˜ע 
˘ל  מימ„  נו˙ן  ז‰  ‰עיבו„.  ˘יוˆר 
י˘נ‰  ל˘מח˙י  כיום  ליˆיר‰.  ‡נו˘יו˙ 

חזר‰ למ˜ום מ‡ו„ ‡ו˙נטי". 
„ני‡ל מנ‚ן על כלים רבים, כך ˘‰יˆיר‰ 
עבו„‰  ˘ל  ˘כבו˙  ˘כבו˙  ‰י‡  כול‰ 
˘‰מוסי˜‰  רˆון  לי  "י˘  ˘לו.  פרטי˙ 
„ני‡ל  מסביר  ‡נ˘ים",  ˙˘מח  ˘לי 
‡ז  טוב,  ‡‰י‰  ˘‡ם  יו„ע  "‡ני  ומוסיף 
‚ע‚וע,  מ˘‡יר  וזיכרון  זיכרון,  יי˘‡ר 
ב‡נ˘י  מל‡  חיפו˘. ‰‚ליל  יוˆר  ו‚ע‚וע 
‡ני  רבים.  מוסי˜‡ים  ‚ם  וביני‰ם  רוח 
˘ל  ˘ונים  מע‚לים  וכמ‰  כמ‰  עם  נפ‚˘ 
מוזי˜‡ים ˙ו˘בי ‰סביב‰ כול‰. יו˘בים 
יח„ ומנ‚נים בחברו˙‡. מ‰ ˘‡ני מחפ˘ 
בחיים ז‰ ליˆור עם ‡נ˘ים, ליˆור ˜˘ר, 
˘לנו ‡ם  במˆי‡ו˙  לˆערי,  עניין.  ליˆור 
‡ני  נח˘ב.  ל‡  ז‰  ופרסמ˙  ‰˜לט˙  ל‡ 
„בר  כ‡ל  ‰מוזי˜‰  ‡ל  ל‰˙ייחס  רוˆ‰ 
בכל  כיפור  יום  עו˘ים  ˘ל‡  כמו  ˜„ו˘. 
 "ֈיום, כך ל‡ ˘מים ‡˙ ‰˘יר ביוטיוב
עניין  ‚ם  ומוסיף: "ז‰  מ‰ר‰ר ˜ˆ˙  ‰ו‡ 
 ֈ‰ל ‚יל, ˘ל ˘לב בחיים, ˘ל ‰ב˘ל˘

‡ולי פעם ‡ר‚י˘ ‡חר˙". 

תורה אינטימית
כ˙ב  ירים̆  ב˙חיל˙ „רכו ‰לחין „ני‡ל̆ 
ב‡נ‚לי˙ „וו˜‡. "‰יי˙י ˘ומע רו˜ ופול˜ 
˘לעברי˙  ול‡ ‰ר‚˘˙י  בעי˜ר  ‡מרי˜‡י 
בסו‚י  ל‰˘˙לב  ‰נכון  ‰ני‚ון   ˙‡ י˘ 
בס„נ‡  ˜ר‰  ‰˘ינוי  ‰‡ל‰.  ‰מוסי˜‰ 
˘ל ‡בי˙ר בנ‡י. ‡בי˙ר חיבר ‡ו˙י פעם 
ר‡˘ונ‰ למילים ‰עבריו˙. ‰‚ע˙י לס„נ‡ 
‰ר‡˘ונ‰ עם ˘יר ב‡נ‚לי˙, ו‡בי˙ר ‡מר 
עם  ˘וב  ל‰‚יע  לי  מר˘‰  ל‡  ˘‰ו‡  לי 
˘לי  ‰ר‡˘ונ‰  ‰˙‚וב‰  ב‡נ‚לי˙.  ˘יר 
‡ך  ‡ונים,  חוסר  ו˙חו˘˙  כעס  ‰יי˙‰ 
„ני‡ל  ‡ומר  ‰˙מכר˙י"  ˘ניסי˙י,  בר‚ע 

וˆוח˜. 
‰˜„ם  במכינ‰  „ני‡ל  למ„  ‰˙יכון  ‡חרי 
"‰ר‚˘˙י  ˆוף.  ˘בנוו‰  '‡לי˘ע'  ˆב‡י˙ 
˘ב˙  ˜בלו˙  ומ˘פח˙יו˙.  ˜סם  ˜„ו˘‰, 
עמו˜ו˙. ל‡ נ˘‡ר˙י במ˜ום ‡ח„, למ„˙י 
זˆ"ל,  ˘‚"ר  ‰רב  ‡ˆל  ב˙˜וע,  ‚ן,  ברמ˙ 
ל‡  בברסלב.  ו‚ם  ט‡ו  ‰רב  ˘ל  ˘יעורים 
ללמו„  ‡‰ב˙י  ‡ל‡  ‡ח„,  כיוון  חיפ˘˙י 

מ‰רב‰ סו‚י ‡נ˘ים, לכן ‡ני ב‡ מ˙פיסו˙ 
˘בין  ‰ז‰  במסע  מ„ר˘.  ב˙י  כמ‰  ˘ל 
 ˙‡ ל˜ח˙  ניסי˙י  ‰˘ונים,  ‰מ„ר˘  ב˙י 
במס‚ר˙  ‰˙‚ייס˙י  ‰טובים.  ‰„ברים  כל 
בנ˙יבו˙  בי˘יב˙ ‰‰ס„ר  ולמ„˙י  ‰‰ס„ר 
י˘ר‡ל  ‰רב  ˘לי,  ‰רבי   ˙‡ פ‚˘˙י  ˘ם 
‰ו‡ ענף לחסי„ו˙ רוז'ין,  פרי„מן מ‚יל‰,̆ 
וˆ‡ˆ‡ ˘ל ‰מ‚י„ ממזריט˘. ממנו ˜בל˙י 
˙ור‰ ‡ינטימי˙, ˜רוב‰  ליˆור  ‡˙ ‰רˆון 
ל‰יו˙  ל‡  מ˘˙„ל  ‡ני  ‡„ם.  ˘ל  לליבו 
ו‰ו‡  ˘לי,  מלרבי   ıחו ‡ח„,  ל‡ף  ˘ייך 
מחנך ל‡ינ„יווי„ו‡ליזם וחירו˙ מוחלט˙. 
‰ו‡ מ‡„ ˙מך ו‰˙פלל על ‰‰חלט‰ ˘לנו 

ל‰‚יע לכרמי‡ל ול‰˜ים ‡˙ ‰מ„ר˘‰".
˙רבו˙י  „בר  לכל  ללכ˙  מ˘˙„ל  „ני‡ל 
˘ל  רבים  לסו‚ים  "נח˘פ˙י  ˘מז„מן. 
‡ומנויו˙, ‡בל מחול ˙מי„ ‰ר˙יע ‡ו˙י 
יו‚‰,  לחו‚  ‰‚ע˙י  לו.  בז˙י  ו‡פילו 
 ˙‡ פ‚˘˙י  ו˘ם  ‰‚וף   ˙‡ ל˙חז˜  בכ„י 
˘לי  ‰מור‰  ל‰יו˙  ˘‰פך  טי˘לר,  ‡ורן 
בעברו  ‡ך  חב"„ני˜,  ‰ו‡  כיום  לרי˜ו„. 
ובחר  ‰˙לŒ‡ביבים,  במחוזו˙  ‰י‰ 
לחזור לכרמי‡ל ולפ˙וח חו‚ לרי˜ו„ ר˜ 
מ‡„  לבין ‡ורן ˜˘ר  ביני  נוˆר  ל‚ברים. 
˘‡נחנו  מופע  לנו  י˘  ועכ˘יו  מיוח„ 
ני‚ון   ˙‡ מנ‚ן  ‡ני  'בבו˙'.  לו  ˜ור‡ים 
ביו˙ר  ‰ח˘וב  (‰ני‚ון  ‰בבו˙  ‡רבע 
˘ל  בס‚נון  ב‚יטר‰,  חב"„)  חסי„ו˙  ˘ל 

פלמנ˜ו ו‰ו‡ רו˜„ ‡ו˙ו". 
עיסו˜יו ‰מ‚וונים כוללים בין ‰י˙ר ני˜וי 
"‡ספ˜לרי‡  ˆיבור,  מבני  ˘ל  חלונו˙ 
ב‰יר‰" ‰ו‡ ‡ומר בחיוך ומוסיף, "ני˜וי 
‰פ˘וט  ‰‡י˘  ˘ל  ‰מ˜ום  ז‰  חלונו˙ 
‰יפני˙,  ‰טוב‰,  ‰מוסי˜‰  רוב  ˘לי. 
˘ל  מוסי˜‰  זו  מ‰˘„ו˙,  ב‡‰  ‰‡ירי˙, 
עב„ים, ˘ל מלחמו˙ ו˘ל כ‡ב, ‡בל כ‡ב 

˘מכיל ‰רב‰ ‡ור". 
בזו‚,  ‰ור‡‰  ‰ו‡  במ„ר˘‰  "‰˜ונספט 
מ‡„  ז‰  ו‡˘˙י.  ו‡ני  ונ˙נ‡ל,  נטע 
כזו‚.  מלמ„ים  ‡נחנו  כי  מ˘פח˙י, 
‰י‡  יח„  ‡˘˙י  ו˘ל  ˘לי  ‰נוכחו˙ 
‡נחנו  פ˘וט‰.  ל‡  ז‡˙  ועם  מ„‰ימ‰ 
ברי‡  ז‰  ‡בל  ז‰,   ˙‡ לס˙ור  יכולים 
נ˘כרים  יוˆ‡ים  לבנו˙. ‚ם ‰יל„ים  מ‡„ 
ומלמ„ים  לומ„ים  ‰‰ורים   ˙‡ מלר‡ו˙ 
˘ל  בבי˙ם  ˘ר‡ינו  זו „רך ‰עבר‰  כזו‚. 
‰רב פרומן זˆ"ל, ˘‰י‰ מעביר ˘יעורים 
ז‰ ˜˘‰  עם ‰„ס‰.  יח„  ˙וך ‰ליל‰  ‡ל 
ז‰  ‡בל  „עו˙,  חילו˜י  נוˆרים  ולפעמים 
ˆומח˙  ור˙ חיים,̆  כל כך נכון בעיני. זו̇ 

יח„".

‰‡ם י˘ לך חלום לע˘יי‰ ‡מנו˙י˙ יח„ 
עם ‡˘˙ך?

ע˘יי‰  עו˘ים  כבר  "בוו„‡י, ‡בל ‡נחנו 
˙ור‰  מלמ„ים  ˘‡נחנו  בכך  ‡מנו˙י˙, 
בזו‚יו˙  ˘‡נחנו  ‰עוב„‰  ועˆם  ביח„ 
‡ני  מזו.  ‚„ול‰  ‡מנו˙  ‡ין  ו‰ורו˙, 
מר‚י˘ ˘‡נחנו „ור ‡ו˘‡. ‰ם ‰יו ‡חרי 
מר„ בי˙ר ו‰רב ‰‚„ול ˘ל‰ם נ‰ר‚ ו‰ם 
י‰ו„‰,  רבי  מ‡יר,  רבי  לˆפון.  ברחו 
יוח‡י ‰˙חילו  בר  ˘מעון  ורבי  יוסי  רבי 
עˆום.  חורבן  ‡חרי  ח„˘‰  ˙ור‰  ליˆור 
˘„רך  מי  בזכו˙  פנימיו˙  מל‡  ‰‚ליל 
פ‰ ˜ו„ם. י˘ ‡ˆלנו ‰˙רח˘ו˙ ‡בל ‰י‡ 
˘˜ט‰ ופנימי˙, ˆומח˙ ממ˜ום ˘מחובר 

לחיים". 
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 חוות מעון 
חברון,  ˘ב‰ר  מעון  ‰יי˘וב  לי„  ‰˙˘נ"ז  ב˘נ˙  ‰ו˜מ‰  מעון  חוו˙ 
ע„רי ˆ‡ן,  ˘‚י„לו  ספורו˙  מ˘פחו˙  ˘ב‰ ‰˙‚וררו  ח˜ל‡י˙  כחוו‰ 
כוחו˙ ‰בטחון ‡˙  ב˘נ˙ ‰˙˘"ס ‰רסו  ח˜ל‡יים.  ו‚י„ולים  מטעים 
‰חוו‰, ו‰י‡ עבר‰ למ˜ומ‰ ‰נוכחי – ב˙וך יער ‰‡ורנים לי„ ‰יי˘וב. 
מ‡ז ‰חוו‰ ‚„ל‰ וˆמח‰. כיום ‰י‡ מונ‰ כ- 20 מ˘פחו˙, ‰מ˙‚וררו˙ 
רוב  למ‚ורים.  ו‰וסב   ıופ˘˘ ו‡פילו ‡וטובוס  בב˙י ˜בע, ‡ו‰לים, 
‰˙ו˘בים עוס˜ים בעבו„˙ כפיים ובח˜ל‡ו˙ ומ‚„לים יל„ים ב˘מח‰ 

לעבו„˙ו י˙ברך.

שלא נקפא לעולם
הזמר ביני לנדאו, תושב החווה

ליל‰ ‡ח„ ‰יי˙י ב„רכי ל‰ופיע ב‡יז‰ מ˜ום ו˙וך כ„י נ‰י‚‰ ח˘ב˙י 
ֈלעˆמי מ‰ י‰י‰ ˘ייך לספר ˘ם

ולימ„  ביער  חסי„יו  עם  ˘‰לך  על ‰בע˘״ט ‰˜„ו˘  בסיפור  נזכר˙י 
‡יך  ˘נלמ„  בכ„י  פרטי˙,  ב‰˘‚ח‰  ז‰  ˘רו‡ים,  מ‰  ˘כל  ‡ו˙ם 
ל‰˙˜רב על י„י ז‰ ל‰׳ י˙ברך. ז‰ ‰י‰ בחורף ו‰ם ב„יו˜ עברו לי„ 
˘לולי˙ ‚„ול‰ ˘ל מים ˘˜פ‡‰. לפ˙ע ‰‚יע ‡יז‰ ‚וי עם מ˜ל וחרט 
‡ל: רבינו, מ‰ ‡פ˘ר  ל עבו„‰ זר‰. ‡ח„ ‰חסי„ים̆  על ‰˜רח סימן̆ 

ללמו„ ממ‰ ˘ר‡ינו עכ˘יו?
˜ופ‡,  ‰ו‡  ח״ו  ו‡ם  חיים,  למים  מ˘ול  י‰ו„י  כל  ‰בע˘״ט:  ‡מר 
ומוכן  זורם  ‰ו‡  ‡ם  ‡בל  סימן.  ‡יז‰  עליו  ל‰˘‡יר  ‡פ˘ר  כביכול 

˙מי„ ל‰˙ח„˘, ˘ום כוח בעולם ל‡ יכול ל‡חוז בו.
 ˙ˆ˜ פירו˙ מ‡חורי ו‡ני מבין̆  ומע̂  ˙וך כ„י מח˘בו˙, פ˙‡ום ‡ני̆ 
ריחפ˙י. כנר‡‰ מ˙י˘‰ו יˆ‡˙י לע˜יפ‰ ו˘כח˙י לחזור לנ˙יב ועכ˘יו 

‡ני מעכב ‡˙ ‰˙נוע‰.
פניי  על  עברו  ‰כועסים  ‰נ‰‚ים  וכל  ‰ימני  לנ˙יב  ˘חזר˙י  ‡חרי 
ח˘ב˙י, מ‰ ‡ני יכול ללמו„ ממ‰ ˘ר‡י˙י עכ˘יוֈ וז‰ מ‰ ˘‰בנ˙י:
מי„˙  על  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘לי  ‰ר‚יל‰  ‰‰נ‰‚‰  ‚בור‰.  וי˘  חס„  י˘ 
ריך ל‰˙מו„„ ולעבור ‡יז‰  ‡ני̂  ‰חס„, ‡בל בחיים י˘ ‰רב‰ ר‚עים̆ 
מ˘‰ו ˘מעכב ‡ו˙י ‡ו מפריע ל„רכי. ‡˙ ז‰ ‡ני חייב לע˘ו˙ „וו˜‡ 

במי„˙ ‰‚בור‰, ‡בל לזכור ל˘וב חזר‰ לנ˙יב ˘לי בזמן ‰נכון.
נ˜פ‡  ו˘ל‡  חיים,  מים  כמו  ˙מי„  ל‰יו˙  ˘נזכ‰  כולנו   ˙‡ מברך 

לעולם. ‡מן.

אשורנואשורנומגבעותמגבעות

רוצים גם להופיע כאן? 
 Qarov.meod@gmail.com שלחו הודעה לכתובת

ואנחנו ניצור עמכם קשר בהקדם



פרשת יתרו

"ומ˘‰ על‰ ‡ל ‰‡לו˜ים, וי˜ר‡ ‡ליו ‰' מן ‰‰ר, ל‡מר: כ‰ ˙‡מר לבי˙ יע˜ב ו˙‚„ לבניŒי˘ר‡ל.
‡˙ם ר‡י˙ם ‡˘ר ע˘י˙י למˆרים, ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי נ˘רים, ו‡בי‡ ‡˙כם ‡לי. וע˙‰ ‡ם ˘מוע ˙˘מעו ב˜ולי 
ו˘מר˙ם ‡˙ ברי˙י, ו‰יי˙ם לי ס‚ול‰ מכל ‰עמים, כי לי כל ‰‡רı. ו‡˙ם ˙‰יו לי ממלכ˙ כ‰נים ו‚וי ˜„ו˘. ‡ל‰ 

‰„ברים ‡˘ר ˙„בר ‡ל בניŒי˘ר‡ל".
י‰י רˆון מלפני ‡בינו ˘ב˘מים, ˘י˙˜יים בנו: "‰ן ‚‡ל˙י ‡˙כם, ‡חרי˙ כבר‡˘י˙, ל‰יו˙ לכם ל‡לו˜ים".

| ברוך נחשון |
אמנות חסידית
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מבט‡˙ ‡˙  ‰בינוני נ˜ר‡ עוב„ ‡לו‰ים. ל˘ון ‰וו‰,̆ 
עב„  נ˜ר‡  ב˙‰ליך. ‰ˆ„י˜  כל ‰זמן  ˘‰ו‡  ‰עוב„‰ 
‰'. ‰ו‡ ל‡ ב˙‰ליך, ל‡ חסר לו ˘ום „בר, ‰ו‡ ע˘‰ 
לו ו‰‚יע ‡ל ‰יע„. עכ˘יו ‡פ˘ר ל˜ח˙  ‡˙ ‰עבו„‰̆ 
מ„ב˜‰, לכ˙וב עלי‰ "‰רב פלוני בן פלוני עב„ ‰'", 

ול‰„בי˜ עליו.
מ‰ ‰' רוˆ‰ מ‰ˆ„י˜? פ˘וט ל‰יו˙ מ‰ ˘‰ו‡. י˘ לו 
מ‰ ‰'  ענייננו. ‡בל  ממ˘  ל‡  ז‰  ˘לו,  ‡˙ ‰‡חריו˙ 
רוˆ‰ מ‰בינוני? ‡˙ ‰˙‰ליך. ‡˙ ‰עבו„‰. ‡˙ ‰„בר 
ומ˙‰וו‰. ‰עבו„‰  ומ˙פ˙ח, ‰ולך  ˘כל ‰זמן ‰ולך 
ום  ל ‰בינוני. ‡ם ‰ו‡ מפסי˜ לעבו„, ‡ין̆  ‰י‡ חייו̆ 

‰ˆ„˜‰ ל˜יומו.
‡בל ר‚ע, מי‰ו ‰בינוני ˘ל‡ עוב„? ‰רי ‡ם ‰ו‡ ל‡ 
˘ל‡.  ז‰ו,  ר˘ע!  בטח  עליו ‰ו‡  עו˘‰ ‡˙ ‰מוטל 
מ˙מ„˙  לעבו„‰  ז˜ו˜ים  ל‡  ˘פ˘וט  בינונים  י˘ 
˘‰ם ˆ„י˜ים,  ל‡  ז‰  טוב.  ולע˘ו˙  מרע  לסור  כ„י 
‡ל‡ ˘˙נ‡י ‰פ˙יח‰ ˘ל‰ם טובים יו˙ר. י˘ ‡נ˘ים 
מסיבו˙  ל‰יו˙  יכול  ז‰  יו˙ר.  ‡ˆלם  חז˜  ˘‰מוח 
סיב‰ ‡חר˙.  מכל  זכו˙ ‡בו˙, ‡ו  ב‚לל  ‚נטיו˙, ‡ו 

ˆריכים  ל‡  ‰ם  ‰˙ח˙ונ‰:  ‰˘ור‰  זו  ˘מ˘נ‰  מ‰ 
ˆריכים  ˘‰ם  ל‰ם  ברור  בטוב.  לבחור  כ„י   ıל‰˙‡מ
חל˘,  ˘כוח ‰˙‡וו‰ ‡ˆלם  וי˘ ‡נ˘ים  מרע.  ל‰ימנע 

מ˜ורר. פ˘וט ל‡ ב‡ ל‰ם כמו ל‡נ˘ים ‡חרים.

בני‚ו„ למ‰ ˘‡פ˘ר ‡ולי לח˘וב, ‰‡נ˘ים ‰ללו ‡ינם 
מ‡נ˘ים ‡חרים.  יו˙ר  בעולם  ˘ליחו˙ם  מ‚˘ימים ‡˙ 
‡ˆל ‰בינוני י˘ ר˜ „בר ‡ח„ ˘מ˘נ‰: ‰‡ם ‰ו‡ עוב„ 
‡ו ל‡. ‰‡ם ‰ו‡ כוב˘ בכל יום חל˜ נוסף בנפ˘, ו‰ופך 
‡ו˙ו לי„י„ו˙י ל˜„ו˘‰. ‰‡ם ‰ו‡ ˜ונ‰ ‰ר‚לים טובים 
ונפטר מ‰ר‚לים רעים. ‰‡ם ‰ו‡ עמל. ל‰י˘‡ר במ˜ום 

– ‚ם ‡ם ז‰ מ˜ום טוב – ל‡ מזכ‰ ‡ו˙ו בנ˜ו„ו˙.

על  ˘חוזר  מי  בין  ‚„ול  ‰ב„ל  ˘˜יים  ‡ומר  ‰˙למו„ 
פעמים.   100 ר˜  ˘חוזר  מי  לבין  פעמים   101 ‰לימו„ 
‰‰סבר  לע˘ו˙?  ‡ח˙  חזר‰  יכול‰  כבר  ‰ב„ל  כמ‰ 
‰ו‡ ˘-100 פעמים ז‰ „בר ר‚יל, בימי ‰˙למו„ ז‰ ‰י‰ 
‡בל  חזרו˙.   100 לע˘ו˙  ו‡ז  ללמו„  ‰מ˜ובל,  ‰נו‰‚ 
ב˙ור  ‡˜סטר‰,  מוסיף  ˘‰לומ„  ז‡˙   ,101-‰ ‰פעם 

מ‡מı מיוח„, מ˘נ‰ ‰כול.

אחד  דבר  רק  יש  הבינוני  אצל 
שמשנה: האם הוא עובד או לא. האם 
הוא כובש בכל יום חלק נוסף בנפש, 
והופך אותו לידידותי לקדושה. האם 
גם   – במקום  להישאר  עמל.  הוא 
אותו  מזכה  לא   – טוב  מקום  זה  אם 

בנקודות

| דובי ליברמן |

פרק טו

העבודה היא חיינו
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בני˙ מסוימ˙ ‡ו נוסח  ב˜וˆ˜, ל‡ ‰יי˙‰̇ 
מסוים; ‰יו ˘ם ‡נ˘ים מכל מיני סו‚ים: 
ב‡ורחו˙י‰ם,  פרועים  ˘‰יו  ‡נ˘ים 
‡נ˘ים  ˘˜טים,  מ‡ו„  ˘‰יו  ‡נ˘ים 
˘‰יו  ו‡נ˘ים  עˆורים,  מ‡ו„  ˘‰יו 
‰ם ל‡ יˆרו נוסח ˘בו כולם  פ˙וחים.  מ‡ו„ 
בˆור‰  מ˙נ‰‚ים  כולם  מסוים,  ספר  לומ„ים 
„בר  ‰י‰  ‡בל,  ‰זו.  ב„רך  מ˙פללים  ‡ו  כזו 
‡ח„ ˘‰י‰ מ˘ו˙ף לכולם, ˘רˆו ˘כולם י˘בו 
סף ‡יך  „רי˘˙  ˘ל  סו‚  ז‰ ‰י‰  ‚מר‡.  וילמ„ו 
וללמו„  ל˘ב˙  כל,  ˜ו„ם  ˜וˆ˜,  חסי„  ל‰יו˙ 
בנ‡„ם  ˘ˆריך";  "כמו  ללמו„  ‡ז  ‡פ˘ר,  ו‡ם 
˘ם ‰י‰ ˆריך ל‰יו˙ ˙למי„ חכם. ‰יו ˘ם מספר 
רבנים ‚„ולים, ו‰יו ˘ם כמ‰ וכמ‰ ‡נ˘ים ˘‰יו 
‚„ולי עולם. ‰רי"מ מ‚ור ˘‰י‰ חסי„ ˜וˆ˜, ‰י‰ 
נ˜ר‡ "‰עילוי מפולניי‰", כי ‰י‰ נח˘ב לעילוי 

‰‚„ול ביו˙ר בכל ‰מ„ינ‰.
בנוסח  ‰יי˙‰  ל‡  מסוים  במובן  ‰זו,  ‰חסי„ו˙ 
מ"‰י‰ו„י  ‰˙חיל‰  ‰י‡  ככלל,  ‰חסי„ו˙  ˘ל 
ו‡חר  מפ˘יסח‰  בונם  לרבי  ‰˜„ו˘", ‰מ˘יכ‰ 
כך עבר‰ לרבי מ˜וˆ˜; ‰ם ‰˘ליכו מ‡חורי‰ם 
‡˙ כל מיני מנ‰‚י חסי„ים – סעו„ו˙ ˘יו˘בים, 
‡וכלים ו˘רים ביח„, מ˙פללים ו˘רים - ב˜וˆ˜ 
‰‰˙נ‰‚ו˙  ‡ופן  מ‰עניין.  חל˜  ‰י‰  ל‡  ז‰ 
˘י‰ו„י חסי„ יו˘ב כל ‰יום ולומ„, ל‡ ‰י‰ לפני 

כן.
˘עו˙  ב˙פיל‰  ˘‰‡ריכו  ‡נ˘ים  ‰יו  ב˜וˆ˜, 
ל˙פיל‰  ל‰˙כונן  ‰˙חילו  ˘עו˙,  ‚בי  על 
בˆ‰ריים ‡ו ‡חר  ל˘חרי˙ ‡ולי  ו‰‚יעו  בבו˜ר 
˘‰י‰  מ‚ור,  ‰רי"מ  כמו  ‡נ˘ים  ‰יו  ‰ˆ‰ריים. 
˘לו  ˘‰˙פיל‰  כללי,  ב‡ופן  ‡˜סטטי  בנ‡„ם 

ו‰יו ‡נ˘ים  וˆע˜ו˙,  ב˙נועו˙, ‰עוויו˙  ‰יי˙‰ 
סיפרו  בעˆמו  מ˜וˆ˜  ‰רבי  על  ‡חרים. 
‚מור‰,  ב„ממ‰  ב˜יˆור,  מ˙פלל  ˘‰י‰ 
ב˘˜ט, ל‡ ר‡ו ‡ו˙ו ל‡ נע ול‡ זע; ‡בל 
‡חרי ˘‰י‰ ‚ומר ל‰˙פלל ‰י‰ לו˜ח לו 
חˆי ˘ע‰Œ˘ע‰ ע„ ˘‰י‰ מ˙חיל ל‰כיר 

‡נ˘ים, זו ‰י˙‰ ˙פיל‰ מסו‚ ‡חר.
‡ז מ‰ ‰י‰ ˘ם?

מ‰  ‡ח˙:  נ˜ו„‰  זו  ב˜וˆ˜,  ‰י‰  ˘בוו„‡י  מ‰ 
ריך ל‰יו˙ ‡מי˙י! וכל ‰˘‡ר ל‡  ˘‡˙‰ עו˘‰̂ 
מ˘נ‰. ‡˙‰ לומ„ כך ‡ו ‡חר˙, ‡˙‰ ˘ר, ‡˙‰ 
מס˙ובב, ‡˙‰ מ‡ריך ב˙פיל‰ ˘מונ‰ ˘עו˙ ‡ו 
‡מ˙.  ˘י‰י‰  ב˙נ‡י  ‰כל   – ˘ע‰  רבע  מ˙פלל 
‰„רי˘‰ ˘ל ‰‡מ˙ ‰י‡ מעבר לעניין ˘בנ‡„ם 
ל‡ מ˘˜ר, על ˘˜רן פ˘וט ל‡ מ„ברים. ‰כוונ‰ 
‰י‡ ל‡„ם ˘לומ„ ומ˙פלל, ו‰˘‡ל‰ ‰י‡ כמ‰ 
מ˙וך ז‰ ‡מ˙, וכמ‰ ז‰ סו‚ ˘ל ‰עמ„˙ פנים. 
‡ני יכול ל‰˙פלל ולע˘ו˙ פרˆופים, ו‰פרˆופים 
ל‰יו˙  יכול  ‡ני  ‡מ˙;  פרˆופי  ל‡  ‰ם  ‰‡ל‰ 

מנומס ויכול ל‰יו˙ מחוˆף ו˘ני‰ם ‰ם ˘˜ר. 
‡ומר  ‰ו‡  ‡ם  ˙‰ילים,  ˘‡ומר  ‰ז‰  ‰‡י˘ 
‡חוז  מ‡‰  ‚מור,  בס„ר  ז‰   – ב‡מ˙  ˙‰ילים 
בס„ר; ‡ם י˘ ‡י˘ ‡חר ˘יו˘ב כל ‰יום ולומ„ 
˘˘ני‰ם  ב˙נ‡י  בס„ר,  כן  ‚ם  ז‰  ˘יף,  מ‰ר"ם 
י‰יו ב‡מ˙, ב‡מ˙ ל‡מי˙‰. כמו ˘‰יו ‡ומרים: 
"ל‡ לרמו˙ ‡חרים ז‰ „בר ˜טן, ‡בל ל‡ 

לרמו˙ ‡˙ עˆמו זו בעי‰ ‚„ול‰".

עם ‰לחı ‰‡„יר על ‰‡נ˘ים, ˜וˆ˜ ל‡ ‰יי˙‰ 
מ˜וˆ˜  ‰רבי  רב.  זמן  במ˘ך  ל‰˙˜יים  יכול‰ 

|  הרב עדין אבן ישראל  |
 (שטיינזלץ)

˙˘וב‰,  ס˙ם  ו‰˙˘וב‰  ˘‡ל‰,  ס˙ם  ˘‰˘‡ל‰ ‰יי˙‰  למרו˙ 
‰חסי„ ‰˙עלף במ˜ום  >  ‰רבי מ˜וˆ˜ ‰י‰ מ˙פלל במ‰ירו˙ 
וב„ממ‰, ‡ך „ב˜ו˙ו ‰יי˙‰ כ‰ רב‰ ע„ ˘ל‡חר ‰˙פיל‰ ‰ו‡ 
ל‡ ‰ˆליח לז‰ו˙ ‡נ˘ים  >  ומ‰ ענ‰ ‰רבי כ˘˘‡לו ‡ו˙ו מ„וע 

‰ו‡ יˆר „רך כלŒכך ˜יˆוני˙? > 

‰˙ווע„ו˙ ˜יˆונית  לכבו„ יום ‰‰ילול‡ ˘ל ‰רבי מ˜וˆ˜, ˘חל בכב' ˘בט

ע ˙‰ כ‰ ‰ו‡ יˆר „רך כלŒכך ˜יˆוני˙?  > ל‡ ‰ˆליח לז‰ו˙ ‡נ˘ים  >  ומ‰ ענ‰ ‰רבי כ˘˘‡לו ‡ו˙ו מ„ועוב„ממ‰, ‡ך „ב˜ו˙ו ‰



ור‰: כמ‰ מז‰ ‡מ˙  „ר˘ מ‰ם: ‡מר˙ מ˘‰ו, ע˘י˙ מ˘‰ו, ‰˙נ‰‚˙ ב‡יז˘‰י̂ 
ל‡מי˙˙ו וכמ‰ מז‰ סו‚ ˘ל ‰עמ„˙ פנים? ‰˙פלל˙י, ‡מר˙י "˘מע י˘ר‡ל" 
מ˙פלל,  רו˜„ ‡ו  בעלמ‡? ‡ם ‡ני  ˜ול ‰בר‰  ˘ז‰ ‰י‰  לז‰ ‡ו  - ‰˙כוונ˙י 
מ‰ ב„יו˜ ‡ני עו˘‰ ˘ם? ‡˙‰ חו˘ב ‡ו ‡ומר מ˘‰ו, כמ‰ מז‰ מו˘לם? ל‡ 

מו˘לם ב‰‚„רו˙ חיˆוניו˙ ‡ל‡ ב˙וך ‰מ„ר‚‰ ˘לך. 
‰י‰  ז‰  ‡בל  ‰זו,  במ„ר‚‰  ‰יו  ˘ם  ˘‰יו  ‰‡נ˘ים  כל  ל‡  בו„‡י 
‰לחı ‰‚„ול; ממיל‡ ‚ם ‰‡ימ‰ ‰‚„ול‰ ˘‰יי˙‰ מ‰רבי מ˜וˆ˜, 
נעול  כלל ‰י‰ ‰רבי  ב„רך  סיפר ‡ח„ ‰חסי„ים:  על ‰כל.  מונח˙  ‰יי˙‰ 
וס‚ור בח„ר ˘לו, יום ‡ח„ יˆ‡ ‰רבי מח„רו, ר‡‰ ‡˙ ‰חסי„, ˜ר‡ לו ו˘‡ל 
‡ו˙ו: "‰‡ם פלוני, ‰י‰ מ‰חסי„ים ˘ב‡ו לכ‡ן"? ‰חסי„ ‰˘יב בחיוב, ‰רבי 

‰ו„‰ לו ו˘ב לח„רו, ו‰חסי„ נפל מ˙עלף ר˜ מ‰פ‚י˘‰.
˘‡לו ‡˙ ‰רבי מ˜וˆ˜ למ‰ ‰ו‡ יˆר „רך כזו, ו‰ו‡ ‡מר: מ˙י מ˘‰ 
רבינו ‰˘˙חוו‰ ונפל על פניו? כ˘‰ו‡ ר‡‰ "חס„ ו‡מ˙", ‰ו‡ ר‡‰ עמו„ ˘ל 
‡מ˙ ו‰˘˙חוו‰. ‰ו‡ ‡מר: "ר‡י˙י ‡מ˙ ול‡ יכול˙י לעמו„, ז‰ו ז‰". ‰חיפו˘ 

‡חרי ‰‡מ˙, ז‰ ‰י‰ ‡ופן עבו„˙ ‰', "לעב„ו ב‡מ˙". 

ז‰ ‰י‰  ˜יˆוני;  ל‰יו˙   – ב˜˘‰ ‡חר˙  ב˜וˆ˜ ‰יי˙‰  לז‰,  בנוסף 
˜יˆוני כ„י ל‰יו˙ ˜יˆוני; ל‡ ˜יˆוניו˙ כ˙וˆ‡‰ ממˆב ˜יˆוני ‡ל‡ ב‚לל 
‰מ˜ום ‡ליו ˘ו‡פים ל‰‚יע. ‰ו‡ ל‡ רˆ‰ ˘י‰יו לו ‰מוני חסי„ים, ‰ו‡ רˆ‰ 
י‰יו  ‰ר‡˘  על  מו˙ני‰ם,  על   ˘˜ ˘ל  ‡בנט  ל‰ם  ˘י‰י‰  חסי„ים  לו  ˘י‰יו 
מכוסים בעל‰ ˘ל כרוב במ˜ום כיפ‰ - ‡ם ‡ין לי‰ו„י כסף ‡ז ‰ו‡ ˘ם על‰ 
נפ˘י  "ˆמ‡‰  ויˆע˜ו:  ליער  ו˘ייˆ‡ו   - מספי˜  וז‰  כיפ‰,  לˆורך  כרוב  ˘ל 
ל‡לו˜ים". כ˘‡לו סו‚י ‰„רי˘ו˙, ל‡ ‡ומרים לכולם ˘יבו‡ו. ‰ו‡ ‡מר: "‡ני 

רוˆ‰ ל‰בי‡ ‡˙ ‰„ברים ע„ ל˜יˆוניו˙ ‰כי ‚„ול‰". 
- ‡ח„ ‰„ברים  מ˜וˆ˜  על ‰רבי  ספר  ל‡יז‰  ˘ורו˙  ˘˙י  לכ˙וב  ‰יי˙י ˆריך 
˘כ˙ב˙י: "‰י‰ ‡י˘ ˘‰˘מים ל‡ ‰יו ב˘בילו ‰‚בול ‰‡חרון", זו ‰„מו˙ ˘ל 
‰‡י˘. מ‰ כבר ‡פ˘ר ל„רו˘ מ‡נ˘ים ר‚ילים, ‡ולי ‡ב˜˘ ממך ˘˙למ„ עו„ 

חˆי ˘ע‰ ‚מר‡? ז‰ ‰מ˜סימום ˘‡ני יכול לב˜˘?
ככ‰  זזים  „ברים  עולם.  ‚‡ול˙  ˘י˘  רו‡‰  ל‡  ו‡ני  ועוב„ים  עוב„ים  ‡נ˘ים 
ככ‰, ז‰ עול‰ וז‰ יור„, מˆב ˘ל "בעלŒבי˙" נינוח ‡בל ל‡ ב‡‰ ‚‡ול˙ עולם; 
‰˘‡ל‰ ‰י‡ ‰‡ם ז‰ ‡וכל ‡ו˙י? ‰‡ם ז‰ ‡וכל ‡ו˙ך למ‰ ל‡ מניחים 
בליל‰?  לי˘ון  לך  נו˙ן  ל‡  ז‰  ב‡רı? ‰‡ם  פלוני   ıב˜יבו ˙פילין 
‡ח„  מי˘‰ו  ˘י˘  לך  ‡כפ˙  בעולם?  ˘˜ור‰  מ‰  לך  ‡כפ˙  ‰‡ם 

˘ע„יין ל‡ ˜ר‡ ˜רי‡˙Œ˘מע?
˘נכנס,  כמ‰  ˙ור‰,  ‰רב‰  ללמו„  ˆריך   ‰˙‡" מבנ‡„ם:  ל„רו˘  רוˆ‰  ‰יי˙י 
לחזור על ז‰ ‰רב‰ ול„ע˙ ‰רב‰, ‡חר כך ‡˙‰ ˆריך ל‰˙פלל ע„ ˘ז‰ יח„ור 
ל‰ם  ˘˜ור‰  למ‰  י˘ר‡ל –  עם  לכבו„  ל„‡ו‚  כך ‡˙‰ ˆריך  פנימ‰, ‡חר  לך 
ב‡רı ובחו"ל". ‡ז בנ‡„ם ‡ומר: ‡יך ‡ני לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰„ברים ‰‡ל‰? ‰רבי 
מ˜וˆ˜ כ˘‰ו‡ עמ„ ו„ר˘ מ‡נ˘ים, ‰ו‡ ל‡ ‰סכים ˘‡נ˘ים י‰יו ככ‰ ס˙ם. 
‰ו‡ ‰י‰ בנ‡„ם ˘רˆ‰ ל‰יו˙ ˜יˆוני, ‰ו‡ רˆ‰ מ‡נ˘ים ב„יו˜ ‡˙ ‰ענין ‰ז‰ 
- ˙˙פלל ע„ ˘˙˙פ˜ע, ˙למ„ ע„ ˘לפעמים ˙˙פ˜ע, ו˙ע˘‰ כל 

מיני מˆוו˙ מכל ‰ˆ„„ים. ‡יך ‡פ˘ר לע˘ו˙ ‡˙ ז‰? לוחˆים.

ב˙מˆי˙, ‰נוסח ˘ל ˜וˆ˜ ז‰ ל‡ סו‚ ˘ל „בר ˘י˘ בו ‰„רכ‰ לחיים: "˜מים 
רוי‰ כמו‰ם וכיוˆ‡ בז‰",  וˆ˜, ‡וכלים מˆ‰̆  פילין כמנ‰‚̃  בבו˜ר ומניחים̇ 
ז‰ ל‡ עוב„ ככ‰. י˘ נוסח מסוים, ‰נוסח ‰ז‰ ‰ו‡ נוסח ˘‡˙‰ יכול ל‰יו˙ מי 
˘‡˙‰. ‡˙‰ יכול ל‰יו˙ ‚ב‡י בי˙Œ‰כנס˙ ב‡יז‰ מ˜ום, ועול‰ על 
„ע˙ך ˘‡˙‰ רוˆ‰ לנ‰ו‚ ב˙וך בי˙ ‰כנס˙ ˘לך ב„רך ˘ל ˜וˆ˜, 
‡ז י˘ ˘˙י ‡פ˘רויו˙: ‡ו ˘י˘ברו לך ‡˙ ‰ר‡˘, ‡ו ˘כולם י˜בלו 

‡˙ מרו˙ך. בין כך ובין כך ˆריך לנסו˙ ‡˙ ז‰. 
עו˘‰  ‰‡י˘ ‰ז‰̆  ‡„ם יכול לע˘ו˙ ‰רב‰ מ‡ו„ פ˘רו˙ בחייו; ויכול ל‰יו˙̆ 
כך וכך פ˘רו˙ בסוף ימו˙, י˜ר‡ו לו "‰רב ‰ˆ„י˜" וי˜ברו ‡ו˙ו ב˜‰ל ‚„ול, 
ז‰ ל‡ מ˘נ‰. מ‰ ˘מעסי˜ ‡ו˙י ז‰ ‡יפ‰ נמˆ‡ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡, ומ‰ ‰ו‡ 
‡ומר? ז‰ ל‡ ˜ל כי ז‰ ל‡ נוח, בר‚ע ˘‡ני חו˘ב מ‰ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡ומר 

ֈ˙ני בˆרו‡ –
˜וˆ˜ ‡יננ‰ ‰„רך לכולם – בפירו˘ ל‡, ו‰י‡ ‚ם ל‡ נ˘‡ר‰ ל‰רב‰ „ורו˙. ז‰ 
˙ם ול‡ נ˘לם, כי כל ‰„רכים ל‡ נ˘למו ע„ ‰סוף. ‡בל ˜וˆ˜ ‰י‡ „רך כזו, 
למי„ו˙  ˘ל ˜רן ‡ור,  ל„˜ו˙  ל‰בי‡ ‡˙ ‰„ברים  ומנס‰  ומח„„  מח„„  ˘‡ני 
יכול  ‡בל  ˘‡ל‰.  זו  ז‰?  לע˘ו˙ ‡˙  יכול  נ˜ו„‰ ‚י‡ומטרי˙. ‰‡ם ‡ני  ˘ל 
לנסו˙, ‡ולי  ר‡וי  ו‡ח˘וב: "‡ולי  בבו˜ר  ˘יום ‡ח„ ‡˜ום  ל‰יו˙ 
ר˜ למ˘ך חˆי ˘ע‰". ˘וו‰, לפחו˙ פעם בחיים, לע˘ו˙ חˆי ˘ע‰ 

˘כז‡˙. לחיים!!

 ב˘י˙וף ˙למי„י י˘יב˙ ˙˜וע

ישיבת ההסדר בתקוע מזמינה אתכם 
תלמידי י"ב, בני ישיבות, ומתעניינים בכלל 

להתוועדות לכבוד יום פטירתו של 

עם הרב

בואו בשמחה, לחיים לחיים!

אוטובוס קו 166 
יוצא בשעה 21:45 

מחניון אגד תלפיות

עדין
אבן ישראל
שטיינזלץ

ביום שני כ"ב שבט (1/2)
החל משעה 22:00

בבית המדרש של הישיבה
עזרת נשים פתוחה

לפרטים נוספים:
054-4311251
 yeshtkoa@netvision.net.il

בס"ד

א והצטרפ בֹּ
לחבורה קדושה ושמחה...

פפפפפפפפפפפ
ווווששששששששששמממממחחחחחחחחההההההה... ווווווווושששששששששההה

ישיבת 'פרי הארץ'
ישיבה קטנה חסידית ברוח ארץ ישראלית

ברחלים

יום חמישי כ"ה שבט
יום היכרות והרשמה

החל מהשעה 11:00

אמ מתאימ לכ ללמוד תורה בהיקפ ובשמחה.... 
אמ הח�ידות וארצ ישראל נוגעת בליבכ! 

אתה מוזמנ אלינו! 
םטטלפרטים: ט לללפפרפל

052-72032152200 1205500 נתתןדוד בן נתן  תןנבבב
52-42951665951669242 665222050 ליבמןיהודה ליבמן לילהה
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