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לא תאמינו אבל יש מדרש כזה: 
ִרי ֵעץ ָהָדר ֶזה ַהקדוש ברוך הוא,  "ּפְ

ָמִרים ֶזה ַהקדוש ברוך הוא,  ּפֹת ּתְ ּכַ
ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת ֶזה ַהקדוש ברוך הוא, 

ְוַעְרֵבי ָנַחל ֶזה ַהקדוש ברוך הוא" )ויקרא רבה ל,ט(.

כי על מה זעקנו, מה כאב לנו, מה קרע לנו את הלב? החטא! החטא 
שקרע אותנו מריבונו של עולם, החטא שהחטיא את מה שבאמת רצינו. 
זוכרים  ולא  מגושם  בעולם  בוהים  לבד,  עצמנו  את  כשמצאנו  נשברנו 
איך פעם ראינו את הקדוש ברוך הוא נוכח בו. סתמנו את צינור האמונה 
נותרו לנו המילים הנכונות, אך כשהלב מתרוקן  והלכנו לאיבוד. אולי 

ומתנתק, המילים רק מכבידות ולא משכנעות אף אחד.

ואז הגיע הנס הגדול בעולם. הקדוש ברוך הוא שבר את הכללים. אנחנו 
ולהחליפם  בנים  קרויים  כך  ובין  כך  ובין  ובשר מבשרו,  עצם מעצמיו 
באומה אחרת אי אפשר. עיצומו של יום מכפר. מחיצות הברזל שבנינו 
אותנו  ראה  הוא  יקרות,  באור  נשטפה  הנשמה  ואינן.  נמסו  ידינו  במו 
בואו  ילדים.  בסדר  הכל  הביתה.  הגיע  אבא  עלינו!  וריחם  מעולפים 

לסוכה.

אנחנו מתעוררים ורואים מעלינו סכך. משפשפים את העיניים ונזכרים. 
ניגוני ראש השנה ותפילות יום הכיפורים, הרימונים, השופר, הכפרות 
והווידויים הזכירו לנו את מי שהיינו פעם, את מי שרצינו להיות. ובתוך 
מניתוח־נשמה־פתוח,  ההתאוששות  חדר  עלינו,  הסוכך  האינקובטור 
אנחנו מגלים מחדש את נוכחותו בכל. הסוכה עוטפת אותנו מכל כיוון 
בענני כבוד, ובאטמוספרה שהיא יוצרת העולם שקוף יותר, הלב שוב 
 – שמאלה  מסתכלים  הוא!  ברוך  הקדוש   – ימינה  מסתכלים  שומע. 

הקדוש ברוך הוא! מי לא רואה?!

במדרון החלקלק התפלפלנו על כל חטא. כמה זה בדיוק אסור ולמה, ומה 
הדין בדיעבד... בסתר לבנו ידענו שזה בכלל לא משנה. כל האיסורים 
אהובנו.  מאבינו  והתנתקות  התרחקות   – ויחיד  אחד  עניין  הם  כולם 
וכשאנחנו רוקדים עם לולבים אנחנו יודעים כי כל הנחלים הולכים אל 
אותו ים, עם או בלי ריח, עם או בלי טעם – הקדוש ברוך הוא! לולב זה 
הקדוש ברוך הוא, נטילת ידיים זה הקדוש ברוך הוא, לחייך לחבר זה 

הקדוש ברוך הוא, שורה בגמרא זה הקדוש ברוך הוא!

ִלים  ַמְבִדּ ָהיּו  ֲעֹוֹנֵתיֶכם  ִאם  י  "ִכּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ַאַחר  ה  ֻסּכָ ִמְצַות 
ל.  ל ַהֶהְבּדֵ ְטֲהרּו ֵמֲעוֹונֹות ִנּטַ ּנִ יֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹקיֶכם" )ישעיהו נט,ב(. ְוָלֵכן ַאַחר ׁשֶ ֵבּ
יֵניֶכם"  "ּבֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַלֲחֵברֹו,  ֶאָחד  ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  יִלין  ְבּדִ ּמַ ׁשֶ ֲעוֹונֹות  ְוֵיׁש 
ה ַהּכֹל ַאְחדּות ֶאָחד,  קֹום. ּוְבֻסּכֹות ַנֲעׂשָ ין ָאָדם ַלּמָ יִלין ּבֵ ְבּדִ ּמַ ׁש. ְוֵיׁש ׁשֶ ַמּמָ
ה  ין ֲאֻגּדָ ֲעׂשִ ּנַ ּלּוָלב ׁשֶ ּבַ ָרֵאל ִמְתַאֲחִדין. ֶזהּו רֹוֵמז ַהד' ִמיִנים ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְוַנְפׁשֹות ּבְ
ָלֵכן  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנְפׁשֹות  ִמְתַאֲחִדין  ׁשֶ ה  ְוַהֻסּכָ ַאַחת. 

ִנְקָרא ַחג ָהָאִסיף.
 )רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' דברים, סוכות תרס"ג(

אדם  בין  גלוייה  פגיעה  מהשני.  אחד  שלנו  הקשרים  את  פורם  החטא 
לחברו כמו גם הבושה והאשמה שבאים בעקבות כל חטא הם המעטפת 
החיצונית של הפירוד הזה, והחלודה שהצטברה על הנשמה היא הסיבה 
הפנימית לו. אהבת ישראל מבוססת על ראייתנו את עצמנו כנשמה אחת 
אנחנו  בה,  ובוגדים  שלנו  מהנשמה  נפרדים  כשאנחנו  שונים.  בגופים 
יכולים להישאר סחבקים אבל אין לנו הרבה סיכוי באמת לאהוב אחד 
את השני. וכך "עוונותיכם היו מבדילים ביניכם" – בין אדם לחברו – 
מעוונותינו  שנטהרנו  אחרי  למקום.  אדם  בין  וגם  אלוקיכם",  "לבין 
ביום הכיפורים, מגיע חג האסיף ומאחד את כולנו, נפשות בני ישראל 

מאוחדות ומתאחדות עם אבינו שבשמים.

כשהנשמה שלנו טהורה היא יכולה להתחבר באופן טבעי לכל נשמה 
אחרת וגם לריבונו של עולם. זו המשמעות של המצוות המרכזיות בחג 
עלינו  חופפים  כבודו  ענני  ה',  עם  מתאחדים  אנחנו  בסוכה  הסוכות. 
מלמעלה ושתיים וחצי הדפנות המינימליות דומות לזרוע, אמה וכף יד 
המחבקת אותנו. ארבעת המינים הם, לפי המדרש הידוע, ארבעה סוגי 
אנשים. ההבדלים ביניהם מתבטאים בדרגתם הרוחנית, ואגידתם כאחד 
היא מימוש תפילות הימים הנוראים "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות 

רצונך בלבב שלם".

הוא.  ברוך  הקדוש  עם  המינים  ארבעת  את  המזהה  המדרש  עומק  זהו 
ארבעת המינים מגלים, כולם יחד וכל אחד בנפרד, את האחדות האלוקית 

שאנחנו פוגשים מחדש בסוכות:

יִנים  ַעת ַהּמִ ל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ּכָ ֶ ה ּשׁ ּמַ אִוויטׁש ׁשֶ ּוְמָבֵאר אדמו"ר המהר"ש ִמְליּוּבַ
ֶהם.  ּבָ ד ִעְנַין ַהַאְחדּות ׁשֶ רּוך הּוא הּוא ִמּצַ מֹוֶרה ַעל ַהָקדֹוׁש ָבּ

ָנה ֵיׁש  ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ ָנה, ׁשֶ ָנה ְלׁשָ ָ ִאיָלנֹו ִמּשׁ ר ּבְ ּדָ ִרי ֵעץ ָהָדר" ֶזה ֶאְתרֹוג ׁשֶ "ּפְ ׁשֶ
ּנּוי ְלִפי  ׁשֹון ׁשִ ָנה ִמּלְ ֵכן ִנְקֵראת ׁשָ ּלָ ֶצה ׁשֶ ֶצה ֶאל ַהּקָ ּנּוִיים ִמן ַהּקָ ך ְוָכְך ׁשִ ּכָ
]"זרע  תּוב  ּכָ ּבַ ְמנֹות  ּנִ ׁשֶ קּופֹות  ַהּתְ ו'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהֲאִויִרים  ּנּוֵיי  ׁשִ ל  ּכָ ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ָנה הּוא  ָנה ְלׁשָ ָ ִאיָלנֹו ִמּשׁ ר ּבְ ּדָ וקציר וקור וחום וקיץ וחורף"[, ְוָהֶאְתרֹוג ׁשֶ
ל ָהֲאִויִרים  הּוא סֹוֵבל ֶאת ּכָ ּלֹא ַרק ׁשֶ ּנּוִיים. ִויֵתָרה ִמּזֹו, ׁשֶ ִ ל ַהּשׁ סֹוֵבל ֶאת ּכָ
ּבֹו  ים  עֹוׂשִ ֵאיָנם  ָהֲאִויִרים  ּנּוֵיי  ִ ּשׁ ׁשֶ ַרק  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינו,  ֵמֶהם.  ֵדל  ּגָ הּוא  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ית ִעְנַין ַהַאְחדּות  הּו ֲאִמּתִ ּזֶ ל ֵמֶהם ּתֹוֶסֶפת ְצִמיָחה. ׁשֶ הּוא ְמַקּבֵ א ׁשֶ ָרעֹון ֶאּלָ ּגֵ
ָבר ֶאָחד  ה ּדָ ם ַנֲעׂשָ ּלָ ִמּכֻ ּנּוֵיי ָהֲאִויִרים, ׁשֶ ל ׁשִ הּוא ְמַאֵחד ֶאת ּכָ ֶאְתרֹוג, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

- ְמִציאּות ָהֶאְתרֹוג. 
ְוָדְרׁשּו  ִתיב,  ּכְ ּפֹת" - ָחֵסר  ָמִרים, "ּכַ ּתְ ּפֹת  ּכַ ּלּוָלב,  ּבַ ם  ּגַ ֶרְך ֶזה הּוא  ּדֶ ְוַעל 
ְהיּו ְראּוִיים  ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ֶהָעִלים ְצִריִכים ִלְהיֹות ּבְ פּות. ׁשֶ ִריְך ִלְהיֹות ּכָ ּצָ חז"ל ׁשֶ
ִאיָלנֹות  עֹוד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ֶאָחד.  ָדָבר  ּכְ ְדָרה  ִ ַהּשׁ ִעם  ַיַחד  ּוְלָאְגָדם  ִלְכּפֹוָתן 

ַבּלּוָלב.  ָכפּות - ַאְחדּות - ּכְ ֹאֶפן ּדְ ָהֲעָנִפים ְקרֹוִבים ְלָהֵעץ, ֵאין ֶזה ּבְ ׁשֶ
א"  ַחד ִקּנָ ָלָתא ּבְ ים, "ֲעַנף ֵעץ ָעֹבת", ָעֹבת ַדְוָקא - "ּתְ ַהֲהַדּסִ ם ּבְ ְוֵכן הּוא ּגַ
ֵהן  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ִנְפָרִדים  ָעִלים  לֹוָשה  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ אחד[.  בקן  ]שלושה 

א.  ַחד ִקּנָ "ָעֹבת", ּבְ
ם  ם "ַאְחָוָנא" ַעל ׁשֵ ׁשֵ ָמָרא ּבְ ּגְ ְקֵראת ּבַ ּנִ ֲעָרָבה "ַעְרֵבי ָנַחל", ׁשֶ ם ּבָ ְוֵכן הּוא ּגַ
ים, ֵהם  ַרּבִ ְלׁשֹון  'ַעְרֵבי'  ָנַחל",  ֵהם "ַעְרֵבי  ׁשֶ י  ּפִ ַאף ַעל  ׁשֶ ַאְחָוה.  ּבְ ֵדִלים  ּגְ ׁשֶ

ּדּוָלם...  ַאְחָוה ּוְבַאְחדּות, ְוָכך הּוא ֹאֶפן ּגִ ּבְ
)הרבי מלובביץ', מאמר "וחג האסיף"(

האתרוג נקרא "הדר" מפני שהוא דר ומתגורר על העץ יותר מכל פרי 
אחר. האתרוג יכול להמשיך ולגדול בכל עונות השנה, ובכך הוא מגלם 
אחדות של עונות השנה המתחלפות. אחדות בממד הזמן. עלי הלולב 
ללולב  אלא  בנפרד  עלה  לכל  מתייחסים  איננו  ניכרים,  ואינם  כמעט 
לנבוע  עליהם  אך  לבדו,  אחד  כל  נספרים  ההדס  עלי  אחת.  כיחידה 

מנקודה אחת, ואחדות הערבה נקראת בשמה ובאופן גידולה. 

יש בינינו הבדלים, האתרוג בעל הטעם והריח ממשיך להוביל, הוא פרי 
אחד ויחיד והאחדות שבו ניכרת מכולם ומצליחה לאגד קצוות רחוקים. 
הלולב כמעט אחד, ההדס עוד פחות ואילו הערבה רק בערך – אך ככה 
יוצרים אחדות בין אנשים שונים ודרגות שונות, וכך גם מתגלה אחדותו 
של הקדוש ברוך הוא בעולם – בתוך ריבוי הדרגות. המבט השמח של 
סוכות לא מפספס את גילויו של הקדוש ברוך הוא בכל דרגה שתהיה. 
הערבה היא פחות מאתרוג אבל "ערבה זה הקדוש ברוך הוא" לא פחות 
את  שלנו,  השברים  את  אוסף  האסיף  חג  מאתרוג.  פחות  ולא  מלולב 
מבדידותם  אותם  ומרפא  דעת,  בחוסר  עצמנו  את  שפוררנו  הפירורים 

ומחלקיותם. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. 

הקדוש ברוך הוא מאסף
אהרוני ברנשטיין

לולב זה הקדוש ברוך הוא, נטילת ידיים זה הקדוש ברוך הוא, לחייך 
לחבר זה הקדוש ברוך הוא, שורה בגמרא זה הקדוש ברוך הוא! המלך בׂשדה

לומדים אלול תשרי
סוכות





שמחת
תורה

בשמיני עצרת, חג שמחת תורה, מצווה התורה להקריב "פר אחד, איל אחד, 
כבשים בני שנה שבעה תמימים" )במדבר כט,לו(. לאחר שבחג הסוכות הקרבנו 
עשרות פרים ואילים, ביום השמיני אנחנו מקריבים רק פר אחד ואיל אחד. 
ָרֵאל,  ֶנֶגד ִיׂשְ ר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד" - ֵאּלּו ּכְ רש"י על פי המדרש מסביר זאת: "ּפַ
ְפָטִרים ֵמֲאִביֶהם ְוהּוא  ָבִנים ַהּנִ ה הּוא ֶזה, ּכְ בּו ִלי ְמַעט עֹוד, ּוְלׁשֹון ִחּבָ ִהְתַעּכְ

בּו עֹוד יֹום ֶאָחד".  ֵרַדְתֶכם', ַעּכְ אֹוֵמר ָלֶהם 'ָקָשה ָעַלי ּפְ

מדרש מפורסם זה מבטא את עניינו של שמיני עצרת – שמחת תורה. ביום 
זכינו לעבור את  נוסף.  יום  הזה הקדוש ברוך הוא עוצר הכל ושמח אתנו 
האחרונה  לטעימה  ועד  אלול  בחודש  הראשונה  השופר  מתקיעת  הכל, 
בסוכה. ימים ארוכים של קרבה גדולה לקדוש ברוך הוא. ובכל זאת, כמתנת 
קרבה  קרבה.  אחד של  יום  עוד  לנו  לתת  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש  פרידה, 
יותר ממה שזכינו עד כה. וכך מסביר את העניין בעל  שתהיה גדולה עוד 

ה'נתיבות שלום' )שמחת תורה, מאמר שני(:

ָצִרים,  ַהּמְ ין  ּבֵ ֵמי  ּיְ ׁשֶ זי"ע,  ִמּקּוְבִרין  דֹוׁש  ַהּקָ ָמָרן  ם  ׁשֵ ּבְ ָאבֹות'  'תֹוַרת  ּבְ ִאיָתא 
ה  ֻסּכָ ּפּוִרים,  ַהּכִ ְויֹום  ׁשּוָבה  ּתְ ְיֵמי  ֶרת  ֲעׂשֶ אלול[,  ]חודש  ָבִרים  ּוׁשְ רּוָעה  ּתְ
י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים". ַהְינּו  ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ יִנים, ַהּכֹל ֲהָכָנה ְל"ַאּתָ ַעת ַהּמִ ְוַאְרּבַ
ל  דֹול ׁשֶ ּלּוי ַהּגָ ּבֹו ַהּגִ ִמיִני ֲעֶצֶרת, ׁשֶ ים ָהֵאּלּו ֵהם ֲהָכָנה ִלׁשְ דֹוׁשִ ִמים ַהּקְ ל ַהּיָ ּכָ ׁשֶ
ֵסֶדר ָהְרָגִלים,  ַסח הּוא ָהִראׁשֹון ּבְ ּפֶ י ַמֲאַמר חז"ל ׁשֶ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת". ְוַעל ּפִ "ַאּתָ
ִמיִני  ל ַהּמֹוֲעִדים מֹוִביִלים ִלׁשְ ִמיִני ֲעֶצֶרת הּוא ִסּיּום ָהְרָגִלים. ּוְלִפי ֶזה ּכָ ֲהֵרי ׁשְ
ֲאִני  ַמח  ְוִנׂשְ "ּבֹואּו  ִחיַנת  ּבְ ִכיְנֵתיה",  ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ "ִיחּוד  ּבֹו  ׁשֶ ֲעֶצֶרת, 
ַבּדֹו" הּוא  י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים ֵאין עֹוד ִמּלְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ם"... ְוִעְנַין "ַאּתָ ְוַאּתֶ
י ֵאין  ֵרְך ַעד ּכִ ּלֹו ַלה' ִיְתּבָ ל ּכֻ ּטֵ הּוִדי ִמְתּבַ ּיְ יֹוֵתר, ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה ּבְ ְרּגָ ּדַ לּות ּבַ ּטְ ִהְתּבַ

ַבּדֹו. ָבר, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ַאֶחֶרת ְוֵאין ׁשּום ֲהָוָיה, ֵאין עֹוד ִמּלְ ׁשּום ּדָ

שמחת תורה היא השיא שכל החגים מובילים אליו. ביום הזה אנחנו מגיעים 
הדבר  לגמרי.  אותנו  שכובשת  אהבה  אהבה,  מתוך  ה'  עם  החיבור  לשיא 
שמייצג יותר מכל את האהבה שבינינו לה' היא התורה. התורה היא נקודת 
הפלא,  למרבה  הזה.  ביום  שמחים  אנחנו  וסביבה  ה',  עם  שלנו  החיבור 
השמחה בתורה לא מתבטאת ביום הזה בלימוד מעמיק או קריאה בתורה, 
את  מבטאות  התורה,  עם  שרוקדות  הרגליים  דווקא  בריקוד.  דווקא  אלא 

השמחה והחיבור.

ּה  ַהּתֹוָרה ְלַבּדָ ִריָאה, ַאְך ֵמַאַחר ׁשֶ ְלַחן ַהּקְ פֹות ְסִביב ּשֻ ַהּקָ ב ּבְ ַהּתֹוָרה רֹוָצה ְלַסּבֵ
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַהּמֹוִליכֹות  ַהּתֹוָרה,  ְלֵסֶפר  ַרְגַלִים  הּוִדי  ַהּיְ ה  ַנֲעׁשָ ַרְגַלִים,  ָלּה  ֵאין 

ַרְגַלִים ַהּמֹוִליכֹות ֶאת ָהרֹאׁש. יָמה ּכְ ְסִביב ַהּבִ
ה ַרְגַלִים ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה? ָהִעְנָין הּוא: ָהִרּקּוד  ָהָאָדם ַנֲעׁשָ ָבר ׁשֶ ָמעּות ַהּדָ ׁשְ ַמה ּמַ
ל ַעל ַעְצמֹו עֹל ַמְלכּות  ל ְיהּוִדי ְלַקּבֵ א ֶאת ַהְחָלָטתֹו ׁשֶ ְמַחת ּתֹוָרה ְמַבּטֵ ל ׂשִ ׁשֶ
ֵטִלים ֶאל  ַרְגַלִים ַהּבְ א ּכְ הּוא לֹא ִיְהֶיה ְמִציאּות ְלַעְצמֹו, ֶאּלָ ְך, ׁשֶ ֵדי ּכָ ַמִים ַעד ּכְ ׁשָ
ד ֵמֲאֵליֶהן.  ִעים זֹאת ָהַרְגַלִים ִמּיָ ם, ְמַבּצְ ָבר ְמֻסּיָ ּדָ ָהרֹאׁש ָחֵפץ ּבְ ׁשֶ ד ּכְ ָהרֹאׁש – ִמּיָ

ַהִאם  ְלַהְרֵהר  ּוַמְתִחילֹות  ָהַעְצִמית  ְמִציאּוָתן  ֶאת  יׁשֹות  ַמְרּגִ ָהיּו  ָהַרְגַלִים  ִאּלּו 
ֶהן ַמֲחָלה ר"ל. ְוֶזהּו  ֶמת ּבָ ּיֶ ּקַ ֲעֵליֶהן ְלַמּלֹאת ֶאת ְרצֹון ָה"רֹאׁש", ֲהֵרי זֹו הֹוָכָחה ׁשֶ
ָלה ְוַהַהְחָלָטה ַעל  ּבָ ה ַרְגַלִים ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה" - ַהּקַ ּטּוי "ָהָאָדם ַנֲעׁשֶ רּוׁש ַהּבִ ּפֵ
ֵיָעׂשּו ֶאְצלֹו  ל הֹוָראֹוֶתיָה  ּכָ ׁשֶ ְלַגְמֵרי ַלּתֹוָרה, ַעד  ֵטל  ּבָ ִיְהֶיה  הּוא  ָנה, ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ ּכָ

יָלא. ֵמֵאָליו ּוְבֶדֶרְך ִמּמֵ
ָכְך  ם ָלרֹאׁש, ּבְ ֵלמּות ּגַ ל ָהרֹאׁש ְוָהַרְגַלִים, ְמִביאֹות ָהַרְגַלִים ׁשְ ל ׁשֶ ׁשָ ּמָ ּבַ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ
ר  ׁשֶ ּקֶ ּבַ ם  ּגַ הּוא  ְך  ּכָ ֵמַעְצמֹו,  יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלָמקֹום  אֹותֹו  מֹוִליכֹות  ֵהן  ׁשֶ
ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת  ָרֵאל ְמַקּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ְך ׁשֶ ָרֵאל ִעם ַהּתֹוָרה. ַעל ְיֵדי ּכָ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשֶ
"ְזַמן  ל  ׁשֶ רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזהּו  ַלּתֹוָרה.  ם  ּגַ ִהְתַעּלּות  ִמְתַוֶסֶפת  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַהּתֹוָרה  עֹל 
ֵמָחה ִעם  ֵמִחים ִעם ַהּתֹוָרה וַהּתֹוָרה ׂשְ ָרֵאל ׂשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ים: ׁשֶ ְמָחֵתנו", ְלׁשֹון ַרּבִ ׂשִ

ָרֵאל. )הרבי מלובביץ', ליקוטי שיחות חלק ד, שמחת תורה( ֵני ִיׂשְ ּבְ

בריקודים של שמחת תורה אנחנו שוכחים מעצמנו. לא השכל שלנו שמבין 
הרגליים  דווקא  אלא  ממנה,  ומתרגש  שמתפעל  הלב  לא  וגם  התורה,  את 
שפשוט הולכות אחרי התורה בלי חכמות – הן המבטאות את החיבור לה' 
ולתורה. ההליכה בלי חכמות היא המביאה את השמחה הכי גדולה – לא 
רק לנו, אלא גם לתורה. לכן אנחנו קוראים ליום הזה "שמחת תורה" ולא 

"שמחה בתורה", כי גם התורה עצמה שמחה כביכול בחיבור אתנו.

מחדש,  אותה  ומתחילים  התורה  את  מסיימים  אנחנו  תורה  בשמחת 
מבראשית. השמחה סובבת בעיקר סביב ההתחלה של התורה וההתמסרות 

שלנו ליישם את התורה. וכך מסביר ה'שפת אמת' )סוכות תרל"ד(:  

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ּבַ ָקבּוַע  ִלְהיֹות  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ֲהָכָנה  הּוא  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ
ְמַחת ּתֹוָרה,  ָנה ֵיׁש ׂשִ ָ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ה". ְוָלֵכן ּבִ ִחּלָ ּתֹוָרה ּתְ ְרכּו ּבַ ּלֹא ּבֵ חז"ל "ַעל ׁשֶ
ׁשּוָקה  ַהּתְ ְיֵדי  ְוַעל  ים.  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְדלּות  ּגַ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ
ֵבקּות ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה... ְוֵכן ַאף  ְך ּדְ ָאר ַאַחר ּכָ ּתֹוָרה, ִנׁשְ ק ּבַ ּבֵ ְמָחה ְלִהְתּדַ ְוַהּשִׂ
ְיֵדי  ל ָמקֹום ַעל  ִמּכָ ּתֹוָרה,  ּבַ ִמיד  ּתָ ָנה ֵאין עֹוְסִקים  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ׁשֶ ים סֹוֲחִרים  ֲאָנׁשִ
ְבֵרי ּתֹוָרה, מֹוִעיל  ִמּדִ ה לֹו ִלְפרֹשׁ  ִלּבֹו ְוָקׁשֶ ּקֹוֵבַע ּבְ ָנה, ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ְמָחה ּבִ ַהּשִׂ
ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ֵיׁש  ְוָלֵכן  ֲאֵחִרים...  ְדָבִרים  ּבִ עֹוֵסק  ׁשֶ ַאף  ְלַגְמֵרי  ח  ּכַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ לֹו 

ָנה. ָ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ּבִ

בשמחת תורה אנחנו מתחילים להזכיר גשמים ולומר "משיב הרוח ומוריד 
היא  הרוח"  "משיב  שמשמעות  הבעש"ט  בשם  אומרים  בתפילה.  הגשם" 
שכעת כל הרוחניות של החגים חולפת, ו"מוריד הגשם" – שעכשיו נכנסים 
שוב לגשמיות. ואכן, היציאה הזו לשגרת היום יום היא נקודה משמעותית 
שמעלה את השאלה – איך שומרים על כל המטען הרוחני שקיבלנו בימי 
ימות השנה? על כך אומר  החגים ולא מאבדים אותו בתוך הגשמיות של 
ה'שפת אמת' עצה אחת: שמחה. השמחה בתורה חוקקת את התורה בעומק 
את  מסיימים  אנחנו  השמחה  בזכות  ממנה.  להיפרד  לנו  שקשה  עד  לבנו, 

המסע המופלא של החגים עם טעם של עוד.

אפשר להישאר?!
אהרוני ברנשטיין

"ְוַעל ְיֵדי ַהְּתׁשּוָקה ְוַהִּׂשְמָחה ְלִהְתַּדֵּבק ַּבּתֹוָרה, ִנְׁשָאר ַאַחר ָּכְך ְּדֵבקּות 
ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה... ְוֵכן ַאף ֲאָנִׁשים סֹוֲחִרים ֶׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ֵאין עֹוְסִקים ָּתִמיד 

ַּבּתֹוָרה, ִמָּכל ָמקֹום ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה, ֶׁשּקֹוֵבַע ְּבִלּבֹו ְוָקֶׁשה לֹו 
ִלְפֹרׁש ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, מֹוִעיל לֹו ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח ְלַגְמֵרי"

המלך בׂשדה
לומדים אלול תשרי

ישיבת תקוע מזמינה את הציבור לשמחת בית השואבה בישיבה 
ביום חמישי אור לי"ט בתשרי (20.9.16) בהשתתפות נשיא הישיבה 

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ובליווי תזמורת בוגרי ותלמידי הישיבה. 

שמחת בית השואבה

הציבור הרחב, בוגרים, תושבי תקוע, תלמידים, 
נשים וגברים מוזמנים - סוכה במקום.

מועדים לשמחה!

20:00 תפילת ערבית
21:00 דברים מפי מו"ר הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)



02-5662323
www.torathanefesh.org

ירושלים, 
תל אביב,

 חיפה

הכנעה

הבדלה
נפש

רוח
המתקה

תר
חכמהכ

מלכות
בינה דעת
מידות

 ללמוד, 
 להעמיק,
 לייעץ, 
 לשנות

באמת
שפת הנשמה

שתשנה
את חייך

בס״ד

מקומות אחרונים
לימודים 
במסלול 
בוקר/ערב

קבוצות
נפרדות

לנשים/גברים

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

תורת הנפש
בית הספר הגבוה לפסיכולוגיה יהודית
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אגלה לכם סוד: 
יש כמה פסוקים 
ותפילות שאני 
לוחש בכל פעם 
שאני עולה לשיר 
על במה. 'ויהי 
נועם' הוא אחד 

מהם



צמאים
לתהילים 

מיטב 
האמנים 

הישראליים 
מתקבצים שוב 
למיזם צבעוני 

במיוחד בדמותו של 
פרויקט 'צמאה 3' - 

אלבום ניגוני חסידים על 
תהילים • אברהם פריד 

מדבר על הספר הכי יהודי 
 מזווית מבט אישית

 •  וגם האחים 
רזאל ואודי 

דוידי בסיפורי 
תהילים מהחיים

מתנה טובה כ לבקש  יכולתי  ולא  מעט 
יותר להתעוררות של הימים הנוראים 
האלבום  משירי  סוכות,  ולשמחת 
'צמאה 3' שנחתו אצלי בתיבת המייל 
הראשונות  בדקות  ימים.  כמה  לפני 
ברחבי  הראשונים  אחד  שאני  מכך  נהניתי  עוד 
הגלובוס שזוכה להאזין לאלבום החדש, שככל 
שהתייצבו  הקודמים  לאחיו  יצטרף  הנראה 
בדקות  הפלטינה.  אלבומי  מדף  על  במהירות 
התחלתי  הצלילים,  לתוך  צללתי  מכן  שלאחר 
שוב  אותם  והפעלתי  הניגונים  לעומק  להאזין 

ושוב. 

יצא  שהדיסק  עד  קצת  לחכות  תצטרכו  אמנם 
לחנויות, אבל אחרי כמה סבבי השמעה אפשר 
לקבוע כבר מעכשיו שיש בהחלט למה לצפות. 
כמו  פתאום  נשמע  נפשי"  דומי  לאלקים  "אך 
אודי  בנאי,  אביתר  של  ועכשווי  רגיש  טקסט 
שמחה  ניגוני  מגישים  רזאל  ואהרן  דוידי 
נותן  ריבו  וישי  במיוחד  אנרגטי  בטוויסט 
ביצוע קטיפתי ומשובח ל'ימין השם רוממה'. 

כל  בין  ה'שידוכים'  על  חשב  מי  יודע  לא  אני 
עצמה  בעד  מדברת  התוצאה  אבל  לניגון,  אמן 
כשאריאל  לשירים,  מיוחדת  עוצמה  ומעניקה 
השמחה  ניגון  את  הייחודי  בקולו  הופך  זילבר 
רוק  של  למיני־בלדה  רשעים"  קרני  "וכל  של 
ישראלי. עמיר בניון מצדו מעניק לניגון הקלאסי 
מזרח  שמחבר  אופייני  ביצוע  חסיתי"  ה'  "בך 

למערב ושולח אותנו להכיר בו זוויות חדשות. 

אלבום 'צמאה 2' שיצא למדפים בקיץ תשע"ה, 
'בעל  של  העילאיים  ניגוניו  עשרת  את  כלל 
את  והמשיך  מחב"ד,  הזקן  האדמו"ר  התניא', 
שפתח  הבכור  אחיו  'צמאה',  של  הייחודי  הקו 
את הסדרה עם הניגונים שהרבי מלובביץ' לימד. 
האלבום החדש מתמקד הפעם בניגוני החסידים 
מדורות  החל מאלו שהונחלו   – תהילים  לפרקי 
האחרונים  בעשורים  שהולחנו  לאלו  ועד  עברו 
לכבוד 'הפרק השנתי' של הרבי מלובביץ' זצ"ל 

כמתנה מוזיקלית מצד החסידים לרבי.

היום יום הולדת
מנהג קהילות החסידים, ובפרט בחסידות חב"ד, 
לקיים את המנהג המיוחס לבעל שם טוב עצמו, 
ולומר בכל יום את פרק התהילים המתאים לשנה 
הנוכחית של האדם )לדוגמה: בן עשרים אומר 
חסידים  נוהגים  לכך  ובהתאם  כ"א(,  פרק  את 
למספר  המתאים  הפרק  את  גם  יום  יום  לומר 

שנותיו של הרבי באותה השנה.

השישים  הולדתו  יום  תש"ל,  ניסן  י"א  לקראת 
מתלמידי  כמה  'שידכו'  הרבי  של  ושמונה 
של  המפורסמת  המנגינה  את  שבחצרו  הישיבה 
"דיינו" מההגדה של פסח לפסוקים "כי אלוקים 
יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה. 
וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו ישכנו בה", מתוך 
פרק ס"ט בתהילים. הרבי עצמו הביע קורת רוח 
מהרעיון המקורי, הוא פתח רבות מההתוועדויות 
לביאור  משיחותיו  חלק  הקדיש  ואף  זה,  בשיר 
למסורת  הפך  הדבר  וכך  השנתי,  הפרק  פסוקי 

בחסידות.

'לשדך'  החסידים  המשיכו  כך  שאחר  בשנים 
אולם  השנתי  מהפרק  לפסוק  עתיקים  לחנים 
לאחר מכן נוצרה התעוררות בנושא אצל חסידים 
שהיו בעלי חוש מוזיקלי. רבים ביקשו להלחין 
למילות הפרק ניגון חדש, בתקווה שהרבי 'יקבל' 

את הניגון שהם חיברו.



הניגונים שהולחנו,  ריבוי  בשנת התשמ"ו, עקב 
ישתתפו  שבה  מיוחדת  ועדה  להקים  הוחלט 
חזנים ו'בעלי מנגנים' מוכרים, שיבחרו את הניגון 
החדש. בין חברי הועדה היה גם ר' אברהם שבתי 

בשלהי  לימים  צעיר  אברך  אז  פרידמן,  הכהן 
שנות העשרים לחייו, ואם השם עדיין לא מצלצל 
לכם מספיק מוכר, נזכיר אותו בשמו המוכר יותר 

– אברהם פריד, ענק הזמר החסידי. 

למרות שפריד חתום על יותר מארבעים אלבומים 
ההתרגשות  המוזיקלית,  היצירה  שנות  לאורך 
בקולו בוקעת היטב מקו השיחה הבין־יבשתית 
ה'",  "שובה  השיר  הקלטת  על  מספר  כשהוא 

ניגון שמחזיר אותו הרבה מאוד שנים אחורה. 

וההתרגשות?  החיות  על  לשמור  מצליחים   איך 

"כי גם אחרי הרבה שירים, כל שיר חדש גורם לי 
להתרגש. שיר חדש הוא כמו ילד חדש, וכשהוא 
בריא ושלם וכולם מרגישים כמה שהוא חמוד, 
כאשר שיר מצליח ומעורר יהודים, זה מעניק לי 

הרבה מאוד שמחה.

בהשגחה פרטית הציעו לי לשיר בדיסק 'צמאה 
3' את השיר 'שובה ה׳״ שמסתיים בפסוק 'ויהי 
נועם ה׳ אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו 
ומעשה ידינו כוננהו'. אגלה לכם סוד: יש כמה 
שאני  פעם  בכל  לוחש  שאני  ותפילות  פסוקים 
עולה לשיר על במה. 'ויהי נועם' הוא אחד מהם. 

"הניגון הזה הולחן בתחילת שנת התשעים של 
הרבי וגם זכה לחיבה מיוחדת מצד הרבי", הוא 
עודד  תשנ"ב,  בשנת  שבת  מדי  "כמעט  נזכר. 
הרבי את שירת הניגון בהתוועדות כשהוא מנופף 
בידיו בהתלהבות גדולה בתנועות הידועות. כך 
השטרות  חלוקת  בעת  רבות  פעמים  גם  היה 

לצדקה אחרי התפילות". 

אחרי כמה שניות של שקט הוא מספר על פסוק 

דוד המלך הצליח 
לתת לכל אחד את 
האותיות והמילים 

והרגש שמתאר 
בדיוק מה שעובר 

 על הבן אדם"

היכל התהילים 
שבלבי

אהרן רזאל
תהילים,  בספר  קראתי  רבות  פעמים 
את  שדמעתי  הפעמים  הן  מעטות  אך 

המזמורים. 

אך  המילים,  את  אמרתי  רבות  פעמים 
אמרו  שהמילים  הפעמים  הן  מעטות 
המלך:  לדוד  כאומר  הייתי  בהן  אותי. 

הוצאת לי את המילים מהפה...

באזור  מנחה  תפילת  חיפשתי  פעם 
לבית  הגעתי  ירושלים.  של  התעשייה 
הבאים  פשוטים  אנשים  ובו  קטן  כנסת 
מעמל יומם אל התפילה. התחלתי אומר 
עם   ויחד  ביתך",  יושבי  "אשרי  מזמור 
המילים החלו פתאום יורדות לי דמעות. 

פירושים  וצפים  בי  עולים  והחלו 
וחידושים בפסוק. כל מיני הבנות ותובנות 
עולות ויורדות היו בתוך ראשי. המשכתי 
את  אשכח  שמא  חששתי  הבא.  לפסוק 
רציתי  לא  גם  אך  הראשונים  הפירושים 
והחידושים  ההארות  זרם  את  לעצור 
לפסוק  המשכתי  וכך  להגיע  שהמשיכו 
השלישי ולחידושיו, ושוב, אף שהיה בי 
חשש שלא אזכור את הראשונות, ידעתי 
ולהביט אחורה בזמן  'לי לעצור  שאסור 

כזה של השראה.

המשכתי  ויצאו,  המתפללים  משסיימו 
לשבת רכון על הסידור. חזרתי למזמור, 
והנה לא זכרתי דבר מכל הגילויים שהיו 
לי, רק מין הרגשה מעומעמת של השראה 
של  רשימו  וכעין  בלבי  שם  לה  נשארה 
אותם פירושים היה עדיין בראשי וידעתי 
שזה היה העיקר. מה ששכחתי חזר ושב 

למקומו. 

רב  "זכר  הפסוק  את  לראשונה  הרגשתי 
טובך יביעו". כמתכוון לומר, רק זכר של 
טובך נוכל להביע. חשבת שתוכל להביע 
את טובו של בורא עולם - דע לך כי רק  ז 

כ ר  של רב טובו נוכל לומר. 

כל  האחרון.  המזמור  את  אני  אוהב 
לאותו  ומתנקזים  הולכים  המזמורים 
מזמור: "הללוהו בצלצלי שמע הללוהו 
בצלצלי תרועה"... ותמיד ניסיתי לשמוע 

בראשי את אותם צלצלי שמע... 

ויותר מכל, הפסוק האחרון - כל המילים 
אליו  ומתנקזים  הולכים  הפסוקים  וכל 
כאילו אומרים: סוף דבר, אחרי שאמרנו 
 - יה"  "כל הנשמה תהלל  כך הרבה,  כל 
אחרי זה יכולה רק לבוא שתיקה או ניגון 
או הקשבה שקטה לשמים, ואולי פשוט 
את  שמהללת  עמוקה  עמוקה  נשימה 

בורא עולם. 



בכל  בהופעות  אתו  ש'הולך'  בתהילים  נוסף 
רחבי העולם היהודי. "אחד מהחסדים הגדולים 
שאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא עושה אתי כל 
כך הרבה שנים, הוא החסד והמתנה שאני יכול 
לשיר לכבודו, לכן אני מאוד מחובר ואוהב את 
לבי בישועתך  יגל  'ואני בחסדך בטחתי  הפסוק 

אשירה לה׳ כי גמל עלי'".

שכולם  מאוד  חזק  משהו  יש  תהילים  בספר 
מרגישים ברגע שפותחים את הספר. מהו לדעתך 

'סוד הקסם'? 
למצוא  יכול  אחד  שכל  הוא  הקדוש  "הקסם 
המצב  את  בדיוק  שמתארות  מילים  בתהילים 
לכל  לתת  הצליח  המלך  דוד  בו.  נמצא  שהוא 
אחד את האותיות והמילים שמתארות בדיוק את 
מה שעובר עליו. אם הקדוש ברוך הוא היה סופר 
את מזמורי התהילים שעם ישראל אמר עד היום 
הזה, והיה נותן לכל יהודי ברכות כמספר פרקי 

התהילים, היינו מסודרים עד סוף העולם".

של  כוחה  על  חסידי  ווארט  מיד  מוסיף  הוא 
אמירת תהילים. "דוד המלך כותב באחד מפרקי 
תהילים את הפסוק 'מי ימלל גבורות ה' ישמיע 
כל תהילתו'. הבעל שם טוב מסביר את הפסוק 
את  ולבטל  למולל  שרוצה  מי  ימלל',  'מי  ככה: 
ה'גבורות והדינים, 'ישמיע כל תהילתו' – כלומר 
יגמור את כל ספר התהילים. הרבי ה'צמח צדק' 
אמר כי אילו היינו יודעים את כוחה של אמירת 

תהילים היינו אומרים תהילים כל הזמן".

"ראיתי באיזה ספר, שכדאי לא להפסיק בשעת 
אמירת תהילים, וב'שבת מברכים', שבה אומרים 
את  עצמי  על  לקחתי  אני  גם  התהילים  כל  את 

המנהג הזה שלא להפסיק בדיבור".

 כשאברהם פריד
טיפס על הגדר

אמירת  של  הנפוץ  למנהג  בנוסף  יודע,  "אתה 
ישנו  חודשית,  חלוקה  לפי  היומי  התהילים 
מנהג לומר בכל יום את התהילים לפי החלוקה 
השבועית. יש לי קשר מיוחד למנהג הזה", הוא 
צוחק בקול. "בוא תשמע סיפור. אבי ע״ה לקח 
החלוקה  לפי  תהילים  יום  בכל  לומר  עצמו  על 

השבועית, והיה מאוד נזהר בזה.

'תומכי  ישיבת  בבניין  שריפה  היתה  אחד  יום   
תמימים' ששכנה אז ברחוב בדפורד בברוקלין, 
היה  הישיבה,  עבור  שנים  הרבה  שעבד  ואבא, 
עסוק מבוקר עד ערב כדי לסדר שוב את הבניין 
אחרי השריפה. מרוב הטרדות אבא שכח במשך 
כפי שהיה  פרקי התהילים  את  לומר  ימים  כמה 
נוהג לעשות כל יום. בסופו של תהליך השיפוץ 
כתב אבא לרבי דו"ח על מצב הבניין. הרבי ענה 
אמירת  עם  נשמע  'ומה  כתב:  ובסוף  מה שענה 
התהילים שלכם?'. הסיפור של אבא שלי ממשיך 

ללוות אותי".

בקביעות,  שאומרים  תהילים  פרקי  מאותם  חוץ 
לכל אחד יש את הפעם המיוחדת שהוא 'שקע' 
בתוך הספר ברגע של קושי או שמחה. מה הרגע 

שמלווה אותך?
"בשמחת תורה בשנת תשל״ח, לאחר שהרבי עבר 
אירוע לב תוך כדי ה'הקפות', צעדנו  כשלושים 
כדי  הריי"ץ  של  האוהל  עד  מ־'770'  חסידים 
היתה  זו  הרבי.  לרפואתו המהירה של  להתפלל 
צעידה ארוכה מאוד שנמשכה כמה שעות", הוא 
נזכר. "אז המקום לא היה מסודר כמו היום עם 
השער  ולשתות.  לאכול  ומקום  ושבילים  פנסים 
בגלל  הגדר.  מעל  טיפסנו  וכולנו  סגור  היה 
שהייתי הכהן היחידי בקבוצה עשו עבורי מעגל 
אנשים, כדי לחצוץ ביני לקברים. הייתי האחרון 
וכך  המעגל,  לתוך  ישר  מהגדר  וירדתי  שטיפס 
פרקי  אמרנו  הציון.  עד  מוחלט  בחושך  הלכנו 
לעמוד   – מאוד  מרגש  היה  וזה  ביחד  תהילים 
ליד קברו של אדמו״ר הריי״ץ, במקום בו הרבי 
מתפלל עבורנו, ופתאום להתפלל עבורו! חזרנו 
 .770 לבניין  שעות  כמה  של  בצעידה  רגלית 
שרוקדים  ראינו  בבוקר  בשבע  בערך  כשהגענו 
של  במצבו  לטובה  שיפור  שהיה  אמרו  ושרים, 

הרבי". 

לשתף  השיחה  בסיום  מפריד  מבקש  כשאני 
אותנו בחידוש אישי שלו מספר התהילים, הוא 
פסוק  "יש  מפתיע.  פירוש  ומציע  מעט  חושב 
מסובלים,  'אלופינו  קמ״ג,  פרק  בסוף  בתהילים 
ברחובותינו'.  צווחה  ואין  יוצאת  ואין  פרץ  אין 
אבל  הפשוט  הפירוש  מה  במפרשים  תסתכלו 
מסובלים'  'אלופינו  כך:  הפסוק  את  מסביר  אני 
'אין  סובלים.  שהיהודים  שנה  אלפיים  כמעט   –
פרץ' – מלך המשיח, שנקרא פרץ, עוד לא הגיע. 
'ואין  מהגלות,  יצאנו  לא  עוד   – יוצאת'  'ואין 
ברחובות!  צועקים  ולא   – ברחובותינו'  צווחה 
מ׳שרייט נישט אין די גאסן! 'שובה ה׳ עד מתי'? 

צריך לדעת לבקש מה' את הגאולה מיד!

"יהי רצון כשם שאנו אומרים שיר בעולם הזה, 
כך נזכה לומר לפני הקדוש ברוך הוא שיר ושבחה 
לעולם הבא, כל אחד עם המנגינה המיוחדת של 

הנשמה שלו".

אם הקב״ה היה סופר 
את מזמורי התהילים 

שעם ישראל אמר 
עד היום הזה, והיה 

נותן לכל יהודי 
ברכות כמספר פרקי 

התהילים, היינו 
מסודרים עד סוף 

העולם"

הפסקול היהודי
יונתן רזאל

לא  ישראל'  זמירות  'נעים  נקרא  המלך  דוד 
בגלל מה שהוא  ניגן, אלא  בגלל מה שהוא 
מתנגנות  האלו  הקדושות  המילים  כתב. 
בתווים  שכתוב  חרישי  בניגון  בעצמן 

פנימיים. 

יש בתהילים הרבה מילים סתומות, שגם אם 
בשמים  פועלות  בוודאי  הן  מבין,  לא  אתה 
מאלה  לא  אני  עליך.  משפיעות  גם  אבל 
שזוכים ללכת עם ספר תהילים כל היום, אבל 
בתור לוי אני מרגיש שהמילים האלו זורמות 

בעורקיי. 

עם ישראל הוא עם של תשובה, כל השאיפה 
הפנימית שלו היא לחזור ולהתחבר לה', ודוד 
התפילות  ואוגדן  הקול  פס  את  לכתוב  זכה 
רק  לא   – התשובה  בתהליך  אותנו  שמלווה 
תשובה על חטא אלא השיבה למקור, לשוב 

הביתה לאבא. 

באופן פשוט, התשובה מחזירה אותנו למקום 
שבו היינו לפני החטא, אבל בחסידות מוסבר 
שהתשובה קדמה לעולם – כלומר אתה מגיע 

למקום גבוה יותר מזה שהיית בו לפני כן. 

ראוי  היה  לא  שדוד  לנו  אומרת  הגמרא 
למעשה בת שבע, אלא כדי להקים עולה של 
יחידים.  של  תשובה  דרך  ולהורות  תשובה 
מוהר"ן  בליקוטי  ומסביר  מעמיק  נחמן  רבי 
הוא  תהילים  שספר  ואומר  הגמרא,  את 
שדוד  התשובה  ותהליך  הדרך  של  התוצר 
עבר. "מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל 
כי אמירת תהילים מסוגל  באמירת תהילים, 
לתשובה... כי עיקר התשובה של דוד המלך 
הוא ספר תהילים, שאמרו בהתעוררות גדול 
מאוד וברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד כפי 
מה שהוא, יכול למצוא את עצמו בתוך ספר 

תהילים". 

ספר תהילים הוא הפסקול של התפילה שלנו, 
שהוא  מצב  בכל  אדם  לכל  מתאים  הוא  כי 
אותנו.  ולכל מנעד הרגשות שמלווה  נמצא, 
אם  שמחה,  בשעת  ואם  צרה  בשעת  אם 
בכיסופים ואם בעזות של קודש. הוא מלווה 
אותנו למקום חדש של שמחה, אמונה וחיים 

חדשים. 

כשהבת שלי נפצעה והיתה מאושפזת במצב 
"ואני  הפסוק  את  להלחין  התחלתי  קשה, 
ישבתי  בישועתך".  לבי  יגל  בטחתי  בחסדך 
כמו  ושנון  הלוך  אותו  ושיננתי  הגיטרה  עם 
הקשים,  ברגעים  כוח  לי  שהעניקה  מנטרה 
אשתי  זמן  באותו  פזמון.  לי  חסר  היה  אבל 
עם  הלידה  לחדר  הגענו  בהיריון,  היתה 
גיטרה, ופתאום 'נחת' עלי החלק שהיה חסר 
לי. המיילדת הסתובבה לעברי ושאלה: מה 
לי  אין  שבעצם  לה  עניתי  הזה?  הלחן  זה 
מושג כי זו מנגינה שנולדה ממש הרגע. כמה 
רגעים לאחר מכן נולד גם הבן הראשון שלנו. 
יכול לכרוך שני קצוות  לפעמים פסוק אחד 

יחד.



כשהשפתיים 
 מעירות
את הלב
אודי דוידי

אליהו,  הצעיר,  בני  את  הכנסתי  שנים  כחמש  לפני 
היה הצדיק חכם  אבינו. המוהל  בבריתו של אברהם 
על  הברכה  את  לברך  כשניגשתי  שושן.  בן  ישועה 
לי,  ואמר  בעיניי  הביט  החכם,  אותי  עצר  הברית, 
ספק בצעקה: "אודי, בשמחה! ברך מתוך שמחה!" 
הגערה הקדושה שלו הרעידה אותי מבפנים ומבחוץ, 
איך  הרגשתי  הברכה  את  מלמלו  וכשהשפתיים 

השמחה מתפרצת החוצה. 

תפילה,  מביע  והלב  בבוקר  קם  שאתה  פעמים  יש 
ויש פעמים שקשה יותר. לא מעט אנחנו מוצאים את 
עצמנו קמים לעוד בוקר קודר, בלי הרבה חשק. ואז 
השפתיים ממלמלות "מודה אני לפניך מלך חי וקיים" 
משהו  הלב,  בפנים  זז  משהו  השפתיים  מלמול  ועם 

מתעורר. 

כשנאור כרמי, מפיק האלבום, הציע לי לבצע את ניגון 
חב"ד למילים "תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר 
פדית", הניגון נגע בי מיד. הניגון המדהים הזה הצליח 
שמופיע  כניסה'  ה'אין  את  ולחדור  פנימה,  להכנס 
לעיתים קרובות בחדרי הלב. העמדתי אותו ב'מבחן 
הבאתי  רבות.  פעמים  עושה  שאני  כמו  המשפחה', 
את  ולימדתי  שלנו,  המשפחתי  השבת  לשולחן  אותו 
הילדים. עם כל תו שנוסף לשיר הרגשנו איך השמחה 
לבוא  חייבת  לא  שהשמחה  הבנתי,  ואז  מתעצמת, 
פנימה.  מבחוץ  הפוך,  להגיע  יכולה  היא  מבפנים, 
השפתיים מתחילות לרנן, ומלמול השפתיים מעיר את 
הלב מתרדמתו, ועל אף הכבדות והקשיים הוא נכנע 

ומתחיל לזמר גם הוא. 

אני מאחל לנו, שתהיה לנו שנה שמחה, וזה לא חשוב 
אם זה יבוא דרך הראש או דרך הרגליים, העיקר שהיא 

תהיה שמחה! שנה טובה!

אפשר להרוס בקלות
'הלב  מלהקת  המוכר   )46( כרמי  נאור  האמן 
כמה  האחרונות  בשנים  והפיק  הוביל  והמעין', 
מרובי־ חסידיים  ניגונים  של  אלבומים  וכמה 
העיבוד  על  מנצח  הוא  הפעם  גם  משתתפים. 

המוזיקלי של האלבום, ואף מנגן בו בעצמו. 

לכרמי יש הסבר מוזיקלי־רוחני על האופי המיוחד 
הם  חב"ד  ניגוני  כל  "כמעט  חב"ד.  ניגוני  של 
לזהות  ניתן  מהם  בהרבה  ועמוקים.  מלודיים 
סולמות   – ומערב  מזרח  של  משותפת  השפעה 
קלאסיים מול סולמות מזרחיים לחלוטין. החיבור 
מעלה  חיבור של  על  גם  מרמז  למערב  מזרח  בין 
ומטה, ארץ ושמים. התופעה קיימת בהרבה ניגוני 
חסידים, אבל בניגוני חב"ד זה בולט באופן ממש 
העולם  שכל  היא  חב"ד  תורת  של  הנקודה  חזק. 
כולו בטל לקדוש ברוך הוא ו'אין עוד מלבדו'. אני 
חש שזה מתבטא בניגונים, אפשר להגיע בהם לידי 
המציאות  שכל  להרגיש  ובאמת  עמוקה,  דבקות 
הֶהעֶלם  שכל  הנבראים,  של  ולא  הבורא  של  היא 

של  העולם זה פיקציה". 

ההפקה  לעבודת  חסידי  הסבר  מעניק  כרמי 
המוזיקלית, המחברת בין שכל לרגש. "החסידות 
מדברת רבות על מציאות של אורות ומציאות של 
כלים. האורות זה הניגון בעצמו, והכלים זו עבודת 
הכלים  ששורש  מוסבר  פעמים  הרבה  העיבוד. 
גבוה יותר מהאורות, או במילים פשוטות - ה'איך' 

חשוב לא פחות מאשר ה'מה'". 

להרוס  אפשר  ולכן  ערטילאי,  דבר  הוא  "האור 
ניגון בקלות, גם אם הוא נפלא ביסודו. ניגון אפשר 
מאפשר  העיבוד  ולשמוח.  לצעוק  ללחוש,  לשיר, 
שיעשה  לבוש  לניגון,  מתאים  לבוש  להתאים 
פנימה  יצלול  אותו  שישמע  שמי  באופן  טוב,  לו 
לקוחה מהשפה  'להפיק'  המילה  הנקודה.  לעומק 
הארמית – 'לאפוקי', להוציא. זהו בעצם התפקיד 
את  מהאמנים  להוציא   – המוזיקלי  המפיק  של 
הכי  שנשמע  מה   – המינימום  את  או  המקסימום 

נכון".
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התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים 
בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

 מ‡ו˘ר

בס"ד

הליקובטר פילורי

בזכות נסיון רב שנים בס״ד מצאנו את הדרך הטובה ביותר לאבחן 
ולטפל בחיידק ללא שום תופעות לוואי ובוודאי שללא פגיעה בגוף.

נפיחות לאחר האוכל, בחילות, מתח ולחץ נפשי, צרבת, ריפלוקס, 
מרובה,  לחה  עיני,  תוך  לחץ  בטן,  ברום  כאבים  במשקל,  ירידה 
אלרגיות/אסטמה, ריח רע מהפה, נקודות אדומות על הגוף, נפיחות 

אחרי אוכל, גזים, שלשולים/עצירות, מעי רגיש. 
עד המחלה הנוראה ל"ע בקיבה

במרכז לבריאות טבעית חקרנו ומצאנו שהטיפול בחיידק ע״י אנטיביוטיקה
עלול להועיל למעט זמן (אם בכלל), אך לטווח הארוך לעשות הרבה נזק.

זיהוי  צואה.  או  נשיפה  דם,  בדיקות  צריך  לא  החיידק  לזהות את  כדי 
החיידק נעשה אצלנו ללא מגע כלל.

בס"ד

50%

החיידק המסוכן בעולם!

אם יש לכם שניים או יותר מהסימופטומים
כדאי לכם להיבדק במרכז שלנו

״מחקרים מראים את הקשר בין הליקובקטר פילורי לסימפטומים 
בבדיקות  החיידק  את  לראות  ניתן  תמיד  לא  הבאים. 
הקונבנציונליות כי החידק מאוד מתוחכם ובעל יכולת לעטוף את 
עצמו בריקמה בסיסית, מה שגורם לחומציות הקיבה לא לחסל 
על  גם  ברקמת הקיבה מה שמקשה  הוא מתחפר  ובנוסף  אותו 
הרופאים וגם על מערכת החיסון למצוא אותו ולאנטיביוטיקה לא 

למגר אותו. 

מרכז רפואי-מרכז שטנר 3 קומה 1 (בניין לפני הדואר המרכזי)
גבעת שאול 052-3587007 

תהליך מובנה ראשון מסוגו בן שנים עשר מפגשים

רוצים לעבוד את ה' בדרך שתאפשר 
לפגוש לבטא ולשחרר את הגעגועים והאהבה 

לה' יתברך?

הירשמו עכשיו! 
 0 5 8 - 5 0 0 0 7 3 8
a v a k s h e c h . c o . i l

סדנה 
לנשים

סדנה 
לגברים

 הרב יהושע
 ימי ג' בשעה 17:30 | רמת גן  

הפתיחה: ז‘ בחשוון תשע"ז
 ימי א' בשעה 17:30 | רמת גן
הפתיחה: ה’ בחשוון תשע"ז

ימי ה‘ בשעה 09:00 רמת השרון
הפתיחה: ט‘ בחשוון תשע“ז 

הרבנית נעמי

מספר המקומות מוגבל!

ממשיכים...אנחנו ההצלחה בעקבות 

מסע ייחודי המועבר באופן אישי ע“י הרב יהושע והרבנית נעמי שפירא



הרב יונתן זקס

הרוחניות של השיר
הרוחניות  של  הגבוהות  מפסגותיה  אחת  אל  אותנו  מניפה  האזינו  שירת 
היהודית. היא באה בסופו של חודש ימים שמשה נאם בו באוזני העם. הוא 
סיפר לבני ישראל על תולדותיהם ועל ייעודם, ופירט באוזניהם את המצוות 
שיעשו אותם לחברה מיוחדת במינה, חברה של אנשים הקשורים בברית זה 
לזה – וקשורים בברית כולם יחד, וכל אחד לחוד, לאלוקים. הוא חידש את 
הברית הזו, ואז העביר את שרביט ההנהגה לתלמידו ויורשו יהושע. המעשה 
עוד  יש  לכן,  קודם  האחרון שיעשה הוא ברכה לעם, שבט אחר שבט. אבל 
דבר אחד שעליו לעשות. עליו לסכם את חזונו הנבואי בדרך שתישמר תמיד 
בזיכרונם של הבריות ותשמש להם מקור השראה. הוא ידע שהדרך הטובה 
ביותר לעשות זאת היא מוזיקה. ועל כן, הדבר האחרון שעשה לפני שנתן לעמו 

את ברכות הפרידה היה ללמדם שיר. 

והנפש  השגב,  אל  שואפת  הלשון  כאשר  מאוד.  רוחני  משהו  יש  במוזיקה 
משתוקקת להשתחרר מכוח הכבידה, השפה מתארגנת לכדי שיר. ההיסטוריה 
שירים  עשרה  מנו  חז"ל  נקראת.  שהיא  מכפי  יותר  אולי  מושרת  היהודית 
שהושרו ברגעים מכריעים בתולדות האומה. אלה הם שירם של בני ישראל 
במצרים )ראו ישעיה ל, כט(, שירת הים )שמות טו(, שירת הבאר )במדבר כא(, ושירת 
האזינו שמשה שר בערוב ימיו. אחריה באים שירו של יהושע )יהושע י, יב־יג(, 
שירת דבורה )שופטים ה(, שירת חנה )שמואל־א' ב( ושירת דוד )שמואל־ב' כב(. וישנו 
שירו של שלמה, שיר השירים, שעליו אמר רבי עקיבא "כל הכתובים קודש 
של  שירו  זהו  הושר.  לא  עוד  העשירי  השיר  קודשים".  קודש  השירים  ושיר 

משיח. 

כאשר שאול  הנפש.  את  לחדש  המוזיקה  כוחה של  על  רבות  מדבר  המקרא 
היה שקוע בדיכאון, דוד היה מנגן לו ורוחו הייתה שבה אליו )שמואל־א' טז(. 
ָרֵאל" )שמואל־ב' כג, א(. אלישע קרא למנגן  דוד עצמו היה ידוע כ"ְנִעים ְזִמרֹות ִיׂשְ
כדי שרוח הנבואה תשרה עליו )מלכים־ב' ג, טו(. הלויים שרו במקדש. בכל יום 
אנו מתחילים את תפילת שחרית ב"פסוקי דזמרה", פרקי שירה מתהלים, עם 
הקרשנדו המפואר שלהם, מזמור קנ, שכלי נגינה וקול אנושי, צלצלי תרועה 

וכל הנשמה, מצטרפים בו לשיר את תהילת י־ה. 

כינה  שפיתגורס  מה  על  השר,  היקום  על  ודיברו  ֶלֶכת,  הוסיפו  המיסטיקנים 
ִרים  ְמַסְפּ ַמִים  ׁ "ַהָשּ יט באומרו  לכך מכוון מזמור תהלים  "מוזיקת הסֵפרֹות". 
ה  ְיַחֶוּ ַלְיָלה  ְלּ ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  יַע  ַיִבּ ְליֹום  יֹום  ָהָרִקיַע.  יד  ַמִגּ ָיָדיו  ה  ּוַמֲעֵשׂ ֵאל  בֹוד  ְכּ
ם ּוִבְקֵצה ֵתֵבל  ָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָוּ ָמע קֹוָלם. ְבּ ִלי ִנְשׁ ָבִרים ְבּ ַעת. ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין ְדּ ָדּ
יֶהם" )פסוקים ב־ה(. מתחת לדממה, בצליל שרק האוזן הפנימית שומעת, שרה  ִמֵלּ

הבריאה לבוראה.

כשאנחנו מתפללים איננו קוראים; אנחנו שרים. כשאנו לומדים תורה, איננו 
ניגונים  יש  זמן מנגינה משלהם.  ולכל  נוגנים. לכל טקסט  ממלמלים; אנחנו 
שונים לשחרית, למנחה ולערבית; לתפילות החול, לתפילות השבת, לתפילות 
נוראים.  ימים  ולתפילות  עצמו(,  בפני  רגל  לכל  אפילו  מה  )ובמידת  הרָגלים 
יש נגינות שונות לקריאה בתורה, לקריאה בהפטרה שמן הנביאים, ולקריאה 
בכתובים ובפרט במגילות. יש ניגון מיוחד ללימוד התורה שבעל פה, המשנה 
והגמרא. על פי המוזיקה לבדה אנחנו יכולים לדעת איזה מין יום הוא היום, 
ומהו סוג הטקסט שאנחנו שומעים. לכתבים ולזמנים היהודיים יש קידוד – 
לא בספרֹות ולא בצבעים אלא במנגינות. מפת המילים הקדושות משורטטת 

בנעימֹות ובשירים.

למוזיקה יש כוח מיוחד לעורר רגש. קחו לדוגמה את 'כל נדרי'. אין זו אפילו 
שמנגינתה  ספק  אין  נדרים.  להתרת  יבשה  משפטית  נוסחה  זוהי  תפילה; 
העתיקה, חודרת העצמות, היא שהקנתה לה את מעמד־העל שיש לה בתודעה 
היהודית. קשה לשמוע את הצלילים הללו ולא להרגיש כעומדים לדין לפני 
על  הזמנים, להתחנן  ומכל  ישראל מכל המקומות  בית  המוני  בין  האלוקים, 
מגילת  נוספת,  דוגמה  או  היהודית.  הנשמה  הקודשים של  קודש  זהו  הנפש. 

בתשעה  איכה  מגילת  בקריאת  לשבת  אפשר  אי  הייחודיים.  בטעמיה  איכה, 
באב ולא להרגיש את דמעותיהם של יהודי כל הדורות מתייסרים בצער אומתם 
ובוכים בהיזכרם במה שאבד, וכאבם טרי כאילו אך זה היום חרב המקדש. 

מילים בלי מנגינה הן כגוף בלי נשמה.

בטהובן כתב בראש כתב היד של הפרק השלישי ברביעייה בלה מינור שלו 
הדבר  זה  חדשה".  עוצמה  של  "הרגשה   ,Neue Kraft fühlend המילים  את 
נדחס בסד החיוור של  זוהי שפת הרגש שלא  שהמוזיקה מבטאת ומעוררת. 
ְחּתָ  ּתַ ִדי ְלָמחֹול ִלי; ּפִ החשיבה. לכך כיוון המלך דוד כששר לה' "ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ
ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם" )תהלים ל, יב־יג(. זהו כוחה של  ְמָחה, ְלַמַען ְיַזּמֶ ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י ַוּתְ ּקִ ׂשַ

רוח אנושית ששום אלימות וטרור לא יחריבו.

שלי,  משפחה  קרוב  )לא  המנוח  סאקס  אוליבר  סיפר  'מוזיקופיליה'  בספרו 
וירינג, מוזיקולוג ידוע שלקה בזיהום  לצערי( את סיפורו המרתק של קלייב 
מוחי הרסני. התוצאה הייתה אמנזיה חמורה. הוא לא היה מסוגל לזכור שום 
דבר יותר משניות ספורות. כהגדרתה של אשתו דבורה, "נראה היה כאילו כל 
רגע של ערות היה רגע הערות הראשון". באין לו יכולת לשזור חוויות על חוט 
אחד, הוא נכלא בהווה נצחי שאין לו קשר עם מה שקרה רגע קודם לו. פעם 
מצאה אותו אשתו מחזיק שוקולד ביד אחת, ובידו השנייה מסיר ומחזיר את 
עטיפתו, מסיר ומחזיר וחוזר חלילה, ובכל פעם מכריז "תראי! הוא חדש!". 
"זה אותו שוקולד", אמרה לו. "לא", השיב, "תראי! הוא השתנה". לא היה 

לו עבר כלל. 

היה אהבתו לאשתו.  וירינג. האחד  שני דברים פרצו את מעטה הבידוד של 
יכול לשיר, לנגן באורגן ואפילו לנצח על מקהלה  השני היה המוזיקה. הוא 
שִאפשר  סאקס,  שאל  במוזיקה,  בה  יש  מה  הישנים.  ומרצו  כישרונו  במלוא 
לו בשעה שניגן או ניצח להתגבר על האמנזיה? הוא מציע תשובה: כשאנו 
"זוכרים" מנגינה, אנחנו מעלים בזיכרוננו תו אחד בכל רגע נתון, ובכל זאת 
כל תו עומד ביחס מוגדר למכלול – לכל מה שבא לפניו ואחריו. הוא מצטט 
את פילוסוף המוזיקה ויקטור צוקרקנדל שכתב, "שמיעת מלודיה היא לשמוע 
ולהיות ערוך לשמיעה, הכול בבת אחת. כל מלודיה מכריזה באוזנינו שהעבר 
יכול להיות שם בלי שייזכר, העתיד יכול להיות שם בלי להיות ידוע־מראש". 
קשים  שברים  לאחות  לפעמים  המסוגלת  מוחשית  המשכיות  היא  המוזיקה 

בתפיסת הזמן שלנו.

האמונה דומה למוזיקה יותר מכפי שהיא דומה למדע. המדע מפרק באנליזה, 
המוזיקה מאחה באינטגרציה. וכשם שהמוזיקה מחברת תו אל תו, הדת מחברת 
התרחשות אל התרחשות, חיים אל חיים, תקופה אל תקופה – למנגינה שמעל 
לזמן הפורצת אל תוך הזמן. אלוקים הוא המלחין והתמלילן. כולנו נקראנו 
להיות קולות במקהלתו, זמריו של שיר ה'. האמונה היא היכולת לשמוע את 

המוזיקה שמתחת לרעש. 

כותב  סקרוטון  רוג'ר  והמוזיקאי  הפילוסוף  שגב.  של  אותות  היא  המוזיקה 
שהיא "מפגש עם הסובייקט הטהור, המשוחרר מעולם האובייקטים ומציית 
ר  קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ים ּבַ ּלִ לֹות ַהּמִ לחוקי החופש בלבד". הוא מצטט את רילקה: "עֹוד ּכָ
ֵאין־לֹו־ ָחָלל ׁשֶ ְך ֲאָבִנים רֹוֲעדֹות / ּבֹוָנה ּבֶ ְדּבָ ה... / ְוַהּמּוִסיָקה ׁשּוב ִמּנִ ֵאין לֹו ִמּלָ

ּמּוׁש ֶאת ְזבּוָלּה". ההיסטוריה של הרוח היהודית כתובה בשיריה. ׁשִ

קניין גשמי  בין  נמוכה את ההבדל  כיתה  ראיתי פעם מורה מסביר לתלמידי 
לקניין רוחני. בהדרכתו, הם בנו דגם של ירושלים מקרטון. ואז הוא השמיע 
ברשמקול־קלטות – זה היה בימים הרחוקים ההם – שיר על ירושלים שקודם 
לכן לימד את התלמידים. בסוף השיעור עשה מעשה דרמטי מאוד: הוא קרע 
לגזרים את הדגם, וגם את סרט הקלטת. הוא שאל את הילדים, "עדיין יש לנו 

דגם?" לא, הם ענו. "עדיין יש לנו שיר?" והם ענו, כן. 

קניין גשמי אובד, אך לא כן קניין רוחני. משה האיש אבד לנו. אבל שירתו 
עודנה בפינו.

פרשת האזינו

www.roshy.org  רחוב האומן 25, קומה 2, תלפיות, ירושלים  ׀  לפרטים: 02-6791122  ׀
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כל הפרטים והעדכונים: www.amona.me ובעמוד ה-  של עמונה 

שנית עמונה לא תיפול

צעדת ההתישבות – כולנו עמונה
בחוה״מ סוכות, יום חמישי )20.10( 
נעלה כולנו לעמונה להזדהות
עם תושבי הישוב במאבקם האמיץ 
לחקיקת חוק ההסדרה להצלת 
עמונה וההתיישבות כולה

10:00 יציאה לצעדה מהמנחת בעפרה

13:30 שולי רנד
בהופעה מלאה

14:45 עצרת מרכזית
במעמד רבנים, אישי ציבור ואנשי רוח

ה18:30 יהורם גאון בהופעה בעופרה
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הסיפור של עמונה - משחק חידה אינטראקטיבי ברחבי הישוב • תיאטרון רחוב • טוביה רוזנפלד )'אסי וטוביה'( 
במופע חג לילדים • יצירה בירוק – סדנאות יצירה מחומרים טבעיים וממוחזרים • רכיבת סוסים • פינת 
ליטוף • נפתלי אומן הבלונים – לכל ילד בלון • צילום ומגנט לכל אחד • דוכני אוכל ושתיה • יריד יינות בוטיק

בסוכות עולים

חוויה
 לכל המשפחה
לאורך כל היום

 הכניסה 
חופשית!

ראשי המועצות ביו״ש מזמינים את הציבור הרחב:



חג סוכות תשנ״ה. רק לפני חודש הגענו לבנגקוק. בבוקר של ערב החג ארגנתי 
כמה ברזלים ועצים ובניתי סוכה קטנה על המדרכה ליד פתח בית חב"ד. היה 
שם עץ שהצל על שטח הסוכה, טיפסתי על העץ וחתכתי כמה ענפים כדי 
שהסוכה תהיה תחת כיפת השמיים. כמה דקות לפני כניסת החג, אני עומד 
בבית הכנסת ומקבל את האנשים שמתחילים להגיע. פתאום מודיעים לי שיש 

למטה ניידת משטרה ומחפשים את זה עם הזקן... 

ירדתי לראות מה העניין והשוטרים מיד זיהו אותי, הוציאו אזיקים וביקשו 
אנגלית,  הבינו  לא  והשוטרים  דיברתי,  לא  עדיין  תאית  אליהם.  שאתלווה 
עץ  וחתכתי  חוקית'  לא  'באסטה  על שבניתי  כועסים  להבין שהם  הצלחתי 
ללא רישיון. עמדתי שם נבוך ולא הצלחתי להסביר להם מה פשר המבנה 

המוזר שבניתי מחוץ לדלת. 

שנים  כמה  בתאילנד  ישראלי שגר  פלג,  בחור בשם  הגיח מאיפשהו  לפתע 
ושלט בשפה. הוא בירר מה העניינים ודיבר עם השוטרים, אני לא יודע בדיוק 
העובדות  אחת  את  במקומי  לקחת  השתכנעו  הם  אבל  להם  אמר  הוא  מה 
הוא  אבל  ולארוחה  לתפילה  אלינו  להצטרף  פלג  את  הזמנתי  המקומיות. 

הסביר לי ש״הוא לא בקטע״. 

בגלל  כספי  קנס  עלינו  ואמרה שהם מטילים  העובדת  חזרה  אחרי שעתיים 
שבוע  לנו  שייקח  להם  שתגיד  אבל  לשלם  מוכן  שאני  לה  אמרתי  הסוכה. 

להוריד את המבנה המיוחד, הם הסכימו והעובדת דאגה לתשלום.

בשנה שלאחר מכן פניתי למשרדי העירייה מספיק זמן לפני החג כדי לקבל 
אישור. האחראי על האזור הסביר לי שהם כרגע במגמה לצמצם את כל דוכני 
הרחוב ולא נותנים רישיונות. ניסיתי לשכנע אותו בכל דרך אך ללא הצלחה, 
ואז אמרתי לו שבשבוע הזה יש בכל בית בישראל כזו סוכה, הוא שאל למה 
ואמרתי שזו הדת שלנו. באותו רגע הבנאדם קם מכסאו ואמר לי: ״זה עניין 
של דת? למה לא אמרת?״ ומיד הודיע שיש לנו רישיון לעשות סוכה לשבוע. 
מאז יש לנו ברוך ה' בכל שנה סוכה ענקית שחוסמת חלק מהכביש, ושוטרים 

עומדים ליד הסוכה במשך כל החג כדי לאבטח את הסוכה.

ופלג... הוא ברוך ה' התחתן עם בחורה חב"דניקית ויש לו כבר כמה ילדים 
שלומדים בחיידר ובבית הספר בכפר חב״ד.

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

באסטה לא חוקית

לפתע הגיח מאיפשהו בחור בשם פלג, ישראלי 
שגר בתאילנד כמה שנים ושלט בשפה. הוא 

בירר מה העניינים ודיבר עם השוטרים, אני לא 
יודע בדיוק מה הוא אמר להם

אישה אחת שאלה פעם את ר' שלמה קרליבך האם הוא זוכר 
את התפילה הראשונה שלו. זו לא היתה שאלה מתריסה אלא 
הכנה לשיח, היא רצתה לשתף אותו בסיפור האישי שלה. היא 
עברה  היא  נישואיה  שנות  עשר  שבמשך  שלמה  לרב  סיפרה 
הרופאה  לה  הודיעה  שלה  האחרון  ובהיריון  הפלות,  שמונה 
יסתיים מוקדם כקודמיו. ההלם והכאב היו גדולים  שההיריון 

ועצומים. 
בית  שמצאה  עד  ברחובות,  משוטטת  עצמה  את  מצאה  היא 
כנסת קטן ושומם בפינת הרחוב בו התגוררה, ובפעם הראשונה 
עולם  של  ריבונו  מול  נעמדה  כנסת,  לבית  נכנסה  היא  בחייה 
בששון  נולד  והילד  טוב  בכי  נגמר  הסיפור  תפילה.  ונשאה 
ובשמחה, אבל השאלה שעלתה בו ניקרה בי ימים רבים לאחר 

מכן - "האם את זוכרת את התפילה הראשונה שלך?".
סיכוי  שאין  לעצמי  ואמרתי  ידיים  שהרמתי  ברגע  דווקא 
מכל  זוכרת.  כן  דווקא  שאני  קלטתי  בה,  להיזכר  שאצליח 
הנושאים שבעולם, היא נסבה דווקא על בובה בלונדינית עם 
שתי צמות, שמלת מלמלה ורודה ועיניים בגוון ירוק של שדה 
אחרי הגשם שנעצמו בכל פעם שהשכבתי אותה לישון. הייתי 
אז בת חמש, ילדה קטנה בודדה בעולם של גדולים, עוד לא 
היו לי אחים קטנים שישחקו איתי כך שהיא היתה כל עולמי, 
שהבובה   – בלבד  אחד  דבר  על  מכוונת  היתה  שלי  והתפילה 
האהובה שלי תהפוך לתינוקת אמיתית. תפילה נאיבית ועם זאת 

כל כך מלאת מתיקות, על דבר שלא יכול לקרות לעולם.

•

מצאתי את עצמי מהרהרת בתפילה הזו הרבה. מאוד. 
בהבטחות  לילות,  גבי  על  לילות  עליה  חזרתי  שבה  בדרך 
הקטנות שהייתי מבטיחה לבורא הטוב שאבצע בו ברגע שהיא 

תקום ותהיה הילדה הקטנה שלי.
ובעיקר בעובדה שהתפילה ההיא היתה עבורי מהותית כל כך, 
זוכרת אותה עד לפרטים קטנים כמו הדרך שבה  עדיין  שאני 
הייתי מחבקת את הבובה בשעה שהתפללתי בעיניים עצומות 

בחוזקה.

הלוואי ואוכל לומר שהיום אני מתפללת באותן עוצמות.
שהרי את התפילה ההיא, חסרת הסיכוי, אמרתי בדבקות מאין 
על  בריאות,  על  היום  נושאת  שאני  התפילות  ואילו  כמותה, 
פרנסה, על זיווג ועל פרי בטן – אלו שנחיצותן עולה בהרבה 
היום  של  התפילות  ודהויות.  מחווירות   – ראשונה  אותה  על 
נעות בין מצבי קיצון, יש נואשות הנאמרות מלב רצוץ, וישנן 
לוחמניות, שמציבות תנאים ומציינות גבולות הגיון, מיידעות 
עולם  או  השדכנית,  או  הרופאים,  אומרים  מה  הבורא  את 
הפחדים שלי. ואני מוצאת את עצמי מתגעגעת לתפילה הזכה 
מלבדו,  עוד  שאין  לכל,  מסוגל  שהוא  האמנתי  שבה  ההיא, 
שהוא כל כך מעל הטבע שאפילו בובה הוא יוכל להחיות אם 

רק ירצה. 

•

רבי נתן, תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב שיום ההילולא 
שלו הוא בח"י בתשרי, נהג לכתוב מכתבי חיזוק לבניו ולחסידי 
ל ַחד  ברסלב. שוב ושוב הוא חוזר בהם על משפט מהזוהר: "ּכָ
ּה", הבורא יתגלה אליך כפי מה שאתה  ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ּכְ

עצמך רואה בו. 
יהי רצון שאזכה לשוב לראות בך את הא־ל העל־טבעי שראיתי 

כשהייתי בת חמש. את אותו הא־ל שיכול הכל. 
כי רק כשהאמונה שלי בו וביכולות שלו תשוב להיות שלמה, 

גם התפילה שלי תהיה שלמה, וגם אני.

moransasi@gmail.com

האם את זוכרת את
התפילה הראשונה שלך?

הדסה סאסי

 הסוכה כיום. 
בתמונה הקטנה הסוכה בשנה הראשונה



 איך לולב מקדם אותי
בעבודת ה'?

שאמרו  הנפלאות  המילים  בשתי  להיזכר  צריך 
ישראל כשעמדו לפני הר סיני: "נעשה ונשמע". 
כל מצווה מקדמת אותנו בעבודת ה' מפני שהיא 
יתברך,  ה'  רצון  והיא  הגבורה  מפי  לנו  ניתנה 
לעשות  מאשר  בנברא  גדולה  יותר  מעלה  ואין 
רצון בוראו. רצון הבורא נוגע בשורש כל החיים 
והמציאות, ועליון יותר מכל סעיפי החיים וגדרי 

המציאות. 

מתוך המעשה, אנו מבקשים לשמוע ולהבין את 
טעמי המצוות. הטעם הפשוט של מצוות הלולב 
והפורחים,  הצומחים  החיים  כל  לקיחת  הוא 
וחיבורם  הזה,  העולם  של  והצוהלים  העליזים 
מארבעת  כחלק  הלולב  האלוקי.  לשורשם 
בעולם  החיים  צורות  שלל  את  מבטא  המינים 
הזה, כמו שדרשו רבותינו על מי שיש בו טעם 
שניהם.  את  או  מהם  אחד  שחסר  מי  ועל  וריח 
רוחות  לארבע  ונענועם  יחד  נטילתם  ידי  על 
החיים  צורות  כל  את  מחברים  אנו  השמיים, 

למקור יניקתם האלוקי.

 למה מזכירים בתפילות את
      "סוכת עורו של לויתן"?

חג הסוכות הוא החותמת של שלושת הרגלים, 
וכנסת  הוא  ברוך  כעין חופה של הקדוש  והוא 
שלנו  ההולדת  יום  הוא  הפסח  חג  אם  ישראל. 
לאומית,  מצווה  לבר  דומה  ושבועות  כעם 
השלמות  שהיא  לחתונה,  נמשל  סוכות  אזי 
השלם  למצב  וקשורה  הישראלית  האומה  של 
שלעתיד לבוא. לכן גם ההפטרה של חג הסוכות 

עוסקת בגאולה העתידה. 

מתגלה  שהיא  כפי  בסוכה  יושבים  אנחנו 
מקווים  מצפים,  אבל  הזה,  העולם  גדרי  בתוך 
והמופלא,  העליון  במובנה  לסוכה  ומתגעגעים 
לדבקות  משתוקקים  המציאות  גדרי  כשכל 
מעמקי  כל  כזו  בסוכה  כשנשב  אלוקית. 
המציאות המופלאים ביותר יעטפו אותנו באור 
האלוקי. סימן לדבר הוא הלוויתן, בעל החיים 
האוקיינוס,  במעמקי  ששרוי  והמאיים  הגדול 
שגנוזים  האדירים  החיים  אוצרות  את  ומבטא 

במעמקי המציאות. 

 מה העבודה שלי כאישה
בחג הסוכות?

העם  וכל  למדינה,  מגיע  המלך  השנה  בראש 
ממליכים אותו. ביום הכיפורים הוא מוחל את 
כל חובותיהם ופותח דף חדש. לאחר מכן הוא 
נכנס אתם לבית אחד ושמח בהם שבעת ימים, 

כשבעת ימי המשתה של שמחת חתן וכלה. 

על כן חג הסוכות הוא זמן שמחתנו – שמחה על 
שאנו זוכים להיות בצל כנפיו של הקדוש ברוך 
הוא שגאל אותנו ממצרים והוליך אותנו בענני 
כבודו ברוב אהבתו אותנו. זהו עיקרו של החג, 
עיקרו של הזמן, ואין הבדל בעניין זה בין איש 

ואישה.

אמנם, יש גם ביטויים חיצוניים שמביאים לידי 
סוכה  מצוות  כמו   – שמחתנו  זמן  את  גילוי 
מפני  פטורות  נשים  מהן  המינים,  וארבעת 
יושבות  רבות  נשים  זאת  ובכל  גרמא.  שהזמן 
בסוכה וזוכות ליטול ארבעת המינים, ואם נהגו 

כך בביתכם – זהו ודאי דבר יקר ונכבד. 

הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן
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סוכות הוא הצד השמח של תהליך התשובה, ולשמחה הזו קדמו לא מעט 
צדיקים  רוקדים  כיום  המקדשוגם  בבית  בית השואבה  דמעות. בשמחת 

לצד בעלי תשובה, וכל אחד רוקד את זה אחרת.

לפניכם התוועדות מיוחדת של הרב ארז משה דורון, הרב שבתי סלבטיצקי 
בכנס  נערכה  ההתוועדות  בנאי.  אביתר  בהנחיית  דודקביץ'  דוד  והרב 
סגנונות  גן, קהילה שמאחדת  ברמת  'נהורא'  בעלי התשובה  של קהילת 
שונים ובתי מדרש מגוונים. ההתוועדות עוסקת בריקוד הסוער של בעלי 
התשובה: הפסגות והתהומות, השמחות והדמעות, שאלת הזהות ובקשת 

ההשתייכות > בין דירת קבע לדירת עראי



א
חלק  להיות  ומתרגש  שמח  אני  בנאי:  ביתר 

מהכנס המופלא הזה. לחיים לחיים! 

אני זוכר את עצמי בתחילת הדרך, כשהתחלתי 
מעשיות'  'סיפורי  את  לומד  בתשובה,  לחזור 
מעל הפיצה. הלכתי לשמוע שיעורים של הרב 
שינקין,  ברחוב  עגבניה',  ב'פיצה  גיסין  עופר 
ונפשי נסערה מאוד בכל שיעור ושיעור, מכל 
שלי,  הראשון  השנה  שבראש  זוכר  אני  נחמן.  רבי  של  סיפור 
שעשיתי במושב עומר אצל ההורים, הלכתי ל'תשליך'. אז לא 
ידעתי שלא רצוי שיהיה כסף בכיס. ראיתי שאנשים לא זורקים 
דברים למים, אבל היה לי מטבע של חמישה שקלים בכיס. היד 
שלי הזיעה עם המטבע, לא ידעתי אם לזרוק או לא לזרוק. ברוך 

ה' איכשהו הבנתי בסוף שלא באמת זורקים... 

השירים  משיר  פסוקים  על  חולם  הייתי 
ההשגחה  של  השקופה  היד  שבת.  בלילות 
ממש חשפה את עצמה, קרמה עור וגידים 
איתי  ודיבר  נוכח  היה  הוא  ברוך  והקדוש 
מכל פינה. ממש ניסים גלויים. הקדוש ברוך 
הוא לקח אותי והניח אותי במקום אחר בדרך 
והתחלתי  ברק,  לבני  עברתי  ואז  ממש.  ונס  פלא 
ללמוד בישיבה, התחתנתי ונולדו לי ילדים, ועברתי לירושלים, 
תלמודי תורה... ואני מחפש את הקדוש ברוך הוא ההוא שהאיר 
לי פנים כל כך בראשית הימים, והוא לא אחת מסמן לי מרחוק 

האור  ואותו  לחרכים.  מבעד  אותי  חפש  לקראתי,  אתה  בוא   –
המופלא והגדול כבר לא חלק מחיי. לכן אני רוצה לשאול את 
הרב דודי בראשית הדברים, על מה שכתוב שיש אורות מיוחדים 
שמופיעים לאדם שעובר את הנסירה הזאת ואור התשובה מאיר 
כולנו  ממנו.  נעלם  הזה  האור  מכן  שלאחר  גם  וכתוב  בנפשו, 
מכירים את זה על בשרנו. אז אם כך, מה התועלת באור הראשון 

שהיה בראשית הדרך?

לרב  משה,  ארז  לרב  לכולם,  טוב  ערב  דודקביץ':  דודי  הרב 
אמנים  ישנם  אביתר.  היקר  ולחברנו  שבתי 
שהניגונים שלהם הם שיעורים פנימיים מאוד 
של  ההרגשה  על  לך  להודות  רוצה  ואני 

פתיחת הלב. 

יהודי  שהיה  מספרים  חכמים 
שכבש את יצרו ומעל לראשו היה 
הוא  צוציתא.  נתן  לו  קראו  נר.  קבוע 
ראו  משהו,  נצנץ  ראשו  ומעל  לרחוב  יוצא  היה 
את זה עליו, ראו את האור. אנחנו תמיד מקנאים 
האור  את  רואים  כי  תשובה,  בעלי  שנקראים  בכאלו 
על הפנים שלהם. אבל האמת היא, שכולנו ללא יוצא מן הכלל 
מכירים את ההרגשה האדירה של אורות שאחרי זה מסתלקים. 
ישראלי.  במבט  זה  את  אציג  אותם?  צריך  מה  בשביל  אז 
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כשהייתי בצבא עשו לנו מסע כומתה ארוך מאוד, בגולני, מסע של 
שמונים וחמש קילומטר. הסבירו לנו שבריאותית, מסע כזה ארוך 
הוא נזק מוחלט לרגליים, אבל עושים אותו כדי שבשעות הצורך 
נדע שאנחנו מסוגלים לעשות אותו ואנחנו שייכים ליכולות הללו. 

זה מזכיר איזה 'רשימו', רושם מהמקומות שאנו שייכים אליהם. 
במעי אמו המלאך מלמד את העובר את כל התורה. רובנו שוכחים 
אותה. אני מכיר יהודי שלא שכח והגיע לר' אהרן מבעלז, שנאלץ 
לסטור על פיו ולהשכיח ממנו את מה שלמד מהמלאך. וכל אחד 
למדנו,  כבר  ואם  ללמד?  מה  בשביל  נשכח,  בסוף  אם  שואל: 
נפלאות  חוויות  להרגיש  קריטי  שזה  לדעת,  צריך  לשכוח?  למה 
למקומות  ושייכות  השתוקקות  רצון,  להרגיש  קריטי  ונשגבות, 
בלי  להתחדשות.  חשק  ואין  בחיים  טעם  אין  זה  בלי  עליונים. 
להתגעגע ליום כיפור, לנעילה, לראש השנה, ל'לך אלי תשוקתי', 

לפורים ולשמחת תורה, קשה להתחדש. 

ויחד עם האורות הגדולים, החיים חייבים להיות עבודה הדרגתית 
שמתוכה צומחים למעלה. זו עבודה מתמדת, אין עונג גדול ממנה 
בגעגועים אל השיא, ואין חשוב ממנה בעבודה האפרורית היום 

יומית. כולנו נמצאים ברצוא ושוב כזה. 

האמת היא שזו בעיה עולמית. כתוב באר"י שבכל ליל ראש השנה 
מסתלקים כל האורות ונופלת על האדם ועל העולם כולו תרדמה, 
הבורא  מצד  אין חשק  תרדמה,  איזו  נופלת  בלשונו.  "דורמיטא" 
אנחנו  שבבוקר  עד  להתחדש?  למה  העולם,  את  לחדש  יתברך 
יש  פנים,  מכריזים עוד פעם "ה' מלך". כשאנחנו מכריזים כלפי 
רצון להתעורר. הרגשת ההעדר יוצרת את הגעגועים להתחדשות, 
רבות  פעמים  בהעדר.  מעמד  להחזיק  טעם  נותנת  וההתחדשות 
שאנו מקנאים באלו שזוכים לאורות הגבוהים אבל אנחנו אוהבים 
גם את האורות הנמוכים כי יחד הם משלימים זה את זה. לחיים 

לחיים! 

אפר קדוש
אביתר בנאי: הרב שבתי רציתי לשאול אותך, 
איך אתה מדריך בעלי תשובה שבאים אליך 
והם רצוצים אחרי שאיבדו את האורות, מה 

אתה אומר להם? 

הרב שבתי סלבטיצקי: יש ביאור נפלא של בעל התניא על מצוות 
'תרומת הדשן'. בבית המקדש הקריבו קורבנות ונשאר אפר  מבשר 
שזכה  הכהן  המערכה(.  )ומעצי  הקורבנות 
כהונה  בגדי  ללבוש  צריך  היה  זו  במצווה 
לקדש ידיו ורגליו והיה לוקח לתוך מחתה 
המזבח.  על  שהצטבר  האפר  מן  מיוחדת  
הוא היה מניח את הדשן שלשה טפחים על 
היה  שהדשן  נס  עשה  וה'  המזבח,  כבש  יד 
נבלע כולו באדמה. לאחר זמן לקחו עוד אפר 
שנתווסף על המזבח ואותו הוציאו "מחוץ למחנה". לכאורה זאת 
עבודה פשוטה ומדוע היתה צריכה להעשות על ידי כהנים כשרים 
בגמרא  כתוב  יתירה מזאת  או שמשים.  ידי עבדים  על  ולא סתם 
שהכהנים היו מתחרים ביניהם מי יזכה לקיים את המצווה, ופעם 
אחת שני כהנים ממש נלחמו אחד בשני ונגרם מזה דבר נורא לא 
שיזכה  הכהן  יהיה  מי  הגרלה  יום  כל  לערוך  תיקנו  ולכן  עלינו. 
להרים את הדשן. ובכלל למה מניחים פסולת ואפר ליד המזבח? 
ואם הוא קדוש כל כך מדוע חלק  מהדשן מוציאים אותו מחוץ 
לא  ניסים.  היו הרבה  בבית המקדש  ודבר אחרון, הלא  למחנה.  
נראה זבוב בבית המקדש, לא הסריח בשר הקודש וכו', למה ה' לא 
עשה נס שלא יהיה פסולת ואפר, שהאש היורדת מהשמיים תשרוף 

כליל את הקרבנות? מי צריך את האפר הזה?

הוא   פסולת  של  ענין  הוא  אפר  נפלא.  דבר  הזקן  אדמו"ר  אומר 
מסמל ענין של סוף וגמר, אך כאשר אתה מתבונן  בעומק הענין 
אש.  שם  שהיתה  סימן  אפר,  רואה  אתה  אם  הרי 
בעולם שלנו, אין אפר בלי אש. ככה ממש בעבודת 
לך את אותה  ה', אם אתה מרגיש לפעמים שאין 
יבש  מרגיש  אתה  פעם,  לך  שהיתה  ההתלהבות 
היובש שלך  ומרוקן כמו אפר, תדע מהיכן זה מגיע. 
לא  מי שלא בער  לך אש.  ויש  לך  היתה  תוכך  בגלל שבתוך  בא 
להרגיש  מסוגל  אתה  אש  מרגיש  בגלל שאתה  רק  כלום.  מרגיש 

אפר יבש רחוק בלי התלהבות.  

פעם מישהו שאל את הרבי מלובביץ', למה בחב"ד 
הצעד הראשון הוא להניח תפילין וללמוד חסידות? 
יש דברים שאולי בסיסיים יותר, לומר לו שאסור לאכול 
שאינו  לאדם  לגשת  כמו   שזה  והוסיף  שבת.  לחלל  ואסור  טרף 
לבוש ולענוב לו עניבה. לפני העניבה, תן לו גופייה, תן לו חולצה 
ומכנסים. ענה לו הרבי: בדיוק להפך, רק כשתשים לו עניבה הוא 
ירגיש עירום. תרים אותו למעלה ואז הוא ירגיש בפעם הראשונה 
הדשן"  את  "והרים  הזקן,  אומר האדמו"ר  "למטה".  בחייו שיש 
–  תרים את ההרגשה של "אפר", זה אפר קדוש! ההרגשה הזאת 
מקורה בקדושה והיא תרים אותך למקום יותר קדוש. האפר הזה 

מגיע מאש קודש, והאפר הזה צריך להרים אותך, לתת לך חיות 
אנרגיה ומוטיבציה להגיע למקומות יותר גבוהים. לכן זו עבודה 
שנעשית דוקא על ידי כהנים, ולכן הם היו רבים על העבודה הזו. 

כל אחד רצה לקחת חלק בהרמת האפר שהשורש שלו בקודש.

אך יש בזה עוד עומק. כאשר אתה לוקח חתיכת עץ ושורף אותה, 
אתה יודע מלכתחילה שיש "אפר" וחלק בעץ שאינך יכול לשרוף, 
האפר הזה אינו יכול להישרף לעולם. לא בגלל שאתה לא שורף 
ה',  כך בעבודת  כראוי אלא בגלל שאי אפשר לשרוף את הכל.  
בטהרה  מתפללים  רוחניים,  והתעלות  אור  מרגישים  לפעמים 
הנפש  ואז  ירידה.  פתאום  מרגישים  מתישהו  אך  ובקדושה, 
נפלת  זרות שהם ממש טריפה. אם  זורקת לך מחשבות  הבהמית 
סימן שכל העליה לא הייתה אמיתית. אם התייבשת סימן שאתה 
לא שייך לעבודת ה', אולי הכל פנטזיה. אך האמת שהאפר הזה 
שאתה מרגיש אחרי האש קודש הוא ברכה עצומה רק הוא יוכל 
להרים אותך לפסגות יותר גדולות. כשאתה מטייל בשוויץ ואתה 
עולה על הרים פתאום אתה מגלה שיש עוד הרבה מקומות להיכן 
אפשר להגיע, וכל ירידה היא צורך עלייה. האש בוערת ומכלה את 
החומר כדי שתגיע לעץ גדול יותר. אתה לא יכול לגדול ולהגיע 
יותר גבוהות אם אין לך את האפר הזה, את האין. לכן  להשגות 
נפלא לגלות שמיד אחרי הפסוק הזה "והרים את הדשן" התורה 
"אש  אותה  את  יביא  מה  המזבח".  על  תוקד  תמיד  "אש  כתובת 
תמיד"? האפר! אם חס ושלום היינו כל הזמן באורות, 
זו היתה טרגדיה גדולה כי לא היינו בכלל מתקדמים לשום 

מקום. זה שיש לנו ירידות, זה גורם שאנחנו יכולים לגדול עוד.

היה באנטוורפן בחור שהתחיל להתקרב לתורה. הוא היה מאוד 
רוחני, הוא אמר לי שהוא הולך ברחוב ומרגיש את הקדוש ברוך 
היה  הוא  הכנסת,  בבית  מדבר  היה  כשמישהו  פינה.  בכל  הוא 
הוא?  ברוך  הקדוש  לפני  כשעומדים  לדבר  אפשר  איך  מזדעזע. 
וכשמישהו התפלל לא כל כך בכוונה, הוא היה נפגע. איך אפשר 
ואמר  הגיע  הוא  יום אחד  לפני אבא שלך?  ככה  לעמוד 
הולדת".  יום  לי  יש  כי  מתוועדים  "היום  לכולם, 
אמרנו לחיים, הלבבות נפתחו, עד שפתאום מישהו 
אמר לו: "רגע, עכשיו אנחנו בחודש אדר, אבל יום 
כמה  לפני  רק  אלול.  בחודש  בכלל  שלך  ההולדת 
חודשים חגגת יום הולדת!". ענה לו הבחור: "אתה צודק, 
אך דע לך, היום נולדתי. אתם מכירים אותי, יש לי הרבה אורות, 
אני תמיד מתלהב, מרגיש קשור לקדוש ברוך הוא. בזמן האחרון 
גובה. התפילה לא כמו שצריך, הלימוד  אני מרגיש שאני מאבד 
לא כמו שצריך, ה'מודה אני' לא כמו שצריך. נשבר לי הלב! אך 
אמו, שאוכל  במעי  עובר  כמו  הייתי  עכשיו  פתאום תפסתי שעד 
ממה שאימא שלו אוכלת, שותה ממה שאימא שלו שותה. הרגשתי 
שהקדוש ברוך הוא הזריק לי כדורי קדושה, הניח אותי באווירון 
הרגשתי  ערך,  חסר  לי  נראה  הזה  והעולם  הגשמיות  וכל  רוחני 
והוליך אותי כמו  מעל העולם. עד עכשיו אבא החזיק אותי ביד 
אני.  פתאום תפסתי שכשאני מתחיל  זה לא היה  ילד קטן, אבל 
לרדת, זה אומר שה' פתאום מאמין בי, שאני יכול ללכת לבד. עד 
שאצליח  האמנת  לא  אש,  כדורים,  לי  נתת  אותי,  החזקת  עכשיו 



להחזיק מעמד. אך היום אני מרגיש שעזבת את 
היד כי אתה מאמין שאני יכול ללכת לבד, היום 
יום ההולדת שלי, היום נולדתי!" מזל טוב מזל 

טוב!!

אז אם אנחנו מאבדים גובה, מרגישים קצת יותר 
לקדוש  תודה  ולהגיד   – להתוועד  צריך  נמוך, 
ללכת.  בי שאני מסוגל  הוא שהוא מאמין  ברוך 
אלה הצעדים הראשונים שלי... כל ילד שמתחיל 
ללכת, אחרי הצעד הראשון הוא נופל אך זה גורם 

לו ללמוד ללכת.

רוח  לנפילת  אותך  מביא  ח"ו  האפר  אם  אך 
ולעצבות, את האפר הזה אומרת התורה להוציא 
מחוץ למחנה. דע לך  שהרגשות האלו הם כמו 
ואותם  קדושה  בהם  אין  מסריחה,  חזיר  חתיכת 

צריך להוציא מיד אל מחוץ למחנה.

אולי זה לא בשבילי?
דורון: ראשית,  הרב ארז משה 
פה  להיות  שמח  ממש  אני 
היקרות  הנשמות  כל  עם 
להתחזק  לשמוע,  שהגיעו 
דבר  כאן  קורה  ולהתעודד. 
יהודים  יחד  מתאספים  גדול, 
מכל מיני כיוונים ועולמות בשביל 
והקדוש  הדבר,  אותו  את  רוצים  שכולנו  להגיד 

ברוך הוא בוודאי מאוד שמח בזה. 

רבי נחמן כותב "כשאדם נכנס בעבודת ה', אזי 
הדרך שמראים לו התרחקות ונדמה לו שמרחיקים 
ובאמת כל ההתרחקות הוא רק  אותו מלמעלה, 
התכנית,  את  נחמן מתאר  רבי  כולו התקרבות". 
מופתעים,  להיות  מה  אין  להיות.  צריך  זה  ככה 
נחמן  רבי  ותכלית.  סיבה  הזאת  להתרחקות  יש 
הכוונה  אין  ה'.  לעבודת  שנכנס  אדם  על  כותב 
רק לאדם שלא ידע מה זה תורה ומצוות ומתחיל 
לקיים מצוות, הכוונה היא לכל יהודי באשר הוא, 

ברגע שהוא מתעורר. רוצה לעשות שינוי, רוצה להתחזק באמת, 
להתחזק בתורה, ביראת שמיים, בתפילה, באמונה, רוצה להיות 

יהודי כמו שה' רוצה – באותו רגע מראים לו התרחקות. 

אחותי  לי  "פתחי  לאדם,  קורא  הוא  ברוך  הקדוש  בהתחלה 
רעייתי", הקדוש ברוך הוא אומר לי "בוא תתקרב", הוא מאיר 
לי פנים, זאת האמת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. הוא עושה 
לי חסד שאני גם ארגיש את זה. בן אדם שמרגיש שהקדוש ברוך 
הוא אוהב אותו וקורא לו, בוודאי שהוא ירוץ אחריו. "קמתי אני 
לפתוח לדודי", כל אחד מאתנו, ברגע שהוא יבין שהקדוש ברוך 
הוא מאיר לו פנים, ברגע שהשבת מאירה לו פנים, ישר "קמתי 
אני לפתוח לדודי", אני רוצה קשר עם הקדושה. האדם מתלהב, 
ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו "זה מאוד יפה, אני באמת אוהב 
אותך ושמח במה שאתה עושה, אבל רק שנייה". "ודודי חמק 
עבר". מה ההיגיון? קראת לי, באתי. לאן אתה הולך? ולא רק זה, 
אלא אדם מרגיש שגם מרחיקים אותו מלמעלה, והקדוש ברוך 
הוא כלל לא רוצה בעבודתו כביכול. כל אחד מאתנו עובר 
להתקרב  רציתי  קשים,  מאוד  רגשות  של  גלים 
על  ויתרתי  לקראתו,  הלכתי  הוא,  ברוך  לקדוש 
הרבה דברים בחיים - ופתאום אני מרגיש כל כך 
כאילו  עושה,  שאני  מה  לכל  טעם  אין  רצוי.  לא 
הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לי "תלך מפה. אני 
לא מעוניין בך. אתה לא ראוי". ליצר הרע יש ספרייה 
שלמה של הסברים למה אני לא ראוי... אבל אם אני באמת לא 
ראוי, למה הקדוש ברוך הוא האיר לי פנים בהתחלה? הוא רוצה 
אותי, אוהב אותי ושמח בעבודה שלי, אז למה הוא מסתיר פנים 

עוד פעם? 

אני  מי  לי  להראות  כדי  באה  הפנים  שהסתרת  אומר  נחמן  רבי 
באמת. בוא תראה איך אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא. בתורה 
את  יש  דברים,  שני  אצלנו  שיש  לנו  מספר  נחמן  רבי  הזאת 
מה שאנחנו מרגישים ויש את מה שקורה באמת. 

מרגישים  שאנחנו  שמה  לחשוב  רגילים  אנחנו 
מרגיש  אני  חשק,  בלי  מתפלל  אני  אם  המציאות.  זאת 
שהקדוש ברוך הוא לא שומע אותי ולא אכפת לו ממני. זה מה 
שאני מרגיש. כשאני יושב מול הגמרא ולא מבין כלום, לא יודע 
לשולחן  בא  אני  לא בשבילי.  חושב שזה  אני  ממני,  רוצים  מה 
שבת ומצפה שהכל יהיה מדהים, שהילדים ישבו בשקט, האוכל 
יהיה טעים, כולם ישירו ותהיה שמחה גדולה, ובמציאות כולם 
לא  זה  אולי  כעסים,  ויש  שצריך  כמו  בדיוק  לא  האוכל  רבים, 
בשבילי? אני מרגיש רגשות קשים. אולי הקדוש ברוך הוא לא 
בשורה  אומר  נחמן  רבי  ראוי.  לא  אני  באמת  אולי  אותי,  רוצה 
גדולה מאוד, הרגשות הקשים האלו הם רק מה שנראה לך, אבל 
באמת ההתרחקות הזאת כל כולה התקרבות. הקדוש ברוך הוא 
רוצה להראות לך מי אתה באמת. אתה כל כך רוצה, כל כך קדוש 
וכל כך מיוחד, בוא תראה שאתה מוכן לעבוד אותי לשם שמים. 
כל מי שחזר בתשובה עשה את זה באמת בצורה קדושה, עם לב 
ירוויח משהו,  יש מחשבה שהוא  תמיד  אבל  טוב,  ורצון  טהור 
דתיים הם אנשים טובים והם יקבלו אותי, יהיו לי חברים וסביבה 
טובה, חינוך טוב לילדים, יאהבו אותי, יהיה לי נעים, אני אתפלל 
ויהיה לי גם  יהיה לי אור, אני מרגיש את האור  ואשמור שבת. 
אחר כך אור. אז הקדוש ברוך הוא אומר – "בוא אני אראה לך 
אני  האלה,  הרווחים  את  ולא  אותי  רוצה  אתה  באמת,  אתה  מי 
בהתלהבות,  יהיה  שהכל  חשבת  האלה.  הרווחים  את  לך  אקח 
אנשים  ככה.  לא  שזה  רואה  ואתה  ונהדר,  מוצלח  יהיה  הכל 
לא מאירים לך פנים. השבת לא מאירה לך פנים, 
ממשיך  אתה  למה  פנים.  לך  מאירה  לא  התורה 
לעשות מצוות? כי אתה רוצה אותי. אני תמיד פה, 
אני תמיד אוהב אותך ורוצה אותך, אל תיבהל". זה 
רק מבחן, לא מבחן בשביל הקדוש ברוך הוא אלא 

בשבילך, שתדע מי אתה. 
הוא  אחד  מצד  לא.  או  צדיק  היה  כורש  האם  בגמרא  דיון  יש 
תרם כסף לבית המקדש, מנגד הוא עשה זאת כי רצה שיתפללו 
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ושואלת,  ממשיכה  הגמרא  בשבילו. 
הרי "האומר סלע זה לצדקה על מנת 
שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור", אם 
החולה  שהבן  כדי  צדקה  תורם  אדם 
אם  גמור.  צדיק  הוא  בריא,  יהיה 
והגמרא  כורש?  עם  הבעיה  מה  כך, 
"על  התורם  ככה,  לא  שזה  משיבה 
אצל  רק  גמור  צדיק  הוא  מנת" 
יהודים. הסיבה לכך היא כי מה יקרה 
אם הבן לא יחיה? היהודי יגיד "מה 
לפחות  גרמו.  שלי  העוונות  לעשות, 
שמו,  וברוך  הוא  ברוך  צדקה,  נתתי 
את  יצדיק  יהודי  האמת".  דיין  ברוך 
אבל  שלו,  במצווה  וישמח  הדין 
לו  שתהיה  בשביל  צדקה  שייתן  גוי 
ישועה, אם לא תבוא ישועה הוא יגיד 
"חבל על הצדקה, תחזירו את הכסף. 

לא קיבלתי מה שרציתי". 

לתת  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש  באמת 
לנו את כל הטובות ואת כל הישועות, 
ברוך  הקדוש  נעלמים  וכשהאורות 
כמה  תראה  "בוא  לאדם  אומר  הוא 
חשובה  נאמנות  לך",  יש  נאמנות 
יותר מאורות. כמו שבן אדם מתחתן 
ומתלהב בחתונה, ואחרי הרבה שנים 
נראה כאילו ההתלהבות קטנה יותר. 
זוגיות,  של  שנים  הרבה  אחרי  אבל 
הבן  בשביל  הנפש  את  שמוסר  אדם 
זוג והילדים שלו, זה אמנם לא אורות, 
אבל זאת נאמנות וזה דבר הרבה יותר 
רוצה  הוא  ברוך  הקדוש  ככה  עמוק. 

אותנו.  

לחיים לחיים. 

המפה יוצרת את העולם
בשנת 1881 הגיעה משפחת בנאי  אביתר בנאי: 
לירושלים, לפני מאה ושלושים שנה. נראה לי 
חיה  שהיום  היחידה  בנאי  משפחת  שאנחנו 
בירושלים. השנה היינו עם הילדים באוקיינוס 
האטלנטי, נסענו לבקר את הוריה של רעייתי 
והם לא יהודים. אשתי ואני מגדלים באנגלית 
בתלמודי  הילדים  בירושלים.  ילדים  חמישה 
מי  זהותנו.  על  ושואלים  מחפשים  ואנחנו  תורה 

אנחנו? לאן אנחנו שייכים? מה מגדיר אותנו? 

יכולים  דברים  מיני  כל  מקומות,  מיני  לכל  שייך  התשובה  בעל 
הוא  שבו  המקום  שלו,  החברה  שלו,  המשפחה  אותו,  להגדיר 
לומד או המקום שבו הוא גר. מי אני, ולאן אני שייך? מה מקומי 
תשובה  בעל  ללוות  שיכולה  מאוד  מטלטלת  שאלה  זו  בעולם? 
שנים ארוכות. את השאלה הזאת הייתי רוצה לשאול את כולכם: 

מי אני? 

הרב שבתי סלבטיצקי: החסיד ר' שלמה חיים קסלמן שאל פעם 
למה  בהתוועדות,  )במלעיל(  משקה  שותים  למה  בהתוועדות, 
לא קוקה קולה או מיץ תפוזים? ותשובתו הייתה: אם מכניסים 
קוקה קולה למקפיא, היא קופאת. אם נשאל אותה למה קפאת, 
עלי.  משפיע  וזה  וקפוא  קר  מסביבי  השאלה?  מה  תגיד:  היא 
יקפא.  – למקפיא, הוא לא  וודקה, ערק   – נכניס משקה  אך אם 
נשאל אותו למה אינך קופא, הרי מסביבך כל כך קר וקפוא, והוא 
יענה: אני מצפצף על העולם! אני נשאר מי שאני... אדם צריך 
לדעת מי אני, ולא להיות מושפע מהפריזרים שמסתובבים בעולם 
הזה. כשהיינו למעלה, נשמה אלוקית – לא היו לנו שאלות מי 
ואז הנשמה שלנו קיבלה במתנה  ירדנו למטה לעולם הזה  אני. 
ברחובות,  תמונות  גשמיות,  תאוות,   – בהמית  נפש  גשמי,  גוף 

מכשירים אלקטרוניים קליפות שונות ומשונות. וכל זה מבלבל 
וסותרים,  שונים  רצונות  מתרוצצים  שבתוכנו  ומרגישים  אותנו 

ואז אנו מתבלבלים ושואלים את עצמנו מי אני? ומה אני?  

שלפני  אומר  המדרש  חי?  אני  עולם  באיזה  באמת?  אני  מי 
זו בעצם  יצר תכנית,  שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא 
מאד  זה  ולכאורה  העולם.  את  ברא  הוא  התכנית  ולפי  התורה, 
לא מובן, בני אדם עושים תכנית לבניין – שלא תהיינה טעויות. 
אם בונים בית בלי תכנית עלול לקרות שהמטבח יהיה גדול ולא 
בהרחבה  יהיה  ההורים  שינה של  לסלון. שהחדר  מקום  יישאר 
ולילדים יישאר רק חור קטן, לכן עושים תכניות בניין. אך מה זה 
שייך אצל ה' שהוא כל יכול מדוע הוא צריך תכנית כדי לברוא 
את העולם. יתירה מזו: אדם אחרי שבנה את הבית אינו זקוק יותר 

לתכנית אך ה' משאיר את התורה – התורה לעולם ועד. מדוע? 

לשנה  בחורים  קבוצת  נסענו  צעיר,  יותר  כשהייתי  שנים,  לפני 
מקומה  שלנו  השכן  את  פגשתי  לארץ  חזרה  כשחזרתי  לרבי. 
שלישית, שהיה הארכיטקט הראשי של העירייה. הוא שאל 
שהייתי  לו  ועניתי  הייתי  איפה  אותי 
אצל הרבי וחזרתי עכשיו מניו יורק. 
עניתי  היית?"  התאומים  "במגדלי 
שלא. "בפסל החירות היית?" - לא. 
"במוזיאון השיאים של גינס היית?" 
ברחמנות  עלי  הסתכל  הוא  לא.   -
יורק?",  בניו  שהיית  בטוח  "אתה  ואמר: 

ופתאום הבנתי משהו גדול. 
כשאדם נוסע לניו יורק הוא לוקח אתו מפה. אם הוא ייקח מפה 
של מוזיאונים, הוא יבקר בכל המוזיאונים שבניו יורק וכשיחזור 
הביתה יספר לכולם שניו יורק היא עיר של מוזיאונים. אם ייקח 
עמו מפה של בתי כנסת, הוא ימצא בניו יורק רק בתי כנסת. אם 



הוא לוקח מפה של חדרי שירותים, יספר לכולם מה יש בניו יורק 
ומה שמצא שם... לפי המפה שיש לך בראש, זה מה שאתה מוצא 
ומה  בתוכה  קיים  שאני  המציאות  העולם.  את  רואה  אתה  וככה 
שאני רואה היא לפי המפה שיש לי בראש ובלב ולפי מה שאני 

מחפש ומצפה.  

ולהיות  אני?  מי  לדעת  רוצה  אם אתה  הוא,  ברוך  אומר הקדוש 
בעולם האמיתי – ראשית אתה צריך לסדר את המפה שלך. אם 
בשר  פלפל,  רק  בעולם  תמצא  גשמיות  היא  בעולם  המפה שלך 
זה בשביל  כל מאורע  היא התורה.  לא. אך אם המפה שלך  ותו 
זה  לך,  שיש  תכונה  וכל  רצון  כל  לך,  שיש  תאווה  כל  התורה. 
בשביל התורה. ואם נתבונן בזה, דרך המבט של הקדוש ברוך הוא 
– מה הוא רוצה ממני עכשיו בסיטואציה הזו – נוכל להבין מה זה 

העולם באמת לפי המפה של הקדוש ברוך הוא.

צריך  הוא  ראשון  דבר  אני?  מי  באמת  לדעת  רוצה  כשאדם 
את  רואה  שלי  הנשמה  איך  בעולם?  שלי  המפה  מה  להתבונן: 
יותר מרגיש את  נכונה הרי ככל שהוא  העולם? כדי לקבל מפה 
הקדוש ברוך הוא, זה סימן שהמפה שלי נכונה יותר. כדי להרגיש 
המון  עם  פשוטה  דרך   - מהן  אחת  דרכים,  כמה  יש  הקב"ה  את 
עוצמה היא "מודה אני". ה"מודה אני" בבוקר צריך לקחת קצת 
יותר מ-5 שניות. למה הרי זה רק שתים עשרה מילים!? כי צריך 
לחשוב על כל הדברים הטובים שה' עשה לך: משפחה, בריאות, 
כוחות, חושים, שכל, מדות טובות, עיניים, ידיים, רגליים וכו', אם 
נתבונן בזה בפרטי פרטים נרגיש מאוד קרוב אליו, זה יביא לנו 
עונג כזה שאין כדוגמתו בעולם. עונג שממשיך אתך כל החיים, 
קרוב  הקב"ה ממש  את  מרגיש  ואתה  הלב  את  לך  עונג שפותח 

אליך. 

הרב מאניס פרידמן, אח של הזמר אברהם פריד, 
הלך פעם למסור הרצאה ביהדות. השליח המקומי אמר 
לו שהוא מכיר אישה שבנה, בן עשרים, הלך לעולמו לפני כמה 
חודשים, ומאז היא שרויה בדיכאון קשה. לא יוצאת מהבית, כל 
שיבוא  ביקש  השליח  אחד.  מאף  לשמוע  רוצה  לא  בוכה,  היום 
אתו לנחם אותה. בדרך ניסה פרידמן לחשוב מה הוא כבר יכול 
לומר לה. כשהגיעו, הוא אמר: "בואי נניח שלפני עשרים שנה, 
לפני שהבן שלך נולד, הקדוש ברוך הוא היה שואל אותך: 'יש 
בן מיוחד, רק לעשרים שנה. האם היית  זה  בן לתת לך! אך  לי 
אומרת לה' שאת רוצה אותו או לא?'". הוא היה בטוח שהיא תגיד 
לו שהיא ודאי הייתה רוצה בו, אך להפתעתו היא ענתה: "הייתי 
אומרת שאני לא רוצה! להשקיע ולאהוב ילד כל כך הרבה שנים 
ולאחר מכן לסבול כל כך, להיות בדיכאון כזה – עדיף שלא היה 
"ריבונו  בלבו,  התפלל  ההמום  פרידמן  לעולם!".  בא 
של עולם, תן לי מילים נכונות לומר לה". ואז הוא 
הפתיע גם את עצמו: "את יודעת מה, טוב מאוד 
שהקדוש ברוך הוא לא שאל אותך. כיוון שהעולם 
היה צריך את הבן שלך. היה לו תפקיד והיתה לו 
שליחות למלא, וגם אם זה היה רק לזמן קצר, בכל זאת זה 
היה שווה". כשהוא סיים את דבריו היא פרצה בבכי גדול, והמלים 

האלה הרגיעו אותה.

מה היה פה? עד עכשיו האישה הזו הסתכלה על העולם רק דרך 
הצער שלה, וחשבה מה הוא – הקדוש ברוך הוא, העולם, הבן 
שלי - יתן לי? אני לא יכולה לסבול כל כך. הרב פרידמן שינה לה 
מבט – אל תסתכלי עליו רק בתור הבן שלך, אלא בתור אדם עם 
שליחות עצמאית בעולם. יש לו ערך עצום, ערך שנמשך עשרים 

שנה, וכל רגע היה בעל משמעות.

מי אני? תלוי מאוד איזו מפה אני מחזיק ביד ומהי נקודת המבט 
שלי.

יש לנו ריח טוב
שאלה  זאת  אני"  "מי  דורון:  משה  ארז  הרב 
שלא  לתשובה,  להגיע  כדי  מאוד.  גדולה 
אני באופן אישי עברתי  בדיוק הגעתי אליה, 
בעיקר "מי אני לא". אני חושב שהרבה 
בחיים  שינוי  שעושים  אנשים 
שמתקרבים  אלו  ובפרט  שלהם, 
מאוד  הרבה  צריכים  ולאמונה,  ליהדות 
אומץ. הסיבה לכך היא כי הדבר הראשון שיקרה הוא שהאדם 

הראשון  בסעיף  במקום שלו.  לא  ירגיש שהוא  הוא  לבד.  ירגיש 
בשולחן ערוך, הרמ"א אומר "ולא יתבייש מפני המלעיגים", זה 
הדבר הראשון שיש לך להגיד לי? כמו שהזכיר הרב שבתי, הרמ"א 
- אל תעשה חשבון. תעשה את מה שאתה מאמין.  אומר לאדם 
יהודי שמתחזק לעשות את מה שהוא מאמין בכל נקודה ונקודה, 
אם זה לא לדבר לשון הרע, אם זה להתחזק בשמירת שבת, לשמור 
את העיניים או להתפלל כמו שצריך, באותו רגע הוא מרגיש לבד. 
הוא מרגיש שאין לו מקום, כי פתאום כולם אומרים לו "תיישר קו, 
אצלנו לא מתנהגים ככה". כשאדם מתקרב ליהדות או לאמונה, 
הנה האמת של  לחוף מבטחים.  הגיע  להאמין שהוא  רוצה  הוא 
החיים, הנה התורה. כשאני חזרתי בתשובה הייתי בטוח שכל בן 
אדם שיש לו כיפה על הראש הוא פשוט נציג של הקדוש ברוך הוא 
עלי אדמות, אדם מתוקן שיודע מה טוב. אם זה ככה, אז כשאני 
נכנס לבית כנסת או לחברה של אנשים דתיים, אני מגיע למקום 
שבו אני יכול לנוח - ומסתבר שלא, מסתבר שרק מי שהגיע לבית 
קברות יכול לנוח, שם יש מנוחת עולמים ופה בעולם יש עבודה. 
אנשים  פעמים  מאוד  שהרבה  חושב  אני  ובירור.  התמודדות  יש 
נתקלים בקושי, בגלל שהם מגלים לאכזבתם שהציבור שסביבם 

מורכב מצדיקים, בינונים ורשעים, ראשי התיבות של ציבור. 

רגע, מי אני? למי אני שייך? התשובה שאני מצאתי, ואני חושב 
כל  להחזיק  שיכולה  יסודית  והכי  שורשית  הכי  התשובה  שהיא 
הוא.  מי  אותו  כששאלו  יונה  שענה  התשובה  זו  מאיתנו,  אחד 
"עברי אנכי, ואת ה' אלוקי השמיים ואלוקי הארץ אני ירא". אני 

יהודי ואני קשור לקדוש ברוך הוא. 

אני מאמין שזאת התשובה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. למי 
אתה שייך? אני שייך לעם ישראל, ואני שייך לקדוש ברוך הוא. - 
כן, אבל מה אתה, אתה ברסלב, אתה חב"ד, אתה כיפה שחורה, 
אתה כיפה סרוגה, אתה לא כיפה, איפה אתה גר? באיזו קהילה? 
אתה ברסלב? איזה ברסלב אתה, של מי? - מה אתה רוצה ממני? 

עברי אנכי ואת ה' אלוקי השמיים אני ירא. 

תשובה  בעלי  כלל  בדרך  אחר,  או  כזה  כנסת  בבית  מתפלל  אני 
וכמו שאביתר אמר,  כנסת אחר,  מתפללים כל פעם בבית 
כל  את  בי  יש  ביחד.  הדברים  מכל  מורכב  אני 
ברוך  הקדוש  במקרה  ולא  בטעות  לא  החלקים. 
לא עשה טעות  הוא  חילוני.  בבית  אותי  הוא שם 
ואחר כך שם אותי בעולם דתי, מול הגמרא בבית 
פה  וגם  זר  מרגיש  אני  שפה  היא  האמת  כנסת. 
אני מרגיש זר. איזה מוזר. דוד המלך אומר, "מוזר הייתי 
לאחי ונכרי לבני אמי", ועם זאת, מצד שני פה אני מרגיש שייך 
וגם פה אני מרגיש שייך. כשאני נמצא בין אנשים שבאו מהרקע 
שלי, כשאני נמצא בין אנשים לא דתיים, אני מרגיש בבית כי זה 
העולם שלי, זאת המציאות שלי. כמוני כמוהם, אני מבין אותם, 
אני מרגיש אותם. הם לא זרים לי. יחד עם זאת, כשאני בא לבית 
כנסת ולבית מדרש אני מרגיש זהות ושייכות לאנשים שמסביבי, 
יש פה אנשים שמאמינים בתורה כמוני. יש פה אנשים שרוצים 
להתקרב לקדוש ברוך הוא כמוני. למה הקדוש ברוך הוא עשה 
לי ככה, חצי פה וחצי שם וחצי בעוד כל מיני מקומות? למה - כי 
זה חלק מהתפקיד שלי, זה לא נגדי. זאת לא טעות. יש לי איזו 
או  כזה  לפני שאני  צריך לחבר את העולמות. אבל  אני  בשורה, 
כזה, לפני הזהות החברתית שלי ולפני הכל, עברי אנכי ואת ה' 
אלוקי השמיים ואלוקי הארץ אני ירא. אני עם הקדוש ברוך הוא. 

היהודי הראשון, אברהם אבינו, היה נגד כל העולם. נגד ההורים 
שלו, נגד המשפחה שלו, בכל העולם רדפו אותו. רבי נחמן כותב 
בשלב  אמתי,  למשהו  ולהגיע  להתקדם  באמת  רוצה  אתה  שאם 
ראשון והכרחי אתה חייב להיות כמו אברהם אבינו. "אחד היה 
אברהם" זה פסוק ביחזקאל, ורבי נחמן אומר שאברהם עבד את 
ה' רק על ידי שהיה אחד. תחשוב שאתה לבד בעולם, ואז "ואל 
יתבייש מפני המלעיגים". אני עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא. 
אם אני אמצא חברים וקהילה שמתאימה לי זה יהיה מצוין, אם 
לא  אני  אם  אבל  מצוין.  יהיה  זה  שלי  לילדים  טוב  מקום  נמצא 
גם  גמור,  בסדר  זה  וגם  אחר  למקום  ללכת  אצטרך  אני  מוצא, 

אברהם אבינו היה צריך לנדוד ממקום למקום. 

המדרש אומר שאברהם היה צריך להסתובב כל כך הרבה בגלל 
שהוא היה כל כך מיוחד, היה לו כזה ריח טוב, שהקדוש ברוך 
הוא רצה שכולם יכירו את הריח הטוב הזה. זו הסיבה שהוא הזיז 
את אברהם ממקום למקום. אז אם אנחנו שייכים להרבה מקומות 
רוצה שכולם  הוא  ברוך  הקדוש  חסרון,  לא  זה  עניינים  ולהרבה 

יכירו את הריח הטוב הזה, של כל העולמות ושל החיבור. 



אני של הקדוש ברוך הוא. גם אם אני אהיה לבד, 
גם אם אני אהיה היהודי האחרון ביקום ולא יהיה 
אף אחד שימחא לי כפיים או שיגיד לי "אני אתך 
אחד,  אף  לי  יהיה  לא  אם  גם  שלך",  ומהחבר'ה 
הוא  אני  אני  כי  עתה  "ראו  הוא.  ברוך  הקדוש  עם  אני 
רוצה שאתם  אני  הוא אומר  ברוך  ואין אלוקים עמדי", הקדוש 
תסמכו עליי. חשוב שתהיה חברה וקהילה, חשוב שתהיה שייכות 
אל  זה.  על  תישען  אל  אבל  פוסק,  ולרב  מדרש  לבית  חברתית 
ברוך  הקדוש  זה  שלך  הכוח  שלך.  הכוח  יבוא  שמכאן  תחשוב 
הוא, התורה והמצוות, גם אם אין לך עוד שייכות במקום אחר. 
אני של הקדוש ברוך הוא, וכל מי ששייך לקדוש ברוך הוא אני 
גם אתו. ואני גם עם כל יהודי שעדיין לא יודע שהוא שייך לקדוש 
ברוך הוא, כי אני יודע מאיפה באתי ואין שום הבדל ביני לבינם, 

כמוני כמוהם. 

העבר ַאין, העבר עדיין
הרב דודי דודקביץ': טיבה של התוועדות היא 
רעהו, משלימים משהו  איש את  שמשלימים 
יחד. אחרי מה שאמרו הרב שבתי והרב ארז, 
בהקשר לזהות שלי כאחד שלא מתבטל מול 
לי  נדמה  הזהות שלו,  לא מבטל את  העולם, 
שאחת השאלות שהכי מעסיקות בעלי תשובה, 
אני  איך  היא  מאתנו,  אחד  כל  שלמעשה  והאמת 
מתייחס לעבר הקודם שלי. אביתר, שרת לנו שני שירים הערב. 
אחד היה מגיל עשרים והשני "אבא". אינני יודע איזה מהם יותר 
חשוב לך, הראשון או השני, אבל לפני זמן לא רב לאורי 
זוהר היה יום הולדת שמונים, עשו מזה עניין גדול 
וזיכו אותך לראיין אותו. ראיתי את הריאיון הזה 
ולמחרת בבוקר סיפרתי בשיעור לחבר'ה ב'נהורא' 
הוא  שלטעמי  ביניכם,  כמה התפעלתי מהמפגש 
דורות.  שני  ממש  התשובה.  בענייני  דורות  שני 
זוהר אמר "אני היום בן ארבעים". כדרכו, באופן מוחלט  אורי 
מלא גבורה ואמירה. ואתה שאלת אותו "מה עם הארבעים שנה 
כלום?''  אצלך  יצרו  לא  הן  קיימות?  לא  הן  שלך?  הראשונות 
ואז הוא אמר "אתה יודע מה, אתה צודק". אבל אז הוא הוסיף 

עוד משפט חזק מאוד, הוא אמר "אני 
ועוד  ארבעים  בן  אני  שמונים,  בן  לא 
בדיוק  שזו  היא  האמת  ארבעים". 
זדונות  תשובה מאהבה שבגינה אפילו 
הופכות להיות בגדר זכויות. כי לוקחים 
והן  הללו,  השנים  ארבעים  נקודות  את 
מהוות כוח דוחף ומדרבן שמצמיח את 
השנים החדשות. בארבעים האחרונות, 
לתהייה  ומגיע  לתשובה  זוכה  כשאדם 
שתל  ה'  למה  ארז,  הרב  קודם  שתיאר 
את  לגאול  כדי  זה  ההוא,  בבית  אותי 

השנים הקודמות. 

תשובה,  בעלי  של  עצומה  פריחה  יש 
שמזרימים לנו דם חדש, שמביאים לנו 
כותב  קוק  הרב  להם.  שזקוקים  דברים 
באחת ההארות שלו באורות התשובה, 
מהפכניים  לדברים  דומה  ממש  תורה 
של רבי צדוק ורבו 'מי השילוח', שעיקר 
התשובה היא שאדם יזהה איך הזדונות 
מסביר,  והוא  לזכויות.  נהפכות  אצלו 
חייב  אדם  ראשון  שבשלב 
מוחלטת  התנתקות  להתנתק 
מהזהות הקודמת שלו. אין לי 
שהייתי.  מי  עם  ונחלה  חלק 
זקוק  לא  בזה,  תלוי  לא  אני 
לרייטינג,  לא  זקוק  לא  לזה, 
לא לתמיכה ולא לחיבוק הזה 
כי  שהוא מסוכן מאד לעתים, 
סופית  אין  תלות  יוצר  הוא 
אבל  חלושים.  מאוד  בדברים 
לחזור  דשמיא  סייעתא  מכוח  זכה  שאדם  אחרי 
בתשובה, הוא אמור לחזור לאותם מקומות מהם 
התנתק, ולזהות איך הם בנו אותו ואיך הוא יכול 
קומה  שוב  אתם  ולבנות  אותם  לקחת  עכשיו 

חדשה. 
גדולה של המון דברים טובים  זו הגאולה הכי  במידה מסוימת 
שנפלו  גדולים  רעיונות  נפולות,  אהבות  להיות  והפכו  שנפלו 
למקומות נמוכים, ובעלי התשובה גואלים אותם. הרב קוק כותב 
שאי אפשר לעשות את זה בלי שזוכים להכיר ב'נשיאת הפכים'. 
הבעל שם טוב כבר דיבר על יכולת נשיאת ההפכים הזו, שהיא 
חלק אלו־ה שנמצא גם בתוכנו אבל אי אפשר להגיע אליו בלי 
ואחרי התהליך הזה  והיבדלות מוחלטת,  שקודם תהיה הבדלה 

ניתן לשוב ולעשות המתקה גואלת. 

זכינו  לא  יבשים;  קצת  הדתיים  שאנחנו  מקום  שזה  לי  נדמה 
לחוויות האלו שאתה, אביתר והרב ארז זכיתם להם, וכל מפגש 
כזה מזרים דם חדש. אסור לכם לוותר על זה עבורנו, עבור העולם 
כולו, עבור הבורא יתברך, להחזיר לנו את הארבעים הקודמות, 
אבל שיהיו עם הטעם הטוב של הארבעים החדשות. בערב הזה 
אנחנו רוצים כולנו על ידי תשובה מאהבה לחבר את זה, לגאול 
את זה, ולהגדיר שהזהות שלנו מאוד שייכת למקום אחד, אבל 
מרוב שהיא שייכת למקום הזה למעלה, אין לה פחד לחזור גם 
זקן,  כבר  היה  מפרמישלן  מאיר  כשר'  הלמטה.  אל 
הוא היה יורד למקווה בכל יום בדרך מאוד תלולה 
ומחליקה. הצעירים של העיר היו מסתכלים עליו 
יורד כל בוקר, היו לו נעליים של רבי הונגרי כזה 
ניסו  מחליק.  ולא  יורד  והוא  יציבות,  שבקושי 
על  מדבר  היה  הוא  מחליקים.  היו  אבל  אותו  לחקות 
עצמו בגוף שני, כאילו עם עצמו. בכל פעם שהיה רואה אותם 
חזק  אחוזים  להיות  צריכים  למטה  "כשיורדים  אומר,  היה  הוא 
ללכת  יכול  הוא  ולכן  למעלה  חזק  אוחז  מאיר'ל  למעלה,  חזק 

בדרך כזו, הוא לא יחליק בה". 

אנחנו רוצים להיות אחוזים חזק חזק למעלה. אחרי הבירור של 
"אחד היה אברהם" וש"אין עוד מלבדו", כל המקומות שנגאל 
יחזירו פנימה הרבה נשמות עשוקות והרבה נקודות עשוקות. זו 
עבודה לכל החיים, שנזכה לעשות אותה בהרבה הרבה חן וחסד 

טוב בעיני אלוקים ואדם. לחיים לחיים!
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הרב עדין אבן ישראל - שטיינזלץ

קשר האהבה הזה אחר כך הולך ומתמסד, אבל מפעם לפעם 
אנחנו נזכרים ומדברים על חסד הנעורים, על אהבת  הנעורים. 

חג הסוכות הוא מצד אחד חג שהתורה איננה מסבירה את עניינו כזיכרון למאורע 
מיוחד או לנס מיוחד. מאידך חג הסוכות משופע יותר מכל החגים בעניינים 

מרובים ושונים זה מזה. עניין אחד הוא מצוות היום של הישיבה בסוכה. העניין 
השני הוא המצווה המיוחדת שכתובה בתורה כפסקה מיוחדת לעצמה של ארבעת 

המינים. העניין השלישי, שאמנם איננו קיים בימינו, הוא כל הסדר שהיה בבית 
המקדש בהקרבת קרבנות מיוחדים ובשמחת בית השואבה עם כל מה שהיה כרוך 
בזה. וכן מה שמופיע לעתיד לבוא, שחג הסוכות הוא החג שבו כל אומות העולם 

עולים לרגל לתת כבוד לאלוקי ישראל.

העניין של הישיבה בסוכות נראה לכאורה, כפי שפירשו רבים, כמין אמירה שדווקא 
בזמן שבו אנחנו בחג האסיף והיינו צריכים לשבת מרוצים ושבעים בתוך בתינו עם 
ועוברים  הבית  את  עוזבים  החוצה,  יוצאים  זאת  בכל  אנחנו  האסיף שבידינו  כל 
לתוך הסוכה ולתוך דירת ארעי. אבל אפשר לראות גם את הדברים בצורה אחרת: 
הזמן של לכתנו במדבר היה זמן של קושי ושל התייסרות במסע ארוך אבל יחד עם 
זאת, במהות העניין, זה היה זמן שבו היינו נמצאים כל הזמן בקשר ישיר ובתוך 
ההגנה הישירה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רק נמצאים בחסותו הכללית אלא 
נמצאים במצב שבו אנו מכוסים בעננים שבאים לעטוף אותנו ולהגן עלינו. הסוכה 
נעשית לזכר ענני הכבוד שבהם ישבנו במדבר אך לא רק נקודת זיכרון העננים היא 
החשובה כאן, אלא עצם העניין שזמן יציאת מצרים וההליכה במדבר הוא הזמן 
שהנביא קורא לו "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר 

בארץ לא זרועה" )ירמיה ב, ב(.  

זהו זמן הראשית שלנו, הזמן שבו הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מתחיל. זה 
הזמן שבו אנחנו יוצרים את קשר האהבה לקדוש ברוך הוא מעבר לכל הדברים 
ולפני כל הדברים. קשר האהבה הזה אחר כך הולך ומתמסד - אנחנו באים לארצנו, 
אנחנו באים לעולם שלם של תורה ומצוות ומעשים טובים אבל מפעם לפעם אנחנו 
נזכרים ומדברים על חסד הנעורים, על אהבת  הנעורים. מבחינה זאת צריך לראות 
את חג הסוכות בתור סוג של זיכרון רומנטי. אחרי שאנחנו כבר מיושבים ומסודרים 
שהיינו  כפי  באוהלים  לשבת  שוב  יוצאים  אנחנו  ומסודר  קבוע  כך  כל  ועולמנו 
עושים בימי הראשית כדי להזכיר שוב שהאהבה הראשונה לא פגה ולא נעלמה 
לנו. אנחנו מעוררים אותה מחדש בכך שאנחנו חוזרים אל הדברים הבסיסיים, אל 
הדברים הראשוניים, אל כיפת השמיים, אל הכוכבים שנראים לנו בתוך הלילה. 
אנחנו יושבים בסוכה, אולי בצמצום, אולי בדוחק מסוים, אבל בעצם העניין אנחנו 

שרויים באהבה אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותו והוא אוהב אותנו. 

הנביא כותב שלעתיד לבוא "עוד אושיבך באוהלים כימי מועד" )הושע יב, י(. הנביא 
מבטיח שכשם שבימי מועד - חג הסוכות - אנחנו יושבים באוהלים כך נשב פעם 
כולנו באוהלים, הקדוש ברוך הוא שוב ייתן לנו את החסד הזה ואת הקרבה הזו, 

לשבת יחד אתו ולהיות קרובים, אולי קצת דחוקים אבל מאוד מאוד אוהבים.

 הרב נפתלי הירץ פלינטנשטיין
ראש מכון הוצאה לאור 'שפתי צדיקים'

יתברך  בסוכות, "זמן שמחתנו", אנחנו עובדים את ה' 
במידת השמחה. אולם השמחה מתפרצת ועולה במיוחד 
במוצאי החג הראשון ב"שמחת בית השואבה", שממנה 

שואבים רוח הקודש. למה דווקא אז? 

"ששון"  בין  ההבדל  את  מבאר  א(  לה,  )ישעיה  המלבי"ם 
והששון  ורצופה,  תמידית  היא  השמחה  ל"שמחה". 
או בשורה טובה.  על דבר שנתחדש, כמו מציאה  הוא 
השמחה היא פנימית ומוגבלת בתוך הכלי כפי מידתו, 
למים  דומה  הדבר  מהכלים.  ויוצא  מתפרץ  והששון 
מתפשטים  הם  ובטבע  וגוון  צורה  להם  אין  שביסודם 
אותם  מצמצמים  אנו  כאשר  אולם  גבול.  ללא  לרוחב 
בכלים, הם מקבלים את צורת הכלי והגבלתו; אם הכלי 
הוא עגול גם המשקה שבתוכו עגול, ואם הכלי מרובע 

גם המשקה מרובע.

רוז'ין מבואר שבראש השנה העבודה היא  בספרי בית 
בשופר הדומה לכלי, וכפי השתנות ותיקון הכלי למטה 
כך הוא השפע הבא מלמעלה. בראש השנה העבודה היא 
בבחינת גבורה ודין, המורים על הגבלה וצמצום. לא כך 
הם ימי הסוכות, בחג זה מאירים אורות מקיפים ואורות 
חסדים ללא גבול וצמצום. עם ישראל זוכה לשבת בצלו 
של הקדוש ברוך הוא, באהבה וברחמים גדולים, כולו 
חסדים, והוא מאיר בהם גילויי הארת פנים אל עמו. בחג 
גדולה  היא בבחינת "ששון", שמחה  הסוכות השמחה 

שמקיפה ומתפשטת ואינה תחומה ומוגבלת בכלי. 

באה  בסוכות  לחסדים  הרומזים  המים  ניסוך  מצוות 
הדינים  השנה.  מכל  שונים  חסדים  על  לנו  להורות 
הדין,  ימי  של  העבודה  לאחר  מתמתקים  והגבורות 
לצאת  היא  המטרה  כלי,  לתוך  מים  שואבים  וכשאנו 
מהכלים – המים מגיעים אל המזבח ושם מנסכים אותם, 
מים  "ושאבתם  גבול.  ללא  ומתפשטים  חוזרים  המים 
בששון", המים אינם מים רגילים, הם מים של "ששון", 
מים ממותקים של חסדים ללא גבולות. כאשר הגבורות 
והדינים עצמם נהפכים לחסדים נולדת השמחה הגדולה 

ביותר. 

החג  במוצאי  דווקא  מתחילה  השואבה  בית  שמחת 
נכנסים ליום השני שבו האושפיזין  הראשון, בו אנחנו 
מראים  אנחנו  בכך  לגבורה.  הרומז  אבינו  יצחק  הוא 
ומכאן  מתוקים,  למים  והופכות  ממותקות  שהגבורות 
השמחה פורצת גדר אל שיא השמחה של השנה, וממנה 

שואבים רוח הקודש.

חג חידוש האהבה יוצאים מהכלים



ימי החג, והוא  יכילנו, אשר הוא תכלית  ומי  וגדול היום הזה  נורא  מה 
היום שבו נעשה גמר חיתום גזר הדין שנכתב בראש השנה ונחתם ביום 
הכיפורים, כמו שהובא בזוהר הקדוש, שבו ביום יוצאים הפתקאות מבית 
נקרא  ולזה  הדין.  ונחתם  לממונים  ונמסרים  הוא,  ברוך  הקדוש  המלך 
'הושענא רבה' כי הוא יום ישועה הגדולה וכפרת עוון. ולזה מברכים בני 
ישראל זה לזה ב'פתקא טבא', לאמור שיזכו להיכתב בפיתקא טבא לטוב 

בית המלך.

במדרש הובא כי הושענא רבה הוא גמר סיום העבודה מימי הדין, ראש 
יען  העולם,  אומות  לאויביהם  ישראל  מנצחים  ובו  כיפור,  ויום  השנה 
שבעבֹור ימי ראש השנה ויום הכיפורים עדיין אין אנו יודעים מי ניצח 
בדין, אם ישראל או אומות העולם, אכן "כיון שהגיע יום הושענא רבה, 
כמלאך  עומד  הכנסת  וחזן  הקפות,  שבע  ומקיפין  נחל,  ערבי  נוטלין 
אלקים, וספר תורה בזרועו, והעם מקיפין אותו דוגמת המזבח וכו' ומיד 
נצח  וגם  ישראל,  נצחו  ישראל  נצחו  ואומרים  שמחים,  השרת  מלאכי 

ישראל לא ישקר ולא ינחם".

ועניין חתימת הדין בהושענא רבה לאחר שכבר נחתם ביום הכיפורים, 
כאשר עולה מדברי הזוהר הקדוש הנזכרים, כי הגם שנחתם הדין ביום 
כיפור, עם כל זה מדרך הטוב ברוך הוא להיטיב עם ברואיו, וברוב רחמיו 
כובש הגזרי דין בבית גנזיו ואינו מוסרם להממונים על דיני פורענות בני 
האדם עד בוא יום הושענא רבה, ולזאת עדיין יש יכולת ביד האדם לקרוע 

הגזר דין ולשנותו לטוב, על ידי תשובה מעומקא דליבא. 

התעצמות בכוונה בתפילות 
בזה  הראויה  בכוונה  תפילותיו  את  לרומם  הנלבב  האיש  יתעורר  מאוד 
היום הקדוש. וכבר נודע מאמר הרב הקדוש החוזה מלובלין זכותו יגן 
הנביא  אליהו  מפי  בעצמו  שקיבל  הקדוש  טוב  שם  הבעל  בשם  עלינו, 
הושענא  אלו:  ימים  בשלושת  בכוונה  האדם  יתפלל  שאם  לטוב,  זכור 
רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, אזי מובטח לו שיתפלל כל השנה כולה 
בכוונה. על כן מה מאוד צריך לחגור עוז להתאמץ באלו הימים להתפלל 

בהם בכוונה.

והובא בספר הקדוש בית אהרן )קמא, ג(, "ערבה דומה לשפתיים", שעל 
ידי השפתיים נעשה הייחוד הגמור, היינו כשאיש ישראל שופך את לבבו 
לפני הקדוש ברוך הוא בשפתיו. לכן כתיב "מוצא שפתיך תשמור" כי על 
ידי חמשת מוצאות הפה היוצא על ידי השפתיים נגמר הייחוד, וזהו על 
ידי חביטת הערבה, לזאת נקרא מקום הנ"ל )שמשם מלקטין המורביות 
של ערבה( 'מוצא'. נמצא כי התחלת ההמתקה מתחיל מן השופר, שגם כן 
על ידי הפה של התוקע כמו שדיברנו, וגמר החתימה לטוב הוא בהושענא 
יחיה  ה'  פי  מוצא  כל  על  "כי  כתיב  לכן  הערבה,  חביטת  ידי  על  רבה, 
האדם", היינו מהשופר על ידי מוצא פה התוקע, ונגמר כאשר דיברנו על 
ידי חביטת הערבה הדומה לשפתיים שנקרא גם כן מוצא. לכן אמר התנא 

"מקום יש שנקרא מוצא שמשם מוציאין מורביות של ערבה". 

אשר  עלינו,  יגן  זכותו  מקארלין  מוהרא"א  אדמו"ר  מרן  על  גם  מסופר 
עומדים  אברכים  לשני  ראה  המנחה  בעלות  רבה  בהושענא  אחת  פעם 
ומשוחחים במילי דעלמא, ונענה להם: אם אכן מדובר בענין נחוץ למאוד 
ואין אתם יכולים להנזר משיחה זו, מוטב כי תשאירוה לשעת אמירת 'כל 

נדרי' ביום כיפור, עתה בוודאי אינו זמן הראוי לדבר בו, כי הוא גבוה יותר 
מזמן כל נדרי...

גדול כוח הדיבור דקדושה
במדרש כתוב "'וערבי נחל' – אלו ישראל, מה ערבה זו אין בה טעם ואין 
בה ריח, כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים 

טובים". 

והוא לרמוז כי אף האיש הישראלי אשר הוא שרוי במצב פחות וגרוע 
בבחינת ערבה שאין בה טעם ואין בה ריח, לא תורה ולא מעשים טובים, 
עם כל זה עליו לידע כי בכל עשייה ופעולה שלו בכל מצב ואופן, יהיה 
ותיקונים  גדול  רעש  וגורם  גדולה,  פעולה  בזה  פועל  הוא  שיהיה,  איך 
ביה  כולם, עד שמגיעה פעולתו לרוכב בערבות  נוראים בכל העולמות 

שמו.

עובדא הוי באחד מתלמידי הרה"ק רבי יצחק מווארקא זכותו יגן עלינו, 
שביקש להיות אצל רבו הקדוש על יום הושענא רבה, ויצא לדרך בליל 
הושענא רבה ובידו אגודת הושענות. בהיותו על אם הדרך ביקש לקצר 
דרכו דרך יער אחד, ותוך כדי הליכתו ביער נגלתה לפניו לפתע קליפה 
גדולים  ומידותיה  ליצלן,  רחמנא  החיצונים  מכוחות  ואיומה  גדולה 
אחזה  תכף  גדול.  בכעס  אש  גיצי  יורה  והיתה  ורחבה,  בגבהה  ואיומים 
בו בעתה גדולה ופחד מהמראה הנורא. ולפתע פתחה הקליפה ושאלתו 
"מה זה אוחז הנך בידיך, ואנה תלך?". התאזר האיש בעוז והשיב "הנני 
ויהי  אוחז בידי הושענא, ופניי מועדות אל הרבי רבי יצחק מווארקא". 
מתוקף  רב  למרחק  הקליפה  הושלכה  כמו  והנה  דבריו  אמר  אך  כאשר 
במידות  אמנם  אליו  וחזרה  הקליפה  נתחזקה  כך  אחר  הדברים.  קדושת 
"אל  אש,  ובגיצי  גדול  בכעס  אליו  ונענתה  בראשונה,  מאשר  קטנות 
תאמר הושענא, אלא אמור ענף עלים. אל תאמר הנני הולך לרבי יצחק 
מווארקא, תאמר יצחק". אימה ופחד נפלו עליו מהמחזה הנורא, אך מיד 
נתעשת ונתחזק בתוקף וזעק בשארית כוחותיו, "לא כן, אלא כי הולך הנני 
אל הרבי מווארקא! ובידי הנני אוחז הושענא!", ושוב הושלכה הקליפה 
ונזרקה למרחק גדול מעוצם קדושת הדברים. וכך היה כמה פעמים הלוך 
ושוב, ובכל פעם חזרה הקליפה באופן קטן יותר, עד אשר נתבטלה לגמרי. 

אחר כך המשיך בדרכו אל רבו בפחד נורא, בברכיים כושלות וארכובותיו 
דא לדא נקשן. וכאשר אך הגיע לבית רבו נפל והתעלף. מששבה אליו 
רוחו נענה הרה"ק אליו ואמר: "נס ומזל היה לך שעמדת בדבריך והשבות 
כאשר השבות, שכן אילו היית נכנע להם, שוב לא היתה לך תקומה, ובכך 
שעמדת בשלך והוצאת התיבות הקדושות האלו מפיך, בזה ביטלת את כל 

הקליפות".

ללמדך מה גודל כוחו של כל דיבור שבקדושה, וכמה הוא מרעיש את 
כל העולמות, שבאמירת תיבת 'הושענא' והזכרת שם הצדיק נתבטלו כל 
הקליפות והכוחות החיצוניים. והוא מראה לדעת שגב מעלת כל דיבור 

שבקדושה. 

כל  אחד  כל  להנהיג  מבהלה",  נפש  "הושענא  לקיום  שנזכה  רצון  יהי 
הימים  אלו  את  ולקבל  מנוחות,  מי  על  וגשמיות  ברוחניות  עשיותיו 

בשמחה כרצונו יתברך, ונזכה לפתקא טבא לנו ולכל ישראל.

התעוררות לקדושת הושענא רבה

 האדמו"ר מפינסק קרלין
נכתב ע"י הרב יחיאל ברנשטיין



רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים עם פרשנות 
אישית שלכם וחומרים שמתאימים לתכני העלון, ואולי גם אתם תופיעו במדור "קרוב אליכם".
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סעודת חג 
 יהל אלכסנברג

ישראל היא ארץ אוכלת  המרגלים אמרו שארץ 
זה  אם  צודקים.  שהם  אומר  נחמן  ר'  יושביה. 
אמת  תורת  היא  התורה  אמת,  זה  בתורה  כתוב 
ואינה כותבת שקרים. הוא מסביר שארץ ישראל 
באמת אוכלת אותנו, וכמו מאכל אנחנו נבלעים 
ומתעכלים בבטן של ארץ ישראל ונהפכים לדם 
אמונה,  מהותה?  מהי  ומהותה.  לנפשה  מדמה, 
אמונה.  נהיים  אנחנו  אמונה",  ורעה  ארץ  "שכן 

עצם ישיבת ארץ ישראל פועלת עלינו זאת...
הגר"א זי"ע מקשר בין סוכה לארץ ישראל, הוא 
אומר שסוכה היא כמו ארץ ישראל. עצם הישיבה 
בה היא מצווה וכל הגוף שותף בה וזוכה לאור 
ה' ודבקות. יוצא שאפשר לומר שהסוכה אוכלת 
וחום  באור  אותנו  עוטפים  הכבוד  ענני  אותנו, 
ה"מקיפים"  חדשה.  למהות  אותנו  והופכים 
ל"שטיקעל  אותנו  מהפכים  עלינו  הסוככים 
)חתיכת אמונה(... אולי אנחנו אוכלים  אמונה" 
בסוכה אך מסתבר שהיא בכלל אוכלת אותנו... 

אז בתאבון וחג שמח...

חיבור מדליק לערבה
 אורי'ה ברלב, קצרין

ספסל  על  יושב  אני  ארוך,  לימודים  יום  עוד 
הלימודים בבית המדרש הגדול של העיר, מדפדף 
בין הדפים. בחוץ שאריות הסכך עפות להן ברוח 
ומבשרות על החג שקרב. לאחרונה משהו מוזר 
לי כאן בבית המדרש. אני מסתכל לצדדים ורואה 
המון לומד ומתנועע. אברכים ובחורים מדברים 
וצועקים דברי תורה, בחברותא או לבד, העיקר 
בתנועה,  לומדים  שהיהודים  ידוע  הנענוע.  הוא 
שלו.  הנענוע  קצב  אדם  לכל 
לאט,  ויש  מהר  המתנועע  יש 
ויש עם  יש המתנועע בקביעות 
מקצב  עם  אחד  כל  הפסקות. 
הלימוד שלו. קצב הנענוע נולד 
ממצב  הלומד,  מאופי  כנראה 
את  'אחיזתו'  ומאופן  רוחו, 

הסוגיה הנלמדת באותה עת. 
כמו שלהבת הנר הרוטטת ללא 
כך  למקורה,  נמשכת  הפסקה, 
התזוזות בזמן הלימוד מבטאות 
הנשמה  של  הגעגוע  את 

להתחבר עם שורשה העליון.
שלי  הנענוע  שקצב  זמן  מזה 
כ־45  עושה  הייתי  פעם  דועך. 
נענועים בדקה, היום ישנם ימים 
להתנועע,  חשק  לי  אין  שכבר 
משהו  נענוע־שניים.  מקסימום 
הזו.  "העבדות  עלי.  עובר 
אפשר  כמה  אבל  ה'.  עבד  אני 
הכל  אחרי  הזה?  בעול  לשאת 
שנות  עשר  אחרי  אדם,  בן  אני 
הלילה  עד  מהבוקר  לימוד 
טבעי שהירידה תגיע. הגב שלי 
חייב  אני  ומתכופף,  הולך  רק 

לתדלק", אמרתי בלבי.  
קיפאון  של  תקופה  אחרי 
למסע  לצאת  החלטתי  רוחני 
ונסעתי  לפה  נסעתי  חיפושים. 
זרמו בנהר...  לשם והרבה מים 
"אתה  לי,  יעץ  טוב  שחבר  עד 
עם  להתחבר  להתחבר,  צריך 
יכול להעצים, אולי  זה  אחרים, 

גם להדליק אותך".  
ערב אחד הלכתי בשוק, נעצרתי 
הפינתי,  הפיצוחים  מוכר  אצל 
הסרט  מה  אותי  עניין  פתאום 
מה  שלו,  הסיפור  מה  שלו, 
העור  מאחורי  שם  מסתתר 
כמעט  דיברנו  בשמש.  הנצרב 
עם  לביתי  והלכתי  שעה  חצי 
שקית הבוטנים שאשתי ביקשה.   
בשוק  שיחות  כמה  עוד  אחרי 
בעיניי.  חן  מצא  זה  המקומי, 
בלהקשיב  טוב  אני  מוזר,  כמה 
להם, למוכרים האלה שצועקים 
"שתיים בעשר", אני נעמד ליד 
לדבר,  ומתחיל  שלהם  הדוכן 
'כי  לא  באמת,  בהם  מתעניין 
על  טוב  עושה להם  וזה  צריך', 

הלב.
התפתחו  שהקשרים  אחרי 

הקפות שניותהקפות שניות
באולם יצחק במערת המכפלה

מוצאי שמחת תורה החל מ-21:00 

מתוך שמחה גדולה והתעלות הנפש, עם הזמר החסידי
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 רב וחברו˙א
ל˙למי„יו

"ר' אברום", כך נקרא הרב הגאון הגדול הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל בפי כל תלמידיו, 
שהעריצו ואהבו אותו מאוד. למרות ההערצה אליו נקרא כך "ר' אברום", כי היה רב ובו זמנית 

כאילו חבר לתלמידיו. 

אספר על חוויה שחוויתי באחת הפעמים הראשונות ששאלתי את ר' אברום זצ"ל שאלה הלכתית.

בשנה הראשונה ללימודי בישיבה שמעתי שני אברכים משוחחים ביניהם על איזו בעיה הלכתית 
בעיה.  שיש  הבנתי  אבל  הבעיה  מה  הבנתי  לא  )רשת(.  ניילון  מבד  בציצית שעשויה  שקיימת 
מכיוון שהייתה לי ציצית כזו פניתי לר' אברום זצ"ל בשאלה: האם ציצית ניילון כשרה או לא?

הרב היתמם והחזיר לי בשאלה: "למה כשר? למה פסול? מהם צדדי הספק שלך?"

עניתי, ששמעתי שני אברכים דנים בשאלה ואומרים שיש בזה מחלוקת ורצוני לדעת מה הרב 
פוסק.

המשיך הרב ושאל: "מהי המחלוקת ומהו הספק?"

בעיה  בנושא  רק שמעתי מאחרים שיש  הסוגיה.  לא למדתי את  כי  לענות,  ידעתי מה  לא  אני 
הלכתית.

יש  זה  וללמוד את כל הסוגיה. מצאתי שבנושא  נאלצתי לחפש  כך הדריך אותי הרב ללמוד. 
מחלוקת בין הרב פראנק זצ"ל שפוסק שמכיוון שהבגד עשוי מחוטים וארוג כבגד גם אם אלו 
חוטי ניילון הוא חייב בציצית )הר צבי או"ח א ט( ובין הרב פיינשטיין זצ"ל שפוסק שניילון הנו כמו 

בגד עור הפטור מציצית גם אם נארג )אגרות משה או"ח ב א(.

חזרתי לרב בשאלתי, והוא שאלני מה למדתי בסוגיה זו. לאחר שהרציתי בפניו את שלמדתי, 
שאלתי סוף סוף – מה פוסק הרב בשאלה זו?

החזיר לי הרב בשאלה, "ומה אתה חושב?!"

שאלה זו הפתיעה אותי מאוד. הרי אני צעיר התלמידים, באתי לשאול פסק הלכה ממורי ורבי 
ולא להפך.

הרב מתעקש ושואל: "מה דעתך אחרי שלמדת את הסוגיה?"

עניתי שלדעתי בגד של ניילון חייב בציצית ונימקתי את דעתי. הרב הקשיב תוך כדי ששאל אותי 
שאלות על הסוגיה )רק לאחר זמן הבנתי שהיו אלו שאלות מכוונות שבסופן הגעתי למסקנה 

ההלכתית שהרב תמך בה(.

נו! כעת שאלתי מה דעת הרב בנושא. ענה הרב: "אם למדת את הסוגיה היטב כמו שלמדת 
והסקת את מסקנתך, זו ההלכה!".

מאז למדתי לשאול את הרב רק כאשר אני מוכן ומכיר את הסוגיות.

מקרה זה נתן לי את האמונה בכוח הלימוד שלי, קיבלתי מהרב את החיזוק בלימוד תורה.  

זו הייתה דרכו של ר' אברום זצ"ל עם תלמידיו, להתדיין בסוגיות הגמרא וההלכה כחברותא, 
לכוון את התלמידים ללמוד ולשאול ותוך כדי כך לתת להם את האמונה בכוחם בלימוד.

גדלותו של הרב זצ"ל נמדדה גם ביכולתו לרדת מרום מעלתו וגדלותו בתורה ולהיות כחברותא 
לתלמידיו, גם הצעירים שבהם.

הרב זצ"ל נתן לנו את האמונה שיש בנו כוח לעלות במעלות התורה. הרב חיזק בנו את האמונה 
בכוחנו, כדברי השיר של מרן הראי"ה קוק זצ"ל:

... עלה למעלה עלה
כי כוח עז לך

יש לך כנפי רוח 
כנפי נשרים אבירים.

עם ישראל איבד את אחד מגדולי הדור, ואנו תלמידיו איבדנו רב ענק שהיה לנו כחברותא. 

 לרגל יום פטירתו של הגאון רבי

 אברהם אלקנה שפירא זצ"ל
ביום טוב של סוכות, אושפיזא דאברהם, תשס"ח

הרב משה בייגל, רב היישוב מיתר

אחד  ה'  בעשר",  אחד  "חבורת  חבורה,  הקמנו 
קצת  פרשת־שבוע,  קצת  לומדים  עשר,  ואנחנו 
הלכות, מניחים תפילין על הדרך או מברכים על 

ארבעת המינים, קצר ולעניין. 
מבית  רחוק  כך  כל  משם,  שדווקא  האמנתי  לא 
המדרש, תבוא הישועה. קבעתי לי זמן ביום, לפני 
סדר ערב, חוק בל יעבור, אני יוצא להיות איתם, 

עם החבר'ה היקרים האלה מהשוק. 
לולב,  כמו  חכם  תלמיד  שאני  חשבתי  פעם 
והמוכרים בשוק הם הערבה. היום אינני יודע מי 
אני ומה הם, אבל הלב שלי מקבל חיות מחבר'ה 
גובר  הנענועים  קצב  בזכותם  כערבה,  הנראים 
אצלי בבית המדרש, לפעמים אחרי הלימוד אתם 

נדמה לי שאני לולב טרי שנקטף לא מזמן.

יום כיפור שלי
דביר מלכיאור, מצפה הילה

היינו חבורה של בני נוער, בנים ובנות בגילאים 
שונים מכל פלגי הציונות הדתית. הכרנו במסגרת 
הארץ.  וידיעת  חברה(  לאום,  )שדה,  של"ח  של 
יכולים  אנחנו  שבהם  תחומים  חיפשנו  כאשר 
החשיבות  על  מיד  חשבנו  ולארץ  לעם  לתרום 
שיש בהגעה ליישוב שאיננו דתי בשביל להתפלל 

יחד אתם ביום כיפור.
כזה  רעיון  של  שהביצוע  לנו  התברר  אולם, 
פנינו  שיהיה.  שחשבנו  ממה  יותר  מורכב  הוא 
ליישובים שונים ולרבנויות מקומיות, ולא הצלחנו 
למצוא מקום שיוכל לארח אותנו. כשכבר כמעט 
וויתרנו על הרעיון הפנה אותנו הרב עוזיאל, הרב 
של הגליל העליון, לארגון פנים אל פנים. בזכות 
אותנו  שליווה  מיכאל  בזכות  ובמיוחד  הארגון, 
בכלל  להתעסק  צריכים  היינו  לא  צמוד,  באופן 
הזאת.  החשובה  המצווה  של  הלוגיסטי  בצד 
הארגון שידך אותנו ליישוב מצפה הילה שחיפש 
והזמין  שלנו,  האירוח  את  מולם  תיאם  מניין, 
יצא  כך  מהודרת.  בכשרות  ואוכל  הסעה  לנו 
שיכולנו להתרכז בראש שקט בצד הרוחני - הכנת 
ידיעה שכל הצד  ודברי התורה, מתוך  התפילות 

הארגוני מטופל באופן המקצועי והטוב ביותר.
מרגשת  חוויה  כולנו  חווינו  הכיפורים  ביום 
)שככל  נדרי  כל  תפילת  אחרי  דופן.  ויוצאת 
התפילה  נוסח  של  בשילוב  התנהלה  התפילות 
הספרדי  התפילה  נוסח  עם  שלנו  האשכנזי 
ודיברנו  היישוב  אנשי  עם  יחד  ישבנו  המקומי( 
על תשובה, דין וחוק. גם אחרי שהדיון הסתיים 
באופן רשמי, החבר'ה שלנו והנוער של היישוב 
עד השעות  והמפריד  על המשותף  ודיברו  ישבו 
הקטנות של הלילה. זאת הייתה חוויה מופלאה 
של אהבת ישראל שמקלקלת את השורה. למרות 
יושבים   - נושאים  במגוון  קשות  שיש מחלוקות 
ביחד, מדברים ואוהבים. בשעת נעילת השערים 
בית הכנסת היה מלא מפה לפה והעוצמה הייתה 
גדולה. באותו רגע תהיתי לעצמי איך יכולנו תמיד 
להתפלל על עם ישראל ולדבר על אחריות לכלל 
המינימום  את  פעם  אף  עשינו  לא  אם  ישראל, 
של להתפלל פעם בשנה עם אחים שלנו שאיננו 
חוויתי  ציבור  שליח  בתור  ביום־יום.  פוגשים 
יום  לפני   - האישית  ברמה  מאוד  מרגשת  חוויה 
הכיפורים סבא השאיל לי את הקיטל הישן שלו, 
הקיטל שהוא לבש לפני שישים שנה כשהיה בגיל 
שלי והתחיל להיות שליח ציבור בימים נוראים. 
מיד עם צאת הצום, תוך כדי ההתארגנות לחזור 
שבע"ה  היישוב  אנשי  עם  סיכמנו  כבר  הביתה, 

נגיע גם בשנה הבאה...



היה מספר לעתים תכופות  נפתלי מרופשיץ  רבי 
ביותר למקורביו בהתפארות על ה'פסק' שקיבל 
פעם מאחד, אדם פשוט, סבל; הוא ראה פעם איך 
הסבל הזה, עם הארץ גדול, היה משמח את עצמו 
ולא  מזמרה  פיו  פסק  לא  תורה,  בשמחת  ביותר 
חדלו רגליו מריקוד. קראו רבי נפתלי לגשת אליו 
ושאלו – "לשמחה מה זו עושה? וכי תורה הרבה 
למדת השנה, שאתה כל כך שמח?". על כך השיב 
לו הסבל: "רבי! ואם אחי שלי עושה שמחה, אין 

אני צריך לשמוח?...".

• • •

הקפות  ראה  שלא  מי  מלא:  בפה  לומר  אפשר 
שניות בתל אביב, לא ראה שמחה מימיו. כבר לא 
מדובר בתופעה חולפת אלא בדבר יציב וקיים – 
שמחת תורה בה משלבים ידיים האחים הדתיים 
אם  הפסקה.  ללא  העיר  ברחובות  שאינם,  ואלו 
ההקפות  בתהלוכת  מתהלך  עצמך  את  מצאת 
מעוררת  שהיא  ספק  ללא  הרגשת  הזו,  שניות 
משהו גדול בשמיים, ובוודאי משהו גדול בלב: 
– שמחזיר  ועמוק  יהודי  פטריוטי,  עממי,  משהו 
גם את העולם המודרני אל השורשים הטבעיים 
ריקודי  כמו  ממש  שזה  שטענו  כאלו  יש  שלו. 

הרחוב הספונטניים שהתרחשו בקום המדינה.

רב  חילוני  קהל  יש  תורה  שבשמחת  "ראינו 
העומק  את  להבין  בלי  לחג,  ומחובר  שמתעניין 
שיש  הטבעית  לשמחה  מחובר  פשוט  שלו. 
בעולם היהדות", משתף חיים אייזנר, מנהל מרכז 
שראש  קלטנו  "פתאום  אביב.  תל  יהודי  ראש 
ובשיעורים,  בתוכן  השנה  לאורך  מתמקד  יהודי 
לא  שחסרה  הזו  הפשוטה  השמחה  את  יש  אבל 
של  ההקפות  אביב.  תל  לתושבי  בעיקר  פחות, 
להמון  מחסומים  הרבה  פותחות  תורה  שמחת 
בו  עצמו  לחג  שמעבר  החלטנו  טובים.  אנשים 
הקפות  נעשה   – הכנסת  בבית  בעיקר  מתרכזים 
בכך  מכיר  אייזנר  עיר".  של  ברחובה  שניות 
שחשוב שבני תורה ישמחו עם התורה בישיבות 
הקדושות, אך מה יהיה על כל אלו שהתורה לא 
מרכזי  כינוס  יש  שנה  "בכל  אחריהם?  מחזרת 
משהו  לעשות  מנסים  אנחנו  אבל  רבין,  בכיכר 
מעבר – לא רק התנקזות למקום אחד, אלא ממש 
צעדה בכמה רחובות. כמו שיש בכל הארץ כולה. 
כמעוז  נתפסת  היא  כי  מרתיעה  נראית  אביב  תל 
החיים החילוניים, בפועל אנחנו רואים שאנשים 

ספר  את  להחזיק  ומבקשים  רוקדים  מצטרפים, 
באים  קמים מהמסעדות,  אנשים  ולנשק.  התורה 
"ללא   – ומוסיף  בחיוך  נזכר  הוא  אתנו",  לרקוד 
ספק, זהו אחד האירוע המרגשים ביותר שקורים 

מתחת לאף של כולנו". 

• • •

יהודי'  'ראש  של  החבר'ה  שנה  עשרים  במשך 
מרקע  ישראלים  עצום של  ציבור  בקרב  פועלים 
ושמחים  וזהות,  משמעות  שמחפשים  חילוני, 
לפגוש יהדות מאירה ומקרבת. 'ראש יהודי' היו 
הדתי־ הציבור  בשורת  את  להביא  הראשונים 
להם  ולתת  דתיים  הלא  לתל־אביבים  לאומי 
ובדרכי  ולהתקרב, מתוך אהבה  אפשרות להכיר 
שלהם  תורה  שמחת  שאירועי  ברור  היה  נועם. 
'ברחובות יתנו קולם', וימצאו את האופי המתאים 

לחברה הישראלית. 

מירה לשם היא בימאית ומפיקה – בעיקר הפקות 
נשואה לערן, אם  יהודית. היא  לזהות  הקשורות 
לחמישה ילדים, מתגוררת ברמת אביב ו... מפיקה 
את ההקפות השניות של ראש יהודי זו כבר השנה 
השביעית. מעניין לגלות בדבריה שלא מדובר על 
אירוע החזרה בתשובה פופולארי, אלא במשהו 
הרבה יותר אותנטי שמגיע, איך לא, דווקא מתוך 
תושבי העיר והפועלים בה. "בבסיס הרעיון הזה 
יש איזה רצון לומר שהתורה שייכת לכולם וכולם 
שייכים אליה", היא מספרת. "בשנים הראשונות 
יצאנו משכונת פלורנטין וסיימנו בהרקדה ענקית 
אביב(.  בתל  מרכזי  מוזיקה  )מועדון  בבארבי 
לאירועי  שמעבר  החלטנו  האחרונה  בשנה 
נסיים בכינוס ההמוני שמתרחש בכיכר  הבארבי 
רבין. שינינו כיוון כי רצינו להיות יותר במרכז תל 
אביב ופחות צדדיים. לשתף כמה שיותר שכנים 

ומכרים".

לא מזמן התבטל אירוע סליחות בתל אביב בגלל 
טיעוני הדרת נשים מטעם נציגי העיר החילוניים. 
וייראה  שייתכן  אירוע  לארגן  מפחיד  לא  זה 

מסיונרי או עוין?

"הרצון לחבר את עם ישראל חזק מכל הפחדים. 
על  רק  אחראים  שאנחנו  אומרת  תמיד  אני 
כלל  שסביבנו  היחס  לזה,  מעבר  ההשתדלות. 
שותפות  היו  באירוע   – ההפך  ואפילו  עוין  לא 
את  שתרמו  האנשים  יהודי,  מראש  המשפחות 
הבארבי  של  הבעלים  הצדיק,  שאול  הכסף, 

שתורם כבר שבע שנים את המקום שלו בחינם 
ונושאי  גנוט  יוני  ואת השערים.  ופותח את הלב 
טובים  חברים  שנה.  מדי  שם  שמופיעים  הכלים 

ומשפחה שמלווים כל השנים.

חמש־עשרה  איזה  בהתחלה  לצעוד  "התחלנו 
מאות  עם  עצמנו  את  מצאנו  ופתאום  אנשים, 
אנשים. מדהים לראות כמה זה נוגע בלב הקיום 

הישראלי". 

וזה לא מקבל איזו אוריינטציה של אירוע 'דוסי' 
סגור?

איזו  להביא  לא  משתדלת  מאוד  שאני  "האמת 
ישיבה שתוביל, למרות שזה הדבר הכי מתבקש. 
הרעיון הוא שהמשפחות המקומיות מנהלות את 
האירוע. שלא יראה כמו תהלוכת הפגנה באמצע 
תל אביב של אנשים שלא קשורים לכלום. אנחנו 
באיטיות,  מתנהלים  ועגלות,  ילדים  עם  מגיעים 
זורקים סוכריות. קורה שם משהו מאד אמתי – זה 

החיים שלנו. כך בחרנו לחיות".

משפחת לשם עברה מסנסנה לתל אביב ופרויקט 
שלה  הראשון  הפרויקט  היה  השניות  ההקפות 
אפשר  בתמונות  מהתבוננות  הגדולה.  בעיר 
לראות שמדובר ברגע מרגש מאוד ומלא באחדות 

האומה.

"יש לנו רצון לחלץ את הדת מהדתיים, ולהחזיר 
מירה.  מסכמת  הישראלית"  לעממיות  אותה 

"לאט לאט זה קורה".

מתקיימות  אביב  תל  ברחובות  השניות  ההקפות 
השנה במוצאי שמחת תורה, כשעה לאחר צאת 
דרך  בוגרשוב,  פינת  ג'ורג'  מקינג  יוצאים  החג. 
שדרות בן ציון ולכיוון הבימה, ומסיימים בכיכר 
כולם  כולם  ומרוממת.  גדולה  בהתקהלות  רבין 

מוזמנים להצטרף!

• • •

אנחנו באמת צריכים אתכם! בימים אלו עמותת 
דרך  כספים  גיוס  קמפיין  מריצה  יהודי'  'ראש 
עוד  הפעילות:  להגדלת  "הדסטארט"  האתר 
צעירים שבזכותכם יהיו מודעים יותר ליהדותם, 
בחייהם.  יותר  לנוכחת  אותה  והופכים  בה  גאים 
חפשו במוצ"ש "הדסטארט - ראש יהודי", ועזרו 
 – הבא  לשלב  התשובה  גלגלי  את  להניע  לנו 

בחזרה לעם ישראל.

 המצעד
 הישראלי 
 השנתי 
תשע"ז 

 | אדם פז | 

לא, ממש לא מדובר במצעד הפזמונים, אין כאן שום רדיו ואין כאן שום תחרות | האמת, יש כאן את ההפך 
הגמור – הרבה שירים וריקודים, הרבה חשיפה והרבה הרבה אחדות | שמחת תורה בפתח, והגיע הזמן שכולם 
יכירו את אחד האירועים המרגשים ביותר בתולדות האומה – צעדת שמחת תורה של 'ראש יהודי' ברחובות 

העיר תל אביב | תנו כבוד לתורה!



בתוכנית
13:30

 התכנסות בישיבת "מעלה אליהו" 
 רחוב הנרייטה סולד 8, תל אביב

כיבוד קל

 14:00
 תפילת מנחה 

דברי ברכה, הדרכה והתארגנות

15:00
 יציאה לנקודות מרכזיות בעיר למפגש עם ַעם ישראל 

ולזיכוי הרבים במצוות "ארבעת המינים"

18:00
 חזרה לישיבת "מעלה אליהו"

ארוחת ערב קלה
 שמחת בית השואבה 

ברוב עם, שירה וריקודים!

ביום רביעי, י"ז תשרי
ב' דחוה"מ סוכות, נתכנס 
בת"א ליום נטילת ארבעת 

המינים עם כל עם ישראל!

ארבעת המינים
 מצווה של כולם

 ההרשמה מראש עד ערב סוכות 
בטלפון: 054-3286986

קרוב ללב הנו ארגון המעודד מפגשים בין שכנים ִמגוונים שונים 
בעם ישראל. כי אחדות גדולה מתחילה במעשים קטנים.

www.karov-lev.co.il |  חייגו: 2238* | עקבו אחרינו ב-



הרב יצחק גינזבורג  

שמחת תורה

שמחת תורה בא אחרי כמעט חודשיים של 'עבודה'. מתחילים בחודש אלול, 
עם תקיעות השופר והמלך בשדה; עוברים דרך ימי הסליחות, עם התפילות 
ו"בשת הפנים"; ממליכים את ה' בראש השנה, עם כל העבודה המאומצת; 
מתחזקים ומשתנים בעשרת ימי תשובה; מתוודים ומתכפרים ביום כיפור; 
את  ומקיימים  שמחים  לסוכות;  כיפור  יום  שבין  בימים  במצוות  עסוקים 
מצוות החג בסוכות; ואז הכל מגיע ליום אחד, מיוחד ומרוכז מאוד, שמחת 

תורה. מה קורה ביום הזה?

מרוחניות לגשמיות
כל מצווה מגיע  מורנו הבעל שם טוב אמר שהגילוי של 
במובן  העבודה.  את  כשגומרים  המצווה,  אחרי  דווקא 
הזה, בשמחת תורה מתגלה כל העבודה של אלול ותשרי. 
על הפסוק "תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו" מבואר בחסידות כי מה 
שמכוסה "בחדש שופר" – בראש השנה – מתגלה בסוכות, "ליום חגנו". 
כך, לדוגמה, הסכך של הסוכה – זכר לענני הכבוד – נמשך מענן הקטורת 

ה־סכך,  של  מקורו  קודם  )ועוד  כיפור  ביום  הקודשים  בקודש  המוקטרת 
בגימטרייה 100, ב־100 קולות השופר של ראש השנה(. אבל עיקר הגילוי, 
שנמשך גם אחרי העבודה של סוכות, הוא בשמיני עצרת. לכן, מוסיף הרבי 
מלובביץ', לא רק הסכך של סוכות נמשך מענן הקטרת, אלא גם הגשמים – 

עליהם מתחילים להתפלל בשמיני עצרת – יורדים מאותו ענן. 

הגשם",  ומוריד  הרוח  "משיב  על  טוב  שם  הבעל  של  הווארט  ידוע 
הרוחניות,  את  משיב־מסלק  הרוח",  "משיב  שה'  היום,  לומר  שמתחילים 
לגשמיות  רק  לא  היא  הכוונה  גשמיות.  לעולם  מוריד  הגשם",  "ומוריד 
כפשוטה, בריאות ופרנסה וכיוצא בזה, אלא בכלל לתנועה של הגשמה – 
צריך לסלק־להשיב את הרוחניות, מה שבגדר 'רוחני' לבד, 
כדי להגשים ולממש בפועל, במציאות, את התוכן הפנימי 
של עבודת החגים. לכן, על פי פשט, הכוונה של "משיב הרוח ומוריד 
הגשם" היא שלפני כל גשם צריכה להיות רוח. הרוחניות חשובה כהקדמה 
מרוחניות  המשכה  של  לתהליך  קוראים  בקבלה  שלה.  ומימוש  להגשמה 
לגשמיות, "מהתעבות האורות נעשו הכלים" – את האורות וההתעלות של 

     לחזור 
לחיים, 

בג„ול



תשרי צריך לעבות, להפוך לעבים־עננים שמורידים גשם, מגשימים בפועל 
הכל  להוריד  כוח  נותנת  תורה  שמחת  של  השמחה  הגדולים.  האורות  את 
למעשה בימים הבאים. לכן נוהגים החסידים להכריז במוצאי שמחת תורה 
שמחת  של  המרץ  זריקת  ואחרי  החגים,  אחרי  כעת,  לדרכו".  הלך  "ויעקב 

תורה, הזמן להתחיל להגשים ולעשות תכל'ס.

תשובה מאהבה – מאין ליש
אפשר לבטא זאת כך: חודש תשרי כולו נע על הציר שבין האין ליש. המעבר 
הזה מהאין ליש מתאים לראש השנה, "זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום 
ראשון", זכרון לבריאת העולם יש מאין. עבודת הימים הנוראים היא עבודה 
עבודה  היא  תורה  ושמחת  סוכות  עבודת  ואילו  התאיינות,  ושל  ביטול  של 
של  בלשון  )"התפשטות",  ובהתרחבות  בתוקף  דקדושה'  ה'יש  גילוי  של 
על  רק  לדבר  אוהבים  שהחסידים  חושבים  כלל  בדרך  השלוח"(.  "מי  בעל 
להיות "אין" ולא אוהבים ישות, אבל במקומות הכי עמוקים בחסידות כתוב 
שכדי לעשות לה' "דירה בתחתונים" צריך ש"היש האמתי" )הקדוש ברוך 
הוא ש"מציאותו מעצמותו" ו"אין עוד מלבדו"( יתגלה בתוך "היש הנברא". 
יש משהו ב'יש' שלנו, כשהוא בא בצורה קדושה ומתוקנת, שהכי מגלה את 

העוצמה והרוממות של ה'.

בכלל, השמחה היא תנועה נפשית של התפשטות והתרחבות, בביטול אנחנו 
'אין' ובשמחה אנחנו 'יש'. בפרט אמורים הדברים בסוכות ובשמחת תורה – 
"זמן שמחתנו" – בהם עיקר העבודה היא "שמחה פורצת גדר" בשמחת בית 
השואבה ובהקפות שמחת תורה. אז מגיעים לתכלית השמחה וההתפשטות 

של השנה כולה, דווקא אחרי הכיווץ וההתאיינות של הימים הנוראים.

גילוי היש הזה, היש האמתי של הקדושה – אשר צריך להשתקף ביש הנברא 
– כרוך בעצם מושג החיים, עמו קשור כל חודש תשרי. תוקף ועוצמת החיים 
תפילות  בכל  מבקשים  אנו  החיים  על  היש.  בהתפשטות  ביטוי  לידי  באים 
הימים הנוראים )ידעתם שיחד עם התוספות לתפילת העמידה בעשרת ימי 
תשובה חוזרת המלה "חיים" יג פעמים בתפילת שמונה עשרה?(. אבל, אם 
)אליו אנו בטלים ואותו אנו  בימים הנוראים אנו מתפללים שה' 
ממליכים( יזכה אותנו בחיים, הרי שבסוכות ובשמחת תורה 

אנו מעוררים בעצמנו את החיים, בעבודתנו שלנו. 
הוודאות  הפגנת   – דקדושה"  "יש  של  הפגנה  היא  המינים  ארבעת  נטילת 
הנוראים  הימים  של  בדין  ניצחנו  שאנחנו  נצוחייא",  "אינון  כי  ישראל  של 
– ועם ארבעת המינים אנו מתפשטים בחיות ובישות לארבע רוחות העולם. 
המינים,  ארבעת  בנטילת  יהודים  לזכות  לולב',  'מבצע  לעשות  כשהולכים 
מרגישים זאת עוד יותר. תנסו! ארבעת המינים כשרים דווקא חיים, טריים 
ורעננים. בירושלמי כתוב שמינים יבשים פסולים כי כתוב "לא המתים יהללו 
יה". הלולב, הגבוה בין המינים – שעליו מברכים – הוא סמל התוקף, הישות 
והזקיפות בארבעת המינים )וכפי שכותב האריז"ל, לולב בגימטרייה חיים(. 
אמירת  כדי  תוך  יין,  שתית  ידי  על  גם  מעוררים  דקדושה  והיש  החיות  את 
"לחיים" – גם בשמחת החג, ובעיקר בשמחת תורה )כידוע מנהג ישראל בזה 
להרבות בשתיית 'משקה' בשמחת תורה(. הדברים מתאימים במיוחד השנה, 

תשע"ז, שהיא בגימטרייה חיות ועוד שמחה.

במעבר מימים נוראים לסוכות ושמחת תורה עוברים גם מ'תשובה מיראה' 
ל'תשובה מאהבה'. גם תשובה מאהבה קשורה לגילוי ה'יש' בנפש )והרמז: 
כיווץ  יש  מיראה"  ב"תשובה  האמתי(.  יש  בגימטרייה  מאהבה  תשובה 
'תשובה  אבל  הראוי.  מן  יותר  שהתפשט  על  מתחרט  האדם  והתאיינות, 
מאהבה' מאמינה בטוב של האדם ובכך שהתפשטות ישותו 
רק תגלה את זיקתו הברוכה לה', והתשובה היא על כך שהאדם 
לא נתן מספיק דרור והתפשטות לישות דקדושה שלו, לא 'הלך על הטוב' 
שלו, ולכן לא פעל את כל שביכולתו. ב'תשובה מאהבה' תופסים את העוונות 
בגילוי  חיות, שנבעו מחסרון  והעדר  חולשה  כגילויי   – מדולדלים  כאברים 
ליתר  היש האמתי של הנפש. ממילא, אם למפרע העוון מעורר את האדם 
תוקף והתפשטות דקדושה )מעבר למה שקיים אצל אדם 'תקין' אשר קיים 
תמיד את כל המצוות ונמנע מכל האיסורים( כבר "זדונות נעשו לו כזכויות". 

יוצאים מהסוכה
הגמרא אומרת כי "שמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב", ועל ה־ר 
יושבין בסוכה".  שבפז"ר קש"ב – "רגל בפני עצמו" – אומר רש"י "שאין 
הרבי מלובביץ' שואל איך 'חוגגים רגל' על זה שלא יושבים בסוכה?! מה כל 
כך שמח בזה? ובכלל, כל השנה לא יושבים בסוכה! הרבי אומר שזו דוגמה 
לקושיא בנגלה, בפשט התורה, שאי אפשר לענות עליה בלי פנימיות התורה. 

לפי מה שהסברנו התירוץ פשוט: אי־הישיבה בסוכה בשמחת תורה 
איננה רק 'העדר', אלא היא עצמה סיבה לשמחה:

נכון שימי הסוכות הם זמן של התפשטות היש דקדושה, בהליכה עם ארבעת 
וב'צמצום',  ב'הגבלה'  נמצאים  עדיין  אך  השואבה,  בית  ובשמחת  המינים 
ארבעת  את  ליטול  נוהגים  אף  )והמהדרים  בסוכה  לשהות  מחויבים  כאשר 
המינים בתוך הסוכה כדי שלא 'יתייבשו' והאורות שלהם יישארו שמורים(. 

"שמחה פורצת גדר" מתגלה בשלמות רק בשמיני עצרת, כאשר מתברר כי 
מחוץ  ולשמוח  ולשתות  לאכול  יכולים  ואנו  הגבלות,  שום  עלינו  אין  כבר 
בבית  משותפת  סעודה  לעשות  ישראל  קהילות  ברוב  נהוג  גם  לכן  לסוכה. 
העובדה  ואת  לסוכה,  מחוץ  לאכול  האפשרות  את  להדגיש  כדי   – הכנסת 
שהיציאה מן הסוכה איננה חזרה לבית הקבע הבטוח והמוגן, אלא התפשטות 
עוד החוצה, אל רשות הרבים המשותפת. כמובן, היציאה להקפות ברחובה 
של עיר, עם ספרי התורה, היא שיא של התפשטות. ההתפשטות הזו נמשכת 
כדי  האריז"ל  תיקן  )אותן  החג  במוצאי  השניות  בהקפות  ויותר,  יותר  עוד, 
להשתתף עם יום שמחת תורה בחוץ לארץ, כך שהשמחה מתפשטת החוצה 

לא רק לרחובות הארץ, אלא גם לחו"ל(. 

איזה משיח אתה?
תורה:  לשמחת  שקשורה  מבט  נקודת  עוד  חריף,  ווארט  עוד  לומר  אפשר 
כתוב שבשמחת תורה היהודים שמחים בתורה והתורה שמחה ביהודים. איך 

התורה שמחה ביהודי? מה הכוונה? 

אמרנו שבשמחת תורה מתגלה מה שעשינו בימים הקודמים – תקענו בשופר, 
הגלות  הקץ של  על  בגמרא  כתוב  זה?  מכל  יצא  מה   – לולב  נענענו  צמנו, 
האחרונה שאפילו אצל הקדוש ברוך "לבא לפומא לא גליא" )הלב לא מגלה 
גליא"  לא  לפומא  "לבא  של  שהמצב  בחסידות  מבואר  נסתר.  הקץ  לפה(, 
הוא עצם הגלות – שלא מצליחים לבטא בפה את מה שכמוס בלב. אחרי כל 
העבודה רוצים שכבר יהיה "לבא לפומא גליא". כאשר "לבא לפומא 
גילוי  מתגלה  אלא  הקץ,  של  הזמן  רק  מתגלה  לא  גליא" 
– הגילוי של "דבר הוי'" )"'דבר ה' זו הלכה", "'דבר  המשיח בעצמו 
ר אחד לדור". איך קורה "לבא  ה' זו נבואה", "'דבר ה' זה הקץ"( ושל "ַדּבָ
לפומא גליא"? על ידי התורה – ה' מגלה את לבו על ידי התורה, בתורה ה' 

אומר מה הוא רוצה. 

כתוב שיש שלושה דברים שקשורים אחד בשני, עד שאפשר להגיד שהם דבר 
אחד – הקדוש ברוך הוא, התורה ועם ישראל. בשמחת תורה ה' שמח 
וישראל  ובישראל,  בה'  שמחה  והתורה  ובישראל,  בתורה 
שמחים בה' ובתורה – כל אחד שמח בשני האחרים. ה' 'צריך' 

את התורה בשביל שיהיה "לבא לפומא גליא", הכל מתגלה על ידי התורה. 

בשביל מה הוא צריך את ישראל? בשביל שיהיה 'היכי תימצי' של משיח. 
על כל ילדי ישראל נאמר "אל תגעו במשיחי", כך שכל ילד יהודי הוא משיח 
פוטנציאלי. ובאמת, הבעל שם טוב אמר שבכל יהודי יש "ניצוץ משיח", והרבי 
מלובביץ' הדגיש שרואים זאת בנוסח התפלה של כולנו בשלושת הרגלים 
"ויתקים בנו מקרא שכתוב ]על המשיח[ 'ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה 
רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה''". אם כן, כל יהודי הוא 'היכי תימצי' 
של משיח, בשביל שמכל היהודים ה' יבחר את המשיח. זה כמו בשוק 
של ארבעת המינים, שמתוכם ה' צריך לבחור את ה'אתרוג' 
שלו. אכן, כמו שבשוק ארבעת המינים – כש"לא בשופטני עסקינן" – לא 
מוכרים סתם לימונים, וכל המינים שמוכרים כשרים, כך כל יהודי הוא 'היכי 
מזה,  יותר  להיות.  יכולים  וכולם  כולם כשרים  להיות משיח,  רציני  תימצי' 
הרבה  גם  יש  כך  שקונים,  יהודים  הרבה  יש  המינים  ארבעת  שבשוק  כמו 
בחינות של משיח – ידוע שבהלכה בכל מינוי על הציבור יש דין מלך במובן 
מסוים, וכך אחרי שה' בוחר את המשיח שלו, המשיח של כלל 
ישראל, כל יהודי גם בוחר לו 'משיח' ששייך לו, מי שמביא 

את הגאולה עד אליו באופן אישי. 
יגלה  המשיח,  את  יגלה  לבו,  את  יגלה  שה'  בשביל  היא  התורה  כן,  אם 
בדיבור,  הגילוי  אחרי  אבל  תחלה".  במחשבה  מעשה  ה"סוף  את  בדיבור 
העיקר הוא ה"סוף מעשה" בפועל, המשיח עצמו, שבשבילו ה' 'צריך' את 
ישראל. כמובן, התורה שמחה בישראל משום שהתורה מדברת על משיח, 
על התכלית של הבריאה, וכל יהודי הוא 'היכי תימצי' של משיח. כלומר, ה' 
מגלה בתורה מה הוא רוצה, אבל המימוש הוא בכל יהודי. בשמחת תורה 
מזכירים לכל יהודי את ה'יש' שלו, מזמינים אותו לממש 

את הפוטנציאל שלו ולגלות את נקודת המשיח שבו.

נרשם ע"י איתיאל גלעדי
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