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רבי  דורנו,  בן  מופלג,  חסיד  תפילת  תיאור 
ומשפיע  מנהל  תשמ"ד(,   – )תרס"ד  נמנוב  ניסן 
שברוסיה  בנעוול  תמימים"  "תומכי  בישיבת 

ואחר כך בברינוא שבצרפת.

ארבע  השעה  בין  יום  מדי  משכים  היה  ניסן  ר' 
סדר  את  שסיים  לאחר  בוקר.  לפנות  לחמש 
ההכנות לתפילה, שכלל טבילה במקווה, אמירת 
כל ספר התהילים, חזרת עשרות פרקי תניא בעל 
כשעתיים,  במשך  חסידות  מאמרי  ולימוד  פה 
שחרית  תפילת  ב"עבודה".  להתפלל  ניגש  היה 
שעות,  לארבע  שלוש  בין  בקביעות  ארכה  שלו 

ונמשכה עד הצהריים.

לא פחות מעצם ההנהגה המופלאה הזו, מפליא 
היה  הזה  הסדר  שלו.  העצום  ההתמדה  כוח 
קבוע אצלו במשך עשרות שנים ברציפות בכל 
ימות החול כולל ביום שישי )!(,  כך בצעירותו 
כשכוחו היה במותניו וכך כשנחלש לעת זקנתו. 
הוא חינך את עצמו שאלו יהיו חייו, הוא לא היה 
תפילות שבת  הזה.  הסדר  בלי  להתקיים  מסוגל 
ויום־טוב היו סיפור אחר, עם סדר עבודה שונה 

וארוך עוד יותר.

כמו חייל, כמו פועל
כשהטלית  פה  בעל  להתפלל  רגיל  היה  ניסן  ר' 
לעבר  כשפניו  עומד  היה  הוא  פניו.  את  מכסה 
היו  פניו  ובדבקות,  בהתעוררות  ומתפלל  הקיר 
התפילה  שעות  במשך  להבה.  כאש  מאדימות 

עמד ברצף על מקום אחד וממנו לא זז.

היה ניכר שהוא במאמץ אדיר ותמיד הזיע בעת 
מספר  כהן  יואל  הרב  הגאון  ה'חוזר'  התפילה. 
המדרש  בבית  מתפלל  ניסן  ר'  את  פעם  שראה 
של הרבי מליובאוויטש ב־770 ביום חול פשוט, 
פעל.  לא  והחימום  במיוחד  חורפי  יום  היה  זה 
כולם התפללו עם סוודרים או מעילים. באמצע 
התפילה הרים ר' ניסן לרגע את הטלית והוא היה 
שטוף באגלי זיעה שנטפו ממנו, פניו וזקנו היו 

רטובים ממש.

את  דוברווסקי  יהושע  הרב  הסופר  תיאר  כך 
תפילה  ידע  שלא  מי  "גם  ניסן:  ר'  של  תפילתו 
ה'  עובד  לפניו  כי  מיד  הרגיש  מהי,  חסידית 
הקיר  מול  ארוכות  שעות  עומד  היה  אמיתי. 
ושופך את כיסופיו לפני הבורא. גופו היה מתוח 
כמו חייל, וגם מיוגע כמו פועל שעוסק בעבודת 
כפיים קשה. תנועות גופו כאילו התפרצו בכוח, 
תנועותיו  את  להגביל  השתדלותו  עם  יחד 
מצחו,  על  בכוח  לחץ  ימינו  ביד  המתלהבות. 

כמבקש לעצור את המרץ הפורץ ממנו. שפתיו 
כאילו עצרו בעד סערת הרוח שביקשה להתפרץ 
מפיו, אך נגינה חרישית כן יצאה מפיו וליוותה 

את מילות התפילה". 

הניגון לא הרפה
ויהודים שזכו  ייקר כל מילה מהתפילה  ניסן  ר' 
מדי  מאוד.  ממנה  התעוררו  לתפילתו  להאזין 
שר  הפסוקים,  בין  ניגונים  גם  שילב  הוא  פעם 
ואז המשיך לפסוק הבא,  ניגון  קטע קצר מתוך 
לו  היה  לא  הבא.  לפסוק  וממנו  הניגון  אל  שב 
לפעמים  בחיות.  שר  הוא  אבל  מוזיקלי  כישרון 

היה משעין את ראשו על הקיר ומפזם בדביקות, 
ועוצר  פרק  באמצע  מתעכב  היה  ולפעמים 

להתבונן בדממה.

אחד הניגונים הקבועים שלו בתפילה היה קטע 
ללא מילים מסיומו של ניגון "ואתה אמרת היטב 
איטי  בקצב  אותו  שר  היה  הוא  עמך".  איטיב 
במיוחד, ועד היום מתענגים תלמידיו לשיר את 
יוסף  הרב  המשפיע  מפיו.  שנשמע  כפי  הניגון 
שסיפר  חשוב  רב  שפגש  מספר  גורביץ'  יצחק 
לו שלמד בישיבה של ר' ניסן. לאחר שנים הוא 
ומצוות, אבל הניגון  וסר מדרך התורה  הידרדר 
הזה של ר' ניסן לא הרפה ממנו ולא נתן לו מנוח 
עד שהוא חזר ליהדות, התמיד בתורה ונהיה רב 

ומורה דרך.

מי משגיח?
הבחין  ולא  בתפילה  לגמרי  שקוע  היה  ניסן  ר' 
בנעשה סביבו. בניו מספרים כי כשהיה מתפלל 
בביתו לא הפריע לו שום רעש, ותלמידיו מספרים 
שכשהיו דברים דחופים בהנהגת הישיבה שהיו 
מוכרחים לשאול אותו אודותם, ארך זמן רב עד 

שהוא שם לב שעומדים מולו תלמידים.

פעם הוא נכנס להתפלל בבית המדרש שבו למדו 
המשגיח  את  להחליף  במטרה  גמרא,  הבחורים 
להתפלל  ניסה  הוא  היום.  באותו  חולה  שהיה 
כעבור  אבל  ללימודים,  להפריע  מבלי  בשקט 
וכולם  דמם  המדרש  בית  כל  שעה  מחצי  פחות 
רצופות  שעתיים  במשך  לתפילתו.  אוזן  הטו 
בכלל  לב  שם  שהוא  בלי  הבחורים  התענגו 
באמת  לא  שהוא  רק  שלא  האירונית,  לעובדה 
בעקבות  מלימודם  פסקו  שכולם  אלא  משגיח, 

תפילתו...  

כיפור  יום  מוצאי  שבסעודת  מספרים  ביתו  בני 
היה מתעניין באופן קבוע מי היו החזנים שעברו 
לפני העמוד בשחרית, מוסף ונעילה. כל החזנים 
כל  הייתה  לא  כיפור  ביום  אבל  תלמידיו  היו 

אפשרות שהוא ישים לב לזהות החזן. 

ולא, הוא נולד עם זה. הוא התאמץ.

זה קרה באמת

משה שילת

ר' ניסן בתפילת מנחה של ערב שבת

כעת זה הזמן!

האם כבר דאגת לילדך
לאות בספר התורה

של ילדי ישראל?
אותיות בספר התורה השישי*

03 75 6
אל תחמיצו את ההזדמנות

כעת נותרו עוד

* הנתונים נכונים לכ"ב סיון תשע"ו

הרבי מליובאוויטש ביקש לאחד את כל ילדי ישראל 
באמצעות כתיבת ספר תורה מיוחד עבורם כאשר כל ילד 

קונה אות אחת. קניית אות בספר התורה היא סגולה 
לישועה וברכה לילד עצמו ולמשפחתו.
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"אבא, במה אתה עובד?" 

"אני פרשן!" 

"מה זה פרשן?" 

ועל  עיתונאי שמסביר דברים על החדשות  "זה 
המזרח התיכון". 

"אבל כל אחד הוא פרשן!" 

אחד  כל  שלי,  הבת  צודקת  נכון...".  "ממממ, 
אדע  איך  אז  עיניו,  דרך  המציאות  את  מפרש 
אם הפרשנות שלי קרובה לאמת? איך אדע מה 

נכון? 

כל פעם אותן תחושות
חוט דק עובר בין פרשת המרגלים, פרשת קורח 
הכל  לטובה.  ילדינו  על  שבא  הגדול  והחופש 
ונתנו  יפה  קשור בפרשנות: המרגלים ראו ארץ 
היה  קורח  ניתנת להשגה.  בלתי  פרשנות שהיא 
מהמעגל הקרוב של משה אבל החליט שמשה 
אומר  אני  החופשה  לקראת  שנה  בכל  מתנשא. 
לעצמי שאין מצב שאני מחזיק מעמד חודשיים 
הן  האלה  האבחנות  כל  אז  בבית.  הילדים  עם 
הנ"ל  במקרים  דווקא  למה  פרשנות.  של  עניין 
היה  מה  המציאות?  את  תאמה  לא  הפרשנות 
ולקורח  מראשי השבטים,  למרגלים שהיו  חסר 
שהיה עשיר ובכיר? אני יכול להעריך שזה אותו 
דבר שחסר לי כמעט תמיד. היכולת להבדיל בין 

חוויה למציאות. 

של  מוכר  מגוון  דרך  יום  כל  עוברים  אנחנו 
תחושות. יש את השמחה ואת הנינוחות אבל יש 
גם דאגה, פחד, חשש ומבוכה וכל אחד ישלים 
מפיגועים,  ממה?  השלילית...  הרשימה  את 
מהחברים  או  מביקורת  מהחמאס,  מפרנסה, 

במקום העבודה. 

קורה  מה  משנה  ולא  פעם,  שבכל  זה  איך 
התחושות?  אותן  את  מרגיש  אני  במציאות, 
התשובה היא שאני בחוויה. החוויה היא כביכול 

הפרשנות של המציאות דרך העיניים שלי. אבל 
האם היא באמת המציאות? אז זהו, כנראה שלא. 

"אמונה או עבודות קשות"
במציאות, ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש. 
ולכן  החדשות  בגלל  מפחד  אני  שלי  בחוויה 
אותה  להשיג  שאצליח  סיכוי  שאין  אומר  אני 
חי  קורח  הצדק(.  תחושת  איבוד  עד  )לעיתים 
במציאות שיש לו צדיק חי ונושם מול העיניים 
כל יום, שמראה לו ניסים ונפלאות מים סוף ועד 
מושפל  של  בחוויה  הוא  זאת,  ובכל  סיני.  הר 
להתפטר  צריך  שמשה  לומר  בוחר  ולכן  ודחוי 
המציאות  בין  ההבדל  לפעמים  אפלייה.  ושיש 
אנחנו  ולפעמים  וארץ.  שמים  הוא  לחוויה 
מוצאים כל מיני חיזוקים לחוויה שלנו ובטוחים 

שזו המציאות. 

זה לא אמור להיות כך. החוליה החסרה, שיכולה 
להשכין שלום בין החוויה למציאות, זו עוד ועוד 
אמונה. להאמין שיש מציאות של טוב אין סופי 
ואני קשור אליו. הוא יצר אותי כדי שאני אאמין 
ולהתקרב  ארצות  לכבוש  אוכל  וכך  בעצמי, 
רואה  אני לא  אז למה  ילדים.  לגדל  וגם  לצדיק 
לטוב  לא מאמין מספיק  אני  כי  את המציאות? 
שלי  הפנימית  לחוויה  מקשיב  אני  זה  ובמקום 
פחדים  מהעבר,  אכזבות  של...  תוצאה  שהיא 
לא  שאני  לי  שלוחש  פנימי  קול  ומעין  ישנים 
באמת טוב. לא באמת ראוי. אני קונה את זה ואז 

מגיעה ה... פרשנות, אוי. 

אז זה הכל עניין של מדרגות האמונה שאיתן אני 
לכל  מזמן  יתברך  השם  יום.  בכל  לצעוד  צריך 
אחד מאיתנו את המבחן של החוויה והמציאות 
בעניינים  היה  זה  ולקורח  למרגלים  יום.  בכל 
בדורנו  רבנו.  ומשה  ישראל  ארץ  של  גדולים 
חוויה  לי  יש  ולילדים.  למשפחה  עד  מגיע  זה 
לי  ואין  נוראי  תיק  זה  הילדים  של  שהחופשה 
מושג מה לעשות אתו. אני בחוויה של פחד מכל 
העניין הזה של חינוך ילדים, פחד שלא אצליח. 
רגע צבי, אל תהיה פרשן, תעצור. השם! תודה 

        יש לי חוויה שהחופשה 
של הילדים זה תיק נוראי ואין 
לי מושג מה לעשות אתו. אני 
בחוויה של פחד מכל העניין 

הזה של חינוך ילדים, פחד שלא 
אצליח.

 רגע צבי, אל תהיה פרשן, 
       תעצור

צבי יחזקאליאישית

החוויה, המציאות והפרשן

לי. את הכל עשית לטובה  הילדים שנתת  על 
שגם  סיכוי  יש  אולי  הזו,  החופשה  את  וגם 
הבלגן,  כל  אחרי  לא?  למה  בעצם  נהנה? 
הילדים מתוקים ואני מאמין שהשם איתי. אז 
הכל  במציאות  חוויה.  סתם  זו  לפחד?  למה 
השם  תודה  נרגעתי.  אחחח  הטוב.  של  בצד 

שלא הקשבתי לפרשן ההוא. 

נתן  רבי  תלמידו  עם  פעם  דיבר  נחמן  רבי 
בעניין אמונה. ואמר לו "או אמונה או עבודות 
את  שאל  במבוכה(  )אולי  נתן  רבי  קשות". 
רבנו "אני? אין לי אמונה?" ורבנו ענה "ייתכן 
אתה  אבל  יתברך,  בהשם  גדול  מאמין  ואתה 

לא מאמין בעצמך!" 

את  שאל  שתפגוש,  הבאה  החוויה  מול  אל 
מה  מרגיש?  אני  מה  החוויה?  מהי  עצמך: 
הממשית?  המציאות  ומהי  שלי  הפרשנות 
גם  כן,  האמנתי?  לא  איפה  טעיתי?  איפה 

בעצמי... 

חופשה נעימה )הכוונה להורים(.

בס"ד

מדרשת כל השנה
 "מעיינותיי"
מזמינה אותך

להתוועדות 
סוף שנה

יום ראשון, ד' בתמוז, 
)10.7.16( בבנייני האומה

18:30 - התכנסות והרשמה
19:00 - אולם אשכול 1
הרב אהרוני ברנשטיין

הגאולה - פנימיות החורבן

19:00 - אולם אשכול 2
הרב אמחי'ה אבן ישראל

הדרך אל האהבה 

20:30

התוועדות
של דבקות ושמחה

עם בת-שבע כהן - שליחת חב"ד בחברון, ולהקת אחותי 

דברי ברכה: הרבנית ימימה מזרחי

לכבוד יום ההילולא 
של הרבי מלובביץ'
שי לכל משתתפת

הספר
הרבי שלי
במהדורה חדשה

ומעודכנת



052-6654336
 achiya.co.il 

milcameir@gmail.com 
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מעבר לגבולות
הרב איל לוגסי

ר"מ בישיבת 'ערשנו רעננה', רעננה 
בעיקר  ביצעה  היא   .101 שנקראה  יחידה  בעבר  הייתה  בצבא 

פעולות מיוחדות מעבר לגבול.
שאינו בגמרא כתוב שמי ששונה פרקו מאה פעמים ואחת, נקרא 'עובד  בלבד,  פעמים  מאה  פרקו  ששונה  מי  לעומת  רגילים אלוקים'.  היו  התלמידים לחזור על הלימוד מאה פעמים. זה מה שכולם עשו. עובד אלוקים. בעל התניא מסביר, שבאותה תקופה 

אבל ללמוד פעם נוספת, זה כבר היה מאמץ מיוחד, מעבר לגבולות. לכן מי שלמד פעם נוספת נקרא עובד זאת הייתה המסגרת.
לקום לתפילה אפילו פעם אחת בחופש, כשהלכת לישון מאוחר ולאף אחד לא אכפת מתי תקום – זו פעולה שהופכת אותך ללוחם ביחידה מיוחדת. לבוא כל בוקר לתפילה בישיבה, זה מצוין אבל לא הופך אותך לעובד אלוקים.אלוקים, כי בשביל הפעם הזאת צריך להשקיע. 
בחופש הזה יש לך את היכולת לקבוע האם אתה חייל רגיל שלא עושה בעיות, בחור טוב שנסחף אחרי הזרם, או שאתה לוחם. עובד אלוקים שפועל לפתוח ספר אפילו פעם אחת בחופש, כששאר החבר'ה מתעסקים בשטויות – שובר את השיאים שלך. אתה מתאמץ. אתה נלחם. אתה עובד אלוקים.

מעבר לגבול ומצליח.
צא לקרב, ה' יעזור!

לכל זמן 
הרב צבי אזרחי 

ראש הישיבה התיכונית מדרשיית נעם, כפר סבא

שאלני תלמיד בערב חג השבועות מדוע ניתנה תורה דווקא 
היה  יותר  מתאים  והמתסכלים?  הקשים  הקיץ  חודשי  לפני 
לקבלה בחודשי החורף, כשקר בחוץ וגשום, ואין מה לחפש 
בחר  הוא  ברוך  שהקדוש  מטבע,  באותה  לו  השבתי  בחוץ. 
לתת את התורה כפתיחה לאירועי הקיץ, מכיוון שבתקופה זו 

אנו עוברים את המבחן המעשי של האמונה.

בהבנת  שונות,  אמוניות  בסוגיות  עסקנו  השנה  לאורך  אם 
הזמן  הגיע  עכשיו  בה',  וביטחון  שמים  יראת  כמו  מושגים 
ליישמן בתוך לו"ז החופשה. זהו אתגר גדול שהרי הלמידה 
אולם  על הכל",  לדבר  "אפשר  ותמיד  ונעימה  חוייתית  היא 

כשצריך להתנסות בפועל זה מורכב הרבה יותר.

הזריזות  כי  הרמח"ל  מסביר  ישרים  מסילת  של  ז'  בפרק 
ברור  וזה   – המעשה"  לפני  "האחד  חלקים  לשני  מחולקת 
לזריזות  עניין  ומה  "אחר התחלת המעשה"!  ואילו השני   –
במצווה  שאחז  "שכיוון  לדבריו:  לב  שימו  מעשה?  לאחר 
שמתאווה  כמי  מעליו  להקל  ולא  אותה,  להשלים  ימהר 
לגמור  יזכה  לא  פן  מיראתו  אלא  משאו,  מעליו  להשליך 

אותה".

חידוש גדול בעבודת ה' ובתורת הנפש: יש לסיים פרוייקטים!

בחופש יש להיות זריז, וודאי במובן הראשון אך ביותר במובן 
השני. זה הזמן לאתגר את עצמנו באתגרים תורניים ולסיימם. 
אנחנו אלופים בהתחלות, אבל רק השלמת המשימה הופכת 
יתברך  הבורא  לעבודת  לזכות  שרוצה  "ומי  לזריזים.  אותנו 

צריך שיתגבר עצמו נגד טבעו, ויתגבר עצמו ויזדרז" )שם(.

איך אפשר לצאת גדול מהחופש הגדול?
שאלה :

רוקדת על חוט
הרבנית שיבת שילה

מנהלת אולפנת 'עטרת רחל', ירושלים

"כל הגדול מחברו – יצרו גדול ממנו". וכך החופש, 

גדול מכל השנה וגם היצר גדל אתו.

אויר  מזג  פנוי,  זמן  הרבה  לימודים,  אין  חגים,  אין 

קצת קשה, חם, מפגש מחודש ואינטנסיבי של הורים 

שאני  מה  עצמי.  עם  מחודש  מפגש  ובעיקר  וילדים, 

עושה נובע מחפץ לב ולא מכוח הרגל או הכרח ולכן 

יותר. לא מוכרחים ולא חייבים,  הוא בעל ערך גבוה 

לפגוש  פנויים  והאנרגיה  והזמן  חיצוניות  אין מטלות 

עושה  אתה  מה  לי  אמור  שלי.  החירותי  האני  את 

בחופש, ואומר לך מי אתה!

על  שומרות  והשגרה  המסגרת  קלה.  לא  המלאכה 

מאיזה  יודעים  אנחנו  פעיל.  שלו  המוסרי  המנגנון 

בהם  והניסיונות  המוקשים  ומהם  להישמר  דברים 

את  מוצאים  כשאנחנו  אבל  להיתקל.  צפויים  אנו 

עצמנו במגרש שונה מהרגיל, אנו עלולים לשכוח את 

עצמנו ואת הקודים המוסריים שלנו. לקראת היציאה 

להיות  עלינו  החיים,  של  אחר  מפגש  אל  מהשגרה 
דרוכים וקשובים. 

אליהו הנביא מזהיר את רב יהודה )ברכות כט( בשלוש 

הרגיל:  מהמצב  יציאה  אל  כולן  הקשורות  אזהרות 

תרתח  "לא  יהודה:  לרב  הנביא  אליהו  ליה  "אמר 

)לא  תחטא  ולא  תרוי  לא  לכעוס(.  )לא  תחטא  ולא 

וצא",  יוצא לדרך, המלך בקונך  להשתכר(. וכשאתה 
זוהי תפילת הדרך.

 – מרע  סור  טוב.  ועשה  מרע  סור  של  מהלך  כאן  יש 

המידות  לעבודת  לב  לשים  לכעוס,  לא  בתחילה 

דווקא כשיש יותר חיכוך בין בני הבית. ובהמשך לא 

להשתכר, כלומר לא להתמכר לדברים שהם חיצוניים 

לך. ומכאן לעשה טוב – הימלך בקונך וצא. תתייעץ 

עם ריבונו של עולם לפני שאתה יוצא לדרך, תבדוק 

האם המלך שמח במה שאתה עושה.

שנזכה לשמח את המלך בכל מעשינו.
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הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

זוג, פרד ואלף סיקים

יום אחד הגיעו לבית חב"ד בבנגקוק זוג ואמרו לי: "אנחנו הולכים להתחתן 
בדרמסלה שבהודו, ואנחנו רוצים שאתה תחתן אותנו". אמרתי להם שאין לי 
תוכנית לנסוע להודו ועדיף להם להביא רב מהארץ, זה כמעט אותו מרחק כמו 
מתאילנד. הם התעקשו שדווקא אני אחתן אותם. כשהם ראו שאני לא משתכנע 
הם אמרו לי שאם לא אגיע הם יעשו חתונה אזרחית ללא רב. זה כבר היה איום 

רציני ואמרתי להם שאחשוב ואתן להם תשובה.

באותו ערב צלצלה אלי מישהי מהארץ שבעלה יושב בכלא בהודו כשנה. הוא 
צלצל אליה עכשיו ואמר לה שהוא עומד להשתחרר מהכלא, ואז לברוח ממנה, 
היא לא תמצא אותו ותישאר עגונה. היא פונה אלי מכיוון שהיא זוכרת שבטיול 
ואשכנע  להודו  שאסע  מבקשת  והיא  בעלה,  על  להשפיע  הצלחתי  בתאילנד 
אותו לחתום על גט. שאלתי איפה בדיוק הוא יושב והסתבר שהכלא ממש קרוב 

לדרמסלה, הבנתי שמשמים מייעדים לי נסיעה להודו לחתן זוג ולגרש זוג...

טסתי במוצאי שבת לדלהי, משם לקחתי מונית ונסעתי שתים עשרה שעות עד 
כולו,  יצאתי לכלא בעיר  וביום שני בבוקר  הזוג  דרמסלה. בערב חיתנתי את 

הדרך עברה מהר והבחור שיתף פעולה והסכים מיד לתת גט. 

היתה מתוכננת  חזור  הטיסה שלי  דלהי,  לכיוון  לדרך  יצאנו  כבר  אחרי שעה 
ליום שלישי בלילה אבל חשבתי שאולי אספיק את הטיסה לבנגקוק עוד הלילה 
וביקשתי מהנהג ההודי שיסע מהר. הדרך זרמה מצוין עד שבשלב מסוים הגענו 
מה  הנהג  את  שאלתי  שעה  רבע  אחרי  זזה.  ולא  נעמדה  והתנועה  הר  לראש 
קרה והוא אמר שהוא לא יודע. שאלתי כמה זמן זה יכול לקחת והוא ענה לי: 
״אולי שעה, אולי יום ואולי שבוע, זה הודו״. ראיתי שבנתיב הנגדי לא נוסעות 
מכוניות והצעתי לו לעקוף את כולם. נסענו ככה כמה קילומטרים, כשהגענו 

למטה ראינו שיש הפגנה גדולה של סיקים שסוגרים את הכביש. 

מפקד המשטרה ניגש אלינו ושאל מה אנחנו עושים בנתיב הלא נכון, הסברתי 
לו שיש לי טיסה ואני חייב להגיע לדלהי במהירות. המפקד אמר לי: "אתה 

צריך לדבר עם המפגינים, זה תלוי בהם". ניגשתי אליהם והפנו אותי אל המנהיג 
שלהם. ביקשתי ממנו שיאפשר לי רק לעבור עם הרכב, אבל הוא אמר לי שאני 
חייב לשאול את כל המפגינים, ומיד השתיק את כולם ונתן לי את רשות הנאום.

עמדתי ואמרתי להם: ״תמשיכו להפגין! אתם צודקים במאבק שלכם! רק תנו 
לי בבקשה לעבור״. המנהיג סימן לי להמתין בצד, והם התיישבו לדון בבקשתי. 
ועולים לאוטובוסים, מפקד המשטרה  פתאום ראיתי את כל המפגינים קמים 
ניגש אלי ואמר: ״אני לא יודע מה אמרת להם, אבל כל הכבוד! הצלחת לפנות 

אותם! אנחנו מנסים כבר שעות ללא הצלחה״.

מיד לדלהי. בעקבות העיכובים לא הספקתי את הטיסה, אבל לפחות  נסעתי 
קיבלתי סיפור יפה...

  תחשוב הפוך,
מהסוף להתחלה!

שונה  יצור  חש  שהוא  תהלים  בספר  מתלונן  המלך  דוד 
י." האימון יודע  מסביבתו: "מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִמּ
לומר שהאנשים המצליחים והשולטים בכל תחום – הם אלו 
שחושבים בצורה מוזרה מטבעם. המוח שלהם לא נתקע כי 
הם פשוט חושבים הפוך. חושבים מוזר ומקדמים את העולם.

להתחיל  אתם  גם  לכם  כדאי   – להצליח  רוצים  אתם  גם  אם 
לחשוב כך. לחשוב מהסוף להתחלה. 

מתשעים  שלמעלה  מראים  החשיבה  צורת  בתחום  מחקרים 
אם  כלומר:  תהליכית,  בצורה  חושבים  האדם  מבני  אחוז 
עליהם להגיע לתוצאה או ליעד מסויימים, הם יחשבו קודם 
על השלב הראשון, הקרוב, שעליהם לבצע. לאחר מכן יחשבו 
כאשר  רק  הלאה.  וכן  - השלישי  זה  ואחרי  על הצעד השני, 
אולם  המטרה,  את  לחפש  ייזכרו  הם  התשיעי  לשלב  יגיעו 
מכיוון שהלכו ללא מצפן של תוצאה מוגדרת ויעד בהיר, לא 

בטוח שהם ימצאו אותם.

לעומתם, האנשים המצליחים בחיינו "המשוגעים והמוזרים", 
כהימורים  ולמשפחתם  לסביבתם  שייראו  צעדים  יעשו 
תוצאה  עם  יפתיעו  הם  מהלכים  כמה  וכעבור  מסוכנים, 
לא  ומפתיע  מוזר  שלהם  הסוד  בטרוף.  ומוצלחת  מפתיעה 
פחות: הם מחשבים את כל צעדיהם מהסוף להתחלה. המוח 
שלהם מתנתק מהמציאות הקרובה ומכל חשבון של "הצעד 
הקרוב". הם מתרכזים, מדמיינים את התוצאה. נושמים אותה, 
משרטטים בדיוק איך היא נראית – ואז הם מתחילים לחשוב 
איך נראה שלב אחד לפני הסוף, ואחרי זה – איך נראה שלב 
לפניו ורק בסוף הם מציירים איך צריך להיראות הצעד הקרוב 

לנקודת הזמן והמקום בו הם ניצבים.

במחשבה   – מעשה  "סוף  עתיקה:  ביהודית  לזה  קוראים 
סוג  איננה  המקובלת  הפרשנות  לב,  שימו  אך  תחילה". 
מנסים  אנשים  הרבה  המצליחנים:  של  המוזרה  החשיבה 
לחשוב על המטרה הסופית - תחילה. לדברינו כדי להצליח 
אין בזה די. צריך עוד קצת, צריך הפוך: לגזור את השלבים 
לשלב  מהמטרה  הפוך:  הכול  שחושבים  באופן  הנכונים 
המטרה  על  מעורפלת  בחשיבה  די  לא  הלאה.  וכן  שלפניה 

ובתכנון הצעד הקרוב.

כמו בשחמט. שחקנים חובבים חושבים רק על הקרוב – לא 
איננה  המטרה  הפוך:  חושב  טוב  שחמטאי  שחקנים.  לאבד 
להימנע מאיבוד חיילים אלא לאכול את הראש של היריב. הם 
את  גוררים  הסופי,  את הצעד  מופלאה  באנליטיות  מחשבים 
המחשבה צעד אחד לפני כן והלאה – ומפתיעים עם ניצחון 

מהיר, וזאת מבלי לחשוב על אבדות קטנות בדרך. 

המסוכנת,  המוזרה,  האסטרטגיה  את  ראו  בקדושה:  גם  כך 
אך המצליחה של אדמו"רי חב"ד נגד משטר האימה הרוסי. 
גם בפתיחת ספר מסילת ישרים אומר הרמח"ל, שקודם לכל 
עבודה צריך לחשוב מה התוצאה הסופית "שיתברר ויתאמת 

לאדם מה חובתו בעולמו". 

אז מה עושים תכל'ס? 
ואתם  שהוא,  סוג  מכל  פרויקט  לבצע  מנסים  כשאתם 
מתאמצים מדי או מתוסכלים, קרוב לוודאי שאתם עובדים לא 
נכון. עצרו. דמיינו חזק את התוצאה הסופית. את כל פרטיה. 

התלהבו, תכננו אחורה ורק אז תתקדמו.

אימון שבועי עם רן שריד  תאמין,
שיעור מספר 6: בחייך!

מנהיג המפגינים מציג את הרב נחמיה
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02-5662323
www.torathanefesh.org
ירושלים, תל אביב, חיפה
קבוצות נפרדות לנשים ולגברים

בס״ד

הנחה מיוחדת לנרשמים במקום לקורסי הקיץ של תורת הנפש!

ערב לנשמה 
"להכיר את עצמי מחדש"

כיצד השפה המיוחדת של הקבלה
והחסידות תשנה את חייך

התכנסות, קפה ועוגה.
הרב ניר מנוסי: הֶסְלִפי ואני: בין אישור 

מסולף לאושר אמיתי.
 הרב איתיאל גלעדי: 

"כי נפלתי קמתי" - להפוך מ'נופלים' 
ל'קמים'.

 הרב נעם שפירא: 
"שהנשמה תספר..." – איך אפשר 

לשנות אחרי שכבר התייאשנו.

17:00
17:15-18:05

18:05-18:55

19:10-20:00

יום ב', כ"ח סיון )4.7( "המקום", ברנר 5, ת"א

שפה חדשה
לבנין הבית

 הכנס המרכזי 
 של "תורת הנפש" 

ו' בתמוז תשע״ו
 )12.7( 

ירושלים

 ללמוד, להעמיק,
 לייעץ, לשנות

באמת

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

תורת הנפש
בית הספר הגבוה לפסיכולוגיה יהודית

מתכוננים לקיץ של צמיחה 
והתקדמות ומזמינים אתכם ל...

הכניסה חופשית, מס׳ המקומות מוגבל, יש להרשם מראש

חולמים על שליחות 
עם תרמילאים ישראלים במזרח?

              אל תלכו רחוק...

בית קרוב  
בית יהודי לסטודנטים בבאר שבע

מחפש משפחה לשנה הבאה

אז אם אתם זוג נשוי, קצת הרפתקנים וחולמים על לימוד 
אמונה, חוויה רוחנית ומפגשי עומק עם סטודנטים, 

שלחו לנו קורות חיים:
shayreshit@gmail.com 

לפרטים נוספים-  שי טל' 052-7906713



בכניסה ק פני  את  שמקבל  התרנגולות  רקור 
לפרוץ  לי  גורם  גרנביץ',  משפחת  לחצר 
בצחוק בריא. זהו מראה כמעט בלתי נתפס 
של  המהודרים  ברחובות  ארוכה  נסיעה  אחרי 
הרצליה פיתוח, שמזכירה בקלות פרבר אמריקאי 

טיפוסי. 

תור  וסלע  גרנביץ'  מרדכי  עם  פוסע  כשאני 
בכביש הקצר המוליך מהבית אל החוף הסמוך, 
היטב  ומתבוננים  נסיעתם  את  מאטים  הרכבים 
מזהים  כבר  שניים  או  ג'יפ  יושבי  התופעה.  אל 
לו  לנופף  כדי  החלון  את  ופותחים  גרנביץ'  את 
הגיטרה  עם  בחזרה  אותם  מברך  והוא  לשלום, 

שבידו. 

ותיקים  חברים  השניים,  החליטו  כשנתיים  לפני 
מהיישוב היהודי בחברון – לארוז את הפקלאות 
החוף.  מישור  אל  מההר  ולגלוש  והמשפחות, 
לשכונת  עברה  ילדיה  שבעת  על  תור  משפחת 
הציוריות  התל־אביבית, שסמטאותיה  צדק  נווה 
הפכו לאיזור מגורים פופולרי ומבוקש. משפחת 
להרצליה  מעט  הצפינו  ילדיה  וששת  גרנביץ' 
היוקרתיות  לאחת  שנחשבת  שכונה  פיתוח, 

בישראל בה מתגוררים לא מעט שגרירים. 

כשתהיתי שוב ושוב באוזני מרדכי וסלע, ידידים 
ותיקים שלי שבחלוף השנים הזמן הפריד בינינו, 
אני  יהודי',  'בית  על  סיפור  בעוד  מדובר  האם 
מקבל משניהם את אותה תשובה – באנו פשוט 
ממילא.  הן  והתוצאות  להתחבר  כדי  פה  לחיות 
מסתבר שגם מרדכי )33(, מוזיקאי ויוצר, ואשתו 
אילנה העוסקת בעיצוב אופנה, החליטו לפתוח 

במקום שגרירות משלהם.

הכנה  השיחה  במהלך  והאווירה  השחרור 
של  רשמי  שלט  כל  ללא  גם  אמינות.  משדרים 
הבית  מצליח  הדלת,  על  יהדות'  להפצת  'מרכז 
מעגלים  לייצר  מהם  אחד  כל  של  הייחודי 
מתרחבים של סביבה יהודית וחברתית מיוחדת 

במינה. 

חלונות וחלומות
ואמן  בנייה  קבלן   )35( סלע  היה  מכבר  לא  עד 
עבודות עץ. היום הוא מטפל ויועץ זוגי, ואשתו 
שנים  ב'איכילוב'.  כמיילדת  עובדת  אורית 

י‰„ו˙ 
ללא
כותרת
הם לא הקימו בית יהודי, אין להם שלט על 
הדלת ולא מטרה מוגדרת <<< מתוך וויתור 
על פוזה 'משפיעה', פותחים מרדכי גרנביץ' 
 >>> ולבם  משפחתם  ביתם,  את  תור  וסלע 
שיוויוני,  ושיח  פתוח  חלון  וכלבים,  גיטרה 

הופכים את ה'חייזרים' לחברים קרובים

אביאל הלוי



ארוכות של מגורים בחוות מעון המזוהה היטב 
תחנות  כמה  ועוד  המורחבת,  תור  משפחת  עם 
קצרות בדרך – ואז הוחלט לעבור לעיר הגדולה, 

מתוך רצון לבחון מחדש מוסכמות ישנות. 

"לגור בתל אביב היה רחוק מאוד מהעולם שלי, 
אבל ברקע היה חיפוש כל הזמן אחרי איזה ייעוד 
לאכול,  של  לשגרה  מעבר  פה  עושה  אני  מה   –
לשתות ולפרנס משפחה. זה הטריד את מנוחתי 
מיני  בכל  עברנו  החיפושים  במהלך  ועדיין. 
התהליך  כאן.  עצמנו  את  מצאנו  ובסוף  תחנות, 
המשפחתי היה קשור גם לתהליך אישי שעברתי, 
האנושי  לחומר  מתחבר  יותר  הרבה  אני  היום 
מאשר לבלוקים ולבטון", הוא אומר, ואני מבחין 

מיד שהחספוס בקולו התרכך עם השנים. 

נווה צדק, השכונה הראשונה שנבנתה בתל אביב, 
משמרת צביון מיוחד של בתים נמוכים וסמטאות 
צרות. לצד התושבים הותיקים, גרים בה לא מעט 
הפסקה.  ללא  בעיר  רגוע  אופי  שחיפשו  כאלה 
הביקורים הקודמים של סלע ואורית בתל אביב 
חיפוש  של  סיבובים  מאוד  הרבה  בעיקר  כללו 
תל  "ברוב  המשפחה.  לגודל  שמתאימה  דירה 
לפחות  שמשדר  משהו  סגורים,  התריסים  אביב 
ואומרת  שמסתגרת  תודעה  החיצוני,  ברובד 
'עזוב אותי בשקט, וגם אני אתן לך שקט'" מנתח 
סלע. "מה שהדליק אותי בעיר הזו, שהיא מכילה 
גורם  זה  אחד  מצד   – הקצוות  כל  את  בתוכה 
לאנשים להיות מאוד פתוחים ומתעניינים, ומצד 

שני מאוד מסוגרים ומבודדים". 

בבית הציורי שנמצא לבסוף, החלונות פתוחים 
תמיד. "הבית שלנו נמוך יותר מגובה הרחוב, ויש 
לו חלונות ענקיים שפונים החוצה. כל מי שעובר 
לא יכול שלא להביט לתוך הסלון שלנו; מי שלא 
אומר  הוא  אוטיסט",  קצת  כנראה  הוא  מסתכל 
בחיוך. "זה אשכרה חלון ראווה לבית עם המולה 
ויוצאים  שנכנסים  דוסים  ילדים  של  תמידית 
ומשחקים. המציאות שהסלון שלי ברחוב גורמת 
להמון אינטראקציה רציפה עם אנשים. יש הרבה 
הבית,  רקע  על  להצטלם  שבאים  וכלות  חתנים 
לנגן,  מתחילים  החלון,  את  פותחים  אנחנו  ואז 
ושיחות  היכרויות  הרבה  לחיים.  להרים  לשיר, 
התחילו דרך החלונות הפתוחים. זה קורה כל יום 

וההתחברויות שנוצרות הן מדהימות". 

התורה  משיעורי  אחד  על  בחיוך  מספר  סלע 
"אחד  החלון".  "דרך  שנולדו  מעביר,  שהוא 
החברים שהכרנו דרך החלון היה בן בית אצלנו 
יום אחד הוא היה חולה  במשך תקופה ארוכה. 
והלכתי לעשות ביקור חולים ומצאתי אותו רואה 
סרט עם מישהי. זה היה סרט אמריקאי שעצבן 
התחלנו  ואיכשהו  איתם  לדבר  התחלתי  אותי. 
לדבר על זוגיות, נושא חם בתל אביב. דיברנו על 
ונולד  זוגיות,  חיי  שמאפשרת  הנפשית  העבודה 
מזה מפגש שהיא ארגנה להמון רווקים ורווקות 
ארוכה  תקופה  שבמשך  השלושים,  בגילאי 
הנושאים  על  וללימוד  שבועי  לשיעור  התגלגל 
את  ולומד  הרחוב  עם  מתערבב  כשאתה  האלו. 
ואתה  קרוב,  מאוד  הוא  השיח  הנכונה,  השפה 

מגלה שאנשים מאוד עסוקים בזה". 

רצינו מפגש בלי פילטרים
לעבור  עתיקות  תכניות  היו  לגרנביצ'ים  גם 
תכניות  המרכז,  מערי  באחת  חילונית  לשכונה 
שנבדקו שוב ושוב מדי שנה, אך כל פעם נפלו 
נולד להורים אנשי חינוך בפתח  מחדש. מרדכי 
'תורת  לישיבת  דרכו  את  ומצא  הסרוגה,  תקווה 
את  הכיר  האבות,  בעיר  תקופה  לאחר  החיים'. 
והשניים  בעיר,  היהודי  היישוב  בת  אילנה, 
שנישאו בגיל צעיר מאוד, גרו בגוש קטיף במשך 

שנתיים. 

"כמעט מדי ערב הייתי יורד עם חבר, מצוידים 
חיילים  עם  לשבת  ויוצאים  ודרבוקה,  בגיטרה 
בבסיסים הצבאיים שבגוש קטיף", הוא מספר. 
"זה היה הרבה לפני הדיבורים על הפינוי – ככה 
הקשר  לא  ואפילו  פוליטי  רקע  לזה  היה  שלא 
דתי כלשהו, פשוט לשבת עם ניגונים ודיבורים 
אל תוך הלילה. מספיק שלא היינו מגיעים כמה 
ימים, היינו מקבלים טלפון מהמפקדים ששאלו 
אפילו  לכם!".  מחכים  החיילים  קורה?  "מה 
בערב ההתנתקות, כשהיתה הוראה לא להכניס 
אמר  המג"ד  הבסיסים,  לתוך  מהגוש  תושבים 
היה  שזה  למרות  חופשי'  תכניסו  מרדכי  'את 

בניגוד להוראות". 

בפגישות האלו, אומר מרדכי, נשבר הרבה מאוד 
המצוינים  הקשרים  את  לציין  "למותר  קרח. 
לתושבים  החיילים  בין  האוהב  והחיבוק 
בחוויה  איפשהו  אבל  ובחברון,  קטיף  בגוש 

איזשהו  יש  שלי,  האישית 
'זה  עליך,  שמולבש  מיתוג 
החייל' ו'זה המתנחל', וכל 
תפקיד  איזה  ממלא  אחד 
את  בוחר  הוא  במשחק", 
"נפל  בזהירות.  מילותיו 
שרוב  ענק  אסימון  לי 
בין  האינטראקציה 
נעשית  וקבוצות,  אנשים 
שעמוסות  במשקפיים 

אידיאולוגיה,  בהמון 
דרך אמצעי התקשורת 
פוליטיים.  ומאבקים 
זה הדיבור, זה הערוץ 
שקיים  היחיד  הפתוח 
משהו...  לא  והוא   –
הקשר  דרך  דווקא 

הבלתי אמצעי והדיבור 
על  אחד  של  הפשוט 

דברים  נפתחו  אחד, 
כולנו   – מדהימים 
יהודים שחולקים גורל 
והיסטוריה  משותף 

ורוצים  משותפת, 
לחיות כאן יחד. לי 
ברור  היה  ולאשתי 
שמתישהו נלך לגור 

מרחב  לייצר  במרכז, 
שיח כזה לפחות בארבע 

אמות שלנו". 

בצבא   - הכללי  הציבור  עם  נפגש  שכן  מי  "גם 
 - בעבודה  או  באוניברסיטה  במזרח,  בטיול  או 
מציין  במקום",  או  בזמן  מוגבל  כלל  בדרך  זה 
דתית  קהילה  בתוך  חיים  כלל  "בדרך  סלע.  גם 
דלת  של  הוא  שהשיח  ברגע  מלא.  ערבוב  ואין 
ומתנקה  הולך  הוא  העיניים,  בגובה  דלת,  מול 
מפוליטיקה ומניסיון לשווק לשני מה טוב ומה 

רע, המון קליפות וחומות יורדות מאליהן". 

למוסס את החומות 
המעבר של משפחת תור לתל אביב, היה האות 
למרדכי ואילנה שהגיע הזמן לקפוץ למים, תוך 
שהם מעדיפים את הרצליה פיתוח, בעלת החתך 

הכלכלי־חברתי המוגדר היטב. 

"אתה יודע כמה צווארים נתפסו כאן כשרואים 
דוס עם פיאות עם שישה ילדים שהגיע מחברון, 
לכולם  ואומר  וטריקו  ג'ינס  עם  הוא  שני  מצד 
שלום ברחוב. אאוץ'. אני צריך לקבל פה אחוזים 
מהאורתופד של השכונה שעשה הרבה כסף על 
צווארים נקועים", הוא מחייך. "אמרה לי שכנה 
שאחרי  וחצי,  שנה  כבר  אצלנו  בית  בת  שהיא 
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הפעם הראשונה שאמרתי לה שלום, היא רצה הביתה ואמרה 
את  להבין  חייבת  אני  מסקרן,  חייזר  איזה  פה  'יש  למשפחה 

התופעה'". 

"כל אחד שנמצא בתל אביב, נפגש עם המון אנשים מדי יום, 
והשאלה היא אם הוא נפגש איתם או רק עובר לידם", מוסיף 
שלום  אומרים  לא  בה  חי  שאני  בסביבה  האנשים  "רוב  סלע. 
ברחוב, ויש גם הבדל אם אתה אומר 'שלום מה שלומך' לשם 
הנימוס, או מנסה להתעניין באמת מה שלום האדם שמולך. 
האינדיבידואליסטית  הפוזה  את  בכלל  אין  לילדים 
מזמינים  בטבעיות,  זה  את  עושים  והם  והמתבדלת, 
חברים הביתה, הולכים לגן שעשועים – כל המערכת 
המשפחתית שלנו מלאה בתקשורת שמכוונת לעומק 
של קשר – עומק שמתחיל בלהגיד שלום ברחוב".  

רוב  את  לי  שהכירו  לשדכנים  תודה  חייב  "אני 
"בילדותי  מרדכי.  צוחק  הכלבים",   – השכנים 
הוא  ברוך  הקדוש  למה  השאלה,  אותי  הטרידה 
ברא את הקשר העמוק בין האדם לכלבו? רק פה 
עם  לדבר אחד  צריכים  לא  אנשים  היום  הבנתי: 
להתמצא,  איך  לדעת  כדי  ווייז  להם  יש   – השני 
בתוך  לרכב  ונכנסים  באינטרנט,  קניות  עושים 
מוציאים  כשהם  אותם?  תפגוש  מתי  אז  החצר. 
הכלב,  את  מלטפים  שלי  הילדים  הכלב.  את 
על  יסתכל  יעשה?  מה  מולי,  תקוע  והבעלים 

השמים? אז אנחנו מדברים". 

רוב הווילות בשכונה היוקרתית מסוגרות מאחורי 
חומות בטון ושערים חשמליים, עד כדי כך שמרדכי 
מספר על שתי נשים שהגיעו אליהם לסעודת שבת, 
לראשונה שהן שכנות  להן  התברר  ובמהלך השיחה 
כבר ארבע עשרה שנה – במרחק של שני בתים. מרדכי 
לא מתרגש מהחומות, וגם לא מפסיק להסתובב בעיר. 
אבינו שפתח  אברהם  זה  יהודי  של  הראשון  "המודל 
את ביתו לארבע רוחות השמים וחיכה בשמש שמישהו 
יבוא. מספיק שכל אחד טיפה ייכנס לתדר הזה, והעולם 
יהיה יפה יותר. מהפכה תודעתית תמיד מתחילה בקטן ובקושי, 
פה  יש  הלב  את  פותח  רק  אתה  אם  קורה.  זה  לאט  לאט  אבל 
המון אינטראקציה, יש פה חופים מתויירים, פאבים מצליחים 

ומרכזי בילוי". 

גרנביץ' משוכנע כי טשטוש הקטלוגים והמפרידים שמתרחש 
כיום כתהליך חברתי מובנה, הוא שיצליח לייצר תהליך עומק 
של אהבת ישראל וחיבור אמיתי. "בדור הקודם הקטלוגים בין 
הרבה  כבר  זה  והיום  ומחייבים,  ברורים  מאוד  היו  המגזרים 
מי שחי  גם  והסמארטפונים,  האינטרנט  בגלל  יותר מטושטש. 
בעומק הציבור הדתי והחרדי יכול להיות מחובר לכל התרבות 
החילונית, ומאידך אתה יכול לפגוש אנשים חילונים בחיצוניותם 
שמחוברים מאוד ליהדות. היתה פה הגעלת כלים שחב"ד ערכו, 
ואני הייתי הדתי היחיד בכל התור הארוך, והשכונה פה היא לא 

עיירה שומרת מסורת. זה הגניב אותי לגמרי". 

פולקלור  לה  שיקראו  יש  ומשותפת,  עתיקה  תרבות  לנו  "יש 
מייצר  הזה  הדור  כלום,  שנעשה  בלי  תורה.  לה  שיקראו  ויש 
כבר מרחב שלישי שלא מקוטלג כדתי או חילוני, אלא כמרחב 
יהודי־ישראלי שמחובר לשורשים ומדבר בישראלית מעודכנת. 
לשם אנחנו מכוונים ושם אני רוצה לחיות", הוא אומר. "רציתי 
משהו  שזה  לי  וברור  השכנים,  עם  חברתי  פרויקט  פה  להרים 
משותף. אין להתכחש לכך שאני מביא איתי את המטען שלי, 
יש גבול לכמה ניתן לדבר איתי על כדורגל, ומי שיש לו שאלות 
ביהדות בא לפה – אבל זה מתוך חיבור ושאיפה לייצר מהפך 
שינויים  שיאפשר  נקי  שיח  מרחב  שייצר  חברתי,  תודעתי 

אמיתיים בחברה". 

נרות חנוכה בפאב
גרנביץ'  שהוציא  המוזיקלי  הבכורה  אלבום  החומות",  "כל 
מחשבה  מעוררי  קליפים  כמה  גם  שכולל  שעברה,  בשנה 
ויוצר.  ועשויים היטב, מבטא היטב את הלך הרוח בו הוא חי 
רוב הטקסטים באלבום הם פרי עטו, או כאלה שמבוססים על 
כתבי רבי נחמן אך מעודכנים לאמירות אוניברסליות על חוויות 
אנושיות משותפות. "למוזיקה יש הרבה כח והיא עושה המון. 
אני יכול להסתובב בחוף לבד וכל אחד עסוק בשלו, אבל אם 
אני בא עם הגיטרה – השיחות והדיבורים מתחילים מיד. המון 
חבר'ה שמגיעים לפה היום לסעודות שבת, ללמוד או סתם לכוס 

קפה, הם כאלה שהכרנו בחוף".

ולא  מצליח  פאב  שמנהל  מכר  על  נוסף  סיפור  שולף  מרדכי 
לשבת  אליו  הגעתי  פעם  "מדי  לגויה.  נשוי  שגם  בעליל,  כשר 
איתו על בירה, לשיחה בין חברים. בשבוע שלפני חנוכה, אחרי 
לבקש  כדי  פעמים  כמה  אלי  התקשר  הוא  ממושכת  היעדרות 
שאבוא לעשות אצלו בפאב הדלקת נרות בלילה הראשון – ואני 
בחיים לא 'מכרתי' לו משהו כזה. הוא כיבה את המוזיקה למאות 
המבלים בשעה 11 בלילה – ה'מאני טיים' של הערב. הדלקנו 
נרות, נתתי דיבור קצר ושני ניגונים עם הגיטרה והתכוונו ללכת, 
אבל אנשים ביקשו שנישאר. בסופו של דבר, כמעט כל לילה 
נשארנו שם עד 3־2 בלילה לניגונים וחיבורים מעניינים שנולדו 

בזכות אותה חברות פשוטה". 

מדי  כמעט  שלה.  את  עושה  המוזיקה  תור  משפחת  בבית  גם 
בהשתתפות  מלכה"  "מלווה  במקום  מתפתחת  שבת  מוצאי 
מוזיקאים מקומיים שמצאו את דרכם לבית המשפחה. הצלילים 
שנשפכים לרחוב מהווים הזמנה לאלו שבאים להציץ ונשארים 
עשרות  האחרון,  בפורים  גם  קרה  כך  חצות.  אחרי  הרבה  עד 
פורים  לסעודת  פנימה,  זרמו  פשוט  ברחוב  שחלפו  אנשים 

ולקריאת מגילה כהלכתה, לראשונה בחייהם. 

חוץ מ"מפגשי החלון" של משפחת תור והטיולים של גרנביץ' 
עם הגיטרה בטיילת, יש גם אירוח אינטנסיבי בשבתות ובחגים 
שיכול לכלול גם עשרים ושלושים אורחים בשבתות של שגרה. 
"רק המציאות של שולחן שבת שבו כל המשפחה יושבת יחד 
בלי טלפונים והפרעות, זה דבר חדש ומסעיר עבור הרבה מאוד 
אנשים, שלא חוו מציאות משפחתית כזו", אומר סלע. "המחלה 
הכי קשה היום היא הבדידות, שבמובנים רבים היא הצד השני 
של המתירנות. המפגש עם משפחה שחיה עם אהבה וקשר טוב, 
מעורר המון אנשים לשאלות האלו, שהן שאלות קיומיות לכל 
אחד, וליהדות ולתורה יש הרבה מה לומר פה, ונוצר פה שיח על 

נושאים בוערים, על יהודים ועל יהדות". 

כשאני שואל אם לא מדובר בסך הכל בהצגת מודל משפחתי 
שמרני, שניהם עונים בשלילה מוחלטת. 

"שולחן השבת השתנה לחלוטין גם עבורנו. זו חוויה משפחתית 
מדהימה. כשאנחנו פותחים לימוד ביחד, חשוב לי לשמוע מכל 
אחד איך הוא רואה את הדברים, כי התורה מקבלת את האור 
לא  או  שומר  הוא  מצוות  כמה  משנה  לא  וזה  שלו,  המיוחד 

שומר", אומר סלע בלהט. 

מדהימים  משפחה  חיי  עם  דתיות  לא  משפחות  המון  פה  "יש 
כל אחת מסיבותיה", מדגיש מרדכי.  אלינו,  זאת באות  שבכל 
"אנחנו מתארחים אצל שכנים, יוצרים קשרים, לא באנו לייצג 
משהו שאין לשני או למכור. עצם החיבור הוא העניין. יש 'אור 
חוזר' עצום. התחלתי להחמיר במצוות שפעם הקלתי בהן, כמו 
'ואהבת לרעך כמוך' ולדון לכף זכות, משפטים שלא פעם אינם 
יותר  יותר מסיסמה. בינינו לבין עצמו אנחנו בטוחים שאנחנו 
יהודי,  של  לב  מהו  יודע  איני  שלעולם  למדתי  מ'הם'.  טובים 



ושבמרחב הבחירה שלו שבתוכו הוא גדל, הוא יותר טוב ונקי 
ממני, ועושה נחת רוח לה' פי מיליון יותר ממני". 

קידוש ואופניים – רבין וחברון
ונטול  אמיתי  ומפגש  שיח  על  היפים  הסיפורים  כל  אחרי 
פילטרים, אני שואל מה הם מקבלים מהשכנים, שניהם משיבים, 

איך לא, בסיפורים נוספים.  

אותו  שלקחה  ושמאלנית  משפטנית  שכנה  על  מספר  גרנביץ' 
לשכנה  בחברון.  גדלה  "אשתי  רבין.  יצחק  במוזיאון  לסיור 
רצונה  על  לנו  סיפרה  והיא  על המתיישבים  הזו הרבה טענות 
שזו  מרגישה  היא  שאם  לה  אמרתי  'בצלם'.  בארגון  להתנדב 
נקודת האמת שלה – היא צריכה לעשות את זה, אבל שקודם כל 
תכיר ותחווה באמת את האנשים. סיכמנו על סיור הדדי – היא 
ליום  אותה  לקחנו  ואנחנו  רבין,  יצחק  למוזיאון  אותנו  לקחה 
היכרות עם היישוב היהודי בחברון ולמערת המכפלה. אף אחד 
אם  שחיפשנו.  מה  לא  זה  אבל  דעותיו,  את  שינה  לא  מאיתנו 
שנינו היינו ממשיכים בשלנו – המקסימום שהיינו מגיעים אליו 
זה צעקות הדדיות באיזה מחסום. הקשר הבינאישי והנקי יצר 

הכלה דו צדדית". 

"ישב אצלנו מישהו בסעודת שבת, ובין השאר הגשנו שניצלים 
לשולחן", מספר סלע. "אחד האורחים ממש הזדעזע ושאל איך 
אנחנו אוכלים דבר כזה – "הרי התורה אומרת 'לא תבשל גדי 
בחלב אמו', אז איך הדתיים אוכלים שניצל שהוא עוף מטוגן 
לא  הזו, שמעולם  מנקודת המבט האמיתית  נדהמתי  בביצה". 

חשבתי עליה. נוצר שם שיח עמוק, קיבלתי ממנו לא מעט". 

"כשמגיע אלי אורח לשבת עם אופניים חשמליות ונכנס איתן 
זה כמשהו מדהים",  לסלון כדי לעשות קידוש, אני רואה את 
נוגעים באופניים,  יודעים שהם לא  הוא מוסיף. "הילדים שלי 
אף  למד  לא  הוא   – שלו  המקום  שזה  להם  מסביר  אני  אבל 
פעם. כשאדם עושה תשובה מאהבה, כתוב שזדונות נעשות לו 
זכויות, ואם הוא עושה תשובה מיראה שגגות נעשות לו זכויות. 
להציע  יכול  אני  הלכתית.  מאוד  הסתכלות  שזו  חושב  אני 
לאנשים אפשרויות, אבל לא יכול לקחת אחריות על השני, רק 

על עצמי". 

מכון משיבת נפש מכשירה
מכוונות בתורת הנפש 

היהודית ומנגישה את דרך 
עבודת הנפש שמתווה התורה 
אל הצד המעשי ביותר בחיים, 

מתוך רצון לזכות את כל עם 
ישראל באשר הם.

הרב דניאל סטבסקי
נשיא המכון

ר‘ הראל חצרוני
מייסד, מרצה ומנהל המכון

מרצים:
גב‘ שירה סלע | גב‘ פרחיה אפטר 

הרבנית סגולה מלט | דיצה אור
גב‘ אורה חצרוני  | שירלי לויטה 

זיו יחזקאלי | שבות אפשטיין

תורת ה’ תמימה

זו לא סיסמא!

משיבת
נפש

בעמיאח“ה

הכשרה למכוונות בתורת הנפשנפשמשיבת

הדרך להגיע לנפש מיושבת 
היא על-ידי תורתו של הקב“ה 

בשלמותּה בתמימותּה ללא כל השפעות זרות 

www.meshivatnefesh.com
 machonmeshivatnefesh@gmail.com

בפייסבוק: משיבת נפש - הכשרה למכוונות רוחניות

החלה ההרשמה לשנה”ל תשע”ז
לפרטים

מלי סגל 050-7389759
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הלימודים הינם תלת-שנתיים 
ומתקיימים בירושלים

בימי שני בערב או בימי רביעי בבוקר

“אין מילים להודות על הבהירות שקיבלתי 
ועל הכלים המעשיים.

אשרינו שזכינו במשיבת נפש... 
שבאמת משיבה את הנפש למקום הבריא והאמיתי שלה.“

- רחלי גוטליב מחזור ד’

במהלך שלוש שנים 
מתעמקים בפתרונות לבעיות 

הנפש מהשורש, 
כגון: דכאונות, חרדות, סמים, 

התמכרויות למיניהן ועוד... 
כמו כן, חיזוק הנשמה וגילוי 

כוחותיה בפועל בחיי המעשה.

בהכוונת



שיעורים
בארץ ובעולם

סיום כל
השולחן ערוך

לימוד מרתק
פעם בשבוע

מי שטרח בערב שבת...

יודע בשבת!

אם נאכל רק 
את התפו״א, 
נהיה בשריים?

מהו ״חום שהיד 
סולדת בו״?

 אפשר להוסיף 
מים חמים לסיר?

להוציא את 
הקליפה של 
 הקישקע, 
זה בורר?

האם מותר לערבב
כשהסיר על גבי הפלטה?

הגשתי את הסיר 
לשולחן הסעודה,

אפשר להחזירו לפלטה?

האם מותר לכסות 
את הסיר במגבת?

לימוד הלכה למעשה זה בשבילך
1-700-500-777www.tzurba.com

בימים אלה מתחילים את לימוד הלכות שבת 
בשיעורי צורבא ברחבי הארץ. 

לגברים צורבא  שיעור  אתם  גם  ופתחו  יוזמה   קחו 
או לנשים אצלכם בקהילה, בבית או עם חוג החברים!

 סט מהודר
במחיר השקה



"בפועל  של  יחסית  והאחיד  הברור  העולם  בין  ההבחנה  את  ראינו  כבר 
ובין  התורה,  מצוות  תרי"ג  עלינו  שמטילות  המעשיות  החובות  ממש", 
יותר  העולם של כוונת הלב – שבו נמצא פחות הגדרות מדויקות והרבה 
מקום לגוון האישי של כל אחד ואחת. בפרקים הללו אדמו"ר הזקן חוזר 

על כך, ובהדגשה.

בספר משלי יש שיר אהבה שרבים אומרים בליל שבת קודש: "אשת חיל 
מי ימצא". שירו של הבעל לאשת החיל, שבו הוא מונה את שבחיה ומכיר 
ואישה  בבעל  כעוסק  מפורש  הזה  השיר  כל  הקדוש  בזוהר  במעלותיה. 
עליונים – הקב"ה וכנסת ישראל. כך גם אחד השבחים המיוחדים הכלולים 
כנסת  הקב"ה, בעלה של  כך:  המתפרש  בעלה",  בשערים  "נודע  בו, 
ישראל, נודע בלבות ישראל בשערים, לפי שיעורו )מידתו( הפרטי של כל 
אחד מהם. כל אחד ומידת הדעת שבידו לפתח, דעת שהיא בסיס לאהבה 

וליראה גם יחד, שיעור מדויק שפותח שער לאור א-לוהי ולחיבור קדוש.

שתי איכויות
בהמשך לקביעה זו, בפרקים 
איכויות  מתבררות  מ"ג-מ"ה 
ושל  יראה  של  שונות 
ביניהן.  היחס  ונידון  אהבה, 
אדמו"ר  מברר  ראשית 
של  שונות  מדרגות  הזקן 
יראה  תתאה –  יראה: יראה 
שנובעת  תחתונה  חיצונית 
לנוכחותה  המודעות  מן 
פקוחה  עין  של  התמידית 
או  האדם,  דרכי  אל  הצופה 
מן ההכרה בגדלותו העצומה 
של הקב"ה כפי שהיא ניבטת 

מתוך מעשי הבריאה. יראה עילאה – יראה פנימית עליונה הנובעת מתוך 
מודעות עליונה ובהירה לאפסות כל הקיים ולביטולו אל האין.

הארה  רבה –  אהבה: אהבה  של  שונות  מדרגות  לבירור  עובר  הוא  מכאן 
של קרבה נשמתית מיוחדת הנמשכת מלמעלה כ"מתנה", למי שראוי לה 
בלבד. אהבת עולם – תשוקה בוערת הנובעת מתוך התבוננות בגדולת ה' 
ומלואו שום דבר  ופשוט בנפש שאין בעולם  נעשה ברור  ובטובו, כאשר 
שיכול להתחרות בעונג הא-לוהי של קרבת ה', שהוא מקור כל התענוגים 
כולם, וממילא הנפש מייחדת את כל מעייניה אך ורק בחתירה להשיג קרבה 

זו.

בהמשך מתעכב אדמו"ר הזקן על שתי איכויות מסוימות של אהבה, מדרגות 
מיוחדות של התמסרות עמוקה, ועם זאת – מדרגות שכל אחד יכול להתקרב 

אליהן משום שהן חקוקות בטבע הנשמה היהודית.

מלמעלה או מלמטה
המדרגה האחת היא האהבה המנוסחת בלשונו השירית של ישעיהו הנביא 
הזקן  אדמו"ר  אשחרך".  בקרבי  רוחי  אף  בלילה  אויתיך  "נפשי  )כו ט(: 
שומע בתיאור הזה את ערגתו של הישן, המוטל דומם על מיטתו, לשובה 
של נפשו אל גופו עם עלות השחר. ממילא מובן שאהבת ה' הרמוזה כאן 
נובעת מתוך תחושה עמוקה שעצם החיים המחיים את האדם – מקורם בו.

המדרגה השנייה היא זו שעמדה במרכזו של פרק מ"א, אהבה שאינה נובעת 
רוח  נחת  לעשות  ואמיתי  כן  עניין  מתוך  ורק  אך  אלא  אנוכיים  ממניעים 
לקב"ה. בלשון הזוהר הקדוש מתוארת האהבה הזו כאהבת הבן אל האב, 

העולה על אהבתו לגופו ולנפשו שלו עצמו.

אם כן, יש מי שהאהבה באה אליו מלמעלה ויש מי שחוצב את דרכו מלמטה. 
הדרכים  שתי  שעבורו  למי  גם  פתרון  שיש  לדעת  נוכחים  אנו  בפרק מ"ה 
חסומות. אין לו השראת אהבה מלמעלה, וגם אין הוא רואה הצלחה בעמל 
ההתבוננות מלמטה. רבים יתייאשו במצב כזה, אך עבור מי שמבין שאהבת 
ה' איננה הישג צדדי שניתן לחיות בלעדיו – ייאוש אינו אפשרות קבילה. 
לכן, אם הקיר חסום, צריך להתחיל לעבוד דווקא משם. דווקא מהחסימה. 
לאהבה,  הכיסופין  על  לרגע  לוותר  לא  המצב,  בחומרת  היטב  להתבונן 
לגעגוע, ולרחם – פשוט לרחם – על הניצוץ הא-לוהי שנמצא בתוכנו וכל 

כך רחוק משורשו ומקורו. אם אנחנו נרחם, גם הקב"ה ירחם. 

דובי ליברמן

אדמו"ר הזקן שומע בתיאור 
הזה של ישעיהו הנביא את 

ערגתו של הישן, המוטל 
דומם על מיטתו, לשובה 

של נפשו אל גופו עם עלות 
השחר. אהבת ה' הרמוזה כאן 
נובעת מתוך תחושה עמוקה 

שעצם החיים המחיים את 
האדם – מקורם בו

פרקים מג-מה 

מלמטה, מלמעלה וישר ב'אין־כניסה' 

 השיעורים מתקיימים במסגרת התכנית העיונית
של 'לב לדעת' ופתוחים לציבור הרחב 

התכנית העיונית מתקיימת על יחידה ג' פרקים לה- נג מספר ה'תניא'. 
וכן על יחידה ד' - שער היחוד והאמונה.

התכנית כוללת שני ימי עיון, מבחנים ומלגות יחודיות.

ההשתתפות בתכנית העיונית הינה לתלמידים שסיימו בהצלחה 
שתי יחידות קודמות במסגרת תכנית 'לב לדעת'.

ניתן גם להירשם לתכנית העיונית ביום העיון בעמדת הכניסה.

פרטים נוספים בקו התכנית העיונית 072-279-2064
לקבלת פרטי התכנית המלאים ושאלות חזרה:

lladat.il@gmail.com 

בס''ד

הלב שלכם רוצה לדעת

המיקום: 
אולם הכנסים שע"י בית שתילי אריה

רחוב ים סוף 34, ירושלים
(מאחורי ישיבת חורב)

התאריך: 
יום חמישי ראש חודש תמוז

שיעורי עיון בחסידות בנושאים:

בשעה 19:00
כל הסיבות לבריאת העולם!  

ולמה הקב"ה צריך דירה? 

בשעה 20:30
אני נברא, משמע אני לא קיים? 



למרות שהחבר שלו כבר הפסיק להגיע, המשיך 
החסיד להתייצב במקום המפגש ולשתות וודקה, 
ועוד במנה כפולה <<< לפני החתונה אמר לי המשפיע 
להתבונן שוב ושוב בטבעת, ואני לא הבנתי על מה 
לשים את הפוקוס <<< וכשנכנס אדם קשה לחדרו של 
הרבי, הוא לא היה צריך לומר מילה בשביל לקבל את 
המילים המדוייקות לו

הרב שבתי סלבטיצקי

יזון
א

בשבוע שעבר דיברנו על כך שארץ ישראל קשורה אל עצם 
הנשמה. אנחנו שייכים אליה והיא שייכת לנו. אך מצד שני, כשקוראים 
ידי  על  נעשה  ללא מלחמה, הכל  יצאנו  נתקלים בבעיה. ממצרים  בתורה 
הקדוש ברוך הוא. ודווקא כשבאנו לארץ ישראל, בא הקדוש ברוך הוא 
שבע  תלחמו  בכבוד,  לארץ?  להיכנס  רוצים  אתם  לנו:  ואומר 
שנים ותכבשו אותה. ואנחנו שואלים: ריבונו של עולם, למה 
אי אפשר לקבל את ארץ ישראל בקלות? הרי היא שייכת לנו, 
היא הובטחה לנו, היא בנפש שלנו! הקדוש ברוך הוא עונה 
לנו: אתם לא קשורים למצרים, ולכן לא היתה בעיה לשלוף 
אתכם ממנה. אבל ארץ ישראל קשורה אליכם עד העצם, ולכן 

תצטרכו להשקיע ולכבוש אותה בעצמכם. 

האדמו"ר  לנצח.  צריכים  שהיינו  עמים  שבעה  היו  ישראל  בארץ 
הזקן הסביר את העניין בחסידות: בכל יהודי יש נשמה אלוקית, חלק 
בו  שיש  רק  נפלא.  אדם  גבול,  בלי  אינסוף,  הוא  יהודי  כל  ישראל.  מארץ 
ערלה, קליפה שמכסה – אלה הן שבע המידות הרעות. אני בטוח שכל אחד 
רואה הרבה אנשים נפלאים סביבו, אנשים גדולים ממש שיש בהם עוצמה 
לאנשים  הופכים  הם  בהם  שיש  הרעות  המידות  ובגלל   - הדעת  והרחבת 
קטנטנים. אישה אחת אמרה לי שיש לה בעל נפלא, אבל קמצן, וזה עושה 

אותו כל כך קטן... כואב כל כך לראות איש כזה.

ארץ  את  קיבלת  כבר  ואומר:  הוא  ברוך  הקדוש  בא 
ישראל, את הכוחות האינסופיים של הנשמה. אך 
אם אתה רוצה לגלות את האוצרות 
לכבוש  עליך  שלך, 
חסד,  המידות:  את 
גבורה, תפארת, נצח, 

הוד, יסוד, מלכות. 
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"מידות" פירושן הגבלה, כמו מידות של בגד שמגיע בגודל מסויים דווקא. 
תשתמש בתכונות שלך במידה הנכונה, במקום הנכון ובזמן הנכון. החכמה 
היא לכבוש את המידות, לא לשבור אותן. קח את הקמצנות ותעשה ממנה 
חיסכון. קח את הכעס ותעשה ממנו התלהבות. אז יוכל החלק האלוקי שבך 

להתגלות. 

שני העמים הראשונים היו הכנעני והחיתי. כנען הוא חסד, ולכבוש אותו 
זה להשתמש בחסד בקדושה. כנעני מלשון הכנעה, להכניע את האגו בפני 
גבורה. חיתי מלשון "להטיל את חתו",  היא  הכוח האלוקי. מידת החיתי 

פחד אלוקים. 

מה עניינו של חסד? חסד זה לתת, להעניק, לצאת מעצמך, להתקשר לשני, 
להרגיש מה כואב לו. כשבעל נכנס הביתה, אשתו מסתכלת וקולטת מיד 
אם היה לו יום מוצלח או שלא כל כך, גם בלי שיאמר מילה. כשאתה באמת 

קשור לאדם, אתה יכול לצאת מעצמך ולהרגיש אותו. 

'ליל שישי' הלכו לאיזה מקום,  היו פעם שני חברים, שבכל 
הזמינו שתי כוסות וודקה והתוועדו כל הלילה. הם שוחחו על 
תפילה, על עבודת ה' ועל שמחה. אחרי כמה שנים, אחד מהם החליט לעלות 
לארץ ישראל. באותו שבוע בליל שישי הגיע החבר השני לבדו לאותו מקום 
והזמין שתי כוסות. שאל אותו המלצר, "למה שתי כוסות – הרי אתה כאן 
לבד?", ענה החבר, "אני קשור אליו בלב ונפש. אני שותה כוס אחת בשבילי 

וכוס אחת בשבילו, ומשחזר בראש את כל השיחות שהיו לנו". 

שלאחר  עד  כרגיל.  המשיך  והכל  חודשיים  חודש,  עובר 
שלושה חודשים הגיע האיש והזמין רק כוס אחת. שואל אותו המלצר, 
טוב  לא  "הרגשתי  ענה הבחור,  "לא",  רבתם?".  והחבר  קרה? אתה  "מה 
והלכתי לרופא, והוא אמר שאסור לי בשום פנים לשתות עוד וודקה. אז את 
הכוס שלי אני לא שותה, אבל את הכוס של החבר אני כן שותה...". זאת 

התקשרות.

היה איזה יהודי קשה שנכנס פעם לרבי מליובאוויטש. ואתם 
יודעים, כשמישהו נכנס לרבי, הוא 'קרא' אותו מכף רגל ועד 
אדם  לנשום,  כדי  חסד.  על  מתבסס  הזה  "העולם  הרבי:  לו  אמר  ראש. 
פותח את הפה – שואף חמצן, נושף פחמן דו חמצני. הצומח מכניס פחמן 
ולא לעשות חסד,  ופולט חמצן. אם אדם מחליט להיות מקבל  דו חמצני 
לשאוף ולא לנשוף, הצומח לא יכול לחיות. ומה יקרה אז? גם האדם לא 
יוכל לחיות בגלל שלא יהיה לו חמצן. אם אתה רוצה להתקיים בעולם הזה, 
אתה צריך לתת ולתת ולתת, שהזולת ירגיש שהוא שווה בשבילך המון. זה 
לא רק בשבילו, זה גם בשבילך, כי כולנו מציאות אחת. כמו שאומרים, "אל 
תהיה קמצן, תן חמצן". אתה נותן את החיים לשני – ואז יש לו מה לתת לך 
בחזרה. כשאדם מוליד ילדים, הוא נותן. כשהילדים מתחתנים, הוא נותן. כל 

החיים שלנו הם נתינה אחת גדולה, מידת החסד.

גם  חייבים  חסד,  לעשות  ורק  הכנעני  בכיבוש  להסתפק  אפשר  אי  אבל 
לכבוש את החיתי ולהוסיף גבורה וצמצום. למה אי אפשר לחיות רק עם 

אהבה והשפעה? 

השידוכין,  בתקופת  שהתחתנתי.  לפני  לי  קרה  מה  לכם  אספר 
ישיבה  בחור  הייתי  אז  עד  משפיעים.  עם  לשוחח  להבין,  ללמוד,  הלכתי 
ברוך  ועכשיו הקדוש  עליונים,  בעולמות  היום בתורה,  כל  חסידי ששקוע 
הוא רוצה שארד לעולם הזה. הייתי הולך לר' מנדל פוטרפס ושואל אותו 

איך מתחתנים, והיינו מדברים על כל מיני עניינים. 

משתדל.  שאני  לו  עניתי  מוכן?",  אתה  "נו,  אותי,  שאל  הוא  אחת  פעם 
לקנות  שוכחים  לחתונה  הכנות  מרוב  לפעמים  יודע,  "אתה  לי,  אמר  הוא 
"אני  לי,  מנדל אמר  ר'  לו שכן.  קנית טבעת?". אמרתי  כבר  את הטבעת. 
רוצה לראות אם הטבעת שלך כשרה". חשבתי לעצמי, מה כבר יכול להיות 
בטבעת? זה הדבר הכי קל. הולכים לחנות וקונים טבעת! אבל אם ר' מנדל 

מבקש, עושים. 

הצדדים,  מכל  עליה  הסתכל  הוא  הטבעת.  את  לו  הבאתי 
הראה לי אותה ושאל: "מה אתה רואה פה?" הסתכלתי טוב 
ואמרתי לו, "אני רואה זהב בצורת עיגול". "מה עוד אתה רואה 
פה?" הסתכלתי אך לא ראיתי שום דבר חדש. עניתי שוב, "אני רואה זהב, 
ועיגול". אך ר' מנדל ממשיך ושואל, "מה עוד אתה רואה פה?" עניתי לו 
"מה אני יכול לעשות, אני לא רואה!" ואז הוא אמר: "העיקר בטבעת איננו 
הזהב, אלא החלל הריק. אם אתה רוצה להתחתן באמת, אתה צריך לעשות 

בלב שלך חלל ומקום פנוי, מקום ריק לקלוט את השני כפי שהוא, לא כמו 
שאתה רוצה שהוא יהיה ולא כמו שאתה חולם שהיא תהיה. קח אותה כמו 

שהיא! 

כשבתי  אותה?  לכסות  פתאום  מה  הכלה.  את  מכסים  בחתונה  לכן 
הם  הכל  אותנו,  לצלם  בלגי  עיתון  מאיזה  הגיעו  התחתנה, 
הבינו חוץ מהכיסוי. למה לכסות אם אתה רוצה להתחתן איתה? הסיבה 
רוצה להתחתן איתה, עליך לפנות בלב שלך חלל, לקבל  היא שאם אתה 
אותה כמו שהיא. אתה מתחתן עם רחל, אבל רחל מגיעה בעסקת חבילה 
עם לאה. איך אומרים, זה בא קומפלט... אולי יש חלק שאתה לא רוצה, 
אבל אתה צריך אותו. לאה חיה יותר שנים מרחל, ילדה יותר ילדים ליעקב 
ונקברה יחד איתו. אתה לא רצית, אבל אתה מקבל כי אתה צריך את זה. אז 
תקבל אותה. זה מה שר' מנדל אמר לי, אם אתה רוצה להתחתן אתה צריך 
מקום פנוי – גבורה, צמצום. תעשה חלל ותפסיק לנסות לכבוש הכל. לא 
הכל יהיה בדיוק כמו שאתה רוצה, זה לא הולך בחיים. לשני יש אמת משלו 
ואתה צריך לתת לו ולשליחות שלו מקום בעולם. ההתחלה של הנישואין 

היא לתת מקום. 

היה  בהתחלה  מקום.  בנתינת  מתחילים  שהחיים  לימד  האר"י 
אור אינסוף ממלא את כל המציאות. מה עשה הקדוש ברוך הוא כשרצה 
כתוב  לא  לכן  פנוי.  חלל  השאיר  עצמו,  את  צמצם  העולם?  את  לברוא 
דווקא "בראשית ברא  ואת הארץ", אלא  הוי' את השמים  "בראשית ברא 
אלוקים". שם "אלוקים" מורה על גבורה וצמצום. אם אתה רוצה שיווצר 
עולם, שיהיו חיים, עליך לתת מקום. כשאמא רוצה חינוך טוב לילדיה, היא 
צריכה לתת להם מרחב. גם כשקר לך את לא חייבת להכריח אותו ללבוש 
ירקות, לא כולם  לו. אם אתה אוהב מרק  – לפעמים פשוט לא קר  סוודר 
צריכים לאכול כמוך. כשנולד זוג חדש בעולם, צריך שההורים ידעו לתת 
להם מקום משלהם. הם עוברים לשלב אחר. המטרה עכשיו היא להגיד לבן 
שלי רק מחמאות על הכלה, ולבת רק מחמאות על החתן. איזה חתן נפלא 
לקחת! איזו כלה נהדרת! אם אני רוצה שהילד שלי ילמד ללכת, אני לא 

יכול להחזיק אותו כל הזמן. 

אל תסגרו את החיים, קבלו את הזולת ותעשו לו מקום בכדי שיוכל לצמוח. 
צריך לכבוש את החיתי יחד עם הכנעני, החסד צריך לבוא עם גבורה, רק כך 

נוצרים חיים בריאים. 

 

 

 

מחיר השקה 
36 ש"ח

)כולל משלוח(

להזמנות: 09-7929145



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

האם הקדוש ברוך הוא יכול 
להתגשם בגוף של בני אדם?

אם  כיוונים.  לכמה  להתפרש  יכולה  השאלה 
התכוונת לשאול האם הקדוש ברוך הוא בעצמו 
יוגבל בתוך גוף, אלו כמובן הבלים של הנצרות 
מאוד  רחוקים  אנו  מהם  זרה,  עבודה  ושל 
לזה  לא  שודאי  מניח  אני  אותם.  שונאים  ואף 

התכוונת. 

ברוך  שהקדוש  מאמינים  כן  אנחנו  זאת,  עם 
והן את הגשמיות,  הרוחניות  הן את  ברא  הוא 
את הנשמה ואת הגוף, הוא אדון כל הנשמות 
וריבון כל המעשים, אין בורא אחר אלא הוא, 
והוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא 

רע.  

הוא  ברוך  הקדוש  האם  לשאול  התכוונת  אם 
משרה שכינתו על בשר ודם - בודאי ששכינתו 
משה  על  הדורות.  שבכל  הצדיקים  על  חלה 
אמרו חז"ל ש'חציו איש וחציו אלוקים', שזכה 
הוא.  ברוך  בקדוש  כמותה  שאין  לדביקות 
וממילא כך גם אצל כל הצדיקים שזכו להשראת 
שעיקר  ומעלתו,  ערכו  לפי  אחד  כל  השכינה, 
השראת השכינה היא על האומה הישראלית - 

ועמך כולם צדיקים.

אנחנו חיים בדור של שפע, 
"החיים שלנו תותים". מה רצון 

ה' מאיתנו – שנהנה, שנסתפק 
במועט, שנתמקד בנתינה?

בחומר,  המלחמה  את  שקידשו  מרבותינו  יש 
את  להקדיש  שעלינו  שאמרו  מרבותינו  ויש 
למצוות  לתורה,  שלנו  הלב  תשומת  מלוא 
הנשמה  ואדרבה,  שלנו.  הנשמתיות  ולדרגות 
בארץ  ובודאי  מפואר,  בכלי  יותר  מפוארת 
ישראל. כשם שבשבת אנו מכינים אוכל טעים 
יותר דוקא מפני קדושתה, ולא אומרים שבגלל 

מעלתה נסתפק במועט... 

יש צורך להחזיק היטב בשני הצדדים: האחד 
הוא לא להוסיף ולהילחם נגד החומר כשהוא 
משרת את עולם הקדושה, אך גם במקרה שלא 
הצלחנו לגייס אותו אל הקדושה, יש לעשות 

את העיקר עיקר ואת הטפל טפל. 

הדביקות  אלא  העיקר  איננו  החומר  'זיכוך' 
להיפך  שנוהג  למי  יש  צורם  חיסרון  בה'. 
ועושה את הטפל – עולם החומר – עיקר, ואת 

העיקר – עולם הרוח והקדושה – טפל. 

חז"ל אומרים שה' שומע אפילו 
בקול גנב שמתפלל. איך זה יכול 

להיות?
ליטמא  "בא  אומרת  הגמרא  מדוייק.  לא  זה 
הנטהר  אותו".  מסייעים  ליטהר  בא  לו,  פותחין 
מקבל סיוע, אך החפץ בטומאה לא מקבל סיוע 

אלא רק אפשרות, הדלת פתוחה. 

ואם תשאל, למה בכל זאת פותחים לו? התשובה 
היא שזה יסוד כל האדם ועולמו, שהקדוש ברוך 
כל  שאת  כדי  הבחירה,  את  בידינו  מותיר  הוא 

הנטייה אל הטוב נעשה מבחירתנו החופשית. 

הבוחר  את  ומחזק  מסייע  הוא  ברוך  הקדוש 
בטוב, ובכך האדם זוכה להיות שותף עם הקדוש 
האחריות  להיטמא,  בא  כשאדם  אך  הוא.  ברוך 
לכך מוטלת עליו, הקדוש ברוך הוא מאפשר אך 

איננו שותף לכך.  

וגם אם בחר האדם בדרך זו, אם יעשה תשובה 
יסייע  הוא  ברוך  הקדוש  עצמו,  לטהר  וירצה 

וישתתף בתשובתו ובבחירתו בטוב.
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